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مع للتوائم، املبكر ر التطوُّ دراسة يف شاركت التي األَُرس إىل الكتاب هذا نُهدي
لهم. شكرنا خالص





بأرسه. الخلق تاريخ يف أخرى مرًة مثلك شخًصا الكون يرى لن
جريجوريان فارتان





وتقدير شكر

مع جرت نقاشات من ومحتواه فكرته استلهم وقد سنوات، عدة منذ كفكرة الكتاب هذا بدأ
بالشكر إليهم م ونتقدَّ الحني، ذاك منذ النفيس للطب لندن بمعهد العلم يكتمون ال زمالءٍ
برسعة التطوُّر يف آِخذٌ — السلوكي الوراثة علم — صنا تخصُّ مجال إن النقاشات. هذه عىل
رات التطوُّ مع بالتواُفق نطاقها وبَْسط النقاشات تلك يف االستمرار إىل نتطلَّع ونحن كبرية،

والتعليم. الوراثة علم مجاَال َشِهدها التي الجديدة
ما زمالة صورة يف الربيطانية األكاديمية تمويِل نتيجَة الكتاب هذا كتابُة ْت َ تيرسَّ
من تمويًال املدرسة بيئة عن بحثنا ى وتلقَّ آسربي، كاثرين عليها حصلت الدكتوراه، بعد
بأهمية إيمانهما عىل الجهتني لكلتا بالشكر ه فنتوجَّ األمريكية؛ الوطنية الصحة معاهد

املبادرة. هذه
والربوفيسور فاكتوري»، ساينس «ذا متحف من تاالك بيرت إىل بالشكر ونتقدَّم
لتقديم استعدادنا أثناء بمال، يُقدَّران ال اللذين وتشجيعهما، دعمهما عىل َدن جودي
أفضل، صورة يف الكتاَب أخرَجِت بأفكاٍر منهما كلٌّ ساَهَم لقد للنرش. الكتاب مخطوطة

العنوان. اقرتح الذي آسربي نيك أيًضا ونشكر للبهجة. سببًا كَليْهما مع العمل وكان
عن املكان يضيق بُطرٍق ساعدنا الذي آسربي جونا إىل خاص بشكر نتقدَّم كذلك
وختاًما، صائبًة. كانت طاملا التي التحريرية نصائحه لغزير بالشكر ه نخصُّ أننا إال ِذْكرها،
الكتاب هذا أهدينا وقد للتوائم. املبكِّر ر التطوُّ دراسة قواَم شكََّلْت التي األَُرس آالف نشكر
أنهم من مندهشون — كرمهم عىل الوقت مع اعتيادنا من الرغم عىل — ألننا األَُرس هذه إىل
املنتظم؛ النحو هذا عىل واملجتمع العلم إىل اإلسهام لتقديم الحافلة حياتهم يف وقتًا وجدوا

الدوام. عىل لهم ممتنِّني وسنكون النور، إىل بحثنا إخراج من مكَّنونا لقد





األول الجزء

النظرية





األول الفصل

اجليناتواملدارسوالتعلُّم

تحليل اآلن فبإمكاننا قبل؛ ذي عن الرسعة متزايِد بَوْقٍع عاملنا من يغريِّ الوراثة علم إن
اختبارات إلجراء وتعديله إيه)، إن (دي األكسجني املنقوص الريبوزي النووي الحمض
باملجرمني ولإليقاع املريض، حياَة تهدِّد أن قبل وعالجها الخطرية األمراض عن الكشف
نطاَق الجينات علماءُ بَسَط وقد كوكبنا. ستحمي طاقة مصادر ولخلق األبرياء، وإعفاء
والطاقة، والزراعة، العامة، والصحة الطب، مجاالت عىل التأثريُ لهم تسنَّى حتى عملهم
— يغيب التعليم أن إال باملعلومات. وإمدادها االجتماعية؛ والسياسة والقانون، والبيئة،
املدارَس الوراثة علم من املستقاة الدروس تمسَّ ولم القائمة، هذه عن — واضح هو كما

تغيريه. رضورَة نرى ما وهذا بعُد؛
الدروس استغالل هو األكاديمية إمكاناته تحقيق عىل طفل كل ملساعدة بُل السُّ أحُد
يشء كلَّ نعرف ال كنَّا وإْن — كبرية دراية عىل اآلن فنحن الجينات؛ أبحاث من املستقاة
يتفاَعُل التي وبالكيفية التعلُّم، عىل الجينات بها تؤثِّر التي بالطرق — حال أية عىل
الوقت حان لقد واملدرسة. باملنزل يكتسبونها التي الخربات مع األطفال إيه إن دي بها
االكتشافات هذه لتطبيق الجينات علماء مع السياسات وواضعو الرتبويون يجلس كي
وعىل األطفال، وإنجاح املدارس تحسني اتجاه يف ذلك فسيصبُّ التعليمية؛ العملية عىل
املدارس قه تحقِّ أن نرغب ما وهذا وفاعليًة؛ إنجاًزا أكثر مواطنني إعداد يف البعيد املدى

كذلك؟ أليس والتعليم،



والتعليم الجينات

وافرتاضاته التعليم أهداف (1)

أننا إال املتبارية، والفلسفات لالختالفات َموئٌل التعليُم العامة، السياسة مناحي أغلب مثل
التي األساسيَة األدواِت الجميَع يمنح أن ينبغي التعليم أن عىل األساس يف نتَِّفق أن يمكن
هذه تتشكَّل اليوَم، العاَلِم بلدان أغلب ويف املجتمع. يف وظيفتهم ألداء إليها حاجٍة يف ُهْم
التقنيات مع التفاُعل عىل والقدرة والحساب والكتابة القراءة من املهارات، أو األدواُت،
وجوب فكرة حول يتمحور للتعليم ثانوي هدٍف تعيني يمكننا األرجح وعىل الرقمية.
يعرتض لن هدف وهو ملواطنيها، التعليم توفري من ملموسة بُطُرق املجتمعات استفادة
حديث تقرير أورد املثال: سبيل عىل تطرًُّفا. الليربتارية األفكار أكثر أصحاب سوى عليه
من املنظمة دول جميع تمكَّنَْت إذا أنه والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عن صادر
عىل املتجمع املايل العائد فإن الفنلنديون، قه يحقِّ الذي التعليمي األداء متوسط تحقيق
وبحلول دوالر؛ تريليون ١١٥ سيبلغ — ٢٠١٠ عام املولود الجيل — واحد جيل مدار
واململكة املتحدة الواليات وستكون دوالر، تريليون ٢٦٠ إىل العائد سيزيد ،٢٠٩٠ عام
االقتصادي، املنظور هذا بحسب عائد أكرب ق ستحقِّ التي البلدان بني من كلتاهما املتحدة
أن بالذكر الجدير ومن وفرنسا. وإسبانيا، وأملانيا، وإيطاليا، وتركيا، املكسيك، جانب إىل
التالميذ بني فيه والفجوُة ا، خاصٍّ اهتماًما األساسية املهارات يويل الفنلندي التعليم نظام
هذين عىل التعليمي النظاُم يقترص أالَّ ينبغي بالتأكيد نسبيٍّا. ضئيلٌة قدرًة واألقل األقدر
الطموح املدرِّس أو املدرسة أو للمجتمع ينبغي الذي األدنى الحد هو فاألول الهدفني؛
الهدفان، هذان ق يتحقَّ لم فإْن األول؛ للهدف ثانوية نتيجة فهو الثاني الهدف أما إليه،

مضمون. بال لكْن شكيلٌّ تعليٌم لدينا يصبح إذن فلربما
القراءة يف املتمثِّلة البسيطَة التعلُّم أهداَف املجتمع يف تقريبًا فرد كلُّ ق يحقِّ أن يمكن
تخرَّج وإْن ذكائه. معدل عن النظر بغضِّ الكمبيوتر، واستخدام والحساب والكتابة
َمن نشمل لكن الشديدة، اإلعاقات أصحاَب هنا ها (نستثني املدرسة من واحد طفل
السلوكية أو االنفعالية الصعوبات أو التعلُّم صعوبات من — املثال سبيل عىل — يُعانُون
خذَلتْه فقد املهارات، تلك يف الجدارة من مقبوٍل مستًوى تحقيِق دون واملتوسطة) املعتدلة

كليًة. مقبول غري وهذا املدَرسة؛ عليه تقوم الذي التعليمي النظاُم وخذله مدَرستُه
املدرسة من النشءُ ج يتخرَّ فأحيانًا دوًما؛ ق تتحقَّ ال األهداف هذه أن املؤِسف من
من ساعة) ألف ١٥) عاًما ١١ قضاء بعد حتى كافية، غري ورياضياتيٍة لغويٍة بمهاراٍت
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والتعلُّم واملدارس الجينات

ومشبعني ونافعني سعداء أعضاءً الشباب هؤالء يصبح أن واحتماالُت له. غ املتفرَّ التعليم
املربِّرات ع وتتنوَّ اآلَخرين، شخٍص كلُّ يلوم هذا، يحدث وعندما ا؛ جدٍّ ضعيفٌة املجتمع يف
بمدرِّسيها الدَّْخل املنخفضة املزدحمة املناطق مدارس حتى املتصدِّعة، املجتمعات من
… الوضيعة بها طالَّ وسلوكيات املتدنية، وقدراتها الداعمني، غري أمورها وأولياء املنَهكني،
املسئولية؛ من ل تنصُّ وهذا تعجيزية. ظروف يف معهم التعاُمل يصعب أطفال باختصار،
األطفال أن اعتقاِد عىل قائٌم بأرسه التعليمي فالنظاُم هنا؛ يدور أهميًة أكثر يشءٌ فثمة

خاطئ. اعتقاد هذا أن السلوكي الوراثة علُم ويخربنا بيضاء»، «صفحاٌت
األطفال بأن تفيد عامٍّ) بشكٍل البرشية الحياة (وعن التعليم عن النظرية هذه إن
فهم خرباتهم؛ نتاَج ويصبحون تقريبًا، نفسها باإلمكانات سواسيًة، يُوَلدون جميًعا
إذا أنه الكثريون ويعتقد ومجتمُعهم. ومدارُسهم هم أَُرسُ عليها تكتب بيضاء صفحات
نجاًحا أحرزوا إذا وأنه سليمة؛ تنشئًة تنشئتهم إىل مردُّه فهذا َف، الترصُّ أطفالُهم أحَسَن
يعتقدون املقابل، ويف داعمني. وآباء أَْكفاء بمدرسني تمتُِّعهم إىل مردُّه فهذا املدرسة، يف
ومعلِّميهم آباءَهم فإن للمجتمع، معاِديًا سلوًكا وأبَْدْوا املدرسة عن األطفال تغيََّب إذا أنه
عقوبٍة فرتِة بقضاء اآلباء عىل الُحْكِم لدرجِة املسئولية؛ تحميلهم وينبغي مخطئون
تنشئة يف ا جدٍّ الناجحني باآلباء االعتقاد هذا يؤدِّي تطرًُّفا، أقل مستًوى وعىل بالسجن.
هل تدليله؟ يف أُْفِرط ألني البال َقِلق هو هل فيتساءلون: أنفسهم؛ تعذيب إىل أطفالهم
عن القراءة يف متخلِّفة هي هل بها؟ االهتمام يف أباِلغ ألنني السيطرة إىل نزَّاعة هي
بجنوب املصاريف الباهظة الشهرية باملدرسة أُلِحْقها لم ألنني بمستوينَْي الجريان ابن
امتحانات أجل من ابني إلعداد خصويص مدرِّس استقداُم يل ينبغي كان هل الحي؟
هذا أصبح للقبول؟ دًة محدَّ أكاديميًة معايريَ تضع التي االنتقائية باملدرسة االلتحاق
تقريٍع أو بالذات إعجاٍب من حتًما يستتبعه ما بكلِّ املعيار، هو البيئية الحتمية من النوُع

لها.
وقَت بيضاء صفحًة أطفالُه كان إْن ا عمَّ طفل من ألكثر والٍد أيَّ سألَت إذا أنك إال
حالتهم سيما ال به، الخاصة الواضحة السمات بمجموعة َقِدَم طفل كلَّ أن أم والدتهم،
متميِّزون أفراٌد إنهم ذاته: الردَّ فستسمع وتفضيالتهم؛ واحتياجاتهم وشهيتهم املزاجية
برتبيتهم وقمنا امليالد، لحظَة أَُرسهم من األطفال جميَع أخذنا إْن والدتهم. لحظة منذ
ا ممَّ أكثر بعًضا بعضهم يُشِبه فلن الحكومُة، ترعاها متطاِبقٍة تنشئٍة معسكراِت يف
نموِّهم مع فأكثر أكثَر التشابُه وسيختفي املدرسة، دخولهم عند اآلن فيه يتشابهون
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والتعليم الجينات

الخربات وتراُكم نموِّنا مع أهمَّ يصبح البيئة تأثري أن الناس يفرتض أحيانًا رهم. وتطوُّ
يزيد إذ الصحيح؛ هو العكس أن يبدو املعريف، ر التطوُّ مثل سماٍت حالِة يف أنه إال لدينا،
الحقٍة مرحلٍة يف للتوريث قابلًة املعرفية القدرُة تصبح حتى الوقت بمرور الجيني التأثريُ

تقريبًا. الطول مثل الحياة من
البيضاء الصفحة فلسفة من تجعل بالجينات الفردية االختالفاِت تأثُِّر حقيقَة إن
نفسه» األسلوب من «املزيد منهُج يكون أن املستبَعد من أنه يعني بدوره وهذا أكذوبًة؛
املهارات مجموعة تحصيل يف يفشلون الذين األطفال مع للتعاُمل السليم املنهج هو
دائًما يمكن االعتيادية، بالطريقة يتعلَّم ال الذي فالطفل التقليدية؛ الوسائل عرب األساسية
التقليدي، اإلطار خارج يفكِّروا أن ملدرِّسيه ينبغي ربما لكْن التعلُّم، عىل مساعدته تقريبًا
نقاِط إيجاد أجل من نفسه الطفل وعن التدريس عن وخرباتهم معاِرَفهم ويستخدموا
النحو. هذا عىل العمَل لهم يتيح سياساتي َدْعم إىل حاجٍة يف كذلك وهم املناِسبة، التأثري
التعاُمل أجل من األساسية املهارات من بمجموعٍة كافة األطفال تزويد أجل من
أن يجب تعليمي نظاٍم أليِّ الرئيسية الرتكيز محاور أحد أن يف شك ال الحياة، مع
سياساتيٌة مضامنُي الواضح البسيط الهدف ولهذا طفل. أي إهمال عدم من التأكَُّد يكون
أنفسهم تزويد يف صعوبًة يواِجهون الذين األطفال إىل املوارد كتوجيه وواضحة؛ بسيطة
أن وينبغي كأفراد. لهم تصلح وسيلة بأية ومساعدتهم األساسية، األكاديمية باألدوات
املهارَة الطفِل إلعطاء رضوريٍّا كان ما كل توفريَ هي األوىل التعليم تمويِل أولويُة تكون
مستِقلَّة حياٍة عيِش من يتمكَّن كي والكمبيوتر؛ واألعداد الكلمات استخدام يف الكافية
األطفال مساعدة أجل من إضايفٍّ تمويٍل تقديم من بد وال والعرشين. الحادي القرن يف
سبُب كان أيٍّا املدرسة، من التخرُّج قبل املعايري هذه استيفاء يف صعوبًة يجدون الذين
تحدِّي ملواجهة بها البدء يمكن التي بُل السُّ أحد هذا يكون ربما التقدُّم. إحراز يف فشِلهم
التأكيَد أن إال املتحدة، واململكة املتحدة الواليات مثل بلداٍن يف االجتماعي الحراك تحسني

البدء. نقطة مجرد هو األساسياِت؛ يتعلَّموا كي الدعم إىل حاجٍة يف هم َمن َدْعم عىل
يمكن األطفال، جميع عىل إلزاميٍّا ويكون مجانًا التعليم بها يتاح التي املجتمعات يف
فإن نعرف، وكما للرشح. بها يستجيبون التي الطريقة خالل من التالميذ بني التمييز
يزيد أن ح ويُرجَّ بالخربة. تأثُّرها من أكثر بالجينات تتأثَّر املدرِّسني من التعلُّم عىل القدرَة
التي املجتمعات يف التحصيل مستوى حيث من األطفال بني االختالفات عىل املدرسة تأثري
الدول يف نجد أن إذن املفهوم من الرسمي. التعليم تواُفر مدى يف التفاُوت من تعاني
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االختالفات عىل املدرسة لتأثري أقلَّ وتقديراٍت الجينات، لتأثري أعىل تقديراٍت املتقدِّمة
املساواة َقَدم عىل مكفوًال كان إذا التعليم عىل الحصول ألن التحصيل؛ حيث من الفردية
ليكون د املوحَّ — الرسمي التعليم إن األفراد. بني االختالفات تفسري له يمكن فال للجميع،
يرتِكُز الذي األساس حجَر يشكِّل أن يمكن — الدراسة حجرات جميع يف نفسها بالصورة
املجموعات إحدى كون عىل يؤثِّر أن فيمكن والتحصيل؛ للقدرة الجريس املنحنى عليه
بمقارنة األفراد أداء جودة عىل يؤثِّر ال لكنه منخفًضا، أو مرتفًعا درجاٍت متوسَط تحرز
االختالفات. أكرب تكمن أيًضا وهنا كبرية، أهمية للجينات تكون وهنا ببعض؛ بعضهم

فقد طفل؛ لكلِّ التعليم لتوفري العاَلُم فيه يَِجدُّ وقٍت يف سيما ال مهمة، قضايا ثمة
كلهم األطفال إلحاق هدف بتحقيق اليونسكو منظمة قيادة تحت البلدان أغلب التزم
بالتعليم االلتحاق بجعل البلدان من كثري َد وتعهَّ ،٢٠١٥ عام بحلول االبتدائي بالتعليم
تقدِّر مًعا، اإللزامي التعليم وانتشار السكاني للنمو ونتيجًة اختياريٍّا. ال إجباريٍّا االبتدائي
عىل الناس من عدد سيحصل القادمة، الثالثني األعوام مدار عىل أنه اليونسكو منظمُة
أن من الرغم وعىل بأرسه. البرشية تاريخ يف عليه حصلوا َمن عدَد يفوق رسميٍّ تعليٍم
ويستحق وملحوظ، كبري إنجاز فهذا كامًال، التحقيق مستبَعَد يبدو ٢٠١٥ عام هدف
البعيدة املناطق يف الخلفيات جميع من ألطفاٍل التعليم ُفَرص لتوفري سبًال أوجدوا َمن
وتقديره. العاَلِم إعجاَب — العقبات الجتياز سبيل ال أْن يبدو حيث — والريفية والفقرية
تعليمية فرٍص بَخْلق بأننا قبوٌل التعليم تعميم عِرص َمْقِدَم يصاِحب أن يجب لكْن
ًدا. مجدَّ الريادة موقع يف الجينية، الوراثة صورة يف أخرى، مرًة الطبيعَة نضُع متساوية
األكرب املؤثِّر هي جيناتُهم فيه تصبح موقًفا نهيِّئ فإننا األطفال، لجميع التعليم وبتوفري
من يرفع ال التعليم تعميم إن باآلخرين. مقاَرنًة باملدرسة نجاحهم مدى عىل الوحيد
إْن — هذا ويبدو الفردية. االختالفات عىل الضوءَ كذلك يُلِقي بل فحسب، األداء متوسط
أحسن ويف الحاالت. أسوأ يف ضئيًال ثمنًا — الواقع أرض عىل األول التعليم هدُف َق تحقَّ
حدة، عىل طفل لكل التعليمية لالحتياجات شكٍل أفضل النتقاء الفرصَة ر يوفِّ األحوال،

يمكنهم. ما أفضل يصبحوا كي تالميذها مساعدَة للمدارس ويتيح
يعيشوا كي يحتاجونها التي باألدوات الصغار تزويِد مسئوليَة املدرسة نظاُم يتوىلَّ
قًوى تأهيل من واقتصاديٌة اجتماعيٌة مناِفُع أيًضا هناك وستكون املجتمع؛ يف باستقالليٍة
بنسبة الرقمية للتقنيات وفهٍم ورياضياتية لغوية بمهارات يتمتعون ومواطنني عاملة
بلد يف أنه إال بذلك، يكتفي أن يمكن التعليم أن إىل اآلراء بعض تذهب .٪١٠٠ تقارب
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بالجينات املتأثِّرة الفردية االختالفاُت تبدأ التطوير، من مزيٍد يف والرغبة باملوارد يتمتَّع
املهارات بمجموعة التزوُّد يف صعوبًة يجدون َمن لدى ال الجميع، لدى مهمٍّ دوٍر لعب يف
من يحتاجونها التي األساسية باملهارات التالميذ يتزوَّد أن وبمجرد فحسب. األساسية
اإلمكانات استخراج إىل الرتكيُز ينتقل أن يجب العالم، يف بفاعلية وظائفهم أداء أجل
مجموعات وإعداد الفردي، والتحصيل اإلنجاز ع تشجِّ أن للمدارس يمكن وهكذا، الفردية؛
من املجتمع سينتفع وبالتأكيد استخدامها. وتعلَّموا مواهبهم يعرفون ن ممَّ الصغار من
القاعدَة تشكِّل التي الجوهرية باملهارات وطيدة بمعرفة املتمتِّعة املتعاِقبة الصغار أجيال
ع نتوقَّ أن ولنا صة. املتخصِّ واالهتمامات القدرات من كبريٌة مجموعٌة عليها تُبنَى التي

واالقتصاد. والتوظيف، والقانون، والنظام الصحة، عىل إيجابيًة آثاًرا

األفراد إمكانيات استخراج عىل تعمل الُفَرصاملتنوعة (2)

التقليدي، األكاديمي التعليم إىل وميٍل بقابليٍة يتمتَّعون األطفال بعض أن الجميع يعرف
هو التالميذ هؤالء وتعليم بها. تتحدَّدان ال أنهما إال بالجينات، الصفتني كلتا وتتأثَّر
وهم القائم، التعليمي النظام يف نجاًحا يُحِرزون ما وعادًة املدارس، لدى األسهل املهمة
التي النجاحات أن املدارس تزعم ثم االنتقائية، املدارُس تختارهم الذين التالميذ أنفسهم
«الصفحة وفلسفة الحالية والسياسات أرفع. تعليميٍّ نظاٍم تطبيِق إىل مردُّها يُحِرزونها
مجهوًدا بذلنا إْن أننا إىل وتشري نموذجية، أمثلٌة األطفال هؤالء بأن تسلِّم البيضاء»
تدفع لذلك، ونتيجًة القالب. هذا مع يتوافقون األطفال جميع جْعُل حينَها فسيمكن أكرب،
مهاراٍت ذوي ألطفاٍل التحوُّل إىل األكاديمي ه التوجُّ ذوي غري األطفاَل الحالية املناهُج
وأحالمهم. وآمالهم واهتماماتهم الطبيعية قدراتهم عن النظر بغضِّ متوسطة، عامٍة
التعليمية واملمارسات السياسات تغيريُ أثرها عىل ينبغي التي املناحي من منًحى وهذا

إيجابيٍّا. أثًرا تُحِدث قد التي بالتغيريات يويص أن الوراثة ولعلم الحالية؛
من ويكاِفئُها، واملواهب املهارات من واسعة تشكيلة بوجود يسلِّم الذي املجتمع إن
أطراف عىل والدوائر الحلقات أن تعلَّمنا أطفاًال، كنَّا فعندما الثمار؛ يجني أن املرجح
للدهشة مصدٌر املعلومة هذه األطفال، أغلب إىل وبالنسبة فريدين؛ تجعلنا أصابعنا
هذا َوأَْد يحاِوُل ما غالبًا الحايل التعليمي النظام أن إال ومبهج. مدهش فالتفرُّد والبهجة؛
مواقعهم مع متوافقني غري أشخاص أْي اآلخرين؛ من منسوخني شباٍب وإخراَج التفرُّد
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تالميذها ستخدم املدارس أن عىل يُطِلعنا الوراثة لعلم فهم أبسط إن بل بيئتهم، يف
ُطُرق إيجاد عرب املتفردة، واهتماماتهم مواهبهم بتطوير أفضل، بشكٍل — واملجتمع —
أن عىل مساعدته عرب الوقت نفس ويف طبيعته، عىل يكون أن للطفل تتيح التي التدريس
تفصيًال أكثر وبفهٍم فيه. العيَش يختار الذي العاَلم يف كامل بشكل فاعًال مواِطنًا يكون
هي االختيار مجال رحابة أن إىل نَِصل البيئات، مع الجينات بها تتفاَعُل التي للطريقة

الكتاب. هذا يف ييل فيما السبَب وسنرشح الرس،
األغراضاألعىل أحد يصبح أن ينبغي األساسيات، غْرُس يتم أن بمجرد أخرى، بعبارة
عرب طفل كل وَدْعم الطفل، داخل الكامنة اإلمكانات استخراج هو التعليم من مستًوى
الالتينية educere لكلمة الحريف املعنى هو «االستخراج» وهذا اإلمكانات. تلك احتضان
التعرُّف من الطفل فتمكنُي تعليم؛ بمعنى اإلنجليزية education كلمة منها املشتقة
الذكاء كامَل وستستدعي كبريٌة مسئوليٌة التعلُّم تجاه بالحب شعوٍر وتكوين قدراته عىل
يكونوا أن للمدرسني ينبغي املدرسني. ألفضل املتوافرة الخبرية واملعرفة والحساسية
تواُصٍل ومهاراِت شخصيًة مهاراٍت امتالكهم مع أيًضا، الطفل ر تطوُّ مجال يف خرباء
واحتضانَهم ورغباتهم، احتياجاتهم وَفْهَم ُفرادى، بالتالميذ االتصاَل لهم تتيح قويًة
وعندما باالحرتام، تحظى مهنًة التدريُس يكون عندما الفوائد ق وتتحقَّ املناسب. بالشكل
ثماره ويؤتي األكفاء؛ الخريجني من غفرية أعداًدا ويجتذب تنافسيٍّا املعلم تدريُب يكون
الذي النحو عىل التدريس يف باالستمرار األكفاء املدرسني هؤالء إىل يُعَهد عندما أيًضا

ممكن. شكٍل بأفضل وطالبهم هم يخدمهم

الدراسة حجرة يف إيه إن الدي (3)

األساسية، املهارات ي ينمِّ نظاٌم ص، امُلَخصَّ التعليم من نظاٌم هو أعاله بالوصف تناولناه ما
الوراثة لعلم ويمكن ويحتضنها. الفردية والقدرات املواهب يستخرج نفسه الوقت ويف
الواقع أرض عىل النظام هذا مثل تطبيق كيفية بشأن تفكرينا يرشد أن السلوكي
ومفتاح املجال). هذا يف محاولتنا عىل لالطالع عرش والرابع عرش الثالث الفصلني (طالع
أو األكسجني، املنقوص الريبوزي النووي الحمض بني التداُخل فهم يف يكمن ذلك تحقيق
الخصوص، وجه وعىل التعلُّم. بيئة وبني الجيني)، نمطك أو الجيني (تكوينك إيه إن الدي
أنواع ثالثة ثمة والبيئة. الجيني النمط اقرتاَن عليها نطلق بعمليٍة معرفتنا عىل سنعتمد
والبيئة الجيني النمط اقرتان هو األول: عليها؛ الضوء سنُلِقي االقرتان من رئيسية
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صاحبا اإلنجاز املنخفضا الوالدان يكتفي ال بواسطتها التي العملية وهو «السلبي»،
تربيٍة بيئَة كذلك لهم يتيحان بل أطفالهما، إىل جيناتهما بتوريث املتدنية الطموحات
إذ والبيئة؛ الجيني النمط بني «االستدعائي» االقرتان هناك ثانيًا: تعليميٍّا. زة محفِّ غريَ
كيف رؤية السهل ومن الجينية، ميولهم أساس عىل معينًة سلوكياٍت األطفال يستدعي
األطفال أحد أن مدرٌِّس الَحَظ فإذا ص؛ املخصَّ التعليم يف مهمًة سمًة العالقة هذه تصبح
لتنمية إضافيًة ُفَرًصا له يوفر أن فسيمكنه األرقام، مع التعاُمل يف بالرسعة بطبعه يتمتَّع
عن النظر بغضِّ لألمام ودفعه تحفيزه يف واالستمرار الرياضياتية، ومعرفته مهاراته
رسيع، عدَّاء عىل نفسه األمر ينطبق أن ويمكن وحده. العمر أساس عىل منه ع املتوقَّ
مهارات أو قيادية مهارات لديه طفل أو الكلمات، استخدام يف بموهبة يتمتَّع طفل أو
نقاط ملالحظة (والوقت) الوعي يمتلكون الذين واملدرِّسون األشخاص. بني العالقات يف
لهؤالء يوفرون األساس، هذا عىل ولالستجابة الطفل، لدى الضعف) (ومواطن القوة
بني «النَِّشط» االقرتان هناك ثالثًا: الطبيعية. إمكاناتهم لتحقيق ممتازًة فرصًة األطفال
بحسب والفرص الخربات خلف بنشاٍط األطفال يسعى حيث والبيئة؛ الجيني النمط
ويف تناسبهم. التي واألنشطة األشخاص إىل طبيعي بشكل وينجذبون الجينية، ميولهم
مثل — بذلك القيام حريُة لألطفال ستُتاح حقيقيٍّا، ًصا مخصَّ تعليًما تقدِّم دراسٍة حجرِة
ة امُلِلحَّ الدوافع هذه طْرُح منهم يُنتَظر ولن — واملاء الشمس نحو تتجه التي النباتات
بتلك يتعلَّق ما باستثناء صارم، بشكل موضوع زمني جدول مع التواُفق أجل من جانبًا

الرضورية. األساسية املهارات تدريس عىل تركِّز التي الدروس
أن والبيئة؛ الجيني النمط بني لالقرتان الثالثة األنواَع تناوَلِت التي األبحاث ح توضِّ
املتاحة الواعدة الوسائل أكثر هي األطفال بني بالجينات املتأثِّرة باالختالفات التأثُّر قابلية
التدريس إىل وإضافًة حقيقي. ص ُمخصَّ تعليم تقديم يف الراغبني واملدرِّسني للمدارس
والنمو اإلبداع احتضان أجل من مة مصمَّ دراسٍة حجرِة وتواُفر كاٍف، بشكل املاهر الواعي
السلوكيات تكون مًدى أي وإىل الوراثة علم فهم يف ذلك نجاِح مفتاُح يكمن الشخيص؛
من جوهريٍّا جزءًا الوراثة علم تعليُم يشكِّل أن ينبغي الهدف ولهذا متوارثة. املختلفة

املعلم. إعداد برامج جميع
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ملخصالفصل (4)

املهارات من أساسية بمجموعة حدة عىل طفل كل تزويد هو للتعليم األسايس الهدف إن
نظام وأي عموًما. واملجتمع أنفسهم األطفال ملصلحة والتَِّقِنية، والرياضياتية اللغوية
علم يُطِلعنا فاشًال. يكون املهارات، هذه دون املدرسة من بالتخرُّج للطفل يسمح تعليمي
األساسية املهارات هذه اكتساب أن بطبيعتهم سيجدون األطفال بعض أن عىل الوراثة
اكتساب من لتمكينهم املخصصة املساعدة من لهم يلزم ما كل توفري ينبغي وأنه صعٌب،
القبول علينا األسايس، التدريب هذا التعليم يتخطى وكي املهارات. من كافية مجموعة
طريق وعن بيضاء. صفحات ليسوا األطفال بأن اإلقرار مع الفردية، التالميذ باختالفات
الجيني النمط اقرتان عملية احتضان عرب — للمدارس ينبغي التعليم، عملية تخصيص
حدة، عىل طفل لكل تعليمية خطط وَوْضع الطبيعية، القدرات استخراج — والبيئة
الحكوماُت تتَِّخذها التي االعتباطية التدابري عىل ال واهتماماتهم التالميذ قدرات عىل تقوم

الناخبني. أصوات خلَف تسعى التي الحزبية
التي فاألدلة التعليمية؛ األهداف هذه تحقيِق يف املساعدة الجينات علماء بمقدور
صفحاٍت بصفتهم األطفال معاملة أن للشك، مجاًال يدع ال بما ح، توضِّ إليها لنا توصَّ
املصنع، يف اإلنتاج خط يشبه مدريس تعليٍم أسلوِب استخداَم وأن فارغًة، أوعيًة أو بيضاءَ
الطفل نموِّ ضد تعمل مناهج هي استبدادي؛ بشكل الجميع عىل ذاتها األهداف َفْرض وأن
تصميمها جرى إْن التعليمية وسياساتنا مدارسنا وستتحسن مصلحته. يف ال الطبيعي،
املدرسني أمهُر يحاول ما وهذا والنمو، القدرة يف الطبيعية الفردية لالختالفات لالستجابة
تأثري أن يعتقدون أنهم عىل أطلعونا املدرسني من فاآلالف الدراسة؛ حجرات يف تطبيَقه
.(٢٠٠٥ وبلومني، (ووكر والتحصيل القدرة عىل التنشئة تأثري عن أهميًة يقل ال الطبيعة
يف الوراثة علم ألخذ مضاد اتجاٍه يف يدفع التعليمية السياسات من ضخًما ا كمٍّ أن إال
الناحية من مستحيًال التخصيَص ويجعل القطيع تربيِة أساليَب ع يشجِّ ما الحسبان؛

العملية.
كي الوقت حان الوضع، هذا لتغيري الوقُت حان فقد الفصل، بداية يف ذكرنا كما
نمتلك ألننا املناسب؛ الوقت إنه السياسات. وصانعي الرتبويني مع الجينات علماءُ يجلس
االستعداد لنا ينبغي كما إيجابي. تغيري إحداث يف نرشع كي املعرفة من يكفي ما
تقنيُة ستتاح قريبًا املثال: سبيل عىل الجينات؛ مجال يف الوشيكة التقدُّم لخطوات
عىل التالميذ لدى الضعف وَمواِطن القوة بنقاِط للتنبُّؤ إيه إن الدي «رقاقات» استخدام
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أجلهم. من صة مخصَّ اسرتاتيجيات تطبيق أجل من املعلومات هذه واستخدام حدة،
قبل فحسب وقٍت مسألة وهي املناعة؛ وعلم القلب طب يف بالفعل ذاتها التقنية تُستخَدم
السلوكي الوراثة لعلم الحالية املقدرة استغالل أن إال التعليم. يف لالستخدام تكييفها
الكتاب، هذا من األول الجزء يف أطفالنا. بها نعلِّم التي الطريقة من شكٍّ بال ن سيُحسِّ
— مبدئية مقرتحات فسنقدِّم الثاني الجزء يف أما الزعم، ذلك تدعم التي األدلَة سنعرض
سياساتية توصيات إىل ل تتحوَّ أن قبل األدلة من وقاعدٍة اختباٍر إىل حاجة يف ألنها مبدئية
التي الكيفية برشح التايل الفصل وسنبدأ الواقع. أرض عىل تطبيقها أجل من — رسمية

يعرفون. ما معرفة السلوكيني الوراثة لعلماء بها يتسنَّى
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الثاني الفصل

نعرف كيفنعرفما

ر التطوُّ دراسة عىل نعمل السلوكيني الوراثة وعلماء النفس علماء من مجموعة نحن
عاَمْي بني ويلز وإمارة بإنجلرتا املولودين التوائم جميع ُدِعي (تيدز).1 للتوائم املبكر
التوائم آالَف نتاِبع وأخذنا للتوائم، املبكر ر التطوُّ دراسة إىل لالنضمام و١٩٩٦ ١٩٩٤
استطاَعْت األَُرس هذه بفضل الحني. ذاك منذ للدراسة االنضماَم آباؤهم اختار الذين
بني التشابُك فكِّ أجل من املستِمر الدويل الجهد يف املساهمَة للتوائم املبكر ر التطوُّ دراسُة

دعمهم. عىل لهم ممتَنِّني دائًما سنظل التعلُّم. عىل والبيئية الجينية التأثريات
— العلماء يعمل حيث بالقبو؛ ضخًما معمًال الدراسة به نجري الذي املبنى يضمُّ
الجزيئي. املستوى عىل الوراثية املادة عىل — الحيوية والكيمياء األحياء علماء من أغلبهم
وعلماء وبائيات وعلماء وأطباء نفس علماء فتضم املبنى، من املتبقية الثالثة الطوابق أما
من كبرية ومجموعًة بيانات ومديري مرشوعات ومديري إحصاء وعلماء أحيائية معلومات
من عينات تستخدم أخرى وِفَرق توائم، من عيناٍت تستخدم الِفَرق بعض الدعم. موظفي
تستخدم وأخرى التوائم، األطفال من عيناٍت تستخدم وبعضها وأَُرسهم، متبَنَّاة أطفال
استقداَم دراساتنا تشمل أن ويمكن أٍب. زوجَة أو أمٍّ زوَج تضمُّ أَُرسٍ أطفال من عينات
الهاتف باستخدام معهم التواُصَل أو واختبارهم، مالحظتهم أجل من املركز إىل املشاركني
دراساتنا، يف املشاركني إىل فحسب نتحدَّث أحيانًا األَُرس. منازل زيارَة أو اإلنرتنت، أو
أو النووي حمضهم من عيناٍت نأخذ وأحيانًا به، القيام بمقدورهم ما نخترب وأحيانًا
نقوم ما وكل باملبنى، العاملني كل العصبي. التصوير دراسات يف املشاركَة منهم نطلب

بينهما. والتفاعل والتنشئة الطبيعة عمل آلليات أفضل َفْهٍم اكتساب إىل يهدف به،



والتعليم الجينات

التوائم، عىل الدراسات بها تُجَرى التي الكيفية عىل الفصل هذا يف بإيجاٍز سنركِّز
خطة هي الكيفية تلك أن وإىل التوائم، هو بحثنا موضوع أن إىل ناحيٍة من ذلك ويرجع
ناحية من بالجينات، املتعلِّقة التعليمية األبحاث يف العالم حول االستخدام الشائعة البحث
تغريِّ أن شأنها من التي إيه إن الدي تسلُسل تحديد يف التطوراِت سنصف كما أخرى.
ْلنا توصَّ التي الكيفية عن فكرًة العامة املعلومات هذه لك تقدِّم أن نأمل اللعبة. قواعد من
مستقبلية رات تطوُّ حدوث وإمكانيات الكتاب، هذا بقية يف املوصوفة النتائج إىل عربها

سواء. حدٍّ عىل والرتبية الوراثة علم من مستَمدة تقنيات بني تجمع

طبيعية تجربة التوائم: (1)

فبدراسة شيوًعا؛ السلوكي الوراثة علم يف البحث خطط أكثر إحدى هي التوائم دراسات إن
بني االشتباك فكُّ املمكن من املتطاِبقة، غري والتوائم املتطاِبقة التوائم بني االختالفات
األخرية، عاًما عرش الثمانية مدار عىل جميًعا. لنا قيمًة يمثِّل نحٍو عىل والتنشئة الطبيعة
باملعلومات وأَُرسهم للتوائم املبكر ر التطوُّ دراسة يف املشاركون التوائُم علينا يبخل لم
إذن، الكتاب. هذا يف نناقشها التي واألفكار البحث نتائج من لكثرٍي األساس تشكِّل التي

الجينات؟ علماء إىل بالنسبة األهمية من القدر هذا عىل التوائم يجعل الذي ما
جيناتها تكون الزيجوت) (األحادية املتطابقة التوائم أن هي املباِرشة اإلجابة
متطابقة جيناتها تكون الزيجوت) (الثنائية املتآخية التوائم أما ،٪١٠٠ بنسبة متطابقة
التوائم كانت إذا ما قياس وعرب ومهمة، فريدة طبيعية تجربة التوائم .٪٥٠ بنسبة
تقدير يمكننا برشية، سلوكية سمة أي يف املتآخية التوائم من تشابًُها أكثَر املتطابقة
الناس بني االختالف حجم لتقدير التوائم نستخدم بالجينات. السمة هذه تأثُّر درجِة
إىل الراجع — الدرايس التحصيل إىل السيكوباتية إىل السمنة من ع تتنوَّ سماٍت يف —
املشرتكة البيئية التأثريات عن الناجم االختالف ومقدار بالوراثة)؛ (املنقول الجينات تأثري
االختالف ومقدار التقليدية)؛ (التنشئة األرسة وبيئة املنزل يف االشرتاك عن مثًال، الناتجة،
الحوادث مثل باألرسة، آخرون فيها يشرتك ال فريدة خربات لتأثري نتيجًة الحادث

تتكرَّر. ال التي الحظ ورضبات والصداقات
املتطابقة التوائم تشابه مدى مقارنة طريق عن معني سلوك توريث إمكانية نحسب
التوائم من تشابًُها أكثر املتطابقة التوائم كانت فإن املتطابقة. غري التوائم تشابه بمدى
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املجموعتني بني الفاصل االختالف ألن الجيني؛ التأثري عىل كدليل بهذا نقبل فإننا املتآخية،
عالقة ونستخدم املتطابقة. غري التوائم من جينيٍّا تشابًها أكثر املتطابقة التوائم أن هو
وجود عدم استنتاج يمكننا ،١٫٠٠ االقرتان نسبة كانت إن التشابه؛ لتحديد االقرتان
فيمكننا ،٠٫٠٠ االقرتان نسبة كانت إن أما تماًما. اآلَخر مثل منهما فكلٌّ بينهما؛ اختالفات
ترتاوح الفعلية االقرتان عالقة أن إدراك ويمكننا بينهما. تشابُه أي وجود عدم نستنتج أن
بني االقرتان نسبة كانت إذا القصويني. الدرجتني هاتني بني تقريبًا األحوال جميع يف
املثال سبيل عىل الخجل — معني سلوك حيث من ٠٫٧٥ إىل تصل متطابقني توءمني
االقرتان نسبتَي بني الَفْرق فسنضاِعف ،٠٫٥٠ متآخيني توءمني بني االقرتان ونسبة —
الخمسني نسبة تفسريَ يرتك مما ٥٠٪؛ بنسبة الخجل توريث قابليَة ونقدِّر ،(٠٫٢٥ × ٢)

األطفال. فيها ينشأ التي البيئة إىل املتبقية املائة يف
األول عىل فيطلقون قسمني، إىل البيئَة أو التنشئَة السلوكيون الوراثة علماءُ م ويقسِّ
الالجينية التأثرياِت املشرتكُة البيئُة تمثِّل املشرتكة». غري «البيئة والثاني املشرتكة»، «البيئة
هذه وتتضمن نفسه، النحو عىل ذاتها األرسة يف الناشئون األطفال لها يتعرَّض التي
أو مدرسة، أو بعينها، سكنيٍة منطقٍة أو منزٍل يف املتمثلة املشرتكة العوامَل التأثريات
العالقة أو الجيب، مرصوف أو اإلنرتنت، ح تصفُّ أو التلفاز، مشاهدة أو غذائي، نظام
أو باملنزل، كتب أو بيانو وجود أو األرسة، َدْخل أو الوالدين، تعليم أو الوالدين، بني
األشقاء (أو مًعا التوءمان له يتعرَّض عاِمٍل فأيُّ األرسة؛ تقتنيه أليف حيوان وجود
مشرتك؛ بيئي تأثري هو نفسه، النحو عىل ويختربانه مًعا) الناشئون التوائم غري من
يف رغبَت وإذا فاشلني. أو عظماء َجْعلنا عادًة إليه يُنَسب الذي التنشئة جانب هو وهذا
فيليب قول من تتَِّخذ التي العمومية الرؤية لهذه املعاِرضة لألدلة رائٍع عرٍض عىل االطِّالع
ريتش جوديث كتاَب فانظر لها، شعاًرا حياتك) يُفِسَدان َمن هما وأمك أباك (إنَّ الركن
عدا فيما — لآلباء أن إىل جوديث تذهب .(١٩٩٩ (هاريس، التنشئة» «فرضية هاريس
فتأثريهم أبناؤهم؛ عليها يصبح التي الصورة عىل ضئيًال تأثريًا — لألبناء جيناتهم نقل
وتزعم نشأتهم. عن األطفال وذكريات بأطفالهم، عالقتهم جودة عىل كبري بشكل مقصور
بها ينمو التي الطريقة عىل أكرب بيئيٌّ تأثريٌ الوالدين ال لألقران يكون أن املرجح من أنه
اإلثباتات، من مزيٍد إىل حاجٍة يف األقران نظريُة زاَلْت ما راشدين. إىل ويتحولون األطفال
تلك هي بيننا، اختالفات يف تتسبَّب التي البيئات أن يؤكِّد األبحاث من متناميًا عدًدا أن إال

نفسه. بالنحو مًعا الناشئون األشقاءُ لها يتعرَّض ال التي البيئات
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البيئي للتأثري تقديرنا يمثِّل ،١٫٠٠ االقرتان ونسبة املتآخية التوائم اقرتان بني الَفْرق
الخربات؛ يف التوءمان يتشارك ال قد وحده. الفرد بها يمرُّ التي الخربات أِي املشرتك؛ غري
يظل حني يف ساَقيْه، إحدى ويكرس الجليد عىل التوءمني أحد ينزلق قد املثال: سبيل عىل
املدرسة بفريق متاح مكاٍن آِخر عىل يحصل أن ألحدهما يمكن كما بعافيته؛ متمتًِّعا اآلَخُر
ويمكنهما باألنفلونزا؛ إلصابته باملنزل اآلَخر فيه يمكث الذي اليوم ذات يف للسباحة،
مقرَّبًا صديًقا منهما كلٌّ يكون أن يمكن أو مختلفني، مقرَّبني أصدقاء اختيار أيًضا
املكان يف منهما كلٌّ يكون أو مختلفني، دراسيني فصليني يف يكونا أو مختلفني، ألشخاص
الخربات ستساهم السنني، وبمرور الخاطئ. أو الصحيح الزمان يف الخاطئ أو الصحيح
يتزايد أناس إىل املتطابقة التوائم تحويل يف صغريًة، أم كبريًة أكانت سواء املشرتكة، غري
يجعل ما الخربات؛ من متباينني طريَقنْي عرب يسافر ذاته إيه إن الدي فجزيء اختالفهم؛
مهمًة تُعتَرب الشخصية أو امُلدركة املشرتكة غري فالبيئة اختالًفا. أكثَر املتطابقة التوائم
املرجح، من ربما بل املمكن، فمن املثال، سبيل عىل التوءمني والدا تطلََّق إْن إذن، . للنموِّ
توءمني كانا إْن حتى اآلَخر، عن مختلف بشكٍل الطالق بتجربِة الطفلني كال يمرَّ أن
قد وأحدهما األرسة، منزل سيغادر الذي الطرف من قريبًا يكون قد فأحدهما متطابقني؛
حساسيًة أكثر يكون قد وأحدهما األلفاظ؛ بذيء َحَوْت مشادٍة إىل السمع اسرتق يكون
الحدُث ل يتحوَّ وهكذا، نفسه. الوقت يف باملدرسة صعبة بتجربة يمر أو اآلَخر من للتغيري
كل إىل بالنسبة يختلف الطالق حادث فنفس مشرتكة؛ غري خربٍة إىل التوءمني بني املشرتك
املتطابقني التوءمني أن ح توضِّ دراساٍت سنرشح الكتاب، هذا من الحٍق موضٍع ويف طفل.
التاسع الفصل يف ح وسنوضِّ اآلَخر، عن مختلف بشكل بالفعل العاَلَم منهما كلٌّ يدرك
حجرة يف يكونون عندما حتى مختلف، بشكٍل املدرسة بخربِة يمرون التوائم أن تحديًدا

نفسه. املدرس يد عىل العلم ْون ويتلقَّ ذاتها الدراسة
التأثريات تقدير أجل من التوائم من إليها ْلنا توصَّ التي األدلة نستخدم نحن وإجماًال،
من الناس بني االختالفات عىل املشرتكة، غري والبيئة املشرتكة والبيئة للجينات النسبية
الجينات عن البحث سيمكننا املعلومات، تلك عىل نحصل أن وبمجرد معينة. سمة حيث
إمكانات لتعظيم استخدامها كيفية تعلَُّم دائًما أعيننا نصب واضعني املعنية، والخربات
البدء من يمكِّنُنا الصدد، هذا يف النجاح من كافيًا قدًرا قنا حقَّ وقد وإنجازهم. األفراد
عىل األطفال جميع ملساعدة الفردية والبيئية الجينية املعلومات استخدام كيفية فهم يف

الفاعلية. من ممكن قدٍر بأكرب التعلُّم
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النووي الحمض تسلسل تحديد (2)

وإلقاء إيه إن الدي طالسم فكُّ بإمكاننا كان إْن أنه الجميع ظنَّ األوقات من وقٍت يف
وجني الكتابة، وجني الرياضيات، جني إيجاد من فسنتمكَّن عليه، مستفيضة مقربة نظرة
أن بعد واآلن، متأللئة. بيضاء أسنان عن تكشف التي االبتسامة وجني الطويلة، السيقان
من إليه ْلنا توصَّ فما الغاية. هذه إىل األمور تَُؤِل لم الجينوم، تسلُسل تحديد من تمكَّنَّا
وأنَّ كثرية، جينات من بمجموعة تتأثَّر البرش سمات أغلب أن هو الجزيئية الوراثة علم
صعبًا إيجادها يجعل ما طفيًفا؛ تأثريًا املجموعة يف املشرتكة املفردة الجينات من لكلٍّ
يُحِرزون العلماء يزال ال ع، املتوقَّ غري التحدي هذا من الرغم وعىل مسبوق. غري بشكل
وثمة املدريس، والتحصيل التعلُّم قدرة عىل تؤثِّر التي الجينات عىل التعرُّف صوب التقدَُّم
االتجاهات أكثر أحد ن يتضمَّ أرسع. َم التقدُّ ستجعل الظهور بصدد جديدة تكنولوجيا
للتعرُّف الجزيئية، الوراثة علم يف الجديدة األدوات استخدام تعلَُّم لالهتمام إثارًة الجديدة
هذه نتائج واستغالل التعلُّم، وصعوبات التعلُّم قدرات عىل تؤثِّر التي الجينات عىل

التعليم. يف وعميل إيجابي فارٍق إحداث أجل من األبحاث
من بالضبط عاًما ٥٠ بعد أْي ٢٠٠٣؛ عام يف البرشي الجينوم مرشوع اختُِتم
مجهودات األمر وتطلََّب .(١٩٥٣ وكريك، (واطسون إيه إن الدي ووظيفة تركيب اكتشاف
يف التكنولوجي االبتكار رسعة عىل يشهد ومما دوالر. مليارات ٣ وكلََّف باحث ٢٠٠٠
تحديَد — املرشوع اختتام عىل عقد مرور بعد — اآلن بإمكاننا أن الجزيئي، الوراثة علم
دوالر. ألف ٢٠ من أقل مقابل ساعات بضع غضون يف األشخاص أحد جينوم تسلُسل
ومع سنوات. بضع خالل دوالر، آالف ١٠ من أقل لتبلغ أكثر التكلفُة تقل أن ع املتوقَّ ومن
أرسَع بأكمله الجينوم تسلُسل تحديُد سيصبح التكنولوجيا، مجال يف امُلحَرزة التقدُّمات

العالم. عىل هائل تأثريٌ له سيكون وبذلك ا، ً تيرسُّ وأكثَر
سنُقِبل ُمطَّرد، بشكل إيه إن الدي تسلسل تحديد تكلفة انخفاض استمرار ومع
سيطرح مما األشخاص؛ من لكثري معروًفا بالكامل الجينوم تسلُسُل فيه يكون عٍرص عىل
بعض َ تنبَّأ األنواع. من وكنوٍع كأفراٍد حياتنا نعيش وكيف نحن َمن حول جديدًة أسئلًة
جزءًا سيصبح الكامل الجينوم تسلُسل تحديد بأن الجينوم علم دراسات يف صني املتخصِّ
كولينز فرانسيس كتب املثال: سبيل عىل القادمة؛ القليلة السنوات يف الطب من اعتياديٍّا
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البرشي: الجينوم ملرشوع السابق واملدير األمريكية، الوطنية الصحة معاهد مدير —
املواليد فحص من جزءًا سيكون الكامل الجينوم تسلُسِل تحديَد أنَّ … ن متيقِّ شبه «أنا
عقود بضعة غضون يف الناُس يسرتجع أن ح املرجَّ ومن … القادمة القليلة السنوات يف
قليٍل عدٍد عن تكشف اختباراٍت سوى نملك لم أننا مصدِّقني غري وهم الحالية ظروَفنا
إال اآلن، حتى يُتَْح لم الفحوصات من النوع ذلك (٢٠١٠ (كولينز، الحاالت.» من ا جدٍّ
واألدبية واألخالقية العملية — يكتنفها التي فاملضامني واقعي؛ تنبٌؤ كولينز تنبَُّؤ أن

جادة. دراسًة بدراستها وجديرٌة واسعٌة — والتعليمية والسياسية والقانونية
عقبًة تشكِّل الكامل الجينوم تسلسل تحديد تكلفُة تزال ال بينما األثناء، هذه يف
دقيقة أدوات وهي الجينية)، (الرقاقات إيه إن الدي مصفوفات الباحثون يستخدم نسبيًة،
الواحدة، املرة يف مختلف إيه إن دي جزيء ملليون الجيني التصنيف إجراء عىل قادرة
البرشية تشرتك بيننا. فيما تختلف التي إيه إن الدي أجزاء عىل الرتكيَز لنا تتيح وهي
نصف من أكثر نتشارك نحن التوضيح، من (ملزيد النووي حمضها من ٪٩٥ يف كلها
الباقية النسبة حول السلوكي الوراثة علم اهتمام ويتمحور املوز)، مع النووي حمضنا
مصفوفات أصبحت األشخاص. بني االختالفات توريث إمكانيَة تفرسِّ التي ،٪٥ البالغة
من ملاليني الجيني التصنيف إجراء ويمكنها ،٢٠٠٠ عام يف تجاريٍّا متاحًة إيه إن الدي
«الرقاقات يف املتعددة القوة نقاط ومن اقتصادي. وبسعر برسعة إيه إن الدي متغريات
تشيب»، «كارديو مصفوفُة بالفعل لدينا الطلب. بحسب تصميمها يمكن أنه الجينية»
القلب بوظائف مرتبطًة كونها املعروف إيه إن الدي ملتغريات مصغرة مصفوفة وهي
سيصبح وأخريًا، املناعي. الجهاز العتالل تشيب» «إميون ومصفوفُة الدموية؛ واألوعية
للتنبؤ عليها االعتماد يمكن جينية مصفوفة وهي التعلُّم، رقاقة أو تشيب»، «لرينينج لدينا
الدرايس. وتحصيلهم املعرفية قدرتهم حيث من األطفال بني للتوريث القابلة باالختالفات
اإلشكالية والقضايا امليزات هي ما الرقاقة؟ هذه مثل استخدام علينا سيتعنيَّ كيف
األسئلة هذه طرح يف للبدء املناِسب الوقت إنه الرقاقة؟ هذه وجود سيخلقها التي املمكنة
وجود من الرغم عىل عرش، الرابع الفصل يف األمر هذا يف وسنرشع عليها، واإلجابة
ومع لها. متَِّزن حلٍّ إىل الوصول أجل من كثرية وعامة علمية مناقشات إجراء إىل الحاجة
التكلفة اقتصادية أنها يَثبُت فقد التكلفة، باهظُة صة املتخصِّ إيه إن الدي مصفوفات أن
تخطيط يف الستخدامها ُسبُل إيجاد يف السياسات صاِنِعي مع الباحثون تعاَوَن إذا ا حقٍّ
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بعض ظهور تمنع وربما للخطر، املعرَّضني األطفال تنقذ أن شأنها من جينية الت تدخُّ
التعلم. مشاكل

يف ثورًة الشاملة الجينومية االرتباطات دراسات أحدثَْت املاضية، القليلة السنوات يف
كبريٍة مجموعٍة توريث إمكانية عن املسئول إيه إن الدي يف االختالف إليجاد محاوالتنا
ودايل، (هريشهورن الشائعة السلوكية والسمات التعليمية، والنتائج الطبية، الحاالت من
من كثرٍي بفعل تتأثَّر املشرتكة البرشية السمات بأن الحايل القبول ونتيجة .(٢٠٠٥
من أيٍّ عن بحثًا بأرسه الجينوم َفْحص إمكانية فإن ضئيل، تأثريٌ منها لكلٍّ الجينات،
َقْطع ت يرسَّ قد السمات؛ بهذه املرتبطة — كلها أو — املختلفة إيه إن الدي جزيئات
من ع سيرسِّ هذا أن الظن وأغلب الجينات. أبحاث مجال يف األمام إىل ضخمة خطوات
وعلينا التعليم؛ فيها بما اليومية الحياة جوانب عىل األساسية العلوم تطبيق عملية ُخَطى

الحدوث. الوشيكة ات للتغريُّ نستِعدَّ أن

هوامش

(1) Robert set up TEDS at the SGDP Centre, King’s College London
almost two decades ago, and Kathryn has been a researcher and collabo-
rator on the study since 2000.
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الثالث الفصل

األوىل املهارتان الثالث، املهاراتاألساسية
والكتابة القراءة والثانية:

وهم ومشاهدتُهم السحر، مفعول لها القراءة يتعلَّمون وهم الصغار األطفال مشاهدة
عونها يُجمِّ ثم أمامهم، التي الصفحة عىل لهم املألوفة غري الرموز شفرَة تدريجيٍّا يفكون
لآلباء. مؤثِّرة تجربٌة َلِهي ومعلومات؛ قصص من عنه تحكي ما إىل ويحوِّلونها مًعا
الكمبيوتر، جهاز عىل «تعمل» وأنت خلفك من طفلك فيها يتسلَّل التي األوىل فاملرة
والفخر. بالدهشة جارف شعوٌر يغمرك «جوجل»، أو «أمازون» كلمَة بصعوبٍة وينطق
إن ا؟) حقٍّ تعمل ال أنك يعرف أن يمكنه (هل نطقها؟ من تمكََّن كيف هذا؟ يفعل كيف
التسلية أجل من وحده ويقرؤه كتابًا يلتقط بينما حاجبَيْه ويقطُِّب يركِّز وهو مشاهدته
األمر تلقائيٍّا. منَّا كثريٌ يؤدِّيه نشاًطا جديدٍة بأعنٍي نرى فإننا ملهم؛ أمٌر َلِهي مرة؛ ألول
عىل بها ينطلق أن قبل يلزم ما بكل ويقوم السيارة داخل يقفز وهو بمراقبته أشبه
دورٍة من أسهَل القيادة تعلُِّم دروَس أغلبنا (سيجد تأثريًا أشدُّ األمر أن إال … الطريق

القراءة). تعلُّم يكتنفه ما وهو الشفرات، فك يف متقدِّمة
املثرية الحقائق بني من لكن التطور، بالغ جنًسا أنفسنا نعترب أن ل نفضِّ نحن
فطرية. غري يجعلها ما التطوري؛ تاريخنا يف ا جدٍّ حديث ارتقاء أنها القراءة عن لالهتمام
القراءة أبًدا. نتعلَّمها فلن القراءة، أحد يعلِّمنا لم وإذا القراءة؛ بغريزة نُوَلد ال فنحن
ليست لكنها الوقت، بمرور الطبيعي االنتخاب يرجحها وربما البيئة، تحفزها مهارة
حدٍّ إىل تفرسِّ قد الجينات أن إىل أبحاثنا تشري ذلك، من الرغم عىل طبيعتنا. من جزءًا
كيف ذلك؟ حدوث يمكن كيف القراءة. من التمكُّن يف األطفال بني االختالفاِت كبري
ليست عليها) القدرة عدم (أو القراءة عىل القدرة بأن َ تتنبَّأ أن تطورية لنظرية يمكن
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املعضلة، هذه لحلِّ جينية؟ أنها السلوكية الوراثة أبحاُث فيه تزعم الذي الوقت يف جينية،
تلعب التالية العوامل جميع القراءة. عىل تساعدنا التي املهارات مجموعَة تتدبر أن عليك
قد مَّ والصُّ اء األَِكفَّ األطفال أن حقيقة عرب يتضح كما رضورية، كلها ليست (لكن دوًرا

َمَهرة). قرَّاء يصبحون
يشريون األوائل مدرِّسينا ألن السمع؛ عىل والقدرة الرؤية عىل القدرة إىل حاجة يف إننا
بني العقيل الربط عىل بالقدرة التمتُّع إىل ونحتاج نطقها. بكيفية ويخربوننا الحروف إىل
من نتمكَّن أن وبمجرد (الرَّْوَسم). الصفحة عىل املادية وصورتها ْوتَم) (الصَّ األصوات
مزج من نتمكَّن وعندما مًعا، َمْزجها كيفيَة نتعلََّم أن يجب املفردة، األصوات عىل التعرُّف
بحيث وُجَمٍل، كلماٍت يف املتجمعة األصوات من املعنى نفهم أن لنا ينبغي كافية، أصوات
عن عقلية صورة لخلق وخيالنا، البرص حاسة خالل من «و-ر-د-ة» الحروف بني نربط
ويف أقحوانة، شكَل الوردة ستتخذ الصغار بعض عقول يف وبتالت. ساق من مكوَّن يشء
صورة آَخرين ولدى تخطيطيٍّا، رسًما البعض لدى وستتخذ زهرًة، ستكون آَخرين عقول
بوردة توحي أن ينبغي وردة، كلمة يف املشرتكة والروسمات الصوتمات لكن ذكرى. أو

قراءتها. تعلََّم طفٍل عقِل يف
القراءة لكن والتخيُّل. العالقات وتكوين والسمع الرؤية هي املطلوبة املهارات إذن
خرباُت تشكِّلها طبيعية قدرات هي بل املهارات، هذه من أيٍّ من األسايس الغرض ليست
هذه يستخدم اجتماعي ن مكوِّ القراءُة باألحرى، البقاء. أجل من مهمة وهي الحياة،
إلشعال واالحتكاك الخشب بني الجمع مثل ومبتكًرا، وُمدِهًشا جديًدا استخداًما القدرات
أغلبها عديدة، أجزاء فيها تشرتك قدرة ألنها للتوريث؛ قابلٌة القراءُة السبب ولهذا النريان.
تصنيَف تكتنف التي البالغة الصعوبة وراء السبب أيًضا هذا بالجينات. للتأثُّر عرضة
املشكلة سبب يرجع فهل القراءة. يف والكبار األطفال بعض يواِجُهها التي املشكالت وحلَّ
أم املعرفية، الِبنَى أم العصبية، الدوائر أم السمعي، الجهاز أم البرصي، الجهاز إىل
سبب أم سبق، ما كل أم املدرسة، بيئة أم املنزل، بيئة أم الشخصية، أم إيه، إن الدي

آخر؟

القراءة وقدرة الجينات بني العالقة (1)

السلوكي الوراثة علم باحثي اهتمام من األكرب بالجزء تحظى أكاديمية قدرة القراءة
بعض قياس من أسهل القراءة قياس أن إىل جزئيٍّا هذا ويرجع ،(٢٠٠٧ (أولسون،
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فالطفل ثقافتنا؛ يف مقدَّسًة مكانًة ما حدٍّ إىل تحتلُّ القراءة أن إىل وأيًضا األخرى، القدرات
الرياضيات، حتى أو املوسيقى أو التاريخ أو الرياضة أو العلوم يف صعوباٍت يواجه الذي
الرغم عىل القراءة، تعلُّم يف صعوبًة يواجه طفٌل يسبِّبه الذي ذاته االنزعاَج عادًة يسبِّب ال
سبيل عىل البلدان، بعض يف الصدد. هذا يف املوثقة الثقافية االختالفات بعض وجود من
فإنهم الرياضيات، يف ماهرين يكونوا لم بأنهم االعرتاف إىل البالغون اضُطرَّ إذا املثال،

القراءة. مهارات بَضْعف االعرتاَف تصاِحب قد التي اإلحراج درجة بنفس يشعرون
إن أي تقليدي؛ جريس منحنًى شكل عىل طبيعي؛ بشكل موزَّعة القراءة وقدرة
مستوى إىل بسيطة نسبٌة تصل بينما املتوسط، املستوى عند يتجمعون الناس معظم
كبريًا تأثًُّرا القراءة عىل قدرتنا تتأثَّر الصعوبة. بعض بسيطة نسبة وتواجه االمتياز،
أن يعني مما و٨٠٪؛ ٪٦٠ بني التوريث قابلية تقديرات ترتاوح ما وعادة بجيناتنا،
تفسريها يمكن القراءة عىل القدرة مستوى يف األفراد بني االختالفات من كبريًة نسبًة
زعم بحسب املائة، يف العرشين تتجاوز ال قليلة نسبًة البيئة تُفرسِّ بينما الجيني، بالتأثري
قد .(٢٠١٠ وآخرون، ويلكت ٢٠٠٧؛ بلومني، دايل، هاورث، (كوفاس، الدراسات بعض
كثريًا تختلف الصينية اللغة تهجئة أن من الرغم عىل الصني، يف مشابهة نتائج ظهرت

.(٢٠١١ وآخرون، (تشو اإلنجليزية عن
القراءة، عىل بالقدرة ارتباطها يُحتَمل معينة جينات إيجاد يف الباحثون كذلك بدأ
االختالفات من ضئيلة نسبة سوى منها أيٌّ يفرسِّ فلن النتائج، هذه تكرََّرْت إْن حتى لكن
باسم تُعَرف بفرضيٍة بالدراسات، املوثق النمط هذا يرتبط القراءة. مستوى يف الناس بني
تقرتح الداعمة. البيانات من ضخمة قاعدة عىل تقوم التي الكمية»، الصفات «مواقع
الجني اضطرابات من مجموعة باستثناء املشرتكة، البرشية السمات جميع أن الفرضيُة
طفيف تأثريٌ منها جني ولكلِّ الجينات، من بالعديد تتأثَّر والنادرة، الشديدة الواحد
يف الصحافة تورده ا عمَّ كثريًا ويختلف البداية، من عناه توقَّ ا عمَّ هذا يختلف فحسب.
وحيد جني أو ِللُّغة، وحيد جني — يوجد ولن — يوجد ال أنه يعني إذ األحيان؛ أغلب
ملهارة وحيد جني أو للرسطان، وحيد جني أو الحركة، وفرط االنتباه قصور الضطراب
ال مشرتكة جينية ات متغريِّ هي به نقوم ما أغلب عىل تؤثِّر التي فالجينات القدم؛ كرة
نقطة كل يف موجودين أناس ولدى البرش، من ضخم عدد لدى توجد نادرة، طفرات
الذي والتصنيف وسلوكنا أفكارنا عىل التأثري أجل من تتَِّحد وهي الطبيعي. التوزيع من
أم موهوب أم القراءة بعرس مصاب لص؟ أم شحاذ أم فقري أم غني املجتمع: إياه يمنحنا
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بعض مع بعضها تفاعل خالل من مًعا، الجينات هذه تُحدِّد خجول؟ أم للمجتمع معاٍد
أيٍّ قياس عند ينتج الذي ج املتدرِّ النطاق يف األفراد موقَع البيئية، التأثريات مع وتفاعلها
السعادة. أو الصحة، أو القدرة، يقيس الذي الجريس املنحنى ذلك البرشية؛ الصفات من
طبيعي؛ أنه عىل طبيعي غري هو ما رؤية يف نبدأ أننا هي لهذا الكربى التبعات إحدى
الطبيعيني) (غري والسعادة والصحة القدرة يف املتطرفة التقييمات أصحاب إن أي
الطفيفة التعلُّم صعوبات من يعانون فَمن الجميع؛ عن العادة يف جينيٍّا يختلفون ال
كالجميع، الجريس املنحنى عىل موقًعا يحتَلُّون ما عادًة العقلية، أو البدنية واملشكالت
أو كاضطراب عموًما إليه يُشار فما أيًضا؛ كالجميع نفسها بالجينات يتأثَّرون ما وعادًة

