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چکیده
مقدمــه: امــروزه هرســازمانی بــرای ادامــه حیــات و توســعه خــود بــه داشــتن نیــروی انســانی ســالم و کارآمــد و 
به کارگیــری به جــا و شایســته از ایــن ســرمایه نیازمنــد اســت و تحقــق ایــن امــر تنهــا بــا اجــرای برنامه هایــی 
در قالــب مدیریــت HSE بــه  صــورت یکپارچــه امکان پذیــر اســت تــا ضمــن حــذف فعالیت هــای مــوازی باعــث 
ایجــاد تعــادل در امــور جــاری ســازمان شــده و بــا ایجــاد انگیــزه در کارکنــان به صرفــه جویــی در هزینه هــا و 
افزایــش بهــره وری منجــر  شــود. هــدف اصلــی آن بررســی اثربخشــی برنامه هــای مدیریــت HSE و ارتبــاط آن 

بــا رضایــت شــغلی در کارخانــه نــوش آذر می باشــد.
ــه  و تحلیــل داده هــا به صــورت توصیفــی- ــن مطالعــه به صــورت پیمایشــی و تجزی روش کار: روش تحقیــق ای

تحلیلــی اســت. جامعــه آمــاری آن، کارکنــان نــوش آذر کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و بــا روش تصادفــی 
تعــداد 60 نفــر تعییــن گردیــد. ابــزار ســنجش، پرسشــنامه  محقــق ســاخته ای بــود کــه روایــی آن بــا اســتفاده 
از نظــرات اســاتید و اعضــاي هیئت علمــی تائیــد وپایایــی آن بــا روش کرونبــاخ، مــورد ســنجش قــرار گرفــت. 

ــا نرم افــزار SPSS 22 تجزیــه  و تحلیــل گردیــد. داده هــا ب
يافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن نمــره کلــی برنامه هــای مدیریــت HSE و نمــره کلــی رضایــت شــغلی 
ــدی  ــه رتبه بن ــود دارد. در زمین ــی داری وج ــت و معن ــه مثب ــه رابط ــد از مداخل ــل و بع ــاد آن قب ــی ابع و تمام
ــدی  ــه رتبه بن ــه ای" و در زمین ــت حرف ــی بهداش ــای کنترل ــاخص "برنامه ه ــت HSE، ش ــاخص های مدیری ش

ــود. ــره ب ــی" دارای بیشــترین نم ــت شــغلی، شــاخص"مدیریت فن شــاخص های رضای
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه معنــی داری رابطــه بیــن برنامه هــای مدیریــت HSE و رضایــت شــغلی، هرچــه 
ــان  ــت کارکن ــر رضای ــر آن ب ــر و باکیفیــت بیشــتری اجــرا شــود اث ــا به صــورت منســجم و دقیقت ــن برنامه ه ای

بیشــتر خواهــد بــود.
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مقدمه
ــن  ــه باالتری ــتیابي ب ــازماني دس ــر س ــدف ه ــن ه ــلماً مهم تری مس
ــل  ــت و از عوام ــه اس ــره وری بهین ــا به ــن ی ــره وری ممک ــطح به س
ــام  ــای انج ــزار، روش ه ــرمایه، اب ــوان از س ــره وری می ت ــر در به مؤث
ــر  ــانی ماه ــروی انس ــان نی ــرد. بی گم ــام ب ــاني ن ــروي انس کار و نی
ــازمانی  ــداف س ــه اه ــیدن ب ــای رس ــن ابزاره ــد از مهم تری و کارآم
ــاني  ــروي انس ــرا نی ــت زی ــازمانی هس ــر س ــره وری ه ــش به وافزای
ــي  ــازمان دارد یعن ــره وری س ــش و کاهــش به ــم در افزای نقشــي مه
ــات  ــاوري وامکان ــن فن ــرمایه و بهتری ــترین س ــازمان از بیش ــر س اگ
برخــوردار باشــد، امــا فاقــد نیــروي انســاني مولــد و باانگیــزه باشــد، 
بــه هــدف خــود نخواهــد رســید و تربیــت و حفــظ نیــروی انســانی 
متخصــص وکارآمدجزءاولویت هــای اساســی سازمان هاســت ]1[. 
ــای  ــاره رفتاره ــادی درب ــات زی ــازمان ها مطالع ــر س درســال های اخی
فــردی، اجتماعــی و نگــرش افــراد و روابــط ســازمانی آن هــا در محیط 
ــی  ــا و پیش بین ــا و رفتاره ــی از نگرش ه ــد و آگاه ــام داده ان کار انج

ــروری  ــری ض ــازمان ام ــرفت س ــی و پیش ــرای تعال ــا ب عکس العمل ه
ــازمان و  ــا کار و س ــه ب ــات در رابط ــوع مطالع ــن ن ــه ای اســت ]2[ ک
ــده ای  ــش پدی ــان عینیت بخ ــه شغلش ــبت ب ــراد نس ــی اف ــرش کل نگ
ــود  ــغلی تعبیرمی ش ــت ش ــام رضای ــه ن ــه از آن ب ــت ک ــاری اس رفت
]3[. رضایــت شــغلی )Satisfaction( ســه ســازه مجــزا ولــی مرتبــط 
ــاور  ــغل، ب ــیابی ش ــد از ارزش ــه عبارتن ــرد ک ــی گی ــم را دربرم باه
ــت  ــغل ]4[. رضای ــورد ش ــی در م ــات عاطف ــغل و تجربی ــتن ش داش
شــغلی را می تــوان عاملــی روانــی قلمــداد کــرد و آن را نوعــی 
ــی  ــت؛ یعن ــتغال پنداش ــرایط اش ــغل و ش ــا ش ــی ب ــازگاري عاطف س
ــن  ــد، در ای ــرد بده ــه ف ــوب را ب ــذت مطل ــر ل ــغل موردنظ ــر ش اگ
حالــت فــرد از شــغلش راضــی اســت ]5[. رضایــت شــغلی مفهومــی 
چندبعــدی اســت و بــا عوامــل متعــددي ارتبــاط دارد. به عبارت دیگــر 
ــد  ــل حاصــل خواه ــه ای از عوام ــق مجموع ــا تحق ــت شــغلی ب رضای
ــد شــامل ماهیــت و شــرایط کار، حقــوق  ــن عوامــل می توان شــد، ای
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و دســتمزد، فرصت هــای موجــود بــراي پیشــرفت و ارتقــاي شــغلی، 
نحــوه سرپرســتی، روابــط بــا همــکاران و غیــره باشــد ]6[. نارضایتــی 
ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــی کاه ــل اصل ــی از عوام ــد یک ــغلی می توان ش
ــغلی  ــی ش ــاری نارضایت ــانه های رفت ــن نش ــد. از عمده تری ــراد باش اف
ــد از: غیبــت از کار، افزایــش حــوادث ناشــی از کار، کاهــش  عبارت ان
بهــره وری. از دیگــر پیامدهــای اصلــی نارضایتــی شــغلی، رهــا کــردن 
ــد  ــی مانن ــی و تجرب ــاغل تخصص ــت. در مش ــص اس ــه و تخص حرف
ــا  ــن پیامده ــانی ای ــات انس ــاوره ای و خدم ــی و مش ــاغل آموزش مش
خســارت ســنگینی بــر جامعــه وارد می کنــد. حالــت دیگــر این اســت 
کــه کارکنــان ناراضــی در انتظــار رســیدن بازنشســتگی روزشــماری 
ــره و  ــانی بی به ــروی انس ــا نی ــازمان ب ــت س ــن حال ــد در ای می کنن
ــت  ــر رضای ــر ب ــل مؤث ــی دســت به گریبان اســت. از عوام ــد کارای فاق
شــغلی، ماهیــت و شــرایط کار از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت 
چراکــه ســالمت جســمی، روانــی و اجتماعــی شــاغلین و ســایر افــراد 
ذینفــع ســازمان، تحــت تأثیــر ماهیــت و شــرایط کار اســت و ســازمان 
ــی اســت؛ و  ــاً بی معن ــد تقریب ــالم و کارآم ــروی انســانی س ــدون نی ب
ــظ و  ــن، حف ــان آور( و تأمی ــل زی ــط کار )عوام ــرایط محی ــرل ش کنت
ــازمانی  ــاغلین( و برون س ــازمانی )ش ــراد درون س ــالمت اف ــاء س ارتق
)مشــتریان، افــراد جامعــه...( و حفــظ منافــع ســازمان جــزء وظایــف 
 HSE: Health,( ــت ــت و محیط زیس ــی، بهداش ــد ایمن ــی واح ذات

