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چکیده
ي اقتصادي و اجتماعی به کارگیري بـه جـا و شایسـته از سـرمایه هـاي      موثرترین روش براي رهایی از تنگناها و بحران هاي ناشی از روند توسعه:زمینه و هدف

دهنـد.  ناپـذیر و ضـروري سـازمان خـود قـرار      را جز جداییHSEد که باید مدیریتانها پی بردهدر دنیاي پر رقابت امروز بسیاري از شرکتانسانی است. از طرفی 
نی و اقتصادي سبب سهولت در افزایش بهـره  فمالحظه همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عالوه بر حذف فعالیت هاي موازي بدلیل ایجاد تعادل 

هاي پیشرفته ایران خودرو کارکنان در شرکت قالبHSEر، تعیین رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد . هدف اصلی پژوهش حاضوري و توسعه پایدار نیز می گردد
بود.

ازاسـتفاده بـا دادنـد کـه  ) تشـکیل مـی  =275nهاي پیشرفته ایران خودرو (پیمایشی را کارکنان شرکت قالب-این تحقیق توصیفیآماريجامعهروش بررسی:
چنـد  نظراساسبرآنرواییکهبودايپرسشنامه،تحقیقاصلی ابزارعنوان نمونه تعیین گردیدند. نفر به70ي تصادفی ساده تعداد گیرفرمول کوکران و روش نمونه

ي کـه ایـن ضـریب بـرا    گردیـد اسـتفاده کرونباخآلفايضریبازمختلف،هايبخشپایاییمیزانتعیینبرايوگردیدتأییدها تن از اعضاي هیات علمی دانشگاه
هاي به دست آمد. پرسشنامه در قالب طیف لیکرت بود که براي تبدیل گزینه هاي کیفی لیکرت به گزینه94/0و براي رضایت شغلی HSE84/0بخش عملکرد

.شدندتحلیلوتجزیه18نسخه SPSSافزارنرمازاستفادهباهادادهگردید.استفادهمثلثیروش اعداد فازياز جهت ورود به نرم افزار،کمی
هـاي  بندي شاخصپذیري باالترین رتبه و در زمینه رتبههاي رضایت شغلی کارکنان، مسئولیتبندي شاخصدر زمینه رتبهکهدادنشانپژوهشهايیافتهها:یافته

کارکنـان و رضـایت   HSEنشان داد که بـین عملکـرد   ها . همچنین، این یافتهندکارکنان نیز، عملکرد و اجرا باالترین رتبه را به خود اختصاص دادHSEعملکرد
دار در سطح پنج درصد وجود داشت. در تحلیل رگرسیونی گام به گـام نیـز بـه ترتیـب هفـت متغیـر       ها و رضایت کل) رابطه مثبت و معنیشغلی (هر یک از شاخص

کارکنان را تبیین نمودند.HSEس عملکرد درصد از واریان7/66هاي رضایت شغلی) وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود (شاخص
هاي رضایت شغلی کارکنان توجـه  کارکنان، هر چه در یک سازمان به شاخصHSEبا توجه به وجود رابطه معنی دار بین رضایت شغلی با عملکرد گیري:نتیجه

کارکنان بهتر خواهد شد.HSEبیشتري مبذول گردد، عملکرد 

وري، کارکنان.، بهرهHSEکرد : رضایت شغلی، عملهاکلیدواژه

مقدمه
ازیکـی کارآمـد ومـاهر انسانیبه یقین، نیروي

هاي سازمانهدفبهرسیدنبرايابزارهامهمترین
سـازمان وريبهـره افزایشدرمهمیاست و نقش

رابطهبهزیاديتوجهاخیر،هايسال. در]1[دارد
و خـوي خلـق بـه مربـوط هايویژگیمیانبالقوه

سـازمانی وکـاري پیامدهايباهاسازمانارکنانک
هـا،  . شـناخت آگـاهی  ]3-2[اسـت گرفتـه صـورت 

ها و رفتارهاي اجتماعی بـراي اینکـه بتـوان    نگرش
هـاي اجتمـاعی متعـالی    جامعه را بـه سـوي ارزش  

سوق داد ضروري است. رضایت شغلی، کار و رابطه 
فرد با سازمان و عملکـرد کارکنـان از جملـه ایـن     

