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تعليم الطفل لغة ثانية مبكرًا يفيد عقلهتعليم الطفل لغة ثانية مبكرًا يفيد عقله

ــة جديدة ,  ــة علمية حديثة حقيق ــت دراس * أثبت
ــال لغة ثانية إلى  ــدت نتائجها أن تعليم األطف أك
ــم الذهنية ويعزز  ــب اللغة األم يحفز طاقاته جان

من قدراتهم العقلية.
كلما بكر األهل في تزويد أبنائهم بالعلم والمعرفة 
ــة والعقلية  ــاء القدرة الفكري ــا كان لدى األبن كلم
ــارف وعلوم  ــن مع ــا يتلقونه م ــتيعاب م ــى اس عل

جديدة.
ــائد حيال تعلم األطفال لغة  رغم أن االعتقاد الس
ــه يمكن أن يؤثر  ــة الطفولة بأن ــة خالل مرحل ثاني
ــاب الطفل المهارات الضرورية  ــلباً على اكتس س
ــو الصحيح  ــس ه ــن العك ــة األم, ولك ــان اللغ إلتق
ــات الحديثة  ــث أظهر عدد من الدراس تماماً, حي
ــة  ــن الخامس ــة ثانية قبل س ــل لغ ــم الطف أن تعل
يزيد من قدرات المخ البشري والتطور التعليمي 

واللغوي في جميع المجاالت.
ــة هدية  ــة بمثاب ــل لغة ثاني ــم الطف ــر تعلي ويعتب
ــن فوائد عديدة  ــا في ذلك م ــة تقدم إليه, لم رائع
تعود على الطفل في أكثر من مجال, فذلك يقدم 
للطفل منفعة في الجانب الفكري واإلدراكي, هذا 

إلى جانب المنافع االجتماعية واالقتصادية.
ــة  كيفي ــح  توض أن  ــة  الدراس ــذه  ه ــتطاعت  واس

ــة, حيث أن  ــات اللغوي ــاغ للمعلوم ــن الدم تخزي
ــم لغة ثانية, كما أن  ــري يتغير بعد تعل المخ البش
ــئول عن  ــون كبير في جزء المخ المس التطور يك
ــخاص الذين يبدؤون  اللغات األجنبية لدى األش

في تعلم لغة أجنبية قبل سن الخامسة.
ــة ثانية فذلك  ــخص بتعلم لغ ــا يقوم الش وعندم
يؤدي إلى تغيير في المادة السنجابية الموجودة 
ــادة التي تبني وتقوي  ــان, وهي الم في مخ اإلنس
القدرات الدماغية كما تبني التمرينات الرياضية 
ــح ألدمغة  ــراء مس ــد تم إج ــان, ولق ــم اإلنس جس
ــخصاً  ــخصاً ال يتحدثون لغة ثانية, و25 ش 25ش
تعلموا لغة ثانية قبل سن الخامسة, و 33شخصاً 
ــنوات والـ  ـــ10 س ــن ال ــة ثانية بين س ــوا لغ تعلم

15سنة.
ــادة  الم ــة  كثاف أن  ــح  المس ــج  نتائ ــرت  فأظه
ــفلى  الس ــة  الجداري ــرة  القش ــي  ف ــنجابية  الس
ــخاص  ــت أكبر لدى األش ــن المخ كان ــرى م اليس
ــن تعلموا لغة  ــا الذي ــون لغتين, أم ــن يتحدث الذي
ــة زادت لديهم احتماالت  ثانية قبل سن الخامس
تطور المادة السنجابية بدرجة أكبر ممن تعلموا 

لغة ثانية في سن أكبر.
ــة ثانية فهم  ــبة لألطفال الذين تعلموا لغ وبالنس
يميلون ألن يكونوا أكثر طالقة في استخدام اللغة 
األجنبية, وذلك لدى مقارنتهم مع البالغين الذين 
ــؤالء األطفال  ــرة, وه ــة ثانية ألول م ــون لغ يتعلم
أيضاً لديهم استعداد للتفوق في تعلم لغة ثالثة. 