Safety & Enviromental( هــر ســازمانی می باشــد.
کشــورهای  در  ســازمان ها  از  بســیاری  اخیــر  ســال های  در 
 EAP:( صنعتــی بــا تمهیداتــی ازجملــه برنامــه کمــک بــه کارکنــان
ــدی از  ــا به طورج ــیده اند ت Employe Assistant Program( کوش
ــد.  ــه نماین ــا آن مقابل ــد و ب مشــکالت موجــود در محیــط کار بکاهن
یکــی از برنامه هــای مؤثــر در ایــن زمینــه بهبــود برنامه هــای 
ــدف  ــه باه ــت HSE ک ــای مدیری ــت. برنامه ه ــت HSE هس مدیری
گــذاری جهــت تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت افــراد و بــا اهــداف 
ــه ســالمت  ــزی مشــخص بخصــوص در مقول و خط مشــی و برنامه ری
ــه  ــرفت و ادام ــی پیش ــل اصل ــه و عام ــروی محرک ــه نی ــاغلین ک ش
حیــات ســازمان وجامعــه وعامــل توســعه پایــدار هســت پیاده ســازی 
ــادی  ــای کالن زی ــرای آن هزینه ه ــرای اج ــردد، وب ــی می گ و عملیات
ــرا،  ــزی، اج ــوری برنامه ری ــا ط ــن برنامه ه ــتی ای ــت وبایس نیازهس
ــط   ــداف و خ ــتای اه ــه اوالً در راس ــود ک ــارت ش ــازی و نظ پیاده س
ــت  ــی آنهاس ــری و ارزیاب ــا اندازه گی ــاً ب ــد ثانی ــازمانی باش ــی س مش
ــال  ــه دنب ــا چــه نتایجــی ب ــن برنامه ه ــه ای ــد ک ــوان فهمی ــه می ت ک
ــا اهــداف  ــا ب ــوده و آی ــر بخــش )Effectiveness( ب ــا اث داشــته وآی
ــال  ــود را دنب ــی خ ــط  مش ــتم خ ــت؟ وسیس ــق اس ــازمانی منطب س
اثربخشــی سیســتم مدیریــت HSE عامــل  می کنــد؟ ارزیابــی 
ــج،  ــه نتای ــی در تحقــق اهــداف آن اســت کــه ضمــن توجــه ب حیات
ــازمان،  ــوالت س ــات و محص ــت خدم ــود کیفی ــداف، بهب ــق اه تحق

تأمیــن رضایــت مشــتریان داخلــی و خارجــی، انجــام هدفمنــد امــور، 
منجربــه پیشــرفت وتعالــی ســازمان وبهبودعملکــرد سیســتم خواهــد 
شــد ]7[. لــذا رضایــت افــراد از شغلشــان بــه عنــوان یکــی از راههــای 
بررســی اثربخشــی برنامه هــای مدیریــت HSE مــورد مطالعــه قــرار 
ــف  ــی انجــام کارهــای درســت تعری ــه معن ــرد. اثربخشــی را ب می گی
می کننــد و درواقــع منظــور از آن بررســی میــزان موثربــودن اقدامــات 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــام ش انج
اســت. لــذا ایــن مطالعــه باهــدف بهبــود و ارتقــای ســالمت کارکنــان، 
کاهــش حــوادث و غیبت هــای ناشــی از، افزایــش بهــره وری، بهبــود 
کیفیــت تولیــد، جلــب رضایــت مشــتریان و اعتــالی اعتبــار ســازمان 
ــت  ــت رضای ــای HSE در وضعی ــذاری برنامه ه ــی تأثیرگ ــه بررس ب
ــه  ــه ب ــن زمین ــت. در ای ــه اس ــا پرداخت ــن آنه ــه بی ــاغلین و رابط ش
نتایــج برخــی ازتحقیقــات انجــام شــده درداخــل و خــارج از کشــور 

