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 چکیده
تبمندشمرج شاهشی  ک  شاهت  شایهششحبم ثشغی دشوش رشرضایت شغای دش رشاریرشوا باشای یلشوا یم شی بمدشایر، می شمد

اهشایشموااتدی هشم شف مب ششایغااردمد(شN=011)لشایرارییش مروواای ش قیتحقشنتمشلجیمعهشآمیرورلشغااب  شنتیجهشمفزمتششاه ه

ملشمو شاهشرومتدشآیشا شمویسشنظ شچردشمازمرشمصا دشتحقیق شر ونریمه شمندغادهشنیی(شاهشیربمیشن بنهشتعn=01ابا میشتعدم ش)

اهشمتنشض تبشوششا ونبیخ شمبر شورجششق مرش، ف شآیشایشر تیدشغدهشمو شوشریتیتدأهیشتی  دش مننگیهتنشم شمیضیلشهییتش

 هدشاهشمسئب ی شرذت لشای یت تنشرتبهشایغد شنتیتجشننییشمدمدش39/1وشا ملشرضایت شغی دشش08/1 شHSEا ملشاخششی  ک  ش

چرین شاهشخب شمحتصیصش م هشمو  شهمشHSE رش میرهشرضایت شغای دشوشوارجششی  ک  شای یت تنشرتبهشرمش رش میرهشی  ک  ش

هیشرما هشمثب شوشمینشوشمت ردشایشاقیهشغیخصأوشرضیت شغی دشاهشجزءشغیخصشتشHSE هدشاهشاینشی  ک  شهیشنناییشمدتیفته

وجب ش مر  ش رشتح یلشر، ویبندشمیهی شایرشوشاسبشمبفقی شایششم شویت شمتیی هیشرولشی  ک  شش10/1 مرلش رشوا  شمعرد

HSEاردلشچرینش رشرتبه،ذمر  شهمتیثی شمدشAHPشایغد مسئب ی شرذت لش رشم بت شمو شوشحقبقشوش وت ز ش رشم بت شنهمشمدش

هیلشرضیت شغی دشتبجهش شه شچهش رشتکشوی مییشاهشغیخصHSE مرشاینشرضایت شغای دشایشی  ک  شایشتبجهشاهشرما هشمعرد

 ایرارییشاهت شخبمهدشغد شHSEاینت لش،    شی  ک  ش

 

(AHP ش مرووی ل شایراریی شتح یلشو س هشم متبد)HSEرضیت شغی د شی  ک  شش:کلیدی هایواژه
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 مقدمه
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 

( باید متناسب با ساختار سازمان، ماهیت HSEزیست )

سازمان، خط مشی فرهنگ، فرهنگ سازمانی باشد. در رتبه 

های عملکرد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط بندی شاخص

ترین شاخص ها به ترتیب الویت عبارتند از: زیست مهم

های انجام برگزار شده، آموزش HSEهای تعداد کمیته

از هر حادثه  یخسارت ناش نیانگیو مها شده، تعداد ممیزی

 (.Heidari & Ghiswandi, 2015) باشدیم

امروزه توسعه صادرات غیرنفتی بخصوص صادرات دارویی 

به عنوان یکی از صنایع کلیدی و راهبردی کشور مطرح 

ها و ریزیها، برنامهگشته است و از این رو هدفگذاری

ای را جهت توسعه و ارتقای بیش های ویژهگذاریسیاست

المللی شدن تجارت و روی . بنابراین بینطلبداز پیش می

آوردن صنایع داروسازی به بازارهای جهانی، یکی از 

 Majidi etهای اخیر بوده است )های غالب در دههپارادایم

al., 2017.) 

