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دریافت مقاله96/5/23 :

آخرین اصالح مقاله96/10/23 :

پذیرش مقاله96/10/24 :

زمینه و هدف :فرسودگی تحصیلی پیامدهای منفی متعددی همچون کاهش انگیزه ،اشتیاق و عملکرد تحصیلی دانشجویان را به دنبال دارد .پژوهش
حاضر با هدف بررسی رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با فرسودگی تحصیلی انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی با طرح همبستگی بود 233 .نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( 140دختر و  93پسر) در نیمسال دوم
سال تحصیلی  1395-96با استفاده از روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ،پرسشنامه نیازهای اساسی
روانشناختی  Gagnéو سؤاالت دموگرافیک پاسخ دادند .دادهها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافتهها :همبستگی منفی معنیداری بین فرسودگی تحصیلی با نیاز خودمختاری ( ،)P > 0/01 ،r = -0/296نیاز شایستگی ( )P > 0/01 ،r = -0/548و
نیاز ارتباط ( )P > 0/01 ،r = -0/290مشاهده گردید .ضریب همبستگی کانونی 0/61 ،به دست آمد .نتایج تحلیل کانونی نشان داد که تنها یک مجموعه
معنیدار بین نیازهای اساسی روانشناختی و مؤلفههای فرسودگی وجود داشت و هرقدر نیازهای روانشناختی به ویژه نیاز شایستگی ارضا شود ،احتمال
فرسودگی تحصیلی به ویژه در بعد ناکارامدی تحصیلی به عنوان مؤلفه اصلی فرسودگی تحصیلی کاهش مییابد.
نتیجهگیری :برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی به ویژه نیاز شایستگی ،نقش مهمی در پیشگیری از مؤلفه ناکارامدی فرسودگی تحصیلی
دانشجویان دارد .توجه به ارضای نیازهای اساسی روانشناختی در برنامههای آموزشی ،میتواند عامل محافظت کنندهای در برابر فرسودگی تحصیلی
دانشجویان و بهبود وضعیت تحصیلی آنان باشد.
کلید واژهها :نیازهای اساسی روانشناختی ،فرسودگی تحصیلی ،دانشجویان علوم پزشکی
نویسنده مسؤول :گروه روانشناسی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
تلفن  031-55913750 :نمابر031-55913737 :
Email: sadoughi@kashanu.ac.ir
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه

دوره پانزدهم شماره اول

تحصیلی دانشجویان نماید.

فراگیران در راستای دستیابی به اهداف یادگیری در محیط

پژوهشهای پیشین عوامل مختلفی از جمله کمالگرایی،

آموزشی ،با چالشهای متعددی روبهرو هستند که در صورت

جهتگیری هدف پیشرفت ،حمایت اجتماعی ،هوش هیجانی،

منفی بودن ،اثرات زیانباری بر انگیزش ،عملکرد تحصیلی و
چالشها میتوان به فرسودگی تحصیلی اشاره نمود (.)1

امیدواری را به عنوان عوامل مرتبط با میزان فرسودگی تحصیلی
بررسی کردهاند .از جمله مواردی که به نظر میرسد عدم توجه

هرچند مطالعه فرسودگی در ابتدا به افراد یاریگر یا آموزش

به آن باعث افزایش فرسودگی چه در مشاغل متفاوت و چه در

حرفهای (مانند کارکنان بهداشت یا معلمان مدرسه) محدود

سطح محیطهای آموزشی میشود و کمتر به آن پرداخته شده

میشد ،اما در چند دهه گذشته ،موضوع فرسودگی به

است ،بحث ارضای نیازهای اساسی روانشناختی میباشد.

موقعیتهای آموزشی نیز گسترش پیدا کرده است که از آن با

نظریه نیازهای اساسی روانشناختی ،سه نیاز روانی جهان

عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده میشود و در نظریه و عمل،

شمول و ذاتی را مطرح میکند که شامل خودمختاری،

توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است ( .)2تا همین

شایستگی و ارتباط است .نیاز به خودمختاری به معنای نیاز فرد

اواخر پژوهش بر روی فرسودگی دانشجویان ،محدود به

به خودهدایتی ،خودسازماندهی تجارب و رفتارها ،درگیر شدن

دانشجویان در نقشهای نظارتی و مشورتی مانند دستیاران

با فعالیتهای شخصی و همچنین ،نیاز فرد به حق انتخاب و

پژوهش و آموزش بود (.)3

خودآغازگری و احساس عدم اجبار یا مهار شدن در انجام امور

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان ،به احساس

و تکالیف است و نیاز به ارتباط به معنای احساس اطمینان از

خستگی به دلیل تقاضاها و الزامات تحصیلی (خستگی) ،بدبینی

ارتباط با دیگران و تجربه خود به عنوان فردی سزاوار عشق و

و عدم عالقه به تکالیف درسی خود (بیعالقگی) و احساس

احترام است ( .)8نیاز به شایستگی به معنای نیاز به تأثیرگذار

عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو (ناکارامدی) اشاره میکند

بودن در تعاملها و ارتباط با محیط که بیانگر میل به استفاده از

( .)4فرسودگی تحصیلی نوعی واکنش استرس مزمن در

استعدادها و مهارتها ،دنبال کردن راهحلهای بهینه و تسلط بر

دانشجویان به دلیل وجود الزامات تحصیلی است که این
واکنش ناشی از تفاوت بین عملکرد دانشجویان با انتظارات
خودشان یا دیگران درباره موفقیت تحصیلی است ( .)5مسأله

آنها میباشد ( .)9ارضای این نیازها برای رشد سالم و سالمت
روانی افراد در همه فرهنگها ضروری است .چنانچه نیازهای
اساسی روانشناختی برآورده شود ،احساس اعتماد به نفس و

فرسودگی در دانشگاهها طی سالهای گذشته افزایش یافته و

خودارزشمندی در افراد شکل میگیرد ،اما در صورت ممانعت

پیامدهای منفی بسیاری همچون افت تحصیلی ،افسردگی و...

و عدم برآورده شدن این نیازها ،فرد درکی شکننده ،منفی و

را به دنبال داشته است ( .)6از آنجا که فرسودگی تحصیلی

انتقادآمیز از خود خواهد داشت (.)10

شوق و اشتیاق فراگیران به ادامه تحصیل و رابطه فراگیران با

نتایج مطالعات گذشته نشان میدهد که ارتباط منفی بین

محیط آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهد و پیامدهای زیانباری

ارضای نیازهای اساسی با فرسودگی مشاهده میشود .به عنوان

مانند کاهش عملکرد تحصیلی آنان را به همراه دارد (،)7

مثال Van den Broeck ،و همکاران به این نتیجه رسیدند که

بررسی عوامل زمینهساز و تشدید کننده آن از جمله عرصههای

بین ارضای نیازهای اساسی با خستگی و فرسودگی رابطه منفی

مهم تحقیقاتی در محیطهای آموزشی به شمار میرود و

وجود دارد ( .)11در محیطهای علمی و به ویژه دانشگاهها به

میتواند کمک شایانی به درک رفتارهایی همچون عملکرد

دلیل وجود رقابت و تقاضای زیاد تحصیلی و عدم توجه به

7
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بهزیستی روانشناختی فراگیران خواهد داشت .از مهمترین این

تابآوری ،اضطراب و نارسایی هیجانی ،عزت نفس و سطح

رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با فرسودگی...

عوامل روانشناختی ،سالمت روان دانشجویان تحت تأثیر قرار

صدوقی و همکار

روش کار

میگیرد و به تدریج منجر به فرسودگی آنان میشود .فرسودگی

این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بنیادی بود؛ چرا که

از جمله عواملی است که باعث کاهش انگیزه دانشجویان در

هدف از انجام آن ،پی بردن به تغییرات چندین متغیر مالک

مهمی برای پیشرفت تحصیلی است و طبق نتایج تحقیقات

روانشناختی» بود .از آنجایی که متغیر مالک یک مجموعه سه

صورت گرفته ،افراد دارای انگیزه درونی ،فرسودگی تحصیلی

متغیری از مؤلفههای فرسودگی تشکیل شده است که از لحاظ

کمتری را تجربه میکنند .بنابراین ،تقویت این ویژگی فردی در

نظری با یکدیگر ارتباط دارد و یک مجموعه به نام فرسودگی

دانشجویان میتواند منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی شود

تحصیلی را تشکیل میدهد ،در این حالت استفاده از روش

( .)12از طرف دیگر ،پرداختن به نیازهای اساسی روانشناختی

رگرسیون امکانپذیر نیست ( .)16بنابراین ،برای بررسی رابطه

در ارتقای سطح انگیزه درونی دانشجویان نقش مؤثری دارد و

نیازهای روانشناختی با فرسودگی تحصیلی ،از تحلیل

با ارضای این نیازها در افراد انگیزه درونی افزایش مییابد ()13

همبستگی کانونی استفاده شد.

و دانشجویان از اثرات مثبت آن از جمله کاهش فرسودگی
تحصیلی برخوردار میباشند.

جامعه آماری مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کاشان در مقطع کارشناسی و دکتری عمومی در

با توجه به اهمیت فرسودگی تحصیلی دانشجویان و نقش

نیمسال دوم سال تحصیلی  1395-96بود .بر اساس فرمول

آن در سرنوشت علمی و سالمت روانی آنان و با توجه به

 233 ،Cochranنفر دانشجو ( 140دختر و  93پسر) دانشگاه

پژوهشهای متعددی که در زمینه اثرات منفی فرسودگی

علوم پزشکی کاشان با استفاده از روش نمونهگیری چند

تحصیلی بر روی متغیرهای تحصیلی از جمله پیشرفت ،اشتیاق

مرحلهای طبقهای (متناسب با جنسیت) انتخاب شدند .به این

و درگیری تحصیلی ( )5و نیز متغیرهای مربوط به سالمت

ترتیب که ابتدا از بین دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان از جمله سالمت روان ( )14و استرس ادراک شده

کاشان ،دو دانشکده پرستاری و مامایی و پزشکی و سپس از

( )15انجام گرفته است ،ضروری است که موضوع فرسودگی

هر دانشکده  10کالس و از هر کالس بین  10تا  12نفر به

دانشجویان مورد توجه قرار گیرد و پژوهشهای گوناگونی در

صورت تصادفی انتخاب شدند .از آنجا که حدود  60درصد

این راستا انجام شود تا ضمن شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر

دانشجویان را دختران و بقیه را پسران تشکیل میدادند ،این

فرسودگی ،راههای مقابله با آن نیز مد نظر قرار گیرد .با این

نسبت در نمونههای انتخابی حفظ گردید .شرکتکنندگان به

وجود ،مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد که مطالعات اندکی

پرسشنامههای

Gagné

به بررسی نقش برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی در

( Basic Needs Satisfaction in General Scaleیا

حوزه تحصیل پرداخته و تحقیقات انجام شده به طور عمده در

 ،)BNSG-Sپرسشنامه فرسودگی تحصیلی و معدل کل تا

زمینههای شغلی صورت گرفته و پژوهشی در ایران که به

پایان ترم قبل و سؤاالت دموگرافیک پاسخ دادند .اجرای

بررسی نقش نیازهای اساسی روانشناختی در فرسودگی

پرسشنامهها به صورت فردی بود و رضایت شفاهی تمامی

تحصیلی دانشجویان پرداخته باشد ،مشاهده نشد .بنابراین ،لزوم

شرکتکنندگان در پژوهش گرفته شد و به آنها اطمینان داده

انجام تحقیق در این زمینه احساس میشود .بر این اساس،

شد که پرسشنامهها بدون نام و محرمانه میباشد و دادهها به

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین نیازهای اساسی

صورت گروهی تجزیه و تحلیل خواهد شد .مدت زمان

روانشناختی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان انجام شد.

مناسب برای اجرای پرسشنامهها در نظر گرفته شد .دادهها در

8

نیازهای

اساسی

روانشناختی
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انجام تکالیف و آمادگی برای امتحانات میشود .انگیزش ،عامل

«مؤلفههای فرسودگی» بر اساس متغیرهای پیشبین «نیازهای

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مدت سه هفته جمعآوری شد و با استفاده از تحلیل همبستگی

ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی را در سطح عمومی

کانونی (بنیادین) در نرمافزار  SPSSنسخه version 22, ( 22

اندازهگیری میکند و از  21گویه در یک مقیاس هفت درجهای

 )IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجزیه و تحلیل

لیکرت تشکیل شده است .نمره باالتر در هر زیرمقیاس نشان

قرار گرفت.

دهنده سطح باالتر ارضای آن نیاز است .بشارت و رنجبر این

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی استفاده شد .این پرسشنامه در

اعتباریابی نمودند که نتایج بیانگر اعتبار و پایایی کافی در

سال  1997توسط  Bresóو همکاران تهیه گردید و سه مؤلفه

نمونههای ایرانی بود و ضریب Cronbachs alpha

خستگی تحصیلی ،بیعالقگی (بدبینی) تحصیلی و ناکارامدی

زیرمقیاسهای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط به ترتیب

تحصیلی» را مورد سنجش قرار میدهد .مقیاس مذکور از 15

 0/87 ،0/89و  0/91به دست آمد ( .)19در تحقیق حاضر

ماده در طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً مخالف تا کامالً

ضریب  Cronbachs alphaسه زیرمقیاس خودمختاری،

موافق تشکیل شده است .دامنه نمرات پرسشنامه فرسودگی

شایستگی و ارتباط به ترتیب  0/71 ،0/77و  0/67محاسبه

تحصیلی از  15تا  75بود .در این پرسشنامه خستگی تحصیلی

گردید .این یافتهها با نتایج مطالعات غیر ایرانی از جمله

شامل پنج ماده (برای نمونه ،مطالب درسی خسته کننده

 Johnstonو  )9( Finneyهمخوانی داشت .در پژوهش

هستند) ،بیعالقگی تحصیلی شامل چهار ماده (برای نمونه:

حاضر ،ضرایب اعتبار از طریق ضریب Cronbachs alpha

احساس میکنم نسبت به مطالب درسی عالقهای ندارم) و

برای سه نیاز خودمختاری ،شایستگی و ارتباط به ترتیب ،0/63

ناکارامدی تحصیلی شامل شش ماده (برای نمونه :احساس

 0/67و  0/70محاسبه گردید.

میکنم نمیتوانم از عهده مشکالت درسی بربیایم) بود .پایایی
پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب برای سه حیطه خستگی،

یافتهها

بیعالقگی و ناکارامدی تحصیلی  0/82 ،0/70و  0/75محاسبه

میانگین فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر به

نمودند ( .)17همچنین ،عظیمی و همکاران در تحقیق خود

ترتیب  41/13 ± 9/80و  41/19 ± 10/51بود .در بین

ضریب  Cronbachs alphaرا برای کل پرسشنامه  0/85و

دانشجویان دختر ،میانگین نیاز خودمختاری ،34/18 ± 6/35

برای مؤلفههای خستگی ،بیعالقگی و ناکارامدی به ترتیب

میانگین نیاز شایستگی  27/84± 5/57و میانگین نیاز ارتباط

 0/68 ،0/61و  0/58گزارش کردند ( .)18در مطالعه حاضر

 38/37 ± 6/57و در بین دانشجویان پسر نیز میانگین نیاز

ضرایب اعتبار هر یک از مؤلفههای فرسودگی تحصیلی شامل

خودمختاری  ،34/26 ± 5/51میانگین نیاز شایستگی

خستگی هیجانی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارامدی تحصیلی از

 29/65 ± 5/17و میانگین نیاز ارتباط  39/53 ± 6/67به دست

طریق ضریب  Cronbachs alphaبه ترتیب  0/82 ،0/79و

آمد .بر اساس آزمون  ،Independent tتفاوت معنیداری در

 0/72به دست آمد.

متغیرهای فرسودگی تحصیلی ( ،)P = 0/966 ،t = 0/437نیاز

به منظور بررسی نیازهای اساسی روانشناختی از پرسشنامه

خودمختاری ( )P = 0/918 ،t = 0/103و نیاز ارتباط

نیازهای اساسی روانشناختی عمومی  Gagnéاستفاده شد.

( )P = 0/190 ،t = 1/315بین دانشجویان دختر و پسر وجود

 Gagnéمقیاس نیازهای اساسی روانشناختی عمومی را از

نداشت ،اما میانگین نیاز شایستگی در بین دختران به طور

مقیاس نیازهای بنیادین در کار اقتباس کرد .این مقیاس شامل

معنیداری ( )P = 0/013 ،t = 2/490باالتر از پسران بود.

سه زیرمقیاس «خودمختاری ،شایستگی و ارتباط» میباشد و

ارتباط معنیداری بین سن دانشجویان با نیاز خودمختاری
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به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان ،از

مقیاس را در جامعه ایرانی بر روی گروهی از دانشجویان

صدوقی و همکار

رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با فرسودگی...

( ،)P = 0/500 ،r = 0/044شایستگی ()P = 0/450 ،r = 0/050

انحراف معیار) و ضرایب همبستگی نیازهای خودمختاری،

و ارتباط ( )P = 0/950 ،r = -0/003مشاهده نشد ،اما بین سن و

شایستگی و ارتباط و نمره کل فرسودگی تحصیلی و مؤلفههای

فرسودگی تحصیلی ( )P = 0/020 ،r = 0/153رابطه معنیداری

فرسودگی تحصیلی شامل خستگی ،بیعالقگی و ناکارامدی

وجود داشت .در جدول  1شاخصهای توصیفی (میانگین و

تحصیلی در بین دانشجویان ارایه شده است.

متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

1

 -1نیاز خودمختاری

34/21 ± 6/02

1

 -2نیاز شایستگی

28/56 ± 5/47

**

 -3نیاز ارتباط

38/84 ± 6/62

**

0/497

**

0/492

1

 -4خستگی تحصیلی

13/61 ± 4/15

-0/151

*

**

-0/352

-0/167

2

0/615

4

3

6

5

1
*

1

 -5بیعالقگی تحصیلی

10/69 ± 4/00

**

**

**

**

 -6ناکارامدی تحصیلی

6/84 ± 4/24

**

**

**

**

**

 -7نمره کل فرسودگی تحصیلی

41/15 ± 10/07

**

**

**

**

**

-0/199
-0/366
-0/296

-0/387
-0/590
-0/548

-0/203
-0/332
-0/290

1

0/725

0/418

0/334

0/873

0/841

1
**

0/726

*P > 0/01** ،P > 0/05

بر اساس دادههای جدول  ،1بین نیازهای خودمختاری،

جهت بررسی رابطه بین مجموعه نیازهای اساسی

شایستگی و ارتباط با فرسودگی تحصیلی و مؤلفههای آن

روانشناختی (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط) با فرسودگی

همبستگی منفی معنیداری وجود داشت که نشان میدهد

تحصیلی (خستگی ،بیعالقگی و ناکارامدی تحصیلی) از

هرچه ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانشجویان در

تحلیل همبستگی بنیادی استفاده شد .در جدول  2نتایج تحلیل

سطح باالتری باشد ،فرسودگی تحصیلی کمتری خواهند داشت.

کانونی ارایه شده است.

جدول  :2نتایج همبستگی کانونی رابطه مجموعه نیازهای اساسی روانشناختی با مجموعه فرسودگی تحصیلی
مجموعه اول

ارزش ویژه

همبستگی کانونی

Wilks' lambda

2

درجه آزادی

P

1

0/6140

0/617

0/614

13/600

9

> 0/001

2

0/0080

0/089

0/992

0/450

4

0/766

3

0/0004

0/006

0/999

0/008

1

0/926

بر اساس یافتههای جدول  ،2آماره  2تنها برای متغیرهای

در مجموعه اول ،نیاز شایستگی و در بین مؤلفههای فرسودگی

مستقل و وابسته مجموعه اول معنیدار بود و مجموعه اول

تحصیلی ،ناکارامدی تحصیلی بیشترین اهمیت را داشت .میزان

نیازهای اساسی روانشناختی میتواند به شکل معنیداری 0/61

واریانس استخراج شده متغیر کانونی مجموعه اول نیازهای

از واریانس مجموعه فرسودگی تحصیلی را تبیین کند .جدول 3

اساسی روانشناختی 54/6 ،درصد و میزان واریانس استخراج

وزنهای کانونی مجموعه معنیدار اول را نشان میدهد.

شده متغیر کانونی فرسودگی تحصیلی 54/9 ،درصد بود و
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جدول  :1شاخصهای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

جدول  :3همبستگی ،ضریب استاندارد شده کانونی و واریانس تبیین شده مجموعه اول متغیرهای پیشبین و مالک

متغیرهای مالک

نیاز خودمختاری

0/58

-0/07

نیاز شایستگی

0/99

0/99

نیاز ارتباط

0/54

0/09

درصد واریانس

54/60

همپوشی

20/79

خستگی تحصیلی

0/57

-0/19

بیعالقگی تحصیلی

0/63

-0/14

ناکارامدی تحصیلی

0/95

-0/83

درصد واریانس

54/92

همپوشی

20/91

نیازهای اساسی روانشناختی  20/9درصد از تغییرات

 Bentzenو همکاران ( )24همخوانی داشت .بر اساس

فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند .برای شناسایی متغیرهای

پژوهش  Suleaو همکاران ،تحقق نیازهای اساسی با درگیری

معنیدار در مجموعهها یا متغیرهای کانونی Tabachnick ،و

تحصیلی رابطه مثبت و با خستگی و فرسودگی تحصیلی رابطه

 Fidellپیشنهاد نمودند که بار کانونی  0/30و بیشتر نشان

منفی دارد ( .)25در تبیین این یافته میتوان گفت هنگامی که

دهنده معنیدار بودن آن در مجموعه خویش است (.)20

دانشجویان سطح پایینی از انتخاب و آزادی روانشناختی را

بنابراین ،چنین تفسیر میشود که هرچه نیازهای شایستگی،

تجربه مینمایند ،شایستگی و ارتباط با دیگران را احساس

خودمحتاری و ارتباط ،بیشتر ارضا شده باشد ،خستگی،

نمیکنند و دچار عدم رضایت ،انرژی پایین و احساس خستگی

بیعالقگی و ناکارامدی تحصیلی کمتری به دنبال خواهد

میشوند .در تحقیق  Liو همکاران مشخص گردید که ارتباط

داشت (جدول .)3

منفی بین ارضای نیازهای اساسی روانشناختی با فرسودگی
ورزشکاران وجود دارد و از بین نیازهای اساسی ،به ترتیب نیاز

بحث و نتیجهگیری
فرسودگی تحصیلی نتیجه قرار گرفتن بیش از حد در
معرض عوامل تنشزای دایمی محیط تحصیلی است و اگر

شایستگی و خودمختاری در مقایسه با نیاز ارتباط پیشبینهای
قویتری برای فرسودگی بودند ( .)22همچنین ،نتایج مطالعه
 Hodgeو همکاران نشان داد که افراد دارای فرسودگی باال،

اشخاص در همان وضعیت به تحصیل خود ادامه دهند ،این

ارضای کمتر نیازهای اساسی به ویژه در دو نیاز شایستگی و

فرسودگی به صورت پایدار و مداوم باقی خواهد ماند (.)21

خودمختاری را نسبت به دیگران گزارش میکنند ( )23که

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارضای نیازهای

ترتیب اهمیت نیازهای روانشناختی با آنچه در پژوهش حاضر

اساسی روانشناختی با فرسودگی تحصیلی انجام شد .نتایج

مشاهده میشود ،همراستا بود .در پژوهش  Sullivanو

نشان داد که ارتباط منفی بین ارضای نیازهای اساسی

همکاران بین شایستگی با هر سه مؤلفه فرسودگی ارتباط قوی

روانشناختی به ویژه نیاز شایستگی با فرسودگی و به طور

وجود داشت (.)26

خاص ناکارامدی تحصیلی وجود داشت .این یافته با نتایج

رابطه معکوس میان نیازهای اساسی روانشناختی و

مطالعات  Liو همکاران ( Hodge ،)22و همکاران ( )23و

فرسودگی را میتوان از طریق تئوری خودتعیینگری که نظریه
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متغیرهای پیش بین

ضریب همبستگی

ضرایب استاندارد

صدوقی و همکار

رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با فرسودگی...

نیازهای اساسی روانشناختی از آن گرفته شده است ،تبیین

هیجانی همراه است ()31؛ چرا که با عدم ارضای نیازها،

نمود .طبق این تئوری ،ارضای نیازهای اساسی با انگیزه درونی

انگیزههای مطلوب و بهینه خنثی میشود ( )11و فرد برای

رابطه مثبتی دارد .در مقابل ،عدم ارضای نیازها باعث افزایش

اجتناب از تنبیه ،به دست آوردن پاداش و یا تقویت به وسیله

بیانگیزگی در دانشجویان میشود .طبق نتایج پژوهش

احساس ارزشمندی خود ،در فعالیتها شرکت میکند.

درونی دریافت میکنند ،فرسودگی تحصیلی کمتری را نشان

باعث برآورده شدن بهتر نیازهای اساسی فراگیران میشود .این

میدهند ( .)4عالوه بر این ،نتایج مطالعه Doménech-Betoret

افراد در مقایسه با فراگیرانی که معلمان آنان کنترل کنندهاند،

و همکاران نشان داد که ارضای نیازهای اساسی باعث افزایش

شایستگی ،انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی باالتری دارند و

درگیری تحصیلی دانشجویان میشود ( )27و در نتیجه،

محیطهای آموزشی که فرهنگ آنها به روابط دوستانه اعضا،

فرسودگی تحصیلی آنان را کاهش میدهد ( .)7نتایج تحقیق

وجود ارتباط بین اعضا و احترام مقابل تأکید دارد و دارای

حاضر حاکی از آن بود که ارضای نیازهای اساسی خودمختاری

کیفیت خدمات آموزشی و امنیت باال میباشد ،حس انسجام،

و شایستگی ،باعث افزایش بهزیستی در فراگیران میشود و از

خودمختاری و شایستگی در میان فراگیران را افزایش میدهند.

میان نیازهای اساسی روانشناختی ،به ترتیب نیاز خودمختاری،

با افزایش فرهنگ محیطهای آموزشی و حمایت معلم از

شایستگی و ارتباط ،قویترین پیشبینهای بهزیستی ذهنی در

خودمختاری افراد ،نیازهای اساسی آنان بهتر برآورده میشود و

دانشآموزان میباشند ( )28و از سوی دیگر ،بین ارضای

در نتیجه ،با افزایش رضایتمندی از نیازهای روانی ،فرسودگی

نیازهای اساسی روانشناختی با بهزیستی به عنوان نقطه مقابل

تحصیلی کاهش مییابد ( .)27در این زمینه Salmela-Aro ،و

فرسودگی ارتباط قوی وجود دارد (.)29

همکاران بیان کردند که جو حاکم بر مدرسه و انگیزه مثبت

به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر از سودمندی نظریه

دریافت شده از سوی معلمان ،با فرسودگی تحصیلی رابطه

خودتعیینگری برای محیطهای آموزشی حمایت میکند .نتایج

منفی دارد و میتوان در توجیه آن بیان کرد که جو حاکم بر

مطالعه  Niemiecو  Ryanنشان داد که استقالل ،تواناییهای

محیط آموزشی با واسطه ارضای نیازهای اساسی ،باعث افزایش

شخصی (شایستگی) و روابط بین فردی سالم ،یک تکلیف مهم

یا کاهش فرسودگی تحصیلی میشود؛ چرا که بر اساس نظریه

آموزشی است ( .)8عالوه بر این ،ارضای نیازهای اساسی

خودتعیینگری ،ادراک از ارضای نیازهای اساسی تحت تأثیر

روانشناختی دانشجویان ،ارتباط معنیداری با نتایج یادگیری

محیط اجتماعی است (.)32

بهتر و سرمایهگذاری بیشتر در زمان و انرژی برای فعالیتهای

در مجموع ،از آنجا که نتایج تحقیقات پیشین نشان دادهاند

تحصیلی دارد .در این راستا ،میتوان بیان کرد که ارضای

که بین جو حاکم بر محیط آموزشی از نظر ارضا یا عدم ارضای

نیازهای اساسی روانشناختی از طریق بهبود عملکرد تحصیلی

نیازهای اساسی با فرسودگی ارتباط منفی وجود دارد ،استادان

فراگیران ،منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی آنان میشود (.)7

میتوانند با ایجاد محیط حمایتی و چالشی برای دانشجویان،

افراد با نیازهای روانی ارضا شده ،انگیزه بیشتری نسبت به

ارضای نیازهای اساسی آنان را تسریع کنند .این موضوع

دیگران برای انجام تکالیف آموزشی دارند و در فعالیتهایی

میتواند از طریق توضیح دادن هدف و اهمیت فعالیتهای

درگیر میشوند که ارزشمند میباشد یا برایشان جالب و

درسی ،تشویق دانشجویان به انتخاب فعالیتهای علمی

لذتبخش است ( .)30در مقابل ،برآورده نشدن نیازها مانع

مناسب ،درگیر کردن آنها در پروژههای پرورش دهنده مهارت

پیشرفت فراگیران میشود و با کاهش بهزیستی و خستگی

و فراهم کردن منابع کافی برای دانشجویان صورت گیرد .نیاز
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 Zhangو همکاران ،دانشجویانی که نمره باالتری را در انگیزه

به نظر میرسد که حمایت معلم از خودمختاری فراگیران،
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دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 این تحقیق به.دانشجویی باید جانب احتیاط را رعایت کرد

به استقالل دانشجویان را میتوان با فراهم کردن فرصت برای

 نمیتوان روابط علی و، از اینرو.روش همبستگی انجام شد

 استادان میتوانند از.انجام پروژههای مطالعاتی برآورده نمود

معلولی بین نیازهای اساسی و فرسودگی تحصیلی را بر اساس

نیاز شایستگی دانشجویان از طریق ایجاد چالشها و اهداف در

.آن استنباط نمود و تفسیر نتایج باید با احتیاط صورت گیرد

. حمایت کنند، پشتیبانی و ارایه بازخوردهای مثبت،دسترس

 با توجه به دانش اندکی که در پیشینه پژوهش،عالوه بر این

نیاز ارتباط دانشجویان میتواند با نشان دادن پذیرش و درک و

 مداخلهگرهای احتمالی مورد،نسبت به موضوع وجود دارد

 استادان باید با دادن فرصت کار گروهی به.توجه برآورده شود

 مطالعه حاضر فقط به صورت، همچنین.بررسی قرار نگرفتهاند

 به این نیاز در میان دانشجویان پاسخ و آن را پرورش،فراگیران

کمی انجام گردید و پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده از

 با آگاهی از نیازهای اساسی روانشناختی، بنابراین.دهند

روشها و ابزارهای کیفی همچون مصاحبههای عمیق و نیمه

،دانشجویان و تالش برای ارضای این نیازها در محیط آموزشی

.ساختار یافته استفاده گردد تا نتایج کاملتری به دست آید

میتوان اثرات مخرب عدم ارضای صحیح این نیازها در
خانواده را تا حدودی جبران نمود و زمینه بهتری برای پیشرفت

سپاسگزاری
 در،بدینوسیله از دانشجویانی که با تکمیل پرسشنامهها

 با کاهش فرسودگی،تحصیلی فرد فراهم کرد و در نتیجه
 زمینه رشد و بالندگی در عرصههای مختلف علمی را،تحصیلی
.برای دانشجویان فراهم آورد

 تشکر و قدردانی به عمل،انجام این پژوهش همکاری نمودند
.میآید

.پژوهش حاضر محدودیتهایی را به دنبال داشت
نمونههای مطالعه محدود به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
 در تعمیم نتایج آن به کل جامعه،کاشان بود و بنابراین
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