ــود: ــاره می ش اش
ــن  ــه بی ــی رابط ــدف بررس ــکاران )2012( باه ــق وود وهم در تحقی
جنبه هــای مختلــف از رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی انجام شــده 
ــت و  ــن دو رابطــه مثب ــن ای ــه بی ــن نتیجــه رســیده ک ــه ای اســت ب
معنــی داری وجــود دارد ]8[. در پژوهــش متیــو )2013( نشــان داده 
ــوده  ــغلی ب ــت ش ــا رضای ــی ب ــه منف ــترس داراي رابط ــه اس ــد ک ش
اســت و هــر چقــدر ســطح اســترس باالتــر مــی رود، میــزان رضایــت 
ــق  ــت ]9[. در تحقی ــه اس ــش یافت ــی کاه ــت زندگ ــغلی و کیفی ش
اســکارهالت )2012(، بــر اهمیــت کیفیــت محیــط کار از نظــر روانــی 
ــبب  ــد س ــر می توان ــن ام ــه ای ــده ک ــان ش ــت و بی ــده اس ــد ش تاکی
بهبــود ســالمت کار و افزایــش بهــره وري در ســازمان گــردد ]10[. 
ــترس  ــن اس ــه بی ــد )2010( ک ــخص گردی ــیر مش ــش بش در پژوه
شــغلی و عملکــرد شــغلی رابطــه منفــی و معنــی داري وجــود 
ــدت  ــه ش ــغلی ب ــرد ش ــردد عملک ــبب می گ ــل س ــن عام دارد و ای
کاهــش یابــد ]11[. نتایــج پژوهــش دیکــی )2009( نیــز نشــان داد 
ــان  ــغلی کارکن ــت ش ــوزش و رضای ــارت و آم ــوق، مه ــن حق ــه بی ک
 ILO رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد ]12[. در پژوهــش
ــد  ــغلی و تعه ــت ش ــان رضای ــه می ــدف بررســی رابط ــا ه )2009( ب
ــن دو رابطــه مثبــت و معنــی  ســازمانی مشــخص شــد کــه بیــن ای
دار وجــود دارد ]13[. کــر و همــکاران )2009( دریافتنــد کــه بیــن 
رضایــت شــغلی کارکنــان وبکارگیــري HSE رابطــه مثبــت و معنــی 
ــردی اســتوارت  ــاب روانشناســی کارب دار وجــود داشــت ]14[. درکت
ترجمــه فرهــاد ماهــر  ، عنــوان شــده اســت کــه پیشــگیری از بــروز 
صدمــات و حــوادث بهداشــتی ایمنــی و محیــط زیســت در راســتاي 
ــن ســالمت  ــا در نظــر گرفت ــت شــغلی ب ــره وري ورضای ــش به افزای
ــتلزم  ــر افرادمس ــکاران و دیگ ــتریان، پیمان ــان، مش ــی کارکن و ایمن
وجــود ســاختار سیســتم مدیریــت HSE اســت ]15[. نتایــج 
ــان داد  ــزری )1394( نش ــان ج ــلیمان ودرخش ــای پورس پژوهش ه
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ــی و محیط زیســت  ــت بهداشــت، ایمن ــه اســتقرار سیســتم مدیری ک
در کل چرخــه فرآینــد پتروشــیمی موجــب کاهــش حــوادث و 
پیامدهــای حاصــل از آن و بهبوداکثــر شــاخص های عملکــرد ایمنــی 
شــده اســت و به طورکلــی وضعیــت ایمنــی، بهبودقابــل مالحظــه ای 
ــا ارائــه  داشــته اســت ]15[. پژوهــش ناصــری وهمــکاران )1393( ب
مدلــی علمــی- کاربــردي در چارچــوب کارت امتیــازی متــوازن 
ــگاه  ــن جای ــکان تعیی ــدل طراحی شــده ام ــه م )BSC( نشــان داد ک
ــگاه موردمطالعــه را فراهــم  HSE در تحقــق اهــداف اســتراتژیک بن
نمــود و میــزان نقش آفرینــی راهبــردي HSE را بــراي ایــن ســازمان 
ــازمان  ــدل، س ــاخص های م ــک از ش ــراي هری ــاخت. ب ــخص س مش
 »HSE مذکــور از نــگاه اســتراتژیک در الیــه »فرآیندهــاي مدیریــت
عملکــرد بســیار مطلوبــی داشــته ولــی عملکــرد آن در الیــه »رشــد 
ــرمایه  ــانی و س ــرمایه انس ــای س ــوص در حوزه ه ــري« بخص و یادگی
وهمــکاران  مردانــی  پژوهــش   .]16[ قابل بهبوداســت  اطالعاتــی 
)1392( نشــان داد کــه بیــن عملکــرد HSE و رضایــت شــغلی 
ــی داری  ــت و معن ــه مثب ــت کل( رابط ــاخص ها و رضای ــک از ش )هری
وجــود دارد و نتیجه گیــری کــرده کــه هرچــه بــه شــاخص های 
رضایــت کارکنــان توجــه بیشــتری گــردد عملکــرد HSE کارکنــان 
ــی )1391( در پژوهــش خــود  ــاج الدین ــد شــد ]17[. ت ــر خواه بهت
 HSE بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن فرهنــگ ســازمان و عملکــرد
کارکنــان رابطــه معنــی داروجــود دارد ]18[. نعیمــی پــور وهمــکاران 
)1390( در تحقیــق خــود تــالش کــرده اســت مــدل بومــي تعالــي 
ــري از  ــره گی ــا به ــرگان و ب ــرات خب ــاس نظ ــتم HSE، براس سیس
ســاختار مــدل تعالــي ســازماني EFQM پایــه گــذاري گــردد. ایــن 
 HSE مــدل عــالوه بــر ارزیابــي کمــي عملکــرد ســازمان در حیطــه
بطــور همزمــان، اهــداف مدلهــاي بهبــود را کــه عمومــاً افزایــش بهــره 
وري و کیفیــت، کاهــش هزینــه و همچنیــن مشــتري مــداري اســت 
در قالــب مجموعــه ای کــه اولویــت اصلــي آن ایجــاد محیطــي ایمــن 
ــت  ــوارد زیس ــت م ــوازات آن رعای ــه م ــان و ب ــراي کارکن ــالم ب و س
محیطــي و بهداشــتي در محیــط کار اســت رادنبــال می نمایــد ]19[. 
براســاس تحقیقــات کریمــی و همــکاران )1390( در نیــز مشــخص 
گردیــد کــه بیــن اســترس شــغلی و رضایــت شــغلی رابطــه معنــی دار 
وجــود دارد ]20[. آزاده و همکارانــش )1390( نیــز در پژوهــش خــود 
 HSE ــرد ــن عملک ــر گرفت ــادر نظ ــان ب ــت کارکن ــی رضای ــه بررس ب
کارکنــان پرداخته انــد ]21[. مطالعــه محمدفــام )1389( کــه جهــت 
 HSE ــت ــتم مدیری ــرد سیس ــنجش عملک ــرای س ــی ب ــه مدل ارائ
ــت  ــتم مدیری ــی سیس ــه اثربخش ــی داردک ــان م ــت بی ــورت گرف ص
HSE عامــل 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، 
ــی آن  ــتم و ارزیاب ــرد سیس ــه عملک ــه ب ــور، توج ــد ام ــام هدفمن انج

ارائه شــده فقــط  ایــن مــدل  را ملــزم می ســازد و بدین جهــت 
ــزار  ــوان اب ــه به عن ــوده بلک ــری نب ــی و اندازه گی ــزاری جهــت ارزیاب اب
ــا  ــود را متناســب ب ــوع بهب ــا و چارچوب هــای متن ــی تکنیکه مدیریت
ســطح تعالــی ســازمان را در خــود داشــته و بــه کار می بنــدد. الگــوی 
اولیــه طراحی شــده کــه بــا دو روش خودارزیابــی و ارزیابــی خارجــی 
ــه  ــا توج ــی ب ــه اثربخش ــان داد ک ــد نش ــی می کن ــتم را بررس سیس
بــه ماهیــت ســازمان متفــاوت اســت ]7[. مطالعــه حســینی )1389( 
باهــدف بررســی عوامــل مؤثــر ســازمانی در کاهــش حــوادث ناشــی 
ــی داری  ــه معن ــان %99 رابط ــطح اطمین ــان داد در درس از کار نش
بیــن متغیرهــای نحــوه جــذب ومتغیرهــای آمــوزش نیــروی انســانی 
ــود  ــی از وج ــات حاک ــود دارد. مطالع ــه وج ــرار حادث ــب تک ــا ضری ب
همبســتگی بــاال بیــن متغیرهــای رعایــت اصــول حفاظــت فنــی بــا 
ــب  ــون کروســکال والیــس و ضری ــه اســت. آزم ــب تکــرار حادث ضری
همبســتگی اســپیرمن هــر دو، وجــود رابطــه معنــی دار بیــن عوامــل 
ــه را تأییدمی کننــد ]22[. صافــی  ــا ضریــب تکــرار حادث مدیریتــی ب
ــن نتیجــه رســیدندکه  ــه ای و همــکاران )1389( در تحقیــق خــود ب
ــا عوامــل اقتصــادي، آموزشــی، اداري انگیزشــی و  رضایــت شــغلی ب
رفاهــی رابطــه معنــادار دارد ]23[. واالمنــش )1389( بیــان داشــت 
کــه بیــن رضایــت شــغلی و عملکــرد HSE معلمــان رابطــه معنــی 
داری وجودداشــته اســت ]24[. یــزدي و جعفــري )1389( دریافتنــد 
ــاد  ــا ابع ــف آن ب ــاد مختل ــغلی در ابع ــت ش ــزان رضای ــن می ــه بی ک
مختلــف فشــار روانــی شــغل رابطــه تعاملــی وجــوددارد ]25[. نتایــج 
تحقیــق جهانــی وهمــکاران )1388( نشــان داد کــه بیشــترین 
رضایــت شــغلی مربــوط بــه ارتبــاط بــا همــکاران و کمتریــن رضایــت 
ــود  ــدم وج ــاف و ع ــدل و انص ــراري ع ــختی کار، برق ــاي س از مزای
تبعیــض و امکانــات رفاهــی بــوده اســت ]26[. در پژوهــش خدایــاري 
ــی و  ــت فن ــکاران، مدیری ــت از هم ــب رضای ــه ترتی ــرد )1388( ب ف
ماهیــت کاربیشــترین اهمیــت را در بیــن شــاخصهای رضایــت شــغلی 
ــی  ــتواروامیرزاده خاتون ــق اس ــج تحقی ــد ]27[. نتای ــب کرده ان کس
ــازمانی  ــد س ــغلی وتعه ــت ش ــن رضای ــه بی ــان دادک )1388( نیزنش
ــی  ــه تقدیس ــود دارد ]28[. درمطالع ــی دار وج ــت و معن ــه مثب رابط
ــروز  ــت ام ــر رقاب ــاي پ ــه در دنی ــوم شــد ک ــکاران )1387( معل وهم
ــت HSE را  ــد مدیری ــه بای ــد ک ــی برده ان ــازمان ها پ ــیاري از س بس
ــان  ــه آن هم ــرار داده و ب ــود ق ــروري خ ــر و ض ــی ناپذی ــزء جدای ج
ــازمان  ــاي س ــت ه ــه دیگرمدیری ــه ب ــد ک ــا دهن ــت و به ــدر اهمی ق
می دهنــد ]29[. نتایــج تحقیــق فرشــاد و همــکاران )1385( نشــان 
ــی داري در  ــود معن ــتم HSE بهب ــازي سیس ــاده س ــا پی ــه ب داد ک
بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت ایجــاد شــده اســت ]30[. لــذا در 
بررســی ها و مطالعــات گذشــته بــا توجــه بــه اینکــه بــه طــور دقیــق 
و در خــور توجــه بــه مســاله تأثیــر برنامه هــای مدیریــت- بهداشــت، 
ایمنــی ومحیــط زیســت )HSE( بــر رضایــت کارکنــان بخصــوص در 
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ــاده  ــا در ســازمانهایی کــه سیســتم )HSE( را پی ــع مشــابه وی صنای
ــه  ــه ب ــدیم ک ــر آن ش ــود، ب ــده ب ــه نش ــد پرداخت ــازی نکرده ان س
ــر آن  ــت )HSE( وتاثی ــای مدیری ــودن برنامه ه ــش ب ــی اثربخ بررس

ــم. ــر رضایــت کارکنــان بپردازی ب

روش کار
بــا توجــه بــه ماهیــت و موضــوع ایــن تحقیــق )برنامه هــای- مدیریــت 
HSE و رضایــت شــغلی( کــه در حــوزه علــوم مدیریتــی و رفتــاری 
ــوع پیمایشــی  ــا از ن ــردآوری داده ه ــق ازلحــاظ گ اســت روش تحقی
ــی اســت  ــه ای و میدان ــوع کتابخان ــوده کــه یــک روش مطالعــه از ن ب
ــتگی  ــی- همبس ــوع توصیف ــا از ن ــل داده ه ــیوه تحلی ــاظ ش و ازلح
ــوش  ــه ن ــران کارخان ــش کارگ ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــد. جامع می باش
ــران  ــول کوک ــا اســتفاده از فرم ــه ب ــر هســتند ک ــاً 175 نف آذر جمع
ــا فــرض  و روش نمونه گیــری تصادفــی و احتمــال خطــای 10% و ب
q = p = 0/5 ،z = 1 /96 و d = 0/1، حجــم نمونــه بااســتفاده از 

ــد: ــر تعــداد 60 نفرتعییــن گردی فرمــول زی
n=(Nz2.pq)/(Nd2+Z2 pq)

در ایــن گونــه مطالعــات ابــزار ســنجش پرسشــنامه  می باشــد بنابرایــن 
بــرای طراحــی پرسشــنامه ای کــه بتوانــد همــه مســائل و مشــکالت را 
مــورد ارزیابــی وتجزیــه وتحلیــل قــرار دهــد، انــواع روش هــای ارزیابی 
ــکار،  ــای آش ــاس، رفتاره ــای حس ــد رویداده ــغلی مانن ــت ش رضای
پرسشــنامه ای  و  تکنیک هــای مصاحبــه ای  گرایش هــای عملــی، 
وهمچنیــن انــواع روش هــای ارزیابــی اثربخشــی ازجملــه مــدل 
 EFQM: European Foundation for( ــا ــازمانی اروپ ــی س تعال
Quality Management( ، مــدل انجمــن بین المللــی مدیریــت 
 IPMA: International Project Management( پــروژه 
 SCIM: Safety( و ماتریــس ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی )Association
Culture Impprove ment Matrix( مــورد مطالعــه قــرار گرفــت 
کــه منجــر بــه طراحــی پرسشــنامه ای شــد کــه ضمن بهــره گیــری از 
روشــهای ارزیابــی مــدل تعالــی ســازمانی وروشــهای مشــابه، مســائل 
ــالیانه و  ــکی س ــات پزش ــای معاین ــه پرونده ه ــوط ب ــکالت مرب ومش
ــی و...را  ــای کارشناس ــتهای بازدیده ــک لیس ــان و چ ــرات کارکن نظ
ــع پرسشــنامه طراحــی شــده، شــامل  ــه در واق ــرد ک ــر گی ــز در ب نی
چــک لیســتی از نواقــص وعوامــل زیــان آور مختلف درزمینــه HSE و 
سایرمســائل ســازمانی ومدیریتــی کــه شناســایی واولویت بندی شــده 
ــه عنــوان شــاخصها ومتغیــر هــای تحقیــق تعییــن شــده اســت.  و ب
ــف(  ــد. ال ــی گردی ــش طراح ــنامه ای در 3 بخ ــب پرسش ــن ترتی بدی
ــنهادی  ــای پیش ــش برنامه ه ــک. ب( بخ ــات دموگرافی ــامل اطالع ش
واحــد HSE ســازمان جهــت رفــع نواقــص وعوامــل زیــان آور مختلف 
در قالــب برنامه هــای مدیریــت HSE کــه شــامل برنامه هــای: 
آمــوزش، برنامه هــای کنترلــی بهداشــت حرفــه ای، برنامه هــای 

کنترلــی و پیشــگیری ایمنــی، برنامه هــای کنترلــی محیــط زیســتی 
و برنامه هــای پایــش ســالمت می باشــد وایــن پنــج برنامــه بــه 
ــه شــده  ــت HSE در نظــر گرفت ــه مدیری ــوان شــاخص های برنام عن
ــنجش  ــورد س ــان م ــر روی کارکن ــا ب ــن برنامه ه ــرای ای ــر اج وتاثی
ــان پرسشــنامه  ــه هم ــغلی ک ــت ش ــرد. ج( بخــش رضای ــرار می گی ق
اســتاندارد دانــت بــوده و شــامل شــاخصهای مســئولیت پذیری، 
ــی و  ــت، خط مش ــب موفقی ــت کار، کس ــکاران، ماهی ــت از هم رضای
شــرایط کاری، مدیریــت روابــط انســانی، مدیریــت فنــی، قدرشناســی 
ــاخته  ــنامه س ــد. پرسش ــغلی می باش ــت ش ــن امنی ــرفت وتاًمی و پیش
ــی 5  ــازه 1 ال ــخها در ب ــوده وپاس ــرت ب ــف لیک ــب طی ــده در قال ش
ــه  ــنامه ب ــد. پرسش ــت می باش ــه رضای ــا 100 از درج ــان صفرت یاهم
ــدارم،  ــری ن ــم، نظ ــم، مخالف ــطح کاماًلمخالف ــده از 5 س ــت آم دس
موافقــم و کامــاًل موافقــم، تشــکیل شــده کــه گزینــه کامــاًل مخالفــم 
ــدد 3،  ــدارم ع ــری ن ــه نظ ــدد 2، گزین ــم ع ــه مخالف ــدد 1، گزین ع
ــود  ــه خ ــدد 5 ب ــم ع ــاًل موافق ــه کام ــدد 4 وگزین ــم ع ــه موافق گزین
اختصــاص داده اســت و ســپس ایــن اعــداد وارد نــرم افــزار گردیــد. 
در گام اول روایــی )Justifiability( محتــوای پرسشــنامه بــا اســتفاده 
از نظــرات اســتاد راهنمــا، اســتاد مشــاور و نیــز اعضــاي هیئت علمــی 
دانشــگاه ها کــه ســابقه پژوهــش و مطالعــه در زمینــه موضــوع 
ــه  ــت و در مرحل ــرار گرف ــد ق ــنجش و تائی ــد موردس ــش رادارن پژوه
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــنامه موردبررس ــی )Reliability( پرسش ــد پایای بع
ایــن کار بــا اســتفاده از دو روش آلفاکرونبــاخ و روش آزمــون- 
ــازگاری  ــق و س ــود تواف ــاس وج ــر اس ــون )Test-retest( ب بازآزم
ــی بیــن آیتم هــای موجــود در پرسشــنامه انجــام شــد. درروش  درون
آزمــون- بــاز آزمــون )test-retest( ابتــدا پرسشــنامه  بیــن تعــداد 21 
ــه  ــد ســپس ب ــع واطالعــات جمــع آوری گردی نفــر از کارگــران توزی
ــت  ــن همــان جمعی ــه مجــدداً پرسشــنامه بی ــی دو هفت ــه زمان فاصل
قبلــی توزیــع واطالعــات جمــع آوری گردیــد کــه میــزان ایــن ضریــب 
بــرای تمامــی ابعــاد هــر دو پرسشــنامه بــاالی 0/70 بــود. پرسشــنامه 
ــداد  ــه تع ــا ک ــار نمونه ه ــی آن در اختی ــی و پایائ ــد روای ــس از تائی پ
60 نفــر بودنــد قــرار گرفــت و بــرای ســنجش اثــر بخشــی و نتیجــه 
برنامه هــای موردنظــر در ســازمان، پرسشــنامه ها در دو  اجــرای 
ــا  ــد از اجــرای برنامه ه ــری بع ــه و دیگ ــل از مداخل ــی قب ــه یک مرحل
دراختیــار نمونه هــا کــه بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــده بودندقــرار 
گرفــت و پاســخها تکمیــل و اطالعــات جمــع آوری گردیــد. داده هــای 
ــه  ــتند ک ــی هس ــورت کیف ــاً به ص ــنامه غالب ــت آمده از پرسش به دس
 SPSS داده هــای کیفــی به صــورت کمــی درآمــده وتوســط نرم افــزار
22 مــورد پــردازش قــرار گرفــت. در ضمــن به منظــور تجزیه وتحلیــل 
اطالعــات حاصــل از تحقیــق از مؤلفه هــای آمــاری فراوانــی، درصــد، 
میانگیــن، ضریــب همبســتگی پیرســون، آزمــون تــی، آزمــون 
کروســکال، معادلــه رگرســیون چندگانــه و غیــره استفاده شــده اســت.
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مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، دوره 3، شماره 4

