
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيومن رستارت

والتنميةالبورد األوروبي للعلوم   

 برنامج تدريب المدربين

 

 

الدكتور وليد  المتدربالمادة العلمية الخاصة بمداخلة 

 امبارك

 الموضوع: سيكولوجية الخوف

كيف يتعلم الطالب تطبيقية لفهممقاربة علم نفس تربوية   



 

 

 

 

 

 

 



 هدف المداخلة

 

يكون المتدرب قادراً على فهم الرابط بين التعلم والدماغ  في عالقته بالخوفأن   

          مجاالت المشاركة

 التعليم والتعلم  

التربية العصبية    

سيكولوجية الطفل    

التطوير المهني    

 

 

 

 

 



 

 اإلشكالية

 

 

يُعد الخوف من الفشل عقبة شديدة تقف عائقًا بين اإلنسان وتحقيق األهداف الخاصة به، ويُعبّر 

هذا الخوف عن قلق شديد يُواجهه الشخص الُمصاب عندما يتخيّل األشياء السيئة التي من 

الممكن أن تحدث في حالة الفشل في الوصول إلى الهدف، وغالبًا ما يرفع القلق الشديد من 

ت االنسحاب أو التراجع، لذلك ال بُد من مواجهة هذا الخوف للتمّكن من تحقيق النجاح احتماال

 .والوصول إلى األهداف

في هذا السياق ، يشرح البحث الحالي بطريقة علمية تغيرات الدماغ التي تهاجم المتعلم في 

 مواجهة الخوف في موقف التعلم وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سلوكه وأدائه.

 



 

 

 

 نشاط اللوزة الدماغية والسلبية

اللوزة هو هيكل في الجهاز الحوفي تشارك بشكل مباشر مع الدافع: يرتبط بشكل خاص بالبقاء وعواطفنا.  

 .كما أنها مسؤولة عن معالجة المشاعر مثل الخوف والسرور والغضب

اللوزة هي المنزل الذي يتم فيه تخزين كل مشاعرنا. تتمثل إحدى وظائفه الرئيسية في مساعدتنا على التعرف 

على التهديدات المحتملة عندما نواجهها. عند القيام بذلك ، فإنه يعمل على زيادة سرعة الجسم استعداًدا للقتال 

ات القلب. كما أنها مسؤولة عن تقييم الشدة أو استجابة الطيران عن طريق زيادة معدل التنفس ومعدل ضرب

العاطفية من المواقف المختلفة. هذا مهم بشكل خاص ألننا نواجه مواقف معينة مراًرا وتكراًرا ، من الذاكرة 

 .العاطفية ، لن تحتاج اللوزة المخية إلى االشتعال ... ما لم تنص أدمغتنا على خالف ذلك

اليونانية "اللوز" منذ هذا الجزء من دماغنا على شكل واحد. مثل معظم مشتقة من الكلمة  "amygdala" كلمة

الهياكل األخرى في منطقتنا الدماغ والحيوانات األخرى، نحن لدينا اثنان اللوزة. تقع كل لوزة على كل من 



قوية الفص الصدغي األيمن واأليسر. نظًرا ألنها قريبة جًدا من الُحصين ، فإن اللوزة لها دور في تأثير ت

 الذاكرة. توحيد الذاكرة هو العملية الذي يستقر أ تتبع الذاكرة الحق عندما تم الحصول عليها

 ما الذى يحدث بالمخ فى حاالت القلق والتوتر؟

في حاالت القلق، يتأثر الدماغ بهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والناقالت العصبية المثيرة للتوتر واالنتباه، 

أن تؤدي إلى انخفاض القدرة على تنظيم العواطف السلبية، والتفكير السلبي المفرط، هذه العوامل يمكن 

 ."وصعوبة االسترخاء

في الوقت نفسه، تصبح اللوزة، أو مركز االنفعال في الدماغ، مفرطة النشاط، مما يجعل من الصعب على 

ذاكرة( تنظيم الحاالت العاطفية مراكز الدماغ العليا )تلك المسؤولة عن الوظائف المعرفية مثل التعلم وال

 والفسيولوجية للتهدئة عقلياً وجسدياً.

 

تحت تأثير اإلجهاد ، يتم حظر الدماغ ويمنع التعلم من ناحية أخرى ، ما يجب فهمه هو أنه لنقل المعلومات ، 

شابك فإنك تحتاج إلى الناقالت العصبية والهرمونات. ومع ذلك ، ستمنع بعض الهرمونات االنتقال بين م

عصبية. هذا على سبيل المثال حالة الكورتيزول وهو هرمون الخوف. وهذا يعني بشكل ملموس أنه عندما 

فإن الكورتيزول موجود بكميات كبيرة وسوف يمنع التعلم ومرور المعلومات. هذا هو سبب  ،خائفيننكون 

التعلم. فالطفل الذي يقترب من اتفاق معظم علماء األعصاب اليوم على الرغبة في الحد من ثقل التدوين في 



تعلمه بخوف في معدته لن يتمكن من دمج المعلومات التي نحاول نقلها إليه بشكل صحيح. سيتم حظر دماغه 

 ."كيميائيًا" لدمج المفاهيم الجديدة ، لجعلها خاصة به

السلوكية المرتبطة واللوزة الدماغية تشارك في إدراك وتقييم العواطف والمدارك الحسية واالستجابات 

بالخوف والقلق وهي تراقب باستمرار ورود أي إشارات خطر من حواس اإلنسان تعّد كنظام إنذار 

  واستشعار للمتعة.

