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پاداش و استرس شغلی ناشی از آن: نتایج - بررسی پارامترهاي مؤثر بر عدم توازن تالش

)IPWSي کاري کشور ایران (هااجتماعی در محیط- پیمایش عوامل روان
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6، فاطمه شکري5اعتمادي دیلمی

28/3/96پذیرش مقاله:31/2/96دریافت اصالحیه از نویسنده:28/10/95ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:17/9/95دریافت مقاله:

چکیده
نکهیاي بررسی استرس شغلی شناخته شده است. با توجه به هایکی از روشعنوانهبپاداش - مدل عدم توازن تالشزمینه و هدف:

در خصوص تعیین پارامترهاي فردي و سازمانی مؤثر بر آن در ایران انجام نپذیرفته است، هدف از انجام پیمایش حاضر يامطالعههنوز 
باشد.مین ایرانی اداش در کارگراپ-مؤثر بر تلقی از عدم توازن تالشتعیین پارامترهاي 

1116بر روي1394ي کاري که در سال هااجتماعی محیط-مطالعه مقطعی حاضر با استفاده از نتایج پیمایش روان:هامواد و روش
-عدم توازن تالشنامهپرسشلهیوسبهنفر از کارکنان سطوح مختلف کاري کشور ایران به انجام رسیده بود، اجرا شده است. اطالعات

گردید. جهت شناخت عوامل مرتبط با عدم آوريجمعو لیست جامعی از متغیرهاي مهم از قبیل پارامترهاي فردي و سازمانی پاداش 
) و با حدود Odds Ratio; ORنسبت شانس (صورتبهاستفاده شد. نتایج رهیچندمتغپاداش از رگرسیون لجستیک -توازن تالش

گزارش شد.درصد 95اطمینان 
، هاکنندهمخدوشپاداش در نزدیک به نیمی از کارگران باالتر از نرمال گزارش گردید. پس از حذف -عدم توازن تالشنسبت:هایافته

069/2()، داشتن شغل دوم =507/1OR=،033/0Pمدل رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهاي سطح تحصیالت (
OR=،008/0P=) 375/1)، داشتن رژیم ورزشیOR=،034/0P=822/1یفت کاري ()، داشتن شOR=،001/0<P داشتن حق انتخاب ،(

) با ادراك کارگران از میزان 415/2OR=،001/0<P) و ادراك از کمبود نیرو در واحد مربوطه (=878/1OR=،002/0P(هادر مرخصی
باشند.میعدم توازن بین تالش و پاداش در ارتباط 

کاهش استرس شغلی از طریق کمتر نمودن میزان فهم منظوربهراي انجام مداخله اظهار داشت بتوانیمبا توجه به نتایج گیري:نتیجه
بر بهبود وضعیت متغیرهایی مثل وضعیت شیفت کاري، دادن حق انتخاب توانیمکارگران از عدم توازن بین تالش و پاداش، احتماالً 

و تنظیم برنامه ورزشی براي کارگران تمرکز نمود.ي کار و استراحت، باال بردن تعداد نیروي کمکی در مواقع ضروريهادر زمان
، سالمت کارگران، ارگونومی، پاداشایرانکلیدي:يهاواژه
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دانشجوي دکتراي تخصصی اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران-3
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مقدمه
ي کاري طی سالیان هادر محیطجادشدهیاتغییرات با

ي هااخیر و پیشی گرفتن نیازهاي شغلی از توانمندي
يهاچالشنیتريجدنیروي کار، استرس شغلی به یکی از 

در مطالعات گوناگون .]1- 2[نیروي کار تبدیل شده است
به تأثیرات مختلف استرس شغلی بر روي کارگران اشاره 
شده است که این تأثیرات داراي طیف گوناگونی از 

عروقی -اختالالت مختلف سالمتی مانند مشکالت قلبی
هاو بسیاري دیگر از بیماري]4- 5[عضالنی- اسکلتی،]3[
و افزایش ]7[وريبهرهمنفی بر روي تا تأثیر ]6[

. با توجه به اهمیت است]8- 9[ي ناشی از کارهاغیبت
، لزوم مطالعه جوانب شدهاشارهاثرات همچنینموضوع و 

همچنینمختلف استرس شغلی و عوامل مؤثر بر آن و 
آن به امري ضروري در اصالحعدمپیامدهاي ناشی از 

.]2[ستي کاري امروز تبدیل شده اهامحیط
ي گوناگونی هاي گذشته تا به امروز مدلهاطی سال

.اندشدهبراي بررسی استرس در محیط کار معرفی 
پاداش یکی از این -توازن تالش، مدل عدمنیبنیدرا

باشد که در مطالعات مختلفی از آن استفاده میهاروش
فرض اصلی در این مدل، تمایز قائل شدن .]10[شده است

تأثیرگذاري همچنیندرونی و بیرونی تالش و بین منابع 
ي دریافتی و تأثیر عدم توازن هاي مختلف پاداشهادامنه

. ]11[استتالش و پاداش بر استرس شغلی در کارگران 
ي بر پایه این مدل طی سالیان گذشته تا به هانامهپرسش
ن از آتغییراتی شده است که نسخه نهایی دستخوشامروز 
طالعات گوناگونی مورد استفاده قرار در م2012سال 

.]12[گرفته است

در مطالعات مختلف از عوامل اثرگذار مختلفی بر ادراك 
کارگران از عدم توازن بین تالش و پاداش نام برده شده 

