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النَّفسيَّة الحصانة 

أ  . ف . ش . ع . م . ج . ت : موديل

اختصاصيَّة نفسيَّة عالجيَّة –رنا منصور عودة 



؟اْليَْومَ ماذا سنتَعلَّمُ 

كوعاءُالجسدُ ▪

النَّفسيَّةُالحصانة ُ▪

أُ–فُ-ش–عُ–مُ–جُ–تُ: موديل▪

غوطاتالضُ معُلُعامُ التَُّوتقويةُقنواتُةُخصيَُّاُالشَُّن ُدرات ُق ُتعزيزُ▪



النَّفسيَّة الحصانةُ 

رات غي  والتَّ مع األزمات ف كي  التَّ هي القدرة على •

، لةتواصِّ مُ ولفترة  بمرونة  في حياة الفرد ة الحادَّ 

وىخصي للقُ الشَّ المخزون استعمال عن طريق

.النَّفسيَّة

من ة بَ سَ مكتَ وأخرى ،رات مولودةدُ قُ ةهي مجموع•

.البيئة



القريبة والبيئةِّ العائلةِّ دورُ 

في تطوير وأساسي  هام  دور  بنا حيطة المُ والبيئةِّ للعائلةِّ •

.النَّفسيَّةحصانتنا 

من ا مخزون  العالقات األولى مع الوالدين تبني لدى األبناء •

.مع األزماتعامل التَّ األفكار والمشاعر يساعدهم في 

على ر تؤثِّ  ة ر االجتماعيَّ طُ األُ وَ في المدرسة الداعمةُ البيئةُ •

.هرِّ وتطو  هذا المخزون 



(  أ. ف . ش.ع . م . ج . ت )موديل 

BASIC  PH  1999الهادبروفيسور مولي

:الناتجة عنهاتغوطاالض  ف خفِّ  وتُ ،األزماتمع عامل التَّ في هُ تساعدُ قنوات 6لدى الفرد •

ل تخي  –ت •

جسد –ج •

مجموعة عقائد –ع.م•

عور شُ –ش •

فكر–ف •

اجتماعي –أ •



الموديل ةُ أهميَّ 

البدائل تطويرُ •

القنوات تعزيزُ •



:عناليومَ تَعلَّمنا 

ة الجسديَّ ى سالمة الفرد علا ر سلب  ؤثِّ  يُ ،نفسي ةغوطات  ضُ عن تراكم ناتج  وضع  هي النَّفسيَّة األزمات ✓

والنَّفسيَّة

مع عامل التَّ في ردَ الفتساعد ،البيئةِّ من ة كتسبَ مُ مولودة وأخرى درات ة قُ مجموعهي النَّفسيَّة الحصانة ✓

األزمات

استخدامها في ونختلف ات،طوغالض  مع عامل قنوات التَّ من حيُث نتشابهُ ناجميعُ ✓

ختلفةالمُ على تعزيز القنوات العملَ نستطيعُ ✓



ُ هذاخاللاألعمالاستخدامتمَُّ قوققانونُ منأ27البندبموجبالبث  يَّةُ ح  لك  الم 

قوقُ صاحبُ ك نتُ إن.2007للعامالفكريَّة رىجالَّتيالموادُ إحدىعلىالح 

ها ن كاستخدام  ق فُ منَّات طل بُ أنيمك  الع نوانُ إلىبالكتابةُ وذلكُ استخدامها،عنُ التَّو 

rights@education.gov.il:التَّالي

ابهااستخدام األعمال الفنَّيَّة واألدبيَّة المحميَّة بحقوق النَّشر وتحديد أصح


