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ضرورت هوش هيجاني در پرستاري و کاهش فرسودگي شغلي پرستاران

مقدمه :امروزه پرستاري به عنوان يکي از مشاغل مهم در حيطه

خود را کنترل کند ،از طريق خود مديريتي آن را بهبود بخشد ،از

بهداشت و درمان محاسبه ميشود که جداي از اهميت کليدي آن،

طريق همدلي ،تاثير آنها را درک کند و از طريق مديريت روابط ،به

بخش مهم و وسيعي ازجمعيت شاغل در حوزه درمان را نيز شامل

شيوهاي رفتار کند که روحيه خود و ديگران را باال ببرد)3( .

ميشود .اما اين حرفه به خاطر شرايط به خصوص خود از جمله

فرسودگي شغلي بعنوان سندرمي از خستگي عاطفي ،فرديت زدايي

کمبود نيروي انساني ،شيفتهاي کاري ،حجم زياد بيماران و...

(بيتفاوتي) و كاهش موفقيت فردي اولين بار توسط هربرت

پيامدهاي فيزيکي و جسمي خاصي را به دنبال دارد و از طرف

فرودنبرگر در سال  1974معرفي گرديد .اين سندرم مجموعهاي از

ديگر به عنوان يک حرفه پيچيده عالوه بر دارا بودن سطح هيجانات

عال يم و نشانههاي هيجاني ،نگرشي ،رفتاري و سازماني ميباشد)1( .

منحصر به خود ،نيازمند تعامالت مداوم با افراد مختلف (همکاران،

اداره اطالعات آمريكا بيان داشته است كه در ميان مشاغل ،مشاغل

بيماران ،خانوادهها) در محيطي با سطح استرس باالست و به نسبت

بهداشتي -درماني با باالترين ميزان آسيبهاي شغلي و از جمله

در صورت عدم توجه معضالت قابل توجهي از جمله فرسودگي

فرسودگي شغلي همراه هستند ،بنابراين با توجه به نتايج تحقيقات

شغلي را در پي خواهد شد.

فرسودگي شغلي در جامعه پرستاران باالست لذا براي پيشگيري

تحقيقات نشان داده کساني که در تماس مستقيم با بيماران ،مددجويان

از آن بايد به اين گروه توجه ويژهاي مبذول گردد ()4

و ...هستند در يک دوره کوتاه يا طوالني مستعد فرسودگي يا

فرسودگي شغلي در حرفه پرستاري ،نه تنها موجب بروز آسيبهاي

اصطالحا سندرم فرسودگي ميباشند)1( .

جدي رواني در پرستاران ميشود ،بلكه با افزايش ميزان غيبت،

بحث :در صورت عدم شناخت و کنترل صحيح اين هيجانات،

كاهش انرژي و بازده كاري به افت كيفيت مراقبت از بيماران

ضربات جبران ناپذيري به خود پرستاري و در مرحله بعد به

ميانجامد .فرسودگي شغلي يكي از عمده ترين پيامدهاي اجتناب

بيمار وارد خواهد شد ،امروزه هوش هيجاني تحت عنوان يکي از

ناپذيراسترس شغلي است و مادامي كه اين استرس از ميان برداشته

مهارتهاي شناختي مديريتي تاثيرات متفاوت و به خصوصي را در

نشود هم چنان ادامه خواهد داشت ()5

حرفههاي مختلف از جمله پرستاري ايجاد کرده است .در اينجا

در يک مطالعه براي بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازوكارهاي

سعي شده تا به ضرورت اين مقوله تحت عنوان يک عامل مهم و

دفاعي مشخص شد که ،آن دسته از افراد كه از سبكهاي دفاعي بالغ

تاثيرگذار در پرستاري به خصوص فرسودگي شغلي به صورت

استفاده ميكنند ،از هوش هيجاني باالتري برخوردارند ( .)6از طرفي

تخصصي پرداخته شود.

مهارتهاي هوش هيجاني فراهم کننده و زمينه ساز محيطي آرام

اصطالح هوش هيجاني اولين بار در سال  ۱۹۹۰توسط دانيل گلمن

ومثبت در جهت آرامش بيماران و پرستاران است ( .)7و در بررسي

تحت عنوان توانايي شناخت احساسات خود و ديگران براي انگيزش

رابطه درک هوش هيجاني و مقابله با استرس ،نتايج نشاندهنده

و مديريت خوب آنها در خود و ديگران مطرح شد .بر همين مبنا

اهميت درک هوش هيجاني به عنوان يکي از استراتژيهاي مفيد

براي هوش هيجاني به طور کلي دو دامنه در قالب يک چارچوب

مقابله با استرس در پرستاري است (.)8

در نظر گرفته شده که مربوط به خود و ديگران ميشود)2( .

پرستاران به خاطر درک هيجانات و نگرانيهاي بيماران و ارائه

از نظر دانيل گلمن ،هوش هيجاني مهارتي است که داراي يک

همدلي در انجام مراقبت و همچنين درک و مديريت هيجانات

چارچوب بوده و دارنده آن ميتواند از طريق خود آگاهي ،روحيات

خود نه تنها در جهت ارائه مراقبت مطلوب ،بلکه سالمت روحي

1ـ دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل (*نويسنده مسؤول)
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سخنراني

و رواني خود به هوش هيجاني نيازمندند)9( .

شغلي توجه بيشتري شده و به صورت بنيادي و کاربردي در اين

از طرفي هوش هيجاني به عنوان يک مشخصه مهم و موثر براي

رابطه تحقيقات و پژهشهاي خاص انجام شود .که با توجه به منابع

ايجاد مديريت پرستاري موفق ،افزايش کارايي پرستاري و کاهش

و تحقيقات انجام شده بدون شک ضرورت نياز پرستاري به مقولهاي

فرسودگي شغلي و جابجايي در حرفه پرستاري در حال تحقيق و

چون هوش هيجاني در راستاي نيل به اهداف غايي ملموس بوده و

بررسي بيشتر است (.)10

ميبايست در محيط دانشگاهي و درماني با چارچوب خاص خود

نتيجهگيري :بنابراين با توجه به شرايط خاص حرفه پرستاري و

به آن پردازش شود .حتي به صورت بنيادي به عنوان يک برنامه

تعامالت هيجاني و عاطفي موجود در آن و هدف مورد نظر که توجه

درسي در تحصيالت دانشگاهي دوره پرستاري گنجانده شود.

به سالمتي روان پرستاران در جهت ارائه مراقبت بهتر و کيفي به

کلمات کليدي :هوش هيجاني ،فرسودگي شغلي

بيماران ميبايست به موضوعاتي چون هوش هيجاني و فرسودگي