بـه نسـبت هـا کلی انسـان نگرش.]4[است موارد
ازکهاسترفتاريايپدیدهبخشعینیتشغلشان

وشـود مـی شـغلی تعبیـر  عنـوان رضـایت  بـه آن
بـه  نسـبت فـرد منفیومثبتباورهايازاينتیجه
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107 …کارکنانHSEعملکردوشغلیرضایتبینرابطهبررسی

تـوان  مـی راشـغلی . رضـایت ]5[کارش است ابعاد
نـوعی سـازگاري  قلمداد کرد و آن راروانیعاملی

اگراشتغال پنداشت. یعنیشرایطوشغلباعاطفی
ایندربدهد،فردبهرامطلوبلذتنظرشغل مورد

چنانچهمقابل،است. درشغلش راضیازفردحالت
فـرد بـه مطلـوب را لذتورضایتنظرموردشغل

شـغل مـذمت بـه شـروع فردحالتایندرندهد،
بررسی .]6[آید بر میآنتغییرو درصددنمایدمی
هاي صاحبنظران علوم روانشناسـی فـردي و   یهنظر

مدیریت منابع انسانی درباره رضایت شـغلی نشـان   
دهد که رضایت شـغلی مفهـومی چنـد بعـدي     می

است و با عوامل متعددي ارتباط دارد. بـه عبـارت   
اي از عوامـل  دیگر رضایت شغلی با تحقق مجموعه
توانـد شـامل   حاصل خواهد شد، ایـن عوامـل مـی   

یط کـــار، حقـــوق و دســـتمزد، ماهیـــت و شـــرا
هاي موجود براي پیشرفت و ارتقاي شـغلی،  فرصت

نحوه سرپرستی، روابط با همکاران و ... باشد. البته 
وژنتیکـی عواملتابعتاحدودي نیزشغلیرضایت

در این بین، نظریه دو .]7[است خصوصیات فردي
بهداشــتی) هرزبــرگ یکــی از -عــاملی (انگیزشــی

اي انگیزش است که عوامل موثر هترین نظریهجامع
بر ایجاد انگیزه را به دو دسته انگیزشی و بهداشتی 

کند. به عقیده او عوامل بهداشتی بـه از  تقسیم می
انجامـد، و عوامـل   بین رفتن نارضایتی در افراد می

انگیزشی موجـب افـزایش انگیـزه کـاري در آنـان      
توان گفت که رضایت . به طور کلی می]8[شودمی

، یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی شغلی
هــاي مشــیهـا و خــط و پایـۀ بســیاري از سیاســت 

وري و کـارآیی سـازمان   مدیریت براي افزایش بهره
. از طرفی، در دنیاي پر رقابـت امـروز   ]9[باشد می

اند که باید مـدیریت  ها پی بردهبسیاري از سازمان 
HSE1ر داده ناپذیر و ضروري خود قرارا جز جدایی

و به آن همانقدر اهمیت و بها دهند کـه بـه دیگـر    
. بسـیاري از  ]10[دهنـد  هاي سازمان مـی مدیریت

1. Health, Safety and environment

کشورهاي در حال توسعه به دلیل کمـی امکانـات   
هـا و  هاي ناشی از بیماريدر معرض افزایش هزینه

ــتند   ــار هس ــی از ک ــوادث ناش ــن]11[ح رو، . از ای
محـیط  حفاظت از تندرستی نیروي کار و بهسازي 

کــار، از اهمیتــی شــایان توجــه برخــوردار اســت.  
گمان اقتصادي شـکوفا و صـنعتی خودبسـنده،    بی

ــت      ــالم و تندرس ــار س ــروي ک ــتن نی ــدون داش ب
پیشـگیري از بـروز   .]12[پذیر نخواهـد بـود   امکان

صدمات و حوادث بهداشتی، ایمنی و محیط زیست 
وري بـا در نظـر گـرفتن    در راستاي افزایش بهـره  

ایمنی کارکنان، مشتریان، پیمانکـاران و  سالمت و 
دیگر افراد مستلزم وجود ساختار سیستم مدیریت 

