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 چکیده

 بدنی تربیت معلمان شغلی دلبستگی با پاداش -تالش تعادل عدم ارتباط بررسی تحقیق، این هدف مقدمه:

 .بود استان لرستان

 دبیران شامل تحقیق آماري جامعۀ .است همبستگی - توصیفی پژوهش، این تحقیق روش شناسی:روش

(، 1970مورگان ) و کرجسی جدول از استفاده با هد. کباشلرستان می استان پرورش و آموزش بدنی تربیت

 جمع ي آماري انتخاب شدند. برايآماري نمونه نمونۀ عنوان دبیر زن( به 84دبیر مرد و  102) نفر 186

پرسشنامه (، ERIQ) سیگریست پاداش - تالش تعادل عدم استاندارد هايپرسشنامه از اطالعات، آوري

براي تعیین . قق ساخته مشخصات فردي استفاده شدو پرسشنامه مح (2003دلبستگی شغلی شافلی و باکر )

ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه استفاده شد و براي تایید پایایی یی پرسشنامهمحتواروایی صوري و 

هاي منتخب پرسشنامه بین نمونه 25ابزار نیز، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. به همین منظور تعداد 

، میزان ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه عدم ها آنها و تحلیل مع آوري پرسشنامهتوزیع گردید. پس از ج

 .بدست آمد 89/0ي پرسشنامه دلبستگی و برا 8/0تعادل 

 نظیر استنباطی آمار هايآزمون از توصیفی آمار هايشاخص بر عالوه اطالعات، تحلیل و تجزیه براي ها:یافته

 متغیرهاي با شغلی دلبستگی بین نتایج تحقیق نشان داد که .شد استفاده رگرسیون پیرسون، همبستگی

 معلمان شغلی پاداش و دلبستگی-رابطه وجود دارد و همچنین بین عدم تعادل تالش جمعیت شناختی

تالش و پاداش تبیین کننده خوبی  هاي مؤلفه ،همچنین د.دار وجود معناداري و معکوس رابطۀ بدنی تربیت

 . بودند براي میزان دلبستگی شغلی

 يتر کمداشتند از دلبستگی شغلی  باالیی پاداش-عدم تعادل در تالش که افرادي به طور کلی گیری:نتیجه

 د.بودن برخوردار

 .پاداش، دلبستگی شغلی، دبیران تربیت بدنی -عدم تعادل تالش: ی کلیدیها واژه
  

 دانشیار دانشگاه رازي کرمانشاه. 1

 کرمانشاه رازي دانشگاه ورزشی، مدیریت دانشجوي دکتري. 2

 کرمانشاه رازي دانشگاه ورزشی، مدیریت دانشجوي دکتري. 3
 farzi_hamed@yahoo.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 مقدمه
اهمیت  در دنیاي پیچیده سازمانی کنونی، آنچه

 اصلی گرداننده بدانیم که است این دارد؛

 ها انسان این و باشند یم منابع انسانی ها سازمان

 میسر راسازمانی ف اهدا تحقق عمالً کههستند

 در ها انسان رفتار بررسی رو این از .سازند یم

 است. یکی برخوردار ايویژه اهمیت از ها سازمان

 کاري رفتار به مربوط یشناخت روان هاي سازه از

 خود به اخیر يها سال در را زیادي توجه که

 .است شغلی دلبستگی است کرده جلب

 مثبت ذهنی حالت عنوان به را شغلی بستگیدل

 جذابیت و فداکاري انرژي، با که شغل با مرتبط و

 .اندنموده تعریف شود،می مشخص شغلی،

 زیادي بسیار انرژي شغل، به دلبسته کارکنان

 و شور خود، شغلی وظایف انجام براي و داشته

 خود کار بر طوري ها آن .دارند کافی اشتیاق

 گذشت متوجه که ورند غوطه و داشته تمرکز

(. 2002، 1شوند )شافلی و همکاراننمی زمان

 پیوندهاى دارند تمایل شغل، به دلبسته افراد

 امر همین و باشند داشته سازمان با قوى عاطفى

 به کمتر افراد دیگر به نسبت که شود یم باعث

، 2سازمان فکر کنند )هالبرگ و شافلی ترك

 ندارند، دلبستگی کارشان به که افرادي .(2006

 سازمان در کار حین در و اندبیگانه کارشان از

 را به خود وقت یا دهندمی انجام دیگري کارهاي

 موجب شغلی دلبستگی .گذرانندمی بطالت

مشتري،  رضایت و شغلی عملکرد بهبود

 یک کارمند براي .شودمی يور بهره و سودآوري

 شخصیتش از الینفکی قسمت کار، به دلبستگی

؛ روتنبري و 2007، 3)امري و بارکر بود اهدخو

                                                           
1. Schafeli & et.al 

2. Halberg & Schafeli 

3. Emery & Barker 

و ابعاد  یمنطق ينظر يبنا ریز (.2007، 4موبرگ

، از مطالعات فرسودگی شغلی کار دلبستگی

گیرد؛ یعنی ناتوانی و بی میلی نسبت می نشات

؛ شافلی و ساالنوا، 2011، 5مسلشر )به کا

که پارکر و گریفین  همان طور(. اگر چه، 2011

شبکه  کی میتوان یما م د؛گوین( می2011)

از  واضحمفهوم  کی جادیا يبرا منطقیگسترده 

 روحیحالت  کیبه عنوان  ،دلبستگی شغلی

یم. براي این منظور باید دلبستگی را استفاده کن

در مدل چرخشی سالمت روحی قرار دهیم. مدل 

کند ( بیان می1998، 2003) 6چرخشی راسل

لوژیکی فیزیو -حاالت روحی از دو سیستم عصبی

 -شود. اولی مربوط به پیوستار نارضایتیناشی می

-رضایت است و دیگري ناشی از پیوستار بی

از  کیهر شود. می یختگیانگ -انگیزگی

از  یخط بیترک کیبه عنوان  تواند یاحساسات م

از هر دو  یدو بعد به عنوان درجات مختلف نیا

گوید که طیف درك شود. این مدل می

جزایی نیستند بلکه بر اساس احساسات مفاهیم م

فیزیولوژیکی )انگیختگی  -این دو سیستم عصبی

و لذت( با هم ارتباط دارند. به عنوان مثال، براي 

احساسات مثبت، کارکنانی که آسودگی در 

محیط کاري دارند نسبت به افرادي که شادمان 

هستند انگیزش کمتري دارند. بر اساس این مدل 

ت و باالي این دلبستگی شغلی در سمت راس

گیرد. جایی که کارکنان احساس مدل قرار می

رضایت و انگیختگی باال دارند. فرسودگی شغلی 

نیز در پایین و سمت چپ این مدل قرار دارد؛ 

یعنی کارکنان از انگیختگی پایین و نارضایتی از 

 کار برخوردار هستند.

