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 شون بروذرسون 
أخصائي علوم األسرة في 

 جامعة والية داكوتا الشمالية 
 

 
يهدف هذا المقال إلى مساعدة الوالدين على 
فهم كيفية تطور دماغ الطفل ودورهم المهم 

 في التفاعل مع طفلهم لتطوير دماغه .

 

 

" أمسك الملعقه "  الكلمات األولى للطفل 
األطفال يتفاعلون مع أصوات أمهاتهم  ، 
مامعنى هذه األشياء بشكل عام ؟  كلها أمثله 
على خطوات تطور الدماغ عند األطفال 

 الصغار .

ربما الجانب المتعلق بتنميه الطفل يعتبر 
اعجازي ويحول إلى تطوير دماغ الطفل ، 

تنميه الدماغ عند األطفال على ويساعد 
حدث تطوير قدراته على الزحف والت

  .وتناول الطعام والضحك والمشي

بنى التطور الصحي للدماغ لدى الطفل على ي  
والقائمين لحظات صغيرة اثناء تفاعل الوالدين 

 .على رعايتهم مع الطفل 

 

في بعض الذكريات عندما تشاهد  فعندما تفكر
 طفل رضيع أو طفل صغير .

 عم طفلها ، وتنظر بمحبه في عينيه.تطكأم  •

وعندما يتحدث األب بلطف البنته النائمه على  •
 حضنه ، ويقرأ لها كتابا . 

وعندما يغني أحد الوالدين للطفل ليساعده على  •
 النوم .

 
هذه اللحظات اليومية وهذه اللقاءات المحبه 
البسيطة ، وتوفير التغذية الضرورية للطفل 

 غه .تساعده على تنميه دما

 

 58105 داكوتا الشماليةجامعة والية داكوتا الشمالية فارجو، 

 2009تم مراجعته وطباعتة  في مارس 

 

الدماغ عند  كيفية تطوير

 األطفال

FS -609 
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 تعرفه عن تطور الدماغ ؟ مالذي
 

كما تعلم العلماء أكثر عن كيفيه تطور الدماغ البشري ، فنحن لدينا العديد من األفكار 
فيما يخص الدماغ ، فهناك بعض األفكار القديمة كانت في الواقع خرافات تم 

 استبدالها مع الحقائق والمفاهيم الجديدة ،  انظر في األمثله التالية :

 

 خرافة أم حقيقة ؟ ر الدماغ تطو

 

 : عند الوالدة يتم تطوير الدماغ بشكل كامل مثل القلب والمعدة . الخرافه  

الحقيقة : تتشكل معظم خاليا الدماغ قبل الوالدة ، ولكن معظم ✔
 مرحله الرضاعة والطفوله المبكرة. الروابط بين الخاليا تكون خالل

 

 : يعتمد تطور الدماغ كليا على الجينات التي ولدت بها .  الخرافه  
 

الحقيقة : التجربة المبكرة والتفاعل مع البيئة هي األكثر أهميه في نمو ✔

 الدماغ عند األطفال .

 

 : دماغ الطفل الرضيع هو أقل نشاطا من دماغ الطالب الجامعي . الخرافه 
 

سنوات هو ضعف النشاط مثلما  3دماغ طفل يبلغ من العمر  الحقيقة :✔

 الدماغ عند البالغين .

 

 : التحدث مع الطفل ليس مهم ألنه اليستطيع فهم ماتقول . الخرافة 

الحقيقة : ينشئ الكالم مع األطفال الصغار األسس لتعلم اللغه خالل فتره ✔
 مبكره وعندها  يكون التعليم سهال للطفل .

 

: يحتاج األطفال لمساعدة خاصة وألعاب تعليمية محددة لتطوير  الخرافة 

 القدرات العقلية لديهم .

الحقيقة : يحتاج األطفال المحبه والرعاية وتجارب جديدة ✔
وليس اهتماما خاصا أو العاب مكلفه ، فالتكلم والغناء واللعب 
 والقراءة هي بعض األنشطة الرئيسية التي تنمي دماغ الطفل .

