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 دهکیچ
کارکنوا    یسالمت عمومم ابعاد  بینی پیشپژوهش،  نیاهدف از 

و عملکودد   یعملکودد رودد   ه،یو و ونب قیبا اسوفااد  از ظاوات و وم   
 کلیوه  شوام   جامعوه  .بومد  در شدکت گاز شهد اصاها  یسازماظ

 2931-39در سوا    شدکت گواز شوهد اصواها     اداریکارکنا  
کارمند  162وعداد  یا طبقه یوصادر ةمیشبه  ها آ از بین بمد، که 

شوام    یدیو گ اظوداز   یابزارهوا  .ظددیظممظه اظفخاب گدد عنما  به
 ةپدس وونام ،(2933،خوواظزاد ) هیووو ونب قیظاووات و ووم  ةپدس وونام

 یسوازماظ عملکودد   ةپدس ونام ، (2392،)پاودسوم  ی عملکدد ردد
 سووالمت عمووممی  ةپدس وونام( و 2332،تیو گلداسووم یهدسوو)
رگدسویم   وحلی   از با اسفااد  ها داد ( بمدظد. 2333، گلدبدگ)

گوات آخود وحلیو  رگدسویم       یهوا  ارفهی وحلی  شدظد. گات به گات
مفغید روابط سازماظی از ابعاد ظاات و میق  ظ ا  داد که گات به گات

 9/4معنوادار سوالمت عموممی اسوت و      بینوی  پیشو ونبیه قادر به 
 .(p<22/2کند ) یمدرصد از واریاظس سالمت عمممی را وبیین 

عملکودد   ،یعملکدد ردد، هیونبو  قیظاات و م: یدیلک یها واژه
 اصاها  ، شدکت گازسالمت عمممیی، سازماظ
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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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 کاربکدی شناسی روان در پژوهش و دانش / 121

 مقدمه
 انیییو متول اسیی   انسییان  یایییامییرو د دن یایییدن شیی  بیی 

بیدون وویود    ها سا مانهستند.  ها انسانمختلف  های سا مان
 زیی ن هیا  آننخواهد داشی  بلهیه ادا       مفهوم فقطانساند نه 

 هیا  انسیان   اوتمیا     ندگ گرید ینخواهد بود. ا  سو سریم
متقابی  اسی .    یا هایو برآو دن ن یا یهم دیمستلزم همها 

 های مها تها و  و توسعه تخصص کا  میتقسمنجر به  امر نیا
آن  جیو آثیا  و نتیا    فی یک د کمی  شرف یمختلف شد  و بر پ

او  ا د  قالی    یافتیه  سا مانو   افزود  اس  و  وابط اوتما 
گسیترش    تخصصی  وبیش کم یو واحدها مؤسساتنهادهاد 

  ا   نییدگ یادیییاسیی  کییه بخییش     هیداد  اسیی د بیید 
  یی کیه فعال   سد  مو به نظر  شود  مکا   فصر ساالن بز گ
 حسیا   بهمهم   تیشخصد فعال  موم ا  نظر سالم   یکا 
ا    برخی  توانید   می   میال  نیا  تیمم  نظیر  صیرف  کا  .دیآ  م
تمیا    د و بیدن   میوم  تحرک  ردینظ  آدم  اساس یا هاین

 ا  ید ا تماد و توانمنید یاحساسات خود ا  شمند د اوتما 
 (.2002د 1کالیمود البتوی و کوپرا ضاء کند )
ا  کی  د  محییط   موم  و  عد وسمنان ا  بُکا کسالم  
قرا   یادیمو دتووه   ها سا مانه د  کاس    ا  ومله مسائل

 ده سیالم  کی  انید  نشیان داد   یگرفته اس . مطالعات متعیدد 
ن یی ا  دا د و اکی   اوتمیا    با  وام  د ون  میا تباط مستق

بیر   یمیا  یجیاد ب یسالم  و ا د  وضعی    وام  نقش مهم
مثییال   نییوان بییه(. 2009د 2شییوفل  و شیییما و)  هیید  دا نیید

کا کنیاند  ضیای     نفی    یزت کیه   انید  داد نشان  ها پژوهش
مثب  سا مان  و مدیری   ملهرد صحیح  یها نگرششغل د 

؛ 1390بییا سییالم  کا کنییان د  ا تبییاط اسیی  )فالونییدید   
ن یابیزا  تیمم   دا ک که آنجاا   (.1391د معیند 1390انصا یاند 

  نی یه با انجام مقیدا  مع ک یعتاً فردیانسان اس  و طب یا هاین
گیر  ید یهیا  ونبهد به یند باک  م نیخود  ا تمم یا هایا د نکا  

انسیان  ا   یا هیا یتمیام ن  دا ک چراکه دبپردا دز یخود ن   ندگ
 فیا  وظییا  هیییپییاداش  سییتمیس  . طراحییکنیید  نمییا ضییا 