این عوامل، متغیرهاي نیترمهم. از جمله ]13[است
. است]16[، اجتماعی]15[، سازمانی]14[مختلف فردي

Weyers که اندداشتههمکاران در مطالعه خود اشاره و
یک پارامتر فردي از طریق تأثیر بر نابرابري عنوانبهسن 

عضالنی -بین تالش و پاداش، بر اختالالت اسکلتی
که تعهد افراطی به اندآوردهو یا در ادامه استتأثیرگذار 

پاداش - یکی از اجزاي مدل عدم توازن تالشعنوانبهکار 
مقابله با شرایط شناختیروانحالت بوده و یک 

که بر ادراك فرد از عدم توازن اثرگذار زاستاسترس
عنوانبهو یا در مطالعه دیگر از جنسیت ،]13[باشدمی

ي کاري هاعامل تأثیرگذار بر ادراك از نابرابري در محیط
. از جمله متغیرهاي ]17[سخن به میان آورده شده است

میزان نابرابري بین تالش و پاداش سازمانی تأثیرگذار بر 
توان به استرس در سطوح مختلف سازمان اشاره داشتمی

عنوانبهو یا در مطالعه دیگر از سطح سازمانی کارگر ]7[
و ]11[یک پارامتر اثرگذار در نابرابري نام برده شده است

و همکارانش در مطالعه خود که بر روي کارگران Lamyیا 
اندداشتهصورت پذیرفته بود، اشاره بخش خدمات سالمت

عنوانبهکه تغییر در اطالعات دریافتی از سمت بیماران 
تواند بر درك مییک متغیر سازمانی (پیچیدگی کار) 

تأثیر آنهاکارگران از نابرابري بین تالش و پاداش در 
.]15[گرددآنهاگذاشته و باعث ایجاد مشکالت روانی در 

نبودن پارامترهاي تأثیرگذار بر حال با توجه به مشخص
همچنیني کار کشور ایران و هااین نابرابري در محیط

اهمیت شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار بر روي برداشت از 
یکی از دالیل عنوانبهمیزان نابرابري بین تالش و پاداش 
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انجام مداخالت منظوربهو ،]13[ایجاد استرس شغلی
تعیین آن، هدف از م شد که مطالعه حاضر  انجامناسب، 

تأثیر عوامل مختلف بر برداشت و تلقی فرد از نابرابري بین 
ي بررسی استرس هایکی از روشعنوانبهتالش و پاداش 

-بر اساس نتایج حاصل از پیمایش روانکارگرانشغلی در 
IPWS(Iranایران [(در کشوراجتماعی در محیط کار 

Psychosocial Workplace Survey [باشد.می

هامواد و روش
1394که در سال باشدیممطالعه حاضر از نوع مقطعی 

در تعدادي از صنایع کشور به انجام رسیده است. روش 
ياخوشهتصادفی صورتبهگیري در مطالعه نمونه

در مرحله اول، تعدادي از کهينحوبه؛بودياچندمرحله
هاي خوشهعنوانبهتصادفی صورتبههاي کشور استان

ي الزم با هامرحله اول انتخاب شدند. پس از هماهنگی
(گیالن، شدهانتخابهاي اداره صنایع و معادن استان

تهران، اصفهان، مازندران، کرمان، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، یزد، آذربایجان شرقی، قم)، از میان یازده گروه 

در کل ثابتصورتبهگانهازدهیصنعتی کشور (این لیست 
کشور ثبت شده است و شامل: غذایی، دارویی، بهداشتی، 

، خودرو، برق، شیمیایی، سلولزي، نساجی، يسازنیماش
که موافق همکاري هرکدامباشد) میفلزي و لوازم خانگی 

گیري انتخاب جهت نمونه،با تیم اجرایی پژوهش بودند
یتمامشدند. پس از انتخاب صنایع مربوطه از هر استان، 

شدند. کارخانجات صنعت مربوطه وارد مطالعه میارگرانک
پس از حضور در محل کار پرسشگراندر این مطالعه 

کارگران و پس از کسب رضایت آگاهانه و توضیح اهداف 
نمودند. ها مینامهپرسشاصلی مطالعه، اقدام به توزیع 

نامهپرسشدهی به سؤاالت خودگزارشصورتبهکارگران 
براي پرسشگراند، پس از گذشت زمان کافی دادنپاسخ می

نمودند. در زمان انجام میها اقدام نامهپرسشآوري جمع
ي مختلف سازمانی هاکارگر در رده1126مطالعه حاضر، 

بدون معیار آنهادر صنایع مذکور حضور داشتند که تمامی 
ورود و خروج خاصی وارد مطالعه حاضر شدند. از میان 

یدهپاسخعدد (نسبت 1116، شدهعیزتويهانامهپرسش
) شرایط ورود به مرحله تجزیه و تحلیل درصد11/99

آماري را داشتند. پروتکل مطالعه حاضر با شماره ثبت 
IR.TUMS.SPH.REC.1395.950 به تأیید کمیته اخالق

دانشگاه علوم پزشکی تهران رسیده بود. به کارکنان و 
اده شد که اطالعات اطمینان دشدهانتخابمدیران صنایع 

باقی خواهد پژوهشگرانمحرمانه نزد طوربهشخصی آنها 
تجمعی منتشر خواهد شد.صورتبهصرفاًماند و 

