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This study aims to identify the reality of occupational burnout in
its three dimensions in public education schools, including
secondary schools, from the perspective of Kuwaiti school teachers,
following the descriptive analytic approach. The study applied the
questionnaire to a simple random sample of (425) secondary school
teachers in the six educational districts in the State of Kuwait.
Using the appropriate statistical tools, the study concluded several
results, the most important of which are: (1) the reality of
occupational burnout in general was low, as the lack of personal
achievement dimension came in the first place, followed by the
negative interpersonal relationships dimension, then the emotional
exhaustion dimension; (2) There are no statistically significant
differences between the arithmetic means of occupational burnout
for the educational district and academic qualification variable.
However, there are statistically significant differences, attributed to
the gender variable, in favor of males. The study recommends that:
(A) The administration shall pay attention to the teacher through
his participation in decision-making, avoiding centralization
through delegation of authority; (B) The administration shall
establish a system of material and moral incentives for
encouragement; (C) The administration shall distribute
administrative tasks in a way that reduces the burden on the
teacher; and (D) The administration shall set times for meeting with
teachers to solve problems and conflicts that occur between them,
and make further efforts to repair relationships.
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واقع االحرتاق الوظيفي يف مدارس املرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر املعلمني
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امللخص:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع االحرتاق الوظيفي -أببعاده الثالثة -يف مدارس التعليم العام -
الوصفي التحليلي،
املنهج
وخاصة للمرحلة الثانوية ،-من منظور معلمي مدارس الكويتُ ،متَّبِع ًة بذلك
َّ
َ
مكونة من ( )425معلم ،يف املرحلة الثانوية يف املناطق التعليمية
وطبقت االستبانة على َعيِنَة عشوائية بسيطة َّ

الستة بدولة الكويت ،وابستخدام األدوات اإلحصائية املناسبة ،خرجت الدراسة بعدة نتائج ،كان من أمهها
ٍ
بشكل عام ،-جاء منخفض ،حيث أتى بُعد نقص اإلجناز الشخصي يف املرتبة
( )1واقع االحرتاق الوظيفي
األوىل ،يليه بُعد سلبية العالقات الشخصية ،مث بُعد اإلهناك العاطفي )2( ،ال يوجد فروق ذات داللة
إحصائِيَّة بني املتوسطات احلسابية لالحرتاق الوظيفي ملتغري املنطقة التعليمية واملؤهل العلمي؛ ولكن هناك
فروق ذات داللة إحصائِيَّة ،تُعزى إىل ُم ِ
تغري النوع ،لصاحل الذكور ،وتُوصي الدراسة مبا يلي(أ) ضرورة قيام
اإلدارة ابالهتمام ابملعلم عن طريق مشاركته يف اختاذ القرارات ،وجتنب املركزية من خالل تفويض السلطة،
(ب) على اإلدارة وضع نظام حوافز مادي ومعنوي للتشجيع( ،جـ) على اإلدارة توزيع املهام اإلدارية بطريقة
ختفف العبء على املعلم( ،د) على اإلدارة حتديد أوقات خمصصة لالجتماع مع املعلمني حلل املشكالت
والصراعات اليت حتدث بينهم ،وبذل املزيد من اجلهد إلصالح العالقات.
الكلمات املفتاحية :االحرتاق الوظيفي ،املرحلة الثانوية ،الكويت.

 3د ،جامعة الكويت ،الكويت
 4د ،جامعة الكويت ،الكويتlatifah.yousif@grad.ku.edu.kw ،
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املقدمة:
النظام التعليمي هو اإلطار الذي يضم عناصر العملية التعليمية ومكوانهتا ،ويعترب أحد أهم عناصر اجملتمعات احلديثة ،حيث
فشال للمجتمع ،إنه اهليكل العام الذي يتم من خالله تنظيم تعليم اإلنسان ،وهنا تظهر أمهية هذا
إن جناحه أو فشله يُ ُّ
جناحا أو ً
عد ً
ِ
احلجر األساسي للتطور االقتصادي واالجتماعي ألي دولة.
النظام وتسليط الضوء عليه ،فهو ُُيثل َ

