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 مسحخلص البحث:

ً الػلمي و الظلُم   ً شخطُت الفسد الخيٍى حػخبر اإلادزطت غامال بازشا في جيٍى

س اججاهاجه في خُاجه اإلالبلت و غالكخه باإلاجخمؼ و جأحي في اإلاسجبت الثاهُت بػد  وفي جلٍس

ا ألاطسة مً خُث ألاهمُت في جيشئت ا لؿفل زاضت بػد أن غمم الخػلُم و أضبذ ئحباٍز

، و جدمل اإلادزطت حػلُم الطغاز بالخػاون مؼ ألاطسة مً أحل جىطُؼ  في أغلب الدٌو

مدازن الؿفل وخمله غلى خب اإلاػسفت و الخػلُم مما أدي ئلى بسوش اإلادزطت همإطظت 

  والاحخماغُت،احخماغُت هامت، لها أزسها الفػاٌ في مسخلف حىاهب الؿفل الىفظُت، 

ألازالكُت، و الظلىهُت، زاضت و أن الؿفل في الظىىاث ألاولى مً غمسه ًيىن مؿبىغا و

غلى الخللُد و الخؿبؼ باللُم التي حظىد مجخمػه الري ٌػِش فُه، فهى ًخأزس في الغالب 

 .بالجى الاحخماعي الري ٌػِشه في اإلادزطت

   الصحت الىفظُت ؛: اإلادزطتكلمات مفحاحية
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Abstract: 

 

 The school is considered a prominent factor in the 

formation of the individual’s personality, the scientific and sound 

formation, and in determining his directions in his future life and his 

relationship with society. Young children in cooperation with the 

family in order to expand the child's perceptions and make him love 

knowledge and education, which led to the emergence of the school as 

an important social institution, which has an effective impact on 

various aspects of the child's psychological, social, ethical, and 

behavior, especially since the child is in the early years of his life It is 

imprinted on imitation and imprinting on the values that prevail in the 

society in which he lives, as he is mostly affected by the social 

atmosphere that he lives in school. 

Keywords: School; Mental Health 

 

 :مقذمة 

ًىاحه ألاؾفاٌ في بداًت الالخداق باإلادزطت مجمىغت هبحرة ومخىىغت مً                  

اإلاهماث، مً بُنها "الىفاءة اإلادزطُت"، فاإلادزطت لها أهدافها التي حظعى ئلى جدلُلها، 

وهي جلىم برلً مً زالٌ مجمىغت مً اإلاخؿلباث التي جؿسخها اإلادزطت غلى ألاؾفاٌ في 

الدزاطُت اإلاسخلفت، ومً غمً هره اإلاخؿلباث ؤلاهجاش، الػلل ومهازاث الخػلم  الطفىف

 والػمل والدافػُت واللُم والاججاهاث .

 أوال: مفهىم الصحة النفسية 

رهس                أن الصحت الىفظُت  "بىيهم"هىان حػاٍزف مخػددة للصحت الىفظُت، ٍو

مؼ الجماغت التي ٌػاٌشها و ما ًإدي ئلُه  هي: كدزة الفسد غلى الخػامل الىاجح الفػاٌ

هرا الخػامل مً ئشباع لحاحاجه ودوافػه دون أزازه طلبُت. وهىا ًالخظ أن ؤلاوظان 

ٌظعى دوما إلشباع دوافػه وبساضت ألاطاطُت منها وي ًدلم الخىافم مؼ بُئخه، ولىً 

ى ال ًيىن هىان غىابـ ًفسغها اإلاجخمؼ جسظ ئشباع ألافساد لدوافػهم وخاحاتهم خت

 (19، ص2001)غؿُت،  هىان جػازب بحن مطالحهم بلدز ؤلاميان
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م غملُاث الخؿبُؼ الاحخماعي التي ٌغسطها الىباز                  وجىمى هره الػىابـ غً ؾٍس