های دارویی به سیستم جامعی از معیارهای بیشتر شرکت

مالی و غیرمالی نیاز دارند که به کارکنان انگیزه بدهند و 

ارزیابی کنند. سنجش عملکرد جزء ها را عملکرد آن

تواند طوری که میضروری از هر سازمانی است به

ها بدهد. سازی آنبازخوردی از کارایی برنامه ها و پیاده

تحقق این امر مستلزم به کارگیری راهکارهایی مشخص و 

ترین این راهکارها، ارزیابی مدون بوده که از جمله کلیدی

منظور شناسایی نقاط قوت و عملکرد صنعت داروسازی به 

 (.Shabahang, 2004باشد )ضعف می

های ناشی ثرترین روش برای رهایی از تنگناها و بحرانؤم

ی اقتصادی و اجتماعی بکارگیری به جا و از روند توسعه

های انسانی است. از طرفی در دنیای شایسته از سرمایه

د بای اند کهها پی بردهپررقابت امروزی بسیاری از شرکت

را جزء ( HSEمدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )

جدایی ناپذیر و ضروری سازمان خود قرار دهند. ملاحظه 

همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، علاوه 

های موازی به دلیل ایجاد تعادل فنی و بر حذف فعالیت

اقتصادی سبب سهولت در افزایش بهره وری و توسعه پایدار 

 (.Mardi Nasiripour et al., 2013گردد )مینیز 

توان عاملی روانی قلمداد کرد و آن را رضایت شغلی را می

نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال پنداشت 

(Abedi & Mazroee, 2010.)  پیشگیری از بروز صدمات و

حوادث بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در راستای افزایش 

بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان، 

مشتریان، پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود ساختار 

 International Laborاست ) HSEسیستم مدیریت 

Organization, 2009.) 

است که بین عملکرد در کار و عدم تحقیقات بیانگر آن 

 رضایت از کار رابطه مستقیم وجود دارد. کارکنان کاملا  

راضی از سلامت جسمانی و روانی بیشتری برخوردارند، 

طول عمرشان بیشتر است، وظایف جدید مرتبط با شغل را 

 گیرند و با سوانح شغلی کمتر روبه رو سریع تر یاد می

(. بنابراین، با توجه به Choobineh et al., 2010شوند )می

اهمیت این موضوع، و سوال اصلی تحقیق که آیا بین 

-کارکنان رابطه HSEهای رضایت شغلی و عملکرد شاخص

ای وجود دارد؟ در این تحقیق به بررسی رابطه بین رضایت 

کارکنان پرداخته شده است. در این  HSEشغلی و عملکرد 

تحقیقات در داخل و خارج توان به نتایج برخی از زمینه می

 کشور اشاره نمود:

( نشان داد که بین 2931پژوهش مردانی و همکاران )

)هر یک از شاخص ها و  و رضایت شغلی HSEعملکرد 

داری وجود دارد و نتیجه رضایت کل( رابطه مثبت و معنی

گیری کرده که هر چه به شاخص های رضایت کارکنان 

کارکنان بهتر خواهد  HSEتوجه بیشتری گردد عملکرد 

 (.Mardani et al., 2013شد )

 جهینت نیخود به ا قی(، در تحق2933) و همکاران یصاف

 ،یآموزش ،یبا عوامل اقتصاد یشغل تیکه رضا دندیرس

 ,.Safi et al) رابطه معنادار دارد یو رفاه یزشیانگ یادار

2009.) 

 ( نشان داد2933) های برادران کاظم زاده و هاشمییافته

ثیر رشد و پیشرفت، شناخت و احترام و أکه میزان ت

جذابیت شغل بر عوامل انگیزشی از سایر عوامل بیشتر است 

ثیر رعایت عدالت، سرپرستی و مدیریت بر عوامل أو میزان ت
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 Baradaranبهداشتی بیش از سایر عوامل است )

Kazemzadeh & Hashemi, 2009.) 

که استرس دارای ( نشان داده شد 1429در پژوهش متیو )

رابطه منفی با رضایت شغلی بوده است و هر چقدر سطح 

رود، میزان رضایت شغلی و کیفیت زندگی استرس بالاتر می

 نتایج پژوهش دیکی (.Mathew, 2013کاهش یافته است )

( نیز نشان داد که بین حقوق، مهارت و آموزش و 1443)

 دد داردار وجورضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی

(Dickey et al., 2009.) ( دریافتند 1443) کر و همکاران

رابطه  HSEکه بین رضایت شغلی کارکنان و بکارگیری 

 (.Kerr et al., 2009دار وجود داشت )مثبت و معنی

 

 هامواد و روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه تحلیل 

تحلیلی بوده است. این تحقیق با  –ها از نوع توصیفی داده

در شرکت داروسازی در سال  HSEهدف ارزیابی عملکرد 

انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش،   2931-2931

باشد که ( میN=244کارکنان شرکت داروسازی مهردارو )

