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 چکیده 

 یغلش یو خودکارآمد یشغل یآوربراساس تاب ییان استثناآموزدانشمعلّمان  یشغل یاقاشت بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 

هر ش ییان استثناآموزدانشمعلّمان  تمامی راپژوهش  یآمار یجامعهیفی از نوع همبستگی بود. روش پژوهش توص انجام گرفت.

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

ی خودکارآمدی شغلی ریگز ، پرسشنامه(2112سوتومایور ) هآوری شغلی معلمان آموزش ویژتاب یهپرسشنامانتخاب شدند و به 

های ها از آزمون، پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده(2119) یسالانوا و شافل ی اشتیاق شغلیو پرسشنامه( 1881و نایت )

غلی با خودکارآمدی شآوری شغلی و ها نشان داد که بین تابیافته ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد ان استثنایی رابطهآموزدانشاشتیاق شغلی معلمان 

(. P<11/1ان استثنایی را دارند )آموزدانشاشتیاق شغلی معلّمان  بینیپیشآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی توان که تاب

ان آموزانشدآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی از متغیرهای مرتبط با اشتیاق شغلی معلّمان نتیجه گرفت که تاب توانبنابراین، می

 ریزی هستند.باشند که نیازمند توجه و برنامهاستثنایی می

 ان استثنایی.آموزدانشآوری شغلی، خودکارآمدی شغلی، اشتیاق شغلی، معلّمان تابواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

شوند. براساس برآورد سازمان شناختی میهای جسمی و روانهمواره بخشی از جمعیت هر کشوری، به دلایل مختلف دچار آسیب

میلیون نفر است و با افزایش جمعیت  011بهداشت جهانی، فراوانی جمعیت کودکان و نوجوانان استثنایی جهان در حال حاضر 

ان استثنایی مشکلات آموزدانش(. 1982یش خواهد بود )ارجمندنیا، افروز و ساداتی، در جهان، این تعداد در آینده رو به افزا

( و معلمان 2112، 1دهند )کران، زوشو، دینگ و کانلیهای عملی نسبت به دانش آموزان عادی نشان میبیشتری را در فعالیت

هستند. محور و عامل مهم آموزشی در  روروبهی این گروه از دانش آموزان با مشکلات متعددی هادهندهآموزشبه عنوان 

ه آیا کند کیمکنند، معلمان هستند. رفتار معلم تعیین یمی آموزشی که مستقیماً در راه دستیابی به هدف کوشش هاسازمان

شوند. کیفیت و پیشرفت آموزش و پرورش یمدهند یا در این امر با مشکل مواجه یممدارس وظایف خود را به خوبی انجام 

 گردد.ناپذیر به کارآیی معلمان بستگی دارد، لذا برخورداری از اشتیاق شغلی آنان از موارد مهم محسوب میییجدا طورهب

های اخیر اشتیاق شغلی به عنوان عامل اساسی در ابقاء کارکنان موردتوجه قرارگرفته است )پربرا، ووسیکا، گرانزیئرا در دهه

ای است که انتخاب کردند. اشتیاق شغلی نوعی حالت ذهنی مثبت کارکنان نسبت به حرفه (. اشتیاق شغلی2119، 2و مک ایلوین

ی نیرومندی، فداکاری و جذب دارد. نیرومندی به سطوح بالایی از ای به شغل و سازمان است که سه مؤلفهتعهد شخصی و حرفه

ر انجام وظایف اشاره دارد. فداکاری به تعامل و درگیر پذیری ذهنی و پرانرژی بودن همراه با تمایل به تلاش و پافشاری دانعطاف

که فرد حس کند نقش مهمی در سازمان دارد و احساس شوق، غرور و افتخار طوریشود؛ بهشدن کامل فرد با شغل مربوط می

گذر  شود که متوجهکند. جذب توصیفی از تمرکز کامل فرد در شغل است که در آن فرد چنان با خرسندی مجذوب شغل می

(. اشتیاق شغلی به چگونگی درگیر شدن در کار و علاقه ای که به شغل 2112، 9شود )کیکو، گامینگز، یونگی و وانگزمان نمی