الطبيعي. التوزيع يف للقدرة األدنى الحدُّ عادًة هو (الشذوذ) إعاقة
داء مثل والنادرة املدمرة الواحد الجني اضطرابات حالة يف صحيح غري هذا أن إال
الكروموسومية، أو الجينية التعلُّم صعوبات إىل بالنسبة أو ريت، متالزمة أو هنتنجتون
عموم عن جينيٍّا مختلفون األشخاص وهؤالء إحصائيٍّا؛ شاذة ِقيًَما أصحابُها يمثِّل التي
لن الشائعة، البرشية الصفات إىل بالنسبة لكن صعبة. وغالبًا حقيقية نواٍح يف الناس
«طبيعيون» الناس باقي أن حني يف جينيٍّا، البعضخلًال لدى إن نقول أن الدقة من يكون
حقيقي؛ غريُ ببساطة هذا أن اكتشَفْت التي األبحاث من ومتناٍم ضخم عدد ثمة وبخري.
بجينات تتأثر — (٢٠٠٢ وديفريز، (فيرش القراءة فيها بما — البرشية الصفات فأغلب
يتأثَّرون املشكالت وأصحاب عديدة، وبخربات الكمية) الصفات مواقع (فرضية كثرية
ما وأغلب طبيعي، هو طبيعي غري يُعتَرب فما الجميع. بها يتأثَّر التي ذاتها بالجينات
سلوكنا يجعل ما البرشي؛ السلوك من متصلة سلسلٍة عىل موضعه تحديُد يمكن به نقوم
لهذه الكتاب، من الثاني الجزء يف سنرى وكما عنه. مختلًفا ال اآلخرين، سلوك من قريبًا

التعليمي. النظام بناء به ينبغي الذي النحو عىل ضخمة تداعيات النتيجة

أربع من ٌة مستَمدَّ الوراثة علم منظور من القراءة درست التي السلوكية األبحاث أغلُب
املتحدة واململكة واسكندنافيا أسرتاليا من عيناتها استقت التوائم، عىل كربى دراسات
التأثريات عىل املالحظات إبداءَ لنا يتيح موقٍف يف أننا يعني وهذا املتحدة؛ والواليات
عن عادًة الدراسات هذه تكشف املجتمعات. تلك يف القراءة قدرة عىل والبيئية الجينية
التوريث لقابلية تقديراٍت من تعرضه ما جانب إىل قوي، جينيٍّ بثباٍت القراءة تمتُّع
وقٍت يف عملها تبدأ الصلة ذات الجينات إن أي والقوي؛ املتوسط املستوى بني ترتاوح
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اكتُشف املثال: سبيل عىل اإلنسان؛ حياة طوال نَِشطة وتظل الطفولة، مرحلة يف مبكر
بمهارات جينيٍّا ترتبط الهجائية، الحروف تعلم مثل القراءة، عىل السابقة املهارات أن
شاتشنايدر، هنسلر، ٢٠٠٦؛ بلومني، ديل، هارالر، (هايو-توماس، بسنوات بعدها القراءة
الحروف من الصغري تومي تمكُّن عىل املؤثرة الجينات إن أي ٢٠١٠)؛ فاجنر، تايلور،
يف بوتر هاري روايات يقرأ وهو عليه التأثري يف ستستمر الثالثة، سن يف برباعٍة الهجائية

التاسعة. سن
السلوكية، الوراثة أبحاُث عنها كشَفْت التي املهمة املبادئ بأحد النتيجة هذه ترتبط
بمرور األداء يف معهوٍد وغري كبرٍي تذبذٍُب فأيُّ . فبيئيٌّ التغريُّ أما جينيٌّ الثباَت أن وهو
يرجع قد أْي للجينات؛ ال للخربة نتيجًة يكون أن املحتمل من اتجاه، أي يف الوقت،
هذه وتشكِّل سوء. رفقة أو مفجعة، خسارة أو مكثَّف تدريب أو ملهم معلم مثل لعوامل
التعليم بخصوص أفكارنا ركائز إحدى — فبيئيٌّ التغريُّ أما جينيٌّ الثبات — املسلَّمة

الكتاب. من الثاني الجزء يف النقطة هذه يف ع وسنتوسَّ بالجينات، املتأثِّر
بنسبة للتوريث قابلٌة القراءة أن زعمنا إذا كبري حدٍّ إىل التبسيط يف نبالغ قد لكن
مختلفة؛ جيناتنا أن إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع مختلفون، جميًعا نحن .٪٧٠ أو ٪٦٠
جيناتنا تفاعل مع ويتعاظم يتضاعف لكنه والدتنا، لحظة منذ حادث الجيني فاالختالف
كامنًة البيئية التأثريات بعض تكون أن املحتمل ومن البيئة. ومع بعٍض مع بعضها
مبارش، غري بشكل تأثريها تمارس ألنها نطرحها التي التوريث إمكانية تقديرات داخل

الجينات. مع التفاعل طريق عن
ليس أنه من الرغم عىل — والبيئة الجينات بني التفاعل ح يوضِّ جيد مثال اكتُِشف
ومستمرة مهمة دراسة يف — املعتاد يف السلوكيون الوراثة علماء يدرسه الذي النوع من
الشمالية أمريكا قارات: ثالث من بتوائم استعانت وقد التوائم، عىل أُجِريت القراءة عن
(سامويلسون ويلز) ساوث (نيو وأسرتاليا والسويد)، (النرويج وأوروبا (كولورادو)،
بني ال األفراد بني االختالفات دراسُة عادًة هو السلوكي الوراثة علم .(٢٠٠٨ وآخرون،
لدى القدرة متوسط رفع حول بالنقاشات الصلة وثيُق البحث هذا أن إال املجموعات،
املدرسة أطفالهم بارتياد وأسرتاليا كولورادو من اآلباء القانوُن يُلِزم بأرسها. ٍة أمَّ أو دولٍة
صباًحا ٩ الساعة من املدرسَة األسرتايل الطفل يرتاد بينما أنه إال سنوات، ٥ سن من
األطفال رياَض يرتاد ال األمريكي الطفل فإن األسبوع، يف أيام ٥ عًرصا ٣ الساعة حتى
منهج ينظِّمه األسرتاليني األطفال فتعليم ذلك، عىل عالوًة يوم. كلَّ ساعات ٤ أو ٣ سوى
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اللغات لتعليم األقل عىل األسبوع من ٪٣٥ تخصيَص يفرض الدولة، مستوى عىل مطبَّق
القراءة لتعليم الدولُة تفرضه منهج يوجد فال كولورادو، يف أما والكتابة. القراءة ومهارات

والهجاء.
يف والنرويج السويد من األطفال إدخال عند لالهتمام إثارًة أكثُر مقاَرنٌة وتربز
٧ سن يف األطفال يكون عندما اإللزامي التعليم يبدأ الدولتني، هاتني ففي املعادلة؛
لكنَّ السن، هذه قبل األطفال رياَض تقريبًا كلهم األطفال يرتاد الواقع أرض عىل سنوات.
ال والجمالية والعاطفية االجتماعية املهارات تنمية عىل يكون األطفال رياض يف الرتكيَز
إىل ذلك فسريجع املدرسة، يبدءوا أن قبل القراءة من األطفال تمكََّن إْن القراءة. تعلُّم عىل
فيها يشرتك التي (البيئة املشرتكة البيئة تأثريات أن إىل يشري مما باملنزل؛ إيَّاها تعلُّمهم
هؤالء لدى أكرب بأهمية تتمتَّع قد القراءة قدرة عىل ذاتها) باألرسة الناشئون األطفال
أن وبمجرد وأسرتاليا. أمريكا من الذين التوائم من أكثر اسكندنافيا من الذين التوائم
والهجاءُ القراءُة تصبح والنرويج، السويد يف سنوات ٧ سن يف األول الصفَّ األطفال يبدأ
القراءة مهارات تدريَس مة معمَّ خطٌة ه وتوجِّ باملدرسة، الرئيسية املستهَدفة األنشطة من

البلدين. أنحاء جميع يف كافة املدارس مستوى عىل والكتابة
قدرة توريث إمكانية عىل الخربة يف السكان بني االختالفات هذه تقرتح ماذا إذن،
يختلف وهل املقرتحة؟ الفرضية ما األول؟ والصف األطفال رياض مرحلة يف القراءة
بضع استقِطْع االختالف؟ صور هي وما البلدان؟ بني والتنشئة للبيئة النسبي التأثري

القراءة. تواِصَل أن قبل األسئلة هذه يف للتفكري وقتك من دقائق
اختلف والبيئي الجيني التأثري نمَط أنَّ هو الحقيقة يف الباحثون إليه َل توصَّ ما كان
االختالفات من ٪٨٠ أن اتضح األطفال رياض مرحلة نهاية ففي البلدان؛ بني فعليٍّا
البالغة الباقية النسبة أما الجينات، إىل تُعَزى أن يمكن أسرتاليا أطفال بني الفردية
املشرتكة. غري والبيئة املشرتكة البيئة تأثري بني تقريبًا بالتساوي مًة مقسَّ فكانت ٪٢٠
املتبقي الثلث أغلب أما كولورادو، أطفال بني االختالفات ثلثَي الجيناُت ِت َ فرسَّ وباملقارنة،
اسكندنافيا، أطفال بني االختالفات أظهرت وأخريًا املشرتكة. غري البيئة إىل ه مردُّ فكان
الجينات تكن لم إذ بكثري؛ أقل جينيٍّا تأثريًا باملدرسة، مطلًقا القراءة لهم تُدرَّس لم الذين
إذن، األطفال. رياض مرحلة بنهاية األطفال هؤالء بني االختالفات ثلث عن إال مسئولة
لدى ٪٣٠ يقارب فإنه أسرتاليا، يف ٪٨٠ إىل يصل التوريث إمكانية تقديُر يكاد بينما
وأسرتاليا، الشمالية أمريكا أطفال نتائج مع صارخ تناُقٍض ويف اسكندنافيا. أطفال
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املشرتكة، البيئة تأثري إىل األطفال هؤالء لدى القراءة يف امللحوظة االختالفات أغلُب يرجع
األرسة. تأثري األرجح وعىل

الذين األطفال عىل األثر أبلغ للجينات كان األطفال رياض مرحلة بنهاية وهكذا،
والكتابة القراءة بمهارات الجهل معدالت فإن كذلك املدريس، التعليم من قدر أكرب ْوا تلقَّ
بنهاية يحدث ما عىل نظرًة أَْلِق لكْن أسرتاليا. يف منها االسكندنافية البالد يف بكثري أعىل
فمع كافة؛ لألطفال مكثَّف بشكل والكتابة القراءة مهارات تُدرَّس عندما األول، الصف
األطفال بني االختالفات من ٪٨٠ حوايل عن مسئولًة الجينات أصبحت األول، الصف نهاية
تتمتع فلم املشرتكة البيئة أما كلها. الثالث العينات يف وإنما وحدها أسرتاليا يف ال كافة،
إىل ٪١٠ من املشرتكة غري البيئة نصيب كان حني يف البُْلدان، من أيٍّ يف تقريبًا تأثري بأي
الثالث املجموعات لدى تقريبًا والكتابة القراءة بمهارات التمتُّع معدالت وتساوت .٪٢٠
يؤدِّي — البيئي التأثري من مزيد أي — املدارس من فمزيد للمنطق؛ مناقض وهذا كلها؛

إذن؟ يجري الذي فما البيئي. التأثري زيادة ال الجيني التأثري زيادة إىل
تقديرات زيادة إىل التعليم تعميم يؤدِّي أن ح املرجَّ من األول، الفصل يف ناقشنا كما
األطفال، تجارب تشابه زيادة فمع هنا؛ يجري نراه ما تحديًدا وهذا التوريث، إمكانية
التأثريُ يصبح ثَمَّ ومن االختالفات؛ ال بينهم، التشابه أوجه وزيادة تفسري يف الخربات تبدأ
تعليم ي تلقِّ كيفية يف الكربى االختالفات تختفي الحالة هذه ويف نسبيٍّا. أقوى الجيني
قدرة يف االختالفات تفسري يف دور لها يعود وال األول، الصف بنهاية الرسمي القراءة
الوقت يف لكْن لهذا، مباِرشة كنتيجة القراءة قدرة متوسط ويزداد التالميذ. بني القراءة
تفسري البيئية العوامل باستطاعة يكن لم إن أيًضا. القراءة توريث إمكانية تزداد نفسه
ُفَرص عىل حصلوا فجميعهم التالميذ؛ بني املساواة بسبب فهذا الناس، بني االختالفات
بمنزلة تعد التوريث إمكانية تقديرات بأن ندفع أن يمكن املنطلق، هذا ومن متماثلة؛ تعلُّم
بل تأثري، أيُّ لها ليس البيئة أن تعني ال التوريث إمكانية تقدير فزيادة للمساواة؛ مؤرش
رائًعا مثاًال الدراسة هذه تمثِّل االختالفات. ال الشبه أوجه عىل يقترص تأثريها أن تعني
تجعل ال الصفات، من صفة عىل الجيني التأثري من االرتفاع البالغة املستويات أن عىل
بالعكس، التأثري. عديمَة — باملدارس الرسمي التعليم يف الحالة هذه يف املمثَّلة — البيئة
هي الجينات أن إال القراءَة، الثالث بالقارات األطفال تعلُّم وراء السبب هي فاملدارس

اآلخرين. عن القراءَة يُحِسنون األطفال بعض أن وراء الرئييس السبب
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وتحقيق األداء، متوسط َرْفع بإمكاننا أن هي املدارس إىل بالنسبة هنا املهمة النقطة
الحايل املسعى يؤيِّد وهذا معتربة؛ كلية تعليمية الت تدخُّ بتطبيق األطفال، لجميع اإلفادة
القرن بداية يف التعليم. يف فعليٍّا نجاًحا ق يحقِّ ما الكتشاف التجارب من املزيد إلجراء
القراءة بمهارات جاهلني الغرب شعوب أغلب من ٪٥٠ من أكثر كان عرش، التاسع
من باألمية للتنبؤ بكثري أفضل مؤًرشا كان الوقت هذا يف التعليم غياب أن إال والكتابة،
عن للبيانات سلوكي جيني تحليل إجراء أمكن وإن الجينات. إىل الراجع القدرة تدنِّي
االختالفات عىل ضعيفة جينية وتأثريات قوية بيئية تأثريات سيبدي فإنه الوقت، ذاك
فعندما ذلك؛ من غريَّ الجميع عىل اإللزامي التعليم تطبيق لكن القراءة. قدرة يف الفردية
إىل األساس يف ترجع بينهم االختالفات فإن التعليم، من قدًرا جميعهم األطفال يتلقى
كل يستهدف معترب تعليمي ل تدخُّ وبإجراء للرشح. استجابتهم يف الفردية االختالفات
توريث إمكانية من وربما الوطني، املتوسط من هذا سريفع البُْلدان، من بلد يف طفل
املتعلمني أعىل بني دْع الصَّ َرأْب صعيد عىل الكثري ق يحقِّ لن هذا أن إال املستهدفة، املهارة
التعلم. يف املتعثرين دعم يخص فيما مهمة تبعات لهذا يكون وقد قدرًة؛ وأقلهم قدرًة

ارتفاع من الرغم عىل أنه وهي االعتبار؛ يف وضعها ينبغي أخرى نقطة ثمة
والسويد، النرويج يف األطفال رياض بنهاية والكتابة القراءة بمهارات الجهل معدالت
فوق قراءة مهارات أصحاب يغدون أنهم البلدين هذين يف التالميذ عن املعروف فمن
بالنسبة أفضل الرسمي التعليم إرجاء أن إثبات أمكن إْن أنه إىل يشري ما وهذا متوسطة؛
رضٍر يف يتسبَّب أن املستبَعد من أنه نفرتض أن فلنا الكيل، ونموهم األطفال صالح إىل
— الفرضيات كل مثل مثلها — الفرضية وهذه لديهم. القراءة ملهارات األمد طويل
فرضيًة اعتبارها وعىل وطنية. كسياسة تطبيقها قبل رسميٍّا علميٍّا اختباًرا ستستلزم

جدارٍة. ذاُت فرضيٌة فهي أدلة، عىل قائمة
إمكانية وتقديرات الفراغ. يف تنمو أن يمكنها ال البرشية، اإلمكانات ثَمَّ ومن الجينات،
األسايس املتبادل لالرتباط خاضعة ألنها وهلة؛ ألول تبدو كما مباِرشة ليست التوريث
أو ٪٦٠ بنسبة للتوريث قابلٌة القراءة قدرة إن نقول أن يف ضري ال والخربة. الجينات بني
فاألطفال التدريس؛ يلعبه الذي املحوري الدوَر يُِربز ال الترصيح هذا أن إال ،٪٨٠ أو ٪٧٠
إْن أو إياها، أحٌد يعلِّمهم لم إن القراءَة يتعلَّموا لن القراءة، يف ق للتفوُّ جينيٍّا املهيئون
معقولٍة ألسباٍب يمكن ذلك، ضوء وعىل املطبوعة. املواد من لكثري األقل عىل يتعرَّضوا لم
تحقيَق املهارة) يف كزيادة نفسه الوقت (يف التوريث إمكانيِة زيادِة يف التسبُّب اعتباُر

40



والكتابة القراءة والثانية: األوىل املهارتان الثالث، األساسية املهارات

تستدعي حتمية وجود عىل عالمًة اعتباره ال به، االفتخاُر واآلباء للمدرسني ينبغي إنجاٍز
ْوا وتلقَّ الجودة، من نفسه املستوى عىل مدارَس األطفال جميع ارتاد إذا والشك. الخوف
أغلب عن مسئولة ستكون الجينات فإن الجودة، من نفسه املستوى عىل التعليم من قدًرا
اآلن املوجود الكبري االختالفات عدد نفس تقريبًا عندئٍذ وسيوجد — بينهم االختالفات
تلك كانَْت إْن وخصوًصا سيئًا، أمًرا هذا العتبار داعي وال القراءة. مهارة حيث من —
وينبغي اليمني. جهة إىل كله الجريس املنحنى ينتقل وعليه األداء؛ متوسَط ترفع املدارس
جميًعا فنحن طفل؛ كل طبيعة بحسب الجودة متكافئَة تنشئًة ر توفِّ أن الجيدة للمدرسة
أجل من متساوية ُفَرص عىل منَّا كلٌّ يحصل أن ينبغي لكن نفسها، باملواهب نتمتع ال

مهارات. من لدينا ما تنمية

القراءة قدرة عىل البيئية التأثريات (2)

إليه. نحتاج مما أقلُّ القراءة قدرة عىل البيئة تأثريات عن جينيٍّا هة املوجَّ األبحاث كمَّ إن
التأثريات أما املدرسة، قبل ما سنوات يف مهمة املشرتكة البيئة تأثريات فإن رأينا، وكما
إىل مرة من أكثر الباحثون َل وتوصَّ مشرتكة. غري تكون ما فعادًة املدرسة بمرحلة البيئية
األطفال لدى القراءة قدرات عىل يؤثِّر باملنزل والكتابة القراءة ومهارات اللغة مستوى أن
الجينات تضع ال التي الدراسات يف .(٢٠١١ وباص، مول بحث املثال سبيل عىل (انظر
يف القراءة. بقدرة تتنبَّأ واالقتصادية االجتماعية املكانة أن يظهر ما كثريًا الحسبان، يف
املتحدة بالواليات ستارت هيد بربنامج املشرتكون األطفاُل كثريًا يتخلَّف مثًال، الثالثة سنِّ
شيفنر-هامر، بحَث املثال سبيل عىل (انظر اللغوية الحصيلة كمُّ حيث من أقرانهم عن
يف القراءة إىل بالنسبة مشابهة اختالفات ظهرت وقد .(٢٠١٠ ماتسوجا، فاركاس،
الدَّْخل منخفضة أَُرس من القادمني األطفال أن يبدو ثَمَّ ومن االبتدائية؛ املدرسة سنوات
يف صعوبات ملواجهة معرَّضون — متدنية تعليم مستويات عىل الوالدان حصل حيث —

القراءة.
بأنها عادًة تُعَرف التي — واالقتصادية االجتماعية املكانة أن إىل البعض يذهب
اللغوية البيئة جودة خالل من القدرة عىل تؤثِّر — للوالدين والوظيفية التعليمية املكانة
األطفال مع مباَرشًة التحدث أن األبحاث أظهرت املثال: سبيل عىل املنزل؛ يوفرها التي
مرتبطة عوامل كلها د، ومعقَّ متنوٍع لغويٍّ ملخزوٍن وتعريضهم الحديث عىل وتشجيعهم
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يرتبط كذلك عويًصا. األمر يبدو ال ظاهريٍّا كربى. لغويًة حصيلًة الصغاِر األطفال بتكوين
األحداث توقيت فيها بما اللغوي، التعبري بمهارات الصغري لطفلها األم استجابة مدى
وبرنري، الرانجو بحث املثال سبيل عىل (انظر الكلمات أوىل نطق مثل املهمة، املبكرة
مكانة ق تحقِّ التي األَُرس لدى املتوسط يف املعتاد عن املمارسات هذه وتقل .(٢٠١٢
استطاعتنا من الرغم عىل أنه عىل التأكيد املهم من أن إال متدنية، واقتصادية اجتماعية
املكانة مستويات مختلف عىل ع التنوُّ من كبري قدر فثمة بها، مسلًَّما النتائج تلك اعتباَر
بيئاٍت ر توفِّ املتدنية املكانة ذات األَُرس بعض املثال: سبيل فعىل واالقتصادية؛ االجتماعية
بمكانة املتمتعة األَُرس بعض أن حني يف والكتابة، القراءة مهارات لتعلُّم ألطفالها ممتازًة
أقل عىل إال تُطِلعنا ال املتوسطة فالِقيَُم التواصل؛ حيث من ألطفالها القليل تقدِّم مرموقة

األفراد. عن القليل
يمكننا ال االعتبار. يف الجينات أَْخذ دون النتائج تلك مثل تفسري املستحيل من لكن
القراءة قدرة بانخفاض مرتِبٌط واالقتصادية االجتماعية املكانة تدنِّي أن من فعليٍّا التأكُّد
الحديث غياب يف يتسبَّبون أطفالهم مع كثريًا يتحدثون ال الذين اآلباء هل بيئية. ألسباب
مع جينيٍّا متشابهون ألنهم يتواصلون ال أطفالهم أن أم أطفالهم، لدى بالحيوية املفعم
دائًما الحال هو كما وتقريبًا الواقع؟ أرض عىل مًعا العاملني كال يساهم هل أم آبائهم؟

األرجح. االحتمال هو العاملني بني الدمج يبدو السلوكي، الوراثة علم نتائج مع
وهي والبيئة، الجيني النمط بني االقرتان عالقات عىل الحديثة الدراسات ركََّزِت
يف تعمل ال الجينات أن ح وتوضِّ خرباتنا، عىل جيناتنا تأثري كيفية تصف التي الفكرة
ثالثة ثمة األول، الفصل يف ناقشنا وكما خربتنا. تكوين يف نَِشًطا دوًرا تلعب بل الفراغ
ونَِشطة. واستدعائية، سلبية، عالقة والبيئة: الجيني النمط بني االقرتان عالقات من أنواع
من جيناتنا ي تَلقِّ نتائَج نرى والبيئة، الجيني النمط بني السلبية االقرتان عالقة يف
تستهويهم ال الذين اآلباء املثال: سبيل عىل لنا؛ روها وفَّ التي البيئات يف والعيش الوالدين
به توجد ال ربما منزًال يخلقون وإنما فحسب، أطفالهم إىل جيناتهم ينقلون ال القراءة
قبل قصًصا األطفال عىل أحٌد يقصُّ وال املكتبات، إىل رحالت ينظمون وال كثرية، كتٌب
إىل إضافًة القراءَة، تحبِّذ ال جيناٍت فيه يرث قد موقف يف الطفل يكون ثَمَّ ومن النوم؛

مزدوجة! انتكاسة إنها القراءة. حبِّ تنمية عىل تحض ال منزلية بيئة يف وجوده
االستعداد صاحب الطفل والبيئة، الجيني النمط بني االستدعائية االقرتان عالقة يف
يستدعيه ا عمَّ واألصدقاء األرسة من مختلفة سلوكيات يستدعي قد القراءة لحب الجيني
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إىل آَخر ويصطحبه القصَص أحُدهم له يقرأ فقد االستعداد؛ بهذا املتمتِّع غري الطفل
القراءة حبَّ يجعل مما نَِهم؛ قارئ أنه عنه يُعَرف وربما كهدية، الكتب له ويبتاع املكتبة
يقرؤها التي الرسعة أو قرأها التي الكتب عدد عىل املديح يتلقى وربما هويته، من جزءًا
الطفل. جينات جزئيٍّا تستدعيه املكتوبة الكلمة حول واإليجابية املديح من الجو وهذا بها؛
للتميُّز جينيٍّا املستعد الطفل والبيئة، الجيني النمط بني النشطة االقرتان عالقة يف
املحيطون وسيالحظ املدرسة، فعاليات يف القصائد أطول لقراءة يتطوع قد القراءة يف
العلمي الخيال قصص أن ويكتشف املكتبة يف فراغه وقَت يميض وربما بذلك، قيامه به
مهامَّ املدرسون يمنحه بحيث برسعة القراءة برامج ينجز ربما أو لديه، لة املفضَّ هي
من تخصيًصا أكثر تعليم عىل يحصل ثَمَّ ومن بالصف؛ لقدراته استنفاًرا أكثر جديدًة
من الناس يحدد والبيئة، الجيني النمط بني النَِّشطة االقرتان عالقة يف بالصف. زمالئه
هذه أن نؤمن كباحثني ونحن جينيٍّا، املتأثرة ميولهم أساس عىل عوامَلهم كافة األعمار
لقياس جديدًة طرًقا املطلوب من أنَّ إال التعليم، إىل بالنسبة األهمية غاية يف العملية
حاليٍّا. باجتهاد عليه نعمل ما وهو منها؛ استفادة أقىص وتحقيق وفهمها العملية هذه
أو الشخصية طريق عن — الجينات تؤثر والبيئة، الجيني النمط بني االقرتان عالقة يف
شكلها. ونحدِّد خرباتنا نخلق فنحن معينة؛ لبيئات التعرض عىل — القدرة أو السلوك

هو الباحثون عيَّنه الذي والبيئة الجيني النمط بني التفاُعل من املهم اآلَخر النوع
هذا يَربُز البيئي. الجيني بالتفاعل واملعروف البيئة، مع الجيني) النمط (أو الجني تفاُعل
قدرة حالة ففي معينة؛ ببيئات تأثُّرنا قابلية عىل تؤثِّر جيناتنا أن اتََّضح إذا التفاعل
القراءة قدرُة كانت إْن البيئي الجيني التفاعل عىل مؤرشاٍت نالحظ أن ينبغي القراءة،
البنات، املثال: سبيل (عىل أطفال مجموعات لدى أقل) (أو أكرب توريث بقابلية تتمتَّع
موهوبون أنهم عىل املصنفون األطفال أو الدخل، منخفضة أَُرس من الذين األطفال أو
األطفال بباقي مقاَرنًة مكثَّف) قراءة برنامج (مثل معينة لبيئة تعرَّضوا نابغون) أو
بالقراءة، وعالقته البيئي الجيني التفاعل حول دراستني يف املثال: سبيل عىل عامة؛
توائم بني بكثري أعىل الكلمات عىل التعرُّف قدرة توريث إمكانية أن الباحثون اكتشف
تعليم عىل حصلوا والدين من أطفال بني منها رفيع، تعليم عىل حصلوا والدين من
تعليم عىل الحاصَلني الوالَدين أن هذا يعني وقد .(٢٠٠٩ وآخرون، (فريند جودًة أقل
القراءة. تعلُّم صعيد عىل بالسبق الجينات فيها تحظى بيئًة ألطفالهما يوفران أفضل
مع تزيد التوريث إمكانية أن تزعم التي سابًقا، املذكورَة النتيجَة هذا يعكس وربما
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أكرب قدًرا ألطفالهم يوفرون أفضل تعليٍم عىل الحاصلني اآلباء وأن التعليم، تكثيف زيادة
لها خاصة بسمة اآلباء هؤالء يوفرها التي البيئة تتمتَّع ربما غريهم. دون التعليم من
النظر عند استكشافها ينبغي قضية وهي أطفالهم؛ طبائع تنشئة عىل استثنائي تأثري
املنحدرين األَُرس عن النظر بغضِّ األطفال، جميع بني الفرص تكافؤ تحقيق كيفية إىل
أن لالهتمام املثري ومن يرتادونها. التي واملدارس فيها، يرتعرعون التي واألحياء منها،
تزداد القراءة قدرة توريث قابلية أن اتضح إذ املدارس؛ يف اكتُِشف قد مشاِبًها نمًطا
بني وتقل ،(٢٠١٠ وآخرون، (تايلور أفضل مدرسني أيدي عىل درسوا الذين الطالب بني
ن يتضمَّ .(٢٠١٠ وشاتشنايدر، (تايلور الدخل منخفضة أحياء يف نشئوا الذين األطفال
البيئي ل للتدخُّ أنَّ اكتشاَف بيولوجي، أساس عىل القائم الطبيعي، البيئي الجيني التفاُعُل
تأثريًا — للكتب املشرتكة القراءة أو الحروف ألصوات مكثَّفة دورة عىل الحصول مثل —
الحاملني األطفال عىل تأثريه من بكثري أكرب معينة، جينية لصورة الحاملني األطفال عىل
أُجِريت أبحاٍث يف النوع هذا من البيئي الجيني التفاُعُل اكتُِشف وقد البديلة. للصورة
أبحاث مجال يف بعُد يُكتَشف لم أنه إال الطفولة، مرحلة يف والعدوانية املعاملة إساءة عىل

القراءة.
وصانعي املدرسني يساعد أن يمكن والبيئات الجينية األنماط بني التفاُعل إدراك إن
األطفال بعض مساعدة من والطرائق التدخالت بعض تمكُّن أسباِب فهم عىل السياسات
استهداف عىل القرارات صاِنِعي والبيئية الجينية التفاعالت تساعد أن يمكن غريهم. دون
أن الناجحة بالعوامل املعِنيِّ األعمال لجدول وينبغي أكرب. وبثقٍة أدق بصورٍة املوارد
األطفال مجموعات مع نجاًحا ق يحقِّ ما بحث عرب الحسبان، يف الفردية االختالفات يضع
لدى الجيني للنمط املناِسبة التعليمية البيئة توفري إن املختلفة. الظروف ويف املختلفة
سيكون التي الفكرة وهي البيئات؛ من ممكن نطاٍق أكرب توفريَ كذلك يتطلَّب بعينه، طفٍل
الثاني الجزء يف به سنويص الذي التعليمي النظام نوع عىل ما حدٍّ إىل مدهشة تبعات لها

الكتاب. من

القراءة يف املتعثرون (3)

هؤالء وبعض باملدرسة، الثانية أو األوىل سنتهم يف القراءة األطفال جميع يتعلم ال
إن القراءة. عىل قدرتهم إىل ا حقٍّ يطمئنوا أن دون البلوغ مرحلة إىل يصلون األطفال
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القراءة، لعرس وبسيٍط واضٍح تعريٍف عرض نود القراءة. ُعرس هو القراءة إعاقات أشهر
ح رصَّ وقد منها. أيٍّ عىل الكلُّ يُجِمع وال التعريفات، تختلف املصادر باختالف أنه إال
حني يف لها، وجوَد ال خرافٌة القراءة عرس أن والسياسيني واملدرسني األكاديميني بعض
تمثيل يف يشرتكون أو القراءة، بعرس تشخيصهم يجري َمن عادًة — اآلخرون يرد
بشكل ومفجع متفاِقم والخالف بغضب. مزاعمهم عىل — العام الرأي أمام به املصابني
بدًال التصنيفات، من تصنيف حول الرتبويون يتجادل عندما اآلباء إىل بالنسبة خاص
وجود مسألة الواقع، ويف بالتأكيد. أطفالهم يحتاجهما اللذين والدعم املساعدة تقديم من
إعاقات مجال يف الباحثون يتجنَّبها خالفية نقطة أكرب هي وجوده، عدم أو القراءة عرس

التعلم.
الذين األطفال إن نقول أن املقبول من جانبًا، محدَّد تعريف وضع مسألة وبطرح
واحد؛ يشء يف جميعهم يشرتكون القراءة، بعرس مصابني كانوا إْن لتبنيُّ فحصهم جرى
األيرس الطرف عىل املوجودون األطفال فهم القراءة؛ تعلُّم يف صعوبًة يواجهون جميعهم
أطفال من ٪١٠ إىل ٪٥ من تبلغ نسبًة أن إىل األبحاث وتشري الجريس. القراءة منحنى من
من العديد عليهم يظهر األطفال هؤالء وأغلب القراءة، يف صعوبات يواجهون املدارس
املسجوعة الكلمات نطق يف صعوبة كلها): تظهر ما نادًرا (لكن التالية املميزة السمات
الكلمات يف األصوات سماع وصعوبة الصوتي)، (التمييز بالكلمات املقاطع عد أو
الكلمات يف املختلفة األصوات بني التمييز وصعوبة الصوتمات)، (تمييز واستخدامها
تكون قد باألصوات). (التعليم الحروف أصوات تعلُّم وصعوبة الصوتية)، (املعالجة
ليس هذا أن من الرغم عىل ضعيًفا، فهمهم يكون وقد ومتعثرًة، بطيئًة الشفهية قراءتهم
اللغة يف صعوباٍت غالبًا القراءة يف املتعثرون يواجه كذلك األحيان. من كثرٍي يف الحال هو
اتباع يف صعوبًة وواجهوا الحديث، تعلُّم يف روا تأخَّ قد يكونون وربما واملكتوبة، املنطوقة
وربما واألغاني. األطفال وأناشيد الهجاء حروف تعلُّم يف بصعوبة وتقدَّموا اإلرشادات،
هجائيًة أخطاءً يرتكبوا أن املرجح ومن كتابًة، أفكارهم عن التعبري يف صعوبًة يواجهون
يف مرتفعًة درجًة يُحِرزون قد أنهم من الرغم عىل اليومية، الدراسية واجباتهم يف كثرية
باملدرسة األطفال هؤالء يواجهها التي والصعوبات باملدرسة. األسبوعية الهجاء اختبارات

العقلية. وصحتهم ثقتهم عىل مباِرش غري سلبيٌّ تأثريٌ لها يكون أن يمكن
جينيٍّا مختلفون القراءة بعرس املصابني األطفال أن عىل أدلة أية توجد هل إذن،
املراوغ التعريف ذلك تقديم عىل هذا فسيساعد األدلة، ُوِجدت إْن األحوال؟ من حال بأي
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فوجلر، (ديفريز، العائالت تتوارثها القراءة صعوبات أن األبحاث أظهرت لقد للحالة.
ترتبط ربما معينًة جيناٍت بالفعل السلوكيون الوراثة علماء حدد وقد .(١٩٨٦ البودا،
مجال يف األبحاث َمِت تقدَّ الصعيد، هذا وعىل .(٢٠١١ وآخرون، (شريي القراءة بمشاكل
من أنه إال عامًة، املدريس التحصيل جينات مجال يف املجراة األبحاث عىل القراءة جينات
بل يتكرر، ال النتائج من كثريًا وأن مبكرٍة، مرحلٍة يف األبحاث هذه أن عىل التأكيد املهم

أيًضا. بعًضا بعضها يناقض
،KIAA0319 باسم يُعَرف القراءة مشاكل يف تسبُّبها يحتمل التي الجينات أحد
يف نسبيٍّا مهم جني وهو .(٢٠٠٦ وآخرون، (باراكيني ٦ الكروموسوم عىل ويوجد
الواليات يف مختلفة عينات ثالث يف القراءة بصعوبات ارتباطه اكتُِشف إذ املجال؛ هذا
النتائج تكراُر يصبح الكاذبة اإليجابية بالنتائج يعجُّ عاَلم ويف املتحدة، واململكة املتحدة
وقد اإليجابية، النتائج يف الوثوق مفتاَح هو ومستقلة مختلفة أشخاص مجموعات يف
فكان عة؛ متوقَّ إعالمية بضجة KIAA0319 لجني أكسفورد بجامعة فريٍق اكتشاُف ُقوِبل
ن يحسِّ أن يمكن القراءة عرس جني «اكتشاف ميل»: «داييل لجريدة الرئييس العنوان

للماليني.» العالج
الكلمة فإن ذلك، من الرغم عىل لكن نسبيٍّا، ًظا متحفِّ العنوان يبدو الواقع يف
KIAA0319 جني ارتباط إن «يمكن». كلمة هي بثقٍة استخدامها ينبغي التي به الوحيدة
الجيم صالة عضويُة تجعلك مما أكثر القراءة» عرس «جني يجعله ال القراءة بصعوبات
يفرتض استنتاٍج إىل األحياء علم يف نتائج من القفز إن الصحة. وموفوَر وَمِرنًا رشيًقا
مثرية «يمكن» كلمة يف الكامنة الحقيقة لكن خيالية. قفزة هو للماليني؛ العالج تحسني

البحث. من ملزيٍد يدعو النتيجة وتكرار لالهتمام،
املستويات أقل عىل — القراءة إعاقة وأن طبيعيٍّا، توزيًعا القراءة لقدرة أن نعلم
أو الخامسة املئوية النقطة عند اعتباطيٌّ فاصٌل حدٌّ بأنها تعريفها يمكن — تعقيًدا
الجني خصائص تظهر أََال املسألة، جوهر إىل نصل كي إذن، التوزيع. هذا من العارشة
حالتهم صت ُشخِّ َمن أو التوزيع؟ من الدنيا النهاية عىل األطفال لدى إال KIAA0319
الذي أكسفورد جامعة فريق من باراكيني سيلفيا الدكتورة طرحت القراءة؟ بعرس
أن واكتشفت بالتحديد، السؤال هذا القراءة ومشاكل القراءة عرس بني العالقة يدرس
وآخرون، (باراكيني السكان قطاعات جميع عرب الواقع يف ع موزَّ KIAA0319 جني
قوية أو ضعيفة والكتابة القراءة مهارات كانت مهما الجني، هذا نحمل جميعنا .(٢٠٠٨
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عىل تأثريه أما سواء، حدٍّ عىل القراءة وبإعاقة القراءة بقدرة مرتبط أنه ويبدو لدينا،
يُِعيدنا وهذا ا. جدٍّ ا جدٍّ ضئيل لكنه إحصائية، داللة فله بأرسه التوزيع عرب القراءة قدرة
البرشية (الصفات الثاني الفصل يف ناقشناها التي الكمية الصفات مواقع فرضية إىل
ضئيل). تأثري منها ولكلٍّ البيئات، من والكثري الجينات من الكثري بفعل تتأثر املشرتكة
وأن القراءة، ملشاكل معينة بيولوجية واسمات وجود بعدم تتنبَّأ أن شأنها من والفرضية
نفسها بالجينات فيها سيتأثَّرون القراءة، عرس مثل طبية بحالة تشخيصهم جرى هؤالء
جامعة فريق إليه خلص ما بالتحديد هو وهذا الحالة، بهذه املصابني غري بها يتأثَّر التي

أكسفورد.
بل عرشات، بني من واحد KIAA0319 جني أن الباحثون يثبت قد الوقت، بمرور
مجموعة نرى لن أننا عمليٍّا هذا يعني القراءة؛ بقدرة الصلة ذات الجينات مئات بني من
فأصحاب قريب؛ وقت أي يف القراءة عرس لتشخيص عليها يُعتَمد إيه إن دي اختبارات
املصابني ضمن ُصنفوا سواء القراءة، يف صعوبة يواجهون بالصف القراءة قدرات أدنى
إن النووي. حمضهم إىل جزئيٍّا ترجع يواجهونها التي والصعوبة ال، أم القراءة بعرس
ينبغي واضح فاصل حدٍّ أي يوجد وال جريس، منحنًى شكل عىل موزَّعة القراءة قدرة
كيفية عىل مهمٌة نتائُج ولهذا القراءة؛ اضطرابات بأحد كمصاٍب الطفل تصنيف عنده

ودعمهم. القراءة يف صعوبة يواجهون َمن عىل التعرُّف
أن املرجح ومن الباحثون؛ يتجنَّبها خالفية نقطة القراءة» «عرس آنًفا، ذكرنا كما
أن كآباء نجد ملاذا ملاذا؟ ونسأل سنتجرأ لكننا مشكالٍت، يف الترصيحات تلك مثل تُوِقعنا
القراءة»؟ يف صعوبًة يجد «طفيل قول من أسهل القراءة» عرس من يُعاِني «طفيل قول
قوٍة؟ ونقاَط ضعٍف نقاَط يملكون كأفراد أطفالنا تجاه موقفنا عن هذا يعكس ماذا
إضافيٍّا دعًما الفور عىل نقدِّم ال عندما التعليم وسياسة املجتمع عن هذا يعكس وماذا
أغلب دون القراءة تعلُّم يف أكرب صعوبًة يجد أنه عىل وأبواه مدرسوه يتفق طفل ألي
إلزام (أو لالختبارات الطفل هذا إخضاع عىل الحاالت، من كثري يف أوًال، نُِرصُّ بل رفاقه؟
معينًة معايريَ يستويف كان إذا ما لنعرف تكاليفها) وسداد له االختبارات بإجراء أبويه

ال. أم القراءة، بعرس باإلصابة «تشخيصه» ويمكن
سجٍل أو تشخيٍص وجود املفيد من سيكون الالحقة السنوات يف أنه جيًدا نَِعي نحن
لَشْغل ٌم متقدِّ يؤدِّي قد املثال: سبيل عىل عادلة؛ معاملًة األفراد معاملة من للتأكُّد ما
إْن النفيس، القياس اختبارات بأحد ضعيًفا أداءً القراءة يف صعوبًة يعانون ن ممَّ وظيفٍة
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القراءة، رسعة عىل تعتمد ال الوظيفة أن وبافرتاض محدد؛ وقت يف إنهائه من بد ال كان
غري فمن للوظيفة؛ ح املرشَّ لهذا ص املخصَّ الزمني اإلطاُر يُراَجع أْن منطقيًة أكثَر سيكون
نظارة دون االختبار أداءَ البرص ضعف من يعاني شخٍص من تطلب أن مثًال املنطقي

الصقة. عدسات أو
«عرس باسم تُعَرف إعاقٍة لتشخيص واضح جيني أساس أيُّ يوجد ال الواقع يف لكن
كفيٌل منه، ننتظرها التي باملهارة القراءَة األطفال من طفل استطاعة فعدم القراءة»؛
التشخيص عىل املنَفقة والنقوُد له؛ إضايف دعٍم تقديم أجل من املطلوَب الدليَل يكون بأن
تقديم عىل إنفاقهما األفضل من سيكون هذا، كل انتظار يف املهَدر والوقُت واالختبارات،
القراءة. لقدرة املتدرج النطاق من األدنى الحد عند املصنَّفني األطفال لكل إضايف دعم
من التحسني فسيمكن الطفل، تعليم من ممكنة مرحلة أسبق يف هذا فْرُض جرى وإْن
القراءة قدرة وأصحاب العليا القراءة قدرة أصحاب األطفال بني الصدع وَرأْب أدائه

بالصف. الدنيا

الكتابة قدرة يف املتحكمة الجينات (4)

القراءة، بقدرة اهتمامهم من أقل اهتماًما الكتابة بقدرة السلوكيون الوراثة علماء اهتمَّ
من ع متوقَّ أمر وهو والقراءة، الكتابة مهارتَِي بني قويًة روابَط األبحاُث وجَدِت وطاملا
حياتية مهارة والكتابة والتواصل، اللغة أنماط من نمطان املهارتني فكلتا نواٍح؛ عدة
أو شعر أو مرسحيات كتابة يف الرغبُة تواِتنا لم إْن وحتى الحديث، العاَلم يف أساسية
أجل من والتوقيع االستمارات، ملْلءِ مضطرون فنحن خطابات، أو مقاالت أو روايات
وتتجىل ذلك. إىل وما النصية الرسائل عىل والرد املشرتيات، قوائم وإعداد الطرود، استالم
عادًة عليهم يُحتَّم ن ممَّ باملدرسة، ألطفال لدى وضوًحا أكثر نحٍو عىل الكتابة إىل الحاجة
درجات عىل للحصول الرئيسية اآللية هي فالكتابة دروسهم. يف تعلَّموه ا عمَّ كتابًة التعبريُ
فالكتابُة ذلك، من الرغم وعىل حياتهم. باقي يف جذَّابة فرًصا لهم ستتيح التي املدرسة
املكثَّف، التعليم مع وحتى مكثَّف، تعليم دون نتقنها لن طبيعية، غريُ مهارٌة القراءة مثل

يُصدَّق. ال بشكٍل اكتسابها يصعب مهارًة الكتابَة يجدون األطفال بعض أن يتَِّضح
تؤثِّر التي االضطرابات مسبِّبات عىل أُجِريت التي السلوكية الوراثة أبحاث أغلُب
أن زاعمني ذلك مع يختلفون قد البعض أن مع الهجاء، عىل ركَّزت الكتابة مهارات عىل
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عىل أُجِريت للهجاء دراسٍة أول ويف بالكتابة. ارتباطه من أكثر بالقراءة مرتبط الهجاء
سن يف األطفال بني االختالفات نصف من أكثر عن مسئولة الجينات أن اكتُِشف توائم،

عرشة. الثالثة
للتوائم؛ املبكر ر التطوُّ دراسِة ضمن أوليفر بونامي الدكتورة قادتها دراسٌة تناوَلْت
التي املتحدة، للمملكة الوطني املنهج مستويات باستخدام الكتابة يف التحصيل جيناِت
من السابعة يف كانوا عندما للتوائم، املبكر ر التطوُّ بدراسة املشرتكني للتوائم ُمِنحت
املعلمني تقييمات أوليفر الدكتورة جمعت .(٢٠٠٧ بلومني، دايل، (أوليفر، عمرهم
ثلثَي عن مسئولة الجينات أن إىل للوصول التوءم طريقة واستخدمت التالميذ، لتحصيل
املتبقية النسبة وكانت ،٪٧ نسبتها فكانت املشرتكة البيئة أما األطفال، بني االختالفات
نفسه النمط كان إذا ما فكرة كذلك الباحثة تناوَلِت املشرتكة. غري البيئة تأثري نصيب من
أنه واكتشَفْت األداء، من مستًوى أدنى ذوي األطفال عىل ينطبق والتنشئة البيئة من
قدرة من أدنى أو أكرب بشكل للتوريث قابًال الكتابة قدرِة تدنِّي يكن لم عليهم. ينطبق

املرتفعة. أو املتوسطة القراءة
مرتبطة معينة بيئات أو جينات تحديد إىل تهدف محاوالت توجد ال اآلن حتى
أصحاب يواجه املستقبلية. لألبحاث مفتوًحا ا مهمٍّ مجاًال يظل املجال لكن بالكتابة،
ثَمَّ ومن مقبول؛ غري أمر وهو مجتمعهم، وبني بينهم قائًما حاجًزا الدنيا الكتابة مهارات
هدف هو الكتابة، لصعوبة الجيني االستعداد عىل تتغلَّب قد التي الخربات تحديد فإن

العناء. ويستحق مهم واجتماعي علمي
،٪٦٠ نسبة تتجاوز التوريث إمكانية أن رأينا والكتابة، القراءة مهارتَِي إىل بالنسبة
غري يُعتَرب (ما بأرسه املتدرج القدرة نطاق عىل تؤثِّر نفسها الجينات أن عىل دليل وهو
(الثباُت الطفل نمو مع مؤثرة تظلُّ نفسها الجينات أن عىل ودليل طبيعي)، هو طبيعي
أيِّ إىل لكن الثالث. األساسية املهارات من مهارتان وهاتان )؛ فبيئيٌّ ُ التغريُّ أما جينيٌّ
جيني دليل يوجد كان إذا ما القادم الفصل يف سنبحث عنها؟ «الحساب» يختلف مًدى

ال. أم الجديد التعليمي نظامنا يف مختلف بشكٍل الحساب مهارة مع التعاُمل يؤيِّد
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إما فنحن باملشاعر؛ مفعمة تكون ما وعادًة الرياضيات، يف نظر وجهة شخص لكل
نرى وإما يشء كل أصل نراها إما متعرسين، وإما فيها بارعني إما نكرهها، وإما نحبها
ميكي، الفأر عكس عىل فيها أينشتاين ألربت يثق لم اإلطالق. عىل منها جدوى ال أْن
حتى العدِّ من تتمكََّن «أن هو: جوانبها، أحد األقل عىل أو جوهرها، أن ميكي أدرك بل
املروِّجني بعض قدَميْك.» أصابع واستخدام حذائك لخلع تضطر أن دون عرشين الرقم
حجَر والكتابة) القراءة قدرة جانب (إىل الحساب قدرَة يعتربون التعليمية للحمالت
التعلُّم من التقليدية الجوانب هذه أن آَخرون يشعر حني يف الدرايس، املنهج يف الزاوية
أفالطون إن ويُقال أخرى. وطرائق مواد حساب عىل االهتمام، من فيه مباَلًغا قدًرا تلَقى
الداما لعبة مثل «الرياضيات فقال: املدرسة؛ ملنهج تماًما مناِسبًة مادًة الرياضيات اعترب
خطٍر أيَّ تشكِّل وال ممتعة وهي الصعوبة، بالغَة وليست للصغار، مناِسبًة كونها يف
إىل جديٍّا يُنَظر وأن الوطنية، باملناهج الداما لعبة إدراج إىل نتطلع نحن الدولة.» عىل
لم املقابل، ويف اإلبرة. أشغال مثل الدولة، عىل فعليٍّا خطًرا تشكِّل التي الدراسية املواد
هيمن أن «منذ قال: إذ ممتعًة؛ أو بسيطًة فيها) يثق لم (التي الرياضيات أينشتاين يََر
.(١٩٤٩ شيلب، (انظر أفهمها» نفيس أنا أَُعْد لم النسبية، النظرية عىل الرياضيات علماء
ينبغي الذي املقدار وما باملدرسة؟ تدريسها ينبغي كيف الرياضيات؟ هي ما
والتكامل؟ والتفاضل املثلثات حساب تعلُّم إىل بحاجٍة شخص كل هل منها؟ تدريسه
هل كافيٌة؟ واملسافة والوزن والزمن بالكلفة املتعلقة الحسابات إجراء عىل القدرة إن أم
األمر كان وإْن ريايض؟ بحسٍّ نُوَلد هل والتكامل؟ التفاضل تعلُّم عىل قادرون الجميع
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٢٠ العدد حتى العدِّ من التمكَُّن أن عىل أغلبنا يتفق أن يمكن قوته؟ مدى فما كذلك،
والعرشين، الحادي القرن لطفل رضورًة يكون ربما القدمني، بأصابع االستعانة دون
طَرَحه إلينا، بالنسبة إلحاًحا األكثر والسؤال . شكٍّ بال خالٍف محل األخرى املسائل أن إال
عىل الكثريون عنه ينقل شخص هذا وأدريان بفصاحة، ماثيسيس أدريان يُدَعى شخٌص
بروح يتمتَّع رياضياٍت عاِلُم ابتَكَرها شخصيًة يكون قد لكنه الرياضيات، وبكتب اإلنرتنت
مقطعني من اإلنجليزية اللغة يف مكوَّنة ماثيسيس (فكلمة ماجستري بدرجة وربما الدعابة
هي: الرياضيات يف بعُد برهنتها تتم لم نظرية أشهر «إن املاجستري): أطروحة بمعنى
الوراثة علماء تستنفر التي األسئلة بالتحديد هذه غريهم؟» عن البعض فيها يتميز ِلَم

شك. دون هذا يف نجحت وقد السلوكيني،

الرياضيات؟ يف غريهم البعضعىل ق يتفوَّ ِلَم (1)

سبَّاق بحثي برنامج تنفيذ وراء الرياضياتية القدرة يف الفردية باالختالفات االهتمام كان
لندن، لجامعة تابعة كلية وهي جولدسميث، كلية من كوفاس يوليا الدكتورة ََّستْه تَرأ
للتوائم. املبكر ر التطوُّ دراسة بفريق دكتوراه طالبَة آنذاك كانت التي دوكريتي، وصوفيا
والبيئية الجينية التأثريات فهم عىل العمل يف سنوات أمَضْت نفٍس عاملُة كوفاس ويوليا
حول النفس علم أدبيات يف باملناظرات مهتمة وهي الرياضياتي، األطفال تحصيل عىل
يف بارعني ليسوا الرياضيات يف صعوبًة يجدون الذين األطفال هل مثل: موضوعاٍت
وكما معينة؟ أسباب لها متفردة اضطرابات من يعانون إنهم أم فحسب، الرياضيات
طوال القراءة مشاكل حول للجدل املوازي الجدل هذا اشتعل السابق، الفصل يف وصفنا
توزيًعا ع موزَّ جريس منحنًى نهايتَْي إحدى تمثِّل القراءة صعوبات أن ْحنا وضَّ وقد عقود،
الكثري سيفضل عامًة. القراءة قدرُة بها تتأثَّر التي نفسها بالجينات تتأثَّر وأنها طبيعيٍّا،
الطفل بأن االعتقاد عن معينة، إعاقة من يعاني لكنه ذكيٌّ طفلهم بأن االعتقاَد اآلباء من
كلمة تنطوي تحديًدا. أكثر بشكل القراءة قدرة أو الرياضياتية، القدرة تدنِّي من يعاني
هذه وسنتناول شائعًة؛ مشكلًة «صعوبة» كلمة تصف بينما تشخيص، عىل «إعاقة»

التفصيل. من بمزيٍد بعُد فيما املسألة
الحساب مثل — املختلفة الرياضيات فروع حول الجدل من كبريٌ قدٌر يتمحور
هل املثال: سبيل فعىل بعض؛ عن بعضها منفصلة أم مرتبطًة أكانت سواء — والجرب
معماري مهندس عىل تُشِكل التي نفسها هي بارع إحصاء خبري عىل امُلشِكلة العنارص
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وبني نهاية، ال ما إىل األولية األعداد د َرسْ يستطيع الذي الطفل بني املشرتك ما ماهر؟
بملعب القدم كرة بطاقات بيع من سيجنيه الذي الربح حساَب يستطيع الذي الطفل
هؤالء تعليم طرق بخصوص الجينية النتائج هذه عليه تُطِلعنا الذي وما املدرسة؟

األطفال؟
توائم باستخدام األسئلة تلك عىل لإلجابة وأجرتها دراسًة كوفاس يوليا َمْت صمَّ
كلَّ التوائم مدرِّسو منح للتوائم. املبكر ر التطوُّ دراسة من سنوات عرش العمر من يبلغون
املتحدة باململكة الوطني الرياضيات منهُج يغطيها التي الثالث املهارات عىل درجًة طفٍل
— واملقاييس والفراغ األشكال والجرب، األرقام الرياضيات، وتطبيق استخدام وهي —
شبكة عىل اختباٍر باستخدام مباَرشًة التوائم لدى الرياضياتية القدرة تقييم جرى كما
هل للتوريث؟ قابلة الرياضياتية القدرة هل التالية: باألسئلة يوليا ْت اهتمَّ اإلنرتنت.
األطفال عىل املؤثرة نفسها هي الرياضياتية القدرة تدنِّي عىل والبيئية الجينية التأثريات
تخضع املختلفة الرياضياتية القدرات وهل املرتفعة؟ أو املتوسطة القدرة أصحاب
نتائجها مرََّرْت ثم إحصائيٍّا، األسئلة هذه يوليا تناوَلْت ذاتها؟ والبيئية الجينية للتأثريات
الوصول أجل من للتوائم النووي الحمض فحصت التي باملختربات، دوكريتي صوفيا إىل

دوكريتي؟ وصوفيا كوفاس يوليا اكتشَفْت فماذا اإلجابات؛ من مزيٍد إىل

للتوريث؟ قابلٌة الرياضياتية القدرة هل (1-1)

يف األطفال بني الرياضياتية القدرة توريث إمكانية أن يوليا َرْت قدَّ كذلك. هي نعم،
البيئة وكانت مدرسوهم، أَعدَّه الذي التقييم بحسب تقريبًا، الثلثني تبلغ العارشة سن
املشرتكة غري البيئة أما األطفال، بني القدرة يف االختالفات من ٪١٢ عن مسئولًة املشرتكة
التطور دراسة أطفال كان عندما مماثًال تحليًال أجرت قد يوليا وكانت .٪٢٤ فشكََّلْت
التحصيل كان ا: جدٍّ مشابهة نتيجة إىل وخلصت عمرهم، من السابعة يف للتوائم املبكر
املشرتكة البيئة وكانت ،٪٦٨ بنسبة للتوريث قابًال املدرسني تقييم بحسب الرياضياتي
األطفال. بني االختالفات من ٪٢٢ املشرتكة غري البيئة نصيب وكان ،٪٩ عن مسئولًة
عىل العينة هذه يف سنوات؛ تسع سن األطفال بلغ عندما مشابهٌة نتائُج أيًضا ظهرت
إمكانية تقديراُت تبدو املتحدة، اململكة سكان من العريض القطاَع تمثِّل التي األقل،
النتائج وهذه املبكرة، املدرسة سنوات خالل مرتفعًة ٪٧٠ إىل ٪٦٠ البالغة التوريث

والكتابة. القراءة قدرتَِي إىل بالنسبة نتائجنا تشبه
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الجينية فاالختالفات االبتدائية؛ املدرسة مدرسو معه يتعامل الذي الوضع هو وهذا
األرسة، دخل يف االختالفات من الرياضياتي التحصيل إىل بالنسبة أهم املرحلة هذه يف
أو مونوبويل مثل الحسابية القدرات تدعم أللعاٍب ممارستها أو املادي، مستواها أو
ال املدرسني تأهيل أن إال املدرسة. جودة أو النوع، أو األبوين، تعليم أو روميكيوب،
إمكانية تقديُر يقدِّم ال الجوانب، أحد فمن االعتبار؛ بعني الجينية االختالفات هذه يأخذ
ممكن هو ما بصدد املدرِّس، إىل اإلطالق عىل معلومات أيَّ ٪٧٠ إىل ٪٦٠ بنسبة التوريث
ألسباب — التقدير هذا يؤكِّد أن املفرتض من لكن منه، ينتظر ما حتى أو بعينه طفٍل من
ثَمَّ ومن مختلفة؛ نقاط من يبدءون بالصف التالميذ جميع أن عىل — جزئيٍّا بيولوجية
أن ينبغي وقدرتهم. فهمهم من وا يُنَمُّ كي مختلفة تالية خطوات اتخاذ إىل يحتاجون
استهداف ال بالتدريج، طفل كل إمكانات استخراج هي وظيفته أن املدرس هذا يدرك
ذلك املدرسون يعلم بأرسه. الصف عىل خارجيٍّا مفروض ما تحكُّميٍّ غرٍض تحقيِق
يبدأ الطبيعة. تحدِّي إىل تهدف سياسيٌة إرادٌة ا جدٍّ كثريًا أساليبَهم تعرتض لكن بالفعل،
أن افرتاض املعقول ومن الرياضيات، يف بيولوجي ق تفوُّ ولديهم املدرسة األطفال بعض
فهل تفوَُّقهم؛ يشاركونهم ال الذين األطفال عن مختلٍف بشكٍل سينمون األطفال هؤالء

هذا؟ التعليم يعكس أن املعقول غري من
تَِبعاٌت الرياضياتية والقدرة الرياضياتي التحصيل عىل الجيني التأثري الكتشاف
بحيث األعداد تعليم تخصيص كيفية سيما ال الرياضيات، تدريس طرق عىل مهمٌة
يوجد التي الجوانب من ينتقص ال نفسه الوقت ويف طفل، كل لدى ما أفضل يستخرج
يف — جالدويل مالكوم يذهب والتحصيل. اإلنجاز من مزيٍد لتحقيق استعداد لديهم فيها
النجاح أن إىل — (٢٠٠٨ (جالدويل، «املتميزون» عنوان يحمل الذي النجاح عن كتابه
ال ِلَم التدريب. من ساعة آالف ١٠ يتطلَّب — املستوى الرفيع الحقيقي النجاح —
واحتياجاتهم وقدراتهم تتناسب بمقادير املستوى رفيع رياضيات تعليَم لألطفال نقدِّم
ساعة آالف ١٠ قضاء عىل مساعدتهم أجل من التعليَم ونستخدم الفردية، وآمالهم
أن أو أوليمبيٍّا جمباز العَب تكون أن حلمك كان إْن لهم؟ حقيقيًة استفادًة ق يحقِّ فيما
السيارات، لتصليح ورشًة أو تجميٍل صالوَن أو الجرافيكس تصميِم رشكَة وتدير تمتلك
يف يوميٍّا ستستخدمها التي الرياضيات الرياضيات؛ تعلُّم من مقداٍر إىل إذن فستحتاج
املزيد تعلُُّم يكون وقد كبريًا)، مقداًرا سيكون رصحاء، (َوْلنكن والعرشين الحادي القرن
من املقدار نفس إىل تحتاج لن لكنك ، ككلٍّ اإلبداعية وقدراتك العقلية ملهارتك مفيًدا
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املدة حساَب يريد طفٌل يحتاجه الذي األقل) عىل النوع نفس (أو الرياضيات معرفة
سيقود الذي املحرك وتصميم نبتون، كوكب إىل يصل كي صاروٌخ سيستغرقها التي
بينهم االختالفات وثلثا الرياضياتية، قدرتهم حيث األشخاصمن يختلف الصاروخ. ذاك
رْسَم نحاول ونحن حسباننا يف وسنضعه أهمية، لهذا أن نرى نحن بجيناتهم. يتأثَّران

الكتاب. من الثاني الجزء يف جينيٍّا ه موجَّ تعليمي لنظاٍم العريضة الخطوط

نفسها هي الرياضياتية القدرة تدنِّي عىل والبيئية الجينية التأثريات هل (2-1)
املرتفعة؟ أو املتوسطة القدرة أصحاب األطفال عىل املؤثرة

ع يتجمَّ بحيث جريس، منحنًى عىل موزَّعة القراءة، قدرة مثل مثلها الرياضياتية، القدرة
الرياضيات، يف صعوبًة صغرية مجموعٌة وتواجه املتوسط، املستوى حول الناس أغلب
أن يبدو أوًال؛ املرتفعة القدرَة نتناول دعونا أخرى. صغرية مجموعة تتفوَّق بينما
املبكرة. العبقرية سيما ال العبقرية، لرتبية خصوبًة األكاديمية املجاالت أكثر الرياضيات
عىل السابقة السنني يف «هاملت» مرسحيته كتب قد شكسبري يكون أن املستبَعد من
تعوقهم أن دون استثنائية آفاٍق بلوغ بإمكانهم الشباب الرياضيات علماء أن إال بلوغه،

املهنة. يف النسبية حداثتهم
بالقرب األكاديمية مالبسها بكامل لورانس لروث صورٌة التُِقطت ١٩٨٥ عام يف
الثالثة ُعْمر ففي والدها؛ لدرَّاجة الخلفي املقعد عىل جالسة وهي أكسفورد، جامعة من
ْت وتلقَّ األول الرتتيَب قت حقَّ بعدما أكسفورد، جامعة من روث تخرجت ربيًعا عرش
املتعارف أعوام الثالثة من بدًال عامني يف العلمية درجتها عىل حازت لقد خاصة. توصيًة
جامعة إىل ومنها هارفرد، بجامعة والتحقت الدكتوراه، درجة عىل بعدها وحصلت عليها،
الرياضيات أستاذ منصَب لورانس روث تشغل واآلن العقد، نظرية لدراسة ميشيجان
ما أينشتاين ألربت أن افرتاض سوى يسعنا (ال بإرسائيل للرياضيات أينشتاين بمعهد
يف بارعًة كانت أنها الواضح ومن اسمه). يحمل رياضيات معهد لوجود ليَُرس كان
مثل الرياضياتية، وقدرتُها عبقريًة، تكون ربما بل للحق، إحقاًقا ا جدٍّ بارعة الرياضيات؛
غريَ تربيتها بيئَة أن أيًضا ح املرجَّ من لكن جيناتها، إىل جزئيٍّا راجعٌة آَخر، شخص أي

أيًضا. دوًرا أدَّْت التقليدية
ْوا تلقَّ الرياضيات نوابغ أغلب أن (ويتَِّضح والدها يد عىل باملنزل تعليًما روث ْت تلقَّ
املحارضات يحرض (كان أكسفورد بجامعة والدها جانب تربح ولم باملنزل)، تعليًما
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مع هارفرد وارتادت االسرتاحة)، غرفة ارتياد من منعه ب الطالَّ اتحاد أن إال معها،
تكرِّر لن أنها لها ترصيٍح يف أعلنت وقد والَديْها، عن منفصلًة اآلن روث تعيش والدها.

والداها. استخَدَمها التي الضغوط عىل الباعثة املنزلية التدريس أساليَب أطفالها مع
أيًضا؟ تقليدية غري جيناتها كانت مًدى أيِّ إىل لكْن تقليدية، غري بيئة يف عاَشْت لقد
مستوى أبًدا يبلغ أن دون باملنزل املضغوط التعليم من عقوًدا أغلبنا يميض أن يمكن
العقد. نظرية خيوط من واحٍد خيٍط حلِّ يف يبدأ أو الصغرية، الفتاة هذه تحصيل
يف تصبُّ التي الجينية التنويعات من كاملًة مجموعًة أم العبقرية جنَي روث ورثَْت هل

الرياضيات؟ مصلحة
املتدرج، النطاق من اآلَخر الطرف عىل البالغني، عن ماذا هو: إلحاًحا األكثر والسؤال
املعامالت إلجراء أو املالية، شئونهم إلدارة كافية رياضياتيًة مهارًة قطُّ يكتسبوا لم الذين
لكن لورانس، قدرة عن االختالف أشد تختلف قدرتهم إن عناء؟ أو جهد دون البسيطة
من كبريًا قدًرا فوَّتُوا هل التعليم؟ من متدنِّيًا مستًوى ْوا تلقَّ هل جينيٍّا؟ مختلفون هم هل
يعانون هل األرسي؟ الخالف أو السلوك سوء أو الصحة اعتالل بسبب املدريس التعليم
واسمات لها فهل إعاقة، من يعانون كانوا وإذا التعلُّم؟ يف صعوبٍة من أو إعاقٍة من
التعلُّم، صعوبِة من يعانون كانوا وإْن شفاؤها؟ يمكن وهل (كالجينات) محدَّدة بيولوجية

عليها؟ التغلُّب للتعليم يمكن فكيف
إليها َل توصَّ التي والنتائج وتتفق واضحٌة كوفاس يوليا إليها َلْت توصَّ التي النتائج
إىل راجعٍة رياضياتية إعاقٍة وجوَد بياناتها تؤيِّد ال القراءة. يدرسون الذين الباحثون
الرياضيات، يف نتائج وأسوأ أفضَل قون يحقِّ الذين األطفال أن اكتشَفْت فقد الجينات؛
يتأثَّرون فهم فيها؛ الضعفاء واألطفال الرياضيات يف املتفوِّقون األطفال ببساطٍة هم

متنوعة. بتوليفات ولكن آَخر، شخص أيُّ بها يتأثَّر التي نفسها بالجينات
بني االختالفات عليه تقوم الذي األساس تشكِّل البيئات، مثل مثلها والجينات،
قدرًة أكثَر سيصبحون األشخاص بعض كان إذا ما معرفة ن تتضمَّ التي األشخاص،
تعليًما الدول من دولة يف طفٍل كل ى تلقَّ إذا وحتى غريهم. عن عصابيًة أو صحًة أو
االبتكارات يف نفكِّر حني أهميٌة ولهذا ذاته؛ األمر فسينطبق ناجًحا، مبتكًرا رياضياتيٍّا
متوسُط فسريتفع البلدان؛ من بلد أنحاء جميع يف تحسينات تحقيق أجل من مة املصمَّ
أصحاِب األطفال بني الفارق أن إال الجودة، من درجٍة أيِّ عىل االبتكار كان إْن الدرجات
األقل. عىل السابق يف كان كما سيظل الدرجات أعىل أصحاب األطفال وبني الدرجات أدنى
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أصحاب واألطفال أداءٍ أفضل أصحاب األطفال بني الفجوة تقليل هو الهدف كان إذا
إىل ال التوزيع، من األدنى املستوى نحو االبتكارات توجيُه ثَمَّ من فسينبغي أداءٍ، أدنى
الحراك من كذلك سيعزِّز أداءٍ أدنى ألصحاب الدعم من مزيٍد منَْح إنَّ آَخر. مستًوى أي

وأخالقياته. ومضامينه املنهج لهذا العملية الخطوات الحًقا وسنناقش االجتماعي؛
التوائم بني جينية اختالفات أيَّ اإلحصائي املستوى عىل يوليا تجد لم ثَمَّ ومن
عىل العينة، وبقية للتوائم املبكر التطور دراسة يف الرياضيات، يف القدرات أقل أصحاب
وحيٍد، جنٍي مستوى عىل نادرة، اضطرابات حدوث إمكانية تغفل لم أنها من الرغم
«عرس كلمة عن بالبحث قمَت إْن هذا؟ يعني ماذا لكن الرياضياتية. القدرة عىل تؤثِّر
القائل الرأي عىل غالبًا تتفق املعلومات من ثروًة فستجد اإلنرتنت، شبكة عىل الرياضيات»
لعرس الربيطانية الجمعية نرشت وقد األرقام». قراءة «عرس هو الرياضيات عرس بأن
واملشورَة التشخيَص ويستلزم الخاصة، االحتياجات من الرياضيات «عُرس ييل: ما القراءة
دعونا برمته.» للصف التدريس أسلوب عن منفصٍل دْعٍم إىل كذلك ويحتاج املناسبة،
جينيٍّا الرياضيات يف القدرات أدنى أصحاب اختالف عدم حقيقة إن إذن؛ األمر يف نفكِّر
أطفالهم يجد الذين اآلباء سيما ال البعض، أمل تخيب أن املرجح من آَخر، شخٍص أي عن
أحدهم تصنيف يتيح ناحية، من الحال؟ هذا عىل األمر ِلَم ولكن الرياضيات. يف صعوبًة
لألرسة الخدمات من مزيًدا — حقيقية تعلٍُّم إعاقة — مريض باضطراب مصاب أنه عىل
نرى كمجتمٍع ونحن املواد. إحدى يف طفلهم براعة بعدم املرتبطة الوصمة عنها ويزيل
الحيلة، انعدام من درجٍة عىل تنطوي فاإلعاقة القدرة؛ تدنِّي من قبوًال أكثر اإلعاقة أن
إثباٌت والتشخيُص الغباء. أو الكسل من درجة عىل ظلًما، فينطوي، القدرة تدنِّي أما
يف صعوبًة يجدون الذين والبالغون فاألطفال ذاك، أم هذا أكان وسواء اإلصابة. لصحة
بغضِّ تعلُّم، صعوبة من يعانون فهم خاصة؛ حاجة أصحاب هم بالتأكيد الرياضيات،
حاجٍة يف هم فربما ال؛ أم مرضية كحالة مصنَّفًة هذه التعلُّم صعوبُة كانت إْن ا عمَّ النظر
إىل حاجٍة يف بالتأكيد وهم برمته؛ للصف التدريس أسلوب عن بعيًدا مساَعدٍة إىل فعليٍة
أي يف أو الدراسة حجرة يف وذلك فردي، بشكل أو صغرية مجموعات يف ص مخصَّ دعم
الداعي فما ومشورة، تشخيًصا يستدعي ال الرياضيات يف الرباعة عدم لكن آَخر. مكان

لذلك؟

57



والتعليم الجينات

الرياضيات»، «عرس عليه يُطَلق فيما الرائد العاملي الخبري باتروورث، برايان يُطِلعنا
«عرس يف الرئيسية املشكلة ويصف السكان، من ٪٦٫٥ حوايل تصيب املشكلة أن عىل

األرقام. مغزى فهم عىل القدرة بعدم الرياضيات»

فهؤالء ٤؟ أو ٣ الرقم من املغزى ما … الفهم عىل الطفل تساعد أن عليك
فهمها محاولة عليهم بديهيٍّا. يدركونها ال الرياضيات بعرس املصابون األطفال
الحساب، يف دائًما صعوبًة سيجدون الرياضيات عرس من يعانون فَمن منطقيٍّا؛
أمرهم. تدبَُّر األلوان بعمى املصابون يتعلَّم كما ذلك تعويض يمكنهم لكْن
بطريقة الرياضيات استيعاَب الرياضيات بعرس املصابني األطفال نعلِّم أن علينا

(.٢٠٠٦ فريمان، عن (نقًال مختلفة.

