
ي  امج الىت ي ال�ب
ي مرحلة الطفولة ع� نمو االستثمارات و�ف

رت قصة تطّور الّدماغ �ف
ّ
ف     لقد أث ر و تحسني

�
م المبك

�
تعىف بدعم التعل

تجارب   إن   . جّدا�  
�
مهّما األخرى  الجسم  بأجزاء  الّدماغ  ر�ط  �عت�ب  لذلك  لوحدە.  يتواجد  ال  الّدماغ  ل�ن  للمدرسة.  االستعداد 

با ق 
�
تتعل المبكرة  ي  الطفولة 

�ف للنجاح  واالستعداد  المبكر  بالتعلم  ترتبط   كما 
�
تماما الح�اة،  لمدى  العقلّ�ة  و  النفسّ�ة  لّصحة 

 . المدرسة

ء تفرضه عليها       ي
إّن أنظمة الجسم البيولوج�ة، كلها مّتصلة �شكل وثيق ببعضها البعض، و قد تّم إعدادها للتكّ�ف مع أي �ث

من  ف��ق  ها 
ّ
األنظمة كأن بهذە  ر 

�
فك العال�ة.   البيئة.  ال�فاءة  ذوي  ف  �عتمدون ع�     ال��اضيني ل�نهم  يؤّد�ه،  دور  لد�ه  منهم  كلٌّ 

 مثل أي ف��ق جّ�د. و �ُّ نجاحهم هو ط��قة عملهم بهذا الشكل  
�
ي استجابات بعضهم البعض تماما

بعضهم البعض، و�ؤثرون �ف
 . مع بعضهم البعض

ي الجسم عليه     
ي من التوتر، كلُّ خلّ�ة �ف

م الرئ��ي الذي �ستشعر  عندما نعايف
�
. الّدماغ هو مركز التحك ي

ا العمل بمجهود إضا�ف
�ات القلب     التهد�د، ومن ثم �قوم ب�دارة االستجابة.  ح�ث يرسل اإلشارات إ� نظام القلب و األوع�ة الدم��ة لرفع معّدل �ف

ر 
�
ي   و ضغط الدم. كذلك يتمُّ التقاط اإلشارات من قبل أنظمة األ�ض ل��ادة توفر السك

ي    �ف
الدم الذي يرفع من مخزون الّطاقة �ف

الجسم. يتم تنش�ط الجهاز المنا�ي ليب�ت ع� جهوز�ة تاّمة الحتمال حدوث ج�ح أو التدّخل للوقا�ة من االلتهاب. كما يتم  
ي مجرى الدم. و تزود جميع هذە األنظمة الدماغ با

لّتغذ�ة  �شغ�ل نظام الغدد الصم العصب�ة لرفع معّدل هورمونات التوتر �ف
ي للتعامل مع التهد�د الشد�د أو الخطر ل�ن عندما �ستمر        الراجعة.   لقد تم تصم�م جهاز االستجابة للتوّتر أو الضغط العصىب

ة ط��لة بمعّدل عاٍل، تبدأ ف     التوتر لف�ت استجاباتنا البيولوجّ�ة بالتسّبب بالتلف ألجسامنا. و من هنا �مكن تفس�ي العالقة بني
ي مجتمعاتنا تعود جذورها لمراحل الطفولة  التوّتر و األ 

. إن األمراض المزمنة األع� تكلفة �ف مراض المزمنة. العلم واضح جدا�
ي الطفولة المبكرة.  

