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Abstract
The purpose of the this research wasthe
prediction of general health for the employees of
Esfahan Gas Company using encouragement and
punishment system and individual-organizational
performance. The statistical population included
all administrative employees of Esfahan Gas
Company from 2013-2014, of whom 260
employees were selected by stratified random
sampling method.The measuring instruments
used were questionnaires of encouragement and
punishment system (Khanzade2010), individual
performance (Paterson1970), organizational
performance (Hersey and Glodsmith 1990)and
also Goldberg’s questionnaire of general health.
The data was analyzed using by stepwise
regression.The results of regression analysis
showed that the organizational relationships was
abl to predict of general health and can justify 4.7
percnt of variance of employees' general health
(p<0.01).
Key words: encouragement and punishment
system, individual performance, organizational
performance, general health, Esfajhan Gas
Company
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مقدمه
بی شی

ایجاد انگییز د کا کنیان و ضیای
دنی یای امییرو د دنی یای انسییان اس ی

و متولی یان

سا مان های مختلف انسانها هستند .سا مانها بیدون وویود

سالم

بهطیو ا یم و سیالم

شیغل د آن هیا دا د.
ا

میوم بیهطیو خیا

موضییو ات چییالشبرانگیییز اسیی و ا مفهییوم بهنجییا و
نابهنجا ی متیمثر اسی و خیود ایین مفیاهیم نییز ا دییدگا

انساند نه فقط مفهوم نخواهد داشی بلهیه ادا آنهیا نییز
میسر نخواهد بود .ا سوی دیگر ندگ اوتمیا انسیانهیا

اوتما د آما ید پریشانشخص و نیز دیدگا «ناتوان یا بید

مستلزم همها ید همیا ی و برآو دن نیا های متقابی اسی .

کا کردهای اوتما » متمثر بود اس

و معنیا و مفهیوم پییدا

این امر منجر به تقسیمکا و توسعه تخصصها و مها تهای

م کند؛ مثالً د دیدگا پزشهان و میوم پزشیهاند سیالم

مختلف شد و بر پیشرف

کمی د کیفی و آثیا و نتیایج آن

افزود اس و وابط اوتما و سا مانیافتیه او ا د قالی
نهادهاد مؤسسات و واحدهای کم وبیش تخصصی گسیترش
داد اسیی د بییدیه اسیی

د مقاب نداشتن الیم بیما ی اس

و به صو ت تعیادل د

کنش های اوتما د موم و یسیت بیا هیدف بیه کنتیرل
د آو دن بیما ی تعریف م شود (میالن فرد .)1336حال آنهه

کییه بخییش یییادی ا نییدگ

ا دیدگا موم شناسان مثب نگرد ک نگرد میوم شناسیان

بز گساالن صرف کا م شود و به نظر م سد کیه فعالیی

موم کاوی و حت سا مان بهداش وهیان د مفهیوم
موم متفاوت ا دییدگا میوم پزشیهان اسی .

کا ی ا نظر سالم موم شخصد فعالیت مهم بهحسیا
م آید .کا صیرف نظیر ا تیممین میال می توانید برخی ا

مهت
سالم

3

آدلر شایستگ د

نیا های اساس آدم نظیرد تحرک میوم و بیدن د تمیا

مسئولی

اوتما د احساسات خود ا شمندید ا تماد و توانمنیدی ا

شناخ

ا ضاء کند (کالیمود البتوی و کوپر1د .)2002
سالم

کا کنان ا بُعد وسم و موم د محییط کیا

ا ومله مسائل اس

که د سا مانها مو دتووه یادی قرا

4

شد وابط اوتما د لوینسیون پیذیرش

د مقاب دیگران و سا ش فیرد بیا د آمید خیود و
موقعی

2

مان و مهان د گینزبرگ تسلطد مها ت و

ا تباط د سه فضای مهیم نیدگ د شی،د کیا و تفیریح و
ان  6ندگ بدون تر و گنا ا سالم موم تعرییف
م کنند (آدلرد لوینسوند گینزبرگ و ان د بهنقی ا میالنی

گرفته اس  .مطالعات متعیددی نشیان داد انید کیه سیالم د

فرد  .)1336د دیدگا موم شناسان مثب نگیر و کی نگیرد

کیا دا د و ایین

سالم موم د برگیرندة توانای فرد برای لیذت بیردن ا
ندگ د ایجاد تعادل بین فعالی های ندگ و کوشش بیرای