نفر  34با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد 

اب گردیدند. به منظور جمع به عنوان نمونه پژوهش انتخ

بخش الف(  9ها از ابزار پرسشنامه که مشتمل بر آوری داده

از  -ای ب( رضایت شغلیهای فردی و حرفهویژگی

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانت که در قالب تئوری 

گویه درباره  91دو عاملی هرزبرگ تهیه شده و حاوی 

لب طیف لیکرت عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی در قا

باشد. پرسشنامه بدست می 5الی  2ها در بازه بوده و پاسخ

مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم  سطح کاملا   5آمده از 

، 2دد مخالفم ع موافقم تشکیل شده که گزینه کاملا  و کاملا 

، گزینه 9، گزینه نظری ندارم عدد 1گزینه مخالفم عدد 

به خود اختصاص  5موافقم عدد  ، گزینه کاملا  0موافقم عدد

که  2HSG65داده است. ج( پرسشنامه استاندارد عملکرد 

خط مشی، سازماندهی کردن، برنامه  :شاخص 5شامل 

د باشریزی و اجراء، سنجش عملکرد و بازنگری عملکرد می

شاخص بر روی کارکنان مورد سنجش  5ثیر اجرای این أو ت

 گیرد.قرار می

 هیکل کهنیمه با توجه به اپرسشنا ییمحتوا ییروا

در سوالات پرسشنامه  قیتحق نیموجود در ا یرهایمتغ

 قیابزار تحق ییایپا زانیشود و م یشده مشاهده م یطراح

 زانیکرونباخ به دست آمد که م یآلفا بیاز محاسبه ضر

 تیرضا یو برا HSE 0.86بخش عملکرد  یبرا بیضر نیا

 تیدهنده قابلباشد که نشان یم 31/4کارکنان  یشغل

 باشد.یم قیابزار تحق یبالا ییایپا

آوری و ها جمعها، دادهپس از تکمیل شدن پرسشنامه

 پردازش و ، پیشSPSS 21جهت ورود به نرم افزار 

سازی شدند. در تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل آماده

میانگین، درصد، فراوانی و در آمار تحلیلی از آزمون 

ون، رگرسیون خطی استفاده گردید. همبستگی پیرس

)تحلیل  AHPبندی معیارها با استفاده از تکنیک الویت

صورت  Expert Choice 11سلسله مراتبی( و نرم افزار 

  گرفت.

 

 نتایج

 9/11ای پاسخگویان نشان داد که های فردی و حرفهویژگی

درصد در رده سنی  3/13درصد از پاسخگویان مرد بودند، 

 9/52) سطح تحصیلات اکثر پاسخگویانسال،  00-15

ا هدرصد( دیپلم و فوق دیپلم بود، و سابقه کار بیشتر آن

هل، أدرصد( مت 9/12سال بود. ) 25درصد( بیش از  94)

درصد( پاسخگویان محل کارشان در سالن تولید  3/09)

 صورت قراردادی هستند.هدرصد( ب 9/12بوده است و )

 
 

  

                                                           
 .مدیریت موفق ایمنی و بهداشت حرفه ای 2
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 (1931 های رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه )نارن دار سینگ،بندی شاخصرتبه – 1جدول 

 رتبه میانگین کل میانگین متغیرها هاشاخص

 مسئولیت پذیری

 56.1 دارم تیاحساس مسئول میهادر برابر تلاش

56.1 1 

 5651 برم یدر کارم لذت م تیاحساس مسئول از

 ..56 بر عهده دارم یکار ارزشمند کنمیم احساس

 5694 برم یدر کارم لذت م تیاحساس مسئول از

 5644 .دارم یریگ میکارم قدرت تصم در

 ماهیت کار

 5641 جالب است یلیشغل من خ

 5614 برمیدهم لذت میکه انجام م ینوع کار از . 5614

 5694 برمینوع کار لذت م از

 کسب موفقیت

 56.1 .کنمیم تیاحساس رضا اریرا خوب انجام دهم، بس یکار کهنیاز ا

5615 9 
 .561 .دهمیانجام م تیمشکل را با موفق ایسخت  فیوظا

 5651 موفق هستم کنمیکارم احساس م در

 9644 .شودیحاصل م یادیز یهادر شغلم فرصت شرفتیپ یبرا

 رضایت از همکاران
 .569 همکارانم را دوست دارم

5615 5 
 9634 با من دارند یادیز یکنند، همکاریکه با من کار م یافراد

 مدیریت فنی

 5644 است نیمن بهتر ریمد

9634 1 
 5644 است یخوب ریمن مد سیرئ

 9649 کند یم تیمن از من حما سیرئ

 .963 دهدینشان م یقیلا اریمن خود را فرد بس سیرئ

 مین و ایمنیأت
 96.1 کنمیم تیاحساس امن شهیدر شغلم هم

9644 . 
 ..56 است یدر سازمان کار خوب میو دا یقطع استخدام

مدیریت روابط 

 انسانی

 96.4 میفهم یرا م گریهمد سمیکنم من و رئ یاحساس م
9644 4 

 9634 .دهدیبا علاقه گوش م شنهاداتیمن به پ سیرئ

خط مشی، ضوابط و 

 شرایط کاری

 9641 میفهمیم یسازمان را به خوب یکل یهایخط مش

9644 4 

 9694 سازمان خوب هستند یها و اقدامات پرسنلیمش خط

 96.9 در سازمان روشن است یپرسنل یهایمش خط

 .965 .بخش استتیشغل من رضا طیشرا گر،ید یهابا شغل سهیمقا در

 9614 .هستم یکارم راض یکیزیف طیشرا از

 9694 مطبوع است اریکارم بس طیمح

قدرشناسی و 

 پیشرفت

 9614 بخش است تیرضا یشغل یاز لحاظ ارتقا شرفتمیپ

9614 3 

 9619 کنمیم شرفتیکه در سازمان پ کنمیم احساس

 .64. .شودیم یادیز یکارم از من قدرشناس در

 9641 .شومیم قیقبال انجام دادن کار تشو در

 .964 .دهمیانجام م یمن گفته شده که کارم را به خوب به

 حقوق و دستمزد

 659. است شتریب گرید یهامشابه در سازمان یهاحقوق من از حقوق شغل

 641. ستیکمتر ن گرید یهامشابه در سازمان یهامن از حقوق شغل حقوق 14 6.1.

 6.1. خوب است حقوقم
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 91کارکنان مورد مطالعه،  یشغل تیرضا یبه منظور بررس

قرار گرفت.  یشااااخص مورد بررسااا 24در قاالب  ریمتغ

گردد، شااااخص یمشااااهده م 2طور که در جدول همان

رتبه و شاخص حقوق و دستمزد  نیبالانر یریپذ تیمسئول

 نیچنرتبه را به خود اختصااص داده است. هم نیترنییپا

از  کیادهناده هر  لیاتشاااک یرهاایجادول، متغ نیدر ا

اند.رتبه ارائه شده بیبه ترت زیها نشاخص

 
 (1931 )امیدواری، HSG65های عملکرد بندی شاخصرتبه -.جدول

 میانگین متغیرها هاشاخص
میانگین 

 کل
 رتبه

سنجش 

 عملکرد
 2 2614 2614 شود؟یو گزارش م یدگیرس رانیمد اتیتوسط ه یمنیبهداشت و ا ستمیعملکرد س ایآ

مدیریت و 

بازنگری 

 عملکرد

 2654 شود؟یم یزیاز نظر عملکرد مم یمنیبهداشت و ا ستمیکل س یاثربخش ،ییکارا ایآ

2699 1 

با  یمصاحبه اختصاص ،یمنیبهداشت و ا تیریمد ستمیاطلاعات در مورد س یجهت جمع آور ایآ

 شود؟یانجام م یداریاسناد و مدارک و مشاهده د یافراد، بررس
2654 

 2644 ود؟شیانجام م تیتوسط افراد با صلاح یمنیبهداشت و ا تیریمد ستمیس یزیمم ای یبازرس ایآ

 2604 را دارد؟ یکنترل و نظارت بر طراح ،یزیربرنامه ،یسازمانده سکیکنترل ر یسازمان برا ایآ