في ألاؾفاٌ، ودوافؼ ؤلاوظان منها ما هى فؿسي أو بُىلىجي أو له أطاض غػىي والدافؼ 

الحسهت والساخت ئلى الخجمؼ والػؿف وألامً والاطخدظان ئلى الؿػام واإلااء والهىاء و 

الاحخماعي والخلدًس والخلبل واإلاياهت الاحخماغُت والظُؿسة والىجاح والاهجاش وجلدًس 

الراث وغحرها، ومً دوافؼ طلىن ؤلاوظان أًػا اإلاٌُى واللُم، وهثحرا ما ًيىن وزاء 

 (19، ص2001)غؿُت،  جطسفاجىا الازادًت دافؼ ما أو مجمىغت مً الدوافؼ 

وخُىما ٌشػس ؤلاوظان بدافؼ ما أو خاحت فاهه ًلىم بيشاؽ مػحن إلشباع هرا                  

الدافؼ، وهرا اليشاؽ ٌػسف بالخىافم، فاذا ما جم بظلىن ال ًثحر سخـ اإلاجخمؼ وال 

ًخػازع مؼ كُمت وان جىافلا صحُا، أما ئذا ما آزاز السخـ وحػازع مؼ اللُم وان 

امال شاذا، وجخػمً الحُاة غملُت جىافم مظخمسة، فاإلوظان البد وأن ٌشػس في وكذ غ

ما بالجىع أو الػؿش أو بالحاحت ئلى الحسهت، وهىرا باليظبت للدوافؼ الاحخماغُت 

والدافؼ ئلى الخجمؼ والػؿف فان ئشباغها ًدلم الخىافم، فاإلوظان وائً احخماعي 

لىاض وبساضت أفساد أطسجه وأهله ووحىده في وخدة بؿبػه ًمُل ئلى احخماع بغحره مً ا

لت هى أمس مإلم للىفع، وفُما ًخػلم بالحاحت ئلى  مظخمسة أو بػُدا غً الىاض لفترة ؾٍى

الػؿف فيل ئوظان ًسغب في أن ًيىن مدبىبا مً أطسجه وأضدكائه بل أخُاها مً 

داٌو أن ًجرب اهدباههم ئلُه بىثحر م ً الحسواث وألافػاٌ الىاض غامت ما ًإإلاه ذلً، ٍو

و ًداٌو أاإلاسخلفت، فلد ًىثر مً اللطظ الخُالُت أو ًخػسع ئلى الخبٌى الالئزادي، 

ئظهاز كىجه البدهُت أو مهازاجه في بػؼ ألالػاب، أو كد ًلجأ ئلى اإلاشاهظت والػىاد ) 

ً وسخؿهما،  وهىان الػدًد مً ألامثلت غً ئشباع  الخفت( مما كد ٌظبب اطدُاء ألابٍى

ً مما ٌػخبر جىافلا طِئا ومً أمثلت هرا الؿ لت حظبب سخـ آلازٍس فل لدوافػه بؿٍس

ئشباغه لدافؼ الخملً غً ؾٍسم زؿف ألاشُاء، أو ئشباع دافؼ الىجاح في الخدطُل 

م اللىة باالغخداء  الدزاس ي بالغش أو ئشباع دافؼ الظُؿسة واإلاياهت الاحخماغُت غً ؾٍس

 (20-19، ص ص2001ؿُت، )غ غلى ألاؾفاٌ ألاضغس مىه وهىرا 

هما أن هثرة خسمان الؿفل مً اشباع خاحاجه أو دوافػه الاحخماغُت ألاطاطُت       

كد ٌظبب له مشىالث هفظُت، وهثحرا ما ًيىن هرا الحسمان طببه أهىاغا شاذة مً 
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ً أو الىباز في بُئخه، فػسبه وطبه وئهاهخه و اهخلاده  ت ًخللاها مً ألابٍى الخيشئت ألاطٍس

خمساز ًدسمه مً ئشباع الدافؼ ئلى اإلاياهت الاحخماغُت والى جلدًس الراث وكد ًإدي ئلى باط

زػىغه واطخياهخه، أو جفػُله الػصلت، وهده ألازحرة لها آزاز مدمسة ألنها جدسمه مً 

الخفاغل الاحخماعي وئشباع الدافؼ ئلى الاحخماغُت مما ٌػىق همىء الاحخماعي، وكد 

را مً ألافساد اإلاجسمحن واهىا كد حػسغىا زالٌ ؾفىلتهم ئلى أوضحذ الدزاطاث أن هثح

ىمى  الحسمان مً ئشباع خاحاتهم ألاطاطُت، هما أن الخدلُل الصائد ًفظد همى الؿفل ٍو

فُه الاجيالُت وال ًدُذ له فسضت حػلم أو اهدظاب الخبراث الالشمت إلشباع مػظم دوافػه، 

ً والت هدًد باالهفطاٌ يهدد الىمى الىفس ي الظلُم والصجاز الشدًد واإلاظخمس بحن ألابٍى