                                                           
4. Rotenbry & Moberg 

5. Maslash 

6. Russel 
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 داده که نشان دلبستگی زمینه در تحقیقات

 فعال استرس شرایط تتح دلبستگی سیستم

(. بر اساس توصیف 1379 )بشارت، شودمی

توان ناشی از محققان استرس شغلی را می

ها و انتظارات اختالف یا بی تعادلی بین نیاز

فردي با شرایط محیط کاري دانست. )رمضانی 

 عدم (. در این رابطه مدل1383نژاد و همکاران، 

 جامعه در ریشه پاداش که– تالش تعادل

 بر هم که دارد؛ وجود دارد پزشکی سیشنا

 تأکید کار پاداش ساختار بر هم و تالش ساختار

 مورد در آن گویانه پیش قدرت خاطر به و کند می

 به مربوط تحقیقات در نامطلوب، سالمتی نتایج

. است قرارگرفته توجه مورد محیط در سالمت

 عنوان به را مدل این بودن مفید بسیاري، مقاالت

 تأیید زا استرس کاري شرایط یابیارز ابزار

(. 1390 خواه، مرادي و یوسفی) کنند¬می

 اکثر در کننده نگران موضوع یک شغلی استرس

 یک تواند می استرس که چون است ها سازمان

(.2011 ، شیمن) باشد گیري اندازه براي معیار

 

 
 ( در مورد حاالت روحی2003مدل چرخشی دوبعدي راسل ) .1شکل 

 

، مفهوم روابط اجتماعی متقابل را بیان این مدل

 دارايکند کاري که کند. این مدل، ادعا میمی

 نقص از ،باشد یم کم پاداش و باال تالش ویژگی

 ینت. ااس برخوردار ستانده -داده بین متقابل

 يها العمل عکس باعث است ممکن تعادل، عدم

، 1)سیگریست مدت شود طوالنی و پایدار

                                                           
1. Siegrist & et.al 

 بدون اما کردن کار سخت بنابراین، (.2010

 تعادل عدم از اي نمونه مناسب؛ پاداش دریافت

شود )رحمان و  استرسباعث  تواند یم که است

 مدت به شرایط این (. اگر2010همکاران، 

 عصبی سیستم اختالل یابد، ادامه طوالنی

 به را روحی و جسمی يها يماریب و خودکار

 دمع بین دارد که وجود . شواهديآورد یم دنبال

روانی،  يها يماریب انواع و پاداش – تالش تعادل
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 و بیماري خاطر به شغلی قلبی، غیبت

 جسمانی سالمت تقلیل از ناشی يها تیشکا

؛ شیمیزو و 2010دارد )سیگریست،  وجود رابطه

؛ ژو و 2008، 2؛ واتامب و همکاران2009، 1جانگ

(. همچنین تحقیقات گذشته 2010، 3همکاران

جسمی ت ا روي سالماثر منفی استرس ر

بر سیستم  ریمانند تأثکارگران نشان داده است، 

، 4ایمنی و افزایش وزن )ناکاتا و تاکاهاشی

این مدل بر  (.2010؛ اینوه و همکاران، 2010

اساس ایده عدالت توزیعی طراحی شده است که 

 کنند یمافراد انتظار دارند تالشی که در سازمان 

، 5)ویرینگ و ماكبا پاداش دریافتی برابر باشد 

(. کارگرانی که تعهد بیش از حد دارند 2007

قصد دارند تالششان را در سازمان افزایش دهند. 

در حالی که در همان زمان انرژي خود را از 

دهند که منجر به کاهش سالمتی دست می

، 6شود )فن کانل و همکارانجسمی و روحی می

 الزامات کاري هستند که براي ها تالش. (2009

شان در نظر گرفته کارمندان در انجام وظیفه

ها مربوط به کارفرما است که شده است؛ پاداش

آن  و توسعهمنیت شغلی ، ا، احتراماز پول

 (.2010تشکیل شده است )رحمان و همکاران، 

پاداش که  -مدل عدم تعادل تالش بر اساس

ی کار قسمتتوسط سیگریست ارائه شد تالش در 

ت که با پاداش کافی جبران از تعهد اجتماعی اس

با سه سیستم توزیع  ها پاداششده است. 

هاي ترقی شغلی و فرصت ،شوند؛ احترام می

و  ها تالشامنیت در کار. شکست در جبران 

                                                           
1. Shimazu & Jonge 

2. Watanbe 

3. Xu  et al. 

4. Nakata & Takahashi 

5. Vearing & Mak 

6. van Kanel 

ممکن است فعالیت سیستم عصبی را  ها پاداش

ي ها تالشر اساس این مدل د. بتحریک کن

مربوط به سالمت با یک شیوه شخصی راه 

ند که به عنوان تعهد بیش از حد اندازي شو

 (.2008، 7شود )الوشناخته می

 یکی مختلف دالیل به را معلمی حرفه محققان،

)کینمن و  اند کرده ذکر استرس پر مشاغل از

 .(2010، 9؛ رحمان و همکاران2011، 8همکاران

تحصیلی  افت کار، پرحجمی مانند: مشکالتی

 عالقۀ عدم ناکافی، مزایاي و حقوق آموزان، دانش

 نیازهاي گرفتن نادیده تحصیل، به آموزان دانش

 يها کالسي آموزشی و ها سازمان طرف از آنان

 سالمت بر همگی مشکالت جمعیت که این پر

 مشکالت؛ این استمرار با و بوده تأثیرگذارها  آن

)شعبانی ببرد  باال راها  آن آسیب پذیري تواند یم

معلمان  براي دو مشخصهبه عالوه (. 1391بهار، 

ي ازهایت. ابتدا ندر زمان کار استرس آور اس

روحی براي غلبه بر رفتار و نظم دانش آموزان و 

دیگري احساس روابط نامناسب و عدم حمایت 

اجتماعی از جانب همکاران، مدیران و اولیاء 

(. 2010، 10دانش آموزان )زورلو و همکاران

 که هستند افرادي جمله از بدنی تربیت دبیران

 واضح پرورش و آموزش نظام درها  آنمهم  نقش

 نگهداري و گماردن کار به براي رو این از است.