جدول 1: رتبه بندی ابعاد وشاخصهای برنامه های مدیریت HSE در دو حالت قبل وبعداز مداخله
رتبهانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشاخص ها

برنامه های مديريت HSE- قبل از مداخله
1/33540/751برنامه های پايش سالمت

1/4053/820/692برنامه های کنترلی وپیشگیری ايمنی
1/4053/650/773برنامه های کنترلی محیط زيستی

1/6753/590/814آموزش
1/804/903/350/675برنامه های کنترلی بهداشت حرفهای

HSE 1/544/803/680/57نمره کلی برنامه های مديريت
برنامه های مديريت HSE- بعد از مداخله

3/3354/490/541برنامه های پايش سالمت
2/8054/440/512برنامه های کنترلی وپیشگیری ايمنی

3/1754/290/553آموزش
354/070/464برنامه های کنترلی بهداشت حرفهای

2/8053/890/475برنامههای کنترلی محیط زيستی
HSE 3/464/764/240/31نمره کلی برنامه های مديريت

جدول 2: رتبه بندی ابعاد وشاخصهای رضایت شغلی در دوحالت قبل وبعد از مداخله
رتبهانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشاخص ها

رضايت شغلی قبل از مداخله
1/5054/050/781مديريت فنی

253/990/772رضايت از همکاران

1/5053/930/823مسئولیت پذيری

2/2553/880/544کسب موفقیت

153/680/955مديريت روابط انسانی

153/630/976ماهیت کار

1/4053/390/817خط مشی و شرايط کاری

1/4053/210/838قدرشناسی و پیشرفت

152/881/149تأمین و امنیت شغلی

2/014/983/630/61نمره کلی رضايت شغلی

رضايت شغلی بعد از مداخله
3/5054/620/461مديريت فنی

354/490/602رضايت از همکاران

354/420/583مسئولیت پذيری

3/2554/410/454کسب موفقیت

254/190/785ماهیت کار

2/6054/110/606خط مشی و شرايط کاری

1/7553/860/637مديريت روابط انسانی

24/203/280/488قدرشناسی و پیشرفت

14/502/940/859تأمین و امنیت شغلی

2/924/724/040/36نمره کلی رضايت شغلی
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یافته ها
ــنی  ــن س ــوده ومیانگی ــرد ب ــه م ــرکت کنندگان در مطالع ــی ش تمام
ــال  ــب 36/08 و 5/98 س ــه ترتی ــرکت کنندگان ب ــراف معیارش وانح
)دامنــه ســنی 20 تــا 48 ســال( می باشــد. 90% افــراد متأهــل بــوده 
ــند  ــال می باش ــر از 10 س ــابقه کاری باالت ــراد دارای س و 60/1% اف
در خصــوص میــزان تحصیــالت، افــراد بــا ســطح تحصیــالت دیپلــم 
ــد )میانگیــن  ــان افرادشــرکت کننده دارن ــی را در می بیشــترین فراوان
ــل  ــرل عوام ــرای کنت ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــد(. الزم ب 66/7 درص
مداخلــه گــر مخــدوش کننــده اقداماتــی بــکار گرفتــه شــد کــه بــه 
ــوق ودســتمزد از  ــف( شــاخص حق ــم: ال ــورد اشــاره می کنی ــد م چن

ــد. ب(  ــور نگردی ــغلی منظ ــت ش ــره رضای ــذف ودرنم ــنامه ح پرسش
ــا  ــه ای ب ــی جلس ــدگان ط ــرکت کنن ــش، ش ــام پژوه ــل از انج قب
ــدند. ج(  ــه ش ــروژه توجی ــداف پ ــوص اه ــئولین در خص ــور مس حض
ــایرعوامل  ــتمزدها وس ــری در دس ــه تغیی ــی ک ــازه زمان ــه در ب مطالع
انگیزشــی از وجــود نداشــت صــورت گرفــت. د( در زمــان تحلیلهــای 
آمــاری، نــرم افــزار SPSS طــوری تنظیــم شــد تــا متغیرهایــی مثــل 
ســن، ســطح تحصیــالت و.... کــه ممکــن بــود اثــر مخــدوش کننــده 
ــوگیری در  ــری ازس ــت جلوگی ــوند. ه( جه ــل ش ــد تعدی ــته باش داش
نمــره دهــی افــرادی کــه غیبتهــای طوالنــی داشــتند ونیــز افــراد بــا 

ســابقه کــم، کنارگذاشــته شــدند.

جدول 3: بررسی همبستگی بین برنامههای HSE و رضایت شغلی با ضریب همبستگی پیرسون )قبل از مداخله(
HSE برنامه های آموزشبرنامه های مديريت

بهداشت حرفه ای
برنامه های 

پیشگیری وايمنی
برنامه های 

کنترلی محیط 
زيستی

برنامه های پايش 
سالمت

نمره کلی 
HSE برنامه های

مسئولیت پذيری
0/4680/4300/5440/4660/5830/645ضریب همبستگی

P-value0/0000/0010/0000/0000/0000/000
رضايت ازهمکاران

0/5030/3970/3980/3930/5230/576ضریب همبستگی
P-value0/0000/0020/0020/0020/0000/000

ماهیت کار
0/3140/3290/4680/4350/3830/499ضریب همبستگی

P-value0/0150/0100/0000/0010/0030/000
کسب موفقیت

0/3220/4220/2910/2230/3280/408ضریب همبستگی
P-value0/0120/0010/0240/0870/0100/001

خط  مشی و شرايط کاری
0/4080/6860/5790/6110/3660/679ضریب همبستگی

P-value0/0010/0000/0000/0000/0040/000
مديريت روابط انسانی

0/3960/6930/3700/3390/3410/547ضریب همبستگی
P-value0/0020/0000/0040/0080/0080/000
مديريت فنی

0/4490/5630/4800/4680/3290/590ضریب همبستگی
P-value0/0000/0000/0000/0000/010/000

قدرشناسی و پیشرفت
0/3670/6960/6640/5780/4310/699ضریب همبستگی

P-value0/0040/0000/0000/0000/0010/000
تأمین و امنیت شغلی
0/1960/6780/4560/4450/3100/528ضریب همبستگی

P-value0/1340/0000/0000/0000/0160/000
نمره کلی رضايت شغلی

0/5150/7650/6600/6170/5490/798ضریب همبستگی
P-value0/0000/0000/0000/0000/0000/000
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جدول 4: بررسی همبستگی بین برنامه های HSE و رضایت شغلی باضریب همبستگی پیرسون )بعد از مداخله(

