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 الخصائص العمریة واالحتیاجات النفسیة

 )بعد الرضاعة وحتى المراھقةمن  أبنائي(
 

 سنتین:ال سن

 
 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 تحكم أكبر في قدراتھ الحركیة

 سقوط أقل وتوازن أعلى

 مسك القلم ورسم خطوط غیر منتظمة

 القفز –أبراج المكعبات بناء  –رمي الكرة 

 (خاصة للكبار) المحاكاة

 یستمتع بالعالقات المكانیة

 تصنیف األشیاء وتمییز الحیوانات

 ممارسة ألعاب بھا شد ودفع، لذا أحیانا نجده یستخدم یدیھ بعنف أثناء التعامل مع آخرین

 (خاصة األطفال) لتواصل مع اآلخرینیتحمس ل

 

واكتسابھ مفردات جدیدة في ھذه المرحلة، فھو یستمتع بالقصص والحكایات والكتب نتیجة تطور لغة الطفل 
 المصورة ذات الرسوم الواضحة والكلمات القلیلة.

 یحب التحدث ویبدأ في إجراء المحادثات.

 تبدأ األنا العلیا في الظھور في تلك السن، لذلك یتمسك الطفل بأشیائھ كثیرا، وقد یرفض المساعدة.

 یصبرال 

 لتحرك كثیراا
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تبدأ لدیھ الرغبة في االستقاللیة، لذا نجده یرید إطعام نفسھ بنفسھ، فتح الباب وغلقھ، السیر بمفرده خارج 
 األب ... إلخ /المنزل ورفض إمساك ید األم

 یتعرف على حدوده في البیئة المحیطة بھ، ویختبر كثیرا قوة وثبات كلمة (ال)

عاالت العاطفیة نتیجة النمو والتطور المعرفي والعقلي لدیھ، ونجده أحیانا یفقد یمر في ھذا العمر ببعض االنف
 توازنھ النفسي وتوازن تصرفاتھ المعتادة.

----------------------------------------- 

 یحتاج إلى:

 مساحات آمنة للتحرك واالستكشاف والتجریب

 توفیر ألعاب تسمح لھ بالشد والدفع بشكل سوي وآمن

 واألوراق واألقالم دون تدخل وال تعدیل وال توجیھ –توفیر ألعاب البناء السھلة 

 االنصات لھ عند تحدثھ دون تصحیح كلماتھ في تلك األوقات

ومحاورتھ في موضوعات كثیرة مھما بدت كبیرة ولكن  –التحدث معھ كثیرا بشكل صحیح وبكلمات واضحة 
 بكلمات بسیطة قصیرة.

 المصورة وحكایة الحوادیت لتعزیز قدراتھ التخیلیة.قراءة القصص والكتب 

 التعامل معھ بصبر وتفھم

 منحھ وقت أكبر لمعالة ما یدور حولھ وما یقال لھ، ثم استقبال رد فعلھ

وجود روتین ثابت في حیاتھ لیساعده على استعادة توازنھ النفسي، ولتعلم ما یجب علیھ فعلھ في مناخ آمن 
 ن العادات الیومیة.وتثبیت الكثیر م – مستقر

 قلل معھ استخدام كلمة أل، واستخدم بدائلھا الكثیرة

 (جوكر) محددة ادیلھ اخیتارات

 احترام حدوده وممتلكاتھ وعدم التعدي على خصوصیتھ

 .البسیطة الیومیة إشراكھ في بعض المھام

 تخصیص وقت للعب معھ بتركیز.

 تجاھل األخطاء وعدم التركیز علیھا.

 وبدلھا االختیارات استخدام األسئلة التي إجاباتھا بنعم أو التقنین 

 تقلیل استخدام كلمة ال معھ
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 سنوات: 3سن ال

 
 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 یمیل إلى بعض التقبل والطاعة.ویقل عناده نسبیا، 

 شعورا باألمانیكون أكثر استقرارا و

 مركبة.یستطیع إقامة حوارات أطول ویبدأ استخدام جمل 

 یلتقط الكلمات الجدیدة بسرعة ویحاكیھا.

 قد یمر ببعض التأتأة بسبب تسارع اكتسابھ للمعارف والمھارات في تلك السن.

 تبدأ مرحلة األسئلة الكثیرة.

 یفھم األوامر المركبة.

 تزداد رغبتھ في التواصل مع آخرین.

 یحب اللعب أكثر.

 أیضا.یكسب الصداقات بسھولة ویخسرھا بسھولة 

 یحاول التعبیر عن مشاعره وعواطفھ المختلفة.

 لمشاعر وعواطف اآلخرین. االنتباهیبدأ 

 یحاكي الكبار واألصدقاء.

طیع مشاركة عدد محدود من ، وإن كان یست، ویبدأ في تفھم مفھوم الملكیةما زال یمیل لالستئثار بأشیائھ
 ألعابھ.

 بشكل واضح.یبدأ شغفھ واستعداده للتعلم في الظھور 

 یستطیع االنفصال عن والدیھ.

 

------------------------------------- 
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 :یحتاج إلى

 فرص للتعلم وزیادة معارفھ

 احترام ممتلكاتھ وخصوصیتھ بشكل أكبر

 إشراكھ في بعض األعمال المنزلیة الخفیفة لتعزیز ثقتھ بنفسھ وقدراتھ.

 بھا، لتعزیز رغبتھ في االستقالل وتحمل المسئولیة.تفویض بعض األعمال الشخصیة لھ یقوم 

 تثبیت الروتین الیومي لھ، وتكرار األشیاء إذا أراد ھو ذلك، لتعزیز شعوره باألمان النفسي واالستقرار.

 االستماع ألسئلتھ واإلجابة علیھا.

 إقامة الحوارات والنقاشات معھ.

 التحدث معھ عن العواطف والمشاعر.

 ببساطة عن عالقاتھ باآلخرین، لتعلیمھ المھارات االجتماعیة الالزمة لھ.التحدث معھ 

 التحدث معھ عن نفسھ، لمساعدتھ على إدراك ذاتھ والتعرف على نفسھ.

 تجاھل الكثیر من األخطاء التي یقوم بھا.

 تخصیص وقت لقضائھ معھ بتركیز، لزیادة التقدیر الذاتي لدیھ والشعور بالحب واألمان.

 ل نفس األشیاء بنفس الطرق، لتعزیز األمان وزیادة الثقة.تكرار فع

 تحویل المھام المطلوبة منھ أللعاب، ویمكن مصاحبتھا بالغناء.

 التعامل مع التأتأة بھدوء تام وصبر وعدم تصحیح وقتي، أو إسراع بالمساعدة.

 التعامل مع نوبات إحباطھ وغضبھ بھدوء وتفھم.

 للمشاركة في اختیار الكتب. ابھ للمكتبةفي القراءة لھ، واصطح االستمرار

 
 

 

 ).. تغاضي عن كثیر من األخطاء إشراف .. تشتیت .. إعادة توجیھ سنوات: 3حتى سن  (السیاسة العامة

 

 

\ 

\ 
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 سنوات: 4سن ال

 
 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 تستمر التأتأة في البدایة

 المشاعر خاصة مشاعر القلق والتوتر.یمر الطفل في البدایة باضطرابات عاطفیة وفورة في 

 إلخ)... -الخیال  –الحیوانات  –الوحدة  –تظھر معھ مخاوف من أشیاء مختلفة (الظالم 

 .. تنعكس في ألفاظھ وحركاتھ یظھر ما یسمى ب (ثورة السلوك)

 ...إلخ) -فضول  –أسئلة  –(نقاش  )ثورة العقل( مرحلة ثم تظھر

 رغبتھ في االستقالل واضطراره لالعتماد على الوالدین في كثیر من األشیاء.یمر بصراعات نفسیة بین 

 قفز السلم والتسلق.

 تعلم ارتداء مالبسھ بنفسھ.

 تكوین جمل مركبة أطول، واستخدام حروف الربط فیھا.

 لماذا) –متى  –فھم أسئلة (كیف 

 ال.قدراتھ الخیالیة تزید، وأحیانا ال یستطیع التفریق بین الوقع والخی

 .یكتمل نمو الجھاز البصري

 یجد صعوبة مرة أخرى في االنفصال عن والدیھ.

