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 المقدمة
؟ شخصفففيت     و فففاتالشفففةامة  ففف  صفففب  فتسفففأل األبنفففاء والبنفففات الس فففة بفففالن   تككيففف  ي

 بالراحة؟ ع بالطمأنينة وتنالن وس تتمتع    ن وس   كيوكي  نبعد اخلوف ادلرضي م
دلففا يشففي الط فف  الطبيعففي البوامففا الففف تففدفعنا للخففوف كسففشة ولففوو الشففعور بففاخلوف 

يففففدفع غريفففف ي ان عففففال  : فففف  ادلسففففشاتفففففاخلوف  ،النففففار  و م األ ففففاك  ال ففففش   نفففف  فففف  اللعففففأل ب
رق ال لأل، وترهف  البفدن، سبأل وساوس و هناية ذلا فتؤ تم ك  األ ور للحماية ولك  ادلبال ة 

تت فففاوت . رة ملفففم   فففور دايلفففة م نطفففاق  فففدرات الط ففف ، وتتعفففمر  ع فففا السفففيطوتعطففف  ال كفففر
اخلففوف الطبيعففي ألسففباب وا عيففة و ن ففا اخلففوف النففات   فف    نففاكدرجففات اخلففوف م الففن   ف

 . جتارب  ؤدلة وتشك  وح ا نظرة تشاؤ ية مند الط  

                                                 
لطي ة الكندري مضو هيئة . بدر  لك نائأل رئي   س  األصول واإلدارة الرتبوية م كلية الرتبية األساسية و د. د  

 (.اليونسكو –وزارة الرتبية )التدري  م كلية الرتبية األساسية وادلستشارة احمللية دلرك  الط ولة واأل و ة 

 
 



  ام  وا    عين  بأ ان لأل وإحةام م  الت دم اخلوف مبارة م  شعور بان باض ال 
 فف   يسففر  يعففام  فف  اخلففوف ي ففابالففمي  الط فف و . نتيةففة لتو ففع ادلكففروا وا ففرتاب  فف  الضففرر

فف  بفد  ف  تفوفش بيئفة   نفة  فيبتعفد منف      دىن صوت يطفرق ععف  افخيو  يطلأل  ن ، شيء
يتحمفف   سففئولية  ممالفف  بففن   سففليمة وبالتففدري  يتففدرب في ففا ملففم الس ففة بففالن   وادلواج ففة ال
ال ف    ف  صفوت ) و السفمعية ( ختي  اللصفو )  ليئة بالت اؤل ويتخلص    ادلخاوف الومهية

اخلوف  ف  ال ربفاء، الشفعور بف    ع ول حيتاج الط   إىل  در  . (الظ م) و البصرية ( ادلكينة
فيتةنفأل ادلخفاطر  حمراً    كف    فر ي فدد سف  ت  اخلطر، واآلوت احلادة كي يكون و واط 
 .بس ولة

لف  الف دتس  خياف    الضوضاء ويشعر ب راق األم  د  نم األش ر األوىل للط   فإن  
كلمفففا ديففف  م  راحففف  ممريفففة وتتنفففو   وتففف داد ادلخفففاوف  ،ال طفففاء احلفففا ي  ففف  ريفففع األيطفففار

ت حىت يطفور   فاراويبد  الط   رويدا رويدا  جديدة تتطلأل يربات واكتشافات  كسر و مم 
وادلسففشات  فف  حولفف  دون   الفدفا  مفف  ن سفف  ويشففك  طر ف  اخلاصففة بفف  للتعا فف   فع ادلسففتةدات

 ففف  اإلصفففابة وايففففروح وم  رحلفففة الط ففف  م  رحلفففة اللعفففأل خيفففاف . كبفففش امتمفففاد ملفففم والديففف 
 عظف  ادلخفاوف ختت في . الدراسة  د خياف  ف  الفمهاب إىل ادلدرسفة نتيةفة خلفربات غفش سفارة