ا تباط مستقیم با وام د ون اوتمیا

وام نقش مهم د وضعی سالم و ایجیاد بیمیا ی بیر
هیید دا نیید (شییوفل و شیییما و2د  .)2009بییه نییوان مثییال
پژوهشها نشان داد انید کیه یزتنفی
شغل د نگرش های مثب
بییا سییالم

کا کنیاند ضیای

سا مان و مدیری

کا کنییان د ا تبییاط اسیی

ملهرد صحیح

(فالونییدید 1390؛

انصا یاند 1390د معیند  .)1391ا آنجا که کا د ابیزا تیممین
نیا های انسان اس و طبیعتاً فردی که با انجام مقیدا معینی
ا کا د نیا های خود ا تممین م کند باید به ونبههیای دیگیر
ندگ خود نیز بپردا دد چراکه کا د تمیام نیا هیای انسیان ا
ا ضییا نمی کنیید .طراحی سیسییتم پییاداش یهی ا وظییایف
مدیری منابع انسان اس و یی سیسیتم کلییدی د منیابع
انسان د امل برای هدای

فتا و ملهرد کا کنان بهمنظو

سییدن بیه اهیداف سیا میان بیود و نیقیش بسیزایی د
2. Schaufeli A, Shimazu W. B.
4. Levinson
6. Rank

سییدن بییه بهبودپییذیری مییوم اسی
دیدگا سا مان بهداش

(نی

وهان ( )2003سالم

7

د  .)2002د
موم فقط

فقدان اختالل موم تلق نم شودد بلهه حیالت ا

فیا و

آسایش تلق م گردد که بر اسا آن هر شخص خیودش ا
توانمند و بااستعداد م داند و م تواند با استر های طبیعی
ندگ کنا آیدد بهطو مفید و موفقی آمیزی کیا کنید و د
اوتماع مشا ک

داشته باشد.

تشوی ،به معنای به شوق آو دن و اغ کردن به چییزی
اس  .تشوی ،د اصطالح موم شناخت بیا ت اسی ا :
«ا ائه ی

محرک مطلو

(ا نظر مترب ) پ

مطلو د به منظو افزایش تهرا و تثبی

ا انجام فتیا

آن می د

فتیا

تشوی،د به کا بستن اهها تربیت که برای ایجادد اصالح یا
1. Kalimo, R. Albatvi, M. & Cooper
3. Adler
5. Ginsburg
7. Ness
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تثبی

ی

به ادامه و تهرا

فتا و دلگرم شدن نسب

می

مو د تشوی ،صو ت م گییرد (سییفد .)1337تنبییه نییز د

به موفقی
فتا

سا مان منجر شود باید وام مؤثر بر ملهیرد و

ا شناسیای و آن هیا ا میدیری

کیرد .پیژوهشهیای

لغ به معنای بیدا کردن و آگیاه دادن اسی بیه بیا ت
دیگر به آگا کردن و واقف کردن شخص به امرید تنبیه گفته

بسیا ی حاک ا تمثیر ملهرد فردی و سا مان بیر سیالم
مییوم کا کنییان هسییتند .گروگییر و همهییا ان ( )2002د

م شود .آگیا و بییدا کیردند واقیف گردانییدن بیر چییزید

پژوهش خیود د یافتنید کیه ملهیرد فیردی و سیا مان بیا

دن.

و همها ان

مجا ات کردند گوشمال دادند سیاس
تنبیه د اصطالحد با ت اس

کردن و چیو

ا مجیا ات انسیان کیه کیا

ناپسندی ا انجام داد د به مجا ات ترک نمودن و ولیوگیری
ا تهرا (سیفد .)1337پژوهشهای بسیا ی حیاک ا تیمثیر
میوم کا کنیان هسیتند.

نظام تشوی ،و تنبییه بیر سیالم

خانزاد ( )1391د پژوهش خود د یاف

سالم

کا کنان د ا تباط اس  .همچنین بروی

( )1991د پییژوهش خییود د یافتنیید کییه ملهییرد فییردی و
سا مان ا تباط یادی با سالم

افراد دا د.

