
كيف أعزز المرونة 
لي العاطفية لدى طف
ي وقت األزمات 

 
؟ ف

منال صدر  . د
استشارية تربوية ونفسية  



:  سنتحدث  اليوم  عن  

ر المهارات األساسية لمساعدة االطفال   للتعامل مع الضغوطات والتوت
ذ القرارات الناتج عن التغييرات والمواقف الجديدة بحيث يستطيع الطفل أخ

. التي تساعده للتمتع بصحة عاطفية ونفسية 



شكر وتقدير

بارةة  ققققة  هيئة أ بوظيب للطفوةل املبكرة جلعل هذه  امل نتقدم  خبالص  الشكر والتقدير ل 



ترحيب 



المدرب

منال  صدر  كتورةدال•

تعلم ونمو \علم النفس  التربوي  دكتوراه في •

الطفل العربي مدير عام  شركة •

دعم اآلباء في تطوير برامج التدريب والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتدريب المعلمين، و مل تع•

لمساعدتهم على التعامل مع أطفالهم من جميع األعمار

تابعة لألمم المتحدةالChildhood Education Internationalمثل  منطقة في  منظمة م•



االسئلة واالستفسارات 

CHAT\Q&A لألسئلة





العاطفيةالمرونة

التجاربعلىالتغلبعلىالقدرة
إيجابيبشكلوتشكيلهاالصعبة



الخبرات الوقائية ومهارات التأقلم من جانب واحد . تتمثل إحدى طرق فهم تطور المرونة في تصور مقياس التوازن

.مقابل  األزمات والضغوطات من ناحية أخرى

حتى عندما يكون هناك عبء ثقيل -تتضح المرونة عندما تكون  صحة الطفل ونموه تميل نحو النتائج اإليجابية 

من العوامل مكدس على جانب النتائج السلبية



فييحدثماذا
عندماطفلكعقل

يواجهاويتوتر
؟أزمة



المرونة العاطفية  والدماغ  

رع خالل أوقات التوتر أو االزمات  ، يمر الجسم بعدد من التغييرات المصممة لتجعلنا أس•

كثر قدرة على تكرار أنفسنا كثر انتباًها وأ رتفع ضغط يرتفع معدل ضربات القلب ، ي. وأقوى وأ

. في الجسم( هرمون التوتر)الدم ، ويزداد األدرينالين والكورتيزول 



بلقمنوالضغوطاتالتوتراستجابةتبدأ•
مسؤولالدماغمنجزءوهياالميجداال

نم.واالندفاعيةالغريزيةاستجاباتناعن
الدماغإلىالرسائلإرساليتم،هناك

ذلكفيبما)الكيميائيمزيجهاإلطالق
سمالجلمساعدة(والكورتيزولاألدرينالين

.اإلجهادمعالتعاملعلى

تظل،مستمًراالضغطيكونعندما•
علىغيلالتشقيدالفسيولوجيةالتغييرات

يمكنها،مماالزمنمنطويلةفترةمدى
والجسمالمناعةجهازإضعافمن

إصابةفيالسببهووهذا).والدماغ
(األزماتأثناءبالمرضاألطفال



الفصرةقشإغالقفيأيًضاالتوتريتسببأنيمكن•

قشرة.مؤقًتاالدماغمناألماميالجزءفيالجبهي

.الدماغفيالتحكمبرجهيالجبهيالفص

فيكموالتحالمشكالتوحلاالنتباهفيتشاركوهي•

.المشاعروتنظيماالنفعاالت

عضبفي."التنفيذيةالوظائف"باسمهذهُتعرف•

رةالقشمنكثيًراالمشاركةعدميكونقد،األحيان

طفقفيهانحتاجأوقاتفهناك-جيًداأمًرااألمامية

أوطيطالتخأوللتفكيرالتوقفدونالمهمةإنجازإلى

اعدةالمسلتقديماأللممنالصراخمثل)التفكير

(بسرعة



هل  يمكن  ان  
تتغير المرونة  لدى 

االطفال ؟ 



. يمكن تغيير المرونة ،  ويمكن تقويتها في أي عمر



عالقات قوية مع لديهم
الكبار المهمين في أسرهم

يستطيعون مواجهة يتميز األطفال الذين 
:بأنالضغوطات والتوتر



:شملتالكبيرة األطفال لتحقيق نتائج إيجابية في مواجهة المشكالتالعوامل التي تساعد•

بناء الشعور بالكفاءة
الذاتية والتحكم 

المدرك 

تسهيل العالقات 
الداعمة بين البالغين 

واألطفال 

ز توفير الفرص لتعزي
مهارات التكيف 

وقدرات التنظيم الذاتي



طرق
واستراتيجيات

المرونةتعزيز



. المرونة1
إلىتحتاج

عالقات



ال العامل الوحيد األكثر شيوًعا لألطف•
الذين يطورون المرونة هو عالقة واحدة 
مستقرة وملتزمة على األقل مع أحد 
الوالدين الداعمين أو مقدم الرعاية أو 

شخص بالغ آخر



وقتقضإ. 2
طفلكلمعنوعي
علىأطفالكمن

حدا

.



الدعم3 .
االجتماعي



. طلبفيبأسال 4
.المساعدة



ممارسة 5.
الرياضة



تعليمهم .6
الذاتيالضبط
اعاالشبوتأجيل

ادائم  يمكنكالأنهفهمتعنيالمرونة
أنبمجردتريدماعلىالحصول
تريده



االشباعوتأجيلالذاتيالضبطتعليمهم

.اللعب اإلبداعي• •

كرة ، والتخطيط ، والذ( التناوب)جيدة للتحكم في االنفعاالت )ألعاب الطاولة • • ا
ل في القدرة على تحويل األفكار إلى نمط بديل وأفض)العاملة ، والمرونة الذهنية 
؛( التفكير إذا تطلب الموقف

كرة • • للتسوق ذهبت"-على سبيل المثال ، لعبة التسوق )األلعاب التي تتضمن ذا
ودراجة جرًوا]ذهبت للتسوق واشتريت "؛ يقول الشخص التالي ، [" جرو]واشتريت 

لسيارة



الصياغةاعادةتعليمهم .7



.بناء مشاعر الكفاءة والشعور باإلتقان8.



.التفاؤلعزز9 .



ةإعادكيفيةعلمهم 10.
التحدياتصياغة



-الخوفمواجهة11 .
.بدعمولكن



علىشجعهم 12.
آمنةمخاطراتخاذ

.ومدروسة



".لماذا"وليس " كيف"جرب 13 .



ببناءقم14 .
أدواتصندوق

المشكالتحل

.





االسئلة واالستفسارات 

CHAT\Q&A لألسئلة
20 minute



لقاءنا القادم 

بية المتوازنة  • التر

بتوقيت االمارات 6:00-5:00يوم  السبت  الساعة  •

Session 2:
Saturday, September 19 – Zoom 
Webinar

The Most Effective Parenting Style for 
Parenting that Works (balanced 
parenting)

ARABIC 5:00 PM – 6:00 PM UAE Time 



شكرا  