وجيف  فف  تفدمو لل لف  طادلفا  هنفا تون م خميلة الط    ع الو ت وب ليف   ف  الالبسيطة الف تتك
 . و دتس  م بة دتنع منو وحركة الط  

 

 المفرطأسباب الخوف 

او فففرتاب  ففف   ففف  ين فففر رمبفففا التعفففرض دلوا ففف  غفففش  عتفففادة وبففف   يئفففة فالط ففف   . 
 ك  شةاماً؟: جتدي كلمة ول  إذا ل  يك  امتاد ذلكم الرب ايفم  

ففف م اإلففففرا  ففففإن لتأديبففف  الولفففد صففف ع .2  وياصفففة هبففف  ة ضفففر   األط فففال ملفففم دةالش 
فف ألن    ففن    ارالص فف  .سفف والكَ  والكففمب وايفففن اخلففوف إىل ط فف ال تففدفع دةالش 
 ادلفتعل  م  ضفرٌ  الت علفي  م احلفد إرهفاف  ن   وذلفك"   د تف  م يلفدون اب   ال
  سففوء  فف  ألن فف  الولففد  صففاغر م ِسففي ما

َ
 وال  ففر بالعسفف  ُ َربففاا كففان وَ فف    .لكففةادل

 م الففففن    ملففففم وضففففي  ال  ففففر، بفففف  سففففطا اخلففففدم  و ادلماليففففك  و ادلتعلمففففن  فففف 



 واخلُبففا الكففمب ملففم ومحفف  الكسفف ، إىل ودمففاا بنشففاط ا، وذهففأل انبسففاط ا،
الرفف   ".مليف  بفال  ر األيفدي انبسفا   ف  يوففاً  ضفمشا م  فا ب ش الت ظاهر وهو

الشخصففففية  تأسففففي  فففف   هفففف   سففففتل  ات الطمأنينففففة و  ،ةنففففطمأنيجيلففففأل لنففففا ال
 .األسرة ادلسلمةبناء و  السوية

 فد ي فوم الكبفار بصفنع  وهفام كسفشة وتكفون النيفات حسفنة ف التصورات اخلاطئفة .3
إذا مل تففففففن  فال طففففففة "للط فففففف   ي ففففففول الففففففبع . ولكفففففف  الوسففففففائ  غففففففش سففففففليمة

إذا جفففف  "و "إذا مل تففففمهأل للمدرسففففة فسففففي ب  مليففففك ادلففففارد"و " سففففتأكلك
... "إذا يرجففففت  فففف  الففففدار فسيسففففر ك اللففففص"و "الليفففف  فسففففيخرج العمفففف ق

وملففم سففبي  ادلفف اح نففوه  الط فف  بأننففا سففنل ي مليفف  شففيئا   ففي   و فيفف  يطففورة 
هفما الطري فة جتعف  ن ف  الط ف  . وجيلفأل ادلشفاك شفرما وهو   اح  ن ي من  

 . طيعة لألوهام،  ؤ نة هبا،  ستسلمة ذلا

 .للط   مما يسبأل الت لي      درات  احل ي ية واللوم ادلستمرالن د ال اسي  .4

 ففد تكففون األسففرة  صففدر اخلففوف لسياسففا ا التسففلطية م التعا فف   و ونتشففار  .5
البففففد  واخلرافففففات في ففففا فينشففففأ الط فففف  وو يعففففرف  بففففادئ الت كففففش ادلوضففففومي 

لفف  كمففا  نفف  يسففمع ال صففص ادلرمبففة فتسففش ييا  ويففؤ   بأوهففام يعت ففد  هنففا ح ففائ 
 .ويصد  ا الط ويل

 و التعفرض حلفادث  فروري  فرو ،  و تعفرض التعرض ل واجع كبشة ك  فد األم  .6
 .الوط  ل ارات جوية

 ".جبان" " نت يواف"است  اء األه   و األ ران  .7

" سأكسر يدك"الت ديد بعظائ  األ ور وبكلمات يأيمها الط    أيم ايفد  .8
 ."سوف   مف بك    السط ""اذهأل  ب   ن  ذحبك"

: ويكفففون بفففالتخوي  بفففاألب  و الشفففرطي  و ادلعلففف  والطبيفففأل : التعلفففي  السفففلي .9
 ...  "لطبيألبرة اوإو ح نتك بإاسكت "

وهفففما البيئفففة م األغلفففأل هفففي وال لففف  البيئفففة ادلليئفففة بفففالتوتر والشفففحناء  .1 
تتضففاي   فف   األ ففاك  العاليففة  و األم فف  خيففاف األب  ففد . األسففرة  و ادلدرسففة



أشففياء ينب ففي  ن احلشففرات في تنففع الط فف  بمنففد ا تشففاهد   واأل ففاك  ادل دمحففة 
ولكنفففف  يفففربب اسفففتةابة الكبففففار  و خيفففاف  ن فففا  بفففداً لففففو فكفففر بصفففورة  نط يفففة

 .مبسشات  عينة في رن ال ع  بالرد فترتسخ هما السلوكيات م ذهن 

 المظاهر

سفر ديك  التعرف ملم الط   المي يعام  ف  اخلفوف ادل فر   ف  يف ل ص فور صف ة  و  ك
 :   الص ات التالية وبصورة  تكررة

 .ف و اتكايل حىت م  ضاء  بسب حاجيات  احلماية ال ائدةحيأل الط    . 

 .ر التأير و الت دماوت ليأل اإلحةام ملم اإل دام وايتي الرتدد  .2

 .ا رتاح األفكار مدمو اوبتعاد م  ادلبادرة م اللعأل  .3
 .ويرف  اختاذ ال راراتف  يواج  ادلشك ت  ال علية ضع  الس ة ب درات  .4

 .سرمة اون عال ومدم السيطرة ملم احلالة المهنية حتت الظروف العادية .5

 .التام والوحدة بكافة صورهاجتنأل الظ م  .6

 .اخلوف    ادلدرسة و   الضيوف م البيت .7

كسففففرة األحفففف م التففففوترات إىل  رحلففففة ال ومففففي فيعففففام الط فففف   فففف   و  ففففد دتتففففد ادلخففففاوف  .8
 .ف تعك  حالت  ادلن مةة و وها   ادلكبوتةال ا ضة ال ادلخي ة

األساطش السفخي ة م نظفر الكبفار ولكن فا اخلرافات و التحدث  و الت كش بالع اريت و  .9
 .خمي ة م م ول الص ار

الف تتضم  بع  التحفديات رغف   هنفا   نف  ادلرحة الت رب    ريع األلعاب  .1 
 .ع هبا م األ اك  الرتفي ية ك     ه  م ممراتيستم

 .وبن نس  اخليال طر احل ي يصعوبة التميي  بن اخل .  

 بال فففة م يبفففدي الط ففف  ردود فعففف  ت فففوق طبيعفففة اخلطفففر ال ريفففأل  نففف  ومنفففدا  .2 
ت ففد  ن ادلففرض لفف  يففربح جسففدا  ففس ً  و  نفف  سففيرتك   ففاراً و تصففور موا ففأل األ ففور فيع

 .ت ول

للةلةفة م وا ،تظ ر  مراض جسدية خترب حبالة الط   ادلتفوترة كسفرمة التفن   .3 
 .وف دان ش ية األك  ،والعرق ال ائد ،الك م



 

 العالجالوقاية و

 .جتنأل  سباب اخلوف الف سب   ن ذكرناها . 

