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Abstract 

Background & Objective: Nowadays, schools (institutions) are the foundation of any society. Studies indicate that students progress faster 

when their teachers have higher motivation. However, many factors contribute to job motivation, one of them is job burnout, which is one of the 
psychological syndromes followed by conditions such as emotional fatigue (e.g., chronic fatigue, sleep disorder, different physical symptoms), 

depersonalization, pessimistic thoughts about colleagues and clients, feeling guilty, isolation, low daily and work activities, and feelings of 

inadequacy (dissatisfaction with work, feelings of failure and inability, lack of perception and understanding, exploitation, constant feelings of 
oppression, and decreased job performance). Emotional fatigue indicates that a person has experienced long–term emotional exhaustion during 

difficult work activities. Depersonalization is when a person is insensitive and neutral towards others and has a negative reaction. Personal failure 

is when a person believes he or she does not have the necessary competence, efficiency, and productivity. The importance of job burnout and its 
negative effects has encouraged many researchers to investigate this issue. Teaching is one of the most stressful jobs. Therefore, research on this 

topic is necessary both theoretically and practically. According to previous studies, job empowerment based on Gottfredson's theory can improve 

performance in various fields. This study aimed to investigate the effectiveness of job empowerment based on Gottfredson theory on improving 
the components of burnout.  

Methods: This quasi–experimental study has a pretest–posttest design with a follow–up and control group. The statistical population included 

all teachers working in District 2 of Tehran City, Iran, in 2019. A total of 30 teachers were selected using the purposive sampling method 
(considering the inclusion and exclusion criteria) and randomly assigned into the experimental and control groups, with 15 participants in each 

group. The inclusion criteria were teachers aged 35 to 55, gaining more than average score on Job Burnout Questionnaire, and having consent 

to participate in the study. The exclusion criteria were being absent for more than two sessions and being dissatisfied with the intervention. Job 
empowerment based on Gottfredson's theory was administered to the experimental group in eight 90–minute sessions. The components of 

burnout (emotional exhaustion, depersonalization, personal performance) were measured in both groups simultaneously. The follow–up stage 

was performed on the two groups two months after the posttest. The research instrument was the Maslach Burnout Questionnaire (1981). Data 

were analyzed using the repeated measures analysis of variance in SPSS software version 24. P values <0.05 was considered statistically 

significant. 

Results: The results showed that job empowerment based on Gottfredson's theory significantly improved depersonalization components 
(p<0.001) and personal performance (p<0.001) in the experimental group compared to the control group. Besides, the results of the Bonferroni 

post hoc test indicated a significant difference between the mean scores of pretest and posttest phases (p˂0.001) in the experimental group, as 
well as between pretest and follow–up steps (p˂0.001) for depersonalization and personal performance. Moreover, the positive effect of job 

empowerment based on Gottfredson's theory on improving the score of depersonalization and personal performance of teachers remained 

persistent up to the follow–up phase. 
Conclusion: The job empowerment method based on Gottfredson's theory can improve teachers' performance and decrease burnout 

(depersonalization and personal performance) because it has lasting effects.  

Keywords: Gottfredson's theory, Burnout, Emotional exhaustion, Depersonalization, Personal Performance. 
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لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 دادرم برخط انتشار   
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

اکثر معلمان در شغل خود فرسودگی و  دلیلپراسترس است. به همین  ی بسیارهاشغل معلمی از شغل ،ددهمیها نشان گرفته در اکثر فرهنگهای صورتپژوهش زمینه و هدف:
های فرسودگی شغلی گاتفردسون بر بهبود مؤلفه بر نظریٔهرو، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی توانمندسازی شغلی مبتنیازاین ؛کنندکاهش در انگیزه و کارایی را تجربه می

 بود. 
 را تمامیآماری پژوهش حاضر  آزمون و پیگیری بود. جامعٔهپس و آزمون)آزمایش و گواه( با پیش های برابرآزمایشی با استفاده از طرح گروهاین پژوهش از نوع نیمه بررسی:روش

های با درنظرگرفتن مالک گیری هدفمنداستفاده از روش نمونهمنظور تشکیل دو گروه با . بهتشکیل دادند 1۳۹۸وپرورش شهر تهران در سال آموزش دو معلمان شاغل در ناحیٔه
. دو گروهی که به این ترتیب تشکیل شد قرار گرفتندنفر در گروه گواه پانزده نفر در گروه آزمایش و  پانزدهصورت تصادفی سپس به .نفر انتخاب شدند سیورود و خروج، ابتدا 
آزمون روی هر دو گروه اجرا پیگیری سه ماه بعد از پس برای هر دو گروه آزمایش و گواه در یک زمان صورت گرفت. همچنین مرحلٔهگیری متغیرهای وابسته مشابه هم بود و اندازه

را تفردسون گا بر نظریٔهآموزش توانمندسازی شغلی مبتنی ای مداخلٔهدقیقهنود جلسٔه هشت( بود. گروه آزمایش 1۹۸1) فرسودگی شغلی مسلش نامٔهشد. ابزار پژوهش پرسش
  تحلیل شدند.۰٫۰۵گیری مکرر در سطح معناداری و آنالیز واریانس با اندازه ۲۴ نسخٔه SPSSافزار های پژوهش با استفاده از نرم. یافتهدریافت کرد

 (p<۰٫۰۰1)مسخ شخصیت  ثیر معناداری در مؤلفٔهأگروه گواه تدرمقایسه با گاتفردسون در گروه آزمایش  بر نظریٔهتوانمندسازی شغلی مبتنی ،ها نشان دادنتایج تحلیل داده ها:یافته
 . رد( در معلمان داp<۰٫۰۰1)عملکرد شخصی  مؤلفٔهو 

های لفهؤمبر بهبود  قابلیت کاربرد دارد وگاتفردسون در ارتقای عملکرد معلمان  بر نظریٔهروش توانمندسازی شغلی مبتنیاز آن است که های پژوهش حاکییافته گیری:نتیجه
  .استاثربخش  مسخ شخصیت و عملکرد شخصی() فرسودگی
 گاتفردسون، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مـسخ شخصیت، عملکرد شخصی. نظریٔه ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
ترین نهاد اجتماعی است. نهادی پرورش مهموشکی نیست که آموزش

که از متن جامعه سر برآورده، مدام در تعاملی سازنده با جامعه است و 
برد. این نهاد در پیشرفت جامعه چنان تأثیری دارد که آن را به جلو می