ت غلى ئشباع دوافؼ الؿفل  للؿفل، وهىرا جإزس الخيشئت الاحخماغُت والبِئت ألاطٍس

سي هثحر مً غلماء الىفع أن أفػل أطلىب للخيشئت  وبالخالي غلى صحخه الىفظُت، ٍو

لت وطؿا بحن جلبل الؿفل أو الحىى غلُه  ت هي أن ًدبؼ ألابىان ؾٍس وهبره، وبحن ألاطٍس

 الظُؿسة غلُه أو الحد مً جمىُىه مً ئشباع زغباجه والخػىع له جلبُت ول زغباجه

 .(21-20، ص ص2001)غؿُت، 

فاث غدًدة، هما طبم اللٌى ولىً ًمىىىا خطس مػظم         وللصحت الىفظُت حػٍس

فاث في ئججاهحن زئِظُحن هما    (:13-12، ص ص1998) الػىاوي، هره الخػٍس

 جاه السلبيالاث -1

ًسي أصحاب هرا الاججاه  أن الصحت الىفظُت هي "الخلى مً ألاغساع اإلاسغُت، وجىمً  

الطػىبت في هرا  الخػٍسف في غدم اجفاق الػلماء غلى أهىاع اليشاؽ التي ًلىم بها 

الفسد، والتي حػخبر مىافُت للصحت الىفظُت الظلُمت و اللائلحن بهرا الخػٍسف ًدافػىن 

ن الحالت الىفظُت ال جطبذ شاذة ئال خحن جبلغ دزحت شدًدة في اهدسافها، غىه بلىلهم أ

سون أن حػٍسف الصحت الىفظُت باهخلاء الحاالث اإلاسغُت لِع بدغت حدًدة في الفىس  ٍو

الاوظاوي، فىثحرا ما غسف الخحر بأهه اهخلاء الشس، والػدالت بأنها اهخلاء الظلم، والحلُلت 

 مً الدكت والاهخمام بمظاهس الصحت الىفظُت . أن هرا الخػٍسف ًدخاج إلاٍصد
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 الاثجاه الايجابي  -2

ًسي أصحاب هره الاججاه أن الصحت الىفظُت جخددد في غىء جىافم غدد مً اإلاظاهس ، 

وهي مداولت للبدث غً أهىاع  اليشاؽ التي جطف الصحت الىفظُت وحػبر غنها، وبىاء 

مً أغساع اإلاسع الىفس ي، ولىنها غلُه فان الصحت الىفظُت لِظذ مجسد الخلى 

جخػمً الخمخؼ بصحت الىفع والجظم، وجبدو في الخىاطم اليائً بحن الىظائف الىفظُت 

اإلاسخلفت وهي هما ٌػسفها خامد شهسان "خالت دائمت وظبُا ًيىن فيها الفسد مخىافلا 

شػس ذاجه واطخغالٌ كدزاجه وئمياهُاجه ئلى أكص ى  هفظُا شخطُا واهفػالُا واحخماغُا َو

ت،  يىن كادزا غلى مىاحهت مخؿلباث الحُاة وجيىن شخطِخه مخياملت طٍى خد ممىً، ٍو

يىن طلىهه غادًا بدُث ٌػِش في طالمت وطالم". -13، ص ص1999)شػبان ، جُم ، ٍو

14 ):  

ئن الصحت الىفظُت هي خالت دائمت وظبُا، خُث ًيىن فيها الفسد مخىافلا هفظُا          

يىن كادزا غلى جدلُم ذاجه  ) شخطُا واهفػالُا ً، ٍو واحخماغُا( مؼ هفظه  ومؼ آلازٍس

يىن كادزا غلى مىاحهت مؿالب  واطخغالٌ كدزاجه وئمياهاجه ئلى أكص ى خد ممىً، ٍو

ت وطلىهه غادًا بدُث ٌػِش في طالمت وطالم .  الحُاة وجيىن شخطِخه مخياملت وطٍى

يىن فيها الفسد مخىافلا هفظُا ئن الصحت الىفظُت هي خالت دائمت وظبُا ٍو         

يىن كادزا غلى جدلُم  ذاجه  ً، ٍو )شخطُا، اهفػالُا واحخماغُا( مؼ هفظه ومؼ ألازٍس

 واطخغالٌ كدزاجه وامياهاجه الى أكص ى خد ممىً خُث للصحت الىفظُت شلان هما 

  :(14-13، ص ص1999)شػبان، جُم، 

ألاغساع الىفظُت و الدفاع شم هظسي غلمي ًدىاٌو الدوافؼ والحاحاث وأطباب  - 1

 الىفس ي والخىافم وحػلم الىاض الىعي الىفس ي وجصحُذ اإلافاهُم الخاؾئت .

