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پاداش  -عدم تعادل تالش  هاي روانسنجي پرسشنامةبررسي ويژگي
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  * براهيم آريانيا
  ** خواهعلي خالق

  *** عيسي جعفري
  **** زادهعلي مقدم

  
 چكيده

عدم تعادل  پرسشنامهسنجي فرم كوتاه هاي روان بررسي ويژگي باهدفهش حاضر پژو
معلمان  همه شامل مطالعه اين آماري جامعه. انجام شد) ERIQ( پاداش - تالش

معلم كه با روش  357ي تحقيق از ها داده .دژ و بوكان بودهاي شاهين شهرستان
 پاداش - عدم تعادل تالش  پرسشنامهگيري در دسترس انتخاب شدند، با استفاده از  نمونه
همساني دروني و ثبات  وهيشاز اعتبارسنجي به دو  آمده  دست بهنتايج . آوري شدجمع

كرونباخ پاداش بر اساس آلفاي  -عدم تعادل تالش پرسشنامهزماني نشان داد كه اعتبار 
هاي مربوط به روايي محتوا، بررسي. است 83/0، ييباز آزماو با استفاده از روش  92/0

مؤيد روايي پرسشنامه ) ERIQ(پاداش  -عدم تعادل تالش پرسشنامه سازهتفكيكي و 
هاي حاصل از تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي همانند فرم  همچنين يافته. مذكور بود

نتايج . ولي مجزاي تالش، پاداش و فراتعهد را آشكار كرد بسته اصلي، سه عامل هم
و روا  اعتماد  قابلپاداش ابزاري  -عدم تعادل تالش پرسشنامهاين مطالعه نشان داد كه 

  .براي سنجش و غربالگري عدم تعادل بين ميزان تالش و پاداش معلمان است
  

 ، فراتعهد، معلمانپاداش -تالشسنجي، عدم تعادل هاي روانويژگي :واژگان كليدي

 

                                                                                                                                      
  e.aryani.sh@gmail.com)نده مسئول نويس(كارشناس ارشد رشته تحقيقات آموزشي، دانشگاه محقق اردبيلي * 

  علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي استاديار گروه علوم تربيتي، دانشكده **
  علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه پيام نور استاديار گروه روانشناسي، دانشكده ***

  استاديار  پرديس فارابي دانشگاه تهران**** 
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  مقدمه
) ERIQ( 1پاداش -گيري مختلفي براي سنجش عدم تعادل تالشرويكردهاي اندازه

مانند توصيف (هاي اطالعات محتوايي اين پرسشنامه براي برخي حوزه. وجود دارد
 وجود  نيا با. تواند استفاده شود مي) كار، سطوح حقوق، پويايي شغلي، خسارت كاري

. شود به كار مربوط مي  ها، آگاهي و ادراك افراد مشغول مدل به تجربهاصلي اين  جنبه
اي اهميت ويژه) 2هاي شخصيگزارش(كنند  بنابراين اطالعاتي كه افراد خود بيان مي

و  استانداردشدههاي هاي كيفي، پرسشنامهتواند با مصاحبه گونه اطالعات مياين. دارند
  ).2013، 3سيگريست( آيد به دستهاي ساختارمند يا مصاحبه

هايي است كه در ترين مدليكي از مهم) ERI( پاداش - تالشمدل عدم تعادل 
 برده كار بهاوايل ابداع در تحقيقات پزشكي و بعدها در حوزه رواني و جسمي هم 

اين مدل بر ساختار دو مؤلفه تالش و پاداش در ). 1390عريضي و دارمي، (شده است 
 رابطهبر اين فرض است كه منافع مربوط به محيط كار، به كار تأكيد دارد و مبتني 

عدم تعادل بين ميزان تالش . بين تالش و پاداش در كار وابسته است دوجانبهمتقابل و 
منفي و  4كنند ممكن است منجر به فشار روانيكاركنان و ميزان پاداشي كه دريافت مي

مطالعات ). 2012و همكاران،  5يكپانات(مضر و به دنبال آن نارضايتي در بين آنان شود 
 –پيشين نشان داده است كه اثر فشار رواني شغلي با استفاده از مدل عدم تعادل تالش 

هاي بافت سلولي، بيماري انسداد آسيب همچونبر سالمت جسماني ) ERI(پاداش 
، 7اينوو(، مرض چاقي )2010، 6؛ خو308: 2009سيگريست، (شرائين اكليلي قلب 

هاي ناشي از هاي رواني، غيبت شغلي به دليل بيماري و شكايتع بيماريانوا) 2010
عالوه بر اين تعادل تالش و ). 2010سيگريست، (تقليل سالمت جسماني مؤثر است 

و همكاران،  8لي(ويژه رضايت شغلي  نگرش كاركنان به شغل به بر، كارپاداش در 
  .مؤثر است) 2010و همكاران،  9دريكه(و تمايل به ترك سازمان ) 2005

ابداع كرده و معتقد است ) 1996(را سيگريست  پاداش -تالشمدل عدم تعادل 
عدم تعادل بين تالش و پاداش در خدمات اجتماعي منجر به سطحي از فشار و تنش 
                                                                                                                                      
1. Effort-Reward Imbalance Questionnaire 
2. self-report 
3. Siegrist 
4. Stress 
5. Panatik 
6. xu 
7. Inoue 
8. Li and et al 
9. Deryecke 
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. اين مدل شامل سه مؤلفه تالش، پاداش و فراتعهد است. شودرواني بين كاركنان مي
بيروني و مؤلفه فراتعهد ساختاري با منشاء  منشأري با هاي تالش و پاداش ساختامؤلفه

سطح تالش كاركنان بر اساس مواردي ). 2001، 1وگچل و همكاران ون(دروني دارد 
، انقطاع و ترك محل كار، ظرفيت و يكار اضافههمچون پاسخگويي، تقاضاي شغلي، 

تالش بايد در اين سطح از ). 2010سيگريست، (است  صيتشخ  قابلتوانايي انجام كار 
مانند پول، امنيت شغلي، محترم (كنند تعادل با ميزان پاداشي كه كارمندان دريافت مي

اگر عدم تناسب بين ). 2008، 2كينمن و جونز(باشد ) شمرده شدن، فرصت شغلي
سود كم ايجاد  -ميزان تالش و ميزان پاداش برقرار باشد، شرايطي با عنوان هزينه زياد

و اين شرايط به نارضايتي شغلي و تمايل نداشتن به ) 2000مكاران، و ه 3باكر(شود مي
پاناتيك و (شود به ماندگاري در شغل و پريشاني احساسي كارمندان منجر مي

  ).2012همكاران، 
كند اين است كه ميان مي فرد  به منحصررا  پاداش -تالشآنچه مدل عدم تعادل 

زاي رواني تمايز قائل  هاي تنشمؤلفه) فردي(و دروني ) موقعيتي(منابع بيروني 
مثل (ها از تالش اند عبارتزاي رواني  هاي بيروني يا موقعيتي تنشمؤلفه. شود مي

پول، عزت، فرصت شغلي يا امنيت (و سه بعد پاداش ) تقاضاهاي فيزيكي و رواني كار
و مؤلفه دروني يا فردي، شامل يك ويژگي شخصيتي است كه بعضي از افراد ) شغلي
نام اين . كنندها از آن استفاده ميغلبه بر تقاضاهاي شغلي و دست يافتن به پاداشبراي 

ها، رفتارها و اي از نگرشويژگي تعهد افراطي يا فراتعهد است و بيانگر مجموعه
دهند عواطفي از فرد هستند كه تالش مفرط در انجام يك وظيفه معمولي را نشان مي

  ).1390عريضي و دارمي، (
تنش رواني محيط  دربارهدر تحقيقاتي كه ) ERI( پاداش -تالشتعادل  مدل عدم 

در مقايسه با ). 2010دريكه و همكاران، (كاربرد زيادي دارد شود، كاري انجام مي
توانايي توضيح  پاداش -تالشهاي ديگر ارزيابي تنش رواني، مدل عدم تعادل مدل

گيرد را ر تعامل با مردم انجام مياي خدماتي كه دهاي حرفهبهتر تنش رواني در محيط
اگرچه ممكن است اين نگراني وجود داشته باشد كه اين ). 1999، 4مارموت(دارد 

 باهاي مختلف قرار گيرد، اجتماعي و زبان -هاي فرهنگيمقياس تحت تأثير تفاوت

                                                                                                                                      
1. Van Vegchel 
2. Kinman & Jones 
3. Bakker 
4. Marmot 
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ماهيت شغل، عدم تعادل ميان  ازنظراي و هم حرفه ازنظررسد هم به نظر مي حال نيا
به همين دليل مدل . تواند بر ادراك افراد در كارشان اثر بگذاردش و پاداش ميتال

ERI متنوع  يشناخت تيجمعهاي  اي از مشاغل و افراد با ويژگيدر حوزه گسترده
همچنين نظر به اينكه بين ده تا چهل درصد از نيروي كار، عدم تعادل بين . كاربرد دارد

تنش رواني باالي شغلي در جمعيت كاري شايع كنند و  تالش و پاداش را تجربه مي
عريضي و (تواند بسيار راهگشا باشد از اين الگو مي آمده  دست بههاي است، يافته

  ).1390دارمي، 
نظام ساختار «زاي رواني سازماني  هاي تنشدهد كه از بين عاملتحقيقات نشان مي
مسئوليت «ي مديريتي، عامل زا هاي استرسو از بين عامل» دهيسازماني و نظام پاداش

همكاري «اند و همچنين  باالترين ميزان شيوع و اولويت را داشته» شغلي و فناوري
هم از بين » كار و فرسودگي معلمان يسخت به يتوجه يبها و نكردن معلمان ساير درس

يادگارفر و همكاران، (زاي شغلي، باالترين رتبه را داشته است  هاي تنشساير عامل
پاناتيك و همكاران، (معلمي يكي از مشاغل با سطح باالي تنش رواني است . )1389
معلمان در موقعيت كاري خود با افراد ). 2011، 1؛ كينمن، رايب و استرانگ2012

هاي مرتبط با شغل اين تعامالت همراه با مسئوليت. كنند مختلف ارتباط برقرار مي
وركمبر، بروسلين، (شود باعث خستگي  تواند سطح تنش را افزايش دهد و متعاقباً مي

نشان ) 2006( 3تحقيق تاريس باره نيا در). 2009، 2مسفت -گيلبرت، نرير و كووس
  .داده است كه در مقايسه با مشاغل ديگر، معلمي سطح بااليي از خستگي دارد

 در اثربخشي مؤسسه سهيم) معلمان(با توجه به اينكه اين گروه شغلي بزرگ 
رضايت شغلي و تغيير و تبديل تمايل به ماندگاري در شغل يا سازمان  ؛ اخيراًهستند

ايپوگلو و (است  قرارگرفته توجه مورددر بين كاركنان مؤسسات آموزشي بيشتر 
پذيري تنش رواني، خستگي و نارضايتي شغلي، تعميممانند مشكالتي ). 2009، 4سانر

اران خود را به اين موارد زيادي دارد و فرد تحليل رفته ممكن است خيلي زود همك
، تشخيص و پيشگيري از شيوع فرسودگي شغلي، نارضايتي رو نيا از. مبتال سازد

