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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و تابآوری با فرسودگی شغلی زنان
دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار انجام شد .پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعة پژوهش شامل
تمامی زنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار در سال  1395بود 86 .نفر از زنان به روش تمام شماری
به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی
دسی و ریان ( ،)BNSQتابآوری کونور و دیویدسون( )CD-RISCو تحلیل رفتگی شغلی سینگ()SBI
استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS20و به روشهای همبستگی پیرسون و
رگرسیون چند متغیره ،در سطح معناداری  P< 0/05انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای
ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و تابآوری با فرسودگی شغلی رابطة منفی و معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مشخص کرد که متغیرهای ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و تابآوری،
 30/8درصد تغییرات فرسودگی شغلی را پیشبینی میکنند .بنابراین با افزایش ارضاء نیازهای بنیادین
روانشناختی و تابآوری ،میتوان کاهش فرسودگی شغلی در زنان کاهش داد.
واژههای کلیدی :نیازهای بنیادین روانشناختی ،خودمختاری ،ارتباط ،شایستگی ،تابآوری ،فرسودگی شغلی
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مقدمه

سندروم فرسودگی شغلی 1به عنوان پاسخی به استرسهای عاطفی مزمن و ارتباطات میان فردی ناشی از
شغل توصیف شده است که معموال با ویژگیهای خستگی ،بدبینی و ناکارآمدی مشخص میشود(مسلش،
شافلی و لیتر .)2001 ،2خستگی ،احساس ناتوانی نسبت به فعالیت بیشتر در محل کار است .بدبینی ،نشان-
دهندة نوعی نگرش سرد و غیر دوستانه نسبت به کار ،مردم و همکاران است و عدم کارایی ،احساس ناتوانی
در انجام وظایف محوله به میزان کافی و ناکارآمدی در کار میباشد .به طور کلی ،فرسودگی شغلی ،پاسخ فرد
نسبت به شکست راهبردهای مقابلهای است که او برای مدیریت استرسهای ناشی از کار استفاده کرده است
(گازل ،لیبشاتز و ریس .)2015 ،3فرسودگی شغلی نشاندهندة عدم تناسب و سازگاری بین کارمند و محل
کارش است و رشد تدریجی آن سبب استفاده از راهبردهای مقابلة نامناسب و غیرموثر جهت محافظت از خود
در برابر استرسهای ناشی از کار میشود(شافلی ،مسلش و لیتر.)2009 ،
فرسودگی با سه حالت خستگی هیجانی ،احساس عدم کفایت شخصی و مسخ شخصیت مشخص میشود
(مسلش .)1982 ،خستگی هیجانی داللت بر خستگی مفرط جسمی و ذهنی دارد و زمانی است که فرد با
استفاده از سبکهای مقابلة منفعالنه ،به سالمت روانی و انگیزه خود آسیبزده و به خاطر عدم انجام وظایف و
مسئولیتها احساس گناه و ناتوانی میکند (مونترو-مارین 4و همکاران .)2011 ،احساس عدم کفایت شخصی
نشاندهندة ناتوانی در انجام ،به طریق مورد نیاز است .این افراد ،کسانی هستند که برای قدردانی از تالش
آنها سرمایهگذاری نشده است؛ فقدان کنترل بر نتایج کار و نادیده انگاشتن خود به عنوان فردی موفق ،پاسخ
ترجیحی است که به مشکالت میدهند (مونترو-مارین و گارسیا-کامپایو .)2010 ،5این افراد برای انجام کار
خود و تحت کنترل در آوردن تغییرات محیطی تالشی نمیکنند .مسخ شخصیت اشاره به رابطة بدبینانه کارمند
و مشتری دارد و سبب بیتفاوتی ،فقدان رشد و دلزدگی میشود .بیتفاوتی به این معنا است که فرد وظایف
محولة شغل خود را بدون عالقه و به طور سطحی انجام میدهد .فقدان رشد ،به عنوان عدم وجود تجربة رشد
شخصی تلقی میشود؛ دلزدگی ،به معنی رنج ناشی از فقدان محرک و یکنواختی انجام وظایف است (مونترو-
مارین و همکاران .)2014 ،در ارتباط با همبستگی مولفههای فرسودگی شغلی عقیده بر این است که خستگی
عاطفی عامل اصلی فرسودگی و آشکارترین نشانة فرسـودگی اسـت .این مولفه داللت بر پاسخ اساسی به
1. Job Burnout syndrome
2. Maslach, Schaufeli & Leiter
3. Gazelle, Liebschutz & Riess
4. Montero.Marín
5. Montero.Marín & García.Campayo
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استرس دارد و و بدون آن مفهوم فرسودگی ناقص است (مسلش ،شافلی و لیتر .)2001 ،به عبارت دیگر،
خستگی عاطفی به لحاظ عاطفی و شناختی ،سبب فاصله گرفتن افراد از کارشان شده و احتماالً آن را راهی
برای مقابله با فشارهای ناشی از شغل تلقی میدانند .خستگی عاطفی سبب از دست رفتن نیروهای هیجانی
فرد جهت برقراری ارتباط عاطفی با دیگران میشود (مسلش ،جکسون و لیتر .)1997 ،1معموال ،مسخ
شخصیت به دنبال خستگی عاطفی رخ میدهد و نوعی پاسخ مستقیم به استرس شغلی است .بهعبارت دیگر
مسخ شخصیت پاسخهای غیراحساسی ،نامربوط و خشن نسبت به مراجعان و همکاران است که با سندرم