HSE این نظام مدیریتی با پیشـگیري  ]10[است .
از بروز صدمات و وقایع بهداشتی، ایمنی و محـیط  
ــا در نظــر گــرفتن ســالمت و ایمنــی   زیســتی و ب

هـاي جـاري   کارکنان و دیگر افراد متاثر از فعالیت
ها و ن، در جهت توسعه پایدار، کاهش هزینهسازما

ــره  ــزایش به ــی اف ــر م ــام ب . ]14-13[دارد وري گ
مهمترین خدمت و سهم و نقش مدیریت در قـرن  

، همانــا افــزایش پنجــاه برابــري در و یکــمبیســتم
وري کارکنان است. کارکنـان هـر سـازمان بـا     بهره

ترین سرمایه هر موسسه قرن بیست و یکـم،  ارزش
شد. این در حالیست که این سـرمایه  تلقی خواهد

آسیب هاي جـدي  بها در معرض مخاطرات وگران
هاي مختلف اقتصادي قرار دارد. مشکالت در بخش

و تهدیدهاي گونـاگون محیطـی و عوامـل آسـیب     
رسان، سبب شده تا همه ساله تعدادي از کارگران 
در محیط هاي صنعتی بر اثر حوادث ناشی از کار، 

هـا و  دست داده یا دچار مسمومیتجان خود را از 
معلولیت هـاي گونـاگون شـوند. بنـابراین رعایـت      
الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محـیط  

یکی از عوامل اثرگذار در بهره 2(HSE-MS)زیست 
ست. موفقیت اهاوري و در نهایت عملکرد سازمان

سیستم مذکور مستلزم مشـارکت و درگیـر شـدن    

2 . Health, Safety and environmental management system
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و همکارانشادي مردانی108

راي الزامات بهداشتی، ایمنی و کلیه کارکنان در اج
HSEمحیط زیستی و به بیان بهتر، عملکرد باالي 

کارکنان است، به گونه اي که نیـروي انسـانی بـه    
عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بـر شـرایط   
بهداشتی، ایمنی و محیط زیسـتی در نظـر گرفتـه    

می شود.
تحقیقات بیانگر آن است که بین عملکرد در کار 

دم رضایت از کار رابطـه مسـتقیم وجـود دارد.    و ع
کارکنان کـامالً راضـی گـرایش کمتـري در مـورد      
تسلیم شکایت دارند، از سالمت جسمانی و روانـی  
بیشتري برخوردارند، طول عمرشان بیشـتر اسـت،   

تـر یـاد   وظایف جدیـد مـرتبط بـا شـغل را سـریع     
شـوند  گیرند و با سوانح شغلی کمتر روبه رو میمی

. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، ]15-16[
و سوال اصـلی تحقیـق کـه آیـا بـین شاخصـهاي       

کارکنان رابطـه اي  HSEرضایت شغلی و عملکرد 
وجود دارد؟، در این تحقیق به بررسی رابطـه بـین   

کارکنـان پرداختـه   HSEرضایت شغلی و عملکرد 
توان به نتایج برخی از . در این زمینه میشده است
در داخل و خارج از کشور اشـاره نمـود:  تحقیقات

) نشان داد 1385نتایج تحقیق فرشاد و همکاران (
داري ، بهبود معنیHSEسازي سیستم که با پیاده

در بهداشت، ایمنی و محـیط زیسـت ایجـاد شـده     
خاتونی امیرزادهاستوار و. نتایج تحقیق]17[است 

وشـغلی بـین رضـایت  کـه داد) نیز نشان1387(
دار وجـود دارد  رابطه مثبت و معنـی سازمانیتعهد

زاده و هاشــمی هــاي بــرادران کــاظمیافتــه.]18[
) نشان داد که میزان تاثیر رشد و پیشرفت، 1388(

ــر عوامــل   ــرام و جــذابیت شــغل ب شــناخت و احت
انگیزشی از سایر عوامل بیشتر است و میزان تـاثیر  

مشــی و مقــررات ســازمان، خــطرعایــت عــدالت،
و مدیریت و حقوق بر عوامل بهداشـتی  سرپرستی 

) 1388. واالمـنش ( ]8[بیشتر از سایر عوامل است 
HSEبیان داشت که بین رضایت شغلی و عملکرد 

. ]19[دار وجود داشـته اسـت   معلمان رابطه معنی
) با استفاده  از روش فازي مثلثی، 1388نیکومرام (

کارایی و عملکرد سیستم بهداشت، ایمنی و محیط 
. ]20[چند سازمان را مورد سنجش قرار دادزیست 

ــژوهش خــدایاري فــرد ( ــه ترتیــب 1388در پ )، ب
رضایت از همکاران، مـدیریت فنـی و ماهیـت کـار     

. یـزدي و  ]21[بیشترین اهمیت را کسب کرده انـد 
) دریافتند که بین میـزان رضـایت   1389جعفري (

شغلی در ابعاد مختلف آن با ابعـاد مختلـف فشـار    
ــغلی را ــی ش ــود دارد  روان ــاملی وج ــه تع . ]22[بط

) نیـز دریافتنـد   1389مسلمی عقیلی و همکاران (
هـا و مشـکالت ایمنـی و    که با توجه به محدودیت

توان با استقرار و نگهـداري صـحیح و   بهداشت، می
، به یک زیرسـاخت مناسـب و ابـزار    HSEاثربخش 

ارزیابی و کنترل دائمی از نظر مسـایل مـرتبط بـا    
نتایج تحقیـق  .]23[ت یافت ایمنی و بهداشت دس
بیشترینکه ) نشان داد 1389جهانی و همکاران (

وهمکـاران بـا بـه ارتبـاط  مربـوط شـغلی رضایت
برقـراري کـار، سـختی مزایـاي ازرضایتکمترین

امکانـات وتبعـیض وجـود عـدم وانصـاف وعدل
) 1389صافی و همکاران (.]24[رفاهی بوده است 

رسیدند که رضـایت  در تحقیق خود به این نتیجه
ــی، اداري،     ــادي، آموزش ــل اقتص ــا عوام ــغلی ب ش

. آزاد ]25[انگیزشی و رفاهی رابطـه معنـادار دارد   
) دریافتند کـه  1390مرزآبادي و غالمی فشارکی (

متغیرهاي جنس، وضعیت تاهل و سطوح اجتماعی 
ــا اســترس شــغلی رابطــه معنــی - دار اقتصــادي ب

جغرافیایی، که متغیرهاي منطقهنداشتند در حالی
تیــپ شخصــیتی، ســن و تحصــیالت در اســترس  

. براساس تحقیقات کریمی ]26[شغلی موثر بودند 
) نیز مشخص گردیـد کـه بـین    1391و همکاران (

دار شـغلی رابطـه معنـی   شـغلی و رضـایت  استرس
) در پـژوهش  1391. تاج الدینی (]27[وجود دارد 

خود به این نتیجه رسید که بین فرهنگ سـازمانی  
کارکنان رابطـه معنـی دار وجـود    HSEملکرد و ع

میانرابطهبررسیهدفباپژوهشیدر.]28[دارد
بین مشخص شد کهسازمانیو تعهدشغلیرضایت
. ]29[دار وجـود دارد  رابطه مثبت و معنـی این دو
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کر و همکاران دریافتند کـه بـین رضـایت شـغلی     
دار رابطه مثبت و معنیHSEکارکنان و بکارگیري 

) 2009نتایج پـژوهش دیکـی (  .]30[د داشتوجو
نیز نشان داد که بین حقوق، مهـارت و آمـوزش و   

دار رضایت شغلی کارکنـان رابطـه مثبـت و معنـی    
ــود دارد  ــیر ( ]31[وجـ ــژوهش بشـ ) 2010.در پـ

مشخص گردید که بین استرس شـغلی و عملکـرد   
داري وجود دارد و ایـن  شغلی رابطه منفی و معنی

ملکـرد شـغلی بـه شـدت     گـردد ع عامل سبب مـی 
) نیـز  2011آزاده و همکـارانش( .]32[کاهش یابد 

در پژوهش خود به بررسی رضایت کارکنـان بـا در   
. در تحقیـق  ]33[پرداخته اندHSEE3نظر گرفتن 
)، بـر اهمیـت کیفیـت محـیط     2012اسکارهالت (

کاري روانی مناسب تاکید شده است و بیان شـده  
المت کـار و  تواند سـبب بهبـود سـ   که این امر می

. در ]34[وري در ســازمان گــردد افــزایش بهــره 
) نشان داده شد که اسـترس  2013پژوهش متیو (

داراي رابطه منفی با رضایت شغلی بوده است و هر 
چقدر سطح استرس باالتر می رود، میزان رضـایت  

. بر ]35[شغلی و کیفیت زندگی کاهش یافته است
ابطه این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی ر

کارکنـان در  HSEبین رضایت شـغلی و عملکـرد   
باشد.هاي پیشرفته ایران خودرو میشرکت قالب

بررسیروش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نـوع کـاربردي، از   

ها پیمایشـی و از لحـاظ شـیوه    نظر گردآوري داده
همبسـتگی بـوده   -ها از نوع توصـیفی تحلیل داده

رابطـه بـین   است. این تحقیـق، بـا هـدف بررسـی     
کارکنـان شـرکت   HSEرضایت شغلی و عملکـرد  

-1390هاي پیشرفته ایران خـودرو در سـال   قالب
صورت گرفت. جامعه آماري ایـن پـژوهش،   1391

هاي پیشرفته ایـران خـودرو   کارکنان شرکت قالب
)275N=ــول  ) مــی ــا اســتفاده از فرم باشــد کــه ب

3 . Health, Safety and environment and ergonomics

گیري تصادفی سـاده، تعـداد   کوکران و روش نمونه
عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدنـد.  ر به نف70

هـا از ابـزار پرسشـنامه    آوري دادهبه منظـور جمـع  
الـف)  استفاده شـد کـه مشـتمل بـر سـه بخـش:       

-ب) رضـایت شـغلی  ،ايهاي فردي و حرفهویژگی
از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانت کـه در  
قالب تئوري دو عاملی هرزبرگ تهیه شده و حاوي 

درباره عوامل انگیزشی (عوامل درونـی) و  گویه 36
عوامل بهداشتی (عوامل بیرونـی)، در قالـب طیـف    

–HSEج) عملکـرد  لیکرت اسـتفاده شـده اسـت    
بنـدي  محقق ساخته و بر اسـاس بررسـی و جمـع   

مرور ادبیات و مطالعات انجام شـده در ایـن حـوزه    
ــامل  ــوزش،  6ش ــارکت، آم ــد و مش ــاخص: تعه ش

نش در شرایط اضـطراري،  ارتباطات، آمادگی و واک
دهی، عملکرد و اجرا بود. گزارش

هــا، نامــه هــا و پرســش لیســت در اکثــر چــک
ها غالباً به صورت کیفی هسـتند. در چنـین   گزینه

هاي کیفـی بـه صـورت    مواردي نیاز است که داده
کمی درآمده و سپس مورد پردازش قرار گیرند. در 

هـاي  ینـه ابتدا با اسـتفاده از مقیاسـی مناسـب، گز   
کیفی به اعداد فازي تبدیل شـده و سـپس اعـداد    
فازي بـه دسـت آمـده بـه مقـادیر قطعـی تبـدیل        

هاي کیفی بـه اعـداد   گردند. براي تبدیل گزینهمی
هاي مناسـب فـازي اسـتفاده    فازي، غالباً از مقیاس

هـا،  شود و متناسب با تعـداد و ماهیـت گزینـه   می
شود.  مقیاس مناسب انتخاب می

قیق حاضر، با توجه به تعـداد و ماهیـت   براي تح
ترین مقیاس یعنـی اعـداد فـازي    ها، مناسبگزینه

). 1مثلثی مورد استفاده قرار گرفته است (شکل
بدین ترتیب هر گزینه کیفی با یک عـدد فـازي   

شـود  نمایش داده مـی (m, α, β)مثلثی به صورت 
بـه ترتیـب   βو αنشانگر میـانگین و  mکه در آن 
) 2/0,0,0انس) چپ و راست هستند: (پهناي (تلر

) = ضـعیف،   15/0,15/0,25/0= بسیار ضـعیف، ( 
,15/0,15/0متوسـط، ( =) 15/0,15/0,5/0(

بسیار خوب.=) 0,2/0,1خوب، (=) 75/0
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براي تبدیل اعداد فازي نرمال (اعدادي که مقدار 
x] کند) به مقادیر ] تغییر می0و1آنها در محدوده

ا یک تابع ماکزیمم و یک تابع مینـیمم  قطعی، ابتد
شود:به صورت زیر تعریف می

)1 (

 


0
10

)(
xx

xMax

)2   (

 


0
101

)(
xx

xMin

پس از تعریـف توابـع فـوق، مقـدار مـاکزیمم بـا       
بازوي راست عدد فازي و مقدار مینیمم بـا بـازوي   

شوند و بدین ترتیـب  چپ عدد فازي قطع داده می
یاز راست و چپ براي عدد فازي به دست مقدار امت

آید. این مقادیر همان درجه عضویت عدد فازيمی
))(( x در نقاط تقاطع هستند، لذا امتیاز راست و

))((چپ به ترتیـب بـا    xR و))(( xL  نمـایش
).2شوند (شکل داده می

و چپ، مقدار امتیاز با محاسبه امتیازهاي راست 
آید:کل از فرمول زیر به دست می

)3(2
))(1()()( xxx LR

T







طور که قبالً ذکر شـد، بـا در نظـر گـرفتن     همان
کـه در آن  (m, α, β)عدد فازي مثلثی به صـورت  

m ــانگین و ــاي  βو αنشــانگر می ــب پهن ــه ترتی ب
(تلرانس) چـپ و راسـت هسـتند، مقـادیر قطعـی      

ــاز راســت، چــپ و ــل از امتی ــاز ک ــت امتی در نهای
آیند:هاي زیر به دست میفرمول

)4(
)1(

1
11)( mxR 







در غیر این صورت

در غیر این صورت

هاي کیفی به صورت اعداد فازي مثلثی: نمایش گزینه1شکل 

تبدیل اعداد فازي به مقادیر قطعی:2شکل 
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)5 (
)(

1
11)( mxL 






)6 ()1(2)1(2
)(











mmxT

هر یـک از  (m, α, β)بنابراین، با توجه به مقادیر 
) و با استفاده از فرمـول  1هاي کیفی (شکل گزینه

به راحتی قابل )، مقدار قطعی و کمی هر گزینه6(
سـطح خیلـی کـم،    5محاسبه است. پرسشنامه، از 

کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد، تشـکیل شـده، کـه    
، 190/0طبق این روش به گزینه خیلی کم، عـدد  

، 5/0، گزینه متوسط، عدد 345/0گزینه کم، عدد 
، گزینه خیلی زیـاد، عـدد   655/0گزینه زیاد، عدد 

اد وارد نـرم  ، اختصاص یافت و سپس این اعد81/0
افزار گردید.

روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از چنـدین  
تن از اعضاي هیئت علمی دانشگاه هـا کـه سـابقه    
پژوهش و مطالعه در زمینه موضوع پژوهش را دارا 
بودند، تایید شد و میزان پایایی ابزار تحقیق نیز بـا  

نفـري از  30آزمون بر روي یک نمونـه  انجام پیش
دسـت  محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ بهکارکنان و

HSEآمد که میزان این ضریب براي بخش عملکرد
ــان ــد و   84/0کارکن ــاي تعه ــاخص ه ــراي ش و ب

مشارکت، آموزش، ارتباطات، آمادگی و واکنش در 
دهی، عملکرد و اجـرا بـه   شرایط اضطراري، گزارش

و 83/0، 81/0، 82/0، 88/0، 90/0، 85/0ترتیــب 
دسـت آمـد   به 94/0ارکنان براي رضایت شغلی ک

که نشان دهنده قابلیت پایایی باالي ابـزار تحقیـق   
18نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمبود. داده

-مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در ضـمن بـه   
منظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از تحقیـق،  

هاي توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین از آماره
هاي اسـتنباطی ماننـد ضـریب همبسـتگی     آمارهو 

پیرسون، اسپیرمن و معادلـه رگرسـیون چندگانـه    

استفاده گردید.

ها یافته
اي پاسـخگویان نشـان   هاي فردي و حرفهویژگی

درصـد  7/75داد که همه پاسخگویان مرد بودنـد،  
سـال بـود.   35درصد کمتـر از  9/72آنها متاهل و 

درصـد)  9/72(سطح تحصیالت اکثر پاسـخگویان 
دیپلم و کمتر از دیپلم بود و سابقه کار بیشتر آنهـا  

سال بود. همچنین، ایـن  5درصد) کمتر از 6/38(
3/34ها نشان داد که محل کار بیشـتر آنهـا (  یافته

ســازي بــوده و از نظــر وضــعیت درصــد) مجموعــه
6/58استخدام نیز اکثـر کارکنـان مـورد مطالعـه (    

درصد)، قراردادي بودند.
ه منظور بررسی رضایت شغلی کارکنـان مـورد   ب

شــاخص مــورد 10متغیــر در قالــب 36مطالعــه، 
1بررســی قــرار گرفــت. همــانطور کــه در جــدول 

ــذیري گــردد، شــاخص مســئولیتمشــاهده مــی پ
باالترین رتبه را به خود اختصاص داد و پس از آن 
رضــایت از همکــاران قــرار داشــت. همچنــین،     

ــاخص ــی و  ش ــامین و ایمن ــاي ت ــی و ه قدرشناس
ها را به خود ترین رتبهپیشرفت نیز به ترتیب پایین

اختصــاص دادنــد. همچنــین در ایــن جــدول،     
ها نیـز  متغیرهاي تشکیل دهنده هر یک از شاخص

اند.به ترتیب رتبه ارائه شده
کارکنان مورد مطالعه در HSEدر ادامه، عملکرد 

قالب شـش شـاخص مـورد بررسـی قـرار گرفـت.       
گــردد، مشــاهده مــی2در جــدول همانگونــه کــه 

شاخص عملکرد و اجـرا بـاالترین رتبـه و شـاخص     
دهی پایین ترین رتبه را به خود اختصـاص  گزارش

دادند. در این جـدول، متغیرهـاي مربـوط بـه هـر      
شاخص نیز بر اساس رتبه هر یک از آنها ارائه شده 

است.
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همچنین، به منظور بررسی ارتباط بین عملکـرد  
HSE هــاي رضــایت شــغلی از مولفــهبــا هــر یــک

کارکنان از ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده     

نشـان  3در جـدول  پیرسـون گردید. نتایج آزمون
کارکنـان و همـه   HSEدهد که بـین عملکـرد   می

دار هاي رضایت شغلی رابطه مثبت و معنیشاخص

هاي رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه  بندي شاخصرتبه-1جدول 

انحراف نگینمیامتغیر هاهاشاخص
معیار

میانگین
کل

انحراف معیار
رتیهکل

مسئولیت پذیري

71/018/0در قبال کار  خود مسئول هستم.

69/055/31 71/017/0در قبال شغل خود مسئولیت زیادي بر عهده دارم.
69/019/0از احساس مسئولیت در برابر شغلم لذت می برم.

63/021/0یم گیري قابل مالحظه اي برخوردار هستم.در کارم از قدرت تصم

74/017/068/019/02به همکارانم عالقه مند می باشم.رضایت از همکاران
62/020/0افرادي که با من کار می کنند، همکاري زیادي با من دارند.

ماهیت کار
71/018/0شغلم خیلی جالب است.

62/069/23 63/020/0ر لذت می برم.از نوع کا
52/019/0وظایفم طوري است که مرا به تالش بر می انگیزد.

کسب موفقیت

68/015/0وظایف مشکل را با موفقیت انجام می دهم.

60/041/24
68/017/0احساس می کنم کارم را با موفقیت انجام می دهم.

66/023/0هم راضی هستم. از اینکه کارم را به خوبی انجام می د
49/024/0احساس می کنم که در این سازمان پیشرفت می کنم.

49/026/0در شغلم فرصت ترقی وجود دارد.

خط مشی و ضوابط 
و شرایط کاري

67/021/0از شرایط فیزیکی محیط کارم راضی هستم.

59/041/25
66/014/0است.مقررات و اداره پرسنلی سازمان مناسب

65/015/0محیط فیزیکی کارم دلپذیر است.
49/024/0شرایط کاري در مقایسه با مشاغل دیگر رضایت بخش است.

47/023/0خط مشی هاي پرسنلی این سازمان روشن است.

مدیریت روابط 
انسانی

71/018/0با همکارانم رابطه خوبی دارم.

56/033/26 66/014/0مدیرم با عالقه به پیشنهاداتم گوش می کند.
50/020/0احساس می کنم من و مدیرم با یکدیگر تفاهم داریم.

36/023/0مدیر از من حمایت می کند.

مدیریت فنی
59/015/0مدیرم خود را فرد شایسته اي نشان می دهد.

53/044/37 50/017/0مدیرم مدیر خوبی است.
49/021/0از مدیرم راضی هستم.

حقوق و دستمزد
67/020/0حقوقم از حقوق مشاغل مشابه در ادارات دیگر بیشتر است.

52/017/28 52/018/0از میزان حقوق و کاري که در برابر آن انجام می دهم، رضایت دارم.
35/019/0حقوقم نیازهاي زندگی ام را بر آورده می سازد.

قدرشناسی و 
پیشرفت

68/016/0همکارانم می گویند کارم را خوب انجام می دهم.

51/042/29
66/014/0در قبال انجام دادن کار تشویق می شوم.

50/020/0پیشرفتم از لحاظ ترفیع رضایت بخش است.
36/022/0در کار از من قدردانی می شود.

34/021/0کلی در شغلم احساس پیشرفت می کنم.به طور 

50/017/050/068/210این سازمان افراد را به طور دائم (قطعی) استخدام می کند.تامین و ایمنی
49/021/0در شغلم همواره احساس امنیت می کنم.
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در سطح پنج درصد وجود داشت. نتایج این آزمون 
رضایت کل نیـز  وHSEنشان داد که بین عملکرد 

دار در سطح پنج درصد وجود رابطه مثبت و معنی
نیـز مالحظـه   4داشت. همانگونـه کـه در جـدول    

هاي گردد، بررسی رابطه بین هر یک از شاخصمی
گانـه عملکـرد   هـاي شـش  رضایت شغلی و شاخص

HSE    کارکنان نیز نشان از وجـود رابطـه مثبـت و
باشد.دار در بیشتر موارد میمعنی
هاي رضایت منظور بررسی رابطه بین شاخصبه 

کارکنان از رگرسـیون گـام   HSEشغلی و عملکرد 
به گام استفاده گردید. نتایج این آزمون در جـدول  

هـاي  دهد که در هفـت گـام، شـاخص   نشان می5

مطالعهموردکارکنانHSEعملکردهايشاخصبنديرتبه-2جدول

انحرافمیانگینمتغیرهاشاخص ها
معیار

میانگین
کل

انحراف
رتبهمعیار کل

عملکرد و اجرا 

ارتباطات

73/020/0مراقبت هاي بهداشت فردي را چقدر رعایت می کنید؟

67/012/11

69/019/0به چه میزان نظم و انظباط در محیط کار را رعایت می کنید؟

66/024/0ی کنید؟چقدر از وسایل حفاظت فردي خود در محیط کار استفاده م
65/022/0چقدر در محیط کارتان سعی می کنید تا انرژي (برق،گاز،...) را بصورت بهینه مصرف کنید؟

چقدر در محیط کارتان سعی می کنید تا مواد(کاغذ، پالستیک، مواد اولیه تولید محصوالت و ...) را 
65/022/0بصورت بهینه مصرف کنید؟ 

63/023/0با تابلوها، برچسبها، عالئم و هشدارهاي ایمنی دستگاه ها آشنایی دارید؟چه میزان

61/023/0میزان آشنایی شما با نتایج و پیامدهاي ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی چقدر است؟

57/069/22 55/026/0چقدر است؟HSEمیزان توجه شما به پوسترها، نمایش فیلم ها و نشریات در حوزه 
به چه میزان درباره خطرات محیط کار و فرآیندهاي کاري با همکاران خود بحث و تبادل اطالعات و 

54/027/0تجربیات می کنید؟

آموزش

64/022/0به چه میزان موارد آموزش داده شده را در زمان انجام کار رعایت می کنید؟

50/020/23 44/027/0بیان می کنید؟HSEدر ارتباط با  نیازهاي آموزشی خود را 

43/024/0به چه میزان در شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترلها مشارