
 السلوك النفسي واالجتماعي
للطفل ودور الوالدين



 الجانب االنفعالي للطفل في مرحلة الطفولة
المبكرة

يبدأ سن الطفولة المبكرة من سن (6-2) أعوام

السلوك االنفعالي
حيث    التوازن،  عدم  بمرحلة  الفرد  حياة  من  المرحلة  هذه   ُتسمى 
ومتناقضة، ومتنوعة  فيها  ومبالغ�  شديدة  الطفل  انفعاالت   تكون 
المخاوف وقوة المزاج وشدة   وتظهر فيها االنفعاالت في صورة حدة 

الغيرة

انفعال الحب 
إال هو  ما  لوالديه  وحبه  ذاته،  على  الطفل  حب  يتركز  البداية   في 
المرحلة هذه  وفي  طلباته.  كل  له  يلبيا  حتى  له؛  لحبهما   استثارة 

يثور الطفل على القيود التي يفرضها عليه الوالدان
انفعال الخوف

إدراكها،     على  لقدرته  وذلك  الطفل  عند  الخوف  مثيرات   تزداد 
أن والموت، ويمكن  الحيوانات والظالم والفشل  بالتدريج من   فيخاف 

تكون هذه المخاوف عائق كبير في سبيل نموه الصحي السليم
الغضب

بالثأر وا³خذ  اللفظي،  باالحتجاج  المصحوب  الغضب  نوبات   تظهر 
عند وخاصة  والعدوان،  والمقاومة  العناد  أيضا  يصاحبها  و   أحيانا، 

حرمان الطفل من إشباع حاجاته
ا³حالم المزعجة

أخرى مرحلة  أية  من  أكبر  بدرجة  المرحلة  هذه  في  الطفل   تنتاب 
ويكون نومه مضطربا

الغيرة
تحول بسبب  وذلك  جديد؛  طفل  ميالد  عند  بالغيرة  الطفل   يشعر 

االهتمام عنه بعد أن كان هو موضع االهتمام
التعبير االنفعالي 

مثل: عديدة،  مجاالت  في  االنفعالية  حياته  عن  تعبير¹  الطفل   يجد 
يعتبر االنفعاالت، كما  تلك  عنه حدة  يخفف  قد  مما  واللعب،   ا³حالم 

في نفس الوقت وسيلة للكشف عنها ولعالجها أيضا
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 دور الوالدين للتعامل مع الطفل نفسي� في هذه
المرحلة

إحاطة الطفل بالدفء والحنان
تعليم الطفل ضبط االنفعاالت في هذه السن 

حماية الطفل من مصادر الخوف 
البعد عن العقاب البدني 

البعد عن التعامل مع الطفل بمبدأ ا³مر والنهي 
البعد عن تكليف الطفل بما ال يطيق 

الغيرة  مشاعر  تتولد  ال  حتى  ا³بناء؛  بين  المعاملة  في   المساواة 
والحقد بينهم
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 الجانب االجتماعي للطفل في مرحلة الطفولة
المبكرة (2 – 6) أعوام

العالقات االجتماعية 
جماعة ومع  ا³سرة،  في  االجتماعي  والتفاعل  العالقات  دائرة   تتسع 

الرفاق باتساع عالم الطفل
من الجديد  وتعلم  ا³نشطة  من  الكثير  في  الطفل  اندماج   يزداد 
 الكلمات والمفاهيم، ويمر بخبرات جديدة تهيء له االنتقال من كائن

بيولوجي إلى كائن اجتماعي
نمو السلوك الُخلقي 

السلوكية ومعاييرهما  واتجاهاتهما  الوالدين  قيم  الطفل   يكتسب 
 خالل هذه الفترة، نتيجة لتعرضه لمتغيرات التنشئة االجتماعية من

ثواب وعقاب وتقليد
الصداقة

ومحادثتهم، معهم،  واللعب  اÉخرين  مصادقة  الطفل   يستطيع 
 ونجاحه في العالقات االجتماعية خارج المنزل يتوقف على نوع الخبرات

التي يتلقاها في تربيته على أيدي والديه
التعاون 

يظهر الفريق في حياة الطفل، وفيه يصبح الطفل واعي� بوجود اÉخرين
الزعامة 

 الزعامة عند الطفل وقتيه في هذه المرحلة، ال تكاد تظهر عنده حتى

 تختفي
المكانة االجتماعية 

التطبيع عملية  في  الحرجة  السنوات  هي  الفترة  هذه   تعتبر 
 االجتماعي للطفل، ويتوقف السلوك االجتماعي كم� وكيف� على خبرات
 الطفل والظروف البيئية التي يتعرض لها وعالقته بها، ويشمل ذلك

سلوك القيادة والسيطرة والتبعية والمسايرة االجتماعية
المنافسة 

وتبلغ الثالثة،  التي تظهر عليه في سن  المنافسة  إلى  الطفل   يميل 
ذروتها في الخامسة

