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چکیده
مقدمه :هدف این تحقیق ،بررسی ارتباط عدم تعادل تالش -پاداش با دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی
استان لرستان بود.
روششناسی :روش تحقیق این پژوهش ،توصیفی  -همبستگی است .جامعۀ آماري تحقیق شامل دبیران
تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان میباشد .که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (،)1970
 186نفر ( 102دبیر مرد و  84دبیر زن) به عنوان نمونۀ آماري نمونهي آماري انتخاب شدند .براي جمع
آوري اطالعات ،از پرسشنامههاي استاندارد عدم تعادل تالش  -پاداش سیگریست ( ،)ERIQپرسشنامه
دلبستگی شغلی شافلی و باکر ( )2003و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردي استفاده شد .براي تعیین
روایی صوري و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه استفاده شد و براي تایید پایایی
ابزار نیز ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .به همین منظور تعداد  25پرسشنامه بین نمونههاي منتخب
توزیع گردید .پس از جمع آوري پرسشنامهها و تحلیل آنها ،میزان ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه عدم
تعادل  0/8و براي پرسشنامه دلبستگی  0/89بدست آمد.
یافتهها :براي تجزیه و تحلیل اطالعات ،عالوه بر شاخصهاي آمار توصیفی از آزمونهاي آمار استنباطی نظیر
همبستگی پیرسون ،رگرسیون استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین دلبستگی شغلی با متغیرهاي
جمعیت شناختی رابطه وجود دارد و همچنین بین عدم تعادل تالش-پاداش و دلبستگی شغلی معلمان
تربیت بدنی رابطۀ معکوس و معناداري وجود دارد .همچنین ،مؤلفه هاي تالش و پاداش تبیین کننده خوبی
براي میزان دلبستگی شغلی بودند.
نتیجهگیری :به طور کلی افرادي که عدم تعادل در تالش-پاداش باالیی داشتند از دلبستگی شغلی کمتري
برخوردار بودند.
واژههای کلیدی :عدم تعادل تالش -پاداش ،دلبستگی شغلی ،دبیران تربیت بدنی.
 .1دانشیار دانشگاه رازي کرمانشاه
 .2دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازي کرمانشاه
 .3دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازي کرمانشاه
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولfarzi_hamed@yahoo.com :
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مقدمه
در دنیاي پیچیده سازمانی کنونی ،آنچه اهمیت
دارد؛ این است که بدانیم گرداننده اصلی
سازمانها منابع انسانی میباشند و این انسانها
هستندکه عمالً تحقق اهداف سازمانی را میسر
میسازند .از این رو بررسی رفتار انسانها در
سازمانها از اهمیت ویژهاي برخوردار است .یکی
از سازه هاي روانشناختی مربوط به رفتار کاري
که توجه زیادي را در سالهاي اخیر به خود
جلب کرده است دلبستگی شغلی است.
دلبستگی شغلی را به عنوان حالت ذهنی مثبت
و مرتبط با شغل که با انرژي ،فداکاري و جذابیت
شغلی ،مشخص میشود ،تعریف نمودهاند.
کارکنان دلبسته به شغل ،انرژي بسیار زیادي
داشته و براي انجام وظایف شغلی خود ،شور و
اشتیاق کافی دارند .آنها طوري بر کار خود
تمرکز داشته و غوطهورند که متوجه گذشت
زمان نمیشوند (شافلی و همکاران.)2002 ،1
افراد دلبسته به شغل ،تمایل دارند پیوندهاى
عاطفى قوى با سازمان داشته باشند و همین امر
باعث میشود که نسبت به دیگر افراد کمتر به
2
ترك سازمان فکر کنند (هالبرگ و شافلی ،
 .)2006افرادي که به کارشان دلبستگی ندارند،
از کارشان بیگانهاند و در حین کار در سازمان
کارهاي دیگري انجام میدهند یا وقت خود را به
بطالت میگذرانند .دلبستگی شغلی موجب
بهبود عملکرد شغلی و رضایت مشتري،
سودآوري و بهرهوري میشود .براي یک کارمند
دلبستگی به کار ،قسمت الینفکی از شخصیتش
خواهد بود (امري و بارکر2007 ،3؛ روتنبري و

