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 :أهمية الطفولة 

يعتبػػاالهتمتمػػاـالفالط ملػػلالمػػفالهلمعػػا  االهلمقمػػلالهلتػػماليلػػامالبقػػاالتلػػ ـالهلم تمػػ المتطػػما  ال
فإذهالأاه الهلم تم المستلفالالفامًاهالفالب المفالتنشئلالهألط اؿالماعا تقـالمتشك لالشخصػ تقـال

 فطايللالسليمل.

ملػػػذهالفلػػػ اللظ ػػػ الهلط ملػػػلالفامتمػػػاـالهأل يػػػافالمهلعلمػػػام المنظمػػػ الهلشػػػايعلاله سػػػالميلالالالال
الللمؽالهلط ل.

  قػػػاال تلػػػ  المسػػػااالنمػػػم المتعتبػػػاالهلط ملػػػلالل ػػػاالهألسػػػامالفػػػمالبنػػػامال نسػػػافالهلمسػػػتلبل الف
 هل سممالمهلعللمالمهتن عالمالمهت تماعم.

 ػتعلـالالمهت اماتػ  مف قامفمالهلط ملػلالتتلػ  المالمػخالشخصػيلالهلط ػل المتتشػكلال  اهتػ الالالال
الم اميـالهتلتزهـالمهتنتمامالمهلعطام.

ميعتباالهألط اؿالم اتيخالعمليلالهلتنميػلالفاعتفػاامـالهللػملالهلتػمالتلػاؾالعمليػلالهلتنميػلالنلػمال
 تلل قالهألم هؼالهلمنشم ة.

  المهت اماتػػ النلػػمالمفػػمالهلط ملػػلاليكتسػػدالهل ػػا الهلمع ػػاالمػػفالمعلمماتػػ الممقااهتػػ الم يمػػالالال
الذهت المنلمالهلعالـالهلخاا م المم قمم العفالذهت .

 أهم مظاهر النمو في مرحمة الطفولة

 مظاهر النمو في مرحمة ما قبل الميالد-1



 فالهل تػػػاةالهلتػػػماليلإلػػػ قااله نسػػػافالفػػػمالماللػػػلالهلتمػػػميفالمػػػمالأخطػػػاالماهلػػػلاللياتػػػ العلػػػ ال
ه طػػالؽ الفػػالتت اه التلػػ تالفػػمالفتػػاةال صػػ اة المهلنمػػماله نسػػانماليلػػ تالأسػػاعالمػػااليكػػمفال

 خالؿالمذ الهلماللل.

فال ا ػػلالهألمػػافالهلتػػمالتمفامػػاالب ئػػلالهلػػالـالتتم ػػيالعلػػ العمهمػػلالكع ػػاةالمنقػػا العمػػاالالالال مه 
هألـ المصػػلتقا الملالتقػػاالهتن عاليػػل المهلعلػػا  االهلتػػمالتتناملقػػا المكلقػػاالتػػ عاالتالشػػؾالعلػػ ال

ال.هل ن ف

 مراحل حياة الجنين

  ل  يلسـالعلمامالهأل نلالماهللاللياةالهل ن فال

 المتب أالفاختاهؽالهلل مهفالهلمنميالللبميإلل الميتل  البذلؾالص ا الهلنسل.هلال لل ال

 مف قػػػػػاالتلتصػػػػػقالهلبميإلػػػػػلالهلملللػػػػػلالفػػػػػاألـالمتبػػػػػ أالأ قػػػػػزةالهل سػػػػػـالفػػػػػمال الهلمإلػػػػػتل
ال.هلتمميف

 تبػػ أالليػػاةالهل نػػ فالفانتقػػامالهلشػػقاالهلعػػانم المتلػػ تالط ػػاةالمائلػػلالفػػمالنمػػمالهل نػػ ف ال
الهلمزفالمهلطمؿالمهألعإلام المفمالهلشقاالهلعامفاليصفخالسلمك المشابقاالللمل  .

