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نمو الدماغ لدى األطفال
 تشكل تفاعالت الجينات والبيئة العقول النامية لدى األطفال.

 لألسر تأثير مستمر بالغ األهمية على نمو األطفال، وللبيئات المجتمعية والخدمية أدوار رئيسية في دعم األطفال واألسر خالل فترات 
النمو المهمة.

ينمو 90% من دماغ الطفل عند بلوغه سن الخامسة.
توفر الجينات الخريطة األولية لنمو الدماغ، بدءاً من الروابط 

األساسية في الدماغ منذ الوالدة. تحدث عملية “التوصيل” األساسية 
خالل السنوات األولى من عمر الطفل وبذلك تتم برمجة نمو الطفل 

بشكل فعال.
 يملك الطفل الذي يبلغ عمره 3 سنوات حوالي 1000 تريليون 
وصلة دماغية مشبك عصبي، وتنخفض في مراحل النمو التالية 

بشكل انتقائي. يحتوي دماغ الشخص المراهق على حوالي 500 
تريليون مشبك عصبي، ويظل هذا الرقم ثابتاً نسبياً حتى مرحلة 

البلوغ.
 ويشير تقلص المشابك الدماغية إلى التعرض لتأثير هائل ودور 

البيئة في تشكيل دماغ الشاب. إن التجارب والعالقات التي يمتلكها 
الرضع واألطفال الصغار هي التي تطور أدمغتهم باستمرار وتبني 

الدوائر العصبية التي ستكون األساس للتطور الالحق.

 تؤدي التجارب المبكرة اإليجابية إلى نمو الدماغ األمثل، الذي يوفر 
بدوره األساس للمهارات والقدرات األخرى التي يحتاجها األطفال 

للنجاح في المدرسة ومدى الحياة.
 تساعد كل مهارة مكتسبة حديثاً في التطوير المتسلسل للمهارات 

التالية، لذا فإن اكتساب المهارات المعقدة وذات الترتيب األعلى يتم 
دعمه بشكل أفضل من خالل التأسيس الجيد.

 تعتبر الرعاية والعالقات اإليجابية مهمة لتعزيز مرونة األطفال 
والرضع. واإلجهاد  جزءاً طبيعياً من بيئات األطفال وعندما يتم 

تجنبه من خالل إقامة عالقات مستقرة وداعمة، يمكن أن يساعد ذلك 
في تطوير التأقلم اإليجابي والتكيف.

 يُعرف اإلجهاد المفرط أو طويل المدى باسم “اإلجهاد السام” ويمكن 
أن يكون له تأثير سلبي على نمو الدماغ. نظراً أن اإلجهاد السام 

في السنوات األولى يمكن أن يدمر نمو الدماغ، فإن التدخل السريع 
في المواقف التي من المحتمل أن يحدث فيها إجهاد مستمر أمر بالغ 

األهمية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للطفل.

شكل 1: مسار تشذيب المشابك الدماغية

صورة فوتوغرافية: أندرو سيكورسكي

عند الوالدة عمر 6 سنوات العمر 14 سنة
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يتطور دماغ الطفل في مراحل مختلفة
 تم بناء بنية الدماغ للدوائر العصبية في تسلسل هرمي “من أسفل إلى أعلى”. واألساس مهم للغاية حيث إن الدوائر ذات 

المستوى األعلى مبنية على الدوائر ذات المستوى المنخفض.
 يوضح الجدول أدناه السمات الرئيسية للنمو المبكر للدماغ من فترة ما قبل الوالدة إلى المراهقة.

هناك أوقات ذروة لتطور دماغ األطفال
 تمت برمجة الدماغ على األحداث والتجارب التي تحدث في أوقات معينة لتحقيق أفضل نمو للدماغ وروابطه.

وعلى سبيل المثال، يعتمد تطور اللغة على السمع المناسب وإذا لم يتم تشخيص فقدان السمع وال يستطيع الدماغ استقبال األصوات التي تؤدي 
إلى تطور اللغة، تبدأ أجزاء اللغة في المخ في “ االغالق”.

 تعد جودة البيئات المبكرة للطفل وتوافر الخبرات المناسبة في المراحل المالئمة من التطور أمراً بالغ األهمية لنمو المخ وأساس التعلم في 
المراحل التالية من حياته.

 ،)Centre for Community Child Health( 2019 كومنولث أستراليا. منذ عام 2002، عملت الحكومة األسترالية بالشراكة مع معاهد أبحاث صحة الطفل البارزة، ومركز صحة الطفل المجتمعية © 
 Australian Early( في بيرث لتقديم برنامج تعداد التنمية المبكر األسترالي ،)Telethon Kids Institute( في ملبورن، ومعهد تيليثون كيدز ،)Royal Children’s Hospital( ومستشفى األطفال الملكي

Development Census - AEDC( للمجتمعات. تواصل الحكومة األسترالية العمل مع شركائها، ومع حكومات الواليات واألقاليم لتنفيذ برنامج AEDC على الصعيد الوطني.

دالئل الميزاتفترة نمو الدماغ

تبدأ الحواس الخمس في العمل قبل الوالدة.	 قبل الوالدة
تساعد التجارب الحسية قبل الوالدة في تشكيل الدماغ والجهاز العصبي.	 
تجارب ما قبل الوالدة تبرز سلوكيات التعلق لدى الرضيع.	 

فترة نمو الدماغ السريعة والتي يمكن أن تكون:	 3-0 سنوات
تعززها العالقات مع مقدمي الرعاية، و	 
مدعومة بالبيئات المجتمعية المثلى لألسر واألطفال.	 

نمو الدماغ عرضة لإلجهاد السام )حسب الطول وعدد الضغوطات التي يتعرض لها الطفل(.	 

يبني األطفال على أساس متين للسنوات الخمس األولى.	 حسب سن المدرسة
يصعب على األطفال االستفادة من بيئة التعلم للمدارس إذا:	 

لم يكن لديهم بيئة منزلية مثالية	 
هناك قيود للوصول إلى مراكز الطفولة المبكرة الجيدة	 
لقد عانوا من بيئة مجتمعية رديئة الجودة.	 

يعطي نمو الدماغ األولوية للروابط المستخدمة في أغلب األحيان، مما يؤدي إلى “تقليم” شبكات المخ أو 	 مرحلة المراهقة
دوائره.

وبدخول األطفال إلى هذه المرحلة، تشتد حاجتهم إلى مزيد من الموارد المكثفة وذلك إذا فقد األطفال 	 
فرص الحصول على الرعاية والبيئات المثلى في السنوات السابقة.

الجدول 1: السمات الرئيسية لنمو الدماغ المبكر