موبرگ .)2007 ،4زیر بناي نظري منطقی و ابعاد
دلبستگی کار ،از مطالعات فرسودگی شغلی
نشات میگیرد؛ یعنی ناتوانی و بی میلی نسبت
به کار (مسلش2011 ،5؛ شافلی و ساالنوا،
 .)2011اگر چه ،همان طور که پارکر و گریفین
( )2011میگویند؛ ما میتوانیم یک شبکه
گسترده منطقی براي ایجاد یک مفهوم واضح از
دلبستگی شغلی ،به عنوان یک حالت روحی
استفاده کنیم .براي این منظور باید دلبستگی را
در مدل چرخشی سالمت روحی قرار دهیم .مدل
چرخشی راسل )1998 ،2003( 6بیان میکند
حاالت روحی از دو سیستم عصبی -فیزیولوژیکی
ناشی میشود .اولی مربوط به پیوستار نارضایتی-
رضایت است و دیگري ناشی از پیوستار بی-
انگیزگی -انگیختگی میشود .هر یک از
احساسات میتواند به عنوان یک ترکیب خطی از
این دو بعد به عنوان درجات مختلفی از هر دو
طیف درك شود .این مدل میگوید که
احساسات مفاهیم مجزایی نیستند بلکه بر اساس
این دو سیستم عصبی -فیزیولوژیکی (انگیختگی
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
دلبستگی شغلی در سمت راست و باالي این
مدل قرار میگیرد .جایی که کارکنان احساس
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.

1. Schafeli & et.al
2. Halberg & Schafeli
3. Emery & Barker

4. Rotenbry & Moberg
5. Maslash
6. Russel

بهرام یوسفی ،حامد فرزی ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،1396شماره  ،1پیاپی 207 10

تحقیقات در زمینه دلبستگی نشان داده که
سیستم دلبستگی تحت شرایط استرس فعال
میشود (بشارت .)1379 ،بر اساس توصیف
محققان استرس شغلی را میتوان ناشی از
اختالف یا بی تعادلی بین نیازها و انتظارات
فردي با شرایط محیط کاري دانست( .رمضانی
نژاد و همکاران .)1383 ،در این رابطه مدل عدم
تعادل تالش– پاداش که ریشه در جامعه
شناسی پزشکی دارد؛ وجود دارد که هم بر
ساختار تالش و هم بر ساختار پاداش کار تأکید

میکند و به خاطر قدرت پیشگویانه آن در مورد
نتایج سالمتی نامطلوب ،در تحقیقات مربوط به
سالمت در محیط مورد توجه قرارگرفته است.
مقاالت بسیاري ،مفید بودن این مدل را به عنوان
ابزار ارزیابی شرایط کاري استرس زا تأیید
می¬کنند (یوسفی و مرادي خواه.)1390 ،
استرس شغلی یک موضوع نگران کننده در اکثر
سازمانها است چون که استرس میتواند یک
معیار براي اندازه گیري باشد (شیمن .)2011 ،

شکل  .1مدل چرخشی دوبعدي راسل ( )2003در مورد حاالت روحی

این مدل ،مفهوم روابط اجتماعی متقابل را بیان
میکند .این مدل ،ادعا میکند کاري که داراي
ویژگی تالش باال و پاداش کم میباشد ،از نقص
متقابل بین داده -ستانده برخوردار است .این
عدم تعادل ،ممکن است باعث عکسالعملهاي
1
پایدار و طوالنی مدت شود (سیگریست ،
1. Siegrist & et.al

 .)2010بنابراین ،سخت کار کردن اما بدون
دریافت پاداش مناسب؛ نمونه اي از عدم تعادل
است که میتواند باعث استرس شود (رحمان و
همکاران .)2010 ،اگر این شرایط به مدت
طوالنی ادامه یابد ،اختالل سیستم عصبی
خودکار و بیماريهاي جسمی و روحی را به
دنبال میآورد .شواهدي وجود دارد که بین عدم
تعادل تالش – پاداش و انواع بیماريهاي روانی،
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قلبی ،غیبت شغلی به خاطر بیماري و
شکایتهاي ناشی از تقلیل سالمت جسمانی
رابطه وجود دارد (سیگریست2010 ،؛ شیمیزو و
جانگ2009 ،1؛ واتامب و همکاران2008 ،2؛ ژو و
همکاران .)2010 ،3همچنین تحقیقات گذشته
اثر منفی استرس را روي سالمت جسمی
کارگران نشان داده است ،مانند تأثیر بر سیستم
ایمنی و افزایش وزن (ناکاتا و تاکاهاشی،4
2010؛ اینوه و همکاران .)2010 ،این مدل بر
اساس ایده عدالت توزیعی طراحی شده است که
افراد انتظار دارند تالشی که در سازمان میکنند
با پاداش دریافتی برابر باشد (ویرینگ و ماك،5
 .)2007کارگرانی که تعهد بیش از حد دارند
قصد دارند تالششان را در سازمان افزایش دهند.
در حالی که در همان زمان انرژي خود را از
دست میدهند که منجر به کاهش سالمتی
جسمی و روحی میشود (فن کانل و همکاران،6
 .)2009تالشها الزامات کاري هستند که براي
کارمندان در انجام وظیفهشان در نظر گرفته
شده است؛ پاداشها مربوط به کارفرما است که
از پول ،احترام ،امنیت شغلی و توسعه آن
تشکیل شده است (رحمان و همکاران.)2010 ،
بر اساس مدل عدم تعادل تالش -پاداش که
توسط سیگریست ارائه شد تالش در کار قسمتی
از تعهد اجتماعی است که با پاداش کافی جبران
شده است .پاداشها با سه سیستم توزیع
میشوند؛ احترام ،فرصتهاي ترقی شغلی و
امنیت در کار .شکست در جبران تالشها و
1. Shimazu & Jonge
2. Watanbe
3. Xu et al.
4. Nakata & Takahashi
5. Vearing & Mak
6. van Kanel

