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 Underachievingالتأخر الدراسي  -≪
تعتبر هذه اﾟمشك｀ة مف أﾞثر اﾟمشكات اﾟتي يتعامل معهػا اﾟمرشػد ف  ػي  

ذات جميػػب اعػػاع اﾟعػػاﾟـل  تشػػكل يبًػػاى ثعػػياى ي｀ػػم اﾟفػػرد  اﾟمجتمػػبل  هػػي مشػػك｀ة 
أاعػاد ترو يػػة  يف ػية  اجتماييػػة  اةت ػػاديةا تثتػاج اﾞﾟثيػػر مػف ااهتمػػاـ  اﾟريايػػة 
 اﾟجه د اﾟمدر  ة ﾟ｀تعامل معها أ  ثتػم اﾟتففيػم مػف رثارهػال  ةػد يػرؼ ث ػيف 

يػاى  5985 اﾟطاﾟب اﾟمتأفر تث ي｀ياى "اأيه مف أظهػر عػعفاى تث ػي｀ياى ك｀يػاى أ  جًز
 ى اﾟميتظػر مػف اﾟطػاب اﾟعػادييف اﾟػذيف  ػي  ي اﾟمعررات اﾟدرا ية ااﾟي اة ﾟ｀م ػت

 مثل  ية    ｀ه اﾟدرا ي"ل

≒- :るوصحي るجسمي ゆゅأسب 
 ةػػػػػد يػػػػػسدع عػػػػػعم اﾟ ػػػػػمب  اﾟا ػػػػػر أ  ا  ػػػػػااة اػػػػػا مراض اﾟطفي｀يػػػػػة  

كاﾟب｀هار ػػػيا  ا يك｀ ػػػت ما   يرهػػػاا دﾟػػػم ففػػػض ةػػػدرة اﾟت｀ميػػػذ ي｀ػػػم بػػػذؿ اﾟمجهػػػ د 
 مػػػف ياثيػػػة أفػػػرى  ػػػيف  ػػػ ا اﾟتةذيػػػة  عػػػعم اﾟبييػػػة اﾟػػػاـز ﾟ｀تث ػػػيل اﾟدرا ػػػي 

يسدع دﾟم يعص يشاط  ثي ية اﾟت｀ميذ  ااﾟتاﾟي يشعر ااﾟفم ؿ  ييففض تث ي｀ه 
 اﾟدرا يل

≪- :るيヤعق ゆゅأسب 
هياؾ  ر ؽ  ردية بيف اﾟتاميذ مف ثيث اﾟعدرة اﾟعامة ي｀ػم اﾟفهػـ  اا ػتيعاب    

ةدرتػه اﾟعع｀يػة  ا دراﾞيػة  كػذﾟؾ يعػص  ػي ةدرتػه   ميهـ مػف يعػايي مػف يعػص ةػي
 ي｀م اﾟتذكر لل دﾟخ مما يسدع دﾟم تأفرهـ اﾟدرا يل
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≫- :るنفسي ゆゅأسب 
معاياة اﾟت｀ميذ مف ااعطرااات  اايفعاﾟية كاﾟف ؼ  اﾟع｀ق  اﾟفجػل  يػدـ   

ةدرتػػه ي｀ػػػم م اجهػػة اوفػػػريف  ػػ اا زماًػػػه أ  مدر ػػيه تػػػسدع دﾟػػم عػػػعم ثعتػػػه 
رتػػه ي｀ػػم اﾟماػػادأة  ففػػض دا عيتػػه ﾟريجػػاز  تػػأفر تث ػػي｀ه ممػػا بيف ػػه  يػػدـ ةد

 يسدع دﾟم اﾟتأفر اﾟدرا يل

√-  :るعيゅاجتم ゆゅأسب 
يعتبر   ا اﾟت ا ق ا  رع  ا  اﾟيب اﾟ اﾟديػة اﾟفاطًػة  ػي تيشػًة ا بيػاا   

ذات أثر  ｀بي ي｀م اﾟمياخ ا  رع  ي｀ػم تػ تر اﾟطفػل  ة｀ػة  ففػض ةدرتػه ي｀ػم 
ﾟؾ ارتفػػػاع طمػػػ ح اواػػػاا  بيػػػاًهـ ةػػػد يفػػػ ؽ ةػػػدرات هػػػساا اﾟتث ػػػيل اﾟدرا ػػػي كػػػذ