د  منیابع   یدیی کل سیتم یس  یی و  اس   منابع انسان  یریمد
 منظو  به کا کنان فتا  و  ملهرد   یهدا یبرا  د  امل انسان
 د    ییزایسب شیقینود  و یب  انیا میداف سیه اهیب دنی سی
 
 

دا د.  هیا  آند    شیغل   ی ضیا  کا کنیان و د   ز یی گان جادیا
خیا  ا    طیو   بیه ا یم و سیالم   میوم      طیو   بهسالم  

اسیی  و ا  مفهییوم بهنجییا  و   برانگیییز چییالشموضییو ات 
و خیود ایین مفیاهیم نییز ا  دییدگا        اسی   متیمثر  نابهنجا ی

ناتوان  یا بید  »شخص  و نیز دیدگا   پریشان داوتما  د آما ی
و مفهیوم پییدا    و معنیا بود  اس   متمثر« کا کردهای اوتما  

سیالم    دپزشیهان    میوم و د  دیدگا  پزشهان  مثالً ؛کند  م
اس  و به صو ت تعیادل د    یما یب مید  مقاب  نداشتن  ال

 نتیرل ک بیه بیا هیدف     سیت ید  موم  و   اوتما  یها کنش
ه هآن حال (.1336دفر  النیم) شود  مف یتعر یما ید آو دن ب

 شناسیان    میوم نگرد   کنگرد  مثب  شناسان   مومدگا  یا  د
مفهیوم  د  سا مان بهداش  وهیان   و حت یاوک  موم  ت هم

اسی .   پزشیهان    میوم دگا  یی سالم   موم  متفاوت ا  د
رش یپیذ  4نسیون ید لو  وابط اوتما  د   شد  ستگیشا 3آدلر
 و گران و سا ش فیرد بیا د آمید خیود    یمقاب  دد    یمسئول

مها ت و  دتسلط 2نزبرگیگ د انهو م     مانیشناخ  موقع
ح و یا  و تفیر کی د  شی،د    نیدگ  مهیم  یا تباط د  سه فضا

ف یی بدون تر  و گنا   ا سالم   موم  تعر   ندگ 6  ان
  النی ید بهنقی  ا  م  نزبرگ و  انینسوند گی)آدلرد لو ندکن  م

نگیرد    کی نگیر و   مثب  شناسان   موم دگا ید(. د  1336فرد 
بیردن ا    لیذت  یفرد برا ی توانا ةرندیگسالم   موم  د  بر

 یوشش بیرا کو    ندگ یها  یفعالن یجاد تعادل بید ا  ندگ
د   (.2002د 7)نیی   مییوم  اسیی  یریدن بییه بهبودپییذی سیی
فقط  ( سالم   موم 2003)  دگا  سا مان بهداش  وهانید

ا   فیا  و    حیالت  ههد بلشود  نم  فقدان اختالل  موم  تلق
اسا  آن هر شخص خیودش  ا   ه برک گردد  م  ش تلقیآسا

  عی یطب یها استر با  تواند  مو  داند  متوانمند و بااستعداد 
نید و د   کا  کی  یزیآم  ید و موفقیمف طو  بهدد ینا  آک   ندگ

   باشد.   داشتهکاوتماع مشا 

 یزیی به شوق آو دن و  اغ  کردن به چ ی، به معنایتشو
 بیا ت اسی  ا :     شناخت  موم ، د  اصطالح یتشو .اس 
( پ  ا  انجام  فتیا      محرک مطلو  )ا  نظر متربیا ائه »

  آن  می  د   فتیا    یتثب ش تهرا  ویمطلو د به منظو  افزا
 ا یجادد اصالح یا یکه برا  تی،د به کا  بستن  اهها  تربیتشو
 
 2. Schaufeli A, Shimazu W. B. 

4. Levinson 

6. Rank 
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 121 ... / هیو تنب قیکارکنان با استفاده از نظام تشو یسم ت عمو  ینیب شیپ

 

تهرا   می    دلگرم شدن نسب  به ادامه و    فتا  وی  یتثب
د  نییز   هیی تنب. (1337فدیسی ) ردیی گ  ، صو ت میمو د تشو
دادن اسی  بیه  بیا ت      دا  کردن و آگیاه یب یلغ  به معنا

ه گفته ید تنبیگر به آگا  کردن و واقف کردن شخص به امرید
د یزیی دن بیر چ یی دا  کیردند واقیف گردان  یی آگیا  و ب  .شود  م

چیو   دن.   اس  کردن ویدادند س  مجا ات کردند گوشمال
 کیا  کیه     با ت اس  ا  مجیا ات انسیان   ده د  اصطالحیتنب

 یریولیوگ   ا انجام داد د به مجا ات ترک نمودن و یناپسند
 ریتیمث بسیا ی حیاک  ا    یها پژوهش. (1337فدیستهرا  ) ا 