توان گفت پيامد عدم تعادل بين تالش و پاداش  كه مي دست  نيا ازشغلي و مواردي 
آنتربرينك و ). 1390خواه، يوسفي و مرادي(معلمان است، بسيار اهميت دارد 

                                                                                                                                      
1. Kinman, Wrayb & Strange 
2. Vercambre, Brosselin, Gilbert, Nerrière & Kovess-Masféty 
3. Taris 
4. Eyupoglu & Saner 
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ان دادند كه تقاضاي شغلي باال در معلمان كه شامل مواردي مانند نش) 2008( 1همكاران
تواند  است، مي يكار اضافهآموزان و محيط فيزيكي كار، الزام براي كنترل رفتار دانش

تواند  از طرف ديگر مشكالت معلمان مي. منجر به كاهش سطح سالمت معلمان شود
نتيجه به كاهش كيفيت و دري داشته آموزان تأثير منفاي آنان با دانشبر روابط وظيفه

  ).2006، 2هاكانن، باكر، اسكافلي(آموزش منجر شود 
آموزان مختلفي در ارتباط  ويژه دانش با توجه به اينكه معلمان با افراد زيادي به

گيري تواند توانايي قابل قبولي براي اندازهمي پاداش -تالشهستند، مدل عدم تعادل 
عالوه بر اين اعتبارسنجي اين پرسشنامه در . باشد اشتهدتنش رواني بين آنان را 

هاي آماري مختلف بسياري از كشورهاي غربي و برخي كشورهاي آسيايي در جامعه
 با. نظير معلمان صورت گرفته است، كه نشانگر مفيد و معتبر بودن اين مقياس است

ين الگوي بررسي و اي در ايران انجام نگرفته است كه از جديدتر، هيچ مطالعهحال نيا
سنجش تنش رواني شغلي عدم تعادل بين تالش و پاداش در بين معلمان استفاده كرده 

و همچنين  پاداش -تالش، با توجه به پيامدهاي منفي ادراك نابرابري رو نيا از. باشد
معلمان،  پاداش -تالش موازنهفقدان ابزار مناسب و فقدان تحقيقات در مورد ارزيابي 

پاداش  -عدم تعادل تالش پرسشنامه يسنج روانهاي به بررسي ويژگي پژوهش حاضر
)ERIQ (پژوهش . در معلمان مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان پرداخته است

-تالشعدم تعادل  پرسشنامهحاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا 
  از اعتبار و روايي كافي برخوردار است؟) ERIQ( پاداش 

 
  ژوهشروش پ

 همهآماري اين مطالعه  جامعه. همبستگي بود -روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي
دژ و بوكان هاي شاهينمعلمان و دبيران مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان شهرستان

نفر از  357گيري در دسترس با استفاده از روش نمونه. بودند 93-94در سال تحصيلي 
هاي اين پژوهش با استفاده از ابزار مداد داده. شدندمعلمان مقاطع مختلف انتخاب 

پژوهشگر با مراجعه به . آوري شدميداني در محيط مدرسه جمع صورت بهكاغذي و 
و پس از  شده حاضرهاي درس ها و هماهنگي با مدير مدرسه، در كالس مدرسه

و تمايل به ها و نتايج آن براي معلمان و ايجاد رغبت توضيح و تبيين اهميت پرسشنامه
                                                                                                                                      
1. Unterbrink 
2. Hakanen, Bakker & Schaufeli 
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. كردندآوري ميها را توزيع و پس از تكميل جمعپاسخگويي در آنان، پرسشنامه
همچنين توضيح داده شد كه شركت در پژوهش اختياري است و در هر زمان كه 

الزم به ذكر است كه اجراي . همكاري انصراف دهند ادامهتوانند از  بخواهند مي
  .و به مدت دو هفته انجام شدفردي توسط محقق  صورت بهها پرسشنامه
  :است شده  حاصلهاي پژوهش حاضر، از سه نوع گروه نمونه به شرح زير داده
اين گروه شامل چهل نفر از معلمان بود كه : مقدماتي مطالعه نمونهگروه ) الف

منظور رفع  گيري در دسترس انتخاب شدند تا مطالعات مقدماتي بهنمونه صورت به
زنان با شغل آزاد  نمونهگروه ) ب. هاي پرسشنامه انجام گيرد ستيابهامات و اصالح كا

: اصلي نمونهگروه ) ج. فراتعهد مؤلفهو زنان كارمند براي بررسي روايي تفكيكي در 
نفر به روش در  357مورگان  -اصلي با توجه به جدول كرجسي نمونهبراي گروه 

كمتر از ده سال ) درصد 49(نفر  175تحقيق،  نمونهاز معلمان . دسترس انتخاب شد
) درصد 3/27(نفر  83بين ده تا بيست سال سابقه و ) درصد 7/27(نفر  99سابقه، 

 5/46همچنين . داشتند پرورش و  آموزشتدريس و كار در  هسابقبيشتر از بيست سال 
دوره (مرد بودند كه در مقطع ابتدايي ) نفر 191(درصد  5/53زن و ) نفر 166(درصد 

دوره (و مقطع دبيرستان ) دوره اول متوسطه(، مقطع راهنمايي )م ابتدايياول و دوره دو
  .مشغول به تدريس بودند) دوم متوسطه

 
  ابزار پژوهش

-تالشعدم تعادل  پرسشنامه، ابزار پژوهش :پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه
 يا درجه چهارسؤال در طيف ليكرت  16شامل ) فرم كوتاه(جانز سيگريست  پاداش 

 13و  7، 6، 5هاي  است كه در آن سؤال) مالً مخالفم، مخالفم، موافقم، كامالً موافقمكا(
سه سؤال اول اين مقياس سطح تالش و . شود گذاري ميمعكوس نمره صورت به

گيرد، هفت سؤال بعدي هم كوشش فرد را در انجام وظايف شغلي اندازه مي
گيري غلي و امنيت شغلي را اندازههاي دريافتي فرد از قبيل احترام، ارتقاء ش پاداش

نسبت تالش  محاسبهبراي . سنجدكند و شش سؤال آخر هم فراتعهد را در فرد ميمي
Eبراي هر فرد از فرمول ) ER(به پاداش 

R×C
سطح تالش فرد،  Eشود كه استفاده مي 
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R هاي دريافتي فرد و پاداشC ي اختالف بين ضريب تصحيح ثابتي است كه برا
مقدار اين ضريب برابر با . شودمي كاربرده بههاي مربوط به تالش و پاداش تعداد ماده

برش براي تعيين تعادل عدد  نقطه). 1393باباميري و همكاران، (است ) 7/3(يا  43/0
در . بيشتر از يك باشد، عدم تعادل بيشتر است آمده  دست بههرچه نسبت . يك است

ترجمه و به  ،پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه زبان يسيانگلدا فرم اين پژوهش، ابت
 پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه شده  ترجمهسپس فرم . يك فرم واحد تبديل شد

و  2وبراي كه لين در مطالعه. به انگليسي برگردانده شد 1معكوس ترجمهبا روش 
بود  80/0يا بيشتر از  80/0ابر با كرونباخ برانجام دادند، ضريب آلفاي) 2010(همكاران 

همساني دروني مطلوب  دهنده نشانكه ) 85/0=و فراتعهد 84/0=، مزد80/0=كوشش(
 86/0و ) 42/0ها آيتم همهبراي تصحيح ( 55/0ها بين  همبستگي بين تمام سؤال. است

. دندبو 30/0 آستانهها باالتر از متغير بود و همگي آن) 78/0ها آيتم همهبراي تصحيح (
، 70/0ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از ) 2009( 3سيگريست و همكاران مطالعهدر 

، براي 74/0 =كرونباخ براي كوششضريب آلفاي(داد  همساني دروني مطلوبي را نشان 
 همهدر مطالعات بعدي، ضريب همبستگي بين ). 79/0 =و براي فراتعهد 79/0 =مزد

ها، مقياس مخصوص  د كه همساني مفروض سؤالبودن 30/0ها باالتر از آستانه  سؤال
  .كرد خود را مشخص مي

 
  هاي پژوهشيافته

آورده ) 1(اطالعات حاصل از تحليل توصيفي نتايج به تفكيك جنسيت در جدول 
 .شده است

 
 
 
 

                                                                                                                                      
1. back translation 
2. Leineweber 
3. Siegrist, Wege, Puhlhofer &Wahrendorf 
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 -تالشعدم تعادل  پرسشنامههاي هاي مؤلفه ميانگين و انحراف معيار نمره) 1(جدول 
  *)ERIQ( پاداش

 پرسشنامه
 جنسيت

 )n= 357(كل 
 )n= 191(مذكر )n=166(مؤنث

 26/10)49/2( 56/10)34/2( 93/9)62/2( تالش

 41/21)27/5( 80/21) 85/4( 96/20)70/5( پاداش

 86/15)5( 84/16)67/4( 74/14)13/5( فراتعهد

 54/47) 71/10( 20/49)22/10( 63/45)97/10( پاداش-عدم تعادل تالش

هاي  ه از پرانتز بيانگر ميانگين و اعداد داخل پرانتز بيانگر انحراف استاندارد نمراعداد خارج  *
  .است ERIQهاي مؤلفه
عدم  پرسشنامه همهآمده است، ميانگين نمرات معلمان مرد در ) 1(كه در جدول  چنان

 نيز در همه. از ميانگين معلمان زن بيشتر است) ERIQ( پاداش -تالشتعادل 
در . پاداش ميانگين نمرات معلمان مرد بيشتر است -تعادل تالش هاي عدم مؤلفه

) ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهبررسي اعتبار  منظور  بهپژوهش حاضر 
همساني دروني كل . است شده استفادهاز دو روش همساني دروني و بازآزمايي 

 .برآورد شده استكرونباخ ضريب آلفاي محاسبههاي آن با  پرسشنامه و خرده مقياس
  

هاي پرسشنامه عدم  كرونباخ براي پرسشنامه و خرده مقياس ضرايب آلفاي) 2(جدول 
  )ERIQ( پاداش - تالشتعادل 

ERIQهاي آنو مؤلفه α SD 

 79/049/2تالش

 87/025/5پاداش

 91/05فراتعهد

ERIQ 92/071/10 

 
بازآزمايي، اين پرسشنامه بين بر اساس ) ERIQ( پرسشنامهبررسي اعتبار  منظور  به

زماني دو هفته اجرا شد و با استفاده از روش همبستگي  فاصله بابيست نفر از معلمان 
 .آمد به دستآزمون باز - پيرسون ضريب اعتبار آزمون
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هاي  و خرده آزمون) ERIQ( پرسشنامهضريب قابليت اعتبار بازآزمايي براي ) 3(دول ج
  )n =20(آن 

 هاونآزمون و خرده آزم
  ضريب
 همبستگي

 دومين اجرا  اولين اجرا

M SD  M SD 

ERIQ 83/0 35/63 99/8  60/61 90/9 

 77/1 10/10  57/1 50/10 75/0 تالش

 89/5 10/33  47/5 10/34 88/0 پاداش

 63/3 40/18  33/3 75/18 89/0 فراتعهد
  

ل پرسشنامه و آمده است، ضريب اعتبار بازآزمايي براي ك) 3(كه در جدول چنان
دهد كه نمرات  نشان مي آمده  دست  بهضرايب . هاي آن سطح قابل قبولي دارد مؤلفه

كسب اطمينان از  منظور  به. در طول زمان ثبات مطلوبي دارد) ERIQ( پرسشنامه
روايي محتوا، . بررسي شد 3و سازه 2، تفكيكي1روايي محتوا )ERIQ( پرسشنامهروايي 
با  روايي محتوا  پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهدر . تترين نوع روايي اس اصلي

. شد يبررسشناسي باليني و تربيتي  نظرخواهي از هشت نفر متخصص و استاد روان
به لحاظ محتوايي، ابزاري روا  پاداش - تالشعدم تعادل  پرسشنامهمتخصصان مربوطه،  ازنظر
  .است

داري در ميانگين امتيازات يدر مطالعات مختلف تفاوت آماري معن: روايي تفكيكي
، گروه اقتصادي - وضعيت اجتماعي بر اساس سن، پاداش - تالشعدم تعادل  پرسشنامههاي مؤلفه

نمونه ميزان تالش با افزايش سن، كاهش پيدا  عنوان  به. است شده  دادهشغلي نشان 
 كند و اقتصادي پايين كاهش پيدا مي -همچنين پاداش در وضعيت اجتماعي. كند مي

 از). 2013سيگريست، (ميانگين فراتعهد در زنان كارمند بيشتر از زنان ديگر است 
عدم تعادل تالش  پرسشنامهبررسي روايي تفكيكي  منظور بهدر پژوهش حاضر  رو اين
اقتصادي خوب و  -پاداش، مؤلفه پاداش در دو گروه داراي وضعيت اجتماعي –

سال و مؤلفه  35سال و معلمان كمتر از  35ضعيف، همچنين دو گروه معلمان باالتر از 
 .مقايسه شدفراتعهد در زنان كارمند و زنان با شغل آزاد 

                                                                                                                                      
1. content validity 
2. discriminant validity 
3. construct validity 
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اقتصادي خوب، بيشتر از  -در مؤلفه پاداش، ميانگين معلمان با وضعيت اجتماعي
اقتصادي ضعيف بود و اين دو گروه در مؤلفه  -ميانگين معلمان با وضعيت اجتماعي

داري با يكديگر داشتند ، تفاوت معني95/0پاداش در سطح اطمينان 
)05/0<01/0=sig .(مؤيد قدرت تفكيكي مطلوب مؤلفه  آمده  دست  بهدار  تفاوت معني

در مؤلفه . شود محسوب مي) ERIQ( پاداش -تالش عدم تعادل پرسشنامهپاداش در 
سني سال كمتر از ميانگين معلمان گروه  35تالش ميانگين معلمان گروه سني باالتر از 

تفاوت  95/0سال بود و اين دو گروه در مؤلفه تالش در سطح اطمينان  35كمتر از 
مؤيد قدرت  آمده دست بهتفاوت ). sig=01/0>05/0(داري با يكديگر داشتند  معني

) ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهتفكيكي مطلوب مؤلفه تالش در 
تر از ميانگين زنان با ان كارمند بيششود و در مؤلفه فراتعهد ميانگين زن محسوب مي

تفاوت  99/0شغل آزاد است و اين دو گروه در مؤلفه فراتعهد در سطح اطمينان 
مؤيد قدرت تفكيكي  آمده  دست  بهتفاوت ). sig=00/0>01/0(داشتند  باهمداري  معني

محسوب ) ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهمطلوب مؤلفه فراتعهد در 
 .شود مي

 محاسبه شيوهسيگريست به دو  پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه سازهروايي 
هاي آن و تحليل عاملي اكتشافي و  ضريب همبستگي پرسشنامه با خرده مقياس

 .بررسي شد 1تأييدي
  

 

 هاي آنو مؤلفه) ERIQ( پرسشنامهضرايب همبستگي بين ) 4(جدول 

 پاداش تالش )ERIQ(پرسشنامه هاي آنو مؤلفه)ERIQ(پرسشنامه

ERIQ -   

  - 68/0** تالش

 - 50/0** 88/0** پاداش

 59/0** 43/0** 86/0** فراتعهد

 **P< 1/00  

                                                                                                                                      
1. confirmatory factor analysis 
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هاي  و خرده مقياس پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهدهد، بين  نشان مي 4جدول 
 - تالشعدم تعادل  پرسشنامهشدت ارتباط . آن همبستگي بااليي وجود دارد گانه سه
 دست  به 86/0و فراتعهد  88/0، پاداش 68/0هاي تالش مقدار با خرده مقياس شپادا

 اي مطلوب داري روابط مذكور در سطحي باال بيانگر روايي سازه معني. است آمده 
 .است پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه

 جامعهدر  پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهبررسي ساختار عاملي  منظور  به
 2هاي اصليمؤلفه شيوهبه  1پرسشنامه مورد تحليل عاملي اكتشافي هاي سؤال معلمان،

و مقدار آزمون كرويت  91/0براي اين تحليل مقدار ) KMO3(ضريب . قرار گرفت
 P>001/0داري مقدار اخير در سطح  به دست آمد، كه معني 899/3393برابر  4بارتلت

  .تأييد شد
نشان داد، سه عامل تالش، پاداش و فراتعهد نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي 

، دوم )فراتعهد(كند و عامل اول  درصد از واريانس كل را تبيين مي 703/66 درمجموع
درصد از  358/9و  261/11، 084/46كننده  به ترتيب تبيين) تالش(و سوم ) پاداش(

در . تعيين شد 4/0 قبول مورددر اين تحليل مقدار بار عاملي . واريانس كل است
 پرسشنامهفراتعهد، پاداش و تالش در  گانه سه، محتوا و بار عاملي عوامل )5(جدول 