المبكرة. أمراض القلب والسكري واال�تئاب �ي ثالثة فقط من عّدة أمراض مرتبطة باألوقات العصيبة �ف
. لذا إذا فكّرنا بالوقا�ة من    600هذە األمراض الثالثة لوحدها �ستهلك ما �قارب  

�
مل�ار دوالر من كلفة الرعا�ة الصحّ�ة سن�ّ�ا

أو   ف  الثالثني ي 
�ف الص�ي عندما تصبح  الطعام  تناول  أو  أ���  ال��اضة  بممارسة  يبدأ  فاألمر ال   ، الّص�ي الوضع  تع��ز  األمراض و 

ف من العمر. تبدأ الوقا�ة من األمراض و تع��ز الّصحة منذ مرحل وتمتّد حىت مرحلة الطفولة المبكرة.     ة ما قبل الوالدةاألر�عني
ي أجزاء الجسم له دالالت هامة عندما يتعلق األمر �س�اسات الطفولة المبكرة

 . لذا، فإن ر�ط الدماغ ببا�ت

ي تّر�ز ع� التعل�م المبكر، اء المهارات و  مثل تق��ة العالقات و�ن   إذا ما نظرنا إ� المبادئ األساس�ة المبن�ة ع� العلم و الىت
ي ت��د من احتمال�ة التمتع بالصحة الجسد�ة والعقل�ة مدى الح�اة. و عندما   تخف�ف مصادر التوتر، نجد أنها المبادئ ذاتها الىت
المعاملة   وسوء  للعنف  والتعّرض  ف  والتمي�ي الفقر  عن  نتحدث  فإننا  مبكرة،  سن  ي 

�ف العصيبة  األوقات  مصادر  أ��ب  ي 
�ف نفكر 

، فإنَّ أثرها ع� الجسم متشابه. العن��ة  واستغالل األطفال وا
�
إلهمال. و مع أن مصادر هذە األوقات العصيبة تختلف بيولوجّ�ا

ف اليو�ي �فر  ي و التمي�ي ف الضمىف ّ ي لديها أطفال والمتحّدرة من أصول ملونة و    ضالبني��ة ذاتها، مخاطر التح�ي
ع� العائالت الىتّ

ي 
  كل وقت.   مستوى عاٍل من التوتر. هذا األمر موجود �ف

نا مجهزون للتك�ف مع أي بيئة نتواجد فيها. ل�ن علينا كمرحلة أول�ة أن       
َّ
ف األمور، بما أن إال أن األوان لم �فت بعد لتحسني

ل مصدرا� لهذا العبء الثق�ل من التهد�دات و المصاعب. �جب علينا أن ن��ط الس�اسات 
�
ي �شك ننظر ا� القضا�ا البني��ة الىت

  مرصودة من قطاعات التعل�م والصحة والخدمات. بالمخصصات ال

ر فرصة ثمينة للتفاعل     الرعا�ة األّول�ة لألطفال �ي المجال الوح�د الذي تتم ف�ه رؤ�ة جميع األطفال منذ       
ّ
الوالدة و �ي توف

ي المقام األ
ي من شأنها تط��ر النمو السل�م و�ي فرصة مثال�ة �ف ول ل��ط العائالت بالخدمات مع العائالت و تط��ر العالقات الىت

ف   ف تكون هذە الخدمات أ��� فعال�ة. إن رعا�ة األطفال وحدها لن تتمكن من تأمني ي أقرب وقت ممكن، حني
ي �حتاجونها �ف الىت

ي االبتعاد عن السؤال ك�ف �مكننا ر�ط الرعا�ة األول�ة لألطفال 
ي الذي تحتاجه ال�ث�ي من العائالت. الفرصة تكمن �ف

الدعم ال�ا�ف
نا بالسؤال ا� ك�ف�ة بناء نظام متكامل للطفولة، بح�ث تصبح رعا�ة األطفال جزءا�  بنظ ام الطفولة المبكر، و تغي�ي ط��قة تفك�ي

ي هذا النظام
 �ف

�
 . مدمجا

تأث�ي قوي.  لها  لطالما كان  الدماغ  العقلّ�ة و     إن مسألة تطًور  للّصحة  ي األسس األو� 
 �ف

�
أ�ضا المفاه�م ذاتها تؤثر  المبادئ و 

ي ستستمر لمدى الح�اة  . النفسّ�ة و الىت

 


