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چکیده
هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش تعیین کننده ا سترس و خودکارآمدی
در فرسودگی شغلی آموزگاران در قالب مدل سازی معادالت ساختاری بود.
در یک طرح همبستتت ی  330نفر از آموزگاران خراستتان شتتمالی با روش
نمونه گیری تصتتادفی چند مرحله ای انتخاب شتتدند و پرستتاتتنامه مناب
استتتترس آموزشتتت اهی(کر یاکو و ستتتتات،لی  )1978خود کارآ مدی
معل مان(استتت ،الوو یک و استتت ،الوو یک  )2007و فرستتتودگی شتتتغلی
معلمان(ماستت و و هم،اران  )1996را ت،میل کردند .نتایج ناتتان داد که
استتترس و خودکارآمدی با فرستتودگی شتتغلی رواب معناداری دارند .اثرات
غیر م ستقیم نیز معنادار بوده و مدل ساختاری از برازش منا سبی برخوردار
بود .به نظر می رستتد استتترس به طور متبو و خودکارآمدی آموزگاران به
طور منفی می تواند فرسودگی شغلی را در آنان پیش بینی کند.
کلیدواژه ها :استرس خودکارآمدی فرسودگی شغلی آموزگاران
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مقدمه
فرستتودگی شتتغلی1توستت فرویدنبرگر( )19892مطرح و به عنوان ناتوانی برای عمل موثر در شتتغل در نتیجه
ا سترسهای نا شی از آن تو صی

شده ا سو .ما س و )1982(3با اتخاذ روی،رد پژوه ای فر سودگی شغلی را

کاهش قدرت سازگاری فرد به دلیل عوامل فاارزا که به صورت ناان ان جسمی و عاطفی بروز پیدا می کند
هن ام برقراری ارتباط با مراجعان می گردد (ما س و و هم،اران  .)1996بر این ا ساس فر سودگی حالتی از
خست ی ذهنی و هیجانی اسو که به واسطه استرس های مزمن مانند فاار و محدودیو زمانی و فقدان مناب
الزم برای انجام دادن وظای و ت،الی محوله بروز می یابد(توپینن-تانر4و هم،اران  .)2005فر سودگی دارای
سه مولفه استرس شخصی بین فردی و خودارزیابی اسو که با سه بعد خست ی هیجانی 5شخصیو زدایی
و نقصان تحقق شخصی 7ماخص می شوند (واتس و رابرتسون.)2011 8
ستتتازه فرستتتودگی در ابتدا در بافوهای شتتتغلی و حرفههای مطرح شتتتده استتتو (کیم9و هم،اران .)2018
فرستتودگی شتتغلی در معلمان ی،ی از چالش های موجود نظام آموزشتتی استتو (صتتابری و هم،اران .)1390
 )200110بر این باور استتتو که معلمان با استتتترس هایی از قبیل ان یزه کم دانش آموزان برای انجام
کریاکو (
ت،الی شتتان عدم وجود فرصتتو های ارتقاء شتتغلی درآمد کم عدم دریافو تستتهی ت تعداد زیاد دانش
آموزان زمان و فرصو کم و عدم جای اه اجتماعی مناسب مواجه هستند که این امر فرسودگی شغلی آنان را
باال برده ا سو .پژوهش ها ن اان می دهد که فر سودگی شغلی در معلمان با افو عمل،رد دانش آموزان همراه
 11هم،اران .)2018
اسو(هرمان و
پژوهش ها ناان می دهد که فرسودگی شغلی معلمان از استرس های شغلی محی کار آنان تأثیر می پذیرد
 13هم،اران  .)2016استت،الویک و استت،الویک( )2017ناتتان
(استت،الویک و استت،الویک201612؛ گ شتت،وف و
دادند که استرس شغلی معلمان با رضایو شغلی و تعهد شغلی آنان رابطه منفی و با فرسودگی شغلی و کناره
گیری از شغل رابطه متبو دارد.