مشاهد العنف أسهمت يف زيادة انتشارهامشاهد العنف أسهمت يف زيادة انتشارها

"عصابات املدارس" أقصر الطرق إىل االنحراف"عصابات املدارس" أقصر الطرق إىل االنحراف

مكتسبة سلوكيات 
تجمع أغلب الدراسات النفسية واالجتماعية 
على أن سلوك العنف على المستوى الفردي 
أو الجماعي هو عادة مكتسبة متعلمة تتكون 
لدى الفرد منذ وقت مبكر في حياته من خالل 
ــخصية واالجتماعية المتبادلة  العالقات الش

ومن خالل أساليب التنشئة االجتماعية
ــرة  ظاه ــإن  ف ــات  الدراس ــك  تل ــب  وبحس
ــي لوحظ زيادة  ــدارس) الت (عصابات الم
ــرا وخاصة في  ــارها مؤخ ــبة انتش ــي نس ف
المدن اليمنية تسبب مشاكل كثيرة للطلبة 
ــير تربويون إلى أن اآلونة  والطالبات، ويش
األخيرة شهدت وقوع مشاكل عنف خطيرة 
ــد طلبة  ــة ض ــن الطلب ــات م ــن مجموع بي
ــالّب راح ضحيتها  ــات ط ــات، عصاب وطالب
ــببت أحداث العنف  ألكثير من الطلبة وتس
ــن الطلبة  ــرح العديد م ــي مقتل وُج تلك ف
والطالبات جراء استخدام السالح األبيض 
من خناجر وسكاكين وحتى أسلحة نارية 
ــي العاصمة  ــان وخاصة ف في بعض األحي
ــة  ــال احد طلبة مدرس ــا هو ح ــاء كم صنع
ــة  آزال بمنطق ــة  ــش بمديري ــه غب عبداإلل
ــذي لقي  ــة صنعاء ال ــرقي العاصم ــم ش نق
ــع من تلك  ــراك نفذته مجامي ــه في ع حتف

العصابات الطالبية .
تأثير اإلعالم

ــات االجتماعية إلى أن ازدياد  وتشير الدراس
ــة تغّيرات  ــي المدارس هو نتيج العصابات ف
ــور  ظه ــذات  وبال ــع،  المجتم ــي  ف ــت  حدث
ــر اإلعالم على  ــف في المجتمعات وتأثي العن
المراهقين في المراحل المتوسطة والثانوية 
ــالل العالقات االجتماعية في المجتمع  واخت
ــن ذوي  ــة م ــؤالء الطلب ــل ه ــدرة أه ــدم ق وع
ــكيل  ــى تش ــول ال ــة والمي ــات العدواني النزع
ــلوكياتهم،  ــط س ــى ضب ــف عل ــات العن كيان
ــؤالء الطلبة  ــك قائد له ــا يكون هنال ــادًة م وع
ــخصية قوية  ــة، يكون ش ــو رئيس العصاب وه
ــخصيات  وفي كثير من األوقات يكون من الش
ــو أكثر  ــد ه ــذا القائ ــع وه ــادة للمجتم المض
ــة،  ــاكل والقالقل في المدرس ــر المش ــن ُيثي م
ــن القانون  ــرّض الطلبة على الخروج ع وُيح

وإثارة الشغب على مستوى المدرسة .
ــا يكون  ــية غالبا م ــة المدرس ــس العصاب رئي
ــع  المجتم ــي  ف ــتقبلي  مس ــرم  مج ــروع  مش
ــه االجتماعي  ــد التوجي ــم يج ــة إذا ل وخاص
ــة الطبيعية  ــده الى الحال ــليم الذي يعي الس
ــانية الحميدة والصفات  ــلوكيات اإلنس والس
ــون عليها طالب العلم كما  التي ينبغي ان يك

