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عکسالعملهــا بــرای تعالــی و پیشــرفت ســازمان امــری ضــروری
اســت [ ]2کــه ایــن نــوع مطالعــات در رابطــه بــا کار و ســازمان و
نگــرش کلــی افــراد نســبت بــه شغلشــان عینیتبخــش پدیــدهای
رفتــاری اســت کــه از آن بــه نــام رضایــت شــغلی تعبیرمیشــود
[ .]3رضایــت شــغلی ( )Satisfactionســه ســازه مجــزا ولــی مرتبــط
باهــم را دربرمــی گیــرد کــه عبارتنــد از ارزشــیابی شــغل ،بــاور
داشــتن شــغل و تجربیــات عاطفــی در مــورد شــغل [ .]4رضایــت
شــغلی را میتــوان عاملــی روانــی قلمــداد کــرد و آن را نوعــی
ســازگاري عاطفــی بــا شــغل و شــرایط اشــتغال پنداشــت؛ یعنــی
اگــر شــغل موردنظــر لــذت مطلــوب را بــه فــرد بدهــد ،در ایــن
حالــت فــرد از شــغلش راضــی اســت [ .]5رضایــت شــغلی مفهومــی
چندبعــدی اســت و بــا عوامــل متعــددي ارتبــاط دارد .بهعبارتدیگــر
رضایــت شــغلی بــا تحقــق مجموعــهای از عوامــل حاصــل خواهــد
شــد ،ایــن عوامــل میتوانــد شــامل ماهیــت و شــرایط کار ،حقــوق
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مقدمه
مســلماً مهمتریــن هــدف هــر ســازماني دســتيابي بــه باالتريــن
ســطح بهــرهوری ممكــن يــا بهــرهوری بهينــه اســت و از عوامــل
مؤثــر در بهــرهوری میتــوان از ســرمایه ،ابــزار ،روشهــای انجــام
كار و نيــروي انســاني نــام بــرد .بیگمــان نیــروی انســانی ماهــر
و کارآمــد از مهمتریــن ابزارهــای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی
وافزایــش بهــرهوری هــر ســازمانی هســت زيــرا نيــروي انســاني
نقشــي مهــم در افزايــش و كاهــش بهــرهوری ســازمان دارد يعنــي
اگــر ســازمان از بيشــترين ســرمايه و بهتريــن فنــاوري وامكانــات
برخــوردار باشــد ،امــا فاقــد نيــروي انســاني مولــد و باانگیــزه باشــد،
بــه هــدف خــود نخواهــد رســيد و تربیــت و حفــظ نیــروی انســانی
متخصــص وکارآمدجزءاولویتهــای اساســی سازمانهاســت [.]1
درســالهای اخیــر ســازمانها مطالعــات زیــادی دربــاره رفتارهــای
فــردی ،اجتماعــی و نگــرش افــراد و روابــط ســازمانی آنهــا در محیط
کار انجــام دادهانــد و آگاهــی از نگرشهــا و رفتارهــا و پیشبینــی
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چکیده
مقدمــه :امــروزه هرســازمانی بــرای ادامــه حیــات و توســعه خــود بــه داشــتن نیــروی انســانی ســالم و کارآمــد و
بهکارگیــری بهجــا و شایســته از ایــن ســرمایه نیازمنــد اســت و تحقــق ایــن امــر تنهــا بــا اجــرای برنامههایــی
در قالــب مدیریــت  HSEبــهصــورت یکپارچــه امکانپذیــر اســت تــا ضمــن حــذف فعالیتهــای مــوازی باعــث
ایجــاد تعــادل در امــور جــاری ســازمان شــده و بــا ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بهصرفــه جویــی در هزینههــا و
افزایــش بهــرهوری منجــرشــود .هــدف اصلــی آن بررســی اثربخشــی برنامههــای مدیریــت  HSEو ارتبــاط آن
بــا رضایــت شــغلی در کارخانــه نــوش آذر میباشــد.
روش کار :روش تحقیــق ایــن مطالعــه بهصــورت پیمایشــی و تجزیــهو تحلیــل دادههــا بهصــورت توصیفــی-
تحلیلــی اســت .جامعــه آمــاری آن ،کارکنــان نــوش آذر کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و بــا روش تصادفــی
تعــداد  60نفــر تعییــن گردیــد .ابــزار ســنجش ،پرسشــنام ه محقــق ســاختهای بــود کــه روایــی آن بــا اســتفاده
از نظــرات اســاتید و اعضــاي هیئتعلمــی تائیــد وپایایــی آن بــا روش کرونبــاخ ،مــورد ســنجش قــرار گرفــت.
دادههــا بــا نرمافــزار  SPSS 22تجزیــهو تحلیــل گردیــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه بیــن نمــره کلــی برنامههــای مدیریــت  HSEو نمــره کلــی رضایــت شــغلی
و تمامــی ابعــاد آن قبــل و بعــد از مداخلــه رابطــه مثبــت و معنــیداری وجــود دارد .در زمینــه رتبهبنــدی
شــاخصهای مدیریــت  ،HSEشــاخص "برنامههــای کنترلــی بهداشــت حرفــهای" و در زمینــه رتبهبنــدی
شــاخصهای رضایــت شــغلی ،شــاخص"مدیریت فنــی" دارای بیشــترین نمــره بــود.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه معنـیداری رابطــه بیــن برنامههــای مدیریــت  HSEو رضایــت شــغلی ،هرچــه
ایــن برنامههــا بهصــورت منســجم و دقیقتــر و باکیفیــت بیشــتری اجــرا شــود اثــر آن بــر رضایــت کارکنــان
بیشــتر خواهــد بــود.

