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 Abstract : 

We have studied the topic of psychological health for students 
coming to pass the primary education certificate exam, which is an 

education and scientific knowledge gathered over five years of 

primary education, it is my destiny, therefore, it may be disturbed 

when approaching the mental health of the student, and he may 
suffer from several problems and crises that lead this student to 

failure. 

The current studies aim in particular to know the most important 
ways and methods that lead to achieving psychological health and 

safety for children, especially those who are coming to the exams, 

and to know the extent of these problems and crises in schools and 
why there is no serious guarantee in this category, in addition to 

learning about to the psychological state of children, their degree of 

anxiety, stress, and fear before and during taking the exam, That 
is why the asked the following question How the fateful l exam does 

represent by the primary education certificate exam affect the 

psychology of the next student?. 

Keywords: Psychological Health, The Student, The Exam, Exam 

Anxiety. 
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لديه ودور  االمتحاناالبتدائي وعالقتها حبدوث قلق الصحة النفسية للتلميذ املقبل على اجتياز امتحان شهادة التعليم 
 املدرسة يف التخفيف منه. األسرة و 

 
 2 عائشة بوزايين

 
 :امللخص

االبتدائي معرفة تربوية  يعترب موضوع الصحة النفسية للتالميذ املقبلني على اجتياز امتحان شهادة التعليم  
لذلك قد تضطرب عند اقرتابه الصحة وعلمية جتمعت طيلة مخس سنوات من التعليم االبتدائي، وهو مصريي  

هبذا التلميذ إىل الرسوب، وهتدف الدراسات احلالية النفسية للتلميذ وقد تصاب بعدة مشاكل وأزمات تؤدي  
ليت تؤدي إىل حتقيق الصحة و السالمة النفسية لألطفال  واألساليب ابصفة خاصة إىل معرفة أهم الطرق  

ت ومعرفة مدى انتشار هذه املشاكل و األزمات يف املدارس وملاذا ال يوجد  االمتحاانوخاصة املقبلني على  
اجتياز  جدي هبذه الفئة، ابإلضافة إىل التعرف على احلالة النفسية لألطفال ودرجة قلقهم قبل وأثناء  تكفل  

يؤثر    االمتحان التايل: كيف  السؤال  طرحنا  يف    االمتحانوهلذا  واملتمثل  التعليم  املصريي  شهادة  امتحان 
 . االبتدائي على نفسية التالميذ املقبلني على اجتيازه؟

 .االمتحان، قلق االمتحانالصحة النفسية،التلميذ،  الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة
طاقتهم ونقل مواهبهم وذلك بتوفري الشروط   احلضارية لألمم إال بقدرة كل منها على العناية بصغارها وتطويرال تتحقق القوة  

م اإلبداعية كامنة يف  آالمالضرورية لتحقيق مناء الطفولة وإبراز مواهبها وهذا يتحقق من خالل العناية ابلصحة النفسية ألن طاقات  
فيه كاملدرسة اليت تساعده على حتقيق طموحاته أطفاهلا، فمرحلة الطفولة مهمة يف احلي ينمو  الذي  يتأثر ابلوسط  فالطفل ألنه  اة 

الذي يعترب خطوة  ابتدائي  السنة اخلامسة  التعليم وذلك عن طريق امتحاانت هنائية ومنها امتحان  والوصول إىل أعلى مستوايت 
ف ميكن أن نصل إىل حتقيق الصحة النفسية للتالميذ املقبلني أساسية لالنتقال إىل فضاء دراسي خمتلف وعليه السؤال املطروح : كي

 على اجتياز امتحان شهادة التعليم االبتدائي ؟
النفسية لتلميذ الطور االبتدائي خاصة    هندف من هذا البحث هو اإلملام بكل ما يتعلق ابلصحة النفسية بصفة عامة والصحة 

 ذهسية اليت يتعرض هلا التلميذ يف هضافة إىل التطرق إىل أهم املشاكل النفمن خالل التعرض للمفاهيم واملظاهر واألهداف، ابإل
الفرتة، وأهم حاجاته النفسية، ودور األسرة واملدرسة يف حتقيق الصحة النفسية هلذا التلميذ وكيف ميكنه أن يتغلب على مشاكله 

 النفسية من قلق وخوف واكتئاب وغريها.
 

 )املفهوم و التعاريف( . الصحة النفسية 2
 مفهوم الصحة النفسية:  1.2

قبل اخلوض يف تعاريف الصحة النفسية ومقوماهتا نشري إىل تنامي االهتمام ابملوضوع خالل هذا القرن.فقد شغل موضوع 
أايم العباسيني    خالل احلضارة العربية خصوصا    كبريا    الصحة النفس اهتمام املختصني والعلماء منذ احلضارة اليواننية. وعرف تطورا  

 حيث درسها العديد من األطباء و املختصني العرب. 
إذا كان البد من خوض معارك كربى خالل قرنني من الزمن حىت بدأت اضطراابت   ،أما عند الغرب فقد كان احلال خمتلفا  

معاملة املرضى العقليني معاملة إنسانية .ذلك أن احلضارة الغربية ومنذ وبدأت    علمية طبية   النفس والعقل تعامل كأمراض، ومبناهج
 ( 21، صفحة 2011)مصطفى، من الفصل القاطع مابني العقل واجلنون )فوكو(. بداايت مشروع التنوير بنت مشروعها انطالقا  

ميكن مالحظتها مالحظة مباشرة، يف حني ميكن االستدالل على وجودها عن إن مصطلح الصحة النفسية تكوين فرضي ال  
كاالختبارات    ت علمية، طريق بعض اخلصائص السلوكية اليت ميكن مالحظتها مالحظة علمية وموضوعية وقياسها ابستخدام أدوا

