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از  امروزه بسیاری از مردم دنیا 
افسردگی رنج می برند و این مشکل 
می تواند ریشه در علل مختلفی 
داشته باشد؛ از مشکالت شخصی 
و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 
نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی 
افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و این 
عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و 
طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال ملوان ها، 

مهمانداران، رانندگان کامیون و... 
در »سالمت« این هفته با دکتر حامد محمدی کنگرانی، 
روان پزشک و عضو کمیته رسانه انجمن روان پزشکان 
افسردگی در  پیامدهای  ایران، درباره ریشه ها و 
مشاغل خاص و همچنین ارتباط این گونه افراد با 
خانواده هایشان گفت وگویی کرده ایم که در ادامه 

می خوانید. با ما همراه شوید.

: اگر موافق باشید، گفت وگویمان را از 
تعریف فرسودگی شغلی شروع کنیم.

بله، فرسودگی شغلی، در واقع، تحلیل قوای روانی است 
که گاهی نیز با افسردگی همراه است. خستگی جسمی، 
هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طوالنی مدت در 
موقعیت کار سخت باعث فرسودگی شغلی می شود. در 
این وضعیت معموال قدرت و توانایی افراد کم می شود 
و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش 
پیدا می کند. معموال در این حالت ها شخص در محیط 
کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار 
می کند و این فشار، پیوسته و همیشگی است و سرانجام 
به احساس فرسودگی تبدیل می شود. فرسودگی شغلی 
به  نوعی در قالب فقدان انرژی و نشاط نیز تعریف 
می شود که بر اثر آن شخص احساس کسالت  باری را 

نسبت به انجام رفتار شغلی اش نشان می دهد.
: آسیب هایی که فرد در این حالت می بیند، 

چیست؟
اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی 
بدنی با بروز عالیمی مثل سردرد، تهوع، کم خوابی و 
تغییراتی در عادات غذایی است. فرسودگی عاطفی 
مانند افسردگی، شامل احساس درماندگی و ناکارایی 
در شغل و همچنین نگرش های منفی نسبت به خود، 
شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی است.

: آیا طوالنی بودن ساعات کار هم در 
ایجاد این مساله نقش دارد یا نه؟

بله، قطعا نقش دارد. هر چقدر ساعات کار بیشتر 
باشد، این مساله در فرد بیشتر نمایان می شود و حتی 
به مرور زمان این فرسودگی می تواند خود را به شکل 

بیماری نیز نشان دهد.
: آیا داشتن استرس می تواند دامنه این 

مشکل را بیشتر کند؟
بله، استرس زیاد، فرد را نگران و از نظر جسمی خسته 
می کند بنابراین بهتر است افرادی که استرس باالیی 
دارند و مضطرب هستند، هرگز به سمت مشاغل 
سخت مانند رانندگی کامیون ، ملوانی، و... نروند زیرا 
هم خودشان آسیب خواهند دید و هم اطرافیانشان.

: افرادی که شغل های خاصی دارند مثل 
مهمانداران که باید بیشتر وقتشان را در پروازهای 
طوالنی مدت بگذرانند، چطور می توانند خانواده 

خود را هم گرم و صمیمی نگه دارند؟
متاسفانه بعضی از مشاغل ساعات کار متغیر و باالیی 
دارند، مثل همین شغلی که شما اشاره کردید یا پرستاری 
و پزشکی که جزو مشاغل شیفتی هستند. به هر حال، 
کسی که به سمت انتخاب چنین شغل هایی می رود، 
باید هم ظرفیت خود را بشناسد و هم قبال به همه 
این مسائل آگاهانه فکر کرده باشد. این گونه شغل ها 

ساعات منظم کاری ندارند و این مساله روابط بین فردی 
را به هم می ریزد، بنابراین توصیه اولم این است که 
آگاهانه و منطقی شغلتان را انتخاب کنید و سعی کنید 
زمانی را که در خانه هستید، تمام وقت خود را کنار 
خانواده و فرزندانتان بگذرانید؛ با هم بیرون بروید و 
با هم غذا بخورید. سعی کنید حتما با هم گفت وگو 
داشته باشید تا خال ءها را کمرنگ کنید و از با هم 

بودن لذت ببرید.
: به نظر شما کدام تیپ های شخصیتی نباید 

دنبال مشاغل خاص بروند؟
سوال خوبی پرسیدید. معموال افرادی که به خانواده 
خود وابستگی شدیدی دارند یا تغییر آب و هوا را 
سخت می پذیرند یا از تنهایی واهمه دارند، بهتر است 
دنبال این گونه مشاغل نباشند زیرا در درازمدت به 
فردی پرخاشگر و منزوی تبدیل می شوند یا دچار 
افسردگی های شدید خواهند شد. عدم آمادگي براي 

احراز شغل، متغیرهاي جمعیت شناختي و ویژگي هاي 
در  درون فردي  عوامل  به عنوان  افراد  شخصیتي 
نبودن  آماده  فرسودگي شغلي شناخته شده است. 
درون فردي  متغیر  یک  به عنوان  شغل  احراز  برای 
نقش تعیین کننده اي در فرآیند فرسودگي شغلي دارد. 
افرادي که آموزش هاي الزم براي احراز شغل کسب 
نکرده اند، آمادگي بیشتري براي مبتال شدن به فرسودگي 
شغلي دارند. متغیرهاي جمعیت شناختي شامل جنس، 
سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل و سابقه کار 
نقش موثري در فرسودگي شغلي دارند. ویژگي هاي 
شخصیتي افراد مي تواند به عنوان زمینه ساز فرسودگي 
شغلي عمل کند. به عنوان مثال افرادي که عزت نفس 
باالیي دارند در مواجهه با مشکالت و موقعیت هاي 
خطرناک مقاوم و فعال هستند، در حالي که افراد با 
عزت نفس پایین سعي مي کنند از موقعیت هایي به 

این شکل اجتناب کنند.

یکي دیگر از عواملي که در بي رمقي، تنیدگي یا فرسودگي 
شغلي نقش قابل توجهي دارد، شیوه اي است که افراد 
براي کنار آمدن با فشار رواني ناشي از کار زیاد، به 
کار مي گیرند. بعضي از افراد اساسا تاثیرگذار هستند 
و فعاالنه با رویدادها روبرو مي شوند و انرژي زیادي 
را صرف اثرگذاري بر وقایع و محرک هاي تنش زاي 
پیش بیني شده مي کنند. به بیان دیگر، از شیوه کنار 
آمدن با مشکالت و در عین حال کنترل معضالت 
استفاده می کنند اما برخي اشخاص فقط واکنش هیجانی 
نشان داده و اجازه مي دهند رویدادها و اتفاقات بر آنها 
تحمیل شود، اما تحمل پذیرش عوارض و نتایج چنین 
رویدادها و حوادثي را هم ندارند. این روش برخورد 
را مي توان تسلیم شدن در برابر مشکالت یا فرار از 
آن نامید. در مجموع، افرادي که براي کنترل مشکالت 
خود در کار از راهبردهاي مناسب استفاده مي کنند، 
کمتر دچار فرسودگي شغلي مي شوند و ارزیابي آنها 

از پیشرفت شخصي خود نیز مثبت تر از کساني است 
که از راهکارهاي مناسب استفاده نمي کنند. برعکس، 
افرادي که شیوه تسلیم در برابر مشکالت یا فرار از آن 
را انتخاب می کنند، بیشتر در معرض فرسودگي قرار 
مي گیرند. روش ها و راهبردهاي نامناسبی که افراد در 
پاسخ به محرک هاي تنش زاي ناشي از شغل و زندگي 
به کار می برند، نقش مهمي در احتمال قرباني شدن 

آنها و گرفتار آمدن در دام فرسودگي ایفا مي کند.
: برای اعضای خانواده این گونه افراد چه 

پیشنهادی دارید؟
آنها می توانند در نزدیکی محل کار همسر یا فرزندشان 
زندگی کنند یا هفته ای یک بار به محل کار او بروند یا 
سعی کنند لحظه های شادی را برای کل خانواده رقم 

بزنند تا با خاطره ای خوب از هم جدا شوند.
: آیا دارودرمانی به این افراد کمکی می کند؟
بله، البته کنار دارودرمانی، جلسات مشاوره هم باید 
تشکیل شود تا فرد فرصت پیدا کند از ناراحتی ها و 

دغدغه هایش سخن بگوید.
: تغذیه و ورزش چقدر در کاهش این 

فرسودگی روانی و جسمی تاثیر می گذارد؟
خیلی زیاد. مصرف انواع ویتامین و سبزی و همچنین 
پروتئین ها فرد را از خمودگی و بی حوصلگی خارج 
از طرفی، ورزش به خصوص ورزش های  می کند. 
هوازی استرس فرد را کم و او را با نشاط خواهد کرد.

قبیل اختالالت ریشه ژنتیکی  این  آیا   :
هم دارند؟

بله، به نوعی می شود گفت این قبیل اختالالت هم 
درون زاد هستند، هم برون زاد. عوامل درون زاد شامل 
زمینه ژنتیکي فعال و اختالالت هورموني است. کسانی 
که در خانواده شان سابقه اختالل خلقي وجود دارد، 
نسبت به افرادي که این سابقه فامیلي را ندارند، با احتمال 
بیشتري دچار افسردگي می شوند. عامل دیگر تغییر در 
میزان بعضي از هورمون ها و انتقال دهنده هاي شیمیایي 
عصبي مغز است. این مواد مي توانند در بروز اختالالت 
خلقي تاثیرگذار باشند. البته ما نمي توانیم نتیجه گیري 
کنیم کسي که ژن فعال افسردگي دارد، افسرده مي شود، 
بلکه مجموعه اي از عوامل سبب افسردگي مي شود، 
مثل سطح استرس هایي که در زندگي تجربه مي کنیم.

: محیط کار را چگونه می توان دلپذیرتر 
کرد تا احتمال بروز افسردگی و فرسودگی شغلی 

کاهش یابد؟
راهکار های متعددی وجود دارد؛ مثال بعد از کار، 
کنند  سعی  و  صحبت  هم  با  می توانند  همکاران 
فعالیت های شاد و مشترکی مانند تمرین های ورزشی 
داشته باشند و به شیوه های مختلف به یکدیگر انرژی 
مثبت بدهند و کمتر از غم و غصه هایشان به همدیگر 

بگویند.

فرسودگی شغلی 
به منزله تحلیل 

قوای روانی فرد 
است که گاهی نیز 
با افسردگی همراه 

می شود. خستگی 
جسمی و روانی به 
دنبال قرار گرفتن 

طوالنی مدت در 
موقعیت های سخت 

کاری می تواند به 
فرسودگی شغلی 
بینجامد. در این 
وضعیت معموال 

قدرت و توانایی 
افراد کم می شود 
و رغبت و تمایل 

آنها برای انجام کار 
و فعالیت کاهش 

پیدا می کند
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فرسودگی شغلی در کمین شماست
 محبوبه 

ریاستی

»بادیگارد« با بازی خیره کننده پرویز پرستویی، 

شخصیتی است که شغلی سخت و طاقت فرسا دارد. 

او از همه چیز زندگی  خود اعم از همسر و فرزندش 

می گذرد تا از شخصیت های مهم نظام محافظت 

و  اعتقاد  از  حراست  را  حفاظت  وظیفه  و  کند 

که  علت حوادثی  به  اما  می داند  ایمان خودش 

رخ می دهد، دچار تردید می شود...