ــه العديد  ــا يأخذ مع ــا م ــد غالب ــذا القائ أن ه
ــس الميول  ــة الذين لهم نف ــه الطلب من زمالئ
ــؤالء الطلبة قد  ــة، وه ــخصية اإلجرامي والش
ــتقبل حياتهم  ــي مس ــات ف ــكّلون عصاب ُيش
وُيصبحون مجرمين حقيقيين ومصدر خطر 
ــالمة المجتمع والسكينة العامة  كبير على س
ــهلة لتنظيمات  ــا قد يكون هؤالء أهدافاً س كم
ــرام  اإلج ــات  وعصاب ــاب  واإلره ــرف  التط

المختلفة .
صرح علمي

ــار  عم ــة  مدرس ــة  وكيل ــي  المحرق ــف  عواط
ــي مكان  ــة إنما ه ــد ان المدرس ــر تؤك بن ياس
ــه وال بد من  ــه هيبت ــرح علمي ل ــم وص للتعلي

ــارم  ــاب الص ــرض العق ــازم وف ــدي الح التص
ــه  ــون إلى العنف أو يمارس ــى كل من يدع عل
ــن توعية األبناء من  ــة وال بد م داخل المدرس
ــم بضرورة  ــرهم ومعلميه ــم وأس ــل أمهاته قب
ــي واحترام المعلم  ــرام هذا الصرح العلم احت
ــس للصراع  ــم ولي ــدت للتعلي ــة وج فالمدرس

وممارسة العنف ضد اآلخرين .
ويشير األستاذ عبدالرقيب الذيب وهو مدرس 
ــة آزال التعليمية أن  ــورة بمنطق ــة الث بمدرس
هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في أواسط 

مدارس الطالب وخاصة المراهقين.
وراء  ــبب  الس ــأن  ب ــب  الذي ــوي  الترب ــرى  وي
ــكل كبير يتمثل في  ــار هذه الظاهرة بش انتش
ــا الطالب  ــرض له ــي يتع ــف الت ــاهد العن مش

ــرة أو المجتمع أو وسائل  سواء من قبل األس
اإلعالم فيقوم بتطبيقها في المدرسة وينضم 
إلى تلك العصابة الكثير من الشباب وخاصة 
ــون عصابة  ــع العنف فيكون ــن لديهم داف الذي
في المدرسة تكون نتائجها كارثية سواء على 

المدرسة أو على زمالئهم. 
ــي  ــرة ف ــاذج كثي ــا نم ــد الحظن ــف لق ويضي
ــنوات الماضية حيث يعتدي طالب على  الس
ــه  ــراد عصابت ــاؤه أو أف ــوم أصدق ــه ويق معلم
ــر من العصابات  ــاندته وبهذا نجد الكثي بمس
ــدة او من  ــارة الواح ــاب الح ــواء من أصح س
ــرا على  ــكلون خط ــم بذلك يش ــاء وه األصدق

المجتمع بأسره .
ــة في مدرسة  ــاللة مدرس ــتاذة س وتقول األس

سام بن نوح بأنها تعمل منذ أكثر من عشرين 
سنة في التدريس لكن تظل السنوات األخيرة 
ــات  ــن العصاب ــث تكوي ــن حي ــد م ــي األش ه
ــرد  ــة وتم المدرس ــل  ــف داخ العن ــة  وممارس
ــبب في  ــيهم وتعيد الس ــى مدرس ــة عل الطلب
ذلك بما حدث في السنوات القريبة الماضية 
ــاحة  ــهدته الس ــن أحداث وعنف إلى ما ش م
ــية واجتماعية  ــداث سياس ــن أح ــة م الوطني
تخللتها الكثير من الوقائع الدموية ومشاهد 
ــتاذة ساللة على ضرورة  العنف وتشدد األس
ــدارس لمواجهة  ــي الم ــرس وامن ف ــود ح وج
ــذه الحاالت الطارئة وخاصة أن الكثير  مثل ه
ــون بإدخالها  ــلحة ويقوم ــم يحملون أس منه