  شم غملي جؿبُلي ًدىاٌو الىكاًت مً اإلاسع الىفس ي وحصخُطه وغالحه . -2

 ثاهيا: املذرسة كمصذر من مصادر املشكالت النفسية لذي الحالميذ

باإلادزطت مجمىغت هبحرة ومخىىغت مً اإلاهماث ،  ًىاحه ألاؾفاٌ في بداًت الالخداق      

مً بُنها "الىفاءة اإلادزطُت " ، فاإلادزطت لها أهدافها التي حظعى ئلى جدلُلها ، وهي جلىم 
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برلً مً زالٌ مجمىغت مً اإلاخؿلباث التي جؿسخها اإلادزطت غلى ألابىاء في الطفىف 

ػلل ومهازاث الخػلم والػمل الدزاطُت اإلاسخلفت، ومً غمً هره اإلاخؿلباث ؤلاهجاش، ال

باإلغافت ئلى أن الؿفل ًىاحه خلُلت وىهه واخد مً  والدافػُت واللُم والاججاهاث.

غدد هبحر مً ألاوالد، وأن الاهخمام الري وان ًدظى به في بِخه مً كبل والدًه غحر 

مىحىد باإلادزطت بالشيل اإلاسغىب، وغلُه أن ًخلبل أن اإلاػلم ال ٌػؿُه أفػلُت غلى 

ً ومصاًا أهثر منهم، بل ٌػامله بالدظاوي مػهمآلا   (490، ص2002) زغىان ،  زٍس

وكد ًددر في بػؼ الحاالث أن جىمي اإلادزطت لدي الخالمُر زوح اإلاىافظت                  

التي جػس بالصحت الىفظُت للخلمُر وحػُم همىه الظىي، فمً مػاًحر حىدة اإلادزطت 

ظعى أولُاء ألامىز  وظبت الخالمُر الىاجححن فيها ووظبت الدزحاث التي خللها الؿالب، َو

دثىن أبىاؤهم غلى  باطخمساز هدى أن ًدلم أبىاؤهم دزحاث مسجفػت في اإلادزطت. ٍو

دمل هرا الخىحه الىثحر مً اإلابرزاث التي حػؿُه ضفت اإلاشسوغُت. فالحطٌى  ؤلاهجاش. ٍو

ي جدز في اإلاظخلبل غلى ؤلاوظان غلى ملػد دزاس ي في الجامػت ودزاطت فسع مً الفسوع الت

دزال مىاطبا، أضبذ في الىكذ الساهً أمسا ضػب الخدلُم، بل ًياد ًيىن مظخدُال 

لدي الغالبُت الػظمى مً الؿالب، لِع بظبب جلطحر الؿالب أهفظهم غمىما بل 

ألطباب مدشابىت منها أطباب اكخطادًت واحخماغُت مخػللت ببيُت اإلاجخمؼ ذاجه وكطىزه 

لظىىاث الخمظحن اإلااغُت غً ئًجاد الحلٌى لىثحر مً اإلاشىالث التي جىاحهه زالٌ ا

والخددًاث اإلاؿسوخت غلُه، وحمىد الىظام اإلادزس ي بشيل غام وغدم مسوهخه وفلدان 

اطخلاللُخه، ومً هىا أضبذ الؿالب مسهلحن لدزحت هبحرة مً زالٌ غغـ  مخؿلباث 

النهائي فيها الحطٌى غلى الدزحت، أي أنها  الاهجاش الطازمت والشدًدة، التي أضبذ الهدف

جطبذ غاًت بدد ذاتها، بغؼ الىظس غً ألاطلىب أو الىُفُت التي ًدلم فيها الؿالب 

، 2002)زغىان،  هره الدزحت، ولى وان ألامس غلى خظاب صحخه الجظدًت والىفظُت.

 . (491ص
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 أخد الػىامل الخالُت:هما ًسحؼ اوػدام الخىُف و الخأكلم في اإلاجخمؼ الدزاس ي ئلى  

 فشل املذرسة في جسهيل اهذماج الحلميذ في وسطه الطالبي: -أ

ت فدظب، بل ئن لها  ال جلخطس مهمت اإلادزطت غلى الجىاهب الخػلُمُت و التربٍى

دوز احخماعي هام زالٌ ما جمثله مً وطـ احخماعي طلُم، و جفشل اإلادزطت في أداء 

ُر احخماغُا مؼ أكساهه في هرا الىطـ و حػىد هرا الدوز في خالت غدم اهدماج الخلم

  : (92، ص 2000الظُد،  أطباب هرا الفشل ئلى غدة غىامل و أطباب هي )

اغُت و الترفيهُت التي تهدف ئلى جدلُم مجخمؼ مدزس ي مخماطً. -    ئهماٌ ألاوشؿت الٍس

م اإلاخبؼ حػازع زلافت اإلادزطت مؼ زلافت البِذ أخُاها و اضؿدامهما هطسامت الىظا -  

 دازل اإلادزطت وهىا كد ًخسر الخلمُر الحدر مىكفا مً اإلاىاكف الخالُت:

 مىكف اوػصالي بدُث ًىؿىي غلى هفظه و ال ٌشازن خُاة اإلادزطت.            