 2604 کند؟یم یزیها برنامه ر سکیحذف و کنترل خطرات و ر ،ییسازمان جهت شناسا ایآ

 2614 کار و .... در نظر گرفته شده است؟ طیمح یبرا هیحفاظ، تهو لیاز قب یاطیاقدامات احت ایآ

برنامه 

ریزی و 

 اجراء

مواد  یخطر به جا یکردن مواد ب نیگزیها، جاسکیسازمان جهت کم کردن خطرات و ر ایآ

 را در نظر گرفته است؟ یداتیخطرناک تمه
2694 

2694 9 

محدوده  یو دارا نانهیواقع ب ،یابیمشخص، قابل سنجش، قابل دست یمنیاهداف بهداشت و ا ایآ

 باشد؟یمشخص م یزمان
2604 

 2614 کند؟یو کنترل م یابیارز ،ییکار خطرات را شناسا طیمح یاطیسازمان جهت اقدامات احت ایآ

-انهبه موقع نش صیو تشخ یبه منظور کنترل بهداشت یبهداشت یو مراقبت ها یطیمح شیپا ایآ

 شود؟یافراد انجام م یرسان به سلامت بیآس یها
2694 

 خط مشی

-یاز کار م یناش یهایماری، حذف حوادث و ب HSEبهبود عملکرد یسازمان برا یهدف اصل ایآ

 باشد؟
2644 

2611 0 

 2644 باشد؟یپرسنل م یشغل تیسازمان رضا یهدف اصل ایآ

ها در نظر را در جهت کنترل آن یداتیاز کار تمه یناش یهایماریحوادث و ب یسازمان برا ایآ

 گرفته است؟
2614 

 2694 کند؟یم تیو بهداشت پرسنل رعا یمنیرا در جهت ا HSE یسازمان  استانداردها ایآ

 2604 کاسته شود؟ یانسان یافراد تناسب وجود دارد تا از خطا یهاییو توانا یشغل یازهاین نیب ایآ

 2614 دهد؟یم تیاهم HSE یهایسازمان به خط مش ایآ

بودن محصول  وبیکاهش مع ،سکی، کاهش رنهیسازمان در جهت کنترل ضرر و کاهش هز ایآ

 را در نظر گرفته است؟ یداتیتمه
2654 

 2614 شده است؟ یسازمانده HSE فرهنگ جیدر سازمان ترو ایآ

 2624 محصولات و خدمات توجه نموده است؟ یمنیبهداشت و ا یسازمان به استانداردها ایآ

 2694و  تیفیک تیریو مواد، مد زاتیآلات، تجع نیماش یساخت و نگهدار یبرا یسازمان دستورالعمل ایآ
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 دفع مواد زائد در نظر گرفته است؟ ست،یز طیمح

 تیفیدر جهت کنترل ک  ( QHSE)یمنیبهداشت و ا ست،یز طیمح ت،یفیک تیریسازمان به مد ایآ

 دهد؟یم تیاهم ندیمراحل فرآ یمحصولات در تمام
2694 

 2694 اند؟را در نظر گرفته یداتیتمه سکیها، حوادث، کنترل ریماریدر جهت کنترل ب رانیمد ایآ

 2614 باشد؟یتوسط سازمان قابل درک م یو هدف از خظ مش یمنیبهداشت و ا یخط مش ایآ

 سازماندهی

 2644 کارمندان شود؟ یتنش برا ثر وجود دارد تا باعث کاهشؤو کارمندان ارتباط م تیریمد نیب ایآ

2610 5 

 2614 دهد؟یم تیاهم یمنیبه اهداف بهداشت و ا تیریمد ایآ

 2604 کند؟یشرکت م یمنیحفاظت و ا تهیدر جلسه کم تیریمد ایآ

 2604 ها مشارکت فعال دارد؟یماریدر خصوص کنترل و علل حوادث و ب تیریمد ایآ

 یسازآگاه یبرا یمنیبهداشت و ا یهاخبرنامه ایها هیها، پوسترها، اعلامهیها از ابلاغسازمان ایآ

 کنند؟یکارکنان استفاده م
2614 

-یبرگزار م یمنیدر مورد مسائل بهداشت و ا یهفتگ ای انهیماه ی، گفتگویهیجلسات توج ایآ