با تووه به نظام تشوی ،و تنبیه د سیا مانهیا و ملهیرد
فییردی و سییا مان د پرسییش اساسی ایین اسی

کیه آی یا د

که نظام تشیوی ،و

سا مانهای دولت ایران نظام تنبیه و تشوی،د ملهیرد فیردی

تنبیه بر انگیز کا کنیان میؤثر اسی و بیه تبیع آن منجیر بیه
موم کا کنان م شود .همچنین شریعت و
افزایش سالم

و سا مان و افزایش سیالم میوم کا کنیان تیمثیر دا د؟
بنابرایند مسئلة اصل د این پژوهش یافتن پیشبین سالم

همها ان ()1331د پیروی و ابیدیان ()1334د پو شیریف و

موم کا کنان با استفاد ا نظام تشیوی ،و تنبییهد ملهیرد

پیییروی ()1334د طالقییان و همهییا ان ()1332د انصییا ی

فردی و سا مان د شرک

گا شهر اصفهان اسی  .لیذا بیا

()1333د اسدی و همها ان ()1339د بیه می ()1962د کیوپر

تووه به طرح مبان نظیری و پیشیینة مطیرح شید و هیدف

اسمی ( )1967وبنیتز و همها انش ( )1939د پژوهش های
خود به این نتایج دس یافتهاند که طراحی نظیام تشیوی ،و

پژوهش حاضرد فرضیات یر مو د بر س قرا گرفتهاند:
فرضیة اول :نظام تشوی ،و تنبیه قاد به پیشبین سالم

تنبیه د سالم

کا کنان مؤثر اس .

ملهرد فردید با ت اس

موم کا کنان اس .

ا دستیاب یا فراتر فیتن ا

اهییداف سییا مان و اوتمییا و انجییام مسییئولی هییای کیه
بر هد افراد گذاشته شد اس (هرسی و بالنچیا دد.)1371
بهطو کل

وام مؤثر بر ملهرد ا م تیوان بیه شیرح ییر

فرضیة دوم :ملهرد فردی قیاد بیه پییشبینی سیالم
موم کا کنان اس .
فرضیة سوم :ملهرد سا مان قاد به پیشبینی سیالم
موم کا کنان اس .

م نمود :ساختا سا مان  -محیطد سا مان -سیاسی هیا و
ویه های سا مان .استفاد ا سیاختا سیا مان کا هیا ا بیه
صو ت سم د تقسییمد گیرو بنیدی و هماهنی می کننید.
ملهرد معیا پیش بینی شید ییا معییا وابسیتة کلییدی د
چا چوب که ا ائه م دهیم اس

که این چا چو

بیه نیوان

وسیلهای برای قضاوت د مو د اثربخش افیرادد گیرو هیا و
سا مان ها م م کند .ملهرد حاصی ییا نتیجیة فرآینید و
تحق ،اهداف اس  .فرآیند بدین معن اسی کیه انجیام هیر
کا ی د مراحل باید انجام گیرد تا آن کیا انجیام بپیذیرد و
تحق ،اهداف بدین معن اس

که با

ای

مراح کا ی آن

هییدف تحقیی ،پی یدا کنیید .د نهای ی د ملهییرد سییا مان بییه
چگونگ انجیام مممو یی هیا و وظییایف و فعالییی هییای
سا مان و نتایج حاصله ا انجام آن ها اطییالق میی گییردد.
برای ا تقاء ملهرد و بهبود فتا های کا کناند بهنحیوی کیه

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه

طرح پژوهش حاضر ابطهای و ا نوع همبستگ بود .وامعة
آما ی شام همة کا کنان ادا ی شرک

گا شهر اصفهان د

سال 1392-93د ومعاً به تعداد  743نفر بود که ا بین آنهیا
به شیوة تصادف طبقه ای تعداد  260نفر با استفاد ا فرمیول
تعیین حجم نمونه کوکران انتخا

شدند و به پرسشنامههیای

تحقی ،پاسخ دادند .ا بین افیراد نمونیه  72/3د صید میرد و
 24/2د صد ن بودند .همچنیین ا نظیر سیطح تحصییالت
 24/2د صد افراد شیرک کننید د پیژوهشد دا ای مید ک
دیپلمد  13/3د صد دا ای مد ک فیوق دییپلمد  42/7د صید
دا ای میید ک لیسییان
لیسان

بود اند.

