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 نام پدیدآور: و عنوان
معلّمان  یشغل یبا فرسودگ یشغل یو خودکارآمد یشغل یاقاشت ی،شغل یآورتاب یرابطه

 عاطفه رجبییی/ آموزان استثنادانش

 االسالمیدکتر علی شیخ : هنماراان استاد 

 کیامهدی معینیدکتر  ان مشاور:استاد

 16/05/1398  دفاع: تاریخ

 .ص 90 ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:

بدا  یشدغل یو خودکارآمدد یشغل یاقاشت ی،شغل یآورتاب یرابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی هدف:  

 انجام گرفت.یی آموزان استثنامعلّمان دانش یشغل یدگفرسو

 راپدژوهش  یآمدار یجامعدهروش پژوهش توصیفی از نوع همبسدتیی بدود.  شناسی پژوهش:روش

تشکیل می دادند که از میان آنها  1397-98 یلیدر سال تحص اردبیل ییآموزان استثنامعلّمان دانش ییهکل
تاب آوری  یهپرسشنامعنوان نمونه انتخاب شدند و به به ایی خوشهگیری تصادفنمونهبه روش  معلّم 100

(، 2008ی اشدتیاق شدغلی سداانوا و شدافلی  ، پرسشدنامه(2012سدوتومایور   شغلی معلمان آموزش ویدژه
(، 1985ی فرسدودگی شدغلی مسدلش  و پرسشدنامه( 1994خودکارآمدی شغلی رییز و نایت   یپرسشنامه

های ضریب همبستیی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده ها از آزمونوتحلیل دادههپاسخ دادند. برای تجزی
 شد.

آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی تابها نشان داد که بین یافته ها:یافته

رگرسیون آشدکار .  همچنین، نتایج تحلیل ی منفی معناداری وجود داردآموزان استثنایی رابطهمعلمان دانش
آوری شدغلی، اشدتیاق تاببراساس متغیرهای فرسودگی شغلی معلمان درصد از واریانس  57تقریباً کرد که 

 (. p<01/0  بینی استقابل پیششغلی و خودکارآمدی شغلی 

از آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمددی شدغلی تابتوان نتیجه گرفت که بنابراین، می گیری:نتیجه

کده زدزوم توجده مسدنوزین و اسدت، آمدوزان اسدتثنایی فرسودگی شغلی معلّمدان دانشای مرتبط با متغیره
 کند.اندرکاران آموزش و پرورش را به سوی اینیونه متغیرها طلب میدست

معلّمدان فرسدودگی شدغلی، آوری شدغلی، اشدتیاق شدغلی، خودکارآمددی شدغلی، تابهای کلیدی: واژه

 آموزان استثنایی.دانش
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه  -1-1

 شناختیروانهای جسمی و همواره بخشی از جمعیت هر کشوری، به دایل مختلف دچار آسیب

س برآورد سازمان بهداشت جهانی، فراوانی جمعیت کودکان و نوجوانان استثنایی جهان در شوند. براسامی

میلیون نفر است و با افزایش جمعیت در جهان، این تعداد در آینده رو به افزایش خواهد  500حال حاضر 

های عملی یتآموزان استثنایی مشکالت بیشتری را در فعاز(. دانش1392بود  ارجمندنیا، افروز و ساداتی، 

( و معلمان به عنوان 2016، 1دهند  کران، زوشو، دینگ و کانلینسبت به دانش آموزان عادی نشان می

هستند. محور و عامل مهم  روروبهاین گروه از دانش آموزان با مشکالت متعددی  یهادهندهآموزش

، معلمان هستند. کنندیم آموزشی که مستقیماً در راه دستیابی به هدف کوشش یهاسازمانآموزشی در 

یا در این امر  با مشکل  دهندیمکه آیا مدارس وظایف خود را به خوبی انجام  کندیمرفتار معلم تعیین 

یی معلمان بستیی دارد به کارآ ناپذیرییجدا طوربهرورش . کیفیت و پیشرفت آموزش و پشوندیممواجه 

 (. 2013، 2 کریشنا میشرا و یادورا

است. سازه  3شغلی با توجه به ماهیت شغلی آنان فرسودگی ییاستثنات معلمان کودکان از جمله مشکال

(. 2018، 4است  کیم، جی، زی، ان و زی شدهمطرح یاحرفهشغلی و  یهابافتفرسودگی شغلی در ابتدا در 

غلی را مستعد فرسودگی ش هاآنمعلمان بیش از سایر مشاغل  ( معتقد است که حرفه1991زوئین استین  

موجود نظام  یهاچازش( و فرسودگی شغلی در معلمان یکی از 1390هیمی قوام، اکند  به نقل از ابرمی

است که تحت شرایط استرس شغلی شدید به  شناختیروانآموزشی است. فرسودگی شغلی یک فرآیند 

ان خستیی هیجانی، مسخ شخصیت، کاهش احساس کفایت شخصی نش صورتبهو خود را  آیدیموجود 

 (. 1390 صابری، مروجی و ناصح،  دهدمی

اسدتثنایی  آمدوزاندانش کماز قبیل انییزه  ییهااسترسکه معلمان با  بود( بر این باور 2001 5کویاکو 

ارتقاء شغلی، درآمد کم، عدم دریافدت تسدهیالت و... مواجده  یهافرصتبرای انجام تکازیفشان، عدم وجود 

کده فرسدودگی شدغلی در  دهدمینشان  هاپژوهش. بردیمی آنان را باا هستند که این امر فرسودگی شغل

 هداپژوهش(. 2018، 6روسدا و ریندکمعلمان با افت عملکرد دانش آموزان همراه اسدت  هرمدان، هیکمون

                                                                                                                               
1.  Crane,  Zusho, Ding & Cancelli 
2.  Krishna mishra & yadav 
3.  Burnout 
4.  Kim,  Jee, Lee,  an & Lee 
5.  Kiokau 
6.  Herman, Hickmon-Rosa & Reinke 
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 اسدکازویک و  پدذیردیم تدثییرشغلی محیط کار آنان  یهااسترسکه فرسودگی معلمان از  اندکردهگزارش 

بهزیسدتی  اندددادهشدان هدای مختلفدی ن(.  پژوهش2016، 1جاروینن و هینستا؛ گالشکو2016، اسکازویک

 3(؛ منداب  معندوی9513؛ برزگر بفرویی و گنجی، 1396 دهقانی، اصغری، سعیدپور و جوکار،  2شناختیروان

( از عوامل 4139 وزی پور و ممبینی،  4(؛ هوش معنوی1396رمند و بشلیده،  هاشمی، قطب، مهرابی زاده هن

، اشدتیاق آوری شدغلیبر فرسودگی شغلی بودند. فرسودگی شغلی منب  عمده فشار روانی است و تداب مؤیر

( عقیده دارند که 1991گارمزی و مستن  قرار دهد.  تثییرآن را تحت  تواندیم  شغلی و خودکارآمدی شغلی

(. 1389ت  نقل از شاکری نیا و محمدپور، اس یدکنندهتهدبا شرایط  آمیزیتموفقتوانایی سازگاری  یآورتاب

باعد   آوریتاب. در واق  داندیمرا سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار  یآورتاب(، 2001وازر  

خود بدرای دسدتیابی بده موفقیدت  هاییتظرفکه افراد در شرایط دشوار، و با وجود عوامل خطر از  شودمی

ه کار نیز از این نظر اهمیدت (. اشتیاق ب2005، 5غلبه کنند  آگایبی و ویلسون هاچازشو بر  کنندیماستفاده 

رود که نه تنها بر کیفیت زندگی افدراد، یر و ایرگذار در رفاه به شمار میدارد که کار و شغل یک بخش فراگ

تیی از کار نیدز از اشتیاق، میزان خس یمندبهره. زذا با گذاردیم تثییربلکه بر سالمت روانی و جسمانی آنان 

اینکده  -یکی از عوامل مرتبط با شغل هر فدرد(. همچنین 1397 رحیمی کلور و کاظم زاده،  یابدیمکاهش 

گفت خودکارآمددی  توانیمو نقاط قوت خود است.  هاییتواناداشتن  بداور -شدغل کدامروا باشدد یدا خیدر

نیازمندد  هدامهارتاسی ازم برای انجدام آن اس یهامهارتعملکرد و  آمیزیتموفقعاملی مهم برای انجام 

مسدتلزم داشدتن  زااسدترسو  بیندییشپدائدم ازتغییدر، مدبهم و غیرقابدل  هداییتموفقاست. اداره کردن 

است کده بددان وسدیله،  یاسازنده(، خودکارآمدی، توان 1997چندگانه است. بنابر نظر بندورا   یهامهارت

ایدربخش  یاگوندهبهبدرای تحقدا اهدداف مختلدف  هاانسدانی شدناختی، اجتمداعی و رفتدار یهامهارت

 (.1388 نقل از اقدمی باهر، نجارپور استادی و زیوارجانی،  شودمی یدهسازمان

آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شدغلی تاب یرابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی ،بنابراین

 انجام گرفت. آموزان استثناییبا فرسودگی شغلی معلّمان دانش

 بیان مسأله -1-2 .1
هدای شدوند کده بده خددمات آموزشدی ویدژه و حمایتشناخته می کودکان استثنایی عنوانبهکودکانی 

                                                                                                                               
1.  Keltikangas-Järvinen, & Hintsa 
2.  Psychological well-being 
3.  Spiritual resources 
4.  Spiritual Intelligence 
5 . Agayebi & Wilson 
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به دریافت خدمات آموزشی نیازمند هستند چون  هاآنگسترده نیاز دارند تا از کل استعداد خود استفاده کنند. 

، کدم تدوانی نهندی ممکن اسدت هاآنیکدییر تفاوت دارند: در یک یا چند مقوزه به شرح زیر با  هاآناکثر 

های گفتار و زبان، آسیب شدنوایی های جسمی، اختاللهای هیجانی، ناتوانیهای یادگیری، آشفتییناتوانی

(. 2016، 1 کران، زوشو، دینگ و کدانلی یا آسیب دیداری داشته باشند یا در مقابل سرآمد و با استعداد باشند

نباشد، ظاهری طبیعی داشته باشدند،  هایشانیکالسهماز  تریینپاکودکان استثنایی ممکن است هوششان 

چون راه رفتن، سدخن  هایییتفعازایر کودکان بازی کنند، اما در رشد وزن و قدشان طبیعی باشد و مثل س

گفتن و ... دچار مشکل بوده و در انجام تکازیف مدرسه دچار اشکال جدی هستند  شهرکی پور، کدریم زاده 

معلمان دانش آموزان استثنایی،  به سبب ماهیت کاری که دارند و زمان زیادی که با این ( 1388و کرامتی، 

دانش آموزان مواجه هستند و با توجه به مشکالتی که کودکان دارای استثنایی دارند، فشدار رواندی گروه از 

و این فشار روانی ممکن است، زندگی خدانوادگی و روابدط بدا اع دای خدانواده  شوندیمزیادی را متحمل 

یدک سدندرم  قرار داده و کیفیت زندگی پائینی را احسداس کنندد. فرسدودگی شدغلی تثییرمعلمان را تحت 

های دییدر شود که فرد ساعات زیادی را در تماس با انساناست و بیشتر در مشاغلی دیده می شناختیروان

(. فرسودگی شغلی یعنی از پا افتادگی و رخوت متصدی شدغل. 1396گذراند  به نقل از مطلبی و کیانی، می

های شغلی است  پدارکر، شغلی، استرس فرسودگی یایجادکنندهاند که یکی از عوامل ها نشان دادهپژوهش

عواملی مانند فشار  استثناییمعلمی کودکان  ازخصوصیعل(. در شغل معلمی، 2012، 2مارتین، کوزمار و زیم

های ای و مسائل مدرتبط بدا نظدام اداری، اسدترسهای حرفهآموزان، مسنوزیتکاری زیاد، تعارض با دانش

(. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط بدا 2014، 3تروتر و ماتیسونشوند  اسکوهوزت، شغلی عمده محسوب می

های مقابلده بدا آن، بدرای بسدیاری از و آگاهی از شدیوه هاآنفرسودگی شغلی، نیازهای معلمان و استرس 

 شاغلین در این حرفه سودمند خواهد بود. 