إبعفاد  فا هفو خميف  للط ف   ؤ تفاً حفىت يفمهأل اخلفوف الشفديد ولتفوفش بيئفة ياليفة  ف   .2
  بالتفدري ادلخاطر الف ي اهبا الط ف  حفىت يفت  العف ج السفلوكي ويفأل  الط ف  ادلو ف 

 .دو إكراا ويتخلص    األوهام

وهفو لنت     شكلت  ايفلية واخل يفة فننصفت إليف  دائما للط    جيأل  ن يستمع الكبار .3
احلفففوار الع ففف م  ففف  األسفففاليأل  .احملبطفففة وو نسففف    شفففامراادلكبوتفففة يعفففرب مففف  خماوفففف  

وخت يففف   ال املفففة م توسفففيع  فففدارك الط ففف  وتوجي ففف  بعفففد اكتشفففاف  صفففادر اخلفففوف
 .  ارا    ي ل الع ج ادلن ةي وجت ي 

 ففع ضففرورة تعويففدا ملففم  داء   ا فف  و عا لتفف  بطري ففة  توازنففة الولففد اومتففدال م محايففة  .4
 .الف يستطيع الوفاء هبا بن س  دون كبش امتماد ملم غشا

 واأليبفففففار ال ظيعفففففة الفففففف حتكفففففي ت اصفففففي  د ويفففففة ،جتنففففأل الفففففربا   التل  يونيفففففة ادلخي فففففة .5
 .نيةوتتضم   شاهد مدوا

البعيففدة مفف  السففحر واألوهففام والرتكيفف  ملففم ال صففص الففف تبففا  عففام  انت ففاء ال صففص .6
 .اإلديان والت اؤل والسبات والشةامة

تكفففففوي  الع  فففففات  –حففففف  ادلشفففففك ت ) الرتكيففففف  ملفففففم ادل فففففارات احلياتيفففففة وتطويرهفففففا .7
 .(التحك  باون عاوت وضبب الن   - اوجتمامية

ايتيففار األلعففاب ادلسفففلية الففف حتمففف   ففي  صففحيحة فاأللعفففاب اخلشففبية  و الب سفففتيكية  .8
وت يفف   ،تكففون م يففد الط لففة فإهنففا تضفف ي السففرور منففد اللحيوانففات وغشهففا الصفف شة 
 ناصرهفففففا وو ختفففففاف م ادلسفففففت ب   ففففف   ةوتكسفففففأل اخلفففففربات فتفففففأل  الط لففففف ،التفففففوترات

ط فف  الففمي يلعففأل بألعففاب تعلففي  فف  شففأن وكففما ال. او ففرتاب  ن ففا ودلسفف ا وإطعا  ففا
نمفي م ففؤادا تفدرجيياً ال روسية والر اية والسفباحة وايففري ففإن اللعفأل ادلبكفر ادلسفتمر ي

عطيفف  جرمففات  نظمففة  فف  الت يففؤ الن سففي بفف   ففد يففتعل    ففارات حركيفف  الشففةامة وي
كت  ملفم    ن س  وتبعد األوهام الف تدامه  وتكب  حر  الرهبةوح ا   ناء اللعأل ت ي  



و بد    التأكيد ملم  ن الكسش    .  ستوى اخليال  وو مث ملم  ستوى الوا ع  انيا
تتضفم  ملفم   فاهي  ياطئفة  ( م اإلنرتنفت –م احملف ت التةاريفة )األلعاب الرتفي ية 

كففأن ختففوف الط ففف   فف  األعففاك البحريفففة كل ففا  و جتعفف  الط ففف  خيشففم او ففرتاب  ففف  
لي ة ذلما ف  بفد  ف  حسف  انت فاء األلعفاب وفحفص احملتويفات  األواحلشرات احليوانات 

تففدريأل الط فف  ملففم  وا فف   ففد دتتففع الط فف  ويضففحك و ن ففا ولكن ففا  كافففة  نعففاً  فف 
جيففأل  .جتعلفف  يبتعفد  فف    فور ي فرتض  ن ي ففرتب  ن فاسفلبية   ففاهي  ن سفية فيف  ت فرس 

م  بتسففففل  بوسففففائ  سففففليمة و تسفففف  ن ي ففففرتن ادل صففففد النبيفففف  اخلففففا  بتسففففلية الط فففف 
وذلفما يستحسف  انت فاء الفربا   واأللعفاب الفف ختضفع دلرا بفة تربويفة  ف   ضفارةاألفكار ال