وپرورش نیز مانند هر نظامی، از توان آن را نادیده گرفت. آموزشنمی
که هریک به پیشبرد اهداف آن کمک است اصری تشکیل شده عن
مهم این نظام است بسیار کنند. پرواضح است که معلم، از عناصر می

تر است. این عملکرد (. در هر سازمانی، نیروی انسانی رکن اصلی1)
 ؛سازمان بینجامد نبودنتواند به موفقیت یا موفقکارکنان است که می

اند ها سعی کردههای اخیر، سازمانسال پس تعجبی ندارد که در
دنبال طرقی توجهشان را بیش از پیش به کارکنان خود معطوف دارند و به

باشند که برای نیروی انسانی ایجاد انگیزه کنند. این اقدام، باعث 
تر باشد و های سازمانی سازندهشود مشارکت کارکنان در طرحمی

ها به آموزش نیروی ی سازمان(. برخ۲کارایی سازمان بهبود یابد )
در این قبیل  دهد،می. تجربه نشان دارندانسانی توجه بیشتری 

روزکردن اطالعات و دائم در حال بهطور بهها، نیروی انسانی سازمان
وری و کارایی را افزایش دهد. پویایی، راهکارهای علمی است تا بهره

سازمانی و تعامل خالقیت، میل به رشد و ایجاد تحول در عوامل درون
هایی است. با این با محیط از خصوصیات بارز چنین سازمان

تواند به طریق است که مدیریت منابع انسانی میخصوصیات و بدین
عملکردی مطلوب برسد و راه را برای رسیدن به اهداف سازمانی هموار 

 (. ۳) سازد
شمار در جامعه بهسازی انسان مهمبسیار های ها از پایهامروزه آموزشگاه

 ؛تربیت هستندوروند و درنتیجه یکی از اجزای مهم سازمان تعلیممی
عنوان واقعیتی کوشند و بهتربیت میوزیرا در نیل به اهداف تعلیم

(. ۴) ناپذیر از جامعه و در تعامل با آن هستنداجتماعی، جزئی جدایی
ستلزم آن است وپرورش، مبا وقوف بر این نکته که تحقق اهداف آموزش

که تشخیص و  شودمشخص میدرستی مدیریت شوند، که مدارس به
ای که توان انجام کار گونههای انگیزشی برای معلمان، بهتقویت محرک

ها معلم انگیزٔه هها افزایش دهد، چقدر کارساز خواهد بود. هرچرا در آن
نیز در کالس افزایش  هاآن تبع کاراییهبرای کارکردن بیشتر باشد، ب

معلمان بیشتر  وقتی انگیزٔه ،دهدخواهد یافت. تحقیقات نشان می
(. عوامل بسیاری ۵) کنندآموزان نیز بیشتر پیشرفت میباشد، دانش
 کندکمک می 1ها، به افزایش انگیزه در شغلکه رعایت آنوجود دارد 

حساس تعلق، نیازهای روانی و اجتماعی مانند اعتبار، ا که عبارتند از:
مواجهه با  :احساس مسئولیت و مشارکت؛ نیازهای شناختی مانند

داشتن وظایف گوناگون؛ عوامل مادی. عهدهچالش، داشتن خالقیت، بر
ست و ا زااسترسبسیار  یهاشغل معلمی از مشخص شد، پژوهشیدر 

مواجهه با این  دلیلکند. بهها صدق میغالب فرهنگ مطلب برایاین 
ها درمعرض فرسودگی و کاهش انگیزه و کارایی سترس، معلمحجم از ا
شناختی است که این ، سـندرمی روان۲(. فرسودگی شـغلی۶هستند )

                                                      
1. Job  
2. Job burnout 
3. Emotional exhaustion 
4. Depersonalization 
5. Emotional fatigue 
6. Depersonalization 

 )خستگی مـزمن، اختالالت ۳هیجانی حاالت را در پی دارد: خـستگی
افکار منفی و  ؛ 4مسخ شخصیت ؛مختلف( جسمی خـواب، عالئم

فعالیت  کاهش ؛انزوا ؛احساس گناه ؛ناراجعبدبینانه به همکاران و مُ
کفایتی )نارضایتی از کار، احساس احساس بی ؛کاری و روزمره

و درک، احساس  دادن قـدرت تشخیصشکست و نـاتوانی، ازدسـت
(. اهمیت ۷دائم اجحاف و استثمار و کاهش عملکرد شـغلی( )

ثیرات منفی آن، پژوهشگران بسیاری را بر آن أفرسودگی شغلی و ت
ت تا در این زمینه به تحقیق بپردازند. تیان و همکاران طی تحقیقی داش

بردن فرسودگی شغلی در اپراتورهای چینی، کلید ازبین دریافتند،
 (. تحقیقات ژائو۸شناختی است )پذیری و توانمندسازی روانانعطاف

شناختی به کاهش فرسودگی مداخالت روان ،مشخص کرد همکاران و
 (.۹کند )ای کمک میهای حرفهشغلی و کنترل رفتار

شناختی بـه اسـترس اسـت کـه بـا فرسودگی شغلی درواقع پاسخی روان
یویژگی ت5هایی همچون خستگی عاطف  نبودو   6، مسخ شخصی

شود. کارکنانی که دچار خستگی عاطفی همراه می  ۷عملکرد فردی
آیند. این امر سبب های شغلی خود برنمیدرخواست شوند، از عهدٔهمی
شود این کارکنان برای انجام وظایف و برخورد مناسب با ارباب می

رجوع، دیگر انرژی الزم را نداشته باشند. خستگی عاطفی نشان 
عاطفی  های کاری دشوار، دچار تخلیٔهفرد طی فعالیت ،دهدمی

ای است که فرد هگون(. مسخ شخصیت به1۰بلندمدت شده است )
احساس و خنثی است و واکنشی منفی دارد. دیگران بی درقبال

درحقیقت، فرد دربرابر افرادی که به توجه و مراقبت نیاز مستقیم دارند، 
شود که فرد دچار کند. این عالئم سبب میای عاطفی را حس میفاصله

دربرابر  د، بـه شـغلش نگرشی منفی داشته باشد وشو ۸منفـی  ٔخودپنداره
شده پشت این رفتارها تفاوتی رفتار کند. واقعیت پنهانن با بیاـراجعمُ

کننـد از خود و شغلشان دور شده آن است کــه کارکنــان احــساس مـی
(. احساس 11اند )اشتیاقشان را از دست داده و و درنتیجه شور