تعیین میزان ادراك منظوربهاطالعات آوريجمعبراي 
در مطالعه، از واردشدهبین تالش و پاداش کارگران 

و همکاران Van Vegchelتوسط شدهارائهنامهپرسش
سؤال در 8شامل نامهپرسش. این ]18[تفاده گردیداس

سؤال (در 10خصوص تالش (نیازهاي شغلی) کارگران و 
و احترام در نفسعزتسؤال، 2زیر مقیاس دستمزد با 3

ي ارتقاء شغل هاسؤال و امنیت شغلی و فرصت4شغل با 
که استآنهاسؤال) در خصوص پاداش شغلی 4هم با 

باشد. هر سؤال با یک مقیاس میؤال س18مجموعاً داراي 
هرگز صورتبه،(براي زیر مقیاس تالشيانهیگز5لیکرت 

(براي زیر يانهیگز4) و 5و همیشه با امتیاز 1با امتیاز 
و قطعاً بله با 1قطعاً نه با امتیاز صورتبه،مقیاس پاداش

آمدهدستبهگذاري شده بود. حداقل امتیاز ) نمره4امتیاز 
هرکداماز آمدهدستبهو حداکثر امتیاز 18نامهپرسشاز 
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باشد. در مقیاس می40هاي تالش و پاداش از مقیاس
تالش، نمره باالتر به معناي نیاز شغلی باالتر و در نتیجه 
تالش شغلی بیشتر کارگر و در مقیاس پاداش نمره باالتر 

شدهاشارهبه معناي پاداش دریافتی بیشتر در تمام ابعاد 
92/0باشد. ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس حاضر می

و Oreyzi. ابزار حاضر در مطالعه ]18[گزارش شده است
همکارش به فارسی بازگردانده شده است که آلفاي 

و شاخص همبستگی درون 72/0- 89/0کرونباخ بین 
.]19[گزارش شده است74/0-83/0آن بین ياخوشه

عوامل کهنیاتوجه به که اشاره شد، باطورهمان
پاداش کارگران - متعددي بر روي میزان عدم توازن تالش

، با بررسی جامع متون سعی شد که تا حد استتأثیرگذار 
تالش و پاداش امکان تمامی متغیرهاي مرتبط با توازن 

. گنجانده شودنامهپرسشکارگران شناسایی شده و در 
، جنس، شامل سنشدهيآورجمعمتغیرهاي نیترمهم

سابقه کار، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، قد، وزن، 
، وضعیت استراحت در يکارنوبتوضعیت قرارداد، وضعیت 

شیفت کاري، غیبت ناشی از کار، میزان فعالیت بدنی و 
ورزش و در آخر میزان درآمد ماهیانه بوده است.

با هدف رسیدن به اهداف مطالعه حاضر، مطابق 
کنندگان بر روش حاضر، شرکتتحلیل يهادستورالعمل

-Effort(پاداش-بین تالشاساس نسبت عدم توازن 

Reward Imbalance; ERI به دو گروه تقسیم شدند (
عدم توازن و افراد دهندهنشانبیشتر از یک، ERI(افراد با 

.برقراري توازن)دهندهنشان، کمتر و مساوي یکERIبا 

آماري افزارنرمکمک از کارگران بهآمدهدستبهيهاداده
STATA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 13نسخه

خصوصیات دموگرافیک دو گروه با استفاده از آزمون

همچنینمستقل مقایسه شد. tمجذور کاي و آزمون 
از رگرسیون لجستیک ERIجهت شناخت عوامل مرتبط با 

نسبت شانس صورتبهاستفاده شد. نتایج رهیچندمتغ
)Odds Ratio; OR گزارش درصد95) و با حدود اطمینان

متغیرهاي سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح شد.
تحصیالت، مدت اشتغال، نمایه توده بدنی، وضعیت 
قرارداد، داشتن شغل دوم، تعداد روز کاري در هفته، 

کاري، مجموع زمان استراحت، حق تعیین زمان شیفت
عنوانبهه مرخصی اختیاري و کمبود نیرو در واحد مربوط

جهت متغیرهاي سوم در مدل لجستیک وارد شدند.
به ]Hosmer and Lemeshow]20ساختن مدل از روش 
جداگانه براي هر متغیر صورتبه- 1شرح زیر استفاده شد: 

مستقل و متغیر وابسته (ادراك کارگر از عدم توازن بین 
برازش شد. رهیدومتغپاداش) رگرسیون لجستیک -تالش

2/0داري زیر تمام متغیرهاي مستقلی که معنیبراي -2
داشتند یک رگرسیون لجستیک چند متغیره برازش شد. 

) با Reduced(افتهیکاهش) و Fullمقایسه مدل فول (-3
(آزمون نسبت Likelihood Ratio testاستفاده از 

نمایی) انجام شد و متغیرهایی که در هر مرحله درست
دادند از مدل خارج شدند. یممعناداري خود را از دست 

متغیرهایی که در مرحله یک معنادار نشده بودند -4
داري به مدل وارد شده تا بار دیگر معنیبارهکیصورتبه

مقیاس هر متغیر چک شد و با تغییر -5چک شود. آنها
کنشبرهم- 6ها بهترین مقیاس انتخاب شد. دادن مقیاس

و معناداري شدهواردمدل (اثر متقابل) دوتایی متغیرها به 
(نیکویی goodness of fitدر نهایت - 7آن چک شد. 

Hosmerآزمون نیکویی برازشبرازش) مدل با استفاده از

and Lemeshow چک شد. جهت برآورد قدرت
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Receiver Operating)مدل، منحنی راكییگوشیپ

Characteristic; ROC) سطح زیر همچنینرسم شد و
Area)منحنی  Under Curve; AUC) نیز محاسبه و ،

در نظر 05/0داري در این مطالعه سطح معنیگزارش شد.
گرفته شد.

نتایج
کننده جهت شرکت در مطالعه شرکت1126تعداد 

مرد درصد1/90نفر (1116،دعوت شدند که از این تعداد
دریافتی را تکمیل نمودند؛ نامهپرسشزن) درصد9/9و

به دست آمد. درصد11/99پاسخگوییمیزان 
درصد 95سال (21/33کنندگان میانگین سنی شرکت

سال) بود. بیشتر 76/32- 67/33حدود اطمینان: 
صورتبهو 822) درصد25/73(کنندگان متأهلشرکت

مشغول به کار بودند. 822) درصد3/79قراردادي (
اشتغال و روز کاري در هفته به ترتیب زمانمدتمتوسط 

سال) 58/6-63/7درصد حدود اطمینان: 95سال (24/7
روز) 01/6-11/6درصد حدود اطمینان: 95روز (02/6و 

.بود

باالتر از یک ERIکنندگان نفر از شرکت543تعداد 
گزارش کردند. بر این اساس شیوع افراد با عدم تعادل در 

درصد حدود 95(درصد65/48تالش و پاداش معادل 
فراوانی نیترکم) محاسبه شد.68/45-63/51اطمینان: 

یکارشناسپاداش در گروه تحصیلی -عدم تعادل تالش
درصد حدود 95(درصد40/3و باالتر معادل ارشد

) و بیشترین فراوانی در گروه 42/2- 64/4اطمینان: 

درصد حدود 95(درصد37/74تحصیلی زیر دیپلم معادل 
) P=006/0) مشاهده شد (70/71- 91/76اطمینان: 

).1(جدول 
شود، فراوانی میمشاهده 1که در جدول طورهمان

عدم تعادل در تالش و پاداش در مردان بیشتر از زنان 
33/59این نسبت در مردان کهيطوربه؛مشاهده شد

) و در 21/56- 95/62درصد حدود اطمینان: 95(درصد
-09/54درصد حدود اطمینان: 95(درصد67/40زنان 

.)P=003/0ت آمد () به دس81/31
کنندگان بامیانگین و انحراف معیار سن در شرکت

ERI>1 ،29/7±93/32 سال به دست آمد که تفاوت
ERIکنندگان با معناداري با شرکت اختالف (نداشت 1 ≥

- 28/1درصد حدود اطمینان: 95سال (28/0میانگین = 
متوسط سابقه کاري بین دو گروه نیهمچن. )سال)-71/0

اختالف (فاوت آماري معناداري نداشت نیز ت
- 94/0درصد حدود اطمینان: 95سال (10/0میانگین=

نشان داده شده 1که در جدول طورهمان. )سال)-74/0
يبنددستهکنندگان بر اساس بین دو گروه شرکت،است
ERI) 003/0، از نظر توزیع جنسی=P سطح تحصیالت ،(

)027/0=P) 001/0)، وضعیت قرارداد<P( شغل دوم ،
)010/0=P004/0کاري ()، شیفت=P حق مرخصی ،(

ماه گذشته 6) و سابقه ورزش در P>001/0اختیاري (
)012/0=P مشاهده شد. دو داريمعنی) اختالف آماري

گروه از نظر سایر متغیرها تفاوت معناداري با هم نداشتند 
)05/0P> .(

پاداش -پاداش متوازن و افراد با نسبت تالش- عیت اشتغال در افراد با نسبت تالششناختی و وضمقایسه متغیرهاي پایه جمعیت-1جدول 
گیالن، تهران، اصفهان، مازندران، کرمان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، آذربایجان شرقی و قم هاي نامتوازن، واحدهاي صنعتی استان

1394در سال 
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کنندگانشرکتکلمتغیر
)1116n=(

ERI>1افراد با 

)543n=(
ERI≤1افراد با 

)573n=( مقدارP

22/33573/0±93/3285/7±21/3329/7±63/7سن (سال)
36/25985/0±35/2530/4±39/2552/3±93/3نمایه توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

06/7813/0±96/635/6±24/779/5±18/6سابقه اشتغال (سال)
09/6582/0±06/685/0±06/678/0±80/0تعداد روز کاري در هفته

340003/0) 33/59(502) 44/92(1005) 05/90(مردجنسیت 233) 67/40(41) 56/7(111) 95/9(زن

271002/0) 29/47(423) 90/77(830) 37/74(ترنییپادیپلم و سطح تحصیالت
302) ٪71/52(120) ٪10/22(286) 63/25(دانشگاهی

281547/0) 04/49(405) 58/74(822) 65/73(أهلمتوضعیت تأهل
292) 96/50(128) 41/25(294) 35/20(مجرد

>277001/0)35/48(85) 66/15(231) 70/20(رسمیوضعیت قرارداد
296) 45865/51) 34/84(885) 30/79(قراردادي

شغل دوم
210) 64/36(67) 34/12(102) 14/9(بله

010/0
363) 35/63(476) 66/87(1014) 86/90(خیر

(Effort- Reward ImbalanceERI)؛پاداش- عدم توازن تالش
دار.، اختالف معنی>05/0Pکاي بین دو گروه مقایسه شدند، مجذور مستقل و متغیرهاي کیفی با آزمون tمتغیرهاي کمی با آزمون 