و  14/2د صیید دا ای میید ک فییوق
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ابزار سنجش
پکسشنا ة نظالام تشالویق و تنبیاله  :ایین پرسشینامه توسیط
1

 0/92برآو د شد .د پژوهش حاضرد بهمنظو سنجش وای
وش وای محتوای و صو ی استفاد گردیید.

پرسشنامه ا

خانزاد ( )1339ساخته شد و دا ای  34پرسش اسی  .ایین

د پژوهش حاضرد میزان پایای د ون آن با استفاد ا آلفای
کرونبام محاسبه گردید و میزان آن  0/33به دس آمید .یی

وابط سا مان مو د سنجش قرا م دهد .پرسشها د طیف
لیهرت ا  1به معنای هیچ و یدد  2بیه معنیای خیلی ییاد

ا « :انضیباط و

پرسشنامه نظام تشوی ،و تنبیه ا د سه بُعد تشیوی،د تنبییه و

نمونه ا سؤاالت این پرسشنامه با ت اسی
مقر ات ادا ی ا ای

م کنم».
3

نمر گذا ی شد اس  .پرسشنامة نظام تشیوی ،و تنبییه قیبالً

پکسشنا ة عملککد ساز انی  :پرسشنامه توسط هرس و

توسط اصیل ( )1337مو د بر س قرا گرفته و مقدا آلفای

گلداسمی

( )1990ساخته شد و دا ای  42پرسیش اسی .

کرونبییام محاس ی شیید  0/33محاسییبه گردی ید اس ی  .د
پژوهش حاضرد بهمنظو سنجش وای پرسشنامهها ا وش

این پرسشنامه شش بُعید توانیای د وضیوحد کمی د مشیوقد
ا تبا و محیط ا م سنجد .پرسشنامه بر اسا

طیف لیهرت

وای محتوای و صو ی استفاد گردید .بیدین صیو ت کیه

پنج د وهای نمر گذا ی م شود .پایای این پرسشینامه قیبالً

ابتدا پرسشنامة مقدمات با تووه به مبان نظری پژوهشد تهیه

توسط فیرو ی و .همها ن ( )1339مو د بر س قرا گرفتیه
و  0/90برآو د شد اس  .همچنیین بیا پیو و با وتییان

ابطة محتوای گویههیا بیا همیدیگرد واضیح بیودن و شیه
ظاهری آناند منطق بودن و چیدمان آنها د اختییا اسیاتید

( )1339پایای ایین پرسشینامه ا  0/93گیزا ش نمیود انید.
همچنین پایای این پرسشنامه د این پژوهش با وش آلفیای

اهنما و مشاو قرا گرف  .با تووه به نظرات اساتید اهنمیا

آمد .وای این پرسشنامه نیز با تووه

و تدوین شد؛ سپ

بهمنظو تعیین ا تباط گویهها با متغیرهاد

و مشاو د محق ،به فع ابهامات موویود و اصیالح سیؤاالت
پرسشنامه پرداخ

و با دیگر ا آنها خواسته شید کیه نظیر

خود ا د مو د نوع و نحوة پرسیشهیا بییان کننید .پی

ا

ومعآو ی و تصحیحد وایی محتیوای و صیو ی آنهیا بیه
تمیید اساتید اهنما و مشاو

سید .د این پژوهش پایای بیا

استفاد ا آلفای کرونبام  0/33محاسیبه شید .یی

نمونیه ا

سییؤاالت اییین پرسشیینامه بییا ت اس ی ا « :بییرای ا ی یاب
کا کنان بهمنظو تشوی،د باید ملهیرد آنهیا ا بیا یهیدیگر
مقایسه کرد».

کرونبام  0/93به دس

به پژوهش های قبل به تمییید اسیاتید و متخصصیان سیید
اس  .ی نمونه ا سؤاالت این پرسشنامه بیا ت اسی ا :
«تا چه میزان استعداد و توانای هایتیان بیا شیغ فعلی شیما
متناس

اس ؟».
4

پکسشنا ة سم ت عمو ی  :پرسشنامه توسیط گلیدبرگ
( )1972سییاخته شیید و دا ای دا ای  23پرسییش و ابعییاد
نشانگان وسمان د نشانگان اضطراب و بی خیواب د نشیانگان
اخییتالل د کییا کرد اوتمییا

و نشییانگان افسییردگ اسی .

