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Abstract 

Teacher is one of the stressful jobs and as a result, stress and burnout of teachers 

is one of their most important and growing problems and is considered as an 

economic deterrent. Professional development in schools is a vital 

requirement for success in the professional role of teachers. Also, 

participatory management means the participation of the right people, at the 

right time and for the right job. Therefore, the importance of the issue 

requires that the burnout of teachers be analyzed in the form of a structural 

model based on the variables of professional development and participatory 

management.The purpose of this study was to job burnout's structural analyse 

in teachers based on professional development and participatory Management 

of school in Tabriz education districts. 

This research is a descriptive-correlational based on structural equations model 

study considering the relationship between professional development variable 

with job burnout variable as well as mediated by participatory management. 

Also, this research is a cross-sectional study with a wide range of researches. 

The statistical population of the study consisted of all girls' secondary school 

teachers in Tabriz's educational districts, who spent between 1 and 10 years 

of their service. The number of teachers in the lower 10 years background is 

126. The sampling method in this study was relative stratified random 

according to area. The sample size is 100 people per community of 130 

according to Morgan's table. The sample size was divided into 5 unequal 
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classes divided into five districts and teachers. The following questionnaires 

were used for data collection: Professional Development Questionnaire 

In this study, a questionnaire was developed to measure the professional 

development of teachers using the Kentucky Professional Development 

Standards Questionnaire. The Kentucky State Standards for Professional 

Standards for Teacher Preparation and Certification has designed nine 

standards and has reviewed and revised them from 1 to 5 years. Different 

standards are used to measure each standard in separate batches, ranging 

from very low to very high five options. The Teachers' Professional 

Standards Development Questionnaire has 70 questions. The reliability of the 

questionnaire was evaluated by applying it on 30 teachers of the statistical 

society and Cronbach's alpha coefficient was 0.82. The validity of the 

questionnaire was confirmed and confirmed by content validity using twelve 

professors or educational groups. 

Burnout Questionnaire: This test is made by Maxwell, which is based on a new 

estimate of the phenomenon of stress, namely burnout. The questionnaire 

consists of three items that measure emotional exhaustion, deterioration, and 

lack of personal success in the context of professional activity, and are 

especially used to measure and prevent burnout in professional groups such 

as nurses, teachers, and others (Azizi et al., 2008). The items were scored on 

a 5-point Likert scale. When studying this scale by the subject, one expresses 

his / her feeling with regard to the options available. The questions (1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14, 16, 20) are related to the emotional exhaustion subscale. The 

questions (5, 10, 11, 15, 22) are also related to the de-personalization 

subscale (as well as the questions (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). Individual 

success (individual performance). Questions (6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 

22, 1, 2, 3, 5) This questionnaire is inversely rated for ratings and questions 

(4, 7, 9, 12, 17 , 18, 19, 21) are calculated directly. In a study conducted by 

Khaledi in Iran in 1996, the validity of the questionnaire was reported to be 

0.91, and Badri, in 2000, the validity of the Maslach burnout questionnaire 

with emotional exhaustion (0.90); depersonalization of personality (0.79); 

Confirmed individual performance (0.71) (Saatchi & Asgarian, 2014). The 

reliability of the questionnaire in this study was estimated by 30 teachers for 

emotional exhaustion (0.79); depersonalization of personality (0.8); personal 

performance (0.78) and for the whole questionnaire (0.82). Is. Participatory 

Management Questionnaire 

The questionnaire consists of 40 items on a 5-point scale that assess the extent to 

which principals use a school-based participatory management style from the 

teachers' perspective. This questionnaire was designed and used by Fakali in 

2016 and has a reliability of 0.89. The reliability of the questionnaire in the 

present study was estimated to be 0.84 with 30 teachers. Structural equation 

modeling with PLS software was used to analyze the data and test the 
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research hypotheses. Also analysis of statistical data and design of structural 

equation model with PLS software showed: Job burnout of teachers based on 

professional development in girls' secondary schools in Tabriz education 

districts can be predicted using structural equation modeling. Job burnout of 

teachers based on participatory management in girls' secondary schools in 

Tabriz education districts cannot be predicted using structural equation 

modeling. 

Participatory management is predictable based on the professional development 

of teachers recruited in girls' secondary schools in Tabriz by using structural 

equation modeling.The correlation matrix between variables indicates that 

there is a significant (0.73) positive relationship between professional 

development and participatory management. There is a significant inverse 

relationship between participatory management and professional 

development with job burnout and its components. The coefficient of 

explanation for burnout based on participatory management is not significant 

because the T value is less than 1.96 and the significance level is above 0.05. 

And other predictors of job burnout and its components based on professional 

development with T value higher than 1.96 and significance level less than 

0.05 are significant. The coefficient of path of predicting burnout based on 

professional development in the studied teachers is 0.73 and this value is 

0.737 in explaining teachers' participation in school management based on 

professional development. Findings showed that participatory management 

and job burnout of teachers based on professional development in girls' 

secondary schools in Tabriz education districts can be predicted using 

structural equation modeling.  

As a general conclusion, it can be said that professional development has a 

greater impact on reducing teacher burnout. This effect is both direct and 

exerted through participatory management. Therefore, paying attention to the 

development of teachers' professions can be of great importance for the 

education organization. Because it increases the productivity of teachers by 

reducing burnout. 