منفصل، جيني اضطراب الرياضيات» «عرس أن لدينا املتوافرة األدلُة تؤيد ال بينما
الذين األطفال مع التعاُمل بشأن باتروورث الربوفيسور منهج مع بشدة نتَِّفق فنحن
إدراك عربَ األطفال هؤالء مثِل تعليُم يبدأ يشري، وكما الرياضيات؛ يف صعوبًة يجدون
برسعٍة منه وتتدرج الحايل، الفرد قدرة مستوى من تبدأ أن فيجب يفهمونه. ال ما ُكنِْه

قدراته. بحسب التعليَم ص تخصِّ إنك أي له؛ مناِسبة
(حاجٍة خاصٍة حاجٍة من يعانون دراسية مادة أي يف املتدني األداء ذوي األطفال إن
مريض. باضطراب اإلصابة عن مختلف األمر هذا لكن املادة)، تلك يف إضافية مساعدٍة إىل
فهي — بالجينات تتأثَّر املتدنية، أو املرتفعة الرياضياتية، القدرة بأن علم عىل نحن
كذلك يأتي وأن لورانس، بروث يأتي أن عىل البرشي الجنس قدرة وراء الرئييس السبب
كوفاس يوليا إليها َلْت توصَّ التي النتائج لكنَّ — و٤ ٣ الرقمني من املغزى يدرك ال بطفل
رياضياتية قدرات أدنى أصحاَب إن أي القدرات؛ كل يف نفسها الجينات اشرتاك إىل تشري
يف وهم إعاقٍة، من ال صعوبٍة، من يعانون القراءة، قدرات أدنى أصحاب مثل الصف، يف

تصنيف. إىل ال إضافية مساعدة إىل حاجة

للتأثريات تخضع املختلفة الرياضياتية القدرات هل (3-1)
ذاتها؟ والبيئية الجينية

يف التفكري بوسعنا كان إذا ما حول يتمحور كوفاس يوليا طرَحتْه الذي األخري السؤال
الرياضيات فروع مختلف يف القدرات إن أم واحدة، قدرة باعتبارها الرياضياتية القدرة
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الثالثة، الرياضياتي التحصيل جوانب بني الروابط باستكشاف بدأت وقد جينيٍّا. متمايزٌة
الرياضيات، وتطبيق استخدام (وهي: املتحدة باململكة الوطني املنهج يقيسها التي
ا جدٍّ مرتفعة بينها فيما االقرتان نسبة أن واكتشَفْت واملقاييس)، والفراغ األشكال األعداد،
القدرة من ٪٨٥ أن هو عمليٍّا هذا يعنيه وما ٠٫٨٥)؛ االقرتان نسبة (متوسط الحقيقة يف

جميًعا. لديها مشرتكٌة هذه، الثالثة الرياضيات جوانب عليها تعتمد التي
يف املاهرون األطفال يكون أن ع املتوقَّ فمن مفاجأًة؛ ليست هذه ما، منظوٍر من
يف املاهرين األطفال أن مثًال تزعم ال فكوفاس القياس؛ يف أيًضا ماهرين الرياضيات
التي التحليالت من سلسلًة كذلك أجَرْت وقد السلة. كرة يف دائًما ماهرون الرضب جدول
املؤثِّرة ذاتها الجينات غالبًا هي الرياضيات جوانب أحد عىل املؤثِّرة الجينات أن أبَدْت
صفاٍت عىل أيًضا مؤثرًة تبدو الحقيقة يف نفسها الجينات وأن اآلَخرين، الجانبني عىل
اسَم ال كتلٍة عن عبارة الجينات التحليالت، هذه ويف واللغة. املكانية القدرات مثل أخرى
الرياضيات، تقييم جوانب مختلف يف مشرتكٌة نفَسها الجيناِت أن نعرف فنحن لها؛
مجموعتنا أفراد أحد مع بالتعاون بيوليا، هذا وأدَّى تحديًدا؛ الجينات أي نعرف ال لكننا
باسم السلوكي الوراثة علم أدبيات يف ُعِرف ما وْضِع إىل بلومني)، (روبرت البحثية
الجينات أن هي هنا ها إيصالها املراد الواضحة والرسالة العمومية». «الجينات فرضية
القدرات من متنوعة مجموعة عىل تؤثِّر الجينات فنفس صٌة؛ فمتخصِّ البيئات أما عامٌة
قدرة كل عىل تنطبق املختلفة البيئية التأثريات لكن الدرايس، التحصيل وصور املعرفية
فاآلثاُر أطفاَلنا؛ بها نعلِّم التي الطريقة إىل بالنسبة حيوية أهميٌة ولهذا القدرات؛ هذه من
وهذا بعنايٍة، مهيَّأة دراسٍة حجرُة توفره أن يمكن ما بالتحديد هي للبيئة صة املتخصِّ
املدريس. للنظام املبدئية تصميمنا إعادة عليها سنقيم التي املؤسسة املبادئ من آَخر مبدأ

الجينات (4-1)

يف رشعت التي الجزيئية، البيولوجيا عاملة دوكريتي صوفيا إىل نتائجها كوفاس مرََّرْت
ر التطوُّ دراسة يف املشرتكني ذاتهم التوائم من املأخوذة النووي الحمض عينات عىل العمل
والتحصيل الرياضياتية القدرة حول البياناِت منهم استخلصنا والذين للتوائم، املبكر
يف واضح جيني مكوِّن ثمة (١) كوفاس: يوليا َفْت توقَّ حيث من وبدأت الرياضياتي،
نفسها بالجينات الرياضياتية القدرة تدنِّي يتأثَّر أن املرجح من (٢) الرياضياتية. القدرة
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جوانب مختلف بني كبري جيني تداُخل ثمة (٣) القدرة. يف الطبيعي ع التنوُّ عىل تؤثِّر التي
عامة. الجينية التأثريات أن إىل يشري ما الرياضيات،

تجميع يُجَرى وفيها الحمضالنووي، َمْزج عليها يُطَلق منهجيًة دوكريتي استخدمت
شامل جينومي ارتباطيٍّ الختباٍر وإخضاعه األفراد، من كبرية ألعداد النووي الحمض
السلوك. عىل البسيطة التأثريات ذات الجينات إليجاد التقدُّم بالغة وسيلة وهذه واحد.
للنيكليوتيد املتعددة األشكال باسم (تُعَرف بالجينوم مواقع عرشَة دوكريتي اكتشفت
الجينية الشفرة حروف من حرف عندها يختلف ،(SNPs سنيبس باالختصار أو املفرد
يرث قد بحيث مختلفتني، صورتني السنيبس وتتخذ العينة. أفراد بني مشرتٍك نحٍو عىل
شقيقه يرث بينما املثال، سبيل عىل G حرف َفْليكن إيه، إن الدي حروف من حرًفا املرء
تكون حني يف جينيٍّا تفوًُّقا الحرفني أحِد نتيجُة تكون وقد T؛ حرف مثل آَخر، حرًفا
الفردية باالختالفات وثيًقا ارتباًطا العرشة املواقع هذه ترتبط جينيٍّا. خطًرا اآلَخر نتيجُة
إنها أخرى) عينة يف البحث نتائج تكرََّرْت (إْن القول ويمكن الرياضياتية، القدرة يف
الرياضيات يف أفضل األشخاص بعض أن وراء الجينية األسباب من بسيطًة نسبًة تشكِّل
بحيث بسيًطا، تأثريًا املفرد للنيكليوتيد شكل لكل فإن ع، متوقَّ هو وكما غريهم. من
التحصيل يف االختالفات من ٪٠٫٥ عن بالكاد يزيد ا عمَّ مسئوًال التأثريات أكربُ يكون
عن مسئوًال أصغرها يكون بينما ،٢٥٠٠ عددهم البالغ األطفال هؤالء بني الرياضياتي
لتشكيل هذه العرشة إيه إن الدي واسمات تجتمع عندما ولكن فحسب. ٪٠٫١٣ نسبة
خطوة هي الدراسة هذه الناس. بني االختالفات من ٪٣٫٤ تفرسِّ أن يمكنها مجموعٍة،
الصور من وأفضل أكرب مجموعات إىل وسنحتاج النتائج، تكراَر وتتطلَّب فحسب، أوىل

الجينات. أبحاث إليها تتجه التي الوجهَة ح توضِّ أنها إال السنيبس، من املختلفة
عدًدا أن العلماء اعتقد البحث من النوع هذا بدأ عندما أنه أيًضا بالذكر الجدير من
عقدوا أو الشائعة، االضطرابات أو السلوكيات يف كبري بشكل سيساهم الجينات من قليًال
إىل وصلنا بل الحقيقة، هي هذه أن يتضح لم الحاالت، أغلب يف لكن ذلك. عىل اآلمال
تحويُل فيه يمكننا وقٌت سيأتي أنه املستبعد من ثَمَّ ومن الكمية؛ الصفات مواقع فرضية

هناك. أو هنا جنٍي تحفيز عرب فيها، بارٍع شخٍص إىل للرياضيات كارٍه شخٍص
األطفال إىل بالنسبة يحدث مختلف يشء أيُّ هناك كان إْن دوكريتي صوفيا تساءَلْت
بهذه األطفال أن واكتشفت ،٪١٥ نسبتهم البالغة الرياضيات، يف الدرجات أقل أصحاب
الرياضيات يف بالرباعة ترتبط ال التي السنيبس أشكال من بكثري أكرب عدد لديهم املجموعة
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املبكر التطور دراسة أطفال فثلُث والرفيع؛ املتوسط املستويني أصحاب باألطفال مقاَرنًة
للخطر، املعرِّضة املختلفة الجينية األشكال تلك نصف من أكثَر يحملون الذين للتوائم
األطفال بني من املائة يف عرش الخمسة نسبة ضمن وجوِدهم احتماليُة تقريبًا تتضاعف

الرياضيات. يف الدرجات أقل أصحاب
الجينية األشكال من الكثريَ خطٍر ألكرب املعرَّضون األطفال يحمل أخرى، بعبارة
يحمل فيما اإليجابية، املختلفة الجينية األشكال من والقليَل للخطر، املعرِّضة املختلفة
للخطر، املعرِّضة املختلفة الجينية األشكال من القليَل جيني تفوُّق أكرب صاحب الطفل
املختلفة الجينية األشكال عدد زيادة ومع اإليجابية. املختلفة الجينية األشكال من والكثريَ
اختبار نستطيع أننا هذا يعني نظريٍّا الرياضياتية. القدرة ستنخفض للخطر، املعرِّضة
العرشة السنيبس مواقع تفرسِّ عمليٍّا لكْن الرياضياتية، القدرة لتدنِّي الجيني االحتمال
أجرينا إْن حتى الكثري، عىل تُطِلعنا لن إنها بحيث التفاوت، من للغاية ضئيًال مقداًرا هذه
سيحملون الدرجات، من ٪١٥ أعىل عىل الحاصلون األطفال حتى االختبارات. عليها
فاصل حدٍّ أيُّ سيكون املرحلة هذه ويف للخطر، املعرِّضة املختلفة الجينية األشكال بعض
صورة وجود فإن الجينية، الواسمات هذه وظيفَة اآلن حتى نعلم ال وألننا اعتباطيٍّا.
أحد يمنح قد — الرياضياتية القدرة يف بضعٍف ارتباطها من الرغم عىل — منها معينة
مغايرًة. صورًة يحملون َمن لدى وجوِدها احتماليُة تقلُّ آَخر مجال يف ميزًة األطفال
املعرِّضة املختلفة الجينية األشكال هذه تنحية املالئم من أن ر التطوُّ يجد لم النهاية ففي
أمامنا لكْن الرياضياتي، للتحصيل الجينية لألسس خريطٍة رسم بدايات يف نحن للخطر.

لنقطعه. طويل طريق

الرياضياتية؟ القدرة عىل التنشئة تؤثِّر كيف (2)

والتحصيل الرياضياتية القدرة يف الفردية االختالفات عىل الجيني التأثري عىل األدلة إن
تحديد بصدد أخرى، بحثية مجموعات بني من البحثية، ومجموعتنا حاسمٌة، الرياضياتي
لكن الوقت. بعَض سيستغرق هذا أن إال العملية؛ بهذه ارتباطها يحتمل التي الجينات
أسهل الرياضياتي، التحصيل يف االختالفات تخلق التي التنشئة جوانب تحديد أليس
فحتى ال. لألسف البسيطة؟ الفردية التأثريات عن املسئولة املعينة الجينات تحديد من
ويتفاعل للغاية ضئيلة تأثريات أيًضا لها البيئة جوانب أغلب أن إىل األبحاُث تشري اآلن
عىل فحسب اللوم نُلِقي أن يمكننا ال دة. معقَّ بطرٍق الجينات، ومع بعض، مع بعضها
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تصنيف عادًة ويمكن الطعام، إىل املضافة املواد أو املتدنية املعايري أو املدارس أو اآلباء
تأثريها تحت الواقعني األطفال لدى تخلق الخطورة شديدُة بيئاٌت أنها عىل االستثناءات

الرياضياتي. للتحصيل النسبي التدنِّي من بكثرٍي خطورًة أشدَّ مشكالٍت
عىل البيئية التأثريات عن جينيٍّا هة موجَّ كربى دراسات تتوافر لم الواقع، ويف
التحصيل عىل املدرسة أو املنزل بيئِة تأثريَ تحلِّل التي فالدراسات الرياضياتي؛ التحصيل
عىل قيمة لها تكون أن يمكن الحسبان، يف الجينات وضع دون الرياضيات، يف الدرايس
التحصيل متوسط من يرفع التدخالت من ٌل تدخُّ كان إذا املثال، سبيل عىل — واسع نطاق
هذه ْل تأمَّ فحسب. بلة الطني تزيد األحيان أغلب يف لكنها — كلهم األفراد مستوى عىل

الثالث: االفرتاضية البحثية النتائج

اللعب ممارسة يف يوميٍّا دقيقة ٤٥ يقضون الذين الثالثة سن يف األطفال •
١٠ سن بلوغهم مع الرياضيات يف أفضَل يُصِبحون الوالدين، أحد مع التعليمي

بذلك. يقومون ال الذين السن نفس من بأقرانهم مقاَرنًة سنوات،
يف درجات متوسط عىل يحصلون خاصًة مدارَس يرتادون الذين األطفال •

يرتادونها. ال الذين األطفال من أعىل الرياضيات
من بكثرٍي أدنى الرياضيات يف درجات متوسط عىل يحصلون املدمنني أطفال •

األطفال. من غريهم

وأفكارنا وتحيُّزاتنا تتَِّفق ما غالبًا ألنها ؛ شكٍّ دون النتائج هذه قبول السهل من
اللعب، طريق عن لتعليمهم وقٍت تخصيص من األطفال سيستفيد فبالتأكيد املسبقة؛
عىل اآلباء إدماُن يؤثِّر وبالتأكيد مقابلها، دفعَت إْن أفضل خدمٍة عىل ستحصل وبالتأكيد
تأثرياِت تُراِعي ال دراسٍة يف الفرضيات هذه اختباُر جرى إْن لكن األطفال. نموِّ جودِة
بيئية تأثرياٌت واإلدمان والتعليم اللعب أن عىل حقيقي دليٌل لدينا يكون فلن الجينات،

الطفل. بيئة من أخرى بجوانب حتى أو بالجينات تمتزج ال أصيلة،
دقيقة ٤٥ تميض التي فاألم املثال؛ سبيل عىل طفلهما مع األم أو األب لعب ْل تأمَّ
ا أمٍّ األرجح عىل ليست أعوام، ثالثة البالغ طفلها مع ه املوجَّ التعليمي اللعب يف يوميٍّا
وقت توفري فبإمكانهم ذاتيٍّا؛ منتقاة عينة اآلباء وهؤالء كامل. بدوام تعمل أطفال ألربعة
أو النحو، هذا عىل اللعب يف الرغبة لديهم أن عن فضًال ألطفالهم، هذا الخاص اللعب
باملدرسة َق التفوُّ أطفالهم ق يحقِّ أن لهم املهم ومن أطفالهم. سيفيد هذا أن يف االعتقاد
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يتمتعون أنهم كما هذا، بتحقيق شخصيًة مسئوليًة عاتقهم عىل ويأخذون املستقبل، يف
عالوًة دقيقة. ٤٥ ملدة وتحفيزهم أطفالهم مع للتفاعل الكايف والوقت العقلية بالقدرة
الثنائي اللعب مع بنَّاءٍ بشكٍل التفاُعل عىل الثالثة سن يف قادرون أطفال لديهم ذلك، عىل
بارعون ألنهم ربما للعقل، ز املحفِّ التعليمي باللعب ويستمتعون دقيقة، ٤٥ ملدة املخطَّط

بالفطرة. فيه
مرتبٌط مبكرٍة مرحلٍة يف الشكل بهذا الثنائي اللعب أن الباحثون اكتشف إِن إذن،
األسباب؛ من عدد ألي توجد أن يمكن العالقة فهذه باملدرسة، الرياضياتي بالتحصيل
مثل بها املرتبطة املهارات أو الرياضيات يف بالفطرة املاهرون األطفال يكون فربما
غريهم أن حني يف آبائهم، من اللعب من النوع هذا يستدعون املشكالت، وحل األلغاز
اللعب، من مختلفة أشكاًال يستحرضون املختلفة واالستعدادات امليول ذوي األطفال من
اقرتاٍن عالقَة عليه نُطِلق ما وهو البدني؛ واللعب الفوضوي واللعب األدوار ص تقمُّ مثل
أطفالهم عىل يركِّزون الذين اآلباء، يراعي وربما والبيئة. الجيني النمط بني استدعائيًة
خالل النحو هذا عىل تعليمهم يف املشاركة يف االستمراَر الثالثة، سن يف النحو هذا عىل
يساعدهم َمن يجدون أو أطفاَلهم يساعدون أنهم من يتأكَّدون بحيث املدرسة، مرحلة
واألطفال اآلباء من كلٌّ يكون وربما ما. شيئًا يفهموا لم أنهم عىل دالًة أماراٍت يُبُْدون حني
عىل دوًما يحرصون أْي ضمريُهم؛ عليهم يُمِليه ما بطبعهم يفعلون العملية يف املشرتكني
علم برامج يف املتكررة الشائعة والعبارة فعله. يريدون الذي اليشء كان أيٍّا الصواب فعل
مرتبٌط املظلة استخدام أن من الرغم عىل هي: الجامعي التعليم من األوىل بالسنة النفس
ال االقرتان عالقة إن أي املطر؛ هطول إىل يؤدِّي ال املظلة استخدام فإن املطر، بهطول

سببيًة. عالقًة ضمنًا تقتيض
خاصة مدرسة فارتياد واإلدمان؛ الخاصة املدارس نموذَجِي عىل نفسه األمر ينطبق
هما النفقات تدبريَ يستطيعان اللذين الوالدين ألن الرياضياتي بالتحصيل يرتبط قد
األكاديمية املصاعب تخطِّي عىل القدرَة أطفالهما أورثَا وقد أكاديميٍّا، ناجحان نفساهما
بسيٍط قدٍر إىل إال األطفال هؤالء يحتاج ال وربما اجتماعية. ال بيولوجيٍة آليٍة خالل من
املرتفعة درجاتهم بني نوٍع أي من عالقٌة توجد ال قد ثَمَّ ومن النجاح؛ لبلوغ اإلسهام من
بالفطرة أذكياء أطفاٌل فهم باملدرسة؛ عليه يحصلون الذي التعليم وجودِة الرياضيات يف
مجازفة شخصيًة سماٍت مدمنني آباءٍ من األطفاُل يرث قد مكان. أي يف األداءَ سيُحِسنون
يفشلون وقد الرياضيات؛ مهارات وتعلُّم استكانة يف الجلوس يستسيغون ال تجعلهم
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فإنها الجينات، تأثرياِت الدراسات أغلب مراعاة لعدم ونظًرا مًعا. وبيئية جينية ألسباب
جديًدا. لنا تضيف ال

أن لنا وينبغي — الرياضياتي التحصيل مستوى رفع بشأن جادين كنَّا إْن إذن،
بشأن القرار واتخاذ بالحسبان، الجينات وضع يف البدء إىل بحاجٍة فنحن — كذلك نكون
املتوسط هل الرياضياتي. تحصيلهم مستوى من نرفع أن نريد الذين األطفال تحديد
التحصيل أصحاب أم املنخفضوحدهم، التحصيل أصحاب أم دعٍم، إىل حاجٍة يف الوطني
األرقام؟ تستخدم وظيفٍة تقلَُّد يريدون الذين األطفال أم الفتيان، أم الفتيات، أم املتدني،
لنا وينبغي الة، فعَّ تبدو التي التأثريات مالحظة عرب فرضيات وضع إىل بحاجة نحن
املستوى عىل يحدث ما عندها نعرف ملرحلٍة نصل حتى إحصائيٍّا الجينية التأثريات ضبط
عىل بعضها والبيئات الجينات تأثريَ نستكشف أن ينبغي يشء، كل وفوق البيولوجي.
نوٍع أي مع فائدًة أكثر سيكون البيئات من نوع أي نفهم أن يمكننا بحيث بعض،
من بمزيٍد طفل لكلِّ الرياضيات لتدريس طريقٍة إيجاَد ا حقٍّ نستطيع فلن األطفال؛ من

الوراثة. علم توظيف عرب إال الفاعلية
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مطروحة أسئلة البدنية: الرتبية

والتمرينات الرياضة طب خبري فرانكلني-ميلر، أندرو الدكتور َح رصَّ ،٢٠١١ نوفمرب يف
الفرصَة يمثِّل بلندن ٢٠١٢ لعام األوليمبية لأللعاب االستعداد بأن يفيد بما البدنية،
األلعاب أن وزعم نشاًطا. أكثر يصبحوا كي الربيطانيني األطفال لتشجيع املثالية
أنماط عىل للتشجيع نوعها من فريدة فرصًة املتحدة للمملكة ر توفِّ أن يمكن األوليمبية
أن فرانكلني-ميلر وأضاف تُستَغل. لم الفرصة هذه أن إال والنَِّشطة، الصحية الحياة
عرشة الحادية أو العارشة سن يف بريطانيني أطفال ثالثة كل بني من طفٍل تصنيَف
لسبع واحد مكاٍن يف أطفالنا نضع «إننا تربيره: يمكن ال أمٌر السمنة؛ أو الوزن بزيادة
ورفاهتهم، وصحتهم البدنية مهاراتهم عىل التأثري يف البدء لنا ينبغي ربما يوميٍّا. ساعات
األبحاث عليه تُطِلعنا أن يمكن ما سنتناول الفصل، هذا ويف رعايتنا.» تحت وجودهم أثناء
وكيف األمم، من أمة صحة تحسني يف التعليم يه يؤدِّ دوٌر يوجد كان إذا ما بشأن الجينية

هذا. ينجح أن يمكن
ذلك تحقيَق ويقرتح الوضع، هذا لتحسني مكاٌن هي املدَرسة أن فرانكلني-ميلر يرى
الرياضيات مع الحال هو كما اإللزامي، لالختبار تخضع مادًة البدنية املهارات جعل عرب
لكنَّ اإلضافية، االختبارات لفكرة مناِهٌض فعٍل ردُّ فوًرا هذا أعقب والكتابة. والقراءة
بوضوح محدَّدة خطوات وجود ودون اإلجبارية، االختبارات دون أنه يرى فرانكلني-ميلر
ممارسة هل لكن يشء. أي يتغريَّ لن االختبارات؛ يف يخفقون الذين األطفال ملساعدة
املسائل لعالج املناسب املكاُن املدرسة وهل املشكلة؟ حلُّ ا حقٍّ هي باملدرسة الرياضة
فهمنا ضوء يف فرانكلني-ميلر أفكار إىل النظر نُِعد دعونا البحتة؟ األكاديمية ال الطبية،

تأثريها. والبيئات الجينات فيها تمارس التي للكيفية
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املهارة عىل التأثري للمدارس يمكن كان إْن ما بشأن لنطرحها عديدة أسئلٌة ثمة
الجينات؛ دور اعتبار مع املرتتبة، الصحية والنتائج بذلك، قيامها وكيفية الرياضية،
الجيني التأثري هل املثال: سبيل عىل املسئولية؛ هذه تقلُُّد لها املناسب من كان وإن
الرتبية حصص يف املنقضية الساعات يجعل القلب واعتالل والسمنة البدنية اللياقة عىل
تربيٍة منهُج نه سيتضمَّ الذي اإلضايف التعقيد مستوى عن فضًال — باملدرسة البدنية
هذه من أيٍّ عىل مؤثِّرًة البيئة كانت وإن فائدة؟ بال — رسميٍّا مقيَّم أو رسميٌّ بدنيٍة
غري البيئة تأثري أم األهم هو املشرتكة البيئة تأثريُ فهل كلها، عليها أو الصحية النتائج
من كبري قدر عىل تربهن السمنة أو البدنية اللياقة كانت إن املثال: سبيل عىل املشرتكة؟
ببساطٍة ينجح فربما املشرتكة، غري البيئة تأثري من ا جدٍّ القليل مع املشرتكة، البيئة تأثري
ووضع محدَّد بدنية لياقة برنامج عىل ينطوي الذي فرانكلني-ميلر، الدكتور اقرتاُح
ووضعية والقرفصة والسحب الدفع حركات يضمُّ البدنية للرتبية «منهًجا تقيِّم اختبارات
هي املشرتكة غري البيئة كانت إْن لكْن االتجاه». وتغيري والتسارع والدوران االستعداد
من ُطبِّق التي األهداَف ق يحقِّ لن الجميع عىل واحد منهٍج تطبيَق فإن الرئيس، املحرك

أجلها.
املدرسة سنوات يف البدني النشاط حول الدراسات أفضل تُجَرى كانت ما عادًة
تقل عرشة والتاسعة عرشة الثالثة سن بني أنه إىل خاللها من ْلنا وتوصَّ مراهقني، عىل
الروابط وبسبب النشاط. من الخايل السلوك يزيد حني يف املنتظمة، املعتدلة التمرينات
املسألة هذه تهمُّ الالحقة، الصحية واملشاكل النشاط من الخايل الحياة نمط بني املعروفة
أسباب عدة وثمة الصحة. واقتصاديات والصحة التعليم مجاالت يف السياسات صاِنِعي
البدنية الرتبية تزال ال عرشة، الثالثة سن يف املثال: سبيل فعىل الظاهرة؛ لهذه ممكنة
التمرين إىل ويُِقلُّونهم ألطفالهم الرياضَة اآلباءُ ينظِّم أن املمكن ومن باملدارس، إلزاميًة
التي الرياضات أغلُب تكون عرشة، التاسعة سن ببلوغهم لكْن واملنافسات. واملباريات
الدافعية من املزيَد منهم وتقتيض أنفسهم، الشباب وينظِّمها املدرسة خارَج يمارسونها
واالجتماعية، األكاديمية الضغوط تزداد الفرتة هذه خالل أيًضا املعنية. لألنشطة والحب
العمرية املراحل يف أولويٌة له تكون قد والحيوية النشاط عىل الحفاظ أن من الرغم وعىل
والتوافق مرتفعة درجات عىل الحصول أمام الثانية املرتبة احتالل يف يبدأ فإنه األقل،
إىل للبلوغ املصاحب االجتماعي والحرج البدنية ات التغريُّ تؤدِّي قد كذلك األصدقاء. مع
التي واملالحظات املثال. سبيل عىل والجري الرياضية املالبس ارتداء عن العزوف زيادة
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شيئًا بالتأكيد تبدو البدنية الرتبية من التالميذ إعفاء لطلب املدرسة إىل األَُرس ترسلها
الثانوية. املدرسة يف اعتياًدا أكثر

نمُط يتغريَّ كذلك املراهقة، سنوات مدار عىل الرياضية التمرينات شيوع يتغريَّ وكما
الصغار األطفال لدى الرياضية والتمرينات الجينات بني العالقة إن التوريث. إمكانية
يرتاجع املتقدِّمة الدول من كثرٍي يف أنه حقيقُة تزكِّيه واعد، لكنه جديد بحثي حقٌل هي
باحثي يد عىل املتحدة باململكة أُجِريت التي الدراسات إحدى بالسمنة. اإلصابة بداية سن
األطفال لدى البدني النشاط توريث إمكانية بحثت السلوكيني، الوراثة وعلماء السمنة
بعيد حدٍّ إىل هي املشرتكة البيئة أن إىل لت وتوصَّ سنة، عرشة وإحدى سنوات تسع البالغني
.(٢٠١٠ وآخرون، (فيرش والفتيات للفتيان البدني النشاط عىل األقوى التأثري صاحبُة
لتشجيع تؤهلهما مكانًة تحتالن واألرسة املدرسة أن يبدو العمريتني املرحلتني هاتني ويف
يصنع أن يمكن شبيه، مقرتح أي أو فرانكلني-ميلر، الدكتور مقرتح وأن البدني، النشاط

الثانوية. املدرسة من األوىل السنوات ويف االبتدائية املدارس يف فارًقا بالفعل
الثالثة سن بني النشاط مستويات بحثَْت الهولندية التوائم عىل أُجِريت دراسًة أن إال
تقريبًا اختفى حتى تضاءََل املشرتكة البيئة تأثري أن واكتشفت عرشة، التاسعة وسن عرشة
بلجيكية دراسات لت توصَّ .(٢٠١٠ وآَخرون، آ دير (فان عرشة الخامسة سن ببلوغ
.(٢٠٠٢ بونني، توميس، مايا، بحث املثال سبيل عىل (انظر مشابهة نتائج إىل وبرتغالية
دوافع املشرتكة غري والخربات الجينات تصبح واملتوسطة، املبكرة املراهقة ِسِني بني فيما
من أكثر الجينات تفرسِّ إذ تها؛ وشدَّ ومدتها الرياضية التمرينات معدل يف تتحكَّم أقوى
من االنتقاء املشرتكة غري الخربات تتضمن وقد البدني. النشاط يف االختالفات من ٪٧٥
يف التصنيف أو خسارته، أو بسباق الفوز أو باملدرسة، القدم كرة فريق يف االشرتاك أجل
التعرُّض أو الرياضية، املهارات بسبب املديح أو للتنمر التعرُّض أو بالصف، األخري املركز
باستعداٍد األطفال يتمتَّع قد وبالتأكيد بعينه. طفًال يناسب الرياضية التمرينات من لنوع
املشرتكة البيئية للخربات يكن ولم واستدعائها، وإيجادها الخربات تلك عن للبحث جينيٍّ

املراهقني. هؤالء عىل فعيل تأثرٍي أيُّ
نالحظها التي القوية الجينية التأثريات أن الهولندية الدراسة يف الباحثون افرتََض
عىل قوية جينية تأثريات تعكس ربما املراهقة، سن يف البدني النشاط مستويات عىل
الجيني النمط بني إيجابية اقرتان عالقة هو نراه ما الحالة، هذه ويف الرياضية. القدرة
معها، التفاعل يف البدني النشاط ممارسة يف البارعون الصغار يستمر فيها والبيئة،
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ينسحبون فيها والرباعة بالرياضة لالستمتاع جينيٍّا املستعدين غري الصغار أن حني يف
ال أم بها نستمتع أكنَّا سواء — الرياضية التمرينات أن إال بذلك، لهم يُسَمح أن بمجرد
املنطقي غري من ثَمَّ ومن مضارُّه، له النشاط من الخايل الحياة نمط أن كما لنا، مفيدٌة —
املدرسة مسئولية من كان إْن معرفة هو وضوًحا األقل لكن فحسب. التيار مع االنجراف

األساس. يف عامة صحٍة مسألَة يُعتَرب ما تناُوُل
الوصول هو األول رئيسيني: غرضني اليوَم للتعليم أن رأينا وأوضحنا، سبق كما
وتكنولوجيا والحساب، والكتابة، القراءة يف املهارة من ُمعتَرب مستًوى إىل األطفال بجميع
مواهبهم عىل التعرُّف أجل من لهم الفرص توفري هو والثاني والحاسبات. املعلومات
يحني عندما ستساعدهم التي نوعها من الفريدة مزاياهم أي وتنميتها؛ الخاصة وقدراتهم
البدنية األنشطة من واسع نطاق توفري أن ويبدو العالم. يف بهم الالئق املكان إيجاد وقت
يكون أن ينبغي ثَمَّ ومن التعليم؛ من الثاني الهدف هذا يف ورضوريٌّ مهمٌّ عنٌرص للتالميذ
مرحلة لكل متواتر، بشكل بالفعل الحال هو كما متاًحا، الرياضية األنشطة انتقاء خياُر
إلزاميًة، الرياضية والتمرينات الرياضة تكون أن ينبغي هل لكن مدرسة. وبكل عمرية

دراسية؟ صفوف أي فعىل إلزامية، كانت وإن
اقرتحناها، التي التعليم أولويات ترتيب يف بارزة مكانًة األمة صحُة تحتلُّ ال
تحتها يجتمع أن يمكن التي املظلة هي املدرسة أن يف شكٍّ بال ُمِصيٌب وفرانكلني-ميلر
املدارس هل لكْن مستقبلهم. عىل التأثري فرصة لنا وتوفر الصغار، من ممكن عدٍد أكربُ
الطهَي للطالب تدرِّس أن لها ينبغي هل الطفل؟ مستقبل جوانب جميع عن مسئولٌة
وإدارَة األطفال، وتنشئَة عليها، والحفاظ الناجحة العالقات وتكويَن والقيادَة، والتنظيَف،
واجتماعية سياسية مسألة هذه لكن ربما، اإللكرتونية؟ املواقع عىل األشياء وبيَْع أموالهم،

له. يسع ال وما املدريس اليوُم له يسع ما فثمة … علمية مسألة ال
األدلة بعض هو الجدل هذا إىل تضيفه أن التجريبية الجينية لألبحاث يمكن ما
السائدة السياسية الفلسفة كانت أيٍّا فشلها، يرجح والتي نجاحها، املحتَمل املناهج حول
البدنية الرتبية من صحية منافع وجود إىل األدلة تشري الصدد، هذا ويف الوقت. ذاك يف
ومن يواصلون. ِلَمن اإللزامي التعليم سنوات بعد وحتى املدرسة، سنوات خالل اإللزامية
لكن والنشاط، البدنية اللياقة عىل د موحَّ بدنية تربيٍة منهِج تطبيُق يشجع أن املرجح
الحكمة فمن املسألة، هذه اعتبار ومع فحسب. الثانوية املدرسة من األوىل السنوات حتى
ص؛ التخصُّ من درجة وإتاحة الصغار، لألطفال حتى الخيارات من واسع نطاق توفري
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التمرينات التالميذ يمارس لن أقىص، كحدٍّ عرشة الخامسة أو عرشة الرابعة بسن ألنه
ما اكتشاف املنطقي من سيكون ثَمَّ ومن املطبَّق؛ املنهج يف املتعة وجدوا إْن إال الرياضية
اإلعدادية (املدرسة الثانوية املدرسة قبل به بالقيام يستمتعون وما به، القيام يمكنهم
ذلك نحو أو األوىل السنة بعد مبكرة. مرحلة يف ذلك واستغالل املتحدة)، الواليات يف
التي فالفتاة باالختيار؛ محكوًما بأرسه املنهج يكون أن ينبغي الثانوية، املدرسة من
ربما الهوكي يكره الذي والفتى الجولف؛ أو اليوجا تحبَّ أن يمكن الشبكة كرَة تكره
يصلح مكان االبتدائية واملدرسة التسلُّق. أو الكالسيكي الثنائي الرقص يف بموهبة يتمتَّع
د، موحَّ بدنية تربيٍة منهِج تطبيق خالل من البدنية اللياقة عىل التشجيع هدفني: لتحقيق
املستوى عىل التخصيص خالل من الرياضة تجاه معنيَّ ميٍل تكوين عىل والتشجيع
له يؤهِّ أن يمكن الطفُل، يحبُّه الرياضية التمرينات من شكٍل وإيجاُد واالختيار. الفردي

حياته. لبقية وربما املراهقة، مرحلة يف صحية خيارات النتقاء
حياتهم، نمط وصحة أجسامهم لياقة عىل للحفاظ لهم مقبولة ُسبًُال األطفال وَجَد إْن
األفراد عىل العائدة املنفعة عن فضًال واالقتصاد، املجتمع عىل عظيم بنفع ذلك يعود فقد
فهذه طفل، كل موهبة أو الشخيص الخيار تكون لن الرياضة أن وباعتبار أنفسهم.
وبالنظر املدرسة. سنوات طوال البدنية الرتبية تطبيق يف لالستمرار مؤيدة حجة أفضل
التعليم استخدام أن — فرانكلني-ميلر الدكتور يعتقد كما — نعتقد العوامل، جميع إىل
املمكن من هل ولكن معتربة، اجتماعية قيمة له هدف هو صحًة أكثَر األطفال لجعل
باملدرسة البدنية الرتبية لدروِس يكون أن يمكن الذي التأثري ما الهدف؟ هذا تحقيق
ومجدًدا، عموًما؟ البدنية واللياقة والسمنة التدخني مثل املعقدة االجتماعية القضايا عىل

املفاتيح. بعَض لنا تقدِّم أن الجينات ألبحاث يمكن

والتدخني والرياضة الجينات (1)

يف السجائر أسعار أن كما العالم، حول بلدان يف العامة باألماكن التدخني حْظُر ُفِرض
املراهقني أن إال الوفاة، يسبِّب التدخني أن من تحذيًرا تحمل علب يف وتأتيك ارتفاٍع،
مع السجائر تدخني يجرِّبون األقل عىل أو التدخني، عادة إىل ينجذبون ينفكون ال
بمظهر الظهور يف الرغبة جانب إىل ذلك، يف دوًرا األقران ضغوُط وتلعب أصدقائهم.
لالهتمام مثرية قصة ثمة التقليدية، التفسريات هذه خلف ولكن العرصي. أو البالغ

مًعا. البدنية والرتبية الجينات عىل تنطوي
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بني العالقة إىل جديٍد من االهتماَم بنسلفانيا بجامعة فريق أجراها دراسٌة جذبت
املراهقني بعض أن وراء األسباب استكشاف يف الباحثون رشع إذ والتدخني؛ الرياضة
بذلك آَخرون يقوم ال حني يف التدخني، اعتياد إىل السيجارة تجريب من يتحولون
من عليها التعرُّف سبق معينة أنماط توجد .(٢٠٠٦ وآخرون، (أودرين-ماكجافرن
نون يدخِّ املراهقني من تقريبًا ٪٢٥ املثال: سبيل عىل التدخني؛ عىل سابقة أبحاث
البدني النشاط أن املعروف ومن املراهقة. مرحلة خالل التدخني شيوُع ويزيد بانتظام،
ذلك، عىل عالوًة نفسها؛ الزمنية الفرتة مدار عىل ن يقالَّ الجماعية الرياضات يف واملشاركة
اآلخرين، املراهقني احتماالت نصف تدخينهم احتماالت تبلغ بدنيٍّا النشطاء فاملراهقون
املدرسة، مراحَل ارتقائهم مع الجماعية الرياضات يف مشاركتهم تقل الذين والصغار
فيها. يشاركون الذين الصغار احتماالت أمثال ثالثَة التدخني اعتيادهم احتماالُت تبلغ
قوية حجًة اإلحصاءات هذه تشكِّل الوراثة، علم من دليٍل عىل الحصول دون وحتى
صغرية، سنٍّ من الجماعية الرياضات يف واملشاركة البدني النشاط عىل للتشجيع مؤيدة
الرغم عىل مشاركتهم، يف االستمرار عىل املراهقني مساعدة أجل من نستطيع بما وللقيام
السجائر، عن فضًال االجتماعية والحياة االمتحانات مثل واإلغراءات؛ الضغوط تنامي من
البدني النشاط أن إىل الباحثون انتهى األرقام، تلك عىل وبناءً حاسمة. نقطة وتلك
نحو عىل اإلدمان من يحميهم ثَمَّ ومن السجائر؛ إىل االنجذاب من املراهقني يحمي ربما

ملحوظ.
َالنتَهْت كذلك، األمر كان فلو الحل؛ يسرية بسيطة مسألة هذه ليست بالطبع لكن
من يقفزون مكان كل يف املراهقون وَألصبح النشوق، ق تنشُّ عادِة مثل اآلن التدخني عادُة
وبينما املباريات. دوري ضمن الطائرة كرة بمباراة ليلحقوا السبت يوم صباح تهم أِرسَّ
االختالفات أن أيًضا نعرف املراهقة، سن يف والتدخني البدني النشاط بني عالقة توجد
عن للمسئولية حني مرشَّ جينني أيًضا نعرف بل بالجينات، تتأثر التدخني يف الفردية
ومستقبل ،SLC6A3 عليه ويُطَلق الدوبامني اسرتجاع ناقل هما — جينان يوجد إذ ذلك؛
فرص من يزيدان جينيان نمطان أنهما اكتُِشف — DRD2 باسم ويُعَرف D2 الدوبامني
أحد من التدخني فرص من تزيد التي الصوَر يحملون الذين املراهقني وأن التدخني،
الواقع ويف التدخني. يعتادوا أن األرجح من — البحث هذا بحسب — كَليْهما أو الجينني
كال ويؤثر يحملونه. DRD2-A1 لجني أليل كل مع التدخني اعتيادهم فرص تتضاعف
كال من التدخني فرص من تزيد التي والصور الدوبامني، مسار عىل الجينني هذين
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عىل منها واحدة يحملون منهم ٪٣٠ من وأكثُر املراهقني. من ٪٢٠ يحملها الجينني
التدخني، عادة الكتساب جينيٍّا معرَّضني الصغار من كبرية أقليًة يجعل أن يمكن ما األقل؛
الدراسات تلك جميع يف وكما مكلِّفة. ستكون وبالتأكيد ُمهِلكًة تكون أن املمكن من التي
التأثري أن إىل يشري البحث هذا أن إال النتائج، لتكرار األولوية املرشحة، الجينات عىل

التدخني. بمنع املتعلق بالجدل الصلة وثيق الجيني
باحثو افرتض وقد اإلثابة، بها ندرك كآلية يعمل أنه الدوبامني وظائف إحدى
أالئل العرشة (أو DRD2 الجني من A1 األليل يحملون الذين املراهقني أن بنسلفانيا
يرفع النيكوتني وألن الدوبامني؛ نشاط انخفاض من يعانون (SLC6A3 للجني املتكررة
يعطي أن املحتمل من إنه أي لهم؛ إثابًة أكثر التدخني يكون ربما الدوبامني، نشاط من
الصور يحملون ال الذين املراهقني من أكثر باإلثارة شعوًرا املراهقني لهؤالء النيكوتني

الجينني. من التدخني ُفَرص تزيد التي
هو النيكوتني وليس حتمية، خيارات الجينات تفرض ال معتاد، هو كما أنه، إال
التأثري. هذا إلحداث سبيل من أكثر فثمة الدوبامني؛ تركيزات لرفع الوحيدة الوسيلة
لتأثري ا جدٍّ مشابًها تأثريًا الرياضية للتمرينات أن الحيوانات عىل املجراة األبحاث أظهرت
عىل للحصول أمانًا وأكثر بديًال سبيًال تمثِّل ثَمَّ ومن الدوبامني؛ تركيزات عىل النيكوتني
األطفاُل التبغ من عليه يحصل الذي باإلثارة الشعور إن أي ذاتها؛ الكيميائية اإلثابة
بشكل محلَّه الرياضُة تحلَّ أن يمكن املنتظم؛ التدخني عادة الكتساب جينيٍّا املعرَّضون
من ٪٣٧ بنسبة مرتبط البدني النشاط أن ُوِجد باألرقام، سبق ا عمَّ وللتعبري معقول.
ذلك أن من الرغم عىل التدخني، يف تدرُّجهم حيث من بالدراسة املراهقني بني االختالفات

نتيجًة. وإما سببًا إما يمثِّل أن يمكن
للتدخني الجيني امليل عىل تؤثِّر الجماعية الرياضات أن وهو آَخر، ممكن تفسري ثمة
بالفريق؛ والزمالء املدرِّبني من للتدخني املناهضة الرسائل مثل اجتماعيٍة آلياٍت خالل من
تستحثها التي الدوبامني زيادة من الكيميائية الرسالَة تعزِّز أن االجتماعية اآللية ولهذه
الجينات تأثريُ انعكس حيث والبيئة؛ الجني بني التفاعل عىل واضح مثال وهذا الرياضة.
املحددة الدوبامني فزيادة بيئية؛ وسيلة بفعل — سلبي تأثريٌ الحالة هذه يف وهو —

بيئية. زيادٌة محلَّها تحلُّ جينيٍّا
املراهقني يحمي الجماعية الرياضات يف االشرتاك أن الباحثون اكتشف وإجماًال،
الكتساب لهم تؤهِّ التي للجينات حاملني كانوا إْن حتى التدخني، اعتياد نحو التحوُّل من
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البدني بالنشاط جزئيٍّا تفسريها يمكن الواقية التأثريات وأن عليها، اإلبقاء أو العادة هذه
مستًوى، أبسط عىل باملدرسة؟ الرياضات إىل بالنسبة هذا يعني ماذا إذن، املتضمن.
تركِّز أن ينبغي املراهقة مرحلة يف التدخني من الحد أجل من املبذولة الجهود أن يبدو
وعىل ملمارستها. يستِعدُّون األقل عىل واحدٍة رياضٍة تحديد عىل املراهقني مساعدة عىل
األمراض، من الوقاية يف باملدرسة الرياضات دور قبول وبفرض األبحاث، هذه أساس
هدًفا يبدو طفل، كلَّ تناسب التي الجماعية) الرياضات سيما (ال الرياضات تحديد فإن
املجتمُع ل ويتحمَّ الثانوية، باملدرسة البدنية الرتبية مجال يف بالجهد وجديًرا مرشوًعا

ال. أم املدرسة لوقت مفيًدا استغالًال هذا كان إْن تقريِر مسئوليَة

والبيئة والجينات السمنة (2)

باملدرسة للرياضات يمكن هل السمنة، هي الفصل هذا يف نتناولها التي الثانية القضية
(٢٠٠٨ وآخرون، (كييل املتقدِّم؟ العالم يف املتفاقمة السمنة ملشكلة واقعيٍّا حالٍّ تقدِّم أن
إال النشاط، من الخايل الحياة بنمط مرتبطة فالسمنة ممكنًا، هذا يكون أن ينبغي نظريٍّا
واالقتصادية، االجتماعية املكانة تدنِّي مثل بالسمنة، أيًضا مرتبطة أخرى بيئيًة تأثرياٍت أن
يف التاريخ، يف األوىل وللمرة الطعام. عن فضًال التعليم؛ مستويات وتدنِّي والضغوط،
األغنياء. عن الوزن يف الشديدة بالزيادة الفقراء إصابة احتماالُت تزداد املتقدِّم، العالم
املخزون ألن الحديث؛ السمنة وباءِ خلَف تكمن البيئية البواعث أن بد ال ذلك، عىل عالوًة

عنه. مسئوًال ليكون الكافية بالرسعة َ تغريَّ قد يكون أن يمكن ال الجيني
وبوج-جايل، (جريلو والسمنة الجسم مؤرشكتلة عىل مؤثِّر أقوى هي الجينات أن إال
املهم من سبق. ما مع متناقضًة تبدو حقيقة وهي ،(٢٠١٢ وآخرون، دوبوا ١٩٩١؛
بالجينات، تأثًُّرا البرشية الصفات أكثر إحدى هو بل أيًضا، جينية صفٌة الطوَل أن تذكُُّر
الجسم كتلِة ومؤُرش والتغذية. الصحة ن تحسُّ بسبب تزيد الناس أطواُل تزال ال لكن
يف بيننا االختالفات عىل الجينات وتؤثِّر تقريبًا، الطول مثل مثله جيني مقياٌس هو
املحتمل من الصفات. كل عىل تغيريات تُحِدث أن الخربة باستطاعة يزال ال لكْن الوزن،
ر توفُّ املثال: سبيل عىل بيئية؛ ألسباب السكان مستوى عىل تزيد السمنة معدالت أن
وآخرون، (سكيلتون البدني النشاط وتناُقص كلفتها، وانخفاض الطعام من معينة أنواع
بالسمنة، املصابني السكان عدد يف عامٍة زيادٍة يف تتسبََّب أن للجينات يمكن ال .(٢٠١١
أُجِريت التي واألبحاث .(٢٠٠٨ وآخرون، (واردل بيننا االختالفات عىل فعليٍّا تؤثِّر لكنها
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الجينات أن إىل خلصت والعارشة، السابعة عمر يف للتوائم املبكر التطور دراسة توائم عىل
الجسم دهون حيث من األطفال بني االختالفات من ٪٦٠ عن مسئولًة تكون أن يمكن
دراستنا يف التوائم أن من الرغم وعىل العارشة. سن يف ٪٧٤ نسبة وعن السابعة، سن يف
منخفٌض املشرتكة البيئة تأثري فإن ذاتها، املدرسة ويرتادون نفسه املنزل يف يعيشون
األمهات عىل باللوم نلقي أن يمكننا ال ثَمَّ ومن األطفال؛ سن ارتفاع مع انخفاًضا ويزداد
عن مسئوٌل املشرتك البيئي فالتأثريُ ألطفالهن؛ املقلية األطعمة تقديم يف ملبالغتهن فحسب
يف االختالفات من و٢٢٪ امليالد، وقت األطفال بني الجسم دهون يف االختالفات من ٪٤٠
أن إىل املثال، سبيل عىل يشري، وهذا العارشة. سن ببلوغ فحسب و١٢٪ السابعة، سن
السبيَل ليست ربما فرانكلني-ميلر، ل تدخُّ مثل الجميع، لتناِسب ة امُلَعدَّ املوحدة التدخالت
التمرينات أو الصحية الرتبية صفوف من سلسلٌة تؤدي فقد السمنة؛ لعالج األفضَل
بُُدنًا سيظلون البُُدن األطفال لكن الوزن، متوسط خفض إىل املدارس بجميع الرياضية
والبيئة الجيني النمط بني االقرتان عالقات تحسني ومحاولُة الوزن. زائدي األقل عىل أو
املشرتكة؛ غري البيئية التدخالت باستخدام للبدانة، املعرَّضني أو البُدن، األطفال باستهداف

إثماًرا. أكثر سبيٌل بالتأكيد لكنها تعقيًدا، أكثر هي
الوزن يف التحكُّم يكون أن املحتمل من ن، املتضمَّ القوي الجيني التأثري وبسبب
من املتوسط عىل تزيد مكملة بمجموعٍة يتمتعون الذين األطفال إىل بالنسبة أصعب
هؤالء عىل التعرَُّف املستقبل يف إيه إن الدي اختباُر لنا وسيتيح الوزن». «اكتساب جينات
املبكر التنبؤ هذا يؤدِّي أن املحتمل ومن لهم. املبكر الدعم وتقديَم صغرية، سنٍّ يف األطفال
املشكلة. «عالج» إىل الرامية الحالية محاوالتنا من بكثرٍي أقوى وقائية أساليب انتهاج إىل
بعينهم، ألطفال واملخصصة البدني النشاط عىل القائمة التدخالت إن نفسه، الوقت ويف
وهذا األمد؛ الطويلة الصحية وتبعاتها السمنة لعالج ناجًحا منهًجا تكون أن املحتمل من
طواعيًة. فيها وسيشاركون األرجح عىل األطفال بها سيستمتع التي األنشطة تحديَد يعني
الكثريَ سيتطلَّب امُلحىل، الكعَك تناُولِك من تكتسبها التي الحرارية السعرات حرق أن إال
فحسب واحًدا جزءًا الرياضية التمرينات تكون أن املحتمل ومن الرياضية، التمرينات من
العديدة الجهات كإحدى املدارس لتتقلََّده دور وثمة نطاًقا. أوسع وقايٍة اسرتاتيجيِة من
أن نرى العنارص، جميع وباعتبار الصحية. والهيئات العيادات إىل األفراد تحيل قد التي

املدرسية. الرياضات وظيفة ليس السمنة مشكلة عالج
مهمًة مسألًة الرياضية التمرينات جانب إىل الطعام يصبح السمنة مع التعاُمل عند
شديدة غذائية أنظمة ألطفالهم يتيحون اآلباء أن من الرغم وعىل أحد، عىل تخفى ال
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يف يوميٍّا. مرة باملدرسة الطعام يتناولون األطفال فجميع باملنزل، واالختالف التنوع
بعض ويف لها، صة مخصَّ أو باملدرسة ة ُمَعدَّ ساخنة وجبة يتناولون الحاالت بعض
اململكة بينها من البلدان، بعض ويف املنزل. من غداء وجبة األطفال يحرض الحاالت
مجانية. ساخنة مدرسيٍة وجبٍة عىل الحصوُل األفقر األَُرس من األطفال حقِّ من املتحدة،
الغداء وجبات حول مثيل لها يسبق لم وعلنية حادة نقاشات دارت األخرية السنوات يف
تستهدف حملٍة رأس عىل الشهري، التليفزيوني الطباخ أوليفر، جايمي وكان باملدرسة،
اآلباء سخَط ونالت الحكومة انتباه الحملُة اسرتعت وقد صحية، مدرسية وجبات تقديَم
فطرية صاحبة «األم ب بت لُقِّ التي األمهات، هؤالء إحدى عن ُعِرف وقد املستائني. واألمهات
للتغلب املدرسة أسوار عرب ألطفالها بالجبن الهامربجر بشطائر تدفع كانت بأنها اللحم»،
خلق وقد مؤخًرا. تقديمها يف املدرسة َمْقِصف بدأ التي للخرضاوات، الَخِطرة اآلثار عىل
عىل التغيري لفرضها انتُِقدت الحملة أن إال والصحف، بالتليفزيون شديًدا صخبًا هذا
لصالح باملدرسة الغداء وجبات استهالك تخفيض يف ولتسبُّبها الالزم، من أرسع نحٍو

باملنزل. ة امُلَعدَّ الوجبات
أغلب يتناولون وعندما هائًال، تنوًُّعا األطفال يتبعها التي الغذائية األنظمة ع تتنوَّ
عىل السمنة لعالج محدودٍة مساعدٍة تقديم سوى املدرسة يسع فال باملنزل، طعامهم
صفوِف تعميُم وحتى عامة. مسألة ال خاصة مسألة الغالب يف فالطعام الصعيد؛ هذا
عند يختفي املشرتك البيئي التأثري ألن لألغلبية؛ مناِسبًا حالٍّ األرجح عىل ليس الطهي فنِّ
للبيئة املحدود للتأثري نظًرا أنه يعني وهذا مستديمة؛ منافع فيها يقدم قد التي السن
لن بالبلد مدرسة كل عىل موحدة صحية غداء وجبة فرض فإن السمنة، عىل املشرتكة
الغداء وجباُت تراعي أن املنطقي من لكن السمنة. معدالت يف ملحوًظا اختالًفا يُحِدث
إشماله يمكن ال وما يمكن ما عىل محاذير توجد وأن الغذائي، التواُزَن املدرسة يف املطهوَّة
الخيارات لتعزيز ًما مصمَّ بدنية تربيٍة منهَج يدعم ا ممَّ املنزل؛ من املصطحبة الوجبات يف

الصحية.
دور كذلك للبيئة ولكن الجيني، للتأثري كبري بشكل معرَّض الوزن أن تبنيَّ إجماًال،
املدارس أطفال وزن متوسط أن اآلن حتى أُجريت التي األبحاث تشري إذ يَه؛ لتؤدِّ مهم
سنوات يف اإليجابية املشرتكة البيئية بالعوامل معتدًال تأثًُّرا يتأثَّر قد البلدان من بلد يف
املشكلة وتشري الثانوية. املدرسة إىل األرجح عىل يمتد لن التأثري هذا لكن املبكرة، املدرسة
وزائدي البُُدن األطفال عىل واملوارد الوقت تركيُز األفضل من سيكون أنه إىل مًعا واألدلة
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الرياضية التمرينات عىل الرتكيز طريق عن لهم الوزن تقليِل برامِج وتخصيُص الوزن،
معهم ثمارها تؤتي التي الصحية الحياة اسرتاتيجيات من وغريها بها، يستمتعون التي
— باملدرسة البدنية الرتبية حصص يف املسائل هذه بعض تناُول يمكن وبينما كأفراد.
أن املحتمل فمن — الجميع لجذب التمرين ُفَرص من كافية كبرية مجموعة بتقديم
مدرسة. يف ال صحية منشأة يف منفصل ص مخصَّ دعم إىل سيحتاجون املتأثِّرين األطفال

البدنية اللياقة توريث إمكانية (3)

يغذِّي ال بولت يوسني اء فالعدَّ البدنية؛ اللياقة عىل سلبي تأثريٌ والتدخني السمنة من لكلٍّ
تتأثَّر البدنية اللياقة أن إال مارلبورو. وسجائر مارس بشوكوالتة كالربق الرسيع جسمه
بوشار كلود الربوفيسور درس وقد الرياضية، والتمرينات الطعام من أكثر هو بما
بالبحث املشرتكني بني البدنية اللياقة مستوى تبايَُن األرسية هريتيدج دراسة يف وزمالؤه
يتدرَّبون الكنديني من مجموعًة جعل إذ النشاط؛ من الخالية الحياة أنماط أصحاب من
لياقتهم عىل طرأت التي التغيريات اخترب ثم أشهر، خمسة ملدة بالضبط نفسه النحو عىل
بصور املتطابق لتدريبهم استجابوا األفراد أن بوشار اكتشف الفرتة. تلك خالل البدنية
اكتشف البدنية، اللياقة لقياس كمؤرش القصوى الهوائية السعة فباستخدام ا؛ جدٍّ مختلفة
األفراد أحد فإن التدريب، برنامج نتيجَة ٪٣٣ الزيادة متوسط بلوغ من الرغم عىل أنه
الربوفيسور استخدم كذلك فقط. ٪٥ سوى آَخر شخص يكتسب لم حني يف ٪٨٨ اكتسب
لألداء كمقياس متواصلة دقيقة ٩٠ ملدة هوائيٍة عجلٍة عىل الطاقة مخرج متوسَط بوشار
الربنامج لنفس املشرتكني جميع خضوع من الرغم عىل كبريًا تبايُنًا كذلك ووجد الفعيل،
َن تحسَّ أسبوًعا. ٢٠ بعد املتوسط يف ٪٥١ بنسبة األداءُ تصاَعَد عامٍّ، وبشكٍل التدريبي.
املستفيدين أقل أداءَ تجاَوَز املستفيدين ألكرب الفعيل األداء أن إال التدريب، نتيجَة الجميع
إنه وقال مستجيبني»، و«غري «مستجيبون» يوجد أنه إىل بوشار وأشار ضخمٍة. بنسبٍة
من فئٌة ظهرت فقد األفراد، بني اختَلَف قد للتدريب لالستجابة الزمني الجدول ألن نظًرا
أسابيع الستة خالل كبرية بدرجٍة البعض َن تحسَّ حني يف أي رين»؛ املتأخِّ «املستجيبني
ًما تقدُّ قوا يحقِّ لم آَخرين فإن االستقرار؛ من مرحلًة بعدها بلغوا وقد التدريب، من األوىل
عليهم. الظهور يف التدريب منافع تبدأ أن قبل أسابيع عرشة وحتى أسابيع ستة أول يف
القدرة نوع بأن حجتنا يعزِّز ما نفسه، النحو عىل الجميع تفيد ال ذاتها فالتنشئة
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مختلفة بطرق استخراجه وينبغي شديًدا، تنوًُّعا ع يتنوَّ والبالغني األطفال لدى الرياضية
الفرد. بحسب

جينيٍّا، هة موجَّ بحث خطة باستخدام الظاهرة هذه دراسَة بوشار فريق واَصَل
أزواج عرشة أخضعوا املرة هذه لكن أسبوًعا، ٢٠ استمر آَخر تدريبيٍّا برنامًجا فأََعدُّوا
أو أربع دقيقة ٤٥ استمرت جلساٍت يف التوائم تدرََّب للربنامج. املتطابقة التوائم من
أقىص من تقريبًا ٪٨٠ بنسبة التدريب شدة متوسط تحديد مع أسبوعيٍّا، مرات خمس
(لم ٪١٤ بنسبة الهوائية السعة متوسط ارتفع الربنامج، وبنهاية القلب. لنبضات معدل
من الخالية الحياة أنماط أصحاب من لكونهم البداية منذ املشرتكني هؤالء اختيار يُْجَر
يبدأ حيث التمرين شدة (مستوى الهوائية والعتبة مدهشًة)، الزيادة تكن لم لذا النشاط؛
الهوائية السعة يف الزيادة وكانت .٪١٧ بنسبة كبرية) زيادة التزايد يف التنفس معدل
بني اختلفت لكنها الواحد، الزوج يف التوءمني كال إىل بالنسبة تقريبًا نفسها هي القصوى
متسبِّبًا املختلفة الجينومات مع يتفاعل التدريب أن إىل يشري ما املختلفة؛ التوائم أزواج
هنا؛ للتدريب االستجابة يف اختالًفا تُحِدث الجينات بأن علم عىل ونحن مختلف. تأثري يف
(انظر لبعض بعضها تقريبًا متماثلًة استجابًة أبَدِت الزيجوت األحادية التوائم أزواَج ألن
دراسة من كجزءٍ مؤخًرا، وزمالؤه بوشار الربوفيسور بدأ وقد .(١٩٩٩ وآخرين، بوشار
الهوائية للسعة التدريبية بالقدرة املرتبطة الجينات بعض تحديد يف األرسية، هريتيدج
كبرٍي قدٍر عىل بحث وهذا ،CKM الكرياتني كيناز لجني العضيل الشكل مثل القصوى،
أن اكتُِشف املنتظمة ل التحمُّ تمرينات إن إذ معتربة؛ صحية مضامني وله األهمية، من
السكري ومرض الدموية واألوعية القلب باعتالل اإلصابة احتماالت عىل إيجابيٍّا تأثريًا لها

الثاني. النوع من
الرياضية والنوادي املدارس يف البدنية الرتبية إىل بالنسبة هذا يعنيه الذي ما إذن،
ستكون فهل كبرية، استفادًة األطفال بعُض يستفيد أن املستبَعد من كان إن يَّة؟ الالَصفِّ
إجابًة السؤالني هذين عىل لإلجابة السبيل إن إليهم؟ بالنسبة للوقت مضيعًة البدنية الرتبية
واالستجابة النشاط مستويات تبحث التوائم، عىل النطاق واسعِة دراسٍة إجراءُ هو قاطعًة
مما االستفادة علينا نفسه، الوقت ويف يحدث. ما ومالحظة البدنية الرتبية لتدخالت
محددتني غري لكنهما للتوريث، قابلتان البدنية واللياقة الرياضية القدرة أن وهو نعرف،
عىل كبري تأثري لها باملدرسة، الرياضة مثل املشرتكة، املؤثرات أن نعلم كذلك جينيٍّا.
إيجابية خيارات انتقاء لتشجيع املعلومات هذه واستخداُم املدرسة، سنوات حتى األقل
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ٍم؛ تقدُّ إلحراز سبيل أفضل هو — والبيئة الجيني النمط بني إيجابية اقرتان عالقات —
لتوفري وكذلك العامة، البدنية اللياقة لتحسني فرصًة األسايس التعليم يمثِّل ثَمَّ ومن
سبيًال األقل عىل ستتيح أو واحتضانها، حقيقية موهبٍة إيجاَد لألطفال ستتيح خيارات

يطيقوه. أن يمكنهم أو به يستمتعون ما ملمارسة

اللياقة صف أبطال (4)

الرتبية تدريُس املجدي من كان إْن فكرَة الجينية النظر وجهة من اآلن حتى بحثنا تناَوَل
العموم. يف األطفال عىل تعود ربما التي واملنافع األحوال، من حال بأي باملدرسة البدنية
أن يمكن الذين األطفال الرياضة، يف الحقيقية املوهبة أصحاب األطفال عن ماذا لكن
وما لنجاحهم؟ األساس يشكِّل الذي ما مستًوى؟ أعىل عىل ويتنافسوا عاملية مكانة يبلغوا

الكاملة؟ إمكاناتهم تطوير عىل وتشجعهم تحتضنهم كي عمله املدارس بوسع الذي

تثب يجعلك ولن مثيل؛ غنيٍّا يجعلك لن لكنه أنيق، حذاء إنه الجديد. حذائي هذا
سرتتدي الحذاء هذا بانتعالك مثيل؛ وسيًما يجعلك لن وبالتأكيد مثيل؛ عاليًا

