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Abstract 

Background and Objective: Developing technology, increasing job 

competition, and employer demands for higher productivity increase job 

stress and workload which affect job performance. The present study 

aimed to investigate the effect of mental workload on job performance 

among offshore employees of a power plant with the mediating role of job 

stress. 

Materials and Methods: This study is descriptive-analytical. A total of 97 

workers of a power plant participated in the study in 2019. A job status 

questionnaire was designed, and its validity and reliability were estimated. 

The questionnaire included three sections of mental workload (8 

questions), job performance (7 questions), and job stress (9 questions). 

Then the questionnaires were distributed to the case group (47 employees 

in electric power generation) and the control group (32 administrative 

staff). Finally, the relationship between mental workload, job performance, 

and job stress was investigated using the structural equation method by 

SPSS22 and AMOS24 software. 

Results: According to the results of the Pearson correlation coefficient test, 

significant relationships were observed between the variables of workload-

job stress, job stress-job performance, and workload-job performance 

(P<0.05). Job stress has a mediating role between workload and job 

performance with a mediation percentage of 0.415 due to the structural 

equation model; therefore, high workload results in high job stress which 

reduces job performance. 

Conclusion: According to the findings of the present study, workload 

increases job stress among employees and reduces job performance. 
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 ی ذهنی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی استرس شغلیکار بارتأثیر 

1آبادیعلی صالحی سهل
1، الهام عسگری گندمانی 

1، فائزه عباسی بلوچخانه 
 ،*2، سید حجت موسوی کردمیری 

 رانتهران، ای ی،بهشت دیشه پزشکی علوم ی، دانشگاهمنای و بهداشت ، دانشکدهکار یمنیو ا ایبهداشت حرفه یگروه مهندس 1
 ران، ایهمدانن، همدا یدانشگاه علوم پزشک، دانشکده بهداشت ای،بهداشت حرفه یگروه مهندس 2

 

 22/01/1400 تاريخ دريافت مقاله:

 04/03/1400: مقاله تاريخ ويرايش

 11/03/1400 تاريخ پذيرش مقاله:

 20/01/1401 تاريخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

تر وری بیشهای کاری همراه با افزایش تقاضای کارفرما برای بهرهتوسعه فناوری، افزایش رقابت سابقه و هدف:

ها اثرگذار است. هدف این مطالعه ی افراد شده و بر عملکرد شغلی آنکار بارموجب افزایش استرس شغلی و 

ی ذهنی بر عملکرد شغلی کارکنان اقماری یک نیروگاه تولید برق با نقش میانجی استرس کار بار ریتأثبررسی 

  شغلی است.

 1399نیروگاه تولید برق در سال کارکنان  نفر از 97تحلیلی روی -توصیفی مطالعهاین  ها:مواد و روش

طراحی شد و روایی و پایایی آن سنجیده شد. « وضعیت شغلی» نامهپرسششد. برای انجام مطالعه،  انجام

 9( و استرس شغلی )سؤال 7(، عملکرد شغلی )سؤال 8ذهنی ) بار کارینامه شامل سه بخش این پرسش

نفر از کارکنان  32شاهد )فر از کارکنان تولید برق( و ن 47نامه در بین دو گروه مورد )( است. پرسشسؤال

اداری( توزیع شد. در پایان با استفاده از روش معادالت ساختاری، ارتباط بین متغیرهای بار کاری، عملکرد 

 24نسخه  AMOSو  22نسخه  SPSSافزارهای و استرس شغلی بررسی و برای تحلیل نتایج آماری از نرم

 استفاده شد.

ترس اس-نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معناداری بین متغیرهای بار کاری بر اساس ا:هيافته

با توجه به مدل معادالت (. P<05/0دارد )عملکرد شغلی وجود -عملکرد شغلی و بار کاری-شغلی، استرس شغلی

است؛  415/0آن  یگریانجیدارد و درصد م یبار کاری و عملکرد شغل نیب یانجینقش م یاسترس شغل یساختار

می یباعث کاهش عملکرد شغل استرس نیو ا زیاد شود یباعث استرس شغل ممکن است زیادبار کاری بنابراین، 

 .شود

شود ی این تحقیق، بار کاری موجب افزایش استرس شغلی در بین کارکنان میهاافتهبر اساس ی گیری:نتیجه

  .دهدیمرا کاهش  هاآنو این موضوع عملکرد شغلی 
 

 استرس شغلی، بار کاری ذهنی، عملکرد شغلی، کارکنان اقماری واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 یحجت موسو دیس: * نويسنده مسئول

بهداشت  یگروه مهندس، یریکردم

دانشگاه علوم ، دانشکده بهداشت ای،حرفه

  .ران، ایهمدانن، همدا یپزشک

 hojatmk66@yahoo.comایمیل: 

 

 ی ذهنی بر عملکرد شغلی با نقش میانجیکار بارتأثیر سید حجت.  آبادی، علی؛ عسگری گندمانی، الهام؛ عباسی بلوچخانه، فائزه؛ موسوی کردمیری،صالحی سهل ستناد:ا

 .19-28(: 1)9؛1401 بهار ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . استرس شغلی

مقدمه
های کاری، تغییرات فرهنگی، توسعه فناوری، افزایش رقابت

سپاری المللی شدن امور، برونهای ساالنه عملکرد، بینارزیابی

وری بیشتر مشاغل همراه با افزایش تقاضای کارفرما برای بهره

ی در بخش خصوص ژهیوبههایی را برای افراد شاغل در صنایع، نگرانی

باعث شده است کارکنان صنایع فشار  هامؤلفهکرده است. این  جادیا

 زمانمدتمجبورند کار خود را در  چراکهزیادی را تجربه کنند؛ 

 دستکنند و با نوعی شرایط عجیب و پیچیده کمتری تمام 

یی که قادر نیستند هاسازمانت . در این وضعی]1[هستند  بانیگربه

انتظار وفاداری و  توانندینم، کنند نیتأمامنیت شغلی افراد را 

ی رقابتی که افراد را هاطیمحنوآوری از کارکنان خود داشته باشند. 

