
  
البحث عن ماهية الذكاء(*) 

إن اختبار داّلة الذكاء IQ سهل القياس ويعكس شيئا حقيقيا عن معدل 
الذكاء؛ ولكن العلماء الذين يبحثون في جيناتنا عن العوامل التي تشكل 
الذكاء اكتشفوا أن البحث في هذه العوامل أكثر صعوبة مما توقعوا. 

 < K.زيمر>
  
  

مفاهيم أساسية 

   يمتلك الباحثون تقانات متطورة لسبر الجينات والدماغ بحثا عن أسس التفاوت في 
الذكاء بني األفراد. توافر أعمال الباحثني فهما جديدا ملاهية الذكاء، في حني تظهر هذه 
األعمال درجة غير متوقعة من التعقيد في العالقة ما بني الجينات واملحيط الذي تتفاعل 
معه. كلما زادت معرفة العلماء حول دور الجينات في الذكاء، صار موضوع الذكاء أكثر 

غموضا. ومع ذلك، مازال البحث عنه يستحق املتابعة والعناء. 

                                                                        محررو ساينتفيك أمريكان 
  
  

إن الـــصبر أمـــر ضـــروري فـــي مـــجال الـــعمل الـــذي يـــقوم بـــه <R.پـــلومـــني> [عـــالـــم الـــوراثـــة 
السـلوكـية فـي معهـد عـلوم الـطب الـنفسي(1) بـلندن]، فـهو يـريـد فـهم طـبيعة الـذكـاء. وكجـزء 
مـــن بـــحثه، يـــقوم بـــمتابـــعة نـــمو آالف األطـــفال، حـــيث يـــوجـــه أســـئلة إلـــيهم وهـــي: «مـــا هـــو 
الــشيء املشــترك بــني الحــليب واملــاء؟» و«فــي أي اتــجاه تــغيب الــشمس؟». فــي الــبدايــة قــام 
<پـــلومـــني> مـــع مـــساعـــديـــه بـــتوجـــيه هـــذه األســـئلة إلـــى األطـــفال شـــخصيا أو عـــن طـــريق 
الـهاتـف. أمـا فـي هـذه األيـام، فـإن أكـثر هؤالء األطـفال فـي سـن املـراهـقة، يؤدون االخـتبارات 

على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت). 
  

  
  



بـمعنى الـكلمة، لـقد كـان هـذا الـبحث نـاجـحا بـشكل مـذهـل. لـقد كـان األطـفال الـذيـن أخـضعوا 
لهـذا الـبحث تـوائـم. وخـالل هـذا الـبحث، حـققت الـتوائـم املـتطابـقة نـتائـج أكـثر تـشابـها فـيما 
بــينها مــن الــنتائــج الــتي حــققتها الــتوائــم غــير املــتطابــقة. وبــدورهــا حــققت الــتوائــم غــير 
املــتطابــقة نــتائــج أكــثر تــشابــها فــيما بــينها مــن الــنتائــج الــتي حــققها األطــفال غــير األقــارب. 
تظهـر هـذه الـنتائـج، مـع نـتائـج مـشابـهة مـن دراسـات أخـرى بـوضـوح لـلعلماء، أن لـلجينات 

تأثيرا مهما في تحصيل األطفال في اختبارات الذكاء. 
  

ولــكن <پــلومــني> يــريــد أن يــعرف املــزيــد. فــهو يــريــد أن يحــدد الــجينات الــتي تــقوم بهــذا 
الــتأثــير. ولــديــه اآلن الــوســيلة لتحــديــد الــجينات الــتي لــم يــكن يحــلم بــها عــندمــا كــان يــوجــه 
األســئلة إلــى األطــفال. فــقد بــدأ <پــلومــني> مــع زمــالئــه بــمسح الــجينات الــخاصــة بــاألطــفال 
املشـتركـني فـي بـحثه بـوسـاطـة أداة تـسمى صـفيفا مـيكرويـا microarray، وهـي عـبارة عـن 
شـيپة صـغيرة يـمكن بـها تـمييز نـصف مـليون شـدفـة snippet مـن الـدنـا DNA عـن بـعضها. 
إن الجــمع بــني هــذه الــوســيلة الــقويــة وبــني وجــود عــدد ضخــم مــن األطــفال املــشاركــني فــي 
التجـــربـــة مـــّكنُه مـــن اكـــتشاف الـــجينات الـــتي لـــديـــها تـــأثـــير بـــسيط فـــي الـــتنوع بـــنتائـــج 

االختبارات التي كان يجريها. 
  

ومـع ذلـك، فـقد كـشف <پـلومـني> مـع مـساعـديـه الـنقاب عـن أّن نـتائـج دراسـتهم الـتي اعـتمدت 
أداة الــصفيف املــيكروي ـ والــتي تــعتبر أكــبر شــبكة لــكشف الــجينات املــرتــبطة بــالــذكــاء ـ لــم 
تــكن جــازمــة. لــقد اكــتشف الــباحــثون ســت واســمات جــينية genetic markers أظهــرت 
مؤشـرات تـدل عـلى أن لـها تـأثـيرا ضـعيفا فـي نـتائـج اخـتبار الـذكـاء. ولـدى أدائـهم اخـتبارات 
إحـصائـية صـارمـة ملـعرفـة إن كـانـت الـنتائـج صـدفـة، اجـتازت هـذه االخـتبارات جـينة واحـدة، 
تــبني أن لــها تــأثــيرا فــي نــتائــج اخــتبارات الــذكــاء، حــيث عــبَّرت هــذه الــجينة عــن 0.4% مــن 
الـتنوع الـذي ظهـر عـلى الـنتائـج. والـخالصـة هـي أنـه ال أحـد يـعرف مـا هـو الـدور الـذي تؤديـه 

هذه الجينة داخل الجسم. 
  

يــــقول <پــــلومــــني>: «فــــي الــــحقيقة، إنــــه يــــوجــــد عــــائق فــــي بــــعض الــــجوانــــب». إن خــــبرة 
<پـــلومـــني> مـــماثـــلة لـــخبرة الـــعلماء الـــذيـــن يـــدرســـون الـــذكـــاء. وإلـــى جـــانـــب اســـتخدامـــهم 
الـصفيفات املـيكرويـة، يـقوم الـعلماء بـتوظـيف مـسوحـات(2) الـدمـاغ brain scans وتـقانـات 
أخـرى مـتطورة لـتوثيق الـتفاعـل املـعقد الـذي يـدور بـني الـجينات والـبيئة خـالل تـطور الـذكـاء 
لــدى األفــراد. لــقد بــدأ الــعلماء يــالحــظون كــيف أّن االخــتالفــات فــي درجــات الــذكــاء تــعكس 
تـــركـــيبة الـــدمـــاغ ووظـــيفته؛ حـــتى إن بـــعض الـــعلماء بـــدؤوا بـــتشكيل رؤيـــة جـــديـــدة لـــلذكـــاء 
بـوصـفها انـعكاسـا لـلمعلومـات الـتي تـنساب عـبر الـدمـاغ. ومـع هـذا الـتطور الـحاصـل كـّله، مـا 
زال الـذكـاء لـغزا غـامـضا. تـقول <W.جـونـسون> [عـاملـة الـنفس فـي جـامـعة مـينيسوتـا]: «إنـه 

من املذهل مدى معرفتنا القليلة عن الذكاء». 

  



خفيٌّ تحت األنظار(**) 
  

إن الــذكــاء فــي بــعض جــوانــبه بــسيط جــدا. يــقول <E.تــركــهايــمر> [مــن جــامــعة کــيرجــينيا]: 
«إنـه لـشيء يـالحـظه كـل فـرد عـلى اآلخـريـن.» ويـضيف قـائـال: «الـكل يـعلم أن بـعض الـناس 
أذكــى مــن غــيرهــم. ومــهما كــان مــعنى ذلــك تــقنيا، فــإنــه شــيء تــشعر بــه عــند الــناس حــني 

تتحدث إليهم.» 
  

ومـع ذلـك، فـإن هـذا الـنوع مـن اإلحـساس الـغريـزي ال يـمكن تـرجـمته إلـى تـعريـف عـلمي. فـفي 
عــام 1996، نشــرت جــمعية عــلم الــنفس األمــريــكية(3) تــقريــرا عــن الــذكــاء ورد فــيه «أن هــناك 
تــفاوتــا بــني األفــراد مــن حــيث قــدرتــهم عــلى فــهم األفــكار املــعقدة، وقــدرتــهم عــلى الــتأقــلم مــع 
الــبيئة، وقــدرتــهم عــلى اكــتساب الــخبرة، والــتدخــل فــي مــختلف أنــواع الــحجج والــبراهــني، 

وكذلك في اجتياز العقبات واملصاعب من خالل تبني األفكار املناسبة». 
  

ومـن أجـل قـياس هـذا الـتفاوت، وضـع عـلماء الـنفس فـي بـدايـة الـتسعينات اخـتبارات لـقياس 
 ،spatial أنـــواع مـــتعددة مـــن األفـــكار، مـــثل: الـــريـــاضـــيات، والـــحجج والـــبراهـــني الـــفراغـــية
واملـهارات الـلغويـة. ومـن أجـل مـقارنـة الـنتائـج بـني نـوع مـن أنـواع االخـتبار بـنوع آخـر، تـمكن 
بـعض عـلماء الـنفس مـن تـطويـر مـعايـير قـياسـية لـلذكـاء. ومـن أشهـر مـقايـيس الـذكـاء هـو مـا 
يـعرف بـدالّــة الـذكـاءIQ(4)، الـتي تـم تحـديـدهـا مـن خـالل تحـديـد الـنتيجة الـوسـطية بـالـقيمة 
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ولــــكن مــــقايــــيس دالّـــــة الــــذكــــاء IQ ليســــت مجــــرد أرقــــام وهــــمية؛ إذ يــــمكن لــــعلماء الــــنفس 
اســتخدامــها فــي وضــع تنبؤات حــول صــفات أخــرى تــميز حــياة األشــخاص. إنــه مــن املــمكن 
التنبؤ بـــشكل جـــيد، اعـــتمادا عـــلى نـــتائـــج اخـــتبارات الـــذكـــاء فـــي مـــرحـــلة الـــطفولـــة، بـــأداء 
األشــخاص فــي املــدارس أو فــي مــواقــع الــعمل. وتــبني أن األشــخاص الــذيــن أحــرزوا نــتائــج 

مرتفعة في اختبار دالة الذكاء يعيشون أكثر من املعدل الوسطي لألعمار. 
  

 IQ هـايـر> [مـن جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي إرکـن]: «هـل تـنبئك نـتيجة دالّـة الـذكـاء.J.R> يـقول
بـمدى قـوة اإلدراك أو ضـعفه لـدى شـخص مـا؟ الـجواب هـو ال.» ولـكن مـازال مـن املـمكن لـرقـم 
صـغير أن ينبئ كـثيرا بـشخص مـا. «فـعندمـا تـذهـب ملـراجـعة طـبيبك، مـا الـذي يحـدث أوال؟ 
شــخص مــا يــقيس ضــغط الــدم ودرجــة حــرارة الــجسم. ويــحصل بــذلــك عــلى رقــمني. ال يــمكن 
ألحـٍد االدعـاء بـأن ضـغط الـدم ودرجـة حـرارة الـجسم يـلخِّصان كـل شـيء عـن صـحتك، ولـكنهما 

مفاتيح أرقام.» 
  

إذن، مـا الـذي يـميز مـقياس مـا لـلذكـاء؟ «إنـه بـالـتأكـيد يـشير إلـى شـيء مـا،» عـلى حـد قـول 
 .[(NIMH)(5) وهـو عـالـم الـطب الـنفسي فـي املعهـد الـوطـني لـلصحة الـعقلية] <شـو.Ph>
إن الـنظريـة األكـثر قـوة وشـيوعـا حـول مـا تـعكسه اخـتبارات الـذكـاء تـعود إلـى أكـثر مـن قـرن 



مــضى. فــفي عــام 1904، الحــظ عــالــم الــنفس <C.ســپيرمــان> أن األشــخاص الــذيــن كــان 
أداؤهـــم جـــيدا فـــي أحـــد االخـــتبارات يـــميلون إلـــى أن يـــكون أداؤهـــم جـــيدا فـــي غـــيرهـــا. إن 
االرتــباط بــني نــتيجة اخــتبار ذكــاء واحــد بــأخــرى لــم يــكن وثــيقا. ولــكن <ســپيرمــان> رأى أن 
االرتـــباط كـــان كـــافـــيا لـــيعلن أن هـــذا االرتـــباط نـــاتـــج مـــن شـــيء أطلق عـــليه الـــعامـــل g، وهـــو 
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ولــكن <ســپيرمــان> لــم يــتمكن مــن تــوضــيح كــيفية نــشوء الــذكــاء الــعام مــن الــدمــاغ؟ فــخالل 
الـعقود األخـيرة، بـحث الـعلماء عـن إجـابـة لهـذا السؤال عـن طـريق إيـجاد أنـماط ضـمن نـتائـج 
االخـتبارات ملجـموعـة كـبيرة مـن األشـخاص. بـشكل عـام، هـناك مـصدران مـمكنان لـلتفاوت فـي 
الـذكـاء: املـصدر األول هـو الـتأثـيرات الـبيئية، وهـي تـضم ابـتداء أي شـيء يـتعلمه الـطفل مـن 
والـــديـــه خـــالل نـــشأتـــه وانـــتهاًء إلـــى األمـــراض الـــتي قـــد يـــصابـــون بـــها فـــي مـــرحـــلة الـــتطور 
والــنمو. أمــا املــصدر الــثانــي فــهو الــجينات، حــيث يــمكن لــلجينات أن تــشكل الــدمــاغ بــطرق 
تــجعل األفــراد يــحققون نــتائــج أفــضل أو أســوأ فــي اإلجــابــة عــن األســئلة الــتي تــطرح فــي 

اختبارات الذكاء. 
  

مــع بــدايــة ســتينات الــقرن املــاضــي، بــدأ الــعلماء بــالــتوصــل إلــى أدلــة حــول دور الــجينات 
والــبيئة فــي تــشكيل الــذكــاء، وذلــك مــن خــالل دراســة الــتوائــم. ومــن أجــل مــعرفــة الســبب فــي 
أهــمية الــتوائــم لــلباحــثني الــعامــلني فــي مــجال الــذكــاء، تــخيل أن تــوأمــني مــتطابــقني فُــِصلَ 
أحـدهـما عـن اآلخـر وتـم تـبنيهما مـن قـبل أسـرتـني مـختلفتني. يـمتلك هـذان الـتوأمـان الـجينات 
نـفسها، لـكنهما يـتعرضـان لـبيئتني مـختلفتني. وإذا لـم يـكن لـلجينات أي تـأثـير فـي أدائـهما 
فـي اخـتبارات الـذكـاء، فـمن املـتوقـع أن ال تـكون نـتائـج اخـتبار الـذكـاء لهـذيـن الـتوأمـني أكـثر 
تـشابـها مـن نـتائـج اخـتبارات الـذكـاء لـشخصني ال يـمّت أحـدهـما لـآلخـر بـأي صـلة. ولـكن إذا 
كــان لــلجينات دور مــهم فــي تــشكيل الــذكــاء، فــإن نــتائــج اخــتبارات الــذكــاء لهــذيــن الــتوأمــني 

املتطابقني يجب أن تكون أكثر تشابها. 
  

يـــقول <پـــلومـــني>: «إن نـــتيجة أداء شـــخصني (يـــمتلكان الـــجينات نـــفسها) فـــي اخـــتبارات 
الـذكـاء تـعادل نـتيجة أداء الـشخص نـفسه بـعد مـرور عـام عـلى االخـتبار. وإن أداء الـتوائـم 
املــتطابــقة الــتي نــشأت مــنفصلة عــن بــعضها يُــشابــه بشــدة أداء الــتوائــم املــتطابــقة الــتي 
نـشأت مـع بـعضها.» ولـكن هـذه الـتشابـهات تسـتغرق وقـتا كـي تظهـر. ويـضيف <پـلومـني>: 
«ومـع بـلوغ سـن الـسادسـة عشـرة، فـإن نـتيجة أداء أطـفال الـتوائـم املـتطابـقة ـ الـذيـن نشؤوا 
بـــالـــتبني لـــدى أســـر مـــختلفة ـ فـــي اخـــتبار الـــذكـــاء كـــانـــت مـــشابـــهة لـــنتيجة أداء آبـــائـــهم 
الــبيولــوجــيني. كــما أن نــتيجة أداء أطــفال الــتوائــم املــتطابــقة ـ الــذيــن نشؤوا لــدى والــديــن 

بيولوجيني ـ في اختبار الذكاء كانت مشابهة لنتيجة أداء آبائهم». 
  



إن هـذه الـنتائـج أقـنعت <پـلومـني> بـأن الـجينات تؤدي دورا أسـاسـيا فـي مسـتوى الـذكـاء، 
مــع أنــه مــن الــواضــح أن تــلك الــجينات ال تــعمل بــشكل مــنفرد. يــقول <پــلومــني>: « هــذا مــا 

جعلني أقول: إن ما يجب علينا هو البدء بالبحث عن الجينات املرتبطة بالذكاء.» 
  

  
يـدرس <پـلومـني> تـوائـم مـتطابـقة تـتبع صـفات قـابـلة لـلتوريـث. والـنتائـج الـتي حـصل عـليها تـقنعه بـأن 

مستويات الذكاء تصاغ بشكل جزئي بتأثير من الجينات. 