انجام دادند،  استثنایین ( با مطازعاتی که روی معلمان دارای کودکا1991  4مایرز، اورمسب و سیمپسون

به این نتیجه رسیدند که این معلمان به دزیل داشتن مشکالت فراوان در تدریس به این گدروه از کودکدان، 

را در  5مانند فرسودگی شدغلی یتنروانهای ی بیماریباشند و همین امر زمینهدچار فشارکاری بیشتری می

 وپرورش آموزش معلمی شغل ویژه به خود در شغل فرد هر که مهمی ویژگی جمله ازد. شوسبب می هاآن

  .است 6شغلی آوریتاب باشد، دارا آموزش روند در بایستیم استثنائی

 مهمی نقش شغلی، عملکردهای و آموزان دانش هایچازش با ارتباط در بودن آورتاب که است بدیهی

                                                                                                                               
1.  Crane,  Zusho, Ding & Cancelli 
2.  Parker, Martin, Colmar & Liem 
3.  Skovholt & Trotter-Mathison 
4.  Myles, Ormsbee & Simpson 
5.  Burnout 
6 Career Resilience 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
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 ادامه توان خود، نوبة به آوریتاب این .کندمی بازی استثنائی آموزان دانش معلمان شغلی گیریتصمیم در

 عنوان به آوریتاب(. 2018، 2؛ بروسکیل، کااتسی و زوماکویو2017، 1 نییو و ای دهدمی هاآن به را کار

 ،3زی و جون  هاموقعیت از بسیاری در مثبت معنای یافتن در فرد به کمک دزیل به مثبت نهنی کیفیت یک

 ،4واندگ و روسدت گاسدکین، گدو، وانگ، هو،  مثبت هایفعازیت و رفتارها در بیشتر شدن درگیر و( 2017

 سازگاری پویای فرآیند عنوان به آوریتاب بنابراین. گیردمی قرار مثبت روانشناسی ادبیات حیطه در( 2017

 در را مثبت پیامدهای خلا و شرایط با سازگاری و مدیریت تروما، یا و استرس یک به واکنش در صرفاً نه و

 را شدغلی آوریتاب( 1996کوارد   (.2018 ، 5چانگ یوسان و کو امی  کندمی پذیرامکان محیط با تعامل

 و کرده تعریف ،اندمخرب و دزسردکننده شرایط که زمانی حتی پیشامدها، و شرایط تغییر و انطباق توانایی

 و مسدتمر یدادگیری ، شغلی یسازگار همکاری، مهارت داشتن را شغلی آوریتاب دارای افراد هایویژگی

 انتظدارات و مثبدت نیدرش سدختی، زمدان در آور تداب معلدم .برشدمردند فردی، شایستیی با کار انجام

 دارای و دارد تعهدد آمدوزان دانش به و توجه د خو بهبود و یادگیری بر ، دارد دییران و خود از بینانهواق 

( در پژوهشدی 1395گدل محمددیان و سدجادی  . (2016، 6است  دای و هانگ خودباوری و نفساعتمادبه

فرسودگی شغلی معلمدان  بینیپیشو رفتار شهروندی سازمانی در  شناختیرواننقش سرمایه "تحت عنوان 

، آوریتداب  شدناختیروان سدرمایه ابعداد به این نتیجه رسیدند کده بدین "مقط  ابتدایی مدارس استثنایی

 .دارد وجود معناداری منفی رابطه شغلی فرسودگی ابعاد با ( بینیخوشخودکارآمدی، امیدواری و 

اخیر اشتیاق شدغلی بده عندوان عامدل  هایدههاست. در  7نقطه مقابل فرسودگی شغلی، اشتیاق شغلی

(. اشتیاق 2018، 8است  پربرا، ووسیکا، گرانزینرا و مک ایلوین قرارگرفته موردتوجهاساسی در ابقاء کارکنان 

است که انتخاب کردند. اشدتیاق شدغلی ندوعی تعهدد  ایحرفهکارکنان نسبت به شغلی حازت نهنی مثبت 

 بهنیرومندی، فداکاری و جذب دارد. نیرومندی  یمؤزفهبه شغل و سازمان است که سه  ایحرفهشخصی و 

نهنی و پرانرژی بودن همراه با تمایل به تالش و پافشاری در انجام وظایف  پذیریانعطافسطوح باایی از 

فرد حدس کندد  کهطوریبه؛ شودمیفرد با شغل مربوط اره دارد. فداکاری به تعامل و درگیر شدن کامل اش

 توصدیفی از تمرکدز کامدل فدرد در جذبنقش مهمی در سازمان دارد و احساس شوق، غرور و افتخار کند. 

 کیکدو،  دشدومیکه متوجه گذر زمدان ن شودمیشغل است که در آن فرد چنان با خرسندی مجذوب شغل 

                                                                                                                               
1.  Ngui & Lay 
2.  Brouskeli, Kaltsi & Loumakou 
3.  Jun & Lee, Gyungioo 
4  Hou, Wang, Guo, Gaskin, Rost & Wang 
5  Amy Ko & Yuhsuan Chang 
6.  Day & Hong 
7.  Job Excitement 
8.  Perera, Vosicka, Granziera & McIlveen 
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(. اشتیاق شغلی به چیونیی درگیر شدن در کار و عالقه ای که بده شدغل 2016، 1گامینیز، یونیی و وانگ

کده اشدتیاق شدغلی بدا متغیرهدای مهمدی مانندد  دهنددمیو مطازعات زیادی نشدان  باشدمیدارند مربوط 

کارکندان مشدتاق  کدهریطوبهسازمان، ترک سازمان و تعهد نسبت بده سدازمان ارتبداط دارد.  هایخروجی

و شکسدت و موفقیدت سدازمان را  پندارندمیو سازمان را هویت خود  شوندمیکامل با سازمان یکی  طوربه

(. اشتیاق شدغلی بداا بدا رضدایت 1396 مرادی مقدم، جعفری و نبوی،  پندارندمیشکست و موفقیت خود 

مان، تعهد سازمان بااتر و عدم تمایل به ترک شغلی بیشتر کارکنان، بازدهی بیشتر آنان، بهبود عملکرد ساز

هاشدمی، قطدب، مهرابدی زاده هنرمندد و بشدلیده  (.2017، 2حرفه ارتباط مستقیم دارد  زی، وانگ، زی و ژو

مدل ارتباط مناب  معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیسدتی در محدل  "( در پژوهشی تحت عنوان 1396 

 طوربدهمناب  معنوی هدم به این نتیجه رسیدند که  "اشتیاق شغلی کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و

