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 چکیده 

ان آموزدانشمعلّمان  یشغل یبا فرسودگ یشغل یو خودکارآمدی شغل یآورتاب یرابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی 

ان زآمودانشمعلّمان  تمامی راپژوهش  یآمار یجامعهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  انجام گرفت.یی استثنا

 گیری در دسترسنمونهمعلّم به روش  111دادند که از میان آنها تشکیل می 1981-89 یلیتحصدر سال شهر اردبیل ییاستثنا

ی ، پرسشنامه(2112سوتومایور )ی آوری شغلی معلّمان آموزش ویژهتاب یهپرسشنامعنوان نمونه انتخاب شدند و به به

( پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل 1891ی فرسودگی شغلی مسلش )و پرسشنامه( 1881خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت )

و  آوری شغلیها نشان داد که بین تابیافته های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.ها از آزمونداده

اداری وجود دارد. همچنین، نتایج ی منفی معنان استثنایی رابطهآموزدانشخودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان 

ان آموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان  بینیپیشآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی توان تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تاب

آوری شغلی و خودکارآمدی شغلی از متغیرهای مرتبط با توان نتیجه گرفت که تاب(. بنابراین، میP<11/1استثنایی را دارند )

 ریزی هستند.باشند که نیازمند توجه و برنامهان استثنایی میآموزدانشی شغلی معلّمان فرسودگ

 ان استثنایی.آموزدانشآوری شغلی، خودکارآمدی شغلی، فرسودگی شغلی، معلّمان تاب واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه 

های گسترده نیاز دارند تا از کل حمایت شوند که به خدمات آموزشی ویژه وشناخته می کودکان استثنایی عنوانکودکانی به

ها در یک یا چند مقوله به شرح زیر ها به دریافت خدمات آموزشی نیازمند هستند چون اکثر آناستعداد خود استفاده کنند. آن

، های جسمیهای هیجانی، ناتوانیهای یادگیری، آشفتگی، ناتوانیذهنیتوانیکم ها ممکن استبا یکدیگر تفاوت دارند: آن

زوشو،  )کران، های گفتار و زبان، آسیب شنوایی یا آسیب دیداری داشته باشند یا در مقابل سرآمد و با استعداد باشنداختلال

هایشان نباشد، ظاهری طبیعی داشته یکلاسهمتر از یینپاشان (. کودکان استثنایی ممکن است هوش2112، 1دینگ و کانلی

هایی چون راه رفتن، سخن گفتن و ... یتفعالباشند، رشد وزن و قدشان طبیعی باشد و مثل سایر کودکان بازی کنند، اما در 
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ان استثنایی، به آموزدانش(. معلّمان 1981یف مدرسه دچار مشکل جدی هستند )بیابانی، دچار مشکل بوده و در انجام تکال

ان مواجه هستند و با توجه به مشکلاتی که کودکان آموزدانشسبب ماهیت کاری که دارند و زمان زیادی که با این گروه از 

ممکن است، زندگی خانوادگی و روابط با اعضای شوند و این فشار روانی یماستثنایی دارند، فشار روانی زیادی را متحمل 

( با مطالعاتی که 1881) 2خانواده را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت زندگی پائینی را احساس کنند. مایرز، اورمسب و سیمپسون

راوان ن مشکلات فان کودکان استثنایی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که این معلّمان به دلیل داشتآموزدانشروی معلّمان 

ی مانند تنروانهای ی بیماریباشند و همین امر زمینهدر تدریس به این گروه از کودکان، دچار فشار کاری بیشتری می

ود ششناختی است و بیشتر در مشاغلی دیده میشود. فرسودگی شغلی یک سندرم روانها سبب میرا در آن 9فرسودگی شغلی

(. فرسودگی شغلی یعنی از پا افتادگی 1982گذراند )مطلبی و کیانی، های دیگر میماس با انسانکه فرد ساعات زیادی را در ت

های شغلی است ی فرسودگی شغلی، استرساند که یکی از عوامل ایجادکنندهها نشان دادهو رخوت متصدی شغل. پژوهش

لّمی کودکان استثنایی عواملی مانند فشار کاری الخصوص معیعل(. در شغل معلّمی، 2112، 1)پارکر، مارتین، کولمار و لیم

 شوندهای شغلی عمده محسوب میای و مسائل مرتبط با نظام اداری، استرسهای حرفهان، مسئولیتآموزدانشزیاد، تعارض با 

ها سترس آن(. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی، نیازهای معلّمان و ا2111، 1)اسکوهولت، تروتر و ماتیسون

 های مقابله با آن، برای بسیاری از شاغلین در این حرفه سودمند خواهد بود. و آگاهی از شیوه

 دارا آموزش روند در بایستیم استثنائی و پرورش آموزش معلّمی شغل ویژه به خود در شغل فرد هر که مهمی ویژگی جمله از

 نقش شغلی، عملکردهای و انآموزدانش یهاچالش با ارتباط در ودنب آورتاب که است بدیهی .است 2آوری شغلیتاب باشد،

 به را کار یادامه توان خود، نوبة به آوریتاب این .کندمی بازی استثنائی انآموزدانش معلّمان شغلی گیریتصمیم در مهمی

 به مثبت ذهنی کیفیت یک عنوان به آوریتاب(. 2119، 9؛ بروسکیل، کالاتسی و لوماکویو2111، 1دهد )نگیو و لایمی هاآن

 و رفتارها در بیشتر شدن درگیر و( 2111 ،8لی و جون) هاموقعیت از بسیاری در مثبت معنای یافتن در فرد به کمک دلیل

. گیردمی قرار مثبت روانشناسی ادبیات یحیطه در( 2111 ،11وانگ و روست گاسکین، گو، وانگ، هو،) مثبت هایفعالیت

 اب سازگاری و مدیریت تروما، یا و استرس یک به واکنش در صرفاً نه و سازگاری پویای فرآیند عنوان به وریآتاب بنابراین

( 1882کولارد ) (.2119 ،11چانگ یوسان و کوامی) کندمی پذیرامکان محیط با تعامل در را مثبت پیامدهای خلق و شرایط

 و کرده تعریف اند،مخرب و دلسردکننده شرایط که زمانی حتی شامدها،پی و شرایط تغییر و انطباق توانایی را شغلی آوریتاب

 شایستگی با کار انجام و مستمر یادگیری شغلی، سازگاری همکاری، مهارت داشتن را شغلی آوریتاب دارای افراد هایویژگی
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 بهبود و یادگیری بر دارد، دیگران و خود از بینانهواقع انتظارات و مثبت نگرش سختی، زمان در آورتاب برشمردند. معلّم فردی،

و  یکسائ یمی،رح(. 2112، 12است )دای و هانگ خودباوری و نفساعتمادبه دارای و دارد تعهد انآموزدانش به و توجه خود

خانواده در -بررسی ارتباط میان اشتیاق و خودکارآمدی شغلی با تعارض شغل"تحت عنوان  ی( در پژوهش1981اسدپور )

انواده و خ-آن با تعارض شغل یهای اشتیاق شغلی و مؤلفهکلّ یکه بین نمره یدندرس یجهنت ینبه ا "شهر تهران پرستاران زن

ی کلّ یخودکارآمدی شغلی و نمره یهابین مؤلفه ینشغل ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچن-تعارض خانواده

محمدیان و سجادی گل تباط منفی معناداری دیده شد.شغل ار-خانواده و تعارض خانواده-خودکارآمدی با تعارض شغل

فرسودگی شغلی  بینیپیششناختی و رفتار شهروندی سازمانی در ی رواننقش سرمایه"( در پژوهشی تحت عنوان 1981)

رآمدی، آوری، خودکاشناختی )تابروان یسرمایه ابعاد به این نتیجه رسیدند که بین "معلّمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی

تحت عنوان  ی( در پژوهش2111مورگان ) .دارد وجود معناداری منفی یرابطه شغلی فرسودگی ابعاد بینی( باامیدواری و خوش

دارند،  نییبالا و استرس پا یشغل یتکه رضا یان معلّمانآموزدانشکه  یدرس یجهنت ینبه ا "یو استرس شغل یشغل یترضا"

 .کنندیمدرسه بهتر عمل م یفدر انجام تکال یادزل احتمابه یستند،قادر به حفظ تعهد خود ن که یان معلّمانآموزدانشنسبت به 

یک  به عنوان شغلی باشد. خودکارآمدیمی 19از دیگر عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلّمان، خودکارآمدی شغلی

 "سازگاری و شغل انتخاب درگیر در رهایرفتا از وسیعی یدامنه با رابطه در شخصی کارآمدی هایقضاوت از عمومی برچسب"

 هایمهروموم طول در کارکنان شکست یا و موفقیت از ناشی (. تجربیات1981پور، است )جلیلیان و کریمیان شده توصیف

 .دهدمی قرار تأثیر تحت شغلی وظایف انجام به نسبت هایشانتوانایی با رابطه در را آنان تصورات یا شغلی خودکارآمدی خدمت،

(. 2111، 11دارند )ریو را آن با سازگاری توانایی کنند احساس که دارند گرایش هاییموقعیت و هافعالیت به افراد زیرا

 "های شخصی برای سازماندهی و اجراسازی مسیرِ عملِ لازم برای تولید موفقیتباور به قابلیت"خودکارآمدی را به عنوان 

 ی( در پژوهش1989) یکو تاج یکرم ی،رسول (.2111، 11ز ساون آهن، بانگ و کیم، به نقل ا1881اند )بندورا، تعریف کرده

شخصیتی و میانجیگری بلوغ  هاییژگیشغلی بر اساس خودکارآمدی شغلی و و یریپذی انطباقعلّ یرابطه"تحت عنوان 

غلی وجود ش یریپذباقشخصیتی با بلوغ شغلی، خودکارآمدی شغلی و انط هاییژگیو ینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا "شغلی

شغلی  یریذپمستقیم، از طریق متغیر بلوغ شغلی نیز بر متغیرهای انطباق یرشخصیتی علاوه بر تأث هاییژگیو، دارد. همچنین

 یورباغبانیو غ سمیراپورپور، حسنیآب مدل از برازش مناسبی برخوردار است. ،دارد. همچنین یرو خودکارآمدی شغلی تأث

 "یشناختبین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روان یتبیین نقش خودکارآمدی در رابطه"تحت عنوان  ی( در پژوهش1981)

مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین  یو خودکارآمدی، رابطه یشناختین توانمندسازی روانبکه  یدندرس یجهنت ینبه ا

 یادار و بین خودکارآمدی و فرسودگی شغلی نیز رابطهمنفی و معن یو فرسودگی شغلی رابطه شناختینتوانمندسازی روا

شناختی و های روانی بین سرمایهرابطه"( در پژوهشی تحت عنوان 1981وند )وند و یوسفیوسف منفی معناداری وجود دارد.

، در سازمانآوری کارکنان بینی و تاببه این نتیجه رسیدند که با افزایش خودکارآمدی، امیدواری، خوش "فرسودگی شغلی

و  یشناختروان ییهسرما یرابطه"تحت عنوان  ی( در پژوهش2118) یوسفلوتانس و یابد. فرسودگی شغلی کاهش می

 یاو با رفتاره یمنف یبا قصد ترک شغل رابطه یشناختروان ییهنشان دادند که سرما "نوآورانه با قصد ترک شغل یرفتارها
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د به و اعتقا یسازمان یهااعتقاد به ارزش نظرکارکنان زن و مرد از  ینب یزمثبت دارد و ن ینوآورانه رابطه یمثل رفتارها یمثبت