ند کهای فرد است. وی گمان میفردی حاصل خودارزیابی نبودنموفق
وری الزم را ندارد و درنتیجه، خود را که شایستگی، کارآمدی و بهره

پندارد. چنین حسی درنهایت اثرات منفی گوناگونی بر فرد ناموفق می
کند. هنگامی که ازجمله اینکه عملکرد وی را تضعیف می ؛گذاردمی

ها و امور دشواری مواجه شان با چالششغلی کارکنان در زمینٔه
کند احساسات ها کمک مییاز به موفقیت در این چالششوند، نمی

نیازی به میان بی ،دهدمثبتشان تقویت شود. مطالعات نشان می
ای منفی وجود دارد. هنگام رفتگـی شـغلی رابطـهموفقیت و تحلیل

شود و در این رفتگی شغلی، فرد به خودارزیابی منفی متمایل میتحلیل
رد مناسب و موفقی نیست. حاصل این کند در کارش فحالت، تصور می

کند و بنابراین از تالش تصورات، آن است که فرد احساس شکست می
 (.1۲کشد )برای انجام کارها و کنترل تغییرات محیطی، دست می

، یکی از نظریاتی است که بر ۹محدودیت و سازش گاتفردسون نظریٔه
 یت، نژاد و طبقٔهگوید جنستکیه دارد. این نظریه می توانمندسازی شغلی

7. Personal performance 
8. Negative self-concept 
9. Gottfredson’s Circumscription Compromise Theory 
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۳ 

آورد وجود میها بهاجتماعی افراد، انتظارهای شغلی گوناگونی در آن
تأثیر قرار عد وجود دارد که انتخاب شغل افراد را تحت(. سه ب1۳ُ)

سازد: ها، مشخص میشان را از شغلهای شناختیدهد و برنامهمی
های کاری. زمینه ؛موقعیت اجتماعی آن شغل ؛میزان مردانگی یا زنانگی

شناختی و اجتماعی هستند. میان روان افراد دارای دو نوع خودپندارٔه
اجتماعی است که انتخاب شغل را  این دو، بیشتر خودپندارٔه

بیان  1۹۸1در گاتفردسون  (. نظریٔه1۴دهد )الشعاع قرار میتحت
فرد را نشان  ای است که خودپندارٔه، آینه1آرزوهای شغلی کند،می
دهد. حال نظری به تعریف خودپنداری بیندازیم: خودپنداره می

هایی ازقبیل خود، در زمینه ای است از باورهای فرد دربارٔهمجموعه
ها و تمایالت و جایگاهی که در جامعه برای خود شخصیت، گرایش

جویند که با تصویرشان از خود (. افراد مشاغلی را می1۵) شودمیقائل 
ها را در شغلشان بازتاب دهد حال، دانش آنزگار باشد و درعینسا
گروند که مسیر روشنی دارند و آسان هایی می(. آنان بیشتر به شغل1۶)

کردن مشکالت شغلی، پس برای برطرف ؛توانند به آن دست یابندمی
بر سر راه رسیدن به فرصت  موجود توان قدم اول را شناخت موانعمی

گاهی و آموزش فرد برای قدمآل شغلی ایده  گذاشتن در مسیر رشدو نیز آ
محدودیت و سازش مشکالت فرد را در   ٔ. گاتفردسون در نظریهدانست
گزیدن برکه فرد هنگام  داردکند. وی تأکید گیری شغلی لحاظ میتصمیم

 ،د. وی معتقد استکناش را ارزیابی پنداری شغلیشغل، باید خویشتن
در آنان  ، افزایش آگاهی کارکنان و نقشآموزش این رویکردها

کاهد می هاآمیز کارها، از فرسودگی شغلی آنداری موفقیتعهده
محدودیت  نظریٔه ،توان گفتوجه به آنچه گفته شد میتبنابراین با ؛(1۷)

های فرسودگی شغلی و متغیرهای و سازش گاتفردسون بر مؤلفه
سائوساید و جوم طی  ثیرگذار است. در این راستا،أهمپوشان آن ت

گاتفردسون، بر  سازش شغلی در نظریٔه ،تحقیقی کوشیدند نشان دهند
کنند، چه میزان رضایت شغلی و نوع احساساتی که کارکنان تجربه می

مستقیم بر کاهش طور بهسازش شغلی  ،ها دریافتندتأثیری دارد. آن
 ی(. شریف1۸گذارد )احساسات منفی و افزایش رضایت شغلی اثر می

ای به این نتیجه رسیدند که رویکرد محدودیت و در مطالعه و همکاران
 (. 1۹کند از عالئم فرسودگی شغلی کاسته شود )سازش کمک می

کارگیری پژوهش حاضر، به ،توان نتیجه گرفت، میبیان شداز شرحی که 
نظری، ثابت شد که  عملی ضروری است. از جنبٔه نیزنظری و  از جنبٔه

گاتفردسون، عملکرد افراد را در  بر نظریٔهتوانمندسازی شغلی مبتنی
های گوناگون بهبود بخشیده است. علم به کارایی این رویکرد در حوزه

تأثیر این  در زمینٔههایی پیشرفت عملکرد معلمان و نیز نبود پژوهش
داشت که  را بر آنحقق روش بر کاهش فرسودگی شغلی در معلمان، م

کاربردی رویکرد، باید گفت  . نظر به جنبٔهدهدپژوهش حاضر را ارائه 
گاتفردسون بر بهبود  بر نظریٔههنگامی که تأثیر توانمندسازی شغلی مبتنی

فرسودگی شغلی معلمان بر سایر محققان آشکار شود، زمینه برای 
رای تواند راه را باین تحقیق می .های بعدی فراهم خواهد آمدپژوهش

کوشند با فرسودگی شغلی در ران و مشاورانی که میگمحققان و درمان
آموزش روش ضمن با در معلمان مبارزه کنند، هموار سازد.