از طریا فرسودگی عاطفی شغلی و اشتیاق شغلی روی بهزیسدتی شدغلی  غیرمستقیم طوربهمستقیم و هم 

 .دارند تثییرکارکنان و قصد ترک شغل 

به  شغلی رآمدی. خودکاباشدمی 3از دییر عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان، خودکارآمدی شغلی

 رفتارهدای از وسدیعی دامنده بدا رابطه در شخصی کارآمدی هایق اوت از عمومی برچسب" یک عنوان

 از ناشی (. تجربیات1397پور، است  جلیلیان و کریمیان شده توصیف "سازگاری و شغل انتخاب درگیر در

 در را آندان تصدورات یا شغلی مدیخودکارآ خدمت، هایمهروموم طول در کارکنان شکست یا و موفقیت

 و هدافعازیت بده افدراد زیرا .دهدمی قرار تثییر تحت شغلی وظایف انجام به نسبت هایشانتوانایی با رابطه

را  خودکارآمدی(. 2007، 4دارند  ریو را آن با سازگاری توانایی کنند احساس که دارند گرایش هاییموقعیت

ازماندهی و اجراسدازی مسدیرع عمدلع ازم بدرای توزیدد شخصدی بدرای سد هدایقابلیتباور به "به عنوان 

یوسف وند و یوسدف  (.2017، 5؛ به نقل از ساون آهن، بانگ و کیم1997، بندورا   اندکردهتعریف "موفقیت

بده ایدن  "و فرسدودگی شدغلی شناختیروانهای رابطه بین سرمایه"( در پژوهشی تحت عنوان 1394وند  

آوری کارکنان در سازمان، فرسودگی بینی و تابودکارآمدی، امیدواری، خوشنتیجه رسیدند که با افزایش خ

 یابد. شغلی کاهش می

تیاق شدغلی و آوری شدغلی، اشدت کده آیدا بدین تدابایدن اسد شودمیکه در اینجا مطرح  یسؤازحال 

ن متغیرهدا آموزان استثنایی رابطه وجود دارد؟ و آیا ایدخودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان دانش

 بینی کنند؟آموزان استثنایی را پیشتوانند فرسودگی شغلی معلّمان دانشمی

                                                                                                                               
1.  Keyko, Cummings, Yonge & Wong 
2.  Li, Wang, Li & Zhou 
3.  Job self-efficacy 
4.  Riyo 
5 . Seon Ahn, Bong & Kim 



 ...آوری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلیهای تحصیلی، تابی هیجانرابطه  24

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

، چازش انییزتدر و دشدوارتر از هدر زمدان دییدر اسدت  جانسدون و تردهیچیپامروزه کار معلمان مسلماً 
استثنائی صدچندان خواهد شد.  رشوپروآموزش(. به ویژه این دشواری در مدارس زیر نظر 2013همکاران، 

خاصشان در شرایطی متفاوت بدا داندش آمدوزان عدادی،  یهایژگیودر ای مدارس، دانش آموزان به دزیل 
را بده  یاشددهلیتحمآموزش داده شدوند. چندین شدرایطی فشدار  ستیبایمتخصصی چندگانه  یلهیوسبه

در  رگدذاریتثینیدروی انسدانی  نیتریاصدلیکدی از معلمان به عنوان  کندیممعلمان کودکان استثنایی وارد 
مدایرز، اورمسدب و (. 1396آیندد  فیروزآبدادی و ندورانی کوتندایی، توسعه و پیشرفت بده شدمار مدییند فرآ

( با مطازعاتی که روی معلمان کودکان استثنایی انجام دادند، به این نتیجده رسدیدند کده 1991  1سیمپسون
الت فراوان در تدریس به این گروه از کودکان، دچار فشدارکاری بیشدتری این معلمان به دزیل داشتن مشک

  شود.سبب می هاآنرا در  2مانند فرسودگی شغلی یتنروانهای ی بیماریباشند و همین امر زمینهمی
گذارد کده فرسودگی شغلی عوارض بسیاری در خانواده، زندگی اجتماعی، فردی و سازمانی بر جای می

متوازی و تغییر شغل را نام برد. معلمان کودکان  یرهایتثختوان غیبت و ترک خدمت، می هاآن ترینمهماز 
مواجه هستند. مشکالتی مانند پرحجمی کار،  یادهیعدماهیت شغلی خود با مشکالت  یواسطهبهاستثنایی 

زیسدتی رواندی توانند بدر بهآموزان و حقوق و مزایای ناکافی. این مشکالت همیی میافت تحصیلی دانش
به فرسودگی شغلی  تیدرنهابرد و آنان را باا می یریپذبیآستاییرگذار باشد و استمرار این مشکالت  هاآن

(. بندابراین 1392یمدی و سدبیعی، در میان آنان منجر خواهد شدد  ظداهری، رشدیدی اونددی، شداعری کر
مقابله بدا  یهاوهیشو آگاهی از  هاآنشناسایی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی، نیازهای معلمان و استرس 

 .آن، برای بسیاری از شاغلین در این حرفه سودمند خواهد بود
توانند نقش مهمی در کاهش آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی، میسه فاکتور تاب

شغلی در آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی فرسودگی شغلی ایفا کنند. به رغم اهمیتی که تاب

توانند از جمله عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی باشند، تاکنون پژوهشی در ی سالمت روان دارد و میحوزه

آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان با ی ارتباط بین تابزمینه

ازپیش واضح است و  یشبوهش، آموزان استثنایی صورت نیرفته است، زذا ضرورت انجام این پژدانش

آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی، توان به این مهم پی برد که آیا با برخورداری از تابیم

 رسودگی شغلی نشوند. 5و دچار فها به مقابله برخیزند توانند با چازشیممعلمان 

 

                                                                                                                               
1.  Myles, Ormsbee & Simpson 
2.  Burnout 
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 اهداف پژوهش -1-4 .2

 کلی پژوهش اهداف -1-4-1
فرسودگی شدغلی معلّمدان با آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی تابی تعیین رابطه -1

 آموزان استثنایی.دانش

آوری شدغلی، تدابتوسدط  آموزان اسدتثناییفرسودگی شغلی معلّمان دانشبینی تعیین توان پیش -2

