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 بنام خدا

 مقدمه:

اي فردي خود به کار و تلاش پرداخته است. بديهي است نقش کار نسان همواره براي تأمین نیازها

اسب میان خصوصیات در زندگي انسان فراتر از هدف و مقصود ظاهري آن مي باشد. درصورت عدم تن

فردي و شرايط و ويژگیهاي شغلي، کار مي تواندموجب نارضايتي، تحلیل قواي جسماني و رواني و 

ه ترين مسائل شغلي که معمولاً به شکل واکنش در برابر فشارهاي شغلي نهايتاً بیماري شود. يکي از عمد

ه فرسودگي شغلي است.در سالهاي در میان کارکنان خدمات انساني ديده مي شود، پديد و سازمان

در نوشتجات مختلف با استرس حرفه اي ارتباط داده شده است و از  اخیر، اصطلاح فرسودگي شغلي

( مطرح شد،  به عنوان 1914) 1فرويدفرنبرگرتوسط اصطلاح فرسودگي شغلي و از زماني که  1914سال 

   (. 1381پاکي، ؛ به نقل از 1983،  2فاربرموضوع بسیاري ازتحقیقات مورد توجه بوده است)

برگزار شد. لهستان  3اولین کنفرانس اروپايي در مورد فرسودگي شغلي در شهر کرکو 1991در سال 

از  استفاده که ادبیاتش دلالت به فرسودگي داشت منتشر گرديد و ميدر اين کنفرانس کتاب مه

 انتشار اين قبل از تا  پیشنهاد گردديد.گرچهدستورالعملهاي آن  در تحقیقات بعدي در مورد فرسودگي 

تا به حال  1993شده ولي از سال انجام  مطالعات و تحقیقات متعددي در مورد فرسودگي شغليکتاب 

و  4هالبسلبنبه رشته تحرير در آمده است) پايان نامه هاي مهمي در زمینه فرسودگي  مقالات، کتابها و

 (.2114،  5بوکليرونالد 
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 منشأ تاريخي مفهوم فرسودگي شغلي:   

 11دهة نگاهي به گسترة تحقیق فرسودگي شغلي نشان مي دهد که واژة فرسودگي شغلي در اوايل 

 وان شناس در نیويورک بنام هربرت فرودنبرگر و يک پرفسور روان شناس بناممیلادي به وسیله يک ر

وارد متون علمي شد.  3و کافري 2و آرنسون، 1کريستینا مزلاچ از دانشگاه کالیفرنیا در برکلي و نیز پانیز

نامه ، در اين حوزه و مبدع پرسش4ثر علمي بکر به همراه انجام تحقیقات پیشتازانهدر واقع نويسندة چند ا

محققین در چهارچوب  ابزاري مطمئن مورد استفادهفرسودگي شغلي که به طور وسیعي به عنوان 

تحقیقات محققین بر روي فرسودگي شغلي در پرفسور مزلاچ است.  ،فعالیتهاي حرفه اي قرار گرفته

هر نوع محیط به مقابله با انگیختگي در که افراد  و طرقي 5متمرکز بود بر هیجانات، انگیختگي اولوهله 

اما به مرور تحقیقات در  ،مي پردازند از جمله در مشاغل صنعتي، هنري، و حتي ورزش حرفه ايکاري 

از قبیل پرستاري، معلمي، مددکاري اجتماعي و جزو اينها اين قلمرو بیشتر با حرفه هاي ياري رساني 

   (1311؛ به نقل از فیلیان، 1993 ،1و ريچاردسن 4مرتبط گشت)بورکه

پژوهشهاي مربوط به فرسودگي شغلي  ذکر شده که( 2111مسلش و همکاران)تحقیقي ديگر از  در

در اين مرحله ماهیت کار مورد بررسي قرار  مرحله مقدماتي: -1 در دو مرحله جداگانه توسعه يافته اند؛

اين صطلاح فرسودگي و توصیف اين اين پديده بود. اولین نوشتارها در گرفت و هدف از آن ايجاد ا

میلادي در ايالت متحده به رشته تحرير در آمدند و به توصیف اين پديده  1911در اوسط دهه ي مرحله 

 پرداختند.  
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میلادي در مورد فرسودگي به سوي پژوهشهاي تجربي منظم تغییر  1981در دهه  مرحله تجربي: -2

 (. 1381عابدي، مسلش و همکاران ؛ به نقل از جهت داد)

مي تواند بر کیفیت زندگي شخصي،  فرسودگي شغلي دلیل تغییرات شگرفي که امروزه بهخلاصه 

زندگي خانوادگي و زندگي حرفه اي فرد بر جاي بگذارد به صورت يک مسأله اي جدي مد نظر قرار 

 (. 2111، 3، کوتیستین2، گرونهاک1گرفته است)هلسو
 

 

 اصطلاحي -2لغوي   -1تعريف فرسودگي شغلي:

اصطلاحي است که از بین معادل هاي فارسي مختلفي که براي اين واژه  واژه فرسودگي شغلي 

پیشنهاد شده مقبولیت بیشتري يافته است از ديگر معادلهاي پیشنهادي مي توان بي رمقي، از توان 

افتادگي، زدگي از کار، کار زدگي، تحلیل رفتگي، سقوط شغلي، خستگي مفرط کاري و وازدگي، 

       (. 1381ي را نام برد)عابدي، و فرسايش روان تهي شدگي،

 work burnout ،burnoutبه  وانت مي و واژه هاي انتخابي انگلیسي براي اين اصطلاح    

career burnout ، job burnout، staff burnout  ،(1381اشاره کرد)عابدي. 

 

 

 تعاريف اصطلاحي واژه ي فرسودگي شغلي:

هر  اما . (2115،  4)کوکس رسودگي شغلي وجود ندارداتفاق نظر کاملي در مورد تعريف فگرچه 

  يک از محققان بر اساس ادراک خود از فرسودگي تعريف هاي زير را ارائه داده اند:

مزلاچ )عنوان گرديده است  در کاراسترس به عنوان يک پیامد مزمن مرتبط با  در کلفرسودگي ( 1

 (.1121،  2کنناو ه 1؛ به نقل از آهولا2111و همکاران، 
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که به فرسودگي يک سندرمي از خستگي عاطفي، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردي است ( 2

و خلاصه  شغلي براي انواع مشاغلي که با مردم سرو کار دارند تشخیص داده شده است عنوان خطري

 3)پیکو فرسودگي نوعي پاسخ طولاني مدت به استرس زاهاي مزمن مرتبط با شغل مي باشد. اين که

،2114.) 

فرسودگي شغلي را به عنوان خستگي عاطفي و بدبیني که از شغل فرد  (1981مزلاچ و جکسون)( 3

  .(2111، 5جتن ويتین و  4؛ به نقل از هايز1981، نشأت مي گیرد، تعريف کرده اند)مزلاچ و جکسون

 استرس زاهاي نسبت به( فرسودگي را به عنوان يک پاسخ طولاني مدت 2111و همکاران) مسلش

به نقل از آهولا و  ؛2111 و همکاران، سلشمیان فردي و عاطفي مزمن در شغل تعريف کرده اند)م

 (.2111هاکنن، 

شغلي مزمن يا نتیجه استرس مزمن در کار  ( فرسودگي را نتیجه استرس2111وپر و همکاران)ک( 4

 (.1382؛ به نقل از کورانیان، 2111و همکاران،  4وپرکتعريف کردهاند)

را نوعي اختلال مي داند که به دلیل قرار گرفتن طولاني مدت  فرسودگي شغلي( 1314ي)ساعتچ ( 5

شخص در معرض فشار رواني  ايجاد مي شود و نشانه مرضي آن فرسودگي هیجاني، جسمي و ذهني 

  (. 1314است)ساعتچي، 

در ( فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي جسمي، روحي و عاطفي مي داند که 1983) فاربر( 4

عاطفي طاقت فرساست، ايجاد مي  نتیجه مواجهه مستقیم و دراز مدت با مردم و شرايطي که از لحاظ

   (. 1382به نقل از صادقي،  1983شود)فاربر، 
                                                                                                                                            

 
 
1 - Ahola 

2 - Hakannen 

3-  Piko 

4- Hayees  

5- Weathington  

6 - Cooper 



 

 
 

7  

( فشار رواني ناشي از ماهیت، نوع و يا وضعیت نامناسب کار به پیدايش حالتي در کارکنان منجر 1

فرسودگي از کارکرد سه عامل خستگي عاطفي، مسخ مي شود که فرسودگي نامیده مي شود. و 

 (. 1383هش موفقیت فردي ايجاد مي گردد)هاشمیان، شخصیت و کا

( فرسودگي شغلي را حالتي از رنج و محرومیتي مي دانند که 1982) 1( فرويدنبرگر و ريچلسون 8

عارض مي  گردد،در اثر روش زندگي و يا روابطي که موفق به کسب ارزش هاي مورد انتظار فرد مي 

  (. 1381؛ به نقل از پاکي، 1982فرويدنبرگر و ريچلسون، ) شود

در پايان نبايد از اين نکته غافل شد که طبق شواهد و مدارک فراوان،  فرسودگي همیشه نتیجه 

استرس در کار به مهم بودن کار فرد دلالت دارد و بنابراين آن با . در بعضي مواقع، استرس بالا نیست

روزهايي بیشترين لذت  ". بطور مثال يک پرستار بیمارستان اظهار مي کند: ي پايین رابطه داردفرسودگ

بیمارانم کمک کنم، هر زماني که نتوانم به  ":مي گويد وي باز،  "از کار مي برم که سخت کار کنم

   (.2111،  2پینسفرسودگي در من ايجاد و توسعه پیدا مي کند)

نتیجه مي گیرد که کلیه محققان  1983ائه شده در مورد فرسودگي فاربر در زمینه تعاريف ارخلاصه 

: اولاً فرسودگي به نحوي با زندگي مدرن و ثانیاً به در تعريف اين پديده روي چند نکته اتفاق نظر دارند

محیط کاري مربوط مي شود. اما نکته اساسي در اين تعريف اين است که تقريباً کلیه محققان به طريقي 

حال با توجه به نتیجه گیري فاربر و ديگر محققان مي دانند. فشار رواني شغل ودگي را در ارتباط بافرس

 لازم است که به تفاوت اين دوتوجه شود.دانند که فرسودگي شغلي را مرتبط با فشار رواني شغل مي
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 تفاوت فرسودگي شغلي و فشار رواني:

ي ممکن است بین فرسودگي شغلي و فشار رواني به بیان مي دارد که گاه( 1984هارت آر چي بلد)

ظاهر تفاوتي وجود نداشته باشد در حالیکه در واقع اين دو موضوع جداگانه هستند که تفاوتهاي عمده 

 آنها به شرح زير است: 

دفاعي براي رهايي از تعهد )قید و بند( است در حالیکه يک ويژگي اختصاصي فرسودگي شغلي   -

 يژگي اختصاصي در جهت کار زياد)رهايي از کار( است. فشار رواني يک و

در هنگام فشار  در هنگام فرسودگي شغلي انسان از عواطف و احساسات تهي مي گردد در حالیکه -

   . رواني، احساسات و عواطف در سطح بالايي تهي مي گردد

گذارد  در تحريک کردن( تأثیر مي برانگیزش و محرک) فرسودگي ناشي از فرسودگي شغلي  -

 حالیکه فرسودگي ناشي از فشار رواني بر انرژي جسماني تأثیر مي گذارد.   

