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Abstract 
Introduction: Hospital custody faces multiple occupational issues and, as a result, are more susceptible to 
psychological vulnerabilities than other employees. So they need more support. For this purpose, the 
present study with the focus on examining the Relation of work overload factors on work consequences, 
with mediating variables, Social Support among medical team of Imam Reza Hospital, Urmia-Iran. 
Methods: The current research is a descriptive-analytic study of structural equation modeling. Population 
of the survey was 540 medical team members of Imam Reza hospital, from among them 200 members were 
selected as sample of the study by the use of random selection. Data collection tools that were used, were 
questionnaires on Work Overload (1982), Social Support (2006), Job Stress (2009), Job Motivation 
(2004), Job Satisfaction (2015), Job Performance (2014), Work Engagement and Turnover (2015) 
Intention. Their validity was confirmed through structural validity and reliability through Cronbach's alpha. 
Factor analysis and Structural Equation Modeling (SPSS 22) and LISREL 8.5 software were used to analyze 
the data and examine the relationships between variables and presenting the structural model. 
Results: The results show that variables of Work Overload have positive effect on positive Work 
Consequences with the mediating role of Social Support (β = 45.85). Also variables of Work Overload 
factors have positive effect on Work Consequences with the mediating role of Social Support (β = 45.85). 
Conclusions: Considering that social support has an inevitable effect on reducing occupational stress, as 
well as increasing satisfaction, performance, motivation and career aspiration, it is recommended that 
hospital authorities establish effective support systems in and out of work environments as an effective 
method. In order to reduce stress and increase satisfaction, performance, motivation and career enthusiasm 
of the medical staff. 
Keywords: Factors of Work Overload, Social Support, Positive Work Consequences, Negative Work 
Consequences, Structural Equation 
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 2 یحسن محمد ،*،1 ینقدهیاحمد میمر

 
 رانیا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده ،یتیترب علوم گروه ،یآموزش تیریمد ارشد کارشناس 1
 رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یتیگروه علوم ترب ،استاد 8

انشگاه د ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یتیگروه علوم ترب ،یآموزش تیریکارشناس ارشد مد ،ینقدهیاحمد میمر :مسئول نویسنده *

 mkb20182018@gmail.com: لیمی. ارانیا ه،یاروم ه،یاروم
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 است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

مقدمه

انتظارات و تقاضاها  ،هاخواسته از یاریامروزه هر فرد در سازمان با بس

 فرد و باشدیم رممکنیروبروست که انجام آنها در زمان در دسترس غ

 خود فیوظا لیتکم به قادر و ندارد را آنها انجام یبرا الزم یانرژ

 کارمندان با مشکل اضافه بار نقش روبرو هستند عمالً .[1] باشدینم

 یو جسم یسالمت روح دیاز تهددارد که دامنه آن  ییامدهایاتفاق پ نیا

 یکیگسترده است.  یانسان یروین یآمدن بهره ور نییفته تا پاافراد گر

. باشدیاضافه بار نقش م دیآیم شیفرد پ نیا یکه برا یمسائل نیاز ا

 ای کمتر التیتعط کار، دشوار ساعات و طیشرا ،یمنظور از اضافه بار کار

و  یرمنطقیغ یاضاف یبار کار در طول زمان، یفشار کار ت،یمعاف

در ظول زمان محدود با منابع کم  فیانجام وظا یبرا انتظارات باال

 یمفهوم (Work Overload) مقهوم اضافه بار نقش .[8] باشدیم

. جلب کرده است شتریب یبررس یاما توجه محققان را برا ست،ین دیجد

ف از طر یدیاز مشکالت و تهد یاریبس یاشهیر لیدل یاضافه بار کار

 از یاریبس یعلت اصل یاضافه بار کار. [0] سازمان است یکارکنان برا

 یشغل عملکرد کاهش عامل اضطراب، استرس، جمله از یشغل یامدهایپ

(Job Performance )جهیکه در نت. [8] باشدیم یشغل یتیو نارضا 

 یبررس به یادیز قاتیتحق. دید خواهد بیآس سازمان هم و فرد هم آن

 کارکنان یرفتار و یروانشناخت یامدهایپ یرو بر بار اضافه اثرات

 Jobی )کار اقیاشت و تعهد با ریمتغ نیا کهاند داده نشان و پرداخته

Excitement )[2]استرس ، (Stress )[5]ی )شغل تی، رضاJob 

 چکیده
نسبت  یشتریب یروان شناخت یریپذ بیدر معرض آس جهیاند و در نتمواجه یبا مسائل متعدد شغل مارستانهایکادر درمان در ب :مقدمه

اضافه  یرابطه فاکتورها یمنظور پژوهش حاضر با هدف بررس نیدارند. بد ازین یشتریب تیمشاغل هستند. لذا به حما ریبه کارکنان سا
 به اجرا در آمد. هیامام رضا )ع( اروم مارستانیکادر درمان ب انیدر م یسازمان تیحما یگر یانجیبا م یشغل یامدهایبر پ یبارکار

کادر  ینفر اعضا 523پژوهش، از  یاست. جامعه آمار یمعادالت ساختار یابیاز نوع مدل یلیتحل-یفیژوهش حاضر توصپ :روش کار
اطالعات  یگردآور یانتخاب شدند. برا یاطبقه یتصادف وهینفر به عنوان نمونه و به ش 833امام رضا )ع(  مارستانیدرمان زن و مرد ب

 انگیاو ی(، استرس شغل8331) یمورگسون و هامفر یاجتماع تی(، حما1328) یلیر نقش راستاندارد اضافه با یهااز پرسشنامه
اوترخت  یشغل اقی(، اشت8312، آن ونوه )یل یشغل عملکرد(، 8315) ساینت یشغل تیرضا(، 8332) تیرا یشغل زشیانگ(، 8333)
 دییکرونباخ تأ یآلفا قیآنها از طر ییایسازه و پا ییروا قیآنها از طر ییشد که روااستفاده ( 8315) سایبه ترک کار نت لی(، تما8330)

ت و مدل معادال یدیتائ یعامل لیتحل یاز روشها یو ارائه مدل ساختار رهایمتغ نیروابط ب یها و بررسداده لیو تحل هیتجز یشد. برا
 .استفاده شد LISREL 8.5و  SPSS 22 ینرم افزارها هیبر پا یساختار

 یماعاجت تیحما یگر یانجیمثبت با م یشغل یامدهایبر پ یاضافه بار کار یفاکتورها یرهایکه متغ دهدیمنشان  جینتا ها:یافته
(25/25 = βتأث )تیحما یگر یانجیم با یمنف یشغل یامدهایپ بر یکار بار اضافه یفاکتورها یرهایمتغ نی. هم چنگذاردیم مثبت ری 

 .گذاردیم مثبت ری( تأثβ = 25/25)ی اجتماع
عملکرد،  ت،یرضا شیافزا نیو همچن یبر کاهش استرس شغل ریاجتناب ناپذ ریتأث یاجتماع تیحما نکهیبا توجه به ا گیری:هنتیج

و  یغلش یهاطیدر مح یقو یتیحما یهاستمیس جادیبا ا مارستانیب نیمسئول گرددیم شنهادیدارد، لذا پ یشغل اقیو اشت زشیانگ
گام  یکادر درمان یشغل اقیو اشت زشیعملکرد، انگ ت،یرضا شیجهت کاهش استرس و افزادر  یخارج از آن به عنوان روش موثر

 بردارند.
 یمعادالت ساختار ،یشغل یمنف یامدهایپ ،یمثبت شغل یامدهایپ ،یاجتماع تیحما ،یبار کاراضافه واژگان کلیدی:
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Satisfaction )[1]زشی، انگ[1] ، عملکرد (Motivation )[2]  و

 یرابطه معنادار یدارا [0]( Leaving Work) کار ترک به لیتما

 فرد از که شودیم فیتعر گونه نیا نقش. مفهوم اضافه بار باشدیم

 .بدهد انجام را یسخت یلیخ کار ای کند کار ادیز تا شودیم خواسته

و منابع در دسترس  هاییها از توانااضافه بار نقش، فراتر بودن خواست

ال در با تیحجم فعال فیتعر ندیبه فرا نقشاضافه بار . [3] باشدیفرد م

مذکور در زمان  یتهای. که مجموعه فعالشودیاطالق م نیکار مع کی

 در جی، لذا افراد به طور معمول به تدرباشدیقابل انجام م ریغ نیمع

 لیکه ما ییراغب به انجام آن هستند و کارها شتریکه ب ییزهایمورد چ

، دهندیانجام م تیآن را بدون رضا ایآن هستند و عدم انجام  ایبه ترک 

 تیمسئول یفیو ک یابعاد کمّ انیم زیتما. [13] ابندییم یترعیوس دید

 تیمسئول [11] بروالش و تا هر،یاست. ب افتهیتوسعه  اتیدر ادب یاضاف

 نندکیم فیتعر یحد از شیب کار عنوان به ساده طور به را یکمّ یاضاف

 نگی. سوورک، هلگرن و اوهرمشود انجام دیبا نیمع زمان مدت در که

 هاییتوانا، هامهارترا انتظار داشتن  یاضاف تیمسئول یفیبعد ک [18]

در توان شخص  تیکه فراتر از آنچه که در آن موقع داندیم یو دانش

 یواملع لیبه دل یاضاف تیوجود، هر دو بعد مسئول نی. با اباشدیماست، 

خود کار  تی، و ماههاییتواناو  یاحرفه یهایژگیومانند خود شخص و 

 .باشندیممربوط  گریدبه هم

. باشدیماسترس در کارکنان  جادیاز اضافه بار نقش ا متأثر امدیپ نیاول

اطالق  یبه هر عامل فشار آور ،یکار، استرس شغل یهاطیمحدر 

وارده بر خود، به  یرفع فشارها یتا فرد برا گرددیمکه باعث  شودیم

خود نشان داد  قیدر تحق [5] روسو و کوک .[3] وا داشته شوند تیفعال

و  یکیزیمنجر به بروز تنش ف یکه داشتن اضافه بار نقش به طور کل

 خود پژوهش در زین( 8338) همکاران و شادر نیهمچن. شودیم یعاطف

 تواندیم آن با مرتبط یاحرفه استرس و نقش بار اضافه دادند نشان

 ترساس و نقش بار اضافه و باشد داشته پرستاران یبرا ،یجد یامدهایپ

 نیبرا عالوه. [10] دهدیم شیافزا را شغل ترک نرخ کار، با مرتبط

 اری، زکندیمبه طور مداوم نظر محققان را به خود جذب  یشغل تیرضا

 اشدبیممربوط به شغل  یامدهایدر پ یمسلم و قطع یرهایاز متغ یکی

کارمند، سرانجام باعث کاهش عملکرد کارمند  تیعدم رضا. [8]

 ینفم ریتأث ینشان داده که اضافه بار کار قاتیتحق ی. از طرفشودیم

 قیدر تحق [12] همکاران و خواه یسبحان. [8] دارد یشغل تیبر رضا

و  یشغل تیرضاکاهش  باعثاضافه بار نقش  که دادند نشانخود 

که اضافه بار نقش  ی. عامل بعدشودیم کارکنان در یشغل زشیانگ

. باشدیم یشغل زشیانگ باشد، داشته یریچشمگ ریتأثر آن ب تواندیم

ان فرد در سازم زشیو انگ تیرضا یکه اضافه بار نقش بر رو یدر صورت

روزانه  فیانجام وظا یالزم را برا یشاداب گریگذار باشد کارکنان د ریتأث

 جهینت نیبه ا ی، در پژوهش[0] یعباس فاروقخود را نخواهند داشت. 

 یدیدته و مشکالت از یاریبس یاشهیر لیدل یکار بار اضافه که دیرس

 از یاریبس ریمتغ نیا توسط. است سازمان یبرا کارکنان طرف از

 انتقال یعنی ،اندشده داده صیتشخ سازمان در مشکالت و هایدشوار

 ها،مهارت تیفیک دادن دست از گر،ید سازمان به سازمان کی از کارکنان

 زانیم در شیافزا و کارکنان زهیانگ مقدار در کاهش عملکرد، عدم

 .یکار بار اضافه سبب به کارکنان استرس

و  یبه اهداف کار یابیدست زانیم ،یعملکرد شغل [1] انگیبه باور او

 کیمان را در ساز ایخود، سرپرست، همکاران و  دگاهیاز د تهایمسئول

. عمالً کارمندان با مشکل اضافه کار روبرو ردیگیمدر بر  ینگاه کل

 یشخص یهستند. هر کارمند با اضافه کار، استرس در محل کار و زندگ

. ، روبروستگذاردیم ریتأث هاآن یشغل تیعملکرد و رضا تیکه در نها

 به لیاتم عامل موضوع نیا و کار در یروان یخستگ کی یاضافه بار کار

 یکه کارکنان رفتندیپذ [11] یدر مطالعات بعد. [15] باشدیم کار ترک

دارند.  یرشتیبه ترک شغل ب لیتما کنندیمرا تجربه  یکه اضافه بار کار

 مهم است که به صورت بالقوه اریبس یو موضوع ژهیرفتار و کیترک کار 

ممکن  یعوامل متفاوت .[11] هر فرد سازمان احتمال وقوع دارد یبرا

کار  طی)مح از آنها قابل کنترل یباشند که برخ مؤثراست در ترک کار 

 ،یکنترل )ساختار سازمان رقابلیغ یسازمان( و برخ یو رهبر

 .[12] اشندییمکار(  یروین یو کم یخارج یهافرصت

 هک باشدیم کارکنان اقیاشت مورد در گرید مهم مفهوم ق،یتحق نیا در

 امانج یبرا آنها اقیاشت و یو تیرضا زانیم اشخاص، مشارکت عنوان به

 تیرضا و کارکنان اقیاشت کارکنان، عملکرد. [13] شودیم فیتعر کار

 رمنج فوق مسائل یبرا یشیاند چاره. است مهم سازمان هر یبرا یشغل

 لیتعد نقش که آنها از یکی که شودیم ییراهکارها به یابیدست به

 جلب حال به تا را محققان ادیز توجه که آنها از یکی که دارد، کننده

وان و آ آلطاف. باشدیم یاجتماع تیحما زیبرانگ بحث مساله ،اندکردهن

 اضافه یرو را کار طیحم تیمعنو یاواسطه ریتأث ،[8] در مقاله خودشان

 یشتریب قاتیتحق که کردند هیتوص و دندید یشغل تیرضا و یکار بار

 و یشغل تیرضا استرس، یرو بر حد از شیب کار نقش یبررس یبرا

 .ردیگ انجام تیمعنو یگر واسطه با را کار ترک به لیتما

عامل مؤثر  نیکار به عنوان مهمتر طیدر مح یاجتماع تیحما ن،یهمچن

 یتلق [88] یو نشاط کل [81, 83] شخص یشغل تیاس رضادر احس

 یشغل تیرضا از یباالتر سطح شتربهیب یاجتماع تی. اغلب، حماشودیم

. [80] دهدیمرا ارتقا  یذهن یو سالمت شودیم لیتبد یسازمان تعهد و

 مهم یانجیم کی عنوان به کار طیمح در یاجتماع تیحما از ن،یهمچن

. [82] است شده ادی فرد به منحصر جینتا به یکار استرس لیتبد یبرا

 انیم را یاجتماع تیحما یگریانجیم ریتاًث حیبه طور صر [85] فرنچ

 کار طیمح در جییته و یشانیپر به مربوط اتیشکا و یاضاف تیمسئول

 ترک به لیتما یبررس با رابطه در( 8331) نارییپا یج .دهدیم نشان

 تیماح یگر یانجیم با یشغل تیرضا و یکار بار اضافه لهیوس به کار

 به سبتن دوجانبه نگاه ،یکل طور به که دندیرس جهینت نیا به یاجتماع

 یدایز توجه و تیحما ،یسازمان جینتا برحسب یاجتماع تیحما ریتاًث

 .است کرده جلب خود به را

 استرس با میمستق طور به یاجتماع تیحما که دارد دیتاًک نگاه نیا

 شکاه باعث یاجتماع تیحما داشتن ،یعنی) است مرتبط شخص یکار

 چون ،یعنی) دارد هم یگر یانجیم نقش اما( شودیم شخص استرس

 خوشحال یلیخ کار طیمح در دارم یخوب یرابطه خود ناظر با من

 نیا در یطرف از(. شودیم من استرس کاهش موجب نیا و هستم

 داد نشان کار ترک به لیتما و یکار بار اضافه رابطه یبررس با پژوهش

 یمیمستق نهیهز سازمان، آن کتر تین با سازمان از کارکنان خروج که،

 دارد همراه به دیجد کارکن آموزش و یکارگمار به نش،یگز شکل به

 دانش، از که ادیز ییکارا با یافراد دادن دست از نهیهز بر عالوه که

 و یوربهره عملکرد، یبرا و برخوردارند یشتریب ییتوانا و مهارت

 و یحیتلو یهانهیهز. هستند اثربخش و دیمف ،یسازمان خدمات

 کارکنان بر فشار ه،یروح فیتضع همچون زین یگرید میرمستقیغ
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 هب زین را یاجتماع هیسرما دادن دست از و یریادگی نهیهز مانده،یباق

 .[81] دارد دنبال

 با ر،کشو در شتابهد قبتامر تخدما ئهارا یسیستمها حاضر لحادر

 تـیکیف ،چالشها ینا مهمترین یکی که. از ستا وبررو نیاوافر یچالشها

در  نکهی. با توجه به اشودیم هـئارا هـک تـسا دماتیـخ بوـمطل اـن

 هامارستانیبو  یخدمات درمان یاز سازمانها از جمله سازمانها یبعض

 مواجه هستند و به یکه افراد با مشکل اضافه بار کار میکنیممشاهده 

 کهنی. با توجه به موارد ذکر شده و اکنندینم فهینحو احسن انجام وظ

 یمورد صورت نگرفته، و از طرف نیهمه جانبه در ا یتا کنون پژوهش

 یاجتماع تیدر مورد حما مختلفانجام شده توسط محققان  قاتیتحق

حل مشکالت  یبرا یبه عنوان راهکار هابخش ریبا سا اشرابطهو 

 رابطهموضوع که  نیا قیدق یرا به بررس قیتحق نیسازمان، هدف ا

 آزمون از استفاده با یشغل یامدهایپ نیا از کیهر بر یکار بار اضافه

 ؟باشدیمچگونه  یماعاجت تیحما یکنندگ لینقش تعد
 

 
 قیتحق یمدل مفهوم: 1 ریتصو

 روش کار

 یاضافه بارکار انیم یروابط عل نییهدف پژوهش حاضر تع کهیاز آنجائ

 ،یشغل زشیانگ ،یشغل اقی)اشت یشغل یمثبت و منف یامدهایبر پ

( در کار ترک به لیتما، یاسترس شغل ،یعملکردشغل، یشغل تیرضا

و از  یا پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردبود، لذ یقالب مدل مفهوم

و به طور  یو از نوع همبستگ یفیاطالعات توص ینظر نحوه گردآور

 یلیبود. در مدل تحل یمعاالت ساختار یابیبر مدل  یمشخص مبتن

 ،یشغل شزیانگ ،یشغل اقیاشت مستقل و ریمتغ یاضافه بارکار ،یپژوهش

 ریمتغ کار ترک به لیتما، یاسترس شغل ،یعملکردشغل، یشغل تیرضا

 یآمار جامعهبودند.  یانجیم ریبه عنوان متغ یاجتماع تیوابسته و حما

امام رضا )ع(  مارستانیزن و مرد ب درمان کادر هیکل پژوهش نیا

نفر بود. حجم نمونه با استفاده از  523 یبا حجم آمار هیشهرستان اروم

ر گرفته شد. نفر در نظ 833 ،یجدول مورگان و با توجه به جامعه آمار

از هر  بود که ینسبت یاطبقه یتصادف یرینمونه گ ،یریروش نمونه گ

 853شد. تعداد  نیمع یاز طبقات متناسب با حجم جامعه آمار کی

 یتبرگش یهاپرسشنامه. از دیگرد عیتوز ینمونه آمار نیپرسشنامه ب

را دارا بود که در پژوهش حاضر از  لیتحل تیپرسشنامه قابل 833تعداد 

 تیرضا و لیتما: شامل مطالعه به ورود یارهایمع. استفاده شد هانآ

 ،یمانیپ ،ی)رسم استخدام یدارا مطالعه، در شرکت یبرا آگاهانه

 اطالعاتخروج از مطالعه شامل ناقص بودن  اری( بود و معیطرح

جمع  یبراپرسشنامه بود.  لیتکم نیدر ح یتیپرسشنامه و ابراز نارضا

 لیذ شرح به استاندارد یهاپرسشنامه از پژوهش نیاطالعات در ا یآور

 .شد استفاده

 یشتگانبا اضافه بار نقش با نام پرسشنامه :یکار بار اضافه پرسشنامه

 هیگو 10ساخته شده و متشکل از  [81] یلینقش کارکنان که توسط ر

 کامالً موافقم تا کامالً یهانهیگزبا  تکریل یادرجه 5 اسیبا مق است که

 نییتع یبرا .پردازدیمکارکنان  یسنجش اضافه بار کار مخالفم به

 پرسشنامه .شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از اسیمق نیا ییایپا

 به [82] یمورگسون و هامفر توسط پرسشنامه نیا :یاجتماع تیحما

 اندازه یبرا یمناسب ابزار و وارد یسازمان اتینظر اتیادب در یرسم طور

 نیا به پاسخ یهانهیگزشد.  داده صیتشخ یسازمان تیحما یریگ

مخالف  "کامالً 1از ) یادامنه شده و میتنظ رتیکل اسیمق در پرسشنامه

 از اسیمق نیا ییایپا نییتع یبرا .ردیگیم بر در موافق( را "کامالً 5تا 

 .شد استفاده کرونباخ یآلفا روش

 یسوال 1ابزار  کیبا استفاده از  یاسترس شغل :یاسترس شغل پرسشنامه

ابزار با  نیشد. ا یریشده است، اندازه گ هیته [1] انگیکه توسط او

است. شده  می( تنظ5موافقم =  کامالًمخالفم تا  کامالً=  1) کرتیل فیط

روکس، )ب یقبل قاتیتحق در پرسشنامه نیا یکرونباخ برا یمقدار آلفا

 یبررس یبرا زین حاضر پژوهش در. است گرفته قرار دیتائ مورد( 8332

 یبرا .دیگرد استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از پرسشنامه نیا ییایپا

 .شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از اسیمق نیا ییایپا نییتع

 یطراح [83] سایننت توسط پرسشنامه نیا :یشغل تیرضا پرسشنامه

 پنج اسیمق در و پاسخ بسته سؤال 5 یدارا پرسشنامه نیا است؛ شده

 .تاس شده یبند درجه( مخالفم کامالً تا موافقمکامالً ) کرتیل یادرجه

نباخ روک یاز روش آلفا یشغل تیپرسشنامه رضا ییاین پاییتع یبرا

 کرونباخ یآلفا روش از اسیمق نیا ییایپا نییتع یبراه شد. استفاد

 .شد استفاده

ط ساخته شده توس یشغل زشیانگ پرسشنامه :یشغل زشیانگ اسیمق

 یبار توسط ارشد نیاول یپرسشنامه برا نیکه ا هیگو 1متشکل از  تیرا

 با که شد میتنظ اجرا یبرا و ترجمه یفارس زبان در 1021در سال 

 ینظر موافقم، موافقم، کامالً یهانهیگز با کرتیل یادرجه 5 اسیمق

 کارکنان یشغل زشیانگ سنجش به مخالفم کامالً مخالفم، ندارم،

 استفاده کرونباخ یآلفا روش از اسیمق نیا ییایپا نییتع ی. براپردازدیم

 .شد

 توسط هشد ساخته یشغل اقیاشت پرسشنامه :یشغل اقیاشت پرسشنامه

 یشغل اقیمشهور به پرسشنامه اشت رانیر اد ( کهUWES) اوترخت

 هیته پرسشنامه نیا از یاماده 3 کوتاهتر نسخه کی [2] کریو ب یشوفل

 کامالً) کرتیل یادرجه پنج اسیمق باشدیم هیگو 11 از متشکل و شد

 نیا ییایپا نییتع یبرا .است شده یبند درجه( مخالفم کامالً تا موافقم

 .شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از اسیمق

مه از پرسشنا یسنجش عملکرد شغل یبرا :یشغل عملکرد پرسشنامه

 2متشکل از  که [03] ، آن ونوهیل ساخته شده توسط یعملکرد شغل

 بر را کارکنان عملکرد پرسشنامه نیا. است شده استفاده است هیگو

 است، شده نیتدو میمستق ریغ عبارات قالب در یوستاریپ اساس

 ردف یشغل عملکرد زانیم آمده بدست نمرات مجموع. دینمایم یابیارز

 کامالً) 5 تا( مخالفم کامالً) 1 از کرتیل فیط با هاپاسخ. دهدیم نشان را

 یلفاآ روش از اسیمق نیا ییایپا نییتع یبرا .شودیم دهیسنج( موافقم

 .شد استفاده کرونباخ
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ه به ترک خدمت ساخت لیتما پرسشنامه :کار ترک به لیتما پرسشنامه

. گرفت قرار یابیارز مورد هیگو 5از  متشکل [83] سایشده توسط نت

 که باشدیم یانقطه 5 کرتیل فیط بصورت پرسشنامه یگذار نمره

 «موافقم» ،«ندارم ینظر» ،«مخالفم» ،«مخالفم کامالً» یهانهیگز یبرا

 گرفته نظر در 5 و 2، 0، 8، 1 ازاتیامت بیترت به «موافقم کامالً» و

 ستفادها کرونباخ یآلفا روش از اسیمق نیا ییایپا نییتع یبرا .شودیم

 .شد

 یآلفا از ییایپا یابیارز یدر پژوهش حاضر براکه اشاره شد  همچنان

ه ب باال بودند اسهایمق یبرا ییاینمرات پا .است دهیگرد استفاده کرونباخ

 قبول قابل ،باشندیم 3,13 از بزرگتر همه نکهیا به توجه با بیترت نیا

 یبرا رهایمتغ نیب یدرون یهمبستگ دهنده نشان موضوع نیا و بوده

 قیحقت هک گفت توانیم بیترت نیبد و است نظر مورد میمفاه سنجش

مه پرسشنا ییای: پااست برخورد الزم ییایپا ای و اعتماد تیقابل از ما

 یشغل زشی، انگ(311/3) یشغل اقیاشت و( 231/3) یاضافه بارکار

استرس  ،(130/3) یلعملکردشغ، (222/3) یشغل تیرضا، (211/3)

 یاجتماع تیو حما( 211/3) کار ترک به لیتما، (182/3) یشغل

 ( محاسبه شد.311/3)

 با کنیاستاندارد هستند ل یاز ابزارها هاپرسشنامه یهاهیگوگرچه همه 

 یاعو اجتم یاز عوامل فرهنگ متأثر هاپرسشنامه که تیواقع نیا به توجه

 وهیش به لیتحل نیا. شد استفاده یعامل لیتحل ی، از رواسازباشندیم

 ماکسی( با چرخش وارPC) یاصل یهامولفه روش به یاکتشاف لیتحل

( یرینمونه گ تیکفا بی)ضر KMO بیانجام شده است. مقدار ضر

ه کبدست آمد  5/121بارتلت  تیآزمون کرو یو مقدار خ 25/3برابر با 

 یرانمونه ب یهارینمونه و متغ تیمعنادار بود و نشانه کفا 31/3در سطح 

 است. یعامل لیانجام تحل

 و یفیتوص آمار یهاروش از آمده بدست یهاداده لیتحل یبرا

 و نیانگیم یفیتوص یآمار یهاروش از. است شده استفاده یاستنباط

 بیضر از یاستنباط امار سطح در نیهمچن و استاندارد انحراف

 لعم به هاستفاد یساختار معادالت یابی مدل و رسونیپ یهمبستگ

 .آمد

از  هدف درمان کادره یلک یپرسشنامه، پژوهشگران برا لیاز تکم قبل

 ارقر آنان اریاخت در یکتب ۀنامتیرضاح دادند و فرم یمطالعه را توض

 .شوند وارد مطالعه به تیرضا جلب و آن مفاد از یآگاه از پس تا گرفت

 هاافتهی

 51) سال 23 تا 01 یسن گروه از(، 5/12) زن کنندگانشرکت اکثر

 سال 15 تا 11 کار سابقه و( درصد 13) سانسیل مدرک یدارا(، درصد

 .بودند( 5/08)

و مثبت با  یمنف یامدهایپ یرهایهمه متغ 1جدول با توجه به 

دارد.  یدار یرابطه معن یو اضافه کار بار یاجتماع تیحما یرهایمتغ

به منظور  در نوسان بود. 15/3تا  21/3دو به دو از  یشدت همبستگ

 یاامدهیپ بر استیس یو نحوه اثرگذار یشناخت هر چه بهتر روابط عل

 رتصو یساختار معادالت مدل از استفاده با ریمس لیتحل آن، یاحتمال

 از لحاص یهاافتهی و جینتا دیمو قیتحق نیا از حاصل یهاافتهی. گرفت

 نشان را پژوهش یهاهیفرض به مربوط یساختار مدل در ریمس لیتحل

 و استاندارد یهانیتخم از افزار نرم یخروج در که همانطور. دهدیم

 پژوهش یهاهیفرض در ریمس لیتحل به مربوط یدار یمعن اعداد زین

 مناسب برازش از یحاک تناسب یشاخصها ریمقاد ،شودیم مشاهده

 ولجد در یساختار مدل لیتحل از حاصل جینتا اساس نیا بر. است مدل

 .داد نشان 8
 

 مشارکت کنندگان یشناختتیاطالعات جمع :1 جدول

 )درصد( تعداد ریمتغ

  تیجنس

 (5/12) 183 مرد

 (5/00) 11 زن

  التیتحص

 (1) 12 پلمید

 (13) 83 پلمید فوق

 (13) 102 سانسیل

 (10) 81 باالتر و سانسیل فوق

  خدمت سابقه

 (5/80) 21 سال 5

 (15) 03 سال 13 تا 1

 (5/08) 15 سال 15 تا 11

 (83) 52 بعد به سال 11

  سن

 (80) 21 سال 03 از ترکم

 (51) 138 سال 23 تا 01

 (5/82) 23 سال 53 تا 21

 (5/1) 0 بعد به سال 51

 

 شتریب ای 13/3برابر با  RMSEAشاخص اگر مقدار  نیبر اساس ا

، NNFI یهاشاخص ری. سا[03] داللت دارد فتریباشد بر برازش ضع

IFI ،GFI،CFI را نشان  یاز برازش مدل ساختار یکه هر کدام وجه

 یابیارز یهاشاخصآمده است. با توجه به  8جدول در  دهندیم

، 31/3برابر با  CFIشاخص  ژهی(. بو8جدول مدل ) یکل یبرازندگ

، شاخص 31/3برابر با  IFI، شاخص 33/3برابر با  GFIشاخص 

NNFI شاخص 31/3با  برابر ،RMSEA  ریو سا 305/3برابر با 

سه آن با مقدار یارائه شده و مقا یهاشاخصگفت  توانیم، هاشاخص

افته، نشان از برازش مناسب مدل یک مدل برازش ی یمطلوب برا

 .دارد قیتحق

 بحث

 بر یاضافه بار کار یرابطه فاکتورها یمطالعه با هدف بررس نیا

کادر  انیدر م یسازمان تیحما یگر یانجیبا م یشغل یامدهایپ

 جیانجام گرفت. نتا هیاروم)ع(  رضا امام مارستانیمرد ب ودرمان زن 

به  لی)استرس، تما یمنف یامدهایبر پ یاضافه بار کار که داد نشان

با  یاضافه بار کار یبرا یمعنادار بیدارد، ضر ریترک کار( تأث

 این که دهدیم نشان 31/1 از شتریببه ترک کار  لیاسترس، تما

 توانیو م شودیم رد صفر فرض بنابراین باشد؛یم معنادار رابطه

 ریأثت کار ترک به لیتما استرس، با یکار بار اضافه گرفت جهینت

ار گفت اضافه ب توانیم ریمس بیضرا به بنا نیهمچن دارد میمستق

 یدواح کی شیبا افزا ایدارد  ریتأث استرس( بر 11/1به اندازه ) یکار

. افتیخواهد  شی( افزا11/1به اندازه ) استرس، یدر اضافه بار کار

اندازه  به یگفت اضافه بار کار توانیم ریمس بیبنا به ضرا نیهمچن

 یواحد کی شیبا افزا ایدارد  ریتأثبه ترک کار  لیتما( بر 80/3)

 شی( افزا80/3به اندازه )به ترک کار  لیتما، یدر اضافه بار کار
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 عرب و همکاران یپژوهش جیبا نتا هیفرض نیا جهیت، نافتی خواهد

 ،یاسالم یکار اخالق نیب یروابط ساختار یبررس تحت عنوان [01]

 صورت خدمت ترک به لیتما و یانرژ احساس رشد، یازهاین نیتأم

 .باشدیم کسانی گرفت،
 

 مکنون یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر: 2 جدول

 پژوهش ریمتغ
اضافه بار 

 یکار
 یشغل استرس

 تیرضا

 یشغل

 زشیانگ

 یشغل

 عملکرد

 یشغل

 ترک قصد

 شغل

 تیحما

 یاجتماع

 اقیاشت

 یشغل

 111/3 813/3 833/3 833/3 811/3 818/3 131/3 1 یکار بار اضافه

 313/3 151/3 120/3 828/3 811/3 131/3 1 ... یشغل ساستر

 853/3 308/3 858/3 153/3 212/3 1 ... ... یشغل تیرضا

 833/3 811/3 821/3 188/3 1 ... ... ... یشغل زشیانگ

 022/3 813/3 031/3 1 ... ... ... ... یشغل عملکرد

 150/3 120/3 1 ... ... ... ... ... شغل ترک قصد

 831/3 1 ... ... ... ... ... ... یجتماعا تیحما

 1 ... ... ... ... ... ... ... یشغل اقیاشت

 

 یکل یمدل ساختار یبرازندگ یشاخصها: 3جدول 

 AGFI RMR df GFI IFI RMSEA NNFI CFI هاشاخص
 31/3 31/3 305/3 31/3 33/3 833 310/3 22/3 ییمقدار نها

 

 عدالت یانجیم نقش با ونمکن یرهایمتغ ریتأث بیضرا: 4جدول 

 جهینت T استاندارد ریمس بیضر هاهیفرض ریمس

 دارد میاثر مستق 21/21 11/1 استرس ⟵ یاضافه بار کار

 دارد میاثر مستق 02/81 80/3 به ترک کار لیتما ⟵ یاضافه بار کار

 دارد میاثر مستق 31/2 321/3 یاضافه بار کار ⟵ یشغل زشیانگ

 دارد میاثر مستق -28/11 -388/3 یار کاراضافه ب ⟵ یشغل تیرضا

 دارد میاثر مستق -81/2 -323/3 یاضافه بار کار ⟵ یعملکرد شغل

 دارد میاثر مستق 53/22 21/3 یشغل اقیاشت ⟵ یاضافه بار کار

 دارد میاثر مستق 25/25 33/1 یاجتماع تیحما ⟵ یاضافه بار کار

 دارد میقاثر مست -12/11 -21/1 استرس ⟵ یاجتماع تیحما

 دارد میاثر مستق 81/81 15/2 به ترک کار لیتما ⟵ یاجتماع تیحما

 دارد میاثر مستق 18/81 32/5 یاجتماع تیحما ⟵ یشغل زشیانگ

 دارد میاثر مستق 31/81 35/5 یاجتماع تیحما ⟵ یشغل تیرضا

 دارد میاثر مستق 02/81 28/1 یاجتماع تیحما ⟵ یعملکرد شغل

 دارد میاثر مستق 12/81 31/8 یشغل اقیتاش ⟵ یاجتماع تیحما

 دارد میمستق ریاثر غ 33/1 25/25 (یاجتماع تیحما قی)از طر به ترک لیاسترس و تما یمنف یامدهایپ ⟵ یاضافه بار کار

 دارد میمستق ریاثر غ 33/1 25/25 (یاجتماع تیحما قی)از طر یمثبت شغل یامدهایپ ⟵ یاضافه بار کار

 .شدند دییتأ 35/3 زا P<331/3 فوق اتیفرض

مثبت  یامدهایبر پ یاضافه بار کار داد نشان هالیتحل و هیتجز

دارد،  ریتأث( یشغل اقیاشت ،یعملکرد شغل ،یشغل تیرضا زش،ی)انگ

 ش،زیانگمثبت ) یامدهایپ بر یکار بار اضافه گرفت جهینت توانیم

 بنا نیهمچن دارد ریتأث( یشغل اقیاشت ،یشغل عملکرد ،یشغل تیرضا

( بر 321/3به اندازه ) یگفت اضافه بار کار توانیم ریمس بیضرا به

 زشیگان ،یکار بار اضافه در یواحد کی شیزااف با ای دارد ریتأث زشیانگ

 ریمس بیضرا به بنا نیهمچن. افتی خواهد شی( افزا321/3به اندازه )

 ریثتأ یشغل تیرضا( بر -388/3به اندازه ) یگفت اضافه بار کار توانیم

دازه به ان یشغل تیرضا ،یدر اضافه بار کار یواحد کی شیبا افزا ایدارد 

 توانیم ریمس بیضرا به بنا نیهمچن. افتی( کاهش خواهد -388/3)

 ایدارد  ریتأث یعملکرد شغل( بر -323/3به اندازه ) یگفت اضافه بار کار

 به اندازه یعملکرد شغل ،یدر اضافه بار کار یواحد کی شیبا افزا

 توانیم ریمس بیضرا به بنا نیهمچن. افتی( کاهش خواهد -323/3)

ا ب ایدارد  ریتأث یشغل اقیاشت( بر 21/3به اندازه ) یگفت اضافه بار کار

( 21/3به اندازه ) یشغل اقیاشت ،یدر اضافه بار کار یواحد کی شیافزا

 یمواحد اسر یپژوهش جیبا نتا هیفرض نیا جهینت ،افتی خواهد شیافزا

 یرابطه در یانرژ احساس یِانجیتحت عنوان نقش م [08] مکارانشوه

 سانکی گرفت، صورت خدمت ترک به لیتما و یاسالم یکار اخالق نیب

 .باشدیم

 ریتأث یاجتماع تیبر حما یاضافه بار کار نیب که داد نشان هالیتحل

 ترشیب یاجتماع تیبا حما یاضافه بار کار یبرا یمعنادار بیدارد، ضر

 فرض نیبنابرا باشد؛یم معنادار رابطه نیا که دهدیم نشان 31/1 از

 تیحما با یکار بار اضافه گرفت جهینت توانیمو  شودیم رد صفر

گفت  انتویم ریمس بیضرا به بنا نیهمچن دارد میمستق ریتأث یاجتماع

 با ای دارد ریتأث یاجتماع تی( بر حما33/1به اندازه ) یاضافه بار کار

 اندازه به یاجتماع تیحما ،یکار بار اضافه در یواحد کی شیافزا

واحد  یپژوهش جیبا نتا هیفرض نیا جهی، نتافتی خواهد شیافزا( 33/1)

 در یانرژ احساس یِانجیتحت عنوان نقش م [08] و همکارانش یاسرم



 احمدینقدهی و حسنی 
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 ت،گرف صورت خدمت ترک به لیتما و یاسالم یکار اخالق نیب یرابطه

 یتماعاج تیحما که داد نشان هالیتحل و هیتجز جی. نتاباشدیم کسانی

صفر  فرضدارد،  ریتأثبه ترک کار(  لیاسترس، تما) یمنف یامدهایبر پ

 لیتما استرس، با یاجتماع تیحما گرفت جهینت توانیمو  شودیمرد 

 توانیم ریمس بیضرا به بنا نیهمچن دارد میمستق ریتأث کار ترک به

با  ایدارد  ریتأث استرس( بر -21/1به اندازه ) یاجتماع تیگفت حما

( -21/1به اندازه ) استرس ،یاجتماع تیدر حما یواحد کی شیافزا

 تیگفت حما توانیم ریمس بیبنا به ضرا نی. همچنافتیکاهش خواهد 

 شیافزا با ای دارد ریتأثبه ترک کار  لیتما( بر 15/2به اندازه ) یاجتماع

( 15/2به اندازه )به ترک کار  لیتما ،یاجتماع تیحما در یواحد کی

 زینگرتوسط ر یپژوهش جیبا نتا هیفرض نیا جهی، نتافتی خواهد شیافزا

 یارک فشار از یناش یشغل یفرسودگ ریتحت عنوان تأث [00] یو موسو

 یکل یهااستیس به توجه با رانیا یهامارستانیب در پرستار کمبود بر

تحت عنوان  [01] همکاران و عرب توسط یپژوهش نیهمچن و سالمت

 شد،ر یازهاین نیتأم ،یاسالم یکار اخالق نیب یروابط ساختار یبررس

 .دباشیم کسانی گرفت، صورت خدمت ترک به لیتما و یانرژ احساس

 ش،زیانگمثبت ) یامدهایبر پ یاجتماع تیحما داد نشان حاصل جینتا

فر رد فرض صدارد،  ریتأث( یشغل اقیشتا ،یعملکرد شغل ،یشغل تیرضا

 مثبت یامدهایپ بر یاجتماع تیحما گرفت جهینت توانیمو  شودیم

 دارد ریتأث( یشغل اقیاشت ،یشغل عملکرد ،یشغل تیرضا زش،یانگ)

ازه به اند یاجتماع تیگفت حما توانیم ریمس بیضرا به بنا نیهمچن

 تیدر حما یواحد کی شیبا افزا ایدارد  ریتأث زشیانگ( بر 32/5)

 بنا نیهمچن. افتی خواهد شی( افزا32/5به اندازه ) زشیانگ ،یاجتماع

( بر 35/5به اندازه ) یاجتماع تیگفت حما توانیم ریمس بیضرا به

 ،یاجتماع تیدر حما یواحد کی شیبا افزا ایدارد  ریتأث یشغل تیرضا

 به ناب نیهمچن. افتی خواهد شی( افزا35/5به اندازه ) یشغل تیرضا

( بر 28/1به اندازه ) یاجتماع تیگفت حما توانیم ریمس بیضرا

 ،یاجتماع تیحما در یواحد کی شیبا افزا ایدارد  ریتأث یعملکرد شغل

 به بنا نیهمچن. افتی خواهد شی( افزا28/1به اندازه ) یعملکرد شغل

( بر 31/8به اندازه ) یاجتماع تیگفت حما توانیم ریمس بیضرا

 ،یاجتماع تیدر حما یواحد کی شیبا افزا ایدارد  ریتأث یشغل اقیاشت

 هیفرض نیا جهی، نتافتی خواهد شی( افزا31/8به اندازه ) یشغل اقیاشت

 یفرسودگ ریتحت عنوان تأث [00] یموسو و زیرنگر که یپژوهش جینتا با

 با رانیا یهامارستانیب در پرستار کمبود بر یکار فشار از یناش یشغل

 و عرب که یپژوهش نیهمچن و سالمت یکل یهااستیس به توجه

 یکار اخالق نیب یروابط ساختار یبررس تحت عنوان [01] همکاران

 خدمت ترک به لیتما و یانرژ احساس رشد، یازهاین نیتأم ،یاسالم

 .باشدیم کسانی گرفت، صورت

 یمنف یامدهایبا پ یاضافه بار کار که داد نشان هالیتحل و هیتجز

ب یضردارد،  یرابطه معنادار یاجتماع تیحما یگر یانجیبا م

با  یمنف یامدهایبا پ یاضافه بار کار یرهاین متغین ایب یمعنادار

 که دهدی( نشان م31/1از  شتری)ب یاجتماع تیحما یگر یانجیم

 توانیمو  شودیم رد صفر فرض نیبنابرا باشد؛یم معنادار رابطه نیا

 یرگ یانجیم با یمنف یامدهایپ با یکار بار اضافه گرفت جهینت

 جیا نتاب هیفرض نیا جهیتن ،دارد میمستق ریغ ریتأث یاجتماع تیحما

تحت عنوان  [08] وهمکارانش یکه در سال واحد اسرم یپژوهش

 یاسالم یکار اخالق نیب یرابطه در یانرژ احساس یِانجینقش م

 جیتان تاًینها .باشدیم کسانی گرفت، صورت دمتخ ترک به لیتما و

 یگر یانجیمثبت با م یامدهایبا پ یاضافه بار کار که داد نشان

ن ین ایب یب معناداریضردارد،  یرابطه معنادار یاجتماع تیحما

 یگر یانجیبا ممثبت  یامدهایبا پ یاضافه بار کار یرهایمتغ

 رابطه نیا که دهدی( نشان م31/1از  شتری)ب یاجتماع تیحما

 جهینت توانیمو  شودیم رد صفر فرض نیبنابرا باشد؛یم معنادار

 تیحما یگر یانجیبا ممثبت  یامدهایبا پ یگرفت اضافه بار کار

 جیبا نتا هیفرض نیا جهی، نتدارد میمستق ریغ ریتأث یاجتماع

تحت عنوان  [08] وهمکارانش یکه در سال واحد اسرم یپژوهش

 یاسالم یاخالق کار نیب یدر رابطه یاحساس انرژ یِانجینقش م

 .باشدیم کسانیبه ترک خدمت صورت گرفت،  لیو تما

 یریگجهینت

ور قش به طگرفت که اضافه بار ن جهینت توانیم هاافتهی به توجه با

 تیرضاو کاهش  به ترک خدمت لیتما و استرسباعث ارتقاء  میمستق

 تیحما یانجینقش م دییتأبا  نی. همچنشودیمیشغل عملکرد و

ر  یشغل یامدهایبر پ داریمعناثر  یدارا نقش بار اضافه ،یاجتماع

 ریأثتبه نقش و  دیبا هیامام رضا )ع( اروم مارستانیب نی. بنابراباشدیم

 ۀنیکند و زم یفوق توجه اساس یرهایمتغ نیدر رابطه ب نقش بار اضافه

 شیافزا یالزم برا یبسترها جادیمنظور ا به یاجتماع تیحمابروز 

به  لیتماو کاهش استرس و  یشغل اقیو اشت زشیعملکرد، انگ ت،یرضا

 بهبود بخشد. مارستانیب طینرک خدمت را در مح

 یرهایعدم کنترل متغبه  توانیمطالعه م نیا یهاتیاز محدود

 تیاشاره کرد. با توجه به محدود یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 ریدر سا یبه کادر درمان جینتا میپژوهش، تعم نیا یجامعه آمار

 اطیبا احت یستیها باسازمان ریکارکنان سا نیو همچن هامارستانیب

حوزه  کی قیتحق نیفوق، در ا یهاتیمحدودبا وجود . ردیصورت گ

و در حال رشد گشوده شده است. سازه  یو عال دیجد یاتمطالع

و  تیریدر حوزه مد یاست که به تازگ یاسازه یاضافه بار کار

موضوعات در  یراستا، برخ نی. در اشوندیممطرح  یروانشناس

است.  ییقابل شناسا یآت قاتیتحق یمقاله برا نیچهارچوب ا

 هنیزم نیدر ا یبعد قاتیتحق یبر غنا تواندیم ریز شنهاداتیپ

 یامدهایبر پ یاضافه بارکار رابطه ۀنیزم در که است الزم. دیفزایب

 یهاپژوهش گر،ید یابزارها از استفاده با یشغل یمثبت و منف

 یانجیم و گرلیتعد یرهایمتغ گرینقش د و ردیگ صورت یشتریب

 شودیم شنهادیپ تاًینها. ردیگ قرار یشتریب توجه مورد یاحتمال

 .انجام شود هامارستانیبو  هاسازمان ریسا در عنوان نیا با یقیتحق

 یسپاسگزار

 یاخالقکد  باارشد  یمقطع کارشناس نامه انیپا حاصل حاضر پژوهش

 انمارستیب نیمسؤول یاز همکار لهینوسی. بدباشدیم 000112 -8 الف

اطالعات و  یآورو جمع یجهت هماهنگ هیامام رضا )ع( شهر اروم

 نمودند یهمکار مطالعه نیا انجام در که یافراد یتمام از نیهمچن

 .گرددیم یقدردان و تشکر
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