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رضایت  افزایش موجب تواند می ها زندان مانند شغلی استرس پر هاي محیط در زندگی کاري کیفیت سطح ارتقاء

 زندگی استرس شغلی وکیفیت رابطه بررسی حاضر پژوهش از گردد. هدف ها سازمان بخشی اثر و مندي کارکنان
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 فراوانی، جداول از توصیفی آمار در.گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  آماري افزار نرم توسط اطالعات و بود 3والتون

 مستقل،تحلیل گروههاي تی آماري هاي آزمون از استنباطی در آمار و نمودار معیار، انحراف ، میانگین فراوانی، درصد

 توانمی P>05/0یافته ها: با توجه به  پیرسون استفاده شد. همبستگی آزمون و توکی طرفه،پیگیري یک واریانس

و با توجه به  مثبت و معنادار می باشداستنباط کرد که رابطه ي بین استرس شغلی و ابعاد آن با فرسودگی شغلی 

05/0<P شغلی معناداري ضعیفتوان استنباط کرد که رابطه ي بین ابعاد کیفیت زندگی کاري با فرسودگی می 

وابستگی اجتماعی ،یکپارچگی معنی دار نیست اما  ابعاد پرداخت، تامین فرصت رشد، قانون گذاري و بعدباشد، می

است  داردرصد معنی 95درصد در سطح اطمینان  – 31درصد و توسعه قابلیت هاي انسانی 19ابعاد محیط کار ایمن 

 از میان ابعاد کیفیت زندگی کاري بعد توسعه قابلیت هاي انسانی سهم بیشتري در پیش بینی فرسودگی شغلی دارند.

 و تعدیل جهت جدید هاي سیاست اتخاذ لزوم اردبیل هاي زندان کارکنان ر د شغلی فرسودگی وجود: گیري:نتیجه 

 راستا این در توان می کاري زندگی کیفیت تقویت هاي برنامه بر تمرکز با.سازد می محرز را پدیده این از پیشگیري

 .تبرداش گام

                                                             
1 . Meslesh 

 Maslach.2 
3 . Valton 
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  مقدمه -1-1

کند. زندان یکی  در حفظ امنیت نقش مهمی ایفاء می ها در رشد اقتصادي، اجتماعی کشور وسازمان

محدودیتهاي  باشد که شرایط کار امکان مواجهه با منابع استرس و نظام عدالت کیفري میي مهم از اجزا

در  ). 1393، اکبري، اکبري، امیري ،فراستی، مهکی سخت که در محیط زندان هستند را فراهم می کند(

ان را فریدنبرگ زمانی به کاربرد که وي عالئم خستگی را در کارکن 1اصطالح فرسودگی شغلی 1974سال 

خود مشاهده کرد او این پدیده را سندروم تحلیل قواي جسمی روانی نامید که در افراد شاغل در حرفه 

هاي کمک رسانی که افراد زمان زیادي ازساعت هاي کاري را در ارتباط نزدیک با سایر مردم می گذرانند 

را جکسون و ماسالچ ). رایج ترین تعریف از فرسودگی شغلی 1388به وجود می آید (علوي وهمکاران،

ارائه نموده اند:فرسودگی نشانگان روان شناختی شامل خستگی هیجانی همانند متغیر فشار روانی است و 

احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد می باشد مسخ شخصیت پاسخ منفی 

سوي فرد هستند و یک ارزشیابی  و سنگدالنه به اشخاصی است که معموال دریافت کنندگان خدمت از

اخیر ).در سالهاي 1386سوله و همکاران،منفی از خود در رابطه با انجام کار به شمار می رود (عبدي ما

ارتباط دارد. استرس شغلی کنش  2اصطالح فرسودگی شغلی درنوشته هاي مختلف با استرس حرفه اي

اي است که خواسته هاي محیط کار [ودر  متقابل بین شرایط کار و ویژگی هاي فردي شاغل به گونه

نتیجه، فشارهاي مرتبط با آن] بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها بر آید. استرس هاي شغلی بر 

سالمتی افراد تاثیر گذاشته، کیفیت زندگی را کاهش داده و احتمال وقوع مصدومیت هاي ناشی از شغل 

فرایندي است که به واسطه  3).کیفیت زندگی کاري1382ادي، را افزایش می دهد(سوري، حاتمی سعد آب

آن همه اعضاي سازمان از طریق مجاري ارتباطی باز و متناسبی که براي این مقصود ایجاد شده است در 

تصمیم هایی که بر شغل شان به خصوص و بر محیط کارشان به طورکلی اثر می گذارد به نوعی دخالت 

ت و رضایت شغلی آنها بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان می یابند و در نتیجه مشارک

هدف از این تحقیق تعیین وضعیت استرس شغلی، کیفیت زندگی کاري  ).1382کاهش می یابد(سلمانی، 

  کارکنان و فرسودگی شغلی می باشد. 
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  :بیان مسئله -1-2

رفت و از محیط استثماري ناشی نیم قرن پیش، محیط شغلی به سمت اجتماع ایده ال پیش  یک و

هاي ماشین به نوزدهم، کارگران مانند چرخ دنده هاي قرنالب صنعتی فاصله گرفت در کارخانهاز انق

جر به رضایت شغلی هاي زیاد باعث شد محیط کاري ایجاد شود که منشدند. تالشآسانی تعویض می

هم از لحاظ  کار، هم از لحاظ اقتصادي واست امروزه محل  ي آن همه تالش در خطربرسد حاال ثمره

لحاظ هیجانی، جسمی و روحی  گردد. افراد ازالزام آور محسوب می خشن و روانشناختی محیطی سرد و

شخص ناهم خوانی وجود دارد  بین شغل و و شوند.لی میبه عبارت دیگر فرسودگی شغ خسته هستند

کار، فقدان پاداش، نداشتن  نداشتن کنترل رويدازه، از کار بیش از ان اند:هاي ناهم خوانی عبارتشاخص

هم خوانی هاست اي از نابنابراین فرسودگی شغلی مجموعه. )1387عابدي،و  (یوسفی عدالتی ، بیرابطه

روح  شود که به دنبال خود موجب فرسودگیروان می وها، شایستگی ارزش چنین حالتی باعث فرسودگی

ه ممکن است روي بهره وري فرسودگی یکی از عواملی است ک ).1387عابدي، و یوسفیشده است( 

. مفهوم فرسودگی ارکنان در محیط کار تاثیر بگذاردرفاه عاطفی ک ، روابط کارگري، انگیزش وکارکنان

این  که م فرسودگی را این طور بیان کردند،مفهو)1976(در2و کرستینا ماسالچ)1974(1هربرت فریدنبرگر

هایی به عنوان تقلیل عاطفی شود نشانهاسی سالمتی داوطلبانی استفاده میواژه براي توصیف حالت روانشن

 احساس انزوا و به عالوه وقتی که افراد) 1975،نبرگر و ماسالچ ددهد(فریو کمبود انگیزش را نشان می

و  (یوسفیشود است تایید میکمبود یا شکست فردي کنند، دوباره این نظر که فرسودگی یک جدایی می

عوامل فرسودگی شغلی  )1998براساس تئوري چند بعدي فرسودگی شغلی (ماسالچ، ).1387عابدي،

). گردون معتقد است 1385حدائق، و شغلی(ده بزرگی ناکارآمدياند از خستگی عاطفی، بدبینی، عبارت

در طول مدت زمان است که منجر زیاد، استرس غیر قابل تحمل  فرسودگی شغلی، فرسودگی ناشی از کار

 3کانسیتر و اسکابریک). 1380باشد(احقر،میان فردي می به طیفی از پیامدهاي جسمی، عاطفی، رفتاري و

تحقیقات نشان داده است که کارکنان سطوح داند طوالنی میي استرس فرسودگی را به عنوان نتیجه

این مسئله ناشی از  و )5،0200گران فلد؛20004، کاشکنند (یی از فرسودگی شغلی را تجربه میباال

کیفیت  ).سال ،هاي کارکنان باشد(ناظم، رنجبریوضعف در توانای)کیفیت زندگی کاري پایین(ناظم، رنجبر 

که براي  هاي زندگیدسته از جنبهعدم رضایت از آن  احساس خوب بودنی است که از رضایت و زندگی

ی، روانی، و هاي سالمتی و کار، اقتصادي ، اجتماعکیفیت زندگی حوزهشوند. فرد مهم هستند، ناشی می
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). کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدي است که سازمان 1386شوند(زکی، خانوادگی را شامل می

ها، اهداف، استانداردها و عالیق فردي تعریف کرده بهداشت جهانی آن را درك هر فرد از زندگی، ارزش

اولین کسی است که رویکرد کیفیت زندگی کاري را مطرح کرد  1لتونوا .)1382 است(فالحی و همکاران،

وي هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاري مورد توجه قرار می دهد. نکته ي 

ارتباط دارند این متغیرها  ها با یکدیگرکه همه ي این متغیرمهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است 

داوم، امنیت م بهداشتی، تامین فرصت رشد و و یاز پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاري ایمن :اندعبارت

انسجام در  و، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی قانون گرایی در سازمان کار

ر دارند که استرس زمانی باو 2اسکافلی ماسالچ و ).16ص1384(سلمانی،انسانی هايبلیتسازمان، توسعه قا

ودگی در طی توسعه ي حجم کار برنیاید در حالی که فرسبه طور موفق از عهدهفرد  افتد کهاتفاق می

کند که پیشنهاد می)1993(3پاینهاي ناموفق براي سازگاري با تقاضاي کار است افتد تالشیافته اتفاق می

انتظارات  و نیازها کارکنانافتد که رسودگی زمانی اتفاق میکند اما ف تواند استرس را تجربهمیهر فردي 

ها قادر نیستند حس مهم بودن را یا دستاوردي از کارشان اجرا نشدنی دارند تحت چنین شرایطی آن

در یک ي استرس، مشخص شده است که عامل اصلی آغاز استرس ها پژوهش دربارهطی سال. کسب کنند

شان است. استنباط تهدید ممکن است در پاسخ به هدید از بعضی از حیطه هاي موقعیتفرد استنباط ت

استرس . )1387، احمد زادهدر تهدیدآمیز بودن آن یکسان هستند(کارکنان خبري باشد که تقریبا تمام 

ضرورتی ندارد که استرس یک واقعیت انکار ناپذیر در زندگی کنونی است و گریز از آن امکان پذیر نیست. 

 انجامداکن خواهد شد که جز به تنبلی نمیبه تمامی از زندگی حذف شود بدون استرس زندگی چنان س

کی ریاکو ). 1390، ابراهیمی و همکاران(شود تعادل بدن به هم بریزداما استرس مداوم باعث می

هاي منفی ناخوشایند ،الف) بیان کرده که استرس را می توان به عنوان هیجان1978( 4وساتکلیف

. هاي کاري او تعریف کردي بعضی از جنبهنگرانی، افسردگی وعصبیت در نتیجهمانندخشم، ناامیدي، 

هاي اي است که خواستههاي فردي شاغل به گونهنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیاسترس شغلی، ک

هاي استرس ). نشانه1384ها برآید( خواجه پور،بتواند از عهده آن ط کار بیش از آن است که فردمحی

ا که در شرایط استرس شغلی سه دسته از نشانه هایی ر) 1978(در6 "نیومن"و  5"بیر"شغلی عبارت اند از 

  ).1384اند نشانه هاي روانی، جسمانی و رفتار(خواجه پور،دهد نام بردهروي می
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یت ي بین استرس شغلی و کیفاي که در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم بررسی رابطهمسئله

ن ای باشد . لذا دراستان اردبیل می هايها در اداره کل زندانی شغلی آنفرسودگ زندگی کاري کارکنان با

با  ندگی کاريسواالت هستیم که آیا بین استرس شغلی و کیفیت زپژوهش به دنبال پاسخگویی 

چه نقشی را کیفیت زندگی کاري کارکنان  ؟ و یا استرس شغلی واي وجود داردفرسودگی شغلی رابطه

  توانند در رابطه با فرسودگی شغلی ایفاء کنند؟می

  ضرورت و اهمیت پژوهش: -1-3

بدین منظور است که با راهکارهاي مناسب  هاي مقابله با آنشیوه اهمیت شناخت فرسودگی شغلی و

 ماهیت.کرد و این پدیده را در صورت بروز، درمان نمود توان از فرسودگی و خستگی بیشتر پیشگیريمی

فشار روانی را با خود به همراه دارند، ولی واکنش افراد درمقابله با ه بسیاري از مشاغل چنان است ک

تنش زا را ندارند و به طور هاي است؛ لذا بعضی از افراد که توانایی مقابله با محرك فشارهاي روانی متفاوت

 هايشوند. مشکل آنان در زمینههاي تنش زا هستند،گرفتار فرسودگی شغل میدایم در معرض محرك

نامناسب، ساعات  مختلف شناختی، هیجانی، رفتاري است. پریشانی در محیط کار به دالیل نورکم، تغذیه

کارکنانی که در فعالیت . کندمی بیماریهاي روانی فراهمطوالنی کار و غیره، زمینه مناسبی براي ابتال به 

هاي تخصصی کار می کنند، به دالیل گوناگونی همچون یکنواختی کار ، فقدان گردش کار و ...احساس 

بیزاري می کنند. به همین دلیل نسبت به شغل خود بی عالقه می شوند و به مرور رغبت و انگیزه ابتداي 

اهمیت سنجش کیفیت گاهی واکنش هاي منفی از خود بروز می دهند.  را از دست می دهند و کار

ارتقا، افزایش در پرداخت، (ها گیري بهینه در سازمان زندگی کاري از آن سو است که موجب تصمیم

توسعه شغلی، تأثیر بر ذهن  کاري،ترقی و هايتأثیربرتصمیم) بازخورد مفید براي کارکنانارائه، اخراج

گردد. به آنان به سازمانها و تصمیمات پرسنلی بر اساس دالیل قانونی و عقالیی میکارکنان و جذب 

توانند به ماندگاري کارکنان در کار منجر شوند، به ویژه آن که عبارت دیگر، طرحهاي ارزیابی مؤثر، می

ر و کارکنان شایسته همواره تمایل به حضوردر محل کاري دارندکه درآنجا، جو منصفانه، پیشرفت مدا

امروزه در بسیاري از سازمانها فشار هاي عصبی و روانی  .نهدحاکم باشدهاي آنان ارج میپویاکه به تالش

مهم ترین ضرورت هاي توجه به کیفیت  ).1387به درجات گوناگون وجود دارد (صابري و همکاران،

  زندگی کاري عبارت اند از : 

توجه و تاکید به کیفیت زندگی کاري ، موجب ایجاد رضایت شغلی، همکاري، همدلی و هماهنگی ، 

کاهش حوادث و خطرات جانی خواهد شد ، بهبود شرایط و وضعیت زندگی کاري کارکنان موجب رشد و 

ارتقاي سطح زندگی خانوادگی و توانایی حل و فصل مسائل شخصی آنان خواهد شد .توجه به کیفیت 
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انجام بررسی هاي  مسائل کارکنان، ضمن انجام مزالعات تطبیقی نیازمند دگی کاري جهت حل و فصلزن

برنامه هاي کیفیت زندگی کاري  فرهنگی، سازمانی و کاري، کارکنان است دقیق و موردي متناسب با ابعاد

به آن موجب  یو تواما مسائل مادي و معنوي کارکنان را مد نظر قرار می دهد .زیرا بی توجه همزمان

یکی از منابع ایجاد کننده ي استرس در نارضایتی ، کاهش بهره وري و عدم ثبات اجتماعی خواهد شد. 

زندگی هر فردي، شغل وي می باشد و امروزه استرس شغلی به مسئله اي شایع و پرهزینه در محیط 

نامید و چندي بعد هم  کاري تبدیل شده است به طوري که سازمان ملل متحد آن را بیماري قرن بیستم

ها در سازمان)2012سازمان بهداشت جهانی آن را مشکلی همه گیر اعالم کرد(سعادت جو، ترشیزي؛ 

عوامل مختلفی تولید استرس می کند و عمده ترین عوامل استرس شغلی در محیط کار عبارت اند از ابهام 

سازمانی این عوامل استرس زا می ). فقدان حمایت، تغییرات 1389نقش، گرانباري نقش(خواجه پور،

). سالمتی انسان می تواند در 1387شغلی شوند(صابري و همکاران،  توانند در بلند مدت باعث فرسودگی

و روانی پدیدار شود استرس هاي طوالنی و  جسمی اثر وجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل در حالت

شده و مسائلی چون استعفا، غیبت هاي مکرر،  مداوم محیط کار می تواند باعث بروز فرسودگی شغلی

 ).1380کاهش انرژي و بازده کاري به دنبال می آورد (عبدي وشهبازي،

  هاي)پژوهش:سؤال(سؤال -1-4

  اصلی: -4-1- 1

  وضعیت استرس شغلی،کیفیت زندگی کاري کارکنان و فرسودگی شغلی چگونه است؟ - 1

 با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد؟آیا بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کاري کارکنان  - 2

 شغلی و کیفیت زندگی کاري کارکنان در پیش بینی فرسودگی شغلی چقدر است؟سهم استرس  - 3

  سؤاالت فرعی: - 4-2- 1

  چگونه است؟ سازمانوضعیت استرس شغلی در - 1

  چگونه است؟ سازمانوضعیت کیفیت زندگی کاري کارکنان در - 2

  ؟چگونه استوضعیت فرسودگی شغلی در سازمان - 3

  بین استرس شغلی و مولفه هاي آن با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد؟آیا - 4

 کیفیت زندگی کاري کارکنان و مؤلفه هاي آن با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد؟آیا بین - 5
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سهم استرس شغلی و کیفیت زندگی کاري کارکنان در پیش بینی فرسودگی شغلی در سازمان - 6

 چقدر است؟

  اهداف تحقیق: - 1-5

  هدف کلی: - 5-1- 1

  وضعیت استرس شغلی، کیفیت زندگی کاري کارکنان و فرسودگی شغلیتعیین - 1

  شناسایی رابطه ي بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کاري کارکنان با فرسودگی شغلی -  2 

  پیش بینی فرسودگی شغلی در سازمان براساس استرس شغلی و کیفیت زندگی کاري کارکنان-3 

  اهداف جزئی: - 5-2- 1

  تعیین وضعیت استرس شغلی کارکنان در سازمان- 1

  تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاري کارکنان در سازمان- 2

  تعیین فرسودگی شغلی در سازمان - 3

  و مؤلفه هاي آن با فرسودگی شغلی شناسایی رابطه ي بین استرس شغلی - 4

  با فرسودگی شغلیشناسایی رابطه ي بین کیفیت زندگی و مؤلفه هاي آن  - 5

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها: -1-6

  :فرسودگی شغلی- 1- 6- 1

) معتقد است که فرسودگی شغلی، فرسودگی روانی ناشی ازکار زیاد، استرس 2002( 1گردون

ومیان فردي  غیرقابل تحمل در طول مدت است که منجربه طیفی از پیامدهاي جسمی ، عاطفی، رفتاري

  ). 1380می باشد این سندروم در مشاغلی که با انسان سرو کار دارد، بیشتر دیده می شود(احقر، 

هش منظور از فرسودگی شغلی نمره اي است که کارکنان از پرسشنامه ي فرسودگی در این پژو

به دست می آورند وبا توجه به این نمره فرسودگی شغلی کارکنان مشخص می )1981( مسلش شغلی

  شوند.

                                                             
1. goordon 
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  شغلیاسترس  -2- 6- 1

استرس از هماهنگی فرد با محیط او سرچشمه می گیرد که همانا نشان دهنده وجود ناموزونی در 

 ).1384محیطی است(رسولی، –بافت تعامل آدمی 

کارکنان از پرسشنامه ي استرس شغلی  اي است کهنمره استرس شغلیدر این پژوهش منظور از

  )به دست می آورند و با توجه به این نمره فرسودگی شغلی کارکنان مشخص می شوند.1384(

  کیفیت زندگی کاري- 3- 6- 1

کیفیت زندگی کاري فرایندي است که به واسطه آن همه اعضاي سازمان از طریق مجاري ارتباطی 

شده است در تصمیم هایی که بر شغلشان به خصوص و بر  باز و متناسبی که براي این مقصود ایجاد

و رضایت شغلی  محیط کارشان به طورکلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت

  ). 1382آنها بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد(سلمانی، 

نمره اي است که کارکنان از پرسشنامه ي کیفیت در این پژوهش منظور از کیفیت زندگی کاري 

به دست می آورند و با توجه به این نمره کیفیت زندگی کاري کارکنان  )1973(زندگی کاري والتون

  .مشخص می شوند
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  مقدمه -2-1

مورد بحث ( فرسودگی شغلی، کیفیت در این فصل پژوهشگر در نظر دارد مبانی نظري متغیر هاي 

زندگی کاري و استرس شغلی را از دیدگاه ها و نظریات مختلف بررسی کند و در ادامه به پژوهش هاي 

انجام یافته درباره فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی کاري و استرس شغلی کارکنان در داخل وخارج از 

  .انجام پژوهش حاضر اشاره می شودکشور پرداخته و در نهایت به نتیجه گیري جهت ضرورت 

  بخش اول: فرسودگی شغلی - 2-2

    معنا و مفهوم فرسودگی شغلی -1- 2-2

 فرسودگی یکی از عواملی است که ممکن است روي بهره وري کارکنان ، روابط کارگري، انگیـزش و 

  روانشناسـی سـالمتی  براي توصیف حالت  عاطفی کارکنان در محیط کار تاثیر بگذارد و واژه اي است رفاه

داوطلبانی استفاده مـی شـود نشـانه هـایی بـه عنـوان تقلیـل عـاطفی و کمبـود انگیـزش را نشـان مـی             

) در اصطالح کلـی فرسـودگی عبـارت اسـت از پاسـخ فیزیولـوژیکی بـه        1975دهد(فریدنبرگر و ماسالچ 

نـد (همان).اگرچـه   شکست راهبرد هایی که افراد معموال براي مدیریت استرس در کـار اسـتفاده مـی کن   

کـار   -فرسودگی در حیطه ي مشاغل اتفاق می افتد فرسودگی در حرفـه هـایی مثـل پزشکان،پرسـتاران    

 . اجتماعی، مشاوره و تدریس که مرتبط با انسان است

افراد نشانه هاي فشار بدنی نظیر سردرد، کم خوابی وتغییراتی در عادات غذایی فراوان گزارش شده 

عدم کارایی در شغل است. مسخ شخصیت  احساس درماندگی و نوعی افسردگی واست. فرسودگی عاطفی 

 با عالیمی مثل بدبینی به دیگران، بی اعتمادي، گله مندي از دیگران، بی گمانی نسبت به درستی و

  ).1387،ترجمه صابري، مروجی،1998خود را نشان می دهند(هو، ،صداقت دیگران

م. تحقیقاتی پیرامون افراد، 1970اولین بار درجهان، درسال در ایاالت متحده ي آمریکا، براي 

این راستا ایجاد شود، تحت  مشکالتی که می تواند در شان و شغل مخصوصا کارکنان گروه بهداشتی با

براساس تئوري  ).2001آغاز گردید(ده بزرگی، حدائق، به نقل از ماسالچ،"نشانگان فرسودگی شغلی"عنوان

  )، نشانگان فرسودگی شغلی چنین تعریف شده است:1982_1998سالچ، چند بعدي فرسودگی (ما
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  :خستگی عاطفی -1- 1- 2-2

نظریه پردازان معتقدند، فرسودگی شغلی با خستگی عاطفی شروع می شود، کارکنانی که دچار 

خستگی عاطفی می شوند، نمی توانند از عهده تقاضاهاي شغلی خود برآیند، لذا انرژي خود را براي انجام 

احساس پوچی، در ماندگی و  .)1388کار و برخورد مناسب با مشتریان از دست می دهند(احمدي راد،

اساس تنش هاي فردي را  نومیدي که به دلیل خواست هاي عاطفی و فیزیولوژیکی افراطی ایجاد می شود.

هیجانات اشاره به احساساتی است که در صورت وجود طوالنی مدت آن، سبب کاهش  نشان می دهد و

  ابتکار عمل در وي می گردد. شخصی و

   :مسخ شخصیتی و بدبینی- 2- 1- 2-2

مسخ شخصیت به عنوان یکی از تبعات فرسودگی شغلی تالشی براي ایجاد فاصله میان فرد شاغل و 

دریافت کنندگان خدمات اوست که به وسیله نادیده پنداشتن ویژگی ها و خدمات فرد شاغل صورت می 

راي این نوع فرسودگی است، افراد مراجع را به صورت یک انسان در نظر نمی گیرد، با گیرد کسی که دا

سنگدلی و بی رحمی با آن ها رفتار می کند، به آن ها توجهی نمی کنند و به خواسته هاي آن ها پاسخ 

ف مربوط به پاسخ هاي منفی کم ویا بیش از اندازه نسبت به اوضاع مختل). 1388نمی دهند(احمدي راد،

در نهایت سبب پیدایش شکاف  نامناسب بودن و شغلی فرد است که سبب ایجاد نگرش منفی، احساس

احساس بی عاطفگی و بدگمانی و حساسیت کاهش یافته نسبت به دیگران  شغل او می گردد. بین فرد و

  است. 

  : نا کارامدي شغلی - 3- 1- 2-2

ناکارآمدي نیز به موازات دوجنبه دیگر فرسودگی شغلی به وجود می آید نه این که بعد از دو جنبه 

دیگر به وجود آید، این مولفه به منزله کاهش احساس موفقیت فردي مفهوم پردازي شده، به طوري که 

ایگزین فرد همواره از عملکرد خود ناراضی است، گویی موفقیت ادراك شده فرد از عملکرد خود ج

بهره وري  نبود موفقیت و به احساس عدم ظرفیت و). 1388موفقیت واقعی او در عملکرد می شود(همان،

فرد احساس می کند که فعالیت ها و تالش هایش هدر می روند و ).200در کار مربوط می گردد(ماسالچ،

افرادي است که  امروزه فرسودگی شغلی مشکلی شایع و جدي در میان ).1390بی ارزش هستند(خنیفر،

   .    به ویژه در شغل هاي خدمات انسانی مشغول به فعالیت هستند
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هرچند این نشانه ها با یکدیگر مرتبط هستند، اما در واکنش نسبت به فشارهاي روانی شـغلی، کـم    

تر به صورت همزمان می آیند این سه مولفه در مفهوم از یکدیگر جـدا و از دیـدگاه تجربـی، بـا یکـدیگر      

  ).1389،34بط می باشند(ساعتچی، مرت

  تعاریف فرسودگی شغلی -2- 2-2

فرسودگی شغلی می تواند باعث شود فرد تصمیم بگیرد شغل یا حرفه ي خود را تغییر دهد(جکسون 

،1986(  

، توسط پیرسون تعریف شده است( ده بزرگی "سندرم دوره اي بیچارگی "فرسودگی شغلی با عنوان 

  وهمکاران).

و تنش هاي  عدم توانایی در انجام اثربخش وظیفه است که به دلیل استرسفرسودگی شغلی 

  ). 2011،147گسترده و طوالنی مدت شغلی به وجود می آید(احمدي، علی اکبر،

فرسودگی کاري عبارت است از یک فرایند روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث 

  شده و به صورتهاي زیر آشکار می گردد

گی فیزیکی یا بدنی با عواملی مانند انرژي کم، احساس خستگی بیش از حد، فشار بدنی .فرسود1

 نظیر سر درد، تهوع ، کم خوابی، تغییرات در عادات غذایی

فرسودگی عاطفی : با عوارض مانند احساس در ماندگی ، احساس عدم کارایی در شغل خود، .2

  افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و به طور این افراد اغلب کمال طلب هستند افسردگی

روانی وابسته به شغل در ایجاد دردهاي استخوانی به عنوان _طبق تحقیقات اخیر، فشارهاي روحی

  ).2002، 1عامل موثر شناخته شده است (فیشبین

فرسودگی شغلی مجموعه اي از ناهم خوانی هاست، بین آنچه افراد هستند وآنچه آنها انجام می 

التی باعث فرسودگی ارزشها، شا یستگی و روان می شود که به دنبال خود موجب فرسایش دهند.چنین ح

مارپیچ  افراد را در شرایطی شبیه یکه روح شده ونوعی آسیب محسوب می شود که، به تدریج وپیوست

  ).1387نزولی قرار می دهد که خارج شدن از آن دشوار است(یوسفی، عابدي،

                                                             
1. Fishbeen 
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منفی از خود همراه است و نگرش منفی نسبت  فرسودگی شغلی با مفهوم) سندرم 1993ابو شیخه(

  به شغل و ازدست شغل را در بر می گیرد 

کالیمو معتقد است که فرسودگی شغلی پاسخی است به تجربه استرس هاي هیجانی مزمن که 

  شامل سه مولفه فرسودگی هیجانی یا جسمی، کاهش بازده شغلی، و مسخ شدید هویت است 

) معتقد است که فرسودگی شغلی در واقع واکنشی است در برابر تنش هاي مزمن و 1983(فاربر

کارکنان نظام خدمات اجتماعی که زمان و انرژي قابل مالحظه اي را صرف کمک به سایرین می کنند، به 

سهولت به آن دچار می شوند فرسودگی شغلی نه تنها سالمت میلیون ها نفر از کارکنان بخش هاي 

  ت اجتماعی را به مخاطره می اندازد ، بلکه مددجویان را نیز دچار اضطراب و تنش می نمایدخدما

هاي  تنش و استرس دلیل به که است وظیفه اثربخش انجام در توانایی عدم شغلی فرسودگی

  )2011آید(احمدي، می وجود به شغلی مدت طوالنی و گسترده

در کار است که سالمتی و کیفیت زندگی  سندرم فرسودگی به عنوان نتیجه ي استرس طوالنی

  )1387کارکنان را تهدید می کند(ساعتچی، 

   )2001نظر گرفته است (ماسالچ و مکاران، به فشارهاي حاد بین فرد و شغل در سندرمی در پاسخ

فرسودگی شغلی یعنی شرایط ذهنی تعریف شده به عنوان نتیجه ي استرس مداوم و طوالنی 

 مل روانشناسی در کار است.(همان)مخصوصا مرتبط با عوا

به دلیل عوامل فشار زا و از نشانه هاي  فرد سازگاري قدرت کاهش از است عبارت شغلی فرسودگی

بارز آن خستگی جسمی و عاطفی است. این امر منجر به ایجاد خود پنداري منفی، نگرش منفی نسبت به 

 ) 2008می گردد(کمرچرلو،شغل و بی تفاوتی در هنگام برقراري ارتباط با مراجعان 

     تاریخچه فرسودگی شغلی -2- 2-2

توسط 1974اولین بار مفهوم فرسودگی شغلی به طور مستقل در ادبیات پژوهشی در سال

) وي فرسودگی شغلی را 2003به کار گرفته شد(کوري و کوري1976در  2و کرستینا ماسالچ ر1فریدنبرگ

ناتوانی، از پاافتادگی، و خستگی ناشی از استفاده بیش از حد از منابع، انرژي و توان فردي تعریف کرده 

  است(اکبري و همکاران)

                                                             
1. fredenberger 
2. Maslach 
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 ارفرسودگی شغلی پدیده اي است عمومی و فراگیر که از کنش متقابل و شخصیت فرد با محیط کـ 

ناشی می شود، و نتیجه آن از دست دادن انگیزه، اشتیاق ، انرژي و کاهش عملکرد مطلوب در زندگی فرد 

است فرسودگی تنها خستگی و فشار ناشی از کار نیست که بعد از کار مداوم به وجود مـی آیـد بلکـه بـه     

همچنین می تـوان   )2001سبک کلی زندگی فرد و ساعت هاي بیداري او نیز نیز سرایت می کند (کامن،

به عنوان یک حال ذهنی مداوم و منفی مرتبط با کـار در افـراد بـا ویژگـی خسـتگی عـاطفی، همـراه بـا         

رفتار در محـل کـار تعریـف    کاهش انگیزه و توسعه ناکارآمد نگرش ها و  پریشانی، حس کاهش اثربخشی،

  )2004کرد(نود،روثمن،

  وجوه سه گانه فرسودگی شغلی -3- 2-2

  سه وجه فرسودگی عبارت اند از: 1آلتایمر به نظر راس و

: زمانی رخ می دهد که ذخیره هاي انرژي فرد تمام می شود و به دنبال آن فرسودگی جسمانی

فرسودگی فرا می رسد. فردي که فرسوده است از خستگی شدید که اغلب هم با بی خوابی همراه است، 

از کمبود انرژي، خستگی مزمن و ضعف نیز دیده  شکوه می کند. عالوه بر این به طور معمول نشانه هایی

می شود؛ مانند پر خوري، تنش، خستگی، بی خوابی، تپش قلب، سردردهاي میگرنی و دندان به هم 

  ساییدن است.

: وقتی که ذخیره هاي جسمانی براثر ادامه یافتن شرایط شغلی استرس زا پایان فرسودگی عاطفی

نیروهاي عاطفی فرد نیز تحلیل روند؛مانند غمگینی، بد خلقی، می پذیرد، ممکن است به موازات آن 

  افسردگی، نگرانی،بی توجهی به همه و کابوس است.

: در این حالت فرد نسبت به کار، مشتریان شرکت و یا ارباب رجوع سازمان و فرسودگی روانی

یست احساس ها و همکاران خود با دید منفی برخورد می کند . این موضوع که کارمند فرسوده قادر ن

از جنبه ي  خواست هاي دیگران را رعایت کند، در واقع گویاي آن است که برخورد چنین فردي عاري

انسان دوستانه شده است. این نگرش هاي منفی و گرایش هاي غیر انسانی شاید به محیط خانوادگی و 

گشتگی در زمان و _اس گم). مانند فراموشکاري، احس1390محفل هاي دوستانه نیز کشیده شود.(خنیفر،

  )1388قدان ایده هاي تازه(بهنودي،مکان با خود حرف زدن با عبارت هاي منفی و ف

   

                                                             
1. Ras and  Altaimer 
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  اگر در محیط کار سه عنصر دالیل فرسودگی

دالیل فرسودگی زیادي وجود دارد . در موارد زیادي فرسودگی از کار ناشی می شود اما هرکسی که 

م می دهد در خطري براي فرسودگی است از شغل کارکنانی که تجاربش تحت ارزیابی و کار زیاد انجا

  بیکاري ندارند یا اضافه حقوق، 

  کاري دالیل فرسودگی  ویژگی هاي

احساسی مثل کنترل کمی یا هیچ کنترلی روي کارتان ندارید،عدم شناخت یا پاداش براي کار خوب، 

  ، کاردر محیط آشفته و پر فشارانتظارات سخت کاري ، انجام دادن کار یکنواخت و غیر چالش زا 

  سبک هاي زندگی دالیل فرسودگی

کار زیاد انجام دادن بدون زمان کافی براي آرامش و اجتماعی شدن،انتظار داشتن چیزهاي زیادي 

براي بسیاري از افراد ، برعهده گرفتن مسولیت بسیار زیادي بدون کمک کافی از دیگران، خواب کافی 

و نزدیک، صفت هاي شخصیتی می تواند به فرسودگی کمک کندگرایش هاي  رابطه حمایتی نداشتن،عدم

نیاز به کنترل؛ بی میلی به  کمال گرایی؛ به اندازه کافی خوب نیست،دیدگاه بدبینانه از خودش و جهان،

  محول کردن به دیگران 

از  نشانگان فرسودگی شغلی تاحدي می تواند به وسیله ي ویژگی هاي شخصی(کمال گرایی، حمایت

انتظارات  - آرمان ها، ارتقاي خود ناتوانی در گفتن نه، امتناع از به سهیم کردن بخشی از تقاضاهاي شغلی

غیر واقعی از اقدامات صورت گرفته و غیره) برخی از عوامل خارجی( کار ضعیف سازمان، آماده سازي 

  نامناسب براي کار، عدم حمایت سازمانی، ناتوانی حرفه اي و غیره).

) که دیدگاه بسیار تاثیر گذاري 1982ماسالچ( –رسودگی محدود به خدمات انسانی است نه آیا ف

دارد فرسودگی را به عنوان سندرم در نظر گرفته که نتایج حاصل از روابط عاطفی با دریافت کنندگان 

) دالیل هم چنین نشانه هاي فرسودگی( خستگی عاطفی، دگرسان 1982مراقبت فردي است ماسالچ(

  و عدم موفقیت شخصی است معموال در افرادي یافت می شود که با انسان ها سرو کار دارد. بینی

   نظریه هاي مربوط به فرسودگی شغلی  -4- 2-2

ریاتی که در مختلف توسعه یافته است. اولین نظ دیدگاهها راجع به فرسودگی شغلی در دهه هاي

بر اساس مصاحبه هایی که انجام گردیده است ، به دست آمده به دونوع تقسیم می گردد.  1970دهه ي 

مورد اول اینکه کارکنان بسیار برجسته و پرکار سازمان ها قربانیان فرسودگی شغلی هستند. در این نظریه 
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ان سرسختی به خرج می دهند که نهایتا به در راه ایده هایش اعتقاد براین است که این افراد فداکار آنقدر

خستگی و در پی آن ، وقتی تالششان براي رسیدن به اهدافشان کافی نبود، به بدبینی مبتال می گردند و 

  در دومین نظریه فرسودگی در ابتداي شروع کار در یک شغل ایجاد نمی گردد، 

  :1مدل هشت مرحله اي گلمبیوسکی -4-1- 2-2

ارائه گردید، نطریه هشت مرحله اي می باشد که در سال  1980ر دهه از نظریه هایی که د

توسط گلمبیوسکی ارائه گردید که در این مدل فرایندي هرکدام از مولفه هاي فرسودگی 1988

شغلی(خستگی، مسخ شخصیت، کارآمدي)به نمرات باال و پایین تقسیم می شوند در این مدل مرحله 

  است. به دنبال آن کارآمدي تحت الشعاع قرار می گیرد.ایجاد فرسودگی شغلی، مسخ شخصیت 

در مدل گلمبیوسکی این گونه فرض می شود که ابتدا برخورد هاي اجتماعی مسخ شخصیت بروز 

می کند و به دنبال آن احساس موفقیت کاسته می شود زمانی که پاداش ها مناسب نباشد یا فرد به طور 

ه توانایی هاي خودش بدبین می شود و زمانی که علی رغم تالش ناعادالنه اي تنبیه گردد، فرد نسبت ب

؛نقل از 2003بسیار نمی تواند به جایگاه شایسته خود در سازمان برسد خستگی عاطفی فرا می رسد(انگرر،

  ).1386صفایی،

وقتی فرد در شرایط محیطی غیر قابل کنترل با تنبیه غیر منتظره مواجه شود احساس ناتوانی در او 

می شود ودر نتیجه به منظور مقابله با چنین شرایطی روابط فرد با همکاران و یا سازمان، مسخ شده  ایجاد

و یا مکانیکی خواهد بود. دریافت پاداش اغلب تنها راهی است که مستخدمین پی می برند که چقدر 

د که کارکنان کارشان را خوب انجام داده اند. فقدان پاداش هاي مشروط می تواند علت این مساله باش

احساس می کنند، کارایی آنها جهت دریافت پاداش مناسب نیست یا تالش هاي آنها واقعا مورد توجه 

  ).1386؛نقل از صفایی،1986نیست(جکسون و اسکویر،

  تطابق فرد و شغل مدل  - 4-2- 2-2

،  و همکارانش 2، چهارچوب نظري فرسودگی باز هم توسعه یافت بنابر تاکید مسلش1990در دهه 

دراین مدل بر میزان تطابق  درك فرسودگی شغلی است نظریه تطابق فرد و شغل چهارچوب مناسبی براي

بین فرد و شش حوزه مربوطه به محیط شدنی تاکید می شود. هرچه فاصله بین فرد و مولفه هاي شغلی 

  ).1386؛ نقل از صفایی، 2001بیشتر باشد ، احتمال فرسودگی نیز بیشتر است، (مسلش و لیتر،

                                                             
Galambucy.1 

2. Meslesh . 
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ریشه ي فرسودگی شغلی در محیط اجتماعی است که، افراد درآن مشغول به کارند. ساختار و 

تعامل افراد با یک دیگر و به چگونگی انجام وطایف شکل می دهد. زمانی   عملکرد محیط کار، به چگونگی

د و طبیعی که محیط کار به جنبه ي انسانی کار بی توجه است ، خطر فرسودگی شغلی افزایش می یاب

  است بهاي آن نیز سنگین است.

  شش مولفه شغلی عبارتند از: -1- 4-2- 2-2 

    کار بیش از اندازه

کار بیش از اندازه جنبه ي کلیدي زندگی سازمانی است. از دیدگاه سازمانی، کار بیش از اندازه به 

  بیشتر. انرژي معناي بهره وري است و از دیدگاه فردي به معناي صرف زمان

  تفاوت میزان کاري که شما می توانید انجام دهید و آنچه انجام می دهید.

  فقدان کنترل

زمانی که افراد روي ابعاد مهم شغلشان کنترلی ندارند، به مشکالتی که شناسایی می کنند توجهی 

ه نمی کنند. اگر افراد روي جنبه هاي مهم شغلشان کنترل، خواه فردي یا جمعی، نداشته باشند، نسبت ب

  خستگی، بدبینی، فرسودگی شغلی و ناکارآمدي، آسیب پذیر می شوند.

  پاداش ناکافی  

بحران حاضر در محیط کار، ظرفیت سازمان ها را براي فراهم کردن پاداش هاي هدفمندکاهش می 

دهد.افراد امید وارند از طریق مشاغلشان پاداش هاي مالی مثل پول، شهرت و امنیت را دریافت کنند اما 

تازگی مشاغل کمتري، این سه نوع پا داش را به همراه دارند؛ حتی زمانی که افراد بیشتر کار می کنند  به

باز هم این وضع ادامه دارد یک عامل موثر براي تجربه ي فرسودگی شغلی، از دست دادن پاداش درونی 

  ست حاصل از انجام کاري لذت بخش و بالطبع نداشتن مهارت و احترام دیگر همکاران ا

  شکاف در ارتباطات

از دست دادن امنیت شغلی و تمرکز گسترده روي منافع کوتاه مدت، موجبات بی توجهی به 

کارکنان را فراهم می کند و باعث می شود تا ارتباط ضعیف گردد. چنین شرایطی از یک سو به ارتباطات 

ا که فردي، که از مولفه هاي اساسی رابطه در سازمان است، آسییب می زند و از سوي دیگر کارگروهی ر
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به طور روزافزون محور تولید، پردازش اطالعات و بخش خدمات اقتصادي محسوب می شود تضعیف می 

  شود.

  بی عدالتی 

عبارت اند از اعتماد داشتن، احساس آزادي کردن و احترام گذاشتن، وقتی سازمانی نسبت به 

سولیت در قبال کار و کارکنان احساس تعهد کند، کارکنان نیز به یکدیگر احترام گذاشته واحساس م

دیگران افزایش می یابد.اگر در بین کارکنان احترام متقابل نباشد سوابق خصومت آمیز افزایش می یابد و 

؛نقل از 2001خستگی عاطفی در محیط کاري را موجب می گردد(تریس پیترز، لی بلنس، اسچرز،اسچرز؛

  )1386صفایی،

  تعارض ارزشها

جه به ویژگی هاي فرهنگی این است که به کارکنان خالق شعار همه ي سازمان ها ، بدون تو

نیازمندند، اما زمانی که افراد وارد دنیاي کاري چنین مراکز شغلی می گردند و در یک رده شغلی در خط 

تولید قرار می گیرد، عمال خالقیت ، کنار گذاشته می شود . شرکت ها از ماشین در بخش هاي بسیار 

کنند و سرانجام این راهکارها ، نارضایتی کارکنان و عدم احساس مسولیت  حساس و کلیدي استفاده می

در قبال کار است و این باعث تعارض بین ایده هاي سازمان و همین طور آرزوهاي فرد خواهد شد.( 

  ).1997مسلش و لیتر،

      علل فرسودگی شغلی - 4-4- 2-2

  می گردند:عواملی که باعث فرسودگی شغلی می شوند به سه دسته تقسیم 

عوامل محیطی شامل: عدم اطمینان اقتصادي، عدم اطمینان سیاسی، تحوالت اجتماعی، عدم 

  اطمینان تکنولوژي.

عواملل فردي شامل: میزان تغییر و حوادث مهم زندگی، هوش، تفاوت هاي فردي، ارزش ها، توقعات 

  ).1379فروزبخش،غیر واقعی بینانه نسبت به خود و شخصیت و غیره( نجفی،صولتی دهکردي، 

  عوامل سازمانی:

الف) عوامل مربوط به خود سازما ن : خط مشی هاي سازمانی، عدم امنیت شغلی، فرآیند سازمانی، 

  کنترل باال
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  ب) عوامل مربوط به شغل:

سنگینی شغل، فقدان حمایت اجتماعی، تحرك جفرافیایی، تفریط نقش، قرار گرفتن مداوم افراد در 

در زمان محدود کار زیادي انجام دهند، واگذاردن مسولیت هاي بیش از ظرفیت شرایطی که الزم است 

افراد به آنان و ترس از ناتوانی براي انجام دادن این مسولیت ها، درگیر شدن در احساس تعارض نقش که 

طی آن نقش هایی به عهده فرد گذاشته می شود که با هم در تعارض هستند(براي مثال، از سرپرست 

می شود افراد تحت نظارت خود را وادار به کار بیشتر کند و در عین حال، از او انتظار می رود با خواسته 

آنان رفتاري دوستانه داشته باشد)، هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا و میزان کاري که انتظار 

  ).1376راد(ساعتچی،می رود فرد در سازمان انجام دهد،نامناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی اف

  شناختی فرسودگی شغلی: نشانه هاي - 5- 4- 2- 2   

شاخص هاي عاطفی: شامل احساس نا امیدي، بی انگیزگی، پوچی، درماندگی، احساس جدایی از 

و بیزاري، از دست دادن دیگران  دیگران، احساس موذد تشویق و تایید قرار نگرفتن، بی تفاوتی، مالمت

  ...است.

شامل بدبینی و بی اعتمادي به همکاران، سرپرستان و مدیریت سازمان و هم  شاخص هاي نگرشی:

  چنین گله مندي و شکایت از دیگران

تحریک پذیري، کناره گیري از دیگران، مصرف مواد ، تاري: شامل پرخاشگري شاخص هاي رف

و سرپرستان و  مخدر، سستی و بی حالی و نداشتن انرژي، انجام ندادن وظایف شغلی، درگیري با همکاران

  .هم چنین درگیري خانوادگی

شاخص هاي جسمانی: شامل خستگی مفرط، دردهاي عضالنی، سردرد، بی نظمی در عادت ماهانه، 

  بی نظمی در خواب، اختالالت گوارشی ،کم شدن ایمنی بدن، سرماخوردگیهاي مکرر،فشار خون باال.

  موارد خالفکاري، دروغگویی...، دزدیو...شاخص هاي اخالقی: شامل تنزل معیارهاي اخالقی، افزایش 

شاخص هاي سازمانی: شامل بی تفاوتی و کاهش رسیدگی به درخواست هاي ارباب رجوع مشتري و 

 یا معرفی کنندگان خئمات سازمان، هم چنین افزایش غیبت از کار، ترك شغل ، سوانح و حوادث کار.
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Abstract: 

Occupational burnout is one of the substantial factors in efficiency, effectiveness and 

loss of human force including physical and psychological problems especially in 

occupations of human services and its decrease in different ways including improvement of 

quality level of occupational life in stressful occupational environments such as prisons can 

cause increase of satisfactory of employees and effectiveness of organizations. This study 

aims to investigate the relationship between occupational stress and quality of occupational 

life of employees by their occupational burnout in prisons of Ardabil Province. 

Methodology: This study is of descriptive-correlational kind and its statistical population 

includes all of 210 persons employed in Ardabil prisons in first half of 1395. Samples were 

chosen by simple random method and the researcher succeeded in receiving 130 filled 

questionnaires. Used tools included three questionnaires including Questionnaire of 

Maslach Job Stress, Questionnaire of Maslach Burnout Inventory and Questionnaire of 

Valton’s Occupational Life Quality and data was analyzed by statistical software. In 

descriptive statistics, frequency table, frequency percentage, mean, standard deviation and 

diagram and in referential statistics, statistical tests of independent t-groups, one-way 

variance analysis, Tukey follow-up and Pearson’s correlation test were used.Findings: 

Based on P<0.05, it can be inferred that there is a positive and meaningful relationship 

between job stress and its dimensions with occupational burnout. Based on P<0.05, it can 

be inferred that there is a meaningful and poor relationship between quality dimensions of 

occupational life and occupational burnout. There is not a meaningful integration between 

payment dimensions, growth opportunity supply, policy making and then social 

dependency but safe workplace dimensions as much as 19 percent and development of 

human capacities 31 percent are meaningful in 95 percent confidence level. Among 

dimensions of quality of occupational life, development of human capacities has much 

share in participation of occupational burnout. Conclusion: Presence of occupational 

burnout in employees of prisons of Ardabil confirms the necessity of taking new policies to 

modify and prevent from this phenomenon. By focusing on programs of improvement of 

quality of occupational life, one can step in this regard. 

Keywords: job stress, quality, quality of life, quality of occupational life, occupational 
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