منطقة غير مخططة(***) 
  

فــي بــدايــة الــتسعينات عــندمــا بــدأ <پــلومــني> يــبحث فــي الــجينات، كــان لــه عــدد قــليل مــن 
الشـركـاء؛ ولـذلـك فـهو يعلق قـائـال: «كـنت أعـلم أنـه لـن يـكون هـناك أحـد عـلى درجـة كـافـية مـن 

الجنون ألن يقوم بهذا العمل.» 
  

لـم يـكن مـمكنا ل <پـلومـني> بـسهولـة أن يـمسح الـجينوم البشـري بـحثا عـن هـذه الـجينات، 
وذلـك ألنـه لـم يـكن قـد تـم تحـديـده بـعد. لـكن عـلماء الـوراثـة حـينذاك تـعرفـوا عـددا مـن الـجينات 
الــتي إذا مــا أُحْـــِدثــت عــليها طــفرة بــطريــقة محــددة، فســتكون مــرتــبطة بحــدوث تخــلف عــقلي 
لـدى األشـخاص الـذيـن يحـملون هـذه الـجينات. وقـد أدرك <پـلومـني> أن طـفرات أخـرى عـلى 
هـذه الـجينات قـد تُحْـــِدث فـروقـا طـفيفة فـي الـذكـاء. وقـد قـارن <پـلومـني> مـع زمـالئـه أطـفاال 
حـصلوا عـلى نـتيجة جـيدة أو ضـعيفة فـي اخـتبارات الـذكـاء، بـحثا عـن الـطفرات فـي 100 
جــينة تــكرر ظــهورهــا بــشكل غــير اعــتيادي لــدى مجــموعــة أو أخــرى. ويــقول <پــلومــني>: 

«ولكننا في الحقيقة لم نجد أيا من هذه الطفرات». 
  

لــذلــك وســع <پــلومــني> إطــار بــحثه. فــبدال مــن فــحصه جــينات محــددة مســبقا، قــام بــتتبع 
آالف الـواسـمات الـجينية املنتشـرة عـلى صـبغيات األطـفال املـدرجـني فـي بـحثه. وإذا مـا تـكرر 
ظــهور واحــدة مــن هــذه الــواســمات لــدى الــطلبة، ســواء الــحاصــلون عــلى درجــات مــرتــفعة أو 
مـنخفضة فـي اخـتبارات الـذكـاء، فـإن هـذا قـد يـشير إلـى وجـود جـينة مـرتـبطة بـالـذكـاء ليسـت 



بــبعيدة عــن مــكان تَــوضّــــــع الــواســمة الــجينية عــلى الــصبغي (انــظر املؤطــر فــي الــصفحتني 
16 و 17). وقــد قــام مــع زمــالئــه بــإضــافــة عــدد أكــبر مــن األطــفال إلــى بــحثهم، وذلــك حــتى 

يتمكنوا من كشف الجينات ذات التأثير األضعف في الذكاء. 
  

وفـي نـقطة محـددة مـن بـحثه، ظـن <پـلومـني> أنـه قـد وجـد ارتـباطـا وثـيقا بـني الـذكـاء وبـني 
جــينة تــدعــى IGF2R مسؤولــة عــن تــكويــد مســتقبلة عــامــل الــنمو والــذي لــديــه فــاعــلية فــي 
الـــدمـــاغ. ولـــكن لـــدى مـــحاولـــة <پـــلومـــني> مـــع آخـــريـــن تـــكرار هـــذه الـــنتائـــج، فشـــلوا. يـــقول 

<پلومني>: «ال يبدو أننا وفقنا». 
  

تــوقــع <پــلومــني> أنــه يــحتاج إلــى عــدد أكــبر مــن الــواســمات الــجينية لــيتمكن مــن تــعرف 
جـينات لـلذكـاء. وأثـناء تـطور الـبيوض والـحيوانـات املـنويـة، فـإن صـبغياتـها تـتبادل جـزيـئات 
مــن الــدنــا. وكــلما كــان جــزيــئا الــدنــا أحــدهــما أقــرب إلــى اآلخــر عــلى الــصبغي، ازداد احــتمال 
انـتقالـهما مـعا أثـناء حـدوث عـملية الـتبادل. ولـكن فـي دراسـات <پـلومـني> الـسابـقة، وجـد أن 
مـاليـني مـن نُـكليوتـيدات الـدنـا فـصلت كـل زوج مـن الـواسـمات الـجينية. لـذلـك، فـمن املـمكن أن 
جـينات الـذكـاء الـتي كـان يـبحث عـنها كـانـت فـي مـوضـع بـعيد جـدا عـن الـواسـمة الـجينية، 
بـــحيث كـــانـــت تـــنتقل أثـــناء الـــتبادل مـــجتمعة أحـــيانـــا ومـــنفصلة أحـــيانـــا أخـــرى. لـــقد كـــان 
<پـلومـني> بـحاجـة إلـى مجـموعـة واسـمات جـينية مـكثفة أكـثر، وذلـك لـتقليل احـتمال حـدوث 

عدم ترافق الواسمات الجينية مع جينات الذكاء التي كان يبحث عنها. 
  

لـــقد كـــان ســـرور <پـــلومـــني> كـــبيرا عـــندمـــا وضـــع يـــده عـــلى صـــفيفات مـــيكرويـــة يـــمكن لـــها 
اكـــتشاف  500000  مـــن الـــواســـمات الـــجينية ـ أكـــثر بـــمئات املـــرات مـــن عـــدد الـــواســـمات 
الـجينية الـتي اسـتخدمـها سـابـقا. قـام <پـلومـني> مـع زمـالئـه بـأخـذ مـسحات swabs مـن 
األغـشية املـبطنة لـلفم فـي مـنطقة الخـد مـن 7000 طـفل، ثـم قـامـوا بـعزل الـدنـا مـن الـخاليـا 
املـوجـودة فـي هـذه املـسحات، ثـم قـامـوا بـاخـتبارهـا بـوسـاطـة الـصفيفات املـيكرويـة. ولـكن مـرة 

أخرى، كانت النتائج التي حصلوا عليها مخيبة لآلمال. 
  
  
  

قياس الذكاء(****) 

فــي عــام 1905، طــور عــالــم الــنفس الــفرنــسي <A.بــينيه> أول اخــتبار شــامــل لــلذكــاء 
صــار شــائــع االســتخدام. وقــد طــور هــذا االخــتبار بــغرض التنبؤ بمســتوى أداء األطــفال 
فــي املــدارس، وبــشكل خــاص مــن أجــل تــمييز أولــئك الــذيــن هــم بــحاجــة إلــى مــساعــدة 
خـــاصـــة. ومـــنذ ذلـــك الـــحني، جـــرى اســـتخدام اخـــتبارات لـــقدرات إدراكـــية محـــددة، مـــثل: 
مــهارات الــريــاضــيات واملــهارات الــشفهية ومــهارات الــبراهــني الــفراغــية(6)، وذلــك بــغرض 
تــــشخيص حــــاالت الــــتدنــــي فــــي الــــقدرات الــــذهــــنية، ومــــن أجــــل تحــــديــــد طــــيف الــــذكــــاء 



الــطبيعي. ونــتائــج اخــتبارات الــقدرات اإلدراكــية املــتعددة األكــثر شــيوعــا، مــثل: اخــتبار 
سـتانـفورد-بـينيه لـدالـة الـذكـاء ومـقياس فيتشـلر، تـتناسـب مـع األداء فـي املـدارس. ولـكن 
نــتائــج اخــتبارات الــذكــاء تــتنبأ بــحوالــي 25% فــقط مــن حــاالت تــفاوت أداء الــطلبة فــي 
املـــدارس، مـــما يـــبقي 75% مـــن حـــاالت الـــتفاوت الـــتي ال يـــمكن إيـــضاحـــها مـــن خـــالل 
اخــتبارات الــذكــاء. ولــكن نــتائــج اخــتبارات املــكونــات املــتعددة لــلذكــاء تــميل إلــى إبــداء 
ارتـباط فـيما بـينها، مـما يـشير إلـى أن هـذه االخـتبارات تـقيس، بـالـفعل، مسـتوى الـقدرة 

الذهنية العام للفرد. 

إن مـثل هـذا الـذكـاء الـعام (ويـرمـز لـه أيـضا بـالحـرف g) ال يـقاس بـوسـاطـة اخـتبار ذكـاء 
مـــنفرد، وإنـــما يســـتخلص إحـــصائـــيا مـــن مجـــموع الـــنتائـــج الـــتي يحـــرزهـــا الـــفرد فـــي 
مجــموعــة مــن اخــتبارات الــذكــاء. وإن نــتائــج الــقدرات املحــددة لــفرد مــا تشــبه الــقياســات 
الــتي يــقوم بــها الــخيّاط لــطول الــذراعــني وطــول الــساقــني ومــحيط الــصدر، فــي حــني أن 
مـــقياس الـــذكـــاء g، هـــو أقـــرب مـــا يـــكون إلـــى الـــقياس الـــعام لـــلبدلـــة، الـــذي يـــنتج مـــن 

القياسات املختلفة التي يجريها الخياط، أي: صغير، وسط، كبير. 
  