 ا بياا  يشعرهـ اعدـ اﾟثعة  ي اﾟيفس  ففض ةدرتهـ ي｀م اﾟتث يلل

كما أف اﾟم ت ى ااةت ادع ااجتمايي اﾟثعػا ي ﾟس ػرة  اتجاهػات اواػاا  
يث  اﾟتع｀يـ ﾟه أثػر ي｀ػم اﾟتث ػيل اﾟدرا ػي ﾟػدى ا بيػاا اﾟمتع｀مػيف  اواػاا اﾟػذيف 
ي｀م ةدر مف اﾟثعا ة يعر  ف جيداى ةيمة اﾟتع｀يـ  يهتم ف اه مما يػيعكس ي｀ػم ةػ ة 

ًهـ أمػػػا اواػػػاا اﾟػػػذيف ثظػػػ ا اعػػػدر دا عيػػػة اﾟتع｀ػػػيـ  ا يجػػػاز  اﾟتث ػػػيل ﾟػػػدى أبيػػػا
عػػًيل مػػف اﾟتع｀ػػيـ ا يعتر ػػ ف اعيمػػة اﾟتع｀ػػيـ  ا يهتمػػ ف اػػه  فا ػػة  ػػي اعػػض 
اﾟميػػػػاطق اﾟريفيػػػػة  يػػػػيعكس ذﾟػػػػؾ ي｀ػػػػم ففػػػػض دا عيػػػػة اﾟػػػػتع｀ـ  ا يجػػػػاز  تػػػػأفر 

 اﾟتث يل اﾟدار ي ﾟدى أبياًهـل

هػػػذا مػػػف جايػػػب  مػػػف جايػػػب رفػػػػر  ػػػيف يػػػدـ تػػػ ا ر ا مكايػػػات اﾟماديػػػػة  
ية اﾟازمػػة  ثػػداث يم｀يػػة اﾟتع｀ػػيـ  ػػي اﾟمدر ػػة ع ػػ اا زيػػادة يػػدد اﾟتاميػػذ  اﾟاشػػر 
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 ة｀ػػة   ػػاًل ا يعػػػاح اﾟمعييػػة  اﾟمدر ػػيف  ا ف ػػػاًية ااجتماييػػة  ا طاػػػاا لل 
   ير ذﾟؾ( يسدع دﾟم تأثير  ｀بي ي｀م اﾟتث يل اﾟدرا ي ﾟ｀ت｀ميذل

يػػػذ  مػػػف ياثيػػػة أفػػػرى يػػػدـ ارتاػػػاط اﾟميػػػاهع اﾟتػػػي تػػػدرس يػػػف  اةػػػب اﾟت｀م 
ػه  ةدراتػه تجعػل اﾟت｀ميػذ  يػر  شااع ثاجاته  ا هماﾟهػا ﾟمي゚   اعدها يف اهتماماته  ا 
معبػػل ي｀ػػم اﾟمدر ػػة ممػػا يػػسدع دﾟػػم ففػػض دا عيػػة ا يجػػاز ﾟديػػه  ااﾟتػػاﾟي يتاعػػه 
تأفر  ي تث ي｀ه اﾟدرا ي كما أف معارية اﾟمدرس بيف اﾟتاميذ اﾟمتأفريف درا ػياى 

ﾟمتػأفريف درا ػياى اػاﾟيعص  اﾟد ييػة  اﾟيػأس  زماًهػـ اﾟمتفػ ةيف يػسدع دﾟػم شػع ر ا
 اﾟةيػػػرة  اﾟمشػػػا اة  يػػػدـ اﾟمشػػػاركة  اﾟعػػػد اف  تثطػػػيـ ممت｀ﾞػػػات اﾟةيػػػر  فا ػػػة 
اﾟتفريب  ي ميشآت اﾟمدر ة كتعبير يف يدـ اﾟرعا يف اﾟمدر ة  يف اﾟمجتمب 

 اﾟذع يعيش  يهل

ا ػػيا  عػػد يكػػ ف اﾟتػػأفر يتثػػدد ا  ػػ｀ ب ا رشػػادع   ػػق ثاﾟػػة اﾟتػػأفر اﾟدر   
ياماى شاماى ﾞﾟل اﾟم ادا  ةد يك ف  ي معرر معيفا  ةد يكػ ف اﾟتػأفر ةػديماىا  ةػد 
اىل ﾟػذﾟؾ ابػد مػف تشػفيص ا  ػااب اﾟمسديػة دﾟػم اﾟتػأفر أ اى ثػـ تعػديـ  يك ف طاًر

 ا  اﾟيب اﾟعاجية  ا رشادية اﾟتاﾟية: 