پاک جو و همکاران
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در تحقیــق وود وهمــکاران ( )2012باهــدف بررســی رابطــه بیــن
جنبههــای مختلــف از رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی انجامشــده
اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بیــن ایــن دو رابطــه مثبــت و
معنـیداری وجــود دارد [ .]8در پژوهــش متیــو ( )2013نشــان داده
شــد کــه اســترس داراي رابطــه منفــی بــا رضایــت شــغلی بــوده
اســت و هــر چقــدر ســطح اســترس باالتــر مـیرود ،میــزان رضایــت
شــغلی و کیفیــت زندگــی کاهــش یافتــه اســت [ .]9در تحقیــق
اســکارهالت ( ،)2012بــر اهمیــت کیفیــت محیــط کار از نظــر روانــی
تاکیــد شــده اســت و بیــان شــده کــه ایــن امــر میتوانــد ســبب
بهبــود ســامت کار و افزایــش بهــره وري در ســازمان گــردد [.]10
در پژوهــش بشــیر مشــخص گردیــد ( )2010کــه بیــن اســترس
شــغلی و عملکــرد شــغلی رابطــه منفــی و معنــی داري وجــود
دارد و ایــن عامــل ســبب میگــردد عملکــرد شــغلی بــه شــدت
کاهــش یابــد [ .]11نتایــج پژوهــش دیکــی ( )2009نیــز نشــان داد
کــه بیــن حقــوق ،مهــارت و آمــوزش و رضایــت شــغلی کارکنــان
رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد [ .]12در پژوهــش ILO
( )2009بــا هــدف بررســی رابطــه میــان رضایــت شــغلی و تعهــد
ســازمانی مشــخص شــد کــه بیــن ایــن دو رابطــه مثبــت و معنــی
دار وجــود دارد [ .]13کــر و همــکاران ( )2009دریافتنــد کــه بیــن
رضایــت شــغلی کارکنــان وبکارگیــري  HSEرابطــه مثبــت و معنــی
دار وجــود داشــت [ .]14درکتــاب روانشناســی کاربــردی اســتوارت
ترجمــه فرهــاد ماهــر ،عنــوان شــده اســت کــه پیشــگیری از بــروز
صدمــات و حــوادث بهداشــتی ایمنــی و محیــط زیســت در راســتاي
افزایــش بهــره وري ورضایــت شــغلی بــا در نظــر گرفتــن ســامت
و ایمنــی کارکنــان ،مشــتریان ،پیمانــکاران و دیگــر افرادمســتلزم
وجــود ســاختار سیســتم مدیریــت  HSEاســت [ .]15نتایــج
پژوهشهــای پورســلیمان ودرخشــان جــزری ( )1394نشــان داد
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و دســتمزد ،فرصتهــای موجــود بــراي پیشــرفت و ارتقــاي شــغلی،
نحــوه سرپرســتی ،روابــط بــا همــکاران و غیــره باشــد [ .]6نارضایتــی
شــغلی میتوانــد یکــی از عوامــل اصلــی کاهــش کیفیــت زندگــی
افــراد باشــد .از عمدهتریــن نشــانههای رفتــاری نارضایتــی شــغلی
عبارتانــد از :غیبــت از کار ،افزایــش حــوادث ناشــی از کار ،کاهــش
بهــرهوری .از دیگــر پیامدهــای اصلــی نارضایتــی شــغلی ،رهــا کــردن
حرفــه و تخصــص اســت .در مشــاغل تخصصــی و تجربــی ماننــد
مشــاغل آموزشــی و مشــاورهای و خدمــات انســانی ایــن پیامدهــا
خســارت ســنگینی بــر جامعــه وارد میکنــد .حالــت دیگــر این اســت
کــه کارکنــان ناراضــی در انتظــار رســیدن بازنشســتگی روزشــماری
میکننــد در ایــن حالــت ســازمان بــا نیــروی انســانی بیبهــره و
فاقــد کارایــی دســتبهگریبان اســت .از عوامــل مؤثــر بــر رضایــت
شــغلی ،ماهیــت و شــرایط کار از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت
چراکــه ســامت جســمی ،روانــی و اجتماعــی شــاغلین و ســایر افــراد
ذینفــع ســازمان ،تحــت تأثیــر ماهیــت و شــرایط کار اســت و ســازمان
بــدون نیــروی انســانی ســالم و کارآمــد تقریبــاً بیمعنــی اســت؛ و
کنتــرل شــرایط محیــط کار (عوامــل زیــانآور) و تأمیــن ،حفــظ و
ارتقــاء ســامت افــراد درونســازمانی (شــاغلین) و برونســازمانی
(مشــتریان ،افــراد جامعــه )...و حفــظ منافــع ســازمان جــزء وظایــف
ذاتــی واحــد ایمنــی ،بهداشــت و محیطزیســت (HSE: Health,
 )Safety & Enviromentalهــر ســازمانی میباشــد.
در ســالهای اخیــر بســیاری از ســازمانها در کشــورهای
صنعتــی بــا تمهیداتــی ازجملــه برنامــه کمــک بــه کارکنــان (EAP:
 )Employe Assistant Programکوشــیدهاند تــا بهطورجــدی از
مشــکالت موجــود در محیــط کار بکاهنــد و بــا آن مقابلــه نماینــد.
یکــی از برنامههــای مؤثــر در ایــن زمینــه بهبــود برنامههــای
مدیریــت  HSEهســت .برنامههــای مدیریــت  HSEکــه باهــدف
گــذاری جهــت تأمیــن ،حفــظ و ارتقــاء ســامت افــراد و بــا اهــداف
و خطمشــی و برنامهریــزی مشــخص بخصــوص در مقولــه ســامت
شــاغلین کــه نیــروی محرکــه و عامــل اصلــی پیشــرفت و ادامــه
حیــات ســازمان وجامعــه وعامــل توســعه پایــدار هســت پیادهســازی
و عملیاتــی میگــردد ،وبــرای اجــرای آن هزینههــای کالن زیــادی
نیازهســت وبایســتی ایــن برنامههــا طــوری برنامهریــزی ،اجــرا،
پیادهســازی و نظــارت شــود کــه اوالً در راســتای اهــداف و خــط
مشــی ســازمانی باشــد ثانیــاً بــا اندازهگیــری و ارزیابــی آنهاســت
کــه میتــوان فهمیــد کــه ایــن برنامههــا چــه نتایجــی بــه دنبــال
داشــته وآیــا اثــر بخــش ( )Effectivenessبــوده و آیــا بــا اهــداف
ســازمانی منطبــق اســت؟ وسیســتم خــطمشــی خــود را دنبــال
میکنــد؟ ارزیابــی اثربخشــی سیســتم مدیریــت  HSEعامــل
حیاتــی در تحقــق اهــداف آن اســت کــه ضمــن توجــه بــه نتایــج،
تحقــق اهــداف ،بهبــود کیفیــت خدمــات و محصــوالت ســازمان،

تأمیــن رضایــت مشــتریان داخلــی و خارجــی ،انجــام هدفمنــد امــور،
منجربــه پیشــرفت وتعالــی ســازمان وبهبودعملکــرد سیســتم خواهــد
شــد [ .]7لــذا رضایــت افــراد از شغلشــان بــه عنــوان یکــی از راههــای
بررســی اثربخشــی برنامههــای مدیریــت  HSEمــورد مطالعــه قــرار
میگیــرد .اثربخشــی را بــه معنــی انجــام کارهــای درســت تعریــف
میکننــد و درواقــع منظــور از آن بررســی میــزان موثربــودن اقدامــات
انجــام شــده بــرای دســتیابی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده
اســت .لــذا ایــن مطالعــه باهــدف بهبــود و ارتقــای ســامت کارکنــان،
کاهــش حــوادث و غیبتهــای ناشــی از ،افزایــش بهــرهوری ،بهبــود
کیفیــت تولیــد ،جلــب رضایــت مشــتریان و اعتــای اعتبــار ســازمان
بــه بررســی تأثیرگــذاری برنامههــای  HSEدر وضعیــت رضایــت
شــاغلین و رابطــه بیــن آنهــا پرداختــه اســت .در ایــن زمینــه بــه
نتایــج برخــی ازتحقیقــات انجــام شــده درداخــل و خــارج از کشــور
اشــاره میشــود:
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کــه اســتقرار سيســتم مديريــت بهداشــت ،ايمنــى و محیطزیســت
در كل چرخــه فرآينــد پتروشــیمی موجــب كاهــش حــوادث و
پیامدهــای حاصــل از آن و بهبوداكثــر شــاخصهای عملكــرد ايمنــی
شــده اســت و بهطورکلــی وضعيــت ايمنــى ،بهبودقابــل مالحظ ـهای
داشــته اســت [ .]15پژوهــش ناصــری وهمــکاران ( )1393بــا ارائــه
مدلــی علمــی -کاربــردي در چارچــوب کارت امتیــازی متــوازن
( )BSCنشــان داد کــه مــدل طراحیشــده امــکان تعییــن جایــگاه
 HSEدر تحقــق اهــداف اســتراتژیک بنــگاه موردمطالعــه را فراهــم
نمــود و میــزان نقشآفرینــی راهبــردي  HSEرا بــراي ایــن ســازمان
مشــخص ســاخت .بــراي هریــک از شــاخصهای مــدل ،ســازمان
مذکــور از نــگاه اســتراتژیک در الیــه «فرآیندهــاي مدیریــت »HSE
عملکــرد بســیار مطلوبــی داشــته ولــی عملکــرد آن در الیــه «رشــد
و یادگیــري» بخصــوص در حوزههــای ســرمایه انســانی و ســرمایه
اطالعاتــی قابلبهبوداســت [ .]16پژوهــش مردانــی وهمــکاران
( )1392نشــان داد کــه بیــن عملکــرد  HSEو رضایــت شــغلی
(هریــک از شــاخصها و رضایــت کل) رابطــه مثبــت و معنــیداری
وجــود دارد و نتیجهگیــری کــرده کــه هرچــه بــه شــاخصهای
رضایــت کارکنــان توجــه بیشــتری گــردد عملکــرد  HSEکارکنــان
بهتــر خواهــد شــد [ .]17تــاج الدینــی ( )1391در پژوهــش خــود
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن فرهنــگ ســازمان و عملکــرد HSE
کارکنــان رابطــه معنــی داروجــود دارد [ .]18نعیمــی پــور وهمــکاران
( )1390در تحقیــق خــود تــاش کــرده اســت مــدل بومــي تعالــي
سيســتم  ،HSEبراســاس نظــرات خبــرگان و بــا بهــره گيــري از
ســاختار مــدل تعالــي ســازماني  EFQMپايــه گــذاري گــردد .ايــن
مــدل عــاوه بــر ارزيابــي كمــي عملكــرد ســازمان در حيطــه HSE
بطــور همزمــان ،اهــداف مدلهــاي بهبــود را كــه عمومـاً افزايــش بهــره
وري و كيفيــت ،كاهــش هزينــه و همچنيــن مشــتري مــداري اســت
در قالــب مجموعـهای كــه اولويــت اصلــي آن ايجــاد محيطــي ايمــن
و ســالم بــراي كاركنــان و بــه مــوازات آن رعايــت مــوارد زيســت
محيطــي و بهداشــتي در محيــط كار اســت رادنبــال مینمایــد [.]19
براســاس تحقیقــات کریمــی و همــکاران ( )1390در نیــز مشــخص
گردیــد کــه بیــن اســترس شــغلی و رضایــت شــغلی رابطــه معنــی دار
وجــود دارد [ .]20آزاده و همکارانــش ( )1390نیــز در پژوهــش خــود
بــه بررســی رضایــت کارکنــان بــادر نظــر گرفتــن عملکــرد HSE
کارکنــان پرداختهانــد [ .]21مطالعــه محمدفــام ( )1389کــه جهــت
ارائــه مدلــی بــرای ســنجش عملکــرد سیســتم مدیریــت HSE
صــورت گرفــت بیــان مــی داردکــه اثربخشــی سیســتم مدیریــت
 HSEعامــل حیاتــی در تحقــق اهــداف آن اســت و مســائلی از
قبیــل توجــه بــه نتایــج و تحقــق اهــداف ،بهبــود کیفیــت خدمــات و
محصــوالت ســازمان ،تأمیــن رضایــت مشــتریان داخلــی و خارجــی،
انجــام هدفمنــد امــور ،توجــه بــه عملکــرد سیســتم و ارزیابــی آن