محررو ساينتفيك أمريكان 
  
  

  
  

يــقول <پــلومــني>: «أنــا لســت عــلى اســتعداد ألقــول إنــنا وجــدنــا جــينات لــلذكــاء، ألنــنا فــي 
مـرات عـديـدة حـصلنا عـلى نـتائـج إيـجابـية خـاطـئة كـثيرة. وكـانـت هـناك تـأثـيرات ضـعيفة جـدا 
لــبعض الــجينات، لــذلــك يــجب تــكرارهــا فــي دراســات كــثيرة حــتى نــحصل عــلى ثــقة بــصحة 

هذه النتائج.» 
  

إن اإلخـفاق فـي اكـتشاف جـينات لـلذكـاء كـان بحـد ذاتـه مـصدر تـثقيف وتـنويـر ل<پـلومـني>. 
إن دراسـته عـلى الـتوائـم التـزال تـقنعه، بـاسـتمرار، بـأن جـينات الـذكـاء مـوجـودة، فـهو يـقول: 
«أخــيرا هــناك تــنوع فــي الــدنــا مسؤول عــن الــتفاوت فــي الــذكــاء.» ولــكن جــميع الــتنوعــات 
الـــتي اكـــتشفت حـــتى اآلن تـــسهم بـــقدر ضـــئيل جـــدا فـــي الـــتفاوت فـــي درجـــة الـــذكـــاء. يـــقول 



<پـلومـني>: «أعـتقد أنـه لـم يـطرأ عـلى بـال أحـد أن أكـبر الـتأثـيرات فـي الـذكـاء لـن تـتجاوز 1 
في املئة.» 

  
هـذا يـعني أنـه البـد مـن وجـود املـئات ـ بـل اآلالف ـ مـن الـجينات الـتي تُـنِْتج مـجتمعًة املـجال 
الــكامــل مــن الــتفاوت فــي الــذكــاء ذي األســاس الــجيني. ويــشك <پــلومــني> فــيما يــقال إن 
بــعض الــجينات مــتخصصة فــقط بــاملــهارات الــشفهية األخــرى وبــعضها اآلخــر مــتخصصة 
بـالـفهم الـفراغـي. فـفي دراسـات الـتوائـم، يـميل األفـراد إلـى الـحصول عـلى نـتائـج مـتشابـهة 
فــي اخــتبارات الــذكــاء لجــميع هــذه األنــواع املــختلفة مــن الــذكــاء. ولــو كــانــت جــينات الــذكــاء 
تـــنضوي فـــي مجـــموعـــات مـــتخصصة ألمـــكن لـــشخص مـــا أن يـــرث نـــوعـــا محـــددا مـــن أوجـــه 

الذكاء، ولكن من دون أن يرث األوجه األخرى. 
  
  

«لست على استعداد ألن أقول إننا وجدنا جينات للذكاء، وذلك ألننا حصلنا في مرات 
كثيرة على نتائج إيجابية خاطئة.» 

<R.پلومني> 
[معهد علوم الطب النفسي في لندن] 

  
  

ويـعتقد <پـلومـني> كـذلـك أن نـتائـجه تـقدم بـعض الـتلميحات مـن الـكيفية الـتي تؤثـر فـيها 
الـجينات فـي ذكـاء الـدمـاغ، ويـناقـش <پـلومـني> قـائـال: «فـي حـال كـون الـكثير مـن الـجينات 
الـتي يؤثـر كـل مـنها تـأثـيرا صـغيرا فـي الـذكـاء، فـإنـه مـن غـير املـرجـح أن تتجـمع جـميع هـذه 
الـجينات فـي مـنطقة واحـدة بـالـدمـاغ.» وبـدال مـن ذلـك، فـإن هـذه الـجينات تؤثـر فـي شـبكة 
كـبيرة مـن مـناطق الـدمـاغ. ويـمكن لهـذه الـجينات املـرتـبطة بـالـذكـاء أن تـنتج تـأثـيرات كـثيرة 

ومختلفة في أجزاء مختلفة منه. 
  

أمــا االخــتبار الــنهائــي لــفرضــية <پــلومــني> فــال بــد أن يــنتظر حــتى يــضع الــعلماء الــقائــمة 
الــنهائــية لــلجينات الــتي لــها تــأثــير غــير مــشكوك فــيه فــي وظــائــف الــدمــاغ والــتي يــرتــبط 
تـأثـيرهـا بـنتائـج اخـتبارات الـذكـاء. ربـما تـأخـذ هـذه الـقائـمة وقـتا طـويـال، ولـكن <پـلومـني> 
مـتشجع إلـى الـنتائـج الجـديـدة فـي جـميع املـجاالت املـختلفة لـألبـحاث: مـثل بـروز دراسـات 
جـديـدة تـعتمد عـلى الـتصويـر الـدمـاغـي، فـي مـحاولـة إليـجاد دلـيل عـلى الـذكـاء فـي الـدمـاغ 

نفسه. 

شكل الذكاء(*****) 
  

قـام <شـو> وزمـالؤه بتحـليل مـسوحـات (تـفريـسات) ألدمـغة أطـفال املـدارس. وأجـرى هؤالء 
الـــباحـــثون تـــصويـــرا ألدمـــغة هؤالء األطـــفال مـــرة كـــل عـــام بـــغرض رصـــد تـــطورهـــا، وقـــد ركـــز 



 ،brain cortex شـو> أكـثر اهـتمامـه عـلى مـا تظهـره هـذه الـصور مـن نـمو قشـرة الـدمـاغ>
وهـي الـطبقة الـخارجـية لـلدمـاغ، حـيث إن مـعظم عـمليات مـعالـجة املـعلومـات املـعقدة تـحصل 
فـيها. وقـد ُوجِـــد أن القشـرة تسـتمر بـتغيير شـكلها وبـنيتها حـتى يـصل اإلنـسان إلـى بـدايـة 
العشــريــن مــن عــمره. كــذلــك وجــد <شــو> أن الــتفاوت فــي نــتائــج اخــتبارات الــذكــاء يــعكس 

كيفية تطور األدمغة. 
  

وقـد تـبني أن قشـرة الـدمـاغ لـدى جـميع األطـفال الـذيـن تـم تـصويـرهـم، تـزيـد سـماكـتها مـع نـمو 
عـصبونـات neurons جـديـدة ونـمو أفـرع جـديـدة لـها. بـعد ذلـك تـترقق قشـرة الـدمـاغ تـزامـنا 
مـع تـوقـف نـمو أفـرع جـديـدة. ولـكن فـي بـعض أجـزاء القشـرة وجـد <شـو> أن الـتطور أخـذ 
مــنحى مــختلفا لــدى األطــفال الــذيــن لــهم درجــات مــتفاوتــة فــي الــذكــاء. يــقول <شــو>: «لــقد 
بـــدت قشـــرة دمـــاغ األطـــفال الـــخارقـــي الـــذكـــاء رقـــيقة جـــدا، بـــعد ذلـــك صـــارت القشـــرة ســـميكة 

نسبيا، ولكنها بسرعة جدا صارت رقيقة مرة أخرى عند سن املراهقة». 
  

كــما بــرز طــور مــماثــل مــن الــدراســات عــلى أدمــغة الــبالــغني. فــقد وجــد الــباحــثون أن الــناس 
الــذيــن حــصلوا عــلى نــتائــج مــرتــفعة فــي الــذكــاء، كــثيرا مــا يــكون لــديــهم مــناطق محــددة مــن 
القشــرة تــكون ســماكــتها أكــبر مــن املــعدل الــوســطي املــعروف. تــوقــع <شــو> أن بــعض هــذه 
األطـوار تـشير إلـى أنـها نـتيجة لـلبيئة حـولـها. ولـكن كـثيرا مـا تـكون هـذه املـناطق مـن القشـرة 
ذات حجـــم مـــتساٍو عـــند الـــتوائـــم، مـــما يـــشير كـــذلـــك إلـــى أن الـــجينات مسؤولـــة عـــن بـــعض 

الفروقات. 
  