  . ؤسسات ختصصية

التشففةيع الففدائ  ملففم كشفف   يطففاء الففن   ومففدم التحففرج  فف   عايفت ففا  ففع الوالففدي   .9
إو ذلفك و يتح ف   . ست سار حبرية تا فة ودون اسفت  اءبشر  إفساح اجملال للط   ل

 .أل الصراخ م وج  الط   فال سوة تولد احلواج  الن سية الف تع د األ وربتةن

 ن يتحلففم األهفف  بالشففةامة والصففرب والسبففات م  واج ففة  ز ففات احليففاة فعففن  .1 
 .الط   راصدة ون س    لدة

ففف   ويل   ففر الط فف  باللعففأل ال ففائ  ملففم  سففاس التخويفف  والرمففأل و يسففم  .  
وو يكففففون ادلفففف اح ب ففففرض ادلففففرح ادة احلففففدوات األباسففففتخدام  ي  داة  فففف  يسففففم   بففففداً 

 .وسيما إذا ج  اللي  بالرتويع

( احلففففوادث ادلروريففففة –صفففف ارات اإلنففففمار  –ادلففففوت )شففففرح األحففففداث الكبففففشة  .2 
بطري ففففة  بسففففطة تناسففففأل ممففففر وجيففففأل  ن نرامففففي م ممليففففة اإل نففففا  الع لففففي التففففدرج و 

 .الط  

ذا شفففعرت بفففاخلوف فلففف  إ" حبنفففا مبوا ففف  يعةففف  مففف   دائ فففا  ففف   سففف و ن فففرن  .3 
فنح  حنب  دائمفاً ولكننفا و حنفأل ادلبال فة م اخلفوف ونكفون سفعداء إذا ختلفص " حنبك

احلففأل كلمففة راسففخة  كففرب  فف   ن نسففحب ا ببسففاطة وو ينب ففي  ن . الط فف   فف  اخلففوف
 .نعل  ا مبوا    ت لبة



ونبففففففم ( بففففففإذن ا  تعففففففاىل –  ففففففدر  – سففففففتطيع )إشففففففامة الكلمففففففات اإلجيابيففففففة  .4 
 (.يواف –جبان  –رمديد )ت احملبطة الكلما

 السففلبية تففؤذي  شففامرا ففف  ينب ففي  ن وا  فف  احلففمر  فف  التشفف ش بالط فف  فففإن  .5 
 .ال أرو  شدة يوف  وهلع     رؤية ال طة أل ران نمكر 

ففففإذا كفففان و ن فففمف بففف  فةفففأة م  وا ففف  خيفففاف  ن فففا فاإلجبفففار لفففي  حففف ً  .6 
وكفما إن كفان كرهفاً األ فر  اء كفي يعتفاد الط   خيشم البحفر فف  حنملف   عنفا منفوة م ادلف

دائمفاً  سفاس الرتبيفة والتفدرج ففالرف   النم  ف  نضع بن يدي   ا خيفاف  نف  خياف   
فَِبَما َرمح ٍَة ِ َ  الل ِ  لِن َت ذَلُ   َوَلو   " ال احل  سبحان  لنبي  م سورة  ل ممران . السليمة

فتَف  ِ ر  ذَلُف   َوَشفاِور ُه   ِم ُكن َت َفظًّا َغِليَظ ال َ ل أِل ونف َ ضُّو  ُ    َواس  ا ِ    َحو لِفَك فَفام ُ  َمفنف 
ِر فَِإَذا َمَ   َت فَفتَفوَك    َمَلم الل ِ  ِإن  الل فَ  حيُِفألُّ ال ُمتَففوَك ِلَن  وصف  مف  النفي  (".59 )األ  

وو  مليففك بففالرف  ن فإنفف  و يكففون م شففيء إو زانفف ، "صففلم ا  مليفف  وسففل   نفف   ففال 
 ".شيء إو شان  ين     