شود ، موجب بروز استرس شغلی میدهدیمقرار  فشار تحت وقفهیب

یمتلقی  هاسازمانیکی از عوامل مهم دخیل در بهداشت که امروزه 

 .]2[ شود

ذهنی است که فشار روانی ناشی از انجام  سازهنوعی  بار کاری
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ی هاییتواناکار را در شرایط خاص محیطی و عملیاتی در رابطه با 

. فردی که ]3[کند اپراتور در پاسخ به نیازهای آن کار توصیف می

موظف است حجم کار زیادی انجام دهد ممکن است دچار 

کارگران  زهیانگاسترس، خستگی و فرسودگی شود. این موضوع بر 

وع ی، هر نطورکلبهگذارد. اثر منفی می هاآنو سایر افراد مرتبط با 

موجب تغییر  بار کاریتغییری در محیط کاری و به دنبال آن 

 اثرگذار هاآنبر عملکرد  جهیدرنتو  شودیمسطح استرس افراد 

 فرصتی برای بار کاری. در نگرش مثبتی که وجود دارد، ]4[است 

 است شده دهیدافراد است و حتی  ترعیسریادگیری و موفقیت 

ری برای انجام دارند، انگیزه خود را کارمندانی که حجم کار بیشت

 . کنندیمبهتر حفظ 

وز در بر بار کاری، باید توجه داشت که اضافه شدن حالنیباا

ی دچار کاراضافهحوادث کاری نقش مهمی دارد. افراد در اثر 

، احساس افسردگی، اضطراب و شوندیممشکالت خواب 

و عصبانی و پرخاشگر  کنندیمی عصبی را تجربه هاحالت

نشده بر سالمت عمومی و سطح مدیریت بار کاریشوند. می

 ریتأثو تفکر فرد را تحت  وخوخلقاسترس افراد اثرگذار است و 

زیاد موجب فرسودگی شغلی  بار کاریبراین . عالوهدهدیمقرار 

خواهد شد. این شکل از فرسودگی شامل فرسودگی جسمی و 

 مدتیطوالنی هایخستگست که در خستگی عاطفی و روانی ا

کند و نسبت ی میتیکفایبآن فرد احساس  اثر رو د دهدیمرخ 

 اریبار کی خود نگرش منفی دارد؛ بنابراین، زندگ وبه محیط کار 

 ی بر آن داردتوجهقابلاست و اثرات منفی  مؤثربر عملکرد افراد 

]5،4[. 

عملکرد به این معناست که فرد وظایفی را با موفقیت انجام 

کرده است و مطابق استاندارهای از پیش  نییتعدهد که سازمان 

. ]6[از منابع مدام در حال تغییر است کارآمد  استفاده، با شدهنییتع

که شخص ، عملکرد شغلی همان بازده کاری است گرید عبارت به

دهد و سازمان آن را سودمند در ارتباط با سازمان انجام می

(Productive)  بخشانیزیا (Counterproductive )7[ داندیم[ .

هنگام تعیین اهداف عملکردی باید عناصر دخیل در عملکرد شغلی 

از: دانش، دقت، پاسخگویی، انگیزه  عبارتنددر نظر گرفته شوند که 

د تعیین ی افراکار بارمیزان عملکرد با توجه به  کهازآنجاو پشتیبانی. 

بر میزان عملکرد  مؤثراز عوامل  بار کاریگفت که  توانیم، شودیم

 یبار کاری بر فرسودگ ریتأث. در مطالعات مختلف ]3[افراد است 

 شده دییتأ یبر عملکرد شغل یشغل یاثر فرسودگ نیو همچن یشغل

 یبار کاری بر عملکرد شغلاست که  شده دادهنشان  نیهمچناست. 

 کاهش عملکرد موجب کم یلیخیا  ازحدشیب بار کاریو  دارد ریتأث

 .]8،5[ شودیم

نوعی نبود تعادل در زندگی تعریف  عنوانبهاسترس را  توانیم

ی کاری، ابهام در هایریدرگآن افسردگی و بروز  جهینتکرد که 

 بسیاری باوجودآنکهاست.  معمول ریغ بار کاری تیدرنهاو  هانقش

ی هابرنامهاز  ریناپذییجدامقابله با استرس را جزئی  هاازمانساز 

 ریتأثیی وجود دارند که از هاسازمان، هنوز هم انددادهخود قرار 

ت موفقی الزمهی فرد و سازمان درک کافی ندارند. وربهرهاسترس بر 

و دستیابی به عملکرد خوب کارکنان این است که افراد  هاشرکت

در محیطی بدون استرس کار کنند تا دچار مشکالتی اعم از کاهش 

الیل د ازجمله بار کاریکارایی، غیبت از کار و مشکالت مالی نشوند. 