را ملــزم میســازد و بدینجهــت ایــن مــدل ارائهشــده فقــط
ابــزاری جهــت ارزیابــی و اندازهگیــری نبــوده بلکــه بهعنــوان ابــزار
مدیریتــی تکنیکهــا و چارچوبهــای متنــوع بهبــود را متناســب بــا
ســطح تعالــی ســازمان را در خــود داشــته و بــه کار میبنــدد .الگــوی
اولیــه طراحیشــده کــه بــا دو روش خودارزیابــی و ارزیابــی خارجــی
سیســتم را بررســی میکنــد نشــان داد کــه اثربخشــی بــا توجــه
بــه ماهیــت ســازمان متفــاوت اســت [ .]7مطالعــه حســینی ()1389
باهــدف بررســی عوامــل مؤثــر ســازمانی در کاهــش حــوادث ناشــی
از کار نشــان داد در درســطح اطمینــان  99%رابطــه معنــیداری
بیــن متغیرهــای نحــوه جــذب ومتغیرهــای آمــوزش نیــروی انســانی
بــا ضریــب تکــرار حادثــه وجــود دارد .مطالعــات حاکــی از وجــود
همبســتگی بــاال بیــن متغیرهــای رعایــت اصــول حفاظــت فنــی بــا
ضریــب تکــرار حادثــه اســت .آزمــون کروســکال والیــس و ضریــب
همبســتگی اســپیرمن هــر دو ،وجــود رابطــه معن ـیدار بیــن عوامــل
مدیریتــی بــا ضریــب تکــرار حادثــه را تأيیدمیکننــد [ .]22صافــی
و همــکاران ( )1389در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدندکه
رضایــت شــغلی بــا عوامــل اقتصــادي ،آموزشــی ،اداري انگیزشــی و
رفاهــی رابطــه معنــادار دارد [ .]23واالمنــش ( )1389بیــان داشــت
کــه بیــن رضایــت شــغلی و عملکــرد  HSEمعلمــان رابطــه معنــی
داری وجودداشــته اســت [ .]24یــزدي و جعفــري ( )1389دریافتنــد
کــه بیــن میــزان رضایــت شــغلی در ابعــاد مختلــف آن بــا ابعــاد
مختلــف فشــار روانــی شــغل رابطــه تعاملــی وجــوددارد [ .]25نتایــج
تحقیــق جهانــی وهمــکاران ( )1388نشــان داد کــه بیشــترین
رضایــت شــغلی مربــوط بــه ارتبــاط بــا همــکاران و کمتریــن رضایــت
از مزایــاي ســختی کار ،برقــراري عــدل و انصــاف و عــدم وجــود
تبعیــض و امکانــات رفاهــی بــوده اســت [ .]26در پژوهــش خدایــاري
فــرد ( )1388بــه ترتیــب رضایــت از همــکاران ،مدیریــت فنــی و
ماهیــت کاربیشــترین اهمیــت را در بیــن شــاخصهای رضایــت شــغلی
کســب کردهانــد [ .]27نتایــج تحقیــق اســتواروامیرزاده خاتونــی
( )1388نیزنشــان دادکــه بیــن رضایــت شــغلی وتعهــد ســازمانی
رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد [ .]28درمطالعــه تقدیســی
وهمــکاران ( )1387معلــوم شــد کــه در دنیــاي پــر رقابــت امــروز
بســیاري از ســازمانها پــی بردهانــد کــه بایــد مدیریــت  HSEرا
جــزء جدایــی ناپذیــر و ضــروري خــود قــرار داده و بــه آن همــان
قــدر اهمیــت و بهــا دهنــد کــه بــه دیگرمدیریــت هــاي ســازمان
میدهنــد [ .]29نتایــج تحقیــق فرشــاد و همــکاران ( )1385نشــان
داد کــه بــا پیــاده ســازي سیســتم  HSEبهبــود معنــی داري در
بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت ایجــاد شــده اســت [ .]30لــذا در
بررسـیها و مطالعــات گذشــته بــا توجــه بــه اینکــه بــه طــور دقیــق
و در خــور توجــه بــه مســاله تأثیــر برنامههــای مدیریــت -بهداشــت،
ایمنــی ومحیــط زیســت ( )HSEبــر رضایــت کارکنــان بخصــوص در

پاک جو و همکاران
صنایــع مشــابه ویــا در ســازمانهایی کــه سیســتم ( )HSEرا پیــاده
ســازی نکردهانــد پرداختــه نشــده بــود ،بــر آن شــدیم کــه بــه
بررســی اثربخــش بــودن برنامههــای مدیریــت ( )HSEوتاثیــر آن
بــر رضایــت کارکنــان بپردازیــم.
روش کار
بــا توجــه بــه ماهیــت و موضــوع ایــن تحقیــق (برنامههــای -مدیریــت
 HSEو رضایــت شــغلی) کــه در حــوزه علــوم مدیریتــی و رفتــاری
اســت روش تحقیــق ازلحــاظ گــردآوری دادههــا از نــوع پیمایشــی
بــوده کــه یــک روش مطالعــه از نــوع کتابخان ـهای و میدانــی اســت
و ازلحــاظ شــیوه تحلیــل دادههــا از نــوع توصیفــی -همبســتگی
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اختصــاص داده اســت و ســپس ایــن اعــداد وارد نــرم افــزار گردیــد.
در گام اول روایــی ( )Justifiabilityمحتــوای پرسشــنامه بــا اســتفاده
از نظــرات اســتاد راهنمــا ،اســتاد مشــاور و نیــز اعضــاي هیئتعلمــی
دانشــگاهها کــه ســابقه پژوهــش و مطالعــه در زمینــه موضــوع
پژوهــش رادارنــد موردســنجش و تائیــد قــرار گرفــت و در مرحلــه
بعــد پایایــی ( )Reliabilityپرسشــنامه موردبررســی قــرار گرفــت.
ایــن کار بــا اســتفاده از دو روش آلفاکرونبــاخ و روش آزمــون-
بازآزمــون ( )Test-retestبــر اســاس وجــود توافــق و ســازگاری
درونــی بیــن آیتمهــای موجــود در پرسشــنامه انجــام شــد .درروش
آزمــون -بــاز آزمــون ( )test-retestابتــدا پرسشــنام ه بیــن تعــداد 21
نفــر از کارگــران توزیــع واطالعــات جمــع آوری گردیــد ســپس بــه
فاصلــه زمانــی دو هفتــه مجــددا ً پرسشــنامه بیــن همــان جمعیــت
قبلــی توزیــع واطالعــات جمــع آوری گردیــد کــه میــزان ایــن ضریــب
بــرای تمامــی ابعــاد هــر دو پرسشــنامه بــاالی  0/70بــود .پرسشــنامه
پــس از تائیــد روایــی و پایائــی آن در اختیــار نمونههــا کــه تعــداد
 60نفــر بودنــد قــرار گرفــت و بــرای ســنجش اثــر بخشــی و نتیجــه
اجــرای برنامههــای موردنظــر در ســازمان ،پرسشــنامهها در دو
مرحلــه یکــی قبــل از مداخلــه و دیگــری بعــد از اجــرای برنامههــا
دراختیــار نمونههــا کــه بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــده بودندقــرار
گرفــت و پاســخها تکمیــل و اطالعــات جمـعآوری گردیــد .دادههــای
بهدســتآمده از پرسشــنامه غالبــاً بهصــورت کیفــی هســتند کــه
دادههــای کیفــی بهصــورت کمــی درآمــده وتوســط نرمافــزار SPSS
 22مــورد پــردازش قــرار گرفــت .در ضمــن بهمنظــور تجزیهوتحلیــل
اطالعــات حاصــل از تحقیــق از مؤلفههــای آمــاری فراوانــی ،درصــد،
میانگیــن ،ضریــب همبســتگی پیرســون ،آزمــون تــی ،آزمــون
کروســکال ،معادلــه رگرســیون چندگانــه و غیــره استفادهشــده اســت.
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میباشــد .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش کارگــران کارخانــه نــوش
آذر جمعــاً  175نفــر هســتند کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران
و روش نمونهگیــری تصادفــی و احتمــال خطــای  %10و بــا فــرض
 q = p = 0/5 ،z = 1 /96و  ،d = 0/1حجــم نمونــه بااســتفاده از
فرمــول زیــر تعــداد  60نفرتعییــن گردیــد:
)n=(Nz2.pq)/(Nd2+Z2 pq
در ایــن گونــه مطالعــات ابــزار ســنجش پرسشــنام ه میباشــد بنابرایــن
بــرای طراحــی پرسشــنامهای کــه بتوانــد همــه مســائل و مشــکالت را
مــورد ارزیابــی وتجزیــه وتحلیــل قــرار دهــد ،انــواع روشهــای ارزیابی
رضایــت شــغلی ماننــد رویدادهــای حســاس ،رفتارهــای آشــکار،
گرایشهــای عملــی ،تکنیکهــای مصاحبــهای و پرسشــنامهای
وهمچنیــن انــواع روشهــای ارزیابــی اثربخشــی ازجملــه مــدل
تعالــی ســازمانی اروپــا (EFQM: European Foundation for
 ، )Quality Managementمــدل انجمــن بینالمللــی مدیریــت
پــروژه (IPMA: International Project Management
 )Associationو ماتریــس ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی (SCIM: Safety
 )Culture Impprove ment Matrixمــورد مطالعــه قــرار گرفــت
کــه منجــر بــه طراحــی پرسشــنامهای شــد کــه ضمن بهــره گیــری از
روشــهای ارزیابــی مــدل تعالــی ســازمانی وروشــهای مشــابه ،مســائل
ومشــکالت مربــوط بــه پروندههــای معاینــات پزشــکی ســالیانه و
نظــرات کارکنــان و چــک لیســتهای بازدیدهــای کارشناســی و...را
نیــز در بــر گیــرد کــه در واقــع پرسشــنامه طراحــی شــده ،شــامل
چــک لیســتی از نواقــص وعوامــل زیــان آور مختلف درزمینــه  HSEو
سایرمســائل ســازمانی ومدیریتــی کــه شناســایی واولویت بندی شــده
و بــه عنــوان شــاخصها ومتغیــر هــای تحقیــق تعییــن شــده اســت.
بدیــن ترتیــب پرسشــنامهای در  3بخــش طراحــی گردیــد .الــف)
شــامل اطالعــات دموگرافیــک .ب) بخــش برنامههــای پیشــنهادی
واحــد  HSEســازمان جهــت رفــع نواقــص وعوامــل زیــان آور مختلف
در قالــب برنامههــای مدیریــت  HSEکــه شــامل برنامههــای:
آمــوزش ،برنامههــای کنترلــی بهداشــت حرفــهای ،برنامههــای

کنترلــی و پیشــگیری ایمنــی ،برنامههــای کنترلــی محیــط زیســتی
و برنامههــای پایــش ســامت میباشــد وایــن پنــج برنامــه بــه
عنــوان شــاخصهای برنامــه مدیریــت  HSEدر نظــر گرفتــه شــده
وتاثیــر اجــرای ایــن برنامههــا بــر روی کارکنــان مــورد ســنجش
قــرار میگیــرد .ج) بخــش رضایــت شــغلی کــه همــان پرسشــنامه
اســتاندارد دانــت بــوده و شــامل شــاخصهای مســئولیتپذیری،
رضایــت از همــکاران ،ماهیــت کار ،کســب موفقیــت ،خطمشــی و
شــرایط کاری ،مدیریــت روابــط انســانی ،مدیریــت فنــی ،قدرشناســی
و پیشــرفت وتاًمیــن امنیــت شــغلی میباشــد .پرسشــنامه ســاخته
شــده در قالــب طیــف لیکــرت بــوده وپاســخها در بــازه  1الــی 5
یاهمــان صفرتــا  100از درجــه رضایــت میباشــد .پرسشــنامه بــه
دســت آمــده از  5ســطح کام ً
المخالفــم ،مخالفــم ،نظــری نــدارم،
ا موافقــم ،تشــکیل شــده کــه گزینــه کامـ ً
موافقــم و کامـ ً
ا مخالفــم
عــدد  ،1گزینــه مخالفــم عــدد  ،2گزینــه نظــری نــدارم عــدد ،3
گزینــه موافقــم عــدد  4وگزینــه کامــ ً
ا موافقــم عــدد  5بــه خــود

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره 4
جدول  :1رتبه بندی ابعاد وشاخصهای برنامه های مدیریت  HSEدر دو حالت قبل وبعداز مداخله

