
חברתית מהלידה עד -התפתחות רגשית

 סקירה-גיל ההתבגרות

 טל קלודי

 

talc© 



 בינקות

 מתחמם לאט, קשה,רגיל-נוח: טמפרמנט•

 התקשרותהתגבשות הדרגתית של •

,  השליטה ברגשות בעזרת המבוגרים, רגשות בסיסייםהבעה של •

 פחד  מזרים, ניצנים של רגישות לרגשות של אחרים

מנסה להשפיע על תינוק  , תינוקות אחריםראשונית לגבי סקרנות •

     אחר

מוכנות להפרדה מדמות ההתקשרות ולגיבוש  , ביטחון

 העצמי



 בגיל הרך

השפעה הדדית בין ; והתבססות של מאפייני הטמפרמנטרציפות •

 הטמפרמנט לסביבה

סוכני  ,בסיס להתקשרויות עם מטפלים אחרים , רציפות ההתקשרות•

 חברות

העדפה של , תיווך משמעות , שיתוף פעולה, ניצני התנהגות משלימה•

 פעוט קבוע

, ויסות בשנייםעדיין , מאמצים לשלוט ברגשות,התחלה של אמפטיה•

,  פחד נטישה, בושה)התווספות רגשות , חרטה מגלה    התנגדות וגם

  (גאווה



 המשך -הגיל הרך

מתייחס לעצמו באופן ,  מגלה התנגדות וגם חרטה :העצמי  

  נחוש, הולם כטוב או כרע

 לחוות את העולם בדרכו

שליטה  , אוטונומיה

 עצמית



 גיל הגן

של הילד הולך ומתרחב ובמקביל חל שיפור   עולמו החברתי•

והגדלת  ( קשרים עם קבוצת השווים)בכשירות החברתית 

 .המורכבות של המשחק ויצירה של חברויות קבועות

פתרון בעיות באופן  , רבה יותר להסתמכות עצמיתמעבר •

 גדלה היכולת לשאת עיכובים ותסכולים, עצמאי

 יעילות העצמיתעליה ב•

רכישת מושג תפקיד  , קביעות העצמימתפתחת יכולת של •

 מפתחים מחויבות רגשית כלפי המין שלהם, המין



 המשך-גיל הגן

  משתפרת הבנת הרגשות של הזולת, רגשי אשמההתווספות של •

 ההבעה של הרגשותעולה הגמישות באופן •

 תקני התנהגותהפנמת •

, חום ותמיכה רגשית לצד גבולות עם הסברים: תפקידי ההורים•

עידוד של , עידוד של ויסות עצמי, עידוד של יוזמות, דוגמה אישית

 .אחריות בגבולות היכולת

 

משלים עם , (מציב לעצמו מטרות)תכליתיות

 התגבשות של מאפייני האישיות, המציאות



 גיל הילדות

מבוססות על אמון  נאמנות חברויות, התפתחות חברתית•

התגבשות של קבוצות ושמירה על נורמות , ותמיכה הדדית

 הקבוצה

ביקורת עצמית מציאותית  , לשלוט במיומנויותצורך •

 .תחושת הצלחה או כישלון: והשוואת הישגים עם חברים

 העצמי הרמונית של, משולבת, מתגבשת תפיסה שלמה•

 חברתיומתפתח העצמי ה פסיכולוגיהופך ל העצמי•

 ובניהול העצמי עליה ביעילות האישית•



 המשך-גיל הילדות

,  של נורמות הרוב כסוכן סוציאליזציהמשפיע   ס”ביה•

כבסיס להקניית ידע ומיומנויות יסוד כמצע ליצירת  

 ושמירת קשרים עם קבוצת השווים

 

 

 

 קומפטנטיות, תחושת יכולת