 الحاجة للفت االنتباه إلیھ، حتى لو عن طریق تعمد األخطاء.

 اإلقبال على األخرین، والمبادرة بتكوین صداقات.

 ال یزال یتمحور حول ذاتھ، ویقاوم التغییر.

 

--------------------------------------- 
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 یحتاج إلى:

 تقبل تغیر سلوكیات الطفل دون موافقة وال رفض

 التعامل معھ بھدوء

 حرك والتجریب.للعب والت مزید من مساحات األمان

 توفیر فرص أكبر الكتساب اللغة وإقامة الحوارات.

 المنزل والعائلة.مساعدتھ على االستقالل واالحتكاك خارج إطار 

 بدون انتقادات. توفیر مناخ آمن للخطأ والتعلم

 نتظام فیھ، حیث یساعد ھذا في تطمینھ والتقلیل من مخاوفھ واضطراباتھ.تثبیت روتین النوم واال

 تشجیعھ على زیادة عدد المھام التي یؤدیھا بمفرده، بشكل آمن.

 ي تعلم العادات والسلوكیات وزرع األسس.اإلكثار من القصص والحكایات، ألنھا أنسب طریقة لھ ف

 االستمرار في تخصیص وقت لقضائھ معھ بتركیز وانتباه كامل.

 تنویع األنشطة التي یمارسھا ویتعرض لھا في حیاتھ.

 ...إلخ) -الحزن  –التعامل مع مشاعره بجدیة واحترام دون تعاطف (الخوف 

 تصید سلوكیاتھ الجیدة وتشجیعھا.

 فوائدھا) –أضرارھا  –كل السلوكیات (أسبابھا  الحدیث معھ عن

 اإلجابة عن كل أسئلتھ، ومشاركتھ البحث عن إجابات

 تشجیع فضولھ ومبادرتھ باألسئلة
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  سنوات: 5سن ال

 
 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 احتیاجھ لالستقالل یزید.

 یمیل لاللتزام بالقواعد في المجموعات.

 .األلعاب الجماعیةیبدأ المشاركة في 

 أصدقائھ. إعجابیسعى لنیل 

 مرحلة استقرار نفسي.

 تختفي التقلبات السلوكیة.

 یتكیف في عالقاتھ االجتماعیة.

 یزید تعلقھ بوالدیھ وخاصة أمھ في ھذه السن.

 یستمتع بالمساعدة.

 یبدأ التمییز بین الواقع والخیال.

------------------------------------------------ 

 یحتاج إلى:

 بمفرده، بشكل آمن. لنفسھ تشجیعھ على زیادة عدد المھام التي یؤدیھا

 تشجیعھ على زیادة مساحة دوره داخل المنزل.

 األسس.اإلكثار من القصص والحكایات، ألنھا أنسب طریقة لھ في تعلم العادات والسلوكیات وزرع 

 االستمرار في تخصیص وقت لقضائھ معھ بتركیز وانتباه كامل.

 تنویع األنشطة التي یمارسھا ویتعرض لھا في حیاتھ.

 توفیر فرص احتكاك بأطفال آخرین وتكوین صداقات.

 ...إلخ) -الحزن  –(الخوف  غاضيالتعامل مع مشاعره بجدیة واحترام دون ت

 وتشجیعھا.تصید سلوكیاتھ الجیدة 
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 فوائدھا) –أضرارھا  –الحدیث معھ عن كل السلوكیات (أسبابھا 

 اإلجابة عن كل أسئلتھ، ومشاركتھ البحث عن إجابات

 تشجیع فضولھ ومبادرتھ باألسئلة

 

 

 

  سنوات: 6سن ال

 

 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 في حیاة الطفل، یكون فیھا متمركز حول ذاتھ. بدایة مرحلة جدیدة

 تظھر مالمح شخصیة الطفل.