و نفففع اللعففففأل ( الفففرك  وادلطففففاردة م األ فففاك  اآل نفففة)تشفففةيع اللعفففأل اآل ففف   .7 
 .وادلكافأة     شكال تع ي  السلوكيات احلسنة الف تتس  بالشةامة العني 

الدراجة تتطلأل لب  غطاء   يادةة م اللعأل فمياألط ال ادل ارات السل تعلي  .8 
عظ  األط ال و يلبسفون  والتسفاه  فيف  ألن الط ف  جيفأل  ن الر س الوا ي وترك  ألن  

كفي بشفك  صفحي   تعليمنفا للط ف   فع يكون شةاماً  ف  األمفمار الواهيفة الفف تتنفام 
وك  ملم ا  سبحان  فالمي يرتك لفب  حف ام األ فان م السفيارة و يبمل األسباب ويت

 . عايش الس  ةيتص  بالشةامة ولكن  خمال  ألبسب 

ف ي و اية    ك   كروا وراحفة لكف  الط   باألدمية ال ر نية والنبوية  حتصن .9 
ملففم  ا  سففبحان  هففو احلففافظ فيحففر  الصفف ار والكبففار  عففاً  بففأن الط فف  فيشففعر لففأل 

ح ففظ  يففة الكرسففي وادلعففوذتن ويسففتمر ايفميففع ملففم ترديففد األدميففة باسففتمرار  ففع ف فف  
 .ادلعام مبا يتس   ع  مماره 



خمالطففة الصففحبة الصففاحلة الففف تتحلففم ب ضففائ  األيفف ق  تشففةيع الط فف  ملففم .21
والسفلوكيات العدوانيفة فرتامي  ي  ادلبفادرة اإلبداميفة والس فة بفالن   وحتفري تفرك البفماءة 

 . ألهنا تنام الشةامةال معية 

بناء م  ة و ي ة  ع ادلدرسة دلتابعة سلوكيات الط   والتأكد    مدم تعرضف   . 2
والتأكففففد  فففف   ن   اجئففففة مل يتمففففرن ملففففم طففففرق  دائ ففففا  وا تحانففففاتلع وبففففات  اسففففية 

األجفففواء ادلدرسفففية ياليفففة  ففف  الت ديفففدات الفففف ديارسففف ا رففففاق السفففوء م غيفففاب اإلدارة 
 .الي ظة ادلدرسية احلاز ة

والتعا فف   عفف  وففف  تففدريأل الط فف  ملففم سلسففلة اسففرتاتيةيات دلواج ففة اخلففوف  .22
 –السففلي واألفكففار ال ا ضففة طففرد الشففعور  –الففتحك  م التففن   )يطففوات  ن ةيففة 

التحفرك الصفحي  حسفأل  تطلبفات   –ال ائمة ملفم اإلديفان ترديد الكلمات الشةامة 
إغ ففال  – التوكفف  ملففم ا  سففبحان  ف ففو يففش احلففافظن – تففرك الففرتدد –كفف   و فف  

التعلي ات السلبية ادلسبطة ومدم اوكرتاث باستخ اف األ ران ألهنا ت فود إىل اإلي فاق 
 (.الن ص واخلوفوالشعور ب

 الخاتمة

  شكلة اخلوف مند الط  ؟ و  عايفة ه  تعترب الن ا  الساب ة المكر كافية لتةنأل 
الكسفش  ف   و ت فا   سب  الع ج حتفد  ف  و فو  ممارسة و شك  ن  عرفة  سباب الو اية و 

ال فائمون ملفم شفئون األسفرة هف    فدر . اخلفوف : سف ضطرابات السلوكية الشائعة،    اإل
ناس ملم ت ادي ادلشك ت وت دير  نسأل السب  دلعايفة األ فور وتظف  الطرائف  السفاب ة ال

 ،وطبفائع الط ف  ،حسفأل   تضفيات كف   و ف ديك  اوستعانة هبا، واويتيفار  ن فا  ادة 
 .ودرجة ادلشكلة ،وممرا
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