پاداشها ممکن است فعالیت سیستم عصبی را
تحریک کند .بر اساس این مدل تالشهاي
مربوط به سالمت با یک شیوه شخصی راه
اندازي شوند که به عنوان تعهد بیش از حد
شناخته میشود (الو.)2008 ،7
محققان ،حرفه معلمی را به دالیل مختلف یکی
از مشاغل پر استرس ذکر کردهاند (کینمن و
همکاران2011 ،8؛ رحمان و همکاران.)2010 ،9
مشکالتی مانند :پرحجمی کار ،افت تحصیلی
دانش آموزان ،حقوق و مزایاي ناکافی ،عدم عالقۀ
دانش آموزان به تحصیل ،نادیده گرفتن نیازهاي
آنان از طرف سازمانهاي آموزشی و کالسهاي
پر جمعیت که این مشکالت همگی بر سالمت
آنها تأثیرگذار بوده و با استمرار این مشکالت؛
میتواند آسیب پذیري آنها را باال ببرد (شعبانی
بهار .)1391 ،به عالوه دو مشخصه براي معلمان
در زمان کار استرس آور است .ابتدا نیازهاي
روحی براي غلبه بر رفتار و نظم دانش آموزان و
دیگري احساس روابط نامناسب و عدم حمایت
اجتماعی از جانب همکاران ،مدیران و اولیاء
دانش آموزان (زورلو و همکاران.)2010 ،10
دبیران تربیت بدنی از جمله افرادي هستند که
نقش مهم آنها در نظام آموزش و پرورش واضح
است .از این رو براي به کار گماردن و نگهداري
آنها ،باید ضوابط و مالكهایی متناسب با
شرایط فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی و نظام
آموزشی موجود باشد و با ایجاد آمادگی،
صالحیت و روحیه الزم از توانایی آنان در
فعالیتهاي تربیتی و آموزشی استفاده کرد ،چرا
که تالش رضایت مندانه به تعهد بیشتر و
7. lau
8. Kinman et al.
9. Rehman et al.
10. Zurlo et al.
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مستمرتر و در نهایت زندگی بهتر انسانها و
توسعه و پیشرفت جوامع میانجامد (اسکات و
همکاران .)2003 ،1توجه به دبیران به عنوان
یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش حساسیت
خاصی را میطلبد ،دبیران در خط مقدم این
نظام به اجراي برنامه هاي تربیتی میپردازند و
تحقق بخش عمد هاي از اهداف سازمان در
دست آنها قرار دارد .بی توجهی به بهداشت
روانی دبیران تأثیر سوء بر دانش آموزان و
سیستم آموزشی برجا میگذارد (مرادمند و
کریمی .)1389 ،احتماالً دید منفی دیگر دبیران،
کم اهمیت بودن تربیت بدنی از لحاظ ارزشیابی
نهایی نزد دانش آموزان ،تأمین امنیت دنش
آموزان در محیطهاي باز و ایجاد مزاحمت براي
کالسهاي درس از عوامل استرسزاي دبیران
تربیت بدنی باشد .از این رو براي تأمین سالمت
معلمان و عملکرد آموزشی آنها ،باید به موضوع
استرس توجه ویژهاي شود .در غیر این صورت
آموزش پرورش کارکرد تربیتی خود را از دست
خواهد داد (رمضانی نژاد و همکاران.)1383 ،
محققان بسیاري در مورد شرایط کاري و حاالت
روحی کارکنان تحقیق کردهاند .بینیتی پاناتیک
و همکاران ،)2012( 2در تحقیقی با عنوان
شرایط روانی  -اجتماعی و رویکردهاي شغلی :
بررسی مدل عدم تالش-پاداش در مالزي ،به
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
پاداش رابطه مثبت و معنادار و تالش و بیش
تعهد کاري رابطه منفی و معنادار با رضایت
1. Scott et al.
2. Binti Panatik