 العوامل المؤثرة في تكوين الجنين

 .تعاضالهألـاللألماهض 

 التنامؿالهألـالللعلا  االهلطبيلال مفالهستشااةالهلطب د.ال

 الهللاللالهلن سيلاللألـ.ال

 الهت اما الهألـ.ال

 .الغذهمالهألـ



 .العماالهألـ

 هلعمهملالهلمت يلالمعػل الهلػمت ةالهلمتعسػاة ال طالػلالفتػاةالهلػمت ة اللػ متالنزيػيالأعنػامال
الهلمت ة.

 .الهلماهعل

 الطفولة الصاخبة )من الميالد حتى السادسة(. مرحمةمظاهر النمو في -2

 مفالهلناليلالهلب نيل  

 الفالط ػػلال خػػا الفػػمالمػػذ الهلماللػػلاليكػػمفالعامػػلالهلنإلػػ الأبػػازالفكع ػػاالمػػفالعامػػلالهلػػتعلـالال
ال ل الهللياةالمزم هالبفعضالهآلليا الهل طايلالكالمص المكالصاهخ.

ممعػػػ ؿالهلنمػػػمالهلبػػػ نمالهللاكػػػمالفػػػمالمػػػذ الهلماللػػػلالأ صػػػ المػػػااليمكػػػفالملاانػػػلالفالماهلػػػلالالال
الهلط لالمفالهللاكا الهلال اه يلال ل اله اه يل.الالهلتاليل.مينتلل

 مفالهلناليلالهلعلليل  

تتمػػا زالهألصػػػمه المهلصػػػاخا  الفتسػػػتل لال لػػػ الكلمػػا  الميبػػػ أالهلط ػػػلالفالملمػػػا الهلتػػػمالالال
الافا.تمااالملطعاالصمتياالمهل هالمعلالف

ميسػػتطي الهلط ػػلالهلتعػػاؼالعلػػ الهلملمػػا ال بػػلالنطلقػػا الألفال  اتػػ العلػػ اله  اهؾالمهل قػػـالالال
تسبقال  ات العل الهلنطق الميتإلخالذكامالهلط لالفمالهلمقااه الهللاكيلالمفمالتعلػـالكلمػا ال

الهللتل المللالمشكالت الهلفسيطل.

 مفالهلناليلالهلم  هنيل  

 ب أالهلتعب االهتن عالمالل لالهلط لالمنذالهلشقماالهألمل  العـاليمإلػمالفػمالطايػقالهلتمػا زالالال
المخاصلالفمالهلعاـالهلعانمالمفالهلعما العـالتساعالهلخباةالفمالتشك ل العفالطايقالهلملاماة.



مينتللالهلط لالمفالهتن عاليلالهلمت  اةال ل الهتن عاؿالفمالممه قلالهلمم ي.الميعيشالهلط ػلال
فمالمذ الهلمالللالهن عػات الع  ػ ةالكالتإلػدالمهلخػمؼالمهلسػاما الممػمالماتفطػلالفلا اتػ ال

الذ الهلمالللالفلا ات الهلعانميل.هألساسيل المتاتفطالفمالهلنصيالهلعانمالمفالم

 مفالهلزهميلالهت تماعيل  

 الفػػمالب هيػػلالهلماللػػلالتمػػمفالهلعال ػػلالفػػاألـالمػػمالهلعال ػػلالهت تماعيػػلالهلملمايػػل العػػـالتمتػػالال
الللعال لالم اله خمةالمهألخمه المهلعما المهلخات .

نمالمػػػػفالمػػػػذ الهلماللػػػػلالتاتسػػػػـالهلبػػػػ هيا الهألملػػػػ اللليػػػػاةالهلط ػػػػلالفػػػػمالمفػػػػمالهلنصػػػػيالهلعػػػػاال
هل ماعا  الل تال لعدالهألط اؿالمعاالفمالغ ػاالتعػامفاللليلػمالب ػنقـ الل ػتاليكمنػمفالفػمال

الت م الأمعاالمنقـالفمال ماعلالمهل ة الملمفالتتإلخالمظاماالهلمشااكلالهلم  هنيل.

 الثانية عشرة(. حتى السادسة الطفولة الهادئة)من مرحمةمظاهر النمو في 

 مفالهلناليلالهلب نيل  

هلنمػػمالالفػػمالمػػذ الهلماللػػلاليكػػمفالعامػػلالهلػػتعلـالأبػػازالفالليػػامال لػػ العامػػلالهلنإلػػ  ميطا الال
الهلب نمالملمفال فط ال يلاع  المتستماالهلزيا ةالفمالهلطمؿالمهلمزفالمسائاالهألعإلام.

ميسػػػػػتطي الهلط ػػػػػلالهلليػػػػػاـالفاللاكػػػػػا الهل  يلػػػػػلالكالمتافػػػػػلالمهلليػػػػػاـالفاأللعػػػػػادالهلاياإلػػػػػيلالالال
المهألشتاؿالهل  ميل.

 مفالهلناليلالهلعلليل  

مػمالماللػلالهلت ػتخالفػػمالهللػ اه الهلعلليػلالهلمختل ػل الميتإلػػخال ػ اةالهألط ػاؿالعلػ الهللػػاهمةالالال
المهلتلص ل.



متظقاال  اةالهلط لالعل ال  اهؾالهلم ا ه المهلمعانمالهلعامل الملمنقاالتظلالملػ م ةالفػمالالال
النطاؽالإل ق المتتل ـالهلذهماةالش ئاالفش ئاالمفالهتستيعادالهآللمال ل الهل قـ.

 مفالهلناليلالهلم  هنيل  

مػػمالماللػػلالمػػ ممالنسػػبم الفلػػـاليعػػ اللالن عػػات الهلصػػاخفلالم ػػم المنػػا المهألنشػػطلالهلتػػمالالال
الأفالتستل لال ل ال   ابيلالمتعلـالمت مؽ.اليمااسقاالهلط لالتتيخاللع مهن ت 

مػ الالهلتطافليػلهلتعميإلػيل الكمػاالتظقػاالأشػكاؿالهلملامػاةالالمتظقاالهلص ه ا المهلزمػات الال
الهلم اس فالمهلػأط اؿالهألمباالسنا.

 مفالهلناليلالهت تماعيل  

ال تعلـالهلط لالفمالمذ الهلمالللالممااسلالهلمسالؾالهت تماعيلالفمػاالتنطػميالعليػ المػفال ػيـالال
مهت امػػػػػػا اله تماعيػػػػػػلالمػػػػػػفالفب ػػػػػػلالهلتإلػػػػػػليلالمهلتعػػػػػػامف الفتلػػػػػػؾالمػػػػػػمالماللػػػػػػلالهلتطبيػػػػػػ ال

الهت تماعم.

ألسػػايال لػػ الهلعػػالـالهلخػػاا م المتن ػػتخالهل اصػػلالميبػػ أالهلط ػػلالفػػمالهلتلػػمؿالعػػفال طػػاا الهالال
أمامػػػ اللتصػػػليخالهلمع ػػػاالمػػػفالهت اماتػػػ  المتنشػػػأالشػػػللالهألط ػػػاؿالهبتػػػ همالفال ماعػػػلالهلعنائيػػػلال

الميكباالل مقاالبتل ـالهألط اؿالفمالهلعما.

 مفالهلناليلالهلتلل ليلالهلتأميليل  

الهلممػػػػمفالفػػػػمالهلتلل ػػػػلالهلن سػػػػم المف قػػػػاالتإلػػػػعيالهلل ػػػػزه المػػػػذ الهلماللػػػػلالمػػػػمالماللػػػػلالال
الهلتايزيلالف علالهألمإلاعالهلعلافيل.

هلمفػا  الهلخلليػلال ػاعالالالمينس الهلط لالماالكافالمفاللياتػ الهل نسػيلالهلط ليػلالميسػت خلالال
بلػمغالت ا ئقػاالهلتايزيػلالمػ الهلالهلل زه متعم التلؾالالالالمنقاالس م هاللا زةالفمالم  الهلتاهئز.

 ال.مذ الهلس م الهلخلليل



 