زندگي فرسودگي شغلي هرگز باعث مرگ نمي شود، اما زمان زيادي از زندگي، بدون ارزش  -

کردن طي مي شود در حالیکه  فشار رواني ممکن است سبب مرگ زودهنگام شود و زمان کافي براي 

 ن خواسته ها وجود نداشته باشد.به انجام رساند

درک براي براي از بین رفتن امیدها و آرزوها باشد در فرسودگي شغلي مي تواند بهترين درک  -

 حالیکه فشار رواني مي تواند بهترين درک براي براي از بین رفتن انرژي و مصرف آن باشد. 

به خاطر از دست رفتن امیدها و  عاملي براي ايجاد غم و اندوه افسردگي ناشي از فرسودگي شغلي -

آرزوهاست در حالیکه افسردگي ناشي از فشار رواني مي تواندبه خاطر نیاز بدن براي حفاظت از خود و 

  محفوظ نگه داشتن انرژي است. 

پارنويا)فقدان بصیرت(، بي هويتي و کناره گیري است در حالیکه نتیجه جه فرسودگي شغلي ینت -

 س، شورش و اختلال اضطراب گونه است.فشار رواني، بیم و هرا
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فشار رواني برهم خوردن  نتیجه فرسودگي شغلي تضعیف روحیه است در حالیکه نتیجه -

  . (1381کشتي دار، )يکپارچگي است. 
 

 رابطه بین فشار شغلي، افسردگي و فرسودگي:

بي از الزامات بالاي رواني شغل و کنترل شغلي بويژه ترکی 1مدل فشار شغلي: ابعاد اين مدل، الزامات

شغلي و کنترل پايین مي باشد که پیامدهاي مهم سلامت را پیش بیني مي کند. الزامات بالا و کنترل 

بین فرسودگي و فشار  2مقطعي روابطپايین، نشانه هاي بیماري رواني را پیش بیني میکنند. از طرفي 

 ن دو را تأيید کرده اند. شغلي آزمايش گرديده است، و آزمايشات و مطالعات روابط بین آ

وجود دارد، اما به لحاظ  3گرچه رابطه قوي هم بین فرسودگي و افسردگي از لحاظ همپوشاني

اطلاعات و روابط آماري بین آن دو تشابهات و تفاوت هاي زيادي وجود دارد. تفسیر احتمالي در مورد 

ولي آنها کاملاً با هم همپوشاني  فرسودگي و افسردگي اين است که آن دو گرچه بسیار به هم مرتبطند

ندارند، به عبارت ديگر فرسودگي بین ويژگیهاي رواني کار و افسردگي مداخله مي کند. و اين مداخله  

طرحهاي مقطع زماني در بین افراد اجرا و تأيید شده  سیلهفرسودگي در بین دو متغیر ذکر شده به و

طور غیر مستقیم منجر به افسردگي مي گردد. علاوه ، فرسودگي به  4است. در وضعیت مقطع هاي زماني

و  5براين، علائم رواني نشان مي دهند که با افزايش سلامت رواني، فرسودگي کاهش مي يابد. آهولا

( بیان کرده اند که تا به حال مطالعه اي درباره رابطه زماني فرسودگي، افسردگي وفشار 2111) 4کنناه

( در بین 2111که آهولا و هاکنن) قابل ذکر است. ت نگرفته استشغلي)ويژگیهاي رواني کار( صور
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 گي بین افسردگي و فشار شغلي واقعدندانپزشکان فنلاندي يک مطالعه سه ساله در مورد اينکه فرسود

شده)مداخله مي کند( انجام داده اند و ذکر کرده اند، مؤثرترين روابط بین آنها مي تواند وجود داشته 

غلي، فشار ش -2فرسودگي، افسردگي را پیش بیني کند.  -1اي زير برقرارباشد:باشد، اگر معیاره

فشار شغلي، افسردگي را پیش بیني کند. و به شرط اينکه متغیرهاي  -3را پیش بیني کند و فرسودگي

، در اين وضعیت روابط بین سه متغیر فوق الذکر به صورت مزاحم در فرسودگي را کنترل کنیم

   ( ارائه گرديده مي باشد؛2111آهولا و هاکنن) سطکه تو زير (1)جدول

 

 انواع مدل ها:

 : 1یکيتمدل تئور-1

اين مدل که از نظريه وجودي مشتق شده است در مورد فرسودگي کاربرد دارد..مطابق با نظريه 

وجودي، دلیل اصلي فرسودگي در نیازهاي افراد به اعتقاد به اينکه زندگیشان چقدر مهم مي باشد و 

. بنابراين تلاش درجهت پیدا استوار است ،انجام مي دهند، مفید و مهم مي باشد نکه چیزهايي که آنااين

                                                 

 
 
1 - Theoretical  Model 
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کردن معنا و مفهوم در زندگي افراد، به اصلي ترين نیروي انگیزشي در افراد بستگي دارد. نیاز انسان به 

نارآمدن آنها با نگراني ناشي اينکه باور کنند کارهايي که آنها انجام مي دهد با معناست، به شیوه هاي ک

از مواجه با مرگ مي باشد. افرادي که انتظار دارند حسي از احساس وجود در کارشان را به دست 

آورند، شغل خود را با اهداف و انتظارات بالا، ايده آلیست و پرانرژي انتخاب مي کنند. هنگامي که 

بي اهمیت است و )شغلشان( هیچ تغییري اينکه احساس کنند کارشان  يا افراد احساس شکست کنند و

 در دنیا ايجاد نمي کنند، بهشان نامیدي و بیچارگي دست مي دهد و درنهايت فرسوده مي شوند. 

نظريه وجودي به طور غیر مستقیم همبستگي معکوس بین فرسودگي و حس معناداري در کار را 

کنند و ممکن است اين احساس که کار  تأيید مي کند. به هر حال اين همبستگي ها دلالت بر علیت نمي

يک نفر بي اهمیت است نتیجه فرسودگي آن شخص باشد و يا اينکه امکان دارد هم فرسودگي و هم 

توسط  مذکور نتیجه يک عامل سوم کلي تري بنام استرس باشد. مدل ،بي اهمیت بودن کار يک نفر

فشار با استرس زاهاي شغلي)مثل سوابق  ( ارائه شده که رابطه بین فرسودگي و2115) 2و کینن  1پینس

متغیرها(، اهمیت کار)مثل متغیر مداخله گر( و پیامدهاي مختلف استرس)ازقبیل رضايت شغلي و 

 :عملکرد به عنوان پیامدها( را به صورت زير نشان مي دهد

                                                 

 
 
1 - Pines 

2 - Keinan  
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   2الزامات شغلي –مدل منابع  ( 3  1مدل حفظ منابع ( 2 
 

عي است که استرس و فرسودگي هنگامي اتفاق مي افتند که مدل حفظ منابع فرسودگي مد (2

ادراک افراد نسبت به چیزهايي که براي آنها با ارزش است)منابع( مورد تهديد قرار گرفته باشد. تهديد 

ممکن است که از الزامات مرتبط با شغل، از دست دادن منابع مرتبط با کار)از قبیل بیکاري(يا ناکافي 

ر ازاي سرمايه گذاري منابع)براي مثال، کارمندي ممکن است که اوقاتش را بودن برگشت منافع د

صرف کمک به همکارانش کند بدون آنکه انتظار جبران داشته باشد(. تهديد اولیه منابع به عنوان يک 

استرس زا مشاهده شده است؛ به هر حال عدم تداوم يا تهديد منابع، بويژه بعد از برخورد منابع در 

 اري در کار، گفته شده که آن منجر به فرسودگي مي شود.سرمايه گذ

                                                 

 
 
1 - Conservation of Resources Model  

2 - The Job Demands- Resources Moldel  
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اولین باري که اين منابع مورد تهديد واقع مي شوند فقط در حد استرس زا هستند ولي اگر اين 

تهديدها ادامه يابد و منابع از دست برود، مخصوصاً پس از آنکه شخص سرمايه گذاري زيادي روي 

تد. )پس در کل اين مدل مي گويد اگر منابع که همان کارش انجام دهد فرسودگي اتفاق مي اف

چیزهاي با ارزش افراد هستند موردتهديد واقع شود و اين تهديدها ادامه يابد فرسودگي افراد رخ 

خواهد داد، گرچه تهديدها مي تواند از الزامات شغلي يا سرمايه گذاري زياد فرد در کار بدون 

 سودآوري باشد(. 

رسودگي بروز مي کنند و مرتباً تحقیقات آنها را تأيید کرده اند، شامل تعارض علائمي که پیش از ف

نقش، ابهام نقش، تعاملات مشتريان، حمايت اجتماعي و خودگرداني شغلي مي باشند. اين متغیرها در 

دو طبقه الزامات و منابع  جاي مي گیرند. به طوري که تعارض نقش، ابهام نقش و تعاملات مشتريان در 

و  1امات شغلي و حمايت اجتماعي و خودگرداني شغلي در منابع شغلي جاي مي گیرند  )دمروتيالز

 (. حال به توضیح اين مدل مي پردازيم.2111همکاران، 

( مي باشد. COR(: اين مدل توسعه يافته مدل حفظ منابع)JD-Rالزامات شغل) -مدل منابع -3

ند که فرسودگي نتیجه دو دسته ويژگیهاي شغلي ( پیشنهاد کرده ا2111) 3، شافلي 2دمروتي، باکر

الزامات شغل؛ اينها جنبه هاي از شغل هستند که مستلزم تلاش و کوشش فراوان هستند و در  -1هستند: 

منابع شغلي؛ اينها ويژگیهايي از شغل  -2نهايت با هزينه هاي رواني سروکار دارند)مثل فرسودگي( . و 

غلي، کاهش الزامات شغلي و در نهايت به رشد فردي افراد کمک هستند که در دستیابي به اهداف ش

 (، مؤلفه خستگي عاطفيJD-R(. همچنین الزامات شغلي اين مدل)2111مي کند)دمروتي و همکاران، 

                                                 

 
 
1 - Demerouti  

2 - Bakker  

3 - Schaufeli  
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اين مدل، مؤلفه مسخ شخصیت در فرسودگي را پیش بیني میکند. شافلي و و منابع شغلي 

منابع مستقل از هم هستند. الزامات)نیازها( به عنوان  ( بیان کرده اندکه الزامات و2114همکاران)

؛ به نقل از 2114شافلي و همکاران،  چیزهايي که در منابع قابل بهره برداري اند، تشخیص داده شده اند)

 (. 2،2114و برکلي 1هالبسبن

ا به از الزامات شغل معلمي مي توان سه دلیل اصلي را که منجر به فشار رواني در آنان مي گردد ر

محیط فیزيکي کاري  -3حجم کار بالا و  -2رفتارهاي مزاحم دانش آموزان  -1شرح ذيل نام برد:

فقدان منابع شغلي ممکن است اثرات سوء يي بر سلامتي معلمان  از طرفي،ضعیف)امکانات محدود(. 

ه به عنوان بگذارد، يا اينکه سطوح فرسودگي را افزايش دهد. ما در اين مطالعه، پنج منبع شغلي را ک

شناخته شده اند و يا عواملي که فقدان آنها به افزايش  )معلمان(انگیزش دهنده هاي مهم در تعهد کاري

 -3دسترسي به اطلاعات  -2کنترل شغل  -1فرسودگي کمک مي کند را بحث مي کنیم، که عبارتند از:

 جو اجتماعي. -5جو بديع مدرسه  -4حمايت نظارتي 

 مي کند که الزامات شغلي بالا و فقدان منابع شغلي زمینه فرسودگي شغلي اين مدل پیشنهادخلاصه 

الزامات شغلي را به  -( مدل منابع2114و همکاران) 3. هاکنندنمي ده کاهش و تعهد شغلي را راافزايش

 صورت زير ارائه داده اند؛   

                                                 

 
 
1 - Halbesleben  

2 - Buckley   

3 - Hakannen  
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 :ويکرد هاي مختلف به فرسودگي شغلير 
 

ي که واژه ي فرسودگي رابراي اولین بار به معناي امروزي آن به فرودنبرگر، کس رويکرد بالیني: -1 

 1919کاربرد، رويکرد بالیني سبب شناسي، علائم، روند، سیر بالیني و درمان آن در مقاله اي در سال 

فرسودگي از فردي به فرد ديگر فرق مي کند و کارمنداني انتشار داد. وي معتقد است که علائم سندرم 

  کند: مال فرسودگي دارند را معرفي ميکه بیشترين احت

اين افراد در جستجوي کمک به ديگران  :كاركنان و كارمندان فداكار و متعهد به سازمان -الف

سیاه است يا سفید، پیر است يا جوان، غني  هستند و برايشان فرق نمي کندکسي که کمک مي خواهد

یري از بحران ها به مردم کمک مي کنند. لذا اين کساني که در مراکزمشاوره و پیشگاست يا فقیر، مانند 

افراد هم فشار دروني براي عملکرد بهتر و تعهد به کار را دارند، هم فشار از سوي مراجعان و موقعیت 

 کاري. 

اين افراد بیش از حد به  افرادي رابه عنوان جايگزيني بر زندگي اجتماعي به كار مي برند: -ب

 ي خارج از سازمان براي آنها رضايت بخش نیست و آن را رها مي کنند. سازمان متعهد هستند و زندگ
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اين افراد معتقدند که هیچ فردي نمي تواندشغلي را که وي انجام  افراد با شخصیت سلطه طلب: -ج

نیاز بیش از حد به کنترل رفتار ديگران دارند، سلطه جويي آنها اثرات  ،مي دهدبه خوبي او انجام دهد

مان دارد و منجر به بدبیني افراد به وي و سازمان مي شود، تلاش زياد و حرص زياد افراد منفي روي ساز

 عاملي در بروز فرسودگي در آن هاست.

 هامديراني که بیش از حد کار مي کنند و اگر سیستم ايمني آنها ضعیف شود آن مديران: -د 

 نند و منزوي مي شوند. ناپذير است، احساس تنهايي مي ک هچارت مي کنند که مشکلااحساس 

 وي حرکت به سوي فرسودگي را شامل مراحل زير مي داند:   رويکرد تبادلي چرنیس: -2  

فشارهايي را بر فرد  میان فردي، شغلي و سازمانيفردي،  زاهاي استرس ؛رواني شارمرحله اول: ف

 ايجاد مي کنند. 

اختي) عزت نفس پايین و خستگي روانشن با مؤلفه هاي مرحله دوم: آشفتگي رواني؛ اين مرحله

و خستگي(  و مؤلفه هاي رفتاري)اختلال در رفتار و استفاده از از  عاطفي( مؤلفه هاي جسماني)سردرد

    مشروبات(همراه است. 

مرحله سوم: مقابله دفاعي؛ اين مقابله با يک سري تغییرات در نگرش و رفتار همچون سرزنش 

بت به مراجعان، برخورد با افرادبه مانند يک شيء و از دست دادن مراجعان، فقدان علاقه و همدردي نس

 هیجان به کار همراه است. 

آنها بعد از تلاش براي جستجوي  (:1892و همکاران) مزلاچ جتماعيا -رويکرد روانشناختي -3

يک ساختار چند بعدي است و فرسودگي  شرايطي که منجر به فرسودگي شغلي مي شوند دريافتند که

 مؤلفه مربوط به هم تشکیل شده است.  از سه
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که به از دست رفتن انرژي هاي عاطفي شخص مربوط  1تحلیل يا خستگي عاطفي مؤلفه اول: -

يابد و کار براي او خسته کننده است و هیجان کاري او کم مي شود. براي  است، انگیزه فرد کاهش مي

 ست و علاقه اي به کار و بودن با شاگردان ندارد. مثال معلم فرسوده در ارائه مطالب به فراگیران ناتوان ا

مي باشد که فرد تمايل دارد مراجعان را به صورت  «از خود بیگانگي »2مسخ شخصیت مؤلفه دوم: -

که پاسخهاي خشن و نگرش هاي منفي به يک شيء بدون شخصیت و ماهیت انساني در نظر گیرد، 

مي باشد. معلمان با فرسودگي شغلي در اين بعد، افراد و سرزنش خود و ديگران از نشانه هاي آن 

نگرشهاي منفي و بدبینانه به شاگردان دارند و روابط دوستانه اي با آنها ندارند، پزشکان با فرسودگي 

( 1983ه ي تخت و اتاق و نوع بیماري مي شناسند )فاربر، شغلي در اين بعد بیماران خود را فقط با شمار

مي باشد. فرد احساس مي کند که موفقیت او در گذشته کم بوده  3ت پايیناحساس موفقی مؤلفه سوم: -

و هم اکنون نیز کم مي باشد، او فرض را بر اين مي گذارد که تلاش وي فايده ندارد و در آينده نیز فرد 

موفقي نخواهد بود و همکاران و سازمان نیز براي موفقیت وي ارزش قائل نیستند)بدري به نقل از فاربر 

 (. 1314سلچ، و م

 نشانگان مرضي فرسودگي شغلي:  

افراد هر از گاهي احساس خستگي، ناامیدي و بعلاوه مشکلات مرتبط با شغلشان که رايج هستند را    

تجربه مي کنند. با اين وجود، اگر اين احساسات)ناامیدي، خستگي و غیره( بیش از چندبار و براي يک 

و  4، افراد ممکن است دچار نشانه هاي فرسودگي شده باشند)هايزدوره طولاني مدت به طول بي انجامند

 (.2111همکاران، 

                                                 

 
 
1 - emotional exhaustion   

2 - depersonalization 

3 - diminish personal accomplishment 

4 - Hayees  
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مشاوران که دچار (  نشانه هاي فرسودگي شغلي را در مطالعات خود از گروهي از1994)  1کري 

اينگونه بیان مي کند: )مشاوراني وجود دارند که شکايت مي کنند نیروي آنها از  ،فرسودگي بودند

و احساس مي کنند که هر چه میزان کار آنها اضافه مي شود ترک خدمت تقلیل يافته  طريق کارشان

 کنند که فرسودگي از خطرات اجتناب ناپذيرآنها بیشتر مي شود. بعضي از پزشکان خود را متقاعد مي

 آنهاست و آنها کمتر مي توانند زندگي با نشاطي داشته باشند و اين احساس آنها را ناتوان وي  حرفه

کساني که اين سندرم را تجربه مي کنند خود را خسته ، بي رمق و بدون ذوق احساس ناامید مي کند. 

که از طريق برنامه هاي متعدد از پا در آمده اند و احساس شکست و بي مي کنند، آنها بیان مي کنند 

ها احساس مي معنايي مي کنند، فکر مي کنند کارشان مقبول کسي نیست و به نتیجه اي نمي رسد. آن

کارهايشان تکراري است و مانند ماشین بي اختیار کار مي کنند.  ،کنند در جامعه شناخته شده نیستند

آنها اظهار مي کنند که مورد ظلم کري مي نويسد چون علت اين بیماري در سازمان و جامعه مي باشد 

سیستمهاي حمايتي مي تواند واقع شده اند و لذا منزوي مي شوند، در اين میان تلاشهاي خود فرد و 

    (. 1382؛ به نقل از زمردي، 1994 چاره ساز باشد.)کري،

دسته جسماني، رواني، اجتماعي و سازماني  4نشانه هاي فرسودگي شغلي را به  (1919) 2کارول

 تقسم بندي کرد: 

لي کم( شامل خستگي، اختلال در خواب، اختلال در خوردن)خیلي زياد يا خی  :نشانه هاي جسماني

  و آمادگي براي بیمار است. روده اي -عوارض جسماني چون سردردها، علائم درد هاي معده اي

اغلب خشم، تحريک پذيري، افسردگي، بي حوصلگي، عدم اعتماد، انعطاف   نشانه هاي رواني:

 ناپذيري شناختي، کاهش عزت نفس، نگرش منفي نسبت به کار است. 

                                                 

 
 
1 - Ceral.  Corey  

1 - Karool 
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: کسستن ارتباط طولاني مدت يا گوشه گیري يا درگیري با اعضاي عبارتند از نشانه هاي اجتماعي

 خانواده يا همکاران.  

از نشانه هاي کلي اين طبقه مي توان غیبت از کار، روحیه ضعیف، درصد بالاي  نشانه هاي سازماني:

 (.1383؛ به نقل از صانعي، 1919)کارول، بیکاري، مسائل مربوط به رقابت و کارآيي را نام برد

( در تلاش خود براي طبقه بندي آثار و نتايج فرسودگي شغلي، مهم ترين نشانه هاي 8198) 1وپرک

و عملکرد شغلي طبقه بندي  فرسودگي شغلي را در سه مقوله شاخص هاي جسماني، تغییرات رفتاري

 .نمايش داده شده اند( 1کرد که در جدول )

 (1دول)ج

 يعملکرد شغل تغییرات رفتاي شاخص هاي جسماني

 انواع سردردها  -1

 اختلال در خواب  -2

 کاهش وزن  -3

 روده اي -اختلالات معده -4

 فرسودگي و خستگي -5

 تحريک پذيري فزاينده -1

 تغییرات خلقي -2

کاهش ظرفیت تحمل در  -3

 مقابل ناکامي

سوءظن به  افزايش -4

 ديگران

آمادگي بیشتر براي قبول  -5 

 خطر

تلاش براي خود درماني  -4

 داروها و مواد مخدربا 

کاهش در آمدي) صرف -1

زمان زياد براي انجام دادن يک 

کار کم در عین حال با بهره 

 وري ناچیز(

کاهش علاقه نسبت به  -2

 کار

کاهش عملکرد اثربخشي  -3

در مواردي که فرد تحت فشار 

 رواني قرار گرفته است

انعطاف ناپذيري فکري  -4

فزاينده)تفکر وابسته و غیر قابل 

 نعطاف(ا

 ( . 1313ي، غقراچه دا و شريعت زاده؛ به نقل از 1998کوپر، (:1جدول )

                                                 

 
 
2 - Kooper 
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اولین مشکل قربانیان  -(، نشانه هاي مرضي فرسودگي شغلي را اينگونه بیان مي کند: 1314اعتچي)س

رنج مي برند، قدرت آنها براي کار کردن کم  1فرسودگي جسميفرسودگي از کار اين است که از 

همچنین سردردهاي مکرر، اختلال در خوابیدن و غذا خوردن نیز به اوقات خسته هستند، است و بیشتر 

 سراغ آنها مي آيد. 