إلى الفصول بشكل متخف .
الحد من العنف

ــاك  ــأن هن ــون ب ــون اجتماعي ــد أخصائي ويؤك
ــة التي  ــائل الالزم ــرق والوس ــن الط ــد م العدي
ــرة عصابات  ــة ظاه ــذ لمواجه ــب ان تتخ يج
ــا ويوضحون  ــن مخاطره ــد م ــدارس والح الم
ــة تتمثل  ــك التدابير المطلوب ــن أبرز تل بأن م
ــاط الطلبة بثقافة  ــز الوعي بين أوس في تعزي
ــلوكيات  ــامح والتآخي ونبذ العنف والس التس
ــات عمل  ــة وذلك من خالل عقد ورش العدواني
ــات وأولياء  ــم لقاءات مع األمه توعوية وتنظي
ــائل التنشئة  ــاليب ووس األمور لتعريفهم بأس
ــح الطالب حرية  ــليمة التي تركز على من الس
ــرأي والتركيز على الجوانب  التفكير وإبداء ال
ــتخدام  ــخصية الطفل واس ــي ش ــة ف اإليجابي
ــي  ــب القيم ــة الجان ــز وتنمي ــاليب التعزي أس
ــات عمل  ــذ ورش ــك تنفي ــذ وكذل ــدى التالمي ل
ــة  ــن خاللها مناقش ــن يتم م ــة للمعلمي مماثل
ــية واحتياجات كل مرحلة  الخصائص النفس
ــت لجعل  ــاحة من الوق ــة مس ــة و إتاح عمري
الطالب يمارس العديد من األنشطة الرياضية 
ــم التالميذ مهارة  ــة وتعلي ــات المختلف والهواي
ــرق  ــم بط ــكالت وتعريفه ــل المش ــلوب ح أس
ضبط وتوجيه و تقييم الذات وتنمية المهارات 
ــى  إل ــة  باإلضاف ــل  التعام ــي  ف ــة  االجتماعي
ــدات الخاطئة عند  ــم والمعتق ــر المفاهي تغيي
ــوم الرجولة  ــذ فيما يتعلق بمفه بعض التالمي
ــي إذ أن  ــالج القصص ــة الع ــتخدام طريق واس
ــن عوامل  ــى التخلص م ــاعد عل القصص تس
اإلحباط وتعمل على تطوير القدرات اإلدراكية 
التي من خاللها يدرك الطفل أن هناك العديد 

من األطفال لهم نفس مشكالته.

والمتطلبات  األجــواء  لتوفير  األسر  تستعد  جديد  دراسي  عام  كل  بداية  مع 
متميز  علمي  تحصيل  على  الحصول  يستطيعوا  حتى  ألبنائها  الكاملة 
فهي  بالمدارس مهما كانت ظروف األسرة  أبنائها  التحاق  فتحرص على ضمان 
حولوا  الطلبة  من  كثيراً  أن  غير  ألبنائها  متميز  وتعليم  آمن  مناخ  بتوفير  تحلم 
أساليب  تنتهج  التي  والتكتالت  العصابات  لتكوين  أوكار  إلى  التعليم  مؤسسات 
ممارسة  إلى  العلم  تحصيل  من  الشباب  من  كثير  ليتحول  أشكاله  بكافة  العنف 
السلوكيات العنيفة والخطيرة على الشباب أنفسهم وعلى أسرهم ومجتمعهم. 
 ويحذر تربويون من آثار ومخاطر انجرار األطفال والشباب نحو تلك العصابات 
والتي تكون أولى خطوات الضياع واالنحراف وعزوف الطلبة عن التعليم ونشؤ 
التامة  القطيعة  ظهور  قبل  التعليمية  بالعملية  يتصل  ما  كل  مع  متزايد  جفاء 
لمزاولة  بؤر  إلى  الشباب  ألولئك  بالنسبة  المدارس  وتحول  والمعرفة  العلم  مع 

أنشطتهم غير السوية .