 بشكل أساسي نحو نفسھ، وأحیانا نحو اآلخرین)مندفع العاطفة (

 ، الطمع ...إلخ.تظھر بھ بعض الخصائص ذاتیة التمركز، مثل األنانیة

 وال یقبل الخسارة. لدیھ رغبة كبیرة في الفوز

 الحزن واإلحباط.یمر بالكثیر من مشاعر 

 وتتبع السلوكیات الحسنة. یظھر لدیھ تمرد على االلتزام بأداء المھام

 یزداد وعیھ واھتمامھ بآراء اآلخرین.

 التذمر من تصرفات أصدقائھ.

 زیادة التركیز على التعبیر عن مشاعره ورغباتھ.

السلوك، ورغبتھ في التمرد والتجریب المرور ببعض الضغوطات والصراعات النفسیة بین رغبتھ في حسان 
 والخروج عن المألوف.

 مرحلة انتقال لعالم أوسع وأكثر تأثیرا من حولھم.

یثق في بعض قدراتھ وال یثق في البعض اآلخر، لذا تجد الطفل في ھذه السن یمر بنوبات قلق وضیق وإحباط 
 متكررة.
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------------------------------------------------- 

 تاج إلى:یح

 احترام خصوصیتھ، واستئذانھ مع احترام حقھ تماما في الرفض.

 تعلم كیفیة التعامل مع الحزن (عن طریق المحاكاة فقط)

 احترام تقلباتھ مع عدم الخضوع لھا.

 مدح سلوكیاتھ مدح إیجابي ولیس مرضي.

 نقل إعجاب اآلخرین بسلوكیات معینة لدیھ، ولكن بقدر محدد.

 مليء بالقبول والحب والدعم.توفیر مناخ 

 االستماع لھ بعنایة وتركیز واھتمام أوقات كثیرة.

 القراءة معھ ولھ بشكل مستمر، لتعزیز التواصل والتعلم.

 ربط سلوكیاتھ بھدف أعلى وأسمى (هللا)

 

 

 

 سنوات: 7سن ال

 

 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 یمیل لالنسحاب والوحدة.

 والمراقبة. والتفكریظھر لدیھ التأمل 

 یمیل لالستقرار.

 زیادة التركیز على التعبیر عن مشاعره ورغباتھ.

 لدیھم خیال حي خصب.

 یمیل لقراءة األشعار واألدب إن توفر لھ ذلك.



Enjoy Your Parenting                                                                                    www.lady-land.org 

 

1                                                                                                                   
 

 یستمتع باختالق الكلمات التي ال معنى لھا.

 تزداد رغبتھ في االستقالل عن أھلھ واالبتعاد عن محیطھم.

 الكبار في أشیاء أكثر وأكبر.حب تقلید 

 الدخول في منافسات ومشادات مع أخواتھم األصغر.

 محاوالت لجذب اھتمام اآلباء، حتى لو عن طریق إساءة السلوك.

 األسرة بالنسبة لھ ھي المنفذ لتفریغ مشاعره غیر السعیدة.

 أحیانا یستطیع التعامل مع تقلباتھ العاطفیة وأحیانا ال.

------------------------------------------- 

 یحتاج إلى:

(العبادات، السیر في الطبیعة، األعمال المنزلیة ...  .تنوع األنشطة التي تساعده على التأمل واستغالل طاقتھ
 إلخ)

 توفیر مناخ مليء بالقبول والحب والدعم.

 االستماع لھ بعنایة وتركیز واھتمام أوقات كثیرة.

 مستمر، لتعزیز التواصل والتعلم.القراءة معھ ولھ بشكل 

 تمثیل القصص والمسرحیات واألشعار معھ، لتطویر قدراتھ اللغویة والمعرفیة.

 شجعھ على االنضمام لمجموعات، سواء في أنشطة، أو فرق عمل في المدرسة.

 

 

 

  سنوات: 8سن ال

 

 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 مغامر

 لالستكشاف والتجریب.یخرج من عزلتھ ویزید حبھ 



Enjoy Your Parenting                                                                                    www.lady-land.org 

 

1                                                                                                                   
 

 تتولد عنده المثابرة وتجاوز أخطائھ الكثیرة.

 الرغبة في إحسان السلوك، مع عدم قدرتھ على االلتزام بذلك باستمرار.

