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 الصحة النفسية والجسمية للمعلم
 *د. وجدة عّواد المشهداني

                                                                                             
 الملخص

 السعادة ضفاءإ عن عاجزة العامة الصحة تبقى بل ؛اجلسمية الصحة أمهية عن النفسية الصحة أمهية التقل  
 األفراد صحة بّي وثيقة عالقة هناك إن تَ بَ َّيَ  بعدما وخباصة ؛الصحة النفسية له تتوافر مامل نسانإلا على

 له نفسية بصحة ألنسانا متتع أن املعروف فمن؛ اجلسم صحة عن للنفس والغىن، اجلسمية وصحتهم النفسية
ي قدرة اجلسم بأداء . وهاوصحته وظائفه اجلسمية وسالمة أعضائه، وعلى ،اجلسمي منوه طيب على تأثري

لية الدراسة احلا ، وهتدفواجههاملهام واملتطلبات بدقة وفاعلية حبيث يستطيع اجلسم مواجهة املشكالت اليت ت
 إىل التعرف على واقع الصحة النفسية والصحة اجلسمية للمعلم.

 البناة هم الذين ؛املعلمّي فئةهي و  أال معها، يتعامل اليت املستهدفة الفئة أمهية أمهية موضوع الدراسة تنبع  
 سالمتها حيث من بشريةقواها ال على األوىل بالدرجة يعتمد وعظمتها األمة فتقدم ؛لإلنسان احلقيقيون
 قايةوالو ، إجیابياهتا من واالنتفاع واستيعاهبا ومسايرة األحداث التكيف على قدرهتا حيث ومن ،واخلُُلقية اجلسمية

كانت عينة الدراسة مكونة من و ومتابعته،  التطور وحتقيق ،اخللق واإلبداع على اقدرهت حيث ومن ،سلبياهتا من
يعود و لراحة ماديا. بعدم ا أشعر ال أنين؛ إن مهنة التعليم هلا قيمةأأهم النتائج  (، وكانتمعلما ومعلمة 120)

 م.ا على نفسياهتثر سلبؤ ة مما يعن مرتباهتم اليت ال تسد حاجاهتم األساسي راضّين املعلمّي غري أالسبب إىل 

 .، الصحة اجلسمية، الصحة النفسيةالكلمات املفتاحية: املعلم

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .كلية الرتبية جامعة مصراتة   *



 
 

                                                       د. وجدة عّواد المشهداني                                                      ة والجسمية للمعلمالصحة النفسي            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

 
200 

 

 المقدمة
ياب املرض، غ طفهي ليست فق الصحة النفسية هي حالة كاملة من الراحة العقلية واالجتماعية والنفسية،    

 خمتلف وازن بّييق التلزم حتقأن الصحة النفسية للمعلم تستحيث  ،أو ظهور أي شكل من أشكال املعاناة
ايت ذميا فقط لكنه كلتوازن  هذا ا يعتربوال املظاهر اجلسمية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية واملعرفية له، 

ودة ن أجل حتسّي جلعمل، ماة يف بالدرجة األوىل، حتدده عّدة أبعاد لعّل أمهها الرضا املهين والراحة النفسي
لعمل ميثل اعلم يف ا امللنفسية اهتمت عديد األحباث ببعد الرضا املهين، فرضالعمل. ويف جانب الصحة ا

ول ستة ملعلم حرضا ا ويتمحور، أن يشبع حاجاته وطموحاته_حسب الدرجة اليت ميكن من خالهلا املعلم_ 
 حرتامرتبط باالارجية تخفهي  مظاهر حتفيزية: منها جوهرية وهي طبيعة عمله، افتخاره ودافعيته، أما األخرى

التفاعالت مع و عالقات ط، والوتبقى االستقاللية يف املهنة دون ضغو ، تبادل، واالعرتاف واجلزاء املقدمامل
 التالميذ واإلدارة والزمالء، مصادر للرضا يف التعليم.   

 حقتل بصورة مرضية، وال ساسيةاأل حاجاته إشباع على سوية هو القادر حبالة صحية ونفسية املتمتع واملعلم   
 على القادر املعلم هو سويَ  ق نفسيبتواف املتمتع املعلم أن كما املدرسة أو باجملتمع سواء به، باحمليطّي الضرر
األكمل،  الوجه عن عليميةالت مهامه يؤدي وهو الذي والطالب املدرسة زمالء مع بناءه اجتماعية صالت عقد
 ومدرسته. بهطال جتاه باملسؤولية شعور عالية وله معنوية بروح ويتمتع نفسه ،على ضبط قادر

  مشكلة الدراسة:

ن محبواس سليمة  ا متتعهرأسه وجیب أن يتمتع املعلم حبالة جسمية صحية جيدة متكنه من أداء دوره؛ على     
ات، نظيف التشوه ال منحيث الوضع البدين السليم؛ فإن من أهم األمور: أن يتمتع املعلم بقوام جيد خ

ا طيب ا ا حسي ا وأثر  له وقع   ؛ ألنارس العادات السلوكية الصحية السليمة يف كل مظاهر حياتهالبدن وامللبس، ومي
وفر لتالميذه لى أن يعقادر بيف نفوس تالميذه، وال ميكن أن نتصور معلما يفتقر إىل جوانب الصحة النفسية 

فسية العلمية والن لتالميذاياة ح ينكر الدور اخلطري الذي يلعبه املعلم يف أحد فرص حتقيق صحتهم النفسية، وال
كمعلم، ومن   تكوينه مته يفنغفل عن أي منهما؛ من حيث قي أال،وأن اجلانبّي اجلسمي والنفسي للمعلم جیب 
 حيث تأثريه على التالميذ يف هناية األمر. 

رح صبل إن  علماتبعض املعلمّي وامل علىومن خالل زيارايت لبعض املدارس وجدت أن التعب واضح 
ملدرسة داخل ا واجههمتمن الضغوط النفسية، إضافة إىل مشاكل أخري  بالشكوىبعض املعلمّي واملعلمات 

 .وخارجها مما يؤثر على األداء الوظيفي هلم
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 أهداف الدراسة:

 لتعرف على واقع الصحة النفسية للمعلم.ا-1

 لتعرف على واقع الصحة اجلسمية للمعلم.ا -2

 أهمية الدراسة: 
 البناة هم الذين املعلمّي؛ وهي فئة أال معها، يتعامل اليت املستهدفة الفئة أمهية أمهية موضوع الدراسة تنبع     

 وال فحسب، اجتماعية مؤسسة يف يعمل املعلم إنسانا كون من تأيت ال األمهية هذه أن لإلنسان؛ إذ احلقيقيون
)بوشالق  وإعدادهم. ىءالنش تربية يف يؤديه الذي العمل من نوع بل فقط، ومصاحل حقوق من له عما تأيت

2014 :22) 

دة، ار عضوية متعدفعال آثفلالن لى الصلة الوثيقة بّي الصحة النفسية واجلسمية؛للتدليل عولسنا حباجة       
لنفسية تنتج مراض ان األمالعديد  ، وأنمثل اضطراب التنفس، والدورة الدموية، وضغط الدم، وضربات القلب

ب طنفس هو لم العز العصيب، وليس أدل على هذه العالقة من ظهور ميدان هام يف عن خلل يف اجلها
علم نفسية. وأن امل عوامل؛ أي األمراض العضوية الناجتة عن psychosomaticاألمراض السيكوسوماتية 

فعال لى ردود ألتعرف عافإن  يشتق رضاه وسعادته مبهنته بالدرجة األوىل من رضا وسعادة تالميذه به، وهلذا
يف  ت أثر كبريذا فهي لفصل؛التالميذ بالنسبة للمعلم، ولكل ما يقوم به من إجراءات شخصية أوفنية داخل ا

 ( 450:  2004)عبد اهلل   تأكيد موقف املعلم اجلسمي والنفسي.

 حيث من قواها البشرية على األوىل بالدرجة يعتمد وعظمتها األمة تقدم أن 1984 اآللوس ويؤكد       
 واالنتفاع واستيعاهبا، ومسايرة األحداث التكيف، على قدرهتا حيث ومن واخللقية، والعقلية اجلسمية متهاسال
 ومتابعته. )سعيد التطور وحتقيق اخللق واإلبداع، على قدرهتا حيث ومن سلبياهتا، من والوقاية جیابياهتاإ من

2003 :31) 

 حدود الدراسة:
 .  مدارس مصراتهمعلمي ومعلمات بعض من الحد البشري: 
 (.بن سينال، اأمحد البهلو  ،، أم سلمة: مدارس مدينة مصراته )اجلزيرة، اليقظةالحد المكاني

 .2018- 2019العام الدراسي الحد الزماني: 
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 تحديد المصطلحات: 

ه اتالسعادة مع ذالرضا و بشعوره التوافق بّي الوظائف النفسية للفرد و  أهنا:: وتعرف بالصحة النفسيةأوال / 
راع مع نفسه وع يف صن الوقشباع حاجاته دو إواألخرين، ووعيه بذاته وبالتفاعالت مع جمتمعه، وقدرته على 

 (29: 2015)أبو أسعد  .خرينومع اآل
 عدم جمرد وليست ،يةواالجتماع والنفسية اجلسمية الراحة من حالة :بأهنا WHO :النفسية الصحة تعرف
 (20:  1994 زهران املرض.) وجود

وم ع اآلخ رين، أي ئت ه بيف   سه وم   ع ن رد م   ع لف  وهي حال   ة دائم   ة ن   سبيا تتمث   ل ف   ي درج   ة عالي   ة م   ن تواف   ق ا    
 (17:  2003الدوري. (حالة من االكتمال اجلسمي والنفسي واالجتماعي

ليه ا الدراس ة م ن نت ائج إت لاملختلف ة، وه ي م ا توص  النفس ية الوظ ائف ب ّي الت ام التواف ق ه ي التعري ف االجرائ ي:
 عند تطبيق االستبانة، واحلصول على أعلى النتائج .

ة الص  عوبات لق  درة عل  ى مواجه  ابالتواف  ق ب  ّي الوظ  ائف اجلس  مية للف رد، م  ع  تع  رف :الجسـميةثانيـا االصـحة  
 احمليط ة ب ه، مث االحس اس ب القوة والنشاط واحليوية

. http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=10968 

 طاق ة ولدي ه ،كس ول   وغ ري أوعقليا ا، متحمس  أ، مرح  أ، نش يط   جس مياا يقظ  أأن يك ون الف رد  والص حة اجلس مية:
 ص لبة وص حة مروي ة ديةجس  حال ة تف رتض عليمي ةالت الوظيف ة ممارس ة ش روط بقوت ه، وإن وتش عرهم التالميذ حترك
 . 44) : 1999ريه مياال )غاستون .جسمياو  نفسيا متوازن يكون أن والبد

ال يت يتحص ل عليه ا املعل م  املختلف ة، وه ي الدرج ة اجلس مية الوظ ائف ب ّي الت ام التواف ق ه ي :االجرائ ي التعري ف
 .النتائجاستبانة الصحة اجلسمية، واحلصول على أعلى  حسب

 ثالثا: المعلم
سية، دة الدراادة صياغة املانه قادر على إعأصانع قرار يفهم طلبته، و  بأنه Phil Jacksonوقد عرفه       

 (  78 : 2002هبا.)عدس  عملالصبح من السهل على الطالب استيعاهبا و يوتشكيلها حبيث 

وق يف مراحله الدراسية وحصل على الشخص الذي اكتسب علمه من خالل املؤسسة التعليمية، وتف املعلم: هو
يف اجليل الناشئ من أبناء احلياة؛ فتحول من طالب  للعلم إىل ناقل  له، جمسدا املوافقة الرمسية لدخول معرتك 

 (98: 2005شهيد )اجملتمع. 

http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=10968
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  :الفصل الثاني

 النظري:أوال ا اإلطار 
 المعلم: 

نظما وجيها متليمي هل تأهيال تربويا؛ حبيث يستطيع توجيه معطيات املوقف التعشخص مدرب ومؤ      
هارات صفات ومنة، و واجیابيا؛ حيقق األهداف املرسومة للمدرسة، وذلك يشرتط يف املعلم خصائص معي

التدريج بعضها بو ماعي، ، ومبا اكتسبه من خربات خالل منوه االجتطبيعة شخصيتهخاصة؛ بعضها يتحقق من 
اسم  لق عليهما لنط تتوفر يف شخصأن ل عمله، وختتلف وجهات النظر يف حتديد اخلصائص اليت جیب خال
 (  78 :2002)عدس  معلم.

ختريب أمور و الب املختلفة ي واملطالتحدقد تثري انفعاالته؛ فالعداء و  وأفعاال   ويواجه املعلم طوال يومه مواقف    
ضطربا، ملتهيج، اسريع  واملعلم الذي ال يستطع عمل ذلك يصبحتسبب للمعلم توترا ميكن التغلب عليها، 

 رد من رب والطوالض انفعاليا، وسيئ التكيف، ولعل ما يقوم به بعض املعلمّي من تصرفات مثل الشتم
ما على العكس متاو  نفعال،لالة احلصة مناذج من عدم قدرة هؤالء املعلمّي على حسن التعامل مع املواقف املثري 

 ي)الرمياو فسيا. نتكيفون أهنم متستطيع أن تصفهم ب املواقف،لمعلمّي الذين حيسنون التعامل مع هذه بالنسبة ل
 (155ب ت :

الصفي  للتفاعل إدارته خالل من الصفي التعلم يدير الذي فهو التعليم؛ عملية يف أساسية مهام له فاملعلم  
: 1993 )الزيود .قدراهتمو  إمكانياهتم مع سبيتنا مبا طالبه سلوك توجيه على القادر وهو وجناح، بفاعلية
112). 

باحلاضر،  مرتبط واملستقبل ،املاضي على مبىن احلاضر أن باعتبار األجداد تراث نقل مهامه أنه من كما   
 النعيمي (للمتعلمّي. واحلضارية الثقافية القيم نقل يف واجملتمع األسرة األخرى املؤسسات بقية مع يهتم واملعلم

1998 :23). 

 مستوى علي سواء اجلارية األحداث تتبع على املتعلمّي مساعدة شأهنا من قومية مهام اجتماعية وللمعلم  
 وما األحداث تلك تابعةوم ،طالبه نفوس يف االطالع حب وغرس الدويل، أو العريب املستوي علي أو الوطن
 (60: 1998 منها.) فهمي حوهلم يستجد

 مثل اإلعداد ،فاعلية تربوية خبصائص يتمتع أن جیب املعلم يف اإلجیابية اجلوانب هذه كل تتحقق ولكي   
 إىل إضافة الوجه األكمل على التدريس مهنة ملمارسة يؤهله الذي املناسب الرتبوي والتأهيل ،اجليد األكادميي
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 اجلانب هو مهم جانب على النفس وعلم علماء الرتبية يؤكد والرتبوي األكادميي اإلعداد هذا
 اجليد. اإلعداد األكادميي يف ذلك متمثال للمعلم سيالنف

 الفرد اليت متنع اجلسمية وائقالع يف تكمن عوامل عدة إىل فشل املعلم يف اجلانب النفسي ما يرجع وعادة     
 أو القدرات العقلية، أو ء،الذكا نقص مثل: نفسية العوائق تكون وقد ، هبا يرغب مهنة أو أعمال مزاولة من
 من متنع املعلم قد املادية واإلمكانات األموال فنقص اقتصادية؛ أو مادية، أو عوائق الشخصية، ومن يف خلل
 تكون العوائق وقد لنفسي،ا يف اجلانب واخنفاض باإلحباط، يشعره قد الذي األمر احلياة، يف أهدافه حتقيق

 بّي العالقات وتنظيم لسلوكا ضبطل على الفرد يفرضها اجملتمع اليت والتقاليد العادات يف متمثلة اجتماعية
 (32: 2006 .)أشرف أفراده

 خصائص المعلم 
 :اجلانب العقلي واملعريف -1

، فإن االجتماعيةتهم وى كفايع مستملا كان اهلدف األمسى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة، ورف     
ىل ذلك هو أن لسبيل إلي، واعلى النمو العقاملعلم جیب أن يكون لدية قدرة عقلية متكنه من معاونة طلبته 
رفه توسيع معا يفة د الرغبن شديوأن يكو  املادة،يتمتع املعلم بغزارة املادة العلمية، ويكون متمكن ا من فهم 

  32  ).: 2003الرتبية )سعيد  يفاحلديثة وجتديدها، ويداوم على الدراسة، وملما بالطرق 

لناقد التفكري اإىل  اإلضافةباعي، لتأمل والتحليل والتفكري املنطقي و اإلبدأن يتصف املعلم بالقدرة على ا    
 أسلوب البحث ائم علىد القباملعلومات املستمرة يوما بعد يوم، واملرونة يف التفكري، والبحث عن التجدي

دريسها، م بتليت يقو ااسية العلمي، ودقة املالحظة، وأن حيمل خصائص معرفية كمعرفته التامة للمادة الدر 
الندماج ىف اإلقبال واو علمهم، مومع  ومبادئ النمو للتالميذ، وبالدوافع اليت تؤثر يف تفاعل التالميذ مع زمالئهم

 (      29: 2000يف التعليم .)البتال 

 :واالجتماعياجلانب النفسي  2-

يكون متزن ا  منها أنو ، ماعيةواالجت االنفعاليةيتمتع مبجموعة من السمات  الذيإن املعلم الكفء هو        
فسه، وأن كون واثق ا بن، وأن يملهنةانفعاالته وىف أحاسيسه، ذا شخصية بارزة، حمب ا لطلبته، ملتزم ا بآداب ا يف

قوم تمع إنساين يدرسي جممع امل؛ ألن اجملتاالجتماعيةحيرتم شخصية طلبته، حازم ا معهم، وأن يتصف باملهارات 
حفاظ على مور؛ للاء األعضائه من طلبه ومعلمّي وإداريّي وموجهّي وأوليبّي أ االجتماعيعلى التفاعل 

 (.28: 2009عالقات إجیابية فعالة )الناقة، وأبو ورد،
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 محددات الصحة النفسية للمعلم:  
 الصحة االنفعالية:- 1

اليت تكن أمهها، و  ملعلم إن ة للمتعترب االنفعاالت من بّي العوامل األساسية اليت حتدد طبيعة الصحة النفسي  
ىل ازدهار مهين تعليمي (، وللوصول إ Coste, s. 2014, p. 23تؤثر على جودة احلياة يف عمل املعلم ) 

 ملهنية.لحياة احسن لأجیب الرتكيز على عامل االنفعاالت، واالستفادة منها، وتوظيفها من أجل جودة 

 معلم:الفعالية الذاتية لل-2

لفرد، اية عند كات اإلجیابوم اإلحساس بالفعالية الذاتية أهنا تفسر السلو ( مفهBandura 1977قّدم )    
د هنا فر إذا يهدف ال لتحسّي،ري واوتتضمن معايري التحكم الذايت، والضبط الذايت، اإلبداع والدافعية إىل التغي
أساسي  تكون ميكانزم لفعاليةلم باإىل خلق نتائج إجیابية تتوافق وأهدافه، هذه األبعاد النامجة عن إحساس املع

ح للمعلم ت إشكالية تتيع وضعيايفة ملتسيري الذات، فدميومتها، والتفكري اإلجیايب، وردة الفعل االنفعالية املتك
كمه، النفسية، وحت  راحتهيف اكهوإدر أداء  يرقى للمستوى املطلوب، مستغال ذكاءه االنفعايل واالجتماعي ووعيه 

 (. Coste, s. 2014, pناسب )وتوظيفه النفعاالته يف الوقت امل

 مفهوم الصحة النفسية والجسمية:
 الثقافية، بالعوامل تتأثر ؛ لكوهناعليها واملختصّي العلماء بّي كبري اتفاق اليوجد اليت املفاهيم من يعترب    

 ،أخر ىلإ زمن ومن أخر، إىل عجمتم من الصحة النفسية مفهوم خيتلف قد ولذلك اجملتمع، يف السائدة واملعايري
 بعمليات وتستمر حباطواإلاإلشباع  حاالت من الصغر منذ تبدأ فهي ،طويل مفهوم للفرد النفسية فالصحة
 اليت التغريات طبيعة من االنفسية جزء الصحة مفهوم يستمد وهكذا السارة، وباخلربات ،االجتماعي التطبيع
 ( 24: 2003 أخرى.)سعيد إىل منو مرحلة يف الفرد تعرتي

أن مفهوم الصحة النفسية يعين وجود جمموعة من  على ا أمجع أصحاب املدارس واالجتاهات السابقةوكم    
السمات واخلصائص لدى الفرد حبيث يكون متوافقا نفسيا مع ذاته، ومع بيئته، ووجود عالقة إجیابية مثمرة 

املختلفة اجلسمية  وإمكانياته وخالقة بينه وبّي العامل من حوله، تتضمن جناح الفرد يف حماوالته لتحقيق ذاته
والرضا يف العمل  الطمأنينةمن  قدر   واالجتماعية، وتتضمن حتقيق وجوده، وتأكيد ذاته، وحتقيق والنفسية

واألسرة، ومتكنه من حتمل مطالب وأعباء احلياة، ومواجهتها والتغلب عليها مبا يدفع حنو احلياة األفضل، فإن 
أحيانا من حتقيق ذاته وخلق عالقات حسنة مع اآلخرين داخل املدرسة ضغوط مهنة التعليم تعيق املعلم 

، كما وقد تسفر عن تأثره وتعرضه لبعض املتغريات النفسية  واجلسمية الضارة؛ كزيادة التوتر، والصراع، وخارجها
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والقلق، والضيق، وحدة االنفعال وما قد ينجم عنها من اإلعياء، أو اإلجهاد واالضطراب 
 (30: 2007)كويك  مر الذي قد يؤدي إىل فشله يف مواجهة مطالب املهنة والتكيف معها.النفسي، األ

 السعادة أضفاء عن عاجزة امةالع الصحة تبقى بل .اجلسمية الصحة أمهية عن النفسية الصحة أمهية والتقل    
 األفراد صحة بّي وثيقة ةعالق هناك أن تبّي بعدما وخباصة .الصحة النفسية له تتوافر مامل اإلنسان على

 له نفسية بصحة نسانإلا متتع أن املعروف فمن اجلسم؛ صحة عن للنفس اجلسمية، والغىن وصحتهم النفسية
درة اجلسم بأداء املهام قوظائفه اجلسمية. وهي  وصحة وسالمة أعضائه وعلى اجلسمي، منوه طيب على تأثري

 (36: 1988 مرسي) تواجهه.ملشكالت اليت واملتطلبات بدقة وفاعلية؛ حبيث يستطيع اجلسم مواجهة ا

قيق ناجح امة لتحهروط ا بذل جهد كبري، والصحة اجلسمية متثل ش تقتضيفمهنة التعليم مهنة شاقة       
وفر االنتباه يه؛ حىت ة صوتومفيد، كذلك يتطلب من املعلم أن يكون واضح الصوت، وأن يغري يف نرباته ودرج

حيافظ  ملعلم أنا كما جیب على  تباه،جنب الرتابة اليت تؤدى إىل امللل وتشتيت االنالدائم من املتعلمّي، وحىت يت
 (   43:  2009رد و  و)الناقة وأب علي مظهره اخلارجي؛ ملا له من دور كبري يف تقليد الطلبة له، واحرتامهم له.

 الحالة الجسمية للمعلم:
كثريا على   مر يساعدأاض املزمنة أو اخلطرية نبغي ان يتمتع املعلم بصحة جيدة؛ فخلو جسمه من األمر ي-1

 لكيهد البدين؛ إىل اجل ضافةحتمل مشاق عمله، وال غرابة يف ذلك؛ فالتعليم مهنة تتطلب جهدا فكريا، باإل
م، للحفاظ ية للمعللعقلوهو ما جیعلنا نؤكد على الصحة اجلسمية وا يؤدي املعلم عمله على أكمل وجه؛

 عمر.  اليفصحية والبدنية والنشاط واحليوية حىت عند تقدمه على قدر عال من اللياقة ال

ة؛  الصحية العام لى حالتهو جسم املعلم من العاهات الظاهرة، مبا فيها العاهات اليت تؤثر عينبغي أن خيل-2
 .ونفسيتهدائه أليب على سثري فاظ والسمع والنظر؛ الن ذلك له تألكعيوب النطق كالتأتأة، وعيوب خمارج األ

آلخرين  رة يف افات تكون مؤثيكون متناسق املظهر متألقا يف شخصيته بشوش الوجه فهذه الص أنفضل ي-3
 كما أن بعض الوجوه تكون مقنعة عند تعاملها مع التلميذ.

ته كما لو كان ام بوظيفالصحة خاليا من الضعف واألمراض؛ فاملعلم املريض اليستطيع القي أن يكون سليم-4 
دة يف حياهتم رص املفيالف رض يصرفه عن أداء واجبه، ويفوت على التالميذ كثريا منسليما، والشك أن امل

 (157: 2000املدرسية. )صاحل 
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 :النفسية الصحة مؤشرات
 أكد فقد السليمة نفسيةال الصحة لتحديد املؤشرات من عدد ا النفس علم جمال يف العاملون عرض لقد    
 هذه تعديل ومت .النفسية لةاحلا على سالمة لالستدالل والدالالت راتاملؤش من بعدد قائمة ماسلو وتلمان()

 :األتية القائمة املؤشرات هذه وتتضمن " وأخرون كوفيل" من القائمة

 .بالواقع فعال واتصالباألمن  الفرد شعور -

 .بالواقعية تتسم حياتية أهداف لذاته، الفرد تقومي من معقولة أهداف-

 .الفرد هبا مير اليت اخلربة من التعلم على ،القدرة الشخصية يف وثبات تكامل-

 .املواقف معقولة ملواجهة مناسبة وانفعالية تلقائية-

 .ةاجلماع عن االستقاللية درجة مع اإلسهام أو اجلماعة حاجات إشباع على القدرة-

 معقولة. بصورة الرغبة هذه إشباع على والقدرة فيها مبالغ غري جسدية رغبات-

 النفسية وجعلها حياته ابسيان وعلى ،اجملتمع يف الصحيح التوافق على الفرد تساعد النفسية ةفالصح     
 واختاذ االختيار، سرعة على عدهتسا طمأنينة، كما يف يعيش جیعله مما املستمرة؛ والصراعات التوترات من خالية

اهلل  )رزق اخلاطئ. سلوكال يتجنب جیعله ورغباته مما بانفعاالته والتحكم شديد، جهد دون القرارات
2000:8) 

   :والجسمية النفسية للصحة المفسرة النظرية التصورات
 التوازن إلنسان الذي ميتلكفرويد أن اإلنسان السليم نفسيا هو ا يرى :النفسيمن وجهة نظر التحليل  -1

 بّي املوازنة من األنا تتمكن ال عندما ، ويضطرب  Super Egoواألنا االعلى  Egoواألنا   Id بّي اهلو
تمتع ي الذي الفرد وأن سلبيا، تأثريا   يؤثر ةاملكبوت اخلربات عودة فرويد أن ويرى املثالية، العليا واألنا الغريزية اهلو

 (36: 2007 )سامر .اعيةاجتم مقبولة بوسائل للهو الضرورية املتطلبات إشباع يستطيع من هو نفسية بصحة

 هة نظر التحليل الوجودي:من وج -2
ن ي  درك معن  ى أن يع  يش اإلن  سان وج  وده؛ أي أف  ي  ال  صحة النف  سية تتمث  ل أني  رى االجت  اه الوج  ودي        

ن ي  درك إمكانات  ه وقدرات  ه  ف  ي حتقي  ق م ا يري  د، وباألس  لوب ال  ذي خيت  اره، وي درك ن  واحي أه  ذا الوج  ود، و 
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كون م  دركا لطبيع  ة ه  ذه احلي  اة مب  ا فيه  ا م  ن تناق  ضات، ف  إذا ف  شل ف  ي ض  عفه ويتقبله  ا، في
نفسيا، وذي صحة نفسية سيئة .)الرحو  فذلك ذل  ك،  (360 :2005يعن  ي أن  ه س  يصبح م  ضطربا  

فس ككل نجانب ال إىل، فمن خالل كلمات مثل االسرتخاء واهلدوء والراحة والتوتر، يتم وصف اجلسد    
ها ليس للجسد في النساينوجود اطالق من الية ظاهرة على اإلأأنه يف احلقيقة ال توجد  إذاالنسان حنو عامله، 

 (39، 2002)عبدالودود  دورا، أو ميكن أن تكون ال جسدية فاجلسد والنفس معا.