شغلی دارند .گمز ،)2010( 3با عنوان تجزیه و
تحلیل سطوح فرسودگی شغلی در بین معلمان
کلمبیا به این نتیجه رسید که به طور کلی
میانگین عدم تالش-پاداش در بین معلمان 0/77
است .میانگین تالش  ،17/6پاداش  43/7و تعهد
بیش از حد  18بوده است و رابطه مثبت بین
این دو متغیر وجود دارد .آنتربینگ و همکاران
( ،)2007در تحقیقی رابطهي فرسودگی شغلی و
عدم تعادل بین تالش -پاداش در یک نمونه
 949نفري از معلمان آلمانی انجام دادند و نتایج
میزان باالیی از نشانه هاي فرسودگی مانند
خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و دستاوردهاي
فردي پایین را نشان داد که در نتیجه عدم
تعادل بین تالش و پاداش دریافتی نمونهها بود
همچنین درصد باالیی از معلمان به عدم تعادل
تالش -پاداش اعتقاد داشتند.
گودارد و همکاران ،)2006( 4در یک بررسی دو
ساله تأثیر عوامل محیطی شغلی را روي
فرسودگی شغلی معلمان استرالیا بررسی کرد.
نتایج نشان داد که  49درصد معلمان به عدم
تعادل در تالش-پاداش اعتقاد دارند و معلمانی
که عدالت را درك کرده بودند دلبستگی شغلی
بیشتري داشتند .المبرت )2006( 5در تحقیقی
به این نتیجه رسید که در ادراك دلبستگی
شغلی با برخی از متغیرهاي جمعیت شناختی
(جنسیت ،سطوح تحصیلی و سابقه خدمت)
ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد.

3. Gomez
4. Gudard & et.al
5. Lambert
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مارشال و همکاران )2004( 1در تحقیقی به این
نتیجه رسیدند که در ادراك دلبستگی شغلی با
برخی از متغیرهاي جمعیت شناختی (سابقه
خدمت و سطوح تحصیلی) ارتباط مثبت و
معناداري وجود دارد.
یوسفی و مرادي خواه ( ،)1391در تحقیقی
ارتباط عدم تعادل تالش -پاداش با فرسودگی
شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد
که بین عدم تعادل تالش  -پاداش با بیش تعهد
کاري ارتباط معناداري وجود داشت .همچنین
بین عدم تعادل تالش  -پاداش با خستگی
عاطفی و مسخ شخصیت ارتباط معناداري وجود
داشت اما با دستاوردهاي فردي ارتباط معناداري
وجود نداشت .بین بیش تعهد کاري نیز با
خستگی عاطفی ارتباط معناداري وجود داشت.
در نتیجه عدم تعادل تالش و پاداش و تعهد
کاري بیش از حد میتواند به خستگی عاطفی و
مسخ شخصیت و در نتیجه فرسودگی شغلی
منجر شود.
رمضانی نژاد ( ،)1380در رساله دکتراي خود به
بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیران ،عوامل
نگه دارنده و استرس زاي شغلی مدیران تربیت
بدنی و ورزش دانشگاههاي دولتی کشور پرداخته
است که شیوع عوامل استرس زا را در میان
نمونههاي مورد بررسی باالتر از حد معمول
گزارش نمود.
رمضانی نژاد و همکاران ( ،)1383در پژوهش
خود عوامل استرسزاي شغلی و مدیریتی را در
بین دبیران تربیت بدنی شهر رشت را بررسی
کردهاند که نتایج تحقیق آنها نشان داد که

روششناسی پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،روش این مطالعه
توصیفی و از نوع همبستگی میباشد که
اطالعات آن به روش میدانی اجرا گردیده است.

1. Marshal & et.al

2. Tarris & et.al

میزان شیوع عوامل استرسزاي شغلی سازمانی
بیشتر از عوامل استرسزاي مدیریتی است.
تاریس و همکاران ،)2006( 2در پژوهشی روي
معلمان امریکا به رابطه بین عدم تعادل تالش-
پاداش با فرسودگی شغلی پی بردند و همچنین
همه درصد  20تا  5بین برآورد کردند که
تحلیل زمانی هر در متحده ایاالت معلمان
مشاغل ،دیگر با مقایسه در همچنین رفتهاند.
دادند .نشان را از خستگی باالیی سطح معلمان
نظر به اینکه ورزش مدارس در هر جامعه اي
نقش قابل توجه در رشد و تعالی ورزش جامعه
بر عهده دارد و با توجه به شرایط و امکانات
موجود مدارس ،معلم ورزش اصلیترین و
سنگینترین وظیفه را در این مهم بر عهده دارد،
لذا بررسی رفتارهاي شغلی ،وضعیت سالمت و
شرایط کاري معلمان تربیت بدنی به منظور
برنامه ریزيهاي هر چه دقیقتر و اصولیتر در
این زمینه ضروري است (شعبانی بهار.)1391 ،
روي هم رفته با توجه به پی آمدهاي منفی
ادراك نابرابري تالش -پاداش و همچنین عدم
دلبستگی شغلی معلمان و فقدان تحقیقات در
مورد ارزیابی موازنه تالش -پاداش و ارتباط آن با
دلبستگی شغلی در بین معلمان ورزش ،هدف
پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نابرابري
تالش -پاداش و دلبستگی شغلی معلمان تربیت
بدنی میباشد.