 تفاوت وجود دارد. یخودکارآمد یا یفتکال یحباورشان در مورد انجام صح

ن اآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمشود این است که آیا بین تابی که در اینجا مطرح میسؤالحال 

 آوریان استثنایی را براساس تابآموزدانشتوان فرسودگی شغلی معلّمان ان استثنایی رابطه وجود دارد؟ و آیا میآموزدانش

 کرد؟ بینیپیششغلی و خودکارآمدی شغلی 

 روش 

ین ی بباشد که براساس آن رابطهپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می

عنوان ان استثنایی بهآموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان  بین باعنوان متغیرهای پیشآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی بهتاب

ان استثنایی شهر اردبیل در آموزدانشی آماری پژوهش را تمامی معلّمان جامعهمتغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است. 

 111حجم  ای بهگیری در دسترس نمونهنمونهند که از میان آنها با استفاده از روش دادتشکیل می 1981-89تحصیلی سال

 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:برای گردآوری داده انتخاب شدند.نفر 

( با هدف سنجش 2112این مقیاس توسط سوتومایور )(: 2112سوتومایور ) آوری شغلی معلّمان آموزش ویژهتاب یهپرسشنام

گویه، بعد  1بعد است که شامل بعد پذیرش با  1گویه با  22ی شغلی معلّمان آموزش ویژه ساخته شده است و دارای آورتاب

گویه است. این پرسشنامه در اصل خود هفت لیکرتی  9گویه و بعد ارتباط با  21گویه، بعد تغییر با  22حمایت خودآگاهی با 

( کاملاً 1) یهمخالف تا دامن ( کاملا1ً) یهة ما به صورت پنج لیکرتی از دامندر این پژوهش با توجه به فرهنگ جامع یاست، ول

موافق، استفاده شده است. برای استفاده از این پرسشنامه، ابتدا ابزار توسط متخصصان زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و 

حلیل ت ه شد. بنا بر نتیجة حاصل از تجزیه ومجدداً برای بررسی ترجمة دقیق آن متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگرداند

گزارش شده و پایایی هر یک از خرده مقیاس ها برای بعد  81/1ی این مقیاس با ضریب آلفا پژوهش سوتومایور، پایایی کلّ

 به دست آمده است. 11/1، و بعد ارتباط 81/1، بعد تغییر 99/1حمایت از خودآگاهی  بعددرصد،  11پذیرش 

سؤال و در چهار مؤلفه باورهای خودکارآمدی  91این پرسشنامه دارای (: 1881دکارآمدی شغلی ریگز و نایت )ی خوپرسشنامه

( 22-91( و انتظار پیامدهای جمعی )18-21(، باورهای کارآمدی جمعی )11-19(، انتظار پیامدهای فردی )1-11فردی )

( کاملاً 1(، موافقم )9نظر )(، بی2(، مخالفم )1لاً مخالفم )ای لیکرت کامدرجه 1ی پرسشنامه در مقیاس گذارنمرهباشد. می

به دست آوردند.  91/1باشد. ریگز و نایت پایایی پرسشنامه را می 111و حداکثر آن  91باشد. حداقل نمره ( می1موافقم )

اخ در از روش آلفای کرونب قرارگرفته و پایایی پرسشنامه با استفاده نظرصاحبروایی محتوایی پرسشنامه مورد تائید اساتید 

 به دست آمد. 91/1( 1981پور )پژوهش جلیلیان و کریمیان

توسط مسلش  1891ی فرسودگی شغلی برای معلّمان در سال پرسشنامه (:1891ی فرسودگی شغلی مسلش )پرسشنامه

دگی، مبتنی است. این ی تنیدگی یا فرسودهیپدی است که برآورد جدیدی از اپرسشنامهساخته شده است. این ابزار، 

باشد. معرف خرده مقیاس خستگی عاطفی می 21و  12، 11، 19، 9، 2، 9، 2، 1باشد. سؤالات می سؤال 22پرسشنامه دارای 

