
1 
 

لي      
ز  دراسات عليا/ قسم االقتصاد المنز

 العبيدي أ.د. عفراء ابراهيم خليل 

ة الخوف  محاضز  

2020/ 3/ 24ء الثالثا   

 

 

 

: المقدمة   

ها  ههههههههه وعا  ي حيامن يعد الخوف عاحد من ا ن 
ي يعيشههههههههه ا االحسهههههههههاخ فز

ز االنفعاالت الت  من بي 

ه مواقف عديدة ال حص  ي حياة مختلف االفراد كما متنوع  دمن عمثن 
ا فز ي متباين مباينا كبن 

 ل ا عالت 

ي  أحهد ، عيعهد الخوف ال لع عالرعه  إلمن مجرد الحهرر 
ال هد    ع أعىل البنهاء معمهل  قهد  القوى الت 

ي مكوين الشخصية 
غريزة الخوف لكن كاخ العلماء يعتقدعخ اخ الطفل يولد مزعد ب  د عنموها. عقفز

ي هره السهههههههههن الدراسهههههههههات اث ت  
اخ الخوف عند الطفل ال يبدا قبل الشههههههههه ر السهههههههههادا عال يكوخ فز

 التوازخ.  فقداخالعالية ع  األصوات بتأثن  ما يبدع ذلك  عأ ن  محددا  أع عاضحا 

ات بل هي الدعامة  لعاألمعد السهههههنوات 
ي حياة الفرد من اهم الفن 

ي مقو    األسهههههاسهههههيةفز
الت 

ي خالل ا يتقرر ما عل  ا حيامن النفسهههههههههههه 
معقولة من  درجةعىل  سهههههههههههه  شههههههههههههأ كاخ   إذا ية عاالجتماعية عفز

ة نفسههههههههههههههههية عجدانية   أع  عالطمأنينةاالمن  ي من القلذ النف ههههههههههههههههي عالخوف ذلك الخ اية خن 
سههههههههههههههههيعافز

ي نفسههههههههههه 
ي  فولتن  سهههههههههههجل فز

ن عمظل هائمة ف  ا عقد يسهههههههههههتعيدها ال  مخيفة يصهههههههههههادف ا االحسهههههههههههاخ فز

ه فيشهههههههههههعر بالخوف  ي كن 
ات المتشهههههههههههاب ة   هههههههههههعوريا فز عقد يسهههههههههههقىل مشهههههههههههاعرها عىل المواقف عالخن 

 سههههههههههههههاعد عىل حف    المخاعفعبعض هره المعقولة جزء  بيعي من الحياة  عالمخاعف فيخاف. 

 مرمبطة. المجن  االخطار  إلمما يدفع الطفل  الرات

 معريف الخوف: 

.  اإلمكانات بتعبئةحفاظ عىل الرات عذلك ال إلم دف  إ ارة -  الفس ولوجية للكائن الحي

ي ا ههههههههكا    -
ي بعض المواقف فيظ ر فز

حالة انفعالية  بيعية  شههههههههعر ب ا كل الكائنات الحية فز

اعح متفاعمةمتعددة عبدرجات  ز  من   ال لع عالرع .  إلالحرر مجرد بي 

بوجود خطر ما عموقع حدعثن.  اإلحساان عانفعا  قوي غن  سار ي تج    -  
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  ظريات الخوفن

:  –ال أع  نظريات التحليل النف ي  

ي الخوف -1
/  يرى فرعيد اخ  ههههههههخصههههههههية الطفل عنمىل عالقامن باالخرين   عج ة نظر فرعيد فز

متحههدد بطبيعههة عالقتههة بههامههن عكيفيههة ا ههههههههههههههههبههاع حههاجههامههن الفميههة عمهها يتعر  لههن من احبهها   

 ههههههههههههههههخصههههههههههههههههيهة الطفهل عنموه االجتمها ي بقبو  عالهديهن عنوع   متهأثر عمهدى مفهاجهاة الفطها  ، ع 

ز الطفهل ععالهديهن ، عيرى فرعيهد اخ الطفهل ي جو نف ههههههههههههههههي   العالقهة عالمعهاملهة بي 
اذا مها نمها فز

ي النمو عيصبح مدريجيا ا ن  استعدادا لمواج ة االحبا ات  (  االنا )امن عمالئم فاخ 
ياخر فز

ي ام خالية من الدف 
ي ال مفر من ا ، اما اال فا  الرين مربوا فز

عالضههههغو ات النفسههههية الت 

ي 
ي ارضهههههههههههههههههاء االنها عال يسههههههههههههههههتطيعوخ االعها  ز

قهامههة  عالعالقهات الحميمههة يجهدعخ صههههههههههههههههعوبهة فز

اضهههههههههههههههطرابات نفسهههههههههههههههية   إلعالقات داخلية عجدانية عا فية مع االخرين مما يؤدي  ذلك  

 كالخوف من االخرين عفقداخ الثقة بالنفس. 

