
 

 

 إلى العودةمخاوف  إلزالة فعّالة طرق5 

 األطفال عند المدرسة

 

براةٌرصاصٌأقالمٌ ٌجديد...دراسيٌٌعامٌ  جديدةٌٌظهرٌحقيبةٌزاهية،ٌمدرسيّةٌبألوانٌ ٌلوازمٌ ٌحديثاً،ٌم 

ٌٌفيٌالفصلٌالدراسيٌ...ٌأصدقاءٌجددٌاكتشافٌمتعةٌونظيفةٌباإلضافةٌإلى

ٌ،سةٌمنٌأجلٌالبدءٌبعامٌدراسيٌجديدللمدرمتحّمساًٌٌطفلٌأيٌيجعلٌأنٌكلٌهذاٌيكفي

ٌٌ!السرعةٌبهذهٌحسناًٌ...ٌليسٌ ٌ؟كذلكٌأليس

فمنٌالمهمٌالعملٌعلىٌبناءٌطفلٌمتعلّمٌٌيةٌفيتعدٌالمرحلةٌاألولىٌفيٌحياةٌالطفلٌالدراسيةٌأساس

 غرس الطاقة اإليجابية في نفس الطفل هذا يتطلب من األهلونفسياًٌفكرياٌوٌالطفلٌتهيئة

ٌوخصوصاً إن كانت السنة األولى للطفل لخوض هذه التجربة المهمة في حياته نفسياتحصينه و

ٌأكثرٌعندٌحتىٌالمشاعرٌمنٌكبيرةٌمجموعةٌالصيفيةٌالعطلةٌبعدٌالمدرسةٌإلىٌالعودةٌتخلق

ٌ.الذينٌي بدونٌراحةٌتجاهٌالذهابٌإلىٌالمدرسةٌاألطفال

أوٌٌلطفاءٌأمٌالٌالجددٌفيماٌإذاٌكانواٌالدراسةٌزمالءٌتجاهالمنزليةٌوٌالواجباتٌتجاهٌمشاعرٌالقلقف

ٌالقلقٌمنٌمعينٌمستوىٌمنٌيعانونٌاألطفالٌمعظمٌأنٌ...ٌيعنيٌالمعلمٌصرامةٌمدىٌبخصوص

ٌ.المقبلٌالعامٌبشأن

المدرسةٌٌإلىٌينتقلونٌأوٌمرةٌألولٌالمدرسةٌيبدؤونٌالذهابٌإلىٌالذينٌلألطفالٌوبالنسبة

ٌ.حدةٌأكثرٌالمخاوفٌتكونٌأنٌيمكنٌ،الثانوية أوٌاإلعدادية

ٌ

 الذهاب إلى المدرسة ستبدأ أنت للروعة،" يا  ويقول:يتّكئ  بالغ شخص وجود "
 جبل إيفرست إلى سيصعد أنه بالغ شخص مشابها  إلخبار قد يكون " !قريبا  

 ! "المقبل األسبوع
 نفسيٌوطبيبٌمؤلفٌ-ٌمونسونٌجون

ٌ
ٌ

منهاٌتنّميٌعندٌٌوعدمٌالهروبمخاوفٌالعودةٌإلىٌالمدرسةٌٌمواجهةٌفإنٌالمخاوف،ٌمنٌنوعٌكأي

ٌتكوينٌبالنفسٌمماٌيجعلهٌقادراًٌعلىٌوتمنحهٌالثقةالطفلٌالقدرةٌعلىٌمواجهةٌالتغيراتٌالمستقبليةٌ

ٌ.الحصرٌالٌالمثالٌسبيلٌعلىٌالمشاكلٌحلوٌ،جديدةٌصداقات

 

ٌوالقلقٌلدىسنتناولٌفيٌهذاٌالمقالٌبعضٌالطرقٌالهامةٌالتيٌيمكنٌاتباعهاٌفيٌإزالةٌالمخاوفٌ

قبلٌٌتهيئةٌطفلهمأهمٌالنصائحٌالموّجهةٌلألهلٌحولٌسنقّدمٌوٌالمدرسة.الطفلٌمنٌعودتهٌإلىٌ

.ٌالعودةٌإلىٌالمدرسة  

 



 

 

 

 إزالة مخاوف العودة إلى المدرسة
 

الطفلٌمنٌعودتهٌإلىٌالمدرسةٌمنٌأهمٌٌوالتوترٌلدىٌالقلقوتخفيفٌتعدٌعمليةٌإزالةٌالمخاوفٌ

ٌعنٌالمدرسةٌٌ ةٌالطفلٌنفسياٌبعدٌانقطاعهٌألشهرالمهامٌالموكلةٌإلىٌاألهلٌلماٌلهاٌأهميةٌفيٌتهيئ

التيٌيجبٌاتباعهاٌإلزالةٌهذاٌالنوعٌمنٌالمخاوفٌلدىٌٌواالستراتيجياتٌالهامةإليكمٌبعضٌالطرقٌ

 الطفل:

 

 

 التحضير .1

ٌ.ناجحةٌلسنةٌمنٌأجلٌالتأسيسٌالمثاليٌالوقتٌهيٌيفالصٌأشهر

 حضور لطفلك والتزام المبنى يقّدمه هذا أن يجب واكتشاف مامع المدرسة  البقاء على تواصل

وتجعلهٌمعٌالطفلٌتعدٌمنٌأهمٌاألمورٌالتيٌتهيّئٌالطفلٌٌواألنشطة الممتعةالفعاليات  بعض

شعورٌاالنتماءٌيرافقهٌٌوتنّميٌلديهأصدقاءٌجددٌٌوالتعرفٌعلىٌللبدءٌبعامٌدراسيٌجديدٌمتشّوقا

ٌالدراسي.طيلةٌالعامٌ

ٌاألنشطة:ٌهذهتشملٌٌقد

 الصيفيّةٌبالمكتبةٌالعمل 

 ٌوالرحالتٌالمدرسيةٌأنشطةٌالمعسكرات

 ٌوالتسليةٌولقاءٌاألصدقاءعبٌاللٌٌّالملعبٌمنٌأجلٌزيارة

ٌ

 القادم الدراسي العام حول مبكرة بمناقشات البدء

ةٌمنٌالمدرسةٌتنّميٌلديهٌالوعيٌواإلدراكٌألهميةٌالمدرسةٌحولٌالمرحلةٌالقادممناقشةٌالطفلٌ

تحكيٌعنٌأهميةٌالمدرسةٌودورهاٌفيٌبناءٌالقصصٌالتيٌوماٌتقدمهٌلهٌولعلٌقراءةٌالرواياتٌو

يبٌالتيٌتعطيٌالمفيدةٌتعدٌمنٌأفضلٌاألساللمٌوتضيءٌعلىٌالجوانبٌالممتعةٌومتعجيلٌمثقفٌو

ٌ.الرغبةٌوالحماسٌلدخولٌالمدرسةٌهفيالوعيٌللطفلٌوتزرعٌ

 القلق أمر طبيعي دعهم يعرفون أن

المناسبةٌيسهمٌبشكلٌٌوإيجادٌالحلوليجولٌفيٌخاطرهٌمنٌمخاوفٌٌوسماعٌمامعٌالطفلٌالتحدثٌ

ٌللمدرسة.ارتياحاٌقبلٌدخولهٌ وتهوينٌهذهٌالمخاوفٌوتجعلٌالطفلٌأكثركبيرٌفيٌتخفيفٌالتوترٌ

ٌمرنة عقليات بناء في ساعدهم

العنيفةٌٌالفعلرّداتٌإلىٌوعدمٌاالنجرارٌمساعدةٌالطفلٌعلىٌالتعاملٌمعٌمخاوفهٌبطريقةٌمرنةٌ

ٌيساعدٌالطفلٌعلىٌالتغلبٌعلىٌالمواقفٌالتيٌقدٌيصادفهاٌالحقاٌخاللٌعامهٌالدراسيٌالقادم.

ٌ



 

 

ٌ

ٌ

 المخاوف تحديد .2
 

 كلٌطفل.ٌعندالمخاوفٌنفسهاٌمتنوعةٌٌلكنٌ ٌشائعاً،راًٌيعدٌقلقٌالعودةٌإلىٌالمدرسةٌأم

ٌأسئلتكصياغةٌٌوتأكدٌمنومفيدةٌبنّاءةٌٌالمناقشةٌجعلٌ اٌمعينة،وفٌمخاٌالتحدثٌمعٌطفلكٌعنعندٌ

 مثالٌبشكلٌإيجابيٌ

 ٌ؟"االستراحةفيٌٌتلعبٌمعٌمنٌسوف"هلٌتعرفٌ

 .؟"أحدٌيلعبٌمعكٌأالمنٌٌخائف"هلٌأنتٌٌبدالٌمن

ٌلكٌمعهاطفٌتفاعلإذاٌفاًٌشيوعالمدرسةٌاألكثرٌمنٌمخاوفٌالبعضٌٌناقشٌطفلكٌحولٌذلك،بعدٌ

ٌالمخاوف:هذهٌٌولعلٌأبرزهاٌفهوٌقلقٌبشأن

ٌ

 األمور الدراسيّة 

 في:الحدٌمنٌهذاٌالنوعٌمنٌالمخاوفٌيكمنٌ

 ٌيومياتٌبدفترٌظاحتفالاٌيوميا،ٌالقراءة)ٌةالصيفيخاللٌفترةٌالعطلةٌٌمالتعلٌالمثابرةٌعلى

ٌللطفل(.المشاركةٌفيٌدوراتٌصيفيةٌداعمةٌٌالكتابة،ٌعلىٌللتدّربٌالصيفيةٌللمغامرات

 ٌاإلبداعيٌلديهٌلماٌٌوتنميةٌالجانبالبحثٌعنٌالمجاالتٌوالمواهبٌالتيٌتثيرٌاهتمامٌالطفل

خاللٌالتعبيرٌعنٌمواهبهٌٌوبقدراتهٌمنلهٌأهميةٌبالغةٌبزيادةٌثقةٌالطفلٌبنفسهٌ

 واهتماماته.

