
 

 

 مقدمه
یکی از موقعیت های ایجاد کننده فشار روانی و استرس ،            

شغل و محیط کاری اشخاص می باشد . نوع و عرصه حرفه ، 

تقاضاهای مفرط برای کار سخت و دشوار ، خطر جسمانی و سایر 

 "  :  انواع ناسازگاری طولانی مدت با حوزه کاری شخص تحت عنوان 

رح شده اند یکی مط "تنش های شغلی  "یا  "محرک های تنش زا

 "فرسودگی شغلی  "از جنبه های عمده استرس شغلی ، پدیده 

به این دلیل است که تأثیری  فرسودگی شغلی اهمیت موضوع است .

مستقیم بر عملکرد کارکنان دارد و موجب عدم رضایت شغلی و 

افزایش احساس عدم امنیت فرد می شود و در نهایت منجر به 

 .  گرددد در سازمان می اخلاقی افرا رفتارهای غیر

 فرسودگی شغلی  تعریف
فرسودگی شغلی را می توان به عنوان واکنش فرد به عوامل فشار    

خستگی مفرط تعریف کرد زای بین فردی در محل کار و یک حالت 

  که از کار سخت و بدون انگیزه و علاقه ناشی می شود .

 ابعاد فرسودگی شغلی 

 خستگی عاطفی
بعد مرکزی و فردی فرسودگی شغلی ، خستگی عاطفی می باشد . 

تجربه احساس تنش ، مخصوصاً احساس منظور از خستگی عاطفی 

کاری و خستگی مزمن ناشی از کار بیش از اندازه است . گرانباری 

 تعارضات شخصی در محل کار از منابع اصلی خستگی هستند .

 مسخ شخصیت 
عد بین فردی فرسودگی است که به عنوان یک مسخ شخصیت ، بُ

احساس خستگی ایجاد می شود . هنگامی که حفاظ در برابر 

خستگی ، برای شخص بسیار طاقت فرسا می شود او از کار جدا شده 

 .  ونسبت به مراجعان و همکارانش بد گمان و از آنها جدا می شود

  کاهش پیشرفت فردی 

کاهش پیشرفت فردی به احساس از دست دادن کارایی و بهره وری 

در کار اشاره می کند بنابراین ، علاوه بر کاهش انرژی هیجانی ، 

 فرسودگی بر جداسازی میان فردی و نیز جداسازی فردی از کار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این حالت فرد احساس می کند در در شغل خود دلالت دارد 

 .پیشرفتی نداشته است 

شخصی که از فرسودگی شغلی رنج می برد ، اغلب احساس خستگی 

 عاطفی جسمانی و هیجانی ، ناخشنودی شغلی با کاهش بهره وری

ش غریبه است ، چنین احساساتی کرده و احساس می کند با همکاران

موجب ایجاد نگرش های منفی در فرد نسبت به خودش ، کارش و در 

 مجموع زندگی اش می شود .

ا که رفتار اخلاقی نقش مهمی در پیشرفت و اثر بخشی سازمان از آنج

در رسیدن به اهداف دارد ، عدم توجه به فرسودگی شغلی پیامدهای 

نا خوشایندی مانند کم کاریهای پنهان و آشکار شغلی ، تقویت روابط 

غیر رسمی منفی ، کاهش اثر بخشی سازمانی و تضعیف فرهنگ 

 .  داردسازمانی را به دنبال 

 برخی از عوامل تأثیر گذار بر فرسودگی شغلی عبارتند از :

 

  عدم تناسب شغل با شخصیت ، استعداد و علاقه 

شخصیت از عوامل تأثیر گذار بر فرسودگی شغلی است . به کار 

گماردن افراد در شغلی که متناسب با شخصیت فرد نیست و 

علاقه قابل هم چنین در آن نه استعداد قابل توجهی دارد و نه 

ملاحظه ای به مرور زمان منجر به خستگی عاطفی در افراد شده 

 و در نهایت باعث می شود چنین افرادی کارگریز شوند .

  ناسازگاری همکاران با یکدیگر 

 کارکنانبین اجتماعی و کاری صحیح روابط وجود عدم        

همکاران خشونت ، سوء استفاده و حسادت  ،ناسازگاری باعث 

. گاهی در نهایت موجب مسخ شخصیت افراد می شودو 

اقدامات غیر  کارکنان در نتیجه این احساسات منفی دست به 

 می زنند.رساندن به هم  و آسیب علیه یکدیگر اخلاقی 

 احساس اجحاف 

ای است که با واژگانی چون ظلم و احساس اجحاف پدیده       

شود. احساس اجحاف احساسی است که از عدالتی بیان میبی

های فرد )بجا یا نابجا( ناشی برآورده نشدن توقعات و خواسته

می داند و ها را حق مسلم و مشروع خود میشود که آنمی

زمانی به که آن حق یا حقوق به دست فرد، گروه یا سا پندارد

 ناحق از وی سلب شده است. به عبارت دیگر، احساس اجحاف 

واکنش فرد به توزیع غیر منصفففانه )واقعی یا تخیلی( منابع و 

نکته مهم اینکه احساس اجحاف است   .امکانات موجود است

که در خور توجه می باشد نه خود اجحاف . چه بسا اجحافاتی 

رخ می دهد ، اما فرد قربانی متوجه آن نیسففت و نمی داند که 

اجحافی در کار بوده است ، یا همان را که عده ای اجحاف می 

یت ، افرد اجحاف شففده گونه ای دیگر تلقی کند . درنه نامند

  در فرد ر به برداشت افراد از شرایط مربوط می شود .این ام
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ساس می کند تلاشهای وی از لحاظ مادی مدت زمان طولانی اح

 و پیشرفتی   و معنوی در سازمان نادیده گرفته شده است

 در زمینه شغلی خود نداشته است .

 : کننده فرسودگی شغلی برخی از عوامل کنترل 

 در زمینه شغل برخورداری از تخصص 

تخصص لازم مربوط به شغل خود را ندارد و فرد در برخی مواقع 

به حیطه کاری خود ، انجام شرح وظایف برای  به دلیل نا آشنایی

او بسیار دشوار است و کمتر به این مسأله می اندیشد که آگاهی 

خود را بالاتر ببرد و به جای آن تلاش خود را برای صرف مقایسه 

ا سایر همکاران می نماید. برگزاری دوره های وضعیت خود ب

آموزشی ضمن خدمت کمک به درک اهمیت شغل فرد می نماید 

 اقه به کار را همراه خواهد داشت که متناسب با آن انگیزه و عل

 استقلال کارکنان در محل کار   
تقسیم قدرت و اجازه دادن به کارکنان برای تصمیم گیری بر 

وظیفه ی اداری موجب همکاری و اساس سطح مسئولیت و 

منجر  و در نهایت  مشارکت آنان در رسیدن به اهداف سازمان

 به افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنان می شود.

 برگزاری دوره های آموزشی اصول اخلاق کار 

با آموزش کارکنان در حیطه اخلاق حرفه ای ، این اطمینان به 

محیط کار ترویج  دست می آید که روحیه تلاش و پشتکار در

می شود و خوب کارکردن و رعایت عدالت و از خودگذشتگی 

 در کار به عنوان فضیلت وجود دارد .

  رهبری اخلاقی 
کارکنان رهبر را به عنوان نمایندۀ سازمان می پندارند و          

تمامی رفتارهای رهبر ، حتی در رفتارهای بین فردی کارکنان 

نیز تأثیر می گذارد . وقتی کارمند احساس نماید رهبرش به 

اصول اخلاقی پایبند است ، در ضمیر ناخودآگاه خود ، نوعی 

ش می کند فراتر اعتماد به مدیر و سازمان احساس کرده و تلا

از بایدهای نوشته شده و با روحیه ای جهادی ، در مسیر تعالی 

سازمان و تحقق اهداف سازمان گام بر می دارد . بنا براین 

رهبری اخلاقی از طریق تأثیر بر کارکنان ، می تواند بر روی 

 عملکرد آنها نیز تأثیر بگذارد.

بیشتر  رکنانفرسودگی شغلی در کااز آنجا که هرچه           

باشد ، رفتار اخلاقی کاهش می یابد . بنابراین سوق دادن 

از طریق ایجاد جو باید  کارکنان به سمت رفتارهای اخلاقی

، شفافیت در شرح وظایف و مسئولیت ها  همکاران اعتماد بین 

که موجب افزایش رضایت شغلی و کاهش احساس خستگی 

چند که تمام  . هرصورت بگیردعاطفی در کارکنان می شود 

 متوجه کار فرمایان نیست ،  فرسودگی شغلیتأثیرات ناشی از 

بلکه خود شخص یا کارمند هم در این موضوع می تواند دخیل 

باشد و تلاش کارمند برای ارتقاء سطح کیفیت وظایف محوله از 

مواردی است که می تواند به افزایش عزت نفس و در نهایت 

 وی کمک کند .  دگی شغلی فرسواحساس امنیت شغلی و رفع 
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 وم پزشکی شاهرودلعدانشگاه          

  معاونت آموزشی       

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی        
 
(1۲)  

سازمان  کارکنان در فرسودگی شغلی   
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