نظام تشوی، و تنبییه بیر سیالم   میوم  کا کنیان هسیتند.       
( د  پژوهش خود د یاف  که نظام تشیوی، و  1391خانزاد  )
اسی  و بیه تبیع آن منجیر بیه       میؤثر کا کنیان   انگیز تنبیه بر 
و شریعت  همچنین . شود  مش سالم   موم  کا کنان افزای
و   فیپو شیر  (د1334) ن ابیدیا و  یرویپ (د1331)  انهمها
 ی(د انصییا 1332)  انهمهییاو   طالقییان (د1334) یوپیییر
 کیوپر (د 1962)  می   بیه  (د1339)  انهمهاو  یسد(د ا1333)
 یها پژوهشد   (1939) نش اهمها و بنیتز( و1967) سمی ا

که طراحی  نظیام تشیوی، و     اند افتهیخود به این نتایج دس  
 اس . مؤثرتنبیه د  سالم  کا کنان 

ا فراتر  فیتن ا   ی  ابیاس  ا  دست  با ت دی ملهرد فرد
ه کیی ی هییا  یمسییئولو انجییام   و اوتمییا   اهییداف سییا مان

(. 1371و بالنچیا دد   هرسی اس  )بر هد  افراد گذاشته شد  
ر یی بیه شیرح     تیوان   مرد  ا ه مل  وام  مؤثر بر  طو کل به

و  هیا  اسی  یس -سا مان دطیمح -  م  نمود: ساختا  سا مان
ا هیا  ا بیه   ک  سا مان. استفاد  ا  سیاختا  سیا مان   یها هی و

 .کننید   می و هماهنی    یبنید  مد گیرو  ید تقسی  صو ت  سم
د   یدیی کل ةوابسیت  ا یی مع ایی شید    بینی   پیش ا یمع  ملهرد
  نیوان  بیه چا چو   نیکه ا اس  میده  مکه ا ائه   چا چوب

و  هیا  گیرو  افیرادد    اثربخش مو د د قضاوت  یبرا یا لهیوس
و  نید یفرآ ةجی ینت ایی حاصی     ملهرد .کند  م م   ها سا مان

اسی  کیه انجیام هیر       معن نیبد ندیفرآ اس .تحق، اهداف 
و  ردیتا آن کیا  انجیام بپیذ    ردیانجام گ دیبا  د  مراحل یکا 

آن  یمراح  کا   یاس  که با   ا  معن نیتحق، اهداف بد
 بییه مان  سییا د ملهییرد نهاییی د  .کنیید دایییهییدف تحقیی، پ

 یایهی   یفعالیی و  ایفیظی و و هیا   یی مو مم انجیام چگونگ 
 .ددریگی   یمی  قالیطی ا ها آن منجاا  ا حاصله نتایجو  مان  سا
ه کی  ینحیو  ناند بهکا ک یرد و بهبود  فتا هاها تقاء  مل یبرا

رد و هی ؤثر بر  ملد  وام  می  سا مان منجر شود بایبه موفق
 یهیا  پیژوهش  .ردکی   یری ا مید  هیا  آنو  شناسیای   فتا   ا 

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

پژوهش خیود د یافتنید کیه  ملهیرد فیردی و سیا مان  بیا        
م  کا کنان د  ا تباط اس . همچنین بروی  و همها ان سال
( د  پییژوهش خییود د یافتنیید کییه  ملهییرد فییردی و 1991)

 سا مان  ا تباط  یادی با سالم  افراد دا د.
و  ملهیرد   هیا  سیا مان د   هیو تنب ،یبا تووه به نظام تشو

د   ایییه آکیین اسیی  یییا  اساسیی پرسییش د و سییا مان یفییرد
 ی ملهیرد فیرد   د،یتشو و هیران نظام تنبیا  دولت های سا مان
؟ دا د ریتیمث کا کنیان    میوم  سیالم    شیو افزا  و سا مان
سالم   بین  پیشافتن یپژوهش  نید  ا  اصل ةلئند مسیبنابرا
 ملهیرد   هدیی و تنب ،یکا کنان با استفاد  ا  نظام تشیو    موم
بیا  لیذا   اسی .  د  شرک  گا  شهر اصفهان  و سا مان یفرد

مطیرح شید  و هیدف     ةنیشی یپ و ینظیر   مبان طرحتووه به 
 :اند گرفته قرا   ر مو د بر سی فرضیات پژوهش حاضرد 

سالم   بین  پیشتشوی، و تنبیه قاد  به  نظام :اول ةیفرض
 .کا کنان اس   موم 
سیالم    بینی   پییش فردی قیاد  بیه     ملهرد :دوم ةفرضی

  موم  کا کنان اس .
سیالم    بینی   پیشسا مان  قاد  به   ملهرد :سوم ةفرضی

  موم  کا کنان اس .
 
  روش

 آماری و نمونه ةجامع، روش پژوهش
 ةوامعود. ب  و ا  نوع همبستگ یا  ابطهپژوهش حاضر طرح 
د   شرک  گا  شهر اصفهان ادا یکا کنان  همة شام  آما ی
 هیا  آنا  بین که بود نفر  743به تعداد  ومعاً د1392-93سال 
با استفاد  ا  فرمیول   نفر 260تعداد  یا طبقه  تصادف ةویشبه 

 یهیا  پرسشنامهو به  تعیین حجم نمونه کوکران انتخا  شدند
د صید میرد و    3/72ا  بین افیراد نمونیه   تحقی، پاسخ دادند. 