سازی معلمان و گاتفردسون، آگاه بر نظریٔهتوانمندسازی شغلی مبتنی
                                                      

1. Job aspirations 

توان به بهبود توجه به نقش این رویکرد در بهبود عملکرد افراد، می
تر، پژوهشی ر معلمان اقدام کرد. ازآنجاکه پیشفرسودگی شغلی د

الگوهای مختلف برای کاهش فرسودگی شغلی در معلمان  دربارٔه
تر شد و زمینه صورت نگرفته بود، نیاز به وجود چنین تحقیقی پررنگ

را فراهم ساخت تا پژوهش حاضر انجام گیرد. این پژوهش با هدف 
گاتفردسون بر بهبود  نظریٔهبر تعیین تأثیر توانمندسازی شغلی مبتنی

 های فرسودگی شغلی معلمان تدوین و اجرا شد.مؤلفه

 بررسیروش 2
های آزمایشی با استفاده از طرح گروهنیمه این پژوهش از نوع مطالعٔه

آزمون و پیگیری بود. پس و آزمونبا پیشهمراه )آزمایش و گواه(  برابر
 دو معلمان شاغل در ناحیٔه را تمامیآماری پژوهش حاضر  جامعٔه

. برای تعیین تشکیل دادند 1۳۹۸وپرورش شهر تهران در سال آموزش
های آزمایشی و حجم نمونه از قراردادهای مرسوم در پژوهش

در را آزمایشی استفاده شد. تاپاچنیک و فیدل حجم نمونه نیمه
نفر در هر گروه  پانزدهآزمایشی حداقل های آزمایشی و نیمهپژوهش

روش هدفمند بود. بهگیری در این پژوهش نمونه (.۲۰) تعیین کردند
با  گیری هدفمندمنظور تشکیل دو گروه با استفاده از روش نمونهبه

صورت معلم به سیهای ورود و خروج، ابتدا درنظرگرفتن مالک
عنوان گروه نفر به پانزدهتصادفی  طورسپس به .هدفمند انتخاب شدند

های . مالکندعنوان گروه گواه در نظر گرفته شدنفر به پانزدهآزمایش و 
از: دارابودن میانگین نمرات  عبارت بودبه پژوهش ها ورود آزمودنی

 ۳۵حداقل سن  ؛فرسودگی شغلی نامٔهتر از حد متوسط در پرسشیشب
رضایت آگاهانه به شرکت در پژوهش.  ؛سال ۵۵سال و حداکثر 

غیبت بیش از دوجلسه و  شاملها های خروج آزمودنیمالک
در این مطالعه از ابزار زیر  .بود از شرکت در جلسات نداشتنرضایت

 های فرسودگی شغلی استفاده شد. لفهؤبرای بررسی م
ش نامٔهپرسش - این  :(1۹۸1 )مسلش،  ۲فرسودگی شغلی مسل

ساخته شد که برآورد جدیدی  1۹۸1نامه توسط مسلش در سال پرسش
که به  داردال ؤس ۲۲نامه پرسش (.۲1) استفرسودگی  از پدیدٔه

 های مسخ شخصیت و عملکردسنجش خستگی عاطفی، پدیده
خصوص برای هو ب پردازدمیای شخصی در چهارچوب فعالیت حرفه

ای مانند پرستاران های حرفهسنجش و پیشگیری از فرسودگی در گروه
نامه های پرسشالؤگذاری سنمره د. نحؤهروکار میو معلمان و غیره به

های این گیرد. گزینهای صورت میدرجههفتبراساس مقیاس لیکرت 
خیلی  و متوسط، زیاد یشتر ازآزمون با هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، ب

مقیاس توسط آزمودنی،  هنگام مطالعٔهزیاد مشخص شده است که به
کند. های تحت اختیار بیان میشخص احساس خود را باتوجه به گزینه

مقیاس مربوط به خرده ۲۰، 1۶، 1۴، 1۳، ۸، ۶، ۳، ۲، 1های الؤس
مربوط به  ۲۲، 1۵، 11، 1۰، ۵های الؤخستگی عاطفی، س

، 1۹، 1۸، 1۷، 1۲، ۹، ۷، ۴االت ؤمقیاس مسخ شخصیت و سخرده
. امتیازبندی استشخصی  مقیاس عملکردمربوط به خرده ۲1

، 1، خیلی کم صفرز که به هرگ استصورت های این آزمون بدینگزینه
داده  ۶و خیلی زیاد  ۵زیاد  ،۴متوسط بیشتر از  ،۳، متوسط ۲کم 

2. Maslach Burnout Inventory 
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۴ 

، 1۵، 1۴، 1۳، 11، 1۰، ۸، ۶، ۵، ۳، ۲، 1های الؤالبته س ؛شودمی
صورت معکوس و بندی بهامتیاز براینامه این پرسشدر  ۲۲، ۲۰، 1۶
صورت مستقیم به ۲1، 1۹، 1۸، 1۷، 1۲، ۹، ۷، ۴های الؤس

را نامه ( پایایی پرسش1۹۸۳شود. مسلش و جکسون )ه میمحاسب
 درصد۸تا۶های کوتاه تا یک ماه از بازآزمون در دورهروش آزمونبه

ی را در مدت یبازآزمون، پایاآزمون دو مطالعٔه؛ در (۲۲) گزارش کردند
معلم  هفتصدای از سال بررسی کردند. ضریب پایایی در نمونهیک
نفر شاغل در خدمات  ۴۶دیگری شامل  و در نمونٔهدرصد ۶۷تا۳۳

 استفاده شدان ب(. این ابزار توسط فیل۲۲) بود درصد۶۲تا۳۴انسانی از 
. شودمیتأیید  های موجود اعتبار و پایایی علمی آنکه براساس گزارش

ان، میزان ثبات داخلی مقیاس فرسودگی بهای فیلبراساس گزارش
شده های دادهیان پاسخ( مr=۰٫۶۹شغلی مسلش مبین همبستگی قوی )

های پایایی ، این مطالعه ویژگیهمچنینآزمون مجدد بود.  در دو مرحلٔه
مسخ برای و  ۰٫۸۴خستگی عاطفی  هایلفهؤنامه را برای مپرسش

نامه نیز اعتبار اعتبار این پرسش بارٔهگزارش کرد. در ۰٫۷۴شخصیت 
ی فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغل نامٔهزمان بین پرسشهم

 (. ۲۳) دست آمدمعکوس به فیلدورت محاسبه شد که رابطٔهپری
منظور اجرای این پژوهش مراحل زیر طی شد: در ابتدای اجرای به

کنندگان اول( برای تمامی شرکت پژوهش، پژوهشگر )نویسندٔه
و به  بیان کرداهمیت و هدف اجرای جلسات درمانی  توضیحاتی دربارٔه

آزمون، گروه آزمایش در داد. پس از انجام پیشهای آنان نیز پاسخ الؤس
آموزش توانمندسازی  گروهی مداخلٔه شیؤهای بـهدقیقهنودجلسٔه  هشت

 آن در جدول که خالصٔه را دریافت کردگاتفردسون  بر نظریٔهشغلی مبتنی
آورده شده است. برای بررسی روایی محتوایی جلسات آموزشی از  1

