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نمو الطفل

النمو الاجتماعي والعاطفي

الشهرالأول

الشهرالرابع

الشهرالثاني

الشهرالخامس

الشهرالثالث

الشهرالسادس

ن الارتباط العاطفي ونمو الدماغ(.  بمجرد ولادة طفلك، يمكنك البدء في تعليمه الثقة بالآخرين والحب والتواصل معهم من خلال بناء علاقة وثيقة معهم )راجعي تكوُّ

يتفحص الوجوه  •
ُيظهر شخصيته   •

يرد إليك الابتسامة  •
يبكي لكي ُتلبى احتياجاته  •

قد يكون البكاء هو طريقته الأكثر إلحاًحا  •

ُمعزز الذكاء
•احضني طفلتك وخففي عنها عندما 

تبكي أو عندما تكون غاضبة. 
ردي إليها الابتسامة وتواصلي معها بالكثير من   •

التواصل البصري. 
احمليها والمسيها واحتضنيها مع التلامس.  •

اقرئي لها.  •

هل تعلمين
ليس بالإمكان إفساد الطفل المولود 

حديًثا. تظهر الأبحاث أن الأطفال المتمتعين 
بالحب يبلون بلاء حسًنا من كل النواحي. ادعمي 
طفلتك بمنحها الكثير من الأحضان والابتسامات 

وتهدئتها عندما تبكي.

يتواصل بصريًا ويبتسم  •
يبدأ في الثقة بمقدم الرعاية  •

يبكي في حالة فرط التحفيز أو نقصه  •
قد يبدأ في البكاء المتواصل )راجعي البكاء(  •

المخاطر
قد يؤدي هز الطفل، ولو لبضع ثواٍن، 
إلى حدوث تلف في الدماغ أو العمى أو حتى 

 الموت. تأكدي من أن كل من يعتني بطفلك 
يتعلم كيف يتعامل بهدوء مع بكائه.

قصص عائلية
قالت حماتي إنني أفسد طفلتنا 

عندما أحملها كثيًرا وأرفعها إليَّ عندما تكون 
متضايقة. لكنني كنت أعلم أن هذا ليس صحيًحا. 

يساعدها الاهتمام بها على النمو لتصبح فتاة 
صغيرة تتمتع بالثقة والهدوء.

قد يضحك بصوت عاٍل  •
يعرف الفرق بين والديه والغرباء  •

يتوقف عن البكاء عند دخولك الغرفة  •
عادة ما يتوقف البكاء المتواصل  •

يضحك بشدة عند دغدغته  •
يحيي مقدم الرعاية  •

يحرك الذراعين للإشارة إلى "احملني"  •
يتمتع بالتفاعل الاجتماعي  •

يحرك رأسه في اتجاه المتحدث  •
يدفع الأشياء التي لا يحبها بعيًدا  •

يقلد تعبيرات الوجه  •
يصدر أصواًتا وحركات لإظهار حالته المزاجية  •

قد يبدي خجلاً أو خوًفا من الغرباء  •
يستجيب عند سماعه اسمه  •

يحب انعكاس صورته في المرآة  •

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_brain-development-ar.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_developing-attachment-ar.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_crying-ar.pdf
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