
األمان
العاطفي

للطفل



األمان العاطفي للطفل:

هو حالة من اإلستقرار العاطفي وإشباع مختلف الحاجات 
ي إلى تأقلم و انسجام الطفل مع محيطه، و تخطي  التي تؤد

المشكالت التي تعوق هذا االنسجام..



األمان العاطفي للطفل:

تعدُّ البيئة الصحية واآلمنة التي يوّفرها الوالدين  للطفل
 نفسّي 

ٍ
من أهم عناصر الحياة، كي يعيش الطفل باستقرار

وعاطفّي مما ُيسهم في تطوير مهاراته االجتماعية والحياتية.



آثار العالقة
السليمة بين

اآلباء واألطفال



يتمتع األطفال الذين ينـشــــأون في ظّل 

 ُأسرّية آمنة وصحّيـــة وعالقة قـــوّيــة 
ٍ
بيئة

 
ٍ

 أفضل لتطوير عالقات
ٍ
بوالديهم بفرصة

م  إيجابّية مع اآلخرين وتعلم مهارة التحكُّ

في عواطــــفـــهم وحل المــشـكــــالت عنـــد 

تعرضهم لضغــوط أو مــواقـــــف صعــــبة.



التدخل المُناسب لآلباء واألمهات 
ُيـــرسي  في الحياة اليومّية للطــــفل 
ي ُيمّكــــن  األســـــــــاس الّصلـــــب الذ
الصـغـــــــار من تطــــــــوير مـــــــــهارات 
اجتماعّية وأكاديمية أفضل ويؤثر 

ايجابــــيــــــًا على صّحــــة األطـــــــفـــــال 
ورفاهيتهم االجتماعّية.



يؤثر ارتباط الطفل بوالديه وأمنه العاطفّي
 تأثيًرا مُباشًرا على أدائه المعرفّي واإلدراكي.



يســــمح األمان العاطــفّي لألطــــفـــال باكتساب 
احتـــرام الذات، فإذا شـــعروا بالخـــوف أو انعدام 
األمن، منحهم ذلك شعورًا  دائمًا باالعتماد على 

دعم والديهم.



 أبوّية 
ٍ
يحظى األطفال الذين نشأوا في ظّل عالقة

 نفسّية أفضل ويكونـــوا أقل ُعرضة 
ٍ
صحّية بصحة

 ومشاكل نفسّية.
ٍ

لإلصابة باضطرابات



طوات تنشئة
ُ

خ
ًأطفال آمنين

عاطفّيا



أظهر الُحب والحنان :

عـــبـــر  عــــن ُحبــــك وحــنــانــــك 
لطفـــلـك من خالل عبــــارات

المحبةوالعناق واألحضان.

أظهر لهم ُحبك حتى في

ٍ
أسوأ حاالتهم دون قيد

أو شرط.

انظر إليهـم وابتــسم عنــد
التواصل معهم.



أظهر الُحب والحنان :

امنح طفلك شعــورًا بالُحــــب
غيــــر المـــــشــــروط والــــدعـــم

والقبول والتوجيه المُناسب.

 وقتًا
ِ

كن مرحًا واقض
 مُمتعًا معهم.



االستجابة لطفلك األكبر
سنــا ً أمــــرًا ضــرورّيًا رغــم

أنــك انــشـــغالــــك، أخبـــرُه 
يتــــم ستتــــفــرغ له ريـثـــما 
االنتهــــاء من المــــهــــمّــــة

التي تقوم بها.

استجب:

أثني على طفلك عندما
يفعل أمرًا  صحيًحا

أو جّيدًا.



االهتمام بالطفل مُنذ صغره وتهدئته عندما
يبكي يمنُحه شعورًا باالهتمام ويظهر له أن

احتياجاته محّط اهتمام.

استجب:



أنصت:

األطفال يريدون اإلنصات إليهم باحترام. كن
دائمًا شخصًا "آمنًا" ومُتاحًا لطفلك للتحّدث معه.

استمع أكثر مما تتحدث : 

شجع طفلك على مُشاركة تفاصيل يومه وأفكاره.



وضح:

عند تنبيه طفلك حيال بعض السلوكّيات،
اشرح دائمًا السبب بهدوء بدًال من مُجّرد قول "ال".



طوات تنشئة
ُ

خ
ًأطفال آمنين

عاطفّيا

طوات تنشئة
ُ

خ
ًأطفال آمنين

عاطفّيا



استخدم أسلوب التعزيز اإليجابّي مثل الثناء والتقدير، 
والتربيت على الظهر، واالبتسامات، والمُصافحة، 

والمُالحظات اإليجابّية المُباشرة.

عندما يكون طفلك حزينًا أو غاضبًا، ساعده على وصف
 مشاعره وقّدر عواطفه.

تعاطف:



كن حازمًا مع الحدود التي ترسمها لطفلك، حتى لو
ى ذلك في بعض األحيان إلى نوبات غضب، ألن أد

ذلك سيجعل طفلك أكثر تكّيًفا عندما يكبر..

امنع:

قمّ بوضع بعض الطقوس الخاّصة بالعائلة (أوقات
العشاء، أوقات النشاط العائلّي األسبوعّية، زيارة

صديق أو قريب ...) فمن شأنها بناء العالقة وتعزيز
ّي. ط اُألسر

ُ
التراب



فاوض:

التفاوض والمناقشة المُباشرة مع طفلك يسمح
ي، حتى لو كانت الكلمة األخيرة لك.  له بتكوين رأ



تواصل:

      من المهم أنَّ تعتذر لطفلك إذا أخطأت أو فقدت
      السيطرة على أعصابك، فهذا يؤكد له احترامك لمشاعره.

أو شارك مع طفلك قصصًا مُضحكة من طفولتك 
 تفاصيل يومك، مع إدخال بعض المواعظ األخالقّية

 الموجودة بالقصص في المحادثة بمهارة ودون وعظ.



تواصل:

     قمّ بالتواصل اإليجابّي غير اللفظّي مع طفلك : راعي
 غير لفظّية.

ٍ
     مشاعر أطفالك التي يعبرون عنها بطريقة

ي لكل طفل، وقم بإجراء امنح شعورًا باالهتمام الفرد
محادثات فردّية مع كل طفل لتقوية العالقات اُألسرّية

 عائلّي مُمتع".
ٍ

وخلق "وقت

االستقاللّية 

القدرة على 
رسم األحالم 



�

االستقاللّية 

القدرة على 
رسم األحالم 

الحنان 

الثقة بالنفس 

الشجاعة 
واإلقدام 

صفات الطفل المستقر
عاطفيًا:



 الطفل الذي ُيعامل باحترام منذ الصغر لن
 يضطر إلى إضاعة مرحلة الشباب في البحث

عن االحترام

أ. سيمون 



يمكنهم باألمان،  األطفال  شعر   إذا 
وارتــكاب األسئلة،   الُمخاطرة، وطرح 
ومشــــــاركة الثقــــــة،  ــم 

ُّ
وتعل  األخطاء، 

مشاعرهم ، والنمو والتطور

- ألفي كون



الطريقـــة التي تعـــامل بها 
الطفل مُنذ والدته هي التي 
ترسم طريقه إما للنجاح أو 

الفشل.

ي -  أوبرا وينفر