 با متناسب ییها مالك و باید ضوابط ،ها آن

نظام  و جتماعی، اقتصادي، افرهنگی شرایط

 آمادگی، با ایجاد و باشد موجود آموزشی

 در آنان توانایی از الزم روحیه و صالحیت

 کرد، چرا استفاده موزشیآ و تربیتی يها تیفعال

 و بیشتر تعهد به مندانه رضایت تالش که

                                                           
7. lau 

8. Kinman et al. 

9. Rehman  et al. 

10. Zurlo  et al. 
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 وها  انسان بهتر زندگی نهایت در و مستمرتر

اسکات و ) انجامد یم جوامع پیشرفت توسعه و

 عنوان به دبیران به توجه(. 2003، 1همکاران

 حساسیت پرورش و آموزش مهم ارکان از یکی

 ینا مقدم خط در دبیران ،طلبد یم را خاصی

 و پردازند یم تربیتی هاي برنامه اجراي به نظام

 در سازمان اهداف از هاي عمد بخش تحقق

 بهداشت به توجهی بی .دارد قرار ها آن دست

 و آموزان دانش بر سوء ریتأث رانیدب روانی

گذارد )مرادمند و یم برجا آموزشی سیستم

دید منفی دیگر دبیران،  احتماالً .(1389کریمی، 

بودن تربیت بدنی از لحاظ ارزشیابی کم اهمیت 

امنیت دنش  نیتأمنهایی نزد دانش آموزان، 

هاي باز و ایجاد مزاحمت براي آموزان در محیط

ي دبیران زا استرسهاي درس از عوامل کالس

سالمت  نیتأمتربیت بدنی باشد. از این رو براي 

ها، باید به موضوع معلمان و عملکرد آموزشی آن

اي شود. در غیر این صورت هاسترس توجه ویژ

آموزش پرورش کارکرد تربیتی خود را از دست 

 (.1383خواهد داد )رمضانی نژاد و همکاران، 

محققان بسیاري در مورد شرایط کاري و حاالت 

بینیتی پاناتیک  اند.روحی کارکنان تحقیق کرده

(، در تحقیقی با عنوان 2012) 2و همکاران

هاي شغلی : یکرداجتماعی و رو -شرایط روانی 

پاداش در مالزي، به -بررسی مدل عدم تالش

بررسی این مدل در بین اعضاي آکادمیک سه 

دانشگاه مالزي پرداختند. نتایج نشان داد که 

میانگین تالش، پاداش، بیش تعهد کاري و 

رضایت شغلی در حد متوسط است و همچنین 

دار و تالش و بیش پاداش رابطه مثبت و معنا

دار با رضایت ي رابطه منفی و معناتعهد کار

                                                           
1. Scott  et al. 

2. Binti Panatik 

(، با عنوان تجزیه و 2010) 3شغلی دارند. گمز

تحلیل سطوح فرسودگی شغلی در بین معلمان 

کلمبیا به این نتیجه رسید که به طور کلی 

 77/0پاداش در بین معلمان -میانگین عدم تالش

و تعهد  7/43، پاداش 6/17است. میانگین تالش 

ت و رابطه مثبت بین بوده اس 18بیش از حد 

همکاران  و آنتربینگاین دو متغیر وجود دارد. 

 و شغلی فرسودگی ي رابطه در تحقیقی، (2007)

 نمونه یک در پاداش -تالش بین تعادل عدم

 نتایج دادند و انجام آلمانی معلمان نفري از 949

 مانند فرسودگی هاي نشانه از باالیی میزان

 وردهايدستا و شخصیت مسخ ،عاطفی خستگی

داد که در نتیجه عدم  نشان را پایین فردي

ها بود تعادل بین تالش و پاداش دریافتی نمونه

همچنین درصد باالیی از معلمان به عدم تعادل 

 پاداش اعتقاد داشتند. -تالش

(، در یک بررسی دو 2006) 4و همکاران گودارد 

عوامل محیطی شغلی را روي  ریتأثساله 

استرالیا بررسی کرد. فرسودگی شغلی معلمان 

درصد معلمان به عدم  49نتایج نشان داد که 

پاداش اعتقاد دارند و معلمانی -تعادل در تالش

که عدالت را درك کرده بودند دلبستگی شغلی 

 تحقیقی ( در2006) 5بیشتري داشتند. المبرت

 دلبستگی ادراك در که رسید نتیجه این به

 یتشناخ تیجمع متغیرهاي از برخی با شغلی

 خدمت( سابقه و تحصیلی سطوح )جنسیت،

 . ندارد وجود معناداري و مثبت ارتباط

                                                           
3. Gomez 

4. Gudard & et.al 

5. Lambert 
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1همکاران و مارشال
 این به تحقیقی در (2004) 

 با شغلی دلبستگی در ادراك که رسیدند نتیجه

 سابقه) جمعیت شناختی متغیرهاي از برخی

و  مثبت ارتباط تحصیلی( سطوح و خدمت

 دارد. وجود معناداري

(، در تحقیقی 1391مرادي خواه )یوسفی و 

 فرسودگی با پاداش -تالش تعادل عدم ارتباط

کرمانشاه را  شهر بدنی تربیت معلمان شغلی

مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد 

 تعهد بیش با پاداش - تالش تعادل عدم که بین

همچنین  .داشت وجود معناداري ارتباط کاري

 خستگی با داشپا - تالش تعادل عدم بین

 وجود معناداري ارتباط شخصیت مسخ و عاطفی

 معناداري فردي ارتباط دستاوردهاي با اما داشت

با  زین کاري تعهد بیش ینت. بنداش وجود

. داشت وجود معناداري ارتباط عاطفی خستگی

 تعهد و و پاداش تالش تعادل عدم نتیجه در

 و عاطفی خستگی به تواند یم حد از بیش کاري

 شخصیت و در نتیجه فرسودگی شغلی مسخ

  .شود منجر

(، در رساله دکتراي خود به 1380رمضانی نژاد )

بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیران، عوامل 

نگه دارنده و استرس زاي شغلی مدیران تربیت 

هاي دولتی کشور پرداخته بدنی و ورزش دانشگاه

است که شیوع عوامل استرس زا را در میان 

ي مورد بررسی باالتر از حد معمول هانمونه

 گزارش نمود.

(، در پژوهش 1383رمضانی نژاد و همکاران )

ي شغلی و مدیریتی را در زا استرسخود عوامل 

بین دبیران تربیت بدنی شهر رشت را بررسی 

ها نشان داد که اند که نتایج تحقیق آنکرده

                                                           
1. Marshal & et.al 

ي شغلی سازمانی زا استرسمیزان شیوع عوامل 

 ي مدیریتی است.زا استرسامل بیشتر از عو

(، در پژوهشی روي 2006) 2تاریس و همکاران

 -معلمان امریکا به رابطه بین عدم تعادل تالش

پاداش با فرسودگی شغلی پی بردند و همچنین 

کهبرآورد کردند   همه درصد 20 تا 5 بین 

 تحلیل زمانی هر در متحده ایاالت معلمان

.اند رفته یگرد با مقایسه در همچنین   مشاغل، 

یاز خستگ باالیی سطح معلمان  دادند. نشان را 

 اي جامعه هر در مدارس ورزش اینکه به نظر

جامعه  ورزش یو تعال رشد در توجه قابل نقش

 امکانات و شرایط به توجه با و دارد عهده بر

و  نیتر یاصل ورزش معلم مدارس، موجود

 دارد،بر عهده  مهم این در را وظیفه نیتر نیسنگ

و ت سالم وضعیت شغلی، رفتارهاي بررسی الذ

 منظور به بدنی شرایط کاري معلمان تربیت

 در تر یو اصول تر قیدق چه هر يها يزیربرنامه 

 .(1391ضروري است )شعبانی بهار،  زمینه این

 منفی آمدهاي پی به توجه روي هم رفته با

عدم  همچنین و پاداش -تالش نابرابري ادراك

 تحقیقات در ن و فقدانمعلما شغلی دلبستگی

 با آن ارتباط و پاداش -تالش موازنه ارزیابی مورد

 هدف ورزش، معلمان بین در شغلی دلبستگی

 نابرابري بین ارتباط بررسی حاضر پژوهش

 تربیت معلمان شغلی دلبستگی و پاداش -تالش

 .باشد یم بدنی

 