1. Burnout
2. Freudenberger
3. Maslach
4 . Toppinen-Tanner
5 . Emotional exhaustion
6 . Depersonalization
7 . Reduced personal accomplishment
8 . Vatts & Robertson
9 . Kim
0 . Kyriacou
0
1 . Herman
1
2 . Skaalvik & Skaalvik
2
3 . Gluschkoff
3

98

6

Downloaded from iase-jrn.ir at 11:18 +0430 on Tuesday May 15th 2018

تعری کرده اسو .این ناان ان منجر به ایجاد خودپنداره منفی ن رش منفی نسبو به شغل و بی تفاوتی در
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استرس شغلی به طور صریح به ویژگی های محی

شغلی معلمان اشاره دارد .اما برخی از ویژگی های فردی

معلمان نیز می توانند بر فر سودگی شغلی آنان موثر با شند .خودکارآمدی معلمان (ا س،الویک و ا س،الویک
 )2007ی،ی از این عوامل اثرگذار شخصی اسو .خودکارآمدی برداشو یا اعتماد شخص به توانایی های خود
برای انجام کارها یا رستتیدن به اهداف مورد نظر استتو (بندورا1977 1؛ 1997؛  .)2006خودکارآمدی معلمان
ا شاره دارد .به عبارت دی ر خودکارآمدی معلم به باور شخ صی وی در خ صوص توانایی اش برای برنامه ریزی
سازماندهی و اجرای فعالیو های الزم برای ر سیدن به اهداف آموز شی مربوط ا سو(ا س،الویک و ا س،الویک
 .)2007خودکارامدی معلمان با ا سترس آموز ش اهی و خ ست ی هیجانی در آنان رابطه منفی دارد(ا س،الویک
و اس،الویک  .)2016اس،الویک و اس،الویک ( )2009در پژوهای ناان دادند که خودکارآمدی معلم با ابعاد
مست شتخصتیو و خستت ی عاطفی رابطه منفی و معناداری دارد .در پزوهش دی ری آنان رابطه منفی میان
خودکارآمدی و فرستتودگی شتتغلی را گزارش کردند(استت،الویک و استت،الویک  .)2017ارتباط خودکارآمدی
معلمان با فر سودگی شغلی در آنان در سایر مطالعات نیز به تأیید ر سیده ا سو(بویجوت2و هم،اران 2017؛
الن ا2017 3؛ گوتن تگ4و هم،اران 2017؛ بارنس5و هم،اران .)2018
بر استتاس پیاتتینه پژوهاتتی موجود و نیز با توجه به چالش های موجود در زمینه شتتغلی معلمان ابتدایی از
قبیل کار در مناطق دورافتاده عاتتایری و روستتتایی لزوم استت،ان اجباری در منطقه محل خدمو و دوری از
خانواده و نیز تبعات خانوادگی این امر تدریس در ک س های چندپایه و دوزبانه یا چندزبانه ضع اقت صادی
و سطح پایین تحصی ت والدین و در نتیجه ماارکو کمرنگ آنان در فرایند تعلیم و تربیو و  ...بررسی عوامل
موثر بر فر سودگی شغلی آموزگاران الزم و ضروری به نظر می ر سد .بر این ا ساس هدف از پژوهش حا ضر
بررسی نقش تعیین کننده استرس آموزش اهی و خودکارآمدی در فرسودگی شغلی آموزگاران در قالب مدل
سازی معادالت ساختاری6بود.