اﾟجهػػ د اﾟتػػي تثػػد مػػف اﾟع امػػل أ اى: أ ػػاﾟيب درشػػادية  ةاًيػػة:  تتمثػػل  ػػي مجمػػ ع 
ة يػػػػػػف اﾟتػػػػػػأفر اﾟدرا ػػػػػػي  ميهػػػػػػا: اﾟت جيػػػػػػه اﾟتع｀يمػػػػػػيا  اﾟفػػػػػػدمات  اﾟم ػػػػػػ゚ً 
جػػػراا اﾟاثػػػ ث  اﾟ ػػػثيةا  فػػػدمات ا رشػػػاد اﾟيف ػػػيا  اات ػػػاؿ اػػػاﾟميزؿا  ا 

 اﾟترو ية اﾟتي تﾞشم يف أﾞثر اﾟمعررات اﾟتي ير ب  يها اﾟطابل
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 ثاヱيًا: أساليب إرشادية عاجية . ومヴヱا:
ل ثيػػث يػػتـ تثديػػد يعػػاط اﾟعػػعم  ػػي يم｀يػػة اﾟػػتع｀ـ ﾟمػػادة معييػػةل ثػػـ اﾟتشػػكيل -5

يبػػػدأ بتع｀ػػػيـ اﾟمتػػػأفر ا ػػػ رة تدريجيػػػة ا  ا ػػػيات  اﾟمهػػػارات اﾟازمػػػة ﾟػػػتع｀ـ 
 اﾟمادة ثتم ي ل دﾟم اﾟهدؼ اﾟميش دل

اﾟعػػاج اﾟت كيػػدعل  يعػػدـ هػػذا ا  ػػ｀ ب  ﾟ｀طػػاب اﾟػػذيف يرجػػب تػػأفرهـ ﾟعػػدـ  -2
 ػ｀بية يػف ةػدراتهـل  يهػدؼ هػذا اﾟعػاج دﾟػم  اﾟثعة  ي يف  هـ أ  بياا أ كار

 تيمية اﾟثعة ااﾟيفس  تيمية مفاهيـ ديجابية يف اﾟذاتل

اﾟعػاج اﾟمعر ػػي  ذﾟػػؾ ببيػػاا أ كػػار ديجابيػػة يػػف أهميػػة اﾟػػتع｀ـ  د ره  ػػي تعػػدـ  -3
 اﾟفرد  ا مةل

تع｀ػػػيـ اﾟطاﾟػػػب يػػػادات درا ػػػية جيػػػدةا  تيظػػػيـ أ ةػػػات باﾟيمذجػػػةل  يػػػتـ ذﾟػػػؾ  -4
اﾟتع｀ػػيـ  د ره  ػػي اﾟتعػػدـ  اارتعػػاا مػػف فػػاؿ يػػرض اﾟيمػػاذج اﾟفػػراغا  أهميػػة 

 اﾟ ｀ كية يبر أ اـ تع｀يمية أ  ت｀فزي ييةل

اﾟتعزيػز ا يجػابيل أع تعػديـ اﾟمكا ػأت ﾟيجاثػات اﾟطاﾟػب  ػ اا أﾞايػت ماديػػة  -5
 أ  معي يةل

ا رشاد ااجتماييا  يتمثل  ي دثداث تةييرات  ي بيًة اﾟطاﾟب ا  رية أ   -6
زا  ﾟة اﾟع اًق اﾟتي تث ؿ د ف اﾟتث يللاﾟمدر ية  ا 

ة يػػف اﾟتػػأفر  -7 ا رشػػاد ا  ػػرعا  مػػف ذﾟػػؾ معر ػػة ا  ػػااب ا  ػػرية اﾟم ػػ゚ً 
ي ا مر ﾟعاج هذا اﾟتأفرل    عب فطة يشترؾ  يها اﾟمرشد  ゚ 
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ًؾ اﾟذيف يعػاي ف مػف عػعم اﾟ ػمب أ  اﾟا ػر  -8 اﾟعاج اﾟطبيل  ي تفدـ  ゚ 
ة يػػف تػػأفر اﾟطاﾟػػبل أ  ا ياةػػات أ  ا مػػراض اﾟداًمػػة اﾟتػػي  تعتبػػر م ػػ゚ً 

  يتـ هذا اﾟعاج بتعديـ اﾟفدمة اﾟطبية اﾟم ايدةل

√- ゆالتدمير والتخري 

ػه  ػ اا   اﾟطفل اﾟ ػةير ا يػزاؿ ةا ػراى يػف ددراؾ ةيمػة ا شػياا اﾟتػي ث゚ 
ﾟعب أ  أجهزة أ  أد ات  ｀يجأ دﾟم تدميرها د ف ة د   اا ر اػة ميػه  ػي اﾟ｀عػب 