األمر. يف ما كل هذا فحسب. كحذائي حذاءً

السلة كرة لحذاء إعالن باركيل، تشارلز

يكون قد لألبطال، والعاشقني املوضة اتِّبَاع عىل الحريصني املراهقني إىل بالنسبة
سيما وال واملاَل املظهَر يريدون الذين اآلخرين اآلخرين؟ عن ماذا لكن كافيًا، الحذاء
السويدي، الرياضية التمرينات فسيولوجيا عالم أوسرتاند، بريولوف ذكر العالية؟ الوثبة
األبوين يختار أن هو رياضيٍّا، العبًا ليكون يطمح َمن يفعله أن يمكن يشء أفضل أن
وتذهب يُصنَعون. ال يُوَلدون الرياضة فنجوم بجالء؛ واضٌح إليه يرمي وما املناسبني.
متخصصومكثف، تدريب نتاج هي الرياضة يف التميز معايري أن إىل أخرى فكرية مدرسة
مقابل يف الخاصبالطبيعة القديم الجدَل التدريب) مقابل يف (الفطرة املعسكران ويعكس
— الريايض األداء أن فهو الثقة بمنتهى به ن التكهُّ يمكننا يشءٌ هناك كان وإْن التنشئة،
البرشي النشاط ألن … مًعا والخربة الجينات ن سيتضمَّ — للقدرة األعىل الحد عند حتى

نُهما. يتضمَّ ما دائًما
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استكشاف بصدِد كنَّا إْن املجال، هذا يف األبحاث من واملزيد املزيد إجراء إىل نحتاج
الرشكات من حفنًة يُوِقف لم هذا أن إال والخربة، للجينات واملرتابطة النسبية األدوار
الذين اللحوحني، لآلباء النووي الحمض اختبارات بيع من وأسرتاليا املتحدة بالواليات
وتحديد الرياضة، يف املستقبل يف الصغار أطفالهم نجاح احتماالت مدى معرفة يف يرغبون
مدير فريمان، ثيودور الدكتور ب عقَّ وقد ممارستها. عىل سيشجعونهم التي الرياضات
«فرصة بأنه ذلك واصًفا الطبي، دييجو سان بمركز الداخيل الجيني العالج برنامج

النصب.» من جديدة أساليب ملمارسة
العلم، يف الحال هو كما لكْن األبحاث، من كبري عدد إىل الواقع يف الزعم ذلك يستند
عىل أبحاثَها نورث كاثرين الربوفيسور تُجِري التضليل. إىل املفيض هو التطبيق فإن
هذا يف وبدأت سيدني، بجامعة والعضالت األعصاب تصيب التي النادرة األمراض جينات
بروتني إنتاج يف املتحكم الجني وهو ،ACTN3 ى يُسمَّ جنٍي عىل الرتكيَز البحثي اإلطار
والعضالت. األعصاب أمراض مجال يف للباحثني رابًحا رهانًا يجعله ما بالعضالت؛
نقص من عانوا حاالتهم درست الذين املرىض أن نورث كاثرين الربوفيسور واكتشَفِت
أن أيًضا اكتشفت أنها إال ،ACTN3 الجني ينتجه الذي ،alpha-actinin-3 الربوتني يف
العديد مع الحال كان كذلك الربوتني، هذا أيًضا لديهم يكن لم للمرىض األصحاء األقارب
الجنس أصحاب ُخمس حوايل أن إىل النهاية يف الفريق َل وتوصَّ البحث. فريق أعضاء من
األعصاب بأمراض يُصاب ال أغلبهم لكن النقص، هذا يف يشرتكون األبيض القوقازي

هذه. الوصل حلقة خلف سعيهم فواصلوا ٢٠٠٣)؛ وآخرون، (يانج والعضالت
التي العضالت وهي االنقباض، الرسيعة العضالت يف alpha-actinin-3جني يوجد
— يتكهن أن للمرء ويمكن والقفز، الرسيع كالَعْدو القوية الحركات أجل من تُستخَدم
من ا جدٍّ وافرة بجرعة يتمتعون مثًال، بولت، يوسني أشباه بأن — معقولة أسباب عىل بناءً
من واألخرى أمه من واحدة :ACTN3 جني من صورتني يرث شخص وكل الربوتني. هذا
خاليا بمنع X األليل ويقوم ،Xو R بالرمزين الجني من الرئيستني للصورتني ويُرَمز أبيه.
فلن ،X األليل من نسختني ورثَت وإْن بأكمله، ACTN3 جني كود قراءة من العضالت
استنتجت وقد اإلطالق. عىل alpha-actinin-3 الربوتني من مقدار أي إنتاج من تتمكَّن
الذين األشخاص فإن البرش، بني تفاوت وجود حالة يف أنه وزمالؤها نورث الربوفيسور
ورياضات الرسيع الَعْدو يف أفضل يكونون ربما ACTN3 الجني من R نسختَْي يحملون

.X من النسختني أصحاب منهم؛ األسوأ أو الواحدة، R النسخة أصحاب من القوة،
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النووي الحمض عينات الفريق استخلص للرياضة، األسرتايل املعهد مع وبالتعاون
الرياضات، من كبري نطاق من وذلك املتميزين، من ريايض العب ٤٠٠٠ من أكثر من
عادًة الرسيع والَعْدو القوة الِعِبي أن واكتشفوا ضابطة؛ لعينة النووي بالحمض وقارنوها
لكن وظيفتها، منهما كلٌّ تؤدي ،ACTN3 (RR) الجني من بنسختني بالفعل يتمتَّعون ما
نسختني حملوا ِل التحمُّ الِعِبي أن الفريق اكتشاف هو الدهشة من املزيد أثار ما ربما
نقًصا األصل يف يُعتَرب كان ما أن اكتشفوا إنهم أي XX؛ الجني من للنقص مسبِّبتني
رئيسة تقول وكما الفاعل. البطيء العضيل األداء عىل فائدٌة الواقع يف له كان (X (النسخة
مكاٍن يف نافذًة يفتح فإنه بابًا، الربُّ يغلق «عندما املوسيقى»: «صوت فيلم يف الدير
الرسعة»، «جني ACTN3 الجني عىل أُطِلق مباَرشًة، البحث هذا عقب عنه.» عوًضا ما
أتالس ورشكة بأسرتاليا، فيكتوريا يف تكنولوجيز جينيتكس رشكة مثل — رشكات وبدأت
تستهدف إيه إن دي اختبارات بيع يف — بكولورادو بولدر يف جينيتكس سبورتس

الثامنة. إىل الثانية من األطفاَل يَىص ِخصِّ
تتيح التي السنَّ بعُد يبلغوا لم الثامنة دون األطفال أن يف االختبارات فكرة تكمن
وسيلة إىل الحاجة ظهرت ثَمَّ ومن وحده؛ أدائهم خالل من الطبيعي استعدادهم إبداءَ لهم
مع واللعب التلوين يف الوقت إهدار وعدم مبكرة، سن يف املالئم التدريب لبدء أخرى
مهنية لسرية البداية دفعة إعطاء يف الوقت هذا استغالل يمكن حني يف اآلخرين، األطفال
أن االختبارات تسويق عىل القائمون يزعم ومجيدة. ُمرِبحًة تكون أن شأنها من رياضية
الَعْدو مثل القوة رياضات عىل تشجيعهم ينبغي الجني من RR للنسخة الحاملني األطفال
تشجيعهم ينبغي الجني من XX للنسخة الحاملني األطفال أن حني يف والقفز، الرسيع
الواقع يف الصعب (من التجديف. أو الطويل الَعْدو سباق مثل ل، التحمُّ رياضات عىل
للنسخة الحاملون واألطفال الثامنة.) دون لألطفال املالئمة ل التحمُّ رياضات يف التفكري
يف تفوُّقهم احتماالت نعرف ال لكننا اختيار، لهم ACTN3 (XR) الجني من شيوًعا األكثر
قدرة مصريهم إن أم أقرانهم؟ قدرة ضعَف تبلغ قدرتهم هل الرياضات. نوعي من أيٍّ
ربما مًعا، ل والتحمُّ الرسعة تتطلَّب التي الرياضات عىل الرتكيز لهم ينبغي أم متوسطة؟
يساعدك أن يمكن النووي الحمض اختبار أن يقرتح بأرسه املرشوع إن القتالية؟ الفنون
وامللعقة البيضة بسباق أم الحواجز بمضمار طفلك تسجيل لك ينبغي كان إْن معرفة عىل
باستخدام األطفال تصنيف أن ويقرتح املدرسة، قبل ما مرحلِة يف الريايض اليوم يف
املتنامية واستعداداتهم وتفضيالتهم اهتماماتهم تجاُوز أجل من إيه إن الدي اختبارات
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جسم إىل بالنسبة حسنة فكرٌة ص املخصَّ التدريب أن أيًضا ويقرتح طيبة، فكرٌة هو
ني امُلِلحِّ اآلباء أن إىل يلمح املرشوع فإن األمانة، كامَل يْنا توخَّ وإْن النامي. الصغري الطفل
املاكرين األعمال روَّاد وأن التقدير، ُحْسن من يمتلكون مما أكثر ماًال يمتلكون ما غالبًا

ذلك. يستغلون كيف جيًدا يعرفون املطَِّلعني
يف ضئيلًة مساهمًة يساهم قد ACTN3 الجني من X نسختَْي وجوُد واضحني؛ ِلنَُكْن
أن ضئيل لتفوُّق يمكن الرياضة مستويات أعىل ويف منافسيه، عىل بولت يوسني ق تفوُّ
أو الوطني الفريق إىل االنضمام بني فضية، أو ذهبية بميدالية الفوز بني الفارَق يصنع
ريدجرايف وستيف جربيساليس هاييل إىل دفعًة R نسختا َمْت قدَّ وربما ذلك. يف اإلخفاق
هذه يف سيما ال — طفلك إىل بالنسبة لكن مشابهة، ألسباب الرياضية املهنية سريتهما يف
أكرب. كلٍّ من فحسب صغري واحد جزء مجرد الجني فهذا — نموه من املبكرة املرحلة
واللياقة الجسم، وشكل وحجم الرياضية، القدرة عىل يؤثِّر األخرى الجينات من والكثري
نرشع لم أننا عن فضًال األول، املقام يف للتدريب واالستعداد للتدريب، واالستجابة البدنية،
مبكرة مرحلة يف التدريب يف املبالغة تؤدِّي أن يمكن فهل البيئية. التأثريات تناُول يف بعُد
النجاح أجل من االستماتة أن نرى نحن الرياضية؟ اإلمكانات عىل سلبي تأثري إىل ا جدٍّ
أقوى تأثريًا تفرض أن املمكن من االختبارات، هذه يشرتون الذين اآلباءُ يُبِديها التي
alpha-actinin-3 الربوتني مستويات من بالرياضة، وعالقتهم أطفالهم، نموِّ عىل بكثرٍي
إليه ينجذبون وما أطفالك به يستمتع فيما فكِّْر .ACTN3 الجني يف األليل اختالف أو
الثانية سنِّ يف خيارات النتقاء مستِعدِّين يكونوا لم وإْن خياراتهم، يف واْدَعْمهم طبيعيٍّا،
يمكن إيه إن الدي فاختبار األمر؛ هذا حيال تقلق فال الثامنة، أو السادسة أو الرابعة أو
الجني، وحيد نادر اضطراب من يعاني طفلك كان إْن معرفة عىل أكيد بشكل يُساِعدك أن
ال اآلن حتى لكنه أولوياتك، رأس عىل ريايض نشاط اختياُر يكون لن الحالة هذه ويف
سنعرف آجًال أم عاجًال أننا نعتقد إننا نموِّه. مسار أو طفلك بمواهب التنبؤ يمكنه
تصميم عىل سيساعدنا هذا أن ونعتقد بعينها، بسلوكيات يرتبط الجينات أي بكثري أكثر
عىل أبًدا يقدر لن إيه إن الدي اختبار أن أيًضا نعتقد لكن لألطفال، املالئمة الفرص

بمفردها. تعمل ال الجينات ألن باملستقبل؛ يقينًا التنبُّؤ
يمكن وحيًدا فعًال تتطلَّب أنها البساطة من رياضة يف التفكري يستحيل كذلك
وأيديهم أذرعهم يف التحكُّم للسبَّاحني ينبغي املثال: سبيل عىل وحيٌد؛ جنٌي يحدِّده أن
بينها والَجْمع ورءوسهم، ورئاتهم أقدامهم وأصابع وأقدامهم وسيقانهم أيديهم وأصابع
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عىل الحفاظ لهم ينبغي كما والبأس؛ الرسعة وكذلك والكفاءة بالرشاقة تتمتَّع حركات يف
للتغلُّب الباعث إىل حاجٍة يف َفُهْم سباٍق يف يشرتكون وعندما بانتظام، للتمرين الدافعية
يف للتحكُّم العقلية القوة إىل حاجٍة يف هم ذلك، قوا يحقِّ ولكي والفوز. منافسيهم عىل
يمارسونها التي الرياضة متطلبات من متطلب كلِّ ولدمج أقرانهم وملنافسة أعصابهم
التحديد وجه وعىل رياضة، كل متطلبات وتختلف يمكن. ما أفضل قدرتهم يخدم بما
الثنائية املواجهة ورياضات الجمباز، مثل الفردي األداء رياضات بني اختالفات توجد
غريها من أكثر الرياضات بعض وتعتمد القدم؛ كرة مثل الِفَرق ورياضات التنس، مثل
مجموعة تتطلَّب جميعها لكنها الرسعة، أو االسرتاتيجية أو العقلية القوة أو البأس عىل
الجينات من ضخم عدد عىل تعتمد التعقيد بالغُة سلوكياٌت كلها ثَمَّ ومن املهارات؛ من

الكمية. الصفات مواقع فرضية إطاِر ضمَن بالتأكيد تستقر وعليه والخربات؛
أن ونعرف الريايض، باألداء ربطها يمكن التي الجينات من بالكثري علم عىل نحن
من بكثري أكثر — بالجينات كبريًا تأثًُّرا متأثِّر والبدنية الترشيحية الصفات من كثريًا
سبيل عىل الريايض؛ للنجاح مهمة محددات يُعترب بعضها وأن — املعقدة السلوكيات
متوارثٌة — قلبك داخل وحجمها الدموية األوعية توزيع — التاجية القلب شبكة املثال:
الرئتني، إىل الواصلة الدموية األوعيُة أساسه عىل تتفرع الذي النمط وكذلك عالية، بنَِسب
الدهن. وتمثيل العضلية، الليفة وتركيب العضالت، وبروتينات القلب، حجم وإجمايل
آباءك أن جليٍّا ح يوضِّ ما الريايض؛ واألداء البدنية باللياقة صلٍة عىل كلها الصفات هذه
كنَت إْن أنك االهتمام يثري ومما الريايض. للنجاح استعدادك يف فارًقا يصنعون وأجدادك
من ترثها التي فالجينات ل، التحمُّ رياضات من رياضًة تمارس رياضيٍّا تصبح بأن ُمولًعا
وهذا والدك؛ من ترثها التي الجينات من — النواحي إحدى من — أهم وأسالفها والدتك
امليتوكندريا، يف يُخزَّن ل التحمُّ رياضات يف املطلوبة الطاقة من كبريًا جزءًا أن إىل راجع
وجميع الخاصة، جيناتها وللميتوكندريا العضالت. خاليا داخل ضئيلة جسيمات وهي
أن حني يف امليتوكندريا تحوي البويضات ألن والدتك؛ من ترثها جسمك يف امليتوكندريا

تحويها. ال املنوية الحيوانات
يؤثِّر الجيني فمرياثك يشء؛ أي تحدِّد ال لكنها اعتبارها، لها فالجينات ثَمَّ ومن
وتجارب األفضليات من وغريها ودافعية وتغذية تدريب من عليه تحصل ما مع بالتعاون
الَعْدو من بدًال البيانو، عىل وُمْضٍن طويٍل كونشريتو لعزف بذوٍق تتمتَّع فقد الصدفة؛
عىل تتمتع لكنها العوامل، من غريها عن بمعزل تؤثر ال فهي مضنية؛ طويلة سباقات يف
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بحكمة واستخدمناها جيًدا فهمناها إْن — وبإمكانها كبرية، تنبُّئِية بقدرة ذلك من الرغم
األساسية املهارات مع الحال هو وكما وألطفالنا. لنا ننتقيها التي االختيارات تعزيز —
الرياضية والُفَرَص نفسه الريايض التعليَم الكوكب عىل شخص كلُّ ى تلقَّ إْن الثالث،
الرغم عىل تقريبًا، اآلن كاملوجود الريايض األداء يف التفاوت من كبريًا قدًرا فسنجد ذاتها،
كلنا نستطيع لن العالم، يف تنشئة أفضل توفري ومع ن. سيتحسَّ األداء متوسط أن من
يتمكَّن لن تنشئة، أفضل دون لكْن واحدة؛ رياضة يف حتى أو رياضة، كل يف القمة بلوَغ
فالطبيعة النجاح؛ من العاملية الِفَرق والعبو العالم وأبطاُل املستقبل يف األوملبياد العبو

التنشئات. اختالَف يقتيض الطبائع واختالُف التنشئَة، تحتاج

ملخصالفصل (5)

ألغلب املدرسية، الرياضة سيما ال الرياضة، تعنيه الذي ما الجينات، أبحاث ضوء يف
مواد أغلب مثل حسنًا، العاملي؟ التميُّز مستوى بلوَغ يستطيعون ال الذين الصغار
الحال هو كما — الغاية هذه لكن بها، يستمتعون التالميذ جعل يف املرء يأمل املدرسة،
استخدام يمكن ذاتها. حد يف تعليميًة غايًة ليست — والعلوم واألدب الرياضيات مع
الجماعي التنافيسوالعمل والحس الدافعية مثل الشخصية السمات لتعزيز البدنية الرتبية
مطروحًة تزال ال مقبولًة، تعليمية أهداًفا وحدها السمات هذه كانت إْن مسألَة لكنَّ والثقة،
مرتوك قراٌر هو األساس، من املادة تدريس ينبغي ال أو ينبغي كان إْن وقراُر للنقاش.

. ككلٍّ واملجتمع للساسة
برنامًجا أن تقرتح الجينات تتناول التي األبحاث فإن البدنية، الرتبية تدريس حالة يف
أكثر خيارات تقديم ينبغي لكن سنٍّا، األحدث األطفال عىل نافٍع بتأثرٍي يتمتَّع قد موحًدا
استغالل هو الحل ومفتاُح نفسها. باملنافع الشعور يف يستمروا كي سنٍّا األكرب لألطفال
التمرينات حبِّ غْرِس أجل من السيطرَة، الجينات تتوىلَّ أن قبل االبتدائية، املدرسة ِسِني
الرياضية التمرينات خيارات من كبريٍة مجموعٍة وتقديِم األطفال، نفوس يف الرياضية
يف بها االستمراَر سيودُّون التي الكيفية حول مستنرية قرارات اتخاذ يمكنهم وبذلك لهم؛
عىل الباحثون إليها َل توصَّ التي واألدلُة الثانوية. باملدرسة يلتحقون عندما البدنية الرتبية
لالهتمام، أيًضا مثريٌة بالتدخني؛ مرتبطًة تكون ربما الرياضة يف املراهقني مشاركة أن
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بني للطالب املنتقاة املناهج يف حتى إلزاميٍّ رياضية تمارين برنامِج إدماَج أن وترى
منافع. له يكون قد عرشة، والثامنة عرشة السادسة

نبذله الذي البدني النشاط مقدار أن تُظِهر أبحاثًا الفصل هذا يف استعرضنا
عن ابتعدنا كلما قوًة يزداد الجيني التأثري وأن بالجينات، كالهما يتأثَّران وطبيعته
واللياقة والسمنة التدخني عىل الجينية التأثريات عىل نظرًة ألقينا كما الطفولة. مرحلة
أثٌر بالفعل له املشرتك البيئي التأثري أن ورأينا املستوى؛ الرفيع الريايض واألداء البدنية
املقابل، يف التأثري، هذا وأن الصغار، األطفال لدى البدني النشاط مستويات عىل قوي
فالجينات ذلك، وعدا العليا؛ املدرسة من األوىل القليلة السنوات خالل تدريجيٍّا يتضاءل
التدخالت تكون أن يجب املرحلة هذه ويف األساسية، املؤثرات هي املشرتكة غري والخربات
مستويات عىل يُذَكر تأثرٍي أيُّ لها يكون كي ص— امُلخصَّ — املشرتك غري النوع من البيئية
بأكملها الجينية النظرية هذه سنُخِضع الكتاب، هذا من الثاني الجزء ويف األطفال. نشاط

البدنية. الرتبية يف املطروحة التساؤالت عىل اإلجابَة وسنحاول العميل، للتطبيق
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السادس الفصل

أسلوبتفكريخمتلف العلوم:

أن يلحظ وال نوبل جائزة عىل الحائزين العلماء قوائم يقرأ أن املرء عىل الصعب من
ذاك؟ ِلَم سيدات. عليها حصلت العلوم يف نوبل جوائز من فقط تقريبًا ٪٢ رجال، أغلبهم
الفتية تساعد بيئة يوفر املجتمع هل أفضل؟ علماء يكونوا كي زون مجهَّ الرجال هل
النظريتني كلتا والسيدات؟ الفتيات تساعد مما أكثر العلمي التحصيل عىل والرجال

كبري. باطِّراد مطروحتان
الرجال أن جانب إىل — للعلوم نوبل جائزة عىل الحائزين قوائم فإن ذلك، عىل عالوة
وابنه بور نيلز فبها أرسية؛ عالقات تجمعهم أفراًدا وهناك هنا تضمُّ — عليها يهيمنون
سيجبان وكاي براج، لورانس وويليام براج هنري ويليام الفيزيائيان واالبن واألب آجي،
يف يس إىل إضافًة أويلر، فون أولف وابنه شلبني أويلر فون وهانس سيجبان، ومان
توجد كورنبريج. وروجر كورنبريج وآرثر تشاندراشخار، سابرامانني أخيه وابن رامان
وزوجها كوري، ماري سيما ال نوبل، جائزة عىل الحائزة العائالت بني سيدات كذلك
نوبل؟ جائزة عىل يحصلون جميًعا جعلهم الذي ما جوليو-كوري. إيرين وابنتهما بيري
األرسية التشابهات تلك خلف الكامنة — بينهما والتفاعل — والبيئة الجينات توليفة ما
أن احتماالت هي فما باملدرسة، األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء يف تفوَّْقَت إْن املذهلة؟
هي فما فيها، تعثَّْرَت وإذا بناتك؟ ق تفوُّ احتماالت هي وما أيًضا؟ فيها أبناؤك ق يتفوَّ
كانوا وإن نوعهم؟ عن النظر بغضِّ أطفالك، عىل مكتوبًا الفشُل يكون أن احتماالت
خربتُك تشكِّل أن يمكن هل الفارق؟ فما صلبك، من أطفاَلك وليسوا بالتبنِّي أطفاَلك

جيناتك؟ يشاركونك ال ألطفال كبريًا فارًقا
استخدمت النقاشات. هذه عىل الضوء بعض تُلِقي أن الجينات أبحاث بمقدور
لدراسة للتوائم، املبكر ر التطوُّ دراسة توائم من مجمعة بيانات هاورث كلري الدكتورة
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الفتيان بني والفروِق العلوم، يف الدرايس التحصيل عىل والبيئية الجينية التأثرياِت
مهارات طريق نفَس ستسلك العلوم كانت إن ا عمَّ بالسؤال بحثها وبدأت والفتيات؛
رأينا والبيئية. الجينية أمراضها بمسبِّبات يتعلَّق فيما والرياضيات والكتابة القراءة
شبيٌه بعُضها الثالث األساسية املهارات عىل والبيئي الجيني التأثري أنماَط أن سابًقا
فريقنا وبقية هاورث الدكتورة دَفَع البحث ذلك من إليه ْلنا توصَّ ما إنَّ ما. حدٍّ إىل ببعض
(مع العلمي التحصيل عىل مًعا مشرتكة غري بيئية وتأثريات جينية تأثريات وجود ع توقُّ إىل
البيئات، من وكثري الجينات من كثري ومشاركة املشرتك)؛ البيئي التأثري من بسيط قدر
بني كبري جيني تداُخل ووجود الكمية)؛ الصفات مواقع (فرضية بسيط تأثري ذات كلها
البيئات اختالف من الرغم عىل الدرايس، التحصيل حقول من وغريه العلمي التحصيل

بمفاجأة. موعودين كنَّا أننا إال العامة). الجينات (فرضية الصلة ذات املؤثرة
بحسب العلمي، األداء يف التوريث إمكانية أنماط بدراسة هاورث الدكتورة بدأت
االبتدائية باملدرسة يزالون ال األطفال كان عندما التاسعة، سن يف التوائم مدرِِّيس تقييِم
اإلنجليزية اللغة مسلَك تسلك العلوم أن فعليٍّا وبََدا .(٢٠٠٨ بلومني، دايل، (هاورث،
املشرتك غري البيئي التأثري وأن األقوى، املؤثَِّر كانت الجينات أن منطلق من والرياضيات
املدرسة إىل االبتدائية املدرسة من األطفاَل تتبََّعِت عندما أنها إال املشرتكة. البيئة تأثريَ فاَق
التي الجينات تأثريُ انخفض عرشة، الثانية سن فببلوغ مفاجئ؛ نمط يظهر بدأ الثانوية،
عن مسئولًة لتصبح العلمي، األداء يف األطفال بني االختالفات من ٪٦٤ عن مسئولًة كانت
التأثري، عن َفْت توقَّ الجينات بعض إن أي .(٢٠٠٩ بلومني، دايل، (هاورث، فحسب ٪٤٧
قوًة. أكثَر أصبح بيئيًة عوامَل أو بيئيٍّا عامًال إن أو عليه، كانت مما فاعليًة أقلَّ كانت أو
من ملحوظ بشكل للتوريث قابليًة أقلَّ اآلن العلوم تبدو ذاك، أم األمر هذا أكان وسواء
الذي — املشرتكة البيئة تأثري أن هو للدهشة إثارًة واألكثر الثالث. األساسية املهارات
عىل قادًرا اآلن وأصبح تضاَعَف، قد — نحوه أو العمر هذا ببلوغ سيختفي أنه ْعنا توقَّ
الرابعة سن يف العميل التحصيل عىل أُجِريت أخرى أبحاث ويف التفاوت. ثلث تفسري
دايل، (هاورث، املراهقة سنوات يف قائًما ظلَّ النمط هذا أن هاورث اكتشفت عرشة،
والرياضيات اإلنجليزية اللغة عن مختلًفا مسلًكا تسلك العلوم أن يبدو .(٢٠١٠ بلومني،

الثانوية. املدرسة سنوات خالل
إمكانية نمَط تفرسِّ التي املحتملة األسباب وتقيصِّ اعتبار يف والفريق هاورث بدأت
سن يف العلمي األداء بني الجيني االقرتان اختباُر املناهج أحَد كان . املتغريِّ التوريث
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الجيني االقرتان نسبة ستبلغ األساس، ويف عرشة. الثانية سن يف العلمي واألداء التاسعة
العمرين، كال يف العلوم يف األطفال تحصيل عىل تؤثِّر نفسها الجينات كانت إن ١٫٠٠
التاسعة سن يف األداء عىل املؤثرة الجينات من أيٌّ يكن لم إن ٠٫٠٠ النسبة وستبلغ
فتختص الخربة أما بالثبات الجينات تختص كالعادة عرشة. الثانية سن يف فاعًال يزال ال
بني الجيني االقرتان نسبة أن إال قوي. جيني اقرتاٍن حدوث سنتوقع ثَمَّ ومن ؛ بالتغريُّ
التطور دراسة توائم إىل بالنسبة عرشة، الثانية سن ويف التاسعة سن يف العلمي األداء
املؤثرة الجينات من فحسب النصف أن يعني وهذا فحسب؛ ٠٫٥٠ كانت للتوائم، املبكر
دروس يف عرشة الثانية يف لألطفال ا مهمٍّ ظلَّ االبتدائية، باملدرسة العلوم دراسة عىل
عىل املؤثرة الجينات بََدِت ذلك، عىل وعالوًة الثانوية؛ املدرسة يف ْونها يتلقَّ التي العلوم

التاسعة. سن يف عليه كانت مما تأثريًا أقلَّ عرشة الثانية سن يف العلمي األداء
التاسعة؟ سن يف والعلوم عرشة الثانية سن يف العلوم بني بالتحديد االختالف ما إذن،
عرشة؟ الثانية سن يف التوريث إمكانية تقديِر انخفاِض تفسري االختالف لهذا يمكن وهل
االبتدائية، املدارس يف علوم اسم عليها يُطَلق التي الدراسية املادة أن هو االحتماالت أحد
قراءَة ن تتضمَّ ما كثريًا االبتدائية املدرسة يف فالعلوم اإلطالق؛ عىل علوًما ليست غالبًا هي
والكتابة. القراءة مهارات عىل قائمة مهمة أْي وتذكَُّره؛ وفهَمه حقائق عىل مبنيٍّ نصٍّ
ال (بل العلمي املنهج صلب يف يقع الذي الفرضيات صحة اختبار عىل تعتمد ال وهي
والكتابة القراءة ملهارات املمنوح الوقت من أقل وقٌت لها ص ويُخصَّ بالرضورة)، نه تتضمَّ
يختلف ربما املنطلق، هذا ومن أدنى. بمكانة تحظى ثَمَّ ومن الرياضيات؛ ومهارات
ويُبِدي عرشة، الثانية سن يف نقيسه الذي العلم عن كيفيٍّا التاسعة سن يف املختَرب «العلم»
الحقيقي». «العلم مع يُبِدي مما أكثر والكتابة القراءة مهارات مع املشرتكة العوامل من
يف الدراسيتني املادتني هاتني عىل متكافئ بتأثرٍي الجينات تتمتَّع ِلَم هذا يفرسِّ أن ويمكن
االبتدائية، املدارس لتالميذ روتيني نحٍو عىل يُدرس التجريبي العلم كان وإذا السن. هذه
لكن السن، تلك يف ستظهر كانت املنخفضة التوريث إمكانية تقديرات أن املحتمل فمن
املبكر التطور دراسة توائم بيانات تحليل ألن ذلك؛ عىل التفسري يقترص أن املستبعد من
بينما العارشة، سن يف االنخفاض يف تبدأ التوريث إمكانية تقديرات أن أبدى للتوائم

االبتدائية. املدرسَة يرتادون األطفال يزال ال
سنوات خالل يتضاءل العلوم لتعلُّم الحماس بأن أخرى أبحاث من ِعْلٍم عىل نحن
٢٠٠٣؛ كولينز، سايمون، (أوسبورن، املبكرة املراهقة مرحلة ويف االبتدائية، املدرسة

87



والتعليم الجينات

بشكل املنخفض الجيني االقرتان إىل إضافًة هذا، ويشري .(٢٠٠٥ نيلسون، جنكينز،
املدارس يف لالختبار تخضع منفصلة كمادة «العلوم» تدريس تجنُّب إمكانية إىل مدهش،
املوضوعات؛ تدريس خالل علمية مواد تقديم املدارس بإمكان ذلك، ومع االبتدائية.
فإنهم الشميس، النظام أو مثًال البرشي الجسم عن بموضوٍع التالميذ يُعَجب لم فإن
ال مادًة باعتبارها أو اهتمامهم، تثري ال باعتبارها تلقائيٍّا بأرسها العلوَم يُسِقطوا لن

فيها. يتفوقون
دراسية كمادة «الطبيعة» تدريُس هو إليها نلجأ قد التي األخرى الخيارات أحد
وتَْرُك التجربة، منطلق من ال املالحظة منطلق من معقولة بدرجة عملية وجعلها
إمكانيُة تعكس ربما صني. املتخصِّ ومدرِِّسيها بمعاملها الثانوية للمدرسة «العلوم»
الحقيقي» «العلم نحو تحوًُّال االبتدائية املدرسة بنهاية اليشء بعَض املنخفضة التوريث
للتوريث)، قابليًة أقلُّ الحقيقي» «العلم أن وراء السبَب نجهل نزال ال أننا من الرغم (عىل
ربما يبدو، ما عىل ا جدٍّ مبكًرا يبدأ الذي العلوم لدراسة الحماس تدنِّي اعتبار مع لكن
باملدرسة للتعلُّم ومشوِّقًة جديدًة مادًة بصفتها العلوم مادة ترك األفضل من سيكون
باملدرسة مسريتهم تبدأ أن قبل منها يسأموا أالَّ لألطفال يمكن مادًة وستكون الثانوية؛

الثانوية.
اإلمكانات ي ينمِّ وال معيٌب الثانوية باملدرسة العلوم تعليم أن هو آَخر احتماٌل ثمة
يستخرجون املدرِّسون كان وإذا الجينية. اإلمكانات يخمد ربما بل بفاعلية، الطبيعية
اللبنات تُوَضع لم وربما أعىل. التوريث إمكانية تكون فربما بفاعلية، العلمية اإلمكانات
فريقنا يعتزم لكن نسبيٍّا، مستبَعدة الفرضية هذه تبدو ينبغي. كما موضعها يف األساسية
دراسٍة تنفيذ دراستها طرق إحدى تكون وربما مستقبيل. بحث يف لالختبار إخضاَعها
بالتعليم أكرب أهميًة العلوم مادة فيه تُمنَح بلٍد يف العلمي التحصيل إىل جينيٍّا هة موجَّ

املتحدة. باململكة عليه هي ا عمَّ الثانوي
التطور دراسة يف أنه نعرف حسنًا، املشرتك؟ البيئي التأثري يف الزيادة عن ماذا
املؤثرة البيئات أن إىل يشري ما ٠٫٧٨؛ املشرتك البيئي االقرتان نسبة تبلغ للتوائم املبكر
ويبدو عرشة، الثانية سن يف فاعلًة عام بشكل تزال ال التاسعة سن يف العلمي األداء عىل
الحتمال املجاَل يفتح القوي االقرتان وهذا سنٍّا. األكرب األطفال عىل أكرب بتأثري تتمتَّع أنها
البيئة هي هذه ألن العلمي؛ التحصيَل يخصُّ فيما املدرسة بيئة من أهمُّ املنزل بيئة أن

العمريتني. املرحلتني كلتا يف الثابتة
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يداِعب أمًال العلمي التحصيل عىل بعينها مشرتكة بيئية تأثريات تحديد يزال ال
العلوم تعلُّم وبيئة العلمي التحصيل بني العالقَة مؤخًرا هاورث درست الرتبويني.
وآخرون، (هاورث عرشة الرابعة سن التوائم بلغ عندما واألقران) الدراسة (حجرة
تعلُّم بيئة بني ٠٫٢٠ بلغت صغرية اقرتان نسبة وجوَد سابقيها، مثل واكتشفت، ،(٢٠١٣
متصلًة كانت لالهتمام إثارًة الدراسة هذه نتائج أكثر أن إال العلمي. والتحصيل العلوم
الجيني التأثري من لقدٍر معرَّض البيئات أغلب أن علمنا أن سبق ذاته. العلوم بصف
بها يعيش التي البيئات تتأثَّر حيث والبيئة؛ الجيني النمط بني االقرتان لعملية نتيجًة
اكتشاُف املدهش من كان ذلك، من الرغم عىل الجينية. الفرد هذا بميول األفراد أحد
وأن العلوم، صف يف املراهقني خربة بني االختالفات من ٪٤٣ عىل أثََّرْت الجينات أن
البيئية التأثريات وكانت فحسب. ٪٣ عن إال مسئولًة تكن لم املشرتكة البيئية العوامل
عاًما، عرش أربعة البالَغنْي توءَميْنا بني االختالفات من ٪٥٤ عن مسئولًة املشرتكة غري
الطريقة أخرى، بعبارة بها. العلوم تعليَم يَا تلقَّ التي للبيئة استيعابهما كيفية حيث من
تقريبًا كامل بشكل ومتأثرٌة للغاية شخصيٌة دراستهما حجرَة الصغار بها يدرك التي
يف عادًة تحرِّيها يجري التي املوضوعية باملعايري ال داخلها، الخاصة وخرباتهم بجيناتهم

التعليم. جودِة أو الدراسة حجرِة لبيئِة تقليدي تقييم أي
ِصَغرها عىل العلوم، تعلُّم وبيئة العلمي التحصيل بني االقرتان نسبة أن اتضح كذلك
املشرتكة للبيئة أن من الرغم عىل ،(٪٥٦) األول املقام يف الجينات بفعل مدفوعٌة ،(٠٫٢٠)
لتحقيق طبيعيٍّا املهيَّئِني األطفال أن هذا يعني أن ويمكن .(٪٢٨) هنا التأثري من قدًرا
الذين األطفال وأن العلوم، بصفوف يتعلَّق فيما إيجابيًة أكثُر هم العلمي التحصيل
اآلخرين من إيجابيًة أكثر أيًضا هم وفهمها، فروضهم ألداء باملنزل تشجيًعا ْون يتلقَّ
املتعلِّقة املسألُة بالتحديد هي ما هنا: املطروحان والسؤاالن التجربة. بهذه يتعلَّق فيما
يف مهمة هي ولَِم العلمي؟ األداء عىل تؤثِّر أن يمكن التي األشقاء بني املشرتكة بالخربات

التاسعة؟ يف عليه هي ا ممَّ أكثر عرشة والرابعة عرشة الثانية
سن بعد تزيد األشقاء يتشاركها التي البيئات بني االختالفات أن هو االحتماالت أحد
ثانويًة مدارَس يرتادون األطفال بعض أن هذا يعني قد العلوم، يخصُّ فيما التاسعة.
وقد مواردها؛ يف أقلَّ مدارَس آَخرون يرتاد حني يف ا، جدٍّ جيدًة وتجهيزاٍت معامَل تضمُّ
أخرى توفر بينما ا، عامٍّ علميٍّا تأهيًال توفر مدارَس يرتادون األطفال بعض أن يعني
والفيزياء. واألحياء الكيمياء يف للقدرات استنفاًرا أكثر منفصلة تأهيٍل وبرامَج دوراٍت
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فربما الثانوية، املدرسة مستوى حتى فعليٍّا تأثريًا تمارس ال العوامل هذه أن اعتبار ومع
عرشة. والرابعة عرشة الثانية سن يف األكرب املشرتك البيئي التبايَُن بالفعل تفرسِّ

النمط بني االقرتان عالقات أن وهو وفريقها، هاورث اقرتحته آَخر احتمال ثمة
الوضع يف العلوم. يف الدرايس بالتحصيل األمر يتعلَّق عندما عكسيٍّا تؤثِّر والبيئة الجيني
إمكانيِة تقديراِت والبيئة الجيني النمط بني االقرتان عالقات وجوُد يزيد الطبيعي،
ال فربما ا، جدٍّ مبكرة سنٍّ يف العلوم من بالفعل ينفرون األطفاُل كان إذا ولكن التوريث،
وإذا الجينية. إمكاناتهم مع يتماىش بما العلمية قدراتهم تدعم ُفَرص عن بالتايل يبحثون
كي ذاته الوقَت الطالَب وتعطي متساٍو، بشكل باملوارد مزوَّدًة الثانوية املدارس كل كانت
نفَس لهم وتتيح ذلك، لتحقيق املستوى متكافئة منشآٍت لهم وتوفر العلوم، يف يستغرقوا
من وسيكون املشرتك، البيئي ينخفضالتأثري قد فعندها والتأهيل، الربنامج خيارات نطاق
املشرتك. غري البيئي التأثري أم التوريث إمكانية تأثري سيزيد: أيهما مالحظة لالهتمام املثري
لنسبة الكبري االرتفاع إىل وبالنظر ا، مهمٍّ دوًرا املنزل بيئة تؤدي قد آنًفا، ذكرنا كما
يكون أن يحتمل تعليمهم، يف كبري بتغريُّ التالميذ فيه يمر وقٍت يف املشرتك البيئي االقرتان
ويُصِلح للعلوم مناقشٌة فيه تُجَرى منزٍل ففي ثباتًا. الفاعلة البيئات أكثَر املدرسُة ال املنزُل
نزهاتهم يف يشاهدونها التي والحيوانات النباتات يناقشون أو األشياء، األشخاص فيه
أو الجراج أو املطبخ يف العلمي البحث جوانب يحاكون أو التجارب، يُْجُرون أو بالريف،
العلمية الفرص الستغالل أفضل بصورة زين مجهَّ األطفال يكون ربما السقيفة؛ تحت
يمرِّر حيث والبيئة؛ الجيني النمط بني سلبيًة اقرتاٍن عالقَة هذا يمثِّل قد باملدرسة. املتاحة
وجود عرب العلمية، العقول ذوي ألطفالهم علميٍّا محفزة بيئًة العلمية العقول ذوو اآلباءُ
معطوبة قديمة بسيارة يعبثون األطفال تَْرك أو القهوة، طاولة عىل «نيترش» مجلة نَُسخ
بني اإللكرتونية أو الكيميائية األدوات مجموعة إخراجهم عرب ربما أو املثال، سبيل عىل
النمط بني استدعائيًة اقرتاٍن عالقَة تكون وقد أطفالهم. مع بها واللعب واألخرى، الفينة
صخور بني األمواُج تخلِّفها التي بالِربَك الطفل اهتمام يؤدِّي حيث والبيئة؛ الجيني
عن كتبًا ويجلب هناك، طويلًة أوقاتًا معه يقيض كي والَديْه أحد دْفِع إىل الشاطئ
األدوات من املزيد مصطحبًا أخرى لرحلة ويخطط املنزل، إىل البحر ومخلوقات الشواطئ
النمط بني نَِشطًة اقرتاٍن عالقَة تكون أن يمكن أو تفصيًال. أكثر باستكشاٍف تسمح التي
من هدايا الكريسماس عيد يف وا يتلقَّ أن املهتمون األطفال يطلب حيث والبيئة؛ الجيني
أعياد بمناسبة العلوم متاحف إىل ورحالٍت املعادن عن الكاشفة واألجهزة العلوم معدات
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مادة أي من أكثر العلوم، يخص ففيما باملنزل. التجارب إلجراء فرًصا ويجدوا ميالدهم،
املمكن ومن فارٍق، عامٍل عن املنزل بيئِة تدابريُ تكشف أن املحتمل من أخرى، دراسية

لالهتمام. مثرية نتائج إىل املساحة هذه يف األبحاث من مزيٌد يصل أن
العلوم تدريس عن للعدول املمكنة املنافع يف بالتفكري ننصح نعرفه، ما عىل وبناءً
ويف ينبغي. كما لتدريسها واملوارد الوقت يتاح عندما الثانوية، املدرسة حتى كمادٍة
املدارس، جميع عىل إنصاًفا أكثر بصورة العلمية املوارد توزيع ينبغي املثايل الوضع
القدر عىل املدينة بوسط بمدرسٍة العلمية العقلية صاحِب الطفِل خربُة تكون بحيث
تدريس باستخدام نويص كما متطورة. خاصة بمدرسٍة الطفل كخربة الثراء من نفسه
دون االبتدائية، املدرسة مستوى عىل العلمية باملوضوعات االهتمام لتشجيع املوضوعات
أسباب حول األبحاث من املزيد إجراءُ سيتيح كذلك عليها. «العلوم» مادة اسم إطالق
مواد تصميم يف مفيدًة مؤرشاٍت الرسعة؛ بهذه العلوم دراسة يف األطفال دافعية تضاؤل
يُبُْدون الفتيان أن للتوائم املبكر التطور دراسة من علم عىل نحن املناسبة. املوضوعات
يمكن ربما ثَمَّ ومن التاسعة؛ سن يف الفتيات من بقليل أكرب بالعلوم االهتمام من قدًرا

املوضوعات. هذه يف الفتيات إلرشاك ُسبٍُل يف للتفكري وقٍت تخصيص

الجنسني بني االختالفات (1)

وجوُد جليٍّا املعروف من العلمي. التحصيل يف الجنسني بني االختالفات إىل هذا بنا يعود
النساء من عدٌد يوجد وبالتأكيد العلمية، باملهن الرجال عدد من أقل النساء من عدد
بالعلوم العاملني من فحسب فالربع العلوم؛ يف العليا بالوظائف الرجال عدد من أقل
بالعلوم العامالت النساء ونسبُة النساء، من وأوروبا املتحدة بالواليات والتكنولوجيا
جذور تعود متى إىل لكن النسبة. تلك من بكثري أقلُّ والهندسة الرياضيات مثل «العملية»

القسمة؟ هذه
إلقاء يف أمَلْت هاورث، الدكتورة درستها التي العينة يف العلمي التحصيل بتحرِّي
اآلخر الجنس من أكثر الجنسني أحد عىل تؤثِّر الجينات كانت إن معرفة عىل الضوء
ويف ال. أم عرشة الرابعة سن يف الدراسية للربامج التالميذ اختيار قبل السنوات يف
يتأثَّْرَن وأنهن تقريبًا، الفتيان مستوى نفس عىل أداءً يقدِّمن الفتيات أن اكتشَفْت الواقع،
تقريبًا متساٍو أداءٍ متوسُط اكتُِشف وقد متساوية، بدرجة عينها والبيئات ذاتها بالجينات
دراسة يف العالم أنحاء مختلف ويف املدريس، األمة تقرير يف املتحدة الواليات يف العلوم يف
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والتعليم الجينات

حيث من مختلف بشكل مهيَّئِني ليسوا والفتيان فالفتيات الطلبة؛ لتقييم الدويل الربنامج
تباين يوجد كان وإن عرشة. والثانية التاسعة سن يف العلمي والتحصيل العلوم إىل امليل
بينكر ستيفن عليه ويطِلق موجود، (وهو العلمية الوظائف يف والنساء الرجال بني
القدرة، عىل الجينية التأثريات نتيجَة يكون أن املستبعد فمن الراشح»)، األنابيب «خط
تسعى ال السيدات كانت إن املبكرة. املرحلة هذه يف البيئية االختالفات نتيجَة حتى أو
هذه تظهر أن بد فال اجتماعية، أو جينية ألسباب فيها تنجح أو العلمية الوظائف خلف
ثابتة الجينية التأثريات أن اعتبار ومع الرشد. مرحلة أو املراهقة مرحلة خالل األسباب

اجتماعية. أسباب عن البحث املنطقي من سيكون العادة، يف
عن الفتيات لدى أكثر ملحوٌظ العلوم لدراسة املوثق الدافعية تدنِّي أن ضوء ويف
العلوم مجال يف العمل قوى يف والسيدات الرجال بني التفاوُت يعكس فربما الفتيان،
الدافعية أن ظهر وقد القدرة. يف اختالفاٍت ال الدراسية الربامج خيارات يف اختالفاٍت
التي املوادَّ يختارون األطفال إن أي الدرجات؛ إىل إضافًة الدراسية، الربامج باختيار تتنبَّأ

فيها. يربعون التي املوادَّ ال بها يستمتعون
يف املتفوقات النساء عدد انخفاض أن إىل النمو نفس علم اختصاصيي بعض يذهب
املقام يف الوظائف بتلك االلتحاق يف الراغبني عدد لتدنِّي انعكاٍس مجرد هو العلمية امِلَهن
— العلوم أو الرياضيات يف البارعني أن إىل حديثة دراسة َلْت توصَّ املثال: سبيل عىل األول؛
أو العلوم يف وظيفًة اختيارهم احتماالت تقلُّ — قوية لفظية بمهارات أيًضا ويتمتعون
الدراسُة وأشارت .(٢٠١٣ كيني، إيكلز، (وانج، الرياضيات أو الهندسة أو التكنولوجيا
السيدات من عدًدا ْت ضمَّ املجالني كال يف القوية املهارات صاحبَة املجموعَة أن إىل ذاتها
العمَل ببساطٍة ْلَن يفضِّ املتوسط، يف النساء، بأن يقول رأي ويوجد الرجال. عدد من أكثر
بني حتى — املتحدة الواليات ويف املجردة. األفكار أو األشياء مع العمل األشخاصعىل مع
ثمانية مقابل يف فحسب، واحدٌة سيدٌة — الرياضيات يف قدرًة األعىل املائة يف الواحد نسبة
األخريات السبع أما «العملية»؛ العلوم أو الهندسة أو الرياضيات يف مهنًة تختار رجال،
عىل تتضمن مجاالت وهي اإلنسانيات، أو القانون أو األحياء أو الطب يف وظائَف فيخرتَْن
املتمتعات أولئك حتى السيدات، اختارت إِن ومساعدتهم. الناس مع العمَل معتاٍد نحٍو
لهن، جاذبيًة أكثر األخرى الُفَرص ألن علميٍة وظيفٍة تقلُّد عدَم العلوم، يف عالية بقدرة
ال الحالة، هذه ويف بالتمييز. هذا وصف أو املجتمع عىل اللوم إلقاء املعقول غري فمن
يضري أن يمكن ما لكن العلوم، يف العليا الوظائف نصَف يشغلن ال السيدات أن يف ضريَ
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مختلف تفكري أسلوب العلوم:

كان أمر وهو — عنها يُمنَْعَن لكن فيها، ويرغبَْن العليا الوظائف لهذه مؤهالٍت يُكنَّ أن
لم إن أو — الزعم هذا مع البعض اختلف وإِن موجوًدا، يَُعْد لم لكنه املايض، يف حقيقيٍّا
العلوم لدراسة الفتيان ُفَرص نفَس عام، بشكل العالم يف أو املدارس، يف الفتياُت تُمنَح

يستطعن. ما وقدر يردن ما قدر ذلك ومواصلة
لدى العلمية القدرة متوسط تساوي من الرغم عىل بأنه اإلعالم يطالعنا ما عادًة
من قدرًة واألدنى قدرًة األعىل الطرف بني (االختالف التفاُوت فإن والسيدات، الرجال
الواقع أرض عىل هذا يعنيه وما السيدات. لدى منه أكربُ الرجال لدى الجريس) املنحنى
وأن الفتيات، من أمثالهم عدد سيفوق العلوم يف املتدني املستوى ذوي الفتيان عدد أن
عىل املثال: سبيل عىل الفتيات؛ من أمثالهم عدد سيفوق العلوم يف العباقرة الفتيان عدد
بأمريكا املراهقني والفتيات الفتية لدى الرياضيات مستوى متوسطات أن من الرغم
مقابل صبيٍّا ١٣ يوجد الرياضيات يف املواهب أعىل أصحاب مستوى فعىل التشابُه، بالغُة
كان إْن لرتى للتوائم املبكر التطور دراسة بيانات من هاورث َقْت تحقَّ واحدة. صبية كل
الفتيات، إىل بالنسبة منها الفتيان إىل بالنسبة أكربَ العلمية القدرة يف الظاهُر التفاُوت
التاسعة سن ففي املعرفية)؛ القدرات كل إىل بالنسبة الحال هو (كما كذلك أنه واكتشَفْت
بعيٍد حدٍّ إىل متساويًا والفتيات الفتيان أداء كان عرشة، الرابعة وسن عرشة الثانية وسن
قدرة األعىل العلوم طالب بني قليًال أعىل كانت الفتيان تمثيل نسبة أن إال املتوسط، يف
لتقلُّد يَْسَعْون ما عادًة التوزيع من األعىل بالطرف الطالب أن وباعتبار قدرة. واألدنى
عدد من أكرب الرجال من عدٍد عمل وراء السبَب جزئيٍّا يفرسِّ قد فهذا علمية، وظائف

العلوم. يف السيدات

ملخصالفصل (2)

علمية إمكانات املعتاد يف يمتلكون والفتيات الفتية أن عىل السلوكي الوراثة علم يُطِلعنا
بشكل العلوم تعلِّم بيئة مع تتفاعل الجينية اإلمكانات هذه أن يبدو كما متساوية،
سبب تحديُد وسيؤدِّي والرياضيات. اإلنجليزية اللغة مثل مواد يف تفاُعلها عن مختلف
تتوافر نفسه الوقت ويف املادة. تدريس لكيفية كربى تداعيات إىل بدقٍة الظاهرة هذه
عىل العلوم تعليم لتحسني األقل عىل واحدة فرضية القرتاح كافيٌة بياناٌت بالفعل لدينا

الثاني. الجزء يف بالنقاش النقطة هذه وسنتناول وجينيٍّا، تطوريٍّا ه موجَّ نحٍو
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الدافعية؟ مع الذكاء معدل كيفيتوافق

لنا توصَّ ذلك وأثناء املدريس، التحصيل عىل والبيئية الجينية التأثريات اآلن حتى ناقشنا
وبمرور صٌة. متخصِّ البيئاِت وأن عامٌة الجيناِت أن ُمفادها التي املهمة النتيجة إىل
معدل درجات يف الفردية االختالفات تفرسِّ أن يمكن التي الجينات د نحدِّ عندما الوقت
عىل عظيم تأثري له سيكون الجينات تلك أغلب أن بالفعل عندئٍذ سندرك الذكاء،
سيما ال طويلة، لسنوات والظاهر املعلوم مع تماًما يتوافق وهذا الدرايس؛ التحصيل
األكاديمية النجاحات؛ أنواع بجميع فيه موثوٍق بشكٍل يتنبَّأ أن يمكن الذكاء معدل أن
أصحاب أن (ويتَِّضح البدني العمر طول وحتى والريعية والزوجية واالجتماعية واملهنية
٢٠٠١؛ باندي، جريجورينكو، (سترينربج، أطول) ُمَدًدا يعيشون املرتفعة الذكاء معدالت
هو الذكاء معدل إن القول املبالغة باب من يكون ولن .(٢٠٠٤ ديري، جوتفريدسون،
املبكرة القدرة مستويات إن بل اآلن، لنا متاٍح املستقبيل بالنجاح سلوكيٍّ متنبٍِّئ أفضل
الرغم عىل املستقبل، يف التعليمي بالنجاح معقول بشكل قويًة متنبئاٍت تكون أن يمكن
قيمًة الذكاء معدُل كان وملا الزمن. بمرور فعليٍّا ويتغريَّ ثابت غريُ الذكاء معدل أن من
مساحٍة وجود يعني فهذا بيئيٍّا، تحسينه إمكانية إىل إضافًة ومهمة، مفيدة إحصائية
هو كما ولكن جينيٍّا. هة املوجَّ واملدارس املخصصة التعلُّم برامج يف الذكاء معدل الختبار
ويخشونها الذكاء معدل درجات يف الناس يرتاب ما كثريًا النووي، الحمض مع الحال
معدل اختبار نتائج أن إىل يرجع هذا أن ونعتقد للدعم؛ ال للتمييز مصادر باعتبارها

تفسريها. يُساء ما كثريًا الذكاء
صغار األطفال عىل الذكاء معدل اختباراِت املدارس بعض تستخدم املثال: سبيل عىل
عملية مدار عىل يتغريَّ الذكاء معدل أن حسبانها يف املدارس هذه تضع ال لكن السن،
حيث املتحدة؛ الواليات يف منترش التقليد وهذا به. االرتقاء يمكن الذكاء معدل وأن النمو،



والتعليم الجينات

املوهوبني األطفال تحديَد السواء، عىل والخاصة الحكومية املدارس، من كثريٌ يحاول
املدارس أكثر إحدى هي مثًال األسايس للتعليم كوليدج هانرت مدرسة الرابعة. سن يف
يوجد «املوهوبني». األطفال تعليُم وغرُضها نيويورك، مدينة يف ومكانًة تناُفسيًة الحكومية
بالنيابة يتقدَّمون الذين الشجعان واآلباء باملدرسة، متاح مكان لكل ًما متقدِّ ٤٠ حوايل
معدل لقياس خارجيٍّا اختباًرا األطفال يُجِري كي الدوالرات مئات يدفعون أطفالهم عن
قدرة األعىل ٪٢ نسبة (ضمن الكافية بالدرجة مرتفعًة األطفال نتيجُة كانت فإن الذكاء؛
مالحظتهم ستتم حيث التقديم؛ عملية من الثانية املرحلة إىل دعوتهم تتم السكان)، بني
املقبولون — فتاًة و٢٥ فتًى ٢٥ — الناجحون ًما متقدِّ والخمسون جماعي، إطار يف

العليا. كوليدج هانرت مدرسة دخول حينها لهم يحق سنويٍّا
هانرت مدرسة من املتخرجة الصفوف من األقل عىل ٪٢٥ التحق ٢٠٠٢ عام منذ
ونَيُْل االختبار يف ُق فالتفوُّ ثَمَّ ومن ليج)؛ آيفي (رابطة األمريكية الجامعات بأرقى العليا
بعُد. فيما ا جدٍّ جيدٌة نجاٍح ُفَرُص تصحبهما األسايس للتعليم هانرت مدرسة يف مكان
التحق فإذا املنهج. هذا النتائج تدعم ناحيٍة، فمن لطفله؟ ذلك يريد ال الذي ذا وَمن
الذكاء معدل اختبار أن عىل يدل فهذا فيها، وتفوَّقوا املدارس بأفضل التالميذ من ٪٢٥
األعىل األطفال بني من بالفعل األطفال هؤالء كان إذا أخرى، ناحية من لكن ناجًحا. كان
ز تحفِّ ثرية بيئة يف تعليمهم ويجري ،٪٢ نسبتهم تبلغ الذين املتحدة، الواليات يف قدرًة
أن ينبغي أََال ليج؟ آيفي بكليات فحسب منهم ٪٢٥ يلتحق إذن فِلَم الرسيع؛ التقدُّم عىل

١٠٠٪؟ إىل كثريًا أقرب — البرشي والخطأ الصدفة اعتبار مع حتى — الرقم يكون
ليس األسايس للتعليم كوليدج هانرت مدرسة مثل مدارس ترتكبه الذي الخطأ إن
وضع هو بل — محمود أمر هذا أن املفرتض فمن — الذكاء معدل اختبارات استخداَم
اختبار استخدام بإمكانك أنه يف شكٌّ يوجد ال وبينما النتائج. بشأن خاطئة افرتاضاٍت
ليس الذكاء معدل فإن عمره، من الرابعة يف «موهوب» طفل تحديد أجل من الذكاء معدل
ملختلف وتعرُّضهم العمر يف تقدُّمهم مع مختلفًة درجاٍت األطفال أغلب ل وسيسجِّ بثابت،
كوليدج هانرت بمدرسة لكن اآلخرين. تنخفضدرجات حني يف سيتحسن بعضهم البيئات؛
أْن بمجرد والخاصة، الحكومية املصطفاة، نيويورك مدارس من وغريها األسايس للتعليم
طوال التصنيف بهذا االحتفاظ له يحق موهوب، أنه عىل األطفال من طفٍل تصنيُف يتمَّ
هذا بنتيجة يبدو ما عىل املرتبط اليقني إن الالحق. أدائه عن النظر بغضِّ املدرسة، فرتة
يف الذكاء معدل يف مرتفعة درجة ق يحقِّ ال الذي فالطفل مشكلًة؛ يمثِّل الوحيد االختبار
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الدافعية؟ مع الذكاء معدل يتوافق كيف

املوهوبني صفوف أن واملحصلة بذلك. للقيام أخرى ُفَرص أية له تُتاح ال الرابعة سن
ما عادًة «العادية» والصفوف «العادية» باملدارس واألطفاُل املنتظرة، نتائَجها ق تحقِّ ال

لهذا. وجيه جيني تفسري وثمة «املوهوبني». من أقرانهم عىل يتفوَّقون
األشخاص بني املتوسط، يف االختالفات، نصَف تقريبًا تفرسِّ أن الجينات تستطيع
املتوسط، يف هذا أن إال التنشئة. إىل اآلَخر الجزءِ نسبُة ويمكن املعرفية، قدرتهم حيث من
عن القليل عىل تُطِلعنا فاملتوسطات أحرص؛ تدقيق إىل حاجٍة يف أيًضا، األرقام وهذه

ذلك. عىل خاص بشكل متقنًا توضيحيٍّا مثاًال الذكاء معدُل لنا ويقدِّم األفراد،
املعرفية القدرة — الذكاء معدل توريث إمكانية أن الوقت لبعض جميًعا نعرف
وآخرون، هاورث املثال: سبيل (عىل ومتكرِّر واضٍح بنمٍط الوقت بمرور تتغريَّ — العامة
للتوريث قابلة غريُ العامة املعرفية القدرة أن العالم حول العلماء اكتشف إذ ٢٠٠٩)؛
من ٪٢٠٪–٣٠ سوى تفرس لم الجينات إن بل املدرسة، قبل ما سنوات يف اإلطالق عىل
العامة. املعرفية القدرة حيث من املدرسة، قبل ما مرحلِة يف األطفال بني االختالفات
يشبُّون الذين األشقاء يتشاركها التي البيئة هو املرحلة هذه يف بكثرٍي األهم التأثري وكان
القدرات بني الفردية االختالفات من ٪٦٠ نحو تفسري بوسعها والتي ذاتها، األرسة يف
معهم، األحاديث وتدور القصص، لهم تُقَرأ الذين فاألطفال الصغار؛ لألطفال املعرفية
عىل العالم عىل يعرِّفهم وَمن للنمو، املناِسبة باأللعاب اللعب كيفيَة يعلِّمهم َمن ويوجد
بذلك؛ يحَظْون ال الذين األطفال عن األداء يُحِسنون األطفال هؤالء ز؛ ومحفِّ ُمثٍْر نحٍو
املنزيل التعلُّم بيئة آثاَر كبرٍي حدٍّ إىل تقيس ومثيالتها كوليدج هانرت فمدرسة وعليه،
قياسها قدر بنفس األقل عىل ،( خاصٍّ تعليميٍّ نظاٍم آثاَر تقيس الظن (وأغلب املبكر
األطفال، نموِّ مع املنزيل التعلُّم بيئة تأثري تضاُؤَل إن أكثر. وربما الطبيعية، لإلمكانات
الذين األطفال أن وراء السبب تفسري يف بالكثري يضطلَعان الوراثة، علم تأثري َم وتقدُّ
يف املوهبة من نفسه بالقدر يتمتعوا أن بالرضورة ليس الرابعة سن يف «موهوبني» يَبُْدون
واستخدامها املدرسة، يف بانتظام الذكاء معدل اختبارات إجراء فينبغي املراهقة؛ مرحلة
سن يف حتى صالحًة تَُعدُّ ال قد الرابعة سن يف امُلحَرزة فالدرجة وإثرائه. الطفل نموِّ لدعم
به. متنبِّئ مجرد هو بل الدرايس، للتحصيل مرادًفا ليس الذكاء معدل أن كما الخامسة،
أفكاُر تتَِّجه ما رسيًعا املرتفع، الذكاء معدل سيما ال الذكاء، معدل يف التفكري عند
ا جدٍّ مرتفعة درجات إحراز يف البارعني تضمُّ جمعية وهي الدولية، منسا جمعية إىل املرء
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كما معرفيٍّا املتفوقني أعضاءها الدولية منسا جمعية وتصف الذكاء. معدل اختبارات يف
ييل:

بعُد، باملدرسة يلتحقوا لم أطفاٍل بني الجمعية أعضاء يرتاوح التعليم، حيث من
دكتوراه. درجة من أكثر عىل وأشخاصحاصلني العليا، املدرسة من بني ومترسِّ
يخص وفيما مليونريات. ومنهم حكوميًة معوناٍت ى يتلقَّ َمن الجمعية أعضاء من
جامعة أساتذَة الجمعية تضمُّ إذ للدهشة؛ مثري املشمول فالنطاق وظائفهم،
وفنانني ومزارعني كمبيوتر ومربمجي وإطفائيني وعلماءَ شاحنات وسائقي
القائمة وتطول زجاج؛ وصانعي رشطة وضباَط اًال وعمَّ وموسيقيني وعسكريني

املتنوعة.