Keywords: Professional Development, Participatory Management, Job Burnout, 

Emotional exhaustion. 
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ای و لیل ساختاری فرسودگی شغلی معلمان بر اساس توسعه حرفهتح

 مدیریت

 4بهنام طالبی ،  3اسداله خدیوی ،2*، زرین دانشور1جاللی کاملیا سید

 

 چکیده

 تیریو مد یامعلمان بر اساس توسعه حرفه یشغل یفرسودگ تحلیل ساختاریحاضر با هدف  پژوهش

از  یهمبستگ  ی ـفیانجام شده است. روش پژوهش توص تبریز رشوپروآموزشدر نواحی  در مدرسه یمشارکت

معلمان با سابقه نفر از  ۱۲۶ یآمار ۀباشد. حجم جامعی( میمعادالت ساختار یابی)مدل یعلّ یابیدلنوع م

 ۱۰۰بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  ۱۳۹۷-۱۳۹۸در سال تحصیلی  سال ۱۰کمتر از 

پژوهش حاضر با استفاده از  یهاهدر نظر گرفته شده است. داد ی نسبیاطبقه یتصادف یرگیهنفر با روش نمون

، فرسودگی شغلی )مزلچ( و مدیریت مشارکتی (کایآمر یکنتاک التیا)ای شامل توسعه حرفهپرسشنامه  سه

 یابیمدل جینتااند. قرار گرفته تائیدها بررسی و مورد روایی و پایایی پرسشنامه. اندشده یگردآور )شاقلی(

 یبا فرسودگ یاتوسعه حرفه یروابط ساختار: نشان داد که PLSافزار با نرم ریمس لتحلی ـ یمعادالت ساختار

  باشد.معنادار می در معلمان ای با مدیریت مشارکتیی و نیز توسعه حرفهشغل

 .فی، خستگی عاطفرسودگی شغلی ،مدیریت مشارکتی ،ایتوسعه حرفه :یدیکل کلمات
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 مقدمه

 تیفیک یدر راستا وپرورشآموزشدر  نیادیدر جهت تحول بن هاییتالش ر،یاخ هایسالدر 

 ,Vaparzeh)  صورت گرفته است رانیرفتار مسئوالنه و پاسخگو از طرف مد یو ارتقا یبخش

Talebi & Sameri, 2019) نقش را در مدارس به  ترینمهمدر این راستا توانند یمعلمان م و

 یاند. معلمان در صورتتیو ترب میتعل ندیعامل در فرا ترینمهم هاآن رایهده داشته باشند. زع

 یبرا یمناسب یالزم و الگو یهایتوانمند یخواهند بود که دارا یافهیوظ نیچن یفایقادر به ا

د دار یادیز تیاهم یمعلمان از سالمت روان یخوردارها برتیصالح نیا نیشاگردان باشند. در ب

 یمعلم .(Bayani & Samiei, 2015) دهدیالشعاع قرار متحت زیرا ن هاآن فیوظا ریو سا

از مشکالت  یکیمعلمان و فرسودگی استرس  به تبع آن  باشد ویمشاغل پراسترس م ازجمله

در  و دگردیاز علل بازدارنده، محسوب م یکی یمهم و روزافزون آنان است و از نظر اقتصاد اریبس

و آثار آن در سازمان به یکى از مباحث اصلى رفتار سازمانى  فرسودگی شغلیر موضوع دهه اخی

است که به دنبال  یو روح یعاطف ،یجسم یاز خستگ یحالت یشغل یفرسودگ تبدیل شده است.

کاهش  .دیآیرفتن احساس و عالقه فرد به وجود م نیو از ب یشغل یمنف یهاشیگرا شیافزا

 یودگفرس یهااز نشانه یعاطف یو خستگ یروان یریگکناره ت،یدر کار، عدم رضا زهیانگ

فرسودگی شغلی را حالت خستگی Pines and Aronson (2002 ) .(Saatchi, 2014) باشندیم

هایی اند که از طریق درگیری طوالنی مدت در موقعیتروانی، احساسی و جسمانی تعریف کرده

شامل سه  یفرسودگ فیتعر شود.اضاهای زیادی میشود که از نظر احساسی، از فرد تقایجاد می

 یذهن ی. خستگیو کاهش دستاورد شخص یسازیشخص ای ینیبدب ،یعاطف یبعد است؛ خستگ

و  یاست و اشاره به احساسات از منابع احساس یفرسودگ یفرد هیدهنده ابعاد استرس پانشان

را نشان  یفرسودگ یفرد نیب ی(، ابعاد فضایسازیشخص ای)و  ینیفرد است. جزء بدب یکیزیف

 ,Bauer et al) در کار اشاره دارد یورو بهره تیو عدم موفق کفایتیبیدهد و به احساس می

2006). 