أظهرت العديد من الدراسات أن تفاعل اللوزة يجعل من الممكن إدراك سلسلة اإلفرازات الهرمونية التي 

وبة ألن الهرمونات السرية المطلوبة في المنطقة الدماغية تساهم في جعل عملية التعلم أكثر تعقيًدا وصع

زوالحذر والتركيالمسؤولة عن الذاكرة  من موقف إيجابي من  ويعدله،وهكذا يغير سلوك المتعلم هيكله  .

 .االنفتاح إلى موقع دفاع وإغالق بثالث قنوات مهددة عمليا وهي التحدث واالستماع والتفاعل

 



 

 التعلمالمشاعر في خدمة 

، ركز على إظهار أهمية  John Bowlbyالعديد من األعمال في علم نفس تنمية الطفل ، مثل هؤالء بواسطة 

 التركيب النفسي للطفل. وبالتالي ، فإن العناصر المكونة لهذا األمن هي من أجل: األمان العاطفي في

 تنسيق الوقت المخصص للعالقة بين األم والطفل.• 

 من )الطفل واثق فيما يتعلق بـتوافر األسرة ، في حالة التنبيه( ؛إنشاء ارتباط آ• 

 )استكشاف البيئة )مساحات المعيشة المختلفة. 

 فهم وتحليل كيفية عمل المدرسة وعالقته بالمعلم وزمالئه 

على هذا األساس من األمن أن الطفل ، كما انه يتطور ، وتعزيز ظهور مهارات جديدة مثل القدرة على 

، أو حتى القدرة على فهم والتعلم. في الواقع ، سيكون الطفل ، الذي يتمتع بقاعدة أمنية ، قادرا ، التواصل 

بهذه الثقة في رابطة التعلق هذه ، على استكشاف العالم ألنه سيكون لديه إمكانية العودة إلى هناك إذا لزم 

ه ويجعله يرغب في اكتشاف أشياء جديدة األمر. لذلك ، فإن ما يسمى بالعالقة العاطفية "اآلمنة" للطفل يشجع

 .مما يسمح له باكتساب المعرفة

 



يكون معلمي المدرسة مهمتهم في التواصل االجتماعي وإرشاد الطالب. لهذا ، يجب على المعلم ، بطريقة 

ذات صلة ، أن يعمل على البعد العاطفي والعاطفي بقدر ما يعمل على البعد المعرفي والفكري من أجل تسجيل 

 .الطالب في مهنتهم كطالب. ومع ذلك ، فإن الوصفات من هذا النوع تحكم الممارسات المهنية

 .تعزيز السالمة النفسية والرفاهية في بيئات التعلم المتغيرة

 قائمة القيادة المدرسية اإليجابية:

 .يتم التعامل مع جميع الطالب باحترام

الجديدة )على سبيل المثال الظاهري ، في يتم تهنئة الطالب على مشاركتهم وطرق المشاركة 

 .مجموعات صغيرة ، إلخ.( يتم االعتراف بها وتشجيعها

 .يمنح المعلمون أنفسهم وطالبهم الوقت للتكيف مع بيئات التعلم المتغيرة والتوقعات الجديدة

 .يسعى المعلمون إلى التعرف على النقاط اإليجابية والتعرف عليها بين طالبهم

ون الطالب بعدم وضع توقعات غير واقعية أو الضغط المفرط على أنفسهم ، يذكر المعلم

 .خاصة في مواجهة التحديات والشدائد الجديدة

 .يشجع المعلمون الضحك وروح الدعابة



 .يظل المعلمون هادئين عندما يرتكب الطالب أخطاء

 .يقوم المعلمون بتصحيح أخطاء الطالب بشكل سري وسري

للقيادة الجيدة ، خاصة من خالل اتباع إرشادات الصحة العامة ومساعدة المعلمون هم قدوة 

 .الطالب على فعل الشيء نفسه

يشجع المعلمون الطالب على معاملة زمالئهم في الفصل وقادة المدارس اآلخرين باحترام, 

 .نزاهة, الرحمة والتفاهم

 .والتحديات يشجع المعلمون الطالب على دعم بعضهم البعض ، من خالل اإلنجازات
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