و متغیرهاي دموگرافیک بر ERIسنجینتایج ارتباط
2اساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره در جدول 
6نشان داده شده است. با کاهش فراوانی فعالیت بدنی در 

طوربهپاداش -شانس عدم تعادل تالش،ماه گذشته
95، (375/1(نسبت شانس=کردیممعناداري افزایش پیدا 

)). افراد P=034/0، 112/1-904/1درصد حدود اطمینان: 
م خوردن هشانس بیشتري براي برترنییپابا تحصیالت 

، 507/1تعادل بین تالش و پاداش داشتند. (نسبت شانس=
)). P=033/0، 034/1–96/2درصد حدود اطمینان: 95(

نتایج نشان داد که اشتغال به شغل دوم مستقل از سایر 
را پاداش- هم خوردن تعادل تالشبه برابتالعوامل شانس 

برابر سایر 2دهد و افراد داراي شغل دوم حدود میافزایش 
پاداش - به عدم تعادل تالشابتالکنندگان شانس شرکت

درصد حدود اطمینان: 95، (069/2داشتند (نسبت شانس=
254/3 -213/1 ،008/0=P .((ارتباط معناداري همچنین
95، (822/1و شیفت کاري (نسبت شانس=ERIبین 

))، عدم P>001/0، 756/1- 911/1ینان: درصد حدود اطم
، 878/1حق تعیین زمان مرخصی اختیاري (نسبت شانس=

)) و P=002/0، 267/1-783/2درصد حدود اطمینان: 95(
95، (415/2کمبود نیرو در واحد مربوطه (نسبت شانس=

)) دیده P>001/0، 749/1- 335/3درصد حدود اطمینان: 
Hosmer andشد. مقدار احتمال آزمون  Lemeshow برابر

مقدار سطح زیر منحنی نیچنهمبه دست آمد. =33/0Pبا 
به دست آمد که =6768/0cمعادل با (AUC)راك

این دو شاخص نشان از برازش نسبتاً مناسب درمجموع
مدل بود.

گیالن، يهااستانختی کارگران صنایع شناپاداش و متغیرهاي جمعیت-عدم تعادل تالششدهدادهبررسی نتایج ارتباط خام و تطبیق-2جدول 
1394تهران، اصفهان، مازندران، کرمان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، آذربایجان شرقی و قم در سال 
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نسبت شانسمتغیر
خام

نسبت شانس
شدهدادهتطبیق

درصد95حدود اطمینان 
Pمقدار شدهدادهبراي نسبت شانس تطبیق

978/0570/0–999/0009/1040/1سن (سال)
جنسیت

832/0185/0–436/1464/1575/2مرد -11زن
وضعیت تأهل

550/0430/0–878/0842/0289/1شدهفوتهمسر 
330/0783/0–934/0198/1349/4مطلقه
084/0993/0–519/0989/0625/11مجرد

--11متأهل
سطح تحصیالت

034/1033/0–415/1507/196/2یپلمدیرزدیپلم و  -11دانشگاهی
967/0863/0-007/1003/1040/1اشتغال (سال)زمانمدت

نمایه توده بدنی (کیلوگرم 
954/0793/0-003/1994/0036/1)مترمربعبر 

وضعیت قرارداد
767/0110/2349/0-416/1273/1غیررسمی -11رسمی
شغل دوم

213/1008/0-769/2069/2524/3بله -11خیر
681/0167/0-929/0853/0068/1تعداد روز کاري در هفته

شیفت کاري
>756/1001/0-881/1822/1911/1بله -11خیر

998/0358/0-000/1000/1002/1زمان استراحت
ماه 6سابقه ورزش در 

گذشته
112/1034/0-491/1375/1904/1خیر -11بله

حق انتخاب مرخصی
267/1002/0-922/1878/1783/2خیر -11بله

کمبود نیرو در واحد
>749/1001/0-200/2415/2335/3بله -11خیر

دارمعنیارتباطp>05/0.رگرسیون لجستیک چندمتغیرهمدل 
بحث
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- توازن تالشهدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان
همچنیناز کارگران ایرانی و ریپذمیتعمپاداش در نمونه 

بررسی پارامترهاي مؤثر بر میزان ادراك از نابرابري بین 
آمدهدستبهتالش و پاداش در آن کارگران بود. نتایج 

پذیرفته و پاداش دریافتی نشان داد توازن بین تالش انجام
شرایط مطلوبی هانتوسط کارگران در نزدیک به نیمی از آ

نداشت. نتایج تحقیقات قبلی، با تأیید نتایج مطالعه حاضر 
در واردشدهي حدوداً مشابهی را براي کارگران هانسبت

و همکاران در مطالعه خود Peter. انددادهمطالعات نشان 
کارگر 2100از حدود درصد35به این نتیجه رسیدند که 

ین تالش و پاداش رنج در مطالعه از عدم توازن بواردشده
و همکاران در مطالعه خود به Rehmen. ]21[برندمی

پاداش بر استرس -بررسی تأثیر مدل عدم توازن تالش
گیري نمودند که نتیجهطورنیاشغلی معلمان پرداختند و 
به مطالعه داراي انواعی واردشدهبیش از نیمی از جمعیت 