فرسودگی احساسات و نگرشهای منفی همراه با سرزنش دیگران نشان داده میشود (مسلش و جکسون،
 .)1981رابطه بین احساس عدم کفایت شخصی با دو مولفة دیگر فرسودگی شغلی ،تا حدودی پیچیدهتر است.
برخی از کارشناسان معتقدند که مولفة احساس عدم کفایت شخصی ،محصول دو مولفة دیگر است؛ اما عدهای
دیگر بر این باورند که این مؤلفهها زنجیرهوار نیستند ،بلکه به موازات یکدیگر رشد میکنند .بهطور کلی
فرسودگی شغلی و مولفههای آن تاثیر منفی بـر سالمت روانی ،عمومی ،روان شناختی و جسمانی گذاشته و
منجر بـه رفتار و نگرش منفی نسبت به خود ،شغل و همکاران شده و در نتیجه کار کم بازده ،غیبت از کار،
اخالق حرفهای پـایین و نارضایتی شغلی را در پی دارد(سویدر و زیمرمن.)2010 ،2
پژوهشگران همواره به دنبال این بودهاند ،عواملی را که میتوانند در شرایط آسیبزا بـه انسان کمک کرده
و او را در برابر مسایل و مشکالت محافظت کنند ،کشف نمایند (غباری بناب .)1387 ،نظریه خودتعیینیگری3
(نظریة نیازهای بنیادین روانشناختی) یک نظریة کالن انگیزه ،شخصیت ،رشد و بهزیستی انسان است که از
تلفیق پنج زیر نظریه بهوجود آمده و نحوة پدیدآیی انگیزة ذاتی و فرآیندهای برانگیختگی طبیعی را تبیین می-
کند(ریان و دسی .)2017 ،4این رویکرد شامل نظریههای ارزیابی شناختی( 5دسی و ریان ،)1980 ،نظریة تلفیق
سازمانی( 6ریان و دسی ،)2002 ،نظریة نیازهای اساسی( 7ریان و دسی ،)2002 ،نظریة جهتگیری علی8
(دسی و ریان1985 ،آ) و نظریة هدف-محتوا( 9وناستینکیست ،لنز و دسی )2006 ،10میباشد .مطالعه حاضر
1. Maslach, Jackson & Leiter
2. Swider & Zimmerman
3. Self.determination Theory
4. Ryan & Deci
5. Cognitive Evaluation Theory
6. The Organismic Integration Theory
7. The Basic Needs Theory
8. The Causality Orientation Theory
9. The Goal Content Theory
10.Vansteenkiste, Lens, & Deci
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عمدتا بر نظریة نیازهای اساسی تاکید دارد .در سالهای اخیر ،بر اساس این نظریه ،بررسیهایی در زمینه منابع
شغلی موثر در جهت مقابله با فرسودگی شغلی یا در راستای اشتیاق شغلی آغاز شده است (دسی و ریان،
 .)2011نظریهپردازان این حوزه بر این باورند که ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی برای بهزیستی و رضایت
از زندگی انسانها ضروری است .این نیازها انرژی الزم را برای درگیری فعال با محیط ،پرورش مهارتها و
رشد انسان فراهم میسازند (دسی و ریان .)2011 ،براساس نظریة خود تعیینیگری ،سه نیاز ذاتی روانشناختی
شامل ،خودمختاری ،ارتباط و شایستگی میباشد که به صورت فطری در همه انسانها وجود دارند.
خودمختاری بهصورت احساس داشتن اراده و اختیار در انجام کارها و نوعی تمایل ذاتی برای تجربة رفتاری
که خود شخص آن را ترتیب داده است ،تعریف میشود(دسی و همکاران .)2006 ،نیاز به ارتباط ،تمایل به
داشتن رابطة صمیمانه و متعهدانه با دیگران و دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و همچنین دوست داشته
شدن و حمایت شدن از سوی دیگران مربوط میشود و باالخره ،نیاز به شایستگی به احساس مؤثر بودن در
تعامل با محیط و تمایل به استفاده از تواناییها و مهارتها در حل مسایل گوناگون و تسلط بر آنها اشاره
دارد(دسی و همکاران .)2001 ،این نیازها به هم وابستهاند .ارتباط ،امنیت مورد نیاز را برای خودمختاری به
وجود میآورد و خود مختاری در انجام تکالیف ،احساس شایستگی را به دنبال دارد و شایستگی ،اعتماد الزم را
برای احساس پذیرش و وابسته بودن به محیط پیرامون را فراهم میآورد .در صورت ممانعت و عدم برآورده
شدن این نیازها ،فرد ادراکی شکننده ،منفی ،بیگانه و خود انتقادی پیدا میکند(چن و جانگ.)2010 ،1
تحقیقات مقطعی و طولی روی گروههای مختلف اجتماعی نشان داده که ارضاء نیازهای بنیادین روان-
شناختی میتواند بر انگیزه و سازگاری شغلی(دسی و همکاران ،)2001 ،خشــنودی شغلی ،اشتیاق شــغلی و
تعهد سازمانی(وندن بروک 2و همکاران ،)2010 ،شادکامی و بهزیستی روانشناختی (سولئا 3و همکاران،
2015؛ مولیکس و نیکولز )2013 ،4تاثیر مثبت و مهمی داشته باشد و ارضا نیازهای بنیادین همبستگی منفی
با مشکالت روانی مانند فرسودگی(سولئا و همکاران )2015 ،و درماندگی(بارتولومیو 5و همکاران )2011 ،دارد.
عامل دیگر ،تابآوری است .تابآوری به عنوان یکی از سازههای روانشناسی مثبت ،نقش مهمی در
سالمت روانی افراد بازی میکند .تابآوری توانایی برخورد با چالشهای زندگی همراه با اطمینان ،هدفمندی،
مسئولیتپذیری ،همدلی و امید است (فرایبورگ 6و همکاران .)2005 ،ارتقـاء سـطح تابآوری و افزایش
1. Chen & Jang
2. Van den Broeck
3. Sulea
4. Molix, L. A. & Nichols
5. Bartholomew
6. Friborg

رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی وتابآوری با فرسودگی شغلی

125

آستانة تحمل افراد در مقابله با شرایط استرسزا میتواند درماندگی آنها را تعدیل کند و افزایش روحیة فـرد،
سـالمت روانـی و جسـمی موجب شـود (وود .)2015 ،1افراد تابآور ،چارهساز و منعطف بوده و به سرعت
خود را با شرایط و تغییرات وفق داده و بعد از برطرف شدن عوامل فشارزا به حالت بهبود باز میگردند .اما
افرادی که تاب آوری پایینی دارند ،به مقدار اندکی خودشان را با موقعیتهای جدید وفق میدهند ،آنها به
کندی از موقعیتهای فشارزا به حالت عادی و بهبود بر میگردند (شی 2و همکاران .)2015 ،یافتههای سیندا
هیلتون روشتون 3و همکاران ( )2015نشان داد که تابآوری سبب کاهش فرسودگی شغلی میشود .رابرتسون
و کوپر .)2013(4در پژوهش خود نشان دادند که تابآوری به فرد برای رهایی از شرایط نامطلوب و بهبود
عملکرد مناسب کمک میکند و مهارت تابآوری مردم را قادر میسازد که در زندگی و شغل به طور موثر
عمل کنند و قابلیتهای خود را بر تحقق هدفها متمرکز سازند .سردارزاده ،ژیان باقری و فراهانی مشهدی
( )1395به این نتیجه دست یافتند که تابآوری با فرسودگی شغلی و مولفههای آن رابطه منفی و معناداری
دارد.
با توجه به نقش زنان در رشد و توسعة سازمانها ،آگاهی از وضعیت عوامل موثر بر کاهش فرسودگی و
افزایش اشتیاق شغلی آنها الزم و ضروری به نظر میرسد و این آگاهی میتواند ،مبنای برنامهریزی و تصمیم
گیری مدیران سازمانها قرار گیرد و از سوی دیگر ،توجه به قابلیتها و ظرفیتهای افراد در برخورد با
مشکالت و بهبود آنها که امروزه به شدت مورد توجه کارشناسان در سازمانها قرار گرفته است؛ انجام
پژوهشهایی با رویکرد جدید و بر اساس توجه به ویژگیهای روانشناختی افراد از جمله نیازهای بنیادین
روانشناختی و تابآوری جهت پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی و ارتقاء سطح رضایت از زندگی کارکنان
دانشگاهها ،به منظور بهبود سالمت روانی آنان که به ارائة خدمات آموزشی مشغول اند ،ضرورت پیدا میکند.
بررسی وضعیت نیازهای روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از جمله تابآوری کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی سبزوار نیز همانند سایر کارکنان جهت تصمیم گیری مناسب به منظور افزایش بهزیستی ،کارآمدی و
کاهش فرسودگی شغلی آنان الزم و ضروری به نظر میرسد .بر این اساس و با الهام از مبانی نظری فوق،
مطالعة حاضر با هدف تعیین رابطة ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و تابآوری با فرسودگی شغلی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار انجام گرفته است.

