
 !!طفلي يخاف 

 إعداد وتقدمي 

 بوموزةعيسى عبدالله  - أ

 األسباب واحللول



حقائق عن الخوف لدى األطفال

.بیئة الطفل یولد وعقلھ عبارة عن صفحة بیضاء ، فالخوف یتعلمھ الطفل من ال

.الخوف حالة انفعالیة یشعر بھا ھا كل الكائنات الحیة  

بیتھ من السنوات األولى من حیاة الطفل تشكل شخصیتھ فاحرص على تر
.دون زرع الخوف والقلق 



من فوائد الخوف لدى األطفال

لي على التطور النفسي والعق   دلیل

كجھاز انذار للطفل  یعمل



الخوف لدى األطفالمن أضرار 

فسفقد الثقة بالن

 فقد القدرة على
التصرف

إعاقة حریة الطفل وتعطیل 
تلقائیتھ

الفوبیا 
في الكبر) الخوف المرضي ( 

ضیاع الكثیر
من الفرص 

في الكبر 



من أضرار الخوف لدى األطفال

كبرالسلبیة في ال

الخجل 
االجتماعي

ة الخوف في الصغر ربما یفرغھ في المراھق
في التدخین أو المخدرات

ر یشعره بأن العالم مخیف وغی
آمن 

توریث الخوف 
ألبنائھ

في الكبر 



أنواع الخوف  

غیر مرضي

واقعي
الحیوانات  

البرق 

البحر 

األماكن العالیة



أنواع الخوف  

مرضي

غیر واقعي
الموت 

الظالم 

العفاریت 

المدرسة



أعراض الخوف  

األحالم  –البكاء 
 –ن الثقة بالنفس واآلخری –

اللجلجة في الكالم 

فقدان شحوب الوجھ التعرق 
       –سرعة التنفس  - الشھیة

اضطرابات معدیة ومعویة                                       



أعراض الخوف  

زتشتت االنتباه والتركی
النسیان  –السرحان 

رضعف القدر على التفكی

االنزواء –االلتصاق باألم 
رفض الذھاب للمدرسة

                                      



الخوف لدى األطفالمن أسباب 
النقد الزائد

الصدمات 

التخویف

التقلید

) ةالخالفات العائلی( اضطراب الجو العائلي  



الخوف لدى األطفالمن أسباب 
الحمایة 
الزائدة

االرتباط 
الشرطي

الصراخ 
والضرب

التحكم و
السیطرة

الشعور بالضعف الجسمي



الخوف لدى األطفالمن أسباب 
التھدید

السخریة

القصص 
المخیفة

المشاھد 
المخیفة

فقدان أحد الوالدین أو مرض أحدھما



من طرق عالج الخوف
التعرف على 

أسباب
الخوف وعالجھا 

المشاركة 
الوجدانیة 

للطفل

 االرتباط الشرطي
المضاد



من طرق عالج الخوف تشجیع 
الطفل

تشتیت
األفكار 

التخیل 
اإلیجابي



من طرق عالج الخوف المكافأة 
على الشجاعة

اشعار الطفل 
باألمان 

اللعب مع الطفل 
 بدمى الحیوانات

التي یخاف منھا 



من طرق عالج الخوف التدریج
بعرض ما یخاف 

منھ

الحوار
مع الطفل 

العالج بالقصة 
بعرض نماذج 

الشجعان 



توصیات للوالدین   ابنك بالخوافالتصف 
فھي ترسخ أو الجبان 

.الصفة بعقلھ 

لم بتع التكونالشجاعة 
ا األلعاب القتالیة وإنم

.سبتعزیز الثقة بالنف

عدم تخویف األطفال 
 باآلباء ، فھذا یسبب

.الكره لألب 



 شكراً ملتابعتكم الرائعة

 بوموزةعيسى عبدالله 

 مهتم بتنمية الطفل 

 اهم املراجع

 كيف جتعل طفلك إيجابياً محمد العبد

 املشكالت النفسية عند األطفال زكريا الشربيني

 كيف تعالج مشاكل ابنائك صالح عبدالكرمي 

 أطفال منزعجون يزن عبده