مىكف غدائي بدُث ًخىحه ئلى الخسٍسب هخدؿُم الخجهحزاث اإلادزطُت أو             

 طسكت ألادواث اإلادزطُت لصمالئه.

 مىكف هسوبي بدُث ًمُل ئلى الخغُب اإلاخىسز و اإلاظخمس للخلمُر غً اإلادزطت.           

 فشل املعلم في أداء واحبه: -ب

ئن الدوز الري جلػبه اإلادزطت في الخيشئت الاحخماغُت ٌػخمد ئلى خد هبحر غلى شخطُت 

ًدخدي بها،  اإلادزض الري ًمثل باليظبت للؿفل الظلؿت التي ًجب ؾاغتها، و اللدوة التي

وهما أن ألابىاء ًخأزسون بظلىن آلاباء و ألامهاث في ألاطسة و ٌػخمدون غليهم همطدز 

ًخأزس الخالمُر باإلادزض في شيل أغساع طلىهُت، و هى همىذج طلىوي  للمػلىماث، خُث

 (.139، ص 2003)مطباح ،  ًللده الخالمُر في حػاملهم مؼ بػػهم البػؼ.

 :ةفشل الحلميذ في الذراس -ج

ئن الفشل في الدزاطت هى مً الػىامل البازشة التي كد ًيىن لها جأزحر بالغ غلى        

طلىن الحدر وجطسفاجه، و هرا الفشل كد ًسحؼ ألهثر مً طبب، منها ما ًخػلم 

باللطىز الػللي غىد البػؼ، أو غدم السغبت في الىجاح و الاطخمساز في الدزاطت، أو 

غحرها مً ألاطباب، و ول هرا ًإدي بالحدر ئلى جسهه  الصحبت الظِئت في اإلادزطت و 

اإلادزطت في مسخلت لم جخيىن لدًه بػد ملىماث زابخت إلاىاحهت الحُاة الػملُت، و كد 
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أزبدذ غدة دزاطاث غسبُت وأحىبُت أن أغلب ألاخدار اإلاىدسفحن هم غحر مىخظمحن 

مت و ألابدار غً دزاطُا و هخائجهم الدزاطُت غػُفت، منها دزاطت أحستها وخدة ال جٍس

حىاح ألاخدار في حمهىزٍت مطس الػسبُت، أوضحذ أن الفشل في الدزاطت ًظهس حلُا 

% منهم لم ًخػلمىا في  60غىد اإلاىدسفحن ألاخدار اإلاتهمحن بالظسكت خُث زبذ أن خىالي 

% بلغ حػلم  11.2% لم ًخػدوا حػلُم اإلاسخلت الابخدائُت، وأن  28.3اإلادزطت، وأن هدى 

 (.94 -93، ص ص 2004)حػفس،   خلت الابخدائُت وؤلاغدادًت.اإلاس 

وغىدما جفخذ اإلادازض أبىاهما مظخلبلت أالف الخالمُر مً مسخلف اإلاساخل       

الدزاطُت والري بُنهم مً ًرهب ئليها للمسة ألاولى، لُبدأ مسخلت حدًدة مً خُاجه، 

ا زاضا لم ٌػخد غلُ دمل خلُبت كد جىلل مظدُلظا في الطباح الباهس لحرجدي ٍش ه ٍو

واملت مخىحها بػُدا غً بُئخه والػابه وزفاكه، خُث الىحىه الجدًدة غحر اإلاألىفت مً 

ت أخُاها ئنها ججسبت  مػلمحن وؾالب ، واإلايان الجدًد بأهظمخه وحػلُماجه اإلالُدة للحٍس

