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چکیده
هـدف پـژوهش   برخی مشاغل موجب فرسودگی شغلی بیشتر و افزایش مشکالت جسمی و روانشناختی و کـاهش بـازدهی مـی شـوند،     از آنجا که زمینه و هدف:

و جهت گیري مذهبی در مراقبین زندان هاي تهران و شهرستانهاي تابع با سایر گروه هاي شـغلی بـه   فرسودگی شغلی، عالیم جسمی، ناگویی خلقیحاضر مقایسه
بود.عنوان گروه کنترل 

در سایر حیطـه هـاي   227نفر مراقب زندانهاي تهران و شهرستانهاي تابع و 200نفر (427طرح پژوهشی که از نوع بررسی مقطعی است،ایندرروش بررسی:
قی تورنتـو، مقیـاس   شغلی) بعنوان نمونه به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس جهت گیري مذهبی آلپورت، مقیاس ناگویی خل

همبسـتگی پیرسـون و   مسـتقل، tخ، پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک جمع آوري شده و داده ها با اسـتفاده از روش  عالئم جسمی، مقیاس فرسودگی شغلی مازال
تحلیل واریانس تچزیه و تحلیل شدند.

).=002/0pاشـت ( میانگین نمرات فرسودگی شغلی، عالیم جسمی و ناگویی خلقی مراقبین زندانها و شاغلین سایر حیطه هاي کاري تفـاوت معنـاداري د  یافته ها:
هاي شغلی مشاهده نشد. از سوي دیگر، فرسودگی شـغلی و  جهت گیري مذهبی بیرونی و درونی مراقبین زندانها و افراد شاغل در سایر حیطهتفاوت معناداري دراما

.)=018/0p(داشتندناگویی خلقی نیز رابطه معناداري 
در نظر گرفتن این عوامل در بهبود مداخالت می تواند مفید باشد.جسمی در فرسودگی شغلی،با توجه به اهمیت ناگویی خلقی و عالیم :گیرينتیجه

.فرسودگی شغلی، ناگویی خلقی، جهت گیري مذهبی، عالیم جسمی، مراقبین زندانها: کلیدواژه

مقدمه
به می توانند مهارت کسب کرده وافراد از طریق کار

نیازهاي زنـدگی خـود را تـامین    آرزوهاي خود برسند و
کنند. با این وجود کار کردن با آشـفتگی هـاي پنهـانی    
همراه است که می تواند مانع بهزیستی فرد شودو ایـن  

استرس نامیده می شود. استرس محـیط کـار   آَشفتگیها
بـا توجـه   می تواندبخش مهمی از زندگی فرد است که

به کاهش بهره وري، هزینه هاي سالمت، ترك خدمت 
به علت بیماري و غیبت موجب هزینـه هـاي سـازمانی    
شود. اکثر تمرکز بر استرس درمحـیط هـاي اصـالح و    

قش / ابهام نقـش، خطـر   نتربیت برمشکالت مربوط به 

. سـازمان هـاي   ]1است [و ماهیت خود کار بوده شغلی
اصالحی نگران استرس شغلی کارکنان واثر استرس بـر  

.]3و 2هستند [و فرسودگی شغلی آنان جابجایی افراد
استرس و نارضایی شغلی با پیامدهاي منفی از جمله 
عملکــرد ضــعیف شــغلی، بیمــاري جســمی و روانــی و 

. اثر اسـترس  ]4دارد [رابطه محدودیت در روابط فردي
شغلی بر سالمت جسمی و روانی نه تنها بر فرد اثر می 
گذارد بلکه هزینه هاي سازمانی زیادي در پی دارد کـه  

. ]5[ردیگسازمان ها قرار نمی این هزینه ها مورد توجه 
وقتی استرس شغلی شدید و مزمن مـی شـود، موجـب    

تشــخیص رســمی اخــتالل در کــارکرد روزانــه شــده و
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انو همکاردیفرنژاداصغراصغریعل68

اختالل انطباقی یا نورآستنی گذاشته می شود. نوراستنی 
مرتبط با شغل را می توان معادل روانپزشکی فرسودگی 

. فرسودگی مفهوم چنـد بعـدي   ]6گرفت [شغلی درنظر 
شخصـیت زدایـی و کـاهش    مل خسـتگی هیجـانی،  شا

فرسـودگی شـغلی در   توانایی فردي تعریف مـی شـود.  
دنیاي مدرن امروز مشکل مهمی در حوزه سالمت و در

فرسودگی شغلی .]8و7است [رابطه با مسائل سازمانی 
تعریـف  نیـز  پاسخ مستمر به استرس هاي شغلی مزمن

شـرایط کـاري ماننـدکاهش   مشـکالت .]6شـود [ می 
حمایت مسـوول، همکـاري بـین افـراد و خودمختـاري      
فردي و نیز فضاي سازمانی نامناسب موجب فرسـودگی  
شغلی می شود. از سوي دیگر، احساس همبستگی بین 
افراد، اعتماد به نفس قوي و احساس کارآمدي ویژگـی  

.]9شود [هاي فردي است که مانع فرسودگی شغلی می
هاي جسمی بین فرسودگی شغلی و افسردگی و بیماري
فرسـودگی  نیز رابطه قوي وجود دارد. به گونـه اي کـه  

غیبت از محیط کار به دلیل بیمـاري و نـاراحتی   ،شغلی
. ]10کنـد [ پیش بینی مـی  هاي روحی و جسمی را نیز

مشکالت سالمت که به واسطه استرس شغلی به وجود 
هاي قلبـی مـزمن و قلبـی    با بیماري می آید می تواند

مرتبط بـوده  و مشکالت عضالنی اسکلتی]11[عروقی 
. برخـی عوامـل نیـز مـی     ]12بگذارد [و بر کارکنان اثر 

تواند اثر استرس شغلی را کاهش داده و مانع فرسودگی 
شغلی شود.

مذهب به عنوان یکی از این عوامل متغیر واسطه اي 
براسـترس  است که می تواند اثر عدم امنیـت شـغلی را  

افزایش یا کاهش دهد. مقابله مذهبی این است که فرد 
مذهبی براي تسـهیل حـل   تا چه حد از باورها و مراسم

مساله یا کاهش عواطـف منفـی در شـرایط اسـترس زا     
بـا  ]13[و راسـل  بار الپـورت نینخستاستفاده می کند.

طرح دو نوع جهـت گیـري مـذهبی بیرونـی و درونـی      
رفتارهاي متمایز مذهبی را توصیف کردند. برمبناي این 
نظریه، در الگوي درونـی، مـذهب در چهـارچوب خـود     
مذهب مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که در الگوي 
بیرونی، بر مذهب به دلیل دستاوردهاي مـذهبی بـودن   

نشان می دهد که افراد داراي ها تاکید می شود. بررسی

مذهب بیرونی در مقایسه با افراد داراي مـذهب درونـی   
هاي بر حوزهمذهب.]14[بیشتر احساس گناه می کنند 

و گوناگون سالمت همچون سـالمت روانـی، جسـمانی   
بهزیستی اثر دارد. با این وجود رابطه مذهب و سـالمت  

غییـر  روان به ویژه هنگامی که جنسیت لحاظ می شود ت
مثال پژوهش هـا نشـان داده کـه زنـان     يبرامی کند.

] بـا 14وهمکـاران [ لوونتولمذهبی تر ازمردان هستند.
مرور ادبیات پژوهشی بیان می دارنـد کـه زنـان جهـت     
گیري مذهبی قـوي تـري دارنـد. وي نشـان داد زنـان      
مسیحی از نظر مذهبی فعـال تـر از مـردان هسـتند در     

ودي ها این تفاوت بـه نفـع   حالی که در مسلمانان و یه
]15[به گزارش بیابانی و همکاران مردان بود. در ایران

جهت گیري مـذهبی زن و مـرد تفـاوت معنـاداري بـا      
یکدیگر ندارند.

از عوامل موثر دیگر در استرس شغلی ناگویی خلقـی 
است. نـاگویی خلقـی بـه نقـص در پـردازش شـناختی       

هیجان اشـاره  هیجان و عدم توانایی در بازنمایی ذهنی 
نقایص موجـب نـاتوانی در تنظـیم هیجـان و     نیادارد.

عواطف شده و فرد عالیـم جسـمی و روانـی را تجربـه     
بخشی از ناگویی خلقـی شخصـیت   .]17و16کند [می

اولیه نامیده میشود و بخـش  گونه است و ناگویی خلقی
دیگر صفت گونه است و ناگویی خلقی ثانویه نامیده می 

واکـنش دفـاعی یـا    نـوعی  لقی ثـانوي  شود. ناگویی خ
شکست دفاعهـا در مقابـل موقعیـت هـاي اسـترس زا،      
دردناك و تهدید کننده مانند واقعه اسیب زا یـا بیمـاري   
جسمی یا روانپزشکی تلقی می شود. وجـه تمـایز مهـم    
بین ناگویی خلقی اولیه و ثانوي در ثبات آن است. رگـه  

به واقعـه  شخصیتی با ثبات تر از واکنش ناگویی خلقی
استرس زا درنظر گرفته می شود.

رابطه بین ناگویی خلقی و آسیب شناسی را می تـوان  
به دو طریق تبیین کرد. در تبیـین نـوع اول مـی تـوان     

ناگویی خلقی اولیه ازنظر علی با آسیب شناسی گفت که
آسیب در پـردازش هیجـانی موجـب    مرتبط است یعنی

در تبیین نـوع  فرضیه آسیب پذیري) و شود (آسیب می 
علـل شـایعی ماننـد موقعیـت     دوم می توان گفـت کـه  

استرس زا موجب ناگویی خلقی ثانوي و آسیب شناسـی  
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می شود (فرضیه واکنش پذیري). شایان ذکر است کـه  
فرضیه آسیب پـذیري و واکـنش پـذیري مـانع الجمـع      

.]18[ستندین
در مــورد فرســودگی شــغلی در مــراقبین زنــدان هــا  

مطالعاتی می انجام شده است. یکی ازمطالعات بسیار ک
که به این مساله اشاره کرده مربوط به مسکلت و مینـر  

نشان داده که مـراقبین زنـدان   مطالعه آنهانتایجاست.
مسن تر نسبت به مراقبین زندان جـوان تـر فرسـودگی    
بیشتري تجربه مـی کننـد و بـین اعتمـاد بـه نفـس و       
فرسودگی شغلی در این گروه کارکنان رابطه معکوسـی  

. در مطالعه دیگري در گروه پزشـکان و  ]19دارد [وجود 
پرســتاران مراکــز مراقبتــی حــاد میشلســن و هیلــرت،  

افتند که این گروه مستعد فرسودگی شغلی هسـتند. دری
پزشـکان  %50_40پرسـتاران و  %30گونه اي کـه  به

محققان فرسودگی را ایندچار فرسودگی شغلی هستند.
متاثر از ویژگی هاي فردي و حوزه هاي کـاري (بـراي   

انـد  فشارکاري زیاد وکنترل ناکافی برکار) دانسته مثال،
ررسـی رابطـه بـین اسـترس     مطالعات به ببرخی.]20[

شغلی و مقابله مذهبی و ناگویی خلقی پرداخته اند. براي 
مـورد رابطـه بـین عـدم     ] در21[مطالعه سـافاري  مثال،

نشـان داد  امنیت شغلی، مقابله مذهبی و استرس شغلی
که عدم امنیت شغلی رابطه مثبت معناداري با اسـترس  

واسـطه  شغلی دارد. اثر عدم امنیت شغلی بر استرس به 
استفاده از مقابله مذهبی تغییر می کند. وقتی فرد مقابله 
مذهبی باالیی دارد، اثر عدم امنیت شـغلی بـر اسـترس    
کاهش می یابد. وقتی مقابله مذهبی فرد پایین اسـت و  
عدم امنیت شغلی باالست، اثر عـدم امنیـت براسـترس    

نشـان داد  ] نیز22[یانینورزیاد می شود. مطالعه نور و 
عامل معنادار سه جانبه اي بین تجربه کاري، سن و که ت

مذهب در پیش بینی بهزیستی زنـان مسـلمان مـالزي    
وجود دارد. مذهب اثر تعدیل کننده اي در تجربه کاري 

ـ نلمبر بهزیستی دارد. مطالعه دیگري توسط هولند و  ری
مـذهبی روزمـره انـواع    نیز نشان داد فعالیت هاي]23[

هیجانی در محـیط کـار را   خستگی جسمی، شناختی و 
کاهش می دهد. کاسبرگر نیز به این نتیجه رسـید کـه   

. ]24کنـد [ مقابله مذهبی میزان استرس را کاهش مـی  

کوئینگ در تبیین رابطـه مـوثر بـین مـذهب وسـالمت      
روانی جندین دلیل مطـرح کـرده اسـت. اول ایـن کـه      
مذهب به فرد در رویارویی با مشکل معنایابی کمک می 

ب دیدگاه مثبتی نسبت به جهـان ایجـاد مـی    کند. مذه
کند چون خدا بخشنده و مهربـان اسـت و همیشـه بـه     
بندگانش کمک می کند. ایـن اسـناد موجـب احسـاس     
خوش بینی می شود و افراد مـذهبی بهتـر مـی تواننـد     

دوم لیـ دلتجارب خود را تفسیر کرده و امیدوار باشـند. 
ان این که تجارب و فعالیت هاي مذهبی موجـب هیجـ  

ــه دارد.     ــالمت روان رابط ــا س ــده و ب ــت ش ــاي مثب ه
مـی شـود فـرد    موجباحساسات مثبت در مورد مذهب 

درگیر فعالیت هاي لذت بخش شده و از فعالیـت هـاي   
خطر ناك دوري کند. دلیل سوم ایـن کـه آئـین هـاي     
مذهبی در تغییرات عمده زندگی مانند مرگ و زنـدگی، 

کنـد. در  حمایت هـاي اجتمـاعی بـراي او فـراهم مـی      
نهایت مذهب موجب ایجاد شبکه هـاي اجتمـاعی مـی    
شود که در آن قـوانین اجتمـاعی درك و پذیرفتـه مـی     

.]25[شود 
با توجه به این که مراقبان زندان در معرض اسـترس  
هاي روانی زیادي قرار گرفته و دچار فرسودگی شـغلی  
می شوند و مطالعات بسیار کمی در ایـن زمینـه انجـام    

فرسودگی شـغلی،  حاضر با هدف مقایسهشده پژوهش 
ناگویی خلقی، جهت گیري مذهبی و عالیم جسمی در 

و سایر مشاغل انجـام شـده   تهرانمراقبین زندان هاي 
است.

روش بررسی
در این پژوهش از نـوع بررسـی مقطعـی متغیرهـاي     
فرسودگی شغلی، ناگویی خلقی، جهت گیـري مـذهبی،   

سـنی، میـزان   عالیم جسـمی، وضـعیت تاهـل، دامنـه     
در مراقبین زنـدان و کارکنـان سـایر حیطـه     تحصیالت

این تحقیـق  نمونههاي شغلی مورد مطالعه قرار گرفت.
نفـر  200از هر دو جنس) بود که (آزمودنی 427شامل 

نفر دیگر در سایر حیطه ها شاغل 227مراقبین زندان و 
بودند. دامنه سنی افـراد شـرکت کننـده در ایـن طـرح      

سال بوده و میـزان تحصـیالت   45تا 30پژوهشی بین
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افراد از مقطع دیپلم تا کارشناسی ارشد بوده اسـت کـه   
بیشتر افراد شرکت کننده داراي تحصیالت کارشناسـی  

بودند.
جامعه آماري مورد نظر کلیه مـراقبین زنـدان کشـور    

سازمان زندان ها که متولی مراقبت از زندانیان دربودند.
ــط   ــراقبین در خ ــت و  هســتند م ــدم اصــالح و تربی مق

نگهداري زندانیان نقش ایفـا مـی کننـد. بـا توجـه بـه       
تعداد هامعاون توسعه مدیریت و منابع سازمانزارش گ

نفر اسـت، بـر اسـاس جـدول     5000مراقبین زندان ها 
5000حجم نمونه کریجـزي و مورگـان بـراي جامعـه    

نمونه مناسب است. بعد از جمع آوري نمونه 350نفري 
دلیــل کامــل نبــودن برخــی از آنهــا در نهایــت هــا بــه 

نفــر نمونــه در 200اطالعــات کامــل و دقیــق مربــوط
نفر از کارکنان سایر حیطه هاي شـغلی  227و دسترس

به عنوان گروه شاهد بدسـت آمـد و نتـایج آنهـا مـورد      
تجزیه و تحلیل قرار گرفتندو ترتیب ارائه پرسشنامه هـا  

ر براي جمـع آوري  بصورت تصادفی بود. از ابزارهاي زی
اطالعات استفاده شد:

این مقیـاس  :مقیاس جهت گیري مذهبی آلپورت
بر مبناي کوشش هاي آلپورت تهیه شده اسـت. وي در  

11گزینه اي سـاخت کـه   20یک مقیاس 1950سال 
گزینه بـه جهـت   9گزینه آن به جهت گیري بیرونی و 

ــات وي    ــق تحقیق ــی اختصــاص دارد. طب ــري درون گی
سوالهاي جهت گیري مذهبی درونی بـا  همبستگی بین

می باشد. در -21/0سوالهاي جهت گیر مذهبی بیرونی 
در ایـران اعتبـار   ]26[یبزرگنفري جان 235پژوهش 

بر اساس آلفاي کرونباخ حاصل شد. در پژوهش 737/0
ــر  ــه ]27[دیگ ــک نمون ــن  112در ی ــار ای ــري اعتب نف

بدست آمد.71/0پرسشنامه به کمک آلفاي کرونباخ 
20یـک آزمـون   :مقیاس ناگویی خلقـی تورنتـو  

سوالی است و سه زیـر مقیـاس دشـواري در شناسـایی     
احساسات، دشواري در توصیف احساسات و تفکر عینی 

کــامال (1رادر انــدازه هــاي پــنج درجــه اي لیکــرت از 
کامال موافق) می سنجد. یک نمـره کـل   (5تا مخالف) 

نیز از جمع سه زیر مقیاس حاصل می گردد. در نسـخه  
فارسی ضرایب آلفاي کرونباخ براي ناگویی خلقی کل و 

72/0، 75/0، 82/0، 85/0سه زیر مقیاس آن به ترتیب 
محاسبه شد که نشانه همسانی درونـی خـوب مقیـاس    

80/0نفري 67ونه است. پایایی بازآزمایی آن در یک نم
.]28آمد [بدست 87/0تا 

پرسشـنامه  ایـن :مقیاس فرسودگی شغلی مازالخ
گزاره آن در مورد تحلیل 9گزاره تشکیل شده که 22از 

گـزاره در  8گزاره در مورد مسخ شخصیت و 5عاطفی، 
مورد بی کفایتی شخصـی اسـت. سـواالت پرسشـنامه     

مـی  تکرار فرسودگی شغلی را برحسب مقیاس لیکـرت 
سنجد. مازالخ و جکسون ضریب آلفاي کرونباخ را براي 
هر یک از خرده مقیاس هاي ایـن پرسشـنامه حسـاب    

این پرسشـنامه در مطالعـه انجـام شـده توسـط      کردند.
فیلیان به فارسی برگردانده شـد و نتـایج زیـر در مـورد     

تحلیـل پایایی درونی خرده مقیاس ها بـه دسـت آمـد:   
و بــی کفــایتی 75/0، مســخ شخصــیت 83/0عــاطفی 
روایی این پرسشنامه را نیز خوب فیلیان.73/0شخصی 
.]29نمود [گزارش 

-پرسشنامه توسط پاولاین:مقیاس عالئم جسمی
درجـه 4در طرح ریزي شده و پاسخ ها ]30رایت [انو
ایـن آزمـون از   پایـایی گذاري شده اند،) نمره1،2،3،4(

ر اجرا با فاصله دوهفته در شهر اصفهان قابل طریق دوبا
.]31بود [/.) 68توجه (

هایافته
جهت پاسخگویی به فرضیه هاي پژوهش مبنـی بـر   

عالیم جسمی و ناگویی خلقـی فرسودگی شغلی، اینکه
مراقبین زندانها در مقایسه با سـایر مشـاغل در هـر دو    

مسـتقل اسـتفاده شـد.    tجنس بیشتر اسـت از آزمـون   
تفاوت معنادار میانگین نمرات این متغیرها در دو گـروه  
فرضیه هاي مـورد نظـر را تاییـد کـرد. جهـت بررسـی       
فرضیه پژوهش مبنی بر اینکـه جهـت گیـري مـذهبی     

در دو جـنس  مراقبین زندانها در مقایسه با سایر مشاغل
مستقل استفاده شد کـه  tتفاوتی با هم ندارد، از آزمون 

این تجزیه و تحلیـل در  نتایجین فرضیه نیز تایید شد.ا
جدول شماره یک آمده است.

پژوهش مبنی بـر  جهت تجزیه و تحلیل فرضیه هاي
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نـاگویی اینکه بین فرسودگی شـغلی وعالئـم جسـمی،   
در مـراقبین  جهت گیري مذهبی بیرونی و درونیخلقی،

زندانهاي تهران و شهرستانهاي تابع در دو جنس رابطه 
ثبت وجود دارد، از همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـده    م

رابطه فرسودگی شغلی و عالیم جسمی، 2جدولاست.
نا گویی خلقی، جهت گیري مـذهبی درونـی و بیرونـی    

ها در دو جنس را نشان می دهد.مراقبین زندان
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می کنید میزان 

و عالئـم  همبستگی بـین دو متغیـر فرسـودگی شـغلی     
نتایج حاکی ازجسمی در مراقبین معنادارنمی باشد ولی

معناداري همبستگی بـین فرسـودگی شـغلی و نـاگویی     
همبستگی نشان داد که بین نتایجخلقی مراقبین است.

جهت گیري مذهبی بیرونی و فرسودگی شغلی مراقبین 
گونه کـه در جـدول   همانرابطه معناداري وجود ندارد.

ه بـین فرسـودگی شـغلی مـراقبین و     مشهود است رابط
خالصـه معنادار نیسـت. جهت گیري مذهبی درونی نیز

تحلیل واریانس و مشخصه هاي آماري رگرسیون جهت 
بررسی این فرضیه پژوهش که عالئم جسـمی، جهـت   
گیري مذهبی، ناگویی خلقی و ویژگیهاي دموگرافیک از 
قبیل تحصیالت، وضعیت تاهل و سنوات کاري در پیش 

فرســودگی شــغلی مــراقبین زنــدانهاي تهــران و بینــی
ارائـه شـده   3هاي تابع موثر است در جـدول  شهرستان

.است
نشـانه  Fعدم معنـاداري مقـدار   3طبق نتایج جداول 

هـاي  ، عالیم جسمی، جهت گیري مذهبی بیرونی و درونی، ناگویی خلقی و خـرده مقیـاس  هاي آنتفاوت میانگین فرسودگی شغلی و خرده مقیاس-1جدول 
ها در مقایسه با سایر مشاغلآن در  مراقبین زندان

مراقبین زندانمتغیرها
میانگین

(انحراف معیار)

سایر مشاغل
میانگین

(انحراف معیار)

tسطح معناداري

67/45فرسودگی کل
)69/70(

20/29
)79/19(

18/3002/0*

20/20خستگی جسمی
)66/9(

40/15
)97/9(

03/50001/0*

01/9خستگی روانی
)55/5(

50/6
)44/5(

7/40001/0*

63/11مسخ شخصیت
)50/8(

57/7
)67/7(

13/50001/0*

67/36جهت گیري مذهبی درونی
)36/5(

70/36
)33/5(

076/0-94/0

33/30جهت گیري مذهبی بیرونی
)64/7(

78/30
)68/7(

617/0-538/0

75/55ناگویی خلقی کل
)50/11(

91/51
)49/11(

44/3001/0*

ناتوانی در شناسایی 
احساسات

85/19
)67/6(

18/18
)67/6(

80/2005/0*

03/15ناتوانی در ابراز احساسات
)76/3(

01/14
)69/3(

81/2005/0*

11/21تفکر عینی
)82/3(

37/20
)05/4(

90/105/0*

93/12عالیم جسمی
)99/8(

45/10
)71/7(

06/3002/0*

معنادار است.05/0*در سطح 
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عدم اثر پیش بینی کنندگی متغیرهاي نـاگویی خلقـی،  
جهت گیري مذهبی، سنوات کاري، تاهل و تحصـیالت  

در فرسودگی شغلی است.
تفاوت میانگین فرسودگی شغلی، جهـت  4در جدول 

بیرونـی، گیـري مـذهبی  جهـت گیري مذهبی درونی،
مــراقبین زن و مــرد نــاگویی خلقــی و عالیــم جســمی

مستقل بررسی شده آمده است.tزندانها که با آزمون 
همانگونه در جدول فوق مشاهده می کنید فرسودگی 

، جهت گیري مذهبی درونی و  بیرونی مراقبین زندانها در هر دو جنسناگویی خلقی،رابطه فرسودگی شغلی و عالیم جسمی-2جدول 
سطح معناداريهمبستگیمتغیر

129/0068/0عالیم جسمی
*166/0018/0ناگویی خلقی

106/0-115/0جهت گیري مذهبی درونی
091/0202/0جهت گیري مذهبی بیرونی

معنادار است.05/0*در سطح 

، ناگویی خلقـی و ویژگـی هـاي دموگرافیـک در پـیش بینـی       ، جهت گیري مذهبیاري رگرسیون عالیم جسمیتحلیل واریانس و مشخصه هاي آم-3جدول 
مراقبین زندانهافرسودگی شغلی 

RSEمجذورSSdfMSFPRشاخص
503/48923691/815364/1136/0222/0049/035/70رگرسیون
58/94538119164/4949باقیمانده

؟؟؟-؟؟؟جدول
متغیر            

شاخص
BSEBBetatP

0,178-35/1-976/0999/0-319/1مذهب درونی
502/0669/0054/00,750,454مذهب بیرونی
913/0446/0147/004/2042/0ناگویی خلقی

537/987/14048/064/0522/0تاهل
409/0-82/0-43/6061/0-329/5سنوات شغلی

082/615/6071/098/0324/0تحصیالت

،  ناگویی خلقی و عالیم جسمی  مراقبین زن و مرد زنـدانها  ، جهت گیري مذهبی درونی ، جهت گیري مذهبی  بیرونیتفاوت میانگین فرسودگی شغلی-4جدول
).می باشد39و مراقبین زن = 160مراقبین مرد= (

زنمتغیرها
(انحراف معیار)میانگین

مرد
(انحراف معیار)میانگین

tسطح معناداري

28/35فرسودگی شغلی
)05/15(

25/42
)13/21(

94/105/0*

36جهت گیري مذدهبی درونی
)08/6(

86/36
)18/5(

899/0465/0

23/31جهت گیري مذهبی بیرونی
)88/8(

1/30
)34/7(

736/0-465/0

05/13ناگویی خلقی
)41/7(

90/12
)38/9(

09/0-0928/0

93/12عالیم جسمی
)99/8(

45/10
)71/7(

06/3002/0*
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شــغلی مــردان مراقــب زنــدان بطــور معنــادار بــیش از 
ی شغلی زنـان مراقـب زنـدان اسـت و تفـاوت      فرسودگ

معناداري بین میانگین فرسودگی شغلی مـراقبین زن و  
نتایج جدول تفاوت میانگین عالئم طبقمرد وجود دارد.

معنادار نمی باشد.جسمی مراقبین زن و مرد معنادار نیز
پژوهش مبنی بر تفاوت بین ناگویی خلقی بـین  هیفرض

جدول در جینتامراقبین زن و مرد نیز تائید نشده است.
جهت بررسی ایـن فرضـیه کـه جهـت گیـري مـذهبی       
درونی مراقبین زن زندانها در مقایسه بـا مـراقبین مـرد    
بیشتر است حاکی از این است که فرضیه مذکورد مورد 

بین جهت گیري مـذهبی  تایید قرار نمی گیرد و تفاوتی 
درونی زنان و مردان مراقب زندان وجود ندارد.

نتیجه گیريو بحث
مطالعـه و  هاي اخیر، روانشناسـان نسـبت بـه   در سال

اي به نام فرسودگی شغلی، عالقه تحقیق در باب پدیده
متعـددي را در ایـن زمینـه    هـاي نشان داده و پـژوهش 

مراقبان زندان ها اند ولی مطالعه اي در مورد انجام داده
حاضـر بـا هـدف مطالعـه     پـژوهش انجام نشده اسـت. 

فرسودگی شغلی دربین مراقبان زندان انجام شد. نتـایج  
مطالعه فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت معنـادار عناصـر   
فرسودگی شـغلی یعنـی خسـتگی جسـمی و خسـتگی      

ــین  ــراقبین در روانشــناختی و مســخ شخصــیت در ب م
تایید کرد. این مقیاس هـا در  را سایر مشاغلمقایسه با

بین مراقبین زندان بیشتر از سایر مشاغل بود. در تبیین 
می توان به مسولیت فراوان این افراد و عـدم  این یافته

دریافت بـازخورد کـافی از سـوي سـازمانها و مراجعـان      
اشـاره کـرد. فرسـودگی شـغلی خـود را بـه صـورتهاي        

مت روانی گوناگونی نشان می دهد و با مولفه هاي سال
نیز رابطه دارد. گاهی عالیم جسـمی مـی توانـد مبـین     
فرسودگی شغلی و نارضـایتی از شـرایط موجـود باشـد.     
عدم توانایی ابـراز نارضـایتی و مشـکل در رسـیدن بـه      
خواسته هاي سازمانی یا فـردي و محیطـی دیگـر مـی     
تواند باعث شود که این افراد نگرانی هـاي خـود را بـه    

ی بیان کنند. در ایـن مطالعـه   صورت شکوه هاي جسم
ــز ــران و    نی ــدانهاي ته ــراقبین زن ــمی م ــم جس عالئ

شهرستانهاي تابع در مقایسه با سایر مشاغل در هـر دو  
فرضیه مطالعه تایید شدکه همسو بـا  جنس بیشتر بود و

مطالعاتی مورد اثـر اسـترس شـغلی بـر بیمـاري هـاي       
اسـت  جسمی مانند افزایش فشار خـون و سـایر مـوارد    

از آنجا که مراقبان زندان با استرس شغلی زیادي .]12[
روبرو هستند یکـی از روش هـاي کـاهش فرسـودگی     
شغلی در آنها می تواند بیان نیازها و احساسات منفی به 
واسطه شرایط نامناسب باشد و عدم بیان خواسته هـا و  
ــد آن هــا را در معــرض   ــراد مــی توان ــن اف هیجــان ای

مطالعه نشـان داد کـه  فرسودگی شغلی قرار دهد. نتایج
ناگویی خلقی مراقبین زندان در مقایسه با سایر مشاغل 
در هر دو جنس بیشتر بـود وبـین فرسـودگی شـغلی و     
ناگویی خلقی در مـراقبین زنـدانها در دو جـنس رابطـه     
مثبت وجود داشت. این یافته با مطالعات در مورد رابطه 
الکسی تایمی با مشکل در تجربه و بیـان هیجـان هـا،   

کاهش تمایل بـه فکـر کـردن در مـورد هیجـان هـا و       
کاهش یا ناتوانی در خیال پـردازي در سـبک شـناختی    

. بعبارت دیگر نـاگویی  ]17و 16[برونی هماهنگ است 
خلقی و عناصر آن یعنی ناتوانی در شناسایی احساسـات  

تفکر عینـی مـی توانـد زمینـه سـاز      و ابراز هیجانات و
کته قابل توجه این است فرسودگی شغلی بیشتر باشد. ن

که در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط نـاگویی خلقـی و   
فرسودگی شغلی پرداخته شده است و رابطه علی قابـل  
استنباط نیست، ولی وجود این ارتباط می توانـد زمینـه   
ساز پژوهشهاي آتی و بیشتري درخصوص رابطه علـی  

ند بین این موارد باشد. یکی دیگر از مواردي که می توا
از بروز فرسـودگی شـغلی جلـوگیري کـرده و اسـترس      
شغلی را کـاهش دهـد منـابع معنـوي و جهـت گیـري       

هـاي مـذهبی بـا افـزایش     فعالیـت مذهبی افراد است.
هیجان هاي مثبت و زمینه سازي براي بیان هیجان ها 
می تواند به فرد در مقابل استرس شـغلی کمـک کنـد.    

یـري مـذهبی   جهت گنتایج مطالعه حاضر نشان داد که
بیرونی و جهت گیري مذهبی درونی مراقبین زنـدان در  
مقایسه با سایر مشاغل در دو جنس تفاوتی با هم ندارد 

بین فرسودگی شغلی و جهت گیري مذهبی بیرونی و و
درونی در مراقبین زندانها رابطه معناداري وجـود نـدارد.   
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طبق یافته هـاي حاصـل از سـایر پژوهشـها و اسـاس      
گیري مذهبی درونی بـه واسـطه ارتبـاط    نظري، جهت 

درونی با ارزش ها و سرمایه گذاري هاي معنوي فارغ از 
شرکت در فعالیت هاي مذهبی با ایجاد نـوعی دیـدگاه   
الهی می تواند بر استرس و فرسودگی شغلی اثر گذاشته 
یا از آن تاثیر پذیرد، ولی در این مطالعه چنین ارتبـاطی  

ه است و مخالف یافته هاي در مراقبین زندان یافت نشد
. در واقع به نظر می رسد که بـا  ]25-23[پیشین است 

عدم تفاوت در استفاده از مهارت هـاي مقابلـه   توجه به
اي مربوط به مذهب بین مراقبین زندان و سایر مشاغل 
عوامل دیگري عالوه بر جهـت گیـري مـذهبی میـزان     

شغلی آسیب پذیري مراقبین زندان را در برابر فرسودگی 
افزایش می دهند و افراد در حیطه هاي شغلی متفـاوت  
از دیدگاه مذهبی براي کاهش استرس در موقعیت هاي 
تنش زا از جمله شرایط کاري استفاده می کننـد. سـایر   
یافته هاي حاصل از مطالعه نشان داده کـه فرسـودگی   
شغلی مردان مراقب زندان بیش از زنان مراقـب زنـدان   

د با عنایت به اینکه مردان عـالوه  است. به نظر می رس
بر مشکالت شغلی مسایل و مسئولیتهاي خانواده را نیز 
عهده دار هستند، بنابراین فشار روانی اجتماعی بیشتري 
به آنها وارد می شود و نسبت به زنان فرسودگی شـغلی  
بیشتري خواهند داشت. نکته مهم در فرسودگی شـغلی  

ت کـه غالبـا سـابقه    بیشتر مردان نسبت به زنان این اس
شغلی مردان بیش از زنان اسـت و از طـرف دیگـر بـار     
فشار اقتصادي بر مردان در جامعه بیش از زنـان اسـت   
ولی براي زنان داشتن کار خـارج از منـزل فرصـتی در    
جهت استقالل و آرامش روحی بیشـتر اسـت و تمـامی    
این عوامل می تواند توجیه گر فرسودگی شغلی بیشـتر  

به زنان باشد. از یافتـه هـاي دیگـر ایـن     مردان نسبت 
پژوهش عدم تفاوت ناگویی خلقی بین مردان و زنان در 
مراقبین زندانها است. البته میزان ناگویی خلقی مـردان  
در این مطالعه بیش از زنان مشاهده شده است ولی این 
تفاوت معناداري آماري ندارد. به نظر می رسد که شغل 

راقب زندان بودن در این امـر  افراد مورد بررسی یعنی م
(ناگویی خلقی) بر هر دو جنس اثر داشته است. در واقع 
خستگی عاطفی ناشی از شغل پراسترسی مثـل مراقـب   

زندان بودن می تواند منجر بـه بـی تفـاوتی احساسـی     
مراقبان زندان زن و مرد شـود. یافتـه هـاي حاصـل از    

پژوهش حاکی از عدم تفاوت در جهت گیـري مـذهبی   
قبین مرد و زن است. در واقع جنسیت بـه نظـر مـی    مرا

رسد که هیچ تاثیري بر جهت گیري مذهبی افراد ندارد.
این مطالعه ناهمسو با برخی یافته هـاي پـژوهش   جینتا

هاي قبلی است که نشان مید هد زنان از نظـر مـذهبی   
لوونتول اظهـار مـی کنـد کـه نگـرش      .فعال تر هستند

موجـب تفـاوت جهـت    مذهب به زن و مرد مـی توانـد   
. امـادر  ]14شـود [ گیري مذهبی آنهادرمذاهب مختلـف  

نتـایج  مطالعه اي که در ایران توسط بیابانی انجام شده
تفـاوتی  ] که15کرد [مشابه یافته هاي فعلی را گزارش 

بین جهت گیري مذهبی زن و مرد وجود ندارد و به نظر 
می رسد که هر دو جنس از مـذهب بـه طـور یکسـان     
براي مقابله با مشکالت و رسیدن به آرامش بهـره مـی   

برند.
در مجموع با توجه به یافته هاي بدسـت آمـده ارائـه    
ــان   ــه شــناخت و بی آمــوزش هــاي تخصصــی در زمین

یی خلقـی مـی توانـد بـه     احساسات براي کاهش نـاگو 
سـوي  ازکاهش استرس و فرسودگی شغلی کمک کند.

از آنجا که شـناخت عوامـل مـوثر در فرسـودگی     دیگر،
شغلی در باالبردن سطح بهداشت روانی و بهبود کیفیت 

پیشنهاد مـی شـود در پـژوهش    ارائه خدمات موثر است،
و سازمانی هاي آتی عوامل دیگري مانند عوامل فردي

ر قرار گیرد.نیز مدنظ

تشکر تقدیر و 
وپژوهشآموزشمحترممعاونتازصمیمانهمولفین
ایـن مالیپشتیبانیبخاطرتهران پزشکیعلومدانشگاه
شـماره تحقیقـاتی طـرح مـالی منـابع محـل ازتحقیق
کارکنانهمچنینودانشگاهاین89- 04- 12437-121

هايهمکاريخاطربهمراقبین زندانفنیمسئولینو
می نمایند.وتقدیرتشکرتحقیقایندردریغشانبی
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The comparison of job burnout, alexithymia, religion orientation and
somatic symptoms among prison officers and other jobs
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Abstract
Background and aims: Since some jobs induce more job burnout and increase physical and
mental problems and decrease productivity, the aim of this study was to examine job
burnout, somatic symptoms, alexithymia and religion orientation in Tehran and related
towns prisons and compare with other jobs as control group.
Methods: In this cross-sectional study, 427people (200 prison officers and 227 people in
other jobs) was selected by available sampling method. Data collected by Allport religion
orientation, Toronto alexithymia scale, somatic symptoms scale, Maslach burnout inventory
and demographic questionnaire and analyzed by independent t-test, Pearson correlation and
variance analyses.
Results: There was significant differences between job burnout and somatic symptoms and
alexithymia in Prison officers and other jobs (p=0/002). However, no significant differences
were observed between internal and external religion orientation of two groups. On the other
hand, there was significant relation between job burnout and alexithymia (p=0.018).
Conclusion: Due to the importance of alexithymia and somatic symptoms in job burnout, it
will be useful to improve interventions which consider these issues.

Keywords: Job burnout, Alexithymia, Religious orientation, Somatic symptoms, Award.
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