 لسلوكيةا من وجهة نظر النظرية -3
يعرب  صغرية وحدات وهو ة؛فسيولوجية عصبي تغريات من ثحيد ما ضوء يف النظرية هذه وفق السلوك يفسر    
 وه النظرية هلذه الرئيسي واحملور يميائيفسيوك ارتباط املثري واالستجابة بّي االرتباط وأن واالستجابة، باملثري عنها
خطأ  عن تعبري إال هو ما شاذال والسلوك والتعلم، التمرين على يعتمد وتطورها ومنو الشخصية، التعلم عملية
  ؛الصغر يف عملية التدريب يف الضطراب نتيجة فهي النفسية األمراض أما الشرطي، االرتباط عمليات يف مزمن

 اليت الشرطية لتفاعالتا يف بسبب اخلطأ العمل؛ يف الوظيفي االضطراب من مزمنة حالة الدماغ يعطي مما
  الدماغية. يف القشرة العصاب ونشوء النفسية، الصحة اضطراب تسبب

 مع يف التعاون تساعده ةوفعال مناسبة عادات اكتساب يف تتمثل السليمة النفسية الصحة فإن هنا ومن    
 (12 :2000 )رزق اهلل سليمة قرارات اختاذ إىل حتتاج اليت املواقف مواجهة على اآلخرين

 منها: ساسيةاأل املعتقدات بعض على اإلنساين النفس علم يقوم  :النظرية اإلنسانية 3-

 ظروف بفعل تنشأ العدوانية أو السيئة وكيةالسل بطبيعته، أو على األقل حمايد؛ فأن املظاهر خرِي  اإلنسان أن-أ
 .البيئة

 هنالك مواقف يكون وقد ،تقرارا من يراه ما اختاذ يف حر فهو ؛معينة حدود يف ولكن حر، اإلنسان أن -ب
 .حريته من حتد وظروف

 السليم اإلنساين الكائن إىل تتوجه أن النفسية جیب فالدراسة النفسية، حةالص أو السالمة على التأكيد -ج
 (40: 2007 سامر (

 فالشخص ية تك امال؛م حتقيق  ا إلنس انيته األنس ان حتقي ق م دى يف تب دو النفس ية الص حة وي رى روج رز أن   
 األنسان بأن يعتقد ماكجديدة،   خربات عن ويبحث خالق ا، مبدع ا صاحبها يكون النفسية الناحية يف السليمة
 خمط ط ج و يف عيش هي يعك س م ا جدي دة،   وي أيت بأش ياء يب دع، أن يستطيع مرتاح ا، مرن جو يف يعيش السوي
 (    91:  1976 الغفار )عبد .مسبقا تنظيم ا ومنظم وروتيين
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 يأتي:ونستنتج مما سبق من النظريات ما 
 النسبية لتحقيق حاجاته سواء ،كامال   حتقيقا   إلنسانيته الفرد حتقيق يف تتمثل عندهم النفسية الصحة إن     
 النفسية صحتهم  مستوياتيف األفراد اختالف وأن روجرز، عند كما الذات على احملافظة أو ماسلو، عند كما
 .إنسانيتهم حتقيق يف مستويات من إليه يصلون ما الختالف تبعا   يرجع

 يف تكمن الضطرابات النفسيةوا املشكالت أن رأيه يف فرويد ىفري  النفسي التحليل نظرية إىل فبالنسبة     
 املتطلبات، ولكن كثرية إلنسانيةالغرائز ا ألن احلاضر يف وتنشأ الطفولة، يف املبكرة الصدمات خالل من املاضي
 يقوم نوعه كان مهما السلوك أن فرتى نظر السلوكية وجهة أما الغرائز، هذه يف التحكم على الفرد جیرب اجملتمع
 تفسري يف النفسي التحليل ايستخدمه اليت والكبت الالشعور والصراع مفاهيم السلوكيّي ويتجنب التعلم، على

  كان أنهب الفرد وتصف التعزيز، وجداول الفرد، استجابات ضوء يف ويفسرون ذلك ،النفسية الصحة اضطراب

ا  أما .البشرية املاكنة أو اآللةب أشبه هو فهنا اإلنسان قيمة من حتط النظرية اخلارجي، وهذه للتنبيه مستسلم 
 والنظرية النفسي ظرية التحليلن عليه تقوم عما متاما   ختتلف ومبادئ مسلمات على تقوم فهي اإلنسانية النظرية

 إال ذلك يتأتى وال كامال ، قيقا  حت الفرد إلنسانيته حتقيق اإلنساين املذهب يف النفسية الصحة فتعين السلوكية،
 متزن ا. إشباعا   والنفسية لفسيولوجيةا حلاجاته مشبعا   ،واخلرياحلق  مثل بقيم ملتزما   اآلخرين وحبهم، مع ستهمبمار 

 :االحتراق النفسي وأثره على الصحة النفسية والجسمية للمعلم
 د يفطلح هو فرويذا املصهتخدم يعترب مفهوم االحرتاق النفسي من املفاهيم احلديثة نسبيا، وأول من اس      

ّي يف املهن العامل ل لدىأوائل السبعينيات لإلشارة إىل االستنتاجات اجلسمية واالنفعالية لضغوط العم
 .فسهم يف السعي لتحقيق أهداف صعبةاالنسانية، الذين يرهقون أن

)شقري  بدنيا. يا أوالضغط العصيب، وقد يكون نفس، أو فاالحرتاق النفسي ينجم من التعب الشديد  
 .وط عاليةتمر لضغاملس تيجة التعرض( وإنه حالة من اإلهناك واالستنزاف البدين االنفعايل ن108: 2002
 (112: 2000)عسكر

التالميذ  الضغوط دريسيةمنط سليب لالستجابة لألحداث الت فإنهالنفسي لدى املعلمّي  االحرتاقأما   
ة ن جانب اإلدار لمعلم مليقدم  لتأييد الذييف املساندة وا نقص  ن هناك أوالتدريس كمهنة باإلضافة إىل إدراك 

 ( 71: 1993الدبابسة )املدرسية. 
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 :النفسيأسباب االحتراق -1

 لق، واألسبابالقاتج نو  حدألقد تعددت أسباب االحرتاق النفسي ومنها بالدرجة األوىل اإلهناك؛ وهو      
ختلفة. املط احلياتية ة للضغو نتيج اقة النفسيةهي رتابة العمل اليومي، مما يؤدي إىل استنزاف الط وراءهالكامنة 

 (161: 2004أميمن )

وامل تتضمن هذه العو فسي، وهناك عوامل عديدة تؤثر على التكيف الوظيفي للمعلم وحدوث االحرتاق الن    
ج تنوا بأنعلم ملا ومدى اعتقاد اجتاهات املعلم حنو املؤسسة التعليمية والعاملّي هبا، واجتاهاته حنو نفسه،

از متطلبات جنإرة و ن إداسلوكياته تتحكم هبا عوامل داخلية من ذات املعلم نفسه؛ كشعوره مبدى متكنه م
يف  نوع، والذاتية، والتلروتّيالعمل، وهناك عوامل خارجية الميكن السيطرة عليها كموقع العمل يف البعد، وا

 االحرتاق ىلإيؤدي  الذي تكيف الوظيفين عدم الإف العمل،العمل، والدعم من قبل املسؤولّي والزمالء يف 
ن ناحية مالثقة بالنفس و لزمالء اية مع نه يتأثر بقوة بالدرجة اليت يشعر هبا الفرد بالتنافس والفعالأالنفسي يبدو 

 (223: 1986.) جرنس   مهنية

 عممنسجم  غري يمناخ تنظيمومن األسباب األخرى مناخ العمل الذي يعيشه؛ فإذا واجه الشخص     
لضغوط لنتيجة  ل آخرأسلوب حياته سيضطره لعدم القيام بعمله على أكمل وجه؛ مما جیعله يبحث عن عم

 (21: 1994اللوزي )عمله. النفسية اليت يواجهها يف 

 النفسي:أعراض االحتراق  -2  
مل أن أية لذلك غري واضح إن أعراض االحرتاق النفسي يظهر فجأة وبصورة غري متوقعة، وتكون األعراض    

داد حصته ية؛ فتز وة إضافجل االعرتاف مبرضه يستهلك منه قأن كل صراع من أليقبل مرضه على حممل اجلد، 
ذه األعراض همن بّي و خرى، النفسية سوءا، وتتداخل  أعراض االحرتاق النفسي مع أمراض واضطرابات كثرية أ

، فقدان لبدين والنفسياإلجهاد اج، ار وتقلب املز و األرق، الشعو أاإلثارة العصبية، قلة الرتكيز، زيادة يف النوم 
، التهاب ةات معويت، تشنج، ضعف يف العضالاإلهناك الشديد عند بذل اجلهد ل،و الشراهة يف األكأالشهية 

 (63: 2002البلعوم ،الشكوى النفسية العصبية كاخلوف ،النسيان، االكتئاب.) رضوان

 الدراسات السابقة:

 :(Stroup CA, DeFrank RS  ،1989 وب فرانك وستر  )ديدراسة -1

تناولت الدراسة  الضغط النفسي وعالقته بصحة املعلم. كما وقد اهتم ت دراس تهما بتقي يم العالق ة املتبادل ة      
بّي كل م ن العوام ل الشخص ية وض غط العم ل، والرض ا ال وظيفي، واألع راض املرض ية. وق د تكون ت عين ة الدراس ة 



 
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                     
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االبتدائي  ة يف جن  وب تكس  اس، وق  د ك  ان االس  تطالع ه  و األداة  معلم  ة م  ن امل  دارس 245م  ن 
املس  تخدمة يف الدراس  ة، وم  ن ض  من التس  امالت ال  يت تض  منها االس  تطالع ه  و أن العوام  ل الدميوغرافي  ة واخللفي  ة 
التدريس  ية ال ت  ؤثر عل  ى الض  غط والرض  ا أو املخ  اوف الص  حية. وق  د بين  ت نت  ائج الدراس  ة أن ض  غط العم  ل وعل  ى 

عالق  ة مباش  رة باملش  كالت الص  حية، ذا  أن  ه ك  ان املؤش  ر األق  وى عل  ى الرض  ا ال  وظيفي، لكن  ه مل يك  ن ال  رغم م  ن
 متوقعة.وهذه النتيجة مل تكن 