ي  -2
ي بعض االحياخ  شههههههكل م ديدا للطفل عندما  نظرية كارين هورفز

ي اخ البيئة فز
/ مرى هورفز

ي البيئة يمكن اخ مث
 انعدا   ن  مكوخ غن  قادرة عىل ملبية احتياجامن عاخ العوامل السههههههههلبية فز

ي  هههههههههههههههخصهههههههههههههههية الطفل عمن ا ال يمنة عالعز  عالحماية المفر ة عالالمباالة 
عد   أع االمن فز

 لطفل قد مكوخ غن  عاقعية. ل فاع مخالتشج ع عالدف كل ا مثن  

ي اخ هناك ثالثة ابعاد 
يتحرك بموجب ا فقد   أع يسهههههههههن  الطفل مسهههههههههالك رئيسهههههههههية  أع عمؤكد هورفز

فاخ محرك الطفل  ،يتحرك نحو الناا عقد يتحرك ضهههههههههههههههد الناا عقد يتحرك بعيدا عن الناا

 اخ يكتسه  عون م عينا  رضهاهم ععندئر يحصهل  اع عيحنحو الناا فعلين اخ يتقبل نقصهن 

 أع الرعضههههههههههههههههههة فهههانهههن يتقر  للمعلمهههة  إلعىل االمن عيشههههههههههههههههعر بهههن فمثال عنهههدمههها يهههرهههه  الطفهههل 

للشهخ  البارز من اال فا  عبهه را التقر  يحصهل الشهعور باالنتماء ل م عيتخل  من  هعور  

ي حالة محركن ضههههههد الناا فانن 
  مةاع لمقنفسههههههن عيجندها  ي ت   العزلة عالوحشههههههة عالخوف ، عفز

ي االعم االغل   أع ية  ههههههههعور  مةاع مقمن يحتك ب م 
ي مصهههههههه ال  ههههههههعورية  عهو فز

ات  فيتشههههههههكك فز

علرلك يصههبح مشهها سهها عمعتديا عىل اال فا  ععىل الرعضههة بكامل االخرين عال يثذ بنواياهم 

ممتلكهام ها عمنتسهههههههههههههههه   ها ععنهدمها مكوخ حركتهن لالبتعهاد عن النهاا فهانهن ال يرد  القر   من م عال  

ي معادام
 م عمحاربت م عانن برلك يقيم لنفسههههههههن عالما خاصهههههههها  يرغ  باالنتماء ل م عال يرغ  فز

الرعضهههههههههة عيفضهههههههههل   إليخلد الين عيرماح فين ، عمن مظاهر هرا االمجاه رفض الطفل الرها  

ي الدار  . 
 البقاء لوحده فز
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 النظريات السلوكية:  -ثانيا

ي التعلم / يرى عا سهههن اخ مطور الفرد يعتمد عىل   نظرية عا سههن  -1
عىل مبادىء اسهههاسهههية فز

ا  المسهههاعد فالخوف لاهرة متعلمة عمكتسهههبة   ا  التقليدي عاالمت عبصهههفة خاصهههة االمت

من البيئههة المههاديههة عاالجتمههاعيههة المحيطههة بههالفرد اذ اخ مثن  محههايههد ال عالقههة لههن بههانفعهها   

اخ المتكرر معن الخوف يمكنن اخ يكتسههههههههههههه  صهههههههههههههفة المثن  االصههههههههههههه  ىلي )مثن  الخوف( باالقن 

ة   أع نفس االسههههههتجابة فاخ ارمبا  موضههههههوعات  إلف ؤدي  ا ههههههخاج باسههههههتجابة مع نة مثن 

اال ههههههههههههههههخههاج فههالطفههل قههد يتجنهه   أع الخوف من ملههك الموضههههههههههههههههوعههات  إلللخوف يؤدي 

ة لاللم.   الرا د الري يعاقبن عيتجن  االحداث المثن 

هههكنز  -2 ي ابتداء من مرحلة الطفولة يمكن ضههههههبطن  يرى سههههههكنز اخ السههههههلوك   / نظرية سه
االحسههههههافز

ز هما التعييز   ز اسهههههههاسههههههه ي  ات المعززة عيرى اخ للتعييز  هههههههكلي  عالتحكم بن باسهههههههتعما  المثن 