العناد 
 يكون في ذروته حتى العام الرابع، ويتضح ذلك في الثورة على النظام
أوامرهم، الذي يدفع به إلى عصيان  الكبار ا³مر   ا³سري وعلى سلطة 
التربية تسلطي� عقابي� فإنه يؤدي بالطفل إلى تنمية  وإذا كان نظام 

العصيان والتمرد وكذلك القيام بالسلوك العدواني واالنسحابي
االستقالل 

الطعام، تناول  مثل:  ا³مور،  بعض  في  االستقالل  نحو  الطفل   يميل 
 واللبس، إال أنه ما زال يعتمد إلى حد كبير على اÉخرين، واالستقالل ال
شخصية وسمات  فردية  فروق  توجد  حيث  ا³طفال؛  لجميع   يتحقق 

مختلفة

 دور الوالدين في التعامل مع الجانب االجتماعي
للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

.تعليم الطفل السلوك االجتماعي مثل: التعاون واحترام اÉخرين -1
.تعليم الطفل القيام بالدور االجتماعي -2

الرعاية -3 إلى  حاجاته  يشبع  الذي  للطفل  االجتماعي  الجو   توفير 
.والتقبل

 استخدام الثواب بدال من العقاب كوسيلة لÒصالح، مع مراعاة البعد -4
الطفل لدى  يتكون  حتى  التربية  في  والدكتاتورية  التسلطية   عن 

.إحساس إيجابي بالذات
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 الجانب االجتماعي للطفل في مرحلة الطفولة
المبكرة (2 – 6) أعوام

العالقات االجتماعية 
جماعة ومع  ا³سرة،  في  االجتماعي  والتفاعل  العالقات  دائرة   تتسع 

الرفاق باتساع عالم الطفل
من الجديد  وتعلم  ا³نشطة  من  الكثير  في  الطفل  اندماج   يزداد 
 الكلمات والمفاهيم، ويمر بخبرات جديدة تهيء له االنتقال من كائن

بيولوجي إلى كائن اجتماعي
نمو السلوك الُخلقي 

السلوكية ومعاييرهما  واتجاهاتهما  الوالدين  قيم  الطفل   يكتسب 
 خالل هذه الفترة، نتيجة لتعرضه لمتغيرات التنشئة االجتماعية من

ثواب وعقاب وتقليد
الصداقة

ومحادثتهم، معهم،  واللعب  اÉخرين  مصادقة  الطفل   يستطيع 
 ونجاحه في العالقات االجتماعية خارج المنزل يتوقف على نوع الخبرات

التي يتلقاها في تربيته على أيدي والديه
التعاون 

يظهر الفريق في حياة الطفل، وفيه يصبح الطفل واعي� بوجود اÉخرين
الزعامة 

 الزعامة عند الطفل وقتيه في هذه المرحلة، ال تكاد تظهر عنده حتى

 تختفي
المكانة االجتماعية 

التطبيع عملية  في  الحرجة  السنوات  هي  الفترة  هذه   تعتبر 
 االجتماعي للطفل، ويتوقف السلوك االجتماعي كم� وكيف� على خبرات
 الطفل والظروف البيئية التي يتعرض لها وعالقته بها، ويشمل ذلك

سلوك القيادة والسيطرة والتبعية والمسايرة االجتماعية
المنافسة 

وتبلغ الثالثة،  التي تظهر عليه في سن  المنافسة  إلى  الطفل   يميل 
ذروتها في الخامسة

العناد 
 يكون في ذروته حتى العام الرابع، ويتضح ذلك في الثورة على النظام
أوامرهم، الذي يدفع به إلى عصيان  الكبار ا³مر   ا³سري وعلى سلطة 
التربية تسلطي� عقابي� فإنه يؤدي بالطفل إلى تنمية  وإذا كان نظام 

العصيان والتمرد وكذلك القيام بالسلوك العدواني واالنسحابي
االستقالل 

الطعام، تناول  مثل:  ا³مور،  بعض  في  االستقالل  نحو  الطفل   يميل 
 واللبس، إال أنه ما زال يعتمد إلى حد كبير على اÉخرين، واالستقالل ال
شخصية وسمات  فردية  فروق  توجد  حيث  ا³طفال؛  لجميع   يتحقق 

مختلفة

 دور الوالدين في التعامل مع الجانب االجتماعي
للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

.تعليم الطفل السلوك االجتماعي مثل: التعاون واحترام اÉخرين -1
.تعليم الطفل القيام بالدور االجتماعي -2

الرعاية -3 إلى  حاجاته  يشبع  الذي  للطفل  االجتماعي  الجو   توفير 
.والتقبل

 استخدام الثواب بدال من العقاب كوسيلة لÒصالح، مع مراعاة البعد -4
الطفل لدى  يتكون  حتى  التربية  في  والدكتاتورية  التسلطية   عن 

.إحساس إيجابي بالذات


