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هذا الطفل ”جيمي“ Jimmy: يقول ملعلمه ”انظر – أستاذ- يدي ” ! أخرياً، اخرتق الصمت 
بعد شهر من تواجده يف روضة (Head Start) أثناء جلوسه عىل األرض املغطاة بالسجاد ليمسح 
العصري الذي سكبه ُذِهَل ”جيمي“ jimmy عندما رأى بصمة يده عىل املحرمة الورقية. فحتى 
فقد  الحضانة،  األول يف  يومه  ما هو جديد من حوله يف  بكل  مأخوذاً  كان  لقد  اللحظة  هذه 
سيطر الصمت عليه ولكنَّ الرؤية غري املتوقعة لبصمة يده كانت مختلفة عن خرباته السابقة 
الورقية  املحارم  املعرفية والعاطفية سأل معلمه، واستخدم  الناحيتني  انتباهه من  مام استحوذ 
الجديدة، وتحدث بسعادة عن اكتشافاته اكتشافه مع األطفال اآلخرين. وأخرياً، جذبه فضوله 

الذي ال ميكن كبته إىل دائرة التعلم يف مركزنا. 
أربع سنوات، مثل ”جيمي“ jimmy أن يركز وبشدة عىل خربة  كيف ميكن لطفل عمره 
عادية وبعمل دقيق مثل هذا؟ ملاذا؟ لهذا السبب، هل  يريد أن يعرف األطفال ملاذا؟ ألن تعلم 
أسباب حدوث األشياء حولهم ُيعترب عمًال طبيعياً لألطفال الصغار. ُيولد األطفال ولديهم (خاليا 
العامل من حولهم. كام يتوفر لديهم آليات دماغية  العمل وإدراك  للبدء يف  عصبية)، مستعدة 
لتعزيز التعلم واالكتشاف عند مواجهة العامل وتبدأ الخاليا العصبية اتصالها من خالل الشبكات 
العصبية مع الخاليا العصبية األخرى-  باالستجابة املبارشة للمؤثرات البيئية ومن خالل ذلك يتم 

تشغيل دماغ الطفل بأن يكون عقل مفكر/ حّساس.
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ميكن للطفل تركيز االنتباه عىل املعلومات الحسية الواردة من البيئة عن طريق إثنني من 
االستجابات الدماغية التي تحفز الخاليا العصبية الحسية النشطة يف مناطق الذاكرة يف الدماغ. 
ويف الوقت نفسه، ترسل سياالت كيميائية عصبية من مناطق الوظائف االنفعالية يف الدماغ إىل 
العصبية الخاصة  ُتحِدُث تغريات يف الخاليا  الرتكيز واالنتباه، حيث  الذاكرة والتي تعزز  مناطق 
التي  املعلومات  فإن  وعي  أو  انتباه  ودون  التعّلم،  إىل  التغريات  تؤدي هذه  وبالتايل  بالذاكرة. 
ل يف الدماغ؛ لذلك يعترب االنتباه الخطوة الحرجة األوىل  تستقبلها الحواس وبشكل مستمر ال ُتسجَّ

.(Carter, 2009)  يف التعلُّم
تركيز  يف  يبدؤون  فهم  واألشياء،  األشخاص  وجوه  عىل  مبكر  وقت  ويف  األطفال  يتعرف 
انتباههم بشكل أكرب عىل األشياء الجديدة والتغريات التي تطرأ عىل ما حولهم، كام أّن الحركة 
طريق  وعن  وأفراد  أشياء  يخص  فيام  ضيق  نطاق  عىل  جديدة  اكتشافات  إىل  تؤدي  املتزايدة 
الربط بني السبب والنتيجة . لذا يبدأ األطفال يف تركيز انتباههم عىل نتائج أفعالهم (ترصفاتهم)، 
وهذا يجعلهم يفكرون يف السبب، والتنبؤ، وحل املشكالت وبالتايل التوصل إىل خربات جديدة. 

.( Gopink 2009)
العصبية  والتفرُّعات  الروابط   ، والتذكر  واألفعال  واالستجابات  الجديدة،  األحاسيس  تحفز 
بشكل أكرب كام أن كل تعلم جديد ُيغري الدماغ بطريقة تسمح بتعلم أكرب، وبالقدرة واملرونة 
التي تستمر مدى الحياة، وإذا تم تشجيع االكتشاف عند األطفال فإن استقصاءاتهم ومعلوماتم 
تزداد وبالتايل يتم تطوير اللغة والحركة بشكل أكرب. وبتوفري الدعم والتحفيز فإن هذه الرغبة 
ز االستقصاءات السببية املعقدة بشكل متزايد مثل ما  الكامنة للمعرفة تستمر يف التعمق وتحفِّ

.Jimmy “حصل مع  ”جيمي
عند تنظيم هذه الرغبة الداخلية الفطرية لإلنسان لفهم العامل من حوله بدقة ووعي لجمع 
كلمة  إّن  الواقع،  (علوماً). يف  فإن هذا يسمى  واملعلومات  النتائج  اآلخرين  وتحليل، ومشاركة 
علوم اشتقت من الكلمة الالتينية ”Science“  ومعناها لترصف“ ”to know“  . فعندما نقدم 
خربات العلوم لألطفال بطريقة مثرية، فإننا نغذي حاجتهم امللحة للمعرفة. ويستمر االكتشاف 
يف العلوم يف مرحلة الطفولة املبكرة بشكل طبيعي للوصول إىل املعرفة والتي تبدأ باالنتباه يف 

مرحلة الطفولة املبكرة.     
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رغبة ”جيمي“ Jimmy العاجلة ملعرفة ملاذا ظهرت بصمة يده عىل املحرمة الورقية لها اسم 
مألوف وهو (حب االستطالع). هناك جدل حول  إذا ما كان حب االستطالع هو محرك استكشاف 
داخيل فطري أم حاجة أساسية للمعرفة. لرمبا يكون مجرد اسلوب تكيف ورثناه من أسالفنا يف 
املايض القديم. فقدرتهم عىل إيجاد والتمييز بني ما هو نافع وما هو ضار كانت حاسمة لبقائهم. 
مييز علامء األعصاب اليوم آلية عمل الدماغ ونشاطه من خالل سلوك حب االستطالع. فعندما 
  neurochemicals تدرك حواسنا مؤثر جديد، فإن نظام االنتباه لدينا يطلق سياالت كيميائية عصبية
لزيادة الرتكيز. تعمل هذه السياالت عىل تنشيط مناطق محددة من الدماغ خاصة بتوقع املكافأة 
(Kang et al 2009). مام يؤدي إىل السلوك االستكشايف، مام يؤدي إىل اكتشاف معلومات جديدة. 
وعندما يتم العثور عىل معلومات جديدة، فإن نظام املكافأة the reward system يطلق رسائل 
كيميائية عصبية معينة مام يؤدي إىل مشاعر إيجابية، وبذلك يتم تشغيل منطقة الذاكرة. بهذه 
 .(Knutson & cooper, 2006) الطريقة فإن حب الستطالع يعزز استدعاء املعلومات الجديدة
وبالتايل إذا كانت النتيجة إيجابية، فإّن نظام املكافأة يعزز الرغبة العاطفية لتكرار هذه العملية 

(Wittman, Branzeck, Dolan, & Dunzel, 2007) املرضية
االستطالع،  حب  ينشط 
كام هو ظاهر بالعاطفة، ويعترب 
مكونات  من  أساسياً  مكوناً 
فإنه  (العَفوي).  التلقايئ  التعّلم 
يف  التعلم  ترسيع  إىل  يؤدي 
عندما  األوىل،  والسنوات  األشهر 
لنتعلمه.  الكثري  لدينا  يكون 
يف  والعاملني  العلامء  يشري 
إىل  األخرى  اإلبداعية  املهن 
دافعة  كطاقة  االستطالع  حب 
جميعاً  لنا  بالنسبة  عملهم.  يف 

االستطالع  حب  عىل  املداومة  إن 
واملحافظة عىل التساؤل يؤدي إىل تعميق الخربات. سواًء أكان حب االستطالع سيقودنا يف نهاية 
املطاف إىل اكتشافات رائدة،  أو ببساطة يرثي حياتنا من خالل تحفيز التعلم وتعريز الشخصية، 

فهو آليه جيدة الحرتام وتشجيع عملنا مع األطفال.  
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والجسمية  املعرفية  االستجابات  تثري  عقلية  عمليات  أنها  عىل  العواطف  اعتبار  ميكن 
(البدنية) التي تدفعنا للعمل. غالباً ما نستخدم مصطلحات (االنفعاالت) و(املشاعر) بالتبادل، 
ولكن االنفعاالت غالباً ما تكون يف الالوعي،  واملشاعر هي الطريقة التي ُنعرب بها عن انفعاالتنا 

بطريقة واعية. 
ُأيسء فهم االنفعاالت يف املايض ومل يهتم بها عىل أنه ال يوجد لها تأثري عىل التفكري، كام 
التي  الكتاب  لهذا  األوىل  للطبعة  املراجعني  أحد  فوجئ  املثال،  سبيل  عىل  له.  نقيضة  اعُتربت 
صدرت عام (1976) أنها بدأت بعنوان اإلعداد املعريف - العاطفي. فقد وجد يف احدى الصفحات 
مبالغ فيها ( رمبا يكشف شعوره القوي الخاص بهذا)، ”ما املشاعر كيف تؤثر عىل القيام بأي يشء 

؟ فهذا كتاب عن العلوم!“.
منذ ذلك الوقت، حدث تقدم كبري يف علم األعصاب مام أدى إىل فهم التفاعالت املعقدة 
بني االنفعاالت، عمليات التفكري، والذاكرة.  فكلمة انفعاالت emotion أصلها التيني وتأيت من 
كلمتني (إثارة) ”to stir up “ وتحريك ”to move “. وينظر اآلن إىل االنفعاالت عىل أنها املحرك 
املعلومات  فإن  كنظام حيس مستمر  لها  ننظر  أن  نستطيع  أسهل  وبطريقة  العقلية  للوظائف 
تنتقل إىل الدماغ من خالل تركيبات يف الدماغ األوسط. والتفاعل مع املعلومات يسجل يف منطقة 
معالجة االنفعاالت، حيث يتم تقييمها فيام يتعلق بالكيفية التي تؤثر بها البيئة علينا. يتزامن 
هذا التفاعل مع ما يراد إىل تعرف األسباب والتخطيط يف الدماغ. كام أنها تشكل أيضاً سلسلة من 
األنشطة العصبية واألنشطة الكيميائية الحيوية التي ُتحفز كًال من الدماغ وبقية أجزاء الجسم.  
عن  الدماغ  أجزاء  بقية  مع  لالنفعاالت  باالستجابة  املعنية  الدماغ  وأنظمة  مناطق  ترتبط 
طريق الخاليا العصبية. حيث تشكل شبكات كجزء من الجهاز العصبي املركزي، وتتواصل مع 

باقي أجزاء الجسم كحامالت معلومات كهربائية. 
تسهم العديد من املواد الكيميائية الحيوية املوجودة يف الدماغ أيضاً يف االنفعاالت العاطفية؛ 
الكيميائية  املعلومات  حامالت  تسمح  والسلوكية.  البيئية  للمؤثرات  كبري  بشكل  فهي حساسة 
الحيوية هذه للدماغ بالتواصل الرسيع مع الجسم عن طريق الدورة الدموية. كام أنها تؤثر أيضاً 
 (Storbeck & عىل الخاليا العصبية املرتبطة بالتعلم، حيث تشكل ذاكرتنا عندما نقوم بتكوينها
(Close, 2008. وهذا ما يفرس ملاذا تظل املعلومات االنفعالية املشحونة يف الذاكرة لوقت أطول،  
.(medina,2008)  ويتم استدعاؤها بدقة أكرب من املدخالت التي ال ترتبط باالنفعاالت العاطفية

االنفعاالت  تعترب   ،Dai and Sternberg(2004)  به كل من داي وستينربغ ملا جاء  ووفقاً 


