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 چکیده
در مقطع ابتدایی بر روی فرسودگی  زنمعلمان  یشناختروانخودکارآمدی و توانمندسازی  یرتأثهدف از این پژوهش، بررسی 

 از اصلی دارد. هدف آموزان دانش آموزش و تربیت در اساسی نقش ،معلمان خودکارآمدی شغلی آنان بوده است.

 به تواندیم بخشیترضا شغل بیندازند. یک کار به بازوانشان همانند را کنانکار مغزهای مدیران که است این توانمندسازی

باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و  داشته دنبال به را شغلی فرسودگی و شود تبدیل نارضایتی منبع

مدارس  زنزمودنی از بین معلمان آ 325 به حجم  یانمونهبدین منظور  ؛مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری بوده است طوربه

با استفاده از روش  ،نفر گزارش شده است 2100تعداد  که 1395-96ابتدایی منطقه تبادکان شهر مشهد در سال تحصیلی 

که به روش انفرادی توسط  گردیدنامه استفاده اطالعات از پرسش یآورجمعتصادفی ساده انتخاب شد. جهت  یریگنمونه

 افزارنرمبرازش مدل مفهومی و نیز آزمون فرضیات از  منظوربه. شدبررسی  هانامهپرسشو پایایی و روایی ها تکمیل آزمودنی

 ؛رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،و خودکارآمدی شناختیروانبین توانمندسازی  داد نشان نتایج .گردید استفاده لیزرل

لی رابطه منفی و معنادار و بین خودکارآمدی و فرسودگی شغلی نیز و فرسودگی شغ شناختیروانهمچنین بین توانمندسازی 

 و ایجاد مختلف هایروشبا  وپرورشآموزش هایسازمان شودمی پیشنهاد روازاین رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

فرسودگی را در بین  نیروی انسانی خود بکوشند تا بتوانند و باالبردن سطح خودکارآمدی شناختیروان توانمندسازی تقویت

 نیروی انسانی کاهش دهند.
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  مقدمه
-شود و میارائه میکارکنان  وسیلهبهگردد که ، موجب تباهی در کیفیت خدماتی می1فرسودگی شغلی

عالوه بر این، فرسودگی  .پذیری گرددمسئولیتکار، غیبت، کاهش روحیه و تواند عاملی برای ترك 

، افزایش مصرف دارو و مسائل خانوادگی خوابیبیهای شخصی مانند خستگی جسمی، شغلی با نگرانی

گردد که فرد را گیر افراد مختلف در مشاغل گوناگون میهمبستگی دارد. پدیده فرسودگی شغلی دامن

فرسودگی شغلی واکنشی است در برابر فشارهای مزمن د. نمایزیاد و رضایت کم می کاری فشارمتحمل 

کاری یا سازمانی. مشاهده شده است که کارکنان مراکز خدمات اجتماعی، به سهولت دچار فرسودگی 

سودگی ، فرترتیباینبه .کنندنیروی خود را صرف کمک به سایرین می یرا زمان وز ؛شونشغلی می

اندازد، بلکه های خدمات اجتماعی را به مخاطره میز کارکنان بخشها نفر اسالمت میلیون تنهانهشغلی 

در جوامع امروزی، فرسودگی شغلی شیوع زیادی پیدا  نماید.مددجویان را نیز دچار اضطراب و تنش می

کرده و تمام شئون زندگی مردم را در برگرفته است و موجبات کاهش نیروی مولد کاری و ضربه به 

 p.7)کند را فراهم آورده است. این پدیده، جامعه را در همة ابعاد، با خطر مواجه می اقتصاد و تولید کشور

,Motamedi, 2011). شوند شغل معلمی هایی که کارکنان آن دچار فرسودگی شغلی میاز جمله شغل

فکری، تربیتی و  کار اززیرا افرادی که در این شغل فعالیت دارند در معرض فشار زیاد ناشی  ؛است

 معموالً کنندمی تجربه را شغلی فرسودگی که معلمانی و (Barari, 2015, p.182) گیرندوزشی قرار میآم

 کالس با توانندنمی که کنندمی احساس تدریجبه و هستند خسته نگرشی و عاطفی جسمانی، لحاظ از

 برایشان دنکر کار و باشند شده ضعیف جسمانی لحاظ از است ممکن شوند، روبرو آموزدانش و درس

 و پوستی اختالالت درد، سر جمله از جسمی عالئم به و شودمی کم هاآن اشتیاق و شوق باشد، سخت

 ،آموزدانش به نسبت منفی هاینگرش شوند،می مبتال...  و کمری دردهای و باال فشارخون گوارشی،

 عنوانبهنه  آنان به ند وکن آموزان دانش تهدید به شروع است ممکن و کنندمی پیدا...  و کاری محیط

 شغل و شودمی آوررنج همکاران و آموزدانش و معلم روابط ،ترتیباینبه و بنگرند اشیا مانندبه بلکه انسان

 کارش از معلم شد. خواهد کنندهخسته بسیار باشد، خالق و فعاالنه ،انگیزچالش اینکه بجای معلمی

 . آیدمی وجود به او در منفی نگرش و داشت نخواهد رضایتی

_____________________________________________________________ 

1 . Jub Burnout 
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 است، معلم خستگی بر تأثیرگذار که حیاتی اجزای از یکی را معلمان فرسودگی مطالعات، از بسیاری

 شغلی فرسودگی برابر در محافظ عامل یک خودکارآمدی که شده است پیش بینی. کندمی شناسایی

برانگیخته و کنترل  بر خود بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ. (Ariel, 2014, p. 101)است 

و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی  ترمهم کدامهیچ ،خودهای نفوذ بر شوند. در میان مکانیسممی

رد و یا به این باور تواند نتایج مورد انتظار را به دست آواگر فردی باور داشته باشد که نمیشخصی نیست. 

قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد. اگرچه تواند مانع رفتارهای غیرقابل برسد که نمی

تابع باور  هاآناما همه  کنندهای رفتار انسان عمل میبرانگیزنده عنوانبهود دارند که عوامل دیگری وج

آموزش دانش دی معلمان نقش اساسی در تربیت و . خودکارآم(Poorahmad, 2012, p. 63) فرد هستند

 هاآنتواند بر عملکرد شغلی نه مشکل در خودکارآمدی معلمان میوجود هرگوآموزان دارد. لذا، 

و طبیعتاً آینده کشور منتقل شود. تقویت و توجه به ویژگی  آموزیدانشتاثیرگذاشته و به جامعه 

 ازآنجاکه. استکننده آن شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیینخودکارآمدی در عملکرد معلمان مستلزم 

های خود دکارآمدی هستند تا بتوانند آموزهبه شرایط شغلی خود نیازمند به درجه باالیی از خو معلمان بنا

ای را در تواند مشکالت عدیدهمی هاآننبود خودکارآمدی در  ،به دانش آموزان منتقل کنند خوبیبهرا 

 .(Golchin, 2012) ایجاد نماید هاآناداره کالس توسط 

و انطباق با تغییرات خارجی است.  هاسازماناهکارهای مهم برای گسترش توانمندسازی نیز یکی از ر

های هر سازمان بوده بیشترین ترین سرمایهترین و اساسیاصلی ،منابع انسانی شاغل یعنی کارکنان ازآنجاکه

ها و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مفید و سازنده موجب ارزیابی ،سهم را در تحقق اهداف بر عهده دارند

های بالقوه شود. استفاده از تواناییهای ایشان میمندی از توانمندیرایند توانمندسازی و افزایش بهرهف

. توانمندسازی (Sajedi, 2007, p.65) رودر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار میمنابع انسانی برای ه

باید  هاآنبدین معنی که  شود.کارکنان شروع می هایتلقیو طرز  با تغییر در باورها، افکار شناختیروان

داشته و احساس  آمیزموفقیت طوربهالزم را برای انجام وظایف  شایستگی وبه این باور برسند که توانایی 

ی معنادار و احساس کنند که اهداف شغل، و کنترل بر نتایج شغلی را دارند تأثیرگذاریکنند توانایی 

 ,Barari, 2015) شودصادقانه و منصفانه رفتار می هاآناشند که با کنند و باور داشته بارزشمند را دنبال می

p. 185) .در کاهش میزان فرسودگی شغلی افراد  مؤثریکی از عوامل  عنوانبهتواند ، میرواین از

لیکن در تحقیق حاضر محققان بر آن شدند تا در جهت کاهش فرسودگی شغلی معلمان باشد.  آفریننقش

ای را انجام دهند و بدین های کاری آینده در جامعه، مطالعهبر روی نیرو تأثیرگذارار قشر بسی عنوانبه
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های افراد شاغل در این سازمان جلوگیری شود. لذا، نیرو و امکانات و توانمندیترتیب از به هدر رفتن 

شغلی بر فرسودگی  زنو خودکارآمدی معلمان  شناختیرواننقش توانمندسازی تحقیق حاضر به بررسی 

 زنآنان در مدارس ابتدایی منطقه تبادکان شهرستان مشهد پرداخت. با توجه به اینکه معموالً تعداد معلمان 

دار شغلی در جامعه، عهده هایمسئولیتها عالوه بر وظایف و زنبتدایی بیشتر است و همچنین، مقطع ا

 آموزدانشبا  زنفی و صمیمی که معلم هایی در خانه و خانواده نیز هستند و از طرفی، رابطه عاطمسئولیت

مورد بررسی قرار  زن، در تحقیق حاضر صرفاً معلمان روازایننقش مادری(.  نوعیبهکند )برقرار می

 عنوانبهاهمیت آن در تعلیم و تربیت است که  واسطهبهگرفتند. انتخاب مقطع ابتدایی نیز در تحقیق حاضر 

 شود.سوب میس تربیتی کودك و نوجوان محدوره حسا

 مبانی نظری تحقیق

 هرگونه وجود لذا،. دارد آموزان دانش آموزش و تربیت در اساسی نقش معلمان خودکارآمدی

 و آموزیدانش جامعه به و گذاشته تأثیر هاآن شغلی عملکرد بر تواندمی معلمان خودکارآمدی در مشکل

 مستلزم معلمان، عملکرد در دکارآمدیخو ویژگی به توجه و تقویت .شود منتقل کشور آینده طبیعتاً

 معلمان خودکارآمدی توانددو مورد از مواردی که می .است آن کنندهتعیین یا پیشایندی عوامل شناسایی

فرسودگی شغلی و  است، شامل گرفته قرار بررسی مورد تحقیق این در و دهد قرار تأثیر تحت را

تواند به منبع نارضایتی تبدیل شود می بخشرضایتغل باشد. یک شمی معلمان شناختیروانتوانمندسازی 

و فرسودگی شغلی را به دنبال داشته باشد. هدف اصلی از توانمندسازی این است که مدیران مغزهای 

. در ادامه به شرح هر یک از (Rahimi Dadkan, 2016, p.19)کارکنان را همانند بازوانشان به کار بیندازد 

 اضر پرداخته شده است:این متغیرها در تحقیق ح
 فرسودگی شغلی

ایجاد  انسانی، نیروی رفتن دست از کارایی، کاهش در اساسی عوامل از یکی شغلی فرسودگی

 از نارضایتی آن دنبال به و مشتریان به شده ارائه خدمات کیفیت کاهش روانی، و جسمی عوارض

 برای منفی پیامدهای همگی یجنتا این که باشدمی انسانی خدمات هایحرفه در خدمات، مخصوصاً

 به نقل از Abdi, Kaviani, Khaghanizadeh & Momeni Iraqi, 2007)دارد  همراه افراد به و سازمان

Hadadian, 2014, p.135.) 
 سالم، انسانی نیروی وجود مالی، منابع بر افزون ها،سازمان موفقیت میزان مهم هایشاخص از یکی

 سروکار انسانی خدمات با که معلمی مانند هاییحرفه در خصوصبه مسئله این و است متعهد و توانمند

 متعددی هایاسترس با خود شغلی ماهیت واسطهبه است. معلمان برخوردار بیشتری حساسیت از دارند
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 & Grayson,2008 )دارند  سروکار تحصیل، به آموزان دانش عالقه عدم و ناکافی مزایای و حقوق مانند

Alvarez) نباشد  کافی کار محیط تقاضای رایـب هاآن هایتوانایی که کندمی پیدا بروز زمانی مشکل اام؛

(Talaei, 2008)ودـشمی غلیـش ودگیـفرس به منجر نهایتاً هاترسـاین اس که جایی ، تا (Lugau, 2008) .

کار، ترك  از غیبت افزایش دیگران، با تعامل و شغلی ردـعملک کاهش باعث تواندمی شغلی ودگیـفرس

 کاهش و (Zimmerman, 1989)شـغل  از رضایت دمـع ،(Neveu, 2007,Gariand & 2002 )شغل 

. (pp. 39-42,Khoshoei ,2014 به نقل از) دشو (Lemkau,Refferty & Gordo ,1994) غلیـش تعهد

 که است (1997) مسلچ و جکسون یفتعراست  شده فرسودگی شغلی از پژوهش این در که تعریفی

 بعدیچند سازه یک شغلی فرسودگی هاآن نظر اند. بهداده ارائه شغلی فرسودگی از تریدقیق عریفت

 باشد:ابعاد زیر می شامل که است

 نشانه آشکارترین که است شغلی فرسودگی در اصلی بعد عاطفی خستگی :خستگی )تحلیل( عاطفی (1

از  را خود هیجانی نیروهای شخص نآ در که است احساساتی وجود مبین عامل این. است فرسودگی

 نیست. دیگران با ارتباط برقراری به قادر و داده دست

 فاصله ایجاد باعث و است شغلی خدمات ارائه در فرد هایتوانایی گرفتن نادیده نتیجه: شخصیتی مسخ (2 

 افزایش ،هیجدرنت و کار به بدبینی و عالقگییب موجب آن تداوم شود ومی خدمات گیرندگان و او بین

 ,p. 147, Saatchi)است  شغلی فرسودگی به سریع واکنش کار، و فرد بین روابط سردی. شودمی ناامیدی