شاخصها

برنامههای پایش سالمت

حداقل

حداکثر

1/33

5

4

1/40

5

3/82

0/69

1/40

5

3/65

0/77

3

1/67

5

3/59

0/81

4

1/80

4/90

3/35

0/67

5

1/54

4/80

3/68

0/57

برنامههای مدیریت  -HSEقبل از مداخله

برنامههای کنترلی وپیشگیری ایمنی
برنامههای کنترلی محیط زیستی
آموزش

برنامههای کنترلی بهداشت حرفهای

نمره کلی برنامههای مدیریت HSE
برنامههای پایش سالمت

میانگین

انحراف معیار

رتبه

0/75

1
2

برنامههای مدیریت  -HSEبعد از مداخله

برنامههای کنترلی وپیشگیری ایمنی
آموزش

برنامههای کنترلی بهداشت حرفهای
برنامههای کنترلی محیط زیستی

نمره کلی برنامههای مدیریت HSE

3/33

5

4/49

0/54

1

2/80

5

4/44

0/51

2

3/17

5

4/29

0/55

3

3

5

4/07

0/46

4

2/80

5

3/89

0/47

5

3/46

4/76

4/24

0/31

جدول  :2رتبه بندی ابعاد وشاخصهای رضایت شغلی در دوحالت قبل وبعد از مداخله
شاخصها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

رتبه

رضایت شغلی قبل از مداخله
مدیریت فنی

2

5

3/99

0/77

2

مسئولیتپذیری

1/50

5

3/93

0/82

3

کسب موفقیت

2/25

5

3/88

0/54

4

مدیریت روابط انسانی

1

5

3/68

0/95

5

ماهیت کار

1

5

3/63

0/97

6

خطمشی و شرایط کاری

1/40

5

3/39

0/81

7

قدرشناسی و پیشرفت

1/40

5

3/21

0/83

8

تأمین و امنیت شغلی

1

5

2/88

1/14

9

2/01

4/98

3/63

0/61

رضایت از همکاران

نمره کلی رضایت شغلی

رضایت شغلی بعد از مداخله
مدیریت فنی
رضایت از همکاران

3

5

4/49

0/60

2

مسئولیتپذیری

3

5

4/42

0/58

3

3/25

5

4/41

0/45

4

2

5

4/19

0/78

5

خطمشی و شرایط کاری

2/60

5

4/11

0/60

6

مدیریت روابط انسانی

1/75

5

3/86

0/63

7

قدرشناسی و پیشرفت

2

4/20

3/28

0/48

8

تأمین و امنیت شغلی

1

4/50

2/94

0/85

9

2/92

4/72

4/04

0/36

کسب موفقیت
ماهیت کار

نمره کلی رضایت شغلی
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3/50

5

4/62

0/46

1
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1/50

5

4/05

0/78

1

پاک جو و همکاران
یافتهها
تمامــی شــرکتکنندگان در مطالعــه مــرد بــوده ومیانگیــن ســنی
وانحــراف معیارشــرکتکنندگان بــه ترتیــب  36/08و  5/98ســال
(دامنــه ســنی  20تــا  48ســال) میباشــد %90 .افــراد متأهــل بــوده
و  %60/1افــراد دارای ســابقه کاری باالتــر از  10ســال میباشــند
در خصــوص میــزان تحصیــات ،افــراد بــا ســطح تحصیــات دیپلــم
بیشــترین فراوانــی را در میــان افرادشــرکتکننده دارنــد (میانگیــن
 66/7درصــد) .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای کنتــرل عوامــل
مداخلــه گــر مخــدوش کننــده اقداماتــی بــکار گرفتــه شــد کــه بــه
چنــد مــورد اشــاره میکنیــم :الــف) شــاخص حقــوق ودســتمزد از

پرسشــنامه حــذف ودرنمــره رضایــت شــغلی منظــور نگردیــد .ب)
قبــل از انجــام پژوهــش ،شــرکت کننــدگان طــی جلســهای بــا
حضــور مســئولین در خصــوص اهــداف پــروژه توجیــه شــدند .ج)
مطالعــه در بــازه زمانــی کــه تغییــری در دســتمزدها وســایرعوامل
انگیزشــی از وجــود نداشــت صــورت گرفــت .د) در زمــان تحلیلهــای
آمــاری ،نــرم افــزار  SPSSطــوری تنظیــم شــد تــا متغیرهایــی مثــل
ســن ،ســطح تحصیــات و ....کــه ممکــن بــود اثــر مخــدوش کننــده
داشــته باشــد تعدیــل شــوند .ه) جهــت جلوگیــری ازســوگیری در
نمــره دهــی افــرادی کــه غیبتهــای طوالنــی داشــتند ونیــز افــراد بــا
ســابقه کــم ،کنارگذاشــته شــدند.

جدول  :3بررسی همبستگی بین برنامههای  HSEو رضایت شغلی با ضریب همبستگی پیرسون (قبل از مداخله)

برنامههای مدیریت HSE

آموزش

مسئولیتپذیری
ضریب همبستگی
P-value
رضایت ازهمکاران
ضریب همبستگی
P-value

کسب موفقیت
ضریب همبستگی
P-value
ط مشی و شرایط کاری
خ 
ضریب همبستگی
P-value
مدیریت روابط انسانی
ضریب همبستگی
P-value
مدیریت فنی
ضریب همبستگی
P-value
قدرشناسی و پیشرفت
ضریب همبستگی
P-value

نمره کلی رضایت شغلی
ضریب همبستگی
P-value

0/503
0/000

0/397
0/002

0/398
0/002

0/393
0/002

0/523
0/000

0/576
0/000

0/314
0/015

0/329
0/010

0/468
0/000

0/435
0/001

0/383
0/003

0/499
0/000

0/322
0/012

0/422
0/001

0/291
0/024

0/223
0/087

0/328
0/010

0/408
0/001

0/408
0/001

0/686
0/000

0/579
0/000

0/611
0/000

0/366
0/004

0/679
0/000

0/396
0/002

0/693
0/000

0/370
0/004

0/339
0/008

0/341
0/008

0/547
0/000

0/449
0/000

0/563
0/000

0/480
0/000

0/468
0/000

0/329
0/010

0/590
/000

0/367
0/004

0/696
0/000

0/664
0/000

0/578
0/000

0/431
0/001

0/699
0/000

0/196
0/134

0/678
0/000

0/456
0/000

0/445
0/000

0/310
0/016

0/528
0/000

0/515
0/000

0/765
0/000

0/660
0/000

0/617
0/000

0/549
0/000

0/798
0/000

15

] [ DOI: 10.21859/johe-03042

تأمین و امنیت شغلی
ضریب همبستگی
P-value

0/468
0/000

0/430
0/001

0/544
0/000

0/466
0/000

0/583
0/000

0/645
0/000
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ماهیت کار
ضریب همبستگی
P-value

برنامههای
برنامه های
بهداشت حرفهای پیشگیری وایمنی

برنامه های
کنترلی محیط
زیستی

نمره کلی
برنامههای پایش
برنامههای HSE
سالمت

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره 4
جدول  :4بررسی همبستگی بین برنامه های  HSEو رضایت شغلی باضریب همبستگی پیرسون (بعد از مداخله)
آموزش