 گردد؟
2614 

 2624 وجود دارد؟ گریو کارکنان ارتباط و شناخت نسبت به همد رانیمد نیب ایآ

را  یاضطرار طیدر شرا یزیبرنامه ر ،یمنی، لوازم ایماریب ایها اطلاعات مربوط به حادثه سازمان ایآ

 دهند؟یهم انتقال م گرانیبه د
2614 

آن  یشده و برا یابیها ارزییاستعدادها و توانا ،یسلامت جسم ،یپزشک نهیافراد از نظر معا ایآ

 شوند؟یشغل انتخاب م
2694 

 

 5کارکنان مورد مطالعه در قالب  HSEدر ادامه، عملکرد 

 1قرار گرفت. همانطور که در جدول  یشاخص مورد بررس

و  رتبه نیگردد، شاخص سنجش عملکرد بالاتریمشاهده م

رتبه را به خود اختصاص  نیترنییپا یشاخص سازمانده

مربوط به هر شاخص  یرهایجدول، متغ نیداده است. در ا

 ها ارائه شده است.از آن کیبر اساس رتبه هر  زین
 

 

 رضایت شغلیو  HSG65عملکرد  نیب یهمبستگ بیضر-9جدول 

 متغیر ضریب همبستگی سطح معنی دار

 مسئولیت پذیری **46393 4644

 ماهیت کار **46551 46443

 کسب موفقیت **46111 46441

 رضایت از همکاران **46309 4644

 مدیریت فنی **46322 4644

 مین و ایمنیأت 46914 46251

 مدیریت روابط انسانی **46341 4644

 خط مشی و ضوابط و شرایط کاری **46314 4644

 شناسی و پیشرفتقدر **46351 4644

 حقوق و دستمزد **46341 4644
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با  HSEعملکرد  نیارتباط ب یبه منظور بررس نیچنهم

 بیکارکنان از ضر یشغل تیرضا یهالفهؤاز م کیهر

 رسونیآزمون پ جی. نتادیاستفاده گرد رسونیپ یهمبستگ

کارکنان  HSEعملکرد  نیدهد که بینشان م 9 در جدول

و  نیمأبه جزء شاخص ت یشغل تیرضا یهاهمه شاخص و

درصد وجود  پنجدر سطح  یدارینرابطه مثبت و مع یمنیا

 داشت.

 

 کارکنان HSEثیر شاخص های رضایت شغلی بر عملکرد أمقدار ت -5جدول

 سطح

 دارمعنی 
T   مقدار

خطای 

  استاندارد

 ضریب

 استاندارد شده 
 متغیر ضریب استاندارد نشده

 ضریب ثابت 02613 - 13601 26014 46201

 مسئولیت پذیری 26012 46211 26011 46311 46993

 ماهیت کار 1651 46103 26159 26091 46255

 کسب موفقیت 1620 46251 1694 46394 46955

 رضایت از همکاران 26321 46222 16219 46349 46915

 مدیریت فنی 26399 46110 26930 26915 46234

 مدیریت روابط انسانی 46420 46442 16531 46445 46331

 خط مشی و ضوابط و شرایط کاری 46021 46434 46343 46543 46121

 پیشرفت و قدر شناسی 46559 46222 46159 46195 46051

 حقوق و دستمزد 26512 46205 26113 46353 46353

 

و  یشغل تیرضا یهاشاخص نیرابطه ب یبه منظور بررس

وجه . با تدیاستفاده گرد ونیکارکنان از رگرس HSEعملکرد 

و عملکرد  یشغل تیرضا یهاهمه شاخص نیب کهنیبه ا

HSE نیبنابرا .کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد 

ه شود کیاستفاده م ییهاشاخص یبرا ونیاز معادله رگرس

ارائه شده است.  0در جدول  جیوجود دارد که نتا یهمبستگ

، معادله 0جدول  جیارائه شده و نتا حاتیبا توجه به توض

 باشد:یم ریبه شکل ز ونیرگرس یخط
 

+1.834+1.91x3+2.14x2+2.52x1Y=41.79+1.42x

9+1.56X8+0.553X7+0.412X6+0.014x5x   
 

شود که ی، مشاهده م0حاصل از جدول  جینتابراساس 

 یرو رهایمتغ ریاز سا شیب یفن تیریکار و مد تیماه

 گذارند.            یم ریثأت HSEعملکرد 
 

 یشغل تیرضا یهانهیگز یبندتیاولو – 1شکل 
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 یشغل تیرضا یهاشاخص تیالو نییتع - 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AHPدر روش  تیالو نییتع یمحاسبات انجام شده برا