نیز  21و  18، 19، 11، 12، 8، 1، 1باشد. و سؤالات معرف خرده مقیاس مسخ شخصیت می 22، و 11، 11، 11، 1سؤالات 

نماید. مجموع نمرات سؤالات هر ( تغییر می1( تا )1از ) سؤالی نمره هر دامنهباشد. دی میمعرف خرده مقیاس عملکرد فر

، کم، گاهی، متوسط، زیاد، ندرتبهی نمره فرد در آن مقیاس است. در این پرسشنامه، گزینه مابین )هرگز، دهندهنشانمقیاس، 

فرسودگی  منزلهبهباشد. نمره بالا می 111و حداکثر آن  22ه باشد. حداقل نمرمی 1و  2، 1، 1، 9، 2، 1همیشه( معرف نمرات 

سنجش اعتبار این پرسشنامه، مسلش و جکسون از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند و میزان  منظوربهباشد. شغلی بالا می



( و 18/1شخصیت )(، مسخ 82/1گزارش نمودند: خستگی عاطفی ) نیچننیارا به تفکیک  هااسیمقاعتبار هر یک از خرده 

( آلفای 1981، پور و غیورباغبانی )پورحسنگزارش شد. در پژوهش آبی  91/1( و پایایی کل برابر 11/1عملکرد فردی )

 به دست آمد. 99/1کرونباخ 

 نتایج

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: آماره1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 99/9 12/119 آوری شغلیتاب

 11/9 22/11 دی شغلیخودکارآم

 22/1 12/92 فرسودگی شغلی

ان استثنایی به ترتیب آموزدانشآوری شغلی معلّمان شود، میانگین و انحراف معیار تابمشاهده می 1طور که در جدول همان

و  22/11ب برابر با ان استثنایی به ترتیآموزدانش، میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی شغلی معلّمان 99/9و  12/119برابر با 

 باشد.می 22/1و  12/92ان استثنایی به ترتیب برابر با آموزدانشو میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی معلّمان  11/9



 ان استثناییآموزدانشآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان : ضرایب همبستگی بین تاب2جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 11/1 -21/1 آوری شغلیتاب

 11/1 -21/1 خودکارآمدی شغلی

 =r -21/1ان استثنایی )آموزدانشآوری شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان شود، بین تابمشاهده می 2طور که در جدول همان

،11/1P< آموزدانش( و بین خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان( 21/1ان استثنایی- r=،11/1P<رابطه ،) ی منفی

 معناداری وجود دارد.

شغلی و  آوریان استثنایی براساس تابآموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان  بینیپیش: نتایج تحلیل رگرسیون برای 9جدول 

 خودکارآمدی شغلی

 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل

1 12/1 11/1 11/1 88/11 11/1 

 بینبرای متغیرهای پیش t ضرایب بتا و آزمون معناداری

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر ملاک

 فرسودگی شغلی

 111/1 12/18 - 92/9 81/119 مقدار ثابت

 111/1 -19/1 -11/1 11/1 -91/1 آوری شغلیتاب

 111/1 -12/1 -91/1 11/1 -99/1 خودکارآمدی شغلی

ان استثنایی آموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان درصد از واریانس  11 شود، تقریباًمشاهده می 9طور که در جدول همان

فرسودگی بیانگر این است که رگرسیون نیز  F است. نسبت بینیپیشقابل آوری شغلی و خودکارآمدی شغلی تاب براساس

تای با ب آوری شغلیتابباشد. معنادار میآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی تاببراساس ان استثنایی آموزدانششغلی معلّمان 

91/1- (11/1>P ،19/1-=T)  99/1با بتای و خودکارآمدی شغلی- (11/1>P ،12/1-=T) ،توانند طور منفی معناداری میبه

 کنند.  بینیپیش ان استثنایی راآموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان 

 گیریبحث و نتیجه

ان آموزدانشمعلّمان  یشغل یبا فرسودگ یشغل یدکارآمدو خو یشغل یآورتاب یرابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی 