 

 كيف يتطور الدماغ ؟
على نمو هناك العديد من العوامل التي تؤثر 

 الدماغ في وقت مبكر .
وتشمل هذه العوامل المهمه الوراثه والغذاء والتغذية 
ومسؤولية الوالدين والخبرات اليومية والنشاط البدني 
ً أن يدركوا  والحب . يجب على الوالدين خصوصا
أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومغذي وإعطاء 

ارب الحب والرعاية لطفلهم واالهتمام به وتنويع التج
 اليومية وإعطاءه أيضاً ردود فعل إيجابية وحساسة . 

 
في الماضي , اعتقد بعض العلماء أنه يتم تطوير  

ً ويتبع نمو الدماغ مسار محدد مسبقاً  الدماغ وراثيا
من الناحية البيولوجية .  نحن نعرف اآلن أن 
التجارب المبكرة تؤثر على تطور الدماغ وتؤثر 

 دة التي تشكل دوائر ايضاً على الطريقة المحد
الدماغ وتصبح مترابطة ببعضها ،  )أو مسارات( في

يعمل دماغ الطفل بشكل مستمر ، بالعالم الخارجي 
تتطور المظاهر من خالل تجارب حواس الطفل 
كالسمع والرؤية والشم واللمس والذوق واإلستيعاب 

 ، ومثاالً لذلك : 

 رائحه جسد األم )الرائحه ( •

 (صوت األب ) السمع  •

 رؤية الوجه أو لعبه ذات ألوان زاهيه ) الرؤية ( •

 اللمس() الشعور من خالل المداعبه بلطف •

 شرب الحليب )التذوق( •

 
التجارب هذه تساعد الحواس الخمسة على بناء 

 اإلرتباطات التي تؤدي إلى نمو الدماغ ،
ويكون تأثير التجارب المبكرة حاسم على البنية 

 الحقيقية للدماغ .



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــ

 

• 3 
 Copyright ©حكمة 

 

  

الخاليا العصبية و روابطها 1الشكل رقم   

 جسم الخلية

 المحور العصبي

 المشبك

 التشعبات
قد سمحت المعدات الحديثة والتقدم التكنولوجي 
للعلماء لمعرفة كيفيه عمل الدماغ , وقد وجد العلماء 
أن الدماغ يستمر بالتشكل بعد الوالدة وذلك كان 

 ،فعقل الرضيع مستعد للتعلمباإلعتماد على التجربة . 
رسال الدوائر بحاجة إلى التجربة المبكرة إلولكنه 

 تسهل التعلم .العصبية  إلى الدماغ ل

مثل المنزل الذي تم بناؤه  تخيل أن دماغ الطفل هو
علقة , ثم تذهب إلى فقط ، ف الجدران عالية واألبواب م 

المتجر وتشتري أسالك كهربائية ومفاتيح وصندوق 
الكهرباء  ولوازم كهربائية أخرى  . عليك أن تحضر 
هذه اللوازم )اإلمدادات( إلى البيت الجديد وتضعها 

األرض   هل ستعمل ؟  على األغلب ال ، ولكن على 
يجب عليك أوالً ربط األسالك وكافة اإلتصاالت ، 
وهذا تماماً يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تتشكل فيها 
أدمغتنا . نحن نولد مع العديد من الخاليا العصبية 
كالنجوم في مجرة درب التبانة . ولكن هذه الخاليا لم 

ك لوجود نمط من التوصيالت ت نشىء حتى اآلن وذل
 بينها ، فهي لم تصنع روابطها بعد .

مايقوم به الدماغ هو صنع دوائر عصبية والتي هي 
ية أفضل تخمين حول ما هو مطلوب من أجل الرؤ

واآلن التجارب الحّسية )البصر( و اللغه و إلى آخره . 
 تدريجيا. ت حسنه يجب أن تأخد هذا المخطط التقريبي و

الدوائر العصبية على شكل أنماط والتي هذه  تتشكل
ت مكن األطفال حديثي الوالدة على إدراك لمسة أمهاتهم 

 وصوت آبائهم وغيرها من جوانب بيئتهم .