بهرام یوسفی ،حامد فرزی ...
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جامعۀ آماري این تحقیق را دبیران تربیت بدنی
سازمان آموزش و پرورش استان لرستان تشکیل
میدادند که با سازمان خود در زمان تحقیق
رابطۀ استخدامی (رسمی قطعی ،حقالتدریس و
قراردادي) داشتند .در ابتدا با روش تصادفی
خوشهاي چهار شهر دورود ،بروجرد ،کوهدشت و
خرمآباد انتخاب شدند .بر اساس آخرین آماري
که محققان از اداره تربیت بدنی سازمان آموزش
و پرورش استان لرستان در سال تحصیلی -92
 91اخذ نمودند ،تعداد آنها  360نفر بود .نمونۀ
آماري این تحقیق بر اساس جدول کرجسی و
مورگان ( 186 ،)1970نفر ( 102دبیر مرد و 84
دبیر زن) متناسب با جنسیت و شهر مورد
بررسی ،به صورت تصادفی انتخاب شدند .به
منظور گردآوري دادهها و اندازه گیري متغیرهاي
تحقیق ،از سه پرسشنامه استفاده شده است-1 .

سیگریست 3که شامل  23سؤال و در سه
حیطهي تالش ،پاداش و تعهد کاري است .تالش
و پاداش با مقیاس  5ارزشی لیکرت و بیش تعهد
کاري با مقیاس  4ارزشی لیکرت طبقه بندي
میشود .براي تعیین روایی صوري و محتوایی
پرسشنامهها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه
استفاده شد .در این تحقیق ،آلفاي کرونباخ براي
شاخص تالش  ،0/7شاخص پاداش  0/72و بیش
تعهد کاري 0/74بدست آمد و ضریب آلفاي
کرونباخ پایایی کلی آن  0/8بدست آمده است.
براي تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از
نرمافزار  ،SPSSعالوه بر استفاده از جدول و
نمودار ،از شاخصهاي مرکزي و پراکندگی آمار
توصیفی و به منظور آزمون فرضیههاي تحقیق از
ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون
چندگانه استفاده شد .البته ،قبل از بهکارگیري
آزمونهاي مذکور چگونگی توزیع دادهها به
وسیلۀ آزمون کولموگروف -اسمیرنف بررسی
گردید.

جمع آوري شد-2.پرسشنامه دلبستگی شغلی

یافتههای پژوهش
بر اساس نتایج محاسبه شده مشخص شد که با
توجه به نمونه گیري خوشهاي تصادفی19/9،
درصد نمونهها از شهر دورود 19/9 ،درصد از کوه
دشت 28 ،درصد از بروجرد و  32/3درصد از
خرمآباد هستند 54/8 .درصد از پاسخ دهندگان
مرد هستند؛  32/3درصد زیر  10سال51/6 ،
درصد بین  10تا  20و  16/1درصد باالي 20
سال سابقه دارند 65/1 .درصد نمونهها داراي
مدرك کارشناسی 17/2،درصد باالتر از
کارشناسی و  17/7درصد پایینتر از

پرسشنامۀ مشخصات فردی :این پرسشنامه
محقق ساخته بود و به وسیلۀ آن دادههاي
مربوط به وضعیت استخدامی ،مدرك تحصیلی،
سابقه کار ،وضعیت تأهل و جنسیت آزمودنیها
شافلی و باکر ،)2003( 1که شامل  17گویه با
مقیاس  7ارزشی لیکرت است که  3بعد توان ،از
خود گذشتگی و شیفتگی را اندازه میگیرد.
میانگین امتیازات این پرسشنامه بین ( 0تا )102
میباشد .این پرسشنامه نسخه کوتاه شده
پرسشنامه دلبستگی شغلی آترشت 2است
( .)UWES-9پایایی این پرسشنامه به وسیله
آزمون آلفاي کرونباخ  0/89بدست آمد-3 .
پرسش نامهي عدم تعادل بین تالش -پاداش

1. Schaufeli & Bakker
2. utrecht

3. Siegrist
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دادهها را پذیرفت .با توجه آمار توصیفی محاسبه
شده ،میانگین دلبستگی شغلی در حد پایین،
بیش تعهد کاري و تالش در حد باال و پاداش در
حد پایین میباشد.