د صد  ن بودند. همچنیین ا  نظیر سیطح تحصییالت      2/24
دا ای مید ک   دکننید  د  پیژوهش   د صد افراد شیرک   2/24

د صید   7/42د صد دا ای مد ک فیوق دییپلمد    3/13دیپلمد 
د صیید دا ای میید ک فییوق  2/14دا ای میید ک لیسییان  و 

 .اند بود لیسان  
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 ابزار سنجش
پرسشینامه توسیط    نیی ا :1نظالام تشالویق و تنبیاله    ةپکسشنا 
 نیی ا .اسی   پرسش 34 یدا او د  ساخته ش( 1339خانزاد  )

و  هیی تنب ،دیشیو عد تبُ ا د  سه  هیو تنب ،یپرسشنامه نظام تشو
د  طیف  ها پرسش. دهد  ممو د سنجش قرا   ان  وابط سا م
بیه معنیای خیلی   ییاد      2به معنای هیچ و  یدد   1لیهرت ا  

 قیبالً نظام تشیوی، و تنبییه    ة. پرسشناماس   شد گذا ی  نمر 
( مو د بر س  قرا  گرفته و مقدا  آلفای 1337توسط اصیل  )

د   .اسیی   د یییگردمحاسییبه  33/0کرونبییام محاسیی  شیید  
ا   وش  ها پرسشنامهسنجش  وای   منظو  به دپژوهش حاضر

 وای  محتوای  و صو ی استفاد  گردید. بیدین صیو ت کیه    
ه تهی دمقدمات  با تووه به مبان  نظری پژوهش ةابتدا پرسشنام
ها با متغیرهاد  منظو  تعیین ا تباط گویه سپ  به ؛و تدوین شد

هیا بیا همیدیگرد واضیح بیودن و شیه         ی  گویهمحتوا ة ابط
د  اختییا  اسیاتید    ها آنظاهری آناند منطق  بودن و چیدمان 

 اهنما و مشاو  قرا  گرف . با تووه به نظرات اساتید  اهنمیا  
 سیؤاالت و مشاو د محق، به  فع ابهامات موویود و اصیالح   

خواسته شید کیه نظیر     ها آنپرسشنامه پرداخ  و با  دیگر ا  
بییان کننید. پی  ا      هیا  پرسیش  ةخود  ا د  مو د نوع و نحو

بیه   هیا  آنوای  و صیو ی  آو ی و تصحیحد  وایی  محتی   ومع
د  این پژوهش پایای  بیا  اساتید  اهنما و مشاو   سید.  دییتم

محاسیبه شید. یی  نمونیه ا       33/0استفاد  ا  آلفای کرونبام 
اب  یییبییرای ا  »سیی  ا : ا اییین پرسشیینامه  بییا ت سییؤاالت
 ا بیا یهیدیگر    هیا  آنتشوی،د باید  ملهیرد   منظو  بهکا کنان 

 «.مقایسه کرد
توسییط پرسشیینامه  نیییا :2عملکالالکد دالالکدی ةپکسشالالنا 

نیز توسیط شیهرکن و    1369 سال د  و ساخته شد پاترسون 
 12ا شدی د  ایران ترومه شد  اس . این پرسشینامه دا ای  

 ة ملهیرد کا کنیان  ا د  حیو     د. این پرسشنامهاس  پرسش
)بیه نقی  ا     ردیی گ  می انیدا     شیان   سا مانوظایف شغل  و 

 یا د وهپرسشنامه د  مقیا  پنج  سؤاالت(. 1369 دسا تچ 
. این پرسشنامه نظام تشوی، و تنبییه  ا  اند شد لیهرت طراح  

 یهیا  ا  شعد  ام  شخصیت د مدیری   ملهیرد و  د  سه بُ
. برای تعیین هماهنگ  د ون  و پایای  کند  ماخالق  ا  یاب  

 ن ضری  یاستفاد  شد. ایپرسشنامه ا  ضری  آلفای کرونبام 
 

سنجش  وای   منظو  بهو د شد. د  پژوهش حاضرد برآ 92/0
پرسشنامه ا   وش  وای  محتوای  و صو ی استفاد  گردیید.  