■ تحقيق/ زهور السعيدي

األشقاء األربعة .. ولعنة الثأر
■   عادل بشر

ــيء  ــة دائما أقوى من أي ش ــة اإللهي ــى العدال تبق
ــقاء  ــؤالء أربعة أش ــماء, فه ــي األرض أو في الس ف
اجتمعوا في ليلة كان الشيطان خامسهم ليرتكبوا 
ــم من عدم  ــخاص وبالرغ ــد  األش ــة قتل اح جريم
ــن أجهزة األمن من التعرف على المجرمين إال  تمك
ــدا تلو اآلخر, في  ــة اإللهية أهلكتهم واح أن العدال
ــى األخ الرابع  ــاء الدور عل ــز, وعندما ج وقت وجي
اعترف بارتكابه هو وإخوانه جريمة القتل البشعة 

في حق ذاك الرجل , فالي التفاصيل:
ــأ وترعرع  ــة إلى ثأر قديم نش ــع جذور القضي ترج
ــو ما دفع  ــاة والمجني عليه وه ــرتي الجن بين أس
ــه  ــي علي ــف  المجن ــى خط ــة إل ــقاء األربع األش
ــي أنهم  ــك احد ف ــى ال يش ــه, وحت ــه وقتل وتعذيب
ــكل  ــوا التخطيط وتنفيذ العملية بش ــاة اتقن الجن
ــع االتهامات  ــه أصاب ــة دون أن تتوج ــري للغاي س

إليهم.
ــخص المطلوب  ــة أن يتم خطف الش ــت الخط كان
تنفيذ حكم الثار عليه وقتله ثم اخذ الجثة ورميها 
ــقاء  ــي مكان بعيد وقبل تنفيذ العملية علم األش ف
ــيقام في القرية وان العريس  ــا س األربعة أن عرس

هو ابن شقيق من يخططون لقتله فوجدوا أن ليلة 
الزفاف انسب وقت لتنفيذ خطتهم الجهنمية.

ــي  الليال ــن كل  ــة ع ــاف مختلف الزف ــة  ليل ــت  كان
ــل تزين القرية وجميع األهالي يحتفلون  ..القنادي
ــة ,ومن بين  ــابة من أفضل أبناء القري ــاب وش بش
ــذي كانت عيون  ــاب العريس ال ــن عم الش الفرحي
ــه  ــب خطوات ــه وتراق ــص ب ــة تترب ــقاء األربع األش
ــرح ,وفعال  ــص والف ــكان الرق ــه م ــرة مغادرت منتظ
جاءت الفرصة لتنفيذ المخطط الشيطاني عندما 
ــت  ــافة ليس ــة" التي تبعد مس ــى "البقال ــب إل ذه
ــراء علبة سجائر دون  بكثيرة عن مكان الزفاف لش
أن يعلم ما يخبأه له القدر وان حياته شارفت على 
ــي طريقه إلى البقالة قطع  االنتهاء ..وبينما هو ف
عليه الطريق األشقاء األربعة وقاموا بخطفه على 
ــعر بهم احد كون  ــيارة دون أن يحس او يش متن س

الجميع كانوا ملتهين بحفلة الزفاف.
ــى منازلهم عدا  ــي إل ــاد األهال ــل وع ــف اللي انتص
ــه بالقلق  ــعرت زوجت ــم يعد.. وش ــم العريس.. ل ع
ــاح وقامت  ــرت حتى الصب ــه فانتظ ــوف علي والخ
ــئ, فتفرق  ــه المفاج ــه بأمر اختفائ ــالغ إخوان بإب
ــه دون أن يجدوا  ــكان للبحث عن ــوة في كل م اإلخ
له أثرا وكأن األرض انشقت وابتلعته فقاموا بإبالغ 
ــخص  ــذا الش ــت كان ه ــك الوق ــي ذل ــرطة وف الش