التجارب الحسية العادية توجه خاليا المخ إلى موقعها 
نحن نولد بأكثر بين خاليا المخ ،فوتعزز األرتباطات 

 تنمو أكثر .مليار خلية عصبية ؛ وهي لن  ١٠٠من 

 

وهذا هو حوالي عشرة أضعاف من 
لها، عدد النجوم في درب التبانة بأكم
بشر وحوالي عشرين ضعف من عدد ال

 على هذا الكوكب . 

في عمل الخاليا العصبية هي األساس 
الدماغ ، كل خليه بالجسم تحتوي على 

ة كحجم النقطة في حوالي جزء بالمئ
 الخلية العصبية لها فروع نهاية الجملة .

 .أو تشعبات ناشئة من خاليا الجسم

هذه التشعبات تلتقط اإلشارات الكيميائية 
عبر المشبك ) الوصلة العصبية( وتنقل 
الدافع على طول المحور العصبي . كل 
فرع من المحور العصبي لديه كيس 
يحتوي على الناقالت العصبية في طرفه . 

سبب في انطالق النبضه الكهربائيه تت
والتي بدورها تحفز أو الناقالت العصبية 

كالتبديل على التشعبات المجاورة تّسكن 
 الدخول والخروج )التحول (.
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كثافة المشابك العصبية في الدماغ البشري 2الشكل رقم   
  

سنة من العمر١٥  سنوات من العمر٧ عند والدة الطفل   

هذه الروابط هي معجزات في جسم 
اإلنسان ، ولكن لفهم قوتها عليك أن 

تريليونات . ال إلىتضاعف هذه المعجزة 
مع مايصل  الخلية الواحدة يمكن أن تتصل 

 من الخاليا األخرى . ١٥٠٠٠إلى 

وغالباً مايشار على هذة الشبكة المعقدة من 
أنها دوائر عصبية أو  الروابط على 

توصيالت في الدماغ .  التجربة شكلت 
الطريقة التي صنعت الدوائر العصبية في 

حيث كان هناك زيادة ملحوظة في  الدماغ ،
نقاط اإلشتباك العصبي خالل السنة األولى 

طور بنيته و وظيفته من ، فالمخ يمن العمر
 خالل هذه المشابك أو اإلتصاالت .

،إذا كان أحد الوالدين على سبيل المثال 
ينادي الطفل بإسم معين عدة مرات، فإن 

شكل والتي تسمح للطفل بأن اإلتصاالت ست  
اإلسم وبمرور الوقت سوف يتعلم يدرك 

من الوالدة يسرع الدماغ في ف الطفل الرد .
خلق هذه اإلتصاالت التي تشكل لدينا 

لذكريات و االعادات واألفكار والوعي و
 العقل .

سنوات  ٣الذي يبلغ فيه الطفل  في الوقت
تريليون  ١٠٠٠فإن دماغه قد يشكل حوالي 

اتصال , وهذا ضعف العدد الذين يملكه 
الكبار .  يعتبر دماغ الطفل بالغ الكثافة 
وسيبقى على هذا النحو طوال العقد األول 

سنه يبدأ دماغ  ١١من العمر.  في عمر ال 
ً من الوصالت  الطفل بالتخلص تدريجيا

فية في عملية " التقلص" وهذا يجعل اإلضا
 التشابك كثيف في األسالك .

األسالك المتبقية هي أكثر قوة وكفاءة ، 
ويمكن أن ينظر إلى الزيادة في كثافة 

.  2المشبك في دماغ الطفل في الشكل 
 التفاعالت التي تساعد اآلباء و األمهات معاً 

 

في بيئة الطفل هي التي تحفز النمو و النمط 
 ن هذه اإلتصاالت في الدماغ .م

كما يتم تعزيز المشابك العصبية في دماغ 
الطفل من خالل تكرار التجارب و 
اإلتصاالت و المسارات فإن هذه البنية 

 تشكل الطريقة لتعلم الطفل .
إذا لم يتم استخدام المسار فإنه يتم إزالته 
وذلك على أساس مبدأ " استخدمه وإال 
ستخسرة " . األشياء التي تفعلها في وقت 
ما إما تكون جيدة أو سيئة فإنه يمكن أن 

 يكون لها تأثير على نمو الدماغ . 

عند استخدام اإلتصال بشكل متكرر في 
 ئم.السنوات األولى من العمر فإنه سيصبح دا

على سبيل المثال ، عندما يكرر البالغيين 
الكلمات والعبارات عندما يتحدثون إلى 
األطفال فإن األطفال يتعلمون فهم الكالم 

 وتعزيز لغة اإلتصال في الدماغ .

 

 بناء الدماغ 
يجب علينا استكشاف كيفية تطور 
الدماغ على المستوى الخلوي مع الخاليا 

 العصبية والروابط .
ة من الدماغ و كيف فإن فهم أجزاء مختلف

 . اً يعتبر مفيديعمل و يتطور 

ينمو الدماغ بطريقة متسلسلة من 
األسفل إلى األعلى أو من األقل 

يا "الخال تعقيداً من أجزاء الدماغ 
الجذعية" إلى المناطق المعقدة 
"القشرة" . إذا قمت برسم خط من 
الجبهة إلى الذقن وفتحت الدماغ 

ماغ كما برؤية جانبية فإنك ستنظر للد
 . 3هو مبين في الشكل 
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الحوفي الجهاز    

 منتصف الدماغ

 جذع الدماغ

 المخيخ

شرةالق  

 3الشكل رقم 

 الدماغ : الرؤية الجانبية 

 

 الفترات الحساسه من نمو الدماغ 

يكون نمو الدماغ متموج بحيث أن 
أجزاء مختلفة من الدماغ تصبح 

 نشطة
"كمواقع البناء" في أوقات مختلفة ، 
فإن قدرة الدماغ للرد على التجربة 

 يتيح فرصة لنمو الطفل .

بينما  يستمر التعلم طوال الحياة 
"األوقات الرئيسية" أو "نوافذ الفرص" 

دماغ وهي نوع من موجودة في ال
  "فائق اإلمتصاص"

حيث أنها تستوعب المعلومات الجديدة 
هولة أكثر من أي وقت آخر وتتطور بس

بسرعة كبيرة . ويعتبر هذا صحيح 
وخصوصاً في السنوات الثالثة األولى من 
الحياة وال تزال مستمرة في مرحلة 

طفولة المبكرة والمراهقة .  وعلى سبيل ال
المثال فإن األطفال الصغار يتعلمون 

اني للغتهم األم خالل فترة القواعد والمع
 قصيرة.

وفي حين أن التعلم ممكن في وقت 
و أكثر  الحق فإنه عادةً ما يكون أبطأ

معظم صعوبة ، ويمكن أن تتحسن 
المهارات خالل الحياة . مع ذلك فإن 

ويد األطفال بالفرص من المهم تز
األفضل للتعلم والنمو خالل الفترات 
التي تكون فيها عقولهم أكثر استعداداً 

 إلستيعاب معلومات جديدة . 

 تطور البصر و السمع 

"الوقت األساسي" للتطور البصري 
والسمعي أو مقدرة الطفل للتعلم ليرى و 

أو  4ليسمع يكون من الوالدة وحتى مابين 
سنوات . التطور لهذه القدرات الحّسية  5

 مهم جداً ليسمح لألطفال 
 

من  ٪ ٨٠قشرة الدماغية تحتوي على ال
الخاليا العصبية في الدماغ . وألنها الجزء 

اً في الدماغ عند الوالدة فإنها األقل نمو
تواصل التطور من سن المراهقة وحتى 
بعد ذلك ، وتعتبر القشرة أكثر حساسية 
 للتجارب من األجزاء األخرى من الدماغ .

بناء الدماغ يشبه إلى حد ما بناء المنزل ، 
فالمنزل يب نى من األساس لألعلى و 
األجزاء المختلفة من الهيكل لديها 

ً مثل وظائف مختلف ة .  فالدماغ أيضا
العمارة فإنه يمكنك اإلستمرار بالتعلم و 
"تضيف " أو "تزين"  ولكن إذا كان 
عليك تحريك حائط أو إضافه نافذة فهذا 
يعتبر أصعب ومكلف أكثر مما لو كنت 

 قد فعلت ذلك قبل عملية البناء .

 

العناصر األساسية للدماغ البشري تشمل 
 مايلي :

: وهو في قاعدة الجمجمة  جذع الدماغ .1
ويسيطر على معظم أنشطة الحياة 
األساسية بما فيها ضغط الدم ودرجة 

 حرارة الجسم .

: وهو في الجزء  الدماغ األوسط .2
العلوي من جذع الدماغ ويسيطر 
على النشاط الحركي و الشهية و 

 النوم .

خلف جذع الدماغ : وهو  المخيخ .3
 وينسق الحركة والتوازن .

: وهو في الجزء  الجهاز الحوفي .4
األوسط من المخ ويسيطر على 

 العواطف و اإلرتباطات و الذاكرة . 

: هي الطبقة السطحية من الدماغ  القشرة .5
 وهيوسماكتها حوالي اثنين مليمتر . 

تعتبر "القسم التنفيذي" للدماغ والتي تنظم 
إتخاذ القرارات وتسيطر على التفكير و 

 المنطق و اللغة .
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ً الرضع أن يستقبلون و يتفاعلون  وخصوصا
مع العالم ومع حولهم . فخالل األشهر القليلة 
األولى فإن الرضع بحاجة ليروا األشكال 
واأللوان واألشياء في مختلف المسافات 

لدماغ على النمو والحركات ألن هذا يساعد ا
ً هم بحاجة للتعرض لمختلف  ،  وأيضا
األصوات ليستطيع الدماغ معالجة تلك 

 المعلومات واإلستجابه لذلك .

 

 تطور اللغة 

و لتعلم االوقت األساسي لتطوير اللغة و 
 سنوات ، ١٠التكلم يكون من الوالدة إلى 

ة يتعلمون اللغة خالل هذه فاألطفال عاد
 الفترة.

 ومع ذلك فإن  "الوقت األساسي" 
لتعلم اللغة هو السنوات األولى من الحياة 
. فاألطفال بحاجة إلى سماعك تتكلم و 
تغني و تقرأ بإستمرار لهم خالل هذه 

الرد على  عليك السنوات الباكرة ، فيجب
 ثرثرتهم وجهود لغتهم .

يختلف تطور لغه األطفال خالل هذه 
ى اآلباء السنوات األولى لذلك يجب عل

واألمهات أن يسمحوا لبعض اإلختالفات 
 لقدرات األطفال في أعمار مختلفة .

يجب عليهم أن يشجعوا تطوير اللغة وأن 
يكونوا صبورين ويسعون للمساعدة من 
مستشارين إذا نشأت مخاوف بشأن تقدم 

 الطفل في هذا المجال . 

 

 النمو البدني والحركي  

الوقت األساسي للنمو البدني والحركي عند 

 األطفال  

سنة . فيصبح األطفال  ١٢هو من الوالدة إلى 
ً لمختلف جوانب النمو الحركي  في قادرين بدنيا

 مختلف األوقات .
فالمهارات الحركية الكبيرة كالمشي تميل 
ألن تكون قبل صقل المهارات الحركية 

 الدقيقة مثل إستخدام قلم التلوين .

يحتاج الطفل سنوات عديدة ليطور مهارات 
التنسيق ليلعب ويمسك الكرة بسهولة وحتى 
ذلك الحين صقل هذه المهارات يستمر حتى 

على اآلباء مراقبة سن المراهقه .  يجب 
التطور الحركي للطفل والتحلي بالصبر ألن 

 األطفال يختلفون في معدالت نموهم .