 . شغلی و خودکارآمدی شغلی اقیاشت

 اهداف جزئی پژوهش -1-4-2

 آموزان استثنایی.فرسودگی شغلی معلّمان دانشآوری شغلی با ی تابتعیین رابطه -1

 آموزان استثنایی.فرسودگی شغلی معلّمان دانشی اشتیاق شغلی با تعیین رابطه -2

 آموزان استثنایی.ی خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان دانشعیین رابطهت -3

 آوری شغلی. ط تاببینی فرسودگی شغلی معلّمان دانش آموزان استثنایی توسپیش توانتعیین  -4

 . یشغل اشتیاقتوسط  ییمعلّمان دانش آموزان استثنا یشغل یفرسودگ بینییشتوان پ یینتع -5

 خودکارآمددیتوسدط  ییمعلّمدان داندش آمدوزان اسدتثنا یشغل یفرسودگ بینییشتوان پ یینتع -6
 . یشغل

 های پژوهشفرضیه -1-5

 موزان استثنایی رابطه وجود دارد.آآوری شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان دانشبین تاب -1

 آموزان استثنایی رابطه وجود دارد.بین اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان دانش -2

 آموزان استثنایی رابطه وجود دارد.بین خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان دانش -3

فرسودگی شغلی معلّمان  بینیتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی توان پیشآوری شغلی، اشتاب -3

 آموزان استثنایی را دارند. دانش

 تعریف نظری متغیرها -1-6 .3

نشدان  هداپژوهشفرسودگی شغلی یعنی از پا افتادگی و رخوت متصددی شدغل.  :فرسودگی شغلی

شغلی است  پارکر، مدارتین، کوزمدار و  یهااسترسکه یکی از عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی،  اندداده

هدایی چدون تنیددگی، تحلیدل جای آن از معادلفرسودگی شغلی اصطالحی است که گاهی به (.2012زیم، 

تدوان توان افتادگی، زدگی از کار، خستیی مفرط، تهی شددگی و فرسدایش رواندی می رمقی، ازرفتیی، بی

 .(1391 رسوزی،  استفاده کرد

 پیشدامدها، و شدرایط تغییدر و باقانط توانایی را شغلی آوریتاب( 1996کوارد   :آوری شغلیتاب

 را شغلی آوریتاب دارای افراد هایویژگی و کرده تعریف ،اندمخرب و دزسردکننده شرایط که زمانی حتی

 .برشدمردند فدردی، شایسدتیی با کار انجام و مستمر یادگیری ، شغلی سازگاری همکاری، مهارت داشتن

 و یدادگیری بر ، دارد دییران و خود از بینانهواق  راتانتظا و مثبت نیرش سختی، زمان در آور تاب معلم
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، 1اسدت  دای و هاندگ خودبداوری و نفساعتمادبه دارای و دارد تعهد آموزان دانش به و توجه د خو بهبود

2016 .) 

است که انتخاب کردند.  ایحرفهاشتیاق شغلی حازت نهنی مثبت کارکنان نسبت به  :اشتیاق شغلی

نیرومندی، فدداکاری  یمؤزفهبه شغل و سازمان است که سه  ایحرفهعهد شخصی و اشتیاق شغلی نوعی ت

نهنی و پرانرژی بودن همراه با تمایل به تدالش  پذیریانعطافسطوح باایی از  بهو جذب دارد. نیرومندی 

؛ شدودمیو پافشاری در انجام وظایف اشاره دارد. فداکاری به تعامل و درگیر شدن کامل فرد با شغل مربوط 

توصیفی  جذبکه فرد حس کند نقش مهمی در سازمان دارد و احساس شوق، غرور و افتخار کند.  یطوربه

کده متوجده گدذر  شودمیاست که در آن فرد چنان با خرسندی مجذوب شغل  در شغلاز تمرکز کامل فرد 

 (.2016، 2 کیکو، گامینیز، یونیی و وانگ شودمیزمان ن

 کارآمددی هایق اوت از عمومی چسببر یک به عنوان شغلی آمدیخودکار: خودکارآمدی شغلی

اسدت  شدده توصدیف سدازگاری و شدغل انتخداب درگیر در رفتارهای از وسیعی دامنه با رابطه در شخصی

 هدایمهروموم طدول در کارکنان شکست یا و موفقیت از ناشی (. تجربیات1397پور،  جلیلیان و کریمیان

 شدغلی وظدایف انجدام به نسبت هایشانتوانایی با رابطه در را آنان تصورات یا شغلی خودکارامدی خدمت،

 تواندایی کنندد احسداس کده دارند گرایش هاییموقعیت و هافعازیت به افراد زیرا .دهدمی قرار تثییر تحت

 (.2007، 3دارند  ریو را آن با سازگاری

 تعریف عملیاتی متغیرها -1-7

در معلّمدان ای اسدت کده در ایدن پدژوهش، نمدره شدغلی فرسدودگیمنظدور از  :فرسودگی شغلی

-ای مدیگیری این متغیر فاصلهاند. مقیاس اندازهکسب کرده (1985فرسودگی شغلی مسلش  ی پرسشنامه

 باشد.

معلّمدان در ای اسدت کده در ایدن پدژوهش، نمدره شدغلی آوریتدابمنظدور از  :آوری شغغلیتاب

گیدری اند. مقیداس انددازهکسب کرده( 2012زش ویژه سوتومایور  آوری شغلی معلّمان آموی تابپرسشنامه

 باشد.ای میاین متغیر فاصله

اشدتیاق ی در پرسشنامهمعلّمان ای که در این پژوهش، نمره اشتیاق شغلیمنظور از  :اشتیاق شغلی

 اشد. بای میگیری این متغیر فاصلهاند. مقیاس اندازهکسب کرده (2008شغلی ساانوا و شافلی  

در معلّمدان ای اسدت کده در این پژوهش، نمدره خودکارآمدی شغلیمنظور از : خودکارآمدی شغلی

-گیری این متغیر فاصلهاند. مقیاس اندازهکسب کرده (1994خودکارآمدی شغلی رییز و نایت  ی پرسشنامه

                                                                                                                               
1.  Day & Hong 
2.  Keyko, Cummings, Yonge & Wong 
3.  Riyo 
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 باشد.ای می



 

 قیتحق نهیشیو پ نظری یمبان -2

 

 

 مقدمه  -2-1

ی پژوهشی. در بخش تعاریف نظری، . پیشینه2ی نظری و . پیشینه1بخش است؛ این فصل دارای دو 