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

انضیباط و  »سی  ا :  ا این پرسشنامه  با ت سؤاالتنمونه ا  
 «.کنم  ممقر ات ادا ی  ا   ای  

و   هرس توسط پرسشنامه :3عملککد ساز انی ةپکسشنا 
. اسی   پرسیش  42دا ای ساخته شد  و ( 1990)  یگلداسم

عید توانیای د وضیوحد کمی د مشیوقد      این پرسشنامه شش بُ
. پرسشنامه بر اسا  طیف لیهرت سنجد  ما تبا  و محیط  ا 

 قیبالً . پایای  این پرسشینامه  شود  مگذا ی  نمر  یا د وهپنج 
( مو د بر س  قرا  گرفتیه  1339توسط فیرو ی و. همها ن )

پیو  و با وتییان    برآو د شد  اس . همچنیین  بیا    90/0و 
. انید  نمیود  گیزا ش   93/0( پایای  ایین پرسشینامه  ا   1339)

همچنین پایای  این پرسشنامه د  این پژوهش با  وش آلفیای  
آمد.  وای  این پرسشنامه نیز با تووه  به دس  93/0کرونبام 

اسیاتید و متخصصیان  سیید      دییی تمقبل  به  یها پژوهشبه 
سی  ا :  ا این پرسشنامه  بیا ت  سؤاالتی  نمونه ا  اس . 

بیا شیغ  فعلی  شیما      تیان یها ی تواناتا چه میزان استعداد و »
 «.متناس  اس ؟

 گلیدبرگ توسیط   پرسشنامه :4سم ت عمو ی ةپکسشنا 
 ابعییادو  پرسییش 23 یدا ا سییاخته شیید  و دا ای  (1972)

نشیانگان   د خیواب   بی و   نشانگان اضطراب د نشانگان وسمان
. اسیی   و نشییانگان افسییردگ  اخییتالل د  کییا کرد اوتمییا 

این پرسشنامه به بر س  وضیعی   وانی  فیرد د      یها سؤال
بر موقعیی    سؤاالت منظو دپردا د. به همین  ی  ما  اخیر م 
این پرسشنامه توسط  1376د  سال  .کید دا دماینجا و اکنون ت

هومن د  دانشگا  تربی  معلیم میو د بر سی  قیرا  گرفی .      
ضری  همسان  د ون  مربوط بیه نمیرات خیام و اسیتاندا د     
 34شد  این مقیا  بر مبنای فرمول آلفای کرونبام به ترتی  

تبیا  کلی  ایین    آمد. یعقیوب  ا   به دس  د صد 33و  د صد
و ضری  ا تبا  و خیرد  آ میون  ا بیین     د صد 33آ مون  ا 

گزا ش کرد  اس . ضری  با آ مای   د صد 31تا  د صد 20
و  22/0یعقیوب  برابیر    ةسالم   موم  د  مطالعی  ةپرسشنام

 ا ت 42/0های آن بین  رای خرد  مقیا یای  بیا آ میری  بیض
 

2. Individual performancequestionnaire 

4. General Health Questionnaire 

1. Reward and punishmentsystemquestionnaire 

3. Organizational performancequestionnaire 
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 123 ... / هیو تنب قیکارکنان با استفاده از نظام تشو یسم ت عمو  ینیب شیپ

 

آمد  بودد متوسط حساسیی  پرسشینامه برابیر     به دس  47/0
بییییود  32/0و متوسییییط ویژگیییی  آن برابییییر بییییا   34/0
 4اسی  کیه    پرسیش  23(. پرسشنامه شام  1390مسعودنیاد)
وسمان د اضطرا د اختالل کا کرد اوتما   و  یها نشانهعد بُ

و هیر خیرد  مقییا      دهد  مافسردگ   ا مو د سنجش قرا  
(. د  اییین پرسشیینامه 1330نقییویداسیی  ) پرسییش 7دا ای 

 ةگذا ی استفاد  ا  مدل ساد ترین  وش نمر  بهترین و مناس 
بیه  نمر   2. د  اورای این پژوهش برای هر فرد اس لیهرت 
نمر  بیه کی  میواد     1نمر  به مقیا  فر   و  4آمد که  دس 

نمر   0-34کل  ی  فرد  ةد نتیجه نمر دپرسشنامه مربوط بود
د  هیر  ییر    14-21قرا  گرف . نمرات ا   0-21 یر مقیا  

ا   ی ها نمونه. دهد  ممقیا  وخام  وضع آ مودن   ا نشان 
آیا ا  ی  ما  گذشته »ا :  اس  این پرسشنامه  با ت االتسؤ

د «که خیو  و سیالم هسیتید؟    دیا کرد احسا   کامالًتاکنون 
 «.؟دیا کرد آیا ا  ما  گذشته تاکنون احسا  ضعف و سست  »

 
 ها دادهل روش اجرا و تحلی

 صیو ت  بیه و پاسخگوی  پرسشنامه  عیپژوهش با تو  نید  ا
 یبییرا ا یییاطال ییات مییو د ن یآو  بییه ومییعخودگزا شیی د 

 جینتیا   یی وتحل هیتجز یبرا. پرداخته شد ها داد   یوتحل هیتجز
 شید.  استفاد  spss یآما افزا   د ا  نرمها پرسشنامهحاص  ا  

 ا   فیپیژوهش د  سیطح آمیا  توصی     هیای  پرسشاسا   بر
  همبستگ  یو ضر نیانگید صدد م د مانند فراوان ی ها آما  

 ونی گرسییتحلییی  ا    و د  سییطح آمییا  اسییتنباط رسییونیپ
و  ،ینظیام تشیو  ابعیاد  د  این پژوهش  استفاد  شد. گام به گام
متغیرهیای    نیوان  بیه   و  ملهرد سا مان ی ملهرد فرد هدیتنب

متغیر مالک د  نظر گرفته   نوان بهبین و سالم   موم   پیش
 شد.
 
