
رهاب المدرسة 



. نقاط هامة متعلقة بالخوف من المدرسة 

 رهاب المدرسة شكل من اشكال الفوبيا التى تصيب الطفل

.نتيجة ألساليب التربية الخاطئة 

 إذا ظهر هذا الرهاب فى العام الدراسى االول للطفل يكون أمرا

.  عاديا نتيجة االنفصال عن االم 

 رهاب المدرسة يبدأ قبل مرحلة المراهقة والبلوغ أما إذا اتى

.بعد ذلك فيجب توخى الحذر عند التشخيص 

 أعراض الخوف من المدرسة قد تأتى فى مرحلة الطفولة ثم

.تختفى بطريقة غامضة ثم تعود للظهور بعد سن البلوغ 



. نقاط هامة متعلقة بالخوف من المدرسة 

 اذا ظهر هذا الخوف واختفى من خالل القمع ايام الطفولة

فمن المحتمل أن يعود فى أواخر العشرينات فى شكل نوبات 

.هلع 

 رهاب المدرسة قد يؤدى إلى الرهاب االجتماعى بفعل التعميم

فى المراحل السنية المتقدمة ، وقد يؤدى كذلك إلى االكتئاب 

وقد يؤدى كذلك إلى إضطرابات ذهانية وإن كان ذلك يعد 

.نادرا 



. نقاط هامة متعلقة بعالج الخوف من المدرسة 

 األطفال فى هذا الخوف يركزون على األعراض البدنية بينما

.يالحظ الكبار ما يشيع فى سلوكهم من تجنب وإنعزال 

 ال بد من العرض على طبيب نفسى للتأكد من الخلو من

اإلمراض العضوية ، وخاصة أن الرهاب يفصح عن كثير 

.من اإلعراض الفسيولوجية 

 التأكد من أنه ال توجد أسباب داخل المدرسة أدت إلى رفض

المدرسة مثل معاملة المدرسين العنيفة أو استهداف الطفل من 

قبل زمالئة داخل المدرسة نتيجة لمشكلة عضوية أو شخصية 

.مثل اإلعاقة الحركية 



. نقاط هامة متعلقة بعالج الخوف من المدرسة 

 ضرورة معرفة اآلباء وإدارة المدرسة  بأن هذه الحالة تعد

.مرضية وليست من قبيل التمارض 

 ال بد من معرفة تاريخ رفض المدرسة ، وذلك ألنه إذا كان

الطالب قد حصل على تدعييم لفترة طويلة نتيجة لرفضه 

يكون العالج أصعب وتكون الخطة . الذهاب للمدرسة 

.العالجية مختلفة 

 الوالدين عليهم العبء األكبر فى تنفيذ البرنامج العالجي.



خطة عالجية للوالدين 

 تجنب التركز على الشكاوى الجسمية والمرضية للطفل.

 تشجيع الوالدين على ضرورة إرغام الطفل على الذهاب

.للمدرسة 

 إجراء المزيد من اللقاءات العالجية مع األبوين لتخليصهما

من قلقهما حول هذه المشكلة ولتشجيعهما على تدريب 

الطفل للتخلص من مخاوفه المدرسية وفق الخطوات التالية 



خطة عالجية للوالدين 

 خالل عطلة نهاية األسبوع السابق على بدء الذهاب
للمدرسة يتم توجيه الوالدين إلى تجنب مناقشة أى 

.                                  موضوع يتعلق بمخاوف الطفل من الذهاب للمدرسة  

 إخبر الطفل بكل بساطة فى نهاية عطلة اإلسبوع وبالذات
فى الليلة السابقة على المدرسة ومن دون إنفعال وكأمر 

.                                        واقعى بأنه سيذهب للمدرسة غدا 

 ايقظ الطفل فى صباح اليوم التالى ، وساعده على ارتداء
مالبسة وتنظيم كتبة وزوده باألطعمة الجذابة على اال 

                                                .يكون من النوع الدسم  



خطة عالجية للوالدين 

 في المساء وعند عودته للمدرسة أمتدح سلوكه ، وأثن على نجاحه فى
الذهاب للمدرسة مهما كانت مقاومته أو سخطه أو مخاوفه السابقة ، 

وبغض النظر عما ظهر عليه من أعراض الخوف قبل الذهاب 
.للمدرسة أو خالل اليوم كالقئ واإلسهال 

ابلغة ان غدا سيكون أسهل من اليوم ، وال تدخل فى مناقشات أكثر  -و
من ذلك ، كرر هذه العبارة غدا سيكون أسهل من اليوم ، حتى وإن بدا 

.              الطفل غير مستعد لتغيير الموضوع 

 كرر فى صباح اليوم التالي نفس ما حدث فى اليوم السابق ، –ز
وكرر بعد عودتة السلوك نفسة بما فى ذلك عدم التعليق على مخاوفة 

.     ، مع امتداح سلوكه ونجاحه فى الذهاب للمدرسة 

 فى حالة نجاحه فى الذهاب للمدسة لمدة أسبوع متكامل إهدية –ح
شيئا جذابا ، او يمكن عمل حفلة اسرية بسيطة احتفاال بتغلبه على 

  .المشكلة 