1. Wood
2. Shi
3. Cynda Hylton Rushton
4. Robertson & Cooper
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ابزار و روش

پژوهش حاضر یک مطالعة مقطعی و از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعة این پژوهش شامل تمامی
کارمندان شاغل به تعداد 89نفر در دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار در سال  1395بود .نمونهگیری به صورت تمام
شماری بود .الزم به ذکر است که محققان پس از هماهنگیهای الزم با مسئوالن مربوطه و اخذ مجوز،
رضایت آزمودنیها را جهت شرکت در پژوهش جلب کردند .همچنین به شرکت کنندگان در پژوهش اطمینان
داده شد که با توجه به بینام بودن پرسشنامهها اطالعات و پاسخهایشان ،کامال محرمانه خواهد ماند .در
مجموع تعداد  89پرسشنامه توزیع و جمعآوری گردید و تعداد  3پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته
شد و نهایتا  86پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار
توصیفی از میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون همبستگی پیرسون و در سطح آمار استباطی از تحلیل
رگرسیون چند متغیره ،در سطح معناداری  P< 0/05و نرم افزار  SPSS20استفاده شد .برای جمعآوری دادهها
ابزارهای زیر به کار گرفته شد:
پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی ( :)BNSQاین پرسشنامه توسط دسی و ریان ()2000
ساخته شد و دارای  21ماده میباشد که بر اساس مقیاس  7درجهای لیکرت از نمره یک(اصالً درست نیست)
تا نمره هفت(کامالً درست است) طراحی گردیده است .این مقیاس میزان ارضاء سه نیاز بنیادین روانشناختی،
شامل خودمختاری( 7سوال) ،شایستگی ( 6سوال) و ارتباط( 8سوال) را میسنجد .پایایی این پرسشنامه 0/92
برآورد گردیده است(دسی و ریان .)2000 ،آلفای کرونباخ سه مولفة شایستگی ،ارتباط و استقالل به ترتیب
 0/82 ،0/72و  0/65گزارش شده است (بارتولومیو و همکاران )2011 ،پایایی این مقیاس روی مدیران و
دانشجویان ایرانی با روش آلفای کرانباخ  0/79نیز به دست آمده است(قربانی و واتسون.)2004 ،1
مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون( :)CD-RISCاین مقیاس در سال  2003ساخته شد و سازة
تابآوری(قدرت مقابله با فشار و تهدید) را میسنجد(کونور و دیویدسون .)2003 ،این مقیاس دارای  25گویه
میباشد و برای هر گویه ،طیف درجهبندی  5گزینهای (کامال نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده
که از یک (کامال نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .نمرة بیشتر نشان دهندة میزان تاب-
آوری باالتر آزمودنی است .کانر و دیویدسون برای بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه:
جمعیت عمومی ،مراجعهگنندگان به بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل
اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال بـه اختالل استرس پس از ضربه ،بررسیهای خود را انجام
دادند و معتقدند که این مقیاس بـه خوبی میتواند افراد تابآور را از غیر تابآور در گروههای بالینی و
1. Ghorbani & Watson
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غیربالینی جدا کند و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی بـه کار رود(کونور و دیویدسون.)2003 ،1
پایایی نسخة فارسی این مقیاس به روش الفای کرانباخ  0/89و روایی سازة آن از طریق همبستگی بین نمرة
هر گویه به جز گویة  3با نمرة کل ،بین  0/41تا  0/64گزارش شده است(محمدی و همکاران.)1382 ،
مقیاس تحلیل رفتگی( :)SBIاین مقیاس توسط سینک ،گلسبای و راهودس 2در سال  1994ساخته
شد .این مقیاس از  24گویه و  3خرده مقیاس تشکیل شده است  .سواالت  1تا  8به بررسی خرده مقیاس
مسخ شخصیت ،سواالت  9تا  16به بررسی خرده مقیاس کاهش عملکرد شخصی و سواالت  17تا  24به
بررسی خرده مقیاس خستگی هیجانی میپردازد .نمرهگذاری مقیاس بصورت طیف لیکرت  6نقطهای میباشد
که برای گزینههای «کامالً موافقم»« ،نسبتاً موافقم»« ،کمی موافقم»« ،کمی مخالفم»« ،نسبتاً مخالفم» و
«کامالً مخالفم» به ترتیب امتیازات  1و 2و 3و 4و 5و 6در نظر گرفته می شود.گویههای شماره ،11 ،10 ،9
 15 ،14 ،13 ،12و  16به صوت معکوس نمرهگذاری میشود .سینک و همکاران( )1994روایی محتوایی
پرسشنامه را مطلوب گزارش کردهاند .هم چنین پایایی خستگی هیجانی ،کاهش عملکرد شخصی و مسخ
شخصیت از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  0/81 ،0/80و  0/82گزارش کردهاند(سینک و همکاران )1994 ،و
در جامعة ایرانی باالی  0/80برآورد اعالم شده است(بخشی مقدم.)1394 ،
یافتهها

از تعداد  86زن شاغل مورد مطالعه 52/3 ،درصد کارمند و  47/7درصد هیات علمی بودند .از این تعداد
 31/4درصد دارای مدرک کارشناسی 47/7 ،درصد کارشناسی ارشد و  20/9درصد دکترای تخصصی بودند.
سابقه خدمت زنان مورد مطالعه به ترتیب  45/3درصد زیر  10سال 39/5 ،درصد بین  20تا  30سال و 15/1
درصد بیش از  20سال بود .سن آزمودنی ها حدود  25/6درصد زیر  35سال 59/3 ،درصد بین  35تا  45سال،
 15/1درصد بین  45تا  55سال بود .جدول شمارة  1اطالعات توصیفی در مورد آزمودنی و نمرات آنها در
متغیرهای مورد مطالعه نشان میدهد.

1. Connor & Davidson
2. Singh, Goolsby & Rhoads
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جدول شماره  :1میانگین ،انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

حداقل

حداکثر

انحراف استاندارد

میانگین

نیازهای روانشناختی

57

137

101/17

17/47

خود مختاری

17

44

30/57

5/60

شایستگی

13

38

28/71

4/49

ارتباط

22

51

36/46

5/97

تابآوری

44

121

92/38

12/94

فرسودگی

24

92

44/22

16/21

مسخ شخصیت

8

35

14/76

5/83

کاهش عملکرد

8

45

19/44

6/86

خستگی هیجانی

8

44

19/56

8/18

جدول شماره : 2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش بین و متغیر مالک
متغیر

1

فرسودگی

1

2

3

4

5

7

6

9

8

مسخ شخصیت **0/843

1

کاهشعملکرد **0/835

**0/561

1

خستگی

**0/860

**0/653

**0/517

نیازها

**1 -0/460** -0/514** -0/327** -0/524

خودمختاری

**0/941** -0/460** -0/476** -0/331** -0/509

1

شایستگی

**0/882** -0/418** -0/421** -0/256* -0/446

**0/739

1

ارتباط

**0/948** -0/400** -0/520** -0/305** -0/494

**0/845

**0/765

1

تابآوری

**0/503** -0/296** -0/407** -0/366** -0/421

**0/422

**0/432

**0/537

1

P < 0/05

*

< 0/01

**P

1
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بر اساس جدول شمارة  2که نشاندهندة اطالعات مربوط به همبستگی میان متغیرهای پیشبین با متغیر
مالک است ،مقدار همبستگی پیرسون بین متغیرها و مولفههای آنها همگی در سطح  α=0/01به لحاظ
آماری معنیدار است .بدین معنا که با توجه به جهت منفی همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک،
افزایش هر یک از متغیرهای ارضاء نیازهای روانشناختی (و مولفههای آن) و تابآوری ،فرسودگی شغلی فرد
کاهش مییابد.
به منظور بررسی این که چه مقدار از پراکندگی فرسودگی شغلی به وسیلة متغیرهای نیازهای اساسی روان
شناختی و تابآوری تبیین میگردد ،از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .بدین منظور متغیرهای تابآوری
و نیازهای اساسی روانشناختی به عنوان متغیرهای پیشبین و متغیر فرسودگی شغلی به عنوان متغیر مالک
وارد مدل رگرسیونی شدند .ضمنا ،فرض نرمال بودن توزیع دادههای حاصل از متغیرهای پژوهش در آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف محاسبه و مورد تایید قرار گرفت (.)p>0/05
جدول شماره  :3نتایج رگرسیون به روش همزمان برای پیشبینی فرسودگی شغلی
بر اساس نیازهای روانشناختی و تابآوری
مدل

R

Adj R2

SE

F

Sig

1

0/555

0/308

13/646

18/468

0/000

جدول شماره  :4ضرایب رگرسیون برای متغیرهای معنیدار در پیشبینی فرسودگی شغلی
متغیرها
ثابت
نیازهای روان شناختی
تابآوری

B
107/824
-0/389
-0/263

SE
11/312
0/098
0132

β
-0/419
-0/210

T
9/532
-3/964
-1/987

Sig
0/000
0/000
0/048

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )0/308حاکی از آن بود که متغیرهای پیشبین  30/8درصد از واریانس
فرسودگی شغلی را تبیین میکنند که با توجه به نتایج جدول شماره  3تحلیل واریانس رگرسیونی معنیدار
میباشد ( F=18/468؛  .)P< 0/001همچنین بر اساس اطالعات جدول شماره  ، 4مقادیر  Bو  βبه ترتیب
نشاندهندة ضرایب استاندارد نشده و استاندارد شده رگرسیون میباشند که میزان تاثیر هر یک از متغیرها را
در معادلة رگرسیونی نشان میدهند و با توجه به مقادیر  tنیز مشاهده میشود که تاثیر متغیرهای تابآوری و
نیازهای اساسی روانشناختی در معادله رگرسیونی معنادار است( .)P<0/05اگر تابآوری و نیازهای اساسی
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روانشناختی را به ترتیب با حروف  aو bنشان دهیم معادلة استاندارد رگرسیونی به صورت زیر نوشته می
شود:
( Y = -0/210a +) -0/419b
در معادلة فوق  Yمقدار برآورد شده فرسودگی شغلی توسط متغیرهای تابآوری و نیازهای اساسی روان-
شناختی است .این معادله نشان میدهد که با شرط ثابت بودن سایر متغیرها با هر واحد افزایش در تابآوری و
نیازهای اساسی روانشناختی ،میزان فرسودگی شغلی به ترتیب  0/210و  0/419کاهش مییابد.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تابآوری ،نیازهای بنیادین روانشناختی با فرسودگی شغلی
انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین نیازهای روانشناختی و مولفههای آن (شامل خودمختاری،
شایستگی و ارتباط) با مولفههای فرسودگی شغلی (شامل ،مسخ شخصیت ،کاهش عملکرد شخصی و خستگی
عاطفی) رابطة منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که
متغیر نیازهای بنیادین روانشناختی توانست  41/9درصد واریانس فرسودگی شغلی را پیشبینی کند .این یافته
ها با نتایج تحقیقات دسی و همکاران( )2001مبنی بر این که ارضاء نیازهای روانشناختی موجب افزایش
انگیزه و سازگاری شغلی میشود؛ وندنبروک و همکاران( )2010که اعالم کردند ،ارضاء نیازهای روان
شناختی ،خشنودی شغلی ،اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی را به همراه میآورد؛ سولئا و همکاران (،)2015
مولیکس و نیکولز ()2013که گزارش دادند ،ارضاء نیازهای روانشناختی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی
تاثیر مثبت و معنیداری دارد ،همخوانی وجود دارد.
در تبیین رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و فرسودگی شغلی میتوان گفت که کارکنان زن در
محیط خانواده و دانشگاه به دلیل مسئولیتهای مختلفی که بر عهده دارند و در برخی از موارد ،وظایف محوله
بیش از توان آنها است ،دچار استرس زیاد میشوند .هنگامی که این افراد احساس میکنند که به خوبی قادر
به انجام وظایف تعیین شده نیستند ،ناراضی و بیانگیزه میشوند و از نظر جسمانی و روانی به تحلیل رفته و
گرفتار فرسودگی شغلی میشوند (گاوریلیوک ،لوگینووا و بوزوکینا .)2013 ،1نخستین آسیب فرسودگی شغلی،
فرسودگی جسمی است که افراد احساس بیرمقی و خستگی میکنند و عالیم استرس جسمانی مانند سـردرد،
تهـوع ،کمخوابی و تغییر عـادات غـذایی را نشان میدهند .عالوهبر این ،آثار فرسودگی عاطفی ،افسردگی،
احساس درماندگی ،احساس ناکارآمدی شغلی ،وجود نگرش منفی نسبت به خود ،شغل و سازمان و بهطورکلی
1. Gavrilyuk, Loginova & Buzovkina
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زندگی در فرد بروز میکند و در نهایت منجر به احساس پایین بودن پیشرفت و ترقـی شخصـی میگردد
(بارون و گرینبرگ .)1990 ،1بر اساس نظریه خودتعیینیگری ،اگر نیازها در حد مطلوبی ارضا شوند ،افراد به
طور موثر در فعالیتها درگیر شده و به عملکرد مثبتی دست مییابند .دسی و ریان ( )2011معتقدند که انرژی
حاصل از ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی« ،خود» 2را توانمند میسازد و فرد به طور خودانگیخته در
فعالیتهای مهم پشتکار پیدا میکند .علت این که خودمختاری با فرسودگی ارتباط دارد را میتوان چنین بیان
کرد که افراد نیاز به احساس عامل بودن ،داشتن حق انتخاب و تصمیمگیری دارند .افرادی که این نیاز در
آنها ارضا میشود ،خود را موثر میدانند و بهطور خودانگیخته در فعالیتها شرکت میکنند .ارضاء نیاز به
خودمختاری سبب درگیرشدن در فعالیتها شده و سبب ایجاد هیجان مثبت نسبت به فعالیت و افزایش