سؤال های این پرسشنامه به بر س وضیعی

2

وانی فیرد د

پکسشالالنا ة عملکالالکد دالالکدی  :ای ین پرسشیینامه توسییط

ی ما اخیر م پردا د .به همین منظو د سؤاالت بر موقعیی
اینجا و اکنون تمکید دا د .د سال  1376این پرسشنامه توسط

ا شدی د ایران ترومه شد اس  .این پرسشینامه دا ای 12

معلیم میو د بر سی قیرا گرفی .

پاترسون ساخته شد و د سال  1369نیز توسیط شیهرکن و

هومن د دانشگا تربی

پرسش اس  .این پرسشنامهد ملهیرد کا کنیان ا د حیو ة

ضری

وظایف شغل و سا مان شیان انیدا می گییرد (بیه نقی ا

شد این مقیا

سا تچ د  .)1369سؤاالت پرسشنامه د مقیا

پنج د وه ای

لیهرت طراح شد اند .این پرسشنامه نظام تشوی ،و تنبییه ا
د سه بُعد ام شخصیت د مدیری ملهیرد و ا ش هیای
اخالق ا یاب م کند .برای تعیین هماهنگ د ون و پایای
پرسشنامه ا ضری

آلفای کرونبام استفاد شد .ایین ضری
2. Individual performancequestionnaire
4. General Health Questionnaire

همسان د ون مربوط بیه نمیرات خیام و اسیتاندا د
بر مبنای فرمول آلفای کرونبام به ترتی

34

د صد و  33د صد به دس آمد .یعقیوب ا تبیا کلی ایین
آ مون ا  33د صد و ضری ا تبا و خیرد آ میون ا بیین
 20د صد تا  31د صد گزا ش کرد اس  .ضری
پرسشنامة سالم
ضیری

با آ مای

موم د مطالعیة یعقیوب برابیر  0/22و

بیا آ میای بیرای خرد مقیا های آن بین  0/42تا
1. Reward and punishmentsystemquestionnaire
3. Organizational performancequestionnaire
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 0/47به دس

پرسشینامه برابیر

آمد بودد متوسط حساسیی

پیرسییون و د سییطح آمییا اسییتنباط ا تحلی ی

گرس ییون

 0/34و متوسییییط ویژگیییی آن برابییییر بییییا  0/32بییییود

گامبهگام استفاد شد .د این پژوهش ابعیاد نظیام تشیوی ،و

(مسعودنیاد .)1390پرسشنامه شام  23پرسیش اسی کیه 4
بُعد نشانههای وسمان د اضطرا د اختالل کا کرد اوتما و

تنبیهد ملهرد فردی و ملهرد سا مان بیه نیوان متغیرهیای
پیشبین و سالم موم به نوان متغیر مالک د نظر گرفته

افسردگ

ا مو د سنجش قرا م دهد و هیر خیرد مقییا

دا ای  7پرسییش اسیی

شد.

(نقییوید .)1330د اییین پرسشیینامه

بهترین و مناس ترین وش نمر گذا ی استفاد ا مدل سادة
لیهرت اس  .د اورای این پژوهش برای هر فرد  2نمر بیه
دس

فر

آمد که  4نمر به مقیا

و  1نمر بیه کی میواد

پرسشنامه مربوط بودد د نتیجه نمرة کل ی
یر مقیا

فرد  0-34نمر

 0-21قرا گرف  .نمرات ا  14-21د هیر ییر

مقیا وخام وضع آ مودن ا نشان م دهد .نمونههای ا
سؤاالت این پرسشنامه با ت اس ا « :آیا ا ی ما گذشته
کرد اید که خیو

تاکنون کامالً احسا

«آیا ا ما گذشته تاکنون احسا

و سیالم هسیتید؟»د

یافتهها
برای بر س همبستگ بیین متغیرهیای پیژوهش ا ضیری
همبستگ پیرسون استفاد شد .نتایج نشیان داد کیه سیالم
موم کا کنان بیا وابیط سیا مان ( r=0/622و )P>0/01د
( r=-0/223و )P>0/01د میییدیری

شخصیییی

( r=-0/420و )P>0/01د ا شهییای اخالقیی ( r=-0/123و
)P>0/02د ا تبا ( r=-0/176و )P>0/02د وضیوح (-0/134
= rو )P>0/02د توانییای ( r=-0/132و )P>0/01د و کمیی
( r=-0/323و )P>0/01د وابط مثب

ضعف و سست کرد اید؟».