است و در بخدش  ارائه شده آوری شغلی، خودکارآمدی شغلی و اشتیاق شغلیفرسودگی شغلی، تابتعاریف 

آوری شدغلی، خودکارآمددی فرسدودگی شدغلی، تدابشده در داخل و خارج در مورد های انجامدوم، پژوهش

 است. آمده یاق شغلی شغلی و اشت

 کودکان استثنایی  -2-2

کودکان استثنایی، افرادی هستند که بدرای شدکوفا سداختن اسدتعدادهای بدازقوه و انسدانی شدان بده 

کده بتواندد  یابرنامهویژه یعنی طرح  یهاآموزشویژه و خدمات مربوط به آن دارند. منظور از  یهاآموزش

ویژه فراوان برای کودکدانی کده  یهاآموزشرا برآورده سازد. خدمات کودکان استثنایی  ییهمتایبنیازهای 

ی علیدزاده، ترجمده1395در اختیار است.  هااهان و کدافمن،  اکنونهمبا افراد عادی تفاوت دارند  ینوعبه

1395.) 

که از نظر جسمی یا خصوصیات رفتاری و نهنی با اکثر داندش آمدوزان همکدالس خدود  یآموزدانش

 ترمناسدببستر از آموزش معموزی باشد. در اینجا منظدور از  اوضاعش دارد و آموزش ویژه برای تفاوت فاح

بودن آموزش نسبت به آموزش عادی این است که از طریا آزمدایش و بررسدی مشدخو شدود کده ایدن 

با محیط و همچنین پیشدرفت تحصدیلی او، برتدر  آموزدانش یجانبههمهآموزش از زحاظ تطبیا و سازش 

فقط برای مدتی از دوران مدرسه که شرایط باا را دارد استثنایی خوانده  آموزدانشت. با توجه به تعریف اس

 (.1388 عزت ا... نادری و سیف نراقی،  شودیم

از آموزش و پرورش برای همده کودکدان باشدد. همانندد  یجزئکودکان استثنایی باید  وپرورشآموزش

د قسمت اصلی و اساسی از طرح کلی نظام آموزشی باشند. خدارج کدردن دییر کودکان، این کودکان نیز بای

عادی و معموزی آموزش و پرورش، بدین معنی است که ما  یبرنامهمطلا از  طوربهدانش آموزان استثنایی 



 

 

در جددا کدردن و دور  تثکیددآنان را از آشنایی و تماس بدا همسداان و مربیدان عدادی خدود دور کدرده و 

 (.1388 عزت ا... نادری و سیف نراقی، ان از روال طبیعی داریم آن داشتننیاه

 آموزان استثنایی دانش یبندگروه -2-3

، وزی اندکردهگوناگونی را پیشنهاد  یهایبندمیتقسآموزان استثنایی، دانش ینهیزممحققان مختلف، در 

آورده اسدت، ارائده  عمدلن بده کلی را که کرک از انواع این داندش آمدوزا یبندمیتقسدر این قسمت فقط 

 .گرددیم

 از : اندعبارت یبندگروهاین 

 ندنهن: دانش آموزان تیزهوش و کات هوشیانحراف -1

 ، نابینا نایبکم -ناشنوا -شنواکمنقایو حسی: دانش آموزان  -2

 یژهیدو یهایینارسا: دانش آموزان با مشکالت تکلمی و دانش آموزان با ارتباطی یهایدشوار -3

 یادگیری 

 : دانش آموزان با اختالات رفتار رفتاری یهاینابهنجار -4

 بدنی یهاتیمعلوز: دانش آموزان با حرکتی یهایدشوار -5

  هایماریبسایر موارد استثنایی و  -6

درصدد  1979توسط مرکز ملی آمار آموزش و پدرورش آمریکدا در سدال  شدهانجامهمچنین در بررسی 

 میلیون دانش آموزان آمادگی تا دیپلم به شرح زیر آمده است. 47شیوع دانش آموزان استثنایی برای حدود 

 آموزان استثناییشیوع انواع دانش برآورد: جدول 1جدول 

 درصد یگسترده انواع دانش آموزان استثنایی

 درصد 2-3 تیزهوشان -1

 درصد 1-3 نهنی ماندگانعقب -2

 درصد 3/0-5/0 مشکالت شنوایی -3

 درصد 1/0-2/0 مشکالت بینایی -4

 درصد 5/2-4 مشکالت تکلمی -5

 درصد 1-3 اختالات یادگیری -6

 درصد 1-2 اختالات رفتاری -7

 درصد 3/0-5/0 حرکتی یهایدشوار -8

 درصد 2/8-2/16 کل

میلیون نفر  15حدود  1370بر اساس تخمین و قیاس و با توجه به آمار دانش آموزان کشور که در سال 
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ما حدود دو میلیدون  شودیمبا عنایت به متوسط درصد مطازعات یاد شد، زذا تخمین زده  برآورد شده است و

 (.1388استثنایی که نیاز به رسیدگی ویژه دارند، وجود دارد.  دکتر عزت ا... نادری و نراقی،  آموزدانش

 آموزان استثناییمان دانشمعلّ -2-4

. ایدن آمدوزش دهندمیمشکل یا ناتوانی دارند، آموزش که  یآموزاندانشمعلم کودکان استثنایی  خاص( به 

کشور، حا یدادگیری و پدرورش  یهابچه. کودکان خاص مانند همه باشدمیبه صورت گروهی و یا فردی 

 .باشددمیو استعدادهای خود را دارند که بار اصلی این وظیفه بر دوش معلمان کودکان خداص  هایتوانمند

ارتبداطی، حسدی، رفتداری،  یهداتفاوترا بر مبنای  هاآن معمواًن خاص این معلمان برای آموزش کودکا

. آموزش به این افراد در دهندمیآموزشی انجام  یزیربرنامهو بر اساس آن  کنندیم یبندطبقهجسمانی و... 