آوری شغلی و خودکارآمدی شغلی با فرسودگی تابها نشان داد که بین نتایج تجزیه و تحلیل دادهیی انجام گرفت. استثنا

مدی شغلی آوری شغلی و خودکارآهمچنین، تاب. داردوجود  یمعنادار یمنف یرابطهان استثنایی آموزدانششغلی معلّمان 

و  یرسول هاییافتهپژوهش حاضر با  هایان استثنایی را دارند. یافتهآموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان  بینیپیشتوان 

 (،1981، گل محمدیان و سجادی )(1981و اسدپور ) یکسائ یمی،رح، (1981)و همکاران  پورحسن یآب، (1989)همکاران 

 .باشدیم همسو، (2118) یوسفلوتانس و و  (2111مورگان )(، 1981وند )وند و یوسفیوسف



 یاتقدرت ذ یهستند دارا یشغل یآورتاب یکه دارا یکه معلّمان کرد یانب ینگونها توانیمهای پژوهش حاضر یافته ییندر تب

 ینکنند و ا دایپ یشتریب ییزهانگ ییبه کودکان استثنا یسراجع به تدر هایییمقابله با سخت یبرا شودیکه باعث م باشندیم

و کاهش  ییکارا یشباعث افزا یقطر ینو از ا یندزا سازگار نمااسترس یطها خود را با شراکه آن شودیباعث م یژگیو

در مقابل  یرفراگ یریپذانعطاف ی،شغل آوریتاب .(1981 یرگری،و ت یفروز یززادهپور، عزشوند )کمال یشغل یفرسودگ

 یهترو بهبود عملکرد ب یتبه موفق یابیبوده و سبب دست یدوران شغل یزبرانگچالش یطاو شر هایژگیها، ومشکلات، استرس

در  اشته،د یشتریب ییزهانگ یگر،معلّمان د یرهستند نسبت به سا یشغل یآورتاب یکه دارا یمعلّمان یگر،دعبارت. بهشودیم

 ینر اد یشغل یو احتمال فرسودگ یابندیدست م یشتریب هاییتاز خود نشان داده و به موفق یشتریتلاش ب یسدوران تدر

احساس فشار  یبا نوع ی،زندگ یدادهایدر برابر رو یشغل یآورتاب یزانکاهش در م که. در حالیاست یرینمعلّمان کمتر از سا

که است  یمهم یاربس هاییژگیاز جمله و یشغل یآور(. تاب2111، لامبرتهمراه بوده است ) یاضطراب و افسردگ ی،روان

ه اعتقاد راسخ ک آیدیبه نظر م طورینا یگر،دعبارت. بهدداشته باش ییبسزا یرافراد تأث یدر بالا بردن سطح بهداشت روان تواندیم

ل کنند خود را کنتر یندهو آ یزندگ توانندیم ینکهو باور افراد به ا یو هدفمند یدبهتر باشد، احساس ام تواندیم یندهآ ینکهبه ا

به  دنیرس یخودشان برا هاییینسبت به توانا یکه، باور مثبت شودیها را متوقف سازد؛ باعث مآن تواندینم یمالو موانع احت

و  نددهیاز خود نشان م یشتریب یمقاومت و بردبار یموجود در زندگ یهادر برابر مشکلات و تنش یناهدافشان باشند، بنابرا

رو هستند، از خود ضعف نشان نداده و روبه یکه با مشکلات فراوان ییان استثنازآمودانشکه در مقابل  گرددیم ینمنجر به ا

 داشته باشند.  یکمتر یشغل یفرسودگ

را انجام دهد، بر روی سطوح تلاش مورد نیاز  کاریهای شخص در مورد این که گیریباورهای خودکارآمدی بر روی تصمیم

ی های آموزشگذارد. فراهم نمودن بستر و محیط، تأثیر میکارکامل کردن آن  برای انجام آن تکلیف و پایداری و پشتکار او در