ملهیییرد

بهمنظو پیشبین سالم

معنادا ی دا د.

موم کا کنان (متغیر میالک)

با استفاد ا ابعاد متغیرهای پیشبین (نظیام تشیوی ،و تنبییه:

روش اجرا و تحلیل دادهها
د این پژوهش با تو یع پرسشنامه و پاسخگوی بیهصیو ت

تشوی،د تنبیهد وابط سیا مان ؛ ملهیرد فیردی :شخصیی د

خودگزا ش ی د بییه ومییعآو ی اطال ییات مییو د نی یا بییرای

مدیری

ملهیردد ا شهیای اخالقی ؛ ملهیرد سیا مان :

تجزیهوتحلی داد ها پرداخته شد .برای تجزیهوتحلیی نتیایج

توانای د وضوحد کم د مشیوقد ا ییاب د ا تبیا د محییط) ا

حاص ا پرسشنامه هاد ا نرمافزا آما ی  spssاستفاد شید.

گرسیون گامبهگام استفاد شد که نتیایج آن د

بر اسا پرسش هیای پیژوهش د سیطح آمیا توصییف ا
آما های مانند فراوان د د صدد میانگین و ضری همبستگ

وش تحلی

ودول  1آمد اس .

جدول  .1پیشبینی سم ت عمو ی کارکنان با استفاده از تغیکهای پیشبین
متغیر مالک
سالم

موم

نتایج گام آخر تحلی

متغیرهای پیشبین

R

R2

وابط سا مان

0/213

0/047

گرسیون گامبیهگیام د ویدول 1

ß

F
**

12/34

**

t

0/213

**

3/234

معنادا ی
0/001

تمیید قرا م گیرد .این یافتهها همچنین نشیان می دهنید کیه
2

تبیین (  )Rگام آخر برای متغیر وابط سا مان

نشان م دهد که ا بین همة متغیرهای پیشبیین فقیط متغییر

مقدا ضری

وابط سا مان ا ابعاد نظام تشوی ،و تنبیه قاد به پیشبینی
موم کا کنان اس ؛ بنابراین فقط فرضیة اول برای
سالم

 0/047اس که این نشان م دهد که متغیر وابیط سیا مان
 4/7د صد ا وا یان سالم موم ا تبیین م کند.

بُعد وابط سا مان تمیید م شیود و دیگیر فرضییههیا تمییید
نم شوند .این نتایج نشان م دهد که متغیر وابیط سیا مان
با ضری بتای استاندا د  0/213به صو ت معنادا ی قاد بیه
پیشبین سالم موم کا کنان اسی ( .)p>0/01بیر ایین
اسا

فرضیة اول پژوهش برای بُعد وابیط سیا مان میو د

بحث و نتیجهگیری
هدف ا پژوهش حاضرد پیشبین سالم

موم کا کنان با

استفاد ا نظام تشیوی ،و تنبییهد ملهیرد فیردی و ملهیرد
سا مان د شرک گا شهر اصفهان بود .یافتیههیا نشیان داد
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که فقط متغیر وابیط سیا مان قیاد بیه پییشبینی معنیادا
سالم

موم کا کنان اس

(ودول  .)1د تبیین این یافتیه

ا انگیز های غیر ا حقوق و دستمزد؛ ماننید ایجیاد شیرایط
مناس

برای کا کردند قد دان کامی د مقابی انجیام دادن

م توان گف ام تشوی ،و تنبیه به نوان دو امی اساسی
د سالم موم کا کنان اس ول د بیشیتر ایین مواقیع

کا و احسا مشا ک و تعل ،د اورای امو استفاد کنند.
ا آنجا که د این پژوهش تمثیر نظام تشوی ،و تنبیهد ملهرد