 ها افتهی

برای بر س  همبستگ  بیین متغیرهیای پیژوهش ا  ضیری      
سیالم   همبستگ  پیرسون استفاد  شد. نتایج نشیان داد کیه   

(د P<01/0و  r=622/0)  وابیط سیا مان    موم  کا کنان بیا  
(د میییدیری   ملهیییرد  P<01/0و  r=-223/0) شخصیییی 

(420/0-=r  01/0و>P د)123/0اخالقیی  ) یهییا ا  ش-=r  و
02/0>P  176/0)(د ا تبا-=r  02/0و>P ( د وضیوح)134/0-
=r  02/0و>P(  د توانییای)132/0-=r  01/0و>P  د و کمیی)
(323/0-=r  01/0و>Pد) .وابط مثب  معنادا ی دا د  

سالم   موم  کا کنان )متغیر میالک(   بین  پیش منظو  به
بین )نظیام تشیوی، و تنبییه:     با استفاد  ا  ابعاد متغیرهای پیش

 ملهیرد فیردی: شخصیی د     ؛ط سیا مان  تشوی،د تنبیهد  واب
 ملهیرد سیا مان :    ؛اخالقی   یهیا  ا  شمدیری   ملهیردد  

توانای د وضوحد کم د مشیوقد ا  ییاب د ا تبیا د محییط( ا      
استفاد  شد که نتیایج آن د    گام به گام وش تحلی   گرسیون 

 آمد  اس . 1ودول 

 
 نیب شیپ یکهایسم ت عمو ی کارکنان با استفاده از  تغ ینیب شیپ. 1جدول 

t ß F R معنادا ی
2

 R متغیر مالک بین متغیرهای پیش 

001/0 **234/3 
**213/0 

 سالم   موم   وابط سا مان  213/0 047/0 34/12**

 
 1د  ویدول   گیام  بیه  گامنتایج گام آخر تحلی   گرسیون 

متغییر   فقیط بیین   متغیرهای پیش ةهمکه ا  بین  دهد  منشان 
 بینی   پیش وابط سا مان  ا  ابعاد نظام تشوی، و تنبیه قاد  به 

برای  اول ةفرضی فقطبنابراین  ؛سالم   موم  کا کنان اس 
 دییی تم هیا  هیفرضی و دیگیر   شیود   م دییتمبُعد  وابط سا مان  

که متغیر  وابیط سیا مان     دهد  م. این نتایج نشان شوند  نم
قاد  بیه   معنادا یبه صو ت  213/0با ضری  بتای استاندا د 

(. بیر ایین   p<01/0سالم   موم  کا کنان اسی  )  بین  پیش
اول پژوهش برای بُعد  وابیط سیا مان  میو د     ةاسا  فرضی

کیه   دهنید   می همچنین نشیان   ها افتهی. این ردیگ  مقرا   دییتم
Rمقدا  ضری  تبیین )

گام آخر برای متغیر  وابط سا مان  ( 2
که متغیر  وابیط سیا مان     دهد  ماس  که این نشان  047/0
 .کند  مد صد ا  وا یان  سالم   موم   ا تبیین  7/4

 
 یریگ جهینتبحث و 

سالم   موم  کا کنان با  بین  پیش دهدف ا  پژوهش حاضر
استفاد  ا  نظام تشیوی، و تنبییهد  ملهیرد فیردی و  ملهیرد      

نشیان داد   هیا  افتیه یسا مان  د  شرک  گا  شهر اصفهان بود. 
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معنیادا    بینی   پییش متغیر  وابیط سیا مان  قیاد  بیه      فقطکه 
  تبیین این یافتیه  د(. 1ودول سالم   موم  کا کنان اس  )

 اساسی  دو  امی     نوان به هیو تنب ،ی ام  تشوگف   توان  م
مواقیع   نیی ا شیتر ید  ب  ول اس  کا کنان   مومسالم  د  
 و حقیا تد   بیه احسیا  نیاامن    د منجیر ،یبر تشو هیتنب ةغلب

شیید  و  کا کنییان فیو  ملهییرد ضییع  یشخصیی  دوگییانگ
 یهیا  افتیه ی افراد خواهد داشی .   بر سالم  ئسو یها  ابطه

 یرویپ (د1331)  انهمهاو   عتیشر یها افتهیپژوهش با  نیا
و   طالقیان  (د1334) یوپییر و   فیپو شر (د1334) ن ابدیاو 

  انهمهییاو  یسیید(د ا1333) یانصییا (د 1332)  انهمهییا
 و بنیتییز( و1967) سییمی ا کییوپر(د 1962)  میی  بییه (د1339)