رضایت از شغل میشود .افرادی که نیازهایشان به خوبی ارضا میشود ،انگیزة قوی برای فعالیت دارند (ون
استینکیست ،لنز و دسی )2006 ،و کار را با کیفیت بهتری انجام میدهند (وندنبروک و همکاران2008 ،آ).
افرادی که دچار خستگی عاطفی میشوند به علت هیجانهای منفی قادر به ارزیابی درستی از عملکرد خود
نیستند و در نتیجه احساس شایستگی آنها کاهش مییابد .همچنین ،استرس ،اضطراب و تحریکپذیری مانع
برقراری ارتباط خوب با دیگران میشود و فرد نمیتواند در موقعیت های دشوار به کمک همکاران امیدوار
باشد .ارضاء نیازهای شایستگی و ارتباط سبب میشود تا افراد فعالیتهای ارزشمند را به کار گرفته و عالقه و
لذت بیشتری کسب کنند و به صورت خودکار برانگیخته شوند .عالوه براین ،ارضاء این نیازها موجب افزایش
انرژی شده (وندنبروک و همکاران2008 ،آ) و فعالیتهای سرسختانه و افزایش تابآوری را سبب میشود
(وندنبروک و همکاران2008 ،آ)؛ اما کسانی که نیازهایشان به خوبی ارضا نشده -شاید به دلیل کاهش
انگیزه  -احساس بهزیستی آنان کاهش مییابد (وندنبروک و همکاران2008 ،آ) .به عبارت دیگر میتوان
گفت ،هر چه میزان نگرانی ،احساس ناایمنی و رفتارهای اجتنابی در افراد بیشتر شود ،احساس خودمختاری،
شایستگی و ارتباط در آنان کمتر شده و در نتیجه خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش عملکرد را سبب
میگردد.
یافتة دیگر پژوهش نشان داد که بین تابآوری با مولفههای فرسودگی شغلی (شامل ،خستگی عاطفی،
مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی) رابطة منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیون همزمان حاکی از آن است که متغیر تابآوری میتواند  21درصد واریانس فرسودگی شغلی را
پیشبینی کند .این یافته با نتایج پژوهش سیندا هیلتون روشتون و همکاران ( )2015مبنی بر این که تابآوری
سبب کاهش فرسودگی شغلی میشود؛ رابرتسون و کوپر ( )2013که نشان دادند تابآوری افراد را قادر
1. Baron & Greenbery
2. Self
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میسازد که در زندگی و شغل به طور موثر عمل کنند و قابلیتهای خود را بر تحقق هدفها متمرکز سازند و
سردارزاده ،ژیان باقری و فراهانی مشهدی ( )1395که دریافتند تابآوری با فرسودگی شغلی و مولفههای آن
رابطه منفی و معناداری دارد ،همسو میباشد .در تبیین رابطه بین تابآوری و فرسودگی شغلی میتوان گفت
که استرس آثار منفی زیادی بر عملکرد و فعالیتهای کارکنان سازمان دارد و زمانی که افراد تحت تاثیر
فشارهای روانی قرار میگیرند ،حالتهای خستگی عاطفی و روانی خاصی از خود بروز میدهند .تابآوری
میتواند به فرد کمک کند تا با استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسب ،مشکالت ناشی از استرس را کنترل
کرده و با شرایط ناگوار ،سازگاری موفقی داشته باشد (شی و همکاران )2015 ،و خستگی عاطفی را نیز کنترل
کند .تابآوری سبب کاهش اضطراب و افسردگی شده و افراد تابآور را میسازد تا بر آثار منفی ،خستگیهای
جسمانی و عاطفی ناشی از شغل غلبه کرده و سالمت روان خود را حفظ کنند (اینزلچت ،ارونسون ،گود و
مککی .)2006 ،1البته تابآوری صرفا به معنای سازگاری با استرس نیست بلکه به معنای بهبود،
انعطافپذیری و برگشت به حالت اولیه است .افراد تابآور به طور فعاالنه با استرسها ،چالش و شرایط ناگوار
مواجه شده و از طریق مهارتهای حل مساله با مشکالت مقابله میکنند .آنها کمتر احساس ناامیدی و
تنهایی میکنند و در برابر مشکالت تحمل خوبی از خود نشان میدهند .این افراد با وجود قرار گرفتن در شرایط پر
خطر و دشوار ،از نظر روانی کمتر آسیب میبینند و با مشکالت زندگی و شغلی به دید مثبت همراه با خوشبینی نگاه
میکنند و این دید مثبت میزان تحمل آنها را در برابر مشکالت افزایش میدهد و بهبود عملکرد آنها را سبب
میشود .افراد تاب آور برای آیندة خود هدف و برنامه دارند ،زندگی برایشان معنادار است و به دلیل داشتن میزان باالی
خوشبینی و باورهای مثبت ،از شکست دلسرد نمیشوند و بر تالش خود میافزایند (هارتمن ،تامپسون و زابروسکی،2
 .)2001این افراد ضمن بهرهگیری از منابع فردی و اجتماعی ،از زندگی خود لذت بیشتری میبرند ،از سالمت روانی و
جسمی باالتری برخوردارند و به هنگام قرار گرفتن در شرایط دشوار ،تابآوری بیشتری از خود نشان میدهند(کارور،
شییر و سگرستروم .)2010 ،3از آنجایی که تابآوری قادر به پیشبینی هیجانهای مثبت و منفی است ،تجربة
هیجانهای مثبت سبب مقابله با استرس میشود .با توجه به این که استرس و فرسودگی شغلی از طریق هیجانهای
منفی سبب خستگی عاطفی ،بیرمقی و ناراحتی و خشم شده و عملکرد فرد را کاهش میدهد ،میتوان انتظار داشت
که تابآوری بتواند به عنوان عاملی موثر در کاهش فرسودگی و مولفههای آن شغلی عمل کند.