1. Bandura
2. Boujut
3. Langa
4. Gutentag
5. Barnes
)6. Structural Equation Modeling (SEM
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به ق ضاوت آنان در خ صوص توانمندی شان برای ایجاد تمایل برای درگیری دانش آموزان در فرایند یادگیری
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روش شناسی
در یک طرح همب ست ی و به طور دقیق تر مدل سازی معادالت ساختاری  330نفر( 59/7در صد زن 40/3
در صد مرد) از آموزگاران شاغل در آموزش و پرورش ا ستان خرا سان شمالی با روش نمونه گیری ت صادفی
چندمرحله ای انتخاب شتدند .میان ین ستنی شترکو کنندگان  39/51با انحراف استتاندارد  7/53و کمینه و
میان ین سنوات کاری آنان  18/49با انحراف استاندارد  7/62و کمینه و بیاینه  1و  34سال بود.
گردآوری داده ها با ابزارهای زیر صورت گرفو:
پرسشنامه منابع استرس آموزشگاهی :این پرسشنامه توس کریاکو و سات،لی ( )19781تدوین گردیده
و دارای  25عبارت ا سو که در لی،رت  4درجه ای از هرگز( )0تا خیلی زیاد( )3میزان ا سترس را در محی
آموز ش اهی می سنجد .نمرات باالتر در این پر س انامه ن اان دهنده ادراک باالتر معلمان از مناب ا سترس
آموزش اهی یا به عبارت دی ر استرس بیاتر معلمان اسو .در پژوهش حاضر اعتبار پرسانامه برابر  0/92به
دستتو آمد .اعتبار و روایی2این پرستتشنامه توس ت ماتتهدی ( 1379نقل از کریمی  )1390در بین معلمان
شهر ا صفهان برر سی شده و آلفای آن  %93به د سو آمده ا سو .روایی نیز از طریق محا سبه همب ست ی بین
نمرات این پرستتشنامه و پرستتشنامه بارابینز و مککی3محاستتبه گردید که میزان آن  r =%45بدستتو آمد.
آلفای کرونباخ این پرسانامه در مطالعه حاضر  0/87به دسو آمد.
مقیاس خودکارآمدی معلمان :مقیاس خود کارآمدی معلمان4توستت استت،الوویک و استت،الوویک ()2007
تدوین شتتتده استتتو .این مقیاس  24عبارت دارد و از هرگز نمی توانم ( )1تا قطعاً می توانم ( )7نمره گذاری
میشتتود .نمرات باالتر در این مقیاس ناتتان دهنده خودکارآمدی باالتر استتو و بالع،س .اعتبار و روایی این
مقیاس در مطالعات متعددی(استت،الویک و استت،الویک 2016؛ 2017a؛  )2017bبه تایید رستتیده استتو .در
بررسی اعتبار مقیاس ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/97به دسو آمد.
مقیاس فرسودگی شغلی ماسالچ -نسخهی معلمان :این مقیاس توس ماس و و هم،اران( )1996تهیه
شتتده استتو .این مقیاس  22گویه ای فراوانی شتتدت احستتاستتات و ن رش افراد نستتبو به کارشتتان و دانش
آموزانی را که با آنها کار می کنند را بر مبنای طی لی،رت می سنجد .مقیاس فر سودگی شغلی سه خرده
مقیاس فرسودگی هیجانی( 9عبارت) شخ صیو زدایی( 5عبارت) و نق صان تحقق شخ صی( 8عبارت) را مورد
ارزیابی و سنجش قرار می دهد .این مقیاس بر اساس طی  7درجه ای لی،رت از صفر تا  6از هرگز (صفر) ؛
چندبار در سال ( )1؛ یک بار در ماه ( )2؛ چند بار در ماه ( )3؛ یک بار در هفته ( )4؛ چند بار در هفته ( )5و
1. Sutcliffe
2. Validity
3 . Bara bins., & McKay
4. Teacher`s Selef-efficacy Scale
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بیاینه  22و  63سال بود 92/4 .درصد آموزگاران متأهل بودند؛  51/2درصد تحصی ت کارشناسی داشتند.
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هر روز ( )6تنظیم شتتده استتو .نمرات باالتر در هر زیر مقیاس به معنای وضتتعیو نامطلوب تر فرد در آن زیر
مقیاس اسو.
ما س و و هم،اران( )1996ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس ها را از  0/71تا  0/90گزارش کرده اند .ضریب
اعتبار1این مقیاس در نمونه ایرانی از  0/74تا  0/84برای زیر مقایس های فر سودگی و  0/82برای کل مقیاس
گردآوری داده ها توس پرسا ران آموزش دیده و به صورت گروهی در سطح مدارس صورت گرفو .در تجزیه
و تحلیل داده ها پس از غربال ری و بررسی پرتهای تک متغیره و چندمتغیره از مدل سازی معادالت ساختاری
و نرم افزارهای  SPSS.22و  AMOS.20استفاده شد .برای ارزیابی مدلهای ساختاری چندین ماخصه
برازندگی 2وجود دارد .در بررسی برازش مدل اندازه گیری از شاخص های نسبو خی دو به درجات آزادی
( )χ2/dfشاخص خوبی برازندگی )GFI(3شاخص خوبی برازندگی تعدیل یافته( )AGFI4شاخص برازندگی
تطبیقی )CFI( 5شاخص برازندگی هنجار شده( )NFI6و شاخص استاندارد شده ریاه خطای میان ین
مجذورات تقریب( )RMSEA7استفاده شد .برای نسبو خی دو به درجات آزادی ضرایب  3و کمتر و
برای RMSEAضرایب  0/05و کمتر قابل قبول اند .سایر شاخص های برازندگی باید بیاتر از  0/90باشد تا
بتوان مدل را مطلوب در نظر گرفو (تاباکنیک و فیدل.)2007 8
یافته ها
غر بال ری داده ها با استتتت فاده از نمودار باکس9ناتتتان داد که پرت تک متغیره ای وجود ندارد .آزمون
کالموگروف-استتتمیرنوف10نیز ناتتتان دهنده نرمال بودن تک متغیره تمامی متغیرها بود ( .)Pä 0/01آماره
فواصتتتل ماهاالنوبیس11نیز ناتتتان داد که پرت چندمتغیره وجود ندارد .شتتتاخص های توصتتتیفی و ضتتترایب
همب ست ی متغیرهای پژوه ای در جدول  1آورده شده ا سو .نتایج درج شده در این جدول ن اان می دهد
رابطه متبو و معناداری میان استتتترس آموزشتتت اهی و فرستتتودگی شتتتغلی وجود دارد( )Pã 0/05و رواب
خودکارآمدی با استرس آموزش اهی و فرسودگی شغلی منفی و معنادار اسو(.)Pã 0/01

1. Reliability
2 . Fit Indexes
)3 . Goodness of Fit Index(GFI
)4 . Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
)5. Comparative Fit Index (CFI
)6. Normed Fittness Index (NFI
)7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
8. Tabachnick & Fidell
9. Box Plot
0 . Kolmogrov-smirnov
0
1 . Mahalanobis distance
1
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فرسودگی شغلی گزارش شده اسو (عارفی و هم،اران .)1389
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جدول  -1شاخص های توصیفی و ضرایب همبست ی متغیرهای پژوهای
میان ین انحراف استاندارد

متغیرها

1

2

4

3

5

6

نمودار مسیر در ش،ل  1ارائه شده اسو.

خستگی هیجانی

**0/599

**0/189

**0/556
**-0/362
نقصان تحقق

آموزشگاهی
**

فرسودگی شغلی

شخصیت زدایی

استرس

**0/429

0/183
خودکارآمدی

شخصی

NFI=0/991 CFI=0/999 AGFI=0/995 GFI=0/999 AGFI=0/995 χ2/df=0/293
RMSEA=0/001
ش،ل  -1نمودار مسیر و ضرایب استاندارد شده مدل پیش بینی فرسودگی شغلی آموزگاران
نتایج ن اان می دهد که مدل از برازش منا سبی برخوردار ا سو و تمامی اثرات م ستقیم بر روی مدل معنادار
ه ستند( .)Pã 0/01واریانس تبیین شده فر سودگی شغلی بر ح سب ا سترس آموز ش اهی و خودکارآمدی
 0/192بود .بدین معنی که تقریباً  19در صد از تغییرات فر سودگی شغلی بر ح سب ا سترس آموز ش اهی و
خودکارآمدی تبیین می شود .اثر غیرم ستقیم ا سترس آموز ش اهی بر فر سودگی هیجانی شخ صیو زدایی و
نق صان تحقق شخ صی به ترتیب  0/105 0/113و  0/081بود .اثر غیرم ستقیم خودکارآمدی بر فر سودگی
هیجانی شخ صیو زدایی و نق صان تحقق شخ صی نیز به ترتیب  -0/201 -0/217و  -0/156بود .تمامی
اثرات معنادار بودند(.)Pã 0/01
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13/99
 .1استرس آموزش اهی 36/93
**
- -0/18
25/35
131/92
 .2خودکارآمدی
**
**
- -0/23 0/18
1/31
1/72
 .3خست ی هیجانی
*- 0/34** -0/22** 0/11
0/68
0/95
 .4شخصیو زدایی
**
**
**
*
- 0/25 0/24 -0/19 0/12
1/02
 .5نقصان تحقق شخصی 1/79
**
**
**
**
**
- 0/63 0/59 0/74 -0/36 0/30
0/92
1/60
 .6فرسودگی شغلی
** P< 0/01
* P<0/05
در ادامه از مدل معادالت ساختاری جهو بررسی رواب میان متغیرها استفاده شد .ضرایب استاندارد شده و
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش تعیین کننده ا سترس آموز ش اهی و خودکارآمدی در فر سودگی شغلی
آموزگاران در قالب مدل سازی معادالت ساختاری بود .نتایج ناان داد که استرس آموزش اهی به طور متبو
و خودکارآمدی به طور منفی فرسودگی شغلی آموزگاران را پیش بینی میکنند .این یافته ها با نتایج پژوهش
و گرین لس( )1993در پژوهای به مقایسه نقش متغیرهای فردی و شغلی در فرسودگی معلمان پرداختند و
به این نتیجه رسیدند که استرس های محی کار بیاترین سهم را در پیش بینی فرسودگی معلمان دارد .به
نظر می رسد مسائل محی کاری آموزگاران از قبیل شرای جغرافیایی محل کار و ام،انات رفاهی و آموزشی
از یک سو ما ،ت ان یزشی و تحصیلی دانش آموزان از سوی دی ر و نیز مسائل فرهن ی و اقتصادی والدین
می توانند چالش هایی را پیبش روی آموزگاران قرار دهند که منب استتتترس شتتتغلی در آنان باشتتتد و این
استتترس ها به مرور زمان زمینه خستتت ی هیجانی شتتخصتتیو زدایی در ارتباط با شتتغل و نقصتتان در تحقق
شخصی را در آنان موجب گردد.
از ستتتوی دی ر خود کارآ مدی معل مان در بر نا مه ریزی و اجرای فرای ند یاددهی -یادگیری نیز می توا ند بر
فرسودگی شغلی آنان اثر مع،وس داشته باشد .اس،الویک و اس،الویک( )2016ناان دادند که معلمانی که از
خودکارآمدی باالتری برخوردارند سطوح پایین تری از فر سودگی شغلی را گزارش کردهاند و بالع،س .به نظر
می رستتتد آموزگارانی که از میزان مهارت پایین تر یا ادراکات منفی تری نستتتبو به مهارت های طرح ریزی
تدریس مدیریو ک س درس ایجاد ان یزه در دانش آموزان استفاده از راهبردهای تدریس متنوع و اثربخش
ارزشتتیابی های مستتتمر و تراکمی مناستتب برخوردارند به احستتاس ناکارآمدی در شتتغل و خستتت ی هیجانی
خواهند رسید.
یافته های پژوهش حا ضر ن اان داد که خودکارآمدی ن سبو به ا سترس آموز ش اهی نقش بی اتری در تبیین
فرسودگی شغلی آموزگاران دارد .به نظر می رسد ادارک از توانمندی آموزگاران برای راهبری فرایند یاددهی و
یادگیری می تواند نقش عوامل استتتترس زای پیرامونی را تحو تأثیر قرار دهد .اما این یافته نیازمند ت،رار در
پژوهش آتی اسو تا بتوان با اطمینان از آن سخن گفو.
همانند هر پژوهاتتی مطالعه حاضتتر نیز با محدودیو هایی مواجه بود که می تواند تعمیم نتایج را تحو تأثیر
قرار دهد .استتتفاده ابزار خودگزارشتتی جهو گردآوری داده ها و فاصتتله زمانی در گردآوری داده ها به واستتطه
تنوع و پراکندگی نمونه پژوه ای از جمله این محدودیو ها سو .بر این ا ساس تا اجرای پژوهش های دی ر و
ت،رار یافته های پزوهش حا ضر تعمیم آن به سایر گروه های معلمان و آموزگاران سایر ا ستان ها که دارای
شرای اقلیمی فرهن ی و اداری-آموزشی متفاوت هستند باید با احتیاط صورت گیرد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of stress in school and selfefficacy in burnout of teachers based on structural equation modeling. In a
correlational design, 330 teachers from North Khorasan Province were selected
by multistage random sampling method and completed Source of School Stress
Questionnaire (Kyriacou & Sutcliffe, 1978), Teachers self efficacy scale
(Skaalvik & Skaalvik, 2007) and Teachers burnout Scale (Maslach et al, 1996) .
The results showed that there was a significant relationship between teacher`s
stress and self-efficacy with burnout. Indirect effects were also significant and the
structural model had a suitable fit. School stress seems to be a positive predictor
of burnout among teachers while self-efficacy is a negative predictor.
Keywords: Stress, Selef-efficacy, Burnout, Private school`s
Teachers

1Coressponding Author: M.A in Educational Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand,
Iran *Email: edu.psy.re@gmail.com
2 Ph. D Student in Counseling, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Ph. D Student in Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Ferdowsi University of
Mashhad, Mashhad, Iran

106