است، احساس درماندگي، به دام افتادن در کار، عدم  2مشکل هیجانيدومین مشکل اين افراد  -

 نشاط و عدم ذوق کاري.  

هستند. اين افراد  «4ان بیني خوددگرس » 3فرسودگي نگرشي سومین مشکل آن است که اين افراد -

)حقیر  5ابطال پذيرينسبت به ديگران بدبین هستند، با ديگران مثل يک شيء رفتار مي کنند و تمايل به 

کردن( خود، شغلي که به عهده دارند و سازمان محل کارشان دارند و احساس مي کنند که در گذشته، 

 حال و آينده پیشرفت خوبي نداشته و ندارند. 

 

       

 

 

 

 

 

                                                 

 
 
1 - Physical exhaustion  

2 -  emotional exhaustion     

3 - Attituddinal  exhaustion  

4 -  depersonalization 

5 - derogation  

فرسودگي جسمي ) خستگي، فقدان نيرو 

 و بيماريها(

فرسودگي هيجاني) افسردگي و 

 درماندگي(

فرسودگي نگرشي) بدبيني نسبت به 

 ديگران(

و احساسات منفي فرسودگي رفتاري 

   نسبت به پيشرفت شخصي

        

 

 

 

 

 

كاهش 

 دعملكر

واثرات 

منفي 

 ديگر

 

فشار 

رواني 

مربوط به 

كار شديد 

و طوالني 

 مدت

( اجزاي مهم نشانگان فرسودگي 2نمودار)

(6731شغلي)ساعتچي،   
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 : نشانگان فرسودگي شغلي را مطابق زير آورده است( در جايي ديگر 1314چي)ساعت

بي علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگي، احساس به دام افتادن در  شاخص هاي هیجاني:  

جدايي از  شغل، احساس درماندگي و ناتواني، احساس مورد تأيید و تشويق قرار نگرفتن، احساس

 ديگران و بیگانگي، احساس بي تفاوتي، ملامت و بیزاري و از دست همدلي نسبت به ديگران. 

بدبیني نسبت به ديگران، بي اعتمادي نسبت به مديريت سازمان محل کار  شاخص هاي نگرشي:  

 نگه داشتن از ديگران، بدبیني نسبت به درستي و نیکويي انسانها.  خود،

تحريک پذيري و پرخاشگري، کناره جويي از ديگران، توانايي براي انجام  شاخص هاي رفتاري:

دادن وظايف شغلي، محدود بودن فعالیتهاي اجتماعي و تلويحي، افزايش موارد سوء مصرف دارو، 

 افزايش مشکلات و درگیري ها با زيردستان،رؤسا و همسر و فرزندان. 

دهاي عضلاني ، انواع سردردها و بي نظمي ها احساس خستگي، ابتلا به در شاخص هاي روان تني: 

در عادات ماهانه ، تغییر در عادات مربوط به خوابیدن ، ابتدا به اختلالات گوارشي و سرماخوردگي هاي 

 مکرر.

کاهش رسیدن به خواسته هاي ارباب رجوع، مشتري يا مصرف کنندگان شاخص هاي سازماني:  

وي کارکنان، افزايش تعداد موارد خلاف کاري، دزدي، غیبت خدمات سازمان، تنزل ابعاد اخلاقي و معن

 (.1314از کار، ترک شغل و حوادث در کار)ساعتچي ، 

واني و بهداشت محیط کار که امروزه در همه جا بر سر زبانهاست زمینه را براي پیشگیري رسلامت 

یشگیري از پیدايش بهداشت رواني در محیط کار عبارت است از پ»کنداين مشکل فراهم مي از بروز

ازمان(بتوانند با برخورداري از شخصیت و سبیماري رواني و سالم سازي محیط رواني تا افراد جامعه)

شکوفايي استعدادها ورسیدن به  روان متعادل با عوامل محیط خود رابطه برقرار کرده و در تامین نیازها،

 (1311 )میرکمالي، «هدفهاي متعالي فردي و اجتماعي بکوشند
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عواطف  توان ارزيابي درست از خود داشتن، شاخص هايي از قبیل توان برقراري رابطه باديگران،

احترام به  احساس امنیت وآرامش خاطر، داشتن اعتماد به نفس، توان بهره گیري از امکانات،، متعادل

در لیت پذيري و احساس رضايت نشان دهنده وجود بهداشت رواني مسئو خود وديگران،خودکنترلي،

سلامت فکر را نیل به بلوغ براساس خصوصیات و  «جامعه سالم»اريک فروم در کتاب  سازمان است.

 داندبه عبارت ديگر زندگي طبیعي سبب سلامت روان است.قوانین طبیعي آدمي مي

برخلاف آن دسته از صاحب نظران که مي گويند فرد بايد خود را به هر قیمتي با جامعه سازگار 

تقد است جامعه )سازمان( بايد زمینه هاي تامین نیازهاي فرد را فراهم سازد و با خواسته سازد فروم مع

شود که فرد براساس ويژگیها و هاي او هماهنگ شود. به نظر فروم سلامت فرک موقعي تامین مي

قانونمنديهاي فطري خود رشد کند. لذا بیماري رواني ناشي از شکست فرد در دست يافتن به بلوغ 

 ي يا فطري اوست.طبیع
 

 :نابع فرسودگي شغليم

تحقیقات نشان داده است که دو ويژگي شخصیتي به طور معني داري در بروز  منبع فردي: -1

 فشارهاي رواني و تحلیلي رفتگي ناشي از آن موثرند.

افرادي هستند که اثرات فشارهاي رواني  A سنخ B,و A خرفتار شخصیتهاي متفاوت سن الف:

راه رفتن و حرف زدن سريعتر از ديگران  را افزايش مي دهند. اين افراد در خوردن، گوناگون شغلي

 رقابت جو و پرخاشگر هستند و مدام احساس مي کنند از نظر وقت و زمان تحت فشار هستند. هستند.

 مي توانند بدون احساس گناه به خاطرو  تفريح مي کنند کمتر به زمان اهمیت مي دهند، Bافراد سنخ

(.در  1314استراحت قرار گیرند.)ساعتچي،  و يا ترس از عقب ماندن در حالت وقت ازن نکرد ادهاستف
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قرار  Aمقايسه زنان و مردان نشان داد که مردان بیشتر در گروه 1توسط چسني1981تحقیقي که در 

ر از زنان خانه متداول ت Aدارند و شیوع بیماريها به میزان قابل توجهي در میان زنان شاغل عضو گروه 

پرفشارتر نشان  و ترتمايل دارند که شغل خود را پر مسوولیت Aگروه  دار همین گروه است،

 (1313)قراچه داغي و شريعت زاده، دهند

عده اي معتقدند  مفهوم مرجع کنترل است. دومین ويژگي شخصي که با فرسودگي رابطه دارد، ب:

کنترل  )اسناد(به آنها افراد با مرجع ،دگي شان هستندحوادث و رويدادهاي زن مسئول افراد خودشان 

دروني مي گويند و عده اي معتقدند که کنترل زندگي آنان بوسیله ديگران و نیروهاي خارجي است 

افراد با مرجع کنترل دروني در پاسخ به مشکلات و  که افراد با مرجع کنترل بیروني نامیده مي شوند،

مرجع کنترل ولي افراد با  اد بیشتري علیه منبع فشار مقابله مي کنندسختي هاي ناشي از کار با اعتم

بیروني کمتر مي توانند مقاومت و تحمل از خود نشان دهند و خود را بي اختیار مي 

  .(1314دانند.)ساعتچي،

ويژگیهاي شخصیتي که مي توانند  پنج (2111 )هاين جنگ کیم و همکاران ،در جايي ديگر

 -3سازگاري بودن  -2برون گرايي  - 1: به شرح ذيل بیان کرده اند ي کنندفرسودگي را پیش بین

   تجربه را داشتن.  پذيرايآمادگي  -5 اختلال رواني داشتن -4و وجدان کاري

؛ ويژگیهاي فردي مثل خوش رو بودن،  اجتماعي بودن، جسور بودن، پرحرف و  2برونگرايي -1

انجام شده برون گرايي در محیط کاري هتل داري رابطه فعال بودن را نشان مي دهد. طبق تحقیقات 

                                                 

 
 
1 - Chesney 

1 - Extraversion 

2 - Agreeableness 
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معکوس و معناداري با با دو بعد فرسودگي يعني)خستگي و بدبیني( دارد و با موفقیت فردي رابطه مثبت 

 و معناداري دارد.

تفاوتهاي فردي از قبیل صمیمي بودن، دوست بودن، مهربان بودن و همدردي  1سازگار بودن -2

اجتماعي را نشان مي دهد که آن از  تعارضات  میان فردي با ديگر افراد جلو گیري  کردن در تعاملات 

 -مي کند. گرچه سازگار بودن ظاهراً شبیه برون گرايي است ولي آنها دو خصلت کاملاً متفاوتند. جنسن

( بیان کرده اند که برون گرايي در مورد اثر اجتماعي بحث مي کند در 2111) 3کرازينوو 2کمپ بل

کمپ بل و  –جنسن ) در مورد حفظ روابط پايدار با ديگران بحث مي کند ساز گاري الیکهح

  (.2111همکاران، 

به عنوان قابلیت اعتماد بودن شخص در)مواظب بودن، دقیق بودن، مسئول و  4وجدان کاري -3

مترين مرتب بودن( و اختیار عمل)سخت کوشي، تمايل به موفقیت و پشتکار داشتن(. وجدان کاري مه

 ويژگي اش در ارتباط با عملکرد شغلي مي باشد.

تفاوتهاي افراد را از لحاظ اضطراب، افسردگي، عصبیت، پريشاني، عاطفي،  5اختلالات رواني -4

دستپاچگي و عدم امنیت نشان مي دهد. اين ويژگي شخصیتي )اختلالات رواني( برخلاف ديگر 

 بر ابعاد فرسودگي شغلي تأثیر مي گذارد  ويژگیهاي شخصیتي يعني ساز گاري و وجدان کاري

قه، و ؛  اين ويژگي تفاوتهاي فردي مربوط به هوش، عمق علا 4آمادگي پذيراي تجربه را داشتن -5

 (.2111و همکاران،  1)هاين جنگ کیم قوه ابتکار را شامل مي شود

                                                 

 
 
3 - Jensen- Campbell 

4 - Grazianno 

5 - Conscientiousness 

6 - Neuroticism 

 
 

1- openness to experience 
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 ليغکاري و انتظارات شهبار ،يرايط کارمل شاش : عامل كار -2

تحقیقات در اين زمنیه به بررسي شرايط يک شغل با سلامت فرد پرداخته اند.  شرايط کار:2 -1

تلاش  ارکردن،تندک کاري،دريافت که عدم سلامت فرد با عواملي چون شرايط نامطلوب 2کورن هاورز

، همچنین سلامت فرد با کار تکراري، خسته کننده و فیزيکي زياد و ساعات بالاي کاري ارتباط دارد

 (.   1313ساني در ارتباط است)شريعت زاده، محیط غیران

کاري(: فرنچ و کاپلان از نقطه نظرکمي وکیفي بین فشارهاي کاري تمايز هفشار کار) بار  1-1-2

به انجام کارهاي  کیفيپرکاريکمي به معناي زياد کار کردن است در حالي کهقائل شده اند، پرکاري

بیمار جوان مبتلا به بیماريهاي قلبي  111رسي خود از در بر 3سخت اطلاق مي شود. راسک و زومان

نفر از کارمندان  122درصد آنها به دو کار اشتغال داشتند. در پژوهشي که به بر روي  25دريافتند که 

تاپرومولر انجام شد، يکي از نشانه هاي فشار رواني به پر باري کار مربوط مي شد دانشگاه توسط فرنچ، 

    (.   1313عدم اعتماد به نفس اساتید بیش از ديگر کارمندان مؤثر بود)شريعت زاده، و فشار کار کیفي در 

انتظارات شغلي شامل؛ انتظار موفقیت و انتظارات سازماني. انتظار موفقیت به آنچه فرد قادر  2-1-2

تمهايي به انجام آن است، مربوط مي شود و انتظارات سازماني، انتظاراتي است که به ماهیت شغل و سیس

تأثیر يشتري دارد.  که فرد در درون آن کار مي کند، مربوط است. انتظار موفقیت در ايجاد فرسودگي

انتظار بالاي مشاغل درباره ي آنچه بايد در برابر مراجعان انجام دهد، انرژي و تحلیل نیروي بیشتري را 

راد را به دنبال داشته باشد)بدري به در پیش دارد. انتظارات سازمان نیز به نسبت مي تواند تحلیل قواي اف

  ( . 1313نقل از مسلچ، 

                                                                                                                                            

 
 
1 - Hyun Jeong Kim  

2 - Kornhauser 

3 - Rassek & Zohman  
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 نقش فرد در سازمان:  2-2

ابهام نقش زماني به وجود مي آيد که شخص از کاري که بر عهده دارد اطلاع  ابهام نقش: 1-2-2

کافي نداشته باشد. بدين معنا که اهداف کاري وي چنان که بايد واضح و صريح نیستند و فرد نمي 

واند بین انتظارات خود، و همکاران و مسئولیتي که به واسطه ي اين شغل به عهده گرفته و نقش خود ت

مرکز پژوهش دانشگاه میشگان در پژوهشي تحت  1944پیوند صحیح و مناسبي برقرار سازد. در سال 

ش و عنوان تنیدگي سازماني، ابهام نقش را مشخص نبودن نقش فرد در چهارچوب کار و مسئولیتهاي

که بايد تحقق بخشید توصیف کرده اند. آنها دريافتند که ابهام نقش، معین نبودن هدف هايي

   (. 1311تحلیل قوا و انگیزه ي فرد را در پیش دارد)دادستان، سردرگمي، 

هنگامي مشاهده مي شود که افراد مرتبط با نقش فرد و خود فردهرکدام  تعارض نقش: 2-2-2

اشته باشند و فرد بین گروههاي متفاوت با اهداف متفاوت قرار گیرد يا در انتظارات خاصي از وي د

براي  میان فرد اين شرايطي قرار گیرد که بین خواسته هايي که از او انتظار مي رود ناهمگوني باشد. در

پاسخگويي به هر دو طرف مجبور است توان بیشتري را مصرف کند ولذا بي رمق شدن و سردرگمي و 

   زياد خواهد داشت.  فشار روحي

مسئولیت فرد نسبت به افراد بیش از مسئولیت به تجهیزات باعث تحلیل  سطح مسئولیت فرد: 3-2-2

زمانهاي تعیین نیرو مي شود چرا که افراد نه تنها بايد مدت زيادي در تعامل با انسانها باشند بلکه تابع 

بیشتري برخودارند، مديران از مسئولیت  شده براي انجام وظايف محوطه مي باشند در اين میان چون

نفر از مديران در انگلستان انجام شد،  2111فشار روحي آنها بیشتر خواهد بود. در تحقیقي که در مورد 

 (. 1311 ن،تنیدگي با سطح مسئولیت و سن فرد مرتبط بود)دادستا
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 فرسودگي:  عسازمان به عنوان منب -3

اند فعالیتهاي هر فرد در قالب سازمان سازماني نامیده ةدر حدي است که جامعامروزه رشد سازمانها 

انجام مي شود و بدون سازمانها زندگي انسانها لنگ مي ماند. اين سازمانها به عنوان نهادهاي 

دست بشر جهت تحقق اهدافي که رسمت و مشروعیت آنها را ثابت مي کند، بوجود آمده اند. ختةسا

ضاي نیازهاي افراد رمز بقاء سازمانهاست، تلاش براي تداوم حیات سازمانها استهلاک تحقق اهداف و ار

سرمايه هاي مادي و انساني بسیاري را در پیش دارد، گاه سازمانها آنچنان در جهت تحقق اهداف خود 

زيانهاي بسیاري را در  يهاکه انسان را فراموش کرده و اين فراموشي سرمايهجهت گیري مي کنند 

ش دارد. در بررسي رابطه سلامت فرد با فعالیت هاي شغلي معمولاً شرايط کار بیش از سازمانها مدنظر پی

قرار مي گیرند، علت اين امر اين است که بنا به ملاحظات فني، اقتصادي و اجتماعي، کاربرد روشهاي 

  براي تغییر سازمانها مشکل تر از کاربرد آنها در حیطه ي کار است. پژوهشي 

( معتقد است که سازمانهاي با ساختار متمرکز افراد را به خود وابسته مي کنند و 1944) 1جريسآر

خلاقیت و ابتکار را از آنها سلب مي کنند وي معتقد استکه سازمانهاي سنتي با تأکید بر مقررات و اقتدار 

ي، جمع آوري سلسله مراتبي، تخصصي شدن و انتظارات فرادستان رفتارهايي از قبیل مخاطره پذير

دف ه( 1311علاقه و اعتماد به ديگران و قبول مسئولیت را سرکوب مي کنند)شکرکن، اطلاعات، 

مشارکت در برنامه ها، بخشنامه هاي مکرر، فقدان تسهیلات، نظارت و تمرکز در سلسله مراتب و فقدان 

   تفويض اختیار در مدارس از جمله مشکلات سازماني براي مديران و معلمان است.

                                                 

 
 
1 - C.Argris  
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روابط محیط کاري: روابط سالم در يک سازمان مي تواند محور سلامت فرد در سازمان به شمار  -

 آيد. 

( شخصیت مديران را از زاويه رابطة آنها با افراد تابع 1951روابط با سرپرستان؛ باک) -الف

میت سرپرستان موردبررسي قرار داد و به اين نکته دست يافت که فقدان يا کمبود احترام، توجه و صمی

نسبت به افراد تابع، به افزايش فشار، تنش و نگراني در محل کار منجر مي شود زيرا توجه احترام آمیز با 

 (. 1311گرم توأم است)دادستان، رفتار دوستانه و 

روابط سالم و آسوده سرپرستان راه را براي بیان مشکلات و صراحت در گفتار باز مي کند و زير 

واگر سرپرستان خود را  با رئیس خود آرام و آسوده اند و از حمايت او اطمینان دارندط دستان در ارتبا

 جزء ساير افراد و گروهها بدانند سلامت سازمان بیشتر مي شود. 

روابط با همکاران؛ همکاران با عنوان اعضاء گروه رسمي و غیر رسمي در سازمان، ارضاکنندة  -ب

رؤسا نتوانند آنها را ارضاء کنند. عضويت در گروه همکاران به  ونیازهايي هستند که شايد سازمان 

اين فرصت را براي فرد فراهم مي کند تا خواسته هايش را مطرح کند و در عنوان گروه غیر رسمي 

کارها مشارکت کند، اگر همکاران به عنوان دوستان فرد در سازمانع به او اجازة ورود به گروه را 

 وي اعلام نکنند فشار رواني بسیاري بر فرد وارد خواهد شد.   ندهندو حمايت خود را از

ن؛ يکي از حساس ترين کارکردهاي مدير سرپرستي سايرين در محیط کار روابط با زيردستا -ج

است، مديري که نتواند به نحو احسن کار را به زيردستان محول کند مشکل ساز خواهد بود. امروز 

يران استفاده از مشارکت سايرين در کارها مي باشد. حفظ و يک مسأله پر فشار و سخت براي مد

کارهاي آنها، ايجاد نگهداري زيردستان در کار، درک خواسته هاي آنها تفويض اختیار و مسئولیت 

انگیزه، ابراز احترام به زيردستان و مهمتر از همه حمايت از زيردستان مواردي هستند که سختي هايي را 

 کنند و انرژي و نیروي زيادي را لازم مي دارد.   براي مديران ايجاد مي
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 مراحل فرسودگي شغلي ؛ 

مکن است که يک شغل رضايت بخش، به مرور زمان به يک منبع نارضايتي تبديل شود و فرد را م

در جهت فرسودگي شغلي سوق دهد. نشانه هاي فرسودگي شغلي عبارتند از؛ کسالت، بي تفاوتي، 

 و حتي دلسردي. کاهش اثربخشي، خستگي 

به عقیده ماسلاچ فرسودگي شغلي سه مرحله را پشت سر مي گذارد، در مرحلة اول: شخص  

فرسوده شده و احساس ندارد، از کار افتاده و چیزي نداردکه به  عاطفي احساس مي کند که از نظر

محیط  نشان مي دهد و به وظايف خود در اهمال ديگران بدهد. در مرحلة دوم: شخص بیش از پیش

است و  ناموفق کاري حساس مي شود. در مرحلة سوم: شخص به اين نتیجه مي رسد که از نظر کاري

 :ان به صورت نمودار زير نشان داداين مراحل را مي توکار ديگري براي انجام دادن ندارد. 

 (2222( نمودار مربوط به مراحل فرسودگي شغلي)ماسلاچ و همکاران، 3جدول)

 گي مزمنبي حوصل -1

 اضطراب مزمن -2

افزايش فشار خون به  -3

 صورت دوره اي

 دندان قروچه  -4

 بي خوابي -5

 دير سر کار رفتن -1

 تعلل و مسامحه کاري  -2

نیاز به سه روز تعطیل  -3

 آخر هفته

 کاهش میل جنسي -4

 ي مزمن در صبحخستگ -5

افسردگي و ناراحتیهاي  -1

 مزمن

معده  -مشکلات روده اي -2

 اي مزمن

 خستگي ذهني مزمن -3

 مزمن خستگي جسمي -4

مرحلة 

برانگيخاول:

 تي رواني6 

 مرحلة دوم:

 حفظ و بقاي

 2انرژي

 مرحلة سوم:
 درماندگي7
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اند در هر مرحله اي اين مراحل معمولاً پشت سر هم حادث مي شوند، هر چند اين روند مي تو

م آنرا احساس مي کنند اما بعضي اوقات اين متوقف مي شود. درماندگي جايي است که که اکثر مرد

 (. 2111احساس درست نیست)ماسلاچ و همکاران، 
 

 فرسودگي شغلي للع

تواند آن موارد نمي با وجود اينکه خیلي از عوامل مي تواند باعث استرس شغلي شود اما لزوماً

مردم احساس عدم موجب فرسودگي شغلي شود. اغلب موارد فرسودگي شغلي وقتي اتفاق مي افتد که 

فقدان  فقدان قدرداني و پاداش،: کنند. عوامل مهمي که در بروز فرسودگي نقش دارند شاملکنترل مي

عدم هماهنگي  باشد. بزرگترين عامل فرسودگي،ارتباط و حمايت در محیط کار و نبود عدالت و...مي

نه هاي بیشتري از فرسودگي ما نمو، وقتي که مشکلات يا تعارضات ارزشي وجود دارد بین ارزشهاست.

 (.1382؛ به نقل از صادقي، 2111)مسلش، بینیم.را مي

 

 فراموشکاري -4

 تپش قلب  -1

 ريتم غیر معمول قلب -8

 عدم تمرکز -9

 سردرد -11

با تأخیر سر کار حاضر  -4

 شدن

 کناره گیري از اجتماع -1

 بدگماني و تنفر -8

افزايش مصرف قهوه،  -9

چاي و نوشابه و نیز مصرف 

 مصرف الکل

 خونسردي) بي تفاوتي( -11

 سردرد مزمن -5

تمايل به کناره گیري از  -4

 جامعه

تمايل به دور شدن از  -1

 دوستان، کار و حتي خانواده

 حتي تمايل به خودکشي -8
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 1علل فرسودگي از ديدگاه سیدولاين

ابهام و  -3 حجم بالاي کاري يا حجم پايین کار -2 فقدان ارتباط و بازخوردهاي حرفه اي -1

 کمبودهاي آموزشي -5 عوامل شخصي -4تعارض نقش

 شغلي شديد است و در بسیاري از حرفه ها چون پزشکي ،مشاوره، فرسودگي شغلي نتیجه استرس

 ( 1313به نقل از عبدي،  ؛1993، دهد.)بنت و همکارانروان پزشکي و مددکاري رخ مي

افتد که يکي از دلايل آن تضاد بین انتظارات شغلي و فرسودگي شغلي به دلايل مختلف اتفاق مي

 ( 1313عبدي، به نقل از  ؛1999، آن است.)میلر و بورتوانايي کارکنان براي جامه پوشاندن به 

دارد،علتهاي شخصي و محیطي به طور خودکار ( به درستي اذعان مي1984) 2همان طور که اسمیت

 نیز اين گفته را تايید مي کند. آنچه لازمه اين دو است، (1941) 3اشود.سیاومنجر به فرسودگي نمي

مرحله ديگري از فرآيند فرسودگي است.ارزيباي شناختي   ارزيابي شناختي است.ارزيابي شناختي

به نقل از  ؛1999 ،4تعامل بین ادراکات شخصي و افکار عمومي و عوامل محیطي است.)جکسون

 (.1381عابدي، 
 

 مقوله طبقه بندي شود:2تواند در علتهاي فرسودگي شغلي همچنین مي

 موقعیتي -فشارهاي محیطي -1

 (1984امل شخصي)اسمیت عو -2

اجتماعي مي  -عوامل فیزيکي،عوامل پشتیباني و عوامل میان فرديموقعیتي شامل  -عوامل محیطي

باشد. نمونه هايي از عوامل محیطي شامل :يک محیط ناخوشايند،استرس بیش از اندازه،کار يکنواخت 

باشد. عوامل شخصي شامل انتظارات بالا،فقدان خرسندي و که در آن تنوع وجود ندارد، مي

                                                 

 
 
1 - Cedoline.A.j 

2 - Smith, A.L  

3 - Silva  

4 - Jackson 
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رضايت،نبود مهارتهاي اظهار وجود ،کمال گرايي،مهارت هاي ارتباطي ضعیف و فقدان خود کنترلي 

 .(1383صانعي،  به نقل از ;  1،1984تافي و لوهر ،آدري، باشد)گلدمی در کار

 

 لگوي نظري مسلش درباره علل فرسودگيا

ي پديده فرسودگي اگرچه بررسي مجزاي عوامل فردي و موقعیتي مي تواند رهیافت مناسبي برا

در اين باره يک الگوي متعامل را پیشنهاد کرده اند که در آن برحسب  (1991اما مسلش و لايتر ) باشد،

درجه ناهمگني و يا همگني بین فرد و شش جنبه محیطي شغل او،احتمال بروز فرسودگي،مورد 

احتمال  بیشتر باشد، باشد. در اين الگو هرچه میزان شکاف يا ناهمگني بین شخص و شغلميانتظار

حجم بالاي کار،کنترل   ش حوزه مهم عبارتند از:. شماندگاري در کار و ادامه بخشي به کار بیشتر است

 .(1382به نقل از صادقي، ،2111انصاف و عدالت و ارزشهاست)مسلش  اجتماعي بودن کار، پاداشي،
  

 مشاغل مستعد فرسودگي:

 2ر مشاغل و حرفه هاي ياورانه انجام شد، اسپکتوراولین پژوهشها در مورد فرسودگي شغلي د

هاي ( معتقد است که مفهوم فرسودگي شغلي اساساً براي توضیح واکنش متخصصان حرفه2111)

ياورانه مانند روان درمانگران و مددکاران ايجاد شده است. اگرچه اولین پژوهشها حاکي از آن است 

ست، ولي اخیراً اين اعتقاد پیدا شده است که افراد در که فرسودگي شغلي نتیجه کار شديد با مردم ا

فرسودگي شغلي قرار دارند.  دارند، در معرضبامردمکمي، حتي مشاغلي که تماس همه مشاغل

پژشکان، کارکنان بهداشتي)مخصوصاً پرستاران( از جمله افرادي هستند که به میزان بالائي علائم 

 همان طور که ذکر شد،بنابراين  (.1381، به نقل از عابدي، 2111فرسودگي را نشان مي دهد )اسپکتور، 

ي ارائه مي دهند و يا اينکه با مردم سرو کار عفرسودگي بیشتر در مشاغلي رايج است که خدمات اجتما

                                                 

 
 
1 - Gould, Udry, Tuffey & Loehr 

2 - Spector, P  



 

 
 

33  

کارکنان مددکاران اجتماعي، روان درمانگران،  پزشکان،  دندانپزشکان، پرستاران، از قبیل دارند

ر تولیدات و ، کنترل کنندگان برجهاي هوايي و افرادي که دادارات پلیس ان،، معلمان، مديربهداشتي

حال در زير فرسودگي شغلي در مشاغل  (.2111و همکاران،  1مارتینسنحمل نقل کار مي کنند)

     پرستاري و مديران را توضیح مي دهیم.

  

 فرسودگي شغلي پرستاران

يک شغلي که مستعد استرس بالا ست در نظر گرفته  در بین مشاغل متعدد سلامتي، پرستاري به عنوان

 شده است. استرس روي عملکرد و کارآيي پرستار تأثیر مي گذارد

فرسودگي به عنوان يک شکل خاصي از استرس مزمن در مشاغلي که خدمات اجتماعي)از قبیل 

پرستاران  پرستاري، معلمي و ........( ارائه مي دهند، تعريف شده است.گسترش فرسودگي در بین

بالاست و به اين مسئله در جهان توجه شده است. مطابق دو تحقیق در مورد بیماريهاي واگیردار در 

از کل پرستاران اثر گذاشته است. به همین دلیل درگیري پرستاران  %25جهان، فرسودگي تقريباً روي 

 با فرسودگي روندي رو به رشد مي باشد.

مل استرس مي باشد. با اين وجود، دلايل عمده اي براي آنها عوامل فرسودگي پرستاران شبیه عوا

عوامل میان فردي که آن عمدتاً از نیازهاي  -2فرسودگي عمدتاً از عوامل سازماني و -1وجود دارد: 

عاطفي افرادي که مورد مطالعه اند، ناشي مي شوند. عامل میان فردي يکي از عامل هاي مهم فرسودگي 

مل سازماني، تعارض نقش و ابهام نقش به عنوان عوامل مهم در پیدايش مي باشد.و از میان عوا

( تعارض نقش را  مهمترين عامل در 1991و همکاران)  2فرسودگي تشخیص داده شده اند. ملچیر

                                                 

 
 
1 - Martinussen 

2 - Melchior 
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و همکاران،  1؛ به نقل از گروسا1991فرسودگي شغلي پرستاران ذکر کرده اند)ملچیر و همکاران، 

( بیان کرده اند در مشاغل با برخوردهاي عاطفي بالا، 2111و همکاران) 2(. از طرفي ديگر لورت2118

( . 2111اضافه کاري مي تواند يکي از عوامل در شروع پیدايش فرسودگي باشد)لورت و همکاران، 

بعضي از مطالعات به خاص بیان کرده اند که فرسودگي پرستاران با مدت زماني که آنها صرف 

دت نیازهاي عاطفي مريضان و وضعیت بیمارانشان مرتبط مي باشد. از میان بیمارانشان و همچنین با ش

، سن عامل مهمي است که بطور مداوم با فرسودگي مرتبط مي باشد)مزلاچ و 3عوامل جمعیت شناختي

 (.2118:به نقل از گروسا و همکاران، 2111همکاران، 

رس پرستاران پیشنهاد کرده که (  در بررسي است2111) 4اثرات استرس مکانیکي نیستند. مک ويسر

يکي از دلايل براي تغییر استرس در میان شغلهاي پرستاري، مقابله با شرايط محیطي و ويژگیهاي متنوع 

. يکي از ويژگیهاي  (2118؛ به نقل از گروسا و همکاران، 2111 شخصیتي مي باشد)مک ويسر،

مي  5کمي يا شخصیت محکمشخصیتي که به عنوان عامل حمايتي در نظرگرفته شده است، مح

( به عنوان يک راه متمايزکننده و فعال در درک 9191) 4باشد.ساختار شخصیت محکم به وسیله کوباسا

رابطه يک فرد با ديگران، با اهداف و مشکلات پیشنهاد شده است.مدل شخصیت محکم از سه مغییر 

اريهاي زندگي و کنترل به چالش، که تعهد فردي به گرفت -3کنترل  -2تعهد  -1تشکیل شده است:

تأثیر تشخیص فرد بر اتفاقات و چالش به تغییر اشاره دارند. گفته شده که محکم بودن، تأثیرات منفي 

 1و از طرفي چیفلي ( .2118؛ به نقل از گروسا و همکاران، 1919)کوباسا،  استرس را کاهش مي دهد

                                                 

 
 
1 - Garrosa 

2 - Levert  
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4 - Mc Vicar 
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 -2درک خوشبینانه تر نسبت به وقايع و  -1دو مکانیزم براي توضیح تأثیر محکم بودن بیان کرده: 

( عوامل مؤثر بر فرسودگي 2118استفاده از استراتژيهاي خاص مقابله. و خلاصه اينکه گرسا و همکاران)

 پرستاران را به صورت مدل زير ارائه داده اند:

 

 فرسودگي شغلي مديران: 

ي را براي موفقیت سازمان مديران گروه حرفه اي آسیب پذيري را تشکیل مي دهند که بهاي گزاف

در فرانسه در مورد مديران مؤسساتي که با رقابتهاي گسترده  (1985پژوهش استورا ) خود مي پردازند.

در  نفر داراي تنیدگي زيادند، بالاترين سطح تنیدگي111درصد از 44مقابله مي کردند نشان داد که 

نفر کارمند موقعیت تجرد را به 1111نفر از  511مسئولان مؤسسات بخش خصوص مشاهده شد که 

منزله يک عامل تشديد کننده معرفي کردند. براساس تحقیقي که ذکر آن رفت محققان توانستند دو نیم 

 رخ اصلي را در دو گروه از مديران مؤسسات متمايز کنند.
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اي آنها احساس خود چرا که موقعیت حرفهمديراني که سطح پايیني از تنیدگي را دارند، -1

تداري و افزايش سطح ارزشي آنها را به دنبال دارد و بدين ترتیب سدي حمايتي در برابر دوس

 سرخوردگي ها وجود دارد.

مديراني که به شدت تنیده اند و روزانه با قدرت سلسله مراتبي مديران سطوح بالاتري  -2

جوامع گوناگون البته بايد توجه کرد که وضعیت مديران در کشورها و  (1311درگیرند.)دادستان، 

اين کشورها نشأت مي اجتماعي  -متفاوت است واين تفاوت از گوناگوني وضعیت محیط رواني

اجتماعي آنها از خصوصیات زير برخوردار  –درکشورهاي در حال توسعه محیط رواني .گیرد

 (1319است.)براهني،

 راواني به روز آنهاست.فرهنگي يکي از عوامل تعیین کنندة الگوي بیماريها و ف -محیط اجتماعي (1

 اجتماعي فرد شاغل بر میزان آسیب پذيري او مؤثر است. -وضعیت اقتصادي  (2

مذهب و الگوي فرهنگي به میزان زيادي بر واکنش فرد در برابر استرس و اثر استرس بر سلامت  (3

 فرد مؤثر است

انات و تسهیلات .لذا با شرايط اقتصادي مانند نرخ بیکاري، کمبود فرصتهاي شغلي و کمبود امک (4

 توجه به اين ويژگیها نوع عوامل فشار زا و مشکلات ايجاد شده متفاوت خواهد بود.

( انجام 1311در پژوهشي که پیرامون فشارهاي عصبي مديران بخش صنعت توسط ابطحي و الواني )

خانواده يا  رواني در کدام يک از محیط هاي کاري ، -در پاسخ به اين سؤال که فشارهاي روحيشد 

محیط داخلي منزل را علل بروز 11محیط اجتماعي و %23افراد محیط کار، % 51جامعه بیشتر است،%

فشار رواني توصیف کردند. مديران به واسطه موقعیتي که درسازمان دارند، احساس مسؤلیت در قبال 

ر ناشي از کمبود سايرين، مسؤلیت وتعهد در قبال عملکرد کارکنان، پاسخ گويي به فرادستان، فشا
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شوند. در اين میان مديران امکانات و فراهم کردن امکانات براي سازمان دچار تقلیل نیروي بیشتري مي

 شغلي و تماس مداوم با افراد انساني فرسودگي بیشتري خواهند داشت.حساسیت  طةآموزشي به واس

نسان در آنها بسیار قوي آموزش و پرورش و به عبارتي مدارس نظامهاي انساني هستند که عامل ا

است، کار مدارس انسان سازي است و سلامت و بهداشت رواني فرگیران کار اساسي مدرسه است.هر 

جامعه اي از مدارس خود انتظار دارد که افرادي با شخصیت متعادل ، سازگار، با عاطفه ، و مسؤلیت 

ربیان آموزشي پرورش مي يابند و در پذير و منطقي بار آورد. اين افراد نیز توسط معلمان به عنوان م

طول اين جريان هر دو گروه معلمان وشاگردان توسط يک مدير اداره مي شوند.نظام آموزشي هر 

اي در رأس ساير نظامهاست ، چرا که رشد و ترقي سازمانها به واسطه رشد و ترقي افرادي است جامعه

ش و پرورش در رأس همة مسائل جامعه که نظام آموزشي پرورش مي دهد و اگر در اين میان آموز

باشد مديريت آموزشي نیز با همان منطق جايگاه مهمي در بهسازي و توسعة جامعه دارد. لذا توجه به 

 .(1313مسائل و مشکلات مديران آموزشي از جمله وظايف مهم مسؤلان هر کشوري است)میرکمالي ، 
 

 رابطه عملکرد شغلي با فرسودگي:

ده سال گذشته درباره پیامدهاي مختلف فرسودگي انجام شده و اين تحقیقات  تحقیقات زيادي  در

)کارمند( و نشانگان رواني فرسودگي  1درباره نگرشهاي شغلي از قبیل تعهد و رضايت، جابجايي

صورت گرفته است. اين تحقیقات به بررسي فرسودگي و پیامدهاي منفي آن براي فرد و سازمان تأکید 

ز رايج ترين پیامدهاي منفي فرسودگي، کاهش در عملکرد شغلي مي باشد. طبق داشته اند. يکي ا

تحقیقات انجام شده از نظر تجربي رابطه کمي بین فرسودگي و عملکرد شغلي وجود دارد و همچنین 

محققان از بین ابعاد سه گانه فرسودگي، رابطه خستگي عاطفي  را با عملکرد شغلي سنجیده اند و آنها 

                                                 

 
 
1 - turnover  
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و  1نبطه منفي معناداري وجود دارد)هلبسزارش کرده اند بین خستگي عاطفي و عملکرد رادر نهايت گ

 (.2114،  2باکلي
 

 اههاي پیشگیري از فرسودگي شغلي:ر

مبتلا ( معتقد است که افراد مي توانند بر بیشتر وقايع استرس زا که آن ها را به فرسودگي 1994کري)

ر نتوانند آنها را کنترل کنند به میزان زيادي بر چگونگي مي کند، تسلط و کنترل داشته باشند و اگ

تفسیر آنها و واکنش در مقابل آنها تسلط خواهند داشت وي پیشنهاداتي چند را براي جلوگیري از بروز 

 فرسودگي پیشنهاد مي کند: 

مي توانید  اطمینان به اينکه شما -2تعیین و ارزيابي اهدافي که قابل دسترسي و واقع بینانه هستند.  -1

اتخاذ ابتکار براي شروع پروژه  -4ايجاد تنوع در کار  -3يک عامل فعال و مؤثر در زندگي تان باشید. 

يادگیري براي کنترل بر فشار و  -5هاي جديد که شخصي هستند نه اينکه منتظر تصويب سازمان بمانید. 

شي، پرهیز غذايي، مراقبه و توجه به سلامتي از طريق استراحت کافي، برنامه هاي ورز -4استرس. 

يادگیري اينکه چگونه دربارة  -8متقابل. توسعه دوستي چند جانبه با ابزار صمیمیت  -1آرمیدگي. 

يادگیري چگونه  -9خواسته هايتان صحبت کنید اگر چه انتظار به دست آمدن آنها را نداشته باشید. 

ي و مقصود از طريق تفريح، مسافرت يا يافتن معن -11کار کردن براي تصديق خود و پاداش به خود. 

خود  انرژي و  اتخاذ زماني براي ارزيابي و تشخیص از پروژه هاي خود که آيا توان -11تجارب جديد. 

اتخاذ کلاسها و کارگاه هايي براي مشورت کردن و جستتجوي راههاي  -12را مصرف آنها کنید يا نه. 

شناختن  -14ة برنامه ها براي کاهش فشار و مشکلات . مرتب کردن دوبار -13تازه. تازه براي مسائل 
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يادگیري براي پذيرفتن خود با همة  -15محدوديتهاي خود و يادگیري همساز شدن با اين محدوديتها. 

تفويض کارها با يک همکار براي کوتاه مدت  -14عیوب که مستلزم بخشش خود در هنگام خطاست. 

شکل دادن حمايتهاي گروهي با همکاران  -11ژه مشترک. يا دعوت از يک همکار براي  اجراي پرو

توسعه کارهاي ذوقي و احساسي که  -18براي مواقع بروز ناکامي، مشکلات و نیاز به حل مسائل. 

فعال شدن در حرفة  -21ايجاد فرصت هايي براي رشد معنوي و روحي. -19خوشي مي آورند. 

؛ به نقل از زمردي، 1994براي رشد شخصي.)کري، انتخاب مشورت به عنوان راهي  -21سازماني خود. 

1382).    

 

 كاهش فرسودگي:

علیرغم ماهیت نافذ فرسودگي به عنوان يک مشکل سازماني، تحقیقات نسبتاً کمي در حال حاضر 

بدان اختصاص داده شده است.در اينجا ما دو رويکرد اصلي درباره برنامه هاي مداخله اي به منظور 

تلاش به منظور  -2تلاش براي تغییر دادن افراد)کارمندان( و -1دنبال مي کنیم؛ کاهش فرسودگي را 

 (. 4،2114و برکلي 3؛ به نقل از هالبسبن2112، 2و بونک 1تغییر دادن سازماني)شافلي

که به دنبال تغییر افراد هستند هم به لحاظ تحقیقاتي وهم به لحاظ عملي رايج تر هستند، برنامه هايي

ين باور است که فرسودگي دقیقاً از مشکلات انساني است يا اين فرض که تغییر دادن افراد شايد بخاطر ا

نسبت به تغییر سازماني آسان تر است. بطور کلي اين برنامه ها مهارتهاي مقابله با استرس را که از 

 فرسودگي ناشي شده اند را در افراد تقويت مي کنند. 

                                                 

 
 
1 - Schaufeli   
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د. اين برنامه ها هر از گاهي، منجر به کاهش خستگي عاطفي ارزيابي اين برنامه ها مشکل مي باش

مي شوند ولي به ندرت اين برنامه ها روي ادراکات موفقیت فردي و مسخ شخصیت اثر مي گذارند. 

مي شود ادعا کرد که کاهش خستگي عاطفي منجر به کاهش مسخ شخصیت و افزايش ادراکات 

تر براي کاهش فرسودگي، تغییر در محیط کاري  موفقیت فردي خواهد شد ولي رويکردي نويد بخش

 افراد مي باشد.

ديگر برنامه به انتظارات برآورده نشده و بي عدالتي در مبادله اجتماعي از دلايل بالقوه فرسودگي 

به کاهش فرسودگي از طريق تعديل در اهداف، انتظارات   1پايه -ذکر شده اند. برنامه مداخله در گروه

ها با محیط واقعي کار مي باشد. خلاصه در تمام موارد تلاش براي کاهش و هماهنگ کردن آن

فرسودگي شغلي معطوف به استرس زاهاي سازماني خاصي بوده که گمان مي شده عامل فرسودگي 

هستند. ما به اين نتیجه رسیده ايم که مي توان فرسودگي شغلي را کاهش داد، اما نیاز به ايجاد  برنامه 

راي کاهش آن داريم به شرطي که اين برنامه هاهمراه با شواهد تجربي باشند)پس هاي مناسب)نو( ب

براي کاهش فرسودگي مي توان به تغییر افراد، تغییر سازماني، رعايت عدالت و مساوات، تعديل در 

انتظارات و اهداف افراد، تغییر در محیط کاري و ايجاد برنامه هاي نو  را اشاره کرد( )هالبسبن و 

 (.2114 ،برکلي
 

 

 

 الزامات شغل  -براي كاهش فرسودگي بر اساس مدل حفظ منابع و مدل منابع 2راههاي پیشنهادي

الزامات شغل پیشنهاد مي کنند که تا جايي که بتوانیم نیازها را  -مدلهاي حفظ منابع و مدل منابع

کاهش مي يابد. اجرا کاهش و منابع را براي کارمندان تأمین کنیم، به همان اندازه میزان فرسودگي 

کردن اين ايده ها بدان معناست که که سازمانها بايد به نیازهايي که کارمندان با آن مواجه هستند و 

                                                 

 
 
1 - Group-based 

2 - Alternative 



 

 
 

40  

همچنین منابع موجود توجه کنند. همچنین ذکر شده که منابع حمايت اجتماعي در شرايط صحیح مي 

راي يافتن روشهاي دقیق براي ارائه تواند به کاهش فرسودگي کمک کنند، البته نیاز به تحقیق بیشتر ب

منابع به کارمندان هستیم بطوريکه بتوان نیازهايي که آنها با آن مواجه هستند را برآورده کنند. يکي از 

 اين نیازها انتظارات غیرواقعي در مورد شغل است که مخصوص عدم تناسب کارمند با سازمان.

هم مي توانند به کاهش فرسودگي   2انتظاراتو شیوه هاي کاهش دهنده  1ديدگاههاي واقعي شغلي

کمک کنند، چرا که انتظارات شخص جديد الورود را تعديل مي کنند تا اين انتظارات مطابق با آن 

چیزي باشد که فرد تجربه خواهد کرد. اين باعث کاهش فرسودگي و به تبع جابجايي شغلي مي شود، 

مديريت راهبردي منابع انساني است. يکي از  بنابراين يک را براي کاهش فرسودگي استفاده از

چالشهايي که براي طراحي برنامه هاي مداخله گر در جلوگیري از فرسودگي شغلي وجود دارد اين 

است که که بايد اين برنامه ها آنقدر ويژه باشند که بتوانند در يک سازمان اثربخش باشند، در عین حال 

داد زيادي از مشکلات سازماني را حل کنند. يک راه حل بايد آنقدر عمومیت داشته باشند که تع

استفاده از مدلهاي کلي تغییر سازماني و راهبردهاي مرتبط با آن است. يکي از اين راهکارها، تحقیقات 

است . در تحقیقات ضمن عمل اعضاي سازمان در مورد موضوعات مهم  3اقدام پژوهي يا ضمن عمل

ند و پس از آنکه افراد به ماهیت و عوامل منجر به فرسودگي مسائل سازمان به تفکر و تفحص مي پرداز

و  4شخصاً پي بردند، بطور گروهي سعي مي کنند راه حل هاي ممکن را آزمايش مي کنند )هالبسبن

 (.5،2114برکلي
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3 - action research  
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( از تحقیقات ضمن عمل براي بررسي فرسودگي بالاي 2113) 2، هالبسبن و موم فرد 1اخیراً اسبرن 

ک آتش نشاني که در يک مرکز نظامي مستقر شده بود به تحقیق پرداختند. آنها با مشاهده، شغلي در ي

مصاحبه، بررسي و تشکیل گروهاي متمرکز توانستند به کارکنان آتش نشاني کمک کنند تا عوامل 

فرسودگي شغلي خود را پیدا کنند. يکي از اين تحقیقات تمريني بود که تمامي اعضاي آتش نشاني به 

ر جمعي سعي کردند وظايف اصلي سازمان خود را از نو بنويسند. هدف از اين کار ، تشکیل ساختار طو

بود.  سازماني، ايجاد فرصت براي همکاري بین مديريت و کارکنان و همچنین ايجاد حمايت اجتماعي

نشان داد که مداخله باعث کاهش فرسودگي شغلي شده  ،اين تحقیق که يک سال به طول انجامید

است. نکته اساسي در مورد برنامه اين افراد ويژه بودن مداخله هاي مورد استفاده نبود بلکه نکته اساسي 

اين بود که آنها برنامه اي را طراحي کردند که مناسب نیازهاي خاص آن سازمان بود. آنچه که در 

ر عیني نشان داد تحقیقات فرسودگي شغلي مهم است انجام تحقیقات طولاني مدت است تا بتوان به طو

 (.  2113)اسبرن و همکاران،  که راهبردهاي مداخله اي تا چه حد کارآ هستند
 

 راههاي مقابله با فرسودگي شغلي: 

 آيا راهيآيد که وقتي فرد دچار عارضه يا اختلال فرسودگي شغلي شد، حال اين سؤال پیش مي

پاسخ مثبت است و شواهد و يافته هاي براي رهايي او از اين وضع بیماري زاوجود دارد؟ خوشبختانه 

علمي نشان مي دهد که امکان بهبود و بازگشت سلامتي فرد وجود دارد. اگر از میزان فشارهاي رواني 

وارده بر افراد کاسته شود، اگر افراد مبتلا به فرسودگي شغلي مورد حمايت سرپرست واحد محل کار 

اگر اين افراد براي خود تفريحات سالم و سرگرمي و خود، همکاران، دوستان وآشنايان قرار گیرند 

                                                 

 
 
1 - Osburn 

2 -  Mumford 
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هاي خارج از  محل کار داشته باشند، حداقل بعضي از آنها، نگرشهاي مثبتي نسبت به کار خود پیدا مي 

کنند و بهره وري آنان مانند سابق بهینه مي شود. البته بايد در نظر داشت که اين نوع ترمیم يا بازتواني 

و با به کارگیري راهبردهاي مقابله اي درست، که فرد به خود کمک کند در شرايطي حاصل مي شود

خود را از دام فرسودگي شغلي نجات دهد. به هر حال بايد دانست که همه روشهايي که براي کاهش 

  فرسودگي شغلي به کار گرفته مي شود، مناسب نیستند. 

و  رتغیی -تغییر يا تعديل کار ب -هنگامي که فرسودگي شغلي رخ مي دهد دو راه وجود دارد: الف

محرک هاي استرس زا مانند تعديل واکنش هاي افراد نسبت به محیط کار. تغییر محیط کار بر کاهش 

کارهاي سنگین، ساعات کار طولاني و عدم مشارکت کارکنان در سازمان تأکید دارد. و تغییر واکنش 

ثر مانند آموزش راهبردهاي مقابله مؤثر و افراد در برابر محیط شامل برقراري روش هاي سازگاري مؤ

 (. 1381شرکت در گروههاي حمايتي است)عابدي، 

استراتژيهاي مؤثر در مقابله با فرسودگي شغلي اين است که به مردم کمک کنیم تا معنايي را براي 

کارشان پیدا کنند. زمانیکه واکنش خود مختار در دسترس نیست، مقابله کوششهايي است که براي 

؛ به نقل از 2112، 1؛ بوريش1984لازاروس و فولکمن، رايط آسیب، تهديد يا کشمکش غلبه مي کند)ش

 زارع(.

 

 عوامل تأثیر گذار در درمان فرسودگي شغلي: 

افرادي که از فرسودگي شغلي رهايي  نقش خود مختاري و استقلال در بهبود فرسودگي شغلي: -1

موانع اداري و سیاست هاي سازماني اجتناب کنند. در اغلب يافته اند، ترتیبي اتخاذ مي کنند که از 

                                                 

 
 
1 - Burish 
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مي دهند و محیط هاي کاري را مي يابند که از درجة بالايي از  رموارد آنها شغل هايشان را تغیی

 خودمختاري برخودار باشد.  

از حمايت به همراه حتي افراد با تجربه نیز به مقدار مشخصي  محیط كاري حمايت كننده: -2

 نیاز دارند که سازمان براي کارشان ارزش قائل شود و از تلاشهايشان قدرداني کند.   ريخودمختا

اين موضوع به نظر مي رسد که فوق العاده مهم است. بعضي از  دريافت اعتماد از طرف رئیس: -3

حرفه ها نیازمند سطح بالايي از اعتماد از طرف مافوقشان مي باشند. آنهايي که از طرف مافوق خود 

 حمايت نمي شوند، به احتمال زياد آسیب مي بینند. 

که مورد تشويق و قدر داني قرار مي گیرند نسبت افراد هنگامي  اهمیت قدر داني و بازخورد: -4

 به کارشان احساس تعهد بیشتري مي نمايند و تلاششان مضاعف مي گردد. 

زن و شوهرشاغل( افراد شاغل در خانواده هاي دو شغلي)  انعطاف پذيري بین كار و خانواده: -5

 نیاز به حمايت و انعطاف پذيري بیشتري بین انتظارات کاري و مسئولیت هاي خانوادگي دارند. 

يک منبع مهم براي رشد حرفه اي آگاهي سرپرستان  براي آموزش مداوم: حمايت سازماني -4

شغلي بیشتري  است. افرادي که در کلاسهاي آموزش شرکت مي کنند، از تعهد شغلي و رضايت

 برخودارند. 

افرادي که نسبت به نیروها، نقص ها و ترجیحات خود آگاهي دارند، در  رشد بینش حرفه اي: -7

 تصمیم گیريهاي شغلي اشان، با مشکلات کمتري مواجهه هستند. 

افرادي که براي رسیدن به يک تعادل بین کار و ديگر قسمت  توازن بین كار، خانواده و تفريح: -9

 (.1315بیگي، فیروزبخت و ) ال بیشتر در همة امور موفق ترندزندگي تلاش مي کنند، به احتم هاي
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