های سازمان، ترک دهند که اشتیاق شغلی با متغیرهای مهمی مانند خروجیباشد و مطالعات زیادی نشان میدارند مربوط می

شوند و سازمان را طور کامل با سازمان یکی میکه کارکنان مشتاق بهطوریتباط دارد. بهسازمان و تعهد نسبت به سازمان ار

(. 1982پندارند )مرادی مقدم، جعفری و نبوی، پندارند و شکست و موفقیت سازمان را شکست و موفقیت خود میهویت خود می

ایل بهبود عملکرد سازمان، تعهد سازمان بالاتر و عدم تماشتیاق شغلی بالا با رضایت شغلی بیشتر کارکنان، بازدهی بیشتر آنان، 

 (. 2111، 1به ترک حرفه ارتباط مستقیم دارد )لی، وانگ، لی و ژو

؛ برزگر بفرویی و 1982)دهقانی، اصغری، سعیدپور و جوکار،  0شناختیروانبهزیستی  انددادههای مختلفی نشان پژوهش

بر اشتیاق  مؤثراز عوامل  1(؛ هوش معنوی1982مهرابی زاده هنرمند و بشلیده،  )هاشمی، قطب، 2(؛ منابع معنوی1980گنجی، 

ل یدکننده است )نقتهدآمیز با شرایط یتموفقی توانایی سازگاری آورتاب( عقیده دارند که 1881شغلی بودند. گارمزی و مستن )

داند. در واقع یمرد در واکنش به شرایط ناگوار ی را سازگاری مثبت فآورتاب(، 2111(. والر )1998از شاکری نیا و محمدپور، 

های خود برای دستیابی به موفقیت استفاده یتظرفشود که افراد در شرایط دشوار، و با وجود عوامل خطر از آوری باعث میتاب

نقش "عنوان تحت  ی( در پژوهش1980) یو سجاد یانگل محمد(. 2110، 9غلبه کنند )آگایبی و ویلسون هاچالشکنند و بر یم

 ینبه ا "ییمدارس استثنا ییمعلمان مقطع ابتدا یشغل یفرسودگ بینیپیشدر  یسازمان یو رفتار شهروند یشناختروان یهسرما

 یغلش یفرسودگ بعاد( با اینیبو خوش یدواریام ی،خودکارآمد ی،آور)تاب یشناختروان یهابعاد سرما ینکه ب یدندرس یجهنت

 "پرستاران یشغل یو فرسودگ یآورتاب ینرابطه ب"تحت عنوان  ی( در پژوهش1982) ینیام د دارد.وجو یمعنادار یرابطه منف

( در 2119و همکاران ) یلوجود دارد. بروسک داریپرستاران رابطه معن یآورو تاب یشغل یفرسودگ ینکه  یدندرس یجهنت ینبه ا

 ،یکه معلم تاب آور در زمان سخت یدندرس یجهنت ینه اب "در معلمان یو استرس شغل یشغل یآورتاب"تحت عنوان  یپژوهش

 یو بهبود خود توجه و به دانش آموزان تعهد دارد و دارا یادگیریدارد، بر  یگراناز خود و د ینانهبنگرش مثبت و انتظارات واقع

                                                             
1. Crane, Zusho, Ding & Cancelli 
2.  Perera, Vosicka, Granziera & McIlveen 
3.  Keyko, Cummings, Yonge & Wong 
4.  Li, Wang, Li & Zhou 
5.  Psychological well-being 
6.  Spiritual resources 
7.  Spiritual Intelligence 
8. Agayebi & Wilson 



 فراگیر و اثرگذار در رفاه اشتیاق به کار نیز از این نظر اهمیت دارد که کار و شغل یک بخش است. یبه نفس و خودباور اداعتم

ی از مندبهرهگذارد. لذا با یم تأثیررود که نه تنها بر کیفیت زندگی افراد، بلکه بر سلامت روانی و جسمانی آنان به شمار می