شناسی دانشگاه استفاده اساتید رواننفر از  پنجو نظر  CVRشاخص 
از روایی محتوایی مطلوب حاکی ودست آمد به ۰٫۹۹شد که مقدار آن 

(. همچنین 1۹) رسیدیید أتبه و اثربخشی آن نیز  استمداخله  برنامٔه
گونه آموزشی تا پایان های گروه گواه هیچالزم به ذکر است آزمودنی

شروع جلسات و بعد از اتمام یند پژوهش دریافت نکردند. قبل از افر
گیری . اندازهشدندنامه ارزیابی پرسش وسیلٔهجلسات، هر دو گروه به

متغیرهای وابسته برای معلمان هر دو گروه آزمایش و گواه در یک زمان 
آزمون روی هر دو گروه پیگیری سه ماه بعد از پس صورت گرفت. مرحلٔه

پژوهش برای افراد گروه گواه منظور رعایت اصول اخالقی اجرا شد. به
 همچنین دربارٔه ؛نیز بعد از پژوهش جلسات آموزشی گذاشته شد

های پژوهش اطمینان داده شد. درنهایت بودن اطالعات نمونهمحرمانه
گیری و آنالیز واریانس با اندازه ۲۴ نسخٔه SPSSافزار با استفاده از نرم

اسمیرنف کولموگروف خلی، آزمونوممکرر، آزمون لون، آزمون کرویت
 ۰٫۰۵ها در سطح معناداری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل داده

 کار رفت.به

 گاتفردسون جلسات آموزشی نظریٔه . خالصٔه1 جدول
 شرح جلسه جلسه

 اول
تعریف فرسودگی شغلی و اهمیت و ضرورت بررسی  گویی دربارٔهمعرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، بیان اهداف و مقررات تشکیل گروه و مقدمه

 مفهوم فرسودگی شغلی

 دوم

ها و خود باتوجه به ارزش شناختی یعنی تصور فرد دربارٔهپنداری روانعد خویشتنگاتفردسون )دو بُ پنداری نظریٔهآشنایی با بحث خویشتن
جنسیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود(،  خود با تکیه بر دیدگاه فرد دربارٔه پنداری اجتماعی یعنی تصور فرد دربارٔهعالیقش و خویشتن

پنداری روانی و فرسودگی شغلی با خویشتن بررسی رابطٔه تکلیف در زمینٔه ارائٔه ،پنداری روانی و اجتماعی اعضا در جلسهبررسی خویشتن
 شده توسط گاتفردسوناجتماعی مطرح

 پنداری روانی و اجتماعی اعضا و ارتباط آن با فرسودگی شغلیو شناخت نقاط قوت و ضعف خویشتن قبل بررسی تکلیف جلسٔه سوم

 چهارم
گیری گیری براساس جنسیت و جهتگیری براساس اندازه و توانایی، جهتگاتفردسون یعنی جهت پنداری طبق نظریٔهمعرفی مراحل رشد خویشتن

 آن با فرسودگی شغلی کردن رابطٔهفردبودن و مشخصاس منحصربهگیری براسهای اجتماعی و جهتبراساس ارزش

 پنجم
های کاهش های مثبت و شیوههای تقویت ویژگیشیوه بحث دربارٔه ،فرد اعضا و ارتباط آن با فرسودگی شغلیهای منحصربهویژگی بحث دربارٔه

 های منفی اعضای گروهویژگی
 پنداره و ارتباط آن با فرسودگی شغلیهای شغلی براساس رشد خویشتنگاتفردسون یعنی محدودیت انتخاب آشنایی با مفهوم محدودیت نظریٔه ششم
 معنای تعدیل آرزوها با واقعیت بیرونیگاتفردسون به نظریٔه آشنایی با مفهوم مصالحٔه هفتم
 آزموناجرای پس ،االتؤبندی جلسات، پاسخ به سجمع هشتم

 هایافته 3
های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( در این بخش ابتدا شاخص

مسخ ، های خستگی عاطفیلفهؤم) های فرسودگی شغلیلفهؤنمرات م
های آزمایش و گواه در مراحل (، در گروهشخصی شخصیت، عملکرد

 (. ۲ )جدول آزمون و پیگیری ارائه شده استپس و آزمونپیش
، در گروه آزمایش برخالف شودمشاهده می ۲طورکه در جدول همان

های لفهؤآزمون، نمرات مآزمون درمقایسه با پسگروه گواه در پیش
خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد شخصی کاهش یافته و در 

آزمون تغییرات محسوس نبوده است. در گروه پیگیری درقیاس با پس
آزمون و پیگیری تغییر چندانی ندارد. آزمون تا پسگواه نمرات از پیش

گیری ها از تحلیل واریانس با اندازهبرای بررسی معناداری این تفاوت
ها، مکرر استفاده شد. قبل از استفاده از این مدل آماری و تحلیل داده

ها و آزمون کرویت بودن، همگنی واریانسآن شامل نرمال سه مفروضٔه
کار بهاسمیرنف ودن، آزمون کولموگروفببررسی نرمال برای. شدبررسی 

د. همچنین برای بررسی رسییید أتبه ها بودن دادهکه فرض نرمال رفت
 ،استفاده شد. نتایج نشان داد همگنی واریانس متغیرها از آزمون لوین

بنابراین واریانس  است؛دار اآزمون لون در متغیرهای پژوهش غیرمعن
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۵ 

داری متفاوت نبود و اطور معنبهخطای دو گروه در متغیرهای پژوهش 
فرض کرویت براین پیشها تأیید شد. عالوهآن فرض همگنی واریانس

برای را گیری مکرر نتایج تحلیل واریانس با اندازه ۳برقرار بود. جدول 

های لفهؤبررسی اثرات اصلی گروه، زمان و اثر تعاملی زمان و گروه در م
 دهد.شخصی نشان می خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد

 تفکیک دو گروههای توصیفی متغیرهای پژوهش به. نتایج شاخص۲جدول 
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش شاخص گروه متغیر