 ( 2000دراسة متولي :) -2
  البتدائي   ةملرحل   ة االض   غوط النفس   ية وعالقته   ا ب   اجلنس وم   دة اخل   ربة وبع   ض مس   ات الشخص   ية ل   دى معلم   ي ا   

 وتكون ت عين ة. سبع ا للج نتلفروق يف الضغوط النفسية لدى معلم ي املرحل ة االبتدائي ة التعرف إىل ا وهدفت إىل
 مياط.( معلما  ومعلمة باملرحلة االبتدائية من بعض املدارس مبحافظة د240الدراسة من )

 النفس ية لص احل  الض غوطوأظهرت نت ائج الدراس ة وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ّي املعلم ّي واملعلم ات يف  
اب يل ون إىل العص لنفس ية ميتوص لت نت ائج الدراس ة إىل أن املعلم ّي واملعلم ات مرتفع ي الض غوط ا املعلمات، كما

يف  وع دم الكف اءة س ب النقصواالبتعاد عن الصحة النفسية، ويشعرون بالتوتر واالنفعال والشك والرتدد واإلحس ا
    .أداء أعماهلم وتكون عالقاهتم برمسائهم وزمالئهم سلبية

 : (2012دراسة مقداد )-3

فص  ل، علم  و نظ  ام المه  دفت ه  ذه الدراس  ة إىل حتدي  د مظ  اهر ومص  ادر الض  غوط النفس  ية ال  يت يتع  رض هل  ا      
ا هل ا مل ة م ن املعلم ّي مت اختي ار ه ذه الفئ و  .وحتديد أن واع االس رتاتيجيات ال يت يس تخدموهنا ملواجه ة ه ذه الض غوط

ة، وبل   غ ع   دد ة عش   وائيرتبوي   ة. اخت   ريت عين   ة الدراس   ة بطريق   ة طبقي   م   ن دور أساس   ي يف جن   اح وفش   ل العملي   ة ال
، لض    غوط النفس    يةامت بن    اء اس    تبانة ض    مت ثالث    ة أبع    اد رئيس    ة ه    ي مظ    اهر  ومعلم    ة،( معلم    ا 146أفراده    ا )

موعه  ا كلت يف جمومص  ادرها، واس  رتاتيجيات مواجهته  ا، وق  د ض  م ك  ل بع  د م  ن األبع  اد ع  ددا م  ن الفق  رات ش  
ه ا ه ي ط النفس ية أمهنت ائج الدراس ة أن معلم ي نظ ام الفص ل يب دون مظ اهر متع ددة للض غو  بين ت ( فق رة،149)

يس.  خ رى غ ري الت  در  مهن ة أيفاملظ اهر االنفعالي ة، ك رتك مهن ة الت  دريس، والش عور بالي أس واملل ل، وتفض يل العم  ل 
 يتعرضون لضغوط متعلقة بأولياء أمور التالميذ.  املعلمّيكما بينت النتائج أن 

 :2006 دراسة الكحلوت -4
الضغوط النفسية وعالقتها بأداء معلمي التكنولوجيا باملرحلة األساسية. هدفت إىل الكشف عن مدى      

" من معلمي 66وتكونت عينة الدراسة من "  .شيوع الضغوط املدرسية، ومستوى األداء والعالقة بينهما
 غزة. ومتثلت  مبحافظةمن املعلمات"  32من املعلمّي و 34اجلنسّي بواقع " األساسية منالتكنولوجيا باملرحلة 
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مالحظة األداء من إعداد  واستبانةاألدوات اليت استخدمها الباحثان مبقياس الضغوط املدرسية 
أظهرت نتائج الدراسة أن الضغوط املدرسية شائعة عند أفراد العينة من معلمي التكنولوجيا  وقد .الباحثّي

%، وأن الضغوط املدرسية تتدرج يف سلم أعاله ضغوط 55.19ا عند مستوى باملرحلة األساسية العلي
%. وأن 77.95سلوكيات التالميذ، وأدناه ضغوط العالقة مع املدير. كما أن أداء املعلمّي يقع عند مستوى 

لدراسة األداء يتدرج يف سلم أعاله اجملال الشخصي واإلداري، وأدناه جمال التقييم والتقومي. ومل تظهر نتائج ا
 .وجود عالقة بّي الضغوط املدرسية وأداء معلمي التكنولوجيا

 (:1990  أبوبية (دراسة-5

 ح دد وق د ،الرتب وي عم للل املعلم ّي دافعي ة عل ى امل ؤثرة والنفس ية االنفعالي ة العوام ل بع ض تناول ت وق د 
 النفس ي، ومت االجت اه ،اباالكتئ  حال ة االجتماعي ة، العالق ات تب ادل ،بالوح دة الش عور يف العوام ل ه ذه الباح ث
 باململك ة احله امر  جبمي ع الري اض م دارس م ن ومعلم ة معلم ا   ،132 حجمه ا الب الغ الدراس ة عين ة اختي ار

 السعودية.

 يف العالق ات التب ادلفع وا مرت املهن ة حن و اإلجی ايب النفس ي االجت اه أص حاب املعلمّي أن إىل نتائجها وخلصت
 م ن أكث ر والت دريس ب ويالرت  للعم ل دافعي ة هل م االكتئاب، ومنخفضوا ،بالوحدة رالشعو ومنخفضوا  ،االجتماعية

 .النفسية املشاكل بعض من يعانون الذين اآلخرين املعلمّي من غريهم

 .التعليق على الدراسات
أكدت و سرتوب و رانك فتناولت أكثر الدراسات الضغط النفسي وعالقته بصحة املعلم كما يف دراسة     

 والنفسية.لى صحة املعلم اجلسمية ع دراستنا

 ومعلمة.ا علم  م 132 – 245أما من حيث عينة الدراسات فرتاوحت بّي 

وامل العالقة بّي الع  معرفةالدراسات إىلهدفت  ومعلمة،معلم  120دراستنا عينة مكونة من  واستخدمت
وهدفت  م،ومهنتهم فسهأن وواملخاوف الصحية واجتاهات املعلمّي ومشاعرهم حن املرضية،عراض واألالشخصية 
ثر الدراسات أكدت أكنتائج فهم الأأما  للمعلم.التعرف على الصحة النفسية واجلسمية  احلالية إىلدراستنا 
 االنفعال.و لتوتر سية وان الضغوط النفسية على املعلم تزيد يف العصاب واالبتعاد عن الصحة النفأعلى 

 مامشاكله، كحلل  ملساعدةاعلم ليم غري مرحية ماديا، وحيتاج امليف حّي أن دراستنا أكدت على أن مهنة التع
 باألشياء.من آالم يف الظهر، وفقدان األمهية  يعاين املعلمون
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 الدراسة:المنهج المتبع في : الفصل الثالث
 يساعدنا على حتقيق أهداف هذه الدراسة. لذيالتحليلي وا -هو املنهج الوصفي     

د البهلول، لمة، أمحأم س ،اليقظة اجلزيرة،تمع الدراسة معلمي ومعلمات املدارس )جم الدراسة: شملمجتمع 
 ابن سينا(.

 العينة مجتمع الدراسة المدارس ت
 21 34 اجلزيرة 1
 28 47 اليقظة 2
 25 42 أم سلمة 3
 22 37 امحد البهلول 4
 24 40 ابن سينا 5
 120 200 اجملموع 

 

 معلما ومعلمة(. 120)ة مكونة من عينة عشوائي اختيارمت  العينة:

سبنا قرات اليت تنايار الفواخت على الدراسات السابقة باالطالعمت تصميم أداة من قبل الباحثة وذلك  األداة:
 للمعلم.ة ( فقرة للصحة اجلسمي20و)( فقرة للصحة النفسية للمعلم 35)وتكونت األداة من 

 األداة:صدق  
يس تب   ار ال  ذي يق   االختب  ار الص   ادق ه  و االخأن م   ا وض  ع لقياس   ه أي يق   يس االختب  ار  أنيقص  د بالص  دق  

 .دال منهاالوظيفة أو السمة أو القدرة أو غري ذلك واليت يراد قياسها وال يقيس شيئا أخر ب

كم  ّي م  ن م  ن احمل واعتم دت الباحث  ة يف ه  ذه الدراس  ة الص دق الظ  اهري حي  ث مت ع  رض االس  تبانة عل ى ع  دد
 (8احملكم   ّي ) بل   غ ع   دد جم   ال البح   وث الرتبوي   ة والنفس   ية يف جامع   ة مص   راته، وق   د أص   حاب اخل   ربة والدراي   ة يف

 (.1أعضاء هيئة التدريس ملحق رقم )

 .%من اخلرباء معيارا لقبول أي فقرة من فقرات االستبيان80فاق اتومت اعتماد نسبة 
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 :ثبات األداة
ء تطبيق ه متطابق ة أثن ا عط ى نت ائجاالختب ار ثابت ا ل و ا تس اق نت ائج االختب ار، ويعت ربايراد بالثب ات اىل م دى       

و معام  ل الثب  ات ه  و  أخ  رى، ع  دة م  رات فاملقي  اس الثاب  ت التتغ  ري درج  ة الف  رد تغي  ريا جوهري  ا بتك  رار تطبيق  ه م  رة
( معلما ومعلمة م ن خ ارج عين ة 30وبلغت العينة ) أنفسهم،لألفراد ألوىل والثانية الدرجتّي امعامل االرتباط بّي 

( 2الث  اين بدرج  ة متوس  طة ) ( والب  ديل3دراس  ة، واملقي  اس املعتم  د ثالث  ي حي  ث أن الب  ديل األول بدرج  ة كب  رية )ال
 أعطي درجة واحدة. ال(والبديل الثالث )

 أنفسهم. أعيد تطبيق األداة مرة أخرى على أفراد العينة  أسبوعّيوبعد مرور  

ه  ذه القيم   ة  ت   رب( وتع0,92ة معام   ل الثب  ات )قيم  فوج  دت أن واس  تخدمت الباحث  ة معام   ل ارتب  اط بريس   ون 
 الدراسة.ومقبولة يف هذه  مرتفعة

 :اإلحصائية المعالجة
 :اآلتية اإلحصائية األساليب احلالية استخدمت الدراسة

  .األداة ثبات حلساب بريسون ارتباط معامل 1-

 .اهمن غري  أكثر حادة أو ملحة مشكلة متثل اليت الفقرات ملعرفة :املرجح الوسط 2-

 لوزن المئوي لترتيب الفقرات من أعلى إلى أدنى.ا-3 

 :عرض النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع
لنفس ية ل ى الص حة اعوذل ك للتع رف  الدراس ة،توص لت إليه ا يتضمن هذا الفصل عرض ا مفص ال للنت ائج ال يت 

  واملعلمات.واجلسمية من وجهة نظر املعلمّي 

 راس ة عل ى عين  ةداة الدطبق  ت أ املعلم ة،ة وه و الص  حة النفس ية للمعلم/ولإلجاب ة ع ن الش ق األول م  ن الدراس 
ل الثالثي ة ة حس ب الب دائمت التوص ل اىل تك رارات ك ل فق ر  البيانات،( معلم ومعلمة، وبعد تفريغ 120وعددهم )

 درجات( 3موافق جدا ) األول،وكانت قيمة البديل 

فق  رات إجیابي  ة س  تعا   5علم  ا ب  أن هن  اك  درج  ة(، 1ال ) والب  ديل الثال  ث،درج  ة( 2والب  ديل الث  اين مواف  ق )     
الوسط املرجح والوزن املئوي لكل فق رة م ن فق رات املقي اس ون تج ع ن ذل ك  جا استخر مث  السلبية،إحصائيا عكس 

البيان  ات التالي  ة ال  يت يوض  حها اجل  دول الت  ايل وس  وف نن  اقش الثل  ث األعل  ى م  ن الفق  رات وال  يت تعت  رب ه  ي األكث  ر 
 املعلمة.ى الصحة النفسية للمعلم / تأثريا عل
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 (1)جدول                            
 لصحة النفسيةاي مجال ن فالمعلمي يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات االستبيان من وجهة نظر

 جدول الصحة النفسية للمعلم                                

رقم الفقرة  ت
 الوزن املئوي ط املرجحالوس الفقرات باالستبيان

 87.05 2.625 ادياة ممهنة التعليم هلا قيمة إال أنين اشعر بأهنا غري مرحب 9 1
 86.67 2.600 أشعر بالسعادة ألن حيايت جديرة بأن تعاش 1 2
 86.10 2.583 أشعر بالسعادة ألنين قادر على حل مشاكلي 2 3
 82.23 2.467 أشعر أنين غري راض  عن تفسي 7 4
 79.43 2.383 مليأشعر باالضطراب عندما يالحظين مديري أثناء قيامي بع 12 5
 79.43 2.383 االحباط املتكرر جیعل حيايت بال معىن 27 6
 78.33 2.350 أشعر أن مستقبلي املادي غري مستقر 25 7
 76.40 2.292 أحب مهنيت رغم أن اآلخرين ال يقبلون عليها 3 8
 75.00 2.250 عيد ولكين غري ذلكأظهر لآلخرين بأين س 29 9
 73.60 2.208 أشعر باخلوف من املستقبل 14 10
 73.33 2.200 أشعر باخلوف عندما أكون لوحدي 22 11
 73.33 2.200 حيايت مليئة باحلزن رغم قلة املشاكل فيها 26 12
 72.77 2.183 ال أشعر بالسعادة رغم أين راض  عن نفسي 20 13
 72.23 2.167 إذا واجهت رئيسي يف العمل أشعر بالعصبية 4 14
 72.23 2.167 ليس لدي عزمية وإرادة يف إجیاد معىن حليايت 11 15
 70.83 2.125 أشعر باألمان عندما أكون مع االخرين 16 16
 70.57 2.117 أشعر أنين أعاين من بعض املشكالت النفسية 5 17
 70.00 2.100 ي واحمليطّيأشعر باحلاجة للنصيحة باستمرار من رمسائ 17 18
 67.23 2.017 أود الذهاب إىل طبيب نفسي لكن الظروف حتول دون  ذلك 10 19
 65.83 1.975 أرتعش وأعرق اثناء حضور املوجه يف عملي 15 20
 65.27 1.958 أشعر بأن السعادة احلقيقية ال توجد يف حيايت 30 21
 64.73 1.942 ءأشعر باليأس عندما أرى االخرين غري سعدا 8 22
 64.73 1.942 أشعر بأين مراقب عندما أقوم بعمل ما  23 23
 64.70 1.941 أشعر بعدم االرتياح مهما كان نوع العمل الذي امديه 19 24
 64.17 1.925 أشعر باحلاجة لوجود اصدقائي جبانيب 28 25
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 63.90 1.917 أشعر باليأس سريعا عندما أقع يف مشكلة 31 26
 63.33 1.900 ر بعدم األمان بالرغم من حماواليت حلل مشاكليأشع 35 27
 61.67 1.850 أشعر بأنه من الصعب علَي اختاذ قرارات 21 28
 60.83 1.825 بعض أقاريب يعانون من بعض األمراض النفسية  18 29
 59.43 1.783 يعتربين الناس عصبيا 34 30
 58.77 1.763 واجبايتال أتقبل ذايت بسبب قصوري يف القيام ب 32 31
 57.23 1.717 أرى أن مهنيت ستتحسن قيمتها يف املستقبل  6 32
 56.93 1.708 أمتىن املوت كي أبعد عن متاعب الدنيا 33 33
 53.07 1.592 رغم أن احلياة مليئة بالضغوط إال أن السعادة تالزمين 24 34
 51.93 1.558 منذ فرتة واليأس ميأل حيايت  13 35

ل  يم هل  ا قيم  ة اال أن  ين وه  ي )مهن  ة التع 9( تص  درت الفق  رة  1خ  الل نت  ائج الدراس  ة املوض  ح يف ج  دول )  م  ن   
 ( وق     د 87.05(ووزن مئ     وي ق     دره )   2.625غري مرحبة ماديا  (املرتبة األوىل بوسط مرجح قدره ) أشعر بأهنا 

ألساس ية، وه ي ااج اهتم حق د التس د  يعود السبب يف ذلك أن املعلمّي /املعلمات غ ري راض ّي ع ن مرتب اهتم ال يت
م ألهن هم ومويزي د م ن مه  فس ياهتم،ثابته والتغيري فيها قليل جدا ال يالئ م متطلب ات احلي اة احلاض رة مم ا ي ؤثر عل ى ن

  2012س   ة مق   دادة م   ع درايقف   ون ح   ائرين أم   ام أبن   ائهم وع   وائلهم ال   يت حتت   اج املزي   د ، فق   د اتفق   ت ه   ذه النتيج   
  أخرى تليب متطلباهتم .بتفضيل العمل يف مهنة 

ح ق دره الثاني ة بوس ط م رج تع اش( وحص لت عل ى املرتب ة ب أنن حيايت ج ديرة ألأشعر بالسعادة ) 1أما الفقرة     
ري  حي  اهتم ألهن  ا غ  يف( أي أن املعلم  ّي /املعلم  ات ال يش  عرون بالس  عادة 86.67( ووزن مئ  وي ق  دره )2.600)

ل ل أمهه ا العام  ن العوام كث ري م   إىلبع ض املعلم ّي ق د يع ود س ببه  ج ديرة ب أن تع اش، وه ذا اإلحب اط ال ذي يواج ه
 املهنة.عدم التطور من خالل  الذات،تدين مفهوم  االجتماعي،التقدير  االقتصادي،

)أش    عر بالس    عادة ألن    ين ق    ادر عل    ى ح    ل مش    اكلي( باملرتب    ة الثالث    ة بوس    ط م    رجح ق    دره  2وج    اءت الفق    رة     
( وه  ذا دلي  ل آخ  ر عل  ى ع  دم قدرت  ه عل  ى ح  ل مش  اكله بس  بب الظ  روف 86.10( ووزن مئ  وي ق  دره )2.583)

يف العقب ات ال يت تواجه ه يف  ع اجز االيت مير هبا والضغط االجتماعي احمليط به مما يرت د ذل ك عل ى نفس يته، ويق ف 
( 2.467تفس  ي( بوس  ط م  رجح ق  دره )أن  ين  غ  ري راض  ع  ن )أش  عر  7احلي  اة .ويف املرتب  ة الرابع  ة ج  اءت الفق  رة 

ض غوط احلي اة ت ؤثر علي ه وتعي ق  وإنعن نفسه،  راض  املعلم غري ذلك إىل أن ( ويعود 82.23زن مئوي قدره )وو 
اء قي   امي أثن   وه   ي )أش   عر باالض   طراب عن   دما يالحظ   ين م   ديري  12عمل   ه مم   ا ي   ؤثر عل   ى نفس   يته .أم   ا الفق   رة 

( أي أن املعلم ّي/ 79.43ووزن مئ وي ق دره )  (2.383ج اءت باملرتب ة اخلامس ة بوس ط م رجح ق دره ) (بعملي
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املعلم  ات يش  عرون باالض  طراب، وذل  ك ق  د يك  ون الس  بب يف ع  دم الثق  ة ب  النفس وع  دم الق  درة 
ع   دم الق  درة عل   ى مواص   لة  أوعل  ى املواجه   ة اإلجیابي   ة وق  د يك   ون نتيج   ة اخل  وف مم   ا ي   ؤدي اىل االرتب  اك بالعم   ل 

ب  ال مع  ىن( ج  اءت بالرتتي  ب الس  ادس وبوس  ط وه  ي) االحب  اط املتك  رر جیع  ل حي  ايت  27العم  ل املدرس  ي ،الفق  رة 
الظ روف  إىل( وق د يع ود الس بب يف ه ذا اإلحب اط املتك رر 79.43( ووزن مئوي ق دره ) 2.383مرجح قدره ) 

النفس  ية ال  يت مي  ر هب  ا املعل  م، وال  يت ق  د تعي  ق حتقي  ق أحالم  ه بس  بب الفش  ل يف بع  ض امله  ام احلياتي  ة، مم  ا جیعل  ه غ  ري 
فأك   دت عل   ى   2010ا م   ع دراس   ة مق   داد أيض   وهن   اء، كم   ا اتفق   ت ه   ذه النتيج   ة ق   ادر عل   ى الع   يش بس   عادة 
  .االحباط والشعور باليأس

س    ط م    رجح ق    دره ن مس   تقبلي امل    ادي غ    ري مس    تقر( الرتتي   ب الس    ابع بو أوه    ي )أش    عر  25واحتل   ت الفق    رة 
 ادي ق  د ال يل  يبامل   ن مس  تقبلهان املعل  م يعتق  د أ إىل( وق  د يع  ود الس  بب 78.33)( ووزن مئ  وي ق  دره 2.350)

 إىل لغ؛ مم  ا يدفع  هاج اىل مب  االقادم  ة ق  د حتت  األس  رية ن املتطلب  ات متطلبات  ه األساس  ية يف مس  تقبل حيات  ه وذل  ك أل
 عدم الثقة يف مستقبله املادي.

( ووزن مئ  وي 2.292أح  ب مهن  يت رغ  م أن اآلخ  رين ال يقبل  ون عليه  ا( بوس  ط م  رجح )) 3وج  اءت الفق  رة 
 ذين ال يقبل   وناالخ   رين ال    املعل   م ال حي   ب مهنت   ه مثل   ه مث   لإىل أن ة وق   د يع   ود الس   بب ( باملرتب   ة الثالث   76.40)

 لفق  رةا ملس ؤولّي، أم ااهن ة م  ن قب ل ب املعلم، وع  دم ت وفري متطلب ات امل اهتمام  اأق ل أهن  ا عليه ا برغب ة، اعتق ادا م نهم 
( ووزن 2.250)ه فق د حص لت عل ى وس ط م رجح ق در  ذل ك(وهي أظهر لآلخرين باين سعيد ولكين غري  29)

د مبهنت  ه وه  ذا رين بأن  ه س  عي( إن ع  دم اع  رتاف املعل  م مبهنت  ه وع  دم قبوهل  ا ذاتي  ا وإيه  ام اآلخ  75.00)مئ  وي ق  دره 
 الذات.دليل على أن هناك ضعف يف مفهوم 

وي ق     دره ( ووزن مئ     2.208وه     ي )أش     عر ب     اخلوف م     ن املس     تقبل بوس     ط م     رجح ق     دره ) 14أم     ا الفق     رة 
م عن  دما جی  د هب  ا املعل   الظ  روف النفس  ية ال  يت مي  ر أنالعاش  ر وق  د يع  ود الس  بب إىل  (وج  اءت بالرتتي  ب 73.60)

س  تقبل، أم  ا وف  ه م  ن املخن  ه ال يق  دم م  ا يتمن  اه يف املدرس  ة مم  ا ي  ؤدي إىل أالعم  ل دون مس  توى طموح  ه ويتص  ور 
زن مئ     وي ( وو 2.200وه     ي ) أش     عر ب     اخلوف عن     دما أك     ون لوح     دي (بوس     ط م     رجح )  22الفق    رة األخ     رية 

 اإلنس انعر ي اليت تش ( وقد يعود السبب إىل أن االضطرابات النفسية وعدم وجود الصحة النفسية ه 73.33)
لنتيج  ة م  ع ق  ت ه  ذه اب  اخلوف عن  دما يك  ون لوح  ده، وق  د تك  ون مه  وم احلي  اة ه  ي ال  يت ول  دت ه  ذا الش  عور، واتف

 فسية .عن الصحة الن واالبتعادأن املعلمّي مييلون إىل العصاب  2000دراسة متويل 
 ا تنازلي  ا حس  بية ترتيب  قام  ت الباحث  ة برتتي  ب فق  رات االس  تبانة اخلاص  ة بالص  حة النفس  ية، والص  حة اجلس  م  

 ذلك.أوساطها املرجحة، وأوزاهنا املئوية واجلدول اآليت يوضح 
 (2)أما الفقرات االستبيان اليت ختص اجلانب اجلسمي فهي كما يوضح يف اجلدول رقم 
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 (2)جدول 
ة مرتبة ن المئوياالوزاو التي نخص الجانب الجسمي للمعلم حسب قيم األوساط المرجحة  االستبيانفقرات يوضح 

 تنازليا.

 ت
رقم الفقرة يف 
 الفقرات االستبيان

الوسط 
 الوزن املئوي املرجح

 73.60 2.208 األمل يف أسفل الظهر 7 1
 73.33 2.200 باألشياءفقدان األمهية  6 2
 72.80 2.183 حكم يف الغضبعدم القدرة على الت 1 3
 68.33 2.041 األمل يف الصدر والقلب 3 4
 67.77 2.033 اإلفراط يف النوم 14 5
 67.23 2.017 صعوبة التنفس 12 6
 65.57 1.967 صعوب الرتكيز 15 7
 65.27 1.958 الصعوبة يف تذكر األشياء 18 8
 64.43 1.933 الشعور بالبطيء  وفقدان الطاقة 2 9
 64.17 1.925 ينتابين غثيان واضطرابات يف املعدة 10 10
 63.60 1.908 صعوب الرتكيز 13 11
 62.23 1.867 عضاليت تتشنج 4 12
 62.23 1.867 ال أتقبل ذايت لقصوري يف القيام بواجبايت 20 13
 61.67 1.850 أعمل االشياء ببطء شديد 8 14
 60.83 1.825 يايتيف اجیاد معىن حل إرادةليس لدي عزمية أو  19 15
 60.27 1.808 أعتقد بأنه يوجد خلل يف جسمي 5 16
 61.83 1.833 ةمن الصغر وأنا أعاين من بعض األمراض املزمن 17 17
 60.00 1.800 أشعر بالضيق وكثرة احلركة 16 18
 59.73 1.792 زيادة ضربات القلب 9 19
 53.90 1.617 أشعر بعدم القدرة على التفكري 11 20

( 2.017- 2.208ب ّي )ومن خالل اجل دول الس ابق هن اك س ته فق رات حص لت عل ى ق يم الوس ط امل رجح    
، حيت  اج إىل الق  اء الض  وء علي  ه عائق   ا جس  مياا( وه  ذه الفق  رات ه  ي ال  يت تعت  رب 67,23 -73.60ووزن مئ  وي )

ووزن مئ  وي  (2.208)األمل يف أس  فل الظه  ر( عل  ى وس  ط م  رجح  )وه  ي7والفق  رات ه  ي: فق  د حص  لت الفق  رة 
ع د م ن أه م تاح ة املعل م لر الوقوف ال دائم أم ام التالمي ذ وع دم وج ود بيئ ة س ليمة أن ( وهذا دليل على 73.60)

 أسباب األمل له.
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لت عل  ى وس  ط م  رجح فق  د حص   باألش  ياء(األمهي  ة  )فق  دانوه  ي  6أم  ا الفق  رة ال  يت ج  اءت بالرتتي  ب الث  اين 
ا داخ ل هب م ال ال يت يق وم علم نتيجة لعدم االهتمام به وباألع( وهذا يعين أن امل73.33)( ووزن مئوي 2.200)

  العمل.مما يؤدي إىل تكاسله يف  باألشياءالفصل واملدرسة جعلته ال يهتم 

( ووزن 2.183)فقد حص لت عل ى وس ط م رجح  الغضب(القدرة على التحكم يف  )عدموهي  1أما الفقرة 
  وعدم متابعة بل التالميذ،قالهتمام بالواجبات املنزلية من عن عدم اهذا ناجت ا ( وهذا قد يكون 72.80)مئوي 

كم بغض   يه يف ع   دم ال   تح إىلب   ه  عل   ى ع   اتق املعل   م، وي   ؤديكل   ه   اإلدارة املدرس   ية للتالمي   ذ؛ مم   ا يق   ع العم   ل
 لأللفاظ والقسوة باملعاملة مع التالميذ. استخدامه

( ويع  ود 68.33)( ووزن مئ  وي 2.041)بوس  ط م  رجح ق  دره  والقل  ب(يف الص  در  )آالم 3وج  اءت الفق  رة 
ذل    ك، أو  مه   ال س    ببن املعلم   ّي واملعلم    ات حيت   اجون إىل متابع    ة طبي    ة، وق   د يك    ون اإلأالس   بب يف ذل    ك إىل 

 ذلك.العصبية الزائدة يف توهم املرض النفسي هو السبب يف 

( ووزن 2.033وه   ي ) االف   راط يف الن   وم ( بالرتتي   ب اخل   امس وبوس   ط م   رجح ق   دره )  14وج   اءت الفق   رة 
 انش   غاهلم( وق   د يع   ود الس   بب ه   و وق   ت الف   راغ الكب   ري يف  حي   اة املعل   م واملعلم   ة، وع   دم 67.77مئ  وي ق   دره ) 

وه   ي )ص   عوبة   12بأعم   ال مفي   دة مم   ا ق   د ي   ؤدي إىل اإلف   راط يف الن   وم، ويف الرتتي   ب الس   ادس ج   اءت الفق   رة 
يع ود الس بب إىل الض غط النفس ي  ( وق د67.23( ووزن مئوي ة ق دره ) 2.017الت نفس ( بوس ط م رجح ق دره ) 

ال   ذي مي   ر ب   ه املعل   م يف املدرس   ة والبي   ت واجملتم   ع وه   ذه احلال   ة ت   أيت م   ن ت   وهم امل   رض واهل   روب م   ن الواق   ع ال   ذي 
 Stroup CA, DE  واتفق ت ه ذه النتيج ة م ع  دراس ة دي فران ك وس رتوب ،يتطلب املال واجلهد والعمل

Frank RS ،1989  القوى على املعلمّي .ضغط العمل له املؤشر ا أن 

 :التوصيات
 من خالل نتائج الدراسة توصلنا إىل التوصيات التالية: 

 بعمله.فع املستوى املادي للمعلم واعطائه احلوافز اليت تشجعه على القيام ر -1

 الصحي.وفري اجلو اآلمن واملريح للمعلم وعائلته وذلك من خالل الضمان ت-2

 يس.ة للمعلمّي أثناء اخلدمة كي يشعروا بأمهية مهنة التدر جية وداخلية مكثفعمل دورات خار -3

 درس ي م ع ت وفريتخصصة باإلرشاد والتوجيه للمعلم والتالميذ يف كيفية العيش وحب العم ل املمتقدمي دورات -4
 ويسر.مكتب لإلرشاد والصحة النفسية يستطيع املعلم التعامل معه بسهولة 
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ة يف فاع  ل م ع املدرس  ، وتوجي  ه األس ر للتي ة دور املعل  م يف تربي ة األبن اءبي  ان أمهوس ائل اإلع  الم عل ى أن تعم ل -5
 الناجح. املعلم ألنه من ضروريات الرتبوي تعديل سلوك األبناء، والتأهيل

 لألسرة.ويوفر احلياة الكرمية  كافي ان يكون املرتب التقاعدي للمعلم  أ-6

 وش عورهم الس بل كاف ة ت وفري خ الل م ن ي والنفس ياملس توى اجلس م م ن للرف ع املعلمّي واملعلمات مساعدة -7
 .خارجها أو املدرسة داخل سواء باإلنتماء

  املدرسة داخل وظيفية أو نفسية ضغوطات من له يتعرضون وما واملعلمات باملعلمّي اإلهتمام-8

 توفري جهاز إشراف علمي قادر على تقييم دور املعلم. -9

راسات مل على دشاد النفسي والصحة النفسية من خالل العر تصميم الربامج للمعلمّي يف جمال اإل-10
  املدرسي.لعمل مية يف ااجلسجديدة تتعلق مبجال يفيد الباحثّي يف العالقات االنسانية والصحة النفسية و 
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 :المصادر

 .1ط والطباعة، عمان، النفسية، دار امليسر للنشر والتوزيع (، الصحة2015لطيف )أمحد عبد ال أبوأسعد،-1

 هموحالت النفسية اجتاهاهتم خالل من ،الرتبوي عمللل املعلمّي بدافعية التنبؤ ،1990))حممد  سامي أبوبية،-2
 .24 العدد املنصورة جامعة الرتبية، كلية جملة االنفعالية،

 .54العدد النبأ جملة ، النفسية ، الضغوط( (2001شريف أسعد ،األمارة-3

 ليبيا. يالوطنية، بنغاز الكتب  النفسية، دارصحة (، يف ال2004عثمان علي ) أميمن،-4

ة ت الرتبية لدى معلمي   ومعلما، االحرتاق النفسي وضغوط العمل النفسي(2000زيد بن حممد ) البتال، -5
 سلسلة إصدارات أكادميية الرتبية اخلاصة. وعالجه، الرياض، اخلاصة، أسبابه

 األزهر، امعةجالرتبية  الدراسي، جملة كليةصيل ( االستقرار النفسي والتح2011وشالق، نادية )ب-6
 مايو.100العدد،

ها ن وعالقتخلاصة يف األردا(، مستويات االستنفاذ النفسي لدى معلمي الرتبية 1993حممود ) الدبابسة،-7
 األردنية، عمان. منشورة، اجلامعةرسالة ماجستري غري  املتغريات،ببعض 

ف ي الصحة النفسية  فاعلية برن امج عالج ي س لوكي معرف ي   (2003) حممودر الدوري، وصال حممد جاب-8
 .امعة بغدادجاب ن رش د، /للطالب املوهوبّي، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلي ة الرتبي ة

 ل   دار العربية للعل   وم، لبنان.  ، ا1ف   ي عل   م ال   نفس، ط  ، أساس   يات(2005)ان س   عيد الرح   و، جن   -9

ي عة منتور جام باجلامعة،ر التمكّي على حتسّي جودة اخلدمة التعليمية أث (،2010رزق اهلل، حنان )-10
 ماجستري، اجلزائر. قسنطينة، رسالة

 ر امليسرة للنشر.، دا، عمان2ط النفسية، (، الصحة2007)مجيل رضوان، سامر -11

 مل الكتب.، عا2ط ،سيالنف والعالج النفسية الصحة (1995) السالم عبد حامد ،زهران-12

 جامعة طلبة لدى جتماعيبالتفاعل اال وعالقتها النفسية الصحة ،(1999) فارس صراط الزوبعي، ناصر-13
 .اآلداب كلية ،بغداد جامعة منشورة، غري ماجستري، رسالة بغداد

  .التوزيعللنشر  الفكر ارد ،عمان 3 ط ،الصفي والتعليم التعلم ،(1993) وآخرون فهمي نادر الزيود،-14
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 لطلبة النفسية بالصحة احلياة وعالقتها ألحداث التكيف اسرتاتيجيات (2002) ساهر ،الودود عبد-15
 .الرتبية كلية ،بغدادجامعة  منشورة، غري دكتوراه اطروحة ،اجلامعة

 مقياس مؤشرات وفق على اجلامعة لطلبة النفسية الصحة مقياس بناء (2003) جميد نظام ياسر ،سعيد-16
 اطروحة الدرجات، داملتعد منسوبيتا .M.M.Pمقياس  مؤشرات وفق على اجلامعة لطلبة النفسية الصحة
 رشد. ابن الرتبية كلية بغداد منشورة جامعة غري دكتوراه

 النهضة. تبةالقاهرة، مك ،2السوية واملضطربة، ط (، الشخصية2002)حممود  شقري، زينب-17

 لدى النفسية   صحةوعالقتها بال للتحديث النفسية املظاهر (2003) غائب حسن صادق ،الشمريي-18
 اآلداب  كلية جامعة بغداد، منشورة غري ماجستري رسالة ،تعز جامعة طلبة

عة ية اجلاملم املتفوقّي عقليا، كلية الرتبية األساس، اخلصائص الشخصية ملع(2005شهيد، أمحد )-19
 الثاين. العددالذكاء، جملة حولية أحباث  ،دبغدااملستنصرية، 

 عارف املصرية.امل األول، دار التدريس، اجلزءالرتبية وطرق  ،(2000يز، صاحل وآخرون )عبد العز -20

 ،اإلجرائية والتطبيقات نظريال اإلطار بّي النفسية الصحة (2006)حممد  الغين، أشرفعبد -21
 .الدولية حورس مؤسسة ،اإلسكندرية

  شر.والنالفكر للطباعة  النفسية، دارل إىل الصحة مدخ (،2004اسم )قعبد اهلل، حممد -22

 زيع.والتو باعة والنشر دار الفكر للط ،املعلم الفاعل والتدريس الفعال ،(2000)عدس، حممد عبد الرحيم -23
 كتاب.ال،القاهرة، دار 2طمعاجلتها، ضغوط احلياة وأساليب  ،(2000) عسكر، على-24
 . لبنان ،2 عويدات، ط منشورات (،1999) شاهّي ترمجة، فؤاد :املعلمّي إعداد ،ميالريه غاستون-25
 اخلاجني. كتبةم ،القاهرة , 5 ط ،النفسية (، الصحة1998)مصطفى فهمي، -26

 الكويت، الجتماعية، جامعةااالحرتاق النفسي لدى املهنيّي يف املؤسسات  (1986)كاري   جرنس، -27
 العلمي.جملس النشر 

ي التكنولوجيا املدرسية وعالقتها بأداء معلم (، الضغوط2006)نصر ت، و الكحلوت، عماد والكحل -28
 بغزة.باملرحلة األساسية العليا، جبامعة األقصى 

 معلمي لدى فسيةالن الصحة بأبعاد وعالقتها التدريس مهنة ضغوط (،2007علي ) باسم كويك،-29
 زهر.األ الرتبية، جامعة كلية األزهر جامعة ،األساسية املرحلة ومعلمات
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Mental and physical health of the teacher 
Dr. Wajda Awad Almishhadani 

 
Abstract  
A teacher who is  physically and mentally healthy is able to satisfy his/her basic 
needs and does not harm those around him/her, whether the community or 
school. A teacher who is mentally healthy is the one who is able to make social 
connections with school colleagues and students, who performs his/her 
educational tasks flawlessly, able to control him/herself and the one who has 
positive energy and has a sense of responsibility towards his/her students and 
his/her school.  
The objectives of the study are: 
1 - to identify the reality of mental health of the teacher, and 
2 - to identify the reality of the physical health of the teacher. 
 Importance of the study 
The importance of the study stems from the importance of the target group 
dealt with. Mental health is as important as physical health. Rather, physical 
health is incapable of bringing happiness to a person unless he has mental health, 
especially after it was found that there is a close relationship between the mental 
health of individuals and their physical health and indispensable for the health of 
the body. It is known that the enjoyment of mental health of a person has a 
good effect on his physical development and on his organs and the integrity and 
health of his physical functions. 
The theoretical framework of the study included some of the topics of mental 
health and physical health of the teacher and a set of previous studies. The most 
important results were that the teaching profession has value but teachers are 
uncomfortable for the reason that they are not satisfied with their salaries which 
do not meet their basic needs. 
Key words: the teacher, mental health, physical health 


