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واکنش به حواس مختلف:. 	
حس المسه

از�ماه�چهارم�بارداري،�جنین�نسبت�به�نوازش�هاي�شما�حساس�مي�شود.�او�
مي�تواند�لرزش�روي�شکم�و�گرماي�دست�و�فشارهای�وارد�شده�را�احساس�
کند�و�از�آن��ها�لذت�ببرد.�بررسي�ها�نشان�داده�جنین�شما�متوجه�این�نوازش�ها�
شده�و�با�لگدزدن�سعي�مي�کند�با�شما�ارتباط�برقرار�کند.�البته�ذکر�این�موضوع�
نیز�الزم�است�که�نوازش��آرام�و�سطحی�شکم،�توجه�جنین�را�جلب�نمي�کند.

تحقیقات�نشان�می��دهد�همانطور�که�حرکات�دست�و�بازو�در�نوزادان�تصادفی�
نیست،�در�جنین�نیز�ممکن�است�جهت�دار�و�عمدی�باشد�که�در�پاسخ�به�

لمس�مادر�و�به�سمت�منبع�تحریک�شده�است.

�به طور خالصه در این دوره:

جنین شما به نوازش  های وارد شده روی شکم واکنش نشان 
می  دهد.

حس چشایی
جوانه�های�چشایی�از�هفته��ی�پانزدهم�شروع�به�فعالیت�می��کنند�و�در�هفته�ی�
بیستم�عمل�بلع�شکل�می��گیرد.�جنین�از�هفته�پانزدهم،�انگشت�خود�را�

می��مکد�که�به�تقویت�حس�چشایي�او�کمک�مي��کند.

او�به�ترتیب�این�مزه�ها�را�ترجیح�مي��دهد:�شیرین،�شور،�تلخ�و�ترش.�اما�میزان�
تاثیر�گذاري�و�تحریک�مزه�هاي�تلخ�و�ترش�بیشتر�است.�شما�مي��توانید�با�
خوردن�مزه��هاي�مختلف�در�این�دوران،�جنین�خود�را�با�این�مزه��ها�آشنا�کنید�

و�مسیرهای�حسی�بیشتری�در�مغز�او�ایجاد�کنید.�
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مطالعات�نشان�می��دهند�که�کودکان�بدغذا�در�دوران�جنینی،�هوش�چشایی�
کاملی�را�طی�نکرده��اند.�همین�امر�باعث�می��شود�تا�انتظار�داشته�باشیم�که�

مادرانی�که�در�دوران�بارداری�بدغذا�بوده�اند،�کودکان�بدغذا�داشته�باشند.

البته�خوب�است�بدانید�که�خوردن�بیش�از�حد�مواد�شیرین�در�دوران�بارداري،�
شیریني�دوستي�را�در�کودک�شما�در�آینده�افزایش�مي��دهد�که�مي��تواند�باعث�

چاقي�و�بیماري�او�شود.

فاصله�بین�خوردن�یک�مزه�یا�غذا�تا�رفتن�آن�به�خون�و�بعد�به�مایع�آمینوتیک�
بین�15-�30دقیقه�است.�بنابراین�هنگام�خوردن�مواد�غذایی�با�طعم��های�

مختلف،�باید�فاصله�گذاري�بین�مزه��ها�را�رعایت�کنید.

�به طور خالصه در این دوره:

جنین شما، بیست و پنج هفته قبل از تولد حس چشایي 
را درك مي    کند و در این مدت، عمدتا مایع آمنیوتیک 
اطراف خود را مي  چشد. این مایع، ترکیبي از مواد مختلف 

است که ذائقه  ی کودك شما را می  سازد. 