وفــي الــسنوات األخــيرة، نشــر الــعلماء كــذلــك عــددا مــن الــدراســات الــتي يــدَّعــون فــيها أنــهم 
لون نـتائـج مـرتـفعة  عـثروا عـلى نـماذج مـميزة مـن وظـائـف الـدمـاغ لـدى الـناس الـذيـن يـحصِّ
فـــــي اخـــــتبار الـــــذكـــــاء. ومؤخـــــرا، عـــــايـــــن <J.R.هـــــايـــــر> و <E.R.گـــــينگ> [مـــــن جـــــامـــــعة 
نـيومـكسيكو] 37 دراسـة تـتفحص حجـم مـناطق مـن الـدمـاغ أو أنشـطتها بـحثا عـن نـموذج 
شــامــل لــنتائــجهم. وكــما كــان <پــلومــني> يــتنبأ، لــم يجــد <هــايــر> و <گــينگ> أي «بــقعة 
ذكـاء» فـي الـدمـاغ. وعـوضـا عـنها وجـدا مجـموعـة مـهمة مـن املـناطق املـتفرقـة حـول القشـرة. 
وقــد ربــطت دراســات أخــرى مــنطقة مــن هــذه املــناطق الــدمــاغــية بــنوٍع مــختلٍف مــن األنشــطة 
الـذهـنية. يـقول <هـايـر>: «ويـبدو أن الـذكـاء مـبني عـلى هـذه الـعمليات الـذهـنية األسـاسـية، 

كاالنتباه والذاكرة، وربما القدرة اللغوية.» 
  

وإضــافــة إلــى وصــفها نــسيج املــادة الــسنجابــية الــتي تــشكل القشــرة الــدمــاغــية، تجــد هــذه 
الـدراسـات بـصمة الـذكـاء فـي املـادة الـبيضاء الـتي تـربـط األجـزاء الـبعيدة مـن القشـرة مـعا. 
يـميُل الـناس ذوو الـذكـاء املـرتـفع إلـى امـتالك ألـياف مـن املـادة الـبيضاء أكـثر تـنظيما مـن تـلك 
الـتي لـدى الـناس اآلخـريـن. يـقول <هـايـر>: «إن املـادة الـبيضاء تشـبه األسـالك الكهـربـائـية. 
وإذا مــا فــكَّرت فــيها، فــإن الــذكــاء يــتطلب فــي الــحقيقة قــوة مــتنامــية وســرعــة فــي املــعالــجة: 



املــادة الــبيضاء هــي الــتي تُــعطي الســرعــة، واملــادة الــسنجابــية هــي الــتي تُــعطي قــوة فــي 
املعالجة.» 

  
اقــترح <هــايــر> أن هــذه األجــزاء مــن «شــبكة الــذكــاء» يــمكن أن تــعمل مــختلفة بــاخــتالف 
األشــخاص، فــهو يــقول: «يــمكنك الــتفكير فــي كــونــك شــديــد الــذكــاء ألنــك تــمتلك الــكثير مــن 
الســرعــة والــقوة فــي املــعالــجة، أي إنــك تــمتلكهما مــعا؛ أو يــمكنك الــتفكير فــي أنــك تــمتلك 
الــكثير مــن إحــداهــما والــقليل مــن األخــرى.» إن جــميع هــذه الــتركــيبات يــمكن أن تؤدي إلــى 
الـنتيجة الـنهائـية نـفسها، لـذلـك يـمكن أن يـكون لـديـك شـخصان مـتساويـان فـي الـذكـاء، ولـكن 

دماغيهما أساسا يتوصالن إلى السلوك نفسه، مع اختالف طريقة قياسهم.» 
  
  
  

  
«يبدو أن الذكاء مبني على هذه العمليات الذهنية األساسية، كاالنتباه والذاكرة، وربما 

القدرة اللغوية.» 
 

<J.R.هاير> 
[جامعة كاليفورنيا، إرکن] 

  
  
  

[تقنيات] 
البحث عن الجينات(******) 

وعــلى مــر الــسنني، اســتخدم الــباحــثون طُـرقــا مــتنوعــة فــي الــبحث عــن جــينات يــمكن أن 
 quantitativetrait(7) يـكون لـها دور فـي تـشكيل الـذكـاء، ويطلق عـليها خَــْصَلة كـّمية
ـ وهـي صـفة تـوجـد فـي جـميع الـعينات املـدروسـة ولـكن فـي درجـات مـتفاوتـة. إن مـقارنـة 



الــــدنــــا بــــني األشــــخاص الــــخارقــــي الــــذكــــاء وبــــينهم وبــــني األشــــخاص املــــتوســــطي أو 
الــضعيفي الــذكــاء، يــمكن أن تظهــر لــنا تــشكيالت عــلى الــدنــا شــائــعة بــني األفــراد ذوي 
الـــذكـــاء املـــرتـــفع. ويـــمكن أن تـــشير هـــذه الـــتشكيالت املـــميزة عـــلى الـــدنـــا إلـــى مـــواقـــع 
الـجينات ذات الـتأثـير فـي مسـتويـات الـذكـاء، ولـكن حـتى اآلن لـم تـتمكن هـذه الـتجارب 

من تعريف أي من الجينات مسؤولة عن الذكاء بشكل قطعي ال يقبل الجدل فيه. 
  
  

 !
  

 (QTL)(8) مواقع خصال كّمية
مـن أجـل إيـجاد أي مـوقـع صـبغي (كـرومـوسـومـي)، يُـعتقد امـتالكـه دورا فـي تحـديـد صـفة 
كـّمية، يـفتش الـباحـثون أوال عـن تسـلسالت مـتكررة مـن الـدنـا تـدعـى الـواسـمات الـساتـلية 
املـــيكرويـــة microsatellite markers ، تنتشـــر عـــلى امـــتداد الـــصبغيات، وإذا مـــا 
تـــبني تـــكرار ظـــهور إحـــدى هـــذه الـــواســـمات لـــدى األفـــراد ذوي الـــذكـــاء املـــرتـــفع، فـــيقوم 
الـــباحـــثون عـــندهـــا بـــمسح الـــدنـــا فـــي املـــنطقة املـــجاورة لـــتوضـــع هـــذه الـــواســـمة عـــلى 

الصبغي، وذلك بهدف تعريف الجينات املجاورة. 
  

 !
  



  
جينات مرشحة 

بهـدف إيـجاد دالالت تـشير إلـى دور مؤثـر فـي الـذكـاء إلحـدى الـجينات املحـددة لـخصال 
كـّمية QTL genes، أو لـجينة أخـرى مـعروفـة بـدورهـا فـي الـتأثـير فـي عـمليات إدراكـية 
كـالـذاكـرة، يـمكن لـلعلماء مـقارنـة التسـلسل الـنكليوتـيدي لـلجينة املـعنية عـلى الـدنـا لـدى 
أفـــراد يـــمتلكون ذكـــاًء مـــرتـــفعا وآخـــريـــن ذوي ذكـــاء مـــنخفض. وإذا مـــا تـــبني أن تـــنوعـــا 
محــددا فــي الــجينة يُــدعــى الــتعددات الــشكلية الــوحــيدة الــنكليوتــيد (9)(SNPs) يــتكرر 
ظـــهوره بـــشكل أكـــبر لـــدى األفـــراد الـــذيـــن يـــتمتعون بـــذكـــاء مـــرتـــفع، فـــإن هـــذا يســـتدعـــي 

االفتراض أن هذه الجينة يمكن أن تسهم في مستوى الذكاء. 
  

  
  

مسوحات على مستوى الجينوم 
مـن أجـل كـشف جـينات جـديـدة مـرشـحة ألن تؤدي دورا فـي تحـديـد الـذكـاء، يـمكن لـلعلماء 
اســتخدام صــفيفات مــيكرويــة فــي تــقصي كــامــل الــجينوم البشــري بــحثا عــن الــتعددات 
الـشكلية الـوحـيدة الـنكليوتـيد SNPs. تـحتوي كـل خـلية مـن خـاليـا الـصفيف املـيكروي 
عـلى جـدائـل قـصيرة مـن الـدنـا مـصممة بـحيث تـقترن بتسـلسل نـكليوتـيدي محـدد ضـمن 
جــينة، أو مــنطقة مــن الــدنــا تــنظم عــمل الــجينة. عــندمــا يــغمر الــصفيف املــيكروي فــي 
عــينات الــدنــا، يتســبب اقــتران أي تســلسل نــكليوتــيدي مــن عــينات الــدنــا بــأي تســلسل 
نـــكليوتـــيدي مـــحتوى فـــي خـــاليـــا الـــصفيف املـــيكروي فـــي تـــألق هـــذه الخـــلية (الـــلون 
األحـمر). إن االخـتالفـات املـكتشفة فـي نـكليوتـيد مـفرد واملـوجـودة ضـمن تسـلسالت الـدنـا 
ألفـراد ذوي مسـتوى مـرتـفع مـن الـذكـاء وأفـراد آخـريـن يـمكن أن تـشير إلـى جـينة، وكـذلـك 

نوع آخر ـ محدد منه ـ له دور يمكن أن يشارك في تحديد مستوى الذكاء. 
  