2008). 
 خستگی و بدبینی به کنندهو خسته دائم نیازهای با همراه کاری شرایط: موفقیت فردی عدم احساس (3

 مؤثر و یکارآمد احساس رفتن بین از یجهدرنت و کارایی افت موجب آن تداوم که شودمی منجر عاطفی

 .((Saatchi, 2008, p. 148داشت  خواهد یدر پ فرد در را بودن

 یشناختروانتوانمندسازی و توانمندسازی 

-چالش از یکی به و یافته اییندهفزااهمیت  اخیر، یهادهه در کارکنان توانمندسازی موضوع به توجه

 با انطباق و هاسازمان گسترش برای مهم راهکارهای از کیی توانمندسازی. است شدهل تبدی مدیران های

 داند ورا به معنای قدرت بخشیدن می 2توانمندسازی، 1یشناختروان توانمندسازی است. خارجی تغییرات

 خود درماندگی یا ناتوانی بر بخشند، هبودب را خود نفساعتمادبه احساس تا کنیم این یعنی به افراد کمک

_____________________________________________________________ 

 . Psychelogical Empowerment

 . Empowerment
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 بسیج وظیفه دادن انجام برای را آنان درونی هاییزهانگ و ایجاد فعالیت شوق و شور افراد در و شوند چیره

یک رویکرد نوین  عنوانبهمنابع انسانی،  شناختیروانتوانمندسازی  .(p. 68,Blanchard, 1996 ) کنیم

به وجود انگیزش درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و 

توانمندسازی  های افراد است.ها و شایستگیبرای شکوفایی استعدادها، تواناییها آوردن فرصت

باید  هاآنشود. بدین معنی که های کارکنان شروع میییر در باورها، افکار و طرز تلقیبا تغ شناختیروان

اشته و احساس د آمیزموفقیت طوربه به این باور برسند که توانایی و شایستگی الزم را برای انجام وظایف،

و کنترل بر نتایج شغلی را دارند؛ احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و  تأثیرگذاریکنند توانایی 

 ,p,Barari.185)شود صادقانه و منصفانه رفتار می هاآنباشند که با کنند و باور داشته ارزشمند را دنبال می

همه افراد  تجربهدهد که از دانش، مهارت و مدیران این امکان را میدسازی به توانمن هرچند. (2015

هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمندسازی را تعداد مدیران و گروه متأسفانه اما کنند سازمان استفاده

سنتی و سلسله مراتبی که مدیریت مبتنی بر  یهاسازماندهد که در تحقیقات نشان می. اندك است ،بدانند

 شودکار گرفته میدرصد ظرفیت منابع انسانی به  30تا  25تنها  ،استحاکم « کنترل و فرماندهی»یدگاه د

(Blanchard, 1996, p. 68) .را توانمندسازی 1990 دهه تا مدیریت و سازمانی پردازانیهنظر و محققین 

 بعد به 90 دهه از اما دانستند،می هاگیریتصمیم در کارکنان مشارکت و اختیار تفویض فرایند

دانند که این می بعدی چند مفهومی را توانمندسازی سازمانی، یشناسروان نظرانصاحب و پردازانیهنظر

 عبارتند از: (1995اسپریتزر ) ابعاد از نظر

 آمیزیتموفق طوربهاطمینان داشتن به توانایی خود در انجام وظایف احساس شایستگی:  (1

 انجام کار یدی عمل در انتخاب روش و چگونگداشتن آزا: احساس خودمختاری (2

 هابا کنترل شخصی بر نتایج فعالیت یرگذاریتأثباور داشتن به توانایی : بودن مؤثراحساس  (3

 یاستانداردهاها و آلشدن برای اهداف شغلی براساس ایده قائلارزش : بودن داریمعناحساس  (4

 شخصی

 هاآنن با دو منصفانه رفتار کره به صادقاناحساس امنیت کردن و باور داشتن : احساس اعتماد (5

 خودکارآمدی

 زندگی رویدادهای کنترل توانایی هـک تندـهس باور این بر ،دارندکمی  اس کارآییـاحس که افرادی

-بی مشکل با برخورد برای هاآن مقدماتی تالش چنانچه شوند،می روبرو موانعی با هاآن وقتی. ندارند را
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 استقامت به کارها در دارند باالیی کارآیی احساس که افرادی اما؛ کنندمی امید قطع سریعاً باشد، ثمر

 کندمی کمک افراد به 1ودکارآمدیـخ. هستند تازه هایموقعیت جستجوی در فعاالنه و دهندمی خرج

 و کنند لـعم مطلوبی صورتبه پیرامون لـمسائ و مشکالت برابر در خود، یهامهارت کارگیری به با تا

وکارهای زبسیاری از رفتارهای انسان با سا. یابد افزایش یا شده ادـایج هاآن در فردی موفقیت حساسا

و  ترمهم کدامچیهخود،  های نفوذ برشوند. در میان مکانیسمنفوذ بر خـود، برانگیخته و کنترل می

تواند نتایج مورد میفردی باور داشته باشد که ن. اگر فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست

تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه او رد و یا به این باور برسد که نمیدست آوانتظار را به

های رفتار برانگیزنده عنوانبهبرای انجام کار کم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که 

 انجام توانایی به باور داشتن یعنیی خودکارآمد. هستندتابع باور فرد  هاآناما همه  ،کنندیمانسان عمل 

 در هامهارت از استفاده با سازد تامی قادر را انسان، خودکارآمدی. شغل مختلف هاییتموقع در کار

 آمیزیتموفق انجام برای مهمی عامل خودکارآمدید. دهن انجام ایالعاده فوق کارهای، موانع با برخورد

 . (pp. 68-72,Pour Ahmad ,2012 ) هاستآن انجام برای الزم اساسی هایمهارتد و عملکر

های خود جهت ایجاد تیقابل قـضاوت وی دربـاره عنوانبهخودکارآمـدی معلـم را  ،(2001) شانن

در امور تحصیلی حتی با وجود دانش  هاآنآموزان و درگیرکردن  ی دانشیادگیرپیامدهای مثبت برای 

 :باشدمی. خودکارآمدی معلمان دارای ابعاد زیر کندتعریف میانگیزه بیدار یا آموزان مشکل

 فراگیران درگیرکردن (1

 آموزشی راهبردهای (2

 کالس مدیریت  (3

ای که افراد آن توانمندتر و خودکارآمدتر باشند با عالقه بیشتری رسد جامعهبه نظر می طورکلیبه

و با توجه به  روازاین. شوندمیدچار فرسودگی مشغول خدمت هستند و به کار خود متعهد هستند و کمتر 

و  شناختیروانتوانمندسازی  تأثیراهمیت پرداختن این مسئله در مورد معلمان، تحقیق حاضر به بررسی 

 خودکارآمدی معلمان بر فرسودگی شغلی آنان پرداخته است.

 

 

_____________________________________________________________ 

 . Self-Efficacy
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 پیشینه تحقیق

توانمندسازی و رسید که  هنتیجبه این  در شهرستان اصفهانخود  پژوهش در ،(2015کج باف )

ه این نتایج رسید که ب ر پژوهش خود(، د2015رضایی )خودکارآمدی رابطه معناداری با یکدیگر دارند. 

-مندسازی باعث افزایش توانایی، تصمیمـبه فرایند توانمندسازی کارکنان نیاز دارند زیرا توان هاسازمان

 .شودعهد باالتری میو عملکرد شغلی و تودکارآمدی بیشتر ـگیری، خ

 رابطةخودکارآمدی و توانمندسازی  بین که دادند نشان پژوهشی در( 2008اصغری و همکاران )

در پژوهش خود نشان داد که بین ابعاد توانمندسازی با ( 2010زارعی ) .دارد وجود یمستقیم

زیر مطرح  صورتبه 1ه لذا، با توجه به مطالب بیان شده فرضی خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد.

 شود:می

 معناداری دارد. تأثیرمعلمان  بر خودکارآمدی شناختیروانتوانمندسازی  -1فرضیه 
و  عاطفیبا خستگی  یشناختروانبه این نتایج رسید که توانمندسازی  خوددر مطالعه ( 2014خوشویی )

اری دارد و با کفایت فردی رابطه رابطه منفی و معنادباشد، شغلی می یفرسودگکه از ابعاد  مسخ شخصیت

استقالل که از  و خودمختاری فقدان احساس نیز(، 1991آرچز ) براساس پژوهش مثبت و معناداری دارد.

لذا، با توجه به مطالب  شود.شغلی می فرسودگی باعث کار در باشدمی یشناختروانابعاد توانمندسازی 

  :شودیمزیر مطرح  صورتبه 2بیان شده فرضیه 

 معناداری دارد. تأثیرمعلمان  بر فرسودگی شغلی شناختیروانتوانمندسازی  -2فرضیه 
که از خود نشان داد خودکارآمدی با خستگی هیجانی و مسخ شخصیت  در پژوهش( 2012پوراحمد )

مثبت  ،با خودکارآمدی موفقیت فردیرابطه منفی و معنادار دارد اما رابطه باشد، ابعاد فرسودگی شغلی می

 فرسودگی با معلمان بین خودکارآمدی که ددا نشان پژوهش خود در (2007شالویک ) .استو معنادار 

 باشد بیشتر میزان خودکارآمدی هرچه ترتیب که بدین ،دارد وجود منفی قوی رابطه هاآن شغلی

 احساس بین معکوسی نشان دادند که رابطه( 2006شرت و اگید ). یابدمی کاهش شغلی فرسودگی

 فرسودگی افزایش احساس خودکارآمدی، با یعنی؛ دارد وجود معلمان با فرسودگی شغلی کارآمدیخود

 که رسید نتیجه این به خود مطالعه در ،(2003) شود. بروورسکمتری در بین معلمان احساس می شغلی

 اب معلمان یگردعبارتبه؛ است مرتبط آنان شغلی فرسودگی سطح به معلمان خودکارآمدی باورهای

 در( 2008شووارزر ). گیرندمی قرار شغلی فرسودگی معرض در کمتر قوی، خودکارآمدی باورهای

دچار  کمتر توجهی قابل طوربه بیشتر خودکارآمدی با معلمان که رسید نتیجه این به خود مطالعه

 بر غلبه که رسید نتیجه این به خود پژوهش در( 2014یوتامی ) . نایاتیشوندمی شغلی فرسودگی
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 که کرد اعالم وی هستند. خودکارآمد که افرادی برای جزبه نیست، آسان شغلی فرسودگی

 منظوربه کار یک انجام برای فرد یک صالحیت یا توانایی ارزیابی ابزار یک عنوانبه خودکارآمدی

 دکارآمدیخو با افراد این، بر عالوه. کندیم تجربه را هاآن موانع بر غلبه برای و خاص اهداف به رسیدن

 تایجن. کنندمی تالش آن رفع در چالش یک عنوانبه و دارند را دشوار کار یک انجام به تمایل باال

 اختالل هاینشانه باالی سطح با خودکارآمدی پایین سطح که است داده نشان دیگر هایپژوهش

 خودکارآمدیت. رگه اضطرابی و روان آزردگی همراه بوده اس نیز و افسردگی هاینشانه و اضطرابی

 بین حساسیت اضطراب، افسردگی، جمله از روان سالمت هایمؤلفه از بعضی با دارییمعن طوربه

 Muris, 2002)رابطه منفی و معناداری دارد  پرخاشگری و جسمانی هایشکایت خصومت، ،یشخص

Kim, 2003; Karademas, Kalantzi & Azizi, 2004; (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli & 

Cervone, 2004 (به نقل از Kajbaf, 2015, pp.90-91).  3لذا با توجه به مطالب بیان شده فرضیه 

  :شودیمزیر مطرح  صورتبه

 معناداری دارد. تأثیرمعلمان  خودکارآمدی بر فرسودگی شغلی -3فرضیه 

های آموزشی تدوین نامهنشستن بر به بارباشند و معلمان حلقه ارتباطی نظام آموزش و دانش آموزان می

نابراین ب؛ شده در سیستم آموزش تا حد قابل توجهی مرهون خودکارآمدی و توانمندسازی معلمان است

توان گامی بلند در راستای اهداف متعالی آموزشی برداشت. در این پژوهش سه با بررسی این دو عامل می

منطقه  زنبر فرسودگی شغلی معلمان  یشناختروانتوانمندسازی  یرتأثمتغیر مورد نظر است و تحت عنوان 

مورد بررسی قرار گرفته است که متغیرهای مستقل و وابسته  95-96 یلیتحصتبادکان شهر مشهد در سال 

. باشدیمفرسودگی شغلی و خودکارآمدی -یشناختروانو میانجی این پژوهش به ترتیب توانمندسازی 

 ن نمود:زیر بیا صورتبهتوان را می 4ه لذا، فرضی

معناداری  تأثیربر فرسودگی شغلی از طریق خودکارآمدی معلمان  شناختیروانتوانمندسازی  -4فرضیه 
 دارد.

 

 مدل مفهومی تحقیق

زیر ارائه  صورتبهبا توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق که بدان اشاره شد مدل مفهومی تحقیق حاضر 

متغیر  عنوانبهمتغیر مستقل، فرسودگی شغلی  عنوانبه اختیشنروانگردید که در این مدل، توانمندسازی 

متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. این مدل، براساس تحقیقاتی که  عنوانبهوابسته و خودکارآمدی 

 و در پیشینه تحقیق بدان اشاره گردید ارائه شده است. اندداشتهمحققان در مطالعات خود 
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 ومی تحقیقمدل مفه :1شکل 

  تحقیق شناسیروش

که به بررسی و  جهتازایناین پژوهش با رویکردی کمّی انجام شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، 

های توان آن را در زمره پژوهشکند، میدانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه و کمک می

ش گردآوری ینی و از نظر روهای تبیظ ماهیت تحقیق نیز در زمره پژوهشبه لحا کاربردی دانست.

برای تدوین مبانی و الگوی نظری  .گیردهمبستگی قرار می-فیهای توصیاطالعات در طبقه پژوهش

 زنتمامی معلمان جامعه آماری این پژوهش شامل . ای استفاده شده استتحقیق از مطالعات کتابخانه

توجه به آمار به دست آمده  که با است 95-96 تحصیلیمدارس ابتدایی منطقه تبادکان مشهد در سال 

گیری مورد استفاده با توجه به در اختیار داشتن مشخصات باشد. روش نمونهنفر می 2100تعداد آنان 

حجم نمونه مورد نیاز نیز با استفاده از  گیری تصادفی ساده بوده است.مربوط به تمام اعضای جامعه، نمونه

 محاسبه شده است. 05/0طای نفر در سطح خ 325فرمول کوکران تعداد 

مورد  نامهپرسشاستفاده شده است.  نامهپرسشاطالعات مورد نیاز از  آوریجمعدر تحقیق حاضر برای 

گویه  15باشد که شامل می (1995اسپریتزر )نامه ، پرسششناختیرواناستفاده برای سنجش توانمندسازی 

و هر چه  دهدمیفق تا کامالً مخالف به آن پاسخ موا کامالً از ایدرجهپاسخگو دریک طیف پنج  است و

به دست  92/0پایایی این مقیاس در این پژوهش عدد  .باالتر باشد نشان از توانمندی بهتر معلم دارد هانمره

ساخته شد و در  (2001) سالدر  شانن و همکاران پرسشنامه خودکارآمدی معلمان توسطآمده است. 

به فارسی  گان محمدی، عبدالوهاب سماوی و مسعود حسین چاریمژ توسط (2010) سالایران در 

مقیاس  صورتبه نامهپرسشاین  سؤاالتگویه تشکیل شده است.  23برگردان شده است. این مقیاس از 

 نامهپرسشخیلی زیاد تا خیلی کم( تهیه شده است. پایایی این ) پیوستارلیکرت بر روی یک  ایدرجهپنج 

برای سنجش مسلچ  فرسودگی شغلی توسط محاسبه گردیده است. پرسشنامه 88/0در این پژوهش عدد 

. در این باشدیمتایی لیکرت  5گویه طراحی شده است و براساس طیف  22میزان و شدت فرسودگی در 

 باشد.می ییدتأآلفای کرونباخ به دست آمده از این پرسشنامه است که مورد  83/0پژوهش 

توانمندسازی 

 یشناختروان

 فرسودگی شغلی

 خودکارآمدی
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مورد استفاده در تحقیق حاضر عالوه بر استفاده از روایی محتوایی  یهاامهپرسشنروایی  منظور سنجشبه 

که از نظر اساتید مدیریت و علوم تربیتی استفاده گردید، از روایی عاملی نیز به کمک تحلیل عاملی 

تائیدی استفاده شده است که البته شایان ذکر است عالوه بر تحلیل عاملی تائیدی از روایی افتراقی و 

(، در اعتبار همگرا هر یک از بارهای عاملی 2010رایی هم بهره گرفته شده است. طبق گفته بیرن )همگ

پرسشنامه در ارتباط با گویه  یهاسازهباید معنادار باشند و در اعتبار واگرا برای بررسی عدم همپوشانی بین 

باشد. همچنین، در اعتبار  9/0های مورد سنجش آن، همبستگی یا کواریانس بین هر دو سازه نباید بیش از 

باید حد مطلوب  صورت ینایا مساوی باشد در غیر  تربزرگ 5/0همگرا هر یک از بارهای عاملی باید از 

و باالتر از آن  7/0( مورد بررسی قرار گیرد که حد مطلوب روایی مرکب CRو قابل قبول روایی مرکب )

 ارائه شده است: 1گرایی پرسشنامه در جدول . نتایج بررسی روایی هم(Bagozzi & Yi, 1988)است 
 

 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق(: 1)جدول 

 (CRروایی مرکب ) tآماره  بار عاملی سؤاالتشماره  متغیرها و ابعاد

 یخودکارآمد

 درگیر کردن فراگیران

2 46/0 51/11 8/861 

4 50/0 46/14 10/085 

6 49/0 48/11 8/922 

9 49/0 95/13 9/961 

12 45/0 99/11 9/112 

14 46/0 93/13 9/979 

22 45/0 43/11 6/822 

 تدریس هایروش

7 47/0 48/10 6/861 

8 44/0 86/12 8/963 

10 40/0 30/13 9/253 

11 47/0 35/14 9/553 

17 53/0 84/15 9/896 

18 51/0 06/16 9/970 

20 44/0 87/14 9/679 

23 47/0 56/12 8/953 

24 45/0 27/10 7/896 

 کالس تیریمد
1 49/0 88/9 8/299 

3 52/0 56/12 9/716 
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 ( از صفحه قبل:1)جدول ادامه 

  

5 46/0 06/8 7/362 

13 45/0 45/8 7/476 

15 60/0 54/16 11/070 

16 50/0 32/14 10/530 

19 47/0 19/14 10/328 

21 51/0 85/11 7/150 

 یفرسودگ

 یشغل

 یعاطف یخستگ

25 67/0 81/9 7/055 

26 58/0 00/10 7/536 

27 57/0 47/10 7/797 

30 73/0 29/16 9/505 

32 68/0 84/9 8/520 

37 73/0 19/18 9/883 

38 79/0 07/18 9/858 

40 56/0 57/14 9/155 

44 55/0 53/13 8/917 

 ییزدا تیشخص

29 62/0 69/12 7/109 

34 76/0 30/17 12/070 

35 71/0 24/17 12/007 

39 56/0 70/14 11/241 

46 53/0 09/9 8/188 

 یفرد تیفقدان موفق

28 43/0 98/6 6/719 

31 51/0 30/9 8/809 

33 44/0 54/7 7/071 

36 64/0 66/14 12/968 

41 64/0 60/13 12/730 

42 68/0 72/15 14/351 

43 72/0 68/16 14/743 

45 72/0 66/15 6/988 

 یتوانمندساز

 شناختیروان
 یستگیشا

47 67/0 51/12 423/13 

48 78/0 66/21 799/24 
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 ( از صفحه قبل:1)جدول ادامه 

 

 49 75/0 78/20 838/9 

 یخودمختار

50 60/0 93/19 559/9 

51 65/0 91/20 758/23 

52 60/0 83/19 247/22 

 تأثیرگذاری

53 61/0 16/17 154/18 

54 76/0 40/20 015/22 

55 72/0 34/19 853/9 

 بودن دارمعنی

56 74/0 75/18 979/7 

57 82/0 14/20 231/21 

58 77/0 59/19 252/20 

 اعتماد

59 79/0 63/16 403/16 

60 94/0 49/21 960/19 

61 82/0 60/17 950/5 
 

مربوط  سؤاالتدر تمام  t شود مقدار آماره(، مشاهده می2014طبق گفته هومن )توجه به جدول فوق و  با

انتخاب شده،  سؤاالتتوان نتیجه گرفت که باشد؛ بنابراین میمی تربزرگ 96/1از  به متغیرهای پژوهش

کنند مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم می متغیرها و ابعادگیری ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازه

در حد مطلوب و قابل  هاآن CRداشتند با توجه به اینکه  5/0هایی که بار عاملی کمتر از و همچنین گویه

بدین ترتیب همگرایی ابزار سنجش  پرسشنامه باقی ماندند. سؤاالتها در قبولی قرار داشت لذا، این گویه

ت و تائید شد. نتایج حاصل از سنجش روایی واگرا نیز در جدول زیر آمده مورد اندازه گیری قرار گرف

 است:

است لذا، عدم  9/0شود، همبستگی بین هر دو متغیر کمتر از مالحظه می 2طور که از جدول همان

یابی برازش مدل و آزمون فرضیات از مدل منظوربهگردد. ار افتراقی نیز تائید میهمپوشانی در قالب اعتب

 شده است.ادالت ساختاری استفاده گردید که در ادامه به تفصیل بیان مع

 جهت ارزیابی مدل معادالتاستفاده شده است.  هافرضیهلیزرل جهت بررسی  افزارنرمدر این پژوهش از 

ها شوند. این شاخصنامیده می 1های برازندگیهای مختلفی وجود دارد که شاخصساختاری شاخص

باشند، اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی یسه، توسعه و تکامل میپیوسته در حال مقا

_____________________________________________________________ 

1. Fitting Indexes 
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کای اسکوئر  هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از:وجود ندارد. شاخص

دار قابل که مق ( χ2/df) شودمیاز تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه  نسبی که

های قابل قبول دارای مقدار که مدل 1RMSEAباشد. شاخصمی 3تا  1قبول برای این شاخص مقادیر بین 

که  مقدار قابل قبول برای  NFI6و  2AGFI،3GFI  ،4IFI  ،5CFI هایهمچنین شاخص. هستند 08/0کمتر از 

 :نشان داده شده است 3ل نتایج در جدو. (Human, 2014)باشد  9/0تر از باید بزرگها شاخصاین 
 نتیجه اعتبار افتراقی تحلیل عاملی (:2)جدول 

 متغیر شاخص اول شاخص دوم همبستگی

  درگیر کردن فراگیران تدریس هایروش 840/0

 مدیریت کالس 861/0 خودکارآمدی

 تدریس هایروش مدیریت کالس 750/0

  خستگی عاطفی شخصیت زدایی 890/0

 فقدان موفقیت فردی 609/0 فرسودگی شغلی

 شخصیت زدایی فقدان موفقیت فردی 708/0

  خودمختاری 749/0

 شایستگی

 

توانمندسازی 

 شناختیروان
 تأثیرگذاری 744/0

 بودن دارمعنی 664/0

 اعتماد 808/0

  تأثیرگذاری 798/0

 بودن دارمعنی 707/0 خودمختاری

 اعتماد 821/0

 تأثیرگذاری ودنب دارمعنی 810/0

 اعتماد 650/0

 بودن دارمعنی اعتماد 833/0
 

 برازش مدل تحقیق حاضر هایشاخص  (:3)جدول 

CFI IFI AGFI GFI NFI RMSEA χ2/df 
91/0 91/0 93/0 97/0 98/0 07/0 55/2 

_____________________________________________________________ 

1. Root Mean Squared Error of Approximation 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3. Goodness – for- Fit Index 

4. Incremental Fit Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Normal Fit Index 
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 تحقیق هاییافته

عیت استخدامی اطالعات توصیفی در این پژوهش شامل مشخصات فردی پاسخ دهندگان یعنی وض

باشد. وضعیت استخدامی از نوع رسمی بیشترین آمار را ، میزان تحصیالت و سابقه خدمت میرسمی، سن

نفر(. اکثر افراد  148داشتند )سال قرار  31-40 یسن(. سن اکثر معمان مورد مطالعه در بازه نفر 243دارد )

سال به  21و  5-10بیشتر معلمان در بازه  نفر. سابقه خدمت 245میزان تحصیالت لیسانس داشتند به تعداد 

 نفر.  87، 88باال بود با تعداد به ترتیب 

پژوهش  .های پژوهش پرداخته شده استمعادالت ساختاری به بررسی فرضیه با استفاده از ادامهدر 

 ت.ها، مدل عاملی مرتبه دوم طراحی گردیده اسباشد که برای آزمون فرضیهمیچهار فرضیه حاضر شامل 

مترهای پژوهش سازی معادله ساختاری به تجزیه و تحلیل و برآورد پارادر این بخش با استفاده از مدل

های بوط به آزمون فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در ادامه، مدل مرپرداخته شد و فرضیه

مربوط به  tر آماره به ترتیب نمودارضرایب مسیر و مقادی 3و  2شکل گیرد. مورد بررسی قرار میپژوهش 

 .باشدمیپژوهش  هایفرضیهمدل 

 

 
 

 پژوهش هایفرضیهنمودار ضرایب عاملی و ضریب مسیر مدل   :2شکل 
 



 1397، پاییز و زمستان 20پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره                                   194 

 
 tمقادیر آماره  :3شکل 

 

 :3و  2 هایشکلکه در 

x: متغیر مستقل(، ی توانمندساز(y: ی شغل یفرسودگ ،)متغیر وابسته(z :متغیر میانجی ( )ی خودکارآمد 

1x: 2تگی، شایسx ،3: خودمختاریx :4گذاری، تأثیرx:  ،5معنی دار بودنx)اعتماد )ابعاد متغیر مستقل : 

1y: 2ی، عاطف یخستگy :3یی، زدا تیشخصy :ابعاد متغیر وابسته() فردی تیفقدان موفق 

1z: 2، رانیکردن فراگ ریدرگz :3، سیتدر هایروشz :باشدمیابعاد متغیر میانجی( ) کالس تیریمد . 

نشان داده شده است  بدست آمده از برازش مدل در جدول زیرتوجه به نمودارهای فوق، خالصه نتایج  با

طور که گفته شد . همانشودهای پژوهش پرداخته میهکه با استفاده از نتایج این جدول به آزمون فرضی

 نادار هستند.باشد، مع  -96/1و یا کمتر از  96/1بیشتر از  هاآن tمسیرهایی که مقدار آماره 
 

 پژوهش هایفرضیهنتایج آزمون (: 4) جدول

هفرضی  1ضریب مسیر رابطه مورد آزمون 
 آماره

t 
 نتیجه

خودکارآمدی ←توانمندسازی اول  53/0  05/11  معنادار است 

فرسودگی شغلی ←توانمندسازی دوم  58/0-  69/6-  تمعنادار اس 

فرسودگی شغلی ←خودکارآمدی  سوم  42/0-  07/4-  ر استمعنادا 

لیفرسودگی شغ ←خودکارآمدی  ←توانمندسازی چهارم  22/0-  =42/0-  ×53/0  معنادار است --- 

_____________________________________________________________ 

 Path Coefficients
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 دارد. معناداری تأثیر معلمان خودکارآمدی بر شناختیروان توانمندسازی: اول فرضیه بررسی

 رآمدیخودکا و شناختیروان توانمندسازی بین مسیر ضریب ،4 شماره جدول به توجه با فرضیه این در

 96/1 از بیشتر که است 05/11 برابر( t) آماره مقدار.  باشدمی مثبت مقداری است که 53/0 با برابر معلمان

 05/0 خطای سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توانمی درصد 95 اطمینان با بنابراین ؛باشدمی

 تأیید معلمان خودکارآمدی و شناختیروان توانمندسازی بین مثبتی و معنادار رابطه وجود و است معنادار

 ؛دارد معناداری و مثبت تأثیر معلمان خودکارآمدی بر شناختیروان توانمندسازی گفت توانمی و شودمی

 گردد.می تأیید پژوهش حاضر اول فرضیه ،بنابراین

 د.دار معناداری تأثیر معلمان شغلی فرسودگی بر شناختیروان توانمندسازی: دوم فرضیه بررسی

 شغلی فرسودگی و شناختیروان توانمندسازی بین مسیر ضریب ،4 شماره جدول به توجه با فرضیه این در

 از کمتر که است -69/6 برابر (t) تی آماره مقدار. باشدمی منفی مقداری است که -58/0 با برابر معلمان

 خطای سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توانمی درصد 95 اطمینان با ،بنابراین باشد؛می -96/1

 شغلی فرسودگی و شناختیروان توانمندسازی بین منفی و معنادار رابطه وجود و است معنادار 05/0

 و منفی تأثیر معلمان شغلی فرسودگی بر شناختیروان توانمندسازی گفت توانمی و شودمی تائید معلمان

 گردد.می تأیید پژوهش دوم فرضیه ،بنابراین ؛دارد معناداری

 دارد. معناداری تأثیر معلمان شغلی فرسودگی بر خودکارآمدی: سوم فرضیه بررسی

 برابر معلمان شغلی فرسودگی و خودکارآمدی بین مسیر ضریب ،4شماره  جدول به توجه با فرضیه این در

 باشدمی -96/1 از کمتر که است -07/4 برابر (t) آماره مقدار. باشدمی منفی مقداری است که -42/0 با

 معنادار 05/0 خطای سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توانمی درصد 95 اطمینان با بنابراین

 توانمی و شودمی تائید معلمان شغلی فرسودگی و خودکارآمدی بین منفی و معنادار رابطه وجود و است

 پژوهش سوم فرضیه بنابراین ؛ددار معناداری و منفی تأثیر معلمان شغلی فرسودگی بر خودکارآمدی گفت

 .گرددمی تأیید

 تأثیر آنان خودکارآمدی طریق از شغلی فرسودگی بر شناختیروان توانمندسازی: چهارم فرضیه بررسی

 دارد. معناداری

 مستقل متغیر بین رابطه در( میانجی متغیر) خودکارآمدی متغیر واسط اثر بررسی به فرضیه این

طبق آنچه توسط بارون و کنی . پردازدمی "شغلی فرسودگی" وابسته متغیر با"شناختیروان توانمندسازی"

 شروط تا دارد ضرورت وابسته متغیر بر مستقل متغیر غیرمستقیم تأثیر بررسی ، برایاندداشته( بیان 1986)
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 شرط و دشو تأیید واسط و مستقل متغیر بین رابطه معناداری که است این اول شرط باشد: برقرار ابتدا زیر

شرط سوم برقراری رابطه معنادار بین  .باشدمی وابسته و واسط متغیر بین رابطه معناداری تأیید نیز  دوم

 از مستقیم غیر رابطه مسیر ضریب فوق، شروط بودن برقرار صورت در سپس متغیر مستقل و وابسته است.

 وابسته با واسط متغیر بین رابطه مسیر ضریب و واسط با مستقل متغیر بین رابطه مسیر ضریب بین ضرب

 :شوندمی بررسی شروط این ادامه در. آیدمی بدست

 با "خودکارآمدی" بر "شناختیروان توانمندسازی" که شودمی مشاهده 4 شماره جدول به توجه با

 با "شغلی فرسودگی" بر "خودکارآمدی" همچنین و دارد معناداری و مثبت تأثیر ،53/0 مسیر ضریب

بر فرسودگی شغلی  شناختیروان نیز توانمندسازی دارد و معناداری و منفی تأثیر ،-42/0 یرمس ضریب

 شناختیروان توانمندسازی غیرمستقیم رابطه مسیر معناداری دارد. لذا، شرایط برقرار است و ضریب تأثیر

 :ودشمی محاسبه زیر صورتبهخودکارآمدی  میانجی متغیر طریق معلمان از شغلی فرسودگی بر

- /0  22= - 42/0  × 53/0  

 فرسودگی بر خودکارآمدی میانجی نقش طریق از شناختیروان توانمندسازی گفت توانمی بنابراین

 گردد. می تأیید پژوهش حاضر چهارم بدین ترتیب، فرضیه و دارد معناداری و منفی تأثیر معلمان شغلی
 

 گیریبحث و نتیجه

بین توانمندسازی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی معلمان  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه

بوده است. نتایج این پژوهش  1395-96تبادکان سال تحصیلی  وپرورشآموزششهر مشهد  زنابتدایی 

باف کج مثبت و معناداری دارد. تأثیربر خودکارآمدی معلمان  شناختیروانتوانمندسازی  نشان داد

نشان داد که  (2010زارعی ) لعات خود نیز به همین نتیجه دست یافتند.در مطا (2015و رضایی ) (2015)

 نشان داد با افزایش توانمندسازی،( 2014. یوتامی )ابعاد توانمندی با خودکارآمدی رابطه معناداری دارد

به رابطه مستقیم و معناداری میان این  (2008عسگری و همکاران )یابد. خودکارآمدی افراد نیز افزایش می

 کرد تبیین چنین توانمی را دیگر هایپژوهش و پژوهش این هاییافته همخوانیدو متغیر دست یافتند. 

 کارمندانی هاآن کنند،می پیدا دست هم دیگری اهداف به مدیران معلمان، ساختن توانمند با که

 و هستند، آگاه خود هایشایستگی و هایتوانای به هستند، پذیرمسئولیت و فعال بسیار که داشت خواهند

 در .باشند داشته خود مورد در نیز بهتری احساس توانندمی کارآمدند، و مؤثر که کنندمی فکر چون

، توانمند افراد که معتقدند  (2008اسپریتزر و دنسون ) از نقل به (1985بنیس و نانوس ) زمینه همین

 .اندقایل ارزش دارند، اشتغال بدان که فعالیتی و مقصود برای آنان. کنندمی بودن معنادار احساس
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 نظام در فعالیت و شودمی دیده متجانس هستند، دادن انجام حال در آنچه با معیارهایشان و هاآرمان

 داده نشان سازمانی رفتار پژوهشی متون از گسترده مطالعات ،همچنین گردد.می تلقی مهم هاآن ارزشی

 یا نمایدمی بیشتر را نوآوری از آنانده استفا مانند کارکنان رفتارهای و ادراکات توانمندسازی کهست ا

 محیط یک که شودمی باعث آنان خودکارآمدی افزایش و معلمان توانمندی. دهدمی افزایش را آن

 داشته همکاری و مشارکت مسائل حل در بیاید، معلمان ای به وجودکننده حمایت و اطمینان قابل کاری

 داشته مهار قدرت دشوار جدید و برابر شرایط در و شود تقویت آنان هایمهارت و دانش، آگاهی باشند،

 .p. 37 ,(Rezaei ,2015 به نقل از Bak,1990) باشند

منفی و  تأثیربر فرسودگی شغلی معلمان  شناختیرواندر پژوهش حاضر نشان داده شد که توانمندسازی 

نایاتی  ای معنادار رسید.د این دو متغیر به رابطهدر پژوهش خود در مور (2012خوشویی ) معناداری دارد.