ات مرغوبههة مقههد  بعههد االسههههههههههههههههتجههابههة عمييههد من احتمههاالت مكرار   ي عيقصهههههههههههههههههد بههن مثن  االيجههاف 

ي مواقف الحقة مشههههههههههههههاب ة عمثا  ذلك مدح ا  البنن عند 
القاء التحية عىل االسههههههههههههههتجابة فز

ي 
داد احتماالت مكراره لسههههههلوك القاء التحية عند مشههههههاهدة ضهههههه وف اخرين فز ز الضهههههه وف فن 

ي عيقصههههههههههههههد بن زيادة احتماالت مكرار     اما الشههههههههههههههكل االخر للتعييز ف و التعييز السههههههههههههههلت 
ز المنز

ات مزعجة  أع السلوك عندما يتبعن ازاحة   غن  سارة .  أع منفرة  أع مخل  من مثن 

 نظرية التعلم االجتما ي :  –ثالثا 

يعهد بهانهدعرا من منظري التعلم االجتمها ي عمعرف نظريتهن ايضههههههههههههههههها بهاسههههههههههههههههم    / نظريهة بهانهدعرا -1

ا    أع المحاكاة  أع التعلم بالمالحظة  النمرجة ، عيعتمد مف و  التعلم بالمالحظة عىل افن 

سههههههههههههههههلوكههام م  مفههاده اخ االحسهههههههههههههههههاخ كههائن اجتمهها ي يتههاثر بههامجههاهههات االخرين عمشهههههههههههههههههاعرهم ع 

عمصههههههههفام م اي يسههههههههتط ع اخ يتعلم عن  ريذ مالحظة اسههههههههتجابام م عمقليدها ، اذ يشههههههههن   

ز بال سهههههبة   إلباندعرا  اخ الناا يقلدعخ سهههههلوك االخرين عال سهههههيما اذا كانوا ا هههههخاج م مي 

ي لالباء ع بقا  ل م فاال فا  يقلدعخ اباءهم عهرا التقليد يتسههههههع ليشههههههمل السههههههلوك السههههههلت 

 خ الخوف يمكن اخ يتعلمن االبناء بواسطة مالحظام م لسلوك ابائ م . ل ره النظرية فا

 النظريات االحسانية:  –رابعا 

( محدث  )كالخوفيعتقد رعجرز اخ االضهههطرابات االنفعالية  / نظرية الرات لكار  رعجرز -1

امههن الراهنههة مع مف ومههن عن ذامههن  ز خن  ي الفرد عنههدمهها يعجز عن التوف ذ بي 
فكرمههن عن  أع فز

صهورمن عن نفسهن، عاخ سهوء التوافذ عاالضهطرا  ي شها عند الفرد عندما ال متفذ  أع نفسهن 
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ي يمر ب ههههها مع ذامهههههن عمتعهههههار  مع المعهههههاين  االجتمهههههاعيهههههة لهههههرا يلجههههها الفرد 
ات الت    إلالخن 

ات.   االحسحا  عمجن  الكثن  من هره المواقف عالخن 

 

ههههلو -2 ه ه ه ه ه ه فيمها بين ها   الفرد متهداخلهةيؤكهد مهاسههههههههههههههههلو اخ حهاجهات  / نظريهة الحهاجهات البراهها  مهاسه

ز عهمها الحهاجهة    إلاالنتمهاء عالحهاجهة  إلفهالحهاجهة لالمن مرمبىل لشههههههههههههههههكهل عاضههههههههههههههههح بحهاجتي 

ي رغبهة 
لهن عمعميم ذلهك عىل االخرين من الطفهل بحه  امهن  الحنو عمتجىل ههره الحهاجهة فز

ز اال  عالطفل متوسههههع  اخ  شههههمل االخرين من افراد العائلة عهرا   إلحولن اذ اخ العالقة بي 

ي متسهههههههههع بعد  
التوسهههههههههع يبدا ال هههههههههباع حاجات اخرى متعلقة بحاجة الح  عهي االنتماء الت 

 الخ.  االنتماء للرعضة عالمحلة.........  إل  لألمةاالنتماء 

 

 

 المخاعف:  أنواع 

 

.  هما: الخوفللخوف نوعاخ متمايزاخ  ي
 الموضو ي عالخوف الراف 

/ هي  الخوف ال -  المخاعف عهي ناجمة عن سب  يمكن التعرف   األ ن  موضو ي
ز   وعا بي 