 .آمده است) ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                      
1. exploratory factor analysis 
2. principle component 
3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
4. Bartlett’s test of sphericity 
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 هايتحليل مؤلفه اصلي با چرخش واريماكس و بارهاي عاملي گويه) 5(جدول 
  )ERIQ( پاداش - تالشعدم تعادل  پرسشنامه

 شماره
  سؤال

  تالش  پاداش  فراتعهد  محتوا

دربارهصبح زود از خواب بيدار شده و شروع به فكر كردن  12
      86/0 .كنميممشكالت كارم

      86/0 .شوميمدستپاچهيراحتبهمن در شرايط فشار كاري  11

باشم و از فكر كارخاطرآسودهتوانميمگردميبرموقتي به خانه  13
      80/0 .مبيرون بياي

را ترك كنم، وقتيآنجادهديمبه من اجازهندرتبهرمحيط كا  15
      79/0 .تاين هنوز در ذهنم اسمبخوابخواهم يم

      71/0 .امشدهفداي كارمازحدشيبكهنديگويمنزديكانم به من  14

آن را امروز انجامخواستميماگر چيزي را به تعويق بيندازم كه  16
      56/0 .بخوابمتوانمينمشبهنگامدهم،

    75/0   .تضعيف اساميشغلانتظار ارتقاي  5
    75/0   .تضعيف اساميشغلامنيت  7
    74/0   .كنميماحترام اليق خود را از كارفرمايم يا افراد وابسته دريافت  4

يا انتظار دارم امكردهرا تجربهاميكارتغيير نامطلوب در موقعيت  6
    74/0   .متجربه كن

، احترام وامداشتهيي كههاشرفتيپوهاتالشمدر قبال تما  8
    68/0   .امنمودهاعتباري كه در كار شايسته آن هستم را دريافت

كافياندازهبه،امداشتهيي كههاشرفتيپوهاتالشدر قبال تمام  9
    66/0   .انتظار ارتقا شغلي دارم

قوق و، حامداشتهيي كههاشرفتيپوهاتالشتمامدر قبال  10
    53/0   .تدرآمدم كافي اس

  81/0     .كنميماحساس فشارهميشهبه خاطر انجام كار سنگين  1
  79/0     .مزيادي داروقفهموانع وكنميمكاركهيهنگام  2
  77/0     .كنديمبيشتر متقاضي پيداهرروزطي چند سال ديگر كار من،  3

  
با انجام تحليل عاملي تأييدي  اداشپ -تالشعدم تعادل  پرسشنامهوارسي روايي سازه 

براي برآورد مدل از روش بيشينه . صورت گرفت 1اموس افزار نرمو با استفاده از 

                                                                                                                                      
1. Amos 
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، )2X( 1مجذور خي هاي شاخصبررسي برازش مدل از  منظور بهنمايي و  درست
، شاخص )AGFI( 3، شاخص نيكويي برازش انطباقي)GFI( 2شاخص نيكويي برازش

- يا همان شاخص بنتلر) NFI(برازندگي  نرم شده، شاخص )CFI( 4ايبرازش مقايسه
 7مجذور ميانگين ماندهيباقو ) RMSEA( 6، خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب5بونت

)RMR (در جدول  .استفاده شد)ها در تحليل شاخص محاسبهنتايج حاصل از  )6
 .عاملي تأييدي آمده است

  
عدم  پرسشنامهر تحليل عاملي تأييدي ها دشاخص محاسبهنتايج حاصل از ) 6(جدول 

 پاداش - تعادل تالش

هاي مربوط بهشاخص
 برازش مدل

 نتيجه برازش قبول مورددامنه  آمده  دست  بهمقدار 

 شاخص مجذور خي
835/377 

)00/0<P( 
3 ≤  

 )آماري ازلحاظدار نبودن معني(
 دييتأ عدم

 GFI>0/80 88/0 نيكويي برازش
برازش بسيار 

 مطلوب

ص نيكويي برازششاخ
 انطباقي

84/0 AGFI>0/80 برازش مطلوب 

 CFI>0/80 91/0 ايشاخص برازش مقايسه
برازش بسيار 

 مطلوب

شاخص برازش هنجار شده
 )بونت-بنتلر(

89/0 NFI>0/90 برازش مطلوب 

خطاي ريشه مجذور ميانگين
 تقريب

08/0 RMSEA>0/1 برازش مطلوب 

 برازش مطلوب 06/0RMR>0/08باقيمانده مجذور ميانگين

  

                                                                                                                                      
1. Chi Square 
2. Goodness of Fit Index (GFI) 
3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4. Comparative Fit Index (CFI) 
5 . Bentler-Bonett 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
7. Root Mean Square Residual (RMR) 
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  .است شده دادههاي مختلف نمايش نمودار مسير مدل در حالت )1(در شكل 

  
به  شده استانداردو مدل ) سمت راست( استاندارد ريغمسير مدل در حالت ) 1(نمودار 

 پاداش –براي عدم تعادل تالش) سمت چپ(داري همراه سطح معني

  

 - تالشو مدل برازش شده عدم تعادل ) 6(در جدول  شده اديهاي  به استناد شاخص
اي اعتبار سازه شده، يبررستوان نتيجه گرفت كه مدل  ، مي)1(در نمودار  پاداش

 پاداش -تالشقابليت تعميم به جامعه و توان تبيين عدم تعادل داراي مناسبي دارد و 
  .استمعلمان 

 آمده  دست  به tنشان داد كه مقادير  1داريهمچنين نتايج حاصل از ضرايب معني
روابط اين متغيرها  جهيدرنتتر بوده و بزرگ 96/1از  مطالعه موردبراي تمامي متغيرهاي 