 فق التامواملقاييس النفسية،كما تعتمد الصحة النفسية على السلوك السوي، كما أهنا حالة من التوا
أو التكامل بني الوظائف النفسية املختلفة، مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية اليت تطرأ عادة على اإلنسان  
ومع اإلحساس االجيايب ابلسعادة والكفاية وهناك ثالثة مظاهر أساسية حتدد السلوك السوي تتمثل يف التوافق التام بني الوظائف  

أتخذ    واملقدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية، واإلحساس االجيايب ابلسعادة والكفاية، و أن الصحة النفسية   النفسية املختلفة 
واآلخرين، وأن األهداف الفردية   وأن السعادة والكفاية تتحقق عند مراعاة صاحل اجملتمع  ،ابحلسبان املبادئ اإلنسانية واالجتماعية 

 ( 165، صفحة 2016)قمر و أمحد، ية والعكس صحيح. تستوجب حتقيق األهداف االجتماع
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 تعريف الصحة النفسية:  2.2
من الباحثني يف جمـال علـم النفس وظهرت عـدة مفـاهيم وتعريفات   مصطلح الصحة النفسية من املصطلحات األكثر اهتماما  

يف ميـدان الصحة النفسيـة خاصة أن علم الصحة النفسيـــــة يتعامل مع السلـوك والسمـات املتميزة حلاالت السواء وعـدم السواء، فكل 
،  على قناعاته ابلنظرية السلوكيـة   لنفسـي، ومنهم من اعتمدابحث يعرفها من وجـهة نظره اخلـاصة، فمنهـم من انطلق مـن نظرية التحليـل ا

النظرية اإلنسانية التعاريف ،وغريهم من ارتكز على  النظرية الوجـودية وهذا ما سنوضحه من خالل  أن هنـاك من انطلق من  كما 
 التالية : 

النسيب من القلق وأعراض العجز، والقدرة على   يعرفها الطب النفسي أبهنا حالة عقلية تتميز ابلسالمة والصحة االنفعالية وابلتحرر-
 ومواجهة متزنة ملطالب وضغوطات احلياة.  إجيابية إنشاء عالقات 

أدولف ماير وهو أول من استهل مصطلح الصحة النفسية حيث استخدم هذا املصطلح ليشري إىل منو السلوك الشخصي    يعرفها-
فالصحة النفسية تعين تكيف الشخص مع العامل اخلارجي احمليط به  ،النفسية  واالجتماعي حنو السواء وعلى الوقاية من االضطراابت

، صفحة  2016-2015)نورس و خرفية،  على مواجهة املشكالت املختلفة.  بطريقة تكفل له الشعور ابلرضا،كما جتعل الفرد قادرا  
42 ) 

أبهنا" حالة من التوافق التام أو املتكامل بني الوظائف على النفسية املختلفة،مـع القدرة على مواجهة يعرفها عبد العزيز القوصي:  -
 ( 6، صفحة  1952)العزيز،      األزمات النفسية العادية اليت تطـرأ عادة على اإلنسان، ومع اإلحساس اإلجيايب ابلسعادة والكفاية ". 

أي مع   واجتماعيا    وانفعاليا    شخصيا    نفسيـا    يعرفها حامد عبد السالم زهران: أبهنا '' حالـة دائمة نسبيا   يكـون فيها الفرد متـوافقا  -
ويكــون قادر ا على حتقيـق ذاته و استغالل قدراته و إمكاانته إىل أقصى    ،،و يشعر ابلسعادة مع نفسه ومع اآلخرين"  نفسه وبيئته  

ويكون حسن اخللق حبيث    وسلوكه عاداي    ،ويكون قـادر ا على مواجـهة مطـالب احلياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية   ،حد ممكن
 ( 9، صفحة  2005)حامد،   "   يعيش يف ساملة وسامل.

، تبدو يف أعلى مستوى من التكيف النفسي  دائمة نسبيا    إجيابية   –عقلية انفعاليه سلوكية    –يعرفها حممد قاسم عبد هللا: أبهنا" حالة  -
وحني تقوم وظائفه النفسية مبهماهتا بشكل ،واالجتماعي والبيولوجي حني تفاعل الفرد مع حميطه الداخلي )ذاته( وحميطه اخلارجي

 ( 21، صفحة 2012)قاسم،     من وحدة الشخصية .متناسق ومتكامل ض
السلوك - وممارسة  والبهجة  ابلرضا  والشعور  فاعلية،  بكل  به  احمليط  العامل  ومع  ذاته  مع  الفرد  توافق  أبهنا"  هارولد:  برانرد  يعرفها 

متطلباهتا وميكن القول أبن أعلى مستوى للصحة النفسية هو احلالة اليت حيقق االجتماعي املقبول، والقدرة على تقبل احلياة ومواجهة  
فيها الفرد مستوى عال من النجاح يف تعامله مع البيئة االجتماعية وفق ما يتمتع به من قدرات واستعدادات طبيعية مع الشعور ابحلد  

 األدىن من مشاعر القلق" 
 الشعور ابلسعادة.  يعرفها مصطفى كامل: أبهنا قدرة الفرد على -

وبصفة عامة الصحة النفسية هي لفظ مرادف ملفهوم السواء وهو يعين النضج والتوافق االجتماعي والنفسي، ويتطلب مهارات 
مقبولة من الفرد واآلخرين، وهي التوافق مع الذات مبعىن استبصار الفرد    إجيابيةيف جمال تكوين عالقات شخصية واجتماعية فعالة و 