ایجاد استرس شغلی است که موجب کاهش عملکرد کارکنان  اصلی

 . ]7[شود می

اشاره شد، استرس شغلی یکی از عوامل  ترشیپکه  طورهمان

نبود  اثر برمهم دخیل در سالمت سازمان است. این نوع استرس 

های افراد یا نامتناسب بودن تطابق بین نیازهای شغلی و توانایی

. استرس ناشی از کار هم در شودیمایجاد  هاآنمنابع و نیازهای 

ابعاد فردی و هم سازمانی بر جسم، روان، رفتار، عملکرد، رضایت 

 جادیا ییجا استرس در. ]9[شغلی و تعهدات سازمانی اثرگذار است 

یمی زیاد است که از ظرفیت کارکنان فراتر قدرکه کار به شودیم

 گذارد.می یمثبت ای یمنف ریو سازمان تأث رکنانبر کااسترس . رود

اثرات منفی آن نمود خواهد  ،نشود تیریمد یدرستاگر استرس به

 یورو بر بهرهشود کرد که موجب ضرر کارکنان و سازمان می

افراد در  شودیمفشار کاری زیاد باعث  .]6[ گذاردیماثر  کنانکار

یی که نیازمند تمرکز بیشتر است، عملکرد خوبی نداشته رهااک

اهش ک لشانیوتحلهیتجزی پیچیده، توانایی هاتیموقعباشند و در 

. نجر خواهد شدی و کیفیت کار موربهرهبه کاهش  تیدرنهایابد که 

غیرمستقیم و از طریق متغیرهای واسطه بر  طوربهاسترس شغلی 

 .]10،5[ گذاردیمشغلی اثر  عملکرد

 ادیاز بار کاری ز یناش یاسترس شغلجهان،  امروزدر شرایط 

 یهاتیمحدود جهینت ممکن است بار کاریبسیار رایج است. این 

نجام ا یبرا یموقع، منابع ناکافو به کمک ناکافیمانند زمان،  یخاص

 توسعه. با باشد هاتیتعارض مسئول و کار، همکاران ناکارآمد کی

ی که افراد صرف کار کردن زمانمدتفناوری و افزایش رقابت کاری 

برای  یکار نوبتاست. سازگار کردن خود با  هافتی رییتغ، کنندیم

تالش برای  چراکهچندان خوشایند نیست؛  هاسازمانکارکنان 

بر سالمت افراد اثرگذار است و باعث ایجاد  زمان باسازگاری 

. در بیشتر شودیم هاآنی روانی و فیزیولوژیک برای هااسترس

فناوری اطالعات یا خدمات فناوری  حوزهیی که در هاشرکت

و همچنین صنایع تولیدی افراد استرس  کنندیماطالعات فعالیت 

ی و کار کردن در شب به آن دچار کارنوبتخاطر شغلی دارند که به

 . ]11[ اندشده

 صورتبهامروزه بسیاری از صنایع نیازمند آن هستند که 

زمان  گذر درتوقف فعالیت کنند؛ به همین دلیل پیوسته و بدون 

ی نیرو کنندهنیتأماست تا  شده جادیای کارنوبتهایی از شکل

 ایراندر روز باشد. انسانی مورد نیاز این صنایع در طول شبانه

در بخش  هاروگاهیصنایعی چون حفاری نفت، پتروشیمی و ن

روز  14و  روز کار 14 صورتبهی کارنوبت تولیدی از سیستم

ی اقماری گفته کارنوبتکنند که به آن استراحت استفاده می

به دلیل شرایط متفاوت کارکنان اقماری مانند . ]12[شود می

مدت از خانواده و ساعت کاری غیرمعمول، این افراد دوری طوالنی
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به نسبت کسانی که شرایط کاری معمول با ساعت کاری مشخصی 

 براین، مطالعاتشوند. عالوهدچار استرس شغلی میدارند، بیشتر 

داری میان سطح استرس شغلی کارکنان گرفته تفاوت معنیصورت

 دییتأها ی را به علت تفاوت در شرایط کاری آناقمارریغاقماری و 

نشان داده است خستگی،  هایبررس. همچنین ]13[کند می

ی کارنوبتپیامدهای  ازجملهو انزوا  کسالت های روحی،بیماری

 . ]14[اقماری است 

 ارینقش بس جمعیت زیاد کارکنان اقماری در کشور و وجود با

 یکار طیشرا یو کاربرد یدانشگاه قاتیتحق روها،ین نیمهم ا

شده است. تبعات استرس شغلی موجب  یها کمتر بررسآن

شود. نفس و افسردگی میبهکاهش انگیزه کارکنان، کاهش اعتماد

براین، استرس شغلی موجب بروز تغییرات فیزیولوژیک عالوه

عروقی، سردرد و ضعف -مانند افزایش فشار خون، مشکالت قلبی

ترین شود. عملکرد شغلی ازجمله مهمسیستم ایمنی بدن می

یی است که برای سازمان و منابع انسانی آن اهمیت دارد؛ هامؤلفه

چراکه بر تأثیرگذاری فرد بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. بار 

ازحد موجب کاهش بازدهی افراد، خستگی و افزایش کاری بیش

توان گفت که عملکرد خطاهای انسانی شود. بدین ترتیب می

مهم و تأثیرگذاری شغلی، بار کاری و استرس شغلی هر سه عوامل 

ار از ب یعملکرد شغلها هستند. بر سالمت افراد و فضای سازمان

 یجانیم ریعنوان متغبه یاسترس شغل .ردیپذیم یمنف ریکاری تأث

 . با توجه بهداشته باشد ینفم ریرابطه تأث این ممکن است در

 نیرابطه ب افتنی بر قیتحق نیتمرکز اشده، اهمیت موارد گفته

ه ی یک نیروگاکارکنان اقمار و استرس شغلی عملکرد ،بار کاری

 برق است.
 

 کار روش

  ه و معیارهای ورود و خروج مطالعهتعیین حجم نمون
نیروگاه کارکنان  نفر از 97تحلیلی روی -مطالعه توصیفیاین 

 یتصادف یریگروش نمونهشد. انجام  1399تولید برق در سال 

با  ،درصد 95اطمینان داشتن سطح  نظردر با  ساده و حجم نمونه

 77است،  شده ارائهکه در زیر  ]15[ استفاده از فرمول کوکران

نفر در  85 تیدرنهاحتمال ریزش، نفر محاسبه شد که به دلیل ا

 ند.گرفته شدنظر 

 
Nحجم جامعه = 

p=5/0= احتمال داشتن صفت مدنظر  

q=5/0= احتمال نداشتن صفت مدنظر 

d =05/0=مقدار اشتباه مجاز 

 60 افراد واردشده به مطالعه حاضر شامل مردهای کمتر از

و  مادرزادیسابقه کار بودند که مشکالت  ماه 6با حداقل  سال

های کاری اقماری فعالیت شغل دوم نداشتند و در نوبت

کردند. افرادی که سابقه مصرف داروهای ضدافسردگی می

 6شده، داشتند، از مطالعه حذف شدند. با توجه به موارد گفته

نفر از کارکنان  32ند و در انتها شد حذفنفر  85نفر از مجموع 

وارد  روگاه )مورد(ی نیهابخشنفر از  47شاهد( و ) یاداربخش 

 مطالعه شدند.

 

 نامه طراحی پرسش
از  «وضعیت شغلی» نامهمنظور طراحی سؤاالت پرسشبه

مصاحبه با خبرگان  ،مقاالت مشابه ،ی استانداردهانامهپرسش

ل مشغوو کارگران  ستیزطیای، ایمنی و محمدیریت بهداشت حرفه

 د.ای نیز انجام شکتابخانههای یبررس برق استفاده شد. روگاهیندر 

ند، در ی داشتشتریب سؤاالتهای قبلی نامهپرسش نکهیابا توجه به 

ی هانامهپرسشدر  سؤاالتشدیم به بهترین  بر آناین مطالعه 

شود فرد تر باعث میکمتر و مهم سؤاالت؛ زیرا میابیدستمختلف 

هد. پاسخ د سؤاالتبا تمرکز بیشتر و زمان کمتری به  دهندهپاسخ

نی ذه بار کاریشامل سه بخش « وضعیت شغلی»          نامه کم ی پرسش

( سؤال 9( و استرس شغلی )سؤال 7(، عملکرد شغلی )سؤال 8)

 است. شده ساختهاست و برای اولین بار 

 

 نامهتعیین روايی و پايايی پرسش
متخصص بهداشت  12برای بررسی روایی صوری و محتوایی 

ران کارگاز نفر  28پایایی تعیین  برای و شناسیو روان ایحرفه

طور حضوری ابتدا به.]16[تخب شرکت کردند من تولید برق نیروگاه

در زمینه  شناسیای و روانحوزه بهداشت حرفه نظرانصاحببا 

ی خاص پژوهش برای تعیین روایی صوری هاگزارههدف کلی و 

نامه صحبت شد. طی جلسه بر اهمیت نقش                 کیفی و کم ی پرسش

 پژوهشگران موردنیاز باارزش یهادادهی آورجمعنامه در پرسش

 .شد دیتأک

 یظاهر ای یصور ییرواتعیین روایی صوری و محتوایی: 

 نیااست.  محتوا ییروا ی سنجشبرا یحداقل واولیه  یشاخص

 یظاهرطور به شدهسنجیده عناصر کند کهتعیین می ییروا

 یصور ییروا کنند یا خیر. یریگاندازهرا  پژوهش مفهومتوانند می

 ورمنظبه شد. نییتع ی در این تحقیق     و کم  یفیبه دو صورت ک

 خبرگان حوزهنفر از  12 اریدر اخت نامهپرسش ،یفیک ییروا یبررس

ها نظرات خود آن و داده شد قرار شناسیروان و یابهداشت حرفه

. کردند انیب آن یظاهر اتینامه و خصوصرا در خصوص پرسش

 زاراب نیتدو و یطراحشد،  اصالح مرحله سه نامهپرسش ازآنکهپس

ی هاعبارت رینمره تأث ی       روش کم  با بعد در مرحله .انجام شد

 یهاتمیآ از یکامل فهرست .و حذف شد افتی کاهشنامناسب 

 در نامهپرسش ی   کم  یصور ییروا نییمنظور تعبه شدهنیتدو

و  شد گذاشته متخصص دیاسات از نفر 12 ی شاملگروه اریاخت

 مرتبطرا بر اساس  نامهپرسش ظاهر مطالعه، هدف بر اساس هاآن

 مذکور اری. سه معکردند یابیارز بودن ساده و بودن واضح، بودن

قبول  و ]18،17[ارائه چهار قسمتی  یکرتیل فیط ر اساس بیانب

واضح،       کامال مرتبط،       کامال درصدهای  محاسبههر مورد بر اساس 
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ی از یک قبولقابلدر صورتی که درصد . انجام شد فهمقابلساده و 

یابیارزدرصد بود، بازنگری شد و  70ی کمتر از سؤالی هایابیارز

 درصد. ]19[آید  دستبه قبولقابلانجام گرفت تا درصد        مجددا  ها

( Face Validity Index) یآمده شاخص اعتبار صوردستبه

  است.

 :Content validity ratio) محتوا ییروا نسبت شاخص

CVR) 20[د ارزیابی ش ریهر سؤال طبق معادله ز یبرا[: 

CVR =
ne −

N
2

N
2

 

CVR: محتوا یینسبت روا 

neمهم و مرتبط  نهیهر سؤال گز یکه برا ینظران: تعداد صاحب

 .را انتخاب کردند

Nنظران: تعداد کل صاحب 

 سؤاالتبرای هریک از  CVR قبولقابلکمترین مقدار 

که درباره روایی  شودیمتعداد متخصصانی تعیین  بنا برنامه پرسش

. بر همین اساس مقدار اندکردهنظر خود را اعالم  سؤاالتمحتوایی 

CVR  اندهداشتبسته به تعداد افرادی که در سنجش روایی شرکت ،

شده با افزایش تعداد افراد پذیرفته CVRمتفاوت خواهد بود. میزان 

شده پذیرفته CVRاس فرمول باال، . بر اسابدییمپانل کاهش 

متخصص در این  12جدول الوشه برای  بر اساس آمدهدستبه

  .]21[است  45/0مطالعه 

از ( Content Validity Index: CVI) محتوا ییشاخص روا

با . ]22[ شودیم محاسبه ماندهیسؤاالت باق CVRنمرات  نیانگیم

 محاسبه به شکل زیر شاخص نیااستفاده از روش روالتز و باسل 

 :]24،23[ شودیم

 

CVI =
∑ CVR1

n

RETAINED NUMBERS
 

 

:CVI ییمحتوا ییشاخص روا 

:CVR ییمحتوا یینسبت روا 

Retained number:  ماندهیباقتعداد سؤاالت 

 کرونباخ یآلفا آزموناستفاده از  با ییایپا نییتعتعیین پایایی: 

 قیاس .]25[ سترهایمتغ یدرون توافق شاخصکه  شودانجام می

 هانمونهو هرچه تعداد  شودیمبه شکل زوج و فرد انجام  هاداده

 بیشتر باشد، نتیجه بهتر است. 

 

 نامهآوری اطالعات با استفاده از پرسشجمع
نامه به افراد توضیح داده و نحوه انجام تحقیق و تکمیل پرسش

 آوری شد.اطالعات موردنیاز جمع

 
 اطالعات و تعیین ارتباط بین متغیرها لیوتحلهيتجز

متغیر مکنون وابسته، استرس عملکرد شغلی در تحقیق حاضر 

شغلی متغیر مکنون میانجی و بار کاری متغیر مکنون مستقل 

برای بررسی رابطه میانجی استرس  SEMاز مدل ساختاری  هستند.

رگرسیون )شغلی استفاده شد. مدل معادالت ساختاری 

آماری است که  لیوتحلهیتجزی هاروش نیتریقواز  (چندمتغیری

یی است که روابط بین متغیرهای مکنون هاهیفرضهدف آن آزمودن 

(Latent Variable و )شدهمشاهده (Observed Variable را )

 .]26[دهد مینشان 

ی، دو نوع شاخص طورکلبه های برازش مدل ساختاری:شاخص

 از:  اندعبارتبرازش مدل وجود دارد که 

ی برازش مطلق هاشاخص ی برازش مطلق:هاخصشا

 Goodness of fit)از: شاخص نیکویی برازش  اندعبارت

index: GFI) ،شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل 

(Adjusted goodness of fit index: AGFI ،) ریشه

 Root Mean Square Error ofمیانگین مجذورات تقریب )

Approximation: RMSEA ریشه  استانداردشده(، مانده

 :Standardized Root Mean Residual)میانگین مربعات 

SRMR)  که چگونگی برازش فرضیات مدل توسط حجم

 .کنندیمی ریگاندازهنمونه را 

ی برازش افزایشی شامل هاشاخصی برازش افزایشی: هاشاخص

 Normed Fit)شاخص برازش هنجارشده  :استموارد زیر 

Index: NFI) ،برازش تطبیقی  شاخص(Comparative Fit 

Index: CFI) ،ی برازش افزایشی )هاشاخصIncremental 

Fit Index: IFI ی هاشاخص(. در این تحقیق ازCFI, AGFI, 

GFI, RMSEA  و حداقل اختالف(minimum 

discrepancy ,CMIN/df) استفاده شد.  

معرف بخشی از برازش مدل هستند و  هاشاخصهریک از این 

ی برازش هاشاخص. استبرای هر شاخص متفاوت  موردقبولاعداد 

 افزارنرمی در دییتأبرای مدل با استفاده از روش تحلیل عاملی 

AMOS  انجام شد. 24نسخه 

 Effect Sizesمتغیر میانجی ) ریتأثسنجش میزان های روش

for Mediation) 

 :ندهست ترمرسوم هاروشدو روش زیر از سایر 

 (M, PPercent mediation)ی گریانجیمدرصد 

 Completely Standardized) استانداردشده میرمستقیغاثر 

Indirect Effect, abcs) 

برای سنجش میزان  میانجیگریدر این تحقیق از روش درصد 

متغیر میانجی استفاده شد که فرمول آن به ترتیب زیر  ریتأث

 ]27[ :است

𝑃𝑀 =  
𝑎𝑏

𝑐
 

 

a (و استرس شغلی )بار کاری ریمس: شیب 

b استرس شغلی و عملکرد شغلی() ریمس: شیب 

c (و عملکرد شغلی )بار کاری: شیب مسیر 
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 نتایج 
با کمک منابع علمی  بود که سؤال 30نامه اولیه شامل پرسش

 6 ،بررسی روایی صوری کیفی و طی و نظر متخصصان طراحی شد

شده  سؤال تشکیل 24از  نهایی نامهپرسش شد. حذفاز آن سؤال 

محاسبه شد.  8/0و  27/19آن به ترتیب  CVIو  CVR که است

نامه از آزمون آلفای تمامی سؤاالت پرسش بررسی پایایی منظوربه

 سازگاریکه نتایج آن حاکی از آن بود که  شدکرونباخ استفاده 

)ضریب  استمناسب  شدهیطراح نامهپرسش تکرارپذیری و درونی

 (.75/0 :آلفای کرونباخ

 6/76 دهدیمنشان  کنندگانشرکتاطالعات دموگرافیک 

درصد از افراد شاغل در بخش تولید برق مدرک دیپلم دارند و بیش 

 92/31. دهندیمسال تشکیل  35تا  25را افراد  هاآناز نیمی از 

 سابقهسال  10تا  5در بخش تولید برق  کنندگانشرکتدرصد از 

درصد از افراد گروه شاهد سابقه  3/31تنها  کهیدرحالکاری دارند، 

سال سابقه کاری  5کمتر از  هاآنکاری مشابه داشتند و بیشتر 

درصد از کارکنان بخش تولید حاضر در مطالعه  3/72داشتند. 

قراردادی در نیروگاه تولید برق  صورتبهپیمانی و بقیه  صورتبه

ک بهتر، نتایج دموگرافی لیوتحلهیتجزای مشغول به کار هستند. بر

این متغیرها در دو گروه شاهد و مورد به تفکیک در جدول وضعیت 

 است. شده دادهنمایش  1

 

 نفر( 79تعداد= )فراوانی مشخصات دموگرافیک گروه مورد و شاهد  :1جدول 

 شاهد نفر )درصد( مورد نفر )درصد( گروه متغیر

 تحصیالت

 (3/81)26 (6/76)36 دیپلم

 (3/9)3 (3/4)2 پلمیدفوق

 (3/6)2 (9/14)7 لیسانس

 (1/3)1 (2/4)2 سانسیلفوق

 سن

 (25)8 (3/21)10 سال 25کمتر از 

 (9/71)23 (4/57)27 سال 35-25

 (1/3)1 (8/12)6 سال 45-36

 0 (4/6)3 سال 46-55

 0 (1/2)1 سال 55بیشتر از 

 سابقه کاری

 (9/21)7 (29/28)18 سال 5کمتر از 

 (3/31)10 (92/31)15 سال 10-5

 (1/28)9 (89/14)7 سال 15-11

 (6/15)5 (8/12)6 سال 20-16

 (1/3)1 (1/2)1 سال 20بیشتر از 

 نوع استخدام
 (5/37)12 (3/72)34 پیمانی

 (5/62)20 (7/27)13 قراردادی

 