هاي تالش، توان گفت كه عاملبر اين اساس، مي. دار بودهاي مربوط معنيبا عامل
 -تالشپاداش و فراتعهد تا حدود زيادي ابعاد مستقل و مجزاي مقياس عدم تعادل 

ساير اطالعات مربوط در اين زمينه در جدول . كنندگيري ميا اندازهر) ERIQ( پاداش
 .آمده است) 8(و ) 7(

                                                                                                                                      
1. T- Values 
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پاداش  -عدم تعادل تالش پرسشنامه) T- Values(داري نتايج ضرايب معني) 7(جدول 
  در حالت استاندارد

انحراف  ميانگين  مؤلفه
 استاندارد

اختالف
  يدار يمعن  t df ميانگين

  000/0  356  95/20 76/2 49/2 26/10  تالش
  000/0  356  001/14 91/3 27/5 41/21  پاداش
  001/0  356  27/3 86/0 5 86/15  فراتعهد

 

در  پاداش -تالشهاي پرسشنامه عدم تعادل ها و عاملضرايب گويه) 8(جدول 
  هاي مختلف حالت

 t-valueمقدار   راستاندارديغضريب  ضريب استاندارد گويه  مؤلفه

  تالش
1 68/0 68/0  25/13  
2 85/0 80/0  61/17  
3 74/0 73/0  69/14  

  45/14  62/0 62/0 عامل تالشكل

  پاداش

4 69/0 65/0  14/14  
5 75/0 71/0  98/15  
6 76/0 74/0  21/16  
7 72/0 71/0  09/15  
8 69/0 68/0  33/14  
9 71/0 68/0  90/14  
10 70/0 80/0  50/14  

  50/9  47/0 47/0 كل عامل پاداش

  
  فراتعهد

11 89/0 84/0  11/21  
12 89/0 85/0  17/21  
13 81/0 84/0  34/18  
14 71/0 74/0  85/16  
15 80/0 81/0  03/18  
16 64/0 70/0  10/13  

  000/17  63/0 63/0 كل عامل فراتعهد
  

عدم  پرسشنامهبا توجه به تفاوتي كه در تحليل توصيفي اطالعات حاصل از اجراي 
داري مالحظات مذكور  اش بين معلمان زن و مرد مشاهده شد، معنيپاد –تعادل تالش
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 سهيمقانتايج ) 9(جدول . مستقل بررسي شد يدوگروه) t(با توسل به آزمون آماري 
 .دهد را نمايش مي آمده  عمل  به
  

در  پاداش -تالشعدم تعادل  مقايسهدوگروهي مستقل براي ) t(نتايج آزمون  )9(جدول 
  دو جنس

 ميانگين تجنسي مؤلفه
انحراف
 داري معني t df استاندارد

 تالش
 مذكر
 مؤنث

56/10 
93/9 

34/2 
62/2 

38/2 355 01/0 

 پاداش
 مذكر
 مؤنث

80/21 
96/20 

85/4 
70/5 

48/1 066/326 14/0 

 فراتعهد
 مذكر
 مؤنث

84/16 
74/14 

67/4 
13/5 

04/4 355 00/0 

ERIQ 
 مذكر
 مؤنث

20/49 
63/45 

22/10 
97/10 

17/3 355 002/0 

  
آمده است، ميانگين نمرات معلمان مرد در كل پرسشنامه و در ) 9(كه در جدول چنان
. از ميانگين معلمان زن بيشتر است) ERIQ( پاداش -تالشهاي عدم تعادل مؤلفه همه
دار معني 01/0آماري در سطح  لحاظ ازتفاوت  پاداش -تالشكل عدم تعادل  نمرهدر 

 پاداش -تالشتوان اذعان داشت كه عدم تعادل  طمينان ميدرصد ا 99است، بنابراين با 
بين معلمان مرد و زن در عامل تالش . در بين معلمان مرد بيشتر از معلمان زن است

 01/0و در عامل فراتعهد تفاوت در سطح  05/0آماري و در سطح  ازلحاظتفاوت 
دار نيست آماري معني ازلحاظاما تفاوت در عامل پاداش . دار استتفاوت معني

)05/0>14/0=p .( بدين معني كه معلمان مرد و زن در عامل پاداش بدون تفاوتي
  .دار در شرايط مشابهي قرار داشتند معني

  
  گيريبحث و نتيجه

هاي  ، ويژگي)ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهدر اين پژوهش با معرفي 
حساسيت مسائل كاري در مذكور با توجه به  پرسشنامه. آن بررسي شد يسنج روان

شغل معلمي در تشخيص عدم تعادل بين تالش و پاداش، با ممانعت از تشخيص 
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كه در بررسي متون پژوهشي مطرح  يا گونه به. يا نادرست حائز اهميت است 1مبهم
شناخت و تشخيص  منظور به، )ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهشد 

كاركنان و پاداش آنان، شناخت و تشخيص  بخش ميزان تعادل بين تالش اطمينان
 طور به. است شده ساختهزا پويايي شغلي، سطوح حقوق، ارزيابي شرايط كاري استرس

رويكردهاي مختلفي براي سنجش و ارزيابي عدم تعادل بين تالش و پاداش  يكل
در دو فرم كوتاه و ) ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامهوجود دارد و 

  .است شده يطراحهمين منظور  طوالني به
عدم  پرسشنامهفرم كوتاه  يسنج روانبررسي خصوصيات  منظور  بهمطالعه حاضر 

دوم  دورهاول و  دوره(، در ميان معلمان مقاطع ابتدايي )ERIQ( پاداش -تالشتعادل 
هاي شهرستان) دوم متوسطه دوره(و دبيرستان ) اول متوسطه دوره(، راهنمايي )ابتدايي
هاي حاصل از  يافته. دژ و بوكان، اعتبار و روايي اين پرسشنامه بررسي شدشاهين