 (120، صفحة 2005)حامد،  راته وتوظيفها يف إطار اجيايب حيقق له أهدافه وحيقق إشباعاته املادية واجملردةلذاته وقرا
 متقاربة املعىن حيث أهنا أقرب إىل أن تكمل بعضها البعض . نستنتج أن جل التعاريف املقدمة 
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 النفسية.أمهية دراسة الصحة 3
يؤثر على احرتامهم لذاهتم وعالقاهتم و   تفيد منظمة الصحة العاملية أبن حوايل نصف سكان العامل مصابون مبرض نفسي

قدراهتم على العمل وعلى احلياة اليومية، كما ميكن أن تؤثر الصحة النفسية اجليدة للفرد على الصحة اجلسمية ويؤدي ضعفها إىل  
صحة النفسية دور فعال فقد يساهم يف طول العمر على عكس الصحة النفسية السيئة اليت متنع  وللحفاظ على ال  مشاكل عدة.

 صاحبها من عيش حياة جيدة، وقد ذكر ريتشاردز و كامبانيا
  جيابيةأن هناك أدلة تثبت أبن القدرات العاطفية مرتبطة ابلسلوكات االجتماعية اإل  2010و ميوس وبورك يف حبث هلم عام  

راض اليت قد تصيب  آالمتقوي الصحة اجلسدية وتقي من  اجليدة لذلك فإن الصحة النفسية  اجليدة والتحكم يف التوتر،مثل الصحة 
 ( 26، صفحة 2012)حمسن، ابلتفاؤل واالبتعاد عن االكتئاب واحلزن. الفرد ومثال ذلك ما نصح الطبيب للمريض جسداي  

 
 .مناهج الصحة النفسية 4

 املنهج النمائي:  1.4
يتحقق الوصول هبم   خالل منوهم حىت   هو منهج إنشائي يتضمن زايدة السعادة والكفاية والتوافق لدى األسوايء والعاديني

السليم، ومن  والقدرات وتوجيهها التوجيه    كانياتآالمإىل أعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية ويتحقق ذلك عن طريق دراسة  
 لديهم. وانفعاليا   واجتماعيا   وعقليا   خالل رعاية مظاهر النمو جسميا  

 املنهج الوقائي:  2.4
ابألسوايء و األصحاء قبل اهتمامه ابملرضى   راض النفسية ويهتمآالميتضمن الوقاية من الوقوع يف املشكالت واالضطراابت و 

أبول، ويرعــى منوهم النفسي السوي ويهيئ الظروف اليت حتقق الصحة    راض النفسية بتعريفهم هبا و إزالتها أوال  آالمليقيهم من أسباب  
كان مث آالماألوىل بقدر    النفسية، وللمنهج الوقائي مستوايت ثالثة تبدأ مبحاولة منع حدوث املرض مث حماولة تشخيصه يف مرحلته

إعاقته. أثر  تقليل  والنواحي   حماولة  العامة  الوقائية احليوية اخلاصة ابلصحة  الوقائي يف اإلجراءات  للمنهج  العريضة  وترتكز اخلطوط 
 ( 12، صفحة 2005)حامد،    .التناسلية 

ابلنمو النفسي السوي ومنو املهارات األساسية والتوافق املهين واملساندة أثناء الفرتات  واإلجراءات الوقائية النفسية اخلاصة  
 احلرجة والتنشئة االجتماعية السليمة، ويطلق البعض على املنهج الوقائي اسم ''حتصني النفس". 

 املنهج العالجي:  3.4
التوافق والصحة النفسية ويهتم هـذا املنهج   راض النفسية حىت العودة إلــى حالة آالميتضمن عالج املشكالت واالضطراابت و  

النفسية.  والعيادات واملستشفيات  أعراضه وتشخيصه وطرق عالجه وتوفري املعاجلني  النفسي و  ،  2005)حامد،  أبسباب املرض 
 ( 12صفحة 

 
 .معايري الصحة النفسية5

وتتحدد مبدى غياب عناصر الشعور   ضغوطات  تتحدد معايري الصحة النفسية بنمط ما يدور يف واقع األفراد وما يواجههم من
النفسية المآب فالصحة  واالجتماعي  واالقتصادي  املادي  ومن    ن  وواقعه  اإلنسان  بوجود  يرتبط  اجتماعي  إنساين  قياس  منط  معايري 

 :الصحة النفسية ما يلي
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 املعيار اإلحصائي:  1.5
من العينة اإلحصائية حتصل على درجات   للتوزيع االعتدايل مبعىن أن الغالبية   وفقا  أي ظاهرة نفسية عند قياسها إحصائيا  تتوزع  

وهبذا املعىن   )ة )أقل من املتوسطمتناظراتن على درجات مرتفعة )أعلى من املتوسط( ودرجات منخفض  متوسطة يف حني حتصل فئتان
املنحىن إىل الالسوي فالشخص الالسوي هو الذي   تصبح السوية هي املتوسط احلسايب للظاهرة يف حني يشري االحنراف إىل طريف

 العاديني من حيثومن املآخذ على هذا املعيار أنه قد يصلح عند احلديث عن الناس  .االعتدايل ينحرف عن املتوسط العام للتوزيع
ألن القياس النفسي يقوم على أسس   الصفات اجلسمية مثل الطول والوزن، بينما ال يصلح هذا املعيار يف حالة القياس النفسي،

ألن القياس النفسي هو قياس نسيب غري مباشر،   أيضا  معينة إن مل يتم مراعاهتا يصبح الرقم الذي خنرج به رقما مضلال  وال معىن له  
فنحن  فمثال   الذكاء  قياس  الفرد.   عند  صفات  من  عليه  نستدل  ولكن  ملموس  غري  واقعي  بشكل  ولكنه  الذكاء  وجود             نفرتض 

 ( 89، صفحة 2014-2013)عواطف، 
 املعيار الذايت)الظاهري(:  2.5

خالل نفسه، فالسوية هنا هي إحساس   الفرد ويراها من  يشعر هباالسوية حتدد هنا من خالل إدراك الفرد ملعناها فهي كما  
هلذا املعيار غري سوي، فمن الصعب االعتماد   وفقا  داخلي وخربة ذاتية فإذا كان الفرد يشعر ابلقلق وعدم الرضا عن الذات فإنه يعد 

 ألن معظم األفراد األسوايء متر خبربهتم حاالت من الضيق والقلق.  على هذا املعيار كليا  
 املعيار االجتماعي:  3.5

اجتماعيا ، ويعين ذلك  مسايرة للسلوك املعرتف به  تتحدد السوية يف ضوء العادات والتقاليد االجتماعية حيث تكون السوية 
أن احلكم على السوية أو الالسوية ال ميكن التوصل إليه إال بعد دراسة ثقافة الفرد .وخيلو هذا املعيار من خماطر املبالغة يف األخذ  

ة، فهناك مبعايري املسايرة، أي اعتبار األشخاص املسايرين للجماعة هم األسوايء يف حني يعترب غري املسايرين هم األبعد عن السوي
 يف إطار من الرغبة االجتماعية، فاملسايرة الزائدة يف حد ذاهتا سلوك غري سوي.  خصائص السوية كاالنتهازية تكتسب مشروعيتها

 املعيار الباطين: 4.5
عايري ليس خارجيا  كما هو احلال يف امل  هو معيار جيمع بني مزااي معظم املعايري السابقة ويعمل على جتاوز مثاليتها فاحلكم

حث االجتماعية أو اإلحصائية، كما أنه ليس ذاتيا  كما هو احلال يف املعيار الذايت، إمنا يعتمد هذا املعيار على أساليب فعالة متكن البا
- 2013)عواطف،    .  أيضا  قبل أن يصدر حكمه من أن يصل إىل حقيقة شخصية اإلنسان الكامنة يف خرباته الشعورية والالشعورية  

 ( 90، صفحة 2014
 

 . مظاهر الصحة النفسية 6
 االجتاه حنو الذات :يشمل املفهوم الواقعي واملوضوعي عن الذات . -
االجتماعي حتقيق الذات:يعين استخدام الفرد لقدراته وإمكانية توجيهها واإلقبال على احلياة مع الشعور ابلسعادة والرضا ابلتفاعل  -

 واالرتياح النفسي والقدرة على تكوين هذه العالقات.
 تكامل الشخصية: يعين االتساق بني جوانب الشخصية وقدرهتا على مقاومة املشاكل.-
 التوجيه الذايت: يعين حتديد الفرد ألهدافه. -
 ( 28، صفحة 2004)سهري،  إدراك الواقع: يعين التحرر من مسايرة الواقع.-
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 . أهداف دراسة الصحة النفسية 7
 اهلدف الوقائي:  1.7

ومساعدة الناس يف التغلب عليها قبل    يقوم هذا اهلدف على أساس اكتشاف الضغوط واألزمات واملشكالت يف وقت مبكر
 املناسبة اليت جتعله يظل بصحة نفسية جيدة. أن تتعقد ويزداد خطرها، مث توضع الطرق والوسائل اليت توفر للفرد الظروف 

 اهلدف النهائي:  2.7
ودورها يف حتسني ظروف احلياة اليومية   يقوم على استقرار الفرد يف وظيفته وما يتوفر لديه من معلومات عن احلياة النفسية 

اإلنتاج واإلبداع فيها يعود عليهم ابلنفع وعلى لألفراد ويف مساعدهتم على تنمية قدراهتم وميوهلم ومواهبهم واالستفادة منها يف العمل و 
 اجملتمع ابخلري. 

 اهلدف العالجي:  3.7
املضطربني نفسيا هبدف التقليل من   يقوم على توفري و توظيف ما يتوفر من معارف نفسية يف تشخيص و عالج ورعاية

ما لدى اإلفراد من قدرات واستعدادات مما يقلل من  اآلاثر السيئة هلذه االضطراابت وإيقاف التدهور فيها إىل أقل حد ممكن وتنمية  
 احتمال عودهتم مرة أخرى إىل املرض ويقلل من انتشار هذه االضطراابت. 

نستنتج من هذا أن أهداف الصحة النفسية تكمن يف زايدة قدرة الفرد على إقامة عالقات اجتماعية سليمة مع اآلخرين 
 ( 64، صفحة 2011)رمضان،  ستمتاع الفرد حبياته. والتوافق النفسي والرضا الذايت للفرد، وا

 
 وأتثريه على التلميذ املقبل على اجتياز امتحان شهادة التعليم االبتدائي  االمتحان.قلق 8

 البد أن نتطرق إىل القلق بصفة عامة فنقول عنه ما يلي: االمتحانقبل التطرق إىل قلق 
 تعريف القلق: 8. 1

املتصور للفرد حيث يشعر ابلتهديد    القلق عبارة عن رد فعل على اخلطر الناجم عن فقدان شيء أو هو الفشل الواقعي أو 
 ( 266، صفحة 2002)رضوان، جراء هذا الفقدان والفشل.

كما يعترب حامد زهران القلق أبنه "حالة تؤثر شامل ومستمر نتيجة توقع هتديد خطر فعلي أو رمزي حيدث أو يصاحبها خوف  -
 غامض وأعراض نفسية جسمية". 

 التعريف اإلجرائي:-
عبارة عن شعور عام ابخلوف الشديد من توقع وقوع خطر ما يصاحبه نوع من الشعور ابلتوتر وعدم االستقرار االنفعايل  هو 

 غري معروف وقد جيعل صاحبه يتصرف تصرفات غري واعية.  أحياان  يكون معروف و  أحياان  ويكون القلق نتيجة صراع داخلي 
 : االمتحانقلق  2.8

 : االمتحانتعريف قلق  1.2.8
أبعراض    حالة شعور التلميذ ابلتوتر وعدم االرتياح نتيجة حصول اضطراب يف اجلوانب املعرفية واالنفعالية، ويكون مصحواب  

 ( 130، صفحة 2009)أديب،  .االمتحانأو حيس هبا عند مواجهته ملوقف  فيزيولوجية ونفسية معينة قد تظهر عليه
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 : االمتحانأعراض قلق  2.2.8
 األعراض النفسية : -

رتقب واإلحساس ابلضيق والسلبية ولديه إحساس الفشل وعدم النجاح وسرعة االستثارة الشعور التلميذ ابلتوتر واخلوف و 
االستقبال والتسجيل واالستعادة، مجود العقل وتوقف  واخلوف، قليل الرتكيز بسبب األفكار املتسارعة مما يؤثر على الذاكرة من حيث  

 ( 134، صفحة 2012)قاسم،  التفكري مما يسبب القلق الزائد،فقدان الشهية لألكل واضطراب النوم.
 األعراض اجلسمية: -

يف   آالممن بينها تسارع نبضات القلب وسرعة التنفس، جفاف احللق وزايدة تصبب العرق، ارتعاش األطراف وبرودهتا،  
اإلسهال، هذه األعراض اجلسمية هي أعراض فيزيولوجية طبيعية انجتة عن   أحياان  البطن ومنها القولون والغثيان والقيء، كثرة التبول و 

 رادي وزايدة مستوى األدرينالني يف الدم.زايدة تنبيه اجلهاز العصيب اإل
 األعراض التجنبية: -

ت ومنها التظاهر ابإلعياء  االمتحاانهي عبارة عن سلوكات يبديها التلميذ مثل عدم الرغبة يف الذهاب للمدرسة يف فرتة  
 والتمارض، ويشغل التلميذ نفسه مبشاهدة التلفاز واللعب وقراءة القصص. 

منها الشعور ابلفراغ، صعوبة يف االنتباه والرتكيز، صعوبة التذكر واملذاكرة، إبداء حركات   المتحاناوهناك أعراض أخرى لقلق  
 ال إرادية كطرطقة األصابع والطرق ابلقلم على الطاولة أو املقعد.

 : االمتحانواالضطراابت النفسية اليت تعرتضهم يف فرتة  االمتحانخصائص التالميذ العرضة لقلق  3.2.8
%    62بنسبة    االمتحانالتالميذ خالل فرتة    لقد تبني أن القلق ذو الطابع االكتئايب يتصدر قائمة االضطراابت املسجلة لدى

لتالميذ )كالقدرات  وقد أتكد تعدد وتداخل أسباب الفشل الدراسي عند التالميذ حيث ارتبط ابملتغريات والصفات الشخصية ل
راض العضوية والشخصية اهلشة(، هذه األسباب ال ميكن إنكارها إضافة إىل التفاعل احمليطي العائلي واالجتماعي  آالمالعقلية احملددة و 

 يف افتعال هذه املشكالت الدراسية.  هاما   مع احمليط الدراسي، هذا التفاعل يؤثر يف الدينامية اليت تلعب دورا  
 يعد النجاح الدراسي برهان على سالمة القدرات العقلية وجدارة التلميذ ابلتقدم حنو االندماج االجتماعي.-
، الصفحات 2012)قاسم،      يسبب الفشل الدراسي شرخا حقيقيا يف نرجسية التلميذ ويعترب الطالب هذا الفشل حدث خمجل ومهني.-

134 -135 ) 
 يؤدي الفشل إىل ظهور آليات الدفاع األولية وخاصة التثبيط والكف لعدد من الدوافع ومنها اجملال الدراسي.-
التعطش  إن تكرار مثل هذا الفشل يؤدي إىل تدمري الشخصية اهلشة والقلقة وإىل بروز الصراعات الكامنة واملكبوتة ويرى البعض أن  -

 للمعرفة ينبع من الفضول اجلنسي للطفل وأن التأنيب الالشعوري هلذه الرغبة يؤدي إىل الكبت الذي يعطل من اآلليات العقلية.
يؤدي إىل احنالل إشكالية اهلوية وعدم أتكيد الذات   االمتحانأتكيد النجاح وإثبات اهلوية، وفشله يف  االمتحانإن التلميذ حياول يف  -

صة يف مرحلة املراهقة ألهنا مرحلة أتكيد اهلوية كما قال أريكسون "أننا نعلم أن دراسة االبن توقظ عند اآلابء مشاكلهم ليديه وخبا 
 الدراسية القدمية وحترك رغباهتم وطموحهم الشخصية اليت مل يتمكنوا من حتقيقها،

ان أن الفشل الدراسي حتطيم ملستقبل االبن  إن أي فشل للتلميذ يف دراسته هو مصدر قلق كبري عند الوالدين اللذين يعترب 
 ( 136- 135، الصفحات 2012)قاسم،  وقد يؤدي إىل شرخ يف تربية بعض اآلابء ألبنائهم. 
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 : االمتحانطرق الوقاية والعالج اخلاصة بقلق  4.2.8
 ألهنا تزيد نسبة اإلجهاد والتوتر.  االمتحانعدم اإلكثار من شرب املواد املنبهة كالعصائر قبل  -
عاء. ويستحسن تناول وجبة خفيفة  الماألهنا تسبب القلق خاصة املرتبط ابملعدة و  االمتحانجتنب األكل على األقل ساعتني قبل -

 اجلهاز اهلضمي وهذا يبطئ املقدرة على اسرتجاع املعلومات. إىل  ألن الوجبة الكاملة تسبب اندفاع الدم يف الدماغ
 . االمتحانيفضل ارتداء مالبس مرحية ألهنا تشعر التلميذ ابلراحة أثناء عملية  -
 من الراحة ابلنوم أو إغماض العينني لفرتة وجيزة. جيب على التلميذ أن جيهز نفسه لالمتحان وعندما يشعر ابلتوتر أيخذ قسطا   -
ميذ أن يقرأ اإلرشادات واألسئلة بدقة، نطلب منه قراءة األسئلة كما هي وليس كما يريدها أن تكون و أن يدير وقت على التل-

 حبكمة بقراءته كله مث إعداد اسرتاتيجية يف اإلجابة بتحديد األسئلة اليت يتم البدء هبا.  االمتحان
اإلجابة اليت قد تكون ضمن السؤال ألن فهم السؤال هو نصف  البحث عن مفاتيح األسئلة حيث يكون هناك تلميحات عن  -

 ( 55، صفحة 2010)اثئر و خالد،      اجلواب.
 
 . احلاجات الضرورية للتلميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي9

 احلاجات اجلسمية والفسيولوجية:  1.9
راض، والتوازن بني النشاط واحلركة والراحة مألاو  املاء، ودرجات احلرارة املناسبة والوقاية من احلوادث تتمثل يف الغذاء، اهلواء،  

 وكل ما يهدد سالمة وبقاء الطفل.
 احلاجات النفسية:  2.9

 وهي كل ما جيعل حياة هذا الطفل التلميذ بعيد عن التوتر واإلحباط والفشل والصراع
ن واالستقرار البدين والنفسي  مألاأي تعمل على جعله يعيش حياة حضارية مستقرة وهادئة وهانئة، ومما يوفر ذلك حاجة الطفل إىل  

ان من كل العوامل املهددة عن طريق محايته وإشعاره أبنه  مألعن طريق االنتماء والتفاعل مع األسرة والرفاق والزمالء حيث يشعر اب
 حوله أي أهنم مصدر محاية وأمن له وليس مصدر هتديد وخطر ومن احلاجات النفسية للتلميذ نذكر مايلي: يعيش يف محاية من 

 حاجة الطفل إىل القبول واحملبة:-
إذا شعر أبنه حمبوب ومقبول ومرغوب يف صحبته ووجوده مع اآلخرين سواء يف األسرة أو - يشعر الطفل أبنه مستقر ومطمئن 

 أو عدم االرتياح له فأنه يضطرب انفعاليا ويقلق ويشعر ابلغربة والنقص. خارجها، وإذا شعر ابلرفض
الطفل يف حاجة إىل الرعاية والتوجيه وتعلم معايري السلطة والصواب واخلطأ واملمنوع واملرغوب فيه من السلوك، فرعاية الوالدين  -

الكبار واملدرسني وغريهم ممن يتم االحتكاك هبم يعترب سواء مادية أو نفسية ضرورية لنمو الطفل واستقراره وكذلك رعاية اإلخوة و 
إذ    ضروراي   أو تعرض حلرمان  إ لسالمة منو الطفل،  الوالدين  إذا غاب أحد  النفسي تظهر أاثره واضحة  أو  فقدان السند املادي  ن 

أثناء الطفولة، أن أغلب املضطربني نفسيا    االقتصادي  الدراسات إىل  الرعاية   واملنحرفون أيتون من  حيث تشري  فيها  فقدوا  بيوت 
 ( 102-101، الصفحات 2014- 2013)حممد ع.،   والتوجيه أثناء طفولتهم.

 حاجة الطفل إىل الرضا النفسي الذايت وحاجته إىل إرضاء اآلخرين له: -
 ورعاية أهله له ويرى عندما ينجح يف دراسته، ويشعر بصحة بدنه ويعرف مدى حب 
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عنها مما يؤهله للنجاح يف    بنفسه معتز هبا وراضيا    ويسمع التشجيع والتقدير والقبول من الرفاق واملربني والكبار، إذ يكون سعيدا  
وينبئ بنمو شخصيته سوية يف املستقبل، كذلك الطفل الذي يتفاعل مع اآلخرين مبنطقية وثقة وواقعية يلقى استحساان وقبوال  حياته

 ر الذي يعود عليه ابالرتياح وحتقيق احلاجة إىل إرضاء اآلخرين.مألامنهم مما يدل على أنه قام بواجبه حنوهم وإرضائهم، 
 

 ل والتمتع ابحلرية: يف حاجة إىل االستقال التلميذ 3.9
سلوكه مبا ال يؤثر على استقالل وحرية   حيتاج التلميذ يف الطور االبتدائي عامة إىل التمتع بعض الشيء بقدر من احلرية يف

اآلخرين، لذلك جيب أن تتاح الفرصة للطفل يف اختاذه قراراته واختياراته مهما كانت بسيطة كاختيار األلعاب واألصدقاء أو القيام 
 واختيارات الكبار عليه.  آراءببعض األعمال اليت ختصه دون فرض 

بادرات اليت يبديها للطفل واملتعلقة بكل ما ينمي فيه روح املبادرة والتعاون والشعور  ابء أن يظهروا دورهم يف تشجيع املعلى األ  -
 ابلنجاح واإلجناز كشخصية مستقلة ذات كيان خاص. 

السلطة األبوية والرتبوية والقانونية،    آراءالطفل يف حاجة إىل تعلم أمناط السلوك أي أنه يتقبل القوانني واألعراف واآلداب العامة و -
على التمييز بني حقوقه وحقوق اآلخرين ومبا ميكنه من االخنراط يف احلياة    ال جيعله ينصاع لكل رأي أو أمر ولكن مبا جيعله قادرا  مبا 

 االجتماعية. 
الطفل حباجة إىل الشعور ابلنجاح مما حيتم على الكبار تشجيعه ووصفه مبا حيب من عبارات اإلطراء والثناء وتوجيهه إىل األعمال -

يستطيع النجاح فيها حىت يتذوق نشوة النجاح بنفسه و إبعاده عن األعمال واملنافسة واملشاريع اليت ال تتالءم مع إمكانيته حىت   اليت
 ( 103  -102، الصفحات 2014-2013)حممد ع.،   ال يقع يف الفشل واإلحباط.

إىل اللعب حيث يعترب اللعب مهنة الطفل إال أنه يقتصر على األطفال فقط فاحليواانت تلعب والكبار   أيضا  الطفل يف حاجة    -
وللعب دور مهم يف بناء الشخصية وهناك العديد من النظرايت تقرتح مهام    الف يف نوع األلعاب ودرجتها فقط،يلعبون، واالخت

التدريب على مهنة   القطة على الصيد والطيور على االلتقاط،اللعب منها  والبناء    املستقبل كما تتدرب  والزراعة  واحلل والرتكيب 
 . والركوب لدى األطفال ما هو إال تدريب على أعمال سيقومون هبا مستقبال  

ائه وأفكاره فهو يسعى  الطفل يف حاجة إىل تقدير ذاته واحرتامها عن طريق االعرتاف من قبل اآلخرين بكفاءاته وقدراته واحرتام أر -
  إىل تبوء املكانة املرموقة وأخذ االعتبار بوجوده خالل اجنازاته وأعماله، إن إشباع حاجات الطفل النفسية يساعد على منوه منوا   دائما  
 ( 104، صفحة 2014-2013)حممد ع.،  سليم. وعقليا   نفسيا  

 
 األسرة واملدرسة يف حتقيق الصحة النفسية للتلميذ املقبل على اجتياز امتحان شهادة التعليم االبتدائي .دور 10

 دور األسرة:  1.10
والسلطة، إذ أن العديد من اجلوانب غري    إىل العالقة اليت تكون غري متزنة بني األطفال وآابءهم من حيث القوة  نشري أوال  

ردها إىل حالة عدم التوازن هذه، اليت تعترب من أكرب املصادر املسببة للقلق عند األطفال وهذا ما يؤثر  السارة يف سلوك الطفل ميكن 
وليس من الغريب أن يعمل األطفال يف مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة على مقاومة ذلك وعلى   ،ابلسلب على جناحهم الدراسي

من العالقة الصحيحة بني الطرفني يف الوقت    الطفل ووالديه يف هذه املرحلة جزءا    أي حال يعترب عدم االتزان يف القوة والسلطة بني
الذي تكون فيه املشكلة ابلنسبة للطفل متمثلة يف حالة عدم االتزان إال أن املشكلة ابلنسبة للوالدين تتمثل يف كيفية االستخدام 

 ة إىل أحد جوانب القلق الرئيسية يف اجملتمعات احلديثة. األفضل للقوة والسلطة يف التعامل مع أطفاهلم، وتؤدي هذه املشكل
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ويف الواقع يبدو أن هناك الكثري من اآلابء الذين يدركون كيفية استخدام القوة والسلطة بطريقة مناسبة، ويبدو أن مع االنتقال 
 ( 340، صفحة 2014)صاحل،   أقل مع أبنائهم. إىل مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة فإن اآلابء يقضون وقتا  

هنا تشري إحدى الدراسات إىل أن اآلابء ميضون يف هذه املرحلة نصف الوقت الذي ميضونه عادة يف املراحل العمرية األصغر 
أنشطة ترفيهية تعليمية وجيب أن يتضمن  عمرا، وينصب معظم هذا الوقت يف تعليم القراءة والكتابة واحملادثة واللعب وما إىل ذلك من  

هات مألا  ة غري الشاقة وعلى هذا ينطبق علىالتفاعل بني األطفال واآلابء تكليف األطفال ابلقيام ببعض األعمال الروتينية اخلفيف
)صاحل،  قران.لية والرتويح ضمن مجاعة األ، كما تتضمن عملية التفاعل مساعدة األطفال يف االعتماد على أنفسهم يف التسأيضا  

 ( 340، صفحة 2014
 دور املدرسة:  2.10

ن والتقبل  مألسلوك الطفل وإشعاره اب  حنصر دورها يف عدة نقاط منها رعاية النمو االنفعايل السوي لدى األطفال وتعزيز
 ليستطيع التعبري عن نفسه. والتقدير أي )إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية( 

يتعود الطفل على رؤيته مقرتان  - مبا حيبه    عالج خماوف األطفال املختلفة عن طريق ربط الشيء املخيف أبشياء متعددة وسارة حىت 
ويدخل السرور إليه، وتشجيعه على اللعب مع الذين ال خيافون نفس الشيء الذي خيافه وإزالة مصادر خوفه ومساعدته على تكوين  

 االجتاهات واملفاهيم السوية اليت تساعد على عالج أو إطفاء خماوفه. 
 إاتحة فرصة التنفيس والتعبري االنفعالية عن طريق اللعب والرسم والتمثيل واإلذاعة املدرسية. -
ألساليب النفسية توفري النماذج السلوكية االنفعالية الكامنة وراء االستجاابت االنفعالية السطحية)السلوك الظاهري( وعالجها اب-

 الرتبوية املناسبة. 
 تنمية قدرة الطفل على احلوار وإبداء الرأي واملناقشة من خالل املواقف التعليمية والربامج الرتبوية وعقد جلسات إرشادية. -
 تنفيذ برامج األسبوع التمهيدي يف بداية العام الدراسي ابألسلوب الرتبوي املرسوم وإدراك أهدافه الرتبوية.-
أو السخرية واالستهزاء ابلطفل عندما تصدر منه استجاابت - البدين(  العقابية غري الرتبوية )كالعقاب  جتنب املعلمني لألساليب 

 ( 286، صفحة 2011 -2010)أمحد و سامي،   انفعالية خاطئة.
 

 .خامتة: 11
للتالميذ املقبلني على شهادة التعليم االبتدائي واليت هلا دور كبري يف حتقيق التوازن  لقد قمنا بعرض حول الصحة النفسية  

راض  مألاالنفسي واالجتماعي، وهذا ما يؤدي هبم إىل التكيف مع احمليط املدرسي واخلارجي وابلتايل التخلص من مجيع االضطراابت و 
ت كالقلق الذي يعترب أهم مشكل نفسي يعرتض هؤالء التالميذ حااناالمتالنفسية والضغوطات اليت قد يتعرضون هلا سواء كانت يف 

بسبب سوء تسيريه من طرفهم و من طرف أسرهم واملسؤولني يف املدارس وهذا ما استنتجتاه من البحث و املسؤولية الكربى يف أتثر  
وتعرضنا إىل أهم األساليب   ،ابلدرجة الكبرية  تقع على األسرة و املدرسة   الصحة النفسية للتلميذ املقبل على اجتياز امتحان االبتدائي

اليت تساعد يف القضاء عليه والتخفيف من حدته، لذلك الصحة النفسية للتلميذ يف هذه الفرتة جد مهمة وكذلك لطرق احلفاظ 
 عليها أمهية كربى سواء كان ذلك عن طريق الوقاية أو العالج.

 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 6
 

388 

 قائمة املراجع: 
(. مناهج البحث الرتبوي تطبيقات عملية. عمان، األردن: مكتبة اجملتمع  2010أمحد غباري اثئر، و حممد أبو شعرية خالد. )

 العريب للنشر و التوزيع.
 الطباعة. (. التحصيل الدراسي. عمان األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع و 2011اجلاليل ملعان مصطفى. )

 (. الصحة النفسية نظرية جديدة. عمان، األردن: دار وائل للنشر و التوزيع. 2009اخلالدي حممد أديب. )
 (. عمان، األردن: دار احلامد. 1(. مقدمة يف الصحة النفسية )اإلصدار 2012اخلتاتنة سامي حمسن. )

 (. عمان، األردن: دار الفكر انشرون وموزعون. 9(. مدخل إىل الصحة النفسية )اإلصدار 2021القاسم عبد اللهالحممد. )
 (. أسس الصحة النفسية. القاهرة، مصر: مكتبة النهضة املصرية.1952القوصي عبد العزيز. )

(. جودة احلياة وعالقتها ابلصحة النفسية لدى طالبات اجلامعة)رسالة ماجستري( .  2016- 2015خبوش نورس، و محيداين خرفية. )
 اجلزائر: جامعة زاين عاشور.   ،لنفس كلية العلوم االجتماعية اجللفة، قسم علم ا

 (. الصحة النفسية. عمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع. 2002سلمى مجيل رضوان. ) 
 (. القاهرة، مصر: علم الكتب. 4(. الصحة النفسية و العالج )اإلصدار 2005عبد السالم زهران حامد. )

(. علم نفس النمو الطفولة و املراهقة. عمان، األردن:  2011  -2010و اخلتاتنة حمسن سامي. )   عبد اللطيف أبو السعد أمحد،
 دار املسرية للنشر و التوزيع. 

 (. علم نفس النمو. ليبيا، ليبيا: مركز املناهج التعليمية و البحوث الرتبوية. 2014-2013عبد هللا العابد أبو جعفر حممد. )
 (. عمان، األردن: دار الفكر انشرون و موزعون.1مدخل إىل الصحة النفسية )اإلصدار  (.2012عبد هللا حممد قاسم. )

 (. الصحة النفسية لألطفال. االسكندرية، مصر: املكتب اجلامعي احلديث. 2004كامل أمحد سهري. ) 
)جامعة دنقال، احملرر(  (. الصحة النفسية و الذكاء الوجدلين و عالقتهما ببعض املتغريات.  2016جمذوب قمر، و حممد أمحد. )

 السودان، السودان. 
 (. االسكندرية، مصر: املكتب اجلامعي احلديث. 1\(. أساسيات الصحة النفسية )اإلصدار 2011حممد القذايف رمضان. )

املسرية للنشر و  (. عمان، األردن: دار 1(. علم النفس التطوري الطفولة و املراهقة )اإلصدار 2014حممد علي أبو جادو صاحل. )
 التوزيع.
 (. عمان، األردن: دار الفكر انشرون و موزعون.9(. مدخل إىل الصحة النفسية )اإلصدار 2021حممد قاسم عبد هللا. )

( عواطف.  للصحة  2014-2013ملوكة  االنسانيةوعلقتها  للعالقات  االبتدائيات  مديري  ممارسة  حنو  املعلمني  اجتاهات   .)
 . ورقلة، قسم علم النفس كلية العلوم االجتماعية، اجلزائر: جامعة قاصدي مرابح. النفسية)رسالة ماجستري(

 
 
 