للتعُّرف على أداء هذا النظام ال بد من النَّظر إىل الوحدة األصغر اليت ُُتثِله؛ أال وهي املدرسة ،بكوهنا الركيزةَ األساسي َة لسري
َ
وح َد اجلهود ،واحلد من اجلوانب السلبية ملصلَحة وجودةِ
القوة والضعف يف املدرسةُ ،يكننا أن نُ ِ
العملية التعليمية ،وابلنظر إىل نقاط َّ
َ ْ
َ
العملية التعليمية.
ومبا أن املدرسة هي املكان الذي حتدث فيه أغلب العمليات الرتبوية ،وأكثر عناصر العملية التعليمية توجد فيها ،والعملية
التعليمية ُمرتبطة ابملعلم يف الدرجة األوىل؛ حيث ذكر إبراهيم وحالق ( )2020أن املعلم وجوده أساسي ومهم للطالب ،فهو من
يقوم بتلقينهم املعلومات ،وغرس القيم واملعتقدات يف سلوكياهتم ،وأكد البشابشة واحلرارحشه ( )2011يف دراستهم على أمهية رضا
املعلم ،ودافعيته للعمل ،فإن مت احتواؤه وتنميتُه ِمهنيًّا ،وتوفري ٍ
بيئة ُمرحية له للعمل ،وإمداده ابإلمكانيات ،يصبح فرد فاعل يف املدرسة،
تبادلة بينه وبني رؤسائه؛ مما جيعله يشعر ابألمان واالستقرار النفسي،
وبذلك يرتفع الرضا الوظيفي لديه ،وابلتايل تزداد الدافعية والثق َة املُ َ
ويبتعد عن اإلهناك العاطفي ،ويرتفع اإلجناز الشخصي.
أثبتت دراسة  )2013( Tahmasebi et alأن هناك انعدام للشخصية لدى املعلمني ،وإجهاد العاطفي ،ينعكس على
سلوكياهتم أوالً مث على أدائهم الذي يؤثر على املدرسة بعملياهتا املختلفة ،وهناك دراسة البنوى ( )2017اليت حبثت عن االحرتاق
الوظيفي ،وأثبتت أن االحرتاق الوظيفي لدى املعلمني هو أحد صور الضغوط الوظيفية ،حيث عرف أبنه عملية التحول السلبية يف
اجتاهات وسلوكيات املعلمني كاستجابة للضغوط املرتبطة ابلعمل ،ويظهر من خالل اإلهناك العاطفي ،والعالقات الشخصية السلبية،
واخنفاض االجناز الشخصي ( ،( Coban and Sarikaya, 2016وهذا مؤشر يدل على أن هناك أثر واضح لالحرتاق
الوظيفي على املعلم ودورة يف املدرسة ،وأتثريه على طالب املرحلة الثانوية وأهداف التعليم ككل.
األهداف والغاايت املحدَّدة ،بل وإمنا
حيث مستوى االحرتاق الوظيفي لدى املعلمني يف املدرسة ،جيعل أدائها ال يتجاوز
َ
ُ
خيفض من كفاءة أداء املعلمني ،وينهكهم عاطفياً ،وهذا ما أثبتته الدراسات السابقة مثل دراسة )Tahmasebi et al., 2013
؛  ،)Ulusoy & A, 2016ومن هنا جاءت الدراسة احلالية إللقاء الضوء على واقع االحرتاق الوظيفي لدى املعلمني ،يف
مدارس املرحلة الثانوية بدولة الكويت.
مشكلة الدراسة:
النظام التعليمي هو اإلطار املهم يف اجملتمعات احلديثة ،فهو حيقق اهلدف الرئيسي هلا؛ حيث ذكر إبراهيم وحالق ()2020
أن املعلم له دور أساسي يف هذا النظام ،فالبد أن نسلط عليه الضوء ،حيث تعتمد عليه املدرسة لتوصيل األفكار ،واملهارات
َ
واملعلومات للطالب ،ورفع مستواهم التحصيلي.
ومن خالل الدراسات السابقة اليت حبثت يف الظواهر املنتشرة يف مدارس التعليم العام ،وجدت الباحثتني أبن هناك سلوكيات
وأفعال عند بعض املعلمات أظهرهتا وحددهتا األدبيات ،االخنفاض يف اإلجناز الشخصي ،والوصول إىل اإلهناك العاطفي ،وهي أبعاد
ترتبط ابالحرتاق الوظيفي ،تنشأ من العبء الزائد يف العمل ،واحلصص اإلضافية إلهناء املنهج ،وتصحيح الكتب والتدقيق ،ومتابعة
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مستوى الطلبة ،والكنرتول واملناوابت ،وخاصة يف املرحلة الثانوية ،ابإلضافة إىل الكثري من العمل اإلداري اليومي ،الذي يؤثر على
جودة املسرية التعليمية.

Issue: 6

فاالحرتاق الوظيفي أحد صور ضغوط العمل ،ويظهر من خالل اإلهناك العاطفي ،والعالقات الشخصية السلبية ،واخنفاض
األهداف والغاايت املحدَّدة ،حيث ذكرت بعض الدراسات
االجناز الشخصي ،جيعل املعلمني منخفضني األداء ،وبذلك ال حيققوا
َ
ُ
السابقة أن هناك عالقة عكسية بني اإلهناك العاطفي وأداء العاملني والرضا الوظيفي ،بينما أوضحت دراسات أخرى أن درجة
االحرتاق الوظيفي مرتفعة لدى املعلمني ،وهذه النتائج جعلت الباحثتني تركزا على هذه الظاهرة وتبحثان يف دولة الكويت ،يف مدارس
التعليم العام للمرحلة الثانوية ،جتدا أن من الضروري معرفة واقع ظاهرة االحرتاق الوظيفي يف دولة الكويت ،استكماالً جلهود الباحثني
السابقني ،حيث إنه ال يوجد دراسة على علم الباحثتني ،سبق وأن درست هذه الظاهرة يف مدارس املرحلة الثانوية يف دولة الكويت.

Volume: 4

أسئلة الدراسة:
 -1ما واقع االحرتاق الوظيفي -أببعاده الثالثة -يف مدارس املرحلة الثانوية يف التعليم العام ،من وجهة نظر املعلمني؟
ِ
ٍ
تبعا للمتغريات (النوع ،املؤهل العلمي ،املنطقة التعليمية) ،يف
وجد فرو ٌق ُ
ذات داللة إحصائيَّة ملستوى االحرتاق الوظيفيً ،
 -2هل تُ َ
مدارس املرحلة الثانوية يف دولة الكويت؟
أهداف الدراسة:
 -1معرفة واقع االحرتاق الوظيفي -أببعاده الثالثة -يف مدارس املرحلة الثانوية يف التعليم العام ،من وجهة نظر املعلمني.
 -2الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت معلمني مدارس التعليم العام يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت تعزى
ملتغريات الدُيغرافية.
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:
تُسهم هذه الدراسة يف الكشف عن واقع االحرتاق الوظيفي ابملرحلة الثانوية بدولة الكويت ،وقد ُُتثل إضافةً جديرةً ابالهتمام -فلم
تتَطََّر َق الدراسات السابقة ملعرفة واقع االحرتاق -بدولة الكويت للمرحلة الثانوية.
األمهية التطبيقية:
 -1القيادات اإلدارية وأصحاب القرار يف وزارة الرتبية بدولة الكويت ،إذ تسهم نتائج هذه الدراسة على حتديد واقع االحرتاق
الوظيفي لدى معلمي الثانوية ،ووضع سياسات وممارسات ُيكنها التقليل من التأثري السليب احملتمل.
 -2اإلدارة املدرسية ،قد تساعد هذه الدراسة مديري مدارس الثانوية بدولة الكويت يف توضيح املفاهيم اإلدارية ابالحرتاق الوظيفي
لدى املعلمني؛ مما ُُيكِنهم من توظيفها يف رفع مستوى اخلدمات التعليمية ،ووضع خطة خللق بيئة تنظيمية مناسبة.
 -3املعلمني ،قد تساعد هذه الدراسة املعلمني يف إدراك النتائج والعواقب اليت تنتج من ممارسة االحرتاق الوظيفي يف املدرسة ،وجتنبها