نیاامن و حقیا تد

گا شهر اصفهان میو د

غلبة تنبیه بر تشوی،د منجیر بیه احسیا
دوگییانگ شخص یی

و ملهییرد ضییعیف کا کنییان شیید و

ابطه های سوئ بر سالم

افراد خواهد داشی  .یافتیه هیای

فردی و ملهرد سا مان د شرک
با بر س

تمیید قرا گرف

وام مؤثر بیر سیالم

کا کناند م توان به میزان سالم

میوم

موم پ برد و بیا شید

این پژوهش با یافته های شریعت و همها ان ()1331د پیروی

وام مؤثر بر سالم د کا ای افراد ا افزایش داد .شناسیای

و ابدیان ()1334د پو شریف و پییروی ()1334د طالقیان و

تمثیر وام مؤثر بر سالم د م توان متغیرهای کماثیر ا کیه

همهییا ان ()1332د انصییا ی ()1333د اسییدی و همهییا ان

مشهالت برای نظام به ووود م آو ند و با ث شد احسا

( )1967وبنیتییز و

ناخشنودید تهیرا ی بیودند خطرسیا بیودن کیا د فشیا هاد

()1339د بییه م ی ()1962د کییوپر اسییمی

همها انش ( )1939همسو اس  .د تبیین این یافته م تیوان
گف هنگام که نظام تشوی ،و تنبیه بهمنظو افزایش انگییزة

تعا ض ها و د نهای د وام منف م شوندد شناسای کرد و
برای حذف آنها تالش نمیود تیا د نهایی د مییزان سیالم

کا کنان ا مال شودد گاه اوقاتد غیرمنتظر و بیدون انتظیا
صو ت گیرد و برای طراح نظام تشوی ،و تنبیه کا کنان بیه

موم د کا کنان ا افیزایش داد .بیا بر سی آثیا
شادی و سالم

وامی

موم د م توان آثیا نظیامهیای پاداشی و

ا مییو د بر س ی قییرا داد .باتووییه بییه اهمییی

نیا های کا کنان تووه کام نشودد بالتبع کا کنیان انضیباط و

انگیزش ی

مقر ات ادا ی ا بیشتر ای نمود د نسب به وظایف خود
احسا مسولی کرد ا اتالف وق و انجام دادن کا هیای

پاداشهای غیرمادید مدیران باید ا اثرهای این پاداشهیا بیر
افراد آگاه داشته باشند و بهمنظو تشوی ،و ترغی کا کنان

بیهود خوددا ی م کنند .کا کنان که ملهرد فردی مطلوب

ا انگیز های غیر ا حقوق و دستمزدد ماننید ایجیاد شیرایط

دا ند ا سالم

موم بیشتری برخو دا هستند تمام این

موا د ابطهگذا بر وی ملهیرد مطلیو
شادمان د احسا خو بیودن و سیالم
موضو ات مهم ذهن و وح اس

سیا مان اسی .
میوم د یهی ا

که م تواند به خیانواد د

محیط کا د اوتماع و فرد مربیوط باشید .وامی میذکو د بیر
توانای هاد دانش و خاطرات فرد تمثیر م گذا ند.

مناس

برای کا کردند قد دان کامی د مقابی انجیام دادن

کا و احسا
کنند .بر اسا

مشیا ک و تعلی ،د اویرای امیو د اسیتفاد
نتایج این تحقی ،محیط کا ایمن و بهداشیت

و شرایط فیزیه کا ا ضیرو یات و وامی مهیم ملهیرد
فردی و سا مان کا کنان اس  .باتوویه بیه وامی فرصی
شدد سا مان گا باید بیش ا پیش ا توانای هاد تجربههیا و

شناسای وام مؤثر بر سالم د م تواند متغیرهیای کیم
اثر ا که با ث شید احسیا ناخشینودید تهیرا ی بیودند

مها تهای کا کنان بهیر گیرنید تیا آنهیا ضیمن شیدد بیه
احسا تعلی ،و امنیی بیشیتری دسی یابنید و همیوا ا

خطرسا بودن کا د فشا هاد تعا ض هیا و د نهایی د وامی

توانای و خالقی های خود د ا ا یتالی سیا مان اسیتفاد

منف م شوند شناسای و برای حذف آنها تیالش کیرد تیا

کنند .پیشنهاد م شود که وام مؤثر بر افیزایش ایین امی

د نهای د میزان سالم موم کا کنان ا افزایش داد .نظیام
تشوی ،و تنبیه کا گزا ان و کا کنان ادا ید ا مسلّمات اصول