 إرشادٌٌصعب،ٌاختبار)ٌقةسابٌعقباتٌعلىٌفيهٌتغلّبٌالذيٌالوقتٌعنٌأمثلةٌةناقشم

ٌ.بذلكٌللقيامٌاستخدمهاٌالتيٌوالمهارات(ٌالمنزليٌللواجبٌواضحٌغيرٌوتوجيهٌبشكل

 ٌكمذّكرةٌواكتبهٌأداءه،ٌبشأنٌالقلقٌنوعٌنفسٌلديهٌآخرٌلشخصٌسيقولهٌعماٌطفلكٌاسأل

ٌ

 االجتماعي التفاعل

 ٌٌجديدة،ٌمزحةٌمتعلٌٌّعلىوالمحببٌوتشجيعهٌتعليمٌالطفلٌأساليبٌحسنٌالتعاملٌاللطيف

ٌمنٌبدالًٌ)ٌزمالئهٌاهتمامٌلجذب زاحٌالطريفمنٌالمٌ ٌآخرٌنوعٌأيٌسحريةٌأوٌخدعةٌأو

 الفاخرة(ٌاإلكسسواراتٌأوٌاللباسٌامتالكٌعلىٌالتركيز

 طالبةدورٌٌبلعبٌقمٌعلىٌذلكٌحيثودّربهٌٌجديدةٌصداقةٌلتكوينٌقائمةٌبطرقٌأنشئ ٌم 

 .باللّعبٌماٌشخص

 ٌاالبتعادك)ٌالمتسلّطةٌأوٌاللطيفةٌغيرٌالّسلوكياتٌأصحابٌمعٌالتعاملٌتدريبٌالطفلٌعلى

 (بالغٌشخصٌمنٌالمساعدةٌطلبٌأو

 ٌفالتعاملٌالتنّمرظاهرةٌهذهٌالسلوكياتٌغيرٌاللطيفةٌشيوعاٌفيٌالمدارسٌهيٌٌولعلٌأكثر

ويعززٌعنهاٌٌوالجسديةٌالمترتبةسلوكياتٌكهذهٌيحميٌالطفلٌمنٌالنتائجٌالنفسيةٌٌالجيدٌمع

 بنفسه.الطفلٌٌثقة



 

 

 

 

 

 االبتعاد عن األهل

عندٌاألطفالٌالذينٌٌ)خصوصامنٌالمخاوفٌالشائعةٌٌأبويهٌتعدمخاوفٌالطفلٌمنٌاالبتعادٌعنٌ

 مرة(يدخلونٌالمدرسةٌألولٌ

 ٌعلىٌسبيلٌالمثالوحذربدقةٌٌوناقشهمٌوصغٌعباراتكٌوتفّهمٌمشاعرهمٌلهمٌاستمع،ٌ

 “(ٌللخوفليسٌهناكٌماٌيدعوٌٌ"بدالٌمنٌ"ٌٌأنٌهذاٌصعبٌأعلم)“ 

 لهمةبعضٌالكتبٌٌلهمٌاقرأ تثيرٌلديهمٌالشغفٌتجاهٌالمدرسةٌٌوتلكٌالتيٌوالقصصٌالم 

ٌاألمٌالجانبٌالعاطفيٌتجاهٌلديهمٌوالتيٌتراعيالتيٌسيقومونٌبهاٌٌوالنشاطاتٌالممتعة

 .ذهبواكيفٌيظلٌحبكٌمعهمٌأينماٌٌمعهمٌوناقشعلىٌوجهٌالخصوصٌ

 ٌوفيٌعليهٌإيجابيٌبشكلٌالتأثيرٌشأنهاٌمنٌالتيٌالوسائلٌأهمٌمنٌالطفلٌمعٌالحوارٌيعتبر

ٌالمدرسة،ٌموعدٌاقترابٌعنٌممتعٌبشكلٌ ٌللحديثٌقالتطرٌٌّاألهلٌعلىٌلذاٌقصيرة،ٌفترة

ٌلمرحلةٌالطفلٌوإيصالٌالمدرسية،ٌوالرحالتٌفيهاٌتقامٌالتيٌالممتعةٌباألنشطةٌوتذكيره

ٌقدٌماٌمشكلةٌأوٌخللٌاكتشافٌعلىٌالحوارٌقدٌيساعدكوٌ.المدرسةٌبدءٌيومٌحتىٌاأليامٌعدٌّ

 .السابقٌالدراسيٌالعامٌفيٌالطفلٌمنهاٌعانى

 

 "الصحيحة  األشياء " على الحصول

 مستلزماتٌالّصفٌقائمةٌمراجعة 

 ٌ(ذلكٌإلىٌوماٌالمدرسية،ٌواللوازمٌالمالبس،)ٌإليهاٌيحتاجونٌالتيٌلألشياءٌمراجعةبالقيام 

  يعدٌاألمرٌبسيطاًٌلكنهٌمنٌ، بنفسه وأدواته المدرسيةاسمح لطفلك باختيار مستلزماته

ثقتهٌبنفسهٌٌوتنّميٌلديهٌوتقّويٌشخصيتهأكثرٌاألمورٌالتيٌتعنيٌالكثيرٌللطفلٌ

 .وباختياراته

ٌ

 على اإليجابيات التركيز .3

 
 ٌوالحدٌمنهاٌمعالجتهاٌتصبحٌالمهمةٌأسهلٌفيٌبها،ٌواالعترافٌالمخاوفٌتحديدٌبمجرد.

ٌمخاوفٌعنٌالكتابةٌمجردٌأنٌشيكاغوٌجامعةٌفي2011ٌٌعامٌأجريتٌدراسةٌكشفت

ٌالمدرسة.فيٌٌاألداءٌوت حّسنٌاإليجابيةٌالمشاعرٌمنٌمنهاٌوتزيدتساعدٌفيٌالحدٌٌالمدرسة

 ٌمقلقةٌأفكار"بعبارةٌٌالجانبينٌفيٌالورقةٌأحدٌبتسميةٌوقمٌالورق،ٌمنٌقطعةٌبإمساكٌابدأ"

ٌإماٌطفلكٌاجعلٌذلك،ٌبعد.ٌالصفحةٌمنتصفٌخّطاًٌفيٌارسم".ٌمفرحةٌٌأفكار"ٌواآلخر

ٌاقض.ٌالخاصٌباألفكارٌالمقلقةٌالعمودٌتحتٌحدىٌعلىٌكالًٌٌالمخاوفٌيرسمٌأوٌيكتب

ٌعباراتٌمنٌمتنوعةٌمجموعةٌحولٌمناقشةٌالطفلوٌاألفكارٌتبادلٌفيٌالوقتٌبعض

ٌ:يبدو هذا على النحو التالي قدالمفرحةٌالخاصٌباألفكارٌٌالجانبٌعلىٌاإليجابيةٌالتحدي

 "جميعٌالقواعدٌٌبتجاوزٌمعلميٌالجديدٌيقومس“"ٌ/ٌالٌأعرفٌماٌهيٌالقواعد

 "الجديدةٌعندماٌنصلٌإلىٌهناك



 

 

 "أناٌجيدٌفيٌتكوينٌصداقاتٌجديدة"ٌ/ٌ"لنٌأعرفٌأيٌشخصٌفيٌالحافلة" 

 ٌ"إنهٌإلىٌجانبيٌوسيهتمٌبي"ٌ/ٌ"أستاذيٌلنٌيحبني." 

 "أناٌشجاع"ٌ/ٌ"أناٌخائف."ٌ
 

 

 قم بتسمية أشياء ممتعة في المدرسة

فيٌٌثالممتعةٌالتيٌتحدٌمورييرٌالعقليةٌوهيٌتسميةٌكلٌاألأخرىٌلتغهناكٌطريقةٌبسيطةٌ

ثٌعنٌكيفيةٌالوصولٌإلىٌاألصدقاءٌتحدٌّ.ٌالمدرسةٌوالتيٌالٌيمكنٌأنٌتحدثٌفيٌأيٌمكانٌآخر

 .درسةالموالرحالتٌالميدانيةٌواالستراحةٌوالمشاركةٌفيٌالنواديٌالمدرسيةٌأوٌأنشطةٌماٌبعدٌ

 

 

 

 

  واإلشادةالمديح 

انطباعاٌايجابياٌٌالتيٌتتركمٌاألفعالٌالتيٌيقومٌبهاٌاألهلٌوالطفلٌمنٌأهٌوالثناءٌعلىيعدٌالمديحٌ

أحسنتٌهذاٌ)“فبعدٌكلٌإنجازٌيقومٌبهٌالطفلٌفإنٌعبارةٌٌبنفسه،ٌتنميٌلديهٌالثقةفيٌنفسٌالطفلٌو

النتائجٌوتدفعهٌلتحقيقٌأفضلٌلنٌتمرٌعلىٌالطفلٌمرورٌالكرامٌبلٌسوفٌتعنيٌلهٌالكثيرٌٌ"(رائع

إيجابيٌحتىٌاٌعليناٌأنٌنشيرٌإلىٌنقطةٌهامةٌوهيٌصياغةٌالعباراتٌبشكلٌصحيحٌوهنالحقاٌو

ٌهذا)“بدالٌمنٌعبارةٌٌ"(هذاٌجيدٌلكنٌيمكنكٌأنٌتفعلٌاألفضل)“عندماٌيخفقٌالطفلٌأحياناٌفعبارةٌ

 "ٌ(ٌٌٌثانية!سيئٌأعدٌالمحاولةٌ

 

 مع أطفالك اتصال على البقاء .4
 

ًٌ ٌالتاليةٌاإلجراءاتٌأحدٌإضافةٌاعتباركٌفيٌضعٌأقواها.ٌهيٌاالستراتيجياتٌأبسطٌتكونٌماٌغالبا

ٌ:همخاوفٌوالتقليلٌمنٌاليومٌطوالٌطفلكٌمعٌالتواصلٌعلىٌللحفاظاليوميٌٌروتينكٌإلى

 (قبلةٌأوٌقلب)ٌاليدينٌعلىٌمذّكراتٌارسمٌ

 ٌالشعورٌعندٌواللعبٌبهاٌالجيبٌفيٌبهاٌلالحتفاظٌالقلقٌخرزةٌإلزالةٌأوٌحجراًٌٌامنحهم

ٌبالتوتر

 النهارٌأثناءٌاستنشاقهاٌيمكنٌبحيثٌاليدينٌعلىٌصابونٌأوٌعطركٌمثلٌروائحٌضع.ٌ
 أخرى!ٌمرةٌرؤيتكٌمنٌاقتربواٌكلماٌالرائحة،ٌكلماٌتبددتو



 

 

 ٌٌوالنشاطاتٌالتيعنٌاألحداثٌٌكٌبهليخبروبعدٌعودتهمٌمنٌالمدرسةٌسيكونٌلديهمٌالكثير
ولكيالٌالنصائحٌكيٌتكسبٌثقتهمٌٌلهمٌوناقشهمٌوقدماستمعٌلهمٌٌاليوم،جرتٌخاللٌ

 ٌسيئ.مستقبالٌبإخباركٌبأيٌشيءٌحدثٌمعهمٌجيداٌكانٌأمٌٌيترددوا
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إلىٌٌواندفاعاٌللعودةالتنظيمٌتجعلٌالطفلٌأكثرٌارتياحاٌإنٌتوفيرٌبيئةٌتسودهاٌالراحةٌوالهدوءٌو
 ٌفي:ٌوهذاٌيتمثلالمدرسةٌ

 تنظيم اوقات النوم

منٌبدايةٌٌاألهاليٌتنظيمٌأوقاتٌنومٌأطفالهمٌقبلٌفترةٌالٌتقلٌعنٌأسبوعٌعلىٌاألقليتعينٌعلىٌ
عنٌموعدٌاستيقاظهٌفيٌفترةٌالصيفٌٌالممكنٌإيقاظٌالطفلٌفيٌوقتٌمبكرٌمنف،ٌالمدرسة

ٌ.واصطحابهٌمباشرةٌللخارجٌلممارسةٌنشاطٌمعين
 

 النوم مبكرا  يبدوا كعقاب  تجعلال. 
  أي يمكن إضافة ساعة أبكر كل يوم حتى الوصول للوقت  إيقاظ الطفل بشكل تدريجييكون

 .المطلوب
 يجب أن يحصل الطفل على قسٍط كاٍف من النوم إليقاظه مبكرا  في اليوم التالي. 

 لدراسةل مكان خاص تجهيز

بٌبدءٌالدراسةٌمنٌأفضلٌاألنشطةٌالتيٌستجعلٌالطفلٌيترقٌّخاصٌمنٌأجلٌيعتبرٌتجهيزٌركنٌ

هادئٌونٌبموقعٌاًٌللطفل،ٌواألهمٌأنٌيكيكونٌالركنٌملوناًٌومحببٌٌّالمدرسة،ٌويجبٌمراعاةٌأن

األولىٌلبدءٌوذلكٌلمساعدةٌالطفلٌعلىٌالتركيزٌخاصةٌخاللٌاألسابيعٌٌالضجيج،ٌوبعيدٌعن

 الجديد.العامٌالدراسيٌ