 خستگی عاطفی
 آزمایش

 ۳۴٫۶۰ ۳۳٫۸۷ ۳۷٫1۳ میانگین

 ۴٫۹1 ۴٫۹۳ ۴٫۳۹ انحراف معیار

 کنترل
 ۳۶٫۹۳ ۳۶٫۷۳ ۳۷٫1۳ میانگین

 ۴٫۶۵ ۴٫۰1 ۳٫۸۳ انحراف معیار

 مسخ شخصیت
 آزمایش

 1۹٫۶۷ 1۹٫۲۷ ۲۳٫۰۷ میانگین

 ۲٫۹۷ ۳٫۲۲ ۴٫۸۶ انحراف معیار

 کنترل
 ۲1٫۹۳ ۲1٫۶۰ ۲۲٫۰۷ میانگین

 ۳٫۵۹ ۳٫۸۹ ۴٫۶1 انحراف معیار

 عملکرد شخصی
 آزمایش

 ۲۷٫۰۷ ۲۶٫1۳ ۳1٫۶۰ میانگین

 ۳٫۰۶ ۳٫۵۰ ۴٫۰۷ انحراف معیار

 کنترل
 ۳۰٫۸۰ ۲۹٫۲۰ ۳۰٫۸۰ میانگین

 ۴٫۳۶ ۳٫۸۴ ۴٫۰۶ انحراف معیار

 های فرسودگی شغلیلفهؤگیری مکرر برای منتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه .۳جدول 
 اثر اندازٔه p مقدار F منابع تغییرات متغیر

 خستگی عاطفی

 ۰٫1۳ ۰٫۰۳1 ۴٫۲۵ زمان

 ۰٫۰۹ ۰٫۰۸۵ ۲٫۷۲ زمان*گروهتعامل 

 ۰٫۰۵ ۰٫۲۴1 1٫۴۳ گروه

 مسخ شخصیت

 ۰٫۲۵ <۰٫۰۰1 ۹٫1۳ زمان

 ۰٫1۹ ۰٫۰1۵ ۶٫۳۷ تعامل زمان*گروه

 ۰٫1۳ ۰٫۰۳۶ ۳٫۸۷ گروه

 عملکرد شخصی

 ۰٫۴1 <۰٫۰۰1 1۹٫۲۸ زمان

 ۰٫۲۴ <۰٫۰۰1 ۹٫۰1 تعامل زمان*گروه

 ۰٫1۴ ۰٫۰۴1 ۳٫۶۳ گروه

خستگی  لفٔهؤاثر اصلی زمان برای م ،توان گفتمی ۳مطابق با جدول 
آزمون پیش خستگی عاطفی از مرحلٔه لفٔهؤم یعنی ؛عاطفی معنادار است

اما اثر اصلی  ؛(p=۰٫۰۳1) پیگیری کاهش پیدا کرده است تا مرحلٔه
 یست؛نادار نلحاظ آماری معتعامل زمان و گروه به نیزگروه و 

کاهش خستگی عاطفی در طول مطالعه بین دو  باوجودمعناکه بدین
( اصلی زمان 2η) اثر گروه تفاوت معناداری مشاهده نشده است. اندازٔه

خستگی عاطفی  لفٔهؤدرصد از تغییرهای م1۳ ،بود که نشان داد ۰٫1۳
، ۳براین، براساس جدول سبب اثرات زمان است. عالوهبه

، اثر مسخ شخصیت لفٔهؤدر م ،ها مشخص کردداده وتحلیلتجزیه
تعامل  نیز( و p=۰٫۰۳۶( و اثر اصلی گروه )p<۰٫۰۰1اصلی زمان )

اثر  لحاظ آماری معنادار است. اندازٔه( بهp=۰٫۰1۵زمان و گروه )
(2η) درصد از تغییرهای 1۳ ،بود که نشان داد 1۳٫۰اثر اصلی گروه
درصد از ۲۵گروهی و  از تغییرهای، ناشیمسخ شخصیت لفٔهؤم

سبب اثرات زمان است. باتوجه به نتایج این لفه، بهؤتغییرهای این م
ها در گروه مداخله در طول زمان آزمون، روند کاهشی معنادار میانگین

از تأثیر آموزش توانمندسازی و غیرکاهشی آن در گروه گواه، حاکی

بر میزان مسخ شخصیت در معلمان  گاتفردسون بر نظریٔهشغلی مبتنی
وتحلیل تجزیهبراساس  ،توان گفتمی ۳ براین، طبق جدول. عالوهبود
( و اثر p<۰٫۰۰1، اثر اصلی زمان )عملکرد شخصی لفٔهؤدر م، هاداده

لحاظ ( بهp<۰٫۰۰1تعامل زمان و گروه ) نیز( و p=۰٫۰۴1اصلی گروه )
 ،بود که نشان داد 1۴٫۰گروه ( اصلی 2ηاثر ) آماری معنادار است. اندازٔه

از تغییرهای ، ناشیعملکرد شخصی لفٔهؤدرصد از تغییرهای م1۴
سبب اثرات زمان است. لفه، بهؤدرصد از تغییرهای این م۴1گروهی و 

ها در گروه باتوجه به نتایج این آزمون، روند کاهشی معنادار میانگین
از تأثیر حاکیمداخله در طول زمان و غیرکاهشی آن در گروه گواه، 

عملکرد بر میزان  گاتفردسون بر نظریٔهآموزش توانمندسازی شغلی مبتنی
منظور آگاهی بیشتر از آزمون تعقیبی . بهبوددر معلمان  شخصی

 بونفرونی استفاده شد.
از تفاوت دهد، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکینشان می ۴جدول 

آزمون آزمون با پسراحل پیشهای گروه آزمایش در ممعنادار میانگین
(۰٫۰۰1>p) پیش و( ۰٫۰۰1آزمون با پیگیری>p برای متغیرهای )

 ؛خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد شخصی است
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۶ 

های گروه آزمایش در تفاوت معنادار میانگین بیانگربراین، نتایج عالوه
( برای متغیرهای مسخ p<۰٫۰۵) آزمون و پیگیریمراحل پس
آزمون و اما تفاوتی در مراحل پس ؛عملکرد شخصی استشخصیت و 

( که p=۰٫۵1۰) دشومیپیگیری در متغیر خستگی عاطفی مشاهده ن

 بر نظریٔهثیر آموزش توانمندسازی شغلی مبتنیأماندگاری ت دهندٔهنشان
 مسخ شخصیت و عملکرد شخصی در مرحلٔه هایگاتفردسون بر نمره

 پیگیری است.