. با توجه ]22[باشندمیاز عدم تعادل بین تالش و پاداش 
توان میبه نتایج مطالعه حاضر و دیگر مطالعات مشابه 

ي هانمود که تقریباً در تمام مطالعات با نسبتيبندجمع
متفاوتی از عدم توازن بین تالش و پاداش روبرو هستیم که 

درصد از کل کارگران 60تا 40بین آنهاپرتکرارترین 
توان مییطورکلبهباشد. میدر مطالعات مختلف واردشده

بندي نمود که هر چه مشاغل بیشتر به سمت جمعطورنیا
، این میزان افزایش پیدا کرده اندرفتهخدماتی شدن پیش 

.]14[است
توان، تعیین متغیرهاي مییافته دیگر مطالعه حاضر را 

سطح تحصیالت، داشتن برنامه ورزشی و داشتن حق 
پارامترهاي عنوانهبي کاري و استراحت هاانتخاب در زمان

شرایط توازن بین تالش و پاداش در محیط بهبوددهنده

کاري کارگران ایرانی دانست. افراد متوازن و نامتوازن از 
لحاظ شرایط تالش و پاداش در مطالعه حاضر مانند بعضی 
از مطالعات دیگر از لحاظ سطح تحصیالت با یکدیگر 

ط چند کشور . مقایسه شرای]23[تفاوت معناداري داشتند
اروپایی از لحاظ متغیر توازن بین تالش و پاداش نشان 
داده است که سطح تحصیالت در تمام کشورها در افراد 

معناداري باالتر از این سطح در افراد طوربهمتوازن 
که اشاره شد با نتایج طورهمانکه ]19[نامتوازن بود

ج مطالعه نتایيبندجمعباشد. با میراستاهممطالعه حاضر 
گرفته بر روي کارگران حاضر و دیگر مطالعات صورت

بیان کرد که افزایش سطح تحصیالت در طورنیاتوان می
پاداش -نمودن میزان توازن بین تالشترمتعادلکارگران با 

و کاهش استرس شغلی ناشی از این بهبود توازن، سالمت 
.]24[بخشدمیکاري کارگران را بهبود 

توان تأثیر مثبت برنامه میطالعه حاضر را دیگر نتیجه م
ورزشی بر بهبود وضعیت توازن بین تالش و پاداش در 
،کارگران ایرانی دانست. همسو با نتایج مطالعه حاضر

Schmidt و همکارانش در مطالعه خود که بر روي بیش از
طورنیا،کارگر در کشور آلمان انجام پذیرفته بود4000
- راد نامتوازن از لحاظ پارامتر تالشکه در افاندآورده

(مانند ورزش کردن) کمتر محورسالمتپاداش، رفتارهاي 
،و مشابه نتایج این دو مطالعه]25[گرددمیمشاهده 

Kilpatrick يریگجهینتدر مطالعه خود نیز و همکارانش
ي هادر محیط کار و استرسیتحرککمکه بین اندنموده
بت و معناداري وجود دارد که ، ارتباط مثشناختیروان
يبندمیتقستوان نتیجه این مطالعه را با توجه به می

ي هاپاداش در دسته استرس- پارامتر عدم توازن بین تالش
. ]26[، همسو با نتایج مطالعه حاضر دانست شناختیروان
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اجتماعی -مطالعات دیگري نیز با بررسی تأثیر عوامل روان
هاي مختلف سالمت، به این نتیجه دست بر روي پارامتر

که تفاوت معناداري بین افراد داراي برنامه ورزشی اندافتهی
را يریگجهینتبا افراد بدون ورزش منظم وجود دارد. این 

تفسیر نمود که داشتن برنامه ورزشی طورنیاتوان می
اجتماعی (مانند - مناسب از طریق تأثیر بر پارامترهاي روان

باعث کاهش استرس ،پاداش)-توازن بین تالشمتغیر عدم
ي کاري و در نتیجه بهبود وضعیت هادر محیطشدهادراك

. برخالف نتایج مطالعه حاضر و ]27[گردد میسالمتی 
و همکارانش در مطالعه Xu، هااکثر مطالعات موافق با آن

خود که بر روي کارگران مرد در کشور چین انجام پذیرفته 
یجه دست یافتند که ادراك از توازن بین به این نت،بود

]28[تالش و پاداش ارتباطی با برنامه ورزشی افراد ندارد

توان تفاوت در فرهنگ کاري میکه دلیل این تفاوت را 
دیگر مثل ایران دانست. يکشورهاافراد در کشور چین با 

نتایج اکثر مطالعات مانند مطالعه حاضر نشان ،یطورکلبه
تواند میداشتن برنامه ورزشی در کارگران داده است که 

اجتماعی مانند عدم -باعث بهبود وضعیت پارامترهاي روان
.]27[توازن بین تالش و پاداش گردد

کارگران مطالعه حاضر در صورت داشتن حق انتخاب در 
شانس درصد50،ي خودهاي مرخصی و استراحتهازمان

پاداش - تالشبیشتري در فهم بهتر از شرایط توازن بین 
پلیس مشغول 142و همکارانش با مطالعه Izawaداشتند. 