املجراة فيها املوثوق البحثية الدراسات ومن اليومية، الخربة ومن ذلك، من يتضح
فهم إن الواقع، يف ذاته. اليشء ليَسا الدرايس والتحصيل الذكاء معدل أن العالم، حول
من ا جدٍّ مفيدة بدءٍ نقطَة يشكِّل أن يمكن الدرايس والتحصيل الذكاء معدل بني الفجوات
االسرتاتيجيات هي فما ذكائه، معدل عىل يتفوَّق كان فإذا طفل؛ كل تعليم تخصيص أجل
املحتمل السبب فما ذكائه، معدل إىل نسبًة ا ً مقرصِّ كان وإذا ذلك؟ لتحقيق يستخدمها التي
التي الداخلية وللعوامل الطفل إلمكانات أوضح فهًما املدخل هذا لنا يوفر ذلك؟ وراء
منهما أليٍّ يمكن ا عمَّ يزيد — شخصية أم معرفية أكانت سواء — باملدرسة عليها يعتمد
بأنه باالعتقاد شبيٌه الدرايس بالتحصيل الذكاء معدل درجات ومساواُة توفره. أن وحدها
سيكون سيارات سباق أي يف األول املركز فإن السائق، ومهارة خربة من الرغم عىل
ال املنطق، وبهذا األحدث؛ أو األكرب املحرك ذات العربة الشخصصاحب نصيب من دائًما
الجوائز، عىل وامليكانيكيون املهندسون يحصل أن فينبغي السباق، إقامة من إذن جدوى

السائقون. ال
السيارة تصميم مثل مثلهما نفسه، اليشء الدرايس والتحصيل الذكاء معدل يَُعْد لم
العاَلم يف سائق فأفضل باآلخر؛ أحدهما الصلة وثيقا إنهما السيارات؛ سباق يف والفوز
فيات سيارة يقود كان إذا الكربى، للجائزة موناكو بسباق الفوز يف جمة صعوبًة سيجد
تصنيعها، بعد السيارة عىل فائقة تحسينات إدخال حالة يف (إال اإلمكانيات متواِضعة
أجمل يف العاَلم يف محرك وأحدث أقوى فإن باملثل، لكن سحرية). بتعويذة دعمها وربما
أغلبنا؛ يد يف اإلطالق عىل فائدة بال سيكون اإلنسان، مع تواُفًقا وأكثرها سباق سيارة
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السيارة هذه لقيادة الالزمة والغريزَة واملراَن والتدريَب واملهارَة الشخصيَة نفتقد فنحن
توجد مثلما بالضبط املستوى. رفيع بسباق للفوز املطلوبة الكفاءة أو الكافية بالرسعة
والتحصيل الذكاء معدل بني نفسها العالقة توجد والتنشئة، البيئة بني تكافلية عالقة
كلٌّ كان أْي — نفسه اليشء هما الدرايس والتحصيل الذكاء معدل كان فإْن الدرايس؛
اقرتان عالقة وهي ،١٫٠٠ بينهما االقرتان نسبة إذن فستبلغ — لآلخر مثاليٍّا متنبئًا منهما
طفل، كل مستوى فعىل ٠٫٥٠؛ حوايل بينهما االقرتان نسبة تبلغ الواقع يف لكن مثالية.
األعمار مختلف يف القوة حيث من الدرايس والتحصيل الذكاء معدل بني العالقة ستتنوع
الذكاء؛ معدل عن تماًما املدريسمستقل التحصيل من ا جدٍّ كبري فجزء الدراسية؛ واملراحل
من الرغم عىل املحرك، قدرة من بكثري أكثر هو ما يستلزم الدرايس فالتحصيل ثَمَّ ومن

بالتعلُّم. عالقته يف باملحرك شبًها األقرب يكون ربما الذكاء معدل أن
وبرنامج املتحدة الواليات يف ستارت» «هيد برنامج مثل املبكر، الدعم برامج تقوم
جيًدا يستجيب الذكاء معدل أن حقيقِة فهِم عىل املتحدة، اململكة يف ستارت» «شور
املرحلة هذه يف واالستثمار املدرسة. قبل ما سنوات يف اإليجابية املشرتكة البيئية للتأثريات
بأحد بمكاٍن لاللتحاق طفلك تدريَب تريد كنَت إْن مفيد أمر وهو ا، حقٍّ ثماره يؤتي
حتى املدرسة، سنوات طوال الثماَر طفلك سيجني إذ الرابعة؛ سن يف املوهوبني صفوف
األطفال ملنح منهٍج أفضل هو ذلك َكْوِن ومسألة بعُد. فيما املعرفية قدرته استقرَّْت إِن
حتى إجماع عليها يوجد وال بالصعوبات، محفوفة مسألة هي امُلثىل، البدايَة املحرومني
و«شور ستارت» «هيد برنامَجْي من املدرسة قبل ما مرحلِة يف األطفال يستفيد اآلن.
لم وهم — املعرفية القدرة درجات ن تحسُّ عرب — وملموسة فعلية بطرق ستارت»
املدرسَة يبدءوا أن بعد تختفي املقاسة اآلثار هذه أن يبدو لكن بعُد، باملدرسة يلتحقوا
عىل ذلك من الرغم عىل بها واملعرتف لآلمال املخيبة النتيجة هذه إن ببعيد. ليس بزمن
العامة. املعرفية للقدرة ة املتغريِّ التوريث بإمكانية جزئيٍّا تفسريها يمكن واسٍع، نطاٍق

لن أنها إال مبكرة، سنٍّ يف الذكاء معدل لتحسني دفعًة األطفال يُعَطى أن يمكن
قد ثانوية منافع لها املؤقتة الحالة هذه بأن الزعم يمكن ذلك، من الرغم عىل تدوم.
فرصًة تعتربها التي هي األَُول للسنوات نظرة أفضل ولعل استدامًة، أكثر تأثرٍي إىل تؤدِّي
قصرية. لفرتة الجينية الوراثة تأثريَ تفوق أن اإليجابية الثرية للبيئة فيها يمكن للنمو
قبل للنجاح ميٍل وتكويُن التعلُّم عادِة التقاُط الصغار لألطفال يمكن الوقت، هذا وخالل
أن هي وفرضيتنا ثالثتها. بني والتفاُعل النووي، والحمض والسلبية املدرسة َل تتدخَّ أن
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سيصنع بدوره هذا وأن التعليم، من بأرسها األرسة وموقف الدافعية يعزِّز أن يمكن ذلك
وقد الشخصية. إلمكاناتهم تحقيقهم احتمالية ويف باملدرسة األطفال خربات يف فارًقا
الطويل الذكاء ملعدل ليس مهمٌّ، املبكر َل التدخُّ أن األمد طويلة متابعة دراسة تكتشف
النمو عىل للفشل املعرَّضني األطفال يساعد ألنه لكن الدرايس، التحصيل ثمار أو األمد
يف واالقتصاد، املجتمع يف ويساهمون وسعيدة، مفيدة حياًة يعيشون راشدين ليصبحوا
أكرب بشكل هذا وسنتناول عليهما. عبئًا يكونون ربما املبكر ل التدخُّ هذا دون أنه حني
أبحاثنا، وبمقدور رائد. اقتصاد عالم أجراها التي األبحاث ضوء يف العارش، الفصل يف
ال ستارت» و«هيد ستارت» «شور برنامَجْي أن وراء السبب تفسري املناحي، بعض من
التوصية عن سنعدل لكننا للقدرة، املوضوعية املحددات يف األمد طويلِة ثماٍر إىل يُفِضيان
إضافًة والبهجة، االجتماعي ْعَم الدَّ واألطفال لألرسة يقدِّمان اللذين الربنامجني بوقف
األطفاُل، منها يستفيد قد التي األخرى املادية بُل السُّ إىل النظر دون التعلُّم، ُفَرص إىل

عامة. واملجتمُع
املشرتكة البيئة تأثري كان إذا املدرسة؟ سن األطفال يبلغ عندما يحدث ماذا لكن
نتناول بدأنا املدرسة؟ قه تحقِّ الذي الغرض هو فما بعدها، وما املرحلة هذه من يتضاءل
يمكن ا عمَّ بالسؤال صغري، نطاق عىل للتوائم املبكر التطور دراسة يف القضية هذه
كفاءة مدى بشأن عليه يطلعنا أن — املعرفية القدرة عن بمعزل — الدرايس للتحصيل
آسربي، (هاورث، لتالميذها تضيفها التي القيمة ومقدار املدرسة، يها تؤدِّ التي الوظيفة
لهم أجرينا العمر، من عرشة الثانية يف الدراسة توائم كان عندما .(٢٠١١ بلومني، دايل،
ْحنا صحَّ ثم والتحصيل، القدرة فيها بما املقاييس، من ا جدٍّ كبريًة مجموعًة شمل تقييًما
إننا أي املعرفية؛ القدرة آثار استبعاد أجل من الدرايس للتحصيل مقياَسنا (إحصائيٍّا)
كان هل وتساءلنا: الذكاء، بمعدل يقرتن ال الذي الدرايس التحصيل مقدار إىل نظرنا
املدارس تصنعه الذي الفارَق إيضاًحا أكثر بشكل سيُبِدي املعادلة من الذكاء معدل حذف

بها؟ يلتحقون الذين التالميذ لدى فعليٍّا
تأثري استبعاد أجل من تعديله بعد الدرايس التحصيل أن االحتماالت أحد كان
التي «القيمة» مدى أي املدرسة؛ لجودة «مجرد» مقياس أنه سيثبت الذكاء معدل
عىل الجيني التأثري كامَل احتواءً بالطبع سيقتيض وهذا طفل؛ لكل املدارس تضيفها
دائًما. مستبَعد أمر وهو العامة، املعرفية القدرة توريث إمكانية يف الدرايس التحصيل
القدرة تأثري الستبعاد تعديله بعد التحصيل، معدل أن هو الحقيقة يف اكتشفناه ما لكن
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عليه كان بما مقاَرنًة فحسب، ضئيل بمعدل للتوريث قابليًة أقلَّ أصبح العامة، املعرفية
حيث من األطفال بني االختالفات من ٪٤٠ عن مسئولًة الجينات تزال وال تعديله. قبل
املعرفية القدرة درجات عىل املؤثرة الجينات عن مختلفة جينات وثمة الدرايس، تحصيلهم
القدرة الستبعاد املعدل الدرايس التحصيل أن اكتشفنا عاتنا، توقُّ يخالف وفيما العامة.
احتمالية يف أمل أيَّ َد بدَّ ما قبل؛ ذي من أقل مشرتًكا بيئيٍّا تأثريًا أبدى العامة املعرفية
بيئات تكون أن يمكن ذاتها حد يف املدارس وأن املدرسة، فاعلية محددات من أنه إثبات
ما يفرسِّ إذ كثريًا؛ أكرب املشرتك غري البيئي التأثري أن بََدا الواقع، ويف فاعلة. مشرتكة
الثانية البالغني للتوائم املبكر التطور دراسة توائم بني االختالفات من ٪٥٠ عن يزيد
الستبعاد تعديلها جرى التي التحصيل اختبارات درجات حيث من عمرهم، من عرشة
عن للكشف أجريناها دراسًة التاسع الفصل يف سنناقش العامة. املعرفية القدرة آثار
املرشوحة التأثريات بني ومن باملدرسة، توجد قد التي املشرتكة غري البيئية التأثريات أنواع
اإليجابي واالنطباع الدراسية، بالصفوف واالستمتاع املدرسني، ومع األقران مع العالقات
املدرسية الحياة جوانَب البحثي املسعى هذا لنا يُبِدَي أن ونأمل عام، بوجه املدرسة حيال
تعظيم أجل من عملية تدخالت تصميم يف البدء يمكننا بحيث إيجابيٍّا فارًقا تصنع التي

تأثريها.

الخالف يربز الجينات مع الذكاء معدل باجتماع (1)

بالفعل وهي — ضخم جينيٍّ لتأثرٍي معرَّضة املعرفية القدرة أن حقيقُة الفصل هذا قوام
الفجوات إحدى تكمن وهنا وراشدين؛ مراهقني إىل األطفال يشبُّ حني خاصًة — حقيقة
جينيٍّ لتأثرٍي عرضٌة املعرفية القدرة أن فحقيقُة والرتبويني؛ الوراثة علماء بني الكربى
العلني اإلقرار أن من يقلقون املطَِّلعون النقاد فحتى عظيم؛ لخالف مصدٌر هي ضخٍم
التمييز إىل يؤدِّي قد الذكاء معدل يف الفردية لالختالفات ملموس بدني أساس بوجود
مختلفة، بطبائع يُوَلدون األطفال أن سينكر ِمنهم َمن ذلك، مع قدرًة. األقل األطفال ضد
بإمكانه َمن اآلخرين؟ من وديًة أو جديًة أو جرأًة أو خجًال أكثر األطفال بعض وأن

البداية؟ من هذا مالحظة يستطيع وال العاَلم هذا يف طفلني إنجاب
ربطها عند تلقاه بل ذاتها، حد يف اعرتاًضا تلَقى ال الجيني التأثري فكرة أن لنا يبدو
النتائج فإن ثَمَّ ومن لدينا؛ التمييز أسس مجتمعنا؛ يف عاطفيٍّا املثقلة بالصفات فحسب
مكثَّفة بتغطية تحظى ما دائًما الجنس، أو الجريمة أو الِعْرق أو بالذكاء املرتبطة الجينية
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وغري املقبول بني الحدود وتُرَسم لدينا؛ اإلعالم وسائل يف عادًة) الخاطئ برأيها (ومتشبثة
يبدو القدرة، عىل الجيني التأثري فكرة توصيل يُساء وعندما الخالفات. وتشتعل املقبول
التأثري فكرة توصيل يُساء ما ا جدٍّ وكثريًا املنطقي، واألخالقي السيايس النقاش د تهدِّ أنها
ألصحاب النازية التعقيم برامج جنون يكمن وهنا الجينية، الحتمية أنها عىل الجيني
لقد املرتفع. الذكاء معدل ألصحاب االنتقائي التوالد وبرامج املنخفض، الذكاء معدل
علم يف منترش عام ارتياب إىل ْت وأدَّ للعلم، د متعمَّ تشويٍه عىل التاريخية املآيس هذه قامت

عام. بوجه الوراثة
تتمتع فيها نعيش التي البيئات وأن تقريبًا، شيئًا تحدِّد ال الجينات أن هي والحقيقة
يكون النقطة هذه لتوضيح الوجيهة السبل أحد أن للسخرية املثري ومن القوة. بالغ بتأثري
كان الجينية. بالحتمية املؤمنون أَعدَّها التي الكثرية املضلَّلة املشاريع أحد إىل النظر عرب
سان يف البنك هذا أُنِشئ نوبل؛ بجائزة الفائزين لنَُطِف بنًكا بصدده نحن الذي الربنامج
عليه وأُطِلق األَِجنَّة»، صفوة «مستودع الواصف االسم تحت عاًما ٣٠ نحو منذ دييجو
مخِرتع جراهام، كالرك روبرت — البنك س مؤسِّ اعتقد وقد العباقرة». «بنك بعُد فيما
حساٍب، بال يتوالدون االنتكاسيني» «البرش أن — للكرس القابلة غري النظارات عدسة
ألذكى توالٍُد برنامِج تدشنُي هو ذلك فيه يتسبَّب الذي األذى إليقاف الوحيد السبيل وأن
واتضح نوبل. جائزة حائزي من ا جدٍّ صغري عدد من املني عينات بجمع وبدأ األذكياء؛
األمثل الخياَر ليس السن كبار فمنيُّ قة؛ موفَّ غري بدايٌة ذاتها حد يف البداية هذه أن
الناجحني منسا جمعية أعضاء إىل جراهام التفت ثم املتربِّع. ذكاءُ كان مهما للتخصيب،
عينة بطلب منسا جمعية أعضاء من كنَّ الالئي املتزوجات للسيدات ُسِمح وقد األصحاء،
النتقاء معقولًة طريقًة بََدا املرشوع أن الحني ذلك من منهن كثريات ذكَرْت وقد َمني،
خاطئني؛ افرتاضني عىل قائًما كان ألنه مضلًِّال؟ مرشوًعا كان إذن ِلَم الجيدة. الجينات
لتأثري خاضعان أنهما ثانيًا: ذاته. اليشء هما الدرايس والتحصيل الذكاء معدل أن أوًال:
وكما مندل. تجارب يف البازالء حبات مثل هما، كما توارثهما ويجري بالكامل الجينات
الذكاء ومعدُل الذكاء، معدل عىل التأثري يف دوًرا البيئُة تلعب الفصل، هذا خالل ناقشنا
ونتمتَّع تعقيًدا، أكثر كائنات فنحن حال، كل وعىل الدرايس. بالتحصيل يتنبَّأ ال وحده
فكرة تمحورت تجاربَه. مندل عليها أجرى التي البازالء حبات من تعقيًدا أكثر بسلوك
أصحاب عىل التلقيح عملية بَقْرص الفائقني، األطفال من مجموعة توليد حول املرشوع
من بويضٍة باستخدام فحتى املنطلق؛ هذا من املرشوع فشل وقد العالية، الذكاء معدالت
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ُولِد عاٍل، ذكاء بمعدل ويتمتع وثري ناجح متربِّع من ومنيٍّ مرتفع، ذكاء بمعدل تتمتع أمٍّ
أطفاًال ونََمْوا القدرات، من كبرية متنوِّعة بمجموعة ٢١٧ عددهم البالغ الربنامج أطفاُل
ليس الذكاء فمعدُل التحصيل؛ ومناحي القدرات من أكرب بمجموعة يتمتعون وشبابًا
الدرايس، التحصيل مسألة من فحسب واحد جزء حال أية عىل وهو تام، بشكل متوارثًا
األطفال مساعدة عىل املدرِّسني يساِعد أن يمكن بحكمٍة، استُخِدم وإِن قوي، متنبئ أنه إال

إمكاناتهم. كامل بلوغ عىل
التعليم، لنظام تهديًدا يشكِّل ال الوراثة علم أن تكرار سوى الكتاب هذا يف يسعنا وال
حتمية ليست الذكاء ومعدل التعلم قدرة مثل دة املعقَّ الصفات عن املسئولة والجينات
للتغيري، قابل وغري ثابتًا ليس الدرايس والتحصيل للذكاء استعدادنا إن اإلطالق. عىل
فهم إن الفريدة. الجينية شفرتنا إىل إضافًة الخربات، من ضخمة ملجموعة عرضة بل
األبحاث عرب التشكُّل طور يف تزال ال ذلك وإمكانية — األطفال من لطفل الجيني املرياث
تحقيق يف املساعدة أجل من سنتخذ اإلجراءات أي اكتشاف عىل ببساطة يساعدنا —
— الجزيئي املستوى عىل حتى — الجينات ف تترصَّ ال ذلك، عىل عالوًة الطفل؛ إمكانات
يمكن أو عمَلها، تواِصل ثم العمل عن تتوقَّف أن فيمكن به؛ ن التكهُّ يمكن نحٍو عىل
قدراتنا أن فكرة يقوِّض مجدًدا وهذا قدرتها، أو وظيفتها من البيئة خرباُت تغريِّ أن
لنا فينبغي حتميًة. ليست الجينات القول: سنعاود ثَمَّ ومن مسبًقا؛ محدَّدة وسلوكياتنا

التعليم. عىل السلوكي الوراثة بعلم العديدة القوية الحقائق وتطبيق قدًما امليض
الطفل تعليم نتابع ونحن ا مهمٍّ إجراءً الدورية الذكاء معدل اختبارات تشكل قد
يبدأ الذي الطفل مالحظة عىل تساعدنا أن فيمكن انتهائها؛ حتى املدرسة مرحلة بدء منذ
يمكننا وحينها الصحيح، املسار إىل الرجوع عىل ومساعدته التدني يف تحصيله مستوى

الدرايس. التحصيل يف ق التفوُّ إىل تؤدِّي التي االسرتاتيجيات عىل التعرُّف

والدافعية بالنفس الثقة (2)

املتنبئات أحد سوى ليس الذكاء معدُل الفصل، هذا يف مرات عدة ذكرنا أن سبق كما
يضطلع أن وقبل أخرى. متنبئات ثمة لكن قويٍّا، متنبئًا كان وإن الدرايس، بالتحصيل
بمهارتك إيمانك مدى أن أبَدْت التي األدلة من ضخٌم كمٌّ ُجِمع باملوضوع، الجينات باحثو
هذا يف الفعلية مهارتك بمدى يتنبَّأ أن يمكن — ذاتيٍّا املتصورة قدرتك — ما يشءٍ يف
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الكلمات نْطَق يستطيع أكان (سواء ماهر قارئ أنه يعتقد الصغري جوني كان إن اليشء.
النمط نكتشف وحاليٍّا ماهًرا. قارئًا يصبح أن يف ُفَرِصه تحسني فبإمكانه ال)، أم الصعبة
بني الثانوي للتعليم العامة الشهادة يف الرياضيات بدرجات املتنبئات ندرس بينما ذاته
«أحسنَت!» ثقافة عن جزئيٍّا مسئولٌة النتيجة وهذه للتوائم؛1 املبكر التطور دراسة توائم
فعٍل ردُّ اآلن ثمة الغربي. العالم يف بارزًة أصبحت التي الثقافة تلك املرتفع، الذات وتقدير
الربوفيسور رائدتها — األبحاث من متناٍم عدد ثمة الواقع، ويف الثقافة؛ هذه ضد عنيٌف
مباَلغ بشكٍل أطفالك امتدحَت إِن أنه تُثِبت التي — ستانفورد جامعة من دويك كارول
اإلمكانيات وسنتناول عكسية. نتائج لذلك تكون أن يمكن فإنه خاطئ، بشكل أو فيه،
الجزء يف تجريبية أُُسس عىل بناءً دويك طرحها التي «العقلية» لفلسفة باالعتبار الجديرة

الثاني.
ال الجهد يمتدحوا أن ينبغي واملدرسني اآلباء أن عىل حاليٍّا النفس علماء يُجِمع
لقد «ممتاز! بقول األداء يُحِسنون الذين األطفال نمتدح أن لنا ينبغي إنه أي القدرة؛
عىل املجراة فاألبحاث ذكي!» من لك يا «ممتاز! من بدًال الطويل!» اجتهادك ثماَر جنيَت
تمتدح َمن أن تُظِهر ما عادًة — امليش حديثِي األطفال حتى — األعمار جميع من األطفال
بدوره وهذا املخاطرة، من والرهبة الفشل من الخوف يصيبهم اجتهاَدهم ال قدرتَهم
(بالكويل، نجاًحا وأقلَّ ثقًة أقلَّ يجعلهم الحقيقة يف قدرتهم فامتداح َمهم؛ تقدُّ يثبط
توجد ذلك، من الرغم عىل .(٢٠١٣ وآخرون، جندرسون ٢٠٠٧؛ دويك، ترزنيفسكي،
الدراسات من كثري يف ُوِجدت الدرايس، والتحصيل ذاتيٍّا املدركة القدرات بني اقرتان عالقة
الطفل ثقة عن املسئولة العوامل ما إذن للتوائم. املبكر التطور دراسة فيها بما البحثية

األول؟ املقام يف
بفعل بقوٍة يتأثَّر سلوكنا أن باندورا آرثر النفس عالم افرتض ١٩٧٧ عام يف
النتائج إىل أهدافنا تقودنا أن واحتمالية قدرتنا مدى بشأن نعتنقها التي املعتقدات
االختياراِت عىل تؤثِّر أنها وزعم الذاتية، الفاعلية معتقدات عليها وأطلق ننشدها؛ التي
الذي املثابرة وكمِّ أهدافنا، خلف السعي يف نبذله الذي الجهد ومقداِر ننتقيها، التي
نظرية افرتاضات من كثريًا أبسط — افرتاٌض وثمة الصعوبات. تواجهنا عندما نُبِْديه
عىل كرَّْرنا إْن وأننا التنشئة، نتيجَة يكون بقدرته الطفل إيمان بأن يقول — باندورا
إىل مردُّه وهذا املنافَع؛ وسيجنون هذا سيصدِّقون فإنهم بارعون، أنهم األطفال مسامع
ليس هويتهم، األطفاَل يمنحون اآلباء بأن القائلة االنتشار الواسعة املجتمعية النظرة
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البيضاء». «الصفحة نظرية أي — معينة بُطُرٍق تربيتهم عرب بل جيناتهم توريثهم عرب
أطفالك ملعاملة تدفعك لها حَرص ال أسباب وثمة مهمٌة، للطفل الوالدين تربية إن بالتأكيد
النجاح، أجل من وسعهم يف بما ويقومون َف الترصُّ يُحِسنون كيف ولتعليمهم بلطف
ويجب الوقت، طوال موضٍع كل يف التوريث إمكانية عىل أدلًة يكتشفون الباحثني لكنَّ
عديدة، مناٍح من عظيمة أهمية ولآلباء الطفل. نمو يف تفكرينا طريقة من هذا يغريِّ أن
من نعتقد كنَّا كما أطفالهم عليها سيصبح التي الشخصية تشكيل يف مؤثرين غري لكنهم

قبل.
فريقنا، تعاِون التي جريفن كورينا الدكتورة بينهم ومن الوراثة، علم باحثو درس
قد مدهشة نتائج إىل وانتهوا التنشئة، عىل حكٌر بالنفس الثقة بأن القائل االفرتاَض
املرغوب األثَر يُحِدث أنه يبدو ال العنان املطلَق املديَح أن وراء السبب تفسري عىل تساعد
عىل أنه ح توضِّ التي الحالية األبحاث لنتائج مشاِبهة نتائج إىل جريفن انتهت بدايًة، فيه.
الدرايس، للتحصيل لدينا سلوٍك متنبِِّئ أفضل هي العامة املعرفية القدرة كْوِن من الرغم
معدل تعديل بعد حتى موجوًدا التأثري هذا ويظل أيًضا، كبريًا تأثريًا بالنفس للثقة فإن

العامة. املعرفية القدرة تأثري الستبعاد التحصيل
بني االختالفات من ٪٥١ لنسبة الجينات تفسري اتضح أنه للدهشة إثارًة واألشد
حيث من عمرهم)؛ من التاسعة يف كانوا (عندما للتوائم املبكر التطور دراسة توائم
قدر بنفس متواَرثٌة ذاتيٍّا املتصورة القدرُة األكاديمية. املواد يف ذاتيٍّا املتصورة قدرتهم
ليست أنها إذن يبدو تقريبًا. الدرايس التحصيل مثل ومتواَرثٌة األقل، عىل الذكاء معدل
معدل جينات مع بالتعاون باملدرسة األداء عىل تؤثِّر الثقة فجينات وحده؛ للمديح نتيجًة
مليئٍة حجرٍة يف بأنه االعتقاد إىل بالبعض يؤدِّي ما — أيًضا عنها وبمعزٍل — الذكاء
سيبذلون َمن هم بالنفس الثقة أصحاب فإن العايل، واألداء الذكاء يف متساوين بأفراٍد
الطويلة القائمة إىل بالنفس الثقَة مؤخًرا العلماء أضاف لقد الواقع، ويف أكرب. مجهوًدا
الثقة اعتبار يف الناس بدأ وقد لها، معنية جينات عن يبحثون التي الصفات تضمُّ التي
باملديح مباَرشًة تتغريَّ أن يمكن متقلِّبة ذهنية حالٍة ال شخصية سمٍة إىل أقرب بالنفس
النفس علماءَ بالنفس للثقة الجيني األساُس يساعد أن الوقت بمرور ونأمل التشجيع. أو
ثَمَّ ومن طفل، كل لدى بالذات اإليمان تعزيز أجل من الت التدخُّ مواءمة عىل والرتبويني
استعداٌد لديهم َمن تالئم مختلفة الت تدخُّ إىل الحاجة تظهر أن املحتمل ومن التحصيل.
الذكاء معدل يعتمد ومثلما املقابل. الجانب عىل بَمن مقاَرنًة بالنفس للثقة قوي جيني
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معدل اختبار يف أفضل أداءً ق يحقِّ كيف املرء تعليم يمكن ذلك ومع جيني أساس عىل
الذي والشخص بالنفس، الثقة عىل نفسه األمر ينطبق الطبيعي؛ بأدائه مقاَرنًة الذكاء
معينة؛ عقبات تخطِّي عىل يساعده الثقة عىل تدريبًا َمنْحه يمكن بقدراته أو بنفسه يشكُّ
هذا تحقيق كيفيَة وسنتناول املدرسة، خربة من قيًِّما جزءًا يشكِّل قد بالتأكيد وهذا

الكتاب. من الثاني الجزء يف تحديًدا

الدراسة حجرة يف واإلدراك الثقة تحسني (3)

والتعليم؟ والجينات بالنفس والثقة القدرة بشأن إليه نَْخلُص أن يمكن الذي ما إذن،
املدرسني إىل بالنسبة إليها نَْخلُص التي النتائج تشكِّله أن يمكن الذي الفارق وما
مفيٌد متنبِّئٌ الذكاء معدُل ذكره، َم تقدَّ ِلَما إجماًال التعليمية؟ السياسة وصانعي واآلباء
لكْن صغرية، سنٍّ يف كبرية بدرجة متواَرثًا ليس فهو مثايل؛ غريُ لكنه الدرايس بالتحصيل
لحياة وانتقاِلهم باملدرسة الدراسية الصفوف عرب األطفال ِم تقدُّ مع توريثه قابليُة تزداد
معدل آثاَر نستبِعد عندما قائًما هذا ويظل بالجينات، التحصيل يتأثَّر كذلك الراشدين.
لها لكنَّ الذكاء، معدل من أقل حدٍّ إىل الدرايس بالتحصيل تتنبَّأ بالنفس والثقة الذكاء.
نفسه بالَقْدر بالطبيعة بالنفس الثقة تتأثَّر الشائع، االعتقاد عكس وعىل عظيًما؛ تأثريًا
ما عادًة أنفسهم، من الواثقني األذكياء األطفال فإن ثَمَّ ومن بالتنشئة؛ به تتأثَّر الذي

مًعا. وبيئية جينية ألسباٍب باملدرسة األداءَ يُحِسنون
ال التي تلك هي املدرسة من الفاعلة الجوانب أن إىل األبحاث تشري اآلن حتى
وتحديُد والخاصة. الفردية الخربات أِي واحدة؛ أرسة يف الناشئون األطفال يتشاركها
له — أدائهم يف فارًقا تصنع والتي — كأفراد التالميذ يَْخُربها التي املدرسة بيئات
يف املشاِركة األَُرس مع قة متعمِّ شخصيًة مقابالٍت نُجِري وحاليٍّا لفريقنا، قصوى أولوية
وذلك كبريًا؛ اختالًفا املتطابقون التوائم فيها يختلف التي للتوائم، املبكر التطور دراسة
ذلك، من الرغم وعىل حقيقيٍّا. فارًقا تصنع التي التعلُّم بيئة مظاهر تحديد أجل من
الخربات تلك بأن يفيد الذي املستخلص الدرس فإن وقتها، البحث عملية تستغرق وبينما
حد يف باالستيعاب جدير درس َلُهَو الفارق؛ تصنع التي هي املشرتكة غري أو الفريدة
بأَْرسه الصف خربات إىل إضافة — منه واالستفادة عليه الرتكيز للمدرسني ويمكن ذاته،
تشري ذلك، عىل عالوًة طفل. لكل التعليمي املسار خطة وضع عند — برمتها املدرسة أو

106



الدافعية؟ مع الذكاء معدل يتوافق كيف

مثل نتائج تحقيق أجل من توجيهها يمكن ص امُلخصَّ التعليم أهداف أن إىل األبحاُث
من تقليديًة األكثر الجوانب إىل ه تُوجَّ مثلما املنافع، لَجنْي بالنفس والثقة املعرفية القدرة

والعلوم. والرياضة والرياضيات والكتابة كالقراءة الدرايس التحصيل
للذكاء محددات بصفتها الذكاء معدل درجات رؤية مقاومة املدرسني عىل يجب
املدرسني من العظمى الغالبية أن املرجح ومن األخرى؛ األدلة جميع تتجاوز الخالص
تحسينها يمكن الذكاء معدل درجات أن يعوا أن أيًضا للمدرسني ينبغي اآلن. ذلك يفعلون
ال أنه يعني ما ألطفالهم؛ الخدمة هذه رون سيوفِّ اآلباء بعض وأن التدريب، خالل من
أمور عىل خاصًة ينطبق وهذا عادلة؛ منافسة من أَتَْت النتائج اعتبار بالرضورة يُفرتَض
ليست الذكاء معدل درجات إن واالنتقائية. الخاصة للمدارس القبول امتحانات مثل
يف مختلفة بدرجات الطبيعية القدرة تعكس ذلك عىل عالوة وهي للقدرة، نزيًها محدًدا
يمكن الدرايس وتحصيله الطفل ذكاء معدل بني تُكتَشف فجوة أي أن إال مختلفة؛ أعمار

الخاصة. احتياجاته لتلبية املناسبة بُل السُّ أفضل تحديد عىل تساعد أن
هذا استقراَر يشهد الذي العمر (يف الذكاء معدل درجة اعتبار املفيد من يكون ربما
هذه استخدام عىل قدرتنا واعتبار «هبًة»، السيطرة) زماَم الجيني التأثري وتويلِّ املعدل
هذا ومن «موهبًة». املتقدِّم) الكبري املحرك بهذا املستوى الرفيعة بالسباقات (الفوز الهبة
أن إىل هذا يؤدِّى العلمية، النظر وجهة ومن األهم. هي بالتأكيد املوهبة تصبح املنظور،
وتدنِّي الدرايس التحصيل يف ق للتفوُّ السلوكي الوراثة علم لدراسة البحثية األولوية تكون
وراء والبيئية الجينية األسباب استوعبنا فإن الذكاء. بمعدل وعالقته الدرايس، التحصيل
لدينا فسيتوافر األداء، يف آخرون ق يتفوَّ حني يف متدنيًا أداءً يؤدون األطفال بعض أن
السياق يف وضعهم ُسبُل أي كفرد؛ للطفل مناسبة تدخٍل إجراءاِت تصميم لنا سيتيح ما

طبائعهم. لهم تتيحه وجه أكمل عىل النمو عىل سيساعدهم الذي
عىل بناءً لألطفال ا خاصٍّ تعليًما ص تخصِّ التي التعليمية املنشآت تلك عن وماذا
طفلك تُلِحق ال ببساطة، الرابعة؟ بسنِّ واحدًة مرًة يُجَرى الذكاء ملعدل اختباٍر نتيجِة
يف الذكاء معدالت أعىل أصحاب فاألطفال واملوهبة؛ واملوارد للوقت مضيعًة فستكون بها؛
أو السابعة سن يف الذكاء معدالت أعىل يحرزون َمن بالرضورة يكونوا لن الرابعة سن
أكثر بشكٍل الذكاء اختبارات استخدم أو أكرب، سنٍّا األطفال يبلغ حتى انتظر العارشة.
ملزيٍد التعلُّم عملية من ع ترسِّ أنك وستكتشف جانٍب، من أكثَر يقيس نحٍو وعىل انتظاًما،
تزعم وبالطبع الدرايس. التحصيل معدالت ستزيد ثَمَّ ومن لذلك؛ املستِعدِّين األطفال من
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االنتقاء عدم وأن بحق، ًصا مخصَّ التعليم كان إن رضوري غري االنتقاء أن األخرى الحجة
املتباينة. النتائج أصحاب األطفال لدى للتفوق مساحًة يخلق

القدرة فأصحاب العموم؛ يف واملوهوبني» «املتفوقني برامج مسألة إىل يقودنا وهذا
يُدَعى حني يف باملتفوقني، يُدَعْون ما عادًة الرياضيات مثل األكاديمية املواد يف العالية
اصطبغت وقد باملوهبني. الرياضة مثل األكاديمية غري األنشطة يف العالية القدرة أصحاُب
املجتمع وسخط اآلباء قلق من كبريًا قدًرا واجتذبت رهيبة، سياسية بصبغة كلها املسألة
يرون الذين األطفال ملساعدة املوارد استهالَك البعض ينتقد وبينما املتحدة. اململكة يف
ويُرتَكون متجاَهلون االستثنائيني األطفال أن آَخرون يشعر إليها، احتياًجا األقل أنهم
أن إضافية بدفعة يمكن الذين األطفال إىل تذهب املوارد أغلب أن حني يف حالهم، عىل
نفسه، الوقت يف يرتادونها. التي املدرسة تصنيف من ويُعلُوا الوطنية، عات التوقُّ يستوفوا
الدنيا بالنهاية صعوباٍت يواجهون الذين لألطفال يجري بما خاصة منفصلة مسألة ثمة

الوطنية. عات بالتوقُّ للوفاء ضئيلة فرصة سوى لهم تُتاح ال وَمن القدرات، سلم من
من بالنفس؛ والثقة الذكاء معدل عىل املجراة باألبحاث كلها الثالث املجموعات تتأثَّر
الذي ص املخصَّ الدعم وزاد بالنفس وثقٍة ذكاءٍ من لديها ما مقداُر زاد كلما إنه حيث
— نرى ونحن الدرايس. التحصيل يف ُفَرُصها نَْت تحسَّ السمتني، هاتني لتطوير اه تتلقَّ
القدرات سلم من الدنيا النهاية أن — علمية رؤيًة ال شخصيًة رؤيًة رؤيتنا كانت وإْن
األطفال فهؤالء محدودًة؛ املوارُد تكون عندما األولويات رأس عىل تكون أن دوًما ينبغي
بَذْل لهم ينبغي الذين األطفال الشخصية؛ إمكاناتهم لتحقيق أقىصمساعدة إىل حاجٍة يف
املجموعات ال األفراد منطلق من التفكري ينبغي املوارد تتوافر عندما لكن مجهوٍد. أكرب

طفٍل. لكل ص مخصَّ تعليٍم لتوفري
متنبِّئنَْي بصفتهما بالنفس، والثقة الذكاء معدل تنمية إن نقول الفصل، ختام يف
وهما معترب. مدريس منهج أي من جزءًا تشكِّل أن ينبغي الدرايس، بالتحصيل مؤكَديْن
تحسينًا االمتحانات نتيجة من نَا يحسِّ أن يمكن بل لالمتحان، تخضعان مادتني ليسا
القدرات تحسني آليات وأصلُح الكثرية. اإليجابية النتائج من غريها إىل إضافًة ملحوًظا،
الصفُّ يتشاركها ال التي اآلليات تلك ستكون بأنفسهم وإيمانهم التالميذ لدى املعرفية
بالنفس الثقة أو الذكاء معدل تحسني أجل من تَُعدُّ دراسية فصول فأية ثَمَّ ومن كلُّه؛
قراراتهم والتخاذ األنشطة، من مجموعٍة بني من لالختيار الفرصَة للتالميذ ر توفِّ أن ينبغي
ينبغي الصفتني هاتني يف ن التحسُّ أن ونفرتض معهم. يعملون وَمن يفعلونه ما بشأن
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يف املدرس دور ينصبُّ وربما والتحصيل، التعلُّم بيئات بني إيجابية عالقة إىل يؤدِّي أن
أنه هو القصيد وبيت التقليدي. التدريس من أكثر والتتبُّع املالحظة عىل الفصول هذه
يف الجينية اإلمكانات لتعظيم املدرسة بيئَة استخدمنا إِن التعليمي النظام تحسني يمكن

املساحتني. هاتني

هوامش

(1) GCSEs are national exams which schoolchildren usually sit in
year 11.
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وُرًؤى أفكار خاصة: احتياجاتتعليمية

التمتُّع يؤدِّي أن ع املتوقَّ من الدرايس، والتحصيل التعلم لقدرة الجينات أهمية إىل بالنظر
إحداث إىل طفرات؛ تحمل أو تالفة، أو الالزم، من أقل أو الالزم، عن زائدة جينية بمادة
املثال سبيل عىل داون بمتالزمة املصاب فالطفل نمونا؛ كيفية عىل للغاية ضخم تأثري
الالزم. عن زائدة جينية بمادة يتمتَّع أْي ٢١؛ الكروموسوم من زائدًة نسخًة يحمل
خاليا من خلية كل يف موجوٌد — نسبيٍّا نادٍر استثناءٍ مع — الزائد الكروموسوم وهذا
أن اآلن نعلم نحن داون، متالزمة عىل املجراة الكثرية لألبحاث ونتيجًة الطفل. جسم
غياب يف الطفل بها ينمو أن يمكن كان التي الطريقة من يغريِّ الزائد ٢١ الكروموسوم
األطفال تمييز يمكن ما وغالبًا بها. التنبُّؤ يمكن مميزة نواٍح يف الزائد، الكروموسوم هذا
بأعنٍي يتمتَّعون فهم وحدها؛ وجوههم مالمح خالل من داون بمتالزمة املصابني الصغار
أو األب سيجد ما غالبًا كثب، من وبالنظر صغرية. وأنوف وآذان اللوز، حبة شكل عىل
األكرب قدمه أصبع بني وفرجًة عنقه، بمؤخرة وثخانًة الطفل، راحة عىل نًا تغضُّ الطبيب
والجهاز القلب يف مشاكل إىل أيًضا الزائد الكروموسوم يؤدِّي ما وكثريًا األصابع. وبقية
ومظاهر العضيل، التوتر وتدنِّي والرؤية، السمع يف بقصور لإلصابة وقابليٍة التنفيس،
تمكُّن كيفية هو امليالد وقَت يتضح ال وما طبيعي. غري برتتيب األسنان نمو مثل شذوذ
الطفل قدرة إعاقة من — لدينا الكروموسومات أصغر أحد — الزائد ٢١ الكروموسوم
تعلُّم؛ إعاقة من يعانون داون بمتالزمة املصابني والراشدين األطفال فكل التعلُّم؛ عىل
حيث من بكثري، قدرًة أقل هم قدرًة األعىل داون بمتالزمة املصابون األشخاص فحتى

الزائدة. الجينية املادة دون عليه سيكونون ا ممَّ واملعرفية، األكاديمية القدرة
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يُعَرف — داون متالزمة من شيوًعا أقل أغلبها — جينية حالة ١٠٠٠ من أكثر ثمة
األطفال يفتقر املثال: سبيل عىل املعرفية؛ والقدرة التعلُّم يف خلًال تسبِّب أنها عنها
لديهم أْي — ٧ الكروموسوم عىل الجينات من سلسلة إىل ويليامز بمتالزمة املصابون
«تشبه مميزة بمالمح يتمتعون لذلك مباِرشة وكنتيجة — الالزم من أقلُّ جينية مادٌة
معدالت وارتفاع الرشايني ضيق مثل صحية مشاكل من يعانون وقد األقزام»، مالمح
بمتالزمة املصابني األطفال جميع يمتلك وتقريبًا املبكرة، الطفولة مرحلة يف الكالسيوم
النطاق عن كثريًا تقل منهم كبرٍي عدٍد ودرجاُت املتوسط، من أدنى ذكاءٍ معدَل ويليامز
نسخة عىل الجينات من حفنة غياُب يتسبَّب قد برادر-وييل، متالزمة ويف الطبيعي.
التوتُّر وتدنِّي عقلية، إعاقة يف الحاالت) أغلب (يف األب من املوروثة ١٥ الكروموسوم

بالطعام. هوس يف األحيان أغلب يف ويتسبَّب الهرموني، واالضطراب العضيل
الكروموسومية أو الجينية الحاالت هذه من بأيٍّ املصابون األطفال لنا يقدِّم قد
التغيري من بسيٍط مقداٍر قدرَة إن املثال: سبيل عىل جيناتنا؛ عمل طريقة عن قيِّمة أفكاًرا
ترشيح جوانب من العديد عىل التأثري عىل الجينية، معلوماتنا يف االختزال أو اإلضافة أو
يعمل منها كالٍّ وأن جيناتنا، مهام تعدُّد مدى تؤكِّد وصحتنا؛ أعضائنا ووظائف أجسامنا
وعليه عامٌة؛ الجيناُت والسابع، الرابع الفصلني يف ناقشنا وكما اآلخر. مع وثيق تعاُون يف
املتالزمات، هذه من بأيٍّ املصابني بني املشرتكة السلوكية لألنماط الدقيق الفحص فإن

والتعليم. الجينات عن الكثري عىل يُطِلعنا أن يمكن
فهم اآلن؛ حتى الكتاب هذا يف بالحديث تناولناهم َمن ليسوا األطفال وهؤالء
التعلُّم فصعوباُت التعلُّم؛ عىل قدرتهم حيث من الطبيعي التوزيع عن جينيٍّا متميِّزون
من الرغم (عىل فحسب الجينات لتأثري خاضعة ال الجيناُت، سببُها منها يعانون التي
متأثِّرًة تكون أن يُحتَمل معينٍة بمتالزمٍة املصابني األشخاص بني الفردية االختالفات أن
خلصنا التي النتائج من الكثري فإن ثَمَّ ومن املعتاد). النحو عىل والبيئات الجينات بفعل
دراساٌت تُجَر لم نفسه. النحو عىل هنا ينطبق ال السلوكية، الوراثة أبحاث من إليها
متالزمة أو داون بمتالزمة املصابني لدى الدرايس والتحصيل القدرة عىل جينيٍّا هٌة موجَّ
التوائم من ا جدٍّ كبريًا عدًدا تتطلَّب الدراسات تلك ألن برادر-وييل؛ متالزمة أو ويليامز
هؤالء أن من الرغم وعىل إال. ليس مناسبة عينات لنا تتوافر ال أْي ؛ املتبنَّنْيَ واألطفال
لثالثة هنا نتناولهم فإننا السلوكي، الوراثة علم أبحاِث اهتماِم ركيزَة ليسوا األطفال
كافة؛ األطفال احتياجات اعتباِر مسئوليَة تعليمي برنامج أيُّ ل يتحمَّ أوًال: رئيسية؛ أسباب
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تمسُّ ما بقدر األطفال هؤالء تمسُّ التعليم تخصيص بشأن إليها َخَلْصنا التي والنتائج
الفردية االختالفات لبحث عظيمة فرصًة لنا رون يوفِّ تحديًدا األطفال هؤالء ثانيًا: غريهم.
بمعلوماٍت اإلملام فرصُة لنا تُتاح وبذلك معينة؛ جينية مرضيًة مسبباٍت لها أن نعلم التي
يف امللحوظة الدقة البالغة الجينية االختالفات فيها بما الجينية، االختالفات مضامني عن
التعليمية األساليب يف نجد أن املحتَمل من وثالثًا: التعليم. إىل بالنسبة الطبيعي، التوزيع

األطفال. هؤالء عىل تطبيقها يمكن التي املقرتحات بعَض الحالية صة املتخصِّ
فاندربيلت جامعة من هوداب روبرت للربوفيسور ظلَّْت الزمان، من عقدين لقرابة
(انظر التعليم أبحاث يف العقلية لإلعاقة املحدِّدة الجينية األسباب مراعاة يف الريادُة
مثل مثلها الخاصة، الرتبية وصفوُف .(٢٠٠٩ ودايكنز، هوداب بحَث املثال سبيل عىل
املسبِّبات فاختالف هذا؛ تحقيق يف صعوبًة وجَدْت ما كثريًا التقليدية، الرتبية صفوف
متالزمة أو ويليامز متالزمة أو داون بمتالزمة املصابني األطفال أن يعني الجينية املرضية
ومن مختلفٌة؛ احتياجاٌت لديهم تشخيصها؛ جرى أخرى عقلية إعاقٍة أيِّ أو برادر-وييل،
بالطريقة منهم طفل لكل والتدريس واحدة متجانسة كمجموعة تصنيفهم ينبغي ال ثَمَّ
من األرجح عىل يحتاجون التعلُّم بإعاقات املصابون األطفاُل ذلك، عىل عالوًة نفسها.
انفعالية بإعاقات املصابني األطفال مع املستخدمة تلك عن تختلف مناهج اتِّبَاَع مدرِّسيهم
التي الجيني الشذوذ فحاالت واملتعددة؛ املعقدة االحتياجات ذوي األطفال أو سلوكية، أو
عن مختلًفا منهم كالٍّ أيًضا تجعل الناس، جموع عن مختلفني األطفال هؤالء تجعل

عليه. يحصلوا أن يمكن الذي األمثل التعليم إىل بالنسبة مهمة مضامني ولهذا اآلخر،
معينًا نمًطا يُبُْدون داون بمتالزمة املصابني األطفال أن اكتُِشف املثال: سبيل فعىل
(ودائًما كمجموعة األطفال فهؤالء التعلُّم؛ يخصُّ فيما الضعف ومواطن القوة نقاط من
يف التفوُّق إىل يميلون بمجموعتهم) الخاص النموذج أو املتوسط عن األفراد يختلف ما
مصاب لطفل التدريس عند ثَمَّ ومن سمعية؛ ال برصيًة معالجًة ن تتضمَّ التي املهام
اإلدراك هذا أدَّى وقد الحديث. من أكثر العرض عىل االعتماد املهم من داون، بمتالزمة
املصابون األطفال املثال: سبيل عىل ا؛ جدٍّ جيدًة نتائَج لها أن يبدو تعليمية الت تدخُّ إىل
اعتبار عند منطقي أمر وهذا اللغوي، النموِّ يف ٍر تأخُّ من يعانون ما غالبًا داون بمتالزمة
نتعلَّم فنحن األطفال؛ هؤالء من كثرٍي لدى خاص ضعٍف موطُن السمعية املعالجة أن
ْن: خمِّ لكْن بالتدريج. معها والتعامل حولنا من اللفظية املثريات إىل باالستماع الحديَث
أن فبما ممكنة، سن أبكر يف القراءة تعليم إنه األطفال؟ هؤالء مع الناجع األسلوب ما
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سيكون البرصية، للمثريات جيًدا يستجيبون ما كثريًا داون بمتالزمة املصابني األطفال
األطفال وبعُض املنطوقة. ال املكتوبة الكلمة خالل من لهم اللغة تدريُس املنطقي من
وأعمارهم، تتوافق قراءة بمستويات تمتُّعهم اتََّضح مبكًرا، القراءَة تعليمهم جرى الذين
وتقدير الذات تقدير من تعزِّز أن يمكن قوة نقطة وهي ذكائهم، معدالت من بكثري وأعىل

اللغوية. الطفل مهارات عىل مفيًدا أثًرا لها أنَّ عن فضًال املدرسة، بيئة يف األقران
يف قوة بنقطة يتمتَّعون ويليامز بمتالزمة املصابني األطفال أن يُعتَقد املقابل، يف
عادًة لفظيٍّا التواُصل عىل فقدرتهم ذكائهم؛ معدل إىل بالنسبة والحديث اللغة مهارات
املصابني لألطفال التدريس عند ثَمَّ ومن املكانية؛ البرصية إمكاناتهم من أقوى تكون ما
برصيٍّا. ال لفظيٍّا املعلومات من ممكن قدٍر أكرب َعْرُض األفضل من تحديًدا، اإلعاقة بهذه
التسلسلية، املعالجة يف خاصًة صعوبًة فيواجهون برادر-وييل، بمتالزمة املصابون أما
أي املتواقتة؛ املعالجة يف أفضل لكنهم األيدي؛ حركات أو األرقام من سلسلٍة تذكُّر مثل
الوقت يف حقيقٍة أغراٍض مع الكلمات باستخدام تكون العدَّ لتعليمهم وسيلة أفضل إن

نفسه.
كبري بشكل مدفوعٌة األطفال من املجموعات هذه بها تتعلَّم التي املختلفة الطرق إن
هذه أُِخدت إْن أكمل نحٍو وعىل أكرب برسعة طفل كلُّ وسينمو الجينية، سماتهم بفعل
لفظيٍّا تعليًما ْون يتلقَّ الذين داون بمتالزمة املصابون واألطفال الحسبان. يف الحقيقة
األطفال أما مختلف، بأسلوب تعليمهم جرى إْن ا ممَّ أبطأ بشكل املتوسط يف سينمون
ال فربما برصية، أدوات باستخدام تعليًما ْون يتلقَّ الذين ويليامز بمتالزمة املصابون
من تناِسبهم، ال تعلٍُّم منهجياُت لهم تُقدَّم الذين فاألطفال اآلخرون. هم يتطوَّرون
ذلك من واألدهى التعلُّمية. صعوباتهم من يزيد ما والنفور؛ اإلحباُط يصيبهم أن املحتمل
يف األطفال لكن هنا، ذكرناها التي املجموعات من مجموعة كل متوسطات عن نتكلَّم أننا

أفراًدا. باعتبارهم إليهم النظر إىل كذلك حاجٍة
هه، توجِّ أن يمكن املجموعة سمات أن من الرغم فعىل دة، معقَّ مسألٌة التخصيُص
دائًما، االهتمام بؤرة يف — املجموعة متوسط ال — الفرد احتياجاُت تكون أن يجب فإنه
مجموعٌة فيه توجد قد موقًفا يواِجهون الخاصة بالرتبية املدرسني إن يقول الواقع أن إال
إىل إضافًة لفظيٍّا، تتعلَّم أخرى صغرية ومجموعٌة برصيٍّا، تتعلَّم األطفال من صغرية
تمثِّل التي والسلوكيات الخصوصية البالغة االحتياجات من الكثري لديهم آَخرين أطفاٍل
الذي النحو عىل األطفال هؤالء من طفل كل تعليم يف املتمثِّل والتحدي لهم. يًا تحدِّ
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الخاصة الرتبية ومدرسو به. يُستهان ال تحدٍّ يقدِّمه؛ أن يمكن ما أفضل به سيُستخَرج
باالستعانة واحد درٍس ح وَرشْ الصف أمام الوقوف أن شخص أي من أفضل يَْعَلمون
آتى إْن هذا ثماره، يؤتي ما نادًرا تفاُعلية، بيضاء لوحة حتى أو واحدة، طبشورة بقطعة
بسبب — الخاصة الرتبية مدرسو يقدِّم أن املمكن من لذلك، ونتيجًة األساس؛ من ثماًرا
لبقيتنا ا جدٍّ مفيدًة نصائَح — املعروفة الجماعية السمات أصحاب األطفال مع خربتهم

التعليم. تخصيص بشأن
الجينات بفعل الفردية االختالفاُت حيث — الخاصة الرتبية سياق يف حتى لكن
التقليدية املدارس يف عليه هي مما أفضل بصورة فهمها يمكن ثَمَّ ومن وضوًحا، أكثر
هوداب الربوفيسور ويعرفنا بفاعلية. التعليم تخصيص حيال اليأس من درجة ثمة —
العقلية لإلعاقات املختلفة الجينية املرضية املسببات مراعاة فكرة تواِجه مقاومٍة بوجود
السيناريو، هذا يف الخاصة. الرتبية «تجزئة» عليه يُطَلق مما خوًفا الدروس تخطيط عند
أصحاب األطفال لفصل رضوريًة ستصبح املنفصلة الصفوف أن من اإلداريون يخىش
فحوى هو هذا وإجماًال إداريٍّا. كابوًسا رصاحًة، سيكون، هذا وأن املختلفة، االضطرابات
التقليدية واملدارس الخاصة الرتبية مدارس يف ص املتخصِّ للتعليم املقاومة أوجه جميع
الكثري ويراه تنفيذه، لكيفية الكفاية فيه بما وجيٌه إدراٌك لدينا يتوافر فال السواء؛ عىل
أفضَل يكون وقد الجينية؛ الناحية من عمليٍّا يكون قد الحقيقي والتخصيص مستحيًال.
كيف لكْن املثايل؛ التعليم نظام إىل يُفِيض ربما بل طفل، كل إمكانات الحتضان سبيٍل
باإلجابة سنبدأ سؤال أول وهو بالطرح، جدير سؤال إنه الواقع؟ أرض عىل تطبيقه يمكن

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف عليه

الخاصة التعليمية االحتياجات نطاق بسط (1)

املصابني األطفال عىل الخاصة التعليمية االحتياجات حول مناقشتنا ركََّزْت اآلن حتى
بمظلة املشمولني الوحيدين ليسوا األطفال هؤالء لكن جينية، ألسباب تعلُّم بإعاقات
ترصيح عىل للحصول التقدُّم لألبَويْن يمكن املتحدة، اململكة ففي الخاصة؛ االحتياجات
له ويحق طفلهما يحتاجه الذي اإلضايف الدعم د تحدِّ قانونًا ملزمة وثيقة وهو خاص؛
املدارس تالميذ من ٪٢٫٧ الخاصة التصاريح أصحاب األطفاُل يشكِّل عليه. الحصول
حني مرشَّ يكونون ما عادًة اآلن حتى عليهم ركَّزنا الذين واألطفاُل املتحدة، باململكة
املناطق بعض يف أنه من الرغم عىل خاص، ترصيح عىل للحصول العنُي تُخِطئهم ال
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من الكفاُح آبائهم عىل يتوجب يزال ال — املوازنة يف التخفيض تدابري أثناء خاصة —
َمنْح املثال، سبيل عىل الترصيح، عىل يرتتَّب وقد ُمْخٍز. يشء وهو عليه، الحصول أجل
يمكن اإلجراء، هذا ينجح وعندما للطفل، خصويص معاِون لتوفري املاَل تقليديٍة مدرسٍة
وعرضه الصف، مدرِّس سيرشحه الذي الدرس بأخذ الطفل تعليِم تخصيُص للمعاون
الحصول إىل به أدَّى الذي واالضطراِب الطفل عن يعرفه ما مع تتفق بطريقٍة للطفل
يتمتَّعون أشخاٍص بخدمات االستعانة عىل النهج هذا نجاُح ويعتمد خاص. ترصيٍح عىل
بحيث لهم الالزم التدريب وتوفري النحو، هذا عىل التعليم تخصيص عىل والقدرة باإلرادة
املنهج لهذا ويمكن األطفال. هؤالء ملثل الجديدة الدعم طرائق عىل مطَِّلعني يكونون
الراجعة الخاصة التعليمية االحتياجات ومع التعلُّم، إعاقات مع باهًرا نجاًحا ق يحقِّ أن
الخاص والترصيح الحركة. وَفْرط االنتباه قصوِر واضطراِب ِد التوحُّ مثل سلوكيٍة ألسباٍب

خاصة. بمدرسة مكان عىل الطفل لحصول رشٌط أيًضا
ًما تقدُّ ق يحقِّ وال معينٍة بحالٍة تشخيصه يَجِر لم الذي الطفل اعتبار يمكن كذلك
باململكة هذا يحدث عندما الخاصة. التعليمية االحتياجات ذوي من باملدرسة؛ كافيًا
قد كربى تجديٍد بعمليِة يمرُّ اآلن النظاَم أن من الرغم عىل — اآلونة هذه يف املتحدة
من األول باملستوى الطفَل املدرسُة تضع — األطفال هؤالء يحتاجه الذي الدعَم تسحب
ويف املدريس». «اإلجراء حاليٍّا عليه يُطَلق الذي الخاصة، التعليمية االحتياجات تصنيف
تُوَضع ثم معني، جانب يف ًما تقدُّ يُحِرز ال أنه الطفل والَدِي املدرسُة تبلِّغ املرحلة، هذه
كافيًا. ًما تقدُّ يُحِرز كي العون من مزيًدا للطفل املدرسُة وتقدِّم به، خاصة تعليمية خطة
يصنع قد أنه املدرسُة ترتئي يشء أي أو املعدات أو التدريس من مزيًدا هذا ن يتضمَّ وقد
املدريس «اإلجراء إىل املدرسُة تنتقل كافيًا، ًما تقدُّ تحقيقه عدم يف الطفل استمرَّ وإِن فارًقا.
النطق اضطرابات عالج اختصايص مثل خارجيني صني متخصِّ إىل تتَِّجه حيث اإلضايف»؛
بعض ويف النفس. علماء أو االستشاريني، أو الطبيعي، العالج اختصايص أو واللغة،

مالذ. كأول اإلضايف املدريس اإلجراءُ يُتََّخذ الحاالت،
يكتشف إذ امُلخصص؛ للتعلُّم جيد نهج هو — نجاًحا ق يحقِّ عندما — النظام وهذا
دام ما إليه يحتاج ما توفري ويحاول مساعدٍة، إىل حاجٍة يف األطفال من طفًال أن املدرس
طفًال أن مفادها تقديرات إىل أدَّى النهج هذا أن هو هنا لالهتمام املثري األمر إليه. حاجة يف
وهو خاصة، تعليمية احتياجات من يعاني املتحدة باململكة أطفال خمسة كل بني من
نوًعا تهكُّمي نحٍو عىل نُِقل الذي األمثلة، فأحد اليشء؛ بعض عدائيًة فعٍل َة ردَّ ولََّد رقم
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االحتياجات بربنامج مؤقتًا لوا ُسجِّ الذين املدارس إحدى بأطفال يتعلَّق بالصحافة، ما
نسخر أن لنا ينبغي هل لكن أفغانستان. يف يقاتلون كانوا آباءهم ألن الخاصة التعليمية
يتداخل أفغانستان يف يقاتلون الذين آبائهم عىل األطفال قلق كان إن اإلجراء؟ هذا من
إضايف دعٍم توفري حيال السلبي الفعل ردِّ َفْهُم الصعب فمن التعلُّم، عىل قدرتهم مع
إنها مؤقتة. لفرتة استمرارها املحتمل ومن حقيقيٌة الخاصة التعليمية فاحتياجاتُهم لهم؛
تصنيف — والتعيني التصنيف عىل اإللحاح إن املشكلة، تسبِّب التي ًدا مجدَّ التسمية
عىل يبدو، ما عىل اآلَخرين، ع يشجِّ ما هو — «خاصة» احتياجات ذو أنه عىل طفل أي

مهاجمتك.
«متفوِّقون» عليهم يُطَلق َمن ج: املتدرِّ القدرة نطاق من اآلَخر الطرف عن وماذا
تعليمية؟ أولوية األطفال لهؤالء هل خاصة؟ حاجٌة العالية القدرُة هل «موهوبون»؟ و/أو
طريقٌة أنها أم الطموحة؟ الوسطى الطبقات اسرتضاء يف املبالغة من نوع ذلك أن أم
فصلهم عدم طريق عن حولهم، َمن كلَّ وتفيد تفيدهم األذكياء األطفال باحتياجات للوفاء
الطبيعي؟ التوزيع عن جينيٍّا مختلفون بمدارسنا األطفال أذكى هل انتقائية؟ مدارس يف
الجينية خريطتهم خلط إىل يؤدِّي الجينية مادتهم يف نقص أو بزيادة تمتُّعهم أيُحتَمل
أو داون بمتالزمة املصابني أولئك من املعرفية الناحية من حظٍّا أكثر يجعلهم نحٍو عىل

برادر-وييل؟ متالزمة أو ويليامز متالزمة
العامة املعرفية القدرة ارتفاع أن للتوائم املبكر التطور دراسة يف أبدينا أن سبق
عىل ينطبق نفسه األمر وأن الطبيعي، التوزيع عىل تؤثِّر التي نفسها بالجينات يتأثَّر
ذوي لألطفال تقييًما أجرينا إْن أننا إال والرياضيات؛ اإلنجليزية اللغة يف القدرة زيادة
نكتشف فقد باملائة)، ٪١٠ أو ٪٥ أعىل ال ٪٠٫١ (أعىل غريهم دون اإلطالق عىل قدرٍة أعىل
الحالية، بحثنا خطة مع التقييمات هذه مثل إجراء يمكن ال يحدث. مختلًفا شيئًا أن
كبرية إجمالية عينة وجود من الرغم وعىل العينات؛ من املطلوب الضخم العدد بسبب
٩٩٩ نقيص عندما يكفي، بما إحصائيٍّا مؤثِّرًة أو يكفي بما كبريًة ليست فهي لدينا، ا جدٍّ
األطفال أعىل فإن نعرف، ما عىل وبناءً ذلك، من الرغم عىل عينة. ١٠٠٠ كل بني من عينة
أن وبمعرفة الجميع، يحملها التي نفسها الجينات يحملون املدارس من بمدرسٍة قدرًة
أَْخذ ينبغي هل إليهم، بالنسبة ا جدٍّ مملٌّ أو ا جدٍّ سهٌل الصفِّ أغلُب به املكلَّف الفْرَض
يعيق للصف نسبيٍّا البطيء التقدُّم كان إْن ذلك. ينبغي بالطبع األهمية؟ محمل عىل هذا
حاجة لديه الطفل وبالتأكيد عالجها؛ ينبغي مشكلة فهذه التعلُّم، عىل ذكيٍّ طفٍل قدرَة
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قوة نقاط من به يتمتَّع ملا مناِسٍب بشكٍل ص املخصَّ التحفيز، من ملزيٍد خاصة تعليمية
بالصف. زمالئه مثل تماًما ضعف؛ ومواطن

التعليمية االحتياجات فئات إىل واملوهوبون» «املتفوقون األطفال يُضاف عندما
الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي من طفل وجود ع نتوقَّ األرجح فعىل الحالية، الخاصة
يكون أن ينبغي فال الضآلة؛ بالَغ يزال ال الرقم هذا أن نرى ونحن أطفال. أربعة كل بني
األطفال جميع أن رأينا فقد طفٍل. كلُّ بل أطفال، خمسة أو أربعة بني من واحًدا العدُد
أو مؤقتًة صعوباتهم تكون وقد معينة، مرحلة يف خاصة تعليمية باحتياجات يمرون
صة ومخصَّ وداعمة فورية الستجابة ون مستِحقُّ لكنهم البيئة، أو الجينات سبَّبَتْها دائمًة،
ترصيٍح إىل األطفال هؤالء بعض يحتاج قد املشكلة. عالُج يقتضيها التي املدة طوال
إىل به حاجة ال أغلبهم لكن حقيقي، تعليم عىل الحصول يف حقهم لحماية ما نوٍع من
مللف املدرسة إعداُد هو األطفال هؤالء يحتاجه ما مثايل، عاَلم ويف نوع. أي من تصنيٍف
ذلك يف متاحة جينية معلومات أي ذلك يف بما ضعفهم، ومواطن قوتهم بنقاط موثَّق
املحددة املشكلة عن املتاحة واملعرفة املعلومات هذه بني الَجْمع حينها ويمكن الوقت؛
التصنيَف طرحنا فإْن املطلوب. العون نوع إىل ل التوصُّ أجل من الطفل، بها يمر التي
َجْدل فسيفقد يحتاجونه، متى كلهم لألطفال إضايف َدْعم توفري يف التفكري يف وبدأنا جانبًا
بعَض األطفال كلُّ سيجد جينية، وألسباب حدته. من كثريًا الخاصة التعليمية االحتياجات
ومراقبتهم بعنايٍة مسارهم تتبُّع جرى وإن صعبًة. الخربات أو املواد أو التعلُّم طرق
يف ترتسخ وال املشكالت حلُّ يتسنَّى بحيث اإلضايف الدعم تقديم حينها يمكن وفهمهم،
داعَي ال بشكٍل املتدنِّي الدرايس تحصيلهم أو قدرتهم عن سلبية معتقداٌت األطفال نفوس
يوجد ال لكْن خاصة»، احتياجات «ذوو أنهم عىل األطفال إىل يُشار ما ا جدٍّ كثريًا له.
خاصة باحتياجات طفل كلُّ «يتمتَّع» أن املحتمل من بل خاصة، احتياجات «ذو» طفٌل
يف الخاصة التعليمية االحتياجات بهذه الوفاء ُسبَُل وسنناقش تعليمه، من ما مرحلٍة يف

الثاني. الجزء

ص امُلخصَّ للتعلم العميل التطبيق (2)

الرئيسية، صة املشخَّ اإلضافية االحتياجات ذوي من أطفاًال تضمُّ التي األَُرس من كثريٌ
ص املخصَّ التعليم مناهج من منهج وهو املتابعة)؛ (خدمة بورتيدج خدمة مع يتعامل
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املتابعة زائُر لألطفال ص يُخصَّ هناك. ابتُِكر حيث ويسكونسن يف مدينة باسم ي ُسمِّ
املتابعة اختصايصُّ يُالِحظ األوىل، الجلسات وخالل باملنزل. بانتظام زيارتهم يتوىلَّ الذي
إىل قياًسا َره تطوُّ يتابعون رعايته، عىل القائم أو أيهما أو والَديْه مع وبالتعاون الطفَل،
يف الطفل نجح مرحلٍة كلَّ يحدِّدون إذ صغرية؛ خطوات إىل مة مقسَّ تنموية فْحٍص قائمِة
ملٌف عليه يقام معياريٍّ أساٍس لوضع املعلومات هذه يستخدمون ثم بالفعل، اجتيازها
عىل للطفل الفعيل النموَّ يعكس ألنه «مضطربًا»؛ أو منتظم غريَ يكون ما غالبًا تنمويٌّ

الجوانب. من مجموعٍة نطاِق
عىل الطفل يعمل كي محدَّدة أهداًفا املنزيل املتابعة زائُر يضع املرحلة، هذه يف
وأنشطة ألعابًا الوالَديْن يعرِّف زيارٍة كل ويف التالية، القليلة األشهر مدار عىل تحقيقها
ما اكتشاف عىل النظام هذا يقوم ألهدافه. تحقيقه يف طفلهما َدْعم عىل يساعدهما كي
ومحاولة عمله يستطيع ال ما عىل الرتكيز ال هذا، واستغالل بالفعل عمَله الطفُل يستطيع
ما غالبًا الذي نوعه، من الفريد التنموي الطفل ملَف املعياري األساُس ويمثِّل عالجه.
أربعًة أو ثالثًة أو اثنني أو عاًما البالغ املتوسط للطفل التنموي امللف ال منتظٍم، غريَ يكون
الصورة نناقش عندما عرش، الرابع الفصل يف دونه). من (أو به الخاص التشخيص مع
سنستخلص جينيٍّا، موجهة مدرسٍة يف ص املخصَّ التعليم عليها يكون أن يمكن التي
الخاصة. إمكاناتهم لتحقيق كافًة األطفال إلرشاد الَفِطن املنهج هذا من الدروس بعض

ملخصالفصل (3)

املتطلبات أصحاَب األطفاَل أن عىل يُطِلعنا الخاصة التعليمية االحتياجات نظام وجوَد إنَّ
تعليًما لهم ر نوفِّ أن يجب بل وحيد، أسلوب عرب اًال فعَّ تعليًما تعليمهم يمكن ال الخاصة
هذا أن ونرى الخاص. التعليمي وملفهم جيناتهم الحسبان يف آِخذين عليهم، أكثر يركِّز
كانوا لو كما األطفال يُعاَمل ما ا جدٍّ كثريًا حيث التقليدي؛ للتعليم درًسا يقدِّم املجال
األطفال كلُّ يتمتَّع والبيئية، الجينية للتأثريات فنتيجًة كذلك؛ ليسوا وهم نفسه، الشخص
ال األمر أن من الرغم وعىل أخرى. أو مرحلٍة يف ما نوٍع من خاصة تعليمية باحتياجات
مشاِبه بشكٍل مخصًصا منهًجا تقدِّم أن ينبغي التقليدية فاملدارس للتطبيق، قابًال يبدو

عمليٍّا. تطبيقها سنحاول الثاني الجزء يف النظرية. هي وهذه لتالميذها؛
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الدراسة يفحجرة «ُمستنَسخون»

والقدرة الدرايس التحصيل عىل الجيني التأثري مفعول عىل تركيزنا انصبَّ اآلن حتى
األطفاُل لها يتعرَّض التي التعلُّم بيئات سيما ال البيئة، إىل نلتفت واآلن واإلعاقة،
املدرسة داخل يحدث ما فعليٍّا يشكِّله الذي الفارق مدى حول تساؤًال ونطرح بمدارسهم،

كذلك. ليس لكنه بسيًطا، تساؤًال هذا يكون أن ينبغي الدراسة. حجرة أو
لها العلمي واألساِس األساسية الثالث املهاراِت استكشاف بعد ،٢٠٠٥ عام بحلول
عالقات إىل ل نتوصَّ لم للتوائم، املبكر التطور دراسة إطار يف سنوات عدة مدار عىل
َعِدمنا أننا إىل ذلك يرجع ولم الدرايس، والتحصيل املدرسة بيئة بني إحصائية داللة ذات
وعن الدراسة، حجرات سعة عن واملدرسني واآلباء األطفال آالف سألنا فقد املحاولة؛
الدراسة، حجرات يف الفوىض وعن الكمبيوتر، وأجهزة كالكتب ومواردها املدرسة مباني
غذَّيْنا عندما ذلك ومع أحدهم؛ يوردها ما كثريًا التي األخرى العوامل من كبرٍي عدٍد وعن
يشء إىل العوامل هذه تَْرَق لم إياها، منحونا التي باألفكار جينيٍّا هة املوجَّ الدراسات
الدرايس، تحصيلهم يف أطفالنا بني االختالفات من أيٍّا تقريبًا تفرسِّ لم إنها أي مؤثِّر؛
النتائج هذه ْت أَقضَّ وقد الدرايس. األطفال أداء عىل تؤثِّر ال املدرسة داخل البيئة أن وبََدا
إىل يشء أي قبل دفعتنا لكنها الكتاب، هذا كتابة إىل الوقت بمرور ودفعتنا مضاجَعنا،
أيحتمل الكايف؟ بالشكل هًة موجَّ تكن لم مقاييسنا أن أيحتمل املحاولة. يف أكرب جهٍد بذل

ما؟ شيئًا أغفلنا أننا
سبيل أبسط وأن مشرتكة، غري األرجح عىل املهمة التأثريات أن علمنا أن سبق
التوائم بني االختالفات إىل بالنظر يكون املشرتكة غري البيئية التأثريات عىل للتعرُّف
اآلثار ضبط بإمكاننا املتطابقني، التوائم فباستخدام به؛ القيام قرَّْرنا ما وهذا املتطابقني.