متغیرهای آمار توصیفی در  نظر ازمتغیرهای پژوهش وضعیت 

ار بشده، میانگین است. با توجه به برآورد انجام شده ارائه 2جدول 

 (85/25و  51/18و استرس شغلی در گروه کارکنان تولیدی ) کاری

، این حالنیدرع بیشتر است. (46/22و  62/16از گروه شاهد )

 جینتا ( دارند.00/15کارکنان میانگین عملکرد شغلی کمتری )

آمده است. همچنین به کمک آزمون تحلیل  2بیشتر در جدول 

واریانس آنووا ارتباط بین متغیرها در دو گروه شاهد و مورد نسبت 

به متغیرهای دموگرافیک مطالعه سنجیده شد که نتایج آن در 

 سابقه با، عملکرد شغلی 3ر اساس جدول آمده است. ب 3جدول 

(، ولی به سایر متغیرهای P<05/0دارد )مستقیمی  رابطهکاری 

به میزان  بار کاریدموگرافیک وابسته نیست. همچنین مقدار 

است، اما با سایر مشخصات دموگرافیک ارتباطی  تحصیالت وابسته

عه لندارد. بین میزان استرس شغلی و متغیرهای دموگرافیک مطا

 ارتباطی مشاهده نشد. گونهچیهنیز 

 

 نامهآمار توصیفی سه معیار پرسش :2جدول 

 متغیر
 انحراف استاندارد میانگین کمترين بیشترين حجم نمونه

 شاهد مورد شاهد مورد شاهد مورد شاهد مورد شاهد مورد

 96/4 76/4 63/16 00/15 26 25 8 18 32 47 عملکرد شغلی

 07/2 13/3 62/16 51/18 21 26 12 13 32 47 بار کاری

 15/5 70/4 46/22 85/25 34 35 15 12 32 47 استرس شغلی
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 نامه نسبت به متغیرهای دموگرافیکآزمون تحلیل واریانس معیارهای پرسش :3جدول 

 

 تحصیالت سن نوع استخدام سابقه کار

F 
سطح 

 داریمعنی
F 

سطح 

 داریمعنی
F 

سطح 

 داریمعنی
F 

سطح 

 داریمعنی

 850/0 265/0 360/0 211/1 683/0 168/0 0512/0 827/7 هامابین گروه عملکرد شغلی

 039/0 920/2 725/0 515/0 405/0 702/0 659/0 607/0 هامابین گروه بار کاری

 880/0 223/0 157/0 711/1 102/0 737/2 427/0 974/0 هامابین گروه استرس شغلی

 

آمده  4پیرسون در جدول نتایج آزمون ضریب همبستگی 

-نتایج این آزمون بین متغیرهای بار کاری بر اساساست. 

-عملکرد شغلی و بار کاری-استرس شغلی، استرس شغلی

 با توجه(. P<05/0دارد )عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود 

رس است-به اینکه رابطه معنادار بیشتری بین عملکرد شغلی

 توانیماسترس شغلی وجود دارد، -شغلی نسبت به بار کاری

و این  شودیمزیاد باعث ایجاد استرس شغلی  بار کاریگفت 

منظور اثبات استرس موجب کاهش عملکرد شغلی خواهد شد. به

 است. شده استفاده( 1بهتر این موضوع از مدل ساختاری )شکل 

این مطلب  توانیمبه بررسی شاخص برازش مدل  با توجه

 که طورهمانشده است.  دأییترا بیان کرد که برازش این مدل 

 شده محاسبه GFI ،839/0، مقدار شودیممشاهده  5در جدول 

. این بدین معنی است که مقدار است 9/0است که کمتر از معیار 

طور مشترک در سطح بهها ها و کوواریانسنسبی واریانس

 CFI ،914/0. همچنین مقدار شاخص شودیممناسبی ارزیابی 

 9/0است که این شاخص نیز بیشتر از حد نساب  شده محاسبه

. بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه یک مدل است

ت، ی نیسارابطهدر آن بین متغیرها هیچ مستقل که  اصطالحبه

 تیدرنها، در سطح مناسبی قرار دارد. مدنظربا مدل پیشنهادی 

است.  شده محاسبه 622/1ی دو بر درجه آزادی امقدار ک

 . استو کمتر از آن  3استاندارد این مقدار 

همهماهنگ با الگوی  مدنظراست که مدل  این به آن معنی

میانگین  شهیر تیدرنهااست.  شدهمشاهدهی بین متغیرهای پراش

 شده محاسبه 053/0مقدار  RMSEAمجذورات تقریب یا همان 

بیان کرد کـه  توانیم؛ بنابراین، است 08/0که کمتر از معیار 

 .شودیمی در سطح مناسبی ارزیابی لـطورکهـببـرازش مدل 
 

 نامهارتباط بین سه معیار پرسش :4جدول 

 استرس شغلی بار کاری عملکرد شغلی 

 عملکرد شغلی
(r) 326/0 *-261/0 1 پیرسون یهمبستگ بیضر-** 

P  021/0 003/0 

 بار کاری
(r) 249/0 1 *-261/0 پیرسون یهمبستگ بیضر* 

P 011/0  027/0 

 استرس شغلی
(r) 1 *249/0 **-326/0 پیرسون یهمبستگ بیضر 

P 003/0 027/0  

 (.سویه 2معنادار است ) 05/0در سطح  یهمبستگ *

 (.سویه 2معنادار است ) 01/0در سطح  یهمبستگ **

 

 
 مدل تأثیر بار کاری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی استرس شغلی :1شکل 
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 بار کاری ذهنی و عملکرد شغلی                        
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 ی نیکویی برازش تأیید مدل ساختاریهاشاخص :5جدول 