برنامههای
برنامه های
بهداشت حرفهای پیشگیری ایمنی

برنامه های کنترلی
محیط زیستی

برنامههای
پایش سالمت

نمره کلی
برنامههای HSE

مسئولیتپذیری
ضریب همبستگی
P-value

0/239

0/243

0/360

0/352

0/422

0/457

0/066

0/061

0/005

0/006

0/001

0/000

رضایت از همکاران
ضریب همبستگی
P-value

0/308

0/202

0/100

0/196

0/391

0/309

0/017

0/122

0/447

0/136

0/002

0/016

ماهیت کار
ضریب همبستگی
P-value

0/133

0/138

0/315

0/347

0/263

0/351

0/311

0/293

0/014

0/007

0/042

0/006

کسب موفقیت
ضریب همبستگی
P-value

0/261

0/214

0/217

0/152

0/367

0/322

0/044

0/100

0/096

0/250

0/004

0/012

خطمشی و شرایط
کاری
ضریب همبستگی
P-value

0/237

0/584

0/390

0/444

0/214

0/507

0/068

0/000

0/002

0/000

0/101

0/000

مدیریت روابط انسانی
0/042

0/000

0/030

0/087

0/852

0/175

مدیریت فنی
ضریب همبستگی
P-value

0/289

0/496

0/325

0/323

0/228

0/424

0/025

0/000

0/011

0/012

0/080

0/001

قدرشناسی و پیشرفت
ضریب همبستگی
P-value

0/131

0/512

0/496

0/382

0/143

0/218

0/317

0/000

0/000

0/003

0/277

0/095

تأمین و امنیت شغلی
ضریب همبستگی
P-value

0/121

0/573

0/398

0/328

0/224

0/347

0/357

0/000

0/002

0/011

0/085

0/007

نمره کلی رضایت شغلی
ضریب همبستگی
P-value

0/022

0/000

0/000

0/259

0/003

0/000

بهمنظــور بررســی اثربخشــی مداخــات اجراشــده ،نمــرات ابعــاد
مختلــف پرسشــنامه (برنامههــای مدیریــت  HSEو رضایــت شــغلی)
قبــل و بعــد از مداخلــه بــا یکدیگــر مقایســه گردیــد (جــداول 1
و  .)2طبــق نتایــج آنالیزهــای آمــاری انجامشــده ،نمــرات ابعــاد
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آمــوزش ،برنامههــای کنترلــی بهداشــت حرفــهای ،برنامههــای
کنترلــی پیشــگیری و ایمنــی ،برنامههــای پایــش ســامت ،نمــره
کلــی برنامههــای مدیریــت  ،HSEمســئولیتپذیری ،رضایــت از
همــکاران ،ماهیــت کار ،کســب موفقیــت خطمشــی و شــرایط کاری،

] [ DOI: 10.21859/johe-03042

0/296

0/511

0/468

0/148

0/374

0/577
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ضریب همبستگی
P-value

0/264

0/610

0/280

0/225

0/025

0/177

پاک جو و همکاران
مدیریــت فنــی و نمــره کلــی رضایــت شــغلی بهطــور معنــیداری
ازلحــاظ آمــاری بعــد از انجــام مداخــات افزایشیافتــه اســت
( .)0/0<Pvalueوهمچنیــن تصویرهــای شــماره  1و  2میانگیــن
هــر یــک ازدو ابعــاد مربــوط بــه پرسشــنامه موردبررســی را قبــل
وبعــداز مداخلــه نشــان میدهنــد .بــا مقایســه نمــرات رتبــه بنــدی
قبــل وبعدازمداخلــه هــر یــک از ابعــاد پرسشــنامههای برنامههــای
مدیریــت  HSEورضایــت شــغلی مالحظــه میگــردد کــه بیشــترین
نمــره برنامههــای مدیریــت  HSEدر هــردو حالــت قبــل وبعــداز
مداخلــه مربــوط بــه شــاخص «برنامههــای پایــش ســامت» بــه
ترتیــب بــا میانگیــن  4/00و  4/49وبیشــترین نمــره رتبــه بنــدی
شــاخصهای رضایــت شــغلی مربــوط بــه «مدیریــت فنــی» بــه ترتیــب
بــا میانگیــن  4/05و  4/62میباشــد .بهمنظــور بررســی ارتبــاط
وهمبســتگی بیــن «نمــره کلــی برنامههــای مدیریــت  HSEو ابعــاد
آن» و «رضایــت شــغلی و ابعــاد آن» قبــل وبعــداز انجــام مداخلــه از
ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون پیرســون
در جــداول  3و  4ارائهشــده اســت .طبــق یافتههــا ،بیــن نمــره کلــی

5
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2.5
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1.5
1
0.5
0

جهــت بررســی میــزان تاثیرگــذاری برنامههــای  HSEبــر رضایــت
شــغلی بــا توجــه بــه اینکــه نمــره کلــی برنامههــای مدیریــت HSE
و برخــی ابعــاد آن شــامل آمــوزش ،برنامــه هــای کنترلــی بهداشــت

5
4
3
2

1

HSE

0

HSE

تصویر  :1رتبه بندی برنامههای مدیریت HSE

حرفــهای ،برنامههــای کنترلــی پیشــگیری وایمنــی و برنامــه
هــای پایــش ســامت بــا رضایــت شــغلی دارای همبســتگی مثبــت
و معنیــداری بودنــد ،تمامــی ابعــاد بــا هــم وارد مــدل رگرســيون
خطــي چندگانــه بــه روش رو بــه عقــب شــدند تــا تأثیرگذارتریــن
ابعــاد برنامــه هــای مدیریــت  HSEبــر رضایــت شــغلی شناســایی
شــوند .معادلــه خطــی رگرســیون بــه شــکل زیــر میباشــد:
Y=57/1+126/0X1+263/0X2+193/0 X3+111/0X4

نتایــج حاصــل از آنالیــز رگرســیون در جــدول  5ارائــه شــده اســت.
همانطــور کــه مالحظــه مــی گــردد ابعــاد برنامــه هــای کنترلــی
بهداشــت حرفــه ای ،برنامــه هــای کنترلــی پیشــگیری و ایمنــی و
آمــوزش بــه ترتیــب دارای بیشــترین تأثیــر بــر رضایــت شــغلی مــی
باشــند.

جدول  :5آنالیز رگرسیون خطی چندگانه رضایت شغلی ()Y

مقدار ثابت

1/57

0/459

-

3/413

0/001

آموزش ()X1

0/126

0/073

0/191

1/739

0/087

برنامههای بهداشت
حرفهای ()X2

0/263

0/099

0/335

2/651

0/010

برنامههای پیشگیری
وایمنی ()X3

0/193

0/089

0/270

2/163

0/035

برنامههای پایش سالمت
()X4

0/111

0/123

0/168

1/261

0/099

متغیر
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ضریب رگرسیون تطبیق
نشده B

خطای
معیار

ضريب رگرسيون تطبيق
شده Beta

مقدار آزمون
t

معنی دار بودن
آماری
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تصویر  :2رتبه بندی شاخصهای رضایت شغلی