 را تحمدل هابچدهو گاهی بد  رمتعارفیغاست. این معلم باید رفتارهای  ترسخت هاآنمقایسه با همساان 

ماندده نهندی و معلدول آموزان خاص  اسدتثنایی( بده پدنج گدروه عقبکرده و صبور باشد. کودکان و دانش

شدوند و در هدر گدروه شدرایط بینا، ناسازگار و تیزهوش تقسدیم میشنوا، نابینا و نیمهجسمی، ناشنوا و نیمه

و نیازهای آموزشی و یادگیری فردی  یهاتفاوتدارای  هاآن . وجود دارد هاآنخاصی برای تعلیم و تربیت 

 (.1394 مشایخی،  کندیمبسیار مشکل  هاآنمتعددی هستند که کار آموزش را برای معلمان 

 وظایف معلمان کودکان استثنایی-2-5

 : است که دارای مشکالت زیر هستند ییهابچهکار معلم کودکان خاص آموزش به 

 اختالل در یادگیری 

 جسمانی یهاییناتوانا 

 وایی یا بینایینقو شن 

 مشکالت عاطفی و رفتاری 

 : از اندعبارتوظایف معلم کودکان استثنایی  خاص( 

  و نیازهای دانش آموزان خاص هاییتواناآموزش دروس متناسب با 

  و استعدادهای بازقوه دانش آموزان خاص هاییتواناتالش برای شناخت و کشف 

  یا ناتوان توانکمایجاد ارتباط نزدیک و دوستی با دانش آموزان 

  هاییتوانا، کسب استقالل و بهبود نفساعتمادبهکمک به دانش آموزان در افزایش 

 نمره دهی و ارزیابی دانش آموزان 

  تمرین متنوع در کالس یهاروشمناسب و  یآموزشکمکاستفاده از ابزارهای 

  آموزشیو یا روانشناسان  هادرمانهمکاری با سایر متخصصان مانند پزشکان، گفتار 

  برای داشدتن رفتداری  هاآنصحبت با وازدین در خصوص روند پیشرفت فرزندانشان و راهنمایی

 (.1397 حسنوند ورسالنی،  هابچهمناسب با 



 

 

 فرسودگی شغلی -2-6

یابی بده تواند بدرای رشدد خدود و توسدعه و دسدتبدون شک نیروی انسانی کارآمد و خودانییخته می

دییر تعهدد کداری و واکدنش عبارتازمانی بیشترین کارآیی را داشته باشد بدهشده سریزیهای برنامههدف

بدرد. سدالمت عاطفی نسبت بکار و همچنین باا بدن سالمت روانی، میزان توزید و قابلیت کار را بداا می

له های مهم و مؤیر در روانشناسی سازمانی و روابط انسانی است، ازجمروانی و جسمانی افراد یکی از ویژگی

های مؤیر بر سالمت جسمانی و نیروهای سازمانی، تنیدگی شغلی  فرسودگی شغلی( است. فرسودگی عامل

عالقیی در محدل کدار اسدت  خدابخشدی، عبددازلهی، مزمن خستیی و بی شناختیروانشغلی یک پدیده 

 (.1395غالمرضایی و حبیبی، 

بنددی هسدتند، در مرحلده نخسدت تقسدیم طورکلی مطازعات فرسدودگی شدغلی بده دو مرحلده قابلبه

سدازی عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح و از طریا ارزیابی مشداهدات میددانی مفهومفرسودگی شغلی به

های بازینی فرسودگی شدغلی بدود و در مرحلده دوم بر توصیف تثکیدشده است. که در این مرحله بیشترین 

مند، به ویژه در جوام  آماری مختلف بدود. های تجربی و نظاممطازعات فرسودگی شغلی نیز شامل پژوهش

 یافته و مفهوم فرسودگی شغلی توسعه پیدا کرد. ها رشدازاین دو مرحله بود که نظریهدر واق  پس

 تعاریف فرسودگی شغلی-2-7

( به بیا واژه فرسودگی شغلی پرداخت. وی فرسودگی شغلی را پیدده ای 1975نخستین بار فرویدنبرگر  

شدود و نتیجده آن از داند کهک از کنش متقابل شخصیت فرد با محیط کار ناشدی میمی عمومی و فراگیر

 (.2013، 36دست دادن انییزه، اشتیاق، انرژی و کاهش عملکرد در زندگی است  مک ویکار

فایر معتقد است که فرسودگی شغلی حازتی از خستیی جسمی، عاطفی و روحدی اسدت کده در نتیجده 

 شود.با مردم در شرایطی که اززحاظ عاطفی طاق فرساست، ایجاد می مواجهه مشتقیم و درازمدت

کند که فرسودگی شغلی عبارت  است از خستیی شدید و احساس مورد سوءاستفاده قرار دیک بیان می

شدود. او همچندین گرفتن شخو، که این نوع خستیی با استراحت و استفاده از مرخصی نیز برطدرف نمی

غلی حازتی است که فرد ازنظر شخصیتی خود را کمتر از دییران تصور کدرده و معتقد است که فرسودگی ش

 (.1390گیرد   پناهی، کند که کار و عملش موردتوجه قرار نمیاحساس می

کداهش انییدزه در کدار، پاسدخ بده  "( نشانیان فرسودگی شغلی را چنین تعریف کدرد 1980چرنیس  

. وی مددل فرسدودگی شدغلی را "اندی و خسدتیی عداطفیگیری روهای شدید، عدم رضایت کنارهدرگیری

 شده است:فرآیندی دانست که از مراحل زیر تشکیل

یک موقعیت مت اد بین توق  زیاد و توانایی  کم در برخورد با مسائل، یعنی یک عدم تعادل بین منداب  

                                                                                                                               
36. Mcvicar 
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 ها.و درخواست

 خستیی مفرط.

سب احساس امنیت و از بدین بدردن تنیددگی از نوعی رفتار دفاعی که فرد در زمان بروز اتفاق، برای ک

( عالئدم فرسدودگی شدغلی را 1981  38(. پیندز و آرونسدون2010و همکداران، 37 زمبرت  دهدمیخود بروز 

هدای منفدی شدغلی و از دسدت دادن  احسداس اند که در نتیجه گرایشخستیی جسمانی و عاطفی دانسته

اندد کده (. مطازعدات مختلدف نشدان داده2009، 39کارانشود   دسیلوا و همعالقه نسبت به افراد ناشی می

تواند در ارتقداء بهداشدت روان افدراد و ارتقداء سدطح کیفیدت تشخیو و پیشییری از فرسودگی شغلی می

(. ایدن سدندرم 2010، 40شده نقدش داشدته باشدد  پوقوسدیان، کدالرک، فینالیسدون و آیکدنخدمات ارائه