 وضعیت قبولقابلمقدار  شدهکسبمقدار  شاخص

GFI 839/0 90%GFI> قبول 

CFI 914/0 1<CFI<90/0 قبول 

CMIN/df 622/1  قبول 3مقدار کمتر از 

RMSEA 053/0 08/0RMSEA< قبول 

 

شود. در انتها مدل ی میبررسی تحقیق هاهیفرضدر ادامه 

 .دیکنیممشاهده  1ساختاری تحقیق را در شکل 

بررسی تأثیر بار کاری بر نقش میانجی استرس شغلی در 

 شد: محاسبه ]27[ میانجیگریبا فرمول درصد  عملکرد شغلی

𝑃𝑀 =  
𝑎𝑏

𝑐
 

108/0  =31/0 × 35/0  =ab 

26/0  =c 

415/0  =26/0 ÷ 108/0  = 
M

P 

 توانیمبا توجه به مدل معادالت ساختاری و محاسبات فوق 

استرس ی در مسیر غیرمستقیم وجود دارد و تریقوگفت که ارتباط 

شغلی نقش میانجی بین بار کاری و عملکرد شغلی دارد و درصد 

 باگفت بار کاری  توانیم، نیبنابرااست؛  415/0آن  میانجیگری

 بیشتری بر عملکرد شغلی ریتأثقرار دادن استرس شغلی  واسطه

دارد؛ یعنی بار کاری زیاد باعث  کارگران نسبت به مسیر مستقیم

شود و این استرس شغلی باعث کاهش استرس شغلی زیادی می

 اندتوینمیی تنهابهبار کاری زیاد         الزاما شود. عملکرد شغلی می

باعث کاهش عملکرد شغلی شود؛ یعنی ممکن است فردی بار 

ی هایژگیوخاطر توانایی کار زیاد، کاری زیادی داشته باشد، اما به

زیادی در کاهش  ریتأثکه دارد،  فیزیکی و شخصیتی مطلوبی

خاطر بار در مقابل فردی که به عملکرد شغلی آن فرد ندارد، اما

کند، کاهش عملکرد شغلی یکاری زیاد احساس استرس شغلی م

 تری خواهد داشت.بیشتر و محسوس

، از صنعت منتخب آوریهای مطالعه پس از جمعدر انتها، داده

به صورت  های آماریشاخص باو شد  22نسخه  SPSSافزار وارد نرم

آزمون تحلیل واریانس  نمایش داده شد. همچنین از جدول و نمودار

داری با مشخصات دموگرافیک معنیبرای بررسی رابطه و پیرسون 

 و متغیرها استفاده شد.
 

 بحث

 ریتغبار کاری بر م مستقل ریمتغ ریثأت افتنی قیتحق نیا هدف

ی رکارکنان اقمادر  یاسترس شغل یانجیوابسته عملکرد با نقش م

هرچند بین استرس شغلی با متغیرهایی مثل  یک نیروگاه برق است.

وجود  یارابطهسن، تحصیالت، سابقه کاری و نوع استخدام کارکنان 

ی تولید مشغول به هابخشکه در  ندارد، میانگین استرس افرادی

ی اداری بیشتر هابخشواحد نسبت به شاغالن  39/3، هستندکار 

 رد شغلی بهتریی کار بیشتری دارند، عملکسابقهاست. افرادی که 

. همچنین کسانی که تحصیالت بیشتری دهندیماز خود نشان 

. افراد شاغل در بخش کنندیمبیشتری را تجربه  بار کاری همدارند 

و استرس شغلی بیشتری را به نسبت کارکنان  بار کاریتولید 

؛ به همین دلیل عملکرد شغلی کنندیمواحدهای اداری احساس 

عواملی  ازجملهزیاد  بار کاریی طورکلبه (.P<05/0دارند )کمتری 

افراد در محیط کار استرس شغلی زیادی را  شودیماست که باعث 

؛ شودیمتجربه کنند. استرس باعث کاهش عملکرد شغلی کارکنان 

 اریبار کگفت استرس شغلی در رابطه بین میزان  توانیمبنابراین، 

 شاغالن نقش میانجی دارد. عملکردو 

ی و همکاران نشان داد بین استرس و عملکرد عزمی هایبررس

شغلی ارتباط چشمگیری وجود دارد. اگر وظایف افراد از حد معمول 

 چشمگیری طوربه هاآنعملکرد  بار کاریخود فراتر رود، با افزایش 

ث باع بار کاری. با توجه به اینکه در مطالعه ما نیز ابدییمکاهش 

 توانیمکرد افراد شده بود، افزایش استرس شغلی و کاهش عمل

افراد شاغل در نیروگاه بیشتر از روتین  بار کاری زانیمگفت که 

ی که امطالعهموضوع با نتایج  . این]28[ هاستآنکاری 

Ngatimun  ارتباط بین استرس درباره  2020و همکاران در سال

ی دارد. همخوانمعلمان بخش دولتی انجام دادند،  بار کاریشغلی و 

زیاد باعث بروز استرس  بار کاریمشخص شد  Ngatimunدر مطالعه 

بر میزان عملکرد آنان  تیدرنهاشغلی در بین معلمان شده است و 

 .]29[بود خواهد  رگذاریتأث

اثر جدی بر  بار کاری داردیممطالعه جوهری و همکاران اذعان 

عملکرد شغلی ندارد. این نتیجه با سایر مطالعات و مطالعه ما نیز 

گونه اعالم مغایرت دارد. جوهری و همکاران دلیل این مغایرت را این

 16کاری بیش از  سابقهکردند که اغلب معلمان حاضر در مطالعه 

 ما نیز نشانگر آن است که . با توجه به اینکه نتایج]30[ داشتندسال 

، عملکرد دانداشتهدر شرایط مشابه کارکنانی که سابقه کاری بیشتری 

ادعای مطالعه جوهری  توانیم، انددادهشغلی بهتری از دیگران نشان 

ی است که امطالعهکرد. گواه دیگر این ادعا  دأییتو همکاران را 

ی پرستاران شاغل در یک بیمارستان انجام روو همکاران  مددزاده

 1قط پرستارانی که ف بار کاری. نتایج مطالعه نشان داد میانگین دنداد

ه شده ک کاری داشتند، بیشتر از سایر پرستاران برآورد سابقهسال 

 انشغلشبه دلیل نداشتن درک کافی از نیازهای مربوط به         احتماال 

 . ]31[است 

زیاد باعث کاهش  بار کاریهم اشاره شد،  نیازاشیپکه  طورهمان

 سابقهگفت  توانیم؛ بنابراین، شودیممیزان عملکرد شغلی افراد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

http://johe.umsha.ac.ir/article-1-711-en.html


  صالحی سهل آبادی و همکاران 
 

      

 

 

 
 

  27              1401، بهار 1، شماره 9، دوره ایحرفه بهداشت مهندسیمجله                                                           

و استرس را  بار کاریافراد  شودیمکاری عاملی است که موجب 

کاهش یابد. در  شانیشغلبیشتر از حد معمول تجربه کنند و عملکرد 

ای و با شرایط و نیازه دارند مقابل، کسانی که سابقه کاری بیشتری

و استرس کمتری را در  بار کاریوظایف خود بیشتر آشنا هستند، 

و استرس نقش کمتری در  کنندیمموقعیت شغلی خود احساس 

 عملکرد دارند. نحوه

 کارط و سایر عوامل محی بار کاریدرباره نقش  و همکارانعمران 

استرس شغلی کارکنان یک رستوران پژوهشی انجام دادند. نتایج  بر

استرس شغلی  جادکنندهیایکی از عوامل  بار کارینشان داد  هاآن

آن  جادکنندهیابر عوامل  نظارتو بهترین راه کنترل استرس،  است

ه توان گفت ک، میشد. با توجه به نکاتی که در باال اشاره ]32[است 

یمیکی از عوامل افزاینده استرس شغلی  عنوانبه بار کاریترل با کن

 عملکرد افراد را بهبود بخشید. توان

ت اس نیو عملکرد فرض بر ا بار کاری نیرابطه مثبت ب کیدر 

؛ اما ]33[ شودیمافراد  عملکردباعث افزایش انگیزه و  که بار کاری

 نهاتنهنشده کنترل بار کارینشان داد،  شدهارائهکه شواهد  طورهمان

، بلکه موجب افزایش شودینمموجب بهبود عملکردی سازمان 

. بهبود شرایط شودیماسترس در محیط کار و کاهش عملکرد افراد 

، شوندیمو کنترل بر بار کاری که کارکنان متحمل  نظارتکاری، 

 هاسازمانی شغلی و افزایش عملکرد کلی در هااسترسباعث کاهش 

شود. همچنین نقش سابقه کاری در بار کاری و عملکرد شغلی می

نشانگر اهمیت آموزش درست نیازهای مربوط به وظایف هر فرد و 

 است. شانیشغلبه درک درستی از موقعیت  هاآنرسیدن 

. دهندیمها تشکیل نبخش زیادی از جمعیت افراد شاغل را ز

نشان داده است زنان در مقایسه با مردها در شرایط مشابه  هایبررس

اغلب مطالعات  حالنیباا .کنندیمشغلی استرس بیشتری را تجربه 

ردها مرا در جمعیت  بار کاریاسترس، عملکرد شغلی و  شدهانجام

. با توجه به اهمیت جنسیت در متغیرهای ]35،34[اند ی کردهابیارز

 تیدر جمعرا  مطالعات آینده این متغیرها شودیممطالعه پیشنهاد 

 زمانهمهای شاغل به شکل زنان شاغل و همچنین مردها و زن

اشاره شد،  هاآناخیر به  مطالعه که درارزیابی کنند. عالوه بر مواردی 

، استرس بار کاریوجود دارند که در میزان  عوامل مختلف دیگری هم

ی هاسال. مطالعاتی که در کندیمشغلی و عملکرد تغییر ایجاد 

ی کاف هم بااست برای درک ارتباط این متغیرها گذشته انجام شده 

نیست. با توجه به اهمیت فردی، اجتماعی و سازمانی متغیرهای 

ی مشخص شود تا بتوان درستبه هم باباید ارتباط متغیرها  ذکرشده

 پیشنهاد کرد. هاآنراهکارهای مناسبی برای کنترل 
 

 گیرینتیجه
ذهنی در کارکنان باتوجه به زیاد بودن استرس و بار کاری 

شده و ارتباط معنادار بین این متغیرها با کاهش عملکرد مطالعه

شغلی افراد، نیاز به بهبود شرایط کاری، کاهش میزان بار کاری و 

کنترل استرس برای بهبود عملکرد شغلی این کارکنان حس 

ی هاشود. حمایت بیشتر کارفرمایان از کارکنان، اجرای کنترلمی

رک محیط کاری به دور از تنش و همچنین کنترل بار مدیریتی، تدا

های افراد ممکن است به بهبود وضعیت کاری بر اساس توانمندی

استرس شغلی، بار کاری و درنتیجه عملکرد شغلی کارکنان و 

 درنهایت عملکرد کلی سازمان کمک کند.
 

 قدردانی و تشکر
  یبهشت شهید پزشکی علوم دانشگاه در دانشجویی طرح حاصل مقاله این

 دیشه یکپزش علوم دانشگاه ییدانشجو قاتیتحق تهیکم از  لهیوس نیبد. است بوده

 .میداریم اعالم را قدردانی و تشکر کمال یبهشت
 

 منافع تضاد

 گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.بین نویسندگان هیچ
 

 یاخالق مالحظات

تی علوم پزشکی شهید بهشدر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه این تحقیق 

 IR.SBMU. RETECH.REC.1399.907 بررسی و با شناسه اخالق

 تصویب شده است.
 

 سندگانینو سهم

 اند.طور یکسان در نگارش مقاله سهیم بودهنویسندگان به
 

 یمال تیحما

 این پژوهش حمایت مالی نداشته است.
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