 های اثر زمانزوجی میانگین نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسٔه .۴جدول 
 مقدار احتمال خطای معیار تفاوت میانگین (j) مرحله (i) مرحله متغیر

 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۸۴ ۳٫۸۸۸ آزمونپس آزمونپیش خستگی عاطفی
 <۰٫۰۰1 ۰٫۶۰۴ ۳٫۳11 پیگیری  
 ۰٫۵1۰ ۰٫۴1۴ -۰٫۵۷۸ پیگیری آزمونپس 

 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۵1 ۳٫۰۶۷ آزمونپس آزمونپیش مسخ شخصیت
 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۷۶ ۲٫۲۸۹ پیگیری  
 ۰٫۰۰۴ ۰٫۲۲۴ -۰٫۷۷۸ پیگیری آزمونپس 

 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۸۵ ۴٫۲۸۹ آزمونپس آزمونپیش عملکرد شخصی
 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۷۰ ۲٫۸۴۴ پیگیری  
 <۰٫۰۰1 ۰٫۳۵۳ -1٫۴۴۴ پیگیری آزمونپس 

 تفکیک دو گروه آزمایش و گواه. تغییرات نمرات مسخ شخصیت در طول زمان به1نمودار 

 تفکیک دو گروه آزمایش و کنترلشخصی در طول زمان به . تغییرات نمرات عملکرد۲نمودار 

آزمون مسخ آزمون و پسنمرات پیش شود،مشاهده می 1نمودار در 
؛ اما در گروه گواه تغییر یافته استشخصیت در گروه آزمایش، کاهش 

شخصی را در  وضعیت نمرات میانگین عملکرد ۲ناچیز است. نمودار 
 دهد.دو گروه و در سه مرحله ارزیابی نشان می

 بحث  ۴
بر هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی توانمندسازی شغلی مبتنی

های فرسودگی شغلی بود. نتایج گاتفردسون بر بهبود مؤلفه نظریٔه
 بر نظریٔهروش توانمندسازی شغلی مبتنی ،ها نشان دادتحلیل داده
 رد؛ثیر داأنمرات مسخ شخصیت و عملکرد شخصی تبر  گاتفردسون

گروه گواه موجب بهبود بیشتر  درمقایسه باگروه آزمایش در که طوریهب

نمرات مسخ شخصیت و عملکرد شخصی شده است. همچنین باتوجه 
 درمقایسه باپیگیری  به اینکه بهبود نمرات فرسودگی شغلی در مرحلٔه

دار بود، روند کاهش نمرات مسخ شخصیت و عملکرد اآزمون معنپیش
ه داشت آزمون ادامپیش مرحلٔه درمقایسه باشخصی در مراحل پیگیری 

پایداری بیشتر روش  . این مطلبداری متفاوت بوداطور معنهو ب
بر نمرات مسخ را گاتفردسون  بر نظریٔهتوانمندسازی شغلی مبتنی

. این یافته با دهدنشان میشخصیت و عملکرد شخصی در طول زمان 
 سازش شغلی در نظریٔه دریافتند،سائوساید و جوم همسوست که نتایج 

ثیر دارد و أوع احساسات و میزان رضایت شغلی تگاتفردسون بر ن
مرتبط سازش شغلی با کاهش احساسات منفی و افزایش رضایت شغلی 

 و همکاران ها با نتایج شریفیبراین، این یافته(. عالوه1۸)است 
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۷ 

همسوست که نشان دادند رویکرد محدودیت و سازش بر بهبود 
 (. 1۹) های فرسودگی شغلی مؤثر استمؤلفه

شغلی گاتفردسون، باعث آشنایی  مشاورٔه ،تبیین این یافته باید گفتدر 
پنداری نگرش شود. خویشتنپنداری میکننده با اهمیت خویشتنشرکت

 یپنداری از عوامل بسیارو باوری است که فرد به خود دارد. خویشتن
ها و جایگاه فرد در ها، شخصیت، جنسیت، ارزشمثل ظاهر، توانایی

پنداری را متشکل از (. گاتفردسون خویشتن1۴) شودمی جامعه تشکیل
گرفته از تحصیالت، پایگاه تئپنداری اجتماعی )ادراک نشخویشتن

شناختی )ادراک پنداری رواناجتماعی و جنسیت( و خویشتن
داند که اولی نقش ها و عوامل شخصی( میگرفته از ارزشتئنش

زیرا انتخاب ؛ خاب شغل دارددومی در انت درمقایسه باتری کنندهتعیین
لذا این نظریه  ؛وردآدست هشود فرد هویت اجتماعی بشغل موجب می

با تأکید بر تقویت خود نقش مهمی در تغییر دیدگاه افراد به 
کنندگان پس از شرکت (. احتماال1۵ً) دارد یشهای خوتوانمندی

با  های خودزیادی بین توانمندی آشناشدن با جلسات آموزشی فاصلٔه
کنندگان پس از آشنایی و یافتند. این شرکت شانرفتارها و تصورات

دریافت فواصل موجود احتمال بیشتری دارد که تغییر مسیر دهند و 
ها هایشان و استفاده از آندرجهت رسیدن به خود واقعی و توانایی

ها و مشکالت در طول تالش کنند. همچنین، هنگام مواجهه با چالش
 (. 1۶) شوندمیاهداف خود دیرتر دلسرد  مسیر رسیدن به

تفاوتی بودن و بیمسخ شخصیت نگرش منفی، احساس خنثی در مؤلفٔه
مانند مشاغل  شدهپژوهش آورد. در جامعٔهوجـود میدر فـرد بـه

دلیل ارتباط مداوم و مـستقیم بـا ارباب رجوع که نیاز به رساننده بهیاری
(. براساس ایـن 1۹) بروز این حالت شایع است ،توجه و همیاری دارد

های فکری در افراد های شخصیتی و قالبرویکرد، ازآنجاکه ویژگی
متفاوت است و این نظریه نقش عوامل ژنتیک و محیط را مطرح 

شغلی خـود میـزان تناسب  کند، با آگاهی از نوع شخصیت و حـوزٔهمی
نقـش باتوجه به کاری و شخصیت در اعضا بررسـی شـد.  حوزٔه

پنداری اجتماعی و ارتباط خویـشتن و شـناختیپنـداری روانخویـشتن
ها در جلسات توانست تاحدودی به بهبود ارتباط بـا استرس، تمرین

 (. در این پژوهش نظریٔه1۶) ارباب رجوع و همکاران کمک کند
مدت در کاهش مسخ در کوتاه ،محدودیت و سازش گاتفردسـون

 د. وبشخصیت مؤثر 
پیدا فرد تمایل  .ذهنی است یعملکرد شخصی درواقع برداشت مؤلفٔه

(. افرادی که به چنین 1۵) طور منفی ارزیابی کندخود را بـه کندمی
دادن کار خود و تحت کنترل برای انجام ،رسندتصوری از خود مـی

دلیل کنند. کارکنان بهدرآوردن تغییرات محیطی تالشی نمی
 و نیز کار و تعارض با مدیر و همکاران و ابهام نقش بر نداشتنکنترل

وری و بروز این با کاهش بهره ،شغلی دانش با حیطٔه نبودنهماهنگ
(. در این مدل فرد براساس تصور 1۸) شونداحساسات مواجه می

تواند تحت آموزش، به تغییر خود و با ارزیابی دقیق از خود می بارٔهدر
اقدام کند. همچنین در صورت ناهمخوانی پنداری و اصالح خویشتن

شناختی، کارکنان اجتماعی و روان اجزای اصلی شغل با خودپندارٔه
 گیری بهتری داشته باشندشغلی خود و تصمیم بتوانند امکان تغییر حوزٔه

(1۶ .) 