آن با دو روش همساني دروني و  گانه سهو عوامل  (ERIQ) پرسشنامهارزيابي اعتبار 
ضريب اعتبار . دارد يا مالحظه  قابلدهد، اين پرسشنامه اعتبار بازآزمايي نشان مي

 آمده  دست  به 92/0باخ براي كل پرسشنامه آلفاي كرون محاسبهبا  (ERIQ) پرسشنامه
سيگريست و همكاران  (ERIQ) پرسشنامهبا توجه به اين نكته كه در فرم اصلي . آمد

ضريب آلفاي كرونباخ باالتر  محاسبه واسطه بهها را  سؤال همههمساني دروني ) 2009(
 80/0ز همساني دروني را باالتر ا) 2010(وبر و همكاران و پژوهش لين 70/0از 

 نسخهپژوهش حاضر و  يابياعتباربين نتايج  يا مالحظه  قابلاند، تفاوت  گزارش كرده
  .وجود ندارد (ERIQ) پرسشنامهاصلي 

در اين مطالعه انواع روايي محتوا، تفكيكي و سازه در بحث ارزيابي روايي 
ي عقلي و منطق جنبهبا توجه به اينكه روايي محتوا . بررسي شد) ERIQ( پرسشنامه

صورت ضريب عددي تعيين هاي آماري بهتوان نتيجه را بر اساس روش دارد و نمي
كرد، لذا تأييد و تصديق متخصصان مربوط در امر ارزيابي روايي صوري و منطقي 

با تحليل روايي تفكيكي . ، مالك عمل واقع شدپاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه
مذكور قدرت  پرسشنامههاي مشخص شد مؤلفه  (ERIQ)پرسشنامههاي مؤلفه
نتايج حاصل از ضرايب همبستگي پيرسون . بخش دارد مطلوب و رضايت يگذارزيتما

آن و توسل به روش تحليل عاملي  گانه سههاي  با خرده مقياس (ERIQ) پرسشنامه
هاي  مالحظات مذكور با يافته. را تصديق كرد (ERIQ) پرسشنامهتأييدي، روايي سازه 

. هماهنگ است (ERIQ) پرسشنامه نگريتدواز مطالعات حاصل  يسنج روان
                                                                                                                                      
1. underdiagnosis 
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پاداش  –عدم تعادل تالش پرسشنامهتوان چنين نتيجه گرفت كه مي يطوركل به
)ERIQ (ميزان پاداش در  ابزاري روا براي سنجش وضعيت تعادل بين ميزان تالش و

  .ميان معلمان است
ؤال در عامل اول نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه بار عاملي شش س

بار عاملي . سنجدرا مي (ERI) پرسشنامه، عامل فراتعهد در رفته  هم  يرومثبت بود و 
را  (ERI) پرسشنامههفت سؤال در عامل دوم بار مثبت داشت و عامل پاداش در 

بار عاملي سه سؤال در عامل سوم بار بااليي داشت و عامل تالش در . دهدنشان مي
با توجه به نتايج تحليل عاملي اكتشافي، . دهدنشان مي را (ERIQ) پرسشنامه
است، كه  شده  اشباعبا سه عامل كلي ) ERIQ( پاداش -تالشعدم تعادل  پرسشنامه

عوامل . سازدهر يك ابعادي از وضعيت تعادل كوشش و مزد را نمايان مي
 پرسشنامهها با چهارچوب نظري فرم اصلي بعد از چرخش سؤال شده استخراج

(ERI)  خواني داشتهم) 2013(از سوي سيگريست  شده  مطرحو عوامل.  
در ميان معلمان، ميزان عدم  (ERI) پرسشنامههاي حاصل از اجراي  بر اساس يافته

از  درمجموع. تعادل بين تالش و پاداش معلمان مرد بيشتر از معلمان زن مشاهده شد
با در نظر گرفتن  (ERI) پرسشنامهشود كه  نتايج پژوهش حاضر چنين استنباط مي

هاي مربوط به اعتبار، روايي، زمان الزم براي تكميل پرسشنامه و سهولت  يافته
آيد مي حساب بههاي عملي بودن پرسشنامه ترين جنبهگذاري و تفسير كه از مهم نمره

، ابزاري كامالً مناسب براي سنجش وضعيت تعادل تالش و پاداش )1381هومن، (
در  (ERI) پرسشنامه شده دييتأوجه به ميزان اعتبار و روايي با ت. استمعلمان 

 منزله  به (ERI) پرسشنامهتوان از  آن مي بخش تيرضا هاي ويژگيپژوهش حاضر و 
ابزاري براي ارزيابي سريع وضعيت تعادل بين تالش و پاداش معلمان، توصيف كار 

پژوهشي براي  هاستفادمعلمي، سطوح حقوق، پويايي شغلي و خسارت كاري به جهت 
 عنوان  بههاي مربوط و ساير سازمان پرورش و  آموزشپژوهشگران و سازمان 

  .مند شداي تشخيصي ضمني بهره وسيله
 رو اين ازروايي بهره گرفته شد،  محاسبهمحدود براي  شيوهدر اين مطالعه از چند 

مگرا، واگرا زمان، ههاي محاسبه روايي هم الزم است در مطالعات بعدي از انواع روش
هاي آينده اعتبار و روايي شود در پژوهش همچنين پيشنهاد مي. بين استفاده شودو پيش

هاي فني ترديد بررسي ويژگيبي. در شهرهاي مختلف بررسي شود (ERI) پرسشنامه
 طهيحتواند آن را به ابزاري كارآمد در در معلمان سراسر كشور مي (ERI) پرسشنامه

  .عيت تعادل بين تالش و پاداش مبدل سازدپژوهشي و تشخيصي وض
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