یکی از عوامل مرتبط با شغل هر (. همچنین 1981یابد )رحیمی کلور و کاظم زاده، یماشتیاق، میزان خستگی از کار نیز کاهش 

توان گفت خودکارآمدی عاملی مهم یمها و نقاط قوت خود است. ییتواناداشتن  بـاور -اینکه شـغل کـامروا باشـد یـا خیـر -فرد

های دائم یتموفقنیازمند است. اداره کردن  هامهارتی اساسی لازم برای انجام آن هامهارتآمیز عملکرد و یتموفقبرای انجام 

(، خودکارآمدی، 1881ی چندگانه است. بنابر نظر بندورا )هامهارتمستلزم داشتن  زااسترسو  بینیپیشالتغییر، مبهم و غیرقابل 

ی اگونهبهبرای تحقق اهداف مختلف  هاانسانی شناختی، اجتماعی و رفتاری هامهارتی است که بدان وسیله، اسازندهتوان 

( در 1989) یکو تاج یکرم ی،رسول (.1999استادی و لیوارجانی،  شود )نقل از اقدمی باهر، نجارپوری میدهسازماناثربخش 

لوغ شخصیتی و میانجیگری ب هاییژگیشغلی براساس خودکارآمدی شغلی و و یریپذعلی انطباق یرابطه"تحت عنوان  یپژوهش

غلی وجود دارد ش یریپذشخصیتی با بلوغ شغلی، خودکارآمدی شغلی و انطباق هاییژگیو ینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا "شغلی

شغلی و  ییرپذمستقیم، از طریق متغیر بلوغ شغلی نیز بر متغیرهای انطباق یرشخصیتی علاوه بر تأث هاییژگی. همچنین و

( در 1981) یورباغبانیپور، پور و غحسن یدارد. همچنین مدل از برازش مناسبی برخوردار است. آب یرخودکارآمدی شغلی تأث

 یجهتن ینبه ا "یشناختتبیین نقش خودکارآمدی در رابطه بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روان"تحت عنوان  یپژوهش

و خودکارآمدی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین توانمندسازی  یشناختکه ین توانمندسازی روان یدندرس

دی و فرسودگی شغلی نیز رابطه منفی و معناداری وجود و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار و بین خودکارآم شناختینروا

 "یشغل یقدرت و خودکارآمد کنندهیل: اثرات تعدیشغل یسازگار"تحت عنوان  ی( در پژوهش2119و وانگ ) یوه یانگ،دارد. ج

 کرد. بینیپیشرا  ییبالا یشغل یسازگار توانیم یشغل یاز خودکارآمد یکه با برخوردار یدندرس یجهنت ینبه ا

آوری شغلی و خودکارآمدی شغلی با اشتیاق شغلی معلّمان شود این است که آیا بین تابی که در اینجا مطرح میسؤالحال 

غلی آوری شان استثنایی را براساس تابآموزدانشتوان اشتیاق شغلی معلّمان ان استثنایی رابطه وجود دارد؟ و آیا میآموزدانش

 ؟کرد بینیپیشو خودکارآمدی شغلی 

 روش 

آوری ی بین تابباشد که براساس آن رابطهپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می

یر ملاک عنوان متغان استثنایی بهآموزدانشاشتیاق شغلی معلّمان  بین باعنوان متغیرهای پیششغلی و خودکارآمدی شغلی به

-89تحصیلی ان استثنایی شهر اردبیل در سالآموزدانشی آماری پژوهش را تمامی معلّمان جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.

 انتخاب شدند.نفر  111حجم  ای بهگیری در دسترس نمونهنمونهدادند که از میان آنها با استفاده از روش تشکیل می 1981

 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:برای گردآوری داده

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

گویه، بعد  1بعد است که شامل بعد پذیرش با  1گویه با  22تاب آوری شغلی معلمان آموزش ویژه ساخته شده است و دارای 

گویه است. این پرسشنامه در اصل خود هفت لیکرتی  9د ارتباط با گویه و بع 20گویه، بعد تغییر با  22حمایت خودآگاهی با 

( کاملاً 0( کاملا مخالف تا دامنة ) 1در این پژوهش با توجه به فرهنگ جامعة ما به صورت پنج لیکرتی از دامنة )  یاست، ول

د و ن انگلیسی به فارسی ترجمه شموافق، استفاده شده است.. برای استفاده از این پرسشنامه، ابتدا ابزار توسط متخصصان زبا

مجدداً برای بررسی ترجمة دقیق آن متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردانده شد. بنا بر نتیجة حاصل از تجزیه وتحلیل 

گزارش شده و پایایی هر یک از خرده مقیاس ها برای بعد پذیرش  %81پژوهش سوتومایور، پایایی کلی این مقیاس با ضریب آلفا 

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

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

( 22-91( و انتظار پیامدهای جمعی )18-20) (، باورهای کارآمدی جمعی11-19(، انتظار پیامدهای فردی )1-11فردی )

( کاملاً موافقم 1(، موافقم )9نظر )(، بی2(، مخالفم )1ای لیکرت کاملاً مخالفم )درجه 0ی پرسشنامه در مقیاس گذارنمرهباشد. می

آوردند. روایی محتوایی  به دست 91/1باشد. ریگز و نایت پایایی پرسشنامه را می 100و حداکثر آن  91باشد. حداقل نمره ( می0)



قرارگرفته و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پژوهش جلیلیان و  نظرصاحبپرسشنامه مورد تائید اساتید 

 به دست آمد. 90/1( 1981پور )کریمیان

گویه  11( طراحی شد که دارای 2119این ابزار توسط سالانوا و شافلی )(: 2119ی اشتیاق شغلی سالانوا و شافلی )پرسشنامه

( 0و کاملاً موافقم= 1، موافقم=9، نسبتاً موافقم=2، مخالفم=1ای لیکرت )کاملاً مخالفم=است و با استفاده از مقیاس پنج درجه

نمره و  دیآیمها به دست باشد. نمره این ابزار با مجموع نمره گویهمی 90و حداکثر آن  11شود، حداقل نمره گذاری مینمره

ی خشنودی شغلی و هاپرسشنامه( روایی همگرا ابزار را با 2119باشد. سالانوا و شافلی )بالاتر به معنای اشتیاق شغلی بیشتر می

( پایایی 1981گزارش کردند. همچنین صفرپور و همکاران ) 98/1دلبستگی شغلی تائید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 

 گزارش کردند.  91/1رونباخ ابزار را با روش آلفای ک



 نتایج

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: آماره1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 99/9 12/119 آوری شغلیتاب

 11/9 22/11 خودکارآمدی شغلی

 18/9 10/11 اشتیاق شغلی

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

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

 باشد.می 18/9و  10/11ان استثنایی به ترتیب برابر با آموزدانشو میانگین و انحراف معیار اشتیاق 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 02/1 آوری شغلیتاب

 11/1 11/1 خودکارآمدی شغلی

 02/1ان استثنایی )آموزدانشبا اشتیاق شغلی معلّمان آوری شغلی شود، بین تابمشاهده می 2طور که در جدول همان

r=،11/1P< آموزدانش( و بین خودکارآمدی شغلی با اشتیاق شغلی معلّمان( 11/1ان استثنایی r=،11/1P<رابطه ،) ی مثبت

 معناداری وجود دارد.

غلی و آوری شنایی براساس تابان استثآموزدانشاشتیاق شغلی معلّمان  بینیپیش: نتایج تحلیل رگرسیون برای 9جدول 

 خودکارآمدی شغلی

 R مدل
2R R تعدیل شده F Sig 

1 08/1 91/1 99/1 21/20 11/1 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر ملاک

 اشتیاق شغلی

 119/1 -11/9 - 10/11 -28/90 مقدار ثابت

 111/1 11/1 10/1 18/1 11/1 شغلی آوریتاب

 191/1 18/2 21/1 11/1 29/1 خودکارآمدی شغلی

 براساسان استثنایی آموزدانشاشتیاق شغلی معلّمان درصد از واریانس  91شود، تقریباً مشاهده می 9طور که در جدول همان

اشتیاق شغلی معلّمان گر این است که رگرسیون بیاننیز  Fاست. نسبت  بینیپیشقابل آوری شغلی و خودکارآمدی شغلی تاب

 P<11/1) 10/1با بتای  آوری شغلیتابباشد. معنادار میآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی تاببراساس ان استثنایی آموزدانش

،11/1-=T)  21/1با بتای و خودکارآمدی شغلی (11/1>P ،18/2=T) ،معلّمان اشتیاق شغلی توانند معناداری می مثبتطور به

 کنند.  بینیپیش ان استثنایی راآموزدانش

 گیریبحث و نتیجه

ی غلش یو خودکارآمد یشغل یآوربراساس تاب ییان استثناآموزدانشمعلّمان  یشغل یاقاشت بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 

غلی با اشتیاق شغلی معلمان آوری شغلی و خودکارآمدی شتاب ینب ها نشان داد کهنتایج تجزیه و تحلیل دادهانجام گرفت. 

 بینیپیشآوری شغلی و خودکارآمدی شغلی توان همچنین، تاب. داردوجود  یمعنادار مثبت یرابطهان استثنایی آموزدانش

، (1989) یکو تاج یکرم ی،رسول هاییافتهپژوهش حاضر با  هایان استثنایی را دارند. یافتهآموزدانشفرسودگی شغلی معلّمان 



و  (2119و همکاران ) یلبروسک و( 1982) ینیام، (1980) یو سجاد یانگل محمد، (1981) یورباغبانیپور، پور و غحسن یآب

 .باشدیم همسو ،(2119و وانگ ) یوه یانگ،ج

یعنی  تمشکلاآوری به توان افراد در مواجهه با مسائل و تابکه  کرد یانب ینگونها توانیمهای پژوهش حاضر یافته ییندر تب

توان ، میاشاره دارد مشکلاتبرای مقابله با  تلاشنشینی احتمالی و هدفمند و از سرگیری دوباره ، عقبهاچالشانایی مقابله با تو

ه طرق ب مشکلاتهستند و سعی در حل  مشکلاتنسبت به سایر افراد در برابر  بالاتریآوری نتیجه گرفت افرادی که دارای تاب

پذیرند که در زمان بروز هر حادثه و اتفاقی ه شغل و حرفه خود شور و اشتیاق بیشتری دارند و میآمیز دارند بمختلف و مسالمت

در سازمان آن را با اشتیاق و انرژی فراوان حل نمایند و از این طریق نسبت به شغل و سازمانی که در آن مشغول به کار هستند 

میدواری بیشتری نسبت به آینده وجود دارند بیشتر از افراد دیگر در زمینه تر از بقیه باشند. همین طور افرادی که در آنها امشتاق

 خواهند کرد.  مشکلات تلاشحل و فصل 

شده پایین یا یند شناختی در روانشناسی مرضی، تحت عنوان خودکارآمدی ادراکآعنوان فر باورهای خودکارآمدی به

شخصی و توانایی انجام تکلیف را به طرق متعدّد  سلامت، بالاارآمدی شده، نقش اساسی به عهده دارد. احساس کناکارآمدی ادراک

ر آن گیرند که باید بعنوان چالش در نظر می های خود اطمینان دارند تکالیف مشکل را بهدهد، افرادی که به قابلیتافزایش می

د و متعهد کننبرانگیز را انتخاب میاف چالشجای اینکه آن را تهدیدآمیز ببینند و از آن اجتناب کنند، آنان اهد تسلط یابند، به

توانند تحت پایش خود درآورند. های تهدیدآمیز را میمانند تا آن را به انجام برسانند. آنان اطمینان دارند که موقعیتباقی می

شود. منجر می کالیفدهد و به تکمیل تمیو اشتیاق را افزایش ها، تنیدگی و افسردگی را کاهش چنین برداشتی نسبت به قابلیت