تواند پیامدهای مثبتی از جمله افزایش انگیزه و را ارتقاء دهد، می معلّماننگری دلگرم کننده و حمایتی که روحیه مثبت

ودکارآمدی خن باید به این نکته توجه کرد که به همراه داشته باشد. بنابرای ان استثناییآموزدانششغلی برای معلّمان اشتیاق 

و خودکارآمدی شغلی های پژوهش حاضر هم نشان داد که بین همانطور که یافته. توان رشد و توسعه دادرا می شغلی

را مجهز به  معلّمان، خودکارآمدی شغلیارتباط وجود دارد از این جهت که  ان استثناییآموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان 

، با توانمندی، انگیزه و اشتیاق بیشتر تدریسآور دوران کند که در مواجهه با شرایط استرسار، باورها و رفتارهای سازنده میافک

به مقابله بپردازند. برخورداری از  شغلیپذیری کمتری در مواجهه با مشکلات دوران ببپردازند و با آسی امر تدریسبه 

های خود برای دستیابی به و باور به توانایی کارآییت نفس، منجر به عزّ شغلیدوران  در معلّمانبالای خودکارآمدی شغلی 

)رسولی و همکاران،  شودو حل مسائل، داشتن انگیزه و تلاش برای موفقیت در تکالیف چالش برانگیز، می شغلیهای هدف

مهارت های خود، در برابـر مشـکلات و  کند تا با به کارگیریبنابراین احساس خودکارآمدی، به افراد کمـک می (.1989

مسـائل پیرامـون، بـه صورت مطلوبی عمل کنند و احساس موفقیت فردی در آنها ایجاد شده یـا افـزایش یابد. به عبارت دیگر 

احساس خودکارآمدی لزوماً به معنای دارا بودن مهـارت هـای شخصی نیست، بلکه به این معنی است که فرد باور داشـته 

 برچسب" یک به عنوان شغلی خودکارآمدی .شـد کـه توانـایی انجـام وظایف به نحو مطلوب و در شرایط مختلف را داردبا

 شده توصیف "سازگاری و شغل انتخاب درگیر در رفتارهای از وسیعی دامنه با رابطه در شخصی کارآمدی هایقضاوت از عمومی

 خدمت، هایمهروموم طول در کارکنان شکست یا و موفقیت از ناشی (. تجربیات1981پور، است )جلیلیان و کریمیان

 زیرا .دهدمی قرار تأثیر تحت شغلی وظایف انجام به نسبت هایشانتوانایی با رابطه در را آنان تصورات یا شغلی خودکارآمدی

 (.2111، 12دارند )ریو را آن با سازگاری توانایی کنند احساس که دارند گرایش هاییموقعیت و هافعالیت به افراد
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 ویر جفرافیایی دیگر، مناطق در را هاییپژوهش چنیناین معلولی، و علّت روابط به دستیابی و نتایج بیشتر پذیریتعمیم
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Abstract 

The present study aims to investigating the relationship between job resiliency and job self-

efficacy with job burnout of exceptional student’s teachers. The research method was 

descriptive-correlation. The statistical population of this research was all exceptional 

student’s teachers in Ardabil city during the academic year of 2111-2119, that among them, 

111 exceptional student’s teachers were selected by available sampling method and 

responses were Job Resiliency Questionnaire for Teachers in Sotomayor (2112), Rigs and 

Knight Career Self-Efficacy Questionnaire (1881) and Maslach's job burnout (1891). Data 

analysis was performed through Pearson’s Correlation Coefficient and Regression analysis. 

The results of the study showed that the significant negative correlation between job 

resiliency and job self-efficacy with job burnout of exceptional student’s teachers. Also, the 

results of regression analysis revealed that job resilience and job self-efficacy have the 

potential to predict the burnout of exceptional student’s teachers (P<1011). Therefore, it can 

be concluded that job resiliency and job self-efficacy are related to job burnout of 

exceptional student’s teachers, which requires the attention of authorities, educators and 

families to these variables. 
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