يـعترف <هـايـر> بـأن هـذه األفـكار ال تـتعدى كـونـها تـوقـعات. ومـع ذلـك، فـإن <هـايـر> يُـحاجُّ 
بــأن الــتصويــر الــدمــاغــي قــد وافــر لــلعلماء فــهما أكــثر مــتانــة عــن الــذكــاء. ويــقول <هــايــر>: 
«يـمكن لـي التنبؤ بـدالـة ذكـاء مـكتملة بـوجـود كـمية مـن املـادة الـسنجابـية فـي عـدد صـغير 
مـن مـناطق الـدمـاغ.» وهـو يـتوقـع فـي املسـتقبل الـقريـب، أن 10 دقـائق مـن الـتصويـر عـلى 



جـهاز الـرنـني املـغنطيسي سـتكون كـافـية لـلحصول عـلى مـعلومـات كـثيرة عـن مسـتوى طـلبة 
املــدارس الــثانــويــة تــعادل املــعلومــات الــتي يــتم الــحصول عــليها خــالل 4 ســاعــات يــقضيها 
الـــطلبة فـــي تـــقديـــم امـــتحان االســـتعداد الـــدراســـي SAT(11) املســـتخدم لـــلقبول فـــي مـــعظم 

جامعات أمريكا. 
  

إن بــعض عــلماء الــنفس غــير مســتعديــن تــمامــا التــخاذ مــثل تــلك الخــطوة. فــهم ال يــعتقدون 
وجـوب مـنح اخـتبار دالـة الـذكـاء IQ ودالـة الـذكـاء الـعام g أهـمية أكـبر مـما تسـتحقانـه، مـن 
أجــل شــيء واحــد هــو أن الــعقل هــو أعــقد مــن أن تــحيط بــه االخــتبارات املســتخدمــة لتحــديــد 
دالـة الـذكـاء والـذكـاء الـعام. يـقول <تـركـهايـمر>: «أظـن أن ذكـاء اإلنـسان مـتعدد األوجـه وكـثير 

التعقيد،» ويضيف: «لسوء الحظ، لم يجر أي عمل على الجوانب األخرى من الذكاء.»  
  

ويــقول <تــركــهايــمر>: «يــمكننا اســتخدام مــفهوم الــذكــاء الــعام (g) فــي كــثير مــن األشــياء 
املـفيدة، ولـكنني ال أعـتقد أن هـذا يـجب أن يـقودنـا إلـى االعـتقاد أن ذكـاء اإلنـسان هـو شـيء 
أحـــادي يـــسمى الـــذكـــاء الـــعام (g) الـــذي يـــمكن لـــنا إيـــجاده بـــطريـــقة واقـــعية فـــي الـــدمـــاغ.» 
ويعلق <تـركـهايـمر>: «إن خـطوط الـطول والـعرض مـفيدة جـدا لـلتوجـيه، ولـكن هـذا ال يـعني 

أن هذه الخطوط منحوتة فعليا على سطح األرض.» 
  

تــدافــع <جــونــسون> عــن عــامــل الــذكــاء الــعام g بــوصــفه يحــدد شــيئا مــهما فــي الــدمــاغ، 
ولـكنها، ومـثل <هـايـر>، ال تـعتقد أنـه ذو مـقاس واحـد يـناسـب جـميع أنـواع الـذكـاء الـعام. 
وتـقول >جـونـسون<: «مـع أن هـناك صـفة عـامـة لـلذكـاء، فـالـذي يـجعل ذكـائـي عـامـا هـو غـير 
الــشيء الــذي يــجعل ذكــاءك أو ذكــاء أي شــخص آخــر عــامــا. إن أدمــغتنا مِـــطْواعــة بــما فــيه 

الكفاية، بحيث يكوّن كلٌّ منها نوعا مختلفا من الذكاء العام.» 
  

إن تحـديـد الـدور الـذي تؤديـه الـجينات فـي إنـتاج أنـواع مـختلفة مـن الـذكـاء سـيكون بـال شـك 
صــعبا جــدا. وإنــه مــن املــمكن تــمامــا أن قــائــمة الــجينات املــرتــبطة بــالــذكــاء تــضم الــكثير مــن 
الــجينات الــتي لــيس لــها فــي الــحقيقة أي وظــيفة خــاصــة بــالــدمــاغ. ويــطرح <تــركــهايــمر> 
التجــربــة الــذهــنية الــتالــية: تــخيل إحــدى الــجينات الــتي تــرتــبط بــعرض قــناة الــوالدة عــند 
املـرأة، فـإن الـنساء الـالتـي يحـملن الـجينة الـتي تـعطي قـناة والدة ضـيقة يـملن إلـى أن يـكون 
لـديـهن مـشكالت وتـعقيدات أثـناء الـوالدة، ويـعانـي أطـفالـهن خـطورةً عـالـية لـلتعرض لـنقص 
 IQ األكـسجني أثـناء الـوالدة. ونـتيجة لـذلـك، فـإن تـحصيل أطـفالـهن فـي اخـتبار دالّــة الـذكـاء
يـكون أقـل بـنقطتني مـن تـحصيل أقـرانـهم الـذيـن يـمتلكون نـوعـا مـختلفا مـن الـجينة املسؤولـة 
عـن قـناة الـوالدة. كـما أن بـعض هؤالء األطـفال سيحـملون أيـضا الـجينة الـتي تـعطي قـناة 

والدة ضيقة. 
  
  



  
مسرد شرح الكلمات الصعبة 

دراســـة ارتـــباط الـــتنوعـــات عـــلى مســـتوى الـــجينوم (12)(GWAS): وهـــي مـــقاربـــة تـــتضمن 
املـسح السـريـع لعشـرات أو مـئات اآلالف مـن الـواسـمات الـجينية املنتشـرة عـلى امـتداد كـامـل 

الجينوم آلالف من البشر بغرض إيجاد تنوعات جينية مرتبطة بصفة محددة. 
 .....................................................................

الـقوة اإلحـصائـية(13): كـلما زاد حجـم حـوض األفـراد املسـتخدم فـي دراسـة ارتـباط الـتنوعـات 
عـــلى مســـتوى الـــجينومGWAS، زادت الـــفرص فـــي كـــشف تـــنوعـــات جـــينية ذات تـــأثـــيرات 

صغيرة، ولكن معنوية، في الصفة املدروسة. 
 .....................................................................

حجـم الـتأثـير: وهـو تحـليل إحـصائـي يحـدد النسـبة مـن االخـتالفـات بـني األفـراد الـتي يـمكن 
أن تعزى إلى تنوع محدد على الدنا. 

  
يـقول <تـركـهايـمر>: «لـذلـك، فـإن هؤالء األطـفال سيحـملون جـينة مـرتـبطة بـمعدل دالّـة ذكـاء 
مــنخفض، فهــل يــمكنك االســتنتاج أن هــذه الــجينة هــي الــجينة الــخاصــة بــالــذكــاء؟ حــسنا 
الــجواب هــو كــال حــقيقًة؛ إنــها الــجينة الــخاصــة بــقناة الــوالدة. إن الــطرق الــتي يــمكن فــيها 
لــــلجينات أن تــــرتــــبط بــــمعدل دالّــــة الــــذكــــاء IQ، مــــتنوعــــة جــــدا إلــــى درجــــة تــــجعل تــــعرفــــها 

مستحيال.» 
  

إن الـــبحث الـــخاص ب<تـــركـــهايـــمر> يـــوضـــح نـــوعـــا آخـــر مـــن الـــتعقيد فـــي الـــصلة مـــا بـــني 
الــجينات والــذكــاء: إن الــجينات ال تــعمل بــمعزل عــن الــبيئة. فــي الــحقيقة، يــمكن أن يــكون 
لـلجينة نـفسها تـأثـيرات مـختلفة فـي بـيئات مـختلفة. وقـد أدرك <تـركـهايـمر> هـذه الـحقيقة 
لـدى مـالحـظته أن الـدراسـات الـكبيرة لـلذكـاء الـتي أجـريـت عـلى عـدد كـبير مـن الـتوائـم ضـمت 
عـددا قـليال فـقط مـن األطـفال الـفقراء. يـقول >تـركـهايـمر<: «إن األطـفال الشـديـدي الـفقر لـيس 

لديهم الوقت أو املوارد أو الرغبة في املشاركة في دراسات تطوعية.» 
  

اكــتشف <تــركــهايــمر> أن قــواعــد بــيانــات أخــرى تــضم عــددا أكــبر مــن األطــفال الــفقراء. وقــد 
تـــمكن مـــن تحـــليل نـــتائـــج اخـــتبارات الـــذكـــاء ملـــئات مـــن الـــتوائـــم، آخـــذًا بـــاالعـــتبار حـــالـــتهم 
االجـتماعـية واالقـتصاديـة ـ وهـي تـعتمد عـلى عـوامـل تـضم فـيها دخـل الـعائـلة الـتي يـنتمي 
إلـيها الـتوائـم، ومسـتوى تـعليم اآلبـاء. وقـد وجـد أن قـوة تـأثـير الـجينة اعـتمدت عـلى الـوضـع 
االجـتماعـي واالقـتصادي لـألطـفال. فـلدى الـتوائـم الـذيـن يتحـدرون مـن عـائـالت ثـريـة كـانـت 
الـجينات هـي الـعامـل املحـدد لـحوالـي 60% مـن حـاالت الـتبايـن فـي نـتائـج اخـتبارات دالـة 



الـذكـاء. مـن جـهة أخـرى، فـإنـه لـم يـكن لـلجينات أي دور تـقريـبا فـي حـاالت الـتبايـن املسجـلة 
في نتائج اختبارات دالة الذكاء لدى التوائم الذين يتحدرون من عائالت معدمة. 