 101/4 ژهیبا بردار و یریپذ تی(، شاخص مسئول5)جدول 

 450/4 ژهیدر رتبه اول و شاخص حقوق و دستمزد با بردار و

 یاهسهیمقا ینرخ ناسازگار نیچنباشد. همیدر رتبه نهم م

بدست آمده است که چون  414/4برابر با  زیانجام شده ن

 یهاسهیتوان به مقایم نیباشد بنابرایم 2/4از  چکترکو

 (.2)شکل کرد نانیانجام شده اطم

 

 بحث
کارکنان  HSEدر پژوهش حاضار رضایت شغلی و عملکرد 

در شرکت داروسازی مهردارو مورد بررسی قرار گرفت. در 

بررسای رضایت شغلی کارکنان، شاخص مسئولیت پذیری 

بالاترین رتبه را به خود اختصاااص داد و پس از آن ماهیت 

ترین کار قرار داشاات و شاااخص حقوق و دسااتمزد پایین

(. در حالی 2رتبه را به خود اختصااص داده است )جدول 

(، به ترتیب رضایت از 2933) پژوهش خدایاری فرد که در

همکاران، مدیریت فنی و ماهیت کار بیشاااترین اهمیت را 

. در تحقیق (Kkhodayarifard, 2010) اناادکساااب کرده

(، بیشاااترین رضاااایت شاااغلی 2933) جهانی و همکاران

. (Jahani et al., 2009) مربوط به ارتباط با همکاران بود

حقوق و دستمزد کمترین رتبه در پژوهش حاضر شاخص 

 را کسااب کرده به این معنی که حقوق و دسااتمزد تقریبا 

ترین شرایط کاری مهم برای همه گروه های شغلی یکی از

آید. در مواردی دیده شااده است که به دلیل به شامار می

ثیر أکمی حقوق و نبود انگیزه کافی، ایمنی شااغلی تحت ت

قوق ی نسبت به افزایش حقرار گرفته است. بنابراین، بایست

کارکنان بر اسااس معیارهای معقول و منطقی اقدام شود. 

( و صاااافی و 2933در نتاایج تحقیق جهانی و همکاران )

( نیز اهمیت حقوق و دساااتمزد کارکنان 2933همکاران )

چنین بین (. همSafi et al., 2010یید شاااده اسااات )أت

شغلی های رضایت کارکنان و همه شااخص HSEعملکرد 

مین و ایمنی رابطه مثبت و معنادار در أبه جزء شااااخص ت

(، به این معنی 9سااطح یک درصااد وجود داشاات )جدول 

که کارکنان از امنیت شغلی خود رضایت کمی دارند و در 

طور استدلال شده که تا وقتی که کارکنان این پژوهش این

یک سااازمان نساابت به آینده شااغلی خود مانند بیمه و 

اطمینان نداشته باشند، همواره دچار استرس  بازنشستگی

و اضاطراب و دلهره هستند و این استرس بر زندگی کاری 

هااا را وری آنگااذارد و میزان عملکرد و بهرههااا اثر میآن

 (. که با پژوهش والامنشTahoori, 2006آورد )پاایین می

دار بین ماهیت کار و (، مبنی بر وجود رابطه معنی2933)

دار بین حقوق و مزایا ارکنان، وجود رابطه معنیعملکرد کا

(. Valamanesh, 2009و عملکرد کارکنان همسویی دارد )

دار ( نیز وجود رابطه معنی2934در پژوهش تااج الدینی )

 شاخص بردار ویژه اولویت

 مسئولیت پذیری 101/4 2

 ماهیت کار 233/4 1

 کسب موفقیت 291/4 9

 رضایت از همکاران 241/4 0

 مدیریت فنی 435/4 5

 مدیریت روابط انسانی 419/4 1

 خط مشی و ضوابط و شرایط کاری 412/4 1

 پیشرفت و قدر شناسی 455/4 3

 حقوق و دستمزد 450/4 3
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یید شااده أکارکنان ت HSEبین حمایت مدیریت و عملکرد 