لتحسني خمرجات التعليم ككل.
 -4املكتبات البحثيةُ ،يكن أن تسهم يف إثراء املكتبات العلمية وقواعد املعلومات ،وتفتح الباب للمزيد من األحباث والدراسات
اليت هتتم االحرتاق الوظيفي ،وتعترب مرجعاً للمهتمني ابإلدارة الرتبوية.
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مصطلحات الدراسة:
االحرتاق الوظيفي Burnout
عرف أنه تغيري سليب واضح لسلوك الفرد جتاه نفسه وجتاه اآلخرين ،وينتج عنه تقلب يف املشاعر ،وامليول والرغبات وصوالً
إىل حالة متدهورة من اإلعياء واالكتئاب ،كرد فعل لعدم قدرته على التكيف مع ضغوط العمل وعبء احلياة الزائدة عن طاقته وعدم
قدرته على حتسني وضعه احلايل يف ظل بيئة عمل سريعة التغيري (.)Guan, et al., 2017
ويُعرف إجرائيًّا من قِبَل الباحثتني أبنه حالة نفسية يفقد فيها الفرد االهتمام بنفسه ،وبعمله ويشعر ابلقلق والتوتر واإلجهاد
والضغط ،نتيجة أعباء العمل وعدم قدرته على مواجهة متطلباته ،ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة وجودة العمل.
منهجية الدراسة:
املنهج الوصفي التحليلي؛ وهذا املنهج يتناسب مع هدف الدراسة احلالية.
اتبعت الدراسة احلالية َ
جمتمع الدراسة وعينتها:
اجملتمع مجيع معلمي املرحلة الثانوية ،والبال ِغ عددُهم ( )15928معلم ،مت اختيارهم وفقاً للعينة العشوائية البسيطة،
تكونت من ( )425فرداً مت احلصول عليهم من تطبيق أداة الدراسة ،حيث توقفت الباحثتني عن استقبال استجاابت عند
الوصول حلالة التشبع.
إجراءات الدراسة:
أوالً :بناء أداة الدراسة:
حتتوي على ( )24بن ًدا:
اجلزء -1املتغريات الدُيغرافية  )3(-بنود.
ُ
اجلزء -2االحرتاق الوظيفي( ،البنوى )21(- )2016 ،بن ًدا:
البعد -1االهناك العاطفي )8(-بنود.
البعد -2نقص اإلجناز الشخصي )8(-بنود.
البعد -3سلبية العالقات الشخصية )5(-بنود.
اختارت الباحثتني مقياس "ليكرت" اخلماسي يف دراستهما.
صدق األداة
مت التحقُّق من صدق االتساق الداخلي ،وقيس ارتباط ِ
مجيع االرتباطات دال ًة عند مستوى داللة
كل عبارة أبداهتا ،وكانت ُ
(.)0.05
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اثنيًا -املعاجلة اإلحصائية:

 -1املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 -2اإلحصاء االستداليل املتمثِل يف اختبار"ت" ،واختبار حتليل التبايُن األحادي واختبار توكي.
ُ
نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول:
ما واقع االحرتاق الوظيفي -أببعاده الثالثة -يف مدارس املرحلة الثانوية يف التعليم العام ،من وجهة نظر املعلمني؟
أبعاد االحرتاق الوظيفي

املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

درجة التقدير

البعد األول -اإلهناك العاطفي

1.855

0.846

3

منخفض

البعد الثان -اإلجناز الشخصي

2.169

0.954

1

منخفض

البعد الثالث -سلبية العالقات الشخصية

2.071

0.997

األبعاد ككل

2.026

0.886

احلساب

2

منخفض
منخفض

ٍ
بشكل عام منخفض االحرتاق الوظيفي؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب ( ،)2.026وابحنراف معياري ( ،)0.886وهذه
أتى
النتيجة تدل على أن معلمي مدارس املرحلة الثانوية ،يستخدمون االحرتاق الوظيفي بدرجة منخفضة ،وُُيكن تفسريُ هذه النتيجة أبن
هناك القليل من املعلمني حيملون مشاعر اإلحباط والتشاؤم ،والكآبة يف املدرسة ،ويرتتَّب علي ذلك ارتفاع ملستوى كفاءهتم ،وأدائهم،
وابلت ايل حيصلون على الرتقيات والعالوات املرتقبة ،وتكون هلم مسعة طيبة لدى اإلدارة املدرسية ،لعدم تقصريهم يف عملهم والتهاون
فيه.
جاءت مجيع األبعاد بدرجة منخفضة ،حيث جاء نقص اإلجناز الشخصي يف املرتبة األوىل ،مبتوسط حسايب (،)2.169
واحنراف معياري ( ،)0.954مما يدل عل ى شعور فئة قليلة من املعلمني بنقص الكفاءة ،والكآبة واإلحباط ،والفئة االغلب لديهم
مشاعر الرضا والطمأنينة مبا يقدمونه يف العمل من أداء ،فال وجود للتعارض بني األداء الفعلي والتوقعات املستقبلية حول إجنازاهتم.
ٍ
مبتوسط حسايب ( ،)2.071واحنراف معياري ()0.997؛ إذ يدل
ويليه بعد سلبية العالقات الشخصية يف املرتبة الثانية
على اجتاهات الفرد السلبية الساخرة حنو اآلخرين منخفضة ،وهناك تقبل لآلخرين أثناء العمل ،والتعامل معهم يف البيئة الوظيفية
مبشاعر خالية من السلبية واالنتقاد.
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مت
التحقق من ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي ،وهي ( )0.869قيم مطمئنة ،وتعكس ثبات األداة ،وأنه األداةُ
ُ
الصاحلة للتطبيق.
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ٍ
مبتوسط حسايب ( ،)1.855واحنراف معياري ( )0.846وهو منخفض ،إذ
أما اإلهناك العاطفي ،فقد جاء يف املرتبة الثالثة
يف املدرسة هناك بعض املعلمني يسودهم الشعور نقص الطاقة ،ويشهدون صراعات ،اليت تستنزف مواردهم الذاتية ،مما يؤدي إىل
عدم القدرة على بذل املزيد من اجلهد ملتطلبات التدريس ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن اإلهناك العاطفي قليل يف مدارس املرحلة
الثانوية بدولة الكويت ،فالطاقات مرتفعة ،واملعلمني يبذلون اجلهد الوايف للوصول إىل أهداف التعليم.
السؤال الثان:
ِ
للمتغريات (النوع ،املؤهل العلمي ،املنطقة التعليمية) ،يف
هل تُوجد فروق ذات داللة إحصائيَّة لالحرتاق الوظيفيً ،
تبعا ُ
مدارس املرحلة الثانوية بدولة الكويت؟
أوال -حسب ُمتغري النوع:
ً

يوجد فروق ذات داللة إحصائِيَّة ،حيث جاءت قيمة "ت" ( ،)4.418ومستوى الداللة ( ،)0.000وكذلك
لألبعاد الثالثة ،وقد يرجع السبب إىل املواقف اليت تستنفذ املوارد الذاتية للفرد عرب زمن طويل ترتبط بنوع املعلم ،وكذلك
ترتبط ابلظروف العمل والبيئة احمليطة ،والتحفيز وأسلوب تعامل اآلخرين ،لصاحل الذكور ،حيث يرجع السبب إىل أسلوب
اإلدارة املتشدد يف التحفيز والعقوابت الصارمة ،واملتابعة املستمرة يف اإلجنازات ورفع مستوى التوقعات املستقبلية لإلانث دون
الذكور يف مدارس دولة الكويت.

