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 :إعداد الطالبتني 

 أنعام طو عٍسى                       سارة جوعت نعٍوت
        مشروع مادة علم النفس الطبي

 بإشراف
 علً كرٌن الجبٌري. د

 



Page Number (1) 

 (الخٌف هن الوذرست) ةـــره الحالــــي هـــها ه

School Phobia؟ 

خوف الطفل من المدرسة او رفضو الذىاب من المدرسة أمر 
و ىو , شائع و قد يمر بو الطفل في أي وقت خالل حياتو 

عبارة عن حالة من القمق من الذىاب الى المدرسة و غالبًا ال 
 !تكون من المدرسة بحد ذاتيا 
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ىل ىٌ هنتشر ؟ 

. من األطفال % 2 إلى 1تشاىد ىذه الحالة عند 
ها ىٌ سبب خٌف الطفل هن الوذرست ؟ 

ىناك أسباب متعددة خاصة عند األطفال المؤدبين و 
: و أىم األسباب  , الخجولين

  عند أول ذىاب لمطفل الى المدرسة بسبب تعمقو بوالديو
و بالمنزل و يكون رفضو كتعبير عند عدم رغبتو 

 .,separation anxiety باالنفصال عنيما
  عند العودة الى المدرسة من العطمة أو بعد مرض

بسبب الخوف من تغيير , طويل عند األطفال الكبار 
  .المدرسين أو الرفاق

 باص  )ل الى المدرسةفالخوف من عربة نقل الط
  .أو الطريق الى المدرسة لسبب ما (المدرسة 

 عند تغيير المدرسة الى أخرى لألسباب السابقة.  
  الخوف من بعض المدرسين بسبب طريقة تعامميم

  .الخاصة
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 ب ما ــراىق لسبـسخرية الزمالء من الطفل أو الم( 
و عدم وجود أصدقاء مقربين  (...زيادة الوزن 

 والدة طفل جديد في العائمة.  
 وجود شخص مريض بشدة في العائمة.  
  كانفصال الوالدين أو الطالق أو : وجود مشاكل عائمية

  .العنف المنزلي
 التقصير في األداء و التحصيل المدرسي لسبٍب ما.  
  وجود حالة مرضية خاصة عند الطفل كفرط الحركة أو

  .Asperger Syndrome مرض أسبرجر 
 وجود أحد اضطرا بات التعمم كالتأتأة و صعوبة القراءة 

. 
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كٍف تظير أعراض الخٌف هن الوذرست أً رفضيا 

عنذ الطفل ؟ 

, دة الحالة ـ تختمف ىذه األعراض من طفٍل آلخر و بحسب ش
: و أكثر األعراض مشاىدة ىي 

 ألم البطن و ألم المعدة.  
 الصداع.  
 الغثيان.  
 ادعاء الشعور بالتعب.  
 تسرع نبضات القمب.  
 تعدد مرات التبول.  
 البكاء عند األطفال الصغار.  
  نوب من الخوف والذعر عند األطفال الكبار و

  .المراىقين
  يمكن لبعض األطفال أن يدعوا شكاوى غريبة و

 .متنوعة
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كٍف تتعاهل هع حالت الخٌف هن الوذرست عنذ الطفل ؟ 

: التفاىم مع الطالب حول سبب خوفو من المدرسة* 
إن التفاىم مع الطالب حول سبب خوفو من المدرسة يضع 
الخوف في مستواه الصحيح غير مبالغ فيو عمى أن يكون 

. الحوار مبنيًا عمى األلفة والمحبة واالقناع وليس الخداع
 
:  تدريب الطالب عمى مواجية مصادر الخوف بعد موافقتو*

ال يجب إرغام الطالب عمى الذىاب الى المدرسة اال بعد 
موافقتو حيث يجب عمل تييئة لنفسية الطالب قبل دخول 

المدرسة ويكون بيا نوع من التطمين النفسي ورفع ثقة الطالب 
بنفسو لتقبل المدرسة, فيجب إبعاد الطالب عن البواعث التي 
تسبب خوفو من المدرسة والسيما قبل سن السابعة, كما يجب 
تعريض الطالب لمواقف الخوف تدريجيًا مع التشجيع وربط 
مصادر الخوف بأمور سارة محببة كشراء حقيبة المدرسية 

والقرطاسية وتييئة الجو المدرسي المناسب الذي يشجع فكرة 
 .عدم الخوف من المدرسة
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: تعديل المدرس ألسموب معاممة الطالب* 
يمجأ بعض المعممين الى استخدام التخويف أو الضرب مع 

الطالب كي ينفذوا األوامر ويحققوا المطموب, فيجب استخدام 
أساليب أفضل من العقاب والتخويف لتعديل سموكيات 

. الطالب
:  البحث عن مصادر مخاوف الطالب نحو المدرسة*

بيدف تصحيح أفكار الطالب يجب أن يبحث عن مصدر 
المعمومة المخيفة وأحيانا يمكن االستفادة من ىذا المصدر في 

. تعديل ما يخاف منو الطالب
والحيمولة دون  (الخبرات والحكايات) منع مثيرات الخوف *

. تكون الخوف الشرطي
ذا تعرض الطالب لخبرة مخيفة *  عدم القمق عمى الطالب, وا 

تشرح لو في ىدوء مع إزالة الخوف خيرًا من الكبت 
. الالشعوري

.  التقميل من التحذير والمبالغة في النقد ومنع االستيزاء*
 التشجيع االجتماعي وتنمية التفاعل االجتماعي السميم لدعم *

. الطالب نفسياً 



Page Number (7) 

 تنمية ثقة الطالب بنفسو وتشجيع النجاح والشعور بو وابراز *
نواحي القوة وااليجابية لدى الطالب, وتنمية الشعور باألمن 
واإلقدام والشجاعة واالبتعاد عن جميع أنواع االحباط التي 

. تسبب الخوف والقمق لدى الطالب
 
 
 

 
 
 
 
 


