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ازبرخـی توانـد مالی مـی منابعتأمینازنظرصرف
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پیامـد . فرسودگی)2دارند (مؤثريآن نقشایجاد
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شـغلی  ویـژه فشـارهاي  بـه استرس،بامدتطوالنی
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ناامیـدي، منجمله احساس ضـعف، .دارداحتمالی
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چکیده
صـنعتی جوامـع افرادازدرصد40شخصی است و کفایتسحسااکاهشوشخصیتمسخخستگی عاطفی، شاملشغلیگیدفرسورم سند:هدفوزمینه

علمی دانشگاه علـوم  به این سندرم مبتال هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین ارضاء نیازهاي روانی بنیادین با فرسودگی شغلی در بین اعضاء هیئت
پزشکی ایران بود.

علمی علوم پایـه و بـالینی دانشـکده پزشـکی دانشـگاه      اجرا شده است. جامعه پژوهش کلیه اعضاء هیئتکاربردي با روش پیمایشی : این پژوهشروش کار
عنوان نمونـه انتخـاب شـدند. ابـزار پـژوهش      اي و داوطلبانه بهصورت طبقهبهنفر100) بودند که در این پژوهش n=449(1394علوم پزشکی ایران در سال 

هـاي گذشـته مناسـب    هـا در پـژوهش  که روایی و پایـایی آن سون و ارضاء نیازهاي روانی بنیادین دسی و رایان بودفرسودگی شغلی ماسالچ و جکپرسشنامه
شده بود.ارزیابی
) ارتبـاط  r ،01/0<p=-359/0بـا مسـخ شخصـیت (   و)r ،01/0<p=-378/0ها نشان داد ارضاي نیازهاي روانی بنیادین با خستگی هیجانی (: یافتههایافته

بنابراین با افزایش ارضاي نیازهاي روانی بنیادین، خستگی هیجانی و مسخ ؛ ) ارتباط مثبت معنادار داردr ،01/0<p=586/0یت شخصی (کفابانادار و منفی مع
–یابد. فرسودگی شغلی پاسخگویان برحسب تحصیالت، گروه (بالینی و علوم پایه)، نوع استخدام (رسمی یافته و کفایت شخصی افزایش میشخصیت کاهش

).p=049/0هل تفاوت معنادار نداشت، اما این تفاوت برحسب جنس معنادار بود (ي استادي و تأوقت) و رتبهوقت، نیمهپیمانی)، مدت کار (تمام
هـا دارد.  ی شـغلی کلـی آن  فرسـودگ یر مهمی در کاهش میـزان  تأثعلمی یئته: این پژوهش نشان داد که ارضاء نیازهاي روانی بنیادین اعضاي گیرينتیجه

یابـد ولـی بـا افـزایش شایسـتگی،      و کفایت شخصی افزایش مـی و مسخ شخصیت کاهش بعالوه، مشخص شد که با افزایش خودمختاري، خستگی هیجانی 
یابد.کفایت شخصی و فرسودگی شغلی افزایش می

: فرسودگی شغلی، نیازهاي روانی بنیادین، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، کفایت شخصیهاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

20/10/95تاریخ پذیرش:27/6/95تاریخ دریافت:
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.)3(شخصیت
محیطفشارهايناشی ازشغلیپدیدة فرسودگی

جوامـع افـراد ازدرصـد 40حدودو گونه کار،کار
وايحرفـه . تنیـدگی )4سازد (میرا مبتالصنعتی

جریـان فـرد، سـازمانی نقـش فرد،شغلسازمانی،
ــرفت ــهپیش ــطحرف ــهاي، رواب ــاختاراي،حرف وس
بـه استممکنکار،-خانوادهیاروییروی،جوسازمان

فرسودگیومنجر شودروانی مختلفیهايواکنش
. )5(شود میها محسوبواکنشاینشغلی یکی از

هاي یطمححجم دقیق فرسودگی شغلی در امروزه
کاري مشخص نیست، اما بر اساس مطالعات، پدیده 

هاي کار یروينفرسودگی شغلی به دامنه وسیعی از 
.)6(زند و نیروي انسانی صدمه می

که ستاشناختیروانمیرسندشغلیگیدفرسو
شخصیت مسخخستگی هیجانی یا عـاطفی،  شامل

. )7،8(شخصـــی اســـت کفایتسحسااکاهشو
وستاگیدفرسوصلیاعاملعاطفیخستگی

ینا. تـساگیدوـفرسيهانشانهجهدرترینرشکاآ
بهساسیاپاسخبراللتدشغلیگیدفرسوازبعد

یکاطفیــ عخستگیتـحقیقدر.تـساسسترا
ــازموردنبعد وستاشغلیگیدفرسوتعریفايبری
ــنگیدفرسوممفهوآنونبد ــسااقصـ به. )9(تـ
افرادتاشودمیموجبعاطفیخستگی،قیقدنبیا
ــهیجظلحابه فاصلهنشارکاازشناختیوانیــــ

يهارفشابامقابلهايبرهیرایناحتماالًاوبگیرند
ــساريکا ــعخستگی. تــ ــع دراطفیــ دجووواقـ
هیجانیيهاونیرشخصآندرکهستاحساساتیا

بطروااريبرقرهــ بدراــ قودهدمیازدسترادوـخ
.)8(نیستانیگردباعاطفی
اطفیــ عخستگیازدـبعمعموالًشخصیتمسخ

ــیروي ــدم ــع وده بهمستقیمپاسخنوعیدرواق
ــه. )10(ستاشغلیسسترا ــارتب ــردعب مسخیگ

ــشخ ــخصیت ـ ــايپاس ــی،ه وطنامربوغیراحساس
ــایرین ورانهمکاوجعینامربهنسبتخشن ســـ

وتحساسااگیدفرسورمسنداــــباســـت کـــه 
بروز می انیگردنشزسربااههمرمنفیهاينگرش

ــد ( ــببطهرا.)7کنــ کفایتسحسااکاهشینـــ
ــی  ــبشخص ــیگدبعددواـ وديحدتاگیدفرسورـ

کاهشبعدکهرســدمــینظربه. ستاتــریچیــدهپ
ــی،کفایتسحساا یگردبعددونتیجهشخصـــــ

فرضیهینا،یگرداردمودرلیوستاگیدفرسو
یناکهکنـد مـی دــ کیتاونگرفتهارقرتأیید ردمو

اررــ قزنجیـروار صـورت بـه ینکهاجـاي بههامؤلفه
یگریکـد اههمربهوازيموطـور به،ندـباشتهـشدا
بهديفرموفقیتدیگرعبارتبه. )7کنند (میشدر
بارکادرآمیــزموفقیــتپیشرفتوکفایتسحساا
شود.میقطالاادفرا

دســتهچهــاربــهشــغلیفرســودگیهــاينشــانه
شـده  تقسـیم سازمانیواجتماعیروانی، جسمانی،

اخـتالل خستگی،جسمانی شاملهاياست. نشانه
بـه یـا زیـاد خیلـی (خوردندراختاللدر خواب،

ــدار ــیمق ــمخیل ــوارض،)ک ــمانیع ــون (جس چ
آمـادگی و) رودهومعـده دردهايعالئمسردردها،

خشـم، روانی شـامل هاينشانه.استبیماريبراي
عــدمحوصــلگی،بــیافســردگی،پــذیري،تحریــک

نفسعزتکاهشناپذیري شناختی،انعطافاعتماد،
هــاينشــانه.اســتکــارمــورددرمنفــیونگــرش

ارتبـــاطگسســـتنازاســـتعبـــارتاجتمـــاعی 
اعضـاي بـا درگیـري یـا یريگگوشهمدت،طوالنی

شـامل سـازمانی هـاي همکاران. نشانهخانواده و یا
بیکـاري، باالي درصدضعیف،روحیهکار،ازغیبت
باشـد  مـی کمتـر کـارایی ورقابتبهمربوطمسائل

)9(.
انسـانی نیـروي وجـود گفتتوانمیطورکلیبه

بـه نسبتسازمانیکشاخص عمدة برتريکارآم،
ها نشان . برخی پژوهش)2است (دیگريهاسازمان

شغلی استرسشغلی ناشی ازاند که فرسودگیداده
اي در ســطح حرفــهروابــطبــروز آن درواســت

.)11،12(دقت بررسی شود دانشگاهی باید به
تحقیقات نشان داده اسـت کـه امـروزه اعضـاي     

هــاي علــوم پزشــکی بــا علمــی در دانشــگاههیئــت
ــالش ــه  چ ــادي مواج ــاي زی ــک ه ــد: ازی ــرفان ط

دارنـد و از طـرف   اي متفـاوتی  هاي حرفهمسئولیت
بـه  هاي پزشکی از بیمـاران،  دیگر عالوه بر مراقبت

هاي هایی چون آموزش و پژوهش و فعالیتفعالیت
اند و به دلیل تمرکز کمتربر یک بعد اداري مشغول

کمتري را از تمـامی  از فعالیت، غالباً رضایت شغلی
. بر اساس )13،14کنند (گزارش میجوانب شغلی

تناسـب شـغلی اعضـاي    )14-12(برخی مطالعات 
شـغلی  بر رضایت شـغلی و فرسـودگی   علمیهیئت
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آنان اثرگذار است و این سبب شده تا این افراد بـه  
مبتال شوند که سالمت آنـان را  و اضطرابپریشانی

دهد و بر نحوه وکیفیت مراقبت تحت تأثیر قرار می
آنان از بیماران اثرگذار است.

نتایج مطالعات از نرخ باالي فرسودگی شغلی در 
شکی هاي علوم پزعلمی دانشگاهبین پزشکان هیئت

متحده آمریکا و کـاهش سـالمت روان در   در ایاالت
که عوامل متعددي بـر  )13دهد (بین آنان خبر می

تـوان بـه کـاهش اسـتقالل،     آن اثرگذارند کـه مـی  
هاي اداري و کاهش زمان همراهـی  افزایش فعالیت

با بیمار اشـاره کـرد. همچنـین عـدم تعـادل بـین       
نی و اي نیز بر پریشاهاي شخصی و حرفهمسئولیت
زند.پزشکان دامن میاضطراب

) Deci & Rayanاز سوي دیگر دسـی و رایـان (  
)،Self-determinismگـري ( در نظریه خـودتعیین 

ــاي  ــناخترواننیازهــ ــادینشــ Basicی بنیــ

Psychological Needs (BPN))15 ,16را (
کنندو معتقدند که عملکرد بهینـه افـراد   مطرح می
هاي مختلف وابسته بـه ارضـاي نیازهـاي    در زمینه

انـد  هاست. این نیازها عبـارت شناختی پایه آنروان
شایسـتگی )،Autonomyاز: نیاز به خودمختـاري ( 

)Competence  ــق ــا تعل ــران ی ــا دیگ ــاط ب ) و ارتب
)Relatedness ()16( کــه بــه لحــاظ انگیزشــی در

پیگیري اهداف و همچنین محتواي اهدافی که فرد 
کند، نقش دارند.دنبال می

خودمختاري عبارت اسـت از احسـاس اختیـار و    
اراده داشتن در کارها، تمایـل ذاتـی بـراي تجربـه     

باشـد  رفتاري که خـود شـخص آن را ترتیـب داده    
ــارت اســت از احســاس  )17( ــز عب . شایســتگی، نی

شی و مؤثر بودن بـر محـیط و کسـب پیامـد     اثربخ
. ارتباط با دیگران، مشـتمل اسـت   )17, 16مثبت (

بر تمایل بـه ارتبـاط داشـتن بـا دیگـران، دوسـت       
چنین دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و هم

داشته شدن و حمایت شدن از سوي دیگران. نوعی 
اي احســاس متقابــل و معنــادار کــه در زمینــه    

.)17دارد (کنترل جریانقابل
نشـان دادنـد کـه هرگـاه نیازهـاي      رایان و دسی

ــادین ــی بنی ــایی همچــون  روان ــی نیازه ــراد یعن اف
اي طور شایستهخودمختاري، شایستگی و ارتباط به

ارضاء شوند، نتیجۀ آن بهزیسـتی و رشـد مناسـب    

خواهد بود و اگر بـه هـر دلیلـی ایـن نیازهـا ارضـا       
ــتی و عــ     ــتن بهزیس ــه آن نداش ــوند، نتیج دم نش

تـوان  رو مـی . ازایـن )16, 15بود (سازگاري خواهد 
ــش  ــت نق ــازندهگف ــغلس ــوطش ــهمن ــبب تناس

ارزشـمندي، احسـاس وشـاغل وشغلهايویژگی
موفقیـت است و درواقـع توانمندي ويوکارآمدي

کاراییمیزانازفرداست از احساسعبارتشغلی
.)5(محوله امورانجامدرتواناییو

گري، اگر این سه نیاز بر اساس نظریه خودتعیین
در افراد ارضاء شـود، سـالمتی روانـی آنـان ارتقـاء      

یابد و عملکرد و ساختارهاي کمال طلبانه آنـان  می
شود. در مقابل اگـر محـیط یـا خـود فـرد      توانا می

نتواند موجب این تجربـه شـود، فـرد در پیشـرفت     
ازهـا  خورد. شایان ذکر است که ایـن نی شکست می

یراندودر بهترین حاالت ممکن هر سه نیـاز  پذجمع
یک در یک فرد ارضاء می شود و اگرفرد نتواند هیچ
رخ از این موارد را ارضاء کند بدترین حالت ممکـن 

می دهد.
در جستجوي گسترده پژوهشـگران در متـون در   
زمان انجام این پژوهش، پژوهشی که ارتباط هر دو 

فرسـودگی  ی بنیـادین و متغیر ارضاء نیازهاي روانـ 
شغلی را بررسی کند، یافـت نشـد. نتـایج پـژوهش     

و همکــاران )Bartholomewپیمایشــی بــارتلومیو (
بدنی نشـان داد  نفر از معلمان تربیت364بر)18(

که ارضا نیازهاي روانی بنیـادین بـر اسـاس نظریـه     
خود تعیین گري با فشار شغلی معلمان در ارتبـاط  

ي شــغلی فشــارهانیازهــا، بــود. عــدم ارضــاي ایــن 
بیشتري را در معلمان به همراه داشـت. همچنـین   
احساس شایستگی بـا شـکایات جسـمانی معلمـان     

ارتباط معکوس و معنادار داشت.
بر )19همکاران (و )Jowettدر پژوهشی جووت (

ساله نشان دادند 16تا 15نفر از ورزشکاران 211
ها را در معرض فرسودگی گرایی افراد، آنکه کمال

ــرار مــی دهــد. تحلیــل معــادالت شــغلی بیشــتر ق
ــژوهش نشــان داد  کــه انگیــزه ســاختاري در آن پ

نقـش  تـا حـدي   شدهو انگیزه کنترلي خودمختار
گرایـی و کمـال واسط و میانجی را در ارتباط بـین  

ــودگی ــغلیفرس ــی ش ــا م ــین  ایف ــاط ب ــد. ارتب کن
گرایـی از طریـق نقـش    هاي ناشی از کمـال نگرانی

شــده، ارتبــاط مســتقیم و میــانجی انگیــزه کنتــرل
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غیرمستقیم مثبتی با فرسودگی شـغلی نشـان داد.  
گرایی از طریق انگیـزه  در مقابل، تالش براي کمال

مسـتقیم و  خودمختاري با فرسودگی شغلی ارتباط
نشان داد.منفی تقیمغیرمس

)20(و همکـاران  )El-seidنتایج پژوهش السید (
علمی دانشگاه سطح نشان دادکه اکثر اعضاي هیئت

ــه   ــغلی را تجرب ــترس ش ــاالیی از اس ــیب ــد م کنن
داراي سطح پـایینی از خودکارآمـدي و   کهدرحالی

هوش هیجانی هستند. همچنـین اسـترس شـغلی    
کـوس بــا  طـور مع علمـی دانشـگاه بـه   اعضـا هیئـت  

خودکارآمدي و هوش هیجانی آنان در ارتباط است 
و به عبارتی با افـزایش اسـترس شـغلی در اعضـاء     

ي آنـان  خودکارآمـد هوش هیجـانی و  علمیهیئت
یابــد و یــا بــه تعبیــري اســاتیدي کــه کــاهش مــی

تـر و هـوش هیجـانی کمتـري     ي پایینخودکارآمد
کـه  برنـد دارند، از استرس شغلی بیشتري رنج مـی 

ساز فرسودگی شغلی است و توجـه بـه آن و  هزمین
میدر نظر گرفتن تمهیداتی در راستاي کاهش آن

علمـی  تواند تا حدودي از فرسودگی اعضـاء هیئـت  
بکاهد.

ــر   ــژوهش انجــام شــده ب ــالی 386درپ ــر ازاه نف
بعـد  7در نیوزیلنداین افراد بر اساس آرزوهایشـان 

هاي پـژوهش نشـان   گرفتند. یافتهقراری موردبررس
طـور مثبتـی در   داد که همه یآرزوهاي بیرونـی بـه  

ارتباط با فرسودگی شغلی بودند و آرزوهاي درونی 
ارتباط منفی و معناداري با فرسودگی شغلی نشـان  
دادند. همچنین نتایج تحلیـل معـادالت سـاختاري    

و تصـور آرزوهـا بـا خسـتگی     ثـروت نشان داد که 
ینی ارتبـــاط مســـتقیم داشـــت. هیجـــانی و بـــدب

طور منفی که آرزوهاي مرتبط با سالمتی بهیدرحال
یت، نتـایج  درنهادر ارتباط با فرسودگی شغلی بود. 

نشان دادکه ارتباط آرزوها با بدبینی ارتباط منفـی  
).21معنادارداشت. (

ــوك (  ــاوري لی ــاران )Gavrilyukگ )22(و همک
گــزارش کردندکــه در حــال حاضــر، تــدریس یــک 

زاست. چون اساتید باید مطالـب را  موقعیت استرس
در این فرایند خوبی به دانشجویان انتقال دهند وبه

ـ اسـاتید ناراضـی و   برخی از ازنظـر انـد و  انگیـزه یب
روند که نتیجه آن بروزیمجسمانی و روانی تحلیل 

فرسودگی شغلی در بین اسـاتید اسـت. همچنـین    

ساتید مـانع از  هاي شخصیتی ایژگیوطور بالقوه به
بـروز سـندرم فرسـودگی شــغلی اسـت. بـه عــالوه      
خودمختاري کمتر با بروز بیشتر فرسودگی شـغلی  
اساتید در ارتباط اسـت. آنـان نتیجـه گرفتنـد کـه      

عنـوان یـک ویژگـی    خودمختاري اسـاتید بایـد بـه   
با توجه چراکهقرار گیردموردتوجهویژه شخصیتی

ــی  ــی م ــن ویژگ ــه ای ــاه ب ــتاي ک ــوان در راس ش ت
فرســودگی شــغلی اســاتید دانشــگاه گــام مــوثري  

اســتقالل بیشــتر احســاسبرداشــت. بــه عبــارتی،
اساتید، بروز فرسودگی شـغلی را در آنـان کـاهش    

دهد.می
در بررسی کارایی مـدل  )23(صالحی و همکاران

نیازهــاي بنیــادي روان شــناختی در پــیش بینــی  
نفر از جانبازان مراجعه کننده 132سالمت عمومی 

ع) اصـفهان  (نیرالمـومن یامبیمارستان حضـرت  به
گزارش کردندکـه سـالمت داراي ابعـاد جسـمی و     

زمالیطاشرساسیايهازنیايضاارروانــی اســت و
یــافتگی و بهزیســتی انســجام،بالندگیوشدرايبر

دراین پـژوهش، . کندمیهمافرفردرایشناختروان
ــناختروانديبنیايهازنیايضاار با سالمتیشــ

بینداشت و درمثبتهمبستگیزانجانباعمومی
دخوزنیايضاارترتیببهیشـــناختروانيهازنیا

راعمومیسالمتشایستگیزنیايضااروريمختا
بـه عـالوه،  . کنـد یمـ بینـی یشپـ مثبتصورتبه

ــارا ــدرديبنیايهازنیايضاارییکـ ــییشپـ بینـ
.شدیید أتعمومیسالمت

بررسی در پژوهشی به )24(احمدیان و همکاران 
رابطه بین پنج عامل شخصیت و ارضـاي نیازهـاي   

پرداختند. یشناختروانی بنیادین با بهزیستی روان
ارتبـاط بـا   بـا یـی گرابـرون نشـان داد کـه  هایافته

دیگران، دلپذیر بـودن، خودمختـاري و شایسـتگی    
ــه عــالوه. داردمعنــادار ارتبــاط  ثبــات هیجــانی، ب

ر یاثتـ بر شایسـتگی  یريپذفو انعطاشناسییفهوظ
ــت دارد ــ؛ ومثب ــتگی و أت ــاري، شایس ثیر خودمخت

ــر بهزیســتی روان  ــران ب ــا دیگ ــاط ب ــناختارتب یش
پنج عامل شخصـیت بـر   یمبود. اثر مستقداریمعن

ــتی روان ــناختبهزیس ــر   أتیش ــا اث ــد، ام ــد نش یی
ها از طریق ارضاي نیازهـاي روانـی   غیرمستقیم آن

.یید شدأت
ضاي نیازهـاي روانـی بنیـادین در    بنابراین اگر ار
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بروز فرسودگی شغلی در بین اساتید اثرگذار باشـد  
گــذاران و برنامــه ریــزان نظــام آموزشــی  یاســتس
تـر اسـاتید   ینهبهي بهتر و عملکرد وربهرهمنظوربه

توانند تمهیداتی را در این زمینه بیندیشـند تـا   می
اساتید کمتر دچار فرسودگی شغلی شوند. با توجـه  

یر ایـن پدیـده بـر عملکـرد فـرد و      تـأث اهمیـت  به 
بررسـی ارتبـاط   سازمان این پژوهش قصد دارد بـه 

بین ارضاء نیازهـاي روانـی بنیـادین بـا فرسـودگی      
علمی دانشـکده پزشـکی   یئتهشغلی در بین اعضا 

دانشگاه علوم پزشکی ایران بپردازد.

روش کار
این پژوهش یک پژوهش کاربردي اسـت کـه بـا    
روش پیمایشی اجرا شـده اسـت. جامعـه پـژوهش     

ــوماعضــاء هیئــتکلیــه ــالینی علمــی عل ــه و ب پای
در دانشکده پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی ایـران   

بودند. حجم نمونه در سطح معنـاداري  1394سال 
ــه95 % از فرمــول5گیــري درصــد و خطــاي نمون

20کوکران محاسبه شد کـه بـا احتسـاب ریـزش     
نفر تعیین 100درصد 95درصد و فاصله اطمینان 

ــد  ــژوهش  )26(ش ــن پ ــاء  33. در ای ــر از اعض نف
شـاغل در  نفـر بـالینی  67علمی علوم پایه و هیئت

اي و داوطلبانـه  صـورت طبقـه  دانشکده پزشکی بـه 
بهرادهندگانپاسختعداد1انتخاب شدند. جدول

معیـار ورود  . دهدمینشانتحصیلیرشتهتفکیک
به مطالعه براي اعضاي هیئت علمی، اسـتخدام بـه   
عنوان عضو هیئت علمی رسـمی دردانشـگاه علـوم    
پزشکی ایران بود. معیـار خـروج از مطالعـه، افـراد     

و اعضاي هیئت علمی بازنشسته هیئت علمی مدعو
بود.

ترینرایج)25ماسالچ و جکسون (مقیاسابزار: 
گزاره جداگانه22باشغلیفرسودگیسنجشابزار

خستگیمورددرگزاره9است. این مقیاس داراي 
مسخ مورددرگزاره5عاطفی)،(فرسودگیهیجانی

شخصی (عدمکفایتمورددرگزاره8وشخصیت
فراوانـی ایـن  .باشـد شغلی) مـی پیشرفتاحساس
5تـا  مخـالفم) (خیلـی 1از هایینمرهباهااحساس
پـژوهش، دراین.شودمیسنجیدهموافقم)(خیلی
هاآزمودنیکهاستاينمرهشغلیفرسودگیمیزان

ماسـالچ و  شغلی فرسودگیمقیاسازنسخه فارسی

یناپایاییوییکســب کردنــد. روا)25(جکسـون 
نفیلیاتوسطدرایــران بــراي اولــین بــارپرسشنامه

ــا27( دمجدنموآزروشبا/.78ایاییپضریب) بــ

توزیع پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی-1جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

131313اورولوژي
9922نفرولوژي

6628اطفال
3331ایمونولوژي

3334ژنتیک پزشکی
3337شناسیمیکروب

3340فارما کولوژي
3343بیوشیمی بالینی

3346زنان و زایمان
3349رادیولوژي

3352داخلی
3355پزشک ورزشی

2257شناسیانگل
2259شناسیباکتري

2261پزشکی کودکان
2263گوارش کودکان

2265پاتولوژي
2267بیهوشی

2269جراح پالستیک
2271پزشکچشم

2273ریه
2275ارتوپدي

2277پوست
1178شناسیویروس

1179فیزیک پزشکی
1180مولکوالر بیولوژي
1181بهداشتیمدیریت خدمات 

1182ایمونولوژي سرطان
1183شناسیقارچ

1184شناسیایمنی
1185فیزیولوژي
1186بیوفیزیک

1187علوم اعصاب
1188فیزیولوژي انسانی

1189شناسی پزشکیقارچ
2291آناتومی

1192نفرولوژي اطفال
1193جراح عمومی

1194پیوند-اورولوژي
1195اپیدمیولوژي
1196روانشناسی
1197نورولوژي

1198هاي عفونیبیماري
1199طب کار

11100داروسازي بالینی
100100مجموع
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تتحقیقااین پرسشنامه درمورد تایید قرار گرفت.
در ست. اقرارگرفتهمورداستفادهانیرادرديمتعد

آلفاي کرونباخ بـراي بررسی پایایی این پرسشنامه، 
% 76شخصیتمسخيبرا،90/0هیجانیخستگی

به دست آمده است.٪76وبراي کفایت شخصی 
سـؤالی ارضـا نیازهـاي    21پرسشنامه اسـتاندارد  

)27(یفارسـ ) نسـخه  2000روانی دسی و رایان (
ســؤال آن 7ســؤالی اســت کــه 21یــک مقیــاس 
ارتبـاط  سؤال8و سؤال شایستگی6خودمختاري، 

ها به سؤاالت سنجد. پاسخ آزمودنیبا دیگران را می
اي شـامل کـامالً   درجـه 5به شکل طیـف لیکـرت   

اسـت. جـواهري   5تا کـامالً موافـق =   1مخالف = 
/. را بــــــراي 69آلفــــــاي کرونبــــــاخ  )28(

را60/0را بــراي شایســتگی و 59/0خودمختــاري،
براي ارتباط با دیگران گزارش کـرده اسـت. آلفـاي    

تا 76/0ها از ن مقیاس در برخی پژوهشکرونباخ ای
.)27است (در نوسان بوده 79/0

ــژوهش ــن پ ــد  در ای ــوز از واح ــت مج ــا دریاف ، ب
پزشـکی و معاونـت   دفتر ریاست دانشکده ،پژوهش

هـاي الزم بـا   و پس از همـاهنگی پژوهشی دانشگاه 
ها توسـط محقـق در   ، پرسشنامهمسئولین دانشگاه

گرفت و قرارهاي پژوهش موردمطالعه نمونهاختیار
از شــــرکت کننــــدگان در پــــژوهش رضــــایت 

و نحـوه  هـا پرسشـنامه بـاره درکسب شد وآگاهانه
توضیحات الزم ارائه شد.ها به آندهیپاسخ

ها باتوجه به سطح سنجش متغیرهـا  تحلیل داده
مسـتقل، آنـوا و رگرسـیون    tبا اسـتفاده از آزمـون   

SPSSافـزار  هـا از نـرم  انجام شد. براي تحلیل داده

استفاده شد.18نسخه 

هایافته
% 48دهندگان مـرد و  % پاسخ52در این پژوهش 

، انحـراف  47زن بودند. میانگین سـن پاسـخگویان   
و 32، کمتــرین ســن پاســخگویان   7معیــار آن 

بــــود. هفتــــاد درصــــد 65بیشــــترین ســــن 
پزشک متخصـص و البـاقی داراي   کنندگانشرکت

درصـــد 67) بودنـــد. PhDدکتـــري تخصصـــی (
گـروه بـالینی و   علمـی گویان از اعضاي هیئتپاسخ

علمی گروه علوم پایه بودنـد.  % از اعضاي هیئت33
درصـد  30درصد پاسـخگویان اسـتاد،   4همچنین 
59درصد مربی؛ 10و درصد استادیار56دانشیار، 

درصـد  41درصد پاسخگویان اسـتخدام رسـمی و   
پیمانی بودند.

شـود  مالحظه می2با توجه به مندرجات جدول 
، 78که میانگین ارضـاي نیازهـاي روانـی بنیـادین     

101و بیشـترین مقـدار آن   51کمترین مقدار آن 
است. در بین ابعاد نیازهاي روانی بنیادین بیشترین 

، 37میانگین مربوط به ارتباط با دیگران با میانگین 
یــت درنهاو 24ســپس خودمختــاري بــا میــانگین 

ین فرسودگی میانگاست.23شایستگی با میانگین 
و بیشترین مقـدار  8، کمترین مقدار آن 45شغلی 

ــغلی   91آن  ــودگی ش ــاد فرس ــین ابع ــت. در ب اس
یـت شخصـی بـا    کفابـه بیشترین میـانگین مربـوط   

، سپس خستگی هیجانی بـا میـانگین   33میانگین 
اسـت  2یت مسخ شخصیت با میـانگین  درنهاو 10

ــراي 3(جــدول  درصــد 76). خســتگی هیجــانی ب
ي توصیفی ارضاي نیازهاي روانی بنیادین و ابعاد آنهاشاخص-2جدول 

یارانحراف مع±میانگینبیشینهکمینهتعداد
72/78±10051101503/10بنیادینروانینیازهايارضاي

46/24±1001435743/4خودمختاري
35/37±1002748188/5دیگرانباارتباط

73/23±1001730550/3شایستگی

ي توصیفی فرسودگی شغلی و ابعاد آنهاشاخص-3جدول 
یارانحراف مع±میانگینبیشینهکمینهتعداد

89/45±100891102/13شغلیفرسودگی
26/10±100041303/9هیجانیخستگی

54/2±100020658/3شخصیتمسخ
09/33±100548883/10شخصیکفایت
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درصد زیاد 6درصد متوسط و 18کم، پاسخگویان 
ــراي    ــیت ب ــخ شخص ــت. مس ــوده اس ــد 91ب درص

درصد زیاد و 2درصد متوسط و 7پاسخگویان کم، 
درصد پاسـخگویان زیـاد،   48کفایت شخصی براي 

درصد کم بوده است.33درصد متوسط و 19
هاي پژوهش، تفاوت بـین فرسـودگی   طبق یافته

شــغلی پاســخگویان برحســب جــنس معنــادار    
)049/0=p و بــین افــراد متاهــل و مجــرد تفــاوت (

). بین فرسـودگی  p=72/0معناداري مشاهده نشد (
)، p=640/0شغلی پاسخگویان برحسـب تحصـیل (  

) p=392/0) و نــوع اســتخدام ( p=755/0گــروه (
تفاوت معناداري مشاهده نشد.

نتایج آزمون آنوا براي بررسی تفـاوت فرسـودگی   
گان نشان داد کـه بـین   کنندشرکتشغلی برحسب 

فرسودگی شغلی پاسـخگویان برحسـب رتبـه نیـز     
ــود   ــاداري وجـ ــاوت معنـ ــدارد (تفـ ، F=592/1نـ

196/0=p.(
شـود کـه بـین    مالحظه مـی 4جدول با توجه به 

-378/0ارضاي نیازهاي روانی بنیادین با خستگی (
=r ،01/0<p ــیت ــخ شخصـ ، r=0-/359() و مسـ

01/0<p دارد.) ارتباط منفی معناداري وجود
یــت باکفابــین ارضــاي نیازهــاي روانــی بنیــادین 

ــادار   ــت معنـ ــاط مثبـ ــی ارتبـ ، r=586/0(شخصـ
01/0<p.وجود دارد (

بین ارضاي نیازهاي روانی بنیادین بـا فرسـودگی   
، r=118/0آمـاري ارتبـاط معنـاداري (   ازنظرشغلی 

05/0>p  .ترتیـب بـا افـزایش    یـن ابـه ) وجود نـدارد
ارضاي نیازهاي روانی بنیادین، خستگی هیجـانی و  

یافتـه و کفایـت شخصــی   مسـخ شخصـیت کـاهش   
یابد.افزایش می

، r=-446/0(ختـاري بـا خسـتگی هیجـانی    خودم
01/0<p (ــا ــیت و بـ ــخ شخصـ ، r=0-/467(مسـ
01/0<p.خودمختـاري  ) ارتباط منفی معنادار دارد

، r=560/0(یت شخصی ارتباط مثبت معنـادار باکفا
01/0<p( دارد اما از نظر آماري با فرسودگی شغلی

) ندارد. r ،05/0>p=018/0(کلی ارتباط معناداري
ب بـا افـزایش خودمختـاري، خسـتگی     ترتیـ یـن ابه

یافتـه و کفایـت   هیجانی و مسخ شخصـیت کـاهش  
یابد.شخصی افزایش می

ارتباط با دیگـران بـا خسـتگی هیجـانی ارتبـاط      
یـت  باکفاو )r ،05/0<p=0-/203(منفـی معنـادار  

ــادار  ــت معنـ ــاط مثبـ ــی ارتبـ ، r=244/0(شخصـ
05/0<pواز نظر آماري با مسـخ شخصـیت  ) دارد

)086/0=r ،05/0>p   .ارتبــاط معنــاداري نــدارد (
همچنین از نظر آماري بین فرسودگی شغلی کلـی  
و ارتباط با دیگران ارتباط معناداري وجود نداشـت 

)035/0=r ،05/0>p .(ــه ــناب ــزایش ی ــا اف ترتیــب ب
ارتبــاط بــا دیگــران، خســتگی هیجــانی کــاهش و 

یابد.کفایت شخصی افزایش می
ــین شایســتگی  ، r=571/0(یــت شخصــیباکفاب

01/0<p   و بـا فرسـودگی   ) ارتبـاط مثبـت معنـادار
) نیز ارتباط مثبت r ،01/0<p=314/0(شغلی کلی

همچنین بـین شایسـتگی بـا    معناداري وجود دارد.
) و با مسخ r ،01/0>p=0-/151خستگی هیجانی (

ارتباط معنـاداري  )r ،05/0>p=0-/189شخصیت (
ترتیب بـا افـزایش شایسـتگی،    ینابهوجود نداشت. 

کفایت شخصی و فرسودگی شـغلی کلـی افـزایش    
یابد.می

تحلیل رگرسیون نشـان داد کـه ابعـاد نیازهـاي     
درصد تغییرات فرسودگی شغلی 14روانی بنیادین 

بررسی ارتباط (همبستگی) نیازهاي روانی بنیادین و ابعاد آن با فرسودگی شغلی و ابعاد آن-4جدول 
خستگیشایستگیدیگرانباارتباطخودمختاري

هیجانی
مسخ

شخصیت
کفایت
شخصی

روانینیازهاي
بنیادین

فرسودگی
شغلی

1خودمختاري
404/01دیگرانباارتباط

434/01**564/0شایستگی
203/0-151/0-1-446/0هیجانیخستگی

086/0189/0-292/01-467/0شخصیتمسخ
560/0244/0571/0151/0-453/0-1شخصیکفایت

850/0710/0803/0378/0-359/0-586/01بنیادینروانینیازهاي
018/0035/0314/0666/0111/0597/0118/01شغلیفرسودگی

05/0داري در سطح یمعن*، 01/0داري در سطح یمعن**
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را نشان می دهد. بررسی میزان تأثیر ابعاد نیازهاي 
روانی بنیادین بر فرسودگی شـغلی نشـان داد کـه    

است 05/0تنها سطح معناداري شایستگی کمتر از 
معنـادار اسـت،  05/0یجه این بعـد در سـطح   درنت

ترتیب شایستگی بر فرسـودگی شـغلی تـأثیر    ینابه
ــادار دارد ــزایش   ؛ معن ــا اف ــی ب ــد در 7/1یعن واح

واحـد  شایستگی، فرسودگی شغلی به میـزان یـک   
یش داشته اسـت. سـطح معنـاداري در دو بعـد     افزا

05/0خودمختـاري و ارتبــاط بــا دیگــران بــیش از  
یجــه ایــن دو بعــد تــأثیر معنــاداري بــر درنتاســت 

).5غلی ندارند (جدول فرسودگی ش

گیرينتیجهوبحث
این پژوهش به بررسـی ارتبـاط ارضـاء نیازهـاي     
ــا     ــغلی در اعض ــودگی ش ــا فرس ــادین ب ــی بنی روان

بـالینی دانشـکده پزشـکی    علمی علوم پایه ویئته
دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت.

هاي پژوهش در کل نشان داد که با افزایش یافته
ــاي روانـــی ــاي نیازهـ ــاي ارضـ ــادین دراعضـ بنیـ

علمـی دانشـگاه، خسـتگی هیجـانی و مسـخ      هیئت
و کفایت شخصی افزایش کاهششخصیت در آنان

یابد. در این زمینه نتـایج پـژوهش بـارتلومیو و    می
نشان داد که ارضاء نیازهـاي روانـی   )18(همکاران 

ــري    ــین گ ــود تعی ــه خ ــر اســاس نظری ــادین ب بنی
دیگـران) بـا   (خودمختاري، شایستگی و ارتبـاط بـا   

فشار شغلی معلمان در ارتباط بـود و عـدم ارضـاي    
این نیازها با فشـارهاي شـغلی بیشـتر در معلمـان     

عدم ارضاي نیازهاي روانـی،  همراه بود و به عبارتی
یـت  درنهادهـد و  فشارهاي شـغلی را افـزایش مـی   

موارد مذکور منجر به بروز فرسودگی شغلی در بین 
ــی  ــان م ــ آن ــورد مکانیس ــود. در م ــذاري ش م اثرگ

هــاي خودمختــاري، احســاس شایســتگی و مؤلفــه
ازایـن نشـان داده   یشپـ ارتباط با دیگران مطالعات 

که ارضاي این نیازها منجر به بهبود سـالمت  است
شود و این یافته پیش جسمانی و روانی در افراد می

است. بارتلومیو و شدهگزارشدر معلمان از این نیز
وهش خـود گـزارش   همکاران بر اسـاس نتـایج پـژ   

ــد  ــدرکردن ــتگی   هرچق ــاس شایس ــان احس معلم
کمتر شکایات جسمانی دارند.بیشتري کنند،

ــهی ــاافت ــا  يه ــژوهش ب ــن پ ــهای ــاي نظری نیازه
که بیـان  )16(شناختی بنیادین رایان و دسی روان
هاي مختلـف  کند عملکرد بهینه افراد در زمینهمی

ــه ارضــاي نیازهــاي روان ــه وابســته ب شــناختی پای
و همچنین نتایج سایرتحقیقات که نشان هاستآن

افراد یعنی داده است هرگاه نیازهاي روانی بنیادین
نیازهایی همچون خودمختاري، شایستگی و ارتباط 

اي ارضاء شوند، نتیجۀ آن بهزیسـتی  طور شایستهبه
رو ازایـن و رشد مناسب خواهد بود، هم سـو اسـت.   

کس بهزیسـتی  تعبیر کرد که هر گونهنیاتوان می
بهتري دارد، کمتر از سایرین در معرض فرسـودگی  

شغلی قرار دارد.
)20(همچنین نتایج پژوهش السـید و همکـاران   

علمی دانشگاهی در مصر انجـام  اساتید هیئتبر که 
اکثـراین افـراد سـطح بـاالیی از     شد، نشان دادکـه 

کننـد. آنـان گـزارش    استرس شغلی را تجربـه مـی  
ساز فرسودگی شغلی زمینهکردندکه استرس شغلی
در نظر گرفتن تمهیداتی در است وبا توجه به آن و

توان تا حـدودي  میراستاي کاهش استرس شغلی
علمــی کاســت. نتــایج از فرســودگی اعضــاء هیئــت

اعضـــاي بـــر)5(گـــودرزيو صـــفريپـــژوهش 
و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  یعلمئتیه

شخصـیتی  يهـا یژگـ ینشان داد کـه و نیزآزادشهر
فرسودگی شغلی در بین آنان اثرگـذار  بر بروزافراد 
است.

در حــال حاضــر یــک موقــع معلمــی)(سیتــدر
قـادر باشـند   دیـ بایماساتید چراکهزاست. استرس

بررسی میزان تأثیر ابعاد نیازهاي روانی بنیادین بر فرسودگی شغلی-5جدول 
معناداريسطحtاستانداردضرایبغیراستانداردضرایبمدل

BاستانداردخطايBeta
61/2010/0-94/2628/10ثابتمقدار

072/0- 82/0- 32/021/0- 59/0خودمختاري
77/0441/0- 27/0083/0- 21/0دیگرانباارتباط

73/1439/0471/095/300/0شایستگی
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در خوبی به دانشجویان انتقال دهنـد و مطالب را به
و انـد زهیانگیباساتید ناراضی و این فرایند برخی از

کـه نتیجـه   روندیمجسمانی و روانی تحلیل ازنظر
فرسـودگی شـغلی در بـین اسـاتید اسـت      آن بروز

فرسـودگی آسـیب . باید توجه کرد که اولین)22(
اسـت. اعضـاي هیئـت    جسـمی فرسـودگی شغلی،

کـم انـرژي انـد   اصـوالً علمی مبتال به این عارضـه 
ازبرخیومی کنندخستگیاحساسوبیش از حد

تهـوع، سـردرد، جسمی، ماننـد استرس هاينشانه
غـذایی را نشـان مـی    عـادات درتغییرویخوابکم

فرسـودگی شـغلی   دیگـر آثـار دهند. همچنـین از 
هـاي نشـانه باعاطفیمی توان ازفرسودگیاساتید،

کاراییعدماحساسدرماندگی،احساسافسردگی،
سازمانوشغلخود،بهمنفینگرشوجودشغلی،

سـرانجام  وبـرد نـام زندگیبهنسبتیطورکلبهو
احسـاس مبتالیان به فرسودگی شغلیاغلباینکه
گـزارش راشخصـی ترقـی وپیشرفتبودنپایین

.)29(کنند یم
هاي در این پژوهش ارتباط معناداري بین مؤلفه

ارضاي نیازهاي روانی بنیادین با فرسودگی شـغلی  
علمــی دانشــکده پزشــکی در بــین اعضــاي هیئــت

پزشکی ایران دیده شد. نتـایج نشـان   دانشگاه علوم
ارضـاي نیازهـاي روانـی بنیـادین،     می دهد که بـا 

بـه  یابـد. ایـن افـراد کـاهش مـی    خستگی هیجانی
افزایش ارضـاي نیازهـاي روانـی بنیـادین     باعالوه،

کفایـت شخصـی   مسخ شخصیت در آنان کاهش و
ــان ــیآن ــزایش م ــزایش  اف ــا اف ــین، ب ــد. همچن یاب

در مسخ شخصیتوهیجانیخودمختاري خستگی 
افـزایش  آنان کـاهش و کفایـت شخصـی در آنـان    

بـا افـزایش احسـاس شایسـتگی کفایـت      یابد ومی
بـا  یابـد.  شخصی و فرسودگی شـغلی افـزایش مـی   
علمـی در  توجه به نقـش اسـاتید و اعضـاي هیئـت    

سـازان نـده یآعنـوان  تعلیم و تربیت دانشجویان بـه 
رنامه ریزان و بگذاراناستیسجامعه ضروري است 

قـرار دهنـد و   موردتوجهنظام آموزشی این مهم را 
کــاهش منظـور بـه بـراي بهبـود عملکـرد اسـاتید و    

فرسودگی شغلی در بین آنـان همـواره بـه ارضـاي     
ــی بنیــادین در پســت هــا و مشــاغل نیازهــاي روان

ي داشته باشند و شرایطی را اژهیوتوجه واگذارشده
اي نیازهاي روانـی  ها فراهم آورند تا با ارضبراي آن

بنیادین، کمتر به فرسودگی شـغلی دچـار شـوند و    
عملکرد و کار آیی بهتري داشته باشند.

ی و بعـد جسـم  ی می توانـد از دو  شغلفرسودگی 
ي جــدي بــه ســالمت اعضــاي هــابیآســعــاطفی

ی وارد کند. این پژوهش به ابعاد مختلف علمئتیه
بر اساس خود گـزارش دهـی   هابیآسو میزان این 

ی علوم پایـه و بـالینی دانشـکده    علمئتیهاعضاي 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران پرداخــت. 

ي از حداکثر کـارایی  برخورداربراي شودیمتوصیه 
ی سـطح فرسـودگی شـغلی در    علمـ ئـت یهاعضاي 

مستمر پایش و در خصوص رفع آن صورتبههاآن
تمهیداتی اندیشه شود.

پژوهشيهاتیمحدود
ومســتقیمهــايهزینــهشــغلیفرســودگی

علمـی تحمیـل   یئـت هیرمستقیمی نیز به اعضاي غ
که در این پـژوهش بـه آن پرداختـه    )30کند (یم

نشده است. همچنین به سـبب محـدودیت زمـانی    
ي آموزشـی و  هـا گروهمیزان فرسودگی شغلی بین 

ي مختلف تحصیلی انجام نشد.هارشتهافراد در 

هایشنهادپ
توجـه بـه  افسردگی شـغلی بـا   شودیمپیشنهاد 

ي شخصیتی افراد نیز سنجیده شود. بـه  هامشخصه
بـین میـزان افسـردگی شـغلی افـراد      رسدیمنظر 

نیـز  هاآنعالوه بر نوع کار، با مشخصات شخصیتی 
براي بررسی گرددیمبنابراین پیشنهاد ؛ رابطه باشد

میزان افسردگی شغلی با توجه به ابعاد شخصـیتی  
ي مستقل انجـام شـود.   امطالعهی علمئتیهاعضاي 

ــزان   ــین می ــاط ب ــژوهش ارتب ــن پ ــین در ای همچن
ي هـا رشـته و هـا گـروه افسردگی شـغلی افـراد در   

شـود یممختلف تحصیلی بررسی نشد که پیشنهاد 
در ي آتی این مهم نیز بررسـی شـود.  هاپژوهشدر 

ی علمئتیهنهایت آن که فرسودگی شغلی اعضاي 
ي علـوم پزشـکی در تهـران و    هـا دانشـگاه در دیگر 
بررسـی و نتـایج بـا یافتـه هـاي ایـن       هاشهرستان

مقایسه شود.انجام مطالعات تطبیقـی نیـز   پژوهش
می تواند بر غناي پژوهش هاي داخلی بیفزاید.
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Abstract
Background: Burnout syndrome signs and symptoms include emotional exhaustion,
depersonalization and reduced performance that affects almost about 40% of individuals in
industrial societies. In this regard, this study was an attempt to investigate the relationship
between satisfaction of basic psychological needs and job burnout among basic and clinical
sciences faculty members of faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences.
Methods: The survey was conducted in 2015, and the population included 449 faculty
members from which 100 participants were selected by cluster random sampling. The
instruments were Maslach and Jackson’s Burnout Inventory and Deci and Rayan’s Basic
Psychological Needs Scale.
Results: The findings indicated that satisfaction of basic psychological needs had significant
negative relationship with emotional exhaustion (p<0.01, r=-0.378) and depersonalization
(p<0.01, r=-0.359), and significant positive relationship with personal accomplishment
(p<0.01, r=0.586). Thus, satisfaction of basic personal needs decreases emotional exhaustion
and depersonalization, and personal accomplishment increases satisfaction of these needs.
There was no significant difference between job burnout of participants and their marital
status, academic degree, department (basic or clinical sciences), type of employment (tenured
or contractual), type of job (full or part time), and academic ranking, while there were
significant gender-related differences (p=0.49).
Conclusion: This study confirmed that satisfaction of basic personal needs of faculty
members has a significant effect on reducing general job burnout. Moreover, autonomy
increases personal accomplishment, and decreases emotional exhaustion and
depersonalization. Although, in cases of job burn-out, competency and personal
accomplishment are increased.

Keywords: Job burnout, Basic psychological needs, Emotional exhaustion,
Depersonalization, Personal accomplishment