 تیوان   م این یافته نییتب د  .اس سو  ( هم1939) نش اهمها
ة زیی انگ شیافزا منظو  به هیو تنب ،یکه نظام تشو  هنگام گف 

منتظر  و بیدون انتظیا    ریغ داوقات  د گاهشود ا مال کا کنان
بیه   کا کنان هیو تنب ،ینظام تشو  طراح یو برا ردیصو ت گ

انضیباط و   کا کنیان  بالتبع دنشودتووه کام   کا کنان یهاا ین
خود  فیبه وظا نسب  مود دن  ی  ا شتری ا ب یمقر ات ادا 
 یکرد  ا  اتالف وق  و انجام دادن کا هیا   یاحسا  مسول

  مطلوب یکه  ملهرد فرد  کا کنان .کنند  م یخوددا  هود یب
 نیا  برخو دا  هستند تمام یشتریب سالم   موم دا ند ا  
. اسی     ملهیرد مطلیو  سیا مان    یگذا  بر  و  ابطهموا د 
ا   یهی  د سیالم   میوم   و  ند احسا  خو  بیود  شادمان

به خیانواد د   تواند  مه کاس    و  وح  موضو ات مهم ذهن
و د بیر  کا د اوتماع و فرد مربیوط باشید.  وامی  میذ    کط یمح
 .گذا ند  مر ید دانش و خاطرات فرد تمثها ی توانا

م کی  یرهیا یمتغ تواند  م وام  مؤثر بر سالم د  ی شناسا
بیودند   یرا هی د تیه با ث  شید احسیا  ناخشینود   کاثر  ا 

 د  وامی   یی و د نها هیا  تعا ضا د فشا هاد کخطرسا  بودن 
تیا   کیرد  تیالش   ها آنحذف  یو برا ی شناسا شوند  م  منف
 نظیام  ش داد.یافزا ا نان کا کسالم   موم  زان یم  دیاد نه
ا  مسلّمات اصول د ینان ادا کا کا گزا ان و که ی، و تنبیتشو
ا آشناد بعید ا   کر یمد ی  چراکه؛ گردد  م  محسو  یریمد

  سیتگ یه شاکی   ا منیدان ک یهیا  تیالش ا    ابیی نظا ت و ا  
، ی ا تشو ها آند اند  ساند دان  م  به اثبات یش  ا د  میخو

انیدد   رد هی ن   خود  م یه به مسؤولک ا   سانکو د  مقاب د 
بر  ها پاداشن یا ید ا  اثرهایبا رانیمدبنابراین ؛ دینما  مه یتنب

نان کا ک  ی، و ترغیمنظو  تشو داشته باشند و به  افراد آگاه

ط یجیاد شیرا  یماننید ا  ؛ر ا  حقوق و دستمزدیغ ی ها ز یانگا  
امی  د  مقابی  انجیام دادن    ک  ردند قد دانکا ک یمناس  برا

 نند.کامو  استفاد   یو تعل، د  اورا  کا ا  و احسا  مشک
 ملهرد  هدیو تنب ،ینظام تشو ریتمثا  آنجا که د  این پژوهش 

میو د   د  شرک  گا  شهر اصفهان  و  ملهرد سا مان یفرد
  میوم   وام  مؤثر بیر سیالم      با بر سقرا  گرف   دییتم

بیا  شید    برد و  پ  موم زان سالم  یبه م توان  مکا کناند 
 ی شناسیا  .ش دادیافراد  ا افزا ی ا اک وام  مؤثر بر سالم د 

ه کی اثیر  ا   مک یرهایمتغ توان  مر  وام  مؤثر بر سالم د یتمث
و با ث  شد احسا   آو ند  منظام به ووود  یبرا  التهمش

ا د فشیا هاد  کی بیودند خطرسیا  بیودن     یرا هی د تیناخشنود
رد و ک ی د شناساشوند  م   د  وام  منفیو د نها ها تعا ض

زان سیالم   یی م  دیی اتالش نمیود تیا د نه   ها آنحذف  یبرا
آثیا   وامی      ا بر سی بی  .ش دادیافیزا  ا نان کا کد    موم 
و   پاداشی  یهیا  نظیام آثیا    توان  مد  موم و سالم   یشاد
  یییبییه اهم باتووییه .قییرا  داد   ا مییو د بر سیی  زشیییانگ

بیر   هیا  پاداشن یا ید ا  اثرهایبا رانید مدیرمادیغ یها پاداش
نان کا ک  ی، و ترغیمنظو  تشو داشته باشند و به  افراد آگاه

ط یجیاد شیرا  یحقوق و دستمزدد ماننید ا  ر ا یغ ی ها ز یانگا  
امی  د  مقابی  انجیام دادن    ک  ردند قد دانکا ک یمناس  برا

اسیتفاد    دامیو   یو تعلی، د  اویرا    کا ا  و احسا  مشی ک
  من و بهداشیت یا  اکط ی، محین تحقیج ایاسا  نتا بر .نندک