باشدد کده شدامل افسدردگی، ، نیرشی، رفتداری و سدازمانی میهای هیجانیای از عالئم و نشانهمجموعه

جویی، سرزنش کردن و فقدان همدزی نسبت به بیمار، کداهش عملکدرد شدغلی، رضایت شغلی پایین، عیب

تندی مثدل احسداس کدوفتیی، خسدتیی، افزایش مشکالت بین فردی و مشکالت خانوادگی، عالئدم روان

باشدد نظمی در انجدام کارهدا و خیاندت و عیبدت زیداد میره بیسردرد، اختالات خواب و گوارشی و بااخ

 (.2010، 41 نوابوکو و آدبایو

 ابعاد فرسودگی شغلی-2-8

گانه (  ارائه گردید. در این تنوری، ابعاد سه1997نخستین تبیین نظری فرسودگی شغلی توسط مسلش  

وردتوجه قدرار گرفدت فرسودگی شغلی تحت عنوان خستیی هیجانی، مسخ شخصیت، کارآمدی شخصی م

 (.2013، 42 آندکاززکی، سرقد

عنوان هسته مرکزی فرسودگی در نظر گرفتده باشد که بهیا هیجانی می 43خستیی عاطفی"اوزین بعد: 

رمقدی و نداتوانی برند که احساس فرسودگی، سدرخوردگی، بیشود و کارگران زمانی از خستیی رنج میمی

 کنند. برای حاضر شدن در سرکار می

یا مسخ شخصیت است. این بعد به کارکنانی مربوط است که بایدد  "44شخصیت شدنبی"مین بعد: دو

عنوان بخشی از شغل خود با دییر افراد  نظیر مشتریان، بیماران، دانش آموزان و...(ارتباط شخصی داشته به

یر افراد را با عیندک شوند که دیمتمایل می هاآنشوند، که این کارگران دچار فرسودگی میباشند. هنیامی
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انتظار داشته باشدند و  هاآنداشته باشند، بدترین را از  هاآنچندان درستی درباره های نهبدبینی بنیرند. ایده

 بیزار باشند. هاآنعمالً از 

آمیز کارهاسدت. ایدن بعدد فرسدودی بده یا عدم انجدام موفقیدت "45فقدان کفایت فردی "و بعد سوم: 

خورده و نداتوان از تکمیدل کدردن ضدروریات شدغلی خدود ود کده خدود را شکسدتشکارکنانی اطالق می

پندارند. گوزمبیوسکس و مونزنریدر براساس همان سه بعد فرسودگی شغلی این فرض را مطدرح کردندد می

شدود. گیرد که سپس به ناکامی شخصدی در محدل کدار منتهدی میکه نخست زوال شخصیت صورت می

شده اسدت کده هدیو روندد علدی بدین خسدتیی احساسدی، زوال شخصدیت و درنهایت این نظریه  مطرح

گیرندد مدت در محل کار نشثت میمفاهیم مستقل هستند که از تنش طوانی هاآنناکارآمدی وجود ندارد. 

 (.2010 زمبرت و همکاران، 

 رویکردهای موجود در مورد علل بروز فرسودگی شغلی-2-9

اجتماعی را برای فرسودگی شدغلی معرفدی نمدوده و -شناختیروان( رویکرد 1981مازاک و جکسون  

شود روشن سازند. تحقیقات آنان به این نتیجه تالش کردند تا شرایطی را که منجر به فرسودگی شغلی می

شدده  اسدت کده رسید که فرسودگی شغلی یک ساختار چندبعدی اسدت و از سده  خدرده مقیداس تشکیل

 اند از: عبارت

 ستگی هیجانیتحلیل یا خ-2-9-1

 هدایانییزهشود. های عاطفی شخو مربوط میاوزین خرده مقیاسی است که به  از دست دادن انرژی

رود و انجام کار برای وی فردی، که دارای سطح انییزش باا بوده، حال در ایر فرسودگی شغلی از بین می

دهند که در ارائه خدمات ا نشان میشود. مثالً کارکنان همان موقعی عالئم تحلیل عاطفی رکننده میخسته

 خود به مشتربان ناتوان هستند.

 شخصیت زدایی-2-9-2

عنوان یک انسان طورکلی تمایل افراد بر این است که بهدومین خرده مقیاس شخصیت زدایی است. به

شدود، عنوان یکشی رفتار میدر محیط کار در نظر گرفته شوند. حال چنانچه فردی احساس کند که با او به

های مرتبط بدا خددمات انسدانی در گردد شخصیت زدایی در حرفهخرده  مقیاس شخصیت زدایی مطرح می

گدردد. کارکندان مبدتال بده فرسدودگی شدغلی در بعدد شخصدیت زدایدی، وضعت تعامل با مردم آشکار می

 های بدبینانه و منفی نسبت به همکاران و مشتریان خود دارند.نیرش

 یت فردی پاییناحساسات موفق-2-9-3

این خرده مقیاس احساس توجه کمتری را به خود جلب کرده است. منظور از این خرده مقیاس در نظر 
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to investigating relationship 

between job resiliency, job engagement and job self-efficacy with job burnout 

of exceptional students' teachers. 

Research method: The research method was descriptive-correlation.the 

statistical population of this research was all exceptional students' teachers in 

the city of Ardabil during the academic year of 2017-2018 Among them, 150 

students were selected by cluster random sampling method and selected  and 

responses were  Maslach's job burnout (1985), job resilience questionnaire for 

teachers in Sotomayor (2012), Salanova and Shaghefli (2008) Job 

Engagement Exercise Inventory (2008), Rigs and Knight Career Self-Efficacy 

Questionnaire (1994). Data analysis was performed through pearson’s  

correlation  coefficient and regression analysis. 
Findings: The results of the study showed that the significant negative 

correlation between job resiliency, job engagement and job self-efficacy with 

job burnout of exceptional students' teachers. Also, the results of regression 

analysis revealed that roughly 0.57% of the total variance of  job burnout  is 

predicted based on the variables of job resiliency, job engagement and job 

self-efficacy (p <0.01). 
Conclusion:  Therefore, it can be concluded that job resiliency, job engagement 

and job self-efficacy are related to job burnout of exceptional students' 

teachers, which requires the attention of authorities, educators and families to 

these variables. 

Keywords: job burnout, job resiliency, job engagement, job self-efficacy, 

exceptional students' teachers 
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