ــرة الغنم لدى مختطفيه الذين  محجوزا في حظي
مارسوا على جسده أشنع أنواع التعذيب واستمر 
ــاة متأثرا  ــارق الحي ــى ف ــل حت ــبوع كام ــك ألس ذل
ــاة بأخذ الجثة  ــه وحينها قام الجن بجراحه وآالم
ــيارة وانطلقوا إلى جوار  ووضعها في صندوق الس
ــي عليه ثم القوا بجثته داخل " بيارة  منزل المجن

المنزل" وغادروا المكان بسرعة مذهلة.
ــطح البيارة  ــى س ــة عل ــت  الجث ــن طف ــد يومي بع
فشاهدتها زوجة القتيل وحينما تأكدت أنها جثة 
ــت وتجمع األهالي  ــا المفقود صرخت وولول زوجه
ــرت ألخذ الجثة  ــرطة التي حض وقاموا بإبالغ الش
وعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها ومعرفة 
سبب  الوفاة ليتبين بعد ذلك أن الوفاة ناتجة عن 
ــم تصل إلى  ــر أن التحقيقات ل ــديد ,غي تعذيب ش
ــن الجناة وتم  ــرف على أي م ــة ولم يتم التع نتيج

تسجيل القضية ضد مجهول.
ــة أنهم أصبحوا في مأمن  أعتقد المجرمون األربع
ــوا حياتهم بشكل طبيعي ,لكن  من االتهام ومارس
ــف  ــام منهم وكش ــت إال  االنتق ــماء أب ــة الس عدال
ــا داخل احد  ــان منهم مصرعهم ــم, فلقي اثن أمره
ــد منفذ  ــقطت االحجار لس كهوف الجبل حين س
ــذي كان االثنان  ــت ال ــا في الوق ــذا الكهف تمام ه
ــا األخ الثالث فقد لقي مصرعه نتيجة  بداخله , أم

ــث كان يعمل في  ــطح منزله ,حي ــقوطه من س لس
ــطح .. وتبقى األخ الرابع الذي  بناء غرفة فوق الس
ــرير-  ــقائه وقاده قلبه الش ــم  يتعظ بما حل بأش ل
ــار الثار  ــن أن تطاله ن ــه الوحيد م ــى ابن ــا عل خوف
ــي عليه الذي كان  ــى محاولة قتل نجل المجن - إل
يتوعد بالثار لوالده واالنتقام من قتلته متى ما تم 

التعرف عليهم.
ــخص الوحيد  ــام جعل الش ــد باالنتق ــذا التهدي ه
ــذا الولد  ــل ه ــط لقت ــاة يخط ــن الجن ــي م المتبق
ــفت  ــي حال انكش ــه ف ــا في رأس ــذ م ــل أن ينف قب
ــام كان نجل  ــد األي ــده، وفي أح ــة مقتل وال حقيق
ــل والده ,  ــة نجل قات ــي برفق ــي عليه يمش المجن
ــن المجني  ــاة قتل اب ــع للجن ــقيق الراب ــأراد الش ف
ــق النار  ــاري نحوه وأطل ــالحه الن ــه وصوب س علي
ــت نجله ولم  ــة أخطأت طريقها وأصاب لكن الطلق
ــه فورا  ــه وأودت بحيات ــي علي ــب نجل المجن تص
ــرف ان ذلك عقاب من  ــار القاتل واعت ــا انه , حينه
ــه وإلخوانه الثالثة كان  ــه تعالى وان ما حصل ل الل
ــق عز وجل لتعاونهم في تعذيب  انتقاما من الخال
ــفت  وقتل المجني عليه -والد الفتى -وبهذا انكش
ــة الذين لم  ــم القتل ــرف الجميع منه ــة وع الحقيق
ــوى واحد هو هذا  ــم على قيد الحياة س يتبق منه

الشخص ليكون عقابه الحكم باإلعدام.