البيئة. بسبب أنه بد فال الدرايس، تحصيلهم يف اختالف يوجد كان فإْن الجينية؛
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جامعة من نفس عالم وهو أمليدا، ديفيد الربوفيسور لزيارتنا َقِدم الفرتة تلك يف
سؤال طرح من فبدًال املذكرات؛ دراسات يف خبريٌ أمليدا والربوفيسور بنسلفانيا. والية
مرات عدة حتى أو (يوميٍّا بانتظاٍم الكتابة منهم يطلب أنفسهم، عن الناس عىل واحد
مشاكَل تسبِّب التي التجارب أن ويرى ومشاعرهم، وأفكارهم أنشطتهم عن اليوم) يف
املرء. قوى تستنزف التي التجارب املرتاكمة؛ التافهة الصغرية التجارب هي الحياة يف
باقتباس ُمغَرم وهو اليومية، الناس حياة يف الكامنة الضغوَط املذكرات أسلوُب ويعكس
اليومية الحياة إن طارئة، أزمة مواجهة يستطيع أبلٍه «أيُّ تشيكوف: إىل منسوبٍة مقولٍة

تستنزفك.» التي هي
يحملون العمر، منتصف يف أشخاٍص عىل أبحاثَه أمليدا الربوفيسور يُجِري ما عادًة
واملشاكل العقارية والرهونات واألبوَّة العمل مسئولياِت متفاوتة، بدرجات عاتقهم، عىل
التي الضغوط من كبرٍي قدٍر وجوُد يفاجئه ولم املسنني، آبائهم ورعاية والفواتري الصحية
التي املذكرات منهجيَة أن بالنا يف خَطَر مشكلتَنا، معه نناِقش وبينما دراستها. يمكنه
التي االستبيانات من أكثر باملدَرسة الصغار خربات من االقرتاَب لنا تتيح ربما يستخِدمها
ارتفاع، يف الطفولة مرحلة ضغوط إن فيه لنا يُقال عٍرص ويف حينها. حتى استخدمناها
وربما باملدَرسة. الضغوط عن الناجمة الخربات تأثري دراسة من املنهجية هذه ستمكِّننا
من تنقصهم التي الجوانب تحديد عىل الصغار مساعدة إىل أعمق أسلوٍب تطبيُق يؤدِّي

املدَرسة. وظيفة إنجاح إىل يؤدِّي الذي السحري املكون املدَرسة؛ خربة
إىل إلرسالها املدرسة بيئَة تقيس مفكرًة ْمنا صمَّ أمليدا الربوفيسور مع بالتعاون
بعض يزداد بالتفاؤل شعورنا وبدأ الدراسة، عليهم نُجِري الذين املتطابقني التوائم
املتطابقني، التوائم من زوًجا ٥٠ من عينٍة إىل بالتحدُّث البدءَ تضمُّ خطتنا كانت اليشء.
ثم يوم، كلَّ نفسها األسئلة لنسألهم وخطَّْطنا أسبوعني، ملدة درايس يوم كلَّ ذلك، نحو أو
الدرايس تحصيلهم عن مدرِّسيهم تقارير مع إجاباتُهم اتََّسَقْت هل لنرى البيانات نحلِّل

ال. أم
املذكرات؛ ملناقشة اليومية مقابالتنا أجل من سنستخدمه الذي املقياس بوضع بدأنا
تلميٍذ مع تشاجرَت «هل ومنها: باملدرسة، األقران ضغوط حول األسئلة من بسلسلة بدأنا
اليوَم؟»؛ األشخاص أحد ِقبَل من التجاُهل أو لالستبعاد تعرَّْضَت «هل اليوَم؟»، بالصفِّ
اليوَم؟»، الصفِّ يف يشءٍ فهم يف صعوبًة واجهَت «هل الدراسية: الضغوط إىل انتقلنا ثم
عن باألسئلة قائمة أعَدْدنا كما اليوَم؟»؛ تسلِّمه أن املفرتض كان منزليٍّا فرًضا تسلِّم «أََلم
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مدرِّسك وبََّخَك «هل اليوَم؟»، أسئلة عىل لإلجابة مدرُِّسك دعاك «هل باملدرسني: العالقات
أن املحتمل من الضغوط بأن شعرنا أننا من الرغم وعىل ؟» بالصفِّ انتباهك لعدم اليوَم
قبُل، من جينيٍّا موجهة دراسٍة يف دراسته تُْجَر لم املدرسة، خربة من ا مهمٍّ جانبًا تكون
ولهذا جديدة؛ بطريقة الرسمي التعليم من اإليجابي الجانب عىل كذلك الرتكيز أردنا فقد

ق». «التدفُّ النفيس املفهوَم استخدمنا
وهو ق»، «التدفُّ مصطلح وصف َمن أوَل تشكسنتميهاي ميهاي النفس عالم كان
عىل للسعادة، معيار هو ما حدٍّ وإىل نمارسها، التي األنشطة يف استغراقنا ملدى معيار
«يف الشخَص تشكسنتميهاي ويصف املعني. النشاط يستغرقها التي الفرتة طوال األقل
يضطر وال بامللل، يشعر وال ممتًعا، يجده نشاط يف بعمٍق مستغِرق بأنه ق» التدفُّ حالِة
اقتباسات: بثالثة يبدأ الذي ق» التدفُّ «استبياَن ووضع فيه. يركِّز كي مجهود أي بذل إىل
النحو عىل كلٌّ راقصٍة؛ من والثالث ، موسيقيٍّ مؤلٍِّف من والثاني جباٍل، متسلِِّق من األول

التايل:

يشعر ال أفعله، فيما تماًما منخرط أنا آَخر، يشء أي يف أفكِّر ال يرشد، ال عقيل
أقلُّ أنا العالم، عن معزول أنني يبدو يشء، أيَّ أسمع ال يسوء، بما جسدي

وملشاكيل. لنفيس إدراًكا

شعروا قد كانوا إن االستبيان عىل املجيبون يُسأل االقتباسات، هذه قراءة بعد
(تشكسنتميهاي املشاعر هذه عىل ت حضَّ التي األنشطة وعن مشاِبهة، بمشاعر
أن يمكن التي قية» «التدفُّ أنشطتهم عىل يتعرَّفون وبذلك ١٩٨٨)؛ وتشكسنتميهاي،
عىل يُِجيبون ثم السيارة، غسل مثل تقليديًة أو الجبال، تسلُّق مثل تقليديٍة غريَ تكون
استبيان مالءمَة قرَّْرنا وقد عليها. تعرَّفوا التي قية» «التدفُّ األنشطة عن األسئلة من سلسلٍة
كأنشطة والعلوم والرياضيات اإلنجليزية اللغَة ْدنا وحدَّ دراستنا، أجل من تشكسنتميهاي
هذه يف ق بالتدفُّ شعورهم مدى عن بدراستنا التوائم لسؤال وخطَّطنا محتَملة، قية» «تدفُّ
ق، بالتدفُّ املتعلِّقة الُجَمل من سلسلٍة مع اتفاقهم مدى عن سؤالهم عرب يوٍم، كلَّ الدروس
يل ينبغي ما بالتحديد «عرفت بالقلق»، «أشعر باالستغراق»، «أشعر املثال: سبيل عىل

بامللل». «شعرُت فعله»،
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ورسيٍع مختٍرص بمقياٍس املذكرات عن اليومية مقابالتنا اختتاَم قرَّْرنا النهاية، ويف
سانحًة الفرصُة وكانت رائدًة دراسًة كانت هذه ألن — وحيد سؤال من ٍن مكوَّ ما نوًعا
حيث ١٠؛ إىل ١ من برقٍم الدرايس يوَمهم يصفوا أن التوائم من نطلب فكنَّا — للتجريب

يوٍم. أفضل ١٠ والرقم به، مرُّوا يوٍم أسوأ يعني ١ الرقم كان
األطفال، من صغرية عينٍة عىل جدواه اختباُر وتمَّ جاهًزا املقياُس أصبح إن ما
توائم أَُرس من اجتماعيٍّا ممثلة بعينٍة االتصال للدراسة التابعون املحاِورون بدأ حتى
عمرهم؛ من العارشة يف متطابقني توائم يرعون الذين للتوائم، املبكر التطور دراسة
للعطاء ونموذًجا إيجابيًة، االستجابُة وكانت املشاركة. يودُّون كانوا إن ا عمَّ لسؤالهم
إىل يتحدَّثون املحاِورون كان أسبوعني، مدار وعىل بدراستنا. املشرتكة األَُرس من املستِمر
حيث من تقييَمهم مدرِّسيهم من وطلبوا املدرسة، بعد مساء كلَّ ذلك نحو أو توءًما ٦٠
بياناتنا قاعدِة تغذيُة ْت وتمَّ والعلوم. والرياضيات اإلنجليزية اللغة يف الدرايس تحصيلهم
عىل واضحة عالمٍة ظهوِر أمِل عىل الجمر من أحر عىل وانتظرنا مباَرشًة، باالستجابات
وآخرون، (آسربي الدرايس التحصيل عىل املدرسة داخل البيئُة بها تؤثر التي الكيفية

.(٢٠٠٨
عملنا الذي األول اليوم يف إنه فسنقول القسَط يْنا توخَّ وإْن تظهر، لم العالمة أن إال
أمل خيبُة أصابتنا عليها، حصلنا التي لالهتمام املثرية الجديدة البيانات مجموعة عىل
قليًال مهمًة، كانت لو كما بََدْت خرباٍت عىل وهناك هنا عالمات توجد كانت إذ كبرية؛
وقد الفشل أذياَل نجرُّ عدنا عندما أننا إال اكتشاف. أي إىل ل نتوصَّ لم أننا إال األقل، عىل

املعتم. الطريق يف خافتًة مصابيَح اكتشفنا معنوياتنا، انهارت
والضغوط األقران ضغوط أن من الرغم عىل أنه حقيقة من األول النور بصيُص جاء
كانت فقد عامٍّ؛ بوجٍه الدرايس بالتحصيل ارتباُطها يثبت لم املدرسني وضغوط الدراسية
املدريس. اليوم حيال اإليجابية وبمشاعرهم األطفال، لدى ق بالتدفُّ سلبيٍّا ارتباًطا مرتبطًة
عالقات نسبُة وكانت باملدرسة؛ بالسعادة سلبيٍّا مرتبطٌة باملدرسة الضغوط أن وظهر
أخرى، ناحية من ق والتدفُّ ناحيٍة من الدراسية والضغوط األقران ضغوط بني االقرتان
بدايًة. كانت لكنها عنها، نبحث رشعنا التي النسبَة تكن لم إحصائية. داللة ذات نسبًة
بني إحصائية داللة ذات اقرتاٍن عالقاِت إيجاد هو تحديًدا به معنيِّني كنَّا ما لكن
متطابَقنْي. توءَمنْي لدى الدرايس التحصيل يف واالختالفات املدرسة خربة يف االختالفات
فأي كافة؛ جيناتهما يف يشرتكان املتطابقني التوائم من زوج يف الطفلني كال وألنَّ
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خربتهم يف االختالفات اقرتنت وإذا فيها. تسبََّب ما هي البيئة أن بد ال بينهما اختالفات
بيئي كمؤثر تعمل املعنية الخربة أن يعني فهذا الدرايس، تحصيلهم يف االختالفات مع
غري البيئية بالتأثريات حافلٌة املدرسة أن افرتاِض إىل عملنا يف نستند ونحن مشرتك. غري

خاص. بشكل الدرايس التحصيل وعىل السلوك، جوانب أغلب عىل املشرتكة
إذا أنه اكتشفنا فبدايًة إحصائية؛ داللة ذات اقرتان عالقات بعض عىل بالفعل عثرنا
قلَّت اآلَخر، التوءم له تعرَّض ا ممَّ أكثَر أقراٍن لضغوِط املتطابَقنْي التوءَمنْي أحد تعرَّض
اللغة دروس خالل بالتدفُّق أو باالستغراق أو بالسعادة الشعور عن تعبريه احتماالت
أقلَّ كان أقرانه مع أكثر صعوباٍت يواِجه الذي الطفل أن من الرغم عىل لكن اإلنجليزية.
منهم؛ كثريًا أقلَّ كان أداءه أن بالرضورة هذا يَْعِن لم اإلنجليزية، اللغة حصص يف سعادًة
املتطابقة التوائم اختالفات بني إحصائية داللٍة ذي مستًوى عىل اقرتان عالقة توجد فلم
للغة الدرايس التحصيل يف املتطابقة التوائم اختالفات وبني ق، التدفُّ أو األقران مشاكل يف
بالغَة كانت استخدمناها التي املدرسني تقييمات ألن النتيجة هذه ظهرت ربما اإلنجليزية.
َغر، الصِّ بالغَة كانت عينتنا ألن أو الصغرية؛ االختالفات تعكس أن منعها ما البساطة،
رابط أي يوجد ال ألنه أو اإلحصائية؛ الداللة ذات االقرتان عالقات تعكس أن منعها ما
حني يف ،٥ أو ٤ أو ٣ مثل تقييمات املدرسون منحنا املثال: سبيل فعىل اإلطالق. عىل
أو ٤ب أو ٤أ أو ٣ج أو ٣ب أو ٣أ مستويات عىل الواقع يف تقييمهم يجري التالميذ أن
هذا وعمليٍّا عام. كلَّ تقريبًا فرعيَّنْي مستوينَْي بمقدار ن التحسُّ التالميذ من ويُنتَظر ٤ج،
عن متقدِّم فاألول ٤ج، بمستوى واآلَخر ٤أ، بمستوى التوءمني أحد كان إن أنه يعني
القصور مع حتى أنه إال ذلك. إظهار من تتمكَّن لم بياناتنا أن إال بأكمله، بعاٍم الثاني
االختالفات بني االقرتان عالقة فإن العينة، حجم وِصَغر املدرس تقييمات لبساطة الكبري
الُقْرب بالغَة كانت اإلنجليزية، للغة الدرايس التحصيل يف واالختالفات األقران ضغوط يف
الكربى الدراسة أجل من بالبيانات سنحتفظ السبب ولهذا إحصائية؛ داللة تحقيق من
ذات عالقة إيجاد إزاء حذًرا تفاؤًال متفائلون ونحن وقٍت. أقرب يف إلجرائها نخطِّط التي

الدرايس. والتحصيل األقران مشاكل بني إحصائية داللة
ترتبط األقران ضغوط يف املتطابقة التوائم بني االختالفات أن اكتشفنا ذلك بعد
للرياضيات؛ الدرايس التحصيل يف املتطابقني التوائم لدى باالختالفات مدلول ذا ارتباًطا
وكذلك الرياضيات. يف أقلَّ أداءً يؤدِّي أكثَر مشاكل من عانَى الذي الطفل كان بحيث
مدلول ذا ارتباًطا العلوم دروس يف ق» «التدفُّ يف املتطابقني التوائم بني االختالفات ارتبَطِت
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اإلشارة كانت وإْن — األبحاث هذه وتشري للعلوم. الدرايس التحصيل يف بينهم باالختالفات
حيال ومشاعرهم عالقاتهم يف التحكُّم عىل األطفال مساعدة أن إىل — قاطع غري بشكل
ُسبُل وإيجاد بالتأكيد)، الفعل من أسهل (والقول العالقات هذه إطار يف مشكالت أية
عىل كبري تأثري لها يكون قد العلوم؛ دروس سيما ال الدروس، يف بعمق يستغرقوا كي
غري أمر وهذا طفل؛ كل يحمله الذي النووي الحمض عن بمعزل الدرايس، التحصيل

عليه. للعمل مجاًال لنا ويوفر واعد، لكنه واضح
أعمارهم ترتاوح الذين املتطابقني التوائم آباء إىل نتحدَّث كنَّا أحدث، أبحاث ويف
بالشهادة أدائهم مستوى يف االختالفات سبب عن البحَث محاِولني عاًما، و١٨ ١٦ بني
نتائج بني كثرية كربى اختالفاٍت نََر لم أننا باإلشارة الجدير ومن الثانوي. للتعليم العامة
الجينات أن مبكِّرة سنٍّ يف أبحاثُنا إليه َلْت توصَّ ما يؤكِّد ما املتطابقني؛ التوائم امتحانات
يشري ما االختالفات؛ بعض بالفعل نرى أننا إال الدرايس. التحصيل ر تطوُّ يف األهمية بالغُة
املثال: سبيل فعىل األقران؛ نظريَة تذكر ما كثريًا املعِنيَّة واألَُرس مهمة، بيئيٍة تأثرياٍت إىل
(ليسا ومارك دانيال عاًما: ١٧ العمر من يبلغان متطابَقنْي توءَمنْي والَدْي إىل ثْنا تحدَّ
الشهادة مواد يف و(ج) (أ⋆) بني تنوََّعْت درجات، ١٠ مارك َق حقَّ الحقيقيني). اسَميْهما
لدراسة بالجامعة االلتحاق يف ويأمل أ،1 املستويات يدرس وكان الثانوي، للتعليم العامة
للتعليم عامٍة شهادٍة يف موادَّ أربع اجتياز من فتمكََّن دانيال أما املوسيقى. تكنولوجيا
مهنية، دورة عىل للحصول بكليٍة والتحق و(ج)، (أ⋆) بني تراوحت بدرجات الثانوي
عمليٍّا. تدريبًا تتيح وظيفة عن ويبحث العمل عن عاطًال وأصبح األول العام يف فشل لكنه
تأثريٌ لها يكون أن املحتمل ومن الدرايس، التحصيل يف الضخامة بالغُة اختالفات وهذه
االختالفات بدأت الواقع، ويف الرشد. مرحلة يف الولَديْن خربات بني االختالفات عىل كبري
بضغوط يمرُّ فمارك عه؛ نتوقَّ الذي النحو عىل بالرضورة ليس ولكن الظهور، يف بالفعل
طويًال يقيضوقتًا دانيال أن حني يف ه، صفِّ عن التخلُّف من َقِلق ألنه كثريًا يخرج وال أكرب
والَديْهما، إىل ثْنا تحدَّ عندما نَِشطة. اجتماعية بحياة ويستمتع البدنية، اللياقة بصالة
«ضيََّع وقاَال: هذا، ثماَر وجنى ببساطة أكرب مجهوًدا بذَل مارك أن املباِرش ردُّهما كان
أحد تمتُِّع تفسريُ أمامنا يزال ال لكن الصف.» َج مهرِّ وأصبح اللهو، يف طويًال وقتًا دانيال

اآلَخر. عمِل أخالقياِت من أقوى عمٍل بأخالقياِت التوءمني
والتحصيل ومارك دانيال خربات بني االختالفاِت أكرب، بتفصيٍل ناقشنا، عندما
طوال منفصلني دراسيَّنْي فصلني يف كانَا الولَديْن أن اكتشفنا منهما، لكلٍّ الدرايس
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أنهما بََدا عامني أول ويف مشرتكة. غري خربات لوجود كبريًة فرصًة َر وفَّ ما املدرسة؛
عىل ق يتفوَّ مارك كان االبتدائية، املدرسة بنهاية أنه إال متساٍو، بشكل األداء نان يحسِّ
إىل ساَرَعا قليًال، النقطة هذه يف التفكريَ والَديْهما من طلبنا وعندما باستمراٍر. أخيه
مقرَّبنَْي «صديَقنْي كانَا ومارك دانيال أن من الرغم وعىل الصداقات. تأثري إىل األمر َعْزو
عام بوجٍه يتحرَّكان كانا فقد املشرتكني، األصدقاء بعض لديهما وكان مولدهما»، منذ
مارك أصدقاء وصَفا وقد حولك». من الصحبة رهن كله و«األمر ا، جدٍّ مختلفة دوائر يف
مكرتثني وغري للمرح محبِّني فكانوا دانيال أصدقاء أما وأذكياء، سون متحمِّ أطفاٌل بأنهم
مجموعًة فإن آخرون أوضح وكما فحسب، واحد مثال وهذا منهم. ع باملتوقَّ بالوفاء كثريًا
يقلقون اآلباء من كثريًا أنَّ تظل الحقيقة أن إال «بيانات». تواُفر تعني ال «القصص» من
عىل األضواء سلََّطِت الرائدة ودراستُنا أطفالهم، عىل السلبية الصداقات تأثري بشأن
الدرايس. التحصيل عىل املشرتك غري البيئي للتأثري ممكنًا مصدًرا بصفتها األقران عالقات
مارك، قه حقَّ يشء أي تحقيق من يتمكَّن أن ِلدانيال ينبغي كان بالجينات، يتعلَّق وفيما
علم أبحاث بعض أُجِريت ذلك. من منعه — االحتماالت أحد والصداقات — ما شيئًا لكنَّ
هذه استقداِم من يبدو ما عىل وسنستفيد ر، التنمُّ وكذلك الصداقة، عىل السلوكي الوراثة
من عمله، يمكن ما هناك كان إن عمله، يمكن فيما والتفكري الرتبوي السياق إىل األبحاث
عىل إيجابي تأثريٌ لها يكون قد صحية، صداقة عالقات إقامة عىل الصغار مساعدة أجل

الصداقات. بهذه واالحتفاظ باملدرسة نجاحهم

الدرايس والتحصيل اإليجابية (1)

١ من مقياٍس عىل بأرسه اليوم تصنيف وهو أََال — مقاييسنا أبسط نجح النهاية، يف
متوسط يف املتطابقني التوائم بني االختالفات ارتبطت إذ عات؛ التوقُّ وخاَلَف — ١٠ إىل
الدرايس التحصيل يف اختالفات من بينهم بما إحصائية داللة ذا ارتباًطا اليوم تقييم
أداءً يؤدِّي املدرسة حيال إيجابيًة األكثر التوءم كان وببساطٍة، والعلوم. الرياضيات يف
الطفل وأن والبيضة، الدجاجة احتمالية بالتأكيد توجد والعلوم. الرياضيات يف أحسن
لالهتمام مثريٌة العالقة لكن املدرسة، حيال إيجابيًة أكثر كان بالدروس األداءَ أحَسَن الذي

ذلك. مع
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املدرسة حيال اإليجابية بأن القائلة الفرضية إىل انتهينا دراستنا ختام يف إذن،
عىل مشرتكة غري بيئيٍة كمؤثراٍت تعمل األقران وضغوط الدراسة حجرة يف والتدفُّق
الدراسية والضغوط األقران ضغوط بني قويًة عالقاٍت الحظنا كما الدرايس، التحصيل
يشري ما الدرايس؛ والتحصيل ق التدفُّ بني األقل، عىل املواد بعض ويف ق؛ التدفُّ وبني
سلبيٍّا ارتباًطا ارتبطت الضغوط أن الحظنا وكذلك متسلسل. تفاُعل وجود إمكانية إىل
الروح بتدنِّي متصلة الدرايس الصف ضغوط بأن القائلة الفرضية إىل يشري ما ق؛ بالتدفُّ
له واإليجابية، ق التدفُّ منطلق من املعنوية، الروَح يصيب الذي التدنِّي هذا وأن املعنوية،
كيف األطفال تعليم من نستفيد وربما الدرايس. التحصيل عىل مباِرش غري سلبي أثر
من النوع فهذا الدرايس. أدائهم لدفع كوسيلٍة َق التدفُّ قون ويحقِّ الضغوط مع يتعاَملون
بمزيٍد الفكرة هذه وسنتناول املنهج. من مؤثًرا جزءًا كونه يُثِبت قد التفكري» «مهارات

الثاني. الجزء يف التفصيل من

الدراسة حجرة يف ُمستنَسخون (2)

السابقة، الدراسات مع تكرََّر والذي الدراسة، هذه يف لالهتمام املثرية الجوانب أحد كان
واختلفت داخله مختلفة بخربات تمتعوا ذاته الدرايس الفصل يف املتطابقني التوائم أن
األطفال، فهؤالء تماًما؛ للدهشة مثريًا فستجده األمر هذا يف تدبَّْرَت وإْن له. نظرتهم
يف نشآ عندما التوءمني أن إال بعض، من بعضهم ُمستنَسخون الجيني، الصعيد عىل
يف وحتى مختلف. بشكٍل العاَلَم خربَا عينها، الدراسة حجرة يف وتعلََّما نفسها األرسة
أن منهم فرد كل أدَرَك ألسبوعني، امتدت التي فيها، درسناهم التي القصرية الفرتة
من أقل توءمني كل بني االقرتان نسبة وكانت التوءم. شقيقه خربات عن مختلفة خرباته
البُْعد كل بعيدة نسبة وهي مدرِّسيهما، مع والعالقات األقران ضغوط حيث من ٠٫٥٠
االقرتان نسبة بلغت حيث العلوم؛ دروس يف ق التدفُّ عىل ذاته األمر وانطبق ،١٫٠٠ عن
واملدرسني) األقران مع (والعالقات العلوم بدروس التمتُّع أن إىل يشري ما فحسب؛ ٠٫٣٦
وكذلك، املشرتكة. البيئة أو بالجينات يتأثَّر مما بكثري أكثر املشرتكة غري بالخربات يتأثَّر
فصول يف والتدفُّق الدراسية الضغوط يخص فيما املتطابقة التوائم بني االقرتان عالقات
املتوسط) اليومي التصنيف (يف املدرسة حيال واإليجابية والرياضيات، اإلنجليزية اللغة
املتطابقني التوائم لدى االقرتان عالقات كانت املقابل، ويف بكثري. ٠٫٥٠ نسبة تتجاوز لم
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يف كلها تدور والعلوم، والرياضيات اإلنجليزية اللغة يف الدرايس التحصيل إىل بالنسبة
يف املشرتكة، البيئة وربما للجينات، بكثري أقوى دور وجود إىل يشري ما ٠٫٨٠؛ فلك

الخربة. بمدركات مقارنة الدرايس التحصيل
بشكل بها يمر (أو املدرسية فروضه مع مشكالت من يعاني أن لتوءم يتسنَّى كيف
الواقع يف هو الذي التوءم، شقيقه بها يمرُّ ا عمَّ تزيد بدرجة عالقاته، ومع موضوعي)
البيئية االختالفات أن كما لإلجابة، وارًدا احتماًال الصدفة تكون أن يجب منه؟ ُمستنَسخ
ُحَزم ل تحوِّ قد — إلخ … املشيمة من يصل وما الرحم يف املوقع — الحمل يف تبدأ التي
كل فردية من وخربة فرصة كلُّ تعزِّز حيث متباعدة؛ عوالم إىل املتطابقة إيه إن الدي
وظيفَة بالفعل تؤدِّي املدرسة أن هو ذلك، من الرغم عىل البيانات، يف نراه وما توءم.
والشخصية السلوك عىل تؤثِّر أن يمكن بذلك وهي ذاتيٍّا، األقل عىل املشرتكة، غري الخربة
عىل تأثريها احتماليِة عن أكثر معلومات لنا تتسنَّى ال أنه إال غريها. الصفات من والكثري
الوضع مع يْن، جادَّ وبحثًا دراسًة يستلزم وهذا التأثري. هذا وكيفيِة الدرايس، التحصيل
األطفال أن — املوضوع هذا عن الصيت ذائِع كتاٍب عنواُن يُطِلعنا كما — االعتبار يف
بالتعليم طفولتهم من أدنى كحدٍّ ساعة» ألف عرش «خمسة يقضون الغربي العاَلم يف
فكَّْرَت إْن الشخيص، املستوى وعىل .(١٩٧٩ أوستون، مورتيمور، مون، (راتر، اإللزامي
ع نتوقَّ نحن املشرتك؟ غري البيئي التأثري عىل تلحظها التي األدلة فما التعليمية، خربتك يف
دور عىل حصلت هل بعينه؟ مدرِّس ألهمك هل الكثري. سيالحظون األشخاص أغلب أن
باملنزل تمكث كي املرَض َعيَْت ادَّ هل الفرص؟ من عدًدا لك أتاح املدرسة مرسح يف مهم
ثمة هجرك؟ أو املدرسَة لك صديٍق أفضُل ترك هل باملدرسة؟ ر التنمُّ من تعاني كنَت ألنك
ويكمن بها؛ دراسٍة حجرِة وبكل باملدرسة، رواق بكل املشرتك غري البيئي للتأثري ُفَرٌص
لقد سابًقا، ذكرنا وكما تأثريها. ومناطق التأثريات تلك عمل كيفية تعيني يف التحدِّي
املتطابقني التوائم إىل جديٍد من فيها نتحدَّث جديدة، دراسة يف التحدِّي بهذا اضطلعنا
الدرايس التحصيل يف بحقٍّ فاِرًقا تصنع التي التعليم جوانب اكتشاف إىل ونهدف وأَُرسهم،

املدرسة. من للتخرُّج يستِعدُّون وهم الصغار لدى القرار واتخاذ والسعادة

هوامش

(1) A-levels are national exams linked to university admission, usu-
ally taken in year 13.
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العارش الفصل

االجتامعية بنياملكانة الفجوة
املدرسة وجودة

خيالية قصص يف واألرشار األبطال أدواَر العاملة الطبقة أطفال تقلََّد بأخرى، أو بطريقٍة
دراسية ِمنَح عىل حصلوا الذين القالئل يوجد ناحيٍة، فمن اإلعالم؛ لها ج يروِّ التعليم عن
عىل وبرنستون، وهارفرد وكامربيدج أكسفورد بجامعات التحقوا أو انتقائية، بمدارس
الفقراء حكاية إنها باهٍر؛ بمستقبٍل تُنِبئ ال ظروٍف يف وترعرعوا ُولِدوا أنهم من الرغم
األطفال، هؤالء لصور حبٍّا الصحُف وتكنُّ سندريال. غرار عىل أغنياء إىل تحوَّلوا الذين
ويُلوِّْحَن قصرية، تنانري يرتدين الالئي الرشيقات الفتيات لصور حبَّها يعاِدل يكاد حبٍّا
عدٌد يوجد اآلَخر، الجانب وعىل داللة. ذو ه توجُّ وهو امتحاناتهن؛ يف النجاح بشهادات
امتحاناتهم، يف مرتفعة درجات عىل يحصلون ال ن ممَّ األطفال هؤالء من بكثري أكرب
الطموحون الوسطى الطبقة آباء يغريِّ التي املدارس نفسها هي يرتادونها التي واملدارس
تختار التي بالصور وجزَعها حزنَها الصحُف ر وتصوِّ منها. يهربوا كي سكنهم أماكَن
أماراِت وجوُههم وتحمل برشتَهم، البقُع تكسو لصغاٍر صور عادًة األطفال؛ لهؤالء نرشها
الرداء ذات ترتديه الذي النوع من (ليس للرأس بغطاءٍ مزوَّدة معاطَف ويرتدون التهديد،
تمَّ مدرسًة انْتَِق األمرين. كال أو حوامل أو نني مدخِّ تجدهم ما وكثريًا الصغرية). األحمر
الحدائق، ها تحفُّ ضاحيٍة يف تقع ال أنها بالتأكيد وستجد فاشلة، مدرسة أنها عىل تصنيفها
عىل النقاش وبقرص واملحاسبني. واملحامني واألطباء املدرسني وبنات أبناء يرتادها أو
الرشيرة. الشخصيات سوى تقريبًا يضمُّ ال عاَلًما سنَِلُج غالبًا، الحال هو كما البنني،
وتدني املطامح، بتدني يتَِّصف اليأس من مستنقٌع العاملة الطبقة تعليم أن ويبدو

األخالق. املتدني وبالصغار املكانة، وتدني الدخل،



والتعليم الجينات

الدعاية تحفيز يف كثريًا يساهم الذي — االنطباع هذا هل ا؟ حقٍّ يجري الذي ما إذن
األطفال هل ودقيق؟ ُمنِصف تصويٌر أم خيايلٌّ انطباٌع — املدرسة اختيار حول فيها املباَلغ
منها، القليل عىل حصلوا أو تعليمية، مؤهالت عىل يحصلوا لم آباء يد عىل تربَّْوا الذين
بالرضورة هل الَخِطرة؛ األحياء أحد يف متدنٍّ وبدخل متدنية وظيفية بمكانة ويحظون

إذن؟ فِلَم ذلك، كان وإن باملدرسة؟ األداء يُِسيئون
املكانة أن أولها واملزعجة؛ دة املعقَّ الحقائق بعض تطرح األسئلة تلك عىل اإلجابة
لآلباء التعليمية املؤهالت إىل عادًة السياق هذا يف تشري التي — واالقتصادية االجتماعية
معدل قدرِة عن الدرايس بالتحصيل التنبؤ عىل قدرتها تقل ال — الوظيفية ومكانتهم
من الرغم وعىل العالم. مستوى عىل دراسات يف هذا ثبت وقد كذلك)؛ به (وترتبط الذكاء
التعليمية للمعايري الربيطانية الهيئة تقيسها كما — املدرسة جودة عىل الكبري التأكيد
التنبُّؤ صعيد عىل عليها تطغى واالقتصادية االجتماعية فاملكانة — املتحدة باململكة
البدايات أن فيبدو ٢٠٠٥)؛ بلومني، برتيل، (ووكر، باملدرسة األطفال تحصيل بمستوى

املتدنية. بالنتائج ترتهن ما غالبًا املتواضعة
يمكن جزئيٍّا. متوارثة واالقتصادية االجتماعية املكانة أن هي الثانية املزعجة الحقيقة
التعليمية املؤهالت حيث من األشخاص بني االختالفات نصف تقريبًا الجينات تفرس أن
يبدو يتقلَّدونها. التي الوظيفية املكانات يف التغريُّ قابلية من و٤٠٪ عليها، يحصلون التي
ألرسته، االجتماعي كالوضع الطفل، بيئة جوانب من جانبًا بأن القوَل الغريِب من أن
االعتباِر يف املرءُ يضع عندما مفاِجئ غريُ الحقيقة يف األمر لكن الجينات، بفعل يتأثَّر
والوظيفية. التعليمية املكانة عىل ينعكس وكيف الدرايس، التحصيل عىل الجيني التأثريَ
وأحيانًا الدخول، يف االختالفات من ٪٣٠ تفسريَ تستطيع الجينات أن كذلك نعلم
أخرى تصنيفات اقُرتِحت وقد واالقتصادية. االجتماعية املكانة مقاييس يف مشمولًة تكون
ورأس الثروة)، (أصول االقتصادي املال رأس أساس عىل واالقتصادية االجتماعية للمكانة
تقرؤها، التي (الكتب الثقايف املال ورأس معهم)، تتواصل الذين (األناس االجتماعي املال
دراسة أي تُْجَر لم إلخ). … تزورها التي واملتاحف تحرضها، التي املوسيقية والحفالت
أنه نتنبَّأ لكننا واالقتصادية، االجتماعية املكانة من اإلضافية الجوانب لهذه جينيٍّا موجهة
ألنها التوريث؛ قابلية من كثريًا أعىل مستوياٍت ذلك، من الرغم عىل تُبِدي، أن املحتمل من
االجتماعية املكانة أن اعتبار وعىل وتفضيالته. وميوله الفرد إنجازات من الكثريَ تعكس
كذلك، للتوريث قابٌل لألطفال الدرايس التحصيل وأن للتوريث، قابلٌة لآلباء واالقتصادية
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الروابط بني الوسيط دوَر جزئيٍّا تلعب الجينات أن اكتشَفْت الجينات أبحاث أن عجب ال
املكانة تتأثَّر سبق، ملا إجماًال الدرايس. والتحصيل واالقتصادية االجتماعية املكانة بني
حقيقًة لكثريين يمثِّل وهذا البيئية، العوامل وكذا الجينات، بفعل واالقتصادية االجتماعية

ُمزِعجًة.
اململكة يف االجتماعية الطبقات بني الدرايس التحصيل يف الفجوة تعد ذلك، عىل عالوًة
فاألطفال ُمحِبطة؛ املعلومة هذه تبدو ظاهريٍّا املتقدِّم. العاَلم يف الفجوات أكرب من املتحدة
فالجينات األخرى؛ تلو صعوبًة يواجهون متدنية، مكانة من آباء كنف يف يُوَلدون الذين
يف ضخامتها يف مفرطة بأعداد ممثَّلون وهم أَُرسهم. وضد ضدهم تعمالن مًعا والبيئة
والفجوة خاصة، تعليمية احتياجات من يعانون أنهم عىل املصنَّفني األطفال تقديرات
طويل، بوقت املدرسة يبدءوا أن قبل واضحة الوسطى الطبقة من أقرانهم وبني بينهم
البيئية العوامل بأن علم عىل نحن مشاِبٍه، نحٍو وعىل الوقت. بمرور تتَِّسع تنفك وال
وأنه األقل، عىل الجينية العوامل تأثري بقدر واالقتصادية االجتماعية املكانة عىل تؤثِّر
مكانة ذات أَُرس من التالميذ بعض أن نعلم كما للتغيري. كعامل البيئة استخدام يمكن
األكاديمي، النجاح من االرتفاع بالغة مستويات قون يحقِّ متدنية واقتصادية اجتماعية
األطفال هؤالء يتمكَّن كيف اكتشاُف باألبحاث للتقدُّم املهمة بُل السُّ من أن نقرتح ونحن
فسنتسلَّح السؤال ذاك عىل اإلجابة استطعنا إن هذا. وسبب النجاح، هذا تحقيق من
من والشباب لألطفال إيجابيٍّا فارًقا تصنع التي البيئية التأثريات تعزيز عىل أكرب بقدرة
التفاُوت لتقليل جديدة ُسبُل تعيني من سنتمكَّن واجتماعيٍّا. اقتصاديٍّا محرومة خلفيات

ضده. ال لألطفال الجيني التكوين مع بالتواُفق العمل عرب اإلمكانات، واستخراج
فاملكانة امللحوظة؛ األدلة هذه من تغريِّ أن السلوكي الوراثة علم ألبحاث يمكن ال
ألسباب جزئيٍّا ذلك ويرجع الدرايس، بالتحصيل بالفعل تتنبَّأ واالقتصادية االجتماعية
النقاب لكشف قليًال أعمق الغوص هو السلوكيني الوراثة علماء بمقدور ما لكن جينية.
بعضها املحتمل تفاعلها كيفية فهم يف والبدء الفاعلة، والبيئية الجينية التأثريات عن
أفضل هو التعليم أن عىل عام إجماع يوجد أنه هنا باملالحظة الجدير ومن بعض. مع
علم دراسات بعض أن إال االجتماعي، الحراك وتعزيز الفرص يف التكافؤ لتحقيق آلية
فلعلنا البساطة؛ بهذه ليس األمر أن إىل تشري (٢٠١٢ (جولدثورب، الحديثة االجتماع
املكانة عىل املؤثرة البيئية العوامل عن بحثًا املدارس يتجاوز فيما النظر إىل نحتاج
إيجابية اقرتان عالقات يف تشرتك قد التي االجتماعي، والحراك واالقتصادية االجتماعية
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املرجح ومن باملدرسة، يتعلَّمون كما باملنزل األطفال يتعلَّم والبيئة. الجيني النمط بني
الجينية. اإلمكاناِت التعلُّم بيئات كل يف التعليم تخصيُص يعزِّز أن

مالمح واالقتصادية: االجتماعية املكانة تدني (1)

مكانة ذات بأنها األَُرس من أرسٌة تُصنَّف أن يعني ا ممَّ صغري قاسم َوْصف بمحاولة سنبدأ
املتوسط، يف األَُرس، تلك خربات األرجح عىل تختلف وكيف متدنية؛ واقتصادية اجتماعية
عن يتحدَّث مرتًفا سياسيٍّا يشاهد لم منَّا َمن األعىل. االجتماعية املكانة ذات األَُرس عن
الناس؟ حياة وتناقضات لتعقيدات الحقيقي الفهم من قدر يف ويأمل باألخبار املحرومني
املتوسطة، الطبقة من األرسة من أفقر العاملة الطبقة من األرسة تكون أن ح املرجَّ من
املنزل بيئة جوانب عىل يؤثر أن له النسبي الفقر وهذا املنزل؛ إىل الواردة النقود حيث من
إىل املتحدة باململكة حديثة دراسة َلْت توصَّ وقد بها. الناشئني األطفال عىل تأثريٌ وله كافة،
الخامسة سنِّ يف األطفال لدى املعرفية الوظيفة عىل األرسة لَدْخل وكبري قوي تأثري وجود
مباِرشة، غري تداعياٍت الدَّْخل لتدنِّي أن نعلم ونحن .(٢٠١٢ مون، تشن، جونز، (شون،
السباحة دروس مثل: الكماليات؛ عىل لإلنفاق املوارد وغياُب األبوة ضغوُط فيها بما
والكتب، املعلومات، تكنولوجيا وأجهزة النزهات، أو التعليمية والرحالت املوسيقى، أو
نتيجًة يحَظْون ال الدَّْخل ضعيفة أَُرس يف يشبُّون الذين واألطفال الرياضية. واألدوات
تقلُّ وعليه تعليمهم؛ فرتة طوال األمر هذا ويستمر الصدد، هذا يف الفرص بتكاُفِؤ لذلك
مادة يف صعوبًة يواجهون عندما الخصوصيني املعلمني مثل ملوارد تعرُّضهم احتماالت
الضغوط أن حني ويف املستقبلية. إمكاناتهم ويقيِّد الدرايس تحصيلهم يعيق ما املواد، من
التي املوارد فإن واالقتصادية، االجتماعية املكانة املتدنية األَُرس عىل بالتأكيد حكًرا ليست
لتنمية أكرب فرًصا لهم وتتيح الحال، امليسوري لألطفال اعتيادية بصورة متوافرٌة نذكرها
(لتعليم كلوب بوني منظمة أعضاء أن املصادفة قبيل من وليس وتحديدها. مواهبهم
أطفال من عادًة يكونون وال الوسطى، الطبقة سيماء عليهم تبدو ما عادًة الخيل) ركوب
تحقيق يمثِّل قد العمل. عن العاطلني أو االتصاالت بمراكز العاملني أو النظافة ال عمَّ
ومن املساواة. قدم عىل للجميع الساحة إتاحة طرق إحدى الفرص هذه بني التكافؤ
املقابل، ويف التوريث. إمكانية تقديرات من تقلِّل لن املتكافئة البيئات أن بالذكر الجدير
فعندما للتكافؤ؛ مؤًرشا التوريث إمكانية اعتبار يمكن الثالث، الفصل يف ناقشنا كما
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األفراد، بني الجينية االختالفات ظهوُر إذن سيزداد الجميع، أمام البيئية الساحة تستوي
بسيط ثمٌن — االعتبارات أسوأ عىل — هذا أن إىل وصلنا األول الفصل ويف يقل؛ ولن
يحصل ال حاليٍّا إمكاناتهم. لتحقيق متكافئة بُفَرٍص األطفال جميع تمتُّع مقابل يف ندفعه
وهي متكافئة؛ ُفَرص عىل املتدنية واالقتصادية االجتماعية املكانة ذات األَُرس من األطفال

املحرومني. والشباب األطفال يفيد بما حلها، يف املساعدة يمكننا ربما مشكلة
واالقتصادية، االجتماعية املكانة املتدنية باألَُرس األطفال أن أيًضا األبحاث أظهرت
األعىل باألَُرس األطفال من أقلَّ بمعدٍل إليهم التحدث يجري أفقر، كونهم جانب إىل
بكثري أقل لغوية بمعرفة املدرسَة يبدءون ما وغالبًا واقتصادية، اجتماعية مكانًة
يقضون، العاملة الطبقة أَُرس من فاآلباء .(١٩٩٥ فريبون، ماكانتري، (بروسل-جيتس،
األثرياء اآلباء من الحتياجاتهم استجابًة أقل وهم أطفالهم، مع أقرص وقتًا املتوسط، يف
اتجاٍه تبنِّي أو الضغوط فرط أو الوقت ضيق ذلك يعكس أن ويمكن تعليًما؛ األكثر
أن ويمكن ألطفالهم. املعريف بالتطور مرتبًطا بالفعل يبدو أنه إال األبوة، من مختلف
االرتباط. هذا تأثري كيفية عن املزيد عىل الظاهرة لهذه جينيٍّا موجهة دراسة تُطِلعنا
بأن القول إىل واالقتصاد النفس علم مجال يف الباحثني ببعض النتيجة هذه أدَّْت وقد
من سبيل وهذا فحسب؛ املالية املوارد غياب من أكثر التحفيز بغياب يتعلَّق الحرمان
يمكن ربما املثال: سبيل فعىل املستقبل؛ يف جينيٍّا املوجهة األبحاث أمام املتاحة بُل السُّ
مرحلِة يف لألطفال إال حاليٍّا تُقدَّم ال التي — املتابعة بخدمة شبيهة منزلية خدمة تقديم
الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي من بأنهم تشخيصهم جرى الذين املدرسة، قبل ما
تصميم عىل الرتكيُز املنزليِّني املتابعة زائِري وباستطاعة املحرومة. باألَُرس لألطفال —
هذا منافع تقييم ويمكن والتواُصل، اللعب خالل من الطفل تنمية لتحفيز نافعة طرق

اختبارية. تجربة يف األسلوب
املعرفية القدرة عىل سلبيٍّا مفعوًال لها أن ظهر املنزل بيئة من أخرى جوانب ثمة
واالقتصادية االجتماعية املكانة املتدنية األَُرس بني شيوًعا أكثر وأنها املدريس— والتحصيل
أن األمريكي اإلحصاء مكتب يرى .(٢٠٠٤ وآخرون، (ملكي واالزدحام الفوىض وهي —
هذا انطبق ٢٠٠٠ عام ويف مزدحمة، الواحدة بالغرفة فرٍد من أكثر يقطنها التي املنازل
باململكة ٢٠٠١ إحصاء وبحسب املتحدة؛ الواليات منازل من ٪٥ من أكثر عىل املعيار
يضمُّ الذي املنزل التعريف، هذا وبموجب .٪٧ ويلز وإمارة بإنجلرتا الرقم كان املتحدة،
أكثر، أو أفراد ستة شغله إْن مزدحًما يصبح نوٍم وغرفتَْي وحماًما ومطبًخا معيشٍة حجرَة
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املكانة لتأثريات اإلحصائي الضبط بعد وحتى أطفال. ثالثة يعوالن لزوجني كاٍف لكنه
مرتفعة بمستويات يمرون املزدحمة املنازل من األطفال أن ُوِجد واالقتصادية، االجتماعية
باملنازل اآلباءَ أن نعلم كما املعريف. النمو يف ٍر وبتأخُّ سلوكية، وبمشكالت الضغوط، من
اآلباء انعزاَل يعكس ربما هذا أن الباحثون افرتض وقد ألطفالهم، استجابًة أقلُّ املزدحمة
املستمر األطفال سعي مع التعاُمل محاولة خالل وذلك أطفالهم، عن مقصود غري بشكٍل
االزدحام أن (٢٠١٠ وآخرون، (إيفانز حديثة دراسة وأظهرت انتباههم. لنيل واملزعج
الثالثة، سن يف املعريف بالنمو يُنبئ أن يمكن املبكرة الطفولة مرحلة يف السكن بمكان
ونحن ألطفالهن. جيًدا األمهات استجابة عدم إىل كبري بشكٍل ترجع بينهما العالقة وأن
وأماكن املنزل من كلٍّ يف باألطفال، ضارٌّ االزدحام وأن أهميتَها، اآلباء الستجابة أن نعلم

النهارية. الرعاية
األبحاث لكن واالقتصادية، االجتماعية وباملكانة باالزدحام، مرتبطة والفوىض
االجتماعية املكانة تأثريات ضبط مع حتى الدرايس بالتحصيل تُنبئ الفوىض أن أبَدْت
هادئة منازل من يأتون ما عادًة باملدرسة األداء يُحِسنون الذين فاألطفال واالقتصادية؛
الصاخبة باملنازل األطفال أن ظهر وقد به. التنبؤ يمكن بنظام وتتمتَّع ومنظَّمة نسبيٍّا
طموحات ويُبُْدون الدراسية، التحديات من االنسحاب إىل ينزعون واملضطربة والفوضوية
٢٠٠٨)؛ ولو، (براون املدرسية فروضهم مع املثابرة من منخفضة ومستويات متدنِّية

باملدرسة. أداؤهم َضُعف فوضوية، أنها عىل ملنازلهم األطفال إدراك زاد فكلما
االقرتان كان إذا ا عمَّ وتساءلت الظاهرة، هذه جينيٍّا موجهة حديثة دراسٌة تناوَلْت
أجراه الذي البحث، هذا يقوم املنزل. بيئة أو الجينات إىل يرجع والتحصيل الفوىض بني
عىل تؤثر الجينات أن فرضية عىل للتوائم، املبكر التطور دراسة فريق من هانزكومب كني
الفوىضيف ملستوى الذاتية األطفال تصورات عىل أيًضا تؤثِّر قد لكنها الدرايس، التحصيل
عرشة الثانية يف بالدراسة توائم سألنا فعندما الفرضية؛ هذه صحة ثبتت وقد منازلهم.
من شبًها أكثَر املتطابقني التوائم ردوُد كانت وأَُرسهم، بمنازلهم الفوىض عن العمر من
وقاد الجينات، بفعل تأثََّرْت املنزل بيئة تصورات بأن يوحي ما املتطابقني؛ غري التوائم
الفوىض بني العالقة يف تتسبَّب ربما التنشئة جانب إىل الطبيعة بأن قائلة فرضية إىل ذلك
العالقة هذه فثلثا الفرضية؛ هذه صحَة البيانات تحليل أكََّد وقد الدرايس. والتحصيل
بديهي؛ هنا البيئي والتأثري الجينيات. إىل الباقي الثلث يرجع بينما البيئة، إىل يرجعان
فرضه ألداء نظيفة هادئة مساحٌة املنزل بهذا له تتوافر ال قد فوضوي منزل يف فالطفل
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ال وقد املنزلية، الفروض إلنجاز روتيني نظام إرساء يف الدعم يجد ال ربما أو املنزيل،
وقد لها، احتياج يف يكون عندما يحتاجها التي املصادر من وغريها الكتب إيجاد يستطيع
اإلرهاق بسبب الرتكيز من يتمكَّن ال وربما للنوم، ثابت نظام له يكن لم إْن التعب يُِصيبه
الجانب يؤثِّر كيف لكن ذلك. عليه ب يصعِّ الصياح أو التلفزيون ضوضاء أن بسبب أو
عىل يعتمد أن املرجح من أنه نفرتض لكننا تحديًدا، نعرف ال نحن حسنًا، الجيني؟
مستويات وتدنِّي الفوىض مستويات ارتفاع بني الرابَط ن تُكوِّ التي الجينات تخصه َمن

مستقبيل. بحث يف سنتناوله الذي األمر — الدرايس التحصيل
عالقة عىل مثال أيدينا بني فسيكون الوالدين، جينات عىل باللوم ألقينا إْن ولذا،
قد فوضوية منزلية بيئات يخلقون الذين فاآلباء والبيئة؛ الجيني النمط بني سلبي اقرتان
املنزلية، بالفروض يهتمون ال وقد باملدرسة، التحصيل من كبرية درجة عىل عون يشجِّ ال
كلٍّ من خطر يف أطفالهم وسيقع بذلك، القيام لعدم جيني ميل بسبب جزئيٍّا األقل عىل
اعتبار مع لكن يخلقونها. التي الرتبوية غري والبيئة آبائهم من يرثونها التي الجينات من
املدرسة ويرتادون عمرهم من عرشة الثانية يف الدراسة هذه يف املشمولني األطفال أن
ما؛ لحدٍّ التأثري يف فاعلة غري الخاصة جيناتهم تكون أن املستبعد من أنه يبدو العليا،
كان فإذا والبيئة، الجيني النمط بني نَِشٍط اقرتاٍن عالقُة أماَمنا تكون قد الحالة هذه ويف
ييأس فقد للمذاكرة، الجلوس أو التلفزيون إغالق أو الفراش إىل اإليواء يرفضون األطفال
سلوكهم عىل السيطرة يف وقتًا مدرِّسوهم يميض وقد النظام، فرض محاولة من آباؤهم
بديهي، كالهما أو الجينيني املسارين أحد لهم. الفعيل التدريس يف يمضونه ا ممَّ أطول
للرابط الفعيل التأثري لكيفية الكامل الفهم أجل من األبحاث من ملزيٍد حاجة وتوجد

الدرايس. والتحصيل الفوىض بني الجيني
واالقتصادية االجتماعية واملكانة — املنزل بيئة تؤثر أن يمكن كيف اآلن حتى رأينا
من ذلك مقاومة يمكن كيف لكن باملدرسة، الطفل تحصيل عىل — الخصوص وجه عىل
جديًدا أسلوبًا سنقرتح املؤلَّف، هذا من الثاني الجزء يف جينيٍّا؟ ه موجَّ تعليمي نظام خالل
الطريقة تشكيل يف يساعد ربما أسلوب وهو واملدرسة، املنزل بني الصدع لَرأْب ثوريٍّا
عرب باملنزل أفضل ممارسات عىل ويشجع تلميذ، كل مع املدرسون بها سيتفاعل التي
االقرتان عالقات وجود واقع الحسبان يف يضع أسلوب إنه الفرص. تكافؤ عىل الرتكيز
لدى والدافعية االستغراق مستويات تحسني أجل من وقوتها والبيئة الجيني النمط بني
مستويات من وسيعيل املدرسني، عاتق عىل امللَقى العبء من ف سيخفِّ أنه ونعتقد األطفال.
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لنا أوحت التي األفكار من قاسًما وسنناقش الضعفاء. األطفال لدى املدريس التحصيل
الفصل. هذا يف الحًقا النهج بهذا

واالقتصادية؟ االجتماعية املكانة توريث بإمكانية املقصود ما (2)

بني والعالقة البيئة، بفعل وكذلك الجينات بفعل واالقتصادية االجتماعية املكانة تتأثَّر
يف جزئيٍّا الجينات تحكمها عالقٌة الدرايس والتحصيل واالقتصادية االجتماعية املكانة
أطفال أن يعني وهذا للشخص؛ النووي الحمض طريق عن يرتبطان فاالثنان األصل؛
من املجتمع، يف متدنية ملكانة ليصلوا حياتهم وواصلوا باملدرسة ينجحوا لم الذين اآلباء
وجوهريٍّا، بيئية. ألسباب يشبهونهم ما بقدِر جينية، ألسباب آباءهم يُشِبهوا أن املرجح
من املستهدفة األَُرس — الدخل متدنية أَُرس يف الناشئون األطفال يكون أن املحتمل من
ثَمَّ ومن بيئيٍّا؛ وكذلك جينيٍّا ضعفاءَ — ستارت» و«هيد ستارت» «شور مثل مرشوعات
األضعف األعضاء دعم أجل من عمله يمكننا الذي ما هو: علينا املطروح السؤال يصبح
الجريس املنحنى من األيرس الطرف أقىص عند االجتماعي الحراك وتعزيز املجتمع، من
بعَض نقرتح أن يمكن لكننا محدَّدة، إجابات نملك ال مبلغها؟ إليه الحاجة تبلغ حيث
وجود الحظنا لقد إجابة. إىل يحتاج سؤاٌل هذا بأن نقطع أن ولنا األولية؛ املقرتحات
تنمُّ ظاهرة وهي متكافئة، بُفَرص املحرومون األطفال يحظى ال حيث الحاالت من الكثري
االجتماعية املكانة خندق يف املحتجزة األَُرس بعض مشكلة عالج ُسبُل أحد . بنيِّ ظلم عن
ضعًفا، األكثر األَُرس ملصلحة الفرص تكافؤ تحقيق عىل الرتكيز هو املتدنية، واالقتصادية
املنهج هذا عىل ترتُّبه املحتمل التأثريَ أن من الرغم عىل بأنه أنفسنا تذكري بنا يجدر أنه إال
أو واالقتصادية االجتماعية املكانة توريث إمكانية تقديرات من يقلِّل لن فإنه ا، جدٍّ نافٌع
لوال التي الطبيعية اإلمكانات تحتضن قد جديدة ُفَرص إتاحة لكنَّ الدرايس. التحصيل

خامدًة. َلظلَّْت الفرص تلك
وضع َلُهو األبوين وضع بسبب املجازي، أو الحريف باملعنى فقرية، بيئة يف العيش إن
واالقتصادية؛ واالجتماعية الشخصية الفرد إمكانات تعظيم سبيل ويعرتض عادل، غري
املرشحني قائمَة واالقتصادية االجتماعية املكانة املتدنية األَُرس تتصدَّر أن ينبغي ثَمَّ ومن
ُمِنحوا وقد بعناية؛ مستهَدفة ٍل تدخُّ لعمليات والخضوع إضافية موارد عىل للحصول
ستارت» و«شور املتحدة بالواليات ستارت» «هيد مثل برامج شكل يف ما، حدٍّ إىل إياها
تغيريات إدخال عن تعجز ألنها للفشل؛ معرَّضة املبادرات هذه لكن املتحدة. باململكة
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الركود زمن يف األهمية من خاص قدر عىل أمر وهذا األطفال، ذكاء مستويات عىل دائمة
يف تتمكَّن ال الربامج هذه بأن القول يمكن كذلك التمويل. يف التخفيضات وانتشار العاملي
املناسب. بالشكل وإما املناسب الوقت يف إما ضعًفا، األكثر األرس إىل الوصول من الواقع
يف ممتاز برنامج أنه من الرغم عىل — ستارت» «شور برنامج يديرها التي واملجموعاُت
يف وأطفالهن، الوسطى الطبقة بأمهات األحيان من كثرٍي يف أيًضا حافلٌة — كثرية أحوال

فيها. أقليًة تمثِّل ملساعدتها الربامج هذه مت ُصمِّ التي املحرومة األَُرس أن حني
فإن — لها حلٍّ إيجاد يمكن التي — املشكالت هذه وجود من الرغم وعىل
وتحسنِي الساحة عىل التكافؤ لتحقيِق كوسيلٍة الصغار األطفال يف االستثمار اسرتاتيجية
جائزة عىل الحائز هيكمان، جيه جيمز أيَّدها قد املحرومني، لألطفال املستدامة النتائج
يطلق بما مهتمٌّ هيكمان فالربوفيسور شيكاجو. بجامعة االقتصاد وبروفيسور نوبل
حول العديدة مقاالته أحد يف كتب وقد عالجه، وُسبُل البرش بني التفاوت أصول عليه

املوضوع:

التطبيق، نادرة عامة سياساتية مبادرٌة املحرومني الصغار األطفال يف االستثماُر
ع تشجِّ نفسه الوقت ويف االجتماعية، والعدالة اإلنصاف تعزِّز أن شأنها من

عام. بوجه واملجتمع االقتصاد يف اإلنتاجية
٢٠٠٦ هيكمان،

االستثمار يف نقرصِّ بأننا تدفع التي النظرية لدعم اقتصاديًة حجًجا هيكمان يستخدم
للسياسة الجوهرية املفاهيم من سلسلًة وصف وقد املدرسة، قبل ما مرحلِة يف األطفال يف
بني التفاعل أن أولها: جيني. مدلول ذات جميعها املبكرة، الطفولة مرحلة يف االجتماعية
بني التفاعلية العالقة إن أي املهارات؛ وتكوين املخ بنية عىل يؤثِّر والبيئة الجيني النمط
استثنائية وقابلية كبرية بمرونة يتمتع الذي املخ، نمو يف فارًقا تصنع والخربة الجينات
هرمية؛ قواعد يتبع املهارة إتقان أن ثانيًا: املبكرة. الطفولة مرحلة يف بالبيئة للتأثُّر
ويكمن املهارة. من التايل املستوى من الدنوِّ قبل أوًال إتقانها يجب األساسية فاملهارات
املهارات أن ثالثًا: الثاني. الجزء يف التعليمي للنظام توصياتنا صميم يف املفهوم ذاك
املخ فيها يتمتَّع اسًة حسَّ فرتاٍت ثمة أن رابًعا: بالخربة. وتتأثَّر بعض، عىل بعضها يتوقف
أبحاث نتيجة مع مالئم بشكل األربعة هيكمان مفاهيم تتوافق املرونة. درجات بأقىص
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أغلَب املشرتكة البيئة ملفعول إنَّ تقول والتي إليها، ْلنا توصَّ التي السلوكي الوراثة علم
املدرسة. قبل ما سنواِت يف التأثري

يف فاشَلنْي ستارت وشور ستارت هيد برنامَجْي اعتبار مشكلة استعرضنا أن سبق
إال الطويل. املدى عىل الذكاء معدل من نان يحسِّ ال أنهما إىل ذلك ويرجع الجوانب، بعض
يشري نظره، وجهة ولتوضيح الكربى، الصورة يُسِقط التأويل هذا أن يزعم هيكمان أن
ملدة تجريبية ل تدخُّ عملية عن عبارة كان وقد املدرسة؛ قبل ما ملرحلة بريي برنامج إىل
أصول من الذين األمريكيني األطفال عىل العرشين القرن ستينيات أوائل يف أُجِريت سنتني
الفشل احتمال ويواجهون محرومني اعتُِربوا والذين العمر، من والرابعة الثالثة يف أفريقية
الخاضعون كان إذ ضابطة؛ بحاالت مقرتنة إفرادية حاالِت دراسَة العملية تضمُّ باملدرسة.
ْون ويتلقَّ العمل، أيام من يوم كل صباَح ونصف ساعتني ملدة الحضانة يرتادون للدراسة
الدراسة مت ُصمِّ املدرسة. يف معلمتهم من أسبوعيٍّا مرًة ونصٍف ساعة ملدة منزلية زيارة
باملنزل. املدرسة قبل ما منهِج تطبيِق عىل وتساعد الرتبوية، العملية يف األم ترشك بحيث
املعرفية. غري املهارات تنمية عىل الرتكيز وكان التلقني، ال اللعب خالل من األطفال تعلََّم
معدالت عن الحالة دراسِة أطفاِل ذكاءِ معدالُت تزد لم العارشة، سن األطفال وببلوغ
بكثرٍي أعىل كانت تحصيلهم اختبارات درجات أن إال الضابطة، املجموعة أطفال ذكاء
عىل لالهتمام مثري وهذا هيكمان. يقول حسبما — للتعلم كربى بدافعية تمتُّعهم بسبب
ما (غالبًا املعرفية القدرة ق تفوُّ توريث بإمكانية يتمتَّع الدرايس التحصيل أن اعتبار
لم التوريث). إمكانية تقديرات داخل والبيئة الجيني النمط بني االقرتان عالقات تختفي
الدرايس التحصيل عىل اآلثار أن إال الذكاء، معدل عىل األمد طويل أثٍر أيُّ للربنامج يكن
أن ووجدت األربعني، سن حتى األطفال هؤالء الدراسة تابعت بالغًة. كانت والرفاهية
وبمرتبات العليا، املدرسة من التخرُّج من أكرب بمعدالٍت تمتَّعوا امُلعالجة املجموعة أفراد
اتهامات لهم هت وُوجِّ ، أقلَّ حكوميًة مساعداٍت ْوا وتلقَّ املنازل، ملكية من أعىل وبنَِسب أعىل،
إجماًال تمتَّعوا فقد .(٢٠٠٥ وآخرون، (شفاينهارت الضابطة املجموعة من أقل جنائية
االجتماعية ومكانتُهم الضابطة، املجموعة أفراد من أعىل واقتصادية اجتماعية بمكانة
ألطفالهم، الدرايس التحصيل بمستوى سينبئ ما هي والجديدة املحسنة واالقتصادية
للحراك العميل التطبيق إنه — والدتهم وقَت بها تمتَّعوا التي االجتماعية مكانتهم ال
استُخِدمت البيئة لكن آبائهم، جينات تشبه تزال ال جيناتهم أن يف شك وال االجتماعي.
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من جيناتُهم تمكَّنَْت جديدة خربات ومنحهم االرتقاء، عىل ساَعَدهم أنه يبدو نحٍو عىل
إيجابي. نحٍو عىل معها التفاُعل

التأثريات الستدعاء وقت أفضل بأن هيكمان حجة السلوكي الوراثة علم أبحاث تدعم
بالنفس الثقة خالل من ربما — لألطفال الدرايس التحصيل الستهداف املشرتكة البيئية
تأثرياُت تقلُّ فصاعًدا املرحلة هذه ومن املدرسة؛ بداية قبل هو — واملطامح والدافعية
املكانة إىل املفضية االقرتان عالقة أطراف أحد بأن القول أيًضا يمكننا املشرتكة. البيئة
الواعية األبوة هو املحرومني األطفال ُفَرص بتحسني تَِعُد التي واالقتصادية االجتماعية
النقطة، تلك عىل انتباهها تركِّز أن يمكن املدرسة قبل ما مرحلة مبادرات وأن واملتجاوبة،
إدخاَل تتطلَّب التي التدخل إجراءات إن املدرسة. قبل ما ملرحلة بريي بربنامج جرى كما
مكلِّفًة، تبدو قد الواقع؛ أرض عىل املحرومني لألطفال املنزلية البيئات إىل التعليَم الرتبويني
الطبيعية اإلمكانات واحتضان الزمن. عرب تكلفتها ستغطِّي أنها إىل تشري األدلة لكن
لتعزيِز اسرتاتيجيًة باعتباره الدراسة من مزيٍد إىل حاجٍة يف املدرسة قبل ما سنوات يف

الفردية. اإلمكانات واستخراِج االجتماعي الحراك

املدرسة جودة (3)

ارتباًطا املدرسة جودُة ترتبط ثَمَّ ومن املحرومة؛ املناطق يف الفاشلة املدارس تقع ما عادًة
املشكلة هذه أدَّْت املتحدة، اململكة ويف واالقتصادية. االجتماعية باملكانة منه فكاَك ال
األقل عىل أو الخياَر، األبوان يُمنَح حيث التعليم وتسويق املنافسة سياسِة انتهاِج إىل
ذلك أن عىل الباحثون أجمع وقد طفلهم. سريتادها التي املدرسة بشأن الخيار، َوْهم
رأب إعاقة سبيل يف نَِشًطا جهًدا يمارس إنه بل التفاوت، ملشكلة ناجٍح غريَ حالٍّ كان
وقدرٍة أكرب رشائية بقوٍة تتمتَّع أنها ثبت الوسطى الطبقات ألن االجتماعية؛ الفجوة
اختاروها؛ التي املدرسة إىل التقدُّم يف النجاح أجل من اللعبة» بقواعد «االلتزام عىل أعىل
الظهور أم خصويص، مدرِّس بخدمات االستعانة أم السكن، تغيريَ ذلك َن أَتضمَّ سواء
يف طفل موهبة تنمية أم التقديم، باستمارة املناسبة البيانات كتابة أم بالكنيسة، أكثر
اختيار مسائَل تناَوَلْت التي األبحاُث ذاتها النتيجة إىل َلْت وتوصَّ املوسيقى. أو الرياضة
الدرايس والتحصيِل الديموغرافية الطالب سماِت إىل بالنسبة املدرسة وجودة املدرسة
أن هو الحالة، هذه يف القصيد، وبيت واالقتصادية؛ االجتماعية املكانة خلفية بحسب
بأال يذكِّرنا تحذير وهذا — الفرص تفاوت تفاُقم إىل يبدو ما عىل يؤدي الفرص ع تنوُّ
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تطبيقه تعميم يف أو جينيٍّا، ه موجَّ تعليميٍّ نظاٍم بتطبيق لتوصياتنا س التحمُّ يف نباِلَغ
تمييز. دون

بصفتها املدرسة جودة عىل جينيٍّا املوجهة األبحاث من كبري عدٌد يُْجَر لم الواقع يف
املوضوع، هذا حول جينيٍّا املوجهة غري األبحاث من الكثري أُجِري قد أنه إال بيئيٍّا، مؤثًرا
بينه يوجد ال ُمضلًِّال عامًال كونها عن تزيد ال قد املدرسة جودة أن إىل َلْت توصَّ التي
تُوَصم عندما وهكذا، ُوِجدت. إْن بسيطة، سببية عالقة سوى الدرايس التحصيل وبني
ذلك يستتبع ال دراسيٍّا، ينجحون ال تالميذها ألن «فاشلة» بأنها املدارس من مدرسٌة
نفسها املدرسة كانت فإْن بالكامل؛ نفسها املدرسة َ خطأ الفشل هذا يكون أن بالرضورة
جيني بميل ويتمتَّعون راقية، واقتصادية اجتماعية مكانة ذات أَُرس من بتالميذ مليئًة
مع حتى بالفشل، املدرسة تُوَصف أن كبري بشكل املستبَعد فمن الدرايس، التحصيل إىل
أن من الرغم عىل لكن، املنهج. أو التدريس طاقم عىل نوٍع أيِّ من تغيريات إجراء عدم
املحرومة للمجتمعات صة امُلخصَّ املدارس هذه أن الواضح فمن صعبة، تكون قد الظروف

لتالميذها. جيد تعليم بتقديم املتعلِّقة مهمتها يف تنجح ال
دراسة ضمَّ إذ املجال؛ هذا يف ٍل تحوُّ نقطَة ١٩٦٦ عام كوملان تقرير صدور كان
كوملان، خلص املتحدة. بالواليات التعليم يف املساواة حول صفحة ٧٠٠ بلغت ضخمة
بمراحل أهمُّ واالقتصادية االجتماعية ومكانته التلميذ خلفية أن إىل اجتماع، عالم وهو
املناهج يخالف فيما التقرير، ويرى املدرسة. موارد يف االختالفات من الدرايس للتحصيل
إغداق أن سكولز»، و«فري «أكاديميز» برنامَجْي مثل التكلفة الباهظة الحالية الربيطانية
يجب وأنه كبريًا، فارًقا يصنع لن التلميذ عىل اإلنفاق إجمايل وَرْفع املدارس عىل األموال
التطور دراسة يف أيًضا نحن اكتشفنا وقد املدارس. إىل ال األَُرس إىل ل التدخُّ إجراءات توجيه
بني االختالفات من ضئيلة نسبة عن إال مسئولًة ليست املدرسة جودة أن للتوائم املبكر
مستوى عىل واالقتصادية االجتماعية املكانة وأن الدرايس، التحصيل حيث من األطفال

.(٢٠٠٥ بلومني، برتيل، (ووكر، تأثري أقوى صاحبة هي األرسة
التحصيل يف الفردية االختالفات يف املدرس جودة إلسهام مجاًال كوملان تقرير يفسح
علم وكذلك االقتصاد باحثو يدعمه الذي الدليل وهو املوارد؛ من العكس عىل الدرايس
تختلف ما وعادًة .(٢٠١٠ هانوشك، بحث املثال سبيل عىل (انظر واالجتماع النفس
طفله يتاِبع والد أيُّ سيالحظه الذي األمر الواحدة؛ املدرسة داخل حتى املدرِّس جودُة
أفضل حتى يكون أن كذلك املحتمل ومن واحدة. مدرسة يف املتعاقبة الفصوَل يرتاد وهو
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النمط بني االقرتان عالقات وأن األطفال، جميع مع نفسها بالدرجة ناجحني غري املدرسني
الفردية، باالحتياجات تماًما واعيًا املدرس يكن لم ما هنا، ها دوًرا تلعب والبيئة الجيني
وكلما املثايل، الوضع هو هذا بالطبع ص. امُلخصَّ للتعليم بالكامل مكرَّس بفصٍل ويدرِّس
إىل الجينية غري الدراسات من األدلة وتشري منه. اقرتبنا املثايل، الوضع لتحقيق سعينا
مواردها أو املدرسة بنايات جودة يفوق األهمية من عظيٍم قدٍر عىل املعلم جودة أن
ل التدخُّ إجراءات أن هي نستخلصها التي والرسالة بها. لاللتحاق دة املعقَّ اإلجراءات أو
من أكثر الواعدة هي والطفل، واملدرس والطفل، الوالد بني النَِّشط التعلُّم عىل تركِّز التي

غريها.
يدرِّسون الذين األطفال وبني واآلباء، كاملدرسني الراشدين بني القريبة والتفاُعالت
الجيني النمط بني االقرتان عالقات الزدهاِر خصوبًة األكثر الرتبة هي ويُنِشئونهم؛ لهم
وللمكانة قوتهم. ونقاط احتياجاتهم عىل تتعرَّف بيئٍة يف األطفال ولتعلُِّم والبيئة،
ال منصفة. تعليمية سياسة أي يف معها التفاعل ويجب أهميتها، واالقتصادية االجتماعية
والخربة الجينات بني التفاُعَل لكنَّ إليها، املنسوبة األهمية تلك بكل املدرسة جودة تتمتَّع
هو لها؛ الكاره وتلميذه الرياضيات مدرس بني أو اللغَة، يتعلَّم الذي وطفلها األم وبني
إضافًة واالجتماعية، واالقتصادية الرتبوية األبحاث من مستَمدٌة الدروس وتلك ا. حقٍّ املهم
النظام من نسختنا م نصمِّ ونحن أعيننا نصَب وسنضعها صنا، تخصُّ مجال يف األبحاث إىل

كافة. للتالميذ متساوية فرًصا ر يوفِّ الذي جينيٍّا، ه املوجَّ التعليمي
واالقتصادية االجتماعية املكانة تنبُّؤ من الرغم عىل أنه هي هنا املستخَلصة الرسالة
فلك يف تدور ٍل تدخُّ إجراءاِت تصميم فإن بالجينات، وتأثُّرها املدريس بالتحصيل فعليٍّا
واالزدحام التحفيز وتدنِّي الفقر مفعول عىل القضاء إىل وتهدف البيئية، التأثريات

للجميع. متكافئة ُفَرٍص إتاحِة بصدد كنَّا إْن للتقدُّم سبيل أفضل هو والفوىض؛
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عرش الحادي الفصل

رئيسية أفكار والتعلُّم: الوراثة علم

ا ممَّ أكرب والسلوك التعلُّم عن املعلومات من ضخًما قدًرا السلوكيون الوراثة علماء اكتشف
بالتحصيل صلًة واألوثق األقوى النتائج تلك عىل الرتكيَز آثَْرنا وقد الكتاب؛ هذا يستوعب
هذا عنواُن يشري كما رئيسية أفكار أو قوية، مبادئ سبعة يف اختزالها ويمكن املدريس،
الجزء يف جينيٍّا ه موجَّ تعليمي نظاٍم َلِبناِت وْضَع سنحاول املبادئ هذه وعىل الفصل.