 ها نیازهای ویژه بدانهای خود برای انجام کارهایی که در موقعیتها و توانمندیخودکارآمدی دریافت و داوری فرد درباره مهارت

ای ادهالعها در برخورد با موانع، کارهای فوقسازد تا با استفاده از مهارتست. از سویی دیگر، احساس خودکارآمدی افراد را قادر میا

 .برای انجام آن است لازمهای اساسی آمیز عملکرد و مهارتانجام دهند، بنابراین خودکارآمدی عاملی مهم برای انجام موفقیت

گذارد. افرادی که به خودکارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع برای انجام یک وظیفه اثر می تلاشخودکارآمدی بر میزان 

 کنند.کنند لذا اشتیاق بیشتری را نسبت به کار خود احساس میمیمضاعفی  هایمشکلات تلاشو 

 جغرافیایی و مناطق سایر به آن نتایج تعمیم امکان بودن محدود و( اردبیل شهر) خاص جغرافیایی منطقه به بودن محدود

 پذیریتعمیم اضر بود. جهتهای پژوهش حاز جمله محدودیت پژوهش متغیرهای سنجش برای خودگزارشی ابزارهای از استفاده

ان با طیف زآمودانش روی جفرافیایی دیگر، مناطق در را هاییپژوهش چنیناین معلولی، و علّت روابط به دستیابی و نتایج بیشتر

 .دهند انجام آزمایشی روش به امکان صورت در اختلالات مختلف و

 منابع 

(. علل اصلی معلولیت در کودکان و نوجوانان سنین مدرسه 1982سادات. ) اکبر؛ افروز، غلامعلی و سادتی، سمیهارجمندنیا، علی

 .21-99، 9(9ی روانشناسی و علوم تربیتی، )مناطق شهری و روستایی. فصلنامه

 یشغل یبا فرسودگ یجانیو هوش ه یرابطه احساس خودکارآمد(. 1999اقدمی باهر، علیرضا؛ نجارپور، سعید و لیوارجانی، شعله. )

 .19-21(، 1یز. آموزش و ارزشیابی، )واحد تبر یارکنان دانشگاه آزاد اسلامک یندر ب

( 2) 11، رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی(. 1982)امینی فهیمه. 

:81-112 

 یفرسودگ یندر رابطه ب ینقش خودکارآمد یینتب (.1981پور، ملیحه؛ سمیراپور، گلبهار و غیورباغبانی، سیدمرتضی. )حسنآبی

 .118-212(، 21)11ی. پژوهش نامه جامع علوم انسانس، روان شناخت یو توانمندساز یشغل

ارتباط بین سرمایه ی روانشناختی و سازگاری شغلی کارکنان علوم پزشکی (. 1981جلیلیان، سهیلا و کریمیان پور، غفار. )

 .98-11(، 9)12. مجله علمی پژوهان. خودکارامدی شغلی کرمانشاه: بررسی نقش میانجی

(. رابطه ی جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب آوری در دانش آموزان مقطع 1982دهقانی، فاطمه و اندیشمند، ویدا. )

 .22-11(، 1)9. پژوهش در دین و سلامت. 80-81دوم متوسطه ی شهر کرمان سال تحصیلی 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigating predicting the job engagement of exceptional 

student’s teachers based on job resiliency and job self-efficacy. 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 

Salanova and Shaghefli (2119) Job Engagement Inventory (2119), Job Resiliency 

Questionnaire for Teachers in Sotomayor (2112), Rigs and Knight Career Self-Efficacy 

Questionnaire (1881). Data analysis was performed through Pearson’s Correlation Coefficient 

and Regression analysis. The results of the study showed that the significant positive 

correlation between job resiliency and job self-efficacy with job engagement of exceptional 

student’s teachers. Also, the results of regression analysis revealed that job resilience and job 

self-efficacy have the ability to predict the job desire of exceptional student’s teachers (P<1011). 

Therefore, it can be concluded that job resiliency and job self-efficacy are related to job 

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

educators and families to these variables. 

Keywords: job engagement, job resiliency, job self-efficacy, exceptional student’s teachers. 
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