  
  

«إن أدمغتنا ِمطْواعة بما فيه الكفاية، بحيث يكوّن كل منها نوعا مختلفا من الذكاء 
العام.» 

<W.جونسون> 
[جامعة مينيسوتا] 

  
  

نشــر <تــركــهايــمر> وزمــالؤه هــذه الــنتائــج فــي عــام 2003؛ أمــا فــي الشهــر 5/2007 فــقد 
كـرروا الـنموذج نـفسه عـلى قـاعـدة بـيانـات أخـرى. وبـدال مـن مـقارنـة نـتائـج اخـتبار دالّـة الـذكـاء 
IQ، قـام الـباحـثون بـدراسـة كـيفية أداء 839 زوجـا مـن الـتوائـم فـي امـتحان الـتأهـيل ملـنحة 
الجــدارة الــوطــنية الــدراســية(14) لــعام 1962. ولــلمرة الــثانــية تــبني أن الــجينات تؤدي دورا 
ثــانــويــا فــي تــبايــن الــنتائــج بــني األطــفال الــفقراء، وكــان لــها دور أقــوى بــكثير لــدى األطــفال 
األثـريـاء. وهـنا يـفترض <تـركـهايـمر> أن الـفقر يجـلب مـعه مؤثـرات بـيئية قـويـة يـمكن لـها أن 
تـصوغ مسـتوى الـذكـاء ابـتداًء مـن مـرحـلة وجـود الـجنني فـي الـرحـم مـرورا بـمرحـلة الـدراسـة 
ومــا يــليها. ولــكن عــندمــا يــنمو األطــفال نســبيا فــي مــنزل يــتمتع بــالــرخــاء، يــصبح مــمكنا 

لتفاوتات الذكاء ذات األساس الجيني أن تبدأ بالظهور. 
  

وكــما لــو أن هــذا الــتعقيد لــم يــكن كــافــيا، فــقد اكــتشف الــعلماء أيــضا أن الــجينات، بــدورهــا، 
يـمكن أن تُـَعدَِّل تـأثـير الـبيئة فـي ذكـائـنا. فـقد اكـتشف الـعلماء الـبريـطانـيون فـي عـام 2007 
ارتـباطـا بـني الـرضـاعـة الـطبيعية وبـني تـعزيـز نـتائـج اخـتبار دالّـة الـذكـاء IQ ـ ولـكن فـقط إذا 
كـان األطـفال يحـملون نـوعـا خـاصـا مـن أنـواع الـجينة. أمـا إذا حـمل األطـفال نـوعـا آخـر مـن 
الـجينة، فـإن نـتائـج اخـتبار دالـة الـذكـاء لهؤالء األطـفال ال تـختلف عـن مـثيالتـها لـدى أطـفال 

تمت تغذيتهم بحليب أطفال صنعي. 
  

يـمكن لـلجينات أيـضا الـتأثـير فـي السـلوك بـأسـالـيب تؤثـر بـدورهـا فـي الـكيفية الـتي يـتطور 
فــيها الــذكــاء. تــقول <جــونــسون>: «الــناس يخــلقون بــيئتهم الــخاصــة بــهم. إذا رأيــت طــفال 
يـبدي اهـتمامـا حـقيقيا بـالـفنون أو الـريـاضـيات، فـاالحـتمال أنـك سـتحضر لهـذا الـطفل كـتابـا 
عـن الـريـاضـيات أو بـعض أقـالم الـتلويـن. وبـذلـك سـيتعلم هؤالء األطـفال عـليها ويـصبحون 
أكــثر اخــتالفــا مــن األطــفال الــذيــن لــيس لــديــهم كــتاب ريــاضــيات أو أقــالم تــلويــن. إن اآلبــاء 
يسـتجيبون ملـا يـفعله أطـفالـهم. إن نـماذجـنا فـي اخـتبار الـذكـاء ال تـقيس مـثل هـذا الـتفاعـل 

بشكل جيد على اإلطالق.» 
  



يــمكن لهــذا الــتأثــير أن يــوضــح واحــدا مــن أكــثر الــنماذج املــحيرة فــي دراســات الــذكــاء عــند 
الـتوائـم: كـيف أن تـأثـير الـجينات صـار قـويـا فـي نـتائـج اخـتبار الـذكـاء مـع تـقدم األفـراد فـي 
الــــعمر. يــــمكن لــــلجينات أن تؤثــــر فــــي كــــيفية تــــشكيل الــــناس لــــبيئتهم الــــفكريــــة؛ إذ يــــمكن 
لـــخيارات، مـــثل: الـــسعي وراء خـــبرات جـــديـــدة، أو قـــراءة الـــكتب، أو االنخـــراط املســـتمر فـــي 
املــحادثــات، أن تــعدل مــن فــعالــيات الــدمــاغ. ومــع تــقدم األطــفال فــي الــعمر وســيطرتــهم عــلى 

حياتهم الشخصية، فإنه يمكن لهذا التأثير أن يصبح أكثر قوة. 
  

يـقول <شـو>: «إن الـذكـاء صـفة بـازغـة لـلدمـاغ». ويـقول أيـضا: « إن فـكرة أنـك ُولـدت وتحـمل 
15 جـينة تحـدد بـها بـشكل قـطعي مـدى ذكـائـك الـذي سـوف يـكون والـكيفية الـتي سـيتطور 

فيها دماغك، هي فكرة خاطئة بالتأكيد.» 
  
  

[تقنيات] 
املسح التصويري للدماغ(*******) 

حــددت تــقانــات الــتصويــر الــدمــاغــي اخــتالفــات فــي حجــم الــدمــاغ وفــي مســتويــات 
نـشاط مـناطق محـددة مـنه بـني أفـراد مـرتـفعي الـذكـاء وآخـريـن أقـل ذكـاًء. وتـشير مـثل 
هـذه الـدراسـات أيـضا إلـى أن كـفاءة تـبادل املـعلومـات بـني هـذه املـناطق مـن الـدمـاغ 

هي عامل مهم في تحديد الذكاء. 
  

 !
إن مـناطق الـدمـاغ املـرتـبطة بـالـذكـاء والـتي ظهـرت فـي املـسوحـات الـتصويـريـة هـي 
مسؤولـة عـن عـمليات دمـاغـية مـتنوعـة مـثل: املـحاكـاة املـنطقية (1)، املـهارات الـلغويـة 
(2)، والــتكامــل الــحسي (3). وإضــافــة إلــى ذلــك، فــقد كــانــت ألــياف املــادة الــبيضاء 
الـتي تـربـط مـناطق الـدمـاغ بـبعضها أكـثر انـتظامـا لـدى األفـراد ذوي املسـتوى املـرتـفع 
مـن الـذكـاء، مـما يـشير إلـى أن تـبادل املـعلومـات يؤدي أيـضا دورا مـهما فـي تحـديـد 

الذكاء. 
  



مــع الــزمــن، يــبدي تــطور الــدمــاغ تــشكيالت تــرتــبط بمســتوى الــذكــاء. فــفي األطــفال 
الــذيــن تــكون دالّــة الــذكــاء IQ لــديــهم مــرتــفعة، تــكون مــناطق مــن قشــرة الــدمــاغ فــي 
الــسنوات األولــى مــن الــحياة أرق مــن الحــد الــوســطي، بــعدهــا تــصبح هــذه املــناطق 
أكــثر ســماكــة مــن الحــد الــطبيعي خــالل فــترة املــراهــقة. وإّن آلــية تــأثــير هــذه الــفروق 

في معالجة املعلومات تبقى أمرا غير معروف حتى اآلن. 
  

 !

! ! ! !

 !
   7 ســــــــــنـوات            8 ســــــــــنـوات           9 ســــــــــنـوات            10ســــــــــنـوات              

11 سنة  
  

! ! ! !