----------------------------------------- 

 یحتاج إلى:

األنسب لھ، توكیل مھام كبیرة لدیھ إشراكھ في اختیار وتقریر األنشطة ( مساحات وأنشطة للتجریب والتعلم.
 "بموافقتھ" والصبر على تعلمھ وخطؤه أثناء أدائھا، ... إلخ)

 ؤه بدعم وتشجیع.مساحات آمنة لتقبل خط

وضع قواعد وحدود واضحة في المنزل، وتكون عواقبھا معروفة مسبقا، ویتم تطبیقھا على جمیع من 
 بالمنزل.

ومواجھة التحدیات. ألن ذلم یزید من ثقتھ بنفسھ، ویشبع رغبتھ في  تشجیعھ على تعلم مھارات حل المشكالت،
 االستقالل واالعتماد على ذاتھ.

 الحظ سلوكیاتھ الجیدة مھما كانت صغیرة وامدحھا، دون مبالغة. ویكون المدح للتصرف نفسھ.

 تحدث معھ عن إنجازاتھ وأصدقائھ وأي موضوعات تھمھ.

 مر، ضغط األصدقاء، العنف واإلساءة، الثقافة الجنسیة ...إلختطرق معھ لموضوعات كبیرة؛ مثل التن

 

 

 

 سنوات: 9سن ال

 

 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 أتقن الكثیر من المھارات واألنشطة.

 ثقتھ في نفسھ تزید.

 لدیھ ھدوء نفسي داخلي.

 یستقل عن أھلھ بشكل قوي، وینتقد أھلھ.
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 ویتحدى كثیر مما یقال إلیھ.یجادل في الكثیر من الموضوعات، ویرفض 

 تم بأصدقائھ أكثر من ذي قبل، ویزداد عن اھتمامھ بأھلھ.یھ

 فیشعر باأللم في یده إذا رفض أداء واجباتھ. أحیانا تنعكس مشاعره على جسده،

-------------------------------------------- 

 یحتاج إلى:

 االستماع لھ بعنایة وبأمانة.

 توفیر القبول والحب لھ.

 االستمرار في تنمیة مراقبة هللا لھ.

 ، وإقرار مشاعره والتعاطف معھ مع عدم الخضوع لتمرده.عدم تكذیبھ

 

 

 

 :ةسن 11 – 10سن ال

 

 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 یحتاج إلى االعتراف بقیمتھ داخل األسرة.

 والقبول یزداد.احتیاجھ للتقدیر 

 قلقھ من قبول األصدقاء.یزداد 

 .أحیانا یمیل لألسالیب السلمیة في التعامل

 یتأثر كثیرا بآراء أھلھ لھ، وتقییمھم لكل ما یقوم بھ، ولھ ھو شخصیا.

 تزداد احتماالت طاعة االبن وتعلقھ بأھلھ في تلك السن.

 السلوك.یلجأ أحیانا للفت االنتباه عن طریق إساءة 

----------------------------------- 
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 یحتاج إلى:

 تخصیص وقت للقضاء معھ.

؛ مثل ضغط األصدقاء، قیمة اإلنسان، األھداف والغایة في التحدث معھ في موضوعات عامة تھم سنھ
 الحیاة...

 شجعھ لالشتراك في أنشطة والدخول ضمن مجموعات.

 سلوكیا عن األصدقاء.تكلم معھ عن أھمیة االستقالل 

 اشركھ في أعمال المنزل بانتظام.

 شجعھ على وضع األھداف الخاصة بھ.

 التزموا بھا.وضع قواعد عامة للمنزل. اجعلھا واضحة، 

 تحدث معھ عن التغیرات الجسدیة التي یمر بھا أو سیمر بھا. 

 

 

 

 سنة 14 – 12من سن 

 

 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 المراھقة المبكرة)  –(مرحلة المیالد الثاني 

 تحدث فیھا تغیرات كبیرة في كافة مجاالت النمو كمیا، وكیفیا

 یتغیر حجم الجسم من طول ووزن

 تحدث إفرازات ھرمونیة مفاجئة.

 تبدأ نسب أعضاء الجسم في الثبات.