 شناسی پژوهشروش
 مطالعه این روش پژوهش، اهداف به توجه با

 که باشدمی همبستگی نوع از و فیتوصی

 .است گردیده اجرا میدانی روش به آن اطالعات

                                                           
2. Tarris & et.al 
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 بدنی تربیت دبیران را تحقیق این آماري جامعۀ

 تشکیل لرستان استان پرورش و آموزش سازمان

 تحقیق زمان در خود سازمان با که دادندمی

 و سیالتدر حق ،قطعی )رسمی استخدامی رابطۀ

ابتدا با روش تصادفی  داشتند. در (قراردادي

اي چهار شهر دورود، بروجرد، کوهدشت و خوشه

 آماري آخرین بر اساس آباد انتخاب شدند.خرم

 آموزش سازمان بدنی تربیت اداره از محققان که

-92 تحصیلی سال در لرستان استان پرورش و

 نمونۀ بود. نفر 360 ها آن تعداد نمودند، اخذ 91

 و کرجسی دولج بر اساس تحقیق این آماري

 84دبیر مرد و  102) نفر 186 ،(1970مورگان )

دبیر زن( متناسب با جنسیت و شهر مورد 

 بررسی، به صورت تصادفی انتخاب شدند. به

 متغیرهاي اندازه گیري و هاداده گردآوري منظور

 -1 .است شده استفاده پرسشنامه سه از تحقیق،

 پرسشنامه این: فردی مشخصات پرسشنامۀ

 يها داده آن وسیلۀ به و بود اختهس محقق

 تحصیلی، مدرك استخدامی، وضعیت به مربوط

 هاآزمودنی تأهل و جنسیت وضعیت کار، سابقه

پرسشنامه دلبستگی شغلی -2.شد جمع آوري

گویه با  17، که شامل (2003) 1شافلی و باکر

بعد توان، از  3ارزشی لیکرت است که  7مقیاس 

گیرد. ازه میخود گذشتگی و شیفتگی را اند

( 102تا  0میانگین امتیازات این پرسشنامه بین )

باشد. این پرسشنامه نسخه کوتاه شده می

است  2پرسشنامه دلبستگی شغلی آترشت

(UWES-9) لهیبه وس. پایایی این پرسشنامه 

 -3بدست آمد.  89/0آزمون آلفاي کرونباخ 
 پاداش -تالش بین تعادل عدم ي نامه پرسش

                                                           
1. Schaufeli & Bakker 

2. utrecht 

3سیگریست
 سه در و سؤال 23 املش که 

 تالش .است کاري تعهد و پاداش تالش، ي طهیح

 تعهد بیش و لیکرت ارزشی 5 مقیاس با پاداش و

 بندي طبقه لیکرت ارزشی 4 اسیبا مق کاري

یی محتوابراي تعیین روایی صوري و . شود یم

ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه پرسشنامه

 براي کرونباخ آلفاي تحقیق، این در استفاده شد.

بیش  و 72/0، شاخص پاداش 7/0تالش  شاخص

 آلفاي ضریب بدست آمد و74/0 کاري تعهد

 بدست آمده است. 8/0 آن کلی ییایپا کرونباخ

ها، با استفاده از داده تحلیل و تجزیه براي

 و جدول از استفاده بر عالوه ،SPSSافزار  نرم

 آمار پراکندگی و يمرکز يها شاخص از نمودار،

 از تحقیق هايفرضیه آزمون منظور به و وصیفیت

 رگرسیون تحلیل پیرسون، همبستگی ضریب

 کارگیريبه از قبل البته، .شد استفاده چندگانه

 به ها داده توزیع چگونگی مذکور يها آزمون

 بررسی اسمیرنف -کولموگروف آزمون وسیلۀ

 د.گردی

 

 های پژوهشیافته
با  کهنتایج محاسبه شده مشخص شد  بر اساس

 9/19اي تصادفی،توجه به نمونه گیري خوشه

از کوه درصد  9/19ها از شهر دورود، درصد نمونه

درصد از  3/32درصد از بروجرد و  28، دشت

درصد از پاسخ دهندگان  8/54آباد هستند. خرم

 6/51سال،  10درصد زیر  3/32مرد هستند؛ 

 20درصد باالي  1/16و  20تا  10درصد بین 

ها داراي درصد نمونه 1/65دارند.  سال سابقه

از درصد باالتر  2/17،مدرك کارشناسی

تر ازپایین درصد 7/17ی و کارشناس

                                                           
3. Siegrist 
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درصد در  8/61مدرك کارشناسی هستند.  

درصد در مقطع ابتدایی  2/38مقطع دبیرستان و 

 متأهلها درصد نمونه 4/84کنند. خدمت می

 هستند.

زمون ها با آدر ادامه نرمال بودن داده 

اسمیرنوف بررسی شد )براي ف کولموگرو

، =077/0p، پاداش =394/0pدلبستگی شغلی، 

 ؛(=p 372/0بیش تعهد کاري  =119/0p تالش

توان نرمال بودن با توجه به نتیجه آزمون، می

ها را پذیرفت. با توجه آمار توصیفی محاسبه داده

در حد پایین،  میانگین دلبستگی شغلی شده،

و تالش در حد باال و پاداش در  بیش تعهد کاري

 .باشدحد پایین می

 

 

 

 

 هاي جمعیت شناختیهاي تحقیق بر اساس متغیرمیانگین و انحراف معیار متغیر .1جدول 

 تعداد 
 پاداش-عدم تعادل تالش کاری تعهدبیش  دلبستگی شغلی

 انحراف میانگین انحراف میانگین انحراف میانگین

 جنسیت
 22/0 67/0 98/4 99/14 52/11 96/36 102 مرد

 21/0 79/0 69/3 62/15 62/11 66/31 84 زن

 تأهل
 20/0 75/0 39/4 21/15 75/11 45/32 157 متأهل

 22/0 73/0 32/4 36/15 88/11 35/34 29 مجرد

 سابقه

 23/0 75/0 35/4 16 69/10 28/34 60 سال 10سابقه زیر 

 20تا  10سابقه بین 

 سال
96 95/32 26/12 66/15 26/4 74/0 22/0 

 30تا  20سابقه بین 

 سال
30 13/37 53/12 97/12 75/3 68/0 20/0 

 