برنامه های آموزش
بهداشت حرفه ای

برنامه های 
پیشگیری ايمنی

برنامه های کنترلی 
محیط زيستی

برنامه های 
پايش سالمت

نمره کلی 
HSE برنامه های

مسئولیت پذيری

0/2390/2430/3600/3520/4220/457ضریب همبستگی
P-value0/0660/0610/0050/0060/0010/000

رضايت از همکاران

0/3080/2020/1000/1960/3910/309ضریب همبستگی
P-value0/0170/1220/4470/1360/0020/016

ماهیت کار

0/1330/1380/3150/3470/2630/351ضریب همبستگی
P-value0/3110/2930/0140/0070/0420/006

کسب موفقیت

0/2610/2140/2170/1520/3670/322ضریب همبستگی
P-value0/0440/1000/0960/2500/0040/012

خط  مشی و شرايط 
کاری

0/2370/5840/3900/4440/2140/507ضریب همبستگی
P-value0/0680/0000/0020/0000/1010/000

مديريت روابط انسانی

0/2640/6100/2800/2250/0250/177ضریب همبستگی
P-value0/0420/0000/0300/0870/8520/175

مديريت فنی

0/2890/4960/3250/3230/2280/424ضریب همبستگی
P-value0/0250/0000/0110/0120/0800/001

قدرشناسی و پیشرفت

0/1310/5120/4960/3820/1430/218ضریب همبستگی
P-value0/3170/0000/0000/0030/2770/095

تأمین و امنیت شغلی

0/1210/5730/3980/3280/2240/347ضریب همبستگی
P-value0/3570/0000/0020/0110/0850/007

نمره کلی رضايت شغلی

0/2960/5110/4680/1480/3740/577ضريب همبستگی
P-value0/0220/0000/0000/2590/0030/000

ــاد  ــرات ابع ــده، نم ــالت اجراش ــی مداخ ــی اثربخش ــور بررس به منظ
مختلــف پرسشــنامه )برنامه هــای مدیریــت HSE و رضایــت شــغلی( 
ــداول 1  ــد )ج ــه گردی ــر مقایس ــا یکدیگ ــه ب ــد از مداخل ــل و بع قب
ــاد  ــرات ابع ــده، نم ــاری انجام ش ــای آم ــج آنالیزه ــق نتای و 2(. طب

آمــوزش، برنامه هــای کنترلــی بهداشــت حرفــه ای، برنامه هــای 
ــره  ــالمت، نم ــش س ــای پای ــی، برنامه ه ــگیری و ایمن ــی پیش کنترل
کلــی برنامه هــای مدیریــت HSE، مســئولیت پذیری، رضایــت از 
همــکاران، ماهیــت کار، کســب موفقیــت خط مشــی و شــرایط کاری، 
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ــی داری  ــور معن ــغلی به ط ــت ش ــی رضای ــره کل ــی و نم ــت فن مدیری
ازلحــاظ آمــاری بعــد از انجــام مداخــالت افزایش یافتــه اســت 
)Pvalue>0/0(. وهمچنیــن تصویرهــای شــماره 1 و 2 میانگیــن 
ــل  ــی را قب ــنامه موردبررس ــه پرسش ــوط ب ــاد مرب ــک ازدو ابع ــر ی ه
ــا مقایســه نمــرات رتبــه بنــدی  وبعــداز مداخلــه نشــان می دهنــد. ب
ــای  ــاد پرسشــنامه های برنامه ه ــک از ابع ــر ی ــه ه ــل وبعدازمداخل قب
مدیریــت HSE ورضایــت شــغلی مالحظــه می گــردد کــه بیشــترین 
ــداز  ــل وبع ــت قب ــردو حال ــت HSE در ه ــای مدیری ــره برنامه ه نم
ــه  ــالمت« ب ــش س ــای پای ــاخص »برنامه ه ــه ش ــوط ب ــه مرب مداخل
ــدی  ــه بن ــره رتب ــترین نم ــن 4/00 و 4/49 وبیش ــا میانگی ــب ب ترتی
شــاخصهای رضایــت شــغلی مربــوط بــه »مدیریــت فنــی« بــه ترتیــب 
بــا میانگیــن 4/05 و 4/62 می باشــد. به منظــور بررســی ارتبــاط 
وهمبســتگی بیــن »نمــره کلــی برنامه هــای مدیریــت HSE و ابعــاد 
آن« و »رضایــت شــغلی و ابعــاد آن« قبــل وبعــداز انجــام مداخلــه از 
ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون پیرســون 
در جــداول 3 و 4 ارائه شــده اســت. طبــق یافته هــا، بیــن نمــره کلــی 

برنامه هــای مدیریــت HSE و نمــره کلــی رضایــت شــغلی و تمامــی 
ابعــاد آن در نتایــج قبــل از مداخلــه، رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود 
ــای  ــی برنامه ه ــره کل ــن نم ــز بی ــه نی ــداز مداخل ــج بع دارد. در نتای
ــاد آن  ــی ابع ــغلی وتمام ــت ش ــی رضای ــره کل ــت HSE و نم مدیری
ــی و  ــانی« و »قدرشناس ــط انس ــت رواب ــای »مدیری ــز متغیره به ج

ــز همبســتگی مثبــت و معنــی داری مشــاهده شــد. پیشــرفت« نی
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HSE تصوير 1: رتبه بندی برنامه های مدیریت
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تصوير 2: رتبه بندی شاخصهای رضایت شغلی

ــت  ــر رضای ــای HSE ب ــذاری برنامه ه ــزان تاثیرگ جهــت بررســی می
 HSE شــغلی بــا توجــه بــه اینکــه نمــره کلــی برنامه هــای مدیریــت
و برخــی ابعــاد آن شــامل آمــوزش، برنامــه هــای کنترلــی بهداشــت 

برنامــه  و  وایمنــی  پیشــگیری  کنترلــی  برنامه هــای  حرفــه ای، 
ــا رضایــت شــغلی دارای همبســتگی مثبــت  هــای پایــش ســالمت ب
ــیون  ــدل رگرس ــم وارد م ــا ه ــاد ب ــی ابع ــد، تمام ــداری بودن و معنی
ــن  ــا تأثیرگذارتری ــب شــدند ت ــه عق ــه روش رو ب ــه ب خطــي چندگان
ــت شــغلی شناســایی  ــر رضای ــت HSE ب ــه هــای مدیری ــاد برنام ابع

ــر میباشــد: ــه شــکل زی ــه خطــی رگرســیون ب شــوند. معادل
Y=57/1+126/0X1+263/0X2+193/0 X3+111/0X4

نتایــج حاصــل از آنالیــز رگرســیون در جــدول 5 ارائــه شــده اســت. 
ــی  ــای کنترل ــه ه ــاد برنام ــردد ابع ــی گ ــه م ــه مالحظ ــور ک همانط
ــی و  ــی پیشــگیری و ایمن ــای کنترل ــه ه ــه ای، برنام بهداشــت حرف
آمــوزش بــه ترتیــب دارای بیشــترین تأثیــر بــر رضایــت شــغلی مــی 

باشــند.