إهمال الحديث مع األطفال  يؤخر النطق لديهمإهمال الحديث مع األطفال  يؤخر النطق لديهم
ــنطن للتعلم وعلوم  ــة معهد واش ــد من جامع ــار بحث جدي * أش
ــون على نطق  ــى أن األطفال الرضع يتدرب ــياتل إل الدماغ في س
ــن نطقها. و يبدأ  ــي عقولهم قبل فترة طويلة م ــم األولى ف كلمته
ــن لألطفال  ــدا، ويمك ــي وقت مبكر ج ــر اللغة ف ــال بتطوي األطف
الرضع بعمر 6 شهور أن يفهموا الكلمات التي يسمعونها؛ وبعمر 
7 أشهر، يمكنهم تمييز أصوات الحديث. وقبل بلوغ عامهم األول، 

يركز األطفال على األصوات التي يسمعونها بشكل متكرر.
تقول المؤلفة الرئيسة في الدراسة باتريشيا كن، مديرة مشاركة 
ــق الحركية من  ــاط في المناط ــي المعهد، "إن العثور على نش ف
ــتمعون للحديث هو أمر  ــال الرضع عندما يس ــاغ عند األطف الدم
ــاغ الطفل  ــى أن دم ــذا يدل عل ــد كن أن ه ــل." ويعتق ــام بالفع ه
ــرة، ويحاول أن   ــث مباش ــرد على الحدي ــي محاولة ال ــغل ف ينش

يعرف كيف يقول الكلمات بشكل سليم.
ــح ضوئي للدماغ، قامت كن وزمالؤها باختبار 57  وبواسطة ماس
ــهرا من  ــهر7 أو 11 إلى 12 ش ــن الرضع الذين كانوا إما في الش م
ــغيل أصوات شائعة على مسمع ألطفال  العمر، حيث قاموا بتش
الرضع مثل "دا" في اللغة األم آلبائهم (االنجليزية) ومرة باللغة 
ــغيل  ــاغ. فالحظوا أنه عند تش ــاس تفاعل الدم ــبانية ثم قي اإلس

األصوات، أضاءت مناطق الدماغ المرتبطة بالتخطيط للكالم.
ــق  ــت مناط ــهر، تفاعل ــر 7 أش ــع بعم ــال الرض ــبة لألطف بالنس
ــاوي بين اللغتين االنكليزية واالسبانية، ولكن  التخطيط بالتس
ــا كانت األصوات  ــنا أظهروا تفاعال أكثر عندم األطفال األكبر س
ــبانية). وخلص الباحثون  ــمعوها غير مألوفة (أو باإلس التي س

ــد لتحديد كيفية  ــنا كانوا يعملون بج ــى أن األطفال األكبر س إل
تقليد األصوات غير المألوفة، ويعتقد الباحثون أن هذه المناطق 
ــي تحدث الطفل  ــد تلعب دورا انتقاليا ف ــيطة في الدماغ ق النش

بلغته األم.
ــة وقائع  ــبوع في مجل ــذا األس ــرت ه ــي نش ــة، الت ــج الدراس نتائ
ــدث مع  ــى أهمية التح ــد عل ــوم، تؤك ــة للعل ــة الوطني األكاديمي
ــتماع لألحاديث  ــأن "االس ــا كن ب ــوالدة. وتذكرن ــذ ال ــال من األطف
ــى الحديث."  ــدرب عل ــع التي تت ــال الرض ــة األطف ــط أدمغ ينش
ــط مع الطفل الرضيع يساعد على إعداده  بعض الحديث المبس

للحديث في وقت مبكر حتى قبل أن ينطق كلمته األولى.


