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 چکیده 

و شغل  ن فردیبفرسودگی شغلی به عنوان سندرم تحلیل قوای جسمی و روانی تعریف میگردد، که در پاسخ به فشارهای حاد 

ی های از ویژگ. زای مزمن هیجانی و بین فردی است د. فرسودگی شغلی پاسخی تأخیری به عوامل استرسیجاد میشوا

لی مانند ودگی شغپنهانی و غیر قابل تشخیص آن در افراد مبتال می باشد؛ به عبارتی فرس فرسودگی شغلی پیشرفت و گسترش

ر، حال حاض فرسودگی  شغلی در .است یزی باقی نماندهمی شود جز خاکستر چشعله ها یی از آتش است که  وقتی خاموش 

 آغاز و 2019ز سال درمانی به حساب می آید. موج پاندمی کرونا ویروس که ا -یك مشکل شایع در تمام سیستم های بهداشتی

ین همه گیری ابله با ادم مقا نیز خط مقتا کنون نیز ادامه دارد توانسته است تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. بیمارستانه

ز عات قبل امطال .ذیرفته اندپمیباشند و پرستاران بیشترین نیروهای تخصصی هستند که مسولیت مراقبت از این بیماران را 

 نوان یكعبه اضر حنوشتار   رستاران وجود دارد.پح باالیی از فرسودگی شغلی در طهمه گیری در ایران نشان داده اند که س

 19- والنی مدت کویدطسعی دارد تا شرایط موجود را بررسی و درباره تهدیداتی که بحران  (Perspectiveمقاله بیان دیدگاه )

 میتواند در این زمینه ایجاد نماید هشدار دهد. 

 
Burnout is defined as a syndrome of physical and mental exhaustion, which occurs in response to 
acute pressures between a person and the job. Burnout is a delayed response to chronic emotional 
and interpersonal stressors. One of the characteristics of burnout is its hidden and indistinguishable 
development and spread in people with it; In other words, burnout is like flames of fire that, when 
extinguished, leave nothing but ashes. Burnout is currently a common problem in all health care 
systems. The Corona virus pandemic wave that started in 2019 and continues to this day has been 
able to affect the whole world. Hospitals are also at the forefront of dealing with this epidemic, and 
nurses are the most specialized force that has taken responsibility for caring for these patients. Pre-
epidemic studies in Iran have shown that there is a high level of burnout in nurses. The present 
article, as a Perspective article, seeks to examine the current situation and warn of the threats that 

the long-running Covid-19 crisis may pose in this regard. 
 

 ، کرونا، فرسودگی شغلی، بیمارستان، پرستار19-کویدواژگان کلیدي: 
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 متن 
را سندرم تحلیل قوای   توسط فرودنبرگر مطرح شد. او این پدیده 19۶0شغلی برای اولین بار در اواخر دهه  دگی واژه فرسو

. بر اساس تحقیقات (2020کمال,  & ی)کوهمی آیدجسمی و روانی نامید که در افراد شاغل در حرفه های امدادی به وجود 

. (et al., 2020 نژاد)باالترین میزان صدمات شغلی و ازجمله فرسودگی شغلی را دارا می باشند درمانی-متعدد، مشاغل بهداشتی

اصفهانی در  .(Hojat & Zeinijahromi)ل در پایان روز، یك نفر دچار تحلیل می شودطبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغ

گذارد. در  می تاثیر ایران های بیمارستان پرستاران سوم یك روی تقریباً شغلی مطالعه مروری خود نشان داد که فرسودگی

ایران  بیمارستانهای در پرستاران شغلی فرسودگی اغلب مطالعات مروری و جامع انجام گرفته مشخص شده است که شیوع

را  %50هر چند برخی مطالعات شیوع باالی  .(2019, پروانه &* اصفهانی)( می باشد%95با حد اطمینان  %32-19) %25حدود

 %51و  %4میباشد. این آمار در آمریکا و ژاپن به ترتیب %50اعالم نموده اند اما حد متوسط بدست آمده در اغلب مطالعات زیر 

 & ,Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda, & Katoh, 2004; Vahey, Aiken, Sloane, Clarke)گزارش شده است

Vargas, 2004). 

مراه بیمار، ه نبه باو تعامالت همه جا ، محیط فیزیکی نامناسب، حجم کاری زیادمراقبت از بیماران، شنیدن درد و رنج آنان

 ازید. حساب بیا رفه بهقوای جسمی و روانی جزو جدایی ناپذیر این ح بیمار، همکاران و ... باعث میگردد تا تحلیل و فرسودگی

 بیماران، میر و رگم کم، اجتماعی حمایت باال، کاری فشار مانند طوالنی استرسهای با مواجهه دلیل به پرستاران دیگر، طرفی

 کیفیت افت دیگر، سوی از. میشوند شغلی فرسودگیسندرم  دچاربیشتر  دیگر مشاغل سایر به نسبت ...و طوالنی شیفتهای

بسیاری  ودگی شخصی تخریب زن بی انگیزگی در ارتقا شغلی، ، کم توجهی به حقوق بیمار، غیبت از محیط کار،بیمار از مراقبت

 . باشد پرستاران شغلی فرسودگی ناگوار پیامدهای از میتواند از موارد دیگر

اد تعداد زی د وروداق می افتد. حال تصور کنید که یك بحران ماننهمه موارد ذکر شده در شرایط عادی در بیمارستانها اتف

هر لحظه  ومی باشد  شناختهبیماران، آنهم بیمارانی با یك بیماری ویروسی که رفتار ویروس و عالیم و نحوه انتقال آن تقریبا نا

عداد تاده است. غییر دای مختلف را تامکان بیمار شدن پرسنل را نیز بهمراه دارد. بیماری که نقش و عملکرد پرستاران بخش ه

الیی از ا درصد بامراه بمرگ و میرهای زیاد و احساس ناتوانی در مقابله با بیماری همه و همه می تواند شرایط معمول را که ه

ود. لذا سریع شتفرسودگی شغلی بوده است را به گونه ای تغییر دهد که بروز عوارض فرسودگی شغلی ذکر شده برای پرسنل 

ر ز زیر آوایمار ابپیش بینی می گردد که مانند سندروم کراش که پس از برداشتن فشار از موضع آسیب دیده و یا نجات جان 

مار را از درون متالشی نماید و ظرف هستند، بی 19-بیماری کویدهمه در خوشحالی و سرمستی موفقیت نسبی در مواجهه با 

ت که ن شکی نیسدر ای تیدرمانی کشور را با چالش های بزرگی روبرو نماید. البتهچند روز چند هفته یا چند ماه سیستم بهداش

ر زندگی دود را خحتی ممکن است عوارض فرسودگی شغلی مانند عوارض استرس پس از سانحه تا سالها باقی بماند و تاثیرات 

بمنظور  ارگروهیستاد ملی کرونا ک در کنار شخصی و حرفه ای پرسنل نشان دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد در اسرع وقت

ی در گی شغلبررسی و تعیین اقدامات الزم در این خصوص تشکیل شود. پیشنهاد میشود در یك پیمایش ملی میزان فرسود

 دد. کشور محاسبه و با آمارهای قبل مقایسه گردد و بالفاصله اقدامات الزم در این زمینه راحی و اجرا گر
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