 

 التطور العاطفي واإلجتماعي  

الوقت األساسي للتطور العاطفي 
د األطفال هو من الوالدة واإلجتماعي عن

سنه . الجوانب المختلفة للتطور  ١٢إلى 
العاطفي واإلجتماعي والتي تشمل قدرات 

باآلخرين والتعاطف مثل الوعي أعلى 
والثقة وهذا يعتبر مهم جداً في األوقات 
المختلفة . فعلى سبيل المثال ،"الوقت 
األساسي" الحقيقي للتطور العاطفي هو 

شهر عندما يتعلق  ١٨من الوالدة إلى 
الشخص الذي يرعاه . فل الصغير بالط

مثل هذا التطور يوفر األسس لجوانب 
عاطفي والذي يحدث أخرى من التطور ال

 مع نمو األطفال.
أمر بالغ األهمية لنجاح الحياة،  الذكاء العاطفي

 فهناك جزء من الدماغ ينظم 

العواطف ولوزة المخيخ فهي تتشكل 
في وقت مبكر عن طريق التجربة 

العاطفية في الدماغ وتشكل التوصيالت 
. 

لتعلم التعاطف  الرعاية المبكرة مهمة 
 والسعادة واألمل والمرونة .

التطور اإلجتماعي والذي يتضمن كالً 
من الوعي الذاتي و قدرة الطفل 

 للتفاعل 
مع اآلخرين وهذا يحدث في عده مراحل 
. وعلى سبيل المثال "مشاركة األلعاب" 

بشكل فدماغ طفل عمره عامين لم يتطور 
كامل ليستوعب ذلك وبالتالي هذه القدرة 
ً وإيجابية  اإلجتماعية تعتبر أكثر شيوعا
  ٣مع األطفال الصغار الذين أعمارهم 

 سنوات أو أكبر .
إن جهود اآلباء سوف تساعد في إرساء  

أسس صّحية للتطور العاطفي 
 واإلجتماعي .

 

 

 الخالصة 
تطوير دماغ الطفل يعتبر مفتاح لمستقبل 
الطفل . وعلى الرغم "من أن السنوات 

 " من حيث األولى للطفل تدوم طويالً 
األطفال الصغيرة  التطور السريع ألدمغة

فالسنوات األولى الفعلية من حياة الطفل تمر 
 بسرعة كبيرة .

ضحك لذلك ألمس وتحدث وإقرأ وا 
ك ، وغني و أحسب وإلعب مع أطفال
حالة فهذا يجعلك ويجعل طفلك يشعر ب

ة وأيضا ذلك يساعد دماغ الطفل جيد
في التطور ويغذي إمكانيات الطفل 

 لمدى الحياة . 
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 مثل ماتحتاج أجسام األطفال للغذاء لتكبر 

العلم يخبرنا أن تجارب األطفال في السنوات 
األولى من عمرهم تعتبر ضرورية للنمو السليم 

 للدماغ .

 
 فقدرة األطفال على التعرف والتفكير والتفاعل 

 مع العالم حولهم تعتمد على تطوير الدماغ .

 
 والعلم يعتبر بداية جديدة لفهم 

 نمو الدماغ وكيف يحدث عند األطفال الصغار .
 

 

 

  :www.ag.ndsu.edu لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، انظر إلى

 .هذا المنشور ألغراض غير تجارية وتعليمية في مجملها مع أي تغييرات ال يسمح بنسخ

 .NDSU.permission@ndsu.eduيجب ان ترسل الى  )بما في ذلك النص أوالرسومات أو الصور (إلستخدام أي جزء من الوثيقة  الطلبات

 .وكيف سيتم استخدامها ستخدامهتشمل بالضبط ما هو المطلوب الو
أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو الميل الجنسي أو الحالة االجتماعي  أو وضع األصل تميز على أساس العرق أو اللون أو  ال داكوتاوالية شمال جامعة 

 .7708-231 (701)اإلتصال مباشرة إلى الرئيس التنفيذي البيولوجي،  لالستفسارات .المساعدات العامة

 .كوتا و إدارة التعاون الزراعية مقاطعة المفوضين جامعة والية شمال دا

 .7881-231 (701)سوف يتم اتاحه هذا المنشور في أشكال بديلة لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك عند الطلب، 

http://www.ag.ndsu.edu/