 هاي تحقیقمیانگین و انحراف معیار متغیر .2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

متغیر
ي 

ها

مورد مطالعه
 

 225/0 739/0 186 پاداش -عدم تعادل تالش

 32/4 33/15 186 بیش تعهد کاري

 84/11 05/34 186 ستگی شغلیدلب

 

و  ي مستقلها مؤلفهضریب همبستگی بین 

دلبستگی شغلی در جامعه مورد نظر، بررسی 

و و  ها مؤلفهبین این  شد؛ نتایج آزمون نشان داد

داري وجود دارد.  دلبستگی شغلی رابطه معنی
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 ی شغلیپاداش و دلبستگ-ي عدم تعادل تالشها مؤلفهمیزان همبستگی بین  .3جدول 

 میزان همبستگی سطح معناداری متغیر وابسته متغیر مستقل

 -388/0 001/0 دلبستگی شغلی تالش

 802/0 001/0 دلبستگی شغلی پاداش

 458/0 001/0 دلبستگی شغلی بیش تعهد کاری

 +785/0 001/0 دلبستگی شغلی پاداش-عدم تعادل تالش

 

ه در ادامه و براي نشان دادن ارتباط همزمان هم

دلبستگی ه )متغیر هاي مستقل با متغیر وابست

از رگرسیون  ها آنو تحلیل روابط بین ( شغلی

د. همان طور گانه با روش همزمان استفاده شچند

دهد از میان متغیر هاي  یمجدول زیر نشان  که

شرح زیر  به یرمتغ 2وارد شده به معادله رگرسیون 

یر کنند. اولین متغ یممتغیر وابسته را تبیین 

ه پاداش است که بر اساس ضریب بتا بدست آمد

( بیشترین رابطه را با دلبستگی شغلی 726/0)

ي این  شدهبتا محاسبه  بر اساسداشته است. 

 72متغیر، با یک واحد تغییر در میزان پاداش 

درصد تغییر در میزان دلبستگی شغلی بدست 

درصد  29آید. بعد از آن متغیر تالش است که  یم

کند. ضریب  یمدلبستگی را تبیین تغییرات 

به  مستقل یرمتغهمبستگی دلبستگی با این دو 

 ت.اس 728/0و ضریب تعیین  853/0همزمان  طور

یله متغیرهایی که وارد معامله به وسدر واقع 

درصد واریانس متغیر وابسته تبیین  72اند  شده

درصد از تغییرات  72شده است. بدین معنی که 

دلبستگی شغلی( توسط ه )تحاصل در متغیر وابس

 شود. یممتغیرهاي تالش و پاداش تبیین 

 

 پاداش و دلبستگی شغلی-خالصه مدل رگرسیون بین عدم تعادل تالش .4جدول 

R R
2 ad.R st.er F Sig 

853/0 728/0 723/0 231/6 339/162 001/0 

 

 ضرایب رگرسیون براي پیش بینی دلبستگی شغلی .5جدول 

 ابعاد
 استاندارد شده یبضرا دارد نشدهاستان یبضرا

t Sig 
B خطای معیار Beta 

 مقدار ثابت

 تالش

 پاداش

 بیش تعهد

 

232/8 

820/0- 

866/2 

185/0- 

336/5 

109/0 

188/0 

129/0 

 

297/0- 

726/0 

068/0- 

534/1 

530/7- 

272/15 

432/1- 

127/0 

001/0 

001/0 

154/0 
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 گیرینتیجهبحث و 
عدم  بین رابطۀ تعیین پژوهش این اصلی دفه

 معلمان دلبستگی شغلی پاداش و -تالش تعادل

 توصیفی تایجد. نبو لرستان استان بدنی تربیت

 و مردان به نسبت زنان داد، نشان پژوهش این

 احساس مجرد، معلمان به نسبت متأهل معلمان

 در .کنند یم پاداش -تالش در بیشتري نابرابري

 1نهمکارا و لی تحقیق با یافته این جنسیت مورد

هم ( 1389) خواه يمراد(، یوسفی و 2010)

 در بیشتر پاداش -تالش تعادل ی دارد. عدمخوان

 باشد این جمله از مختلفی دالیل به شاید زنان

 ییها تیمسئول و وظیفه معلمی کار بر عالوه زنان

نیز شاید  متأهلدر مورد معلمان  د.دارن منزل در

لی مشکالت اقتصادي دلیل عدم دلبستگی شغ

 يها یبررس ها نسبت به شغل باشد.آن

 و کالنان (،2001) ،2تستوسومی و کاواکامی

 کاري ساعات و تأهل نقش نیز (2000)3نهمکارا

 عوارض و پاداش -تالش عدم شتریب ادراك در را

 . همچنین مارشالدهد یم قرار حمایت مورد آن

( نیز در 2006المبرت ) ،(2004) همکاران و

هاي جمعیت یقات خود به رابطه بین متغیرتحق

 اند.شناختی و دلبستگی شغلی رسیده

 تعیین براي شده تعیین برش نقطه اساس بر

 پاداش،  -تالش مدل در نابرابري ادراك میزان

 تالش امتیاز میاز تقس آمده بدست نسبت هرچه

 احساس باشد کارکنان 1 از باالتر پاداش به

)سیگریست و  کنند یم بیشتري نابرابري

 نمونه در حاضر تحقیق (. نتایج2004همکاران، 

را  شاخص این میانگین بررسی، مورد هاي

 عدم (. در نتیجه،2نشان داد )جدول  739/0

                                                           
1. Li & et al. 

2. Tsutsumi & Kawakami 

3. Calnan   & et al. 

 معلمان بین شده در ادراك پاداش -تالش برابري

در حد متوسط است. این یافته با نتایج  ورزش

 افراد در ی دارد.هم خوان(، 2010تحقیق گومز )

ها بی عدالتی و نابرابري  هایی که در آنوقعیتم

عدالتی برانگیخته بی براي جبران ؛وجود دارد

خواهند . تقریباً همه اعضاي سازمان میشوندمی

کارکنان خوبی باشند و وقتی احساس کنند 

سازمانشان عاري از تبعیض است چنین رفتاري 

پس اگر بتوان رویه عادالنه در  .خواهند داشت

به وجود آورد افراد احساس برابري سازمان 

خواهند کرد و افرادي که احساس برابري 

در سازمان احساس رضایت، افزایش  کنند یم

، کاهش ترك خدمت و در نهایت يور بهره

و اهداف  ها تیاحساس تعهد در برابر مسئول

 (.1385)رضائیان،  سازمان خواهند داشت

 بین داد که نشان پیرسون همبستگی نتایج

 دلبستگی شغلی و پاداش -تالش تعادل عدم

 بنابراین .دارد وجود داري معنی معکوس و رابطۀ

 -تالش تعادل که عدم کسانی گفت توانمی

دلبستگی شغلی  از ،باالتري دارند پاداش

بر اساس مبانی نظري  .برخوردارند تري پایین

ها با تحقیقات یوسفی و یافته ذکر شده، این

یتی پاناتیک و همکاران بین(، 1389) خواه يمراد

ی هم خوان(، 2006(، تاریس و همکاران )2012)