الثاني.

يتفاوتان، الدرايسوالقدرة التحصيل :١ الرئيسية الفكرة (1)
جينية ألسباب جزئيٍّا ذلك ويرجع

متوسطة درجًة ْدنا حدَّ إْن أجريناها. التي األبحاث جميع صميم يف الحقيقة هذه تكمن
الرياضيات أو اإلنجليزية للغة امتحاٍن يف متوسطة درجًة أو العامة، املعرفية للقدرة
أعىل درجاٍت سيُحِرزون االمتحان هذا لهم م املصمَّ األشخاص من ٪٥٠ فإن العلوم؛ أو
لهذه الطبيعي التوزيع ويشري أدنى. درجات سيُحِرزون و٥٠٪ املتوسطة، الدرجة من
املتوسطة الدرجة عن تزيد متباينة مستويات سيحققون األشخاص أن إىل القدرات
الناس بني االختالفات من نقلِّل ال فإننا املتوسط، نحسن عندما وحتى عنها. وتقل
عىل ، وقويٍّ متوسٍط بني يرتاوح تأثريٌ النووي ولحمضنا بالتبايُن). إحصائيٍّا (املعروفة
التعليمية السياسات من ا جدٍّ كبري عدد ويرى التوزيع. يف كأفراٍد، نحتله، الذي املكان
يف ل متأصِّ فهم سوء وهذا «فاشلون»؛ املتوسط من أقل درجًة يُحِرزون َمن كلَّ أنَّ
بهذه الوطنية التعليم نُُظم تُِقرَّ لم وإْن املتضمنة. البيولوجية والدراسات اإلحصاءات
مناهج عىل البرشية واإلمكانات املال تبديد يف فستستمر الحسبان، يف وتضعها الحقيقة
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التحصيل ع بتنوُّ القبوُل يُشكِّل أن يجب بل املجتمع؛ أو األفراد لدى فارٍق أيَّ تصنع ال
نظاٌم عليه سيقوم الذي األساَس — جينية ألسباب جزئيٍّا الراجع — والقدرة الدرايس
مستًوى حتى كافة األطفال تدريب يتمَّ أن بمجرد — املدارس وظيفة وإن أفضُل. مدريسٌّ
عىل كافة األطفال إجبار محاولة من جدوى فال ع؛ التنوُّ هذا احتضان هي — مقبول

يشء. كل يف نفسها الدرجة تحقيق

طبيعي هو طبيعي غري يُعتَرب ما :٢ الرئيسية الفكرة (2)

عىل قدرته) عدم (أو األشخاص من شخص قدرة تفسري يمكنه وحيًدا جينًا نجد لن
باالكتئاب يختص أو الرياضة، أو العلوم أو الرياضيات تعلُّم أو الكتابة أو القراءة
الجينات من بالكثري يتأثَّر البرشي والسلوك الربو. أو السلوكية املشاكل أو السمنة أو
وهي الكمية)؛ الصفات مواقع (فرضية بسيط تأثري منها لكلٍّ الخربات، من والكثري
من أبًدا نتمكََّن لن نفعله. وما هويتنا عىل لتؤثِّر الطرق من والعديد بالعديد تجتمع
سيكون التأثري ألن هناك؛ أو هنا بعينها جينات باستبدال الفشل أو الذكاء يف التحكم
ما وطبيعِة الخربات من تاريخهم مجمِل بحسب األشخاص، باختالف مختلًفا حينها

أليالت. من يحملونه
الدراسية، املواد من أيٍّ يف القدرة تدنِّي أن عىل الكمية الصفات مواقع فرضية تُطِلعنا
الفائقة. القدرة أو املتوسطة القدرة عن جينيٍّا يختلف ال والرياضيات، القراءة فيها بما
وشابٍّ رياضياٍت بروفيسوِر من كلٍّ لدى الرياضياتية القدرة عىل تؤثِّر التي والجينات
بالرضورة تكن لم وإْن نفسها، الجينات هي رياضيات؛ امتحان اجتياز يف صعوبة يجد
االحتياجات تشخيص كيفية يف ضخًما فارًقا يخلق وهذا نفسها. (األليالت) بالنَُّسخ
املتعثرين األطفال مستويَي عىل — تشخيصها بصدد كنَّا إذا — الخاصة التعليمية
هؤالء احتياجات ليالِئم التعليم بها ص نخصِّ التي الكيفية عىل كذلك ويؤثر واملوهوبني؛
تعليمي ٍل تدخُّ تطبيق من املثال سبيل عىل تمكَّنَّا فإذا مواردنا. توزيع كيفية وعىل األطفال
طرَيفِ بني الفجوة سدِّ إىل هذا يؤدِّي فقد وحدهم، قدرًة األقل األطفال عىل جيًدا ُمَعدٍّ

السكان. قدرة متوسط عىل كثريًا يؤثِّر لن بينما قليًال، الجريس املنحنى
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فبيئيٌّ ُ التغريُّ أما جينيٌّ الثباُت :٣ الرئيسية الفكرة (3)

التحصيل عىل تؤثِّر التي الجينات أن إىل اآلن حتى السلوكي الوراثة علم دراسات تشري
التحصيل عىل التأثري يف ستستمر مثًال، السابعة ما، عمريٍة مرحلٍة يف القدرة أو الدرايس
مادة يف ذلك ق تحقُّ درجُة (تقلُّ الالحقة العمرية املراحل جميع يف القدرة أو الدرايس
أنه هذا يعني املبدأ، حيث ومن األخرى). الدراسية باملواد مقاَرنًة حاليٍّا، تُدرَّس كما العلوم
فسنتمكَّن الجينية)، بالحتمية القائلون سيُقِنعك (كما املسئولَة وحدها الجينات كانت إذا
مرحلتَِي يف اختباراتهم بدرجات للتنبؤ الصغار األطفال اختبارات نتائج استخدام من
بمجموعة للتنبُّؤ استخدامها من سنتمكَّن كذلك املوثوقية، من عاليٍة بدرجٍة والرشد البلوغ
الجينية املعلومات نا تُمدُّ فسوف ، جينيٌّ التغريُّ وألن األخرى. الحياتية النتائج من كبرية
الحيوية التكنولوجيا يف مليٍّا نفكِّر أن علينا السبب ولهذا حقيقية؛ تنبُّئِيٍة بقدرٍة بالفعل
لكنَّ التعلُّم). (رقاقة التعلُّم بقدرة للتنبُّؤ الجينية الرقاقة استخدام إمكانية ويف الناشئة،
بتأثريها — البيئة ألن املائة؛ يف املائة نسبة عن بعيًدا دوًما سيظل التنبؤ هذا نجاح معدَل
طفٍل وجود حالة ففي التغيري. عاِمِل دوَر تؤدِّي — جيناته مع التفاُعل وعرب الفرد عىل
الظن فأغلب معتاد، غري بشكل يضعف أداؤه بدأ ثم املدرسة، يف َق التفوُّ املايض يف اعتاَد
عىل املدارس أطفال سلوك أو أداء يف املفاجئة التذبذُبات أخذ وينبغي بيئيٌة. األسباب أن
(حال عالجها أجل من وإما االجتماعية، أسبابها عىل التعرُّف أجل من إما الجد، محمل
ن تحسُّ وجود (حال منها والتعلُّم تشجيعها أو وسلوكه) الطفل تحصيل يف مشكلٍة وجود
الظروف مختَلف يف مختِلف بشكل النباتات تنمو فكما وسلوكه). الطفل تحصيل يف
الجينات وفهُم البرش. عىل نفسه األمُر ينطبق مختلف، بستانيٍّ رعايِة ظل يف أو املناخية،
املؤثرة، للبيئات النسبي التقلُّب عىل الرتكيَز لنا يتيحان تأثرياتها، ديمومة يف والوثوُق

للطفل. الجيني الرتكيب مع بنَّاءٍ نحٍو عىل تفاُعلها وكيفية

صٌة فمتخصِّ البيئاُت أما ٌة عامَّ الجيناُت :٤ الرئيسية الفكرة (4)

يف تشرتك قد بعينها جينات أن عىل السلوكي الوراثة علُم يسقوها التي األدلة تُطِلعنا
التفكريُ يساعدنا قد الدرايس. التحصيل وصور املعرفية القدرات من كبرية مجموعة
املعرفية القدرة اعتبار إىل عدنا فإذا املفهوم؛ هذا إدراك عىل العامة املعرفية القدرة يف
املعرفية القدرة عىل املؤثرة الجينات أن نفرتض فإننا املعرفية، ملقدرتنا مقياًسا العامة
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والكتابة القراءة يف الدرايس التحصيل عىل أيًضا تؤثِّر أنها الوقت بمرور سيثبت العامة
هي وحدها الجينات كانت وإن النظرية. هذه تأكيد بصدد تُجَرى واألبحاث والحساب؛
الحايل. الوقت يف عليه هي ا عمَّ للجميع تماثًُال أكثَر القدرات تحليالُت فستكون املسئولة،
بعضالخربات فبينما للمدارسواملدرِّسني؛ األهمية بالُغ صللبيئات املتخصِّ الدوَر إن
كالعلوم؛ معينة، دراسية مادة يف إفسادها) (أو وتحسينها اإلمكانات استخراج يمكنها
عىل نفسه التأثريُ لها يكون أن ينبغي نفسها الخربات أن العتقاد يدفعنا سبب يوجد ال
فضًال املدرسية، املواد فاختالف األطفال؛ لتعليم معتَمد وحيد سبيل يوجد ال الرياضيات.
مدرسني، أم آباءً أكانوا سواء والرتبويون، مختلفًة. أساليَب يستدعي األطفال، اختالف عن
التأثري نقاط إيجاد لهم ينبغي لكن الجينية. اإلمكانات لتعظيم الالزمة الصالحية لديهم
عىل للتعرُّف للتالميذ الكافية الحرية وإتاحة بذلك، القيام أجل من واستنفارها املناسبة

النقاط. تلك

بالجينات تتأثَّر البيئات :٥ الرئيسية الفكرة (5)

القليلة العقود مدار عىل متضاعف بشكل والبيئة الجينات بني للتفاعل فهمنا ر سيتطوَّ
الوراثة علم مثل ميادين يف لالهتمام مثريًا ًما تقدُّ نرى املثال: سبيل فعىل القادمة؛
الجيني التعبري تغيريُ إيه إن الدي يف الكيميائية للتغيريات يمكن كيف دراسة الالجيني؛
من بجيناتنا تتأثَّر خرباتنا أن سابًقا عرفنا أننا إال الجينية. الشفرة عىل التأثري دون
بل الجينات عن بمعزل تعمل ال فالبيئات والبيئة؛ الجيني النمط بني االقرتان عملية خالل
لخوف داعَي ال ثَمَّ ومن الخربة؛ عن مستقلًة الجينات تعمل ال وباملثل، معها. بالتعاون
أنفسهم يعتربوا أن للمدرسني ينبغي بل حتمية، عىل تنطوي الجينات أن من الرتبويني
تخيُّلية. بيضاء صفحة عىل عشوائيٍّا كاتبني ال لألطفال، الجينية لإلمكانات مستخرجني
الخصوص، وجه عىل لالهتمام املثرية — بعُد فيما ل التدخُّ وُسبُل — البحث ُسبُل أحد
بيئاتهم األفراد ينتقي حيث والبيئة؛ الجيني النمط بني اإليجابية االقرتان عالقات هو
البيئة بني العالقة يف تتسبَّب أن يمكن التي جينيٍّا، املتأثرة الصفات أساس عىل الخاصة
الثقة أو الدافعية، أو الذكاء، معدل أو املزاجية، الحالة أو الشخصية مثل والنتيجة،
التنشئة)، (طبيعة للتوريث البيئات قابلية وراء ترجيًحا األكثر األسباب هي تلك بالنفس.
باملدارس، التخصيص عملية يف عظيم ن تحسُّ إىل سيؤدِّي العمليات تلك إدراك بأن ونتنبَّأ

رات. التطوُّ هذه يف كبريٍة مساهمٍة تقديم من البحثي فريقنا يتمكَّن أن ونأمل
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التي البيئات هي األهم البيئات :٦ الرئيسية الفكرة (6)
وآَخر فرد كل بني تختلف

البيئات هي امليش، وتعلُّم املبكرة الطفولة ِسِني بعد سيما ال البيئات، أهم أن نعلم نحن
الناشئون األشقاءُ يتشاركها ربما التي البيئات أو موضوعي، نحٍو عىل فرد بكل الخاصة
التوائم يدرك كيف أوضحنا وقد مختلف. بشكل منهم كلٍّ عىل تؤثِّر لكنها ذاتها باألرسة
ذاتها الدراسية الحجرة يف ويتعلمون نفسه البيت يف يَنشئون الذين — جينيٍّا املتطابقون
عىل والفردية الذاتية الخربات يجعل ما مختلف؛ بشكل التعلُّم بيئَة — عينه املدرس يد عىل
اإلمكانات الستخراج املدارس الستخدام جديدة طرق اعتبار عند األهمية من خاصٍّ قدٍر
عىل الرتكيُز يكون أن ينبغي دائًما، الحال هو وكما طفل. لكل التعلُّم بيئة وتخصيص
إمكانية مدى عن نُسأَل عندما له. يصلح وما — املشكلة ال الطفل — الفرد الطفل
الخربات أن نكتشف ما عادًة بالتعليم، املرتبطة السلوكيات من كبرية مجموعة توريث
الدقيق للتحديد اآلن البحث أولوية إن الجيني. غري التبايُن أغلب عن مسئولٌة املشرتكة غري

فيهم. تؤثِّر األطفال أي وملعرفة غريها، دون فارًقا تصنع التي للخربات

الفرص ع الفرصيقتيضتنوُّ تكافؤ :٧ الرئيسية الفكرة (7)

أُتيح أنه لنفرتض يوتوبيٍّا؟ يكون أن نفسه النحو عىل كلنا معاملتُنا فيه تجري لعاَلٍم هل
وكلنا األشجار، ها تحفُّ واسعة شوارع عىل تطلُّ جميلة كبرية منازل يف العيش كلنا لنا
نا؛ أَُرسِ دخوُل وتساَوْت النجاح، والبالغة السمعة الحسنة املدارس من النوع نفس ارتدنا
التشابهات بعض ستظهر ربما ال. اإلجابة الواقع يف تشابًُها؟ أكثر جميًعا سنصبح فهل
األفراد من باملائة خمسون سيستمر لكن ، معنيَّ حياة نمط تشارك عن الناتجة السطحية
املتبقني. باملائة الخمسني عىل املعرفية واملهارة الدرايس التحصيل حيث من ق التفوُّ يف
لكن كلهم، ألفراد لدى الدرايس، التحصيل فيها بما معينة، سلوكيات تعزيز ويمكن
األيرس الجانب عىل الضعيف التحصيل وأصحاب كثريًا، يتغريَّ لن الجريس املنحنى شكل
عىل املتقدِّم التحصيل أصحاب عن ا جدٍّ بعيدة مسافٍة عىل تقريبًا سيظلون املنحنى من
نقرتحها التي التغيريات بعض أن من الرغم عىل اآلن، هم كما املنحنى من األيمن الجانب
من الخربة مساواة فإن ذلك، إىل إضافًة نأمل. كما األقل، عىل قليًال الصدَع تَْرأب ربما
حاليٍّا؛ لدينا املتاحة النَِّسب عن التوريث إمكانية تقديرات زيادة إىل تؤدِّي أن شأنها
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بل الناس؛ بني الفروق إحداُث بمقدورها يكون فلن للجميع، واحدًة التنشئة كانت فإن
التعليم، مجال يف الخيارات من املزيد إدخال وعرب ذلك. عىل القادرة هي وحدها الطبيعُة
احتضانًا املختلفة الطبائع من مزيٍد احتضاُن فيها يمكن مدارس َخْلَق بمقدورنا أن نرى

كامًال.
يف الرئيسية األفكار لتلك العميل التطبيق نطرح الكتاب هذا من الثاني الجزء يف
موجهة ملدرسة نموذًجا ونقرتح لالختبار، القابلة السياساتية األفكار من سلسلٍة شكل
املهتمني ألولئك بالفعل املتوافرة األساليب بعض عىل أوًال نظرة سنلقي لكننا جينيٍّا.

التعليم. بتخصيص
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عرش الثاني الفصل

لتخصيصالتعليم العميل التطبيق

التعليمات سوى ما حدٍّ إىل يُرِهقك ال — تلميذًا لثالثني تدرِّس خربة ذو مدرٌس أنك َهْب
تفعله أن ينبغي وكيف تفعله أن ينبغي ما بشأن تنقطع ال التي املتواترة الحكومية
أن تخيَّْل مَضْت. طواٍل سنواٍت منذ اخرتتَها التي بمهنتك سعيًدا املجمل يف تزال وال —
نهاية عطلة انتظار يف الظهرية، بعد بابتهاٍج، صفريًا تطلق وأنك الخميس، يوم هو اليوَم
الدراسة؛ بحجرة النهائية الرتتيبات بعض وتُجِري حقيبتك وتحزم القادمة، األسبوع
ما فدائًما داخلك؛ الخطر ناقوس يقرع الفور وعىل املدرسة، مديُر عليك يدخل وفجأًة
تعرف أن يريدك فهو استثناءً؛ ليَسِت املرة وهذه املفاجئة، الزيارات تلك خلف دافٌع يوجد
وتقييمكم وزمالئك، أنت مالحظتك بها ستُجَرى جديدٍة منهجيٍة تجريب عىل واَفَق أنه

الدراسة. بحجرة التعلُّم وبيئَة التدريَس بفاعليٍة صون تخصِّ كيف أساس عىل
يريد أنه عىل يُطِلعك وهو الورود، من ُصْحبة يهديك كان لو كما املدير لك يبتسم
الفصل منتصف بحلول مكتبه عىل ستعدُّها التي التخصيص» تحسني «خطَة يرى أن
مانَع «ال وتقول: مواِفًقا برأسك وتُوِمئ بدورك فتبتسم فقط؛ أسبوعني بعد أْي الدرايس؛

السباب. من سيٌل داخلك فيه ينطلق الذي الوقت يف سعيدًة!» عطلًة لك أتمنَّى ، لديَّ
أسداس، يف أخماًسا ترضب وأنت يجري ما فيه تتبنيَّ وال التالية الساعة نصف يمرُّ
إليها تلتفت لم التي البسكويت قطَع وتتناول املجاورة، بالحجرة املدرس إىل وتشكو
أنه تعلم أنت إذن؟ منك يريدونه الذي فما جهدك؛ قصارى تبذل بالفعل أنت اليوم. طوال
كيف لكن نفسه، الوقت يف مختلًفا درًسا ٣٠ تدريس من تمكَّنَْت إْن رائًعا أمًرا سيكون
بملل يشعر الذي هاردكاسل، داني حيال عمله بوسعك الذي ما بذلك؟ القيام بك يفرتض
تجد حتى أصعب دروس أي إىل االنتقاَل يستطيع ال لكنه الرياضيات، سهولة من شديد
التي براكني مييل مع تفعل وماذا الجديدة؟ األساليب بعَض له ح وتوضِّ معه لتجلس وقتًا
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األطفال قصَص تقرأ ألنها اآلَخرين األطفال وتتعرَّضلسخرية القراءة، يف ضعيفًة تزال ال
أنهم لدرجة بعًضا، بعضهم إزعاج عن الطاولة تلك عىل األطفال يكفُّ ال بينما الصغار؟
عدَة تخلق وجدتها بعينها، مشكلٍة عىل ركَّْزَت وكلما ألسابيع؛ يُذَكر ٍم تقدُّ أيَّ قوا يحقِّ لم
بالجزع تشعر بالفعل بدأَت وقد ومهموًما، مجَهًدا املدرسة تغادر وهكذا أخرى. مشاكل

اإلثنني. ليوم ارتقابًا

تخصيًصا؟ أكثر والتعلُّم التدريس لجعل عمله يمكن الذي ما (1)

التكنولوجيا استخدام إن الكمبيوتر. أجهزة هو حاليٍّا املتاحة الحلول أوضح لعل
من لكن مناِفُعه، بعُد تثبت ولم اليشء، بعض خالف محل والتعلُّم التدريس لتخصيص
املغري ومن الكمبيوتر. أجهزة عىل التغلُّب بمكان الصعوبة من العملية، اإلمكانات حيث
لدى الفهم وَمَلكات مهارات استخراج عىل قادرة تكنولوجيا وجود يف التفكري بالتأكيد

بدقة. محدَّدة مراحل ذات وبمنهجية دقيًقا، تدريًجا مَدرَّجة بوترية األطفال
يرونها فهم كثريًا؛ الكمبيوتر أجهزَة التالميذ استخداَم يحبِّذون ال األشخاص بعض
استخداُم يشيع إذ — األساسية املعلومات عن البحث أجل من مقبوًال منه، بد ال حديثًا ا رشٍّ
من ألكثر ليس لكن — جدٍّا الصغار األطفال بني حتى األيام هذه جوجل البحث محرِّك
أجهزة من ا جدٍّ بالكثري الزاخرة الدراسة حجرات أن من يبدو ما عىل الخوف ينبع ذلك.
تحدِّق الروبوتات من صفوًفا تضمُّ الحياة من خاليًة مضجرًة أماكَن ستغدو الكمبيوتر
املتحدة: اململكة من املرموق الرتبوي بيدل، فيل قال ما وبحسب الشاشات. يف بصمٍت
الحقيقَة.» هذه يُنِكر الكمبيوتر ألجهزة الغبي ق والتفوُّ حسية، بهجٌة هو امُللهم «التعليم
التعليم، لتخصيص الكمبيوتر استخدام أمكن إْن …» قائًال: تخوُّفه عن فيل ويُعِرب
نتَِّفق ونحن .(٢٠٠٨ (بيدل، التعلُّم» لعملية برشي َدْعٍم إىل الحاجة النهاية يف فستتبدد
يَُحول الكمبيوتر استخدام أن فكرة مع نختلف لكننا حسية، بهجٌة امُللهم التعليم أن عىل
إذ التعلُّم؛ يف البرشي الدعم إىل الحاجة من يقلِّل الكمبيوتر وأن ذلك، دون بالرضورة
أن من الرغم (عىل محله يحل أن ال املدرسة، طاقَم املحوسب التخصيُص يدعم أن ينبغي

مختلف). بشكل سيفكِّرون امُلضللني السياسيني األرقام محلِّيل بعض
عند حتى — الكمبيوتر عىل القائم التدريس أن يف يتمثَّل خطورًة أكثر تحدٍّ ثمة
التحصيل درجات من يزيد أنه اآلن حتى يثبت لم التخصيص— من عالية بدرجة تمتُّعه
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برامج أن ،٢٠١٠ عام املتحدة بالواليات صَدَر فيدرايلٌّ، تقريٌر اكتشف الواقع ويف الدرايس.
درجات عىل ملحوظ» تأثرٍي أيَّ تُبِْد «لم التقرير قيََّمها التي الكمبيوتر عىل املعتمدة الرشح
تكون أن التعليم صعيد عىل املهم ومن املدرسية). الكفاءة (اختبار سات باختبار الطالب
عىل املعتِمدة ص املخصَّ التعلُّم أساليب لكن باألدلة، مدعومًة الجديدة ل التدخُّ إجراءات
للتفاؤل يدعو سبٌب ثمة أنه إال املستوى. العالية العلمية املعايريَ بعُد تستوِف لم الكمبيوتر
التي الحالة دراسات من عرشاٌت توجد املثال: سبيل فعىل ذلك؛ تحقيقها إمكانية بشأن
بني نات تحسُّ حدوَث أيًضا، بأرسها تعليمية مناطق بل واملدارس، املدرِّسون فيها يورد
تصل لم الدراسات أن احتمالية إىل يشري ما والقدرة؛ واملتعة الفهم حيث من تالميذهم

العميل. الواقع يف املدرِّسون يالحظه ما إىل بعُد
لكننا علمية، أدلٌة تدعمها ال اآلن حتى ُطوِّرت التي الربامج أن لآلمال املخيب ومن
أن ال فاعليًة، أكثَر وجعلها الربامج تلك استخدام عىل ع يشجِّ أن ينبغي ذلك أن نرى
األدلة، من صلبة علمية أرضيًة املناهج هذه تكتسب وحتى ككلٍّ. املنهج هذا ى يُنحَّ
يف نفرط أْن ال التحسني، هذا تمويل وعند لتحسينها س التحمُّ عند الحذر بمراعاة ننصح
يحمل منهج فهي التشكُّل؛ طور يف التخصيص تكنولوجيا تزال وال واإلنفاق. الحماسة
ثَمَّ ومن لدينا؛ متوافر آَخر منهج أيُّ يحمل مما أكثر إمكاناٍت بحق ص املخصَّ للتعليم

ن. للتحسُّ يحتاجها التي واملوارد الوقت له نوفر أن ينبغي
للمدرسني جيًدا، استخدامها عند والربامج، الكمبيوتر أجهزُة تتيح أن ينبغي
املنهج هذا يكون أن املرجح ومن فاعليًة. أكثر بشكل تلميٍذ كلِّ َدْعِم فرصَة ومساعديهم
نقرتح ال ونحن الرياضيات. مثل موضوعيٍّا تقييًما املقيَّمة الدراسية املواد يف األنجح هو
برامج فأكثر الكمبيوتر؛ بواسطة تُدرس أن ينبغي الدروس جميع أن واحدٍة للحظٍة
يف العلماء مع بالتعاون لرينينج، كارنيجي مؤسسة وضَعتْه ًما تقدُّ الرياضيات تدريس
التقرير يجد ولم املتحدة. بالواليات بنسلفانيا بوالية بيتسربج يف ميلون كارنيجي جامعة
ذات تأثرياٍت كارنيجي لربنامج أن آنًفا واملذكور املتحدة بالواليات الصادر الفيدرايل
أورَدِت استخدَمتْه التي املدارس من كثريًا أن إال الدرايس. التحصيل عىل إحصائية داللة
لويزيانا، من الرياضيات مدرِّسة ميجورز، كريستا تصف املثال: سبيل فعىل به؛ انتفاَعها
قائلًة: لرينينج كارنيجي موقع عىل الربنامج ْوا وتلقَّ صعوباٍت يواجهون الذين الطالَب

بالصفوف لني املسجَّ بأقرانهم «لحقوا» التجريبي بالصف لوا سجَّ الذين األطفال
عىل الثانية، السنة يف التقدُّم هذا عىل وحافظوا األول، العام خالل االعتيادية
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الطالب أغلب أما كارنيجي. فصول يف لني ُمسجَّ يعودوا لم أنهم من الرغم
إما فإنهم االعتياديني، بالطالب مختلطني كانوا الذين الضابطة، باملجموعة

عنه. تراجعوا وإما مستواهم عىل ظلوا

التجريبي الدعُم كان إن لتحديِد إنجازه ينبغي عمٌل أمامنا يزال ال واضح، هو كما
يصبح وربما مميزاته، الحايل للربنامج أن لنا يبدو حال، أية وعىل وشيًكا. النهج لهذا
إن البحثية. للعملية نتيجًة ن ستتحسَّ تعلُّم واسرتاتيجيَة للتدريس نموذًجا الوقت بمرور
التنبُّؤ املعقول ومن لالهتمام، جاذبٌة الفردي ر للتطوُّ االستجابة عىل الربنامج هذا قدرَة
التعلُّم رقاقة تقنية مع التفاُعل من النهاية يف سيتمكَّن الحاسوبي الربنامج هذا مثل بأن
لكننا إنجازه، ينبغي عمٌل املنهج أماَم يزال ال والثاني. األول الفصلني يف ناقشناها التي

بالعناء. جديٌر عمٌل أنه نعتقد
جامعة من املعرفية العلوم اختصاصيي من فريٍق يد عىل لرينينج كارنيجي ست تأسَّ
أحَد كان املخرضمني. الرياضيات مدرِّيس من فريٍق مع بالتعاون ميلون، كارنيجي
عمل لكيفية نموذًجا البتكاره صيته ذاع الذي أندرسون، جون الربوفيسور سني املؤسِّ
بنية أي من الهدُف لألفكار-اإلدراك). التكيُّفي (الضبط آكت-آر باالسم معروًفا املخ،
تجعل التي األساسية واإلدراكية املعرفية العمليات تحديُد هو النوع هذا من معرفية
فاعليته. الدراسات مئات وأثبتَْت بنجاح، هذا آكت-آر نموذج َق حقَّ وقد عمله. يؤدِّي العَقل
الرياضيات لتعلُّم لرينينج كارنيجي مؤسسة برنامِج أساَس للعقل النموذج هذا يشكِّل
تقليُد بإمكانه داخيل آكت-آر نموذج مع املعرفيني»، «املعلِّمني بنظام االستعانة خالل من
تخصيُص املعرفيني» «املعلِّمني وبإمكان الحاسوبي. الربنامج يستخدم تلميٍذ أيِّ سلوِك

بعينه. تلميذٌ يواجهها قد التي بالصعوبات والتنبُّؤ التعليمية املواد
الرياضيات تعلُّم بيئِة تخصيَص االصطناعي الذكاء عىل القائم املنهج هذا يستطيع
اكتساب رسعة أن إدراك وعرب الفردية، االختالفات عىل التعرُّف عرب بالصف، تلميذ لكلِّ
ثمة كان إْن تحديد فيمكنه التالميذ؛ بني تختلف وإتقانها وتعلُّمها الرياضياتية القدرة
إرشادات له يخصص ثم كامًال، فهًما يفهمه ال أو ما يشءٍ فهم يف صعوبًة يواجه تلميذٌ
أو الفكرَة يفهم حتى جديدًة مسائَل له ويعرض لديه، الضعيف الجانب عىل للرتكيز
أو مشكلًة، يواِجه عندما وينتظر يَده التلميذ يرفع ألن هنا مجال وال املهارة. يتعلَّم
مساعدة عىل قادٌر الحاسوبي فالربنامج املسألة؛ حلَّ يستطيع ال أنه ملجرد يستسلم أن
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ي بتلقِّ أشبه فاألمر بذلك؛ يقومون وهم وتشجيعهم ودعمهم الحل، إيجاد يف برفق التالميذ
أهدافك بلوغ أجل من تعمل وأنت يدعمك، والتشجيع للخربة مصدر ؛ شخيصٍّ تدريٍب

إمكاناتك. وتحقيق
العلوُم إليها لت توصَّ التي النتائج يف بجذوره للرياضيات كارنيجي برنامج يرضب
الربوفيسور أجرتها التي األبحاث عىل كذلك يعتمد لكنه آنًفا، رشحنا كما املعرفية،
السابع الفصل يف ناقشنا وقد والدافعية. العقلية عىل ستانفورد جامعة من دويك كارول
أجل من عهم، ونشجِّ أطفالنا بها نمتدح التي الطريقة عىل «العقلية» أبحاث مضامنَي
بوظيفة الحاسوبي كارنيجي برنامج ويقوم لديهم. بالنفس والثقة الدافعية إرساء
تخصيص أجل من دويك، إليها َلْت توصَّ التي النتائج استغالِل طريِق عن مشاِبهة

للتالميذ. املعرفيني» «املعلمني نظاُم يقدِّمها التي الراجعة التغذية

للتعلُّم مناسبة عقلية اكتساب (2)

عقلية العقلية: من نوعني وأبحاثها وأحاديثها كتبها يف دويك كارول الربوفيسور تصف
التجارب عرشات مدار عىل ومعاونوها وزمالؤها هي أَبَْدْت وقد نامية. وعقلية ثابتة،
يمكن النامية العقلية أن وكيف للجميع، أفضل نتائَج تجني النامية العقلية أن كيف
برنامج يقدِّمها التي الراجعة التغذية تكون األبحاث، هذه ضوء ويف املهم. وهو تدريسها،
باعتبارها النامية العقلية تعزيز أجل من يَىص ِخصِّ مة مصمَّ للتالميذ لرينينج كارنيجي

الرياضيات. مهارة الكتساب دافًعا
تغيريهما؛ يمكن وال فطريان واملوهبة الذكاء أن يعتقدون الثابتة العقلية أصحاب
املحاولة»، لهم ينبغي ال فطريٍّا املوهوبون أو «األذكياء غرار: عىل اعتقادات إىل يؤدِّي وذاك
أن وتكراًرا مراًرا وفريقها دويك أثبتَْت وقد قدري». من الناس فسيحطُّ فشلُت، و«إْن
أن يعتقدون ال ألنهم التحديثات عن يحجمون العقلية هذه أصحاَب واألطفال الراشدين
االضطرار ألن مجهوٍد بذَْل يريدون وال طبيعي؛ بشكٍل يكتسبوه لم ما تعلَُّم بإمكانهم
يعرِّضهم الراحة منطقة من الخروج أن ويرون لذواتهم؛ تقديرهم من يحطُّ هذا لفعل
الذي التالميذ بعض أن وراء السبَب ذلك يفرسِّ ربما يطيقونه. ال ما وهو فشًال، يرونه ملا
فمفهومهم صحيح؛ والعكس الرياضيات، يف يتخلَّفون اإلنجليزية اللغة يف األداء يُحِسنون
العامة الجينات فرضيُة وتشري كدٍّ. دون يأتي ال النجاح أن حقيقة مع يتوافق ال الذات عن
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يكون أن املحتمل من اإلنجليزية، اللغة يف ق التفوُّ بالغِة بقدرٍة يتمتَّع الذي التلميذ أن إىل
أصحاب من كانوا إْن — التالميذ أولئك لكن الرياضيات، يف األقل عىل املستوى َحَسَن
إال لسبٍب ال منها، ميئوًسا حاالٍت أنفسهم يعتربوا أن املرجح من — الثابتة العقليات
األشخاص هؤالء يكون عندما حتى لذلك، نتيجًة االستثنائي. األداء درجَة يبلغون ال أنهم
كامِل مستوى تحت حياًة ويعيشون ًما تقدُّ يُحِرزون ال ما غالبًا واملوهبة، القدرة بالِغي

إمكاناتهم.
يف بعضهم لدى العقليات هذه ن وتتكوَّ ثابتة، بعقليات التالميذ من كثريٌ يتمتَّع
من غالبًا االعتقادات هذه يكتسبون أنهم دويك وتزعم ا. جدٍّ مبكرة عمرية مراحل
أيًضا هي االعتقادات تلك أن نرى لكننا مدرسيهم. ثم آبائهم حولهم؛ من األشخاص
املستقبلية؛ أبحاثنا يف النقطة هذه نبحث أن ونأمل جيني، لتأثري خاضع طبع عىل داللة
عقليٍة اكتساُب يكون أن املرجح من أنه — مًعا وبيئية جينية ألسباب — نعتقد فنحن
النافعة األفكار من الكثريَ دويك بجعبة أن إال اآلخرين. دون الناس لبعض أصعَب نامية
مقرتحاتها وتشكِّل نامية؛ عقلية لتكوين الثابتة العقلية صاحب الطفل مساعدة حول
«برينولوجي». اسَم عليه وأطلَقْت بتطويره، قامت تعليمي حاسوبيٍّ لربنامٍج األساَس
مستوى َرْفع أجل من تلميذ كل مع للتواُصل أخرى وسيلٌة الحاسوبي الربنامج وهذا
بعض يف الكمبيوتر باستخدام التعليم مزايا مجدًدا وتعكس لديه، املدريس التحصيل
إيقاف ويمكنه وحَده، التلميذ إىل الكمبيوتر يتحدَّث املثال: سبيل فعىل األقل؛ عىل الحاالت
آَخرين. تلميذًا ٢٩ أداء مواكبة إىل يضطر ولن شاء، ومتى أحبَّ وقتما الدروس تكرار أو
البحثي املجال بهذا دويك اهتمت التحدِّي. يحبُّ النامية العقلية صاحب الطفل
فقد للفشل؛ األشخاص استجابات اختالف حول أبحاثها تُجِري كانت عندما األمر أوَل
لم ا، جدٍّ صعب لغٌز عليهم ُعِرض عندما األطفال بعض أن اكتشَفْت عندما تفاجأَْت
التو يف بيشء القيام يستطيعوا لم عندما استجاباتهم، من والحَظْت فشًال. هذا يعتربوا
دويك وتصف يتعلَّمون. أنهم لو كما يشعرون بالفشل الشعور من بدًال أنهم واللحظة،
الخلل ما «تساءلُت: قائلًة: األطفال هؤالء تجاه الثابتة) العقلية (وليد املبدئي فعلها ردَّ
أن قطُّ أعتقد لم معه. تتأقلم ال وإما الفشل مع تتأقلم إما أنك اعتقدت لطاملا فيهم؟
األطفال يعلم ما؟» شيئًا يخفون أنهم أم مختلفون أطفاٌل هؤالء هل الفشل. يحبُّ أحًدا
وزمالؤها دويك سأَلْت مردوَده. العمل يف للكدِّ أن النامية العقلية أصحاب (والراشدون)
العقلية أصحاب ردُّ كان بالذكاء؟» تشعر «متى بسيًطا: سؤاًال األعمار كل من أشخاًصا
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يشء من ينتهون عندما أو أخطاء، أية يرتكبون ال عندما بالذكاء يشعرون أنهم الثابتة
أما عمله. اآلخرون يستطيع ال حني يف سهًال ما شيئًا يجدون عندما أو خطأ، دون برسعة
بالذكاء يشعرون أنهم ذكروا فقد ا؛ جدٍّ مختلفة ردودهم فكانت النامية العقلية أصحاب
ونعتقد سابًقا. فعله من يتمكنوا لم يشء فعل من ويتمكنون جهيًدا جهًدا يبذلون عندما
والرتبية. التعليم مجاَيلِ يف األهمية من عظيٍم قدٍر عىل دويك إليها َلْت توصَّ التي النتائج أن
عني يف األبحاث هذه أخذوا عندما صنًعا لرينينج كارنيجي مؤسسة ُمربِمِجو أحسن وقد
تقدِّم العقلية أن يبدو إذ ص؛ املخصَّ الحاسوبي الرياضيات برنامج تصميم أثناء االعتبار

التالميذ. لدى التعلُّم بواعث حول فريدة نظر وجهة
الذات تقدير حركة عهم تشجِّ — املدرسني من وكثريًا اآلباء من كثريًا أن يتَِّضح
ففي األمر؛ فْهَم يُِسيئون — العرشين القرن نهايات يف الطفل تنمية مجاَل اقتحَمْت التي
أنت كم أخرى؛ مرًة ممتاز تقدير عىل حصلَت «لقد األطفال: من لطفل نقول مرة كل
ك؛ حقَّ سلبوك «لقد أو باهًرا!» نجاًحا ق وستحقِّ فطرية، بموهبة تتمتَّع «أنت أو ذكي!»
كمحاولٍة بدأ فما ثابتة. عقلية تكوين ع نشجِّ بالفوز!»؛ األحق وكنَت قطًعا األفضل كنَت
قدرتَه مقصود غري بشكل يرضُّ بنفسه، ثقته وتعزيز للطفل املعنوية الروح لرفع بسيطة
وهذا بالفشل. املخاطرة يف يرغب فلن قدرته امتدحَت إِن إمكاناته. كامل تحقيق عىل
تؤيِّد التي املقنعة الدراسات من كاملة سلسلة دويك الربوفيسور فلدى رأي؛ مجرد ليس
مختلَف لتجربتهم أو لجهدهم األطفال امتداح لنا ينبغي ذلك، عن عوًضا هذه. نصيحتها
الطفل انتهى إِن العقبات. تخطِّي اسرتاتيجيات عىل والتعرُّف ما مشكلٍة لحلِّ األساليب
بالنسبة البساطة بالغة فاملهمة شيئًا؛ منها يتعلَّم فلن أخطاء، ودون برسعة مهمة من
وإخباره شهادًة أو نجمًة الطفل منح من بدًال لكن الوقت، طوال يحدث وهذا إليه.
تبديد عىل الطفل إىل االعتذار املدرس أو لألب ينبغي أنه دويك تقرتح تفوُّقه، بمدى
كارنيجي برنامج يرشد القادمة. املرَة له أكثر مناسبٍة مهمة بإيجاد يَِعده وأن وقته
له ويقدِّم الرياضيات، يف التايل املستوى إىل تلقائي بشكل الطفل هذا مثل الحاسوبي
يشجع وباملثل، املتضمنة. الجديدة املهارات تعلُّم يف يحتاجه الذي املبكر الدعم بعض
الصغرية خطواتهم تمتدح بطرٍق صعوباٍت، يواجهون الذين األطفال ويدعم الربنامج

املثابرة. عىل هم وتحضُّ األمام، نحو
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يضطرون حيث راحتهم؛ منطقة خارج يكونون عندما أداءٍ أفضَل األطفال ق يحقِّ
سيزعجهم الثابتة العقلية ذوو واألطفال التايل. املستوى إىل يصلوا كي قليًال الكدِّ إىل
الردُّ حولهم من واآلباء للمدرسني ينبغي لذا الرتاُجع؛ يف وسريغبون حدٍّ أقىص إىل ذلك
عىل تُِعينهم التي األخرى الصفات وجميع وَدأَِبهم، وتركيِزهم جهِدهم بامتداح ذلك عىل
ويشجع قونه. يحقِّ كيف قبُل من يعرفوا لم يشء تحقيِق بمتعِة يشعروا حتى املواصلة
عىل تركِّز التي الراجعة التغذية عرض عرب نامية عقلية اكتساب عىل كارنيجي برنامج
الكيفية حول حقائَق تشمل التي اليوم» «رسائل خاصية خالل ومن والتقدُّم، الجهد
تقويتها يمكن عضلة املخ أن لهم حًة موضِّ الطالب، تعلُّم أثناء وينمو املخ بها يتغريَّ التي
تحسني بها يمكن التي السبل أحد ولعل واملثابرة. الجد سيما ال التمرين، خالل من
إجراءُ هو العلمي؛ لالختبار الرفيعة باملعايري الوفاء أجل من الحاسوبي كارنيجي برنامج
النمط بني إيجابية اقرتاٍن عالقاِت تكوين عىل لتساعد الرسائل لهذه إضايف تخصيٍص
سبيل فعىل الدقة؛ من بمزيٍد له ًها موجَّ وتشجيًعا مديًحا طفل كلِّ بمنح والبيئة، الجيني
العقلية ذوي عن مختلفًة منهجيًة الثابتة العقلية ذوو يحتاج أن املمكن من املثال:
وقد األخرى، مع التعاُمل من أصعب سيكون الفئتني هاتني إحدى مع فالتعاُمُل النامية،
من مالئٍم نحٍو عىل له واالستجابِة ذلك إدراِك عىل القادُر الحاسوبي الربنامُج يتمكَّن
عن دويك ألبحاث سواء. حدٍّ عىل التدريس ومنهج الطفل مستوى عىل تقدٍُّم تحقيق

التعليم. جوانب من الكثري يف حارضٌة نتائُج العقلية
مؤسسة ابتكَرتْه والذي آكت-آر، نموذج عىل القائم الرياضيات تدريس برنامج
املتاحة الحاسوبية التخصيص برامج عىل فحسب واحد مثال هو لرينينج؛ كارنيجي
البدائل أو الربنامج، هذا رشاء إىل املدارس جميع بمسارعة نويص وال للرتبويني. بالفعل
ُمقاٍس ٍن تحسُّ عرب فاعليتَه الربنامج هذا يُثبت أن ُع توقُّ املنطقي من ألنه له؛ الحالية
املهم من ذلك، من الرغم عىل بعُد. ق يتحقَّ لم ما وهو الدرايس، للتحصيل موضوعيٍّا
وتقييمها. تنقيحها من نتمكَّن كي التعليمية املنهجيات هذه املدارس بعض تجرب أن
األخذ يف املساعدة عىل األرجح عىل قادًرا الحاسوبية الربامج من النوع هذا يزال وال
نحٍو عىل التقدُّم ل يسهِّ أن وله له، املناِسب بالَوْقع الرياضيات منهج عرب الطفل بيِد
— بالفعل — مختلًفا درًسا ٣٠ تقديم عرب به، القيام وحده املدرِّس باستطاعة ليس
للتدريس ينبغي ا ممَّ الكثري عىل باختصاٍر قادٌر الربنامج إن أي مختلًفا؛ تلميذًا ٣٠ إىل
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الظروف ويف عمليٍّا. ص املخصَّ التعليم توفري عىل قادٌر ثَمَّ ومن قه؛ يحقِّ أن ص املتخصِّ
الربامج، هذه مثِل ِري مطوِّ الوطني املستوى عىل الرتبويون القرار صنَّاع سيدعم املثالية،
سيكون كما فاعليتها، تقييم أجل من الوطنية باالختبارات ربطها املفيد من وسيكون
الكيفية ينبغي، كما املدرسون، يتعلَّم بحيث املهنية للتنمية كاٍف تمويٍل إتاحة املفيد من

دروسهم. يف الحاسوبية الربامج هذه مثل بها يدمجون التي
من واألهم الخياَر، أيًضا ر توفِّ لكنها التخصيِص تكنولوجيا الكمبيوتر أجهزة ر توفِّ
أسفه عن مؤخًرا ثرون سيباستيان الربوفيسور وأعَرَب التعليم. عىل الحصول فرصة ذلك
تقريبًا طالب املائتَْي إىل إال تصل ال يدرِّسها التي االصطناعي الذكاء فصول أن حيال
شيئًا، تفعل وال مباِلية ال كتَفيْها وتهزُّ تتنهد التي النوعية من ليس إنه وإذ بها. ِلني املسجَّ
َل سجَّ مبادرته، أطلق ومنذ الدرايس؛ مقرَّره من اإلنرتنت عىل إلكرتونيًة نسخًة أطلق فقد
ثرون َسها أسَّ خاصة رشكة وهي يوداستي، خالل ومن — واآلن باملقرَّر، طالب ألف ١٦٠
باستثناء ثرون، يقول حسبما بالعالم، بلٍد كلِّ من للطالب دراسيٍّا مقرًرا ١١ يُقدَّم —
وحاليٍّا فصل، لكل للطالب واحًدا دوالًرا تقريبًا تبلغ النفقات إن ويقول الشمالية. كوريا
شاكلة عىل الدراسية واملقررات مجانًا. وشهاداتها وامتحاناتها يوداستي مقررات تُمنَح
االنتشار) الواسعة املفتوحة اإللكرتونية (املقرَّرات «موك» باسم تُعَرف ثرون مقرَّرات
منظماٌت فيه تتصدَّر وقٍت ويف املوك». «عام ٢٠١٢ عام عىل أُطِلق عدًدا؛ تزداد وهي
النوع هذا يحظى أن يجب بأرسه، العاَلم يف التعليم نْرشِ طليعَة اليونسكو كمنظمة
الطالب إىل الجامعي املستوى عىل تعليٍم لتوفري وسيلًة باعتباره باالهتمام املبادرات من
من أنه لالنتباه امللِفت ومن أخرى. بوسيلة أبًدا التعليم هذا لهم يتاح لن ْن ممَّ ني، املهتَمِّ
٤١٠ أعىل أصحاُب يكن لم ثرون، وضعها امتحانات أوَل اجتازوا الذين الطالب بني
الدورة يف لوا سجَّ مهتمني أشخاص مجرد بل ستانفورد، جامعة طالب من درجات
أجهزة أن الظن أغلب التعليم، عىل الديمقراطية إضفاء عملية ويف اإلنرتنت. شبكة عىل
والعمليات املنتجات إتقان عىل سريكِّز القادم العمل إن بارًزا. دوًرا ستلعب الكمبيوتر

وكفاءتها. فاعليتها وإثبات

التعلُّم لتخصيص أخرى ُسبُل (3)

بنظرة حظينا وإْن الكمبيوتر، بأجهزة وينتهي ص امُلخصَّ التعلُّم يبدأ أن يمكن ال بالتأكيد
والكثري الكثري فسنرى يوم، كل من دقيقٍة كلَّ دراسية حجرة كل يف يحدث ملا شاملة
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قدٍر وعىل وواعون رائعون مدرِّسون يوجد للتخصيص. العميل التطبيق عىل األمثلة من
طوال طفٍل كل من األفضل استخراِج عىل قادرون كبرية، وبأعداد املهارات، من عاٍل
إىل بحاجٍة نحن نفسه. الوقت يف األطفال كل مع ذلك تحقيق يف الصعوبة تكمن الوقت.
تطبيقه يمكن كان إن واختبار طفل، كل مع نجاًحا ق يحقِّ ما عىل التعرُّف عىل الرتكيز
نجد وعندما العلمي. الربهان رصامة أمام الصمود بإمكانه كان وإن أوسع، نطاق عىل
واملدرسني املدارس كلُّ تتمكَّن بحيث للجميع، نرشها ينبغي املعايري هذه تستويف مبادرات
عىل والعملية الشخصية — خربتنا واقع ومن التطبيق. ُحْسن من االنتفاع من والتالميذ
منهجيات الواقع؛ أرض عىل ا حقٍّ الًة فعَّ تبدو للتخصيص منهجياٍت صادفنا — سواء حدٍّ

لالختبار. قابلًة فرضياٍت عليها لنبني نستِعدُّ
ممارسات كل َجْمع بصدد كنَّا إْن املشرتك التفكري إىل هنا ماسة حاجٍة يف نحن
كلرينجهاوس» ووركس «وات مبادرة تحاول علميٍّا. فاعليتها واختبار املتاحة التخصيص
تجمع وهي ٢٠٠٢ عام تدشينها فمنذ تحديًدا؛ الغاية هذه تحقيَق املتحدة بالواليات
العلمية األدلة َدْعِم درجَة بوضوح وتعرض واحٍد، مكاٍن يف مًعا التعليمية األبحاَث
مباَدرًة الفعال للتعليم يورك جامعة معهد ويمثِّل بعينها. تربوية لطرائق الوجيهة
لدى زخًما يكتسب املبادرة لهذه تاِبٌع أعماٍل جدوُل وثمة املتحدة، باململكة شبيهًة
مستوى عىل تكون أن سوى األنظمة تلك يسع ال ذلك، من الرغم وعىل أيًضا. الحكومة
ألي التخطيط الَحَسنة الدراسات تمويل مسئولية ل تحمُّ وينبغي املتاحة، األبحاث جودة
ًها موجَّ األقل عىل الدراسات هذه بعض يكون أن املهم من واعد. أنه يثبت تربوي ٍل تدخُّ
ألنها إغفالها يجري ما كثريًا خطوٌة هو الفاعلية عىل العلمي الدليل عن والبحث جينيٍّا.
قويٍّا انطباًعا ترتك أن تريد سنوات أربع ملدة املعيَّنة والحكومة وماًال، وقتًا ستستهلك
ينبغي وبسببه النظر، قصري منهٌج وهو ممكنة. تكلفة وبأقل اإلمكان، قدر ورسيًعا
التي التغيريات تعطله ال بحيث سيايس، حزب من أكثر يضمُّ مجاًال التعليم يكون أن
سمحنا ثم وطبَّقناه، ثماره، يؤتي ا عمَّ البحث يف الوقَت استثمرنا إن الحكومة. عىل تطرأ
وكمجتمع؛ كأفراد املنافع فسنجني السنني؛ من يقتيض حسبما والنموِّ باالستمرار له
ل التدخُّ إجراء عن التخيلِّ ثم املدرسني ومضايقُة الرضائب دافِعي أموال وإنفاُق فالتخمنُي

اإلطالق. عىل يفيد ال اإلجراء؛ يف مبكرة مشاكل بسبب
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ملخصالفصل (4)

املدرسة من يخرج وهو جرٍّا قدَميْه يجرُّ الذي املحبَط، املدرِّس ذاك نغفل ال دعونا
تحسني «خطة يف يكتبه فيما مفكًِّرا ذهنه يعصف الذي الوقت يف االنتظار، ساحة إىل
الكتاب. هذا من التالية الصفحة إىل انتقل بسيطة: خطوة عليه وسنقرتح التخصيص».
حتى ناقشناه يشء كلَّ الحسبان يف تضع فكرة عرشة إحدى ستجد القادم، الفصل ففي
ذاته الوقت يف وهي اإلمكان، قدر وعمليٌة جينيٍّا هٌة موجَّ وكلها الكتاب؛ هذا ثنايا بني اآلن
حجرِة بكل التخصيص لتطبيق — حديث وبعضها قديم بعضها — ُسبًُال تستكشف
التخصيص؟ تحسني خطة وْضِع عند االعتبار يف ذلك أْخِذ يف رأيك فما بالبلد. دراسٍة
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سياساتية فكرة إحدىعرشة

الحايل تأويَلنا تمثِّل فكرة عرشة إحدى ونسوق أمنياتنا، قائمَة الفصل هذا يف نعرض
جرى فإن التطبيق. موضع والتعلُّم التعليم حول جينيٍّا املوجهة النتائج وضع لكيفية
أن نعتقد — العلمية يف رضورية خطوة وهي — فاعليتها وثبتَْت األفكار هذه اختبار
وللمدرِّسني بها، يتعلَّمون الذين لألطفال أفضل أماكَن املدارس من تجعل أن بإمكانها

عليها. ينفق الذي وللمجتمع بها، يعملون الذين

األدنى الحد إىل املقرَّر املنهج محتوى تقليل األوىل: الفكرة (1)
األساسية املهارات واختبار

مختلفون. كلنا الجيني: املبدأ
يناِسب ال د املوحَّ (فاملنهج األدنى الحد إىل اإلجبارية املواد تقليل ينبغي التوصية:
يف املتمثِّلة األساسية» «املهارات فحسب يغطِّي أن ينبغي الوطني املنهج الجميع).
باملهارات (املعروفة واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا والحساب والكتابة القراءة
بإعاقاٍت املصابني عدا — الجميع عىل ويُشرتَط املجتمع). يف بنجاح للعيش املطلوبة
— الوطني املنهج بحسب — النهائي األساسية املهارات امتحاِن اجتياُز — بالغٍة

املدرسة. من للتخرُّج
سيما ال مستقلني، راشدين يصريوا كي األطفال يتعلمها أن يجب معيَّنة مهارات ثمة
أن كذلك نعلم ونحن واالتصاالت. املعلومات وتكنولوجيا والحساب والكتابة القراءة
هي املهارات تلك وأن املستقبل، يف الدرايس بالتحصيل ينبئ السابق الدرايس التحصيل
جميع تقريبًا تشكِّل التي اللَِّبنات تمثِّل وهي املبكر، الدرايس التحصيل منها يرتكب ما



والتعليم الجينات

وجهَة بجالءٍ بيَّنَّا أن سبق وقد الشباب. أمام الطرق من كثريٌ يَُسدُّ فدونها، التعلُّم؛ جوانب
األساسية املهارات لهذه أكيٍد إتقاٍن دون األطفال تُِرك إْن يفشل التعليم أن يف نظرنا
عىل القائم التعليم ضد نسوقها ًة حجَّ ليست هذه النظر وجهة أن إال الحياة. مدى يستمرُّ

املفرتض. بحسب األخرى أفكارنا حه توضِّ ما وهو «املعرفة»،
اكتساب يف صعوبًة سيجدون األطفال بعض أن تعني والبيئية الجينية التأثريات
الكثري إىل الحاجة دون تقريبًا بالسليقة سيكتسبونها اآلخرين أن حني يف املهارات، هذه
وأن ، طبيعيٌّ الطبيعي غريَ أن نتذكَّر أن يجب لكن اإلطالق. عىل الخارجي اإلسهام من
كل يف — جينيٍّا مختلفني غريُ املهارات هذه إتقان يف صعوبًة يجدون الذين األطفال
النجاح من يمنعهم جيني سبٌب يوجد وال األطفال، من غريهم عن — تقريبًا الحاالت
يفهمونها، تدريٍس طريقِة إىل حاجٍة يف التالميذ هؤالء لهم. ص املخصَّ الدعُم تواَفَر متى
سريُ يتقدََّم أن أجل من التعلُّم، عملية بداية يف الدقيق استيعابهم مستوى تحديد ويجب
هؤالء لَدْعم يكون أن وينبغي . وهرميٍّ منطقيٍّ بتسلُسٍل املهارات تكوين وعملية التعليم

املدارس. جميع لدى األولوية األطفال
بطرق يتعلَّمون األطفال أن إىل العالم، حول الرتبوية واألبحاث أبحاثنا، تشري
مسبِّبات فهم عىل التعلُّم رقاقاُت تساِعدنا قد الوقت، (بمرور مختلفة وبرسعات مختلفة
ليعمل األساسية املهارات مستويات من سلسلة نويصبتصميم ثَمَّ ومن االختالفات)؛ تلك
فيه، يفشلون وإما يجتازونه إما نهائي اختباٍر إىل يصلوا حتى األطفال، جميع عليها
ينبغي لذلك. استعداَده ومدرِّسه هو ارتأى متى االختبار هذا خْوُض تلميذ كل وبإمكان
التي املواد يف والدأب املثابرة عىل بالحثِّ نامية عقلية اكتساب عىل التشجيُع للمدارس
املشكِّلة األساسية املهارات هي املواد هذه تكون عندما سيما ال صعبًة، التالميذ يجدها
يستمتعون بل يتعلمون، ال فهم سهل يفعلونه يشء كل أن التالميذ وَجَد إْن املنهج. لصلب
يتعلَّمون التالميذ أن العقلية عىل دويك كارول أبحاُث لنا تبدي فحسب. القائم بالوضع
املستوى من قليًال أعىل مستًوى عىل العمل يطيقون كيف يتعلَّمون عندما تعلٍُّم أفضل
القراءة مهارات تنمية يف التالميذ جميع سيستمر السبب، ولذاك عليه؛ اعتادوا الذي
مبكًرا. اإلجبارية األساسية املهارات اختباراِت اجتازوا إِن حتى لديهم، والحساب والكتابة
الشهادة؛ هذه امتحان الجتياز املناِسبة الدنيا العتبة تحديد بشأن النصَح سنلتِمس
األساسية املهارات مستويات جميع من سينتهون الفائقة القدرة ذوي األطفال فبعض
والكتابة القراءة ملهارات صعوبًة أكثر بفصوٍل وسيلتحقون مبكًرا، النهائي واالمتحان
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طوال وتعزيزها األساسيات بتعلُّم سيشتغلون اآلَخر البعض أن حني يف والحساب؛
شهادِة امتحاِن اجتياُز هو املدرسة من تلميذ أي ج لتخرُّ الوحيد والرشُط تعليمهم.
التالميذ من صغرية نسبة عىل اإلبقاءَ ذلك استلَزَم إِن حتى النهائي، األساسية املهارات
الحياة، مدى األساسية املهارات هذه إتقان عىل اإلرصار أن ونرى إضايف. لعام باملدرسة
واسُع إيجابي تأثريٌ له وسيكون العمل، ألصحاب جذبًا أكثر مزايا الطالب سيمنح
عىل وبناءً األكاديمية. باملجاالت اهتمامهم يقلُّ َمن سيما ال حياتهم، جودة عىل النطاق
عىل يحصلوا أن ينبغي املساعدة، من قدٍر أكرب يحتاجون الذين األطفال أن نرى ذلك،
بحسب بعناية صًة مخصَّ تكون أن ينبغي ْونها يتلقَّ التي املساعدة وأن املساعدة، أغلب

الفردية. احتياجاتهم

الخيارات زيادة الثانية: الفكرة (2)

االختيار. عىل يتوقَّف والبيئة الجيني النمط بني االقرتان الجيني: املبدأ

حريًة املدرسني وإعطاء التالميذ، لجميع املتاِح املواد خيارات نطاِق توسيع التوصية:
دروسهم. يف أكرب

األساسية املهارات جانب إىل املدارس، جميع يف الخيارات من واسع نطاق بتوفري نويص
جينيٍّا املعقول من سيكون أنه — العمر يف التالميذ م تقدُّ مع خاصًة — ونعتقد اإللزامية،
ْونه. يتلقَّ الذي التعليم يف ومواهبهم ميولهم كفَة حوا يرجِّ كي الفرصة لهم تتاح أن لهم
وتوجيه لالختيار االبتدائية املدارس لتالميذ بكثري أكرب ُفَرص إتاحة ينبغي أنه نرى كما
تصميم أو باملوسيقى املهتَمُّ أو النامية املوهبة صاحُب الطفُل املثال: سبيل عىل تعليمهم؛
من جزءٍ استخدام له يُتاح أن ينبغي الفن؛ أو الفلك علم أو التاريخ أو الرياضة أو األلعاب
إىل الوصول من يتمكَّن أن وينبغي أكرب، بصورة موهبته أو اهتمامه لتنمية املدرسة يوم
ومواهبه. اهتماماته تنمية عىل ملساعدته املثايل) الوضع (يف مدرِّس مع والتواُصل املوارد
بعض وسنناقش السن، مختلطَة فصوًال سيقتيض هذا االختيار» «وقت أن املرجح ومن
أفكارنا لتطبيق لنا محاولة أول نحاول حيث املقبل، الفصل يف لذلك العملية التطبيقات

الواقع. أرض عىل وتوصياتنا
املجاالت جميع يف تدريسه وطرِق املدرسون يدرِّسه ما عىل القيود َفْرض تجنُّب عرب
للتخصيص مساحًة نرتك الحياة؛ مدى وإتقانها األساسية املهارات اكتساب غري األخرى
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من األكفاء املدرسون وسيتمكَّن واألفراد. الصغرية واملجموعات الصف مستوى عىل
قوِة ونقاِط اهتماماِت وبني بينها والجمع لديهم، القوة ونقاط اهتماماتهم استغالل
إضايف وقت تمضية من سيتمكَّنون لالهتمام. واملثرية القيِّمة الدروس لتخطيط تالميذهم،
ه املوجَّ الدرايس املنهج عن التخلُّف من القلق دون خاص، بشكل نافعًة تبدو موضوعات يف
أيُّ يُنظَّم سوف حينذاك، مركزيٍّا يكون لن املنهج وألن لالختبارات. التحضري أو مركزيٍّا
تالميذهم أن عىل املدرسني َطْمأَنة الوحيد غرضه وسيكون املدرسة، مستوى عىل اختبار
سيتَِّبعون الرسمية، االمتحانات سنَّ التالميذ يبلغ وعندما ًما. تقدُّ ويُحِرزون يتعلَّمون
املدارس تنتقيها والتي املستقلة، االختبار مجالُس تضعها التي الدراسية املناهج خطَط
األساسية املهارات شهادة اختبار نتائُج وستَُطْمِنئ حاليٍّا. يفعلون كما واملدرِّسون،
كي يحتاجونها التي األكاديمية باملهارات التالميذ تزوِّد املدارس أن عىل الحكوماِت
عىل فصاعًدا، ١٦ سن من كذلك، التالميذ وسيحصل باملجتمع، ناجحني أعضاءً يكونوا

رسمية. اختبارات نتائج
مدرسني «أكفاء»؛ مدرِّسني بخدمات االستعانة عىل التوصية هذه تعتمد بالطبع
استماع بمهارات ويتمتَّعون تدريسه؛ يف سريغبون ما حول متوطِّدة أفكاًرا يحملون
تجربة تخصيص كيفية حول مستنرية أفكاٌر وبجعبتهم األول؛ الطراز من ومالحظة
مدرِّسني هؤالء يكون قد مختلطة. دراسٍة حجرِة داخل السمات مختلِفي لتالميذ التعلُّم
به يمرُّ لألهلية اختباٍر عرب إما عقلياتهم تقييم ويمكن النامية»، «العقلية أصحاب من
من رئييس ٍن كمكوِّ لهم تدريسها أو املدرِّسني، تدريب دورات عىل للحصول املرشحون
أولئك منح ينبغي العمل. أصحاب ِقبَل من بعُد فيما وتقييمها املدرس، تدريب برنامج
مناسبًا، يرونه الذي النحو عىل تالميذهم إمكانات الستخراج الالزمة االستقالليَة املدرسني
ما طفل لكل تقدِّم الخيارات؛ من رحبة مجموعًة لتالميذها ر توفِّ أن املدارس من ويُنتَظر