آن با موفقیت فردی  های متأثر از نقش جنسیت و فرهنگ و رابطٔهچالش
اهی از فرایند سازش و تعدیل آرزوها در طول جلسات بررسی شد. آگ

های آموزشی و افزایش با واقعیت بیرونی مانند امکان دسترسی به برنامه
های خود و تأکید بر تغییر باورها و اصالح شرایط توانست با مهارت

 (.1۷) تقویت احساس ارزشمندی، عملکرد شخصی را ارتقا بخشد
وجود دارد که این نظریه  گاتفردسون عالوه اصطالح مهمی در نظریٔهبه

چرخد و آن آرزوهای مسیر شغلی است. منظور از آرزوهای حول آن می
مسیر شغلی، موقعیت یا شرایطی است که فرد دوست دارد در آن جایگاه 

شناختی  گیری آرزوهای شغلی در ذهن، طی نقشٔهقرار گیرد. شکل
ت این شناختی اشتغاال گیرد. منظور از نقشٔهاشتغاالت، صورت می

خصوص است که بزرگساالن در ذهن خود ابعاد اصلی یک حرفه به
کاری را تشخیص دهند.  و حوزٔه شخصیتبودن، سطح مردانه یا زنانه

 کاری دارد و حیطٔه شخصیتعد جنسیت، سطح شناختی سه بُ این نقشٔه
(1۶ .) 

عنوان بخشی از تئوری رشد ترجیح و انتخاب مشاغل گاتفردسون به
اکثر افراد درکی از دنیای مشاغل را براساس نوع جنسیت،  ،دداربیان می

گذارند که این فرایند منزلت اجتماعی و نوع مشاغل به اشتراک می
(. این آموزش 1۷) دشوگاتفردسون میسر می ازطریق آموزش نظریٔه

باعث شد تا معلمان ضمن آشنایی با مفهوم محدودیت و مصالحه 
ترتیب های شغلی بپردازند و بدینبراساس توانایی خود به انتخاب

 فرسودگی شغلی کمتری را تجربه کنند.
گاتفردسون  نظریٔه در همچنین آشنایی معلمان با مفهوم مصالحه

جای معنای تعدیل آرزوها با واقعیت بیرونی و فرض شغل خوب بهبه
ترین شغل و بررسی مشکالت شغلی خود شامل کسب اطالعات آلایده

شکل نامناسب، اطالعات اندک و گزینش نامناسب و ارتباط شغلی به
مراجعه  تکلیف در زمینٔه ٔهئارا عالوهبه بود؛ها با احساس فرسودگی آن

های مرتبط برای افزایش اطالعات شغلی براساس ها و کتاببه سایت
مفهوم مصالحه باعث کاهش فرسودگی شغلی معلمان پس از آموزش 

آمده از پژوهش دستن شد. براساس نتایج بهگاتفردسو مفاهیم نظریٔه
ن بر تأثیرگذاری الگوی گاتفردسون بر فرسودگی شغلی، به مسئوالمبنی

های د از این الگو با برگزاری کارگاهشوپرورش پیشنهاد میوآموزش
افزایش بازده و بهبود عملکرد  برایشغلی  آموزشی و جلسات مشاورٔه

 معلمان بهره بگیرند.
ممکن است استفاده از  .بود یهایر دارای محدودیتپژوهش حاض

هایی را در امکان ارزیابی کیفی، سوگیری نبودابزارهای خودسنجی و 
پژوهشی حاضر را  د. نمونٔهشوپاسخ ایجاد کند که باید به آن توجه 

لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گروه معلمان تشکیل دادند که به
تر و مشاغل بزرگ میم نتایج به جامعٔهبنابراین در تع ؛خاصی هستند

 دیگر باید احتیاط صورت گیرد. 

 گیرینتیجه 5
روش توانمندسازی شغلی از آن است که های پژوهش حاکییافته

قابلیت کاربرد گاتفردسون در ارتقای عملکرد معلمان  بر نظریٔهمبتنی
مسخ شخصیت و عملکرد های فرسودگی )لفهؤمبر بهبود  دارد و

  .استاثربخش  شخصی(
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 تشکر و قدردانی 6
نهایت  آنکنندگان در پژوهش که در انجام شرکتتمامی وسیله از بدین

 .را داریمکمال تقدیر و تشکر  ،همکاری را داشتند

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

 بارٔهای درای شامل بیانیهنوشتههای تحقیق حاضر دستکنندهاز شرکت
های تحقیق در همچنین پروتکل .تأیید و رضایت اخالقی دریافت شد

 . رسیدتأیید به اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی رودهن  کمیتٔه
 انتشار نامٔهرضایت

اختیار  صورت خام درشده در پژوهش حاضر تنها بهآوریهای جمعداده
 برایوانند رسمی )مثل دانشگاه( بت مربوطتا مراکز  استمحقق 
 برند. بسنجی در صورت لزوم از آن بهره صحت
 ها و موادداده هب یدسترس

شده در مقاله که در طول مطالعه تحلیل های پشتیبان نتایج گزارشداده

مسئول حفظ خواهد  صورت فایل ورودی داده نزد نویسندٔهبه ،شدند
 شد. 

 منافع ضادت
 تضاد منافعی ندارند.گونه کنند که هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
دانشگاه آزاد اسالمی رودهن،  یدکترا این مقاله برگرفته از رسالٔه

. مصوب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است
شده از منابع شخصی تأمین شده گزارش اعتبار برای مطالعٔه همچنین

 است.
 مشارکت نویسندگان 

نویس مقاله، بازبینی و پیش نویسندگان سهم یکسانی در تهیٔه همٔه
 حاضر بر عهده داشتند.  اصالح مقالٔه
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