حدًدة ًسىغها الؿفل لىخده بػد أن اغخاد ان جيىن أمه ئلى حاهبه في ول أماهً 

احده، فهى بداحت لفترة شمىُت للخىُف مػها، فدفئ ألاطسة ٌػني لهرا الؿفل ألامً، جى 

والخسوج غً هرا البِذ ٌػني الخىف والللم مً اإلاجهٌى الجدًد، ولِع ذلً باألمس 

الظهل غلى أؾفاٌ ضغاز واهىا مىر طىىاث غمً أفساد أطسهم في حى غائلي اغخادوا 

  (. 98،  ص  2006)طالم ،  غلُه

 ضعف الححصيل املذرس ي  -د

ًددر أخُاها أن ٌػاوي ألاؾفاٌ في اإلادزطت بػؼ اإلاشىالث في الخػلم غلى السغم مً      

أنهم واهىا في مسخلت ما كبل اإلادزطت ٌظخؿُػىن الخغلب غلى اإلاهماث التي جؿسح غليهم، 

شىً الىالدون واإلاػلىن في بػؼ ألاخُان بىحىد دزحت ما مً الخسلف الػللي أو  َو

غاكت، غحر أهه لِع ول ضػىباث الخػلم جسحؼ لىحىد ئغاكت غللُت، فلد جسحؼ الا 

ألاطباب في أغلب ألاخُان ئلى أن اإلاهماث اإلاؿسوخت في اإلادزطت مسخلفت ولُت غً هىغُت 

اإلاهماث التي ًؿسخها في اإلاجٌز هما أشسها طابلا، وجخؿلب أشياٌ أزسي مً الخػلم غحر 

اإلادزطت، وهرا الخدٌى في هىغُت الخػلم كد ًطػب غلى  جلً الظائدة في مسخلت ما كبل

 (492، ص2002) زغىان ، بػؼ ألاؾفاٌ الخىُف والاهدماج. 



لحلميذدور املذرسة في الصحة النفسية ل      
 

265 

 

فاألؾفاٌ الطغاز ًخػلمىن غادة مً زالٌ جللُدهم للىباز أو لألجساب، وفي دوز       

الحػاهت وزٍاع ألاؾفاٌ ًداٌو ؤلاوظان جىحُه هرا الىىع مً الخػلم مً أحل حػلُم 

ؾفاٌ الخىُف والظلىن  والاهدماج واإلاهازاث اإلاسخلفت. ولىً ما أن ًطبذ الؿفل في ألا 

طً اإلادزطت ختى ًدخل وحه آزس مً الخػلم مسهص الطدازة، أال وهى حػلم اإلاػسفت، 

ىمً الفسق بحن هرا الىىع مً الخػلُم غً طابله في أن الؿفل ال ٌظخؿُؼ بػد ئدزان  ٍو

اإلادزطت باليظبت لحُاجه اإلاظخلبلُت، ئذا ًطػب هىا غلى  فائدة ما ًخم حػلمه آلان في

)  الؿفل مثال ئدزان أهه طىف ًىاحه مشىالث مظخلبلُت ئذا لم ًخػلم الحظاب

 .(492، ص2002زغىان، 

خؿلب حػلم اإلاػازف الترهحز، وهىا ًظهس الظبب السئِس ي في مشىالث الخػلم التي          ٍو

مىىىا الخمُحز هىا بحن الشسوؽ اإلادُؿت الخازحُت والدازلُت  ًمىً لألؾفاٌ مىاحهتها . ٍو

واغؿساباث ؤلاهجاش، فاألؾفاٌ ًدخاحىن ئلى اإلادُـ اإلاالئم للخػلم وغىدما ال جخىفس هره 

ىن وألاضىاث ألازسي .... الخ،  الشسوؽ واشدخام اإلاجٌز والطجُج الطادز غً الخلفٍص

مىً أن جىمً جػػف مً كدزة ؤلاوظان غلى الترهحز وججػل مسدود ال خػلم غئُال، ٍو

بػؼ الػىامل في الشسوؽ اإلادُؿت الدازلُت للؿفل التي ًمىً أن جيىن غابسة أو 

مظخمسة، ومً بُنها ًمىً أن جيىن الثغساث اإلاػسفُت والخػب اإلابىس وبـء الخػلم 

د والللم، هما أن ألاؾفاٌ الرًً ٌػاهىن مً ألامساع  والىلظ في اللدزة غلى الخجٍس

، 2002)زغىان،  اإلاسخلفت ًمىً أن هالخظ مػاهاتهم مً مشىالث في الخػلم.اإلاصمىت 

 .(492ص

 ثالثا: الصحة النفسية ودورها في املذرسة 

اإلادزطت هي اإلاإطظت الػلمُت السطمُت التي جلىم بخػدًل الظلىن الغحر الظىي        

زطت بخفاغل الري أهدظبه الؿفل مً جيشئت الاحخماغُت ألاولى في ألاطسة، وفي اإلاد

خأزس باإلاىهج الدزاس ي بمػىاه الىاطؼ غلما وزلافت جىمى  الخلمُر مؼ مدزطُه وشمالءه ٍو