بر س و تقوی شود و وام برونسیا مان کیه بیر بهبیود
ملهرد شغل کا کنان تمثیر دا دد شناسای و به آنهیا توویه

مدیری

محسو

م گردد؛ چراکه ی

مدیر کا آشناد بعید ا

شود؛ بدین منظو د سیا مان می توانید بیا تشیوی ،و ترغیی

نظا ت و ا ییاب ا تیالشهیای کا منیدان کیه شایسیتگ

کا کنان د به و کردن اطال یات کیا ی خیود ا طریی ،د

خویش ا د میدان م به اثبات ساند اندد آنها ا تشوی،

اختیا قرا دادن منابع اطال ات د فرصی هیای مطالعیات و...

و د مقاب د کسان ا که به مسؤولی خود م نهیرد انیدد
تنبیه م نماید؛ بنابراین مدیران باید ا اثرهای این پاداشها بر

ایین مهیم ا انجییام دهنید .همچنییند برگییزا ی برنامیههییای
تفریح و سرگرمکنند برای کا کنان و خانواد هیای آنیان و

کا کنان

ال م برای انجام دادن سایر مسئولی های

افراد آگاه داشته باشند و بهمنظو تشوی ،و ترغی

دادن اوقات فراغ
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خانوادگ د شهروندید همسری و پد ی یا میاد ی می توانید
با ث بهبود کیفی

ندگ کا ی کا کنیان و بیالطبع سیالم

موم آنها شود؛ همچنین د بُعد سالم سا مان د پیشنهاد
م شود همانگونه که دانیشد تجربیه و توانیای کا کنیان د
ابطه با وظیفیهای خیا
انگیزش و د نتیجه استر

اغلی

بیر وی ا تمیادد تعهید و

و سالمت اثر م گذا دد سا مانها

نیز برای افزایش توانای آنها د نظر بگیرنید؛ چیه ایین امیر
با ث متناسی
سالم
سالم

شیدن توانیای کا کنیان و افیزایش ایمنی و

م شود .ووود اهداف متعا ض د کا نییز میانع ا
موم و توسیعه کا آمیدی نییروی انسیان اسی .

تعا ض د هدف مانع ا موفقیی

کا کنیان د کیا گشیته و

بهطو مثب و قطع با سالم وح و موم کا کنیان د
ا تباط اس  .بنابراین سا مان ها بایست نشانههیای ا وویود
وضوح و انطباق نقیش و انتظیا ات کا کنیان فیراهم آو نید.
همچنین امرو حدود اختیا ات د تصمیمگیری یا به با ت
میزان اختیا شخص د سا ماندهی کیا شد مییزان قابلیی
یس د کا و میزان بهکیا گیری دامنیهای ا مهیا تهیای
افراد د شغ د به نوان نقش تعیینکنند د کاهش استر و
تنش شغل به شما م ود .د محیط های کا ی کیه حیدود
اختیا ات کا کنان د سطح باالی قیرا دا دد کمتیر محتمی
اس که سالم موم کا کنیان بیه مخیاطر افتید .امیا د
محیط های کا ی که حدود اختیا ات کا کنان د سطح پایین
قییرا دا دد احتمییال بیمییا ی و بییه مخییاطر افتییادن سییالم
کا کنان باالس  .د این مینه سا مان ها م توانند دسی
اقدامات نظیر طراح مجدد شغ و مدیری

بیه

مشا کت بزننید

که م تواند منجر به کاهش اثرات نامطلو بر سالمت شیود.
باید د نظر داش ا آنجا که تحقی ،بر وی کا کنان شرک
گا استان اصفهان انجام شد اس د لذا برای تعمیم و استفاد
د ومعی های دیگر وان

احتیاط ای

شود .مد تیرین

محدودی د نگران آ مودن ها ا ا یاب اس  .با ووود تمام
ا تمادسا ی که قب ا پاسخگوی بیه پرسشینامههیا صیو ت
م گرف د ول با هم افراد تا حدودی نگران ا ییاب خیود
بودند و سع م کردند خود ا بهتر ا آن چیزی که هسیتندد
ولو دهند.
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