دارد. همچنین بین بیش تعهد کاري و با 

دلبستگی شغلی رابطه معکوس و معناداري 

(، 2012وجود دارد. بینیتی پاناتیک و همکاران )

 افزایش با مورد به همین نتیجه رسیدند. نیدر ا

 شدن تر پیچیده و مدارس مسئولیت افزون روز

 انتظار مدارس مدیران و معلمان ، ازها آن محیط

 بسیار سطح در را هایشانفعالیت که رود یم

 انتظار این و برسانند انجام به قبل از تر گسترده

 و است داده قرار فشار تحت را ها آن افزون روز
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خطر  به را معلمان شخصی آسایش و سالمت

معلمان  با توجه به رسالت و نقش موثر. اندازد یم

در رشد ابعاد وجودي دانش آموزان و تربیت 

که زمینه  ،انسانی و مسووالن آتی جامعه نیروي

هاي بعدي محسوب  ساز و اساس رشد در دوره

، اهمیت و سالمت بهداشت روانی شود یم

معلمان سالم، بانشاط  معلمان آشکار است. حضور

تواند چهره و محتواي سازمان و کارآمد می

محیطی سالم براي  تحول کند وآموزشی را م

فراگیران فراهم آورد. در حالی که معلم خسته، 

اتالف وقت و انرژي و  کسل و بی انگیزه موجب

عدم رشد و تکامل فراگیران را در پی دارد. 

تجارب نامطلوب با ایجاد  اند ها نشان داده پژوهش

فشار روانی به مرور، قدرت تحمل فشار و توانایی 

کاهش داده و در نهایت منجر به  امقابله با آن ر

 اختالل شغلی شده و مشکالتی در زمینه هاي

 . کنند یشناختی، هیجانی و رفتاري ایجاد م

 مؤلفهدهد که دو نتایج رگرسیون نشان می

از متغیر مستقل تحقیق، تبیین کننده مناسبی 

توان جهت براي دلبستگی شغلی هستند و می

ها استفاده لفهارتقاي دلبستگی شغلی از این مؤ

شود که از مشاهده می 5و  4نمود؛ طبق جدول 

گذار بر دلبستگی شغلی پاداش  ریتأث يها مؤلفه

تواند بیانگر آن باشد که مدیران و این میاست 

بتوانند با ایجاد انگیزه و رغبت عملکرد باید 

کارکنان خود را بهبود بخشیده و گامی بزرگ در 

. در این میان ي سازمان خود بردارندور بهره

مکانیزمی مؤثر جهت حصول  به عنوانپاداش 

 به عنوانپاداش  به عالوه. رود یماین هدف بکار 

یکی از ابزارهاي مهم جذب و نگهداري کارکنان 

 توان یم. که با مدیریت صحیح آن باشد یم

به رفتارهاي درست را ارزش گذاري کرد. پس 

و بالقوه مدیریت پاداش بر کارائی افراد  طور

و با  گذارد یمبرنامه هاي استراتژیک سازمان اثر 

اصالح عملکرد افراد اهداف سازمانی محقق 

و برنامه  ها خواستهاهدافی که مطابق  ؛گردد می

دومین متغیر  .باشد یمي مدیران سازمان ها يزیر

 نیمحققتبیین کننده، تالش است. اکثر 

 جو ویژه به سازمانی عوامل با را شغلی یدلبستگ

 گرید عبارت . بهاند دانسته مرتبط مانیساز

 با برخوردارند، سالم کاري محیط از که کارکنانی

 راستاي در خویش توان تمامی بستن کار به

 بر گام خود کاري محیط بهتر و بیشتر اییکار

 دلبستگی با کارکنان تحقیقات طبق بر .دارند یم

 و ترند موفق و تر یراض خود شغل از زیاد، شغلی

 با مقایسه در ها آن غیبت و کار ركت میزان

 است. کمتر پایین، شغلی دلبستگی با کارکنان

توسط مجله  راًیدر تحقیقاتی که اخ

در مورد حرفه معلمی انجام « استرس مدیریت»

درصد معلمان به استرس زا  67 گرفت حدود

تحقیقات انجام  بودن این شغل تاکید کردند.

عموم که که برخالف تفکر  دهد یگرفته نشان م

 پندارند یتدریس را کاري راحت و آسان م

معلمی یکی از حرفه هاي سخت، طاقت فرسا و 

صرف نظر از  . شغل افراد،باشد یاسترس زا م

مالی، ایجاد تماس اجتماعی، احساسات  نیتأم

، اعتماد، تحرك روانی و بدنی يخود ارزشمند

که  ،است یي فشار روان براي فرد، منبع عمده

شغلی سوق  عدم دلبستگیوي شخص را به س

دهد، از این رو پیشرفت و گسترش بهداشت  می

روانی در محیط کار، از ارکان اساسی و مهم 

ي اقتصادي و اجتماعی به  هاي توسعه برنامه

معلم ورزش ارتباط مستقیمی با  .رود شمار می

توسعه سالمت جسمی و روانی دانش آموزان و 

ارد.هاي صحیح زندگی سالم د آموزش شیوه
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ارزیابی سالمت جسمی اولیه و بهبود 

هاي سالمت دانش آموزان، بهبود  شاخص

ها از وظایف  هاي حرکتی و ورزشی آن مهارت

 يبه همین دلیل در کشورها معلم ورزش است.