شخطِخه مؼ وافت حىاهبها، هما حظخسدم اإلادزطت أطالُب هفظُت غدًدة أزىاء جسبُت 

الخالمُر مً هره ألاطالُب دغم اللُم الاحخماغُت  الظائدة في اإلاجخمؼ. وجلىم بخىحُه 

ت اإلاسخلفت بدُث حػمل هره ألاوشؿت غلى حشىُل وحػلُم ألاطالُب ألاوشؿت الت ربٍى
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الظلىهُت اإلاسغىبت ، والػمل أًػا غلى هظام الؿفل اهخمائُا في الخسلظ مً الظلىهُاث 

التي اهدظبها الؿفل في ألاطسة واطدبدالها بىماذج ضالحت مً الظلىن الظىي، وليي 

فظُت للخالمُر ًجب أن حػمل غلى )غبد جإدي اإلادزطت دوزها بىجاح في جدلُم صحت ه

 (:65-64، ص ص2001الغني، 

ًجب أن ًيىن ًدخىي غلى مىاهج دزاطُت مىاطبت للدزاتهم وئمياهاتهم وأن  .1

جساعي خاحاتهم ومخؿلباتهم غلى أن ًخىافم هرا اإلادخىي اإلانهجي وأوشؿت مؼ 

مسجبؿت  مسخلت  الىمى التي ًمس بها الخلمُر، هما ًجب أن جيىن هره اإلاىاهج

 بمىاكف الحُاة الؿبُػُت.

هما ًجب ان ًخمخؼ اللائمحن غلى الػملُت  الخػلُمُت بصحت هفظُت حُدة ختى  .2

ًخدلم ألامً و الاطخلساز الىفس ي للخالمُر، وأن ٌظخسدم اإلاػلمىن ألاطلىب 

ن ًيىن همىذج حي وشخطُت حادة ًدترمها الخالمُر أالدًملساؾي بل ًجب 

خلمطىن شخطِخه، وهما  ًجب أن ًيىن دوز اإلاػلم هى جىحُه طلىن ٍو

الخالمُر و حػلُمهم مهازاث الخىافم اإلاسخلفت، وأن ًالخظ غلى جالمُره أي 

داٌو مػالجخه غماها لخدلُم الصحت الىفظُت للخالمُر  اغؿساباث طلىهُت ٍو

. 

3.  ً م جيٍى زلم اإلاىار اإلادزس ي ألاطسي بأن ًيىن هىان جفاغل احخماعي غً ؾٍس

ت.الػالكاث الظى   ٍت بحن اإلاسبحن والخالمُر وأن جدظم هره الػالكاث باألبٍى

م  .4 ت بحن الخالمُر بػػهم البػؼ غً ؾٍس هرلً جدلُم الػالكت الظٍى

ت اإلاسخلفت باإلادزطت، وهرلً أن جيىن هىان ضلت  حماغاث ألاوشؿت التربٍى

حادة بحن اإلادزطت وألاطسة، فان هره الػىامل مً شأنها أن جإدي ئلى خظً 

 لخالمُر الىفس ي وشػىزهم باألمً مما ًإدي ئلى الىجاح والخىفُم .جىافم ا

ودوز اإلادزطت أًػا ًجب أال ًلخطس غلى اهظاب الخالمُر الحلائم واإلافاهُم  .5

ت الجاهب الػللي  واإلاػازف واإلاػلىماث ...الخ، وهره مً شأنها أن جإدي الى جلٍى

أو الحسوي غلى خظاب ئهماٌ حاهبحن لدي الؿفل وهما الجاهب اإلاهازي 

ت أواضس اهخماء الخلمُر  والجاهب الىحداوي الري ًإدي الاهخمام به الى جلٍى



لحلميذدور املذرسة في الصحة النفسية ل      
 

267 

 

ً غاداث طلىهُت طلُمت لدًه مما ًجػله مخىافلا مؼ هفظه  إلادزطخه وجيٍى

 ومجخمػه .

م  .6 هما أن الازطائي اإلادزس ي ٌشازن اإلاػلم في الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍس

وغدم جىافم بػػهم مؼ اإلادزطت، مما  مالخظت الخالمُر واغؿساباتهم الىفظُت

ًإدي ئلى هجاح الػملُت الخػلُمُت فدوزه هى اللُام بػالج هره الاغؿساباث 

بلدز ئمياهاجه واطخؿاغخه وفي الحاالث التي ًطػب غلُه غالحها أن ًىحهها 

 للػُاداث الىفظُت .