 )... -الجسم  –الوجھ  –االبط  –الخصائص الجنسیة (شعر العانة بعض نمو 

 المرور باضطرابات في األكل والنوم.
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 ھرھم.القلق بشأن شكلھم ومظ

 التأرجح بین ضعف الثقة بأنفسھم، واإلیمان بقدراتھم.

 تقلبات في الحالة المزاجیة العامة.

 التفكیر والتعامل مع المفاھیم المجردة؛ مثل العدالة، الحریة، الحق،

 إدراك الخصائص الداخلیة لألشیاء.

 للتفكیر في النظریات الكلیة والعمیقة.یتطرق 

 یمر بمرحلة التفكیر التعمیمي.

 یعي مفھوم الزمن وإدراك المستقبل بشكل صحیح، مما یساعده في وضع الخطط واألھداف.

 یستطیع تعلم طرق لالحتفاظ بالمعلومات واستدعاؤھا من الذاكرة.

 یستخدم الرموز.

 االجتماعي، ویتوقف التوافق على خبراتھ السابقة في تلك المنطقة.یسعى لتحقیق التوافق 

 یحب التواجد في مجموعات ویسعى للشعور بالقبول منھا.

 یختار صدیق واحد یكون المقرب منھ.

 قد یتقمص سلوكیات شخص معین یعتبره قدوة بداخلھ دون اإلعالن عن ذلك.

 تزداد لدیھ المنافسة.

 .ینتابھ شعور بالنقص والفراغ

 تظھر األحاسیس والمشاعر المرھفة جدا والمتحسسة ألي شيء مھما بدا طبیعیا.

 یمیل لكبت مشاعره وعدم إظھارھا.

 المیل للعطاء واإلخالص بشدة لمن یحبون.

 یھتم بالجنس اآلخر.

 تظھر المیول السیاسیة واألدبیة واالجتماعیة.

 یھتم بملبسھ ومظھره الخارجي بشدة.

الدیني بفترة یقظة وجدیة، ویعتمد ذلك على األساس الذي تم وضعھ سابقا داخل األسرة یمر السلوك 
 والمدرسة.

 تزداد رغبتھم في االمتالك والخصوصیة.
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 تظھر لدیھ الرغبة في االبتعاد عن األھل والخروج من مظلتھم تماما.

 یمر بنوبات من اإلحباط والحزن والقلق.

 وما یفكر بھ.  تزداد قدرتھ في التعبیر عن مشاعره

--------------------------------------------- 

 یحتاج إلى:

 توفیر مناخ آمن مليء بالحب والقبول.

 تفھم تقلبات العواطف والحالة الشعوریة لدیھم.

 االستماع لھم بإنصات واھتمام ودون أحكام وال محاوالت إقناع.

 الكمال.تشجیعھ على تقبل فكرة النقص والقصور وعدم 

 ، والقیمة المكرمة لإلنسان.تشجیع التركیز على الجمال الداخلي الروحي

 توطید الروابط العاطفیة معھم.

 التحدث أمامھ عن نماذج ناجحة وكیف كانت حیاتھم السابقة.

 منحھ بعض الحریة ومساحات التخاذ القرارات بنفسھ.

 احتوائھ وتفھمھ.

 .عدم اتباع العنف وال الضغط معھ إطالقا

 التفاوض معھ على حلول تناسب جمیع األطراف حتى وإن لم تكن األمثل.

 استخدام أسلوب االقتراحات، وفي الضروریات فقط.

 احترام شخصیتھم مھما حدث منھم من أخطاء.

 التفاعل مع مشكالتھ واھتماماتھ بصدق ودون تكلف.

 المجاملة والثناء والتعبیر عن الحب كثیرا من األب واألم.

 ودعمھ في وضع قیم لھ وتدریبھ علیھا. تشجیعھ

 استخدام األمانة والمباشرة معھ أثناء الحدیث.

 حاول التعرف على أصدقائھ.

 ، مثل القیادة السریعة، التدخین، المخدرات...السیئةتحدث معھ عن مخاطر الممارسات الشبابیة 

 احرص على أوقات تناول الطعام سویا وبحمیمیة.