حس شنوایی
شنوایي،�پیوند�میان�والد�و�جنین�و�پلي�براي�یادگیري�و�ایجاد�ارتباط�جنین�
شما�با�دنیاي�خارج�از�رحم�است.�در�هنگام�تولد،�شنوایي�کامل��ترین�حس�

نوزاد�شما�است�و�سلول��هاي�شنوایي�کامال�شکل�گرفته��اند.�

جنین�از�هجده�هفتگي�می��تواند�بشنود�و�در�بیست�و�چهار�تا�بیست�وشش�
هفتگي�نسبت�به�صدا�واکنش�و�حتي�عکس�العمل�نشان�مي��دهد.�اولین�
عالیم�شنوایي�هنگام�پخش�موسیقي�براي�جنین��های�چهار�یا�پنج�ماهه�به�
اثبات�رسیده�است.�موسیقي�تند،�جنین�را�بي��قرار�و�موسیقي�آرام�به�آن��ها�
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آرامش�مي��دهد.�در�واقع�جنین���شما�از�صداهاي�خیلي�بلند�خوشش�نمي��آید�
ولي�خواستار�سکوت�هم�نیست.

در�دوران�حاملگي،�جنین�براي�شنیدن�صداي�مادر�مجهز��تر�است�چون�
بخش��هاي�مربوط�به�شنیدن�صداهاي�زیر�)زنانه(�تا�پیش�از�تولد�کامالً�رشد�
کرده��اند،�ولي�بخش��هاي�مربوط�به�شنیدن�صداهاي�بم�)مردانه(�تا�قبل�از�سن�
بلوغ�به�درستي�تنظیم�نمي��شوند.�همانطور�که�می��دانیم�صداي�مادران�زیرتر�

و�صداي�پدران�بم�تر�است.

البته�پدر��ها�می��بایست�براي�صحبت�کردن�با�جنین،�دهان�را�در�نزدیکي�شکم�
مادر�قرار�دهند�و�با�صدای�مالیم�صحبت�کنند.�جنین�شما�همچنین�صداهای�
حاکی�از�خشم،�اضطراب�و�...�را�تشخیص�می��دهد.�اگر�صدایي�که�می��شنود�
خشمگین�و�اضطراب�آور�باشد�ممکن�است�از�آن�بترسد.�بیشترین�صدایي�
که�جنین�شما�مي��شنود�صداي�قلب�شما�است.�مادر�با�آرامش�خود�صداي�
قلب�مالیمی�را�براي�جنین�ایجاد�مي��کند.�ولي�اگر�مادر�دائما�مضطرب�باشد�
جنین�از�طریق�تغییر�صداي�قلب�و�تغییرات�هورمونی�او�دائما�مضطرب�است.

 به طور خالصه در این دوره:

جنین شما نسبت به صداهای مختلف بیرون 
از رحم حساس است و واکنش نشان می  دهد.

حس بینایی
آخرین�حسي�که�از�حواس�پنج�گانه�در�جنین�شما�تکامل�پیدا�مي�کند،�حس�
بینایي�است.�اگرچه�تنها�هجده�روز�بعد�از�عمل�لقاح،�چشمان�جنین�شما�
شکل�مي�گیرد�و�در�سونوگرافي�به�شکل�دو�نقطه�سیاه�دو�میلي��متري�نمایان�
می��شود،�اما�باید�تا�ماه�هفتم�بارداري�انتظار�کشید�تا�او�بتواند�نسبت�به�نورها�

واکنش�نشان�دهد.
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از�هفته��ی�بیستم�بارداري�به�بعد،�نورهای�بسیار�شدید�توجه�جنین�شما�را�
می��تواند�به�خود�جلب�کند.�اگر�شما�زیر�نور�شدید�آفتاب�دراز�بکشید،�جنین�
متوجه�این�نور�خواهد�شد.�تحقیقات�نشان�داده�وقتي�نور،�مستقیم�روي�شکم�
مي�تابد�جنین�آن�را�حس�کرده�و�حتی�دستانش�را�مقابل�چشمان�خود�مي�گیرد.