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

ضريب رگرسیون تطبیق متغیر
B نشده

خطای 
معیار

ضريب رگرسیون تطبیق 
Beta شده

مقدار آزمون 
t

معنی دار بودن 
آماری

3/4130/001-1/570/459مقدار ثابت

)X1( 0/1260/0730/1911/7390/087آموزش

برنامههای بهداشت 
)X2( 0/2630/0990/3352/6510/010حرفه ای

برنامه های پیشگیری 
)X3( 0/1930/0890/2702/1630/035وايمنی

برنامه های پايش سالمت 
)X4(0/1110/1230/1681/2610/099
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بحث ونتیجه گیری
ــودن  ــش ب ــی آن، اثربخ ــدف اصل ــه ه ــه ب ــر باتوج ــش حاض درپژوه
ــغلی در  ــت ش ــا رضای ــاط آن ب ــت HSE و ارتب ــای مدیری برنامه ه
بیــن کارکنــان کارخانــه روغــن نباتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
بررســی ها )جــداول 1 و 2( نشــان می دهــد کــه نمــرات شــاخصهای 
رضایــت  و   HSE مدیریــت  )برنامه هــای  پرسشــنامه  مختلــف 
ــی بهداشــت حرفــه ای،  شــغلی( درابعــاد آمــوزش، برنامه هــای کنترل
پایــش  برنامه هــای  ایمنــی،  پیشــگیری  و  کنتــرل  برنامه هــای 
ســالمت، نمــره کلــی برنامه هــای مدیریــت HSE، مســئولیت پذیری، 
ــی و  ــت، خط مش ــب موفقی ــت کار، کس ــکاران، ماهی ــت از هم رضای
شــرایط کاری، مدیریــت فنــی و نمــره کلــی رضایــت شــغلی به طــور 
معنــی داری ازلحــاظ آمــاری بعــد از انجــام مداخــالت افزایش یافتــه 
ــت HSE و  ــای مدیری ــی برنامه ه ــره کل ــن نم ــن بی ــت وهمچنی اس
ــه  ــل از مداخل ــاد آن قب ــی ابع ــغلی و تمام ــت ش ــی رضای ــره کل نم
ــی  ــره کل ــت HSE و نم ــای مدیری ــی برنامه ه ــره کل ــن نم ــز بی ونی
ــت  ــای »مدیری ــز متغیره ــاد آن به ج ــی ابع ــغلی و تمام ــت ش رضای
روابــط انســانی« و »قدرشناســی و پیشــرفت« بعــد از مداخلــه 
 .)P > 0/05( ــد ــی داری مشــاهده ش ــت و معن ــز همبســتگی مثب نی
ــای HSE اثربخــش  ــه برنامه ه ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن می ت بنابرای
ــج  ــن نتای ــتقیم دارد. همچنی ــاط مس ــغلی ارتب ــت ش ــوده وبارضای ب
حاصــل از آنالیــز آمــاری بــا توجــه بــه اهــداف فرعــی پژوهــش کــه 

ــت: ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــد م ــامل می ش ــر را ش ــوارد زی م
ــر  ــت HSE ب ــای مدیری ــر برنامه ه ــدی تأثی 1-شناســایی و اولویت بن

رضایــت شــغلی کارکنــان.
2-کاهــش حــوادث و بیماری هــا و تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت 

جســمی، روانــی واجتماعــی افــراد
3-تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان

4- شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
 HSE ــت ــای مدیری ــدی تأثیربرنامه ه ــایی واولویت بن دربحــث شناس
بــر رضایــت شــغلی کارکنــان نتایــج نشــان داد کــه ابعــاد برنامه هــای 
کنترلــی بهداشــت حرفــه ای، برنامه هــای کنترلــی و پیشــگیری 
ــت  ــر رضای ــر ب ــن تأثی ــب دارای بیش تری ــه ترتی ــوزش ب ــی و آم ایمن
ــوادث  ــاو ح ــش بیماری ه ــی کاه ــورد بررس ــند. در م ــغلی می باش ش
و تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت جســمی، روانــی اجتماعــی افــراد 
نتایــج نشــان می دهــد کــه کــه بعــد از اجــرای برنامــه HSE نمــره 
ــت  ــی بهداش ــای کنترل ــروه برنامه ه ــر گ ــای زی ــت از متغیره رضای
ــگیری از  ــه پیش ــوط ب ــالمت مرب ــش س ــای پای ــه ای و برنامه ه حرف
بیمارهــا و نیــز زیــر گــروه برنامه هــای پیشــگیری ایمنــی و آمــوزش 
در پیشــگیری از وقــوع از حــوادث به طــور معنــی داری افزایــش 
داشــته اســت لــذا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اجــرای برنامه هــا در 
کاهــش حــوادث وبیماری هاوحفــظ وارتقاءســالمتی مؤثربــوده اســت. 

ــی ها  ــان، بررس ــغلی کارکن ــت ش ــزان رضای ــن می ــث »تعیی در بح
ــن واحــد قبــل از  ــت شــغلی در ای ــی رضای نشــان داد کــه نمــره کل
اجــرای برنامه هــای HSE کــه عــدد 3/63 و بــا انحــراف معیــار 0/61 
بــوده لــذا بعــداز اجــرای برنامه هــا بــه عــدد 4/04 بــا انحــراف معیــار 
0/36 ارتقــاء پیداکــرده اســت. در خصــوص شناســایی عوامــل مؤثــر 
ــد از  ــل و بع ــاخصها قب ــدی ش ــه بن ــج رتب ــغلی نتای ــت ش ــر رضای ب
ــای  ــاخص ه ــاد وش ــه ابع ــه کلی ــد ک ــان می ده ــه نش ــام مداخل انج
HSE بررضایــت شــغلی مؤثــر هســتند.  برنامه هــای مدیریــت 
ــاخص های  ــغلی مانندش ــت ش ــاد رضای ــی ازابع ــه برخ ــن اینک ضم
ــن امنیــت  ــط انســانی، قدرشناســی و پیشــرفت وتأمی ــت رواب مدیری
ــی  ــر چندان ــه تأثی ــرده ومدخل ــن نمــره را کســب ک شــغلی پایینتری
ــه  ــرد ک ــیر ک ــوان تفس ــذا می ت ــت ل ــته اس ــاخصها نداش ــن ش در ای
ــوه  ــع ونح ــی و ترفی ــاداش ده ــتم پ ــغلی، سیس ــت ش ــراد ازامنی اف
رفتــار سرپرپرســتان رضایــت کمــی دارنــدو برنامه هــای اجراشــده در 
ــودن  ــدی ب ــد چندبع ــه مؤی ــوده اســت. ک ــر نب ــن شــاخص ها مؤث ای
رضایــت شــغلی اســت و از عوامــل دیگــری ماننــد عوامــل مدیریتــی 
ایــن واحــد صنعتــی  بنابریــن در  وانگیزشــی...تبعیت می کنــد. 
ــا زیردســتان،  ــران ب ــه مســائل امنیــت شــغلی، تعامــل مدی توجــه ب
ایجــاد انگیــزش باسیســتم ترفیــع، پــاداش و... حائــز اهمیــت اســت. 
ــت  ــر آن اس ــینه ها بیانگ ــی پیش ــا برخ ــج ب ــه نتای ــی ومقایس بررس
ــگیری  ــی و پیش ــاخص کنترل ــود ش ــا وبهب ــرای برنامه ه ــا اج ــه ب ک
ایمنــی وضعیــت سیســتم در جهــت بهبــود وضعیــت ایمنــی و 
ــور  ــای پ ــتای پژوهش ه ــه درراس ــه ک ــش رفت ــوادث پی ــش ح کاه
ــد  ــینی )1389( می باش ــزری )1394( وحس ــان ج ــلیمان ودرخش س
ــزان  ــش می ــه افزای ــا ک ــودن برنامه ه ــود واثربخــش ب ]15, 22[. بهب
ــا  ــا ب ــرای برنامه ه ــذا اج ــت ل ــته اس ــی داش ــغلی را درپ ــت ش رضای
ــان  ــالش وکوشــش کارکن ــش ت ــان و افزای ــت کارکن ــر رضای ــر ب تأثی
ــهای  ــا پژوهش ــه ب ــوده ک ــازمان ب ــی س ــرفت و تعال ــت پیش در جه
محمدفــام )1389(، ناصــری )1393( و مردانــی )1392( هــم راســتا 
ــت HSE کــه در  ــا اجــرای برنامه هــای مدیری اســت ]7, 16, 17[. ب
جهــت کاســتن از مســائل ومشــکالت ارگونومیکــی، اســترس وفشــار 
ــا  ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــج نشــان می دهــد ک ــوده ونتای ــی ب کاری وروان
اســترس وفشــار روانــی رابطــه معکــوس دارد ونیــز اســترس وفشــار 
ــق حاضــر  ــن تحقی ــا برای ــی دارد بن ــغلی رابطــه منف ــت ش ــا رضای ب
ــرت کــر )2009(  ــو )2013(، بشــیر )2010( و راب ــا مطالعــات متی ب
ــدی  ــر در رتبه بن ــش حاض ــی دارد ]9, 11, 14[. درپژوه ــم خوان ه
ــت  ــاخص مدیری ــان، ش ــغلی کارکن ــت ش ــاخص های رضای ــج ش نتای
فنــی باالتریــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داد و پــس ازآن رضایــت 
از همــکاران قــرار داشــت همچنیــن، شــاخص های تأمیــن و ایمنــی، 
ــا را  ــن رتبه ه ــب پایین تری ــه ترتی ــز ب ــرفت نی ــی و پیش قدرشناس
ــاری  ــدا ی ــش خ ــه در پژوه ــد درحالی ک ــاص دادن ــود اختص ــه خ ب
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ــی و  ــت فن ــکاران، مدیری ــت از هم ــب رضای ــه ترتی ــرد )1388( ب ف
ــت ]27[  و در  ــرده اس ــب ک ــت را کس ــترین اهمی ــت کار بیش ماهی
نتایــج تحقیــق جهانــی و همــکاران )1389( بیشــترین نمــره رضایــت 
ــن  ــود ]26[. همچنی ــکاران ب ــا هم ــاط ب ــه ارتب ــوط ب ــغلی مرب ش
ــابه  ــی مش ــر نتایج ــش حاض ــغلی، پژوه ــت ش ــاخصهای رضای درش
ــش  ــت ]17[. در پژوه ــته اس ــن داش ــی )1392( ای ــه مردان مطالع
ــرده  ــه را کســب ک ــن رتب ــی کمتری ــن و ایمن ــاخص تأمی ــر ش حاض
بــه ایــن معنــی کــه کارکنــان از امنیــت شــغلی خــود رضایــت کمــی 
ــی  ــرزاده خاتون ــتوار امی ــق اس ــتاي تحقی ــه درراس ــن یافت ــد، ای دارن
ــالف  ــن اخت ــت ای ــت عل ــوان گف ــه می ت ــد ]28[؛ ک )1387( می باش