Enjoy Your Parenting                                                                                    www.lady-land.org 

 

1                                                                                                                   
 

 مخاطر اإلنترنت وكیفیة الحمایة الشخصیة علیھ.تحدث معھ عن 

 

 

 

 سنة 17- 15من سن 

 
 

 خصائص نفسیة ومعرفیة:

 تكون على األرجح اكتملت مرحلة البلوغ.

 تظھر مخاوف أكبر لدیھم بخصوص الشكل والجسم.

 تظل عالقات األصدقاء تمثل لھم أعمیة كبیرة.

 ھوایات.تبدأ اھتمامات أخرى بأنشطة أو ریاضات أو 

 یظھر لدیھم شغف كبیر بالعالقات الرومانسیة والجنسیة.

 تقل المشاحنات مع األھل نسبیا.

 تزداد االستقاللیة عن األھل بشكل أكبر.

 یقل الوقت الذي یقضوه مع األھل ویزداد وقت األصدقاء.

 تزداد نوبات القلق واإلحباط والحزن.

 التخطیط لھ.یبدأ التفكیر في مستقبلھ وقد یحاول 

----------------------------------------------- 

 یحتاج إلى:

 التحدث معھ عن كل ما یھمھ ویقلقھ.

 سلوكیة تطرأ علیھ، وتحدث معھ عنھا.الحظ أي تغیرات 

 اھتم بنشاطاتھ وھوایاتھ وشاركھ اھتماماتھ.

 جاملھ وتحدث معھ عن إنجازاتھ ونجاحاتھ مھما كانت بسیطة.
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 بھ ھو شخصیا. اھتمامكاظھر 

 تستمتعوا بھا سویا. وقت لھ تقضیھ معھ في اھتمامات مشتركةخصص 

 استمع لھ بعنایة واھتمام، واحترم كل آراؤه.

 شجعھ على حل مشكالتھ، والتفكیر في كیفیة تخطي أي عقبات تواجھھ.

 تحدث معھ عن مخاطر اإلنترنت وكیفیة الحمایة الشخصیة علیھ.

 ساعده في التخطیط للمواقف التي تسبب لھ توتر وقلق. 

 احترم خصوصیتھ، ومساحاتھ الخاصة.

 شجعھ على العادات السلیمة في األكل والنوم والتمارین الریاضیة.

 

 
 

 

 –الصغیرة ركز على اإلیجابیات  :كّون صداقة مع الشاب. 1(السیاسة العاملة للتعامل مع فترة المراھقة: 
 شاركھ العبادة –شاركھ المتعة  –حادثھ كصدیق  –عبر لھ عن حبك 

الحزم واللین استخدام  –مھارات حل المشكالت  –اقبل ابنك بعیوبھ  –الصبر . حل المشاكل بدون مشاكل: 2
 سویا)
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 تان ھامتان في الخصائص العمریة لألطفال:ظمالح

تؤثر على سلوك اإلنسان. وھناك عوامل أخرى كثیرة. فال السن ھو فقط واحد من العوامل التي  •
 مؤثر.ومع ذلك ھو عامل ھام  ینبغي الحكم على أوالدنا وال تقییمھم وال قولبتھم من خالل سنھم.

نفس العمر بضبط. طبیعي جدا مرور الطفل بالخصائص الخاصة بكل عمر، ال یكون بالضرورة في  •
منھم یمرون بنفس خصائص  50طفل في سن معین:  100( أن یسبقھ أو یتاخر عنھ بعض الشيء.

المتبقیین سیمرون بنفس  25یكونوا مروا بتلك الخصائص مبكرا عن ھذا العمر، وال 25العمر؛ و
 )نسبیاالخصائص بعد تخطي ھذا السن 

 

(بشكل عام شخصیات األبناء مثل رسم القلب .. كلما زادت التقلبات والصعود والھبوط، كلما 
دلیل صحة ونمو قوي إیجابي. إذا تحول ھذا الخط إلى خط مستقیم ثابت، فھذا دلیل كان ھذا 

 على وفاة النمو والتطور اإلیجابي)
 

 

 

 الواجب:

نفذ نشاط األسئلة مع األوالد  •
 .واسألھم عن الفید باك ودونھا

األوامر ودّون اختر یوم لألسئلة بدل  •
 عن النتائج