ا دصهههههههههههه يتعرفوخ علين علما كاخ محديد م اإلباءعلين عكثن  من  ر هره المخاعف ليس عسههههههههههههن 

ق  عاأل بهاءكهالخوف من الح وانهات   -خ التغله  عليهن لةههههههههههههههههعهة امر ممكنكها   عاألمها نعالن 

ي حو  السههههههههههههههههبهههاحهههة اع البحر العهههاليهههة ع 
،  عههههرا النوع من الخوف النهههار عالجنود عالمهههاء فز

ات غن  سههههههارة حصههههههل  للطفل سههههههابقا اع اثر سههههههماع الطفل  يحصههههههل نتيجة لتجار  اع خن 

ي ذلك الوق  ردا انفعالي سههههههههههيئا ، عيعد هرا النوع من الخوف مفيدا 
قصههههههههههة مع نة اثارت فز

ي يالق  ها  الحيطهة عال إلف و يهدعو  أحيهانها 
حهرر من بعض مصهههههههههههههههههادر الخطر اع المواقف الت 

ي حيههامههن، 
عخوفههن من السههههههههههههههههيههارات  خهها رههها فمثال خوف الطفههل من النههار يجنبههن مالطفههل فز

يمكن اخ يصبح خوما  يمكن اخ يجنبن حوادث السن  عهكرا ، علكن اذا زاد عن حده  أيضا 

 . مرضيا 

ي / عيكوخ عهامها عغن   -
ال يمكن محهديهد   األحيهاخ محهدد عليس عاقعيها عكثن  من الخوف الهراف 

علعهههل اهم ههههره خوف اال بعهههد عقههه   ويهههل عدراسههههههههههههههههههة دقيقهههة ههههرا النوع من ال أسههههههههههههههههبههها 

ي منههههههههن كثن  من الموت  من خوفالالمخههههههههاعف هو 
عالخوف من الظال  عكالهمهههههههها يعههههههههافز

هما، فمثال مكوخ    من الغ  يات المج ولة أيضههههههههههههها عالخوف  األ فا  كالعفاري  عالجن عغن 

  األ فا لقدر كبن  من القلذ العقىلي عند    أساسا الغامضة غن  المحددة عن الموت  األفكار 

ي يفوق ما حسهههههههههههههلم بن عادة. 
ي المجتمعات العربية عال سهههههههههههههيما فز

عملع  العادات عالتقاليد فز
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ة البكهاء  قو  كل ها    أيها االال  عالعزاء لعهدة  عإل هار ا الحزخ عنهد عفهاة  ههههههههههههههههخ  عييز فكن 

مجعهههل الطفهههل يقظههها يقظهههة  ههههههههههههههههههديهههدة للموت عههههرا قهههد يجعلهههن يتوقع حهههدعث الموت لهههن 

 مزعجة عن الموت.  أحال اخ يحلم  إلا يؤدي كاخ قلقا كم  إذا  عخصوصا 

 

: اسبا  الخوف   الطفولي

بوية الخاصهههة لسهههيكولوجية الخوف الطفولي ا
خ هناك عدة اسهههبا  لسهههلوك  اث ت  الدراسهههات الن 

 الخوف عند اال فا  من اهم ا: 

ي من ضهههههههههههههه ذ نف ههههههههههههههي نامج عن  -1
ات المؤلمة / يحدث الخوف عند الطفل عندما يعافز الخن 

خوف قههاد  يشههههههههههههههههعر بههالعجز عبعههد  القههدرة عىل التكيف مع الحوادث عالنتيجههة هي بقههاء 

ة  ويلة من الوق  ع سهه هره  النامجة   فاع المخالخوف الري يكوخ  هديدا عيدع  لفن 

العامة عهي غالبا ما مكوخ  هههههههههههههائعة عند اال فا  بجم ع  فاع بالمخعن الخوف االصهههههههههههههىلي 

جرحن فاخ ذلك سهههههههه ؤدي بالطفل للخوف من جم ع   أع اصههههههههناف ا فاذا عض كل  ما  فال 

ي ل ا صههههههههههههوف االلعا  الكال  عمن جم ع الح وانات بل عحت  من جم ع االجسهههههههههههها  
 أع الت 

 فرع. 