مدرك کارشناسی هستند 61/8 .درصد در
مقطع دبیرستان و  38/2درصد در مقطع ابتدایی
خدمت میکنند 84/4 .درصد نمونهها متأهل
هستند.
در ادامه نرمال بودن دادهها با آزمون
کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد (براي
دلبستگی شغلی ،p=0/394 ،پاداش ،p=0/077
تالش  p=0/119بیش تعهد کاري )p= 0/372؛
با توجه به نتیجه آزمون ،میتوان نرمال بودن

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق بر اساس متغیرهاي جمعیت شناختی
تعداد

جنسیت
تأهل

بیش تعهد کاری

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

مرد

102

36/96

11/52

14/99

4/98

0/67

0/22

زن

84

31/66

11/62

15/62

3/69

0/79

0/21

متأهل

157

32/45

11/75

15/21

4/39

0/75

0/20

مجرد

29

34/35

11/88

15/36

4/32

0/73

0/22

60

34/28

10/69

16

4/35

0/75

0/23

سابقه زیر  10سال
سابقه بین  10تا 20
سابقه

دلبستگی شغلی

عدم تعادل تالش-پاداش

سال
سابقه بین  20تا 30
سال

96

32/95

12/26

15/66

4/26

0/74

0/22

30

37/13

12/53

12/97

3/75

0/68

0/20

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق

متغیرهاي

مورد مطالعه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

عدم تعادل تالش -پاداش

186

0/739

0/225

بیش تعهد کاري

186

15/33

4/32

دلبستگی شغلی

186

34/05

11/84

ضریب همبستگی بین مؤلفههاي مستقل و

شد؛ نتایج آزمون نشان داد بین این مؤلفهها و و

دلبستگی شغلی در جامعه مورد نظر ،بررسی

دلبستگی شغلی رابطه معنیداري وجود دارد.
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جدول  .3میزان همبستگی بین مؤلفههاي عدم تعادل تالش-پاداش و دلبستگی شغلی
متغیر وابسته

سطح معناداری

میزان همبستگی

متغیر مستقل

تالش

دلبستگی شغلی

0/001

-0/388

پاداش

دلبستگی شغلی

0/001

0/802

بیش تعهد کاری

دلبستگی شغلی

0/001

0/458

عدم تعادل تالش-پاداش

دلبستگی شغلی

0/001

+0/785

در ادامه و براي نشان دادن ارتباط همزمان همه
متغیر هاي مستقل با متغیر وابسته (دلبستگی
شغلی) و تحلیل روابط بین آنها از رگرسیون
چندگانه با روش همزمان استفاده شد .همان طور
که جدول زیر نشان میدهد از میان متغیر هاي
وارد شده به معادله رگرسیون  2متغیر به شرح زیر
متغیر وابسته را تبیین میکنند .اولین متغیر
پاداش است که بر اساس ضریب بتا بدست آمده
( )0/726بیشترین رابطه را با دلبستگی شغلی
داشته است .بر اساس بتا محاسبه شدهي این
متغیر ،با یک واحد تغییر در میزان پاداش 72

درصد تغییر در میزان دلبستگی شغلی بدست
میآید .بعد از آن متغیر تالش است که  29درصد
تغییرات دلبستگی را تبیین میکند .ضریب
همبستگی دلبستگی با این دو متغیر مستقل به
طور همزمان  0/853و ضریب تعیین  0/728است.
در واقع به وسیله متغیرهایی که وارد معامله
شدهاند  72درصد واریانس متغیر وابسته تبیین
شده است .بدین معنی که  72درصد از تغییرات
حاصل در متغیر وابسته (دلبستگی شغلی) توسط
متغیرهاي تالش و پاداش تبیین میشود.

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

R2

ad.R

st.er

F

Sig

0/853

0/728

0/723

6/231

162/339

0/001

جدول  .5ضرایب رگرسیون براي پیش بینی دلبستگی شغلی
ابعاد
مقدار ثابت
تالش
پاداش
بیش تعهد

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

8/232

5/336

ضرایب استاندارد شده

t

Sig

Beta
1/534

0/127

-0/820

0/109

-0/297

-7/530

0/001

2/866

0/188

0/726

15/272

0/001

-0/185

0/129

-0/068

-1/432

0/154
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطۀ بین عدم
تعادل تالش -پاداش و دلبستگی شغلی معلمان
تربیت بدنی استان لرستان بود .نتایج توصیفی
این پژوهش نشان داد ،زنان نسبت به مردان و
معلمان متأهل نسبت به معلمان مجرد ،احساس
نابرابري بیشتري در تالش -پاداش میکنند .در
1
مورد جنسیت این یافته با تحقیق لی و همکاران
( ،)2010یوسفی و مرادي خواه ( )1389هم
خوانی دارد .عدم تعادل تالش -پاداش بیشتر در
زنان شاید به دالیل مختلفی از جمله این باشد
زنان عالوه بر کار معلمی وظیفه و مسئولیتهایی
در منزل دارند .در مورد معلمان متأهل نیز شاید
مشکالت اقتصادي دلیل عدم دلبستگی شغلی
آنها نسبت به شغل باشد .بررسیهاي
تستوسومی و کاواکامی ،)2001( ،2کالنان و
همکاران )2000(3نیز نقش تأهل و ساعات کاري
را در ادراك بیشتر عدم تالش -پاداش و عوارض
آن مورد حمایت قرار میدهد .همچنین مارشال
و همکاران ( ،)2004المبرت ( )2006نیز در
تحقیقات خود به رابطه بین متغیرهاي جمعیت
شناختی و دلبستگی شغلی رسیدهاند.
بر اساس نقطه برش تعیین شده براي تعیین
میزان ادراك نابرابري در مدل تالش -پاداش،
هرچه نسبت بدست آمده از تقسیم امتیاز تالش
به پاداش باالتر از  1باشد کارکنان احساس
نابرابري بیشتري میکنند (سیگریست و
همکاران .)2004 ،نتایج تحقیق حاضر در نمونه
هاي مورد بررسی ،میانگین این شاخص را
 0/739نشان داد (جدول  .)2در نتیجه ،عدم
1. Li & et al.
2. Tsutsumi & Kawakami
3. Calnan & et al.