 !
     12 ســــــــــنـة                13 ســــــــــنـة            14 ســــــــــنـة             15ســــــــــنـة               

16 سنة      
  

  
  

العودة إلى األساسيات(********) 



اخـــتبر أكـــبر مـــسح لـــلجينوم البشـــري حـــتى اآلن 7000 فـــرد ومـــن أجـــل 500000 
تـعدد شـكلي وحـيد الـنكليوتـيد SNP، ولـكن لـم يـنتج مـنه سـوى سـتة تـعددات شـكلية 
وحــيدة الــنكليوتــيد ذات عــالقــة بــالــذكــاء، لــكل مــنها تــأثــير طــفيف جــدا فــي الــفروق 
املـالحـظة فـي مسـتوى الـذكـاء بـني األفـراد. تـوضـع ثـالثـة مـن هـذه الـتعددات الـشكلية 
الــوحــيدة الــنكليوتــيد فــي مــواقــع بــني الــجينات عــلى الــدنــا. ويــمكن أن يــكون لجــميع 
هـذه الـتعددات الـشكلية تـأثـيرات مـنظمة فـي عـمل الـجينات، ولـكن وظـيفة الـپروتـينات 
الـتي تـكوّدهـا الـجينات الـثالث املـعروفـة، تـشير إلـى أن الـتعددات الـشكلية الـوحـيدة 
الـنكليوتـيد املـكتشفة عـلى هـذه الـجينات ال يـمكن أن يـكون لـها أي تـأثـير فـي عـملية 
اإلدراك بـطرق واضـحة. ولـكن يـمكن، مـن دون شـك، أن تـقود إلـى اخـتالفـات دقـيقة فـي 

آليات تطور الدماغ األساسية وفي أداء خالياه. 
  

 !
  

ملاذا دراسة الذكاء؟(*********) 
  

يـمكن أن يـكون مـوضـوع الـذكـاء بـالـغ الـتعقيد، ويـمكن أن يـكون الـتقدم الـذي أحـرزه الـعلماء 
فـي فـهم الـذكـاء قـليال بـشكل مـخيِّب لـآلمـال، ولـكن الـكثير مـن الـخبراء فـي مـجال الـذكـاء مـا 
زالــوا يجــدون بــعض املــيزات الــعلمية فــي مــتابــعة املــهمة. فــمثال، يــأمــل <هــايــر> بــأن فــهما 
لــلذكــاء أســاســه الــدمــاغ ســيساعــد املــدرســني عــلى تــصميم اســتراتــيجيات تــعليمية لــألطــفال 

بطريقة أكثر فاعلية. 
  

يـقول <هـايـر>: «إنـه مـن األهـمية بـمكان ونـحن نـدخـل الـقرن الـحادي والعشـريـن أن نـعطي 
أهـــمية قـــصوى لـــلتعليم ونـــتفاءل بـــتعليم الـــناس،» ويـــضيف قـــائـــال: «إن هـــذا هـــو جـــوهـــر 

املسألة.» 
ويـــقترح <پـــلومـــني> أنـــه مـــن خـــالل فـــهم املـــالمـــح الـــجينية لـــلناس قـــد يـــكون مـــمكنا إيـــجاد 
أفـضل الـطرق لـرعـايـة الـعملية الـتعليمية وتـشجيعها. وإذا مـا اسـتطعنا مـن خـالل دراسـات 
الــصفيفات املــيكرويــة أن نــتعرف، بــشكل نــهائــي، جــينات مسؤولــة عــن الــذكــاء، كــما يــتوقــع 



<پــلومــني>، فــقد يــكون مــمكنا عــندهــا اخــتبار األطــفال لتحــديــد أي نــوع مــن هــذه الــجينات 
يحملون. 

  
يــقول <پــلومــني>: «يــمكن الــحصول عــلى مؤشــر يحــدد املــخاطــر الــجينية، ويــمكن عــندهــا 
تـعرف أي مـن األطـفال سـيكون عـرضـة لـصعوبـات فـي الـقراءة، ويـكون مـمكنا بـذلـك الـتدخـل 
ملــعالــجة الــحالــة. ويــأمــل الــباحــثون بــأنــه ســيكون مــمكنا التنبؤ، ومــن ثــم الــتدخــل مــن خــالل 

برامج ملنع ظهور هذه املشكالت، بدال من االنتظار حتى تظهر في املدرسة.» 
  

وبـالنسـبة إلـى بـعض عـلماء الـنفس، يـكفي أن يـكون الـذكـاء هـو ذلـك الجـزء املـثير مـن طـبيعة 
اإلنــسان. يــقول <تــركــهايــمر>: «إن الــذكــاء ونــتائــج اخــتباراتــه هــما فــي كــثير مــن األحــيان 
أفــضل وســائــل التنبؤ املــتوافــرة فــي عــلم الــنفس بــأكــمله، وهــذا مــا يــجعله مــثيرا. إذا كــنت 
تـعرف نـتائـجي الـتي حـصلُت عـليها فـي االخـتبار SAT وتـريـد أن تـعرف كـيف أسـتخدمـها 
فـي تحـديـد قـدراتـي فـي أي مـجال مـن املـجاالت الـعملية، فـإن نـتائـج هـذا االخـتبار هـي بـعيدة 
عــن التنبؤ الــصحيح بــقدراتــي، ولــكنها أفــضل بــكثير مــن مــعرفــة صــفاتــي الــشخصية. إن 
قـياس الـذكـاء، بـالـفعل، يـعطي نـتيجة، إنـه تـلك الـقيمة الـنفسية املـحسوسـة الـتي تـسمح لـك 
بــالتنبؤ بــالبشــر، ولــكنها تــفلت مــن بــني يــديــك إذا مــا حــاولــت تحــديــدهــا بــأســالــيب عــدديــة 

مشددة. وهكذا، فالذكاء هو مجرد مسألة علمية ممتعة جدا.» 
  

املؤلف 
  

 Carl Zimmer   
 هــو صــحفي ومؤلــف لســبعة كــتب، بــما فــيها كــتاب حــول تــاريــخ دراســات الــدمــاغ بــعنوان 
«الـروح صـنعت لحـما(16)» عـام 2005، ومؤخـرا، كـتاب بـعنوان «عـلم جـديـد لـلحياة» عـام 
2008. كــما يــكتب عــمودا حــول الــدمــاغ فــي مجــلة Discover، كــما يــغطي تــطور الــحياة 
 The Loom املــيكروبــية ومــواضــيع أخــرى لــلعديــد مــن الــصحف واملــجالت. حــازت مــدوََّنــته
عــلى جــائــزة الــويــب الــتي تــمنحها مجــلة Scientific American. كــتب <زيــمر> حــول 
املـفاهـيم املسـتنبطة مـن الـتطور الـنوعـي، وكـيف يُؤْثِــر الـنقاش الـدائـر حـول تـعاريـف الـنوع 
فـي الـجهود املـبذولـة لـلحفاظ عـلى األنـواع [انـظر: «مـا هـو الـنوع؟»،مجـلة الـعلوم ، الـعددان 

1\2(2009)، صفحة 12]. 



 !

  مراجع لإلستزادة 
 The Genetics of Cognitive Abilities and disabilities. Robert Plomin and John C.

 ,DeFries in Scientific American
 .Vol.278, No. 5, pages 62-69; May 1998 

  
 The General Intelligence Factor. Linda S. Gottfredson in Scientific American

 ,Presents: Exploring Intelligence
 .Vol. 9, No. pages 24-29; Winter 1998

  
 Intellectual Ability and Cortical Development in Children and Adolescents.

 ,Philips Shaw et al. in Nature
 .Vol. 440, pages 676-679; March 30, 2006 

  
 The Parieto-Frontal Integration theory(P-FIT) of Inteligence:

 .Converging Neuroimaging Evidence
 Rex E. Jung and Richard J. Hair in Behavioral and Brain Science,

 .Vol. 30, pages 135-154; April 2007
  

 Genomewide Quantitative Trait Locus Association Scan of General
 cognitive Ability Using Pooled DNA

 and 500K Single Nucleotide polymorphism Microarrays. Lee M. 
 ,Butcher et al. in Genes, Brain and Behavior

 .Vol. 7, No. 4, pages 435-446; January 22, 2008
  

   (*)THE SEARCH FOR INTELLIGENCE
 (**)Hidden in plain sight
 (***)Uncharted Territory

 Measuring Intelligence(****)



 The Shape of Intelligence(*****)
 HUNTING FOR GENES(******)

 SCANNING THE BRAIN(*******)
 BACK TO BASICS(********)

 Why Study Intelligence(*********)
  

 The Institute of Psychiatry (1)
(2) أو تفريسات. 

 American Psychological Association (3)
 Intelligence Quotient (4)

 National Institute of Mental Health (5)
 spacial reasoning (6)

trait (7) َخصَلة أو صفة أصلية. 
 Quantitative Trait Loci (8)

 Single-nucleotide polymorphisms (9)
 Fluorescent Tag (10)

SAT= Scholastic Aptitude Test (11): وهواختبار موحد تشترط العديد من 
الجامعات والكليات في الواليات املتحدة األمريكية اجتيازه من أجل القبول للدراسة 

فيها. (التحرير) 
 Genome-wide association study (12)

 Statistical power (13)
 National Merit Scholarship Qualifying Test (14)

 chaperone (15)
 "Soul Made Flesh" (16)

  