برنامههــای مدیریــت  HSEو نمــره کلــی رضایــت شــغلی و تمامــی
ابعــاد آن در نتایــج قبــل از مداخلــه ،رابطــه مثبــت و معنـیدار وجــود
دارد .در نتایــج بعــداز مداخلــه نیــز بیــن نمــره کلــی برنامههــای
مدیریــت  HSEو نمــره کلــی رضایــت شــغلی وتمامــی ابعــاد آن
بهجــز متغیرهــای «مدیریــت روابــط انســانی» و «قدرشناســی و
پیشــرفت» نیــز همبســتگی مثبــت و معنــی داری مشــاهده شــد.
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بحث ونتیجه گیری
درپژوهــش حاضــر باتوجــه بــه هــدف اصلــی آن ،اثربخــش بــودن
برنامههــای مدیریــت  HSEو ارتبــاط آن بــا رضایــت شــغلی در
بیــن کارکنــان کارخانــه روغــن نباتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بررس ـیها (جــداول  1و  )2نشــان میدهــد کــه نمــرات شــاخصهای
مختلــف پرسشــنامه (برنامههــای مدیریــت  HSEو رضایــت
شــغلی) درابعــاد آمــوزش ،برنامههــای کنترلــی بهداشــت حرف ـهای،
برنامههــای کنتــرل و پیشــگیری ایمنــی ،برنامههــای پایــش
ســامت ،نمــره کلــی برنامههــای مدیریــت  ،HSEمســئولیتپذیری،
رضایــت از همــکاران ،ماهیــت کار ،کســب موفقیــت ،خطمشــی و
شــرایط کاری ،مدیریــت فنــی و نمــره کلــی رضایــت شــغلی بهطــور
معن ـیداری ازلحــاظ آمــاری بعــد از انجــام مداخــات افزایشیافتــه
اســت وهمچنیــن بیــن نمــره کلــی برنامههــای مدیریــت  HSEو
نمــره کلــی رضایــت شــغلی و تمامــی ابعــاد آن قبــل از مداخلــه
ونیــز بیــن نمــره کلــی برنامههــای مدیریــت  HSEو نمــره کلــی
رضایــت شــغلی و تمامــی ابعــاد آن بهجــز متغیرهــای «مدیریــت
روابــط انســانی» و «قدرشناســی و پیشــرفت» بعــد از مداخلــه
نیــز همبســتگی مثبــت و معنــیداری مشــاهده شــد (.)P > 0/05
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه برنامههــای  HSEاثربخــش
بــوده وبارضایــت شــغلی ارتبــاط مســتقیم دارد .همچنیــن نتایــج
حاصــل از آنالیــز آمــاری بــا توجــه بــه اهــداف فرعــی پژوهــش کــه
مــوارد زیــر را شــامل میشــد مــورد بررســی قــرار گرفــت:
-1شناســایی و اولویتبنــدی تأثیــر برنامههــای مدیریــت  HSEبــر
رضایــت شــغلی کارکنــان.
-2کاهــش حــوادث و بیماریهــا و تأمیــن ،حفــظ و ارتقــاء ســامت
جســمی ،روانــی واجتماعــی افــراد
-3تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان
 -4شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
دربحــث شناســایی واولویتبنــدی تأثیربرنامههــای مدیریــت HSE
بــر رضایــت شــغلی کارکنــان نتایــج نشــان داد کــه ابعــاد برنامههــای
کنترلــی بهداشــت حرفــهای ،برنامههــای کنترلــی و پیشــگیری
ایمنــی و آمــوزش بــه ترتیــب دارای بیشتریــن تأثیــر بــر رضایــت
شــغلی میباشــند .در مــورد بررســی کاهــش بیماریهــاو حــوادث
و تأمیــن ،حفــظ و ارتقــاء ســامت جســمی ،روانــی اجتماعــی افــراد
نتایــج نشــان میدهــد کــه کــه بعــد از اجــرای برنامــه  HSEنمــره
رضایــت از متغیرهــای زیــر گــروه برنامههــای کنترلــی بهداشــت
حرفــهای و برنامههــای پایــش ســامت مربــوط بــه پیشــگیری از
بیمارهــا و نیــز زیــر گــروه برنامههــای پیشــگیری ایمنــی و آمــوزش
در پیشــگیری از وقــوع از حــوادث بهطــور معنــیداری افزایــش
داشــته اســت لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اجــرای برنامههــا در
کاهــش حــوادث وبیماریهاوحفــظ وارتقاءســامتی مؤثربــوده اســت.

در بحــث «تعییــن میــزان رضایــت شــغلی کارکنــان ،بررســیها
نشــان داد کــه نمــره کلــی رضایــت شــغلی در ایــن واحــد قبــل از
اجــرای برنامههــای  HSEکــه عــدد  3/63و بــا انحــراف معیــار 0/61
بــوده لــذا بعــداز اجــرای برنامههــا بــه عــدد  4/04بــا انحــراف معیــار
 0/36ارتقــاء پیداکــرده اســت .در خصــوص شناســایی عوامــل مؤثــر
بــر رضایــت شــغلی نتایــج رتبــه بنــدی شــاخصها قبــل و بعــد از
انجــام مداخلــه نشــان میدهــد کــه کلیــه ابعــاد وشــاخص هــای
برنامههــای مدیریــت  HSEبررضایــت شــغلی مؤثــر هســتند.
ضمــن اینکــه برخــی ازابعــاد رضایــت شــغلی مانندشــاخصهای
مدیریــت روابــط انســانی ،قدرشناســی و پیشــرفت وتأمیــن امنیــت
شــغلی پایینتریــن نمــره را کســب کــرده ومدخلــه تأثیــر چندانــی
در ایــن شــاخصها نداشــته اســت لــذا میتــوان تفســیر کــرد کــه
افــراد ازامنیــت شــغلی ،سیســتم پــاداش دهــی و ترفیــع ونحــوه
رفتــار سرپرپرســتان رضایــت کمــی دارنــدو برنامههــای اجراشــده در
ایــن شــاخصها مؤثــر نبــوده اســت .کــه مؤیــد چندبعــدی بــودن
رضایــت شــغلی اســت و از عوامــل دیگــری ماننــد عوامــل مدیریتــی
وانگیزشــی...تبعیت میکنــد .بنابریــن در ایــن واحــد صنعتــی
توجــه بــه مســائل امنیــت شــغلی ،تعامــل مدیــران بــا زیردســتان،
ایجــاد انگیــزش باسیســتم ترفیــع ،پــاداش و ...حائــز اهمیــت اســت.
بررســی ومقایســه نتایــج بــا برخــی پیشــینهها بیانگــر آن اســت
کــه بــا اجــرای برنامههــا وبهبــود شــاخص کنترلــی و پیشــگیری
ایمنــی وضعیــت سیســتم در جهــت بهبــود وضعیــت ایمنــی و
کاهــش حــوادث پیــش رفتــه کــه درراســتای پژوهشهــای پــور
ســلیمان ودرخشــان جــزری ( )1394وحســینی ( )1389میباشــد
[ .]22 ,15بهبــود واثربخــش بــودن برنامههــا کــه افزایــش میــزان
رضایــت شــغلی را درپــی داشــته اســت لــذا اجــرای برنامههــا بــا
تأثیــر بــر رضایــت کارکنــان و افزایــش تــاش وکوشــش کارکنــان
در جهــت پیشــرفت و تعالــی ســازمان بــوده کــه بــا پژوهشــهای
محمدفــام ( ،)1389ناصــری ( )1393و مردانــی ( )1392هــم راســتا
اســت [ .]17 ,16 ,7بــا اجــرای برنامههــای مدیریــت  HSEکــه در
جهــت کاســتن از مســائل ومشــکالت ارگونومیکــی ،اســترس وفشــار
کاری وروانــی بــوده ونتایــج نشــان میدهــد کــه ایــن برنامههــا بــا
اســترس وفشــار روانــی رابطــه معکــوس دارد ونیــز اســترس وفشــار
بــا رضایــت شــغلی رابطــه منفــی دارد بنــا برایــن تحقیــق حاضــر
بــا مطالعــات متیــو ( ،)2013بشــیر ( )2010و رابــرت کــر ()2009
هــم خوانــی دارد [ .]14 ,11 ,9درپژوهــش حاضــر در رتبهبنــدی
نتایــج شــاخصهای رضایــت شــغلی کارکنــان ،شــاخص مدیریــت
فنــی باالتریــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داد و پـسازآن رضایــت
از همــکاران قــرار داشــت همچنیــن ،شــاخصهای تأمیــن و ایمنــی،
قدرشناســی و پیشــرفت نیــز بــه ترتیــب پایینتریــن رتبههــا را
بــه خــود اختصــاص دادنــد درحالیکــه در پژوهــش خــدا یــاری

پاک جو و همکاران

سپاسگزاری
شایســته اســت از اســتاد گرامــی ،خانــم دکترمیــرزا ابراهیــم طهرانــی
بــه عنــوان اســتاد راهنمــا ،از مدیریــت کارخانــه نــوش آذر بــه جهــت
اجــرای برنامههــای  ،HSEاز کارکنــان شــرکت نــوش آذر کــه
همــکاری کاملــی داشــتند و همــه کســانی کــه بــه نحــوی در انجــام
ایــن پژوهــش همــکاری نمونــد تقدیــر وتشــکر مینمایــم.