برابري تالش -پاداش ادراك شده در بین معلمان
ورزش در حد متوسط است .این یافته با نتایج
تحقیق گومز ( ،)2010هم خوانی دارد .افراد در
موقعیتهایی که در آنها بی عدالتی و نابرابري
وجود دارد؛ براي جبران بیعدالتی برانگیخته
میشوند .تقریباً همه اعضاي سازمان میخواهند
کارکنان خوبی باشند و وقتی احساس کنند
سازمانشان عاري از تبعیض است چنین رفتاري
خواهند داشت .پس اگر بتوان رویه عادالنه در
سازمان به وجود آورد افراد احساس برابري
خواهند کرد و افرادي که احساس برابري
میکنند در سازمان احساس رضایت ،افزایش
بهرهوري ،کاهش ترك خدمت و در نهایت
احساس تعهد در برابر مسئولیتها و اهداف
سازمان خواهند داشت (رضائیان.)1385 ،
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین
عدم تعادل تالش -پاداش و دلبستگی شغلی
رابطۀ معکوس و معنی داري وجود دارد .بنابراین
میتوان گفت کسانی که عدم تعادل تالش-
پاداش باالتري دارند ،از دلبستگی شغلی
پایینتري برخوردارند .بر اساس مبانی نظري
ذکر شده ،این یافتهها با تحقیقات یوسفی و
مرادي خواه ( ،)1389بینیتی پاناتیک و همکاران
( ،)2012تاریس و همکاران ( ،)2006هم خوانی
دارد .همچنین بین بیش تعهد کاري و با
دلبستگی شغلی رابطه معکوس و معناداري
وجود دارد .بینیتی پاناتیک و همکاران (،)2012
در این مورد به همین نتیجه رسیدند .با افزایش
روز افزون مسئولیت مدارس و پیچیده تر شدن
محیط آنها ،از معلمان و مدیران مدارس انتظار
میرود که فعالیتهایشان را در سطح بسیار
گسترده تر از قبل به انجام برسانند و این انتظار
روز افزون آنها را تحت فشار قرار داده است و
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سالمت و آسایش شخصی معلمان را به خطر
میاندازد .با توجه به رسالت و نقش موثر معلمان
در رشد ابعاد وجودي دانش آموزان و تربیت
نیروي انسانی و مسووالن آتی جامعه ،که زمینه
ساز و اساس رشد در دوره هاي بعدي محسوب
میشود ،اهمیت و سالمت بهداشت روانی
معلمان آشکار است .حضور معلمان سالم ،بانشاط
و کارآمد میتواند چهره و محتواي سازمان
آموزشی را متحول کند و محیطی سالم براي
فراگیران فراهم آورد .در حالی که معلم خسته،
کسل و بی انگیزه موجب اتالف وقت و انرژي و
عدم رشد و تکامل فراگیران را در پی دارد.
پژوهشها نشان دادهاند تجارب نامطلوب با ایجاد
فشار روانی به مرور ،قدرت تحمل فشار و توانایی
مقابله با آن را کاهش داده و در نهایت منجر به
اختالل شغلی شده و مشکالتی در زمینه هاي
شناختی ،هیجانی و رفتاري ایجاد میکنند.
نتایج رگرسیون نشان میدهد که دو مؤلفه
از متغیر مستقل تحقیق ،تبیین کننده مناسبی
براي دلبستگی شغلی هستند و میتوان جهت
ارتقاي دلبستگی شغلی از این مؤلفهها استفاده
نمود؛ طبق جدول  4و  5مشاهده میشود که از
مؤلفههاي تأثیر گذار بر دلبستگی شغلی پاداش
است و این میتواند بیانگر آن باشد که مدیران
باید بتوانند با ایجاد انگیزه و رغبت عملکرد
کارکنان خود را بهبود بخشیده و گامی بزرگ در
بهرهوري سازمان خود بردارند .در این میان
پاداش به عنوان مکانیزمی مؤثر جهت حصول
این هدف بکار میرود .به عالوه پاداش به عنوان
یکی از ابزارهاي مهم جذب و نگهداري کارکنان
میباشد .که با مدیریت صحیح آن میتوان
رفتارهاي درست را ارزش گذاري کرد .پس به
طور بالقوه مدیریت پاداش بر کارائی افراد و