صحت الىفظُت وفي غىء ما طبم هجد أن التربُت حشترن في هثحر مً أهدافها مؼ ال      

وان ازخلفذ في بػؼ وطائل جدلُم هره ألاهداف، ان غلماء التربُت وغلماء الىفع 

غلى السغم مً الازخالف في جسططها الاوادًمي، ًسدمان في خلل وفي مجاٌ جؿبُلي 

ػلمىن أهه لخدلُم هدف مشترن ًجب  مشترن هى مجاٌ ألاؾفاٌ والشباب والىباز، َو

لت ٌشػس فيها بالظػادة اغداد و بىاء الصخطُت اإلاخي املت للمىاؾً الطالح للحُاة بؿٍس

 والصحت والخىافم الىفس ي .

ن اإلادزطت مإطظت احخماغُت أطاطُت أوحدها اإلاجخمؼ هظسا لغصازة الترار ئ           

التراهمي اإلاػسفي، و حػلده بخيشئت أبىائه و جسبُتهم جسبُت ملطىدة، وضفهم بطفت 

مبادئه و ميسجمت مػها، و لهره اإلاإطظت زطائطها و  مظدىدة الى فلظفخه وهظمه و 

،  )الخىلي ممحزاتها التي جمحزها غً غحرها مً اإلاإطظاث اإلاظإولت غً جيشئت ألاحُاٌ.

 (.68، ص2008

واإلاىار الاحخماعي الظلُم في اإلادزطت و زازحها، لخلم مجخمؼ مدزس ي وجىظُماث          

مً جيافإ الفسص أمام الجمُؼ، و ًخمثل مدزطُت غلى أخظً ألاطع الدًملساؾُت جػ

اإلاىار الاحخماعي في اإلادزطت في الػالكاث اإلاسخلفت اللائمت بحن مجمىع أفساد اإلاجخمؼ 

حن و مدزطحن وجالمُر و مً ًخطل بهإالء حمُػا مً أولُاء أمىزهم   اإلادزس ي مً اداٍز

 (.68، ص2008)الخىلي، 
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 خاثمة:

ت والىفظُت والاحخماغُت أن الخىُف في ًسي بػؼ اإلاسخطحن في الػل         ىم التربٍى

اإلادُـ اإلادزس ي هى كدزة الؿفل غلى جدلُم خاحاجه الاحخماغُت مً زالٌ غالكاجه مؼ 

شمالئه، ومؼ مدزطُه، ومؼ اإلادزطت وادازتها، ومً زالٌ مظاهمخه في مسخلف اليشاؾاث 

 .الاحخماعيالاحخماغُت اإلادزطُت بشيل ًإزس في صحخه الىفظُت وفي جيامله 

فػلى مسخلف الفاغلحن في الحلل التربىي أن ٌشبػىا مسخلف الحاحاث الىفظُت       

ت خدًثت حظمذ بالىمى الػللي  م اجباع أطالُب جسبٍى والاحخماغُت لدي الخالمُر غً ؾٍس

 والىفس ي لديهم.  والتربىي والاحخماعي

 قائمة املزاحع:
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اع ألاؾفاٌ، ت: ولُت ٍز  .(2001)حامػت ؤلاطىىدٍز

، داز الفىس للؿباغت الصحة النفسية للطفلخىان غبد الحمُد الػىاوي،  .2

 .(1998واليشس الخىشَؼ، ) مطس: داز الفىس للؿباغت واليشس الخىشَؼ ،

شس والخىشَؼ ، مىخبت اإلاجخمؼ الػسبي للياملذرسة واملجحمعزائدة زلُل طالم:  .3

 (.2006)مىخبت اإلاجخمؼ الػسبي لليشس والخىشَؼ، 

ت: داز الجزيمة و الاهحزافزمػان الظُد،  .4 ، داز اإلاػسفت الجامػُت، )ؤلاطىىدٍز

 .(2000، .اإلاػسفت الجامػُت

، داز اإلاظحرة لليشس والخىشَؼ والؿباغت، الصحة النفسيةطامس حمُل زغىان،  .5

 (2002لخىشَؼ والؿباغت ،، )غمان: داز اإلاظحرة لليشس وا 1ؽ

، غالم الىخب، الحليفزيىن والصحة النفسية للطفلغصالدًً حمُل غؿُت،  .6
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