ا تﾞشػػػاؼ  ك｀هػػػا يم｀يػػػات ا ي ػػػتطيب أف يعػػػ ؿ أ  ثػػػب اا ػػػتطاع أ  ثػػػب ا
ﾞػف هػذا اﾟ ػ｀ ؾ اﾟطف｀ػي  ي｀يها اأيها تفريبية كمػا ييظػر دﾟيهػا  ػي  يػاﾟـ اﾞﾟاػار ゚ 
ﾞيػػػه ييػػػدما يكبػػػر  ػػػم مػػف يمػػػر اﾟطفػػػل ゚  تفرعػػه طبيعػػػة اﾟيمػػػ   ػػػي اﾟمراثػػػل ا ゚ 

 اﾟطفل  يعـ  ااﾟتدمير يف ة د  يك ف  ｀ كه مدمراى أ  مفرواىل

 خريゆ:دوافع التدمير والت
اﾟعػػػة ط اﾟتػػػي يمار ػػػها اﾟ اﾟػػػديف ي｀ػػػم أبيػػػاًهـ تﾞػػػ ف دا عػػػاى  راا ظهػػػ ر  -5

  ｀ ؾ اﾟتدمير ﾟديهـل
ية أ   -2 ا  ػػػػراط  ػػػػي اﾟتػػػػدﾟيل أ  ا همػػػػاؿ يػػػػسدع دﾟػػػػم يػػػػدـ تثمػػػػل اﾟم ػػػػ゚ً 

 اﾟثرماف مف اﾟثب  ا مف  ظه ر اﾟ ｀ ؾ اﾟمدمرل

ػد اﾟةيػرة اﾟتػي تﾞػ ف دا عػاى  راا ظهػ   -3 ر  ػ｀ ؾ يدـ اﾟم ا اة بيف ا بياا ي゚ 
 اﾟتفريب  اﾟتدميرل
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يدـ ت ريم اﾟيشاط اﾟزاًد  اﾟطاةة اﾟثي ية ﾟدى اﾟطفل مف فػاؿ أمػاﾞف  -4
اﾟ｀عػػب  ػػ اا يػػ ادع أ  ثػػداًق   يرهػػا يػػسدع دﾟػػم ظهػػ ر  ػػ｀ ؾ اﾟتػػدمير 

 ﾟدى اﾟطفلل

كراهيػػة أ ػػثاب اﾟ ػػ｀طة  يػػدـ اﾟعػػدرة ي｀ػػم مػػ اجهتهـ يػػسدع دﾟػػم دتػػاؼ  -5
 اﾟممت｀ﾞات اﾟعامة  اﾟفا ة بهـل

 يゆ اإرشゅديる:اأسゅل
اﾟتعزيػػز ا يجػػابي اﾟ｀فظػػي  اﾟمػػادعا  هػػ  اﾟثيػػاا  اﾟمػػدح أ  تعػػديـ مكا ػػأة  -5

 مادية ﾟ｀طفل ييدما يعـ  بيشاط معب ؿ  هادؼل
أ ｀ ب تدريب ا  فاؿ: اﾟتجاهل اﾟمتعمد ﾟت ػر ات اﾟطفػل  يػر اﾟ ػ يةا  -2

ا يجعل ميها ةعية تثير اهتماميال   ا 

 اﾟتعامل مب اﾟطفللدرشاد اوااا  تدريبهـ ي｀م كيفية  -3

دشػػػااع ثاجػػػات ا طفػػػاؿ اﾟيف ػػػية  ااجتماييػػػةا  كػػػل  ػػػ｀ ؾ تعبيػػػر يػػػف  -4
 ثاجة ﾟـ تشابل

ا ػػتفداـ اﾟععػػاب اﾟ ػػ｀بي اﾟػػذع يتػػرا ح بػػيف اا ػػتيكار  اﾟ｀ػػـ  أ  اﾟثرمػػاف  -5
 مف ا يشطة أ  اﾟعزؿل

 ت  ير ا يشطة اﾟمفت｀فة ﾟدى اﾟطفل ا تيفاذ اﾟطاةة اﾟزاًدة ﾟديهل -6

ﾟم جػػػه  اﾟ｀عػػػب  يػػػر اﾟم جػػػه كي ػػػ｀ ب ﾟعػػػاج اﾟتػػػدمير ا ػػػتفداـ اﾟ｀عػػػب ا -7
  اﾟتفريبل
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 التبول الاإرادي: -5
مشك｀ة اﾟتب ؿ اﾟادرادع مف اﾟمشاﾞل اﾟشاًعة بيف ا طفػاؿا  م ػباة ﾟ｀ع｀ػق  تعد   

 اﾟثرج  اايزياج   ر هساا ا طفاؿ ﾟما ﾟها مف رثار يف ية  ｀بية ي｀ػم اﾟطفػل 
  .ف   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اﾟتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاﾟعمر

اﾟدرا ػات أف ي ػاة شػػي ع هػذا اﾟمػرض بػيف ا طفػػاؿ اﾟػذك ر هػي اثيػاف دﾟػػم  بييػت
 اثد ييه ييد ا ياثا  تب｀ػ  ي ػاة ايتشػاره بػيف ا طفػاؿ اﾟػذيف تعػل أيمػارهـ يػف 

%(  ا طفاؿ اﾟذيف تترا ح أيمارهـ ما بيف اﾟثامية  25دﾟم  52أروب  ي ات مف ع
ة ايتشػػاره تػػدريجيا مػػب  تعػػل ي ػػا (: 51دﾟػػم  7 اﾟثػػايي يشػػر مػػف اﾟعمػػر مػػف ع
ﾟسطفػػاؿ اﾟاػػاﾟةيف اﾟثاييػػػة يشػػرة مػػػف  (: 3دﾟػػم  2ازديػػاد اﾟعمػػر ﾟتػػػتع｀ص دﾟػػم ع

  .يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ

تظهػػر اﾟمشػػك｀ة ااي ػػياب اﾟبػػ ؿ ت｀عاًيػػاى  اشػػكل متﾞػػرر : مفヴوووا تلولوووا تلوواإرتد 
تترا ح بيف مرتيف دﾟم ثػاث مػرات ا ػب يياى ييػد اﾟطفػل اﾟػذع تجػا ز  ػف اﾟػثاث 

ل  ةػػد يكػػ ف اﾟتبػػ ؿ اﾟػػادرادع  ػػي ات فػػاؿ  يػػا“اﾟيهػػار أ  فػػاؿ اﾟيػػـ  ثيػػث ” أ゚ 
يظهػػر اﾟمػػرض  ػػي يػػدـ ةػػدرة اﾟطفػػل ميػػذ  ادتػػه  ثتػػم  ػػف متػػأفرة ي｀ػػم عػػا  

د ثيػػث يعػػ د اﾟطفػػل دﾟػػم اﾟتبػػ ؿ ثاييػػة اعػػد أف ”ثاي يػػا“يم｀يػػه اﾟتبػػ ؿد  ةػػد يكػػ ف 
 ليكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تثكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ﾟمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهر أ  أﾞثػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 .بة بالمرضتأسباب وعوتمل تإصا
ﾞػف اعػض اﾟع امػل تزيػد مػف ي ػاة  ﾟيس هياؾ أ ااب معر  ة ﾟثد ث اﾟمػرضا ゚ 

 : يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتيثد ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها  يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ت｀في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها 

أ ػػااب يعػػ يه مثػػل اﾟتهػػاب اﾟ｀ػػ زتيف أ  ثػػد ث اﾟتهااػػات امجػػرى اﾟبػػ ؿ أ   -5
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 ػػػػةر ثجػػػػـ اﾟمثايػػػػة أ  ا  ػػػػااة ااﾟ ػػػػكرع أ  ا م ػػػػاؾ اﾟشػػػػديدا   ػػػػي اعػػػػض 
هػػ  ا  ػػااة ااﾟػػد دة اﾟدب  ػػيةا  هػػي د دة  ػػةيرة ﾟ｀ةايػػة اﾟثػػاات يكػػ ف اﾟ ػػبب 

يميػػل ﾟ يهػػا دﾟػػم ا بػػيضا تت اجػػد اكثػػرة  ػػي اﾟفعػػرا ات  اﾟف اﾞػػه اﾟم｀ ثػػة   يػػر 
اﾟمطب فة جيداىا تعب هذه اﾟد دة بيعها ﾟياى أثياا يـ  اﾟطفػل ي｀ػم  تثػة اﾟشػرج 
 .مػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػسدع دﾟػػػػػػػػػػػػػػػم تهػػػػػػػػػػػػػػػيع اﾟميطعػػػػػػػػػػػػػػػة  ثػػػػػػػػػػػػػػػد ث اﾟتبػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ اﾟػػػػػػػػػػػػػػػادرادع

 أبرزهػػا اﾟتفكػػؾ ا  ػػرع  اﾟةيػػرة ا ػػبب  ادة طفػػل   اجتماييػػة  ػػيةأ ػػااب يف -2
 ا  اﾟف ؼجديد  ي ا  رة

يامػػػل  راثػػػي أ  جييػػػػي ثيػػػث تػػػػزداد ي ػػػاة ا  ػػػااة اػػػػاﾟمرض دذا كػػػاف أثػػػػد -3
ػػػػػػػػػػة  .اﾟ اﾟػػػػػػػػػػديف أ  كاهمػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػايم مػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذه اﾟمشػػػػػػػػػػك｀ة أثيػػػػػػػػػػاا اﾟطف゚ 

ايثػيف  ذﾟػؾ ﾟتأثيرهػا تيػا ؿ اﾟمشػر اات  اﾟ ػ اًل اﾟمثت يػة ي｀ػم مػادة اﾟميثػل ز  -4
 .كمدر ﾟ｀ب ؿا  تت اجد هذه اﾟمادة  ي اﾟشاع  اﾟعه ة  اﾟش ك اته

اﾟيػػـ  اﾟعميػػق ﾟػػدى اعػػض ا طفػػاؿ ةػػد يكػػ ف  ػػبااى ﾟر ػػااة اػػاﾟمرض ثيػػث  -5
يك ف اﾟطفل  ير ةادر ي｀م ا تشعار ثاجته  ي اﾟذهاب ﾟػد رة اﾟميػاه أثيػاا اﾟيػـ  

ديطػاا اﾟطفػل  ر ػة اﾟيػـ  ﾟمػدة  ػػاية ﾟػياىا  يمكػف ثػد هػذه اﾟمشػك｀ة مػف فػاؿ 
 .أثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا اﾟيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 ج د مرض يسثر ي｀م اﾟيم  ا دراﾞي ﾟ｀طفلا مثل ا  ااة امتازمة دا فا  -6
 اﾟذع يجعػل اﾟطفػل  يػر ةػادر ي｀ػم ادارؾ ثاجتػه  ػي اﾟػذهاب ﾟػد رة اﾟميػاهل كمػا 
أف ا طفػػػاؿ اﾟم ػػػابيف امػػػرض  ػػػرط اﾟثركػػػة  يعػػػص اﾟتركيػػػز يعػػػاي ف يػػػادةى مػػػف 

 .ا ي   ي اﾟيم  ا دراﾞي مما يجع｀هـ يرعه ﾟر ااة ااﾟتب ؿ اﾟادرادع تأفر
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 عاج تلولوا تلاإرتد :
اﾟتعزيػػػز ا يجػػػابي:  يعػػػـ  ي｀ػػػم تػػػدريب اﾟطفػػػل ي｀ػػػم يم｀يػػػات عػػػا   -5

اﾟمثاية  ذﾟؾ بتعزيز ا ػتجاااته اﾟياجثػة  يػدـ تعزيػز ا ػتجاااته  يػر 
 اﾟياجثةل

عزيػػػزا ف   ػػػا  ػػػي ا ػػػتفداـ أ ػػػ｀ ب ﾟ ثػػػة اﾟيجػػػـ  كيػػػ ع مػػػف اﾟت  -2
 اﾟ｀ياﾟي اﾟتي ا يثدث  يها ب｀ل عاﾟ｀ياﾟي اﾟجا ة(ل

ا تفداـ أ ｀ ب ا شراط اﾞﾟا يكي أ  طريعة اﾟجػرس  اﾟ  ػادةا أ    -3
جهػػػاز ا يػػػذار اﾟ｀ي｀ػػػيا  يعتبػػػر مػػػ رر هػػػ  مػػػف ابتﾞػػػر هػػػذا اﾟجهػػػازا 

  أثبتت اﾟدرا ات  اي｀يته  ي ياج اﾟتب ؿ اﾟادرادعل

ﾟع امػػػل  ا زمػػػات اﾟيف ػػػية اﾟ ػػػااعة ففػػض اﾟع｀ػػػق اﾟيػػػاجـ يػػػف اعػػض ا -4
 ﾟ｀تب ؿل

 يمل برامع درشادية ﾟ｀ اﾟديف ﾟتعريفهـ اكيفية معام｀ة ا بياال  -5

 مشكلة اخوف: -6
يػػػة اﾟتػػػي تعمػػػل  ػػػي  ػػػ رتها اﾟطبيعيػػػة   يعتبػػػر اﾟفػػػ ؼ مػػػف أهػػػـ اايفعػػػاات ا ゚ 

دﾟػم مكػاف  ﾟ｀مثا ظة ي｀م اﾟثياةا  اﾟثي ايات تفاؼ  تفزع ثـ تجفػل هاروػة ﾟتػأ ى 
يع ػػمها مػػف اﾟشػػر اﾟػػذع ياثعهػػاا  اﾟطفػػل كػػذﾟؾ يفػػاؼ مػػف ا  ػػ ات اﾟعاﾟيػػةا 
 يفاؼ أف يعب ي｀م ا رض مف مكاف مرتفػبا  ي ػرخ  ػي  ػزع أ  يهػربا شػأيه 

  ي ذﾟؾ شأف اعية اﾟثي اياتل
 اﾟف ؼ اﾟمرعي ف ؼ شػاذ يػرتا   ػي ذهػف اﾟفػرد اػاﾟفبرات اﾟعا ػية اﾟتػي مػر   

ـ يعد يذكر ميها دا اﾟ  رة اﾟمازمة ﾟهال  بها  ي ثياتها  ي ي  ببها ゚ 
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 مظاهر اخوف:
 ووجلى مظاケر تلخوف فيما يأوي: 

o ع｀بلﾟرية عروات ا  

o دـلﾟارتفاع عة  ا 

o تيفسلﾟرية ا  

o هعميلﾟجهاز اﾟاعطراب  ظاًم ا 

o شديدلاﾟم اؾ ا  

o ريبل ﾟا  هاؿ ا 

o ج ـل｀ﾟ هرواًيةﾞﾟمعا مة اﾟتةير ا 

o مثيطةلﾟدم ية اﾟفـ يتيجة ايفااض ا  يية اﾟجفاؼ ا 

o  ػػػػذع يػػػػسثر ي｀ػػػػم أ ｀ػػػػبﾟػػػػمبتا ع ا ﾟع ػػػػبي اﾟجهػػػػاز اﾟافػػػػتاؿ  ظػػػػاًم ا
 اﾟ ظاًم اﾟج مية اﾟداف｀يةل

o ثيحل ﾟع｀يا ي｀م  جهها اﾟعياـ ب ظاًفه اﾟععل يف اﾟدياةة ا 

ケذヮ تلمظاケر في ヱوتحيヴا تلخارجية وبعا لعمر تلفرد، وجヱسوカ ذرورت  ووخولف 
.カضجヱ ثى، ومسووىヱران أا أ 

 أسباب الخوف:

تثدث ﾟه أﾟما يف ياا  يفاؼ  تعرض اﾟطفل ﾟم اةم  مثيرات  رياة  ميفردة -5
 ميهاا  وتﾞرار هذه اﾟم اةم  اﾟمثيرات يثبت ايفعاؿ اﾟف ؼ ﾟدى اﾟطفل  ي تمرل

ﾞيها ارتاطت  ي ذهيه  تف يم اﾟطفل  -2 اأشياا كايت تبد  ﾟه طبيعيةا ゚ 
مة  مفيفةل  ام اةم م゚س
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 تع｀يد اﾞﾟاار  اﾟراشديفل -3
ػػد اﾟفػػ ؼ  ػػي  -4 اﾟف ػػص اﾟمفيفػػة  اﾟمرياػػة اﾟتػػي يثكيهػػا اﾞﾟاػػار ﾟسطفػػاؿ ت゚ 

 يف س ا طفاؿل
ﾟثعػػػة  ػػػي ذاتػػػها  يػػػزداد ﾟديػػػه اﾟععػػػاب اﾟم ػػػتمر ﾟ｀طفػػػل يػػػسدع اػػػه دﾟػػػم يػػػدـ ا -5

 اﾟف ؼل
 اﾟمعارية بيف اﾟطفل  طفل رفر يسدع دﾟم اﾟف ؼل -6

 عاج اخوف لدى اأطفال:
 عػػب اﾟطفػػل اا ػػتمرار مػػب اﾟشػػيا أ  اﾟم ةػػم اﾟػػذع يفا ػػها ممػػا يعػػ ده  -5

 ي｀م اﾟتعايش معها مب تعديـ اﾟم ايدة  اﾟديـ مف اوفريفل

 اﾟتع｀يل مف مفا ؼ اﾟطفلا  ا  هامه اأيه ا ي جد ما يدي  دﾟم اﾟف ؼل -2

 ا تفداـ أ ｀ ب اﾟتع｀يد ااجتمايي  زاﾟة مفا ؼ اﾟطفلل  -3

ا ػػتفداـ ا  ػػ｀ ب اﾟشػػرطي  ذﾟػػؾ مػػف فػػاؿ أف يعػػرف يػػدة مػػرات تعػػديـ  -4
 اﾟشيا اﾟذع يفا ه اﾟطفل اشيا رفر يك ف ﾟدى اﾟطفل مشاير  عيدةل

ا تفداـ أ ｀ ب اﾟتث يف اﾟتدريجي ﾟتدريب اﾟطفل ي｀م م اجهة اﾟم اةم  -5
 اﾟمثيرة ﾟ｀ف ؼل

بػػػرامع درشػػػادية ﾞﾟػػػل اﾟعػػػاًميف ي｀ػػػم ترويػػػة اﾟطفػػػل ﾟتعػػػريفهـ اكيفيػػػة تعػػػديـ  -6
 اﾟتعامل معهـل

ديطػػاا اﾟطفػػل  ر ػػة ﾟ｀تعبيػػر يػػف مشػػايره د ف تػػردد ثتػػم يػػتـ اﾟتيفػػيس   -7
 ييهاا  تتبدد مشاير اﾟف ؼ ﾟديهل
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 التغيب عن امدرسة واهرب: -7
حضوور وومثل  ケوذヮ تلمشورلة فوي وعمود تلاواب تلونيوب عون تلمدرسوة أو عون   

بعوض تلحصوول تلدرتسووية دون عووذر م لوووا أو موتف ووة تلوتلوودين أو تلمسوو ولين 
 في تلمدرسة، تأمر تلذ  يوروب عليカ تحوماا تヱحرتفヴا ووأخرケا تلدرتسي.

  أسباب التغية والهروب من المذرسة:
 اتجاهات اوااا يث  اﾟمدر ة  اﾟمدرس أيهـ أداة يعاب  تعذيب ﾟ｀طفلل (5ع
اػػاﾟتع｀يـ  اعيمتػػػها ممػػا يجع｀هػػـ ي ػػثب ف أبيػػااهـ مػػػف يػػدـ اهتمػػاـ اواػػاا  (2ع

 اﾟمدر ةل

يػػػدـ تػػػ ا ر اﾟثػػػب  ا مػػػف  اﾟطمأيييػػػة دافػػػل اﾟمدر ػػػة  ػػػ اا بػػػيف اﾟت｀ميػػػذ  (3ع
دارة اﾟمدر ػػة أ  بػػيف اﾟت｀ميػػذ  زماًػػه ممػػا يػػسدع دﾟػػم شػػػع ره   مدر ػػيه  ا 

 ااﾟرهاة مف اﾟمدر ةل

شػػػااع ثاجاتػػػها يػػػدـ ماامػػػة اﾟميػػػاهع  طػػػرؽ اﾟتػػػدريس ﾟعػػػدرات اﾟت｀ميػػػذ  (4ع  ا 
 ا ػػػتةاؿ دمكاياتػػػه  ػػػي اﾟعم｀يػػػة اﾟتع｀يميػػػةا ممػػػا يػػػسدع دﾟػػػم اﾟهػػػر ب مػػػف 

 اﾟمدر ةل

يدـ ت ا ر ا يشطة اﾟميا اة ﾟعدرات  مي ؿ اﾟتاميػذ  ػي اﾟمراثػل اﾟعمريػة  (5ع
 اﾟمفت｀فةل

اﾟر ػػ ب اﾟمتﾞػػرر  ػػي اﾟمدر ػػة يػػسدع دﾟػػم  عػػداف اﾟثعػػة اػػاﾟيفسا  اﾟشػػع ر  (6ع
 ｀ميذ دﾟم اﾟهر ب مف اﾟمدر ةلااﾟيعص  اﾟد يية مما يعطر اﾟت

 عاج التغيب عن امدرسة:
تعديـ اﾟث ا ز اﾟميا اة مف ةبل اوااا  اﾟمدر يف ﾟ｀طاب اﾟم اظبيف ي｀م  -5

  ة عاﾟتعزيز اﾟمعاد(لر ثع رهـ دﾟم اﾟمد
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 اﾟتث يف اﾟتدريجي ﾟثاات اﾟف ؼ اﾟمرعي اﾟمدر يل  -2

اﾟمدر ػيف  عا  اﾟمثيراتا  ذﾟؾ بيزاﾟة م باات اﾟف ؼا  ػ اا كايػت مػف -3
 أ  اﾟطاب أ  ف  ىا مف اﾟفشلل

 اﾟمتااعة اﾟم تمرة مف ةبل اﾟبيت  اﾟمدر ة  اﾟثـز  ي معام｀ة اﾟمتةيبيفل -4

 ت  ير ا يشطة اﾟا فية  ي اﾟمدر ةل -5

 اﾞﾟشم اﾟد رع يف أث اؿ اﾟطاب اﾟ ثيةل -6

 درشاد اﾟمع｀ميف ﾞﾟيفية اﾟتعامل مب اﾟطابل -7

｀ة  رثارهػػا مػػف فػػاؿ أ ػػاﾟيب اﾟعػػاج ااا تا ػػار  ويػػاف فطػػ رة اﾟمشػػك  -8
 اﾟمثاعرات  اﾟمياةشات اﾟتي يشترؾ  يها اﾟطاب اﾟمتةيب فل
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