تحفيزه. عىل يساعد

التصنيفات إسقاط الثالثة: الفكرة (3)

. طبيعيٌّ الطبيعي غريُ الجيني: املبدأ
لكل داعَي ال إياها. َفْلتمنحهم إضافيٍة، مساعدٍة إىل حاجٍة يف األطفال كان إن التوصية:

الحكومي. والروتني التصنيفات تلك
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ال الحاالت، أغلب يف كمية. أبعاد لها بل كيفية، اضطرابات ليست الشائعة التعلُّم مشاكل
صعوبة من يعانون اعتبارهم فينبغي الصف؛ بقية عن جينيٍّا أداءً التالميذ أدنى يختلف
الحساب. وعرس القراءة عرس مثل شيوًعا، التعلُّم مشاكل أكثر عىل ينطبق وهذا إعاقة؛ ال
وتصنيفه، للتقييم إحالته ينبغي األداء تدنِّي من يعاني الذي الطفل أن ع املتوقَّ من حاليٍّا
موقٍف يف أنفسهم اآلباء يجد أن املعتاد من املوارد، ندرة ومع الدعم. يُمنَح فقط وعندئٍذ
هذه يف ثمني وقت ويضيع خصوصيَّنْي. وتعليٍم تقييٍم مقابل الدفع إىل فيه يضطرون
فيها. املتورِّطني جميع تؤذي تسبِّبها التي النفسية الضغوط أن ح املرجَّ ومن العملية،

أحد يف املتخلفني لألطفال واملتابعة املالحظة عملية بتكثيف نويص ذلك، عن عوًضا
بمجرد باملدرسة ًصا ُمخصَّ َدْعًما األطفال هؤالء ى يتلقَّ وأن األساسية، املهارات جوانب
الدعم بكل األطفال هؤالء تزويد عىل املوارد تركيز وينبغي ذلك. حالتهم تستدعي أن
توظيف وينبغي النجاح، مسار عىل البقاء أجل من يحتاجونه الذي اإلضايف والتعليم
يف الحالية املهارات عىل تُبنَى الجديدة املهارات أن من للتأكُّد الهرمي التعلُّم مبادئ
كان متى — الطفل تعليم لدعم باألرسة االستعانة أيًضا وينبغي للطفل، َسِلسة خطوات
بأي الطفل عقاب عدم ينبِغ ذلك، ق يتحقَّ لم إْن لكن ملموسٍة، مهامَّ عرب — ممكنًا ذلك
ُكتَُب االبتدائية املدرسة مدرِّسو يغريِّ أالَّ الشائع من املثال: سبيل عىل األحوال؛ من حال
عملية يف اآلباء مشاركة تقل عندما باملنزل. آلبائهم األطفال يقرأها أن بعد إال القراءة
والتعرُّض جهًرا للقراءة ُفَرصهم ستقل األطفال بعض أن ذلك عىل سيرتتَّب التعليم،
للتعويض أكرب بصورة باملدرسة األطفال هؤالء قراءة إىل االستماع وينبغي جديدة. لُكتُب
اآلباء حضِّ أجل من الجهود بَذْل ينبغي نفسه الوقت ويف باملنزل، القصور أوجه عن
جوانب أو آبائهم مشاكل عىل األطفال عقاب أبًدا يجب وال العملية. هذه يف االشرتاك عىل

قصورهم.
الدراسة حجرة يف واملتفوقني». «املوهوبني ب األطفال تصنيف بإيقاف نويص كذلك
وينبغي ستُلبَّى. طفٍل كل لدى الفردية االحتياجات ألن للتصنيف؛ رضورَة ال صة امُلخصَّ
أو هبة طفل كل لدى سيكون املثايل الوضع ففي األطفال، لجميع مناسبة ُفَرص َمنْح
«املوهوبني األطفال التعرُّفعىل يف يُقَىض الذي والوقُت باالحتضان. جديرة هواية أو موهبة
إمكانات استخراج يف تمضيته يمكن ُمبدَّد وقت هو وإحصائهم، وتصنيفهم واملتفوقني»

بالصف. طفل كل
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ى يتلقَّ بحيث والتصنيف الحكومي الروتني من الحد ينبغي أنه هو القصيد بيت
مشكلة أنها اتضح إِن حتى — بتعليمهم مرحلة أي يف صعوبًة يجدون الذين األطفال
صعوبة أي تسجيل ويمكن إليه. حاجتهم بمجرد يحتاجونه الذي اإلضايف الدْعَم — وقتية
كل عليها يحصل بأن ونويص املدرسة، مغادرة عند تُمنَح خاصة شهادة يف مستمرة
املستقبل يف العمل وأصحاب للرتبويني يمكن بحيث الرابعة)، الفكرة توصية (انظر تلميذ
الدْعَم املتفوقني األطفال منح ينبغي وبالتأكيد واستيعابها. احتياجاتهم عىل التعرُّف

يحتاجونها. التي والُفَرص

الصف وكذا الطفل، تعليم الرابعة: الفكرة (4)

البيئي. والتغريُّ الجيني الثبات مراقبة يمكن الجيني: املبدأ

وتحسينها مراجعتها تجب خاصٌة، تعليٍم خطُة تلميذ لكل تكون أن ينبغي التوصية:
يف املدرسة من تخرُّجه حاَل خاصة شهادة عىل طفل كل يحصل أن وينبغي عام. كلَّ

اإللزامي. تعليمه نهاية
سيتوىل الذي املدرس باملنزل يزوره أن — املدرسة طفل كل يبدأ أن قبل — نقرتح
املوظف هذا وسيتوىلَّ مدرَّب، مختصٍّ موظٍَّف إىل إضافًة له، درايس فصل أوِل تقديَم
له واالنتباه وتتبُّعه باملدرسة دراسته فرتة طوال الطفل مالحظة عن املسئولية كامَل
طرف كلُّ يتعرَّف كي وللمدرسة لألرسة األوىل الفرصَة الزيارة هذه ستكون عام. بوجه
منفصل بشكل أو األثناء، هذه يف القدرة مالحظة ويمكن الطفل. عىل ويتعرََّفا اآلَخر عىل
استعداد عن واضحة فكرة لتكوين تنموية مرجعية قائمة استيفاء ويمكن باملدرسة،

التنموي. وملفه الخاصة واحتياجاته للمدرسة الطفل
الفصل أجل من خاصة» تعليمية «خطًة املختص املوظف سيضع الزيارة، وبعد
وأرسة املدرس باستشارة مراجعتها ويمكن الطفل، به سيلتحق الذي األول الدرايس
أخرى مرًة الخاصة التعليم خطة مراجعة ستُجَرى التعليم، من سنة أول يف الطفل.
هذه ومن املدرسة، مع الطفل تكيُُّف االعتبار يف سيُؤَخذ حيث الكريسماس؛ بعد
رضورة هناك تكن لم ما الصيف، عطلة خالل سنويٍّا، للمراجعة ستخضع اللحظة
الطفِل بني الرئييس التواُصل عن مسئوًال املختصُّ املوظَُّف سيكون مرحلية. ملراجعة
مستفيضة معرفًة يمتلك أن املنتظر ومن املدرسة، مرحلة طوال الصف ومدرِِّس واألرسِة
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املوظف يتغريَّ لن الفصول، مدرِِّيس تغريُّ مع وحتى وخلفيته. ودوافعه الطفل باحتياجات
شخيصللتعليم. مدخل إتاحة يف بالكثري هذه الرعاية استمرارية تساِهم وسوف املختص،
جيًدا. واألرسي التعليمي وتاريخه احتياجاته م يتفهَّ باملدرسة داعٌم الطفل لدى سيكون
للتالميذ يكون حيث الثانوي؛ التعليم مستوى عند ا حقٍّ نجاحه كامَل النظاُم ق سيحقِّ
بشكل كأفراٍد التالميذ عىل منهم أيٍّ تعرُّف يعوق مما املدرسني؛ من العديد الغالب يف
السياق ضمن يضعها ثم املواد، مدرِِّيس من تقاريَر املختص املوظف وسيجمع خاص.
كذلك الفور. عىل للقلق جديدة مسبِّبات أو أنماط أية مكتِشًفا الطفل، ر لتطوُّ العام
أفضل حول الصف ملدرِِّيس النصح تقديُم املختص املوظف هذا بمقدور يكون أن ينبغي
باستخراج الكفيلة والوسائل ها، يتوالَّ التي الحاالت بني من طفل كل مع للعمل طريقة
يف الصلة ذات وأفكارهم ومقرتحاتهم املعلومات هذه بتوثيق وسيقوم منهم؛ األفضل

السنوية. الخاصة التعليمية الخطة
له طفل كل أن يف واملتمثلة أبحاثنا من املستَمدة الفكرة إىل توصياتنا تستند
هذه مراقبة ينبغي وأنه معينة، مرحلة يف أو معني نوع من خاصة تعليمية احتياجات
مستًوى عىل وينجح كامًال نموٍّا ينمو كي الطفل لدعم لها واالستجابة كثب من الحاجات
يُجَرى وأن الرتبويني، النفس علماء من فريقها مدرسة بكل يكون أن ونويص يُرِضيه.
تقييم سيتولون الوظيفة، هذه ويف املختص. املوظَّف دور ألداء املحرتفني هؤالء تدريب
وأَُرسهم، األطفال مع والتواصل محتواها، ونقل وفهمها القدرات وملفات التعليمية امللفات
هذه يحتاجون الذين التالميذ دعم عىل قادرين يكونوا كي املشورة أساليب عىل والتدرُّب
الوقت وبمرور طفل، كل يحتاجها التي اإلضافية املوارد قون ينسِّ سوف كذلك الخدمة.
يف طفٍل لكلِّ النووي الحمض تسلُسل تحديد من املستَمدة الجينية املعلومات سيدمجون
العاملة للقوى أفضُل استخداٌم هذا أن ونعتقد طفل. كل الحتياجات الشامل» «اإلطار
ِقبَل من تعيينهم تقتيض التي الحالية، املنهجية من مستًوى أعىل عىل واملاهرة املدرَّبة
مختلف بني سياراتهم قيادة يف وقتهم من الكثري يقضون حيث محلية؛ حكومية جهات
أن يمكن التي الخدمة أن ونرى الحكومي. الروتني ومكافحِة االستمارات ومْلءِ املدارس
مستوى تحسني عىل قدرتهم إىل باإلضافة املختص— املوظف دور عرب لألطفال يقدِّموها
بالَغ فارًقا تصنع أن ويمكن مثلهم، أداءها أحٌد يستطيع لن — بالتعليم التخصيص

حياتهم. طوال نجاحهم وإمكانات وسعادتهم األطفال تحصيل يف اإليجابية
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ينجحون كيف األطفال تعليم الخامسة: الفكرة (5)

املدرسة بيئة بني العالقة عىل يؤثَِّرا أن بالنفس والثقة الذكاء ملعدل يمكن الجيني: املبدأ
والبيئة. الجيني النمط بني االقرتان عمليات إحدى خالل من والتحصيل،

تكون (لن التالميذ. جميع يحرضها التفكري ملهارات أسبوعية حصة تقديم التوصية:
مركزيٍّا، يكون لن الدرايس املنهج مخطط ألن الوطني؛ باملنهج مادًة التفكري مهارات
بتمضية فحسب املدارس ستلتَِزم باملادة. مرتبطة عامة امتحانات هناك تكون ولن

التفكري.) مهارات تعليم يف أسبوعيٍّا واحدة ساعة
مؤثرة تكون قد والبيئة الجيني النمط بني االقرتان عملية أن إىل اآلن حتى األبحاث تشري
أو ر التنمُّ أو املدرس جودة مثل البيئات، من بيئة بني العالقة إنشاء عىل املساعدة يف
االقرتان ولعالقات الدرايس. التحصيل مثل النتائج من نتيجة وبني الدراسة، حجرة حجم
أو الدافعية أو الذكاء معدل مثل — جينيٍّا املحددُة التالميذ صفاُت تؤثِّر حيث اإليجابية
الوراثة علم يف قصوى بحثية أولويٌة والنتيجة؛ البيئة بني العالقة عىل — بالنفس الثقة
ستتزايد لقياسها، أفضل وأدواٌت الظاهرة، لهذه أوسع فهٌم لنا يتأتَّى عندما السلوكي.
يف متساِرع. بمعدل طفل لكل العملية التعليمية التدخل بعمليات التوصية عىل قدرتنا
بالنفس، والثقة الذكاء معدل مثل املحتمل، التأثري ذات الصفات أن نعرف نفسه، الوقت
ونفرتضوجود اآلن. حتى استعرضناها التي البيئات من أقوى عالقٌة بالتحصيل تربطها
وبذلك للجينات)؛ (إضافًة الوسيطة الصفات هذه عىل البيئاُت فيه تؤثر متسلسل تفاُعل

النهائية. النتيجة عىل تؤثِّر
والثقة املرتفع الذكاء معدل أن لنا تُثِبت اآلن حتى عليها ْلنا تحصَّ التي املعلومات كل
والبيئية. الجينية للتأثريات عرضٌة منهما كالٍّ وأن التعليم، عىل إيجابي تأثري لهما بالنفس
أسبوعية بحصة نويص ثَمَّ ومن املناسب؛ بالتدريب التحسن يمكنهما أنهما أيًضا ونعلم
كلتا أن ندرك فنحن الصفات، تلك عىل تركز مدرسة بكل تلميذ لكل التفكري ملهارات
وكذا البيئة بفعل تتأثران وأنهما الحياة، مدى جيدة نتائج بتحقيق تتنبَّآن الصفتني
الخاصة، املدارس من كثرٍي يف التعليمي. ل للتدخُّ تماًما مناسبتني يجعلهما ما الجينات؛
مثل الذكاء، معدل اختبارات جوانب عىل منتظمًة تدريٍب حصَص بالفعل التالميذ ى يتلقَّ
من خصوصيني مدرِّسني يد عىل غريهم كثريون ويتدرَّب اللفظية، وغري اللفظية املهارات
اختباراِت — كثرية أحيان يف — تكون التي باملدارس، القبول الختبارات االستعداد أجل
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وتشري الفرص، تكاُفَؤ مدرسة بكل التفكري مهارات حصُص ق ستحقِّ باألساس. ذكاءٍ
مجموعٍة وإتاحِة بتصميِم ونويص منها. واملجتمع التالميذ من كلٍّ استفادة إىل األبحاث
عن يبحث مدرس أي أجل من الفلسفة، وتمارين األلغاز فيها بما املوارد، من كبرية
معدِل اختباراِت استخداُم للمدرسني يمكن املدارس، وداخل ملهمة. أفكار وعن مصادر
يُحِرزون كانوا إْن ومعرفة التالميذ تقييم أجل من والدافعية للثقة النفيس والقياس الذكاء
من كجزء بالنتائج يحتفظ أن املختص للموظف وينبغي ال. أم املناحي هذه يف ًما تقدُّ
املدرسة جودة عىل كمؤرش ال الطفل ملصلحة النتائج وتُستخَدم طفل، لكل التنموي امللف

املدرس. أو

مبكرة سنٍّ الفرصمن تكاُفؤ تشجيع السادسة: الفكرة (6)
املستقبل يف االجتماعي للحراك كأساس

البيئة لتأثريات خاص بشكل معرَّضون املدرسة قبل ما مرحلِة يف األطفال الجيني: املبدأ
املشرتكة.

باملدرسة االلتحاق قبل املحرومني لألطفال الجودة عايل مجاني تعليم توفري التوصية:
سن من األطفال لجميع الجودة عايل مجاني تعليم وتوفري عامني، سن من وبدءًا
األَُرس من األطفال إىل إضايف َدْعم وتوفري باملدرسة، االلتحاق قبل الرابعة إىل الثالثة

امليالد. وقت من واالقتصادية االجتماعية املكانة املتدنية
ما سنِّ يف الفاعل التعليم «توفري دراسة إليها لت توصَّ التي النتائَج التوصية هذه تدعم
تؤيِّد كما االقتصادية، هيكمان نتائج إىل إضافًة املتحدة، باململكة املجراة املدرسة» قبل
العاَلم يف وغريهما املتحدة واململكة املتحدة بالواليات الحالية الحكومية السياسَة بقوٍة
الوراثة علُم إليها خلص التي والنتائج تتَِّسق ألنها املنهجية هذه ندعم ونحن املتقدِّم.
البيئات وبأن املدرسة، قبل ما بسنِّ األطفال عىل ا جمٍّ تأثريًا املشرتكة للبيئة بأن السلوكي
تتمتَّع — خاصة بدرجة الضعاف األطفال من أقليٌة بها تنشأ التي املنازل — املؤذية
لألطفال املدرسة قبل ما بسنِّ الجودة العايل املجاني للتعليم ثَمَّ ومن استثنائية؛ بقوة
وكما التعليمية. الفرص تكافؤ تحقيق طريق عىل خطوات َقْطع عىل القدرُة املحرومني؛
كأفراد األطفال تنمية عىل الرتكيُز تلك الحضانة لُدور ينبغي املدارس، مع الحال هو
هذا بها يجري التي بالبلدان سلبي تأثريٌ الرسمي التعليم لتأجيل وليس ودعمهم.
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لم ما القراءة عىل الرتكيز الحضانة دور عىل يتوجب أنه نعتقد ال السبب ولهذا العرف؛
ذكاء، ومعدل نامية، عقلية اكتساب عىل الرتكيز أن إال فيها. راغٌب بعينه طفًال أن يبُد
االستعانة ينبغي جيدة. فكرة هو بالنفس؛ وثقة تفكري، ومهارات اجتماعية، ومهارات
قبل ما تعليم وبإتاحة األطفال؛ جميع لدى للمدرسة الجاهزية لتعزيز الحضانة بُدور
ستتعاىل التي الحضانة ُدور أنواع عرب — املحرومة لألَُرس مجانًا الجودة عايل املدرسة
تحقيق يف سنساهم — بها أطفالها بإلحاق للمطالبة كذلك املتوسطة الطبقة أَُرس أصواُت
يضعف املشرتك البيئي التأثري أن من الرغم وعىل الفرص. تكافؤ إتاحة يف املتمثِّل هدفنا

وجودها. يستمر قد املنافع بعض بأن تفيد أدلة ثمة العمر، يف التالميذ تقدُّم مع
االجتماعية املكانة املتدنية األَُرس من األطفال تزويد ينبغي التدابري، تلك إىل إضافًة
البرش جميع بأن السلوكي الوراثة علم يفيد امليالد. وقت من إضايف بَدْعٍم واالقتصادية
التي االختالفات من تزيد — تنشئتنا — بيئاتنا يف االختالفات وبأن مختلفني، يُوَلدون
— الفرص لتفاُوت ضحيًة امليالد منذ أحدهم يقع أن — سلبي أمٌر عادًة وهذا بها؛ نُوَلد
االختالفات استخدام يمكن الواقع ففي هكذا؛ يكون أن ينبغي ال الوضع إن نقول لكننا
مزيٍد توفري فعرب الفرص؛ تكافؤ وتحسني التيار اتجاه عكس أجل من وتأثرياتها، البيئية
إحراُز بإمكاننا الفرَص، هذه استغاللهم وتيسري املحرومة، باألَُرس لألطفال الفرص من

االجتماعي. الحراك وزيادة الفرص تكافؤ تحقيق يف تقدٍُّم
من املزيد ننتظر أننا من الرغم عىل ذلك، تطبيق كيفية بشأن أفكار عدة لدينا
حول نقاش لبدء األساس يف موضوعة أفكارنا املحرومة. األَُرس مع كثب من العاملني
حقيقيًة ٍص ُمخصَّ تعلٍُّم بيئَة ويوفر الفرص تكافؤ يعزِّز الذي التعليمي النظام شكل
الجيني أو االجتماعي السلم عىل منها يبدءون التي النقطة كانت أيٍّا األطفال، لجميع
األطفال كل تستهدف املتابعة، بخدمة شبيهٍة خدمٍة بتدشني مثًال فنويص التنموي؛ أو
ستُقدَّم فيها منتظمة، منزلية زيارات األطفال هؤالء ى سيتلقَّ إذ املحرومة؛ باألَُرس الناشئني
أن ونعتقد وتعزيزه. نموِّهم عىل املساعدة أجل من اللعب عىل قائمة أنشطٌة وآلبائهم لهم
يف اآلباء وستدعم للمدرسة، والجاهزية املهارات تنمية مستوى من سرتفع املنهجية هذه
التعلُّم بيئات ستعزز ثَمَّ ومن بها؛ يحتذون جيدة نماذج تقديم عرب ألطفالهم مساعدتهم
وثقٍة اإلنجاز، عىل بالقدرة وإيماٍن نامية، عقليٍة اكتساب عىل ع وستشجِّ املحفزة، املنزلية
اتصاٍل عىل املنزلية املتابعة خدمِة زائُر يكون أن وينبغي ا. جدٍّ مبكرة سنٍّ من بالنفس
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عندما املختص املوظف إىل املسئولية يسلِّم حتى املدرسة، قبل ما فرتة خالل باألَُرس
باملدرسة. الطفُل يلتحق

باملدرسة الفرصالالصفية يف التكافؤ إرساء السابعة: الفكرة (7)

الخيار. إتاحة عىل والبيئة الجيني النمط بني االقرتان عالقات تعتمد الجيني: املبدأ

إضايف دعم توفري عرب الالصفية األنشطة ممارسة ُفَرص يف التكافؤ تحقيق التوصية:
املوارد. شحيحِة ألَُرسٍ املنتمني للتالميذ

األنشطة ممارسة إمكانية هي حاليٍّا، الفرص يف تفاُوتًا تشهد التي النواحي إحدى
يف يشبُّ والذي جواٍد، فارَس ليكون املؤهلة اإلمكانات يمتلك الذي فالطفل الالصفية؛
الخيل امتطاء دروس ألن إمكاناته؛ أبًدا يكتشف لن متواضعة، أرسة كنف يف مدينٍة
عليها. الحصول من تماًما يحرمه حدٍّ إىل مكلِّفة أمور هي الخيل إىل الوصول وإمكانية
متسلَِّق أو بيانو عازَف يكون أن يمكن كان الذي الطفل عىل ذاته األمر ينطبق
اآلباء إرادة وكذلك الفرص، تكافؤ سبيل يعرتض املال غياب باليه. راقَص أو صخوٍر
الصعوبة بالَغ األمر سيكون ومنها. الالصفية األنشطة إىل األطفال اصطحاب عىل وقدرتهم
يمتلكان ال كانَا أو للطفل، املناسبة الرعاية لهما تُتَْح ولم للعمل األبوين كال اضطرَّ إِن
د تتبدَّ التي الطرق إحدى هذه إعاقات. من يعانيان أو أطفال عدة يعوالن أو سيارة
أجل من التعليم استخدام فيها يمكن التي بُل السُّ أحد هي ثَمَّ ومن اإلمكانات؛ بها
بكوبونات األفقر األَُرس أطفاُل يُزوَّد أن نقرتح ومواهبه. الفرد لدى القوى نقاط استخراج
الدروس من املزيد وبإتاحة خارجها. أو باملدرسة تُقام الصفية بأنشطٍة استبدالها يمكن
أفضل؛ بصورٍة األَُرس إرشاَك األرجح عىل سنضمن املدرسة، بموقع الجودة العالية الخاصة

إليه. نميل ما فهذا ولذا

مرحلتني من بدنية تربية برنامج تصميم الثامنة: الفكرة (8)

يف لألطفال البدنية اللياقة عىل ضخم مفعوٌل املشرتكة البيئية للخربات الجيني: املبدأ
بعُد. فيما تأثريًا أكثَر تصبح الجينات لكن االبتدائية، املدرسة
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والعام االبتدائية باملدرسة األطفال لجميع البدنية للرتبية مقننًا برنامًجا ْم َصمِّ التوصية:
التي التمرينات الختيار يليه وما الثامن العام يف لألطفال الفرصَة أَِتِح ثم السابع،

سيمارسونها.
املشرتكة البيئية للخربات أن إىل بقوة تشري الخامس الفصل يف أوردناها التي األبحاث
— النتيجة وتلك االبتدائية؛ املدارس يف والفتيات للفتيان البدنية اللياقة عىل ضخًما تأثريًا
الخالية الحياة بأنماط املرتبطة األمراض وزيادة املتصاعدة، البدانة مشكلة إىل إضافًة
املدارس يف إلزامية مادًة البدنية الرتبية تظل بأن توصيتنا سبب هي — النشاط من
الكلمُة للجينات تكون املراهقة ِسِني يف معينة مرحلة يف أنه إىل كذلك وتشري االبتدائية.
املتحدة باململكة التالميذ يحصل بأن نويص ذلك وعىل والبنات؛ البنني من كلٍّ لدى العليا
االبتدائية باملدارس أسبوع كلَّ الوطني باملنهج املقرَّرة البدنية الرتبية حصة جانب إىل —
مجموعة من ممارسته يف يرغبون الذي النشاط اختيار فيها يمكنهم ثانية حصة عىل —
يف األعمار مختلطة مجموعات وجود ذلك سيقتيض أخرى، ومرة الخيارات. من كبرية
التي األنشطة عىل التعرُّف التالميذ بإمكان النحو، هذا وعىل البدنية؛ الرتبية حصص
يلتحقوا أن قبل بها الخاصة املهارات بعض واكتساب غريها، من أكثر بها يستمتعون

الثانوية. باملدرسة
قائًما البدنية الرتبية منهج يكون أن ينبغي الثانوي، التعليم من األول العام بعد
عن الكفُّ يجب الخيارات. من متسعًة مجموعًة مجدًدا ويتضمن االختيار، عىل بالكامل
كرة أو القدم كرة وحصِص األمطار، تحت املفتوحة املناطق يف الَعْدو نشاِط فرض
إحساًسا لديهم وتثري ببساطة الرياضتني هاتني يكرهون الذين األطفال عىل الشبكة
وسيصبح والقدرة، التفضيل يف الفردية االختالفات الجديد النظام يحرتم سوف باملهانة.
والقاعدة غريها. من أكثر يحبونها تمرينات أي يف املشاركة اختيار التالميذ بإمكان
التمرينات، بأن القائلة واألدلة بممارسته. وااللتزام نشاٍط اختيار عليهم أن هي الوحيدة
اكتساب احتماالت من لتقلِّل الجينات مع أيًضا تتفاعل قد الجماعية، التمرينات سيما ال
التوصية هذه أن إىل تشري كافًة، السلبية الصحية بتداعياتها العمر طوال التدخني عادة
النفع تحقيق إىل إضافًة الصحية، واالقتصاديات الصحة عىل إيجابي تأثريٌ لها يكون قد

لها. املمارسني لألفراد
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الوجهة تغيري التاسعة: الفكرة (9)

مجموعٍة إتاحَة يقتيض األمة أجزاء كل يف الجينية اإلمكانات تحقيق الجيني: املبدأ
الثانوي. التعليم تتجاوز الُفَرص من متنوِّعة

أو بالعمل الوظيفي التدريب أجل من املتاحة الخيارات ونطاق عدد زيادة التوصية:
التالميذ وتعليم العمل، ألصحاب جذبًا وأكثر تكلفًة أقلَّ املهني التدريب وجعل بالكلية،
أصحاب ويجتذبون الحقيقية اهتماماتهم ويكتشفون األساسية املهارات يتقنون بحيث

العمل.
من الرغم عىل ارتيادها، للجميع ينبغي ال أنه ونرى الجامعة، ارتياد الجميع يريد ال
سيحققون الذين الطالب من ماليني يوجد السائدة. العرصية لألفكار الرأي هذا مخالفة
إتقان عرب املال، من املزيد سيكسبون الوقت وبمرور الحياة، يف اإلشباع من مزيًدا
ارتفع املتحدة، اململكة يف جامعية. درجة عىل الحصول تشمل ال املهارات من مجموعة
.٢٠١٥ عام بحلول ١٨ إىل وسريتفع ،٢٠١٣ عام ١٧ إىل ١٦ من املدرسة من التخرج سنُّ
الذي التعليَم للشباب يوفر أن رشيطة واملجتمع، الشباب سيفيد التغيري هذا أن ونرى
الرتابة» من «مزيد فبتقديم ؛ بحقٍّ وطموحاتهم وقدراتهم واهتماماتهم احتياجاتهم يلبِّي
من تسبِّب حظائر إىل املدارس ل سنحوِّ األكاديمية، الدراسة من ينفرون الذين للتالميذ

تصلح. مما أكثر الخلل
يف الطالب أغلب فسينجح توصياتنا ُطبِّقت إْن املتقدِّمة، الدراسة سنوات إىل وصوًال
السابقة السنوات إىل يعود تنموي ملٌف لهم وسيكون األساسية، املهارات امتحان تخطي
استخدام ويمكن املعرفة. حق يعرفهم مختص وموظٌف االبتدائية، باملدرسة اللتحاقهم
باملنظومة، املشرتكني لألفراد والتدريب العمل بشأن املشورة لتقديم املعلومات هذه
الذي فالطفل سنٍّا؛ األكرب للتالميذ املدرسة ستقدِّمها التي الدراسية املقررات ولتحديد
أو صحية رعايٍة معاوَن أو رشطة ضابط أو ميكانيكيٍّا أو موبيليا اَر نجَّ يكون أن يريد
سينفعه تعليٍم عىل للحصول فرًصا منحه ينبغي استقباٍل؛ موظَف أو تدريس معاوَن
االلتحاق يريد الذي للطفل تُمنَح التي الفرص مع تتساوى طموحه، تحقيق يحاول وهو
لكل فينبغي مهندًسا. أو طبيبًا أو محاميًا يكون أن أجل من — إليه ويحتاج — بالجامعة
نفًعا ستقدِّم التي واملعتمدة، القيِّمة الدراسية املقررات من كبرية مجموعٍة تقديم مدرسٍة
من نفسه بالقدر األقل عىل دعمها أيًضا وينبغي للتوظيف، سعيهم أثناء للشباب أكيًدا
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بالجامعة؛ إضافيٍّا تمويًال التالميذ هؤالء يتطلَّب لن األكاديمية. للمواد املمنوح التمويل
يف االستثمار لتكثيف املناسب الوقت هي باملدرسة لهم النهائية السنون ستكون ثَمَّ ومن
يسهل لن أنه نقدِّر ونحن إضافتها، يف نرغب نقطة ثمة للمستقبل. خططهم ويف قدراتهم
بيئة يف مكافئة بمكانة التالميذ هؤالء يتمتع أن ينبغي أنه وهي الحايل؛ املناخ يف تحقيقها
اختاروها دراسية مقررات ْون يتلقَّ أنهم إدراكنا عىل بناءً عليها نؤكِّد نقطة وهي املدرسة؛
لقد أخرى. مواد لدراسة الكافية بالدرجة أذكياء يكونوا لم ألنهم «بديلة» خيارات وليس
تفيض ال التي الخيارات احرتام عىل طوال سنواٍت عرب تدريجيٍّا التعليم سياسة قَضْت
والتفضيل، املواهب يف الفردية االختالفات احرتام استعادة يجب الجامعة. إىل بالتالميذ

استعادته. مسئولية من كبريًا جزءًا واملدرسون اآلباء ل ويتحمَّ
النامية وتفضيالتهم وقدراتهم تتفق التي بالخيارات الشباب جميع تزويد جانب إىل
مع التعاُون للحكومات ينبغي األساسية، املهارات من قاعدة عىل تعليمهم وإرساء
أثناء والتدريب العملية والخربة الوظيفي والتدريب املهني التدريب لتوفري العمل أصحاب

العايل. التعليم عاَلِم ال الوظيفي املجاِل ولوَج لون يفضِّ الذين التالميذ لجميع العمل

الوراثة علم عىل الجدد املدرسني تدريب العارشة: الفكرة (10)
لتطبيقه الالزمة باألدوات وتزويدهم

مختلف طفل كل إمكانات لتحقيق سبيل أفضل هو التعليم تخصيص الجيني: املبدأ
طبيعي. بشكل

تدريب دورات كل يف والتعليم التعلُّم جينات يتناول درايس مقرر إضافة التوصية:
منهجيات وريادة تصميم يف الراغبني واألفراد للمجموعات مناقصٍة وَطْرح املدرس،
الناجحة واملصادر والتدريبات األساليب إتاحة الحًقا وينبغي التعليم. لتخصيص عملية

املدارس. بجميع
تتناول األقل، عىل واحدة تدريبيًة وحدًة املدرس تدريب مقررات جميُع تضمَّ بأن نويص
هذا ويف التدريس. مهنة عىل الفردية االختالفات تأثري وكذا والتحصيل القدرة جينات
سوى تحتاج ال بيضاء صفحاٌت األطفال بأن القائل االفرتاض بتناول نبدأ اإلطار،
املهام ذات اجتياز من جميًعا لتمكينهم املهارة من الكايف بالحد يتمتَّعون مدرسني
األوىل أيامهم من التخصيص بشأن التفكري يف املدرسني إرشاك يف كذلك سنرشع الصعبة.
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املدرسون يطرحها التي األسئلة من ستغريِّ ألنها مهمة نقطة هذه أن ونرى املهنة، يف
الوحدُة ستعزِّز عليه. السيطرة الصعب من أو صعوبات، يواجه طفًال يصادفون عندما
يُجَرى ال تعليمي نظام ففي وتحسينها؛ مهنتهم يف التفكري عىل قدرتهم من التدريبية
ًما تقدُّ إحرازه أو معينة، سنة يف معينة لعتبة طفل كل الستيفاء وفًقا املدرسني تقييُم فيه
لديهم تتوافر أن املهم من الوطني؛ املنهج من الفرعية املستويات من معني عدد خالل
املدرسون يتمتع أن املهم من أنه كما ودعمهما. واإلمكانات التقدم بتتبُّع كفيلٌة وسائُل
أيديهم متناول يف يجدوا وأن طفل، لكل الخاصة» التعليم «خطط يف التفكري بحرية
ذلك يتمَّ أن ونأمل القدرات؛ املختلطة الكبرية الفصول يف بنجاح لتفعيلها اسرتاتيجيات

الطفل. عن املسئول املختص املوظف مع بالتعاُون
بحجرات يكون أن يجب كما التخصيص تطبيق كيفية بشأن األفكار بعض لدينا
وظائف لشغل الرتبوي النفس علم باختصاصيِّي باالستعانة مقرتحنا منها الدراسة،
تخصيص يف ضخًما دوًرا الكمبيوتر ألجهزة أن نرى كما باملدرسة. املختصني املوظفني
أكربَ َمه وتقدُّ التلميذ قدرَة تراعي التي الحاسوبية الربامُج تكون أن ع ونتوقَّ التعليم،
املختلطة الدراسة حجرات يف التعلُّم خربة تخصيَص يحاولون الذين للمدرسني داعٍم
إحراِز احتماالِت سيزيد التفاعلية للتقنيات يتنامى ينفك ال الذي واالستخدام القدرات.
لتحفيز الالزمة املوارُد للمدرس فيها تُتاح ال التي األوقات يف حتى ًما، تقدُّ األطفال جميع
يف األطفال سيدعم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا عىل تركيزنا إنَّ التقدُّم. عىل األطفال

التعليمية. الحاسوبية الربامج من االستفادة من التمكُّن
املمكنة، التخصيصالعديدة تدخالت أو الحاسوبي الربنامج بتصميم أنفسنا نوكل ال
نحو عىل املهمة هذه سيؤدُّون الرتبوية الحاسوبية الربامج مي ومصمِّ املدرسني أن نرى بل
نتشارك أن رضورة نرى كما ذلك، لتشجيع توفريه ينبغي الحكومي التمويل وأن أفضل،
يمكن بحيث الرائدة؛ ل التدخُّ لعمليات التخطيط وامُلحَكمة فيها املوثوق الدراسات نتائج
عىل سنركِّز نفسه، الوقت ويف املدارس. بجميع التخصيص يف املمارسات أفضل تفعيل
ر نوفِّ أن آملني التعلم، يف الفردية االختالفات تضم التي األدلة قاعدة إثراء يف االستمرار

املبادرات. لهذه املعلومات
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أهميته الكبري للحجم عرشة: الحادية الفكرة (11)

يعتمدان املشرتك؛ غري البيئي والتأثريُ والبيئة، الجيني النمط بني التفاعُل الجيني: املبدأ
الخيار. عىل

بني الروابط وتوثيق مدارسنا حجم بزيادة فيُنَصح الخيار؛ ل يسهِّ الحجم التوصية:
املختلفة. املدريس التعليم مستويات

وبشأن والبيئة، الجيني النمط بني التفاعل وبشأن الفردية، الفروق بشأن نعلمه ما كل
متكافئة بيئة ُفَرص توفري يف م متمِّ عنٌرص االختيار أن إىل يشري املشرتك؛ غري البيئي التأثري
مدارَس بالرضورة يقتيض هذا أن إىل الحجم اقتصاديات تشري وعمليٍّا، الطبائع. لكل
بيت هو والخيار للتحقق، وصالًحا اقتصاديٍّا الخيار سيجعل فالحجم الحجم؛ كبريَة
توفري من تتمكَّن وأن الحجم، كبريَة تكون أن املدارس عىل ب يتوجَّ ثَمَّ ومن القصيد؛
الجاذبية من تبلغ وأن التعليمية، الخيارات من تنوُّعها يف مثيل لها يسبق لم مجموعٍة
ممارسًة يكون لن املنافسة حْظُر بها. االلتحاَق الخلفيات مختلف من الجميع يودَّ أن
ثَمَّ ومن — لنفسها نجاحهم وتنسب التالميذ أفضل تنتقي التي املدارس — ديمقراطيًة
املدرسة مع التناُفس بإمكانها التي املدارس من قليل عدد يوجد عليه. نتغلَّب أن علينا
حتى األبجدية تعلُّم من بالكامل، مخصصة تعليٍم خربِة عىل طفلك فيها حصل التي
هدٍف «أي» لتحقيق السعي فيها يمكنه والتي منها، تخرُّجه أو املدرسة من انتقاله
لتربير الطلب من كاٍف قدر إىل سنحتاج ألننا أهميته للحجم سيكون تذكره. قد تعليميٍّ
جينيٍّا املوجهة املدارس ستكون طرحه. نودُّ الذي التعليمية الخربات من املتنوع املعروض
الثانوي. بعد وما والثانوي االبتدائي التعليم بني االستمرارية مع ا جدٍّ كبريًة مدارَس
جينيٍّا، املوجهة املدارس إحدى يف املجتمعات من بمجتمع األطفال لجميع مكان سيوجد

بها. االلتحاق يف جميًعا فسريغبون واإلدارة، التصميم محكمَة املدرسُة كانت وإن
قانونًا، أمنياتنا قائمُة فيه تصبح عاَلٍم يف مدرسًة سنتخيَّل التايل، الفصل يف

واحٍد. ليوٍم تعليٍم وزيَر منَّا كالٍّ ب وسنُنصِّ
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اإلحدى السياساتية األفكار خاطٍر طيب عن سنقبل يوم»، ملدة تعليم «وزراء بصفتنا
إيجابيًة، النتائج كانت فإن دقيق، علمي الختبار سنُخضعها أننا إال طرحناها، التي عرشة
مدارس عرب خططنا فسننرش مدرستنا نجحت وإْن جينيٍّا، موجهة مدرسًة فسننشئ
بذَْل وإما نطرحه، فيما الثقة لعدم ومؤقتًا صغريًا تعليًقا إما ذلك وسيستلزم األمة؛
ويتوىلَّ جينيٍّا، موجهة ملدرسة تخطيطيٌّ رسٌم هو هنا نقرتحه ما جانبنا. من شاقٍّ جهٍد
لكنه التفاصيل. من الكثري تحديِد مسئوليَة عام بوجٍه واملجتمُع واملدرِّسون الباحثون

ذلك. من أكثَر ِعي ندَّ وال عملنا، به نبدأ يشءٌ بدايٌة،
صغرٍي جامعٍة بَحَرِم أشبه ضخًما، سيكون جينيٍّا املوجهة ملدرستنا املختار املوقع
التي املنشآت لجميع لتتَِّسع الحجم بهذا تكون أن الرضوري من تقليدية. بمدرسة منه
حولها، من املجتمَع ستخدم توفرها. أن ينبغي التي الخيارات وكل الستيعابها، تحتاج
وسنحافظ ا، جدٍّ ممتعة تعلُّم بيئَة وسندعم النجاح، وباهرَة الجاذبية بالغَة وسنجعلها
سريغب اجتماعية وخلفية وِعْرق دين كل من طفل كل إن حتى للغاية، طيبة سمعة عىل
إغالق إىل نضطر ال بحيث ا جدٍّ كبريًا مدرستنا موقع يكون أن ينبغي بها. العلم ي تلقِّ يف
نعتمد ولن دًة، معقَّ قبوٍل إجراءاِت نتبنَّى لن املحيل. مجتمعنا من طفل أي وجه يف أبوابنا
ويف املحيل، مجتمعنا يف طفل كلَّ تستوعب بحيث مدرستنا ستُبنَى الجغرايف. التقسيم عىل
مساحة الفصل هذا لكن خياليني، لسنا مناظرة. مدرسًة مجتمٍع كلُّ سيضمُّ مثايل عاَلٍم
هنا، ها سياسيني دوَر نلعب أننا وبما واالحرتازية. العملية للجوانب ال اليوتوبي للتفكري

بالفكرة. إقناعك محاولِة يف نكلَّ أالَّ واجنبا فمن
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ذوي لألطفال ملحًقا ومركًزا ثانوية ومدرسة ابتدائية مدرسًة باملوقع سنشيِّد
بالكامل أو املركز، داخل بالكامل يتعلَّمون قد (الذين الخاصة التعليمية االحتياجات
األطفال إدماج درجة ستتوقف مًعا). املنشأتني كلتا يف أو التقليدية، املدرسة داخل
طفل كل احتياجات عىل بالفصول السلوكية املشكالت أو التعلُّم صعوبات أصحاب من
املوقع يف األطفال جميع تشاُرِك بمجرد سيتحسن االجتماعي اإلدماج لكن ورغباته،
الطبيعي، املدرسة عاَلم من جزءًا اإلعاقات ذوي األطفاَل سنجعل النحو وبهذا واملنشآت؛
ًزا ومجهَّ ضخًما أنشطٍة مركَز كذلك سنشيِّد بعيدة. منفصلة مدارس يف إخفائهم من بدًال
هناك ستكون الرياضات. من كبرية مجموعٍة ممارسِة فرَص تتيح وتجهيزات بمسبح
مثل الخارجية؛ التجهيزات من وغريها الرياضية والساحات املالعب من للعديد مساحة
أو الني نحَّ أو بيولوجيا علماءَ أو نباٍت علماءَ يكونوا أن يطمحون ِلَمن للبستنة مركٍز
لالطِّالع ضخمًة مكتبًة كذلك املركز سيضمُّ طبيعية. ومناظر حدائق مي مصمِّ أو ارين زهَّ
الوسائط، وحجرات املوسيقى، لسماع حجراٍت إىل إضافًة بالكتب، عامرًة واالستعارة
يف يضمُّ الذي الطفل» تنمية «مركز هناك سيكون وختاًما، ومرسح. اللغات، ومعامل
تخاُطٍب وأخصائيَّ وممرضاٍت، أطفاٍل، وطبيَب أولية، رعايٍة طبيَب أو ا عامٍّ ممارًسا فريقه
النفس املختصني/علماء املوظفني من وفريقنا مهنيني، واستشاريني ومستشارين ولغٍة،
الطبيعي العالج أخصائي مثل آَخرين؛ صني متخصِّ بخدماِت وسنستعني الرتبويني.

الحاجة. وبحسب التالميذ احتاجهما متى أيًضا، الوظيفي العالج وأخصائي
خاصة» تعليمية «خطة منهم ولكلٍّ االبتدائية، بمدرستنا األطفال جميع سيلتحق
األول، مدرسهم بصحبة منازلهم، يف يقابلونه سوف الذي املختص املوظف يضعها
كذلك املعلومات استخراج سيُجَرى املستقبل، ويف املدرسة. بدء تسبق التي األشهر يف
امللف عىل املرحلة هذه يف التعليمي منهجنا وسيعتمد الجينية. الرقاقة تقنية باستخدام
فصوِل ركيزَة اللعب سيكون الخاصة». التعليمية «الخطة أساَس يشكِّل الذي التنموي
واملراقبة املالحظة بتكثيف تسمح بحيث الفصول هذه نُِعدُّ وسوف التمهيدية، السنة
سن يف لألطفال األوىل والسنة التمهيدية السنة فصوُل ستكون التلقني. ال والتتبُّع
إىل ١٥ الواحدة الدراسة حجرُة ستضمُّ ربما — الحجم صغريَة والسادسة الخامسة
التي السنوات يف ص التخصُّ بالغ تعليمي نظام تحقيق تسهيل أجل من — طفًال ٢٠
مع واالندماج التعلُّم عىل األطفال فيها ويعتاد مرة، ألول األساسية املهارات فيها تُدرس
إضافًة االنضباط، ومهارات الثقة زرع عىل املدرسون سريكِّز املدرسة. بيئة يف اآلخرين
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يف نموِّهم ودعم مستِعدِّين، يكونون عندما الرسمي التعلُّم بنظام األطفال تعريف إىل
والبدنية. واملعرفية واإلبداعية االجتماعية املناحي

تلك يف منفعًة أكثُر الحجم الصغرية الفصول أن إىل التعليم أبحاُث َلْت توصَّ وقد
أول وبعد متأخرة. ال مبكرة سنٍّ يف االستثمار هذا بتنفيذ قرارنا يدعم ما األوىل؛ السنوات
هذا أن إىل األبحاث تشري العادة. هي كما طفًال ٣٠ ليضم الفصول حجم سيزيد سنتني،
تزيد أن يمكن األعداد زيادة أن يف تتمثَّل أخرى فائدة أيًضا له بل باألطفال، يرضُّ ال العدد
املتشابهة القدرات أو العقليات ذوي الطالب تجميع من املدرسني تمكُّن احتمالية من
باألقران. املدعوم التعلُّم أسلوب لتنفيذ أو صغرية، مجموعات يف لهم للتدريس مًعا،
إىل يحتاجون الذين األطفال عىل تعرَّفنا قد سنكون السابعة، سن يف الوقت، هذا بحلول
وحدات إىل بالفعل وأََحْلنَاهم الجوهرية، التعليمية املهارات إتقان أجل من إضايف دعم
املدرسة، بموقع الطفل تنمية بمركز — مناسبًا ذلك كان متى — املناسبة الخدمات
من لدرجٍة تعرَّضوا قد األطفال جميع سيكون بالصف. احتياجاتهم استيفاء إىل إضافًة
بحلول القراءَة سيُتِقن بعضهم أن من الرغم وعىل األساسية، املهارات يف الرسمي التعليم
يكون لن نسبيٍّا. ر متأخِّ وقت يف إال القراءة رحلَة يبدءوا لن آَخرين فإن املرحلة، هذه
إضايف، دعم عىل للحصول الطفل تنمية مركز إىل طفًال املدرس إحالِة بتربير إلزاٌم هناك
تُوثق ولن صغرية، تدريس مجموعات تكوين أو للطفل خاصة دروس بتقديم قراِره أو

. املعنيِّ بالطفل الخاصة التعليمية بالخطة إال
مركزًة أنشطًة ذون سينفِّ أنشأناها، التي االبتدائية املدرسة خالل األطفال تقدُّم مع
أهدافهم تعكس واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا وعىل الثالث، األساسية املهارات عىل
نحو امُلحَرز التقدُّم وعىل وطني منهج عىل بناءً األهداف هذه ستُحدَّد يوم. كل الفردية
الجزء عىل األنشطة هذه تستحوذ أن ع املتوقَّ ومن األساسية. املهارات شهادة عىل الحصول
واملالحظة والتعلُّم ِللَّعب مساحٍة وجود مع األسبوع، أيام من يوم كل صبيحة من األكرب
للرتبية حصٍة يف أسبوعيٍّا واحدة مرًة أطفالُنا سيشرتك املركزة. األنشطة بني ذاتيٍّا هة املوجَّ
أخرى مرًة وسيشرتكون والصحة، البدنية اللياقة عىل تركِّز الوطني املنهج بحسب البدنية
أطفال مع جنب إىل جنبًا اختيارهم من بدني نشاٍط ملمارسة حصٍة يف األسبوع خالل
تشمل قد ذاته؛ النشاَط اختاروا الذين العمرية املراحل كل من اآلَخرين االبتدائية املدرسة
أو املبارزة، أو السباحة، أو السلة، كرة أو الهوكي، أو الرجبي، أو القدم، كرَة الخيارات
الجمباز، أو التزلج، أو القتالية، الفنون أو اليوجا، أو الرماية، أو الرقص، أو الفروسية،
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رغبتها عن الطالب مجموعة تُعِرب أخرى رياضة أي أو القوى، ألعاب أو الَعْدو، أو
مستًوى وسيُقدَّم واملالعب، الريايض واملركز املدرسة يف الدروس ستُقدَّم ممارستها. يف
املثال سبيل عىل — سيلتزم الذي الطفل إن حتى الجودة، من ومستًوى واٍف تدريبيٌّ
أراد، إْن األحزمة عىل والحصول التقدُّم من سيتمكَّن التايكوندو، رياضة بممارسة —
يف التقدُّم أو املنافسة منطلق من رياضاتهم ممارسة من اآلَخرون األطفال وسيتمكَّن
«وقتًا تُعتَرب ولن الجد، محمل عىل واملشاركة الخيارات ستُؤَخذ الدرجات. أو املستويات
يف «اختياريتني» حصتني من واحدة هذه البدني النشاط حصة ستكون مستقطًعا».
دراستهم فرتة طوال نفسه النشاط ممارسُة للتالميذ وستُتاح االبتدائية، املدرسة أسبوع
يف درايس. فصل كل مع مختلفة أنشطة اختيار يمكنهم أو ذلك، أرادوا إْن باملدرسة
ويستطيع به ويستمتع يحدده الذي النشاط بممارسة التلميذ سيلتزم املثايل، الوضع

عرشة. الحادية سن يف االبتدائية باملدرسة تعليمه بنهاية فيه ٍم تقدُّ إحراز
بعد واحدة «اختيارية» حصة هناك ستكون األسبوعي، الريايض االختيار إىل إضافًة
التنوع واسعة مجموعة من واحد خياٍر انتقاءُ فيها لألطفال يُتاح أسبوع، كل من الظهرية
يتمتع مدرس مع األعمار، مختلط فصل يف ممارستها مواصلة يمكنهم التي الخيارات من
حصة عىل املطبَّقة تلك تشبه تعليميًة أهداًفا الحصة هذه تتبنى الرضورية. بالخربة
األطفال مالحظة ستُجَرى بل الدراسة، عن تعطُّل فرتَة تكون لن إنها حيث الرياضة،
وسيُمنَحون أخرى، حصة أي يف كما الدقة من نفسه بالقدر الحصة هذه يف ومراقبتهم
منح هو الحقيقي الغرض إن كربى. بصورة ومهاراتهم شغفهم تنمية إىل يهدف دعًما
تعلُّم وجوانب أنشطة بتجربة واهتماماتهم، مواهبهم عىل للتعرف كبرية فرصة أطفالنا
«اختيارهم» ممارسة مجدًدا وسيواصلون وخربتهم. شغفهم تنمية يف ولدعمهم مختلفة،
آَخر. «اختيار» انتقاء خيار لهم يُتاح أن قبل األقل، عىل واحد درايس فصل طوال هذا

للمدرس سيُتاح الظهرية، بعد فرتات ثالث تقريبًا سيبلغ الذي املتبقي، الوقت يف
أجًال، األقرص «املوضوعات» من سلسلة عرب واحتياجاته الصف اهتمامات تتبُّع حرية
التعلم وأهداف كله للفصل التعلم أهداف عىل للرتكيز الحصص هذه استخدام ويمكنه
ومهارات والدين الطبيعة مثل موضوعات لتناُول كذلك الوقت هذ ص سيُخصَّ الفردية.

اإلنسانية. والعلوم واملرسح واملوسيقى والفن التفكري
وتنميِة بعمٍق، معينة مادٍة مواصلِة فرصَة للطالب املوضوعات حصص تتيح سوف
املواد من وغريها والعلوم والجغرافيا والتاريخ واملرسح واملوسيقى الفن يف مهاراتهم
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يف يطرحونها التي املوضوعات انتقاء يف الكاملة الحرية ملدرِّسينا ستكون الصلة. ذات
وألن الالزمة. باملوارد املدرسني خيارات لدعم الكايف التمويَل املدرسُة وستتلقى فصولهم،
تعليمهم، بدء من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مهارات سيتعلمون األطفال جميع
االطِّالع بفرصة األطفال لتزويد التكلفة حيث من اًال فعَّ سبيًال اإلنرتنت شبكة ستكون
املرونة من الدرجة هذه تكن لم باهظة. نفقات تكبُّد دون املناسبة الدعم مواد عىل
إلزام ثَمَّ ومن الواحد؛ للفصل كتابًا ٣٠ رشاء يستلزم واحد موضوٌع كان عندما ممكنًة
اهتماماتهم عن النظر بغضِّ عام، كل ذاتها العلمية املادة بتدريس املدرسني من أجيال
يف الحرية من لها مثيَل ال بدرجٍة والتالميذ املدرسون سيتمتع تالميذهم. اهتمامات أو

تعلُّمهم. وتوجيه تشكيل
م فسيُقسَّ جوهري؛ تغيري دون االبتدائية املدرسة ليوم املكوِّنة الرئيسية األجزاء ستظل
وقت واللعب والغداء الصباح، منتصف يف واللعب التسجيل، بني بنظام التعليمي اليوُم
القصص، لرسد ووقٌت عاٌت تجمُّ هناك ستكون الظهرية. بعد ما منتصف يف واللعب الغداء،

ونصف. ساعات ست حوايل املدريس اليوم طول وسيبلغ
من ضخمة مجموعة يف التسجيل حريُة لألطفال ستكون الدرايس، اليوم بعد
حق من وسيكون الدخل، استطالع أساس عىل نفقاتها وستُحدَّد الالصفية، األنشطة
بخدمات املدرسة وستستعني مقابل. دون يختارونه نشاط أي يف االشرتاك األفقر األطفال
كفاءَة كفاءتُها تعادل بحيث الالصفية؛ األنشطة هذه ملتابعة صني متخصِّ مدرِّسني
دروس مثل أنشطٍة مع األسلوَب هذا املدراُس تتَِّبع ال غالبًا الخصوصية. الربامج
الحقيقية والقدرة الوقت لديهم الذين املدرِّسني توفري الرضوري من وسيكون املوسيقى،
من لألطفال الالصفية األنشطة ستُتاح يجدونه. عندما الشغف أو املوهبة احتضان عىل
ولن الخاصة، االحتياجات ذوي األطفال مركز إىل إضافًة والثانوية، االبتدائية املدرستني

القصوى. الرضورة حالة يف إال السن قيوُد تُطبَّق
بعض يف التقليدية االبتدائية املدرسة عن اقرتحناها التي االبتدائية املدرسة تختلف
املوظفني بإرشاك مسبوقة، غري لدرجٍة ًصا مخصَّ التعليم سيكون املهمة؛ الجوانب
املوظفون هؤالء سيؤدي له. كداعمني وسيعملون الطفل سيعرفون الذين املختصني
واستيفائها بالتفصيل طفل كل احتياجات م تفهُّ ضمان يف األهمية بالَغ دوًرا املختصون
دعًما أو إضافيًة موارَد يحتاج عندما الطفل عن بالنيابة وسيتحدَّثون األوقات، جميع يف
شك وال الفردية. باحتياجاته للوفاء طفل كل يحتاجه ما توفري عىل وسيحرصون ًال، مكمِّ

راقية. خدمة سيقدِّمون املختصني موظفينا أن يف
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املهم من لكن الكثري، سيكلف املقرتح إن للقول لطيف أسلوب هذا ناحية، من
دعم إىل إضافًة ، ككلٍّ املجتمع عىل اقتصادية عوائد سيجني التعليم تحسني أن اعتبار
منافع لتقديم مة مصمَّ املختصون موظفونا يوفرها التي والخدمة للطفل. األمثل النمو
يتالءم كي م مصمَّ تعليمه أن من التأكد عرب طفل، لكل الحياة جودة من نة ومحسِّ دائمة
يالقي مدرس وأي اإلمكان. قدر التناُسب تماَم معه يتناسب بما الفردية، احتياجاته مع
ويساعده الطفل وْضَع معه يناقش َمن سيجد األطفال، من طفل مع التعاُمل يف صعوبًة
هذا سيكون عات، التوقُّ أفضل عىل سعادته. ودعم تعلُّمه لتحسني اسرتاتيجيات ابتكار يف
مدار عىل أرسته ومع معه قوية عالقًة َن وكوَّ الرابعة، سنِّ منذ الطفل يعرف املوظف
وظيفي هيكل وتحديد كريمة، معاملًة املختصني موظفينا معاملة علينا سيكون السنني.
فحوصات إجراءُ املختصني للموظفني يُتاح ال قد الشخيص. باالرتقاء يسمح ومادي
سيتوافر لكن الوقت، بمرور سيتغريَّ ذلك أن من الرغم عىل طفل، لكل النووي الحمض

وتنشئته. لطبيعته السلوكية التجليات أِي الطفل؛ لتفرُّد واضح َفْهم لهم
كانت وملا الثانوية. املدرسة إىل سينتقلون عرشة، الحادية سن األطفال يبلغ عندما
لهم سبق قد سيكون االبتدائية، مدرستنا تحتله الذي نفسه باملوقع الثانوية مدرستنا
عىل أيًضا وسيعتادون هناك. والتالميذ باملدرسني واحتكوا ومرات، مرات املبنى زيارة
األنشطة يف األحيان بعض ويف الالصفية، األنشطة يف الثانوية املدرسة بتالميذ االختالط
املوظُف سيالزمهم ذلك، عىل عالوًة «االختياريتني». الظهرية بعد فرتتَْي يف يمارسونها التي
كل أن ع ونتوقَّ الثانوية. باملدرسة دراستهم سنوات وطوال النقلة هذه خالل املختص

األطفال. من العظمى للغالبية سلسة نقلة إجراءَ ستتيح العوامل هذه
شبيهًة الثانوية املدرسة مستوى عىل املمارسات ستكون املناحي، من كثرٍي يف
القدرة املتميزي األطفال بعض يوجد قد االبتدائية. املدرسة مستوى عىل باملمارسات
سيتقدَّمون اآلَخرين أغلب لكن النهائية، األساسية املهارات امتحانات بالفعل تخطَّْوا ن ممَّ
الكفاءة. من جيًدا قدًرا ستتطلَّب النهائية الشهادة ألن قدراتهم؛ بحسب املستويات عرب
ساعٌة الوطني البدنية الرتبية منهج محلَّ ستحلُّ الثانوية، املدرسة من األول العام بعد
كبرية مجموعة من نشاٍط انتقاءُ أثناءها للتالميذ يمكن أسبوعيٍّا اختيارية رياضية أخرى
عىل ستحصل بأرسها املدرسة فإن االبتدائية، املدرسة مستوى عىل الحال هو وكما متاحة.
ملجموعاٍت الخيارات من ممكن عدٍد أكرب توفري يمكن بحيث مًعا البدنية الرتبية حصص
األسبوع. يف الثانية البدنية الرتبية حصة عىل نفسه األمر وسينطبق األعمار؛ مختلطِة
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حني الفرصَة سننتهز املثال: سبيل فعىل الكربى؛ االختالفات بعض ستظهر لكن
املدرسة لتالميذ — مثًال صباًحا العارشة — ر متأخِّ حضور ميعاد لتجربة مدرستنا نفتتح
تكون بحيث قائمة؛ مدرسة يف هذا جرَّبْنا أن سبق قد سيكون املثايل، الوضع يف الثانوية.
حضوِر ميعاَد هي العارشة والساعة التالميذ نصف حضوِر ميعاَد هي التاسعة الساعة
أن إىل العلمية األدلة تشري نتِِّخذها. التي القرارات من متأكِّدين نكون حتى اآلَخر، النصف
بسبب للراشد، البيولوجية الساعة عن ساعات عدة رة متأخِّ للمراِهق البيولوجية الساعة
الحضور ملواعيد فطريٍّا مالئَمنْي غري تجعلهما التي امليالتونني معدالت يف االختالفات
ليس أو ناجح، أنه وبََدا املدارس، بعض يف العارشة يف الحضور تجربة جرت وقد املبكر.
تضمُّ تجريبية دراسة إليها ل ستتوصَّ التي النتائج رؤيَة سنودُّ لكننا األقل، عىل مؤذيًا
أفضَل نقدِّم أننا من نتأكَّد بحيث ؛ التغريُّ عىل ضابطة بحاالت مقرتنة إفرادية حاالت
من دفعة ألول فسنحدِّد االفتتاح، قبل َل التدخُّ نجرِّب لم وإن التعليمية. النُُّظم وأنسَب
العارشة الساعة وإما صباًحا التاسعة الساعة إما حضور؛ ميعاَدْي عشوائيٍّا تالميذنا
النهائي القرار اتخاذ قبل النسبي وتقدُّمهم ودافعيتهم تحصيلهم نخترب ثم صباًحا،
ميعاد كان إن ما بشأن أسئلة لطرح البيانات أيًضا سنستخدم املدرسة. سياسة بشأن
الحقة لسن أو عرشة الحادية لسن مناسبًا — إيجابي تأثري له كان لو — املتأخر الحضور
البدء ميعاد إىل الرجوع ينبغي كان إن وما — عرشة الرابعة أو عرشة الثالثة سن —
النهائية االمتحانات توقيَت االعتبار بعني كذلك سنأخذ عرشة. السادسة سن قبل املبكر
إىل مستِندًة دوًما ستكون بمدارسنا جديدة تدخالت وأية املستخلصة. األدلة ضوء يف
أساس عىل مة املصمَّ املدرسة وتفعيلها. تبنِّيها قبل للتجربة دوًما وستخضع علمية، أدلة
العلمي. واملنهج العلمية باألدلة كها تمسُّ عىل تظل أن يجب املدرسة، هذه مثل علمي،

إتاحة حول سيتمحور والثانوية االبتدائية مدرستَيْنا بني الكربى االختالفات أحد
حصة يف ذلك ينحرص ولن للتالميذ، الثانوية باملدرسة الفردي الخيار من أكرب درجٍة
القراءة مبادئ إلزامية: فصوًال األوىل بالسنة التالميذ سيدرس الظهرية. بعد وحيدة
الرتبية وحصص واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومهارات الحساب ومهارات والكتابة
من مكثَّفًة جرعًة سيدرسون الثانوية، املدرسة من سنتني أول وخالل والعلوم. البدنية
لكن العلمية، النتائج وتفسري فهم يف مقرَّر إىل باإلضافة والبيولوجيا، والكيمياء الفيزياء
النهائي. االمتحان الجتياز املواد تلك من واحدة مادة دراسة استكمال منهم سيُطَلب
سيكون وهذا كلها، ربما أو العلوم، من املزيد دراسِة استكمال يف التالميذ من كثريٌ سريغب
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عرشة والثانية عرشة الحادية سن يف التالميذ سيتعرَّض املواد، هذه جانب وإىل اختيارهم.
ويف الدرايس. الفصل لنصف منها كلٌّ يستمر موجزة، املقررات من كبرية مجموعة إىل
املقبل، العام يف لدراستها املقررات تلك من مجموعًة سيختارون األول، عامهم نهاية
الفرصُة للتالميذ وستُتاح والتلميذ. املدرس اهتمامات أساس عىل الخيارات د وستُحدَّ
املوادَّ نهايته يف سيختارون الذي املقبل، العام يف لتغيريها أو خياراتهم عىل لإلبقاء نفسها
التعليمية املؤهالت عىل الحصول أجل من عرشة السادسة سن حتى سيدرسونها التي
والرياضيات واالجتماعية، الطبيعية العلوم أكاديمية: املتاحة الخيارات ستكون الرسمية.
األساسية)، الشهادة عىل متقدِّم (مستًوى والكمبيوتر والكتابة، القراءة ومهارات املتقدِّمة،
مجموعة كذلك ستغطِّي الفنية. واملواد والقديمة، الحديثة واللغات اإلنسانية، والعلوم
القراءة بمهارات ني ُمِلمِّ سيكونون الذين — الطالب ستعدُّ التي املهنية املواد من واسعة
التي واملعارف املهارات يف — الكمبيوتر استخدام عىل وقادرين والحساب، والكتابة
نطاق ق سيتفوَّ إليه. يطمحون الذي املستقبل لبلوغ إليها سيحتاجون أنهم يعتقدون
مدرستنا لحجم نتيجًة أخرى، مدرسة أية تتيحها التي الخيارات عىل املتاحة الخيارات
من مزيج اختيار يف أحراٌر تالميذنا جميع الفردية. لالختالفات األولويَة منحنا جانب إىل
واألرسة واملدرسني املختص املوظف مع بالتشاُور — ارتأَْوا إن واألكاديمية املهنية املواد
الجيني النمط بني اإليجابية االقرتان عالقات تنشيط إىل وسيؤدِّي لهم مناسب هذا أن —
وتحقيق طموحاتهم لبلوغ املتوافرة للفرص األمثل االستغالل لهم يتيح ما والبيئة؛

الطبيعية. إمكاناتهم
غري نطاق توفري فعرب اآلن؟) كالساسة نتحدَّث كيف (أترى االختيار رهن كله األمر
سندعم نقدِّمها، التي الالصفية والفرص منهجنا يف الخيارات من رحابته يف مسبوق
واملعارف املهارات وسنمنحهم ليناسبهم، ًما مصمَّ تعليميٍّا مساًرا اتِّباعهم يف التالميذ
املسئول املختص املوظف سيتوىلَّ فيه. والنجاح العالم ولوج من تمكِّنهم التي واملؤهالت
أي من املتخصصني َدْعم وسيلتمس املدرسة، خالل امُلحَرز ِمه تقدُّ تتبَُّع تلميٍذ كل عن
عىل بناءً املستوى رفيعُة مهنية مشوراٌت للتالميذ ستُقدَّم كذلك إليه. احتاج متى فرٍع

الخاصة. ملفاتهم
تقربهم مراكز إىل التالميذ سينتقل عرشة، السادسة سن يف الرسمية االمتحانات بعد
إىل تهدف أكاديمية مقرَّرات تُقدِّم بمعاهد بعُضهم يلتحق قد طموحاتهم. تحقيق من
صلة وعىل جيًدا تمويًال ى تتلقَّ مهنية بمعاهد آَخرون ويلتحق الجامعي، للتعليم اإلعداد
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من كامل نطاق عىل املبتدئني لتدريب الالزمة األموال لها وتتوافر العمل، بأصحاب قوية
املتدربني بني التوفيق مسئوليَة األفراد، ال املعاهد، وستتوىل الوظيفية. واملسارات املهن
أن لضمان إليهم تدرِّس الذين الصغار للشباب مستمرٍّا دعًما وستوفر العمل، وأصحاب
املجموعة. عن أحد يتخلَّف ال بحيث جيد، بتمويل ويحظى يكفي بما ع متنوِّ تدريبهم

ستدعم — شك بال التكلفة باهظَة كانت وإْن — جينيٍّا املوجهة منهجيتنا إن
واالقتصادية االجتماعية فائدتُها ستثبت أنه ع ونتوقَّ وتحتضنها، الفردية االختالفات
نُقِدم أن يستحق التعليم مجال يف استثمار أنها ونرى الطويل، املدى عىل واملجتمع للفرد
أفضل بصورة طفل كل وسيَُعدُّ املتوسط األداء سريتفع إذ حقيقيٍّا؛ فارًقا وسيصنع عليه،
نهدف املدرسة. من يتخرَّج عندما العالم يف للحياة وبنَّاءة مفيدة ُسبُل إليجاد له تؤهِّ
أن نعتقد ال لكننا لهم، متكافئة فرٍص وتقديم متماِثل، باحرتام التالميذ كل معاَملِة إىل
ويتمتعون واألحجام، األشكال كلَّ يتخذون فاألطفال ذاتها؛ الشاكلة عىل تالميذنا جميع
من املستخَلصة الدروس الستغالل الوقت حان لقد والشخصيات. املواهب أنواع بجميع
عه. ويشجِّ البديع ع التنوُّ بهذا يحتفي مدريس نظاٍم َخْلق أجل من السلوكي الوراثة ِعْلم
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