از:  اندعبارتمعلمان  انیدر م فرسودگی شغلیمنابع  ها برخی ازبر اساس نتایج پژوهش

تعارض نقش  و ادیز ی، حجم کارتیریای، عدم مشارکت در مددرک حرفه نییپا تیوضع

(Khan, Yusoff, Khan, 2014., Asgari, Abedi, Mahboobi, 2017) ، 
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 ،  Lauermann & König؛Elling, Schmeck, Leutner Dicke, ،۲۰۱5) ایحرفه یهامهارت

 & Motallebi؛ Pellerone, Malizia, Ramaci ،۲۰۱۶ی )مشارکت یریگیمتصم (۲۰۱۶

Kiani، 2017) ایتوسعه حرفه(Aronsson, Theorell, Grape, Hammarstrom, Hogstedt, 

Marteinsdottir, Hall, 2017;؛Yildiz Durak & Saritepeci, 2019) . اصطالح توسعه

معلمان در جهت  یاثربخش یارتقا یو متمرکز برا یتیحما جامع، یکردیرو یای به معناحرفه

ها و ای عبارت از دانشتوسعه حرفه. (Hirsh, 2009) آموزان استدانش تیپرورش و موفق

 هایدانشموضوعی )موضوع تدریس(،  هایدانشهای ضروری برای معلمان در سه حوزه: مهارت

باشد مرتبط با نحوه و زمان تدریس محتوی می هایدانشمرتبط با تعلیم و تربیت  )پداگوژی( و 

(Roeser, Skinner, Beers, Jennings, 2012) .یاتیح ازین کیمدارس  درای توسعه حرفه 

 درای توسعه حرفه .(Bacheler, 2015) است معلمانای نقش حرفه یفایدر ا تیموفق یبرا

مدارس باور داشته باشند که چگونه  معلمان درکند که می دیکأنکته ت نیمدارس اغلب بر ا

 . (Brown & Militello, 2016) کنند جادیا رییآموزان تغدانش یریادگیتوانند در می

توانند آنچه را که در می نیروهای انسانیآن  قیاست که از طر یندیای فرآرفهتوسعه ح

 ,Ryan, Whitebook) اند، به دست آورندنگرفته ادیها برنامه ریو سا یسازآماده یهابرنامه

Kipnis, Sakai, 2011) یهاتیها و صالحها، نگرشسازد تا دانش، مهارترا قادر می و آنان 

. (Larry, 2006) کسب کنند انجام نقششان، یهابا چالش ییارویرو ظورمنبهمرتبط را 

(Ebrahimi & Atazadeh (2018 ( 2017) ،یگرایبا حرفه یروابط فرسودگ یدر بررسJavadi, 

Rasouli, Nazari, Hassani یبر فرسودگ رانیمد تیحما ،ایبا مطالعه اثر توسعه حرفه، 

(2014 )Javadi ( 2014) ،یمعلمان  با فرسودگ یمختاردر مطالعه رابطه خودJavadi یدر بررس 

 یدر بررس Yildiz & Saritepeci( 2019) ،یشغل یمعلمان در فرسودگ ینقش خودمختار

 ,Hoogendijk, Tick( 2018معلمان، ) یشغل یفرسودگ یو فرد یشغل یهاکنندهینیبشیپ

Hofman, Holland, Severiens, Vuijk, Veen میمستقریو غ میرات مستقدر ارتباط با اث 

( 2016در معلمان دانمارک، ) یعاطف یخستگمعلمان بر  سیتدر یهاتوسعه مهارت

.Lauermann & Konig  
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 ،یدر معلمان آلمان یشغل یای بر کاهش فرسودگحرفه یهایستگینقش توسعه شا یدر بررس

(2015 )Dicke, Parker, Holzberger, Kunina-Habenicht, Kunter, Leutner یدر بررس 

 ,Madaliyeva, Mynbayeva( 2015، )یجانیه یای بر خستگحرفه یهایستگیاثر توسعه شا

Sadvakassova, Zholdassova در  یشغل یای بر کاهش فرسودگتوسعه حرفه ریتأث یدر بررس

 لیای و تعداثرات توسعه حرفه یدر بررس Hultell, Melin, Gustavsson (2013قزاقستان، )

 نیاند که بافتهیدست  جهینت نیبه ا داالستخدام،یآن در معلمان جد قیاز طر یشغل یفرسودگ

 ,Dicke, Elling, Schmeck( 2015) مطالعه وجود دارد. یرابطه معنادار ریدو متغ نیا

Leutner یهایستگیاثر توسعه شا یمطالعه به بررس نیرا نشان داده است. ا یمتفاوت جهینت 

کار در معلمان تازه یشغل یفرسودگ یهااز مؤلفه یکی عنوانبه ینجایه یای بر خستگحرفه

 شیای در افزاحرفه یهایستگینشان داد که ارتقاء دانش و شا جیپرداخته است. نتا یلمانآ

 .و نه کاهش آن باشدیکار مؤثر ممعلمان تازه یجانیه یخستگ

کند ایجاب می کهست ای افلسفه مشارکتی نیز از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی و مدیریت

 به طمربو هرد ترینپایین به لیتئومسو  تطالعاا که گیرد رتصو نچنا مانیزسا گیریتصمیم

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت اشخاص مناسب، در زمان مناسب  .دشو ارگذوا تصمیم نآ

که  (Naderi Bani, Moradiani, Bagheri, Ebrahimi, 2020) و برای اجرای کار مناسب است

 & Moghaddam Hosseiniها بر عملکرد مدرسه مؤثر واقع شود )تواند در کنار سایر ویژگیمی

Talebi, 2018 .)مناسب,  زخوردو فراهم آوردن با یابیو ارزش یزیرمشارکت دادن افراد در برنامه

 ,Fakharian, Shahamat)تر در افراد شود شیب تیممکن است سبب بروز تعهد و خالق

Amirizadeh, 2014)  کارکنان در  یو خشنود یمشارکت یریگمیتصم انیرابطه مثبت مو

 ,Babolhavayej & Pashazadeh)قرار گرفته است  تائیددر کشور ما مورد  زین هاییپژوهش

2010). (2014 )Khan et al حجم  ،تیرینشان دادند که عدم مشارکت در مد یادر مطالعه

در مطالعه  Javadi( 2014) باشد.معلمان مؤثر می یشغل یودگو تعارض نقش بر فرس ادیز یکار

به رابطه  رانیدر ا یسیآنان در معلمان زبان انگل یمعلمان  با فرسودگ یرابطه خودمختار

 ینقش خودمختار یدر بررس Khezerlou( 2013خضرلو ) .برد یپ ریدو متغ نیا نیمعکوس ب

 یکه خودمختار دیرس جهینت نیبه ا هیو ترک رانیآنان در ا یشغل یمعلمان در فرسودگ
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 یدر کاهش فرسودگ ییگشاو مشکل یریگمیو تصم یبرنامه درس یابیابعاد ارز زیو ن طورکلیبه

  یدر بررس Rodriguez & Fernandez( 2017) باشد.مؤثر می هیو ترک رانیمعلمان ا یشغل

با استفاده از مدل  دیادرمعلمان مدارس متوسطه م نیدر ب یبر فرسودگ یفرد نیاثرات روابط ب

ن بر ابا همکار زیآموزان و نمعلم با دانش نیکه روابط ب دیرس جهینت نیبه ا یمعادالت ساختار

و  یریگمینقش سبک تصم یدر بررس Pellerone et al( 2016). باشدآنان مؤثر می یفرسودگ

 یریگمیه سبک تصمک دیرس جهینت نیبه ا ایتالیمعلمان، در ا یشغل یدر فرسودگ تیتوسعه هو

کاهش  یمشارکت یریگمیو تصم یمیباشد و کارتمؤثر می یشغل یدر فرسودگ تیو توسعه هو

  .را به دنبال دارد یشغل یفرسودگ

معلمان و  یباال تیو رضا زهیو ضرورت انگ سیو حرفه تدر وپرورشآموزش گاهیبا توجه به جا

ای و توسعه ش عوامل اخالق حرفه( نقMojsa ،2015؛ Rudow ،1999آنان ) یکاهش فرسودگ

 در آن،ای توسعه حرفه ،ایحرفه یهامعلمان و عوامل مرتبط با شغل، مهارت اتیخصوص ی،شغل

از سویی دیگر  .(Mojsa et al, 2015) باشدمی یآنان ضرور یعوامل مؤثر بر فرسودگ یبررس

 و همچنین باشدر کم میبسیا متغیرهابررسی این  درزمینههای داخلی انجام شده تعداد پژوهش

 قرار توجه مورد با عوامل مورد مطالعه این پژوهش شغلی فرسودگی رابطهی موجود هاپژوهش در

بخشی از نظام در  این متغیرهاانجام این پژوهش و بررسی (. Javadi et al, 2017)نگرفته است 

با  زیدر معلمان و ن یشغل یتوجه به باال بودن فرسودگ باید. آمی نظر به ضرورت یک آموزشی

 نیا ،یشغل یبا فرسودگ یمشارکت تیریای، مدحرفه توسعه یرهاغیمت نیتوجه به روابط ب

فرسودگی  ای باتوسعه حرفهروابط ساختاری باشد که: ال میؤس نیپژوهش به دنبال پاسخ به ا

 باشد؟می چه یمشارکت تیریمد یگریانجیم شغلی و
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 هامواد و روش

ای با فرسودگی شغلی بر اساس توسعه حرفه بینیپیشپژوهش حاضر به با توجه به اینکه 

پردازد، روش تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی ـ میانجیگری مدیریت مشارکتی می

باشد. همچنین این پژوهش با توجه به اینکه در همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری می

قیقات مقطعی و از لحاظ گستره پژوهش پهنانگر گیرد از نوع تحمقطعی از زمان انجام می

ی آماری تحقیق را کلیه معلمان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه با سابقه جامعه باشد.می

-۱۳۹۸دهد که در سال تحصیلی تبریز تشکیل می وپرورشآموزشسال نواحی  ۱۰کمتر از 

وهش با توجه به نسبت سهم گیری در این پژشیوه نمونه باشد.نفر می ۱۲۶به تعداد  ۱۳۹۷

ناحیه بوده است.  برحسبای نسبی در حجم جامعه، تصادفی طبقه وپرورشآموزشگانه  5نواحی 

باشد. حجم نمونه با نفر می ۱۰۰نفر جامعه  ۱۳۰حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به ازای 

، ناحیه ۱۳ه یک در حجم جامعه، به تفکیک در ناحی وپرورشآموزشگانه  5توجه به سهم نواحی 

 (.۱نفر معلم بوده است )جدول   ۳۱و ناحیه پنج  ۱۳، ناحیه چهار ۲5، ناحیه سه ۱۸دو 

 وپرورشآموزش: حجم نمونه مورد مطالعه به تفکیک نواحی ۱جدول 

 جمع کل پنج چهار سه دو یک ناحیه

 ۱۰۰ ۳۱ ۱۳ ۲5 ۱۸ ۱۳ حجم نمونه

 

  تفاده شده است:های زیر اسجهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه

 ای توسعه حرفهپرسشنامه 

 یاستانداردهاای معلمان از پرسشنامه توسعه گیری توسعه حرفهدر این پژوهش برای اندازه

در  یآموزش یاحرفه یگروه استانداردهااستفاده شد.  کایآمر یکنتاک التیدر ا یآموزش یاحرفه

را در  یاگانهنه یبه معلمان، استانداردها هنامیو ارائه گواه یآمادگ یبرا کایآمر یکنتاک التیا

و  ینیآن را مورد بازب زین یالدیم ۱۹۹۹تا  ۱۹۹4نموده و از سال  یطراح یالدیم ۱۹۹۳

 یهادر دسته یاز استانداردها از عبارات مختلف کیسنجش هر  یبراقرار داده است.  دنظریتجد

این  است. ادیز یلیکم تا خ یلیز خا یانهیپنج گز فیط یجداگانه استفاده شده است که دارا
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با  Razmjoui et al( 2019از قبیل پژوهش ) هاییپژوهشسازی و در پرسشنامه در ایران بومی

استفاده شده  ۹۷/۰با پایایی  Mohammadi & Hasani( 2019و در پژوهش ) ۸4/۰پایایی 

 یز معلمان جامعه آمارنفر ا ۳۰ یاجرا آن بر رو قیاز طر پرسشنامه ییایپااست. در این پژوهش 

 ییپرسشنامه با استفاده از روا ییروا به دست آمده است. ۸۲/۰و ضریب آلفای کرونباخ  یبررس

قرار  تائیدگذاشته شده و مورد  یآموزش یهاسرگروه ای دیده نفر از اساتدواز اریدر اخت محتوایی

 . ه استگرفت

 :فرسودگی شغلیپرسشنامه 

ساخته شده است که برآورد جدیدی از پدیده  (Maslach, 1981) این آزمون توسط 

ماده است که به سنجش  ۲۲یعنی فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه شامل  تنیدگی،

فعالیت  چهارچوبدر  زدایی و فقدان موفقیت فردیهای شخصیتپدیده خستگی عاطفی،

ای ی حرفههاهای پرداخته است و بخصوص برای سنجش و پیشگیری از فرسودگی در گروحرفه

گذاری نحوه نمره. (Azizi et al, 2008) شودمانند پرستاران و معلمان و غیره به کار برده می

. به هنگام گرفته استای صورت درجه 5های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ماده

ر های تحت اختیامطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به گزینه

خستگی عاطفی  خرده مقیاس( مربوط به ۱۶،۱4،۱۳،۸،۶،۱،۲،۳، ۲۰) االتؤس .کندبیان می

)مسخ  زداییشخصیت خرده مقیاس( نیز مربوط به ۱5،۱۱،۱۰،5، ۲۲االت )ؤباشند. سمی

( مربوط به خرده مقیاس 4، ۷، ۹، ۲۱،۱۹،۱۸،۱۷،۱۲) االتؤباشند و همچنین سمی شخصیت(

  .باشندد فردی( می)عملکرفقدان موفقیت فردی 

این پرسشنامه جهت امتیازبندی  (۲۲،۲۰،۱۶،۱5،۱4،۱۳،۱۱،۱۰،۸،۶،5،۳،۲،۱) االتؤس

. شوندمستقیم محاسبه می صورتبه (۹،۷،4، ۱۸،۱۷،۱۲، ۱۹، ۲۱) االتؤمعکوس و س صورتبه

 ۹۱/۰توسط خالدی در ایران انجام گرفت، اعتبار کل پرسشنامه  ۱۳۷5ای که در سال در مطالعه

اعتبار پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ با خستگی  ۱۳۷۹گزارش شده همچنین، بدری در سال 

 & Saatchi)نمود  تائید( را ۷۱/۰(؛ عملکرد فردی )۷۹/۰(؛ مسخ شخصیت )۹۰/۰عاطفی )

Asgarian, 2014) نفر از معلمان  ۳۰. مقدار پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با اجرا بر روی
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( و برای کل ۷۸/۰) (؛ عملکرد فردی۸/۰) (، مسخ شخصیت۷۹/۰) فیبرای خستگی عاط

  ( برآورد گردیده است.۸۲/۰پرسشنامه )

 پرسشنامه مدیریت مشارکتی

است که میزان استفاده مدیران از سبک  ایدرجه 5گویه با مقیاس  4۰این پرسشنامه شامل 

 ۱۳۹5ین پرسشنامه در سال کند. امدیریت مشارکتی در مدرسه را از منظر معلمان ارزیابی می

اند. برآورد نموده ۸۹/۰توسط شاقلی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی آن را 

برآورد  ۸4/۰نفر از معلمان  ۳۰پایایی پرسشنامه در مطالعه حاضر با اجرای مقدماتی بر روی 

 گردیده است. 

  PLSافزار دالت ساختاری با نرمها و آزمون فرضیات تحقیق از مدل معابرای تحلیل داده

 اند. ارائه شده ۲و ۱های استفاده شده است که نتایج در شکل

 هایافته

 ۱۳اند. ها زن بودهشناختی نمونه مورد مطالعه همه نمونههای جمعیتدر بررسی ویژگی

صد از در ۱۳درصد از ناحیه سه،  ۲5درصد نمونه از ناحیه دو،  ۱۸ها از ناحیه یک، درصد نمونه

درصد نمونه مورد  4۶اند. در مجموع درصد از ناحیه پنج تبریز انتخاب شده ۳۱ناحیه چهار و 

 ۸۲اند. بیشترین تعداد معلمان با درصد از مدارس روستایی بوده 54مطالعه از مدارس شهری و 

درصد معلمان مورد مطالعه دارای تحصیالت  ۱۶درصد  از تحصیالت کارشناسی برخوردارند. 

 درصد آنان از تحصیالت دکترا برخوردارند )جدول دو(. ۲رشناسی ارشد و کا

 : توزیع فراوانی سطح تحصیالت معلمان مورد مطالعه ۲جدول 

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی

۸۲ ۱۶ ۲ 

 

، فرسودگی شغلی ۲4/۱۰4های توصیفی، میانگین مدیریت مشارکتی در بررسی شاخص

های آماری و طراحی باشد. همچنین تحلیل دادهمی ۷/۱۸۲با  ای برابرو توسعه حرفه ۸۳/۹۱

  نشان داد: PLSافزار مدل معادالت ساختاری با نرم
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دخترانه دوره دوم متوسطه نواحی ای در مدارس معلمان بر اساس توسعه حرفه یشغل یفرسودگ

 شد. بابینی میتبریز با استفاده از مدل معادالت ساختاری قابل پیش وپرورشآموزش

دخترانه دوره دوم متوسطه در مدارس مدیریت مشارکتی معلمان بر اساس  یشغل یفرسودگ

 باشد. بینی نمیتبریز با استفاده از مدل معادالت ساختاری قابل پیش وپرورشآموزشنواحی 

دخترانه دوره دوم متوسطه در مدارس ای معلمان مدیریت مشارکتی بر اساس توسعه حرفه

 باشد. بینی میتبریز با استفاده از مدل معادالت ساختاری قابل پیش رورشوپآموزشنواحی 

، بین توسعه ۳دهد. بر اساس جدول ماتریس همبستگی بین متغیرها را نشان می ۳جدول 

( معناداری وجود دارد. بین مدیریت مشارکتی و ۷۳/۰ای و مدیریت مشارکتی رابطه مثبت )حرفه

 های آن رابطه معکوس معناداری وجود دارد.لی و مؤلفهای با فرسودگی شغتوسعه حرفه

 

 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ۳جدول

توسعه  

 ایحرفه

خستگی 

 عاطفی

فرسودگی 

 شغلی

فقدان 

 موفقیت

مدیریت 

 مشارکتی

مسخ 

 شخصیت

      ۱ ایتوسعه حرفه

     ۱ -۶۶/۰** خستگی عاطفی

    ۱ ۸۹/۰** -۷۶/۰** فرسودگی شغلی

   ۱ ۹۲/۰** ۷۸/۰** -۶۶4/۰** فقدان موفقیت

  ۱ -4۸/۰** -5۸/۰** -5/۰** ۷۳/۰** مدیریت مشارکتی

 ۱ -5۲/۰** ۷۲/۰** ۸۷/۰** ۶۳/۰** -۶۷/۰** مسخ شخصیت

 

دهد. بین متغیرها را نشان می شدهتصحیحمقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین   4جدول 

فرسودگی شغلی بر اساس توسعه  شدهتصحیحریب تعیین های این جدول مقدار ضبر اساس داده

مدیریت مشارکتی بر  شدهتصحیحو مقدار ضریب تعیین  5۸/۰ای و مدیریت مشارکتی حرفه

های ضریب باشد. برای برازش مدل معادالت ساختاری از شاخصمی 54/۰ای اساس توسعه حرفه

ها ) باالی ها در ارتباط با سازهعاملی گویه)حد باالتر از متوسط، مقدار بار  54/۰تعیین با مقدار 
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 کهطوریبه(، استفاده شده است. 4۳/۰بینی مدل ) ( و قدرت پیش۹۶/۱)باالی  T(، مقادیر 4/۰

بینی نیز باالتر از متوسط باالتر از متوسط و میزان قدرت پیش شدهتصحیحمیزان ضریب تعیین 

 5۲/۰با مقدار  شاخص نیا نکهیبا توجه به اتوان گفت، نیز می GOFبر اساس شاخص باشد. می

اساس مدل ارائه  نیبرخوردار است و بر ا ییبرازش باال ییکویباشد، مدل از نمی ۳۶/۰باالتر از 

 برخوردار است. ییشده از اعتبار باال

 

 فرسودگی شغلی بر اساس بینیپیش: مقادیر ضریب تعیین  ۵جدول 

 ای و مدیریت مشارکتیتوسعه حرفه

 رمتغی
ضریب تعیین 

 شدهتصحیح
 ضریب تعیین

 ۸۰۸/۰ ۸۰۷/۰ خستگی عاطفی

 5۸۳/۰ 5۸/۰ فرسودگی شغلی

 ۸5/۰ ۸5/۰ فقدان موفقیت

 54۳/۰ 54۲/۰ مدیریت مشارکتی

 ۷۶۶/۰ ۷۶5/۰ مسخ شخصیت

 

و سطح معناداری ضرایب مسیر متغیرهای مورد مطالعه را نشان داده  T، مقادیر ۶جدول 

های جدول ضریب مسیر تبیین فرسودگی شغلی بر اساس مدیریت است. بر اساس داده

و مقدار سطح معناداری به دست  ۹۶/۱به دست آمده کمتر از  Tمشارکتی به دلیل اینکه مقدار 

بینی فرسودگی شغلی و باشد. و سایر مسیرهای پیشباشد، معنادار نمیمی ۰5/۰آمده باالی 

و سطح معناداری کمتر از  ۹۶/۱باالتر از  Tمقدار ای با های آن بر اساس توسعه حرفهمؤلفه

 باشد.، معنادار می۰5/۰
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 و سطح معناداری ضرایب مسیر متغیرهای مورد مطالعه T: مقادیر 6جدول 

 (Pسطح معناداری ) Tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 ۰۰۰/۰ ۶۷/5 ۷۳/۰ فرسودگی شغلی <-ای توسعه حرفه

 ۰۰۰/۰ 45/۲4 ۷۳/۰ مدیریت مشارکتی <-ای توسعه حرفه

 ۰۰۰/۰ 4۶/۶۹ ۸۹/۰ خستگی عاطفی <-فرسودگی شغلی 

 ۰۰۰/۰ ۱4/۶۸ ۹۲/۰ فقدان موفقیت <-فرسودگی شغلی 

 ۰۰۰/۰ ۳۱/5۱ ۸۷/۰ مسخ شخصیت <-فرسودگی شغلی 

 ۷/۰ ۳۷/۰ ۰4/۰ فرسودگی شغلی <-مدیریت مشارکتی 

- یمشارکت تیریمد <-ای توسعه حرفه

 یشغل یفرسودگ <
۰۶/۰ ۳4/۰ ۷۲/۰ 

 

بینی فرسودگی شغلی بر اساس توسعه دهنده ضرایب مسیر پیشهمچنین نشان ۶جدول 

بینی فرسودگی باشد. مقدار ضریب مسیر پیشای با میانجیگری مدیریت مشارکتی میحرفه

و این مقدار در تبیین مشارکت  ۷۳/۰ای در معلمان مورد مطالعه شغلی بر اساس توسعه حرفه

 باشد.می ۷۳۷/۰ای مدرسه بر اساس توسعه حرفهمعلمان در مدیریت 

بینی فرسودگی شغلی بر ، مقادیر سطح معناداری ضرایب مسیر پیش۶با توجه به جدول 

ای با میانجیگری مدیریت مشارکتی، فقط در تبیین فرسودگی شغلی بر اساس توسعه حرفه

 باشد.اساس مدیریت مشارکتی معنادار نبوده و در بقیه مسیرها معنادار می

بینی فرسودگی شغلی بر و ضرایب مسیر پیش شدهتصحیحدهنده ضرایب شکل یک نشان

بینی قدار ضریب مسیر پیشباشد. مای با میانجیگری مدیریت مشارکتی میاساس توسعه حرفه

و این مقدار در تبیین  ۷۳/۰ای در معلمان مورد مطالعه فرسودگی شغلی بر اساس توسعه حرفه

 باشد.می ۷۳۷/۰ای مشارکت معلمان در مدیریت مدرسه بر اساس توسعه حرفه
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 ایبینی فرسودگی شغلی بر اساس توسعه حرفهو ضرایب مسیر پیش شدهتصحیح: ضرایب ۱شکل 

 با میانجیگری مدیریت مشارکتی

 

بینی فرسودگی شغلی بر با توجه به شکل دو،مقادیر سطح معناداری ضرایب مسیر پیش

ای با میانجیگری مدیریت مشارکتی، فقط در تبیین فرسودگی شغلی بر اساس توسعه حرفه

 باشد.اساس مدیریت مشارکتی معنادار نمی
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ی شغلی بر اساس توسعه گبینی فرسودسیر پیششکل دو: مقادیر سطح معناداری ضرایب م

 ای با میانجیگری مدیریت مشارکتیحرفه

 گیریبحث و نتیجه

ای های پژوهش نشان داد وضعیت مدیریت مشارکتی، فرسودگی شغلی و توسعه حرفهیافته

 توان گفت معلمانمعلمان مورد مطالعه در حد کمتر از متوسط قرار دارد. در تبیین این یافته می

ای و ای را احساس کنند درگیر در مسائل حرفهدر حدی که نیاز به توسعه حرفه احتماالً

همچنین  باشد.اند و این موضوع با پایین بودن مدیریت مشارکتی نیز مرتبط میتخصصی نشده

ای در معلمان بر اساس توسعه حرفه یشغل یفرسودگنتایج نشان داد مدیریت مشارکتی و  

با استفاده از مدل معادالت  زیتبر وپرورشآموزش یوره دوم متوسطه نواحمدارس دخترانه د

و  وزرا ،Yildiz et al (2019) هایاین یافته با نتایج پژوهش باشد.می ینیبشیقابل پ یساختار

، Özer & Beycioglu (2010)،  Pas et al (2012)، Caroli & Sagone (2012)اوغلی بیگی

Hultell et al (2013)، (2015) madaliyeva etal (2015)، Lauermann & Konig (2016) ،

Aronson (2017)، Hoogendijk et al (2018) ،Akhondi & Movahed (2015) همسو و با ،

  باشد.ناهمسو می Dick et al (2015)نتایج پژوهش 
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 یهاتهارموعه ماز آن است که مج یحاک معلمانای مربوط به برنامه توسعه حرفه یهاافتهی

تدریس اثربخش، انگیزش مربوط به  یهاای شامل مهارتدر برنامه توسعه حرفهآنان  موردنیاز

  باشد، ارزشیابی آموزشی و ... میآموزاندانش یایو اول همکاراناثربخش با  عاملآموزان، تدانش

(Bacheler, 2015). یلیتحص شرفتیتواند منجر به پمی رایای ارزشمند است زتوسعه حرفه 

 ,Wise)و بهبود عملکرد معلم شود  شرفتیتواند منجر به پمی نیآموز شود و همچندانش

 هاآندارند،  یکار نهیزم ایکار  کیبه  انهیگراکل یکامل و نگرش یدیای دافراد حرفه .(2017

فراوان  یتجربه ،یمنداز دغدغه یمسئله ناش نیجانبه بر موضوع دارند که اهمه یتسلط و احاطه

توان گفت که اساس، می نیهم بر است. نهیدر آن زم یالزم و کاف یو کسب دانش و خردمند

دارند،  یاتوسعه یازهایشان نیطلبتجربه و جاه ،یشغل هینظر از پاصرف ،معلمان و مدیرانهمه 

به  نکهیا یبرا گردد ییای مشخص و شناساتوسعه حرفه یازسنجین قیاز طر دیکه با

 یهاتیشرکت در فعال ازمندیقوت ببخشند، ن رانیفراگ یریادگیهت بهبود در ج شانیهاتالش

توان گفت توسعه در تبیین این یافته می .(Hayat et al, 2015) ای مداوم هستندتوسعه حرفه

های معلمان، به آنان در پیشگیری و ای از طریق تغییرات مناسب در دانش، نگرش و مهارتحرفه

و نیز برای مدیران مدارس زمینه مناسبی از مدیریت مشارکتی را یا تعدیل فرسودگی شغلی 

 آورد. فراهم می

مدیریت مشارکتی معلمان بر اساس  یشغل یفرسودگهای پژوهش نشان داد همچنین یافته

 یدر مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه نواح یا مشارکت آنان در مدیریت مدرسه

این یافته با  باشد.یمن ینیبشیقابل پ یمعادالت ساختاربا استفاده از مدل  زیتبر وپرورشآموزش

 ، Pellerone et al (2016) ،Rodriguez & Fernandez (2017)های های پژوهشیافته

Khezerlou (2013) ،Javadi (2014) ،Fernet (2012) مدیریت مشارکتی باشد.ناهمسو می ،

 ساز متناسب و اراتیاخت ضیتفو ،یریپذمشارکت و ییجومشارکت، ییتمرکززدا سازنهیزم

 با متناسبها )برنامه در انعطاف جادیاها، برنامه یبرخ یسازیبومها، تیمسئول با اراتیاخت

 شبردیپ یبرا .باشدمی مدارس در ییایپو و تیخالق، یخودراهبرد نهیزم جادیا و( یمیاقل طیشرا

که  یتیریاست. سبک مد ازیمان نساز تیریدر مد آنانامور و اهداف سازمان، به مشارکت دادن 

گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم  یکار یهاگروه لیو تشک یبه مشارکت گروه نجرم
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احساس  دیبا نیروی انسانی. (Babolhavayej, Pashazadeh, 2010)شود و هماهنگ کارها می

 یشنهادهایو پ دیعقا به تیریداشته باشند که مد نانیآزادند و اطم دشانیعقا انیکنند که در ب

است  گرانید دیاحترام گذاشتن به عقا ریمد کی یژگیو ترینمهم رایکند؛ زتوجه می هاآن

(Babolhavayej & Pashazadeh, 2010) . 

گردد در راستای بر اساس نتایج پژوهش حاضر به مسئولین و مدیران مدارس پیشنهاد می

های مناسب مدیریت مشارکتی همچون نظام کاهش فرسودگی شغلی احتمالی معلمان، از ابزار

های توسعه تخصصی استفاده و نیز برنامه هایتیماندازی های کیفیت، راهپیشنهادات، حلقه

های های مطالعاتی به متخصصان، استفاده از تشویقای مناسبی همچون: دادن فرصتحرفه

را طراحی و به کارگیرند. ای در ترفیعات و ... ای و خودتوسعهمالی، توجه به توسعه حرفه

همچنین با توجه به محدودیت ابزارهای مورد استفاده در پژوهش به پرسشنامه، محدویت جامعه 

سال، در سایر  ۱۰آماری و نیز محدویت سوابق خدمتی معلمان مورد مطالعه به کمتر از 

علمان با سوابق ها استفاده و نیز بر روی همه مها از ابزارهای دیگری در گردآوری دادهپژوهش

 خدمتی متفاوت مطالعه شود.
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