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فرسودگی شغلی

برخی از . صاحب نظران تعاریف متعددی از فرسودگی شغلی ارأیه داده اند

انها این واژه را با استرس شغلی یکی میدانند و برخی دیگر استرس شغلی 

. را دلیل اصلی فرسودگی شغلی میدانند

به عنوان یک سندرم ۱۹۶۰برای اولین بار توسط فروید نبرگر در سال 

روانی به همراه خستگی تعریف کرد که منجربه رفتار و نگرش -جسمانی

منفی نسبت به خود،کار و مددجویان،کار غیر مولد و غیبت از کار واخالق 

.پایین و عدم رضایت شغلی میشود



.ارأیه نموده اندماسالچ و جکسون رایج ترین تعریف از فرسودگی شغلی را 

: فرسودگی شغلی نشانگانی روانشناختی شامل 

خستگی عاطفی -۱

مسخ شخصیت-۲

کاهش موفقیت فردی -۳

که در خستگی عاطفی پرستاران توان عاطفی خود را از دست داده و قادر به برقراری 

.ارتباط با مددجویان نیستند

.ددر مسخ شخصیت پاسخ منفی سنگدالنه به اشخاصی است که دریافت کننده خدمت هستن

کاهش موفقیت فردی فرد دچار کاهش احساس کفایت شخصی، کم شدن احساس شایستگی

.در انجام کار میگردد



تاثیر فرسودگی شغلی

تصمیم گیری

برنامه ریزی 

برقراری روابط با دیگران 

شیوه اجرایی اثربخشی کار 

وبهره وریکارایی



:مطالعات نشان میدهد عوامل زیر درکاهش فرسودگی شغلی موثر هستند

افزایش حقوق و مزایا 

کاهش ساعت کاری 

تنظیم برنامه های تفریحی 

برگزاری کار گروهی در جلسات 

تشکیل کالس های ورزشی

کارگاه های آموزشی

روش های مقابله با تنش های روانی

طبق تحقیقات داخلی و خارجی فرسودگی شغلی میتواند از شرایط کاری، جو سازمانی حاکم یا متغیر
.های شخصی چون ارزش ها، باور ها و حس کنترل بر محیط  تاثیر پذیر باشد



سطوح فرسودگی شغلی

در ابعاد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم کارایی فرد

فرسودگی شغلی باال 

(پرستاران دچار افسردگی شغلی شده اند٪۹۶در شهر سنندج بخش هماتولوژی و انکولوژی بیش از)

فرسودگی شغلی متوسط

(در مطالعات داخلی و خارجی اکثریت پرستاران در سطح فرسودگی شغلی متوسط قرار میگیرند)

فرسودگی شغلی پایین

(گزارش شده ٪۳۲این گزارش مربوط به کشور انگلیس میباشد که )



فرسودگی شغلی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران

تحصیالت 

فظ در افرادی که تحصیالت باالتری دارند خستگی هیجانی بیشتر است؛ زیرا این افراد احساس مسو ٔلیت بیشتری در قبال ح

.جان بیمار و انجام صحیح و بدون خطای برنامه های درمانی نسبت به افراد با سطح تحصیالت پایین میباشد

جنسیت 

شاید ساعت کاری .تناقض زیادی در تحقیقات داخل و خارج وجود دارد و در مردان بیشتر فرسودگی شغلی بیان شده است

.زیاد توجیه کننده باشد

سن 

سال دارند فرسودگی شغلی بیشتر دیده میشود و ۴۰بعضی گزارش ها حاکی از ان است که در افرادی که سن کمتر از 

.سال خستگی عاطفی بیشتر دیده میشود۴۰همچنین در افراد بیشتر از 

تأهل 

در زندگی متأهلی در صورت داشتن رابطه ی مثبت با خانواده .شدت تحلیل عاطفی در افراد مجرد بیشتر از متأهل است

.وهمسر اثر پیشگیری کننده ای در بروز اثرات تنش وجود دارد



درآمد

بیشترین عوامل استرس زا در پرستاران کمبود حقوق و مزایا است و هرچه اضافه کار و درآمد بیشتر باشد خستگی 

.عاطفی بیشتر است

سابقه کار

.اختالف نظر زیادی وجود دارد و بستگی به کفایت شخصی دارد

نوع استخدام

ن طرحی و رسمی بودن نوع استخدام در ابعاد مسخ شخصیت و خستگی هیجانی تأثیرگذاراست وتکرارکارو قرار گرفت

.در محیط پر استرس برای افراد استخدام رسمی بیشتر مستعد افسردگی شغلی مینماید

شیفت کاری 

قیت فرسودگی شغلی در پرستارانی که در شیفت عصر و شب هستند نسبت به پرستاران صبح کار به دلیل کاهش موف

و وعوامل دیگری مانند اختالل در تعادل بیولوژیک بدن، تنش زیاد، فشار کاری( کمتر دیده میشوند)فردی بیشتر است

.عدم رضایت شغلی میتواند باعث مسخ شخصیت شود



حجم کار

.افزایش حجم کار در پرستاران موفقیت فردی آنهارا کاهش میدهد

تعداد فرزند

.آیدافراد با تعداد فرزند بیشتر خستگی هیجانی کمتری دارند ولی فرسودگی شغلی در بعد مسخ شخصیت به وجود می



پیشایندهای فرسودگی شغلی پرستاران

صاحبنظران شیوع فرسودگی شغلی در حرفه ی پرستاری را ناشی از مواجه ی هر 

روزه ی پرستاران با موقعیت های استرس زا برخاسته از ساختار سازمان مانند ابهام 

شغل،تعارض نقش و فشار کاری و از سوی دیگر فقدان شرایط مثبت در محیط کار 

میدانند و عوامل های دیگری مانند عدم حمایت اجتماعی،تضاد با همکاران و 

پزشکان،فشار شغلی، در معرض قرار گرفتن خطرات ناشی از اشعه و عفونت ها، 

مرگ و میر بیماران، حجم کاری زیاد،پایین بودن حقوق و مزایا، تغییر مددجو، 

پرستاری از بیماران با نیاز های مراقبتی پیچیده، فقدان کار گروهی، عدم حمایت مدیران

و امنیت شغلی، نحوه ی ارزشیابی و شیفت در گردش و نبود برنامه های آموزشی ضمن 

خدمت میتوان اشاره کرد؛ که این عوامل معموال در ایران و خارج از کشور با شدت 

.کمتری وجود دارد



انبرخی از پیشایندهای فرسودگی شغلی در پرستار

نظام روان ایمنی

کوکینوس و ماسالچ فرسودگی را محصول تعامل عوامل فردی، سازمانی و محیط میدانند که ظرفیت هایی نظیر تفکر مثبت، 

حس کنترل و انسجام، تغییر و چالش پذیری، حس رشد شخصی و ظرفیت مهار اجتماعی، خودکارآمدی و همچنین هماهنگی 

.و کنترل هیجانی و تحریک پذیری در این نظام مٔوثر هستند

تعهد سازمانی

و آلن و مایر معتقدند که تعهد سازمانی با ایجاد دل بستگی بیشتر در فرد نیبت به شغل از طریق اثرگذاری بر سطح استرس
.کاهش آن با فرسودگی رابطه دارد

احترام سازمانی

(سرسختی روانشناختی)نستوهی 

.مٔولفه ی تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است۳ترکیبی از باورها درباره ی خویشتن تعریف میکنند که از 



منبع کنترل

یکی از مفاهیم پراهمیت در نظریه ی یادگیری اجتماعی راتر منبع کنترل است که دارای دو بعد درونی و 

ند بیرونی است که افراد با منبع کنترل بیرونی معتقدند که موفقیت و شکست آنها توسط عوامل بیرونی مان

اما افراد با منبع. سرنوشت، بخت، شانس و افراد قدرتمند و نیروهای محیطی غیرقابل پیش بینی اداره میشود

.کنترل درونی معتقدند که اعمال و توانایهای آنها تعیین کننده ی موفقیت ها و شکست آنهاست

سبک رهبری مدیران

سبک یا رفتار رهبری عبارت است از تکنیک های مورد استفاده جهت اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت 

:دیگران است که سه عامل باعث این موفقیت میشود

درجه یا میزان اعتماد وعالقه افراد گروه به او* 

.ساختار وظیفه است که باید وظایف، مرحله به مرحله برای افراد گروه تحلیل و گفته شود* 

.سومین عامل قدرت ناشی از موقعیت رهبر است* 



مهارت های ارتباطی

.به عنوان مهمترین ویژگی الزم برای افراد شاغل مخصوصا در مراقبت های بهداشتی است

حمایت های اجتماعی 

.استعاطفه، تصدیق و یاری حمایت های اجتماعی ترکیبی از سه عنصر 

یعنی یاری یعنی آگاهی از رفتار و بازخورد های مناسب و تصدیقیعنی ابراز عشق و محبت و عاطفه 

.مساعدت مستقیم مانند مالی و یاری دادن در انجام کارهاست

.مهمترین منابع حمایتی در پرستاران مدیران پرستاری است

تعارض کار و خانواده

به وسیله ی نظریه ی فشار نقش شکل گرفت که وظایف دو حوزه متفاوت به دلیل محدودیت منابع زمانی و 

.در مقابل این نظریه، نظریه ی تقویت نقش است. انرژی در حالت تضاد قرار دارد

شرایط فیزیکی محیط کار

.تجهیزات و امکانات بر اثربخشی و کفایت برنامه ها، خدمات اثر گذارند و برعکس



پیامدهای فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی دارای مجموعه ای از عالیم و نشانه های هیجانی، نگرشی، رفتاری، روان تنی و 

سازمانی می باشد که در بعد هیجانی باعث احساس درماندگی، عدم رضایت شغلی و در بعد نگرشی، 

نگرش های منفی، سرزنش کردن، فقدان همدلی و عیب جویی که منجر به سهل انگاری نسبت به همکاران 

و بیماران می شود ونشانه های روان تنی مثل احساس خستگی، سر درد، اختالالت خواب و گوارش و در 

.بعد سازمانی بی نظمی در مراقبت از بیمار، غیبت، حوادث کار و فرسودگی شغلی میشود





آرزویبا

سالمت

جسمی

و

روانی

برای

پرسنلتمامی

درمان