در پایان میتوان گفت که یافتههای این پژوهش با بسیاری از پژوهشهای انجام شده ،هماهنگی دارد و
نتایج حاصل از آن را تایید می کنند .الزم به ذکر است که وجود ارتباط معنادار بین ارضاء نیازهای بنیادین روان
شناختی ،تابآوری و فرسودگی شغلی به معنای وجود رابطه علیت نیست .نکتة دیگر این که انجام یک
1. Inzlicht, Aronson, Good & McKay
2. Hamarat, Thompson & Zabrucky
3. Carver, Scheier & Segerstrom
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پژوهش بر روی زنان یک واحد دانشگاهی در زمینة ارتباط بین متغیرهای مذکور کافی نیست و نمیتوان
نتایج حاصل را به گروههای دیگر تعمیم داد؛ زیرا فرسودگی شغلی ممکن است در موقعیتهای گوناگون و
زمانهای مختلف تغییر یابد .عالوه براین ،فرسودگی شغلی موجب تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم به
کارکنان و سازمان میشود که در این پـژوهش بـه آن پرداختـه نشد .با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد می-
شود که سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی در جهت ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی کارکنان
بکوشند و زمینة بهبود مهارتهای تابآوری آنها از طریق آموزشهای مناسب فراهم سازند تا از این راه
بتوانند فرسودگی شغلی را کاهش دهند و از تحمیل هزینهها و آثار زیانبار آن بر سازمان جلوگیری کنند .نظر
به این که فرسودگی شغلی با نوع کار ،موقعیتهای گوناگون ،ویژگیهای جمعیتشناسی و ویژگیهای
شخصیتی افراد مرتبط است ،پیشنهاد میشود در این خصوص پژوهشهای بیشتری صورت گرفته و نتایج
حاصل با یافتههای این پژوهش مقایسه شود و نتایج آن در اختیار مسئوالن ذیربط جهت تصمیمگیری مناسب
در سازمانها قرار گیرد .عالوه بر این ،انجام مطالعات تطبیقی نیز میتواند در این زمینه مفید واقع شود.
تشکر و قدردانی
محققان بر خود الزم میدانند از معاونت محترم پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار که حمایتهای مالی
الزم را برای انجام این پژوهش فراهم ساختند و از کارمندان محترم که ما را در انجام این پژوهش یاری
کردند ،تشکر و قدردانی نمایند.
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