برنامه هاي استراتژیک سازمان اثر میگذارد و با
اصالح عملکرد افراد اهداف سازمانی محقق
میگردد؛ اهدافی که مطابق خواستهها و برنامه
ریزيهاي مدیران سازمان میباشد .دومین متغیر
تبیین کننده ،تالش است .اکثر محققین
دلبستگی شغلی را با عوامل سازمانی به ویژه جو
سازمانی مرتبط دانستهاند .به عبارت دیگر
کارکنانی که از محیط کاري سالم برخوردارند ،با
به کار بستن تمامی توان خویش در راستاي
کارایی بیشتر و بهتر محیط کاري خود گام بر
میدارند .بر طبق تحقیقات کارکنان با دلبستگی
شغلی زیاد ،از شغل خود راضیتر و موفقترند و
میزان ترك کار و غیبت آنها در مقایسه با
کارکنان با دلبستگی شغلی پایین ،کمتر است.
در تحقیقاتی که اخیراً توسط مجله
«مدیریت استرس» در مورد حرفه معلمی انجام
گرفت حدود  67درصد معلمان به استرس زا
بودن این شغل تاکید کردند .تحقیقات انجام
گرفته نشان میدهد که برخالف تفکر عموم که
تدریس را کاري راحت و آسان میپندارند
معلمی یکی از حرفه هاي سخت ،طاقت فرسا و
استرس زا میباشد .شغل افراد ،صرف نظر از
تأمین مالی ،ایجاد تماس اجتماعی ،احساسات
خود ارزشمندي ،اعتماد ،تحرك روانی و بدنی
براي فرد ،منبع عمدهي فشار روانی است ،که
شخص را به سوي عدم دلبستگی شغلی سوق
میدهد ،از این رو پیشرفت و گسترش بهداشت
روانی در محیط کار ،از ارکان اساسی و مهم
برنامههاي توسعهي اقتصادي و اجتماعی به
شمار میرود .معلم ورزش ارتباط مستقیمی با
توسعه سالمت جسمی و روانی دانش آموزان و
آموزش شیوههاي صحیح زندگی سالم دارد.

 216رابطه عدم تعادل تالش  -پاداش با دلبستگی ...
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ارزیابی سالمت جسمی اولیه و بهبود
شاخصهاي سالمت دانش آموزان ،بهبود
مهارتهاي حرکتی و ورزشی آنها از وظایف
معلم ورزش است .به همین دلیل در کشورهاي
پیشرفته که آموزش پرورش پیشرفتهاي هم
دارند ،براي معلم ورزش جایگاهی برابر با سایر
معلمان در نظر گرفته میشود و نقشهایی مانند
سازماندهی و اجراي دقیق فوق برنامهها هم به
معلم ورزش داده میشود .با این همه ،جایگاه
اصلی معلم ورزش هنوز در کشورمان شناخته
نشده است .حضور معلمان سالم ،با نشاط،
شایسته و کارآمد میتواند چهرهي سازمان
آموزشی را متحول کند و محیطی مناسب را
براي فراگیران فراهم سازد در حالی که یک معلم
خسته و بیانگیزه موجب اتالف وقت و انرژي
شده و عدم رشد فراگیران را سبب میشود .پس
میتوان با مدیریت صحیح استرس کارایی و
دلبستگی معلمان را باال برد .آموزش راهکارهاي
مقابله با استرس و آشنایی آنان با مهارتهاي
زندگی ،منجر به افزایش کارایی و افزایش
دلبستگی شغلی آنها خواهد شد.
در نتیجه گیري کلی باید اذعان داشت که
عدم تعادل تالش-پاداش بر دلبستگی شغلی
معلمان تأثیر منفی دارد .بنابراین ،کاهش ادراك
نابرابري در تالش -پاداش میتواند بر افزایش
دلبستگی شغلی اثرگذار باشد .اگر پاداشهاي
سازمان هم جنبه درونی و هم بیرونی داشته
باشند در ایجاد تعادل تالش  -پاداش تأثیر دارد.
دبیران تربیت بدنی از جمله افرادي هستند که
نقش مهم آنها در نظام آموزش و پرورش واضح
است از این رو براي به کار گماردن و نگهداري
آنها باید ضوابط و مالكهایی متناسب با شرایط
فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی و نظام آموزشی

موجود باشد و با ایجاد آمادگی ،صالحیت و
روحیه الزم از توانایی آنان در فعالیتهاي تربیتی
و آموزشی استفاده کرد.
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between effortreward 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.
Keywords: Effort-reward imbalance, work engagement, physical education
teachers.
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