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-07

فــرد ( )1388بــه ترتیــب رضایــت از همــکاران ،مدیریــت فنــی و
ماهیــت کار بیشــترین اهمیــت را کســب کــرده اســت [ ] 27و در
نتایــج تحقیــق جهانــی و همــکاران ( )1389بیشــترین نمــره رضایــت
شــغلی مربــوط بــه ارتبــاط بــا همــکاران بــود [ .]26همچنیــن
درشــاخصهای رضایــت شــغلی ،پژوهــش حاضــر نتایجــی مشــابه
مطالعــه مردانــی ( )1392ایــن داشــته اســت [ .]17در پژوهــش
حاضــر شــاخص تأمیــن و ایمنــی کمتریــن رتبــه را کســب کــرده
بــه ایــن معنــی کــه کارکنــان از امنیــت شــغلی خــود رضایــت کمــی
دارنــد ،ایــن یافتــه درراســتاي تحقیــق اســتوار امیــرزاده خاتونــی
( )1387میباشــد []28؛ کــه میتــوان گفــت علــت ایــن اختــاف
مربــوط بــه شــرایط ســازمان میباشــد.
باتوجــه بــه اینکــه ابزارمورداســتفاده ایــن تحقیــق ،پرسشــنامه محقق
ســاختهای بــود لــذا در مطالعــات آینــده میتــوان بــا اثبــات روایــی
وپایایــی ایــن ابــزار و ابزارهائــی کــه محققیــن دیگــر مــورد اســتفاده
قــرار دادهانــد ،یــک روش اســتانداردی را تدویــن ومــورد اســتفاده
قــرار داد .بــا توجــه بــه معنــیدار بــودن رابطــه بیــن برنامههــای
مدیریــت  HSEو رضایــت شــغلی ،هرچــه ایــن برنامههــا بهصــورت
منســجم و دقیقتــر و باکیفیــت بیشــتری اجــرا شــود اثــر آن بــر
رضایــت کارکنــان بیشــتر خواهــد بــود لــذا بــرای اثربخشــی بیشــتر
برنامههــا وافزایــش رضایــت کارکنــان نــکات زیــر بــه مدیــران
پیشــنهاد میگــردد -1 :بــا توجــه روش مطالعــه ایــن پژوهــش
ونتایــج اثربخــش اجــرای برنامههــای مدیریــت  HSEوتاثیــر آن
در کاهــش بیماریهــا وحــوادث و افزایــش رضایــت شــغلی وتعالــی
ســازمان ،ایــن برنامههــا در همــه ســازمانها حتــی ســازمانهائی کــه
سیســتم مدیریــت  HSEراپیــاده ســازی نکــرده اندقابــل اجرابــوده
ومــی توانــد یــک راهکارمناســبی درجهــت افزایــش رضایــت کارکنان
مورداســتفاده قرارگیــرد میباشــد.
-2بــا اجــرای دقیــق ضوابــط معاینــات بــدو اســتخدام ،واگــذاری
شــغل براســاس اســتعداد وتوانمنــدی وعالئــق فــرد باشــد و
همچنیــن بعدازمعاینــات ادواری ،درصــورت ضــرورت تغییــر شــغل
بــرای جلوگیــری از صدمــات بعــدی بــه طورجــدی در دســتور کار
قــرار گیــرد.
-3سیســتم پــاداش دهــی وتشــویق وتنبیــه را بــر اســاس عملکــرد
واقعــی کارکنــان صــورت دهنــد.

 -4اهمیــت دادن بــه مشــارکت کارکنــان در تصمیــم گیریهــا و
دادن مســئولیت بــه آنهــا.
 -5بــا شناســائی افــراد مســئولیت پذیــر ،شــغلهای حســاس و
پرخطــر را کــه نیــاز بــه توجــه و مســئولیت پذیــري بیشــتري دارد
بــه ایــن افــراد واگــذار کننــد.
-6بــا ایجــاد فرصتهــای ترقــی و پیشــرفت (ماننــد گرفتــن گــروه
باالترشــغلی بــراي کارکنــان) ،جابجایــی و دادن پســتهای باالتــر
متناســب باتجربــه و توانایــی آنهــا ،زمینــه تقویــت حــس کســب
موفقیــت را در افــراد ایجــاد نماینــد.
-7بــا ایجــاد یــک برنامــه چرخــش کار مناســب ،ضمــن ایجــاد تنــوع
در کار ،آســیبهای شــغلی بــه لحــاظ ســختی کار راکاهــش دهنــد.
-8در ســازمان ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه کارکنــان احســاس امنیــت
شــغلی بیشــتری بکننــد.
-9دادن اســتقالل نســبی بــراي انجــام وظایــف بــه کارکنــان ،فراهــم
نمــودن امــکان مشــارکت کارکنــان در برنامــه ریزيهــا و تصمیــم
گیریهــا و همچنیــن واگــذاري امــور بــه آنهــا رامــورد توجــه قــرار
دهنــد.
محدودیتهائــی کــه ایــن مطالعــه بــا آن مواجــه بــود میتــوان بــه 2
مــورد اشــاره کــرد :اول اینکــه تنهــا بــه نظــر کارکنــان اکتفــا گردیــد
لــذا در مطالعــات آینــده میتــوان از شــاخصهای عینــی ترهمچــون
تعــداد روزهــای غیبــت ناشــی از کار ،خروجیهــای ســازمانی،
کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان ،پرداخــت غرامــت و غیــره جهــت
بــرآورد میــزان رضایــت شــغلی کارکنــان اســتفاده نمــود و دیگــر
اینکــه چــون گــروه موردمطالعــه از کارشناســان خبــره نیســتند،
پاس ـخهای افــراد بــه ســؤاالت بســته بــه ســطح ســواد و آگاهیهــای
افــراد ،تجربــه ،ســن وموقعیــت هــای اجتماعــی نظــر اشــخاص باهــم
فــرق میکنــد.
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Abstract
Introduction: Today, every organization needs healthy and efficient employees to
survive and develop, and also organizations should be able to utilize the full potential of
their employees and put the right person into every position. To achieve this goal, HSE
management programs should be seamlessly implemented to eliminate parallel activities
and create a balance in the organization's current affairs by motivating the staff, increasing
productivity, and saving money. Therefore, this study aimed to study the efectiveness of
HSE management programs and its relationship with job satisfaction in the Noosh Azar
Companyat the west of Tehran.
Methods: In this descriptive-analytical study, 60 persons from the staff of the Noosh
Azar Company were randomly selected using the Cochran formula. The assessment tool
was a researcher-made questionnaire, which its validity was confirmed by the professors
and faculty members and its reliability was measured using Cronbach's alpha. Data were
analyzed using the SPSS 22 software.
Results: The results showed that there was a significant and positive correlationbetween
the total score of the HSE programs and the total score of job satisfaction and all of
its dimensions before and after the intervention. Regarding the ranking of the HSE
management indicators, "professional health control programs" had the highest scores
and regarding the ranking of the job satisfaction indexes, "technical management" had the
highest score.
Conclusions: Considering the significant relationship between job satisfaction and HSE
management programs, it is recommended that these programs be implemented coherently
and with a higher quality to improve the employees' satisfaction.