 (. در تحلیل رگرساایون )جدولTajoddini, 2012اساات )

 ثیر را بر رویأمدیریت فنی بیشاااترین ت(، ماهیت کار و 0

کارکنان داشاااته اسااات، به این معنی که  HSEعملکرد 

 دهند رضایت دارند. کارکنان از نوع شغلی که انجام می

یر را ثأشاخص مدیریت فنی پس از ماهیت کار بیشترین ت

و نتایج  (0 داشاااته اسااات )جدول HSEبر روی عملکرد 

ز مدیر و رییس خود نشاان دهنده این است که کارکنان ا

 گیرند.راضی هستند و مورد حمایت قرار می

با توجه به نتایج بدسااات آمده از مقایساااات زوجی انجام 

(، شاااخص مساائولیت پذیری در 5، جدول 2شاده )شااکل

ارجحیت اول و شاخص حقوق و دستمزد در ارجحیت نهم 

(، شاااخص 1422که در پژوهش خان )باشااد، در حالیمی

 Khan etارجحیت اول قرار دارد ) حقوق و دساااتمزد در

al., 2011گیری نمود که شااارکت مورد توان نتیجه(. می

بایسات اقدامات لازم نسبت به مطالعه در این پژوهش، می

افزایش حقوق کارکنان و سیستم پاداش دهی را بر اساس 

 عملکرد واقعی کارکنان صورت دهند.

و اداماه فعالیت در آن  HSEبناابراین برای بهبود عملکرد 

ساازمان برای افزایش رضایت شغلی کارکنان نکات زیر به 

 گردد:مدیران پیشنهاد می

ماادیران هر بخش افراد مسااائولیاات پااذیر را   -2

های حساس و شاناساایی کنند و تصاادی شغل

پرخطر کاه نیااز به توجه و مسااائولیت پذیری 

بیشاااتری در حین کااار دارد را بااه این افراد 

 بسپارند.

رای قااانون اساااتخاادام دائمی کااارکنااان در اج -1

سازمان که موجب افزایش حس امنیت شغلی را 

 کاهش دهند.

های ترقی و پیشرفت، جابجایی و با ایجاد فرصت -9

های بالاتر متناسب با تجربه و توانایی دادن پست

ها زمینه تقویت حس کسب موفقیت را در آن

 افراد ایجاد نمایند.

ر اساس عملکرد هایی تعیین شود و بپاداش -0

 ها داده شود.کارکنان به آن

 سپاسگزاری
شاایساته اسات از مدیریت کارخانه داروسازی مهردارو به 

، از کارکنان شرکت مهردارو HSEهای جهت اجرای برنامه

که همکاری کاملی داشتند و همه کسانی که به نحوی در 

انجااام این پژوهش همکاااری نمودنااد تقاادیر و تشاااکر 

ضااامن این مطالعه حاصااال نتایج پایان نامه نمایم. در می

 باشد.می
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Abstract 
The job satisfaction along with high levels of the general health of the workers can lead to a 

better performance, reduction of occupational accidents, and consequently increased 

efficiency. In this descriptive-analytic research the statistical population is the staff (N=100) 

at the Pharmaceutical Company who have been identified as samples by using the Cochran 

formula (N=80). The main instrument of this research is a questionnaire that its validity has 

been confirmed according to the opinion of several faculty members at the universities and its 

reliability has been measured by Cornbach’s method. The factor is obtained for the HSE 

performance, 0.86 and for the job satisfaction, 0.92. Findings indicate that the responsibility 

has earned the highest rank of the job satisfaction indexes of the staff, and the performance 

measurement has obtained the highest rank of the HSE performance indexes. Also, these 

findings show that there is a positive and meaningful relation between HSE performance and 

job satisfaction (except to the supply and safety indexes with rest of indexes) at the 0/05 level. 

In regression analysis, it is observed that the nature of the work and success affects the HSE 

performance rather than other variables. Also, the responsibility is the first priority and the 

wage is the ninth priority in the AHP ranking. According to the meaningful relation between 

job satisfaction and HSE performance, the HSE performance of the staff will be improved 

when an organization pay more attention to the job satisfaction indexes.  
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