ــد. ــازمان می باش ــرایط س ــه ش ــوط ب مرب
باتوجــه بــه اینکــه ابزارمورداســتفاده ایــن تحقیــق، پرسشــنامه محقق 
ــا اثبــات روایــی  ســاخته ای بــود لــذا در مطالعــات آینــده می تــوان ب
وپایایــی ایــن ابــزار و ابزارهائــی کــه محققیــن دیگــر مــورد اســتفاده 
ــتفاده  ــورد اس ــن وم ــتانداردی را تدوی ــک روش اس ــد، ی ــرار داده ان ق
ــای  ــن برنامه ه ــه بی ــودن رابط ــی دار ب ــه معن ــه ب ــا توج ــرار داد. ب ق
مدیریــت HSE و رضایــت شــغلی، هرچــه ایــن برنامه هــا به صــورت 
ــر  ــر آن ب ــود اث ــرا ش ــتری اج ــت بیش ــر و باکیفی ــجم و دقیق ت منس
رضایــت کارکنــان بیشــتر خواهــد بــود لــذا بــرای اثربخشــی بیشــتر 
برنامه هــا وافزایــش رضایــت کارکنــان نــکات زیــر بــه مدیــران 
پیشــنهاد می گــردد: 1- بــا توجــه روش مطالعــه ایــن پژوهــش 
ــر آن  ــت HSE وتاثی ــای مدیری ــرای برنامه ه ــش اج ــج اثربخ ونتای
ــی  ــغلی وتعال ــت ش ــش رضای ــوادث و افزای ــا وح ــش بیماریه در کاه
ــن برنامه هــا در همــه ســازمانها حتــی ســازمانهائی کــه  ســازمان، ای
ــوده  ــل اجراب ــاده ســازی نکــرده اندقاب سیســتم مدیریــت HSE راپی
ومــی توانــد یــک راهکارمناســبی درجهــت افزایــش رضایــت کارکنان 

ــد. ــرد می باش ــتفاده قرارگی مورداس
ــذاری  ــتخدام، واگ ــدو اس ــات ب ــط معاین ــق ضواب ــرای دقی ــا اج 2-ب
و  باشــد  فــرد  وتوانمنــدی وعالئــق  اســتعداد  براســاس  شــغل 
ــر شــغل  ــات ادواری، درصــورت ضــرورت تغیی ــن بعدازمعاین همچنی
ــه طورجــدی در دســتور کار  ــدی ب ــات بع ــری از صدم ــرای جلوگی ب

ــرد. ــرار گی ق
ــر اســاس عملکــرد  ــاداش دهــی وتشــویق وتنبیــه را ب 3-سیســتم پ

واقعــی کارکنــان صــورت دهنــد.

ــا و  ــم گیری ه ــان در تصمی ــارکت کارکن ــه مش ــت دادن ب 4- اهمی
ــا. ــه آنه دادن مســئولیت ب

ــاس و  ــغل های حس ــر، ش ــئولیت پذی ــراد مس ــائی اف ــا شناس 5- ب
ــه توجــه و مســئولیت پذیــري بیشــتري دارد  پرخطــر را کــه نیــاز ب

ــد. ــراد واگــذار کنن ــن اف ــه ای ب
ــروه  ــن گ ــد گرفت ــی و پیشــرفت )مانن ــای ترق ــا ایجــاد فرصت ه 6-ب
ــر  ــت های باالت ــی و دادن پس ــان(، جابجای ــراي کارکن ــغلی ب باالترش
ــب  ــس کس ــت ح ــه تقوی ــا، زمین ــی آنه ــه و توانای ــب باتجرب متناس

ــد. ــاد نماین ــراد ایج ــت را در اف موفقی
7-بــا ایجــاد یــک برنامــه چرخــش کار مناســب، ضمــن ایجــاد تنــوع 
در کار، آســیب های شــغلی بــه لحــاظ ســختی کار راکاهــش دهنــد.

8-در ســازمان ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه کارکنــان احســاس امنیــت 
شــغلی بیشــتری بکننــد.

 9-دادن اســتقالل نســبی بــراي انجــام وظایــف بــه کارکنــان، فراهــم 
ــم  ــا و تصمی ــه ریزیه ــان در برنام ــارکت کارکن ــکان مش ــودن ام نم
گیری هــا و همچنیــن واگــذاري امــور بــه آن هــا رامــورد توجــه قــرار 

دهنــد.
 محدودیتهائــی کــه ایــن مطالعــه بــا آن مواجــه بــود می تــوان بــه 2 
مــورد اشــاره کــرد: اول اینکــه تنهــا بــه نظــر کارکنــان اکتفــا گردیــد 
لــذا در مطالعــات آینــده می تــوان از شــاخص های عینــی ترهمچــون 
تعــداد روزهــای غیبــت ناشــی از کار، خروجی هــای ســازمانی، 
ــره جهــت  ــان، پرداخــت غرامــت و غی کیفیــت زندگــی کاری کارکن
ــر  ــود و دیگ ــتفاده نم ــان اس ــغلی کارکن ــت ش ــزان رضای ــرآورد می ب
ــتند،  ــره نیس ــان خب ــه از کارشناس ــروه موردمطالع ــون گ ــه چ اینک
پاســخ های افــراد بــه ســؤاالت بســته بــه ســطح ســواد و آگاهیهــای 
افــراد، تجربــه، ســن وموقعیــت هــای اجتماعــی نظــر اشــخاص باهــم 

ــد. ــرق می کن ف

سپاسگزاری
شایســته اســت از اســتاد گرامــی، خانــم دکترمیــرزا ابراهیــم طهرانــی 
بــه عنــوان اســتاد راهنمــا، از مدیریــت کارخانــه نــوش آذر بــه جهــت 
اجــرای برنامه هــای HSE، از کارکنــان شــرکت نــوش آذر کــه 
همــکاری کاملــی داشــتند و همــه کســانی کــه بــه نحــوی در انجــام 

ــم. ــر وتشــکر می نمای ــد تقدی ــن پژوهــش همــکاری نمون ای
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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.
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