ساعته، به این نتیجه دست 24به خدمت با سیستم شیفت 
ي جوان، تفاوت معناداري بین هاپیدا نمودند که در پلیس

حق انتخاب نوع شیفت کاري در افراد متوازن و نامتوازن و 
ین و ا]29[مقادیر باالي مقیاس تالش وجود داشت

به این معناست که داشتن حق انتخاب در یطورکلبه

بهبوددهندهي مرخصی و استراحت از پارامترهاي هازمان
ي کاري محسوب هاپاداش در محیط-توازن بین تالش

باشد.میراستاهمگردد که با نتایج مطالعه حاضر می
توان به تأثیرگذاري میاز دیگر نتایج مطالعه حاضر 

اشتن شغل دوم، داشتن برنامه کاري منفی متغیرهاي د
شیفتی و داشتن ادراك از کمبود نیرو در محل صورتبه

پاداش اشاره داشت. -خدمت بر متغیر توازن بین تالش
Peter کارگر مرد در کشور 2228و همکارانش با مطالعه
کردند که شاخص عدم توازن گیرينتیجهطوراین،سوئد

کار از کارگران یفتبین تالش و پاداش در کارگران ش
. نتیجه دیگر مطالعه این استروزکار با شیفت ثابت، باالتر 

پژوهشگران تأیید نقش اثر میانجی شاخص عدم توازن بین 
تالش و پاداش براي تأثیر شیفت کاري بر پرفشاري خون 

با بررسی پرستاران Kawanoو یا ]30[استدر کارگران 
با تأثیر بر هاري آنزن ژاپنی، اشاره داشتند که شیفت کا

میزان عدم توازن تالش و پاداش ارتباط این متغیر با 
و یا در ]31[نمایدمیپارامترهاي سالمتی را مخدوش 

و همکارانش با مطالعه کارگرانی که Liدیگر، يامطالعه
شیفتی بودند، صورتبهداراي برنامه کاري هااکثر آن

-توازن تالشنمودند که مدل عدم گیرينتیجهطوراین
صورتبهتواند در کارگران مرد با برنامه کاري میپاداش 

. ]32[مشکالت سالمتی گرددینیبشیپشیفتی باعث 
اعالم نمود که داشتن برنامه طوراینتوان مییطورکلبه

شیفتی با تأثیر بر تلقی افراد از میزان عدم صورتبهکاري 
امدهاي منفی بر تواند پیمیآنهاتوازن بین تالش و پاداش 

.]31[سالمتی کارگران داشته باشد
جز محل کار بهکهیدرصورتکارگران مطالعه حاضر 

در محل کار دیگري (شغل دوم) نیز مشغول به ،اصلی خود
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شانس بیشتر از همکاران درصد200کار بودند، با 
کردند. شغل خود محیط کار خود را نامتوازن ادراك میتک
و همکارانش در Buapetchمطالعه حاضر با نتایجراستاهم

شغل بودند، بعد از تکآنهامطالعه کارگرانی که بیشتر 
- اعتبار سنجی نسخه تایلندي مقیاس عدم توازن تالش

پاداش -پاداش اعالم نمودند که وضعیت توازن بین تالش
. نتیجه حاصل از این مطالعه را استدر کارگران مطلوب 

شت که یکی از پارامترهاي عنوان داطوراینتوان می
احتماالً آنهاتأثیرگذار در مطلوب بودن شرایط محیط کار 

دیگر يامطالعه. در ]33[تواند نداشتن شغل دوم باشدمی
و همکارانش انجام گرفته است Landsbergisکه توسط 

با ترفیضعکارگران داراي شرایط اقتصادي و اجتماعی 
زااسترسنامتوازن و احتمال باالتري محیط کار خود را

نمودند و این عامل باعث کاهش سطوح مختلف میادراك 
کارگران با نکهیاکه با توجه به ]34[گرددمیهاسالمتی آن

خود داشتن شغل امرارمعاشسطح اقتصادي ضعیف براي 
با راستاهمتوان مینمایند، این نتایج را میانتخاب ادوم ر

خالف نتایج مطالعه حاضر، نتایج مطالعه حاضر دانست. بر
بر روي کارگران بخش خدمات بهداشتی يامطالعهنتایج 

10میانگین بین طوربهآنهادر برزیل نشان داده است که 
ساعت بیشتر از ساعت موظفی خود را در همان 20تا 

سازمان و یا در شغل دوم مشغول به کار هستند ولی 
شدهگزارشاش پاد-میزان عدم توازن بین تالشیطورکلبه

که شاید بتوان ]35[در سطح مطلوبی بودهاتوسط آن
دلیل اختالف بین این مطالعه و مطالعه حاضر را 
ساختارهاي کاري متفاوت و یا سیستم پرداخت پاداش 

متفاوت در کشورهاي ایران و برزیل دانست.

دهد، میکه نتایج مطالعه حاضر نشان طورهمان
خود کمبود نیرو و همکار را کارگرانی که در واحد کاري

، محیط 4/2گزارش نموده بودند، با نسبت شانس حدود 
کاري خود را بیشتر نامتوازن گزارش کرده بودند. در 

و ]36[و همکارانشStordeurراستاي نتایج مطالعه حاضر 
در مطالعات خود با بررسی نیز ]McGowan]37همچنین 

در مطالعه واردشدهد پارامترهاي مؤثر بر استرس شغلی افرا
اعالم داشتند که کارگرانی که در محیط کار خود کمبود 

استرس باالتري را یطورکلبهنیرو را گزارش کرده بودند، 
و همکارانشTohطورنیهمدر محیط کار خود داشتند و 