ات و  وامی  مهیم  ملهیرد    یا  ا  ضیرو  ک یه زیط فیو شرا
توویه بیه  وامی  فرصی      با. نان اس کا ک  و سا مان یفرد

و  هیا  تجربهد ها ی تواناش ا  یش ا  پید بی شدد سا مان گا  با
ضیمن  شیدد بیه     هیا  آنرنید تیا   ینان بهیر  گ کا ک های مها ت

ابنید و همیوا   ا    یدسی    یشیتر ی  بیی احسا  تعلی، و امن 
سیا مان اسیتفاد     یخود د   ا  ا یتال  یها  یخالقو  ی توانا
ن  امی   یی ش ایبر افیزا  مؤثره  وام  ک شود  م شنهادیپ .نندک

ه بیر بهبیود   کی   سیا مان    شود و  وام  برونیو تقو  بر س
توویه   هیا  آنو به  ی دا دد شناسا ریتمثنان کا ک   ملهرد شغل

  یی ، و ترغیبیا تشیو   توانید   می ن منظو د سیا مان  یشود؛ بد
  ، دیی خیود ا  طر  یا کی ردن اطال یات  ک و   نان د  بهکا ک
و...   مطالعیات  یهیا  فرصی  د  قرا  دادن منابع اطال اتا  یاخت
 یهییا برنامیه  یند برگییزا ین مهیم  ا انجییام دهنید. همچنی   یی ا

آنیان و   یهیا  خانواد نان و کا ک ینند  براک و سرگرم  حیتفر
 یها  یمسئولر یانجام دادن سا یدادن اوقات فراغ  ال م برا
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 توانید   می  ی ا میاد ی یو پد  ید همسرید شهروند خانوادگ
نیان و بیالطبع سیالم     کا ک یا ک     ندگیفکیبا ث بهبود 

شنهاد یپ د عد سالم  سا ماند  بُ نیهمچن ؛شود ها آن  موم 
نیان د   کا ک ی دانیشد تجربیه و توانیا    که گونه همان شود  م

ا تمیادد تعهید و    یخیا  اغلی  بیر  و    ای فیه ی ابطه با وظ
 ها سا ماند گذا د  ماثر   جه استر  و سالمتیزش و د نتیانگ
ن امیر  یی رنید؛ چیه ا  ید  نظر بگ ها آن ی ش توانایافزا یز براین

 و  منی یش اینیان و افیزا  کا ک ی شیدن توانیا   متناسی  با ث 
ز میانع ا   یی ا  نکاهداف متعا ض د   ووود .شود  مسالم  
 .اسی    انسیان  یرویی ن یا آمید کو توسیعه    موم سالم  

ا  گشیته و  کی د نیان  کا ک  یی تعا ض د  هدف مانع ا  موفق
نیان د   کا ک  موم و   با سالم   وح  مثب  و قطع طو  به

ا  وویود   ی هیا  نشانه  ستیبا ها سا مانن یا تباط اس . بنابرا
 .نیان فیراهم آو نید   کا کو انتظیا ات   قیش وضوح و انطباق ن

   با ت ا بهی یریگ میا ات د  تصمین امرو   حدود اختیهمچن
  یی زان قابلیی ا شد مکی   دهی  ا  شخص د  سا مانیزان اختیم
 هیای  مهیا ت ا   یا دامنیه  یریکیا گ  بهزان یا  و مک د   سی 

اهش استر  و کنند  د  ک نیینقش تع  نوان بهافراد د  شغ د 
ه حیدود  کی  یا ک یها طیمح د  . ود  مبه شما    تنش شغل

متیر محتمی    ک دقیرا  دا د  ی نان د  سطح باالکا کا ات یاخت
 د  امیا  نیان بیه مخیاطر  افتید.    کا ک  موم ه سالم  کاس  
  نیینان د  سطح پاکا کا ات یه حدود اختک یا ک یها طیمح

و بییه مخییاطر  افتییادن سییالم   یمییا یقییرا  دا دد احتمییال ب
دسی  بیه    توانند  م ها سا ماننه ین  مینان باالس . د  اکا ک

بزننید    تک  مشا یریمجدد شغ  و مد  ر طراحینظ  اقدامات
 شیود.   اهش اثرات نامطلو  بر سالمتکمنجر به  تواند  مه ک

کا کنان شرک   یبر  و ،یتحقباید د  نظر داش  ا  آنجا که 
و استفاد   میتعم یبرا لذا گا  استان اصفهان انجام شد  اس د

 نیتیر   مد  .شود  ی  ا اطیوان  احت گرید یها  یومعد  
اس . با ووود تمام   ابیا  ا   ها  آ مودن   د نگرانیمحدود

صیو ت   هیا  نامهبیه پرسشی   ی گو ه قب  ا  پاسخک یا تمادسا 
خیود    ابیی نگران ا   یبا  هم افراد تا حدود  د ولگرف   م

ه هسیتندد  ک یزیخود  ا بهتر ا  آن چ کردند  م  بودند و سع
 ولو  دهند.
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