نیز نشان دادند رابطه منفی و معناداری بین توانمندسازی ( 2007( و شالویک )2010(؛ برین )2014یوتامی )

و رابطه معناداری بین توانمندسازی بیان داشت ( 2011کارستن )و فرسودگی وجود دارد.  شناختیروان

 عواقب تواندمی شغلی ابعاد فرسودگی شغلی است، وجود دارد. فرسودگیخستگی عاطفی که یکی از 

بر فرسودگی  شناختیروانمنفی و معنادار توانمندسازی  تأثیرآورد.  وجود به مدرسه و فرد برای را جدی

از  کمتری شغلی باالتر با فرسودگی شناختیروان توانمندسازی که کرد تعبیر گونه این توانمی شغلی را

 همراه باالتری شناختیروان با توانمندسازی کمتر شغلی فرسودگی بالعکس، یا علمان همراه استسوی م

است. معلمانی که توانمندتر هستند با عالقه و انگیزه بیشتری مشغول به خدمت هستند و کمتر احساس 

 دارند.  عالقگیبینارضایتی و 

گی شغلی معلمان رابطه منفی و معناداری بین خودکارآمدی و فرسود که در این پژوهش نشان داده شد

براورس نشان داد خودکارآمدی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارد.  (2012پوراحمد )وجود دارد. 

نشان داد که باورهای خودکارآمدی معلمان به میزان فرسودگی شغلی آنان مرتبط است و معلمان ( 2003)

 به( 2014نایاتی یوتامی ) .گیرندمیض فرسودگی شغلی قرار با باورهای خودکارآمدی قوی، کمتر در معر

 هستند. وی خودکارآمد که کسانی برای جز به نیست، آسان شغلی بر فرسودگی غلبه که رسید نتیجه این

 کار یک انجام برای فرد یک صالحیت یا توانایی ارزیابی ابزار یک عنوانبه خودکارآمدی که کرد اعالم

با  افراد بر این، عالوه. کندمی را تجربه هاآن موانع بر غلبه برای و خاص هدافا به رسیدن منظوربه

-می تالش آن رفع در چالش یک عنوانبه و دارند را دشوار کار یک دیدن به تمایل باال خودکارآمدی

در مطالعه خود بیان نمود که درك خودکارآمدی برای پیش بینی فرسودگی شغلی در  (2008)زار کنند. 
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شوند. قابل توجهی به فرسودگی کمتری دچار می طوربهلمان قابل استفاده است و معلمان خودکارآمد مع

معتقد بودند که رابطه معکوسی بین احساس خودکارآمدی با فرسودگی شغلی  (2006شرت و اگید )

شالویک   شود.معلمان وجود دارد یعنی با افزایش احساس خودکارآمدی، فرسودگی شغلی کم می
در پژوهش خود نشان دادند رابطه منفی و نیرومندی بین خودکارآمدی و  (2006( و شرت و اگید )2007)

به این صورت تبیین کرد که خودکارآمدی از نظر  توانمیها را فرسودگی شغلی وجود دارد. این یافته

بـا  شدن روبه رو در شآرام احساس ایجاد با باال یعنی اعتقاد افراد به اثر بخشی خود. خودکارآمدی هاآن

 کنند باور است ممکن پایین خودکارآمدی افـراد با بـر عکس، و کندمی کمک فرد به دشوار هایفعالیت

 و استرس، فرسودگی به که باوری برآیند. آن عهده از هاآن که است چیزی آن تـر ازسخت همه چیز که

 در دارنـد باالیی خودکارآمدی که شـود. افرادیمـی منجر مشکالت حل چگونگی در ناکارآمدی

 خود اهداف به رسیدن باالیی در تعهد و شده روبه رو آن با مشکل از اجتناب به جای مشکل بـا مواجهه

دانند. می پذیر جبران را آن و دهندمی نسبت خود ناقص و مهارت کمتر تالش بـه را شکست و داشته

 دچار کمتر خود، هایبه راه حل کامل اطمینان و با یابندبهبود می سرعت بـه شکست از پس ،بنابراین

 .(,p. 42 Pajares ,2003) گردندمی و فرسودگی استرس

 فرسودگی بر تأثیرگذارعوامل  از خودکارآمدی دو متغیر توانمندسازی و مطالعه، های اینیافته براساس

 کمتر توانمندسازی باالتر،خودکارآمدی و  دارای معلمان به طوری کـه باشندمعلمان می بین در شغلی

 از باالیی معموالً سطح کـه معلمان در متغیر تقویت این دو ،بنابراین و شوندمی فرسودگی شغلی دچار

با توجه به آنچه  ،شد. از طرفی خواهد هاآنشغلی  بهبود عملکرد سبب کنندمی تجربه را فرسودگی شغلی

اند و براساس اینکه )میانجی( یک متغیر بیان داشتهسط ( در مورد بررسی نقش وا1986که بارون و کنی )

شروط الزم برای ایفاگری نقش واسط توسط خودکارآمدی در تحقیق حاضر وجود دارد لذا، نقش 

 شناختیروانقرار گرفته است و این فرضیه صادق است که توانمندسازی  تأییدواسط خودکارآمدی مورد 

 معناداری دارد. تأثیرآمدی آنان بر فرسودگی شغلی معلمان از طریق خودکار

 ایگونه به را معلمان توانمندسازی هایتوان ارائه نمود: برنامهفرضیه اول سه پیشنهاد را می تأییدبراساس 

 در بیشتر استقالل و عمل آزادی شود و زمینه شغل در شایستگی احساس باعث افزایش که نمایند طراحی

 در را هاآن انجام سرعت و محوله وظایف انجام روش بتوانند تا هندبد آنان به را( اختیار تفویض) کارها

-تکنولوژی و هافناوری با معلمان آشنایی برای خدمت ضمن هایکالس کنند. برگزاری تعیین خودشان

 معلمان صورت گیرد. خودکارآمدی سطح ارتقای منظوربه وپرورشآموزش حوزه در جدید های
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 هرچه ریزی برنامه زمینه در مسئولین و مدیران آگاهی شود سطحهاد میفرضیه دوم پیشن تأییدبراساس 

 در افراد کارگماردن به یابد وکاهش می کار محیط در استرس ،افزایش یابد و بدین ترتیب بهتر و بیشتر

در  ،نمونه عنوانبههای معلمان صورت گیرد. توانایی و تخصص به توجه با سازمانی مختلف هایپست

 نی مربی پرورشی باید عالقه و توانایی فرد در نظر گرفته شود.پست سازما

های نوین بیان روش-های آموزشیارگروهتوان پیشنهاد داد با برگزاری کفرضیه سوم می تأییدبراساس 

 تدریس و کم کردن تعداد دانش آموزان در کالس از فرسودگی شغلی معلمان بکاهیم. 
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