. اندنمودهبا مرور متون مختلف نتایج باال را تأیید ]38[
رانش نشان داد که در و همکاWarburtonنتایج مطالعه 

پرستارانی که عدم توازن بین تالش و پاداش را گزارش 
نموده بودند، میزان ساعت کاري اضافه به علت کمبود 
همکار، باالتر از پرستاران داراي شرایط متوازن از این نظر 

اعالم نمود که کمبود طوراینتوان مییطورکلبه. ]39[بود
و یا از طریق تأثیر بر ییتنهابهي کاري هانیرو در سازمان

افزایش ساعت کاري، بر استرس شغلی کارگران و بر میزان 
تأثیر هاتوسط آنشدهادراكعدم توازن بین تالش و پاداش 

.]39[گذاردمی
ي هاتوان از محدودیتمیمقطعی بودن این مطالعه را 

در آینده، به گرددیمپژوهش حاضر دانست که پیشنهاد 
پاداش در کارگران ایرانی با سایر - تالشوضعیت توازن

مطالعات طولی بپردازند.همچونمطالعه يهاروش

گیرينتیجه
-نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان عدم توازن تالش

. در کارگران ایرانی استپاداش در کشور ایران نسبتاً زیاد 
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متغیرهایی مثل سطح تحصیالت، داشتن برنامه ورزشی و 
ي کاري و استراحت هاخاب در زمانداشتن حق انت

تواند میزان این عدم توازن را کمتر نماید (با کاهش می
تبعبهتوان انتظار داشت که استرس شغلی و میعدم توازن 

مشکالت ناشی از آن در کارگران کاهش پیدا نماید) و ،آن
پارامترهایی مانند داشتن شغل دوم، داشتن برنامه کاري 

دراك از کمبود نیرو در محل خدمت شیفتی و اصورتبه
تر نماید. با استفاده از د این عدم توازن را وخیمنتوامی

توان اعالم نمود که در صورت نیاز مینتایج مطالعه حاضر 

کاهش منظوربهي کاري هابه انجام مداخالت در محیط
پاداش، -استرس شغلی و کاهش عدم توازن بین تالش

توان امید میشدهاشارهرهاي با تمرکز بر متغیاحتماالً
ي هابیشتري بر اثربخشی مداخالت با هدف کاهش استرس

محیط کار داشت.
تشکر و قدردانی

در مطالعه واردشدهنویسندگان مراتب سپاس خود را از کارگران 
مقطع نامهانیپادارند. این مقاله حاصل بخشی از میاعالم 

و خدمات کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه علوم پزشکی 
باشد.میبهداشتی درمانی تهران 
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Survey of Effective Parameters on Effort-Reward Imbalance and Occupational
Stress Arising from It: Results from Iran Psychosocial Workplace Survey (IPWS)
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Background and Objective: Effort-Reward Imbalance (ERI) model is one of the methods for studying

occupational stress in the workplaces. Considering there has been no comprehensive study on the determining of

effective individual and organizational parameters in Iran, the aim of this survey was to detect the parameters

affecting perception of ERI in workers in the workplaces in Iran.

Material and Methods: This cross-sectional study was executed by using the results of Iran Psychosocial

Workplace Survey (IPWS) on 1116 employees of different levels of work in 2015-16. Data gathered using the

ERI Questionnaire and a comprehensive list of individual and organizational parameters. To identify factors

associated with ERI, multivariable logistic regression model was used. Results were reported as odds ratio

(OR)with 95% of confidence interval.

Results: ERI is reported in almost 50% of workers. After eliminating confounders, the logistic regression model

indicated that parameters like education level (OR= 1.507, P= 0.033), having exercise (OR= 0.375, P= 0.034)

and having right for choosing work-rest schedule (OR= 1.878, P= 0.002) as promoters and parameters like

having second job (OR=2.069, P=0.008), perception of co-worker shortage (OR= 2.415, P <0.001) and having

shift work system for work (OR= 1.822, P <0.001) act as disruptive parameters for ERI situation in the

workplaces.

Conclusion: According to the results of this study it can be mentioned that if intervention is requisite for

improving Effort-Reward situation, parameters like education level, having exercise and having right for

choosing work-rest schedule, having second job, perception of co-worker shortage and having shift work system

for work should be adjusted.
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Funding: This study was, funded by Tehran University of Medical Sciences.

Conflict of interest: None declared.

Ethical approval: All of the protocols were under consideration of Ethics committee
(IR.TUMS.SPH.REC.1395.950).

How to cite this article: Mortezapour A, Nejat S, Sepidarkish M, Zakerian SA, Azadegan E , Etemadi Deylami A, Shokri

F. Survey of Effective Parameters on Effort-Reward Imbalance and Occupational Stress Arising from It: Results from Iran
Psychosocial Workplace Survey (IPWS) . J Rafsanjan Univ Med Sci 2017; 16(4): 323-37. [Farsi]

1- MSc Student of Ergonomics, School of Public Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
2- Prof., Dept. of Epidemiology and Biostatistic, School of Public Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
3- PhD Student of Epidemiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
4- Associate Prof., Dept. of Occupational Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

(Corresponding Author) Tel: (021)88954912, Fax:(021)88954912, E.mail: Zakerian@tums.ac.ir
5- Occupational Health Engineer, Rasht Health Center, Gilan University of Medical Science, Gilan, Iran
6- PhD Student of Health Education, School of Public Health, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

4.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.4.2.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3561-en.html
http://www.tcpdf.org