اي هم  پیشرفته که آموزش پرورش پیشرفته

دارند، براي معلم ورزش جایگاهی برابر با سایر 

هایی مانند  د و نقششو معلمان در نظر گرفته می

ها هم به  سازماندهی و اجراي دقیق فوق برنامه

جایگاه  این همه،با  شود. معلم ورزش داده می

اصلی معلم ورزش هنوز در کشورمان شناخته 

نشده است. حضور معلمان سالم، با نشاط، 

ي سازمان  تواند چهره شایسته و کارآمد می

آموزشی را متحول کند و محیطی مناسب را 

راي فراگیران فراهم سازد در حالی که یک معلم ب

انگیزه موجب اتالف وقت و انرژي  خسته و بی

 پس .شود شده و عدم رشد فراگیران را سبب می

کارایی و  استرس صحیح مدیریت با توان یم

 راهکارهاي برد. آموزش باال را دلبستگی معلمان

 يها مهارت با آنان ییو آشنا استرس با مقابله

افزایش  و کارایی افزایش به منجر ،زندگی

  شد. خواهد هادلبستگی شغلی آن

در نتیجه گیري کلی باید اذعان داشت که 

 شغلی دلبستگی بر پاداش-تالش تعادل عدم

 ادراك کاهش دارد. بنابراین، منفی ریمعلمان تأث

 افزایش بر تواند یم پاداش- تالش در نابرابري

هاي داشپا باشد. اگر اثرگذار شغلی دلبستگی

سازمان هم جنبه درونی و هم بیرونی داشته 

. دارد ریپاداش تأث -باشند در ایجاد تعادل تالش 

 که هستند افرادي جمله از بدنی تربیت دبیران

 واضح پرورش و آموزش نظام در ها آن مهم نقش

 نگهداري و گماردن کار به براي رو این از است

 شرایط اب متناسب ییها مالك و ضوابط باید ها آن

 آموزشی نظام و اجتماعی اقتصادي، فرهنگی،

 و صالحیت آمادگی، ایجاد با و باشد موجود

 تربیتی هايفعالیت در آنان توانایی از الزم روحیه

 .کرد استفاده آموزشی و

 

 منابع
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 بدا  یشدناخت  روان سدازش  بدر  زوجدین  دلبستگی

 1شدماره   ،نابداروري  و وريبدار  فصلنامه ،ناباروري

 .17-25صص  (،5)پیاپی 

  ( 1385رضدددائیان، علدددی  . ) مددددیریت رفتدددار

 ،چاپ هفدتم، تهدران، انتشدارات سدمت     ،سازمانی

 .      132-133صص 

 بررسدی و مقایسده   (. 1380) ، رحدیم نژادی رمضان

رفتددار حمددایتی مدددیران، عوامددل نگدده دارنددده و  

ورزش ي شغلی مدیران تربیدت بددنی و   زا استرس

، رساله دکترا، دانشدکده  هاي دولتی کشوردانشگاه

 تربیت بدنی دانشگاه تهران

 و علدی  مهدر  ندژاد،  همتدی  رحدیم؛  نژاد، رمضانی 

 يها عامل بررسی(. 1383) مهدي سید محمدي،

. ورزش و بددنی  دبیران تربیدت  شغلی يزا استرس

 پیاپی)1 شماره دوازدهم، سال المپیک، فصلنامه

 27-36(. صص 25

 محمدد زمدان    غالمرضدا و کوندانی،   بهدار،  نیشعبا

 سدالمت  بدا  شغلی فرسودگی بین رابطه(. 1391)

، نبددنی اسددتان لرسددتا  تربیددت معلمددان عمدومی 

حرکتدی،   علدوم  و ورزشدی  مددیریت  يها پژوهش

 .91- 77(، صص 3)پیاپی  3شماره 

 ( 1389مرادمند، رضا و کریمی، فریبا .)ي رابطه 

 سدطح  بدا  مانیساز ساختار از معلمان ادراك بین

 شدهر  متوسدطه  در مددارس  آندان  شغلی استرس

، آموزشدی  مددیریت  و رهبدري  فصدلنامه ، اصفهان

 125-145(، صص 12)پیاپی  2شماره 



   217    10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد                           ...        فرزی حامد یوسفی، بهرام 

 

  (. 1390مدرادي خدواه، شدهناز )    و یوسفی، بهدرام

 بدا  پداداش  -تدالش  تعدادل  عددم  بدین  رتبداط ا

، بدددنی تربیددت معلمددان شددغلی فرسددودگی

ورزش،  در مددیریت  و فیزیولدوژي  يهدا  پدژوهش 

 .57-67(، صص 7)پیاپی  3شماره 

 Binti Panatik, S. A., Rajabb, A., 

Shaari, R., Saat, M. M., Wahab, S. 

A., & Noordin, N. F. M. (2012). 

Psychosocial Work Condition and 

Work Attitudes: Testing of the 

Effort-Reward Imbalance Model in 

Malaysia, Social and Behavioral 

Sciences, 40: 591 – 595. 

 Calnan, M., Wainwright, D., & 

Almond, S. (2000). Job strain, 

effort–reward imbalance andmental 

distress: A study of occupations in 

general medical practice, Work and 

Stress, 14: 297–311. 

 Emery, C. & Barker, K. (2007). 

Effect of commitment, job 

involvement and teams on customer 

satisfaction and profit, Team 

performance management Learning 

and pedagogy, 13 (3-4): 90-101. 

 Gomez, O. A. & Moreno, L. 

(2010). Psychosocial Job Factors 

(Demand-Control and Effort-

Reward Imbalance), Mental Health 

and Blood Pressure: A Study with 

High-School Teachers in Bogotá, 

Colombia, Univ. Psychol. Bogotá, 

Colombia, 9(2): 393-407. 

 Goddard, R., O'Brien, P., & 

Goddard, M. (2006).Work 

environment predictors of 

beginning teacher burnout, British 

Educational Research Journal, 

32(6): 857-874. 

 Hallberg, E.U., & Schaufeli, B.W. 

(2006). Same but different? Can 

work engagement be discriminated 

from job involvement and 

organizational commitment?, 

Journal of Psychology, 11: 119-

127. 

 Inoue, M., Tsurugano, S., 

Nishikitan, M., & Yano, E. (2010). 

Effort-reward imbalance and its 

association with health among 

permanent and fixed-term workers, 

BioPsychoSocial Medicine, 4(16): 

1-8. 

 Kinman, G., Wrayb, S., & Strange, 

C. (2011). Emotional labour, 

burnout and job satisfaction in UK 

teachers: the role of workplace 

social support, Educational 

Psychology, 31 (7): 843-856 

 Lambert, E. G. (2006). I want to 

leave: a test of a model of turnover 

intent among correctional staff, 

Applied psychology in criminal 

justice, 2(1): 57-83 

 Lau, B. (2008). Effort-reward 

imbalance and overcommitment in 

employees in Norwegian 

municipality: a cross sectional 

study, Journal of Occupational 

Medicine and Toxicology, 3: 9. 

 Lehr, D., Koch, S., & Hillert, S. 

(2010). Where is (im) balance? 

Necessity and construction of 

evaluated cut-off points for effort–

reward imbalance and 

overcommitment, Journal of 

Occupational and Organizational 

Psychology, 83: 251–261. 



 10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀوسعو ت تیریوفصلنامه مدد  ...         دلبستگی با پاداش - تالش تعادل عدم رابطه   218

 

 Li, J., Shang, L., Wang, T., & 

Siegrist, J. (2010). Measuring 

Effort–Reward Imbalance in School 

Settings: A Novel Approach and Its 

Association with Self-Rated Health, 

J Epidemiol, 20 (2):111-118. 

 Marshall, G.W., Lassk, F.G., & 

Monerief, W.C. (2004). 