البته�درکي�که�جنین�از�نور�دارد�مثل�چیزي�نیست�که�ما�حس�مي�کنیم.�
اگر�دست�خود�را�مقابل�چشمان�تان�بگیرید�و�به�آفتاب�نگاه�کنید�شبیه�
چیزی��ست�که�جنین�شما�می��بیند.�درواقع�جنین�از�نور�تنها�هاله���اي�قرمز�

رنگ�احساس�مي�کند.

 به طور خالصه در این دوره:

جنین شما به تابش نورهای شدید واکنش نشان 
می  دهد و تحریک شدن حس بینایی او مسیرهای 

عصبی بیشتری را پس از تولد ایجاد می  کند.

وجود مهارت پردازش شنیداری و گفتاری. 	
تجربه�جنین�شما�از�زبان�گفتاری،�با�رشد�حس�شنوایی�او�آغاز�می��شود.�در�
طول�سی�و�پنج�سال�گذشته،�محققان�مهارت�پردازش�شنیداری�در�جنین�
انسان�را،�در�اواسط�بارداری�و�به�ویژه�از�آغاز�سه�ماهه�سوم،�توصیف�کرده��اند.

جنین��های�تکامل�یافته،�می��توانند�صداهای�گفتاری�شنیده�شده�را�بر�اساس�
ویژگی��هایی�مثل�فرکانس�)زیر�و�بمی(�تمییز�دهند.

تحقیقات�انجام�شده�نشان�داده�است�که�هم�نوزادان�تک�زبانه�و�هم�دوزبانه�
در�بدو�تولد،�تمایل�معناداری�به�سمت�الگوهای�آوایی�و�نوایی�زبان���مادری�
خود�نشان�می��دهند.�این�سوگیری�نوزادان�به�سمت�الگوهای�نوایی�زبانی�که�
در�دوران�جنینی�با�آن�مواجه�بوده��اند،�نشان�می��دهد�که�تجربه��های�شنیداری�
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قبل�از�تولد�می��تواند�ابزاری�قدرتمند�برای�آمادگی�داشتن�برای�یادگیری�
گفتار�و�زبان�بعد�از�تولد�باشد.�جنین�شما�گوش�خود�را�از�یک�ماه�قبل�از�
تولد،�با�سیگنال��های�گفتاری�زبانی�که�در�آینده�با�آن�صحبت�خواهد�کرد،�
تنظیم�می��کند.�می��توان�گفت،�جنین��ها�صدای�انسان�و�زبانی�را�که�در�معرض�
آن�قرار�گرفته��اند،�بازشناسی�کرده�و�به�خاطر�می��سپارند.�آن��ها�به�تغییر�زبانی�
که�با�او�صحبت�می��شود�نیز�واکنش�نشان�می��دهند.�در�واقع�زبانی�که�جنین��ها�
در�رحم�شما�در�معرض�آن�قرار�می��گیرند،�بر�روی�درک�آواشناختی�آن��ها�از�
زبان�مادری��شان�اثر�می��گذارد.�این�موضوع�را�می��توان�به�فاصله�کوتاهی�بعد�
از�تولد�و�با�تفاوت�در�پاسخ�دهی�به�صداهای�گفتاری�آشنا�در�برابر�صداهای�

گفتاری�ناآشنا�متوجه�شد.�

محققان�هم�دریافته��اند،�نوزادانی�که�مادرانشان�در�دوران�بارداری�فقط�به�
یک�زبان�صحبت�می��کردند،�فقط�تمایل�به�آن�زبان�را�دارند.�اما�نوزادانی�که�
مادرانشان�در�هنگام�بارداری�مرتب�به�دو�زبان�حرف�زده��اند،�پس�از�تولد�و�
وقتی�حرف�زدن�را�با�او�آغاز�می��کنند،�به�نسبت�مساوی�استفاده�از�هر�دو�
زبان�را�ترجیح�می��دهند.�حتی�شواهدی�وجود�دارد�که�نشان�می��دهد،�جنین�
انسان�نه�تنها�نسبت�به�ویژگی��های�نوایی،�بلکه�به�محتوای�زبانی�نیز�واکنش�

نشان�می��دهد.�

برای�مثال�در�مطالعه��ای،�از�مادران�باردار�در�شش�ماهه��ی�آخر�بارداری��شان�
خواسته�شد�که�روزی�دو�بار�یک�کتاب�قصه�را�برای�جنین�خود�بخوانند.�
نوزادان�بالفاصله�بعد�از�تولد�به�دستگاه�ثبت�تغییر�مکیدن�وصل�شدند.�نوزادان�
با�شنیدن�صدای�کتاب�خواندن�مادر�خود�)یا�همان�قصه�آشنا(�پاسخ�مکیدن�
را�تغییر�دادند.�ولی�زمانی�که�مادر�آنها�کتاب�قصه��ی�دیگری�را�با�همان�آهنگ�
می��خواند�تغییر�در�مکیدن�نوزاد�مشاهده�نمی��شد.�این�یافته��ها�مهارت��های�
پردازش�شنیداری�شامل،�بازشناسی�و�به��خاطر�سپردن�را�در�جنین�اثبات�
می��کنند.�مطالعات�در�این�زمینه�همچنین�نشان�می�دهد�که�نوزادان�بعد�
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از�تولد�به�این�خاطرچهره�ی�مادر�خود�راسریع�تر�از�دیگران�می�شناسند�که�
در�دوران�جنینی�با�صدای�مادر�خود�انس�گرفته�و�بعد�از�تولد�آن�صدا�را�
بازشناسی�کرده�و�با�چهره�ای�که�با�آن�صدا�حرف�می�زند�تطبیق�می�دهند.�

در�مطاله��ای�دیگر�توانایی�جنین�ها�در�بازشناسی�صدای�مادرشان�ارزیابی�
شد.�در�این�پژوهش،��60جنین�کامل�سی�و�هشت�هفته��ای�طی�دو�شرایط�
متفاوت�در�معرض�صدای�ضبط�شده�مادرشان�یا�خانم�غریبه�ای�که�متنی�
را�می��خواند،�قرار�گرفتند.�تحریکات�صوتی�از�طریق�بلندگویی�که�حدود��10
سانتی�متری�شکم�مادر�قرار�داشت،�با�میانگین�بلندی��95دسی�بل�در�سه�
دوره��2دقیقه�ای�پخش�می��شد.�بدون�تحریک،�صدای�مادر�یا�غریبه�و�بدون�
تحریک.�ضربان�قلب�جنین�در�پاسخ�به�صدای�مادر�کاهش�یافته�و�در�پاسخ�
به�صدای�غریبه�افزایش�می��یافت�و�هردو�پاسخ�به�مدت��4دقیقه�پایدار�ماند.�
وجود�چنین�رفتاری�در�جنین�در�پاسخ�به�صدای�آشنا�در�مقابل�صدای�نا�آشنا�
شاهدی�بر�این�حقیقت�است�که�تجربه�بر�پردازش�شنوایی�جنین�اثر�می�گذارد.�

 به طور خالصه در این دوره:

جنین شما توانایی بازشناسی تن صدا، لهجه و گویش  های 
با آن صحبت  زبان گفتاری که در دوران جنینی بیشتر 
می  کنید را بعد از تولد دارد و در معرض مداوم قرار گرفتن 
با این موارد می  تواند باعث یادگیری در دوران جنینی و 
آمادگی داشتن برای یادگیری این مهارت  ها بعد از تولد 

شود.

جنین شما صداها و زبان  هایی که در دوران بارداری بیشتر 
با آن  ها حرف می  زنید را به  خاطر می  سپارد، که این امر 
باعث ایجاد حافظه شنیداری بیشتر و یادگیری سریع  تر 
مهارت  های گفتاری و پایه ای برای یادگیری گفتار و زبان 

بعد از تولد می  شود.