اثنيًا -حسب املؤهل العلمي:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائِيَّة ،حيث جاءت قيمة "ف" ( ،)0.168ومستوى الداللة ( )0.846أكرب من
ألفا ( ،)0.05كذلك األبعاد الثالثة ،وذلك ألن املعلمني حياولون التكيف مع زمالئهم ومع اإلدارة املدرسية ابختالف مؤهالهتم
العلمية ،وضغوط العمل تشمل مجيع التخصصات املدرسية على ٍ
حد سواء.

اثلثاً -حسب املنطقة التعليمية:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائِيَّة ،حيث جاءت قيمة "ف" ( ،)0.254ومستوى الداللة ( )0.938أكرب من
ألفا ( ،) 0.05كذلك األبعاد الثالثة ،ويرجع السبب يف ذلك إىل اهتمام اإلدارة املدرسية يف املناطق التعليمية السته بكل ما
يتعلق ابملعلم ،حيث تقلل ضغوط العمل عليه ،وترفع معنوايته ،وحتفزه لبداية يوم جديد ،مفعم ابحليوية والتفاؤل والنشاط ،ودعمه
عن طريق برانمج إداري متميز مرتبط ابحلضور واالستئذان واالنصراف من املدرسة ،وتقدير عمله بشهادات شكر وثناء.

ُملخص النتائج والتوصيات

بشكل عام-؛ منخفض ،وهذا يعد ِ
 -1كانت تصورات َعيِنَة الدراسة لواقع االحرتاق الوظيفي ٍ -
مؤشًرا إجيابياً؛ إذ إنه يدل على أن
ُ
هناك عدد قليل من املعلمني يف املدارس لديهم احرتاق وظيفي ،ويشعرون ابإلهناك العاطفي وسلبية العالقات الشخصية ،ونقص
اإلجناز الشخصي ،أي أن مستوى املعلم مرتفع ،ومستوى أدائه جتاه نفسه وآخرين؛ وال وجود لالكتئاب والعزلة ،وعدم الرضا.
تبعا للمتغريات الدُيغرافية ،على النحو اآليت:
 -2أتت الداللة اإلحصائية لالحرتاق الوظيفي ً
أ -النوع ،يوجد فروق ذات داللة إحصائِيَّة لصاحل الذكور.
ب -املؤهل العلمي ،مل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائِيَّة.
ت -املنطقة التعليمية ،ال يوجد فروق ذات داللة إحصائِيَّة.
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 -1ضرورة قيام اإلدارة ابالهتمام ابملعلم عن طريق مشاركته يف اختاذ القرارات ،وجتنب املركزية من خالل تفويض السلطة؛ لتقوية
العالقات اإلنسانية ،وتعزيز التفاعل والتعاون بني املعلمني.
 -2على اإلدارة وضع نظام حوافز مادي ومعنوي لتشجيع املعلمني على العطاء ،وحب العمل ،والتفاؤل ،والعمل على التحسني
املستمر يف جودة التعليم.
 -3على اإلدارة توزيع املهام اإلدارية بطريقة ختفف العبء على املعلم ،كتخصيص فرق للعمل كل على حدة ،أو حتديد مهام موزعة
طوال العام الدراسي ،لتجنب ضغط العمل.
 -4على اإلدارة حتديد أوقات لالجتماع مع املعلمني حلل املشكالت والصراعات اليت حتدث بني املعلمني داخل املدرسة ،وبذل
املزيد من اجلهد إلصالح العالقات بني األفراد ،وتقويتها.

Maryam Ahmed AL-MAZKOOR & Latifa Sharif Sayed Mohammed AL-QALLAF
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