Salesperson job involvement: to 

demographic, job situational and 

market variables, Journal of 

business and industrial marketing, 

19 (5): 337-343. 

 Maslach, C (2011). Engagement 

research: Some thoughts from a 

burnout perspective, European 

Journal of Work and Organizational 

Psychology, 20(1): 47–52. 

 Nakata, A. M., & Takahashi, M. 

(2011). Irie, Effort-reward 

imbalance, overcommitment, and 

cellular immune measures among 

white-collar employees, Biological 

Psychology, 88(2-3): 270-279. 

 Parker, S. K., & Griffin, M. A. 

(2011). Understanding active 

psychological states: Embedding 

engagement in a wider nomological 

net and closer attention to 

performance, European Journal of 

Work and Organizational 

Psychology, 20(1): 60–67. 

 Rahman, S., Aslam khan, M., & 

Afzal, H. (2010). An Investigative 

Relationship between Efforts-

Rewards Model and Job Stress in 

Private Educational Institutions: A 

Validation Study, International 

Journal of Business and 

Management, 5 (3): 42-51 

 Rotenbry, P.F., & Moberg, P.J. 

(2007). Assessing the impact of job 

involvement on performance, 

Management research news, 30(3): 

203-215. 

 Russell, J. A. (1980). A circumplex 

model of affect, Journal of 

Personality and Social Psychology, 

39: 1161–1178. 

 Russell, J. A. (2003). Core affect 

and the psychological construction 

of emotion, Psychological Review, 

110: 145–172. 

 Schaufeli, W., Salanova, M., 

Gonzalez Roma, V., & Bakker A. 

(2002). The measurement of 

engagement and burnout: a 

confirmative analytic approach, 

Journal of Happiness Studies, 3(1) : 

71-92 

 Schaufeli, W. B., & Salanova, M 

(2011). Work engagement: On how 

to better catch a slippery concept, 

European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 20 (1): 

39–46. 

 Scott. K. S., Moore, K.S., & Miceli, 

M.P. (2003). An exploration of the 

meaning and consequences of work 

holism, Human Relations, 50(3): 

287 – 314. 

 Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T. 

& Peter, R. (2004). The 

measurement of effort-

rewardimbalance at work, Social 

Science& Medicine, 58: 1483–

1499. 

 Siegrist, J. (2009). “Unfair 

exchange and health: Social bases 

of stress-related diseases”, Social 

Theory and Health, 7(4): 305-317. 



   219    10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد                           ...        فرزی حامد یوسفی، بهرام 

 

 Siegrist, J. (2010). Effort- Reward 

Imbalance at Work and 

Cardiovascular Disease. 

International Journal of 

Occupational Medicine and 

Environmental Health, 23(3): 279 – 

285. 

 Shimazu, A., & Jonge, J. (2009). 

Reciprocal relations between 

effort–reward imbalance at work 

and adverse health: A three-wave 

panel survey, Social Science & 

Medicine, 68: 60–68. 

 Shyman, E. (2011). Examining 

Mutual Elements of the Job Strain 

Model and the Effort–Reward 

Imbalance Model among Special 

Education Staff in the USA, 

Educational Management 

Administration & Leadership, 39 

(3). 349–363. 

 Taris, T.W. (2006). Is there a 

relationship between burnout and 

objective performance? A critical 

review of 16 studies, Work and 

Stress, 20: 316-334. 

 Tsutsumi, A., & Kawakami, N. 

(2004). A review of empirical 

studies on the model of effort 

reward imbalance at work: 

Reducing occupational stress by 

implementing a new theory, Social 

Science & Medicine, 59: 2335–

2359. 

 Unterbrink, T., Hack, A., Pfeifer, 

R., Buhl-Griehaber, V., Muller, U., 

Wesche, H., Frommhold, M., 

Scheuch, K., Seibt, R., Wirsching 

M., Bauer, J. (2007). Burnout and 

effort–reward-imbalance in 

asample of 949 German Teachers, 

Int Arch Occup Environ Health, 80: 

433–441. 

 Vearing, A., Mak, A. S. (2007). Big 

five personality and effort–reward 

imbalance factors in employees’ 

depressive symptoms, Personality 

and Individual Differences, 43: 

1744–1755. 

 van Kanel, R., Bellingrath, S., & 

Kudielka, B. M. (2009). 

Overcommitment but not Effort–

Reward Imbalance Relates to 

Stress-Induced Coagulation 

Changes in Teachers, The Society 

of Behavioral Medicine, 37: 20–28. 

 Watanbe, M., Tanaka, K., Aratake, 

K., Kato, N., & Sakata, Y. (2008). 

The Impact of Effort-reward 

Imbalance on Quality of Life 

among Japanese Working Men, 

Industrial Health, 46: 217–222. 

 Xu, W., Zhao, Y., Guo, L., Guo, Y., 

& Gao, W. (2010). The association 

between effort-reward imbalance 

and coronary atherosclerosis in a 

Chinese sample, American Journal 

of Industrial Medicine, 53(7): 655-

661. 

 Zurlo, M. C., Pes, D., & Siegrist, J. 

(2010). Validity and reliability of 

the effort-reward imbalance 

questionnaire in a sample of 673 

Italian teachers, International Arch 

Occupational Environ Health, 83: 

665–674.



 

 

 

 Biannual Journal of 
Sport Development and Management  

Vol 6, Iss 1, Serial No. 10 

 

 

 

The Relationship between Effort-Reward Imbalance and Work 

Engagement of Physical Education Teachers in Lorestan Province 

Bahram Youssefi
1
, Hamed Farzi 

2*
, Kamran Eidipoor

2 

Received: Sep 26, 2014    Accepted: Apr 20, 2015 

 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between effort- 

reward imbalance and work engagement among the physical education teachers in 

Lorestan province.  

Methodology: The research methodology was descriptive-correlative and the 

population included physical education teachers in Lorestan province. According to 

the Morgan’s table (1970), the 186 teachers (102 men, 84 women) were selected as 

the sample. The instruments were the demographics, Schaufeli & Bakker’s work 

engagement questionnaire and Siegrist’s effort-reward imbalance (ERI) 

questionnaire. The face and content validity of the questionnaires were evaluated 

based on professors' viewpoints. To measure the reliability of the questionnaires, 

Cronbach's alpha was used. To this end, the 25 questionnaires were distributed 

among the selected sample. Cronbach's alpha coefficient for the ERI questionnaire 

was 0.80 and for the work engagement questionnaire was 0.89. 

Results: For data analysis, the descriptive statistics and inferential statistics such as 

Pearson correlation and regression were used. Results showed that there is a 

significant relationship between the demographics and work engagement. 

Moreover, the effort-reward imbalance had a reverse and significant relationship 

with work engagement. Finally, reward-effort indices were the good explanatory for 

the rate of work engagement.  

Conclusion: Overall, teachers who had high ERI experienced low rate of work 

engagement.  
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