 أع اال هههههههههههههياء  أع   بعض اال فا  سهههههههههههههلوك الخوف من الح وانات نماذج الخوف / يكتسههههههههههههه  -2

احد افراد اممن فيصهههههههههههههاح    أع المواقف نتيجة مشهههههههههههههاهدمن ل ا عندما يكوخ برفقة عالدين 

ي يبههدي هها الوالههداخ 
المرافقوخ لههن ف تخههر من م  أع ذلههك مشههههههههههههههههههاهههدمههن النفعههاالت الخوف الت 

 ب م. نموذجا يقلده فيخاف مما يخاف منن الكبار عخاصة من يثذ 

ي نقهد ابنهائ م دعخ اخ ي تب وا  إلالنقهد عالتوب خ / يعمهد بعض االبهاء  -3
خطورة   إلالمغهاالة فز

ي الهري يمكن اخ يؤدي  مشهههههههههههههههههاعر الخوف لهدى اال فها  حت   ر مطو  إلههرا االجراء العقهاف 

يشهههههههههههعرعا ان م ال يسهههههههههههتطيعوخ اخ يفعلوا  هههههههههههيئا صهههههههههههحيحا عيتوقعوخ النقد عغالبا ما يظ ر  

ز عا الخوف عالقلذ مثهها   إللخنوع فههالت ههديههد المسههههههههههههههههتمر عىل االخطههاء يقود عل  م الجي 

ذلك الطفل الري يوبههخ لتوسه خ ماللسهن مكوخ النتيجة ل ور الخوف من ا سهاال ماللسهن 

عقههد يتعمم هههرا الخوف ليصههههههههههههههههبح خوفهها من الفوتز عمن عههد  االنتظهها  عيعتمههد  ههههههههههههههههكههل 

عخ عىل حشا  م ععىل مطفل م  الخوف عىل مجا  النقد المتكرر ، فاال فا  الرين ي تقد

ز  .  أع قد يصبحوخ خائفي  ز  خجولي 

الضههههبىل عالمتطلبات الزائدة/ يسههههاهم جو البي  الري يتسههههم بالشههههدة عالصههههامة عالضههههبىل   -4

ز  ي انتاج ا فا  خوافي 
ا فا  يخافوخ السلطة بصورة خاصة عقد يتطور خوف   أع الزائد فز

ز  إلهوالء اال فا  ليصهههههههل  ،  ة الرين يمثلوخ السهههههههلطة الةهههههههت  أع حد الخوف من المعلمي 
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ي المراحل    فاع مخعاالباء ذع المتطلبات الزائدة ال يدركوخ غالبا باخ هناك 
 بيعية مظ ر فز

ي مظ ر لههدى ا فههال م عنتيجههة   فاع المخهه العمريههة المختلفههة ف م ال يحتملوخ 
المؤقتههة الت 

عموقع م اخ يكوخ الطفهههل كمههها يريهههدعخ ف م يوج وخ   فاع المخههه لعهههد  مقبل م لمثهههل ههههره 

لشههههههههكل  بيعي ، اخ موقعات االباء المبال  ب ا هي سههههههههب  قوي  النقد للطفل النن يتصههههههههف 

ي ا فهال م  
ا مها يعهافز اعوخ للكمها  الزائهد كثن  ز لخوف اال فها  من الفشهههههههههههههههههل عكهرلهك االبهاء النز

اي   أع  لهههةاع محههه من الخوف ف م ال يسههههههههههههههههتطيعوخ ملبيهههة متطلبهههات الوالهههدين عيخهههافوخ ايهههة 

 مجري .  

ي حشههههههههههههههههوء ثقهافهة الخوف الطفولي عن  ريذ التهدريه  الخها ء/ عيلعه  االبهاء دعرا م مها  -5
فز

ا فا  ما قبل المدرسهههههههههههههة نامجة   فاع مخالتدري  الخا ء حيث عجدت الدراسهههههههههههههات اخ 

ي يسهههتخدم ا ابا هم مثل م ديد الطفل بالرجل الغو  
رجل البوليس  أع عن الت ديدات الت 

ي قد معتن  عسهههههههائل سههههههه لة للحصهههههههو  عىل  اعة الطفل علكن
 ا عغن  ذلك من العبارات الت 

 غن  المرغوبة.  فاع للمخمصادر كامنة 

غامضهههههههة عغن  عاضهههههههحة عقد   ألسهههههههبا اال فا  محدث  فاع مخاسهههههههبا  غامضهههههههة / بعض  -6

ات مع نة عمتالشت  اخ االهتما    االهل،علم يركز عل  ا من قبل  زها اع مجمم   إذا محدث لفن 

ي نفس الطفل عيدعم احسههههههههههههاسههههههههههههن بالخوف بينما 
الشههههههههههههديد عاالنزعاج قد يكرا الخوف فز

ز يخفف منغ كن  .  ض الطرف عاهما  الموقف ععد  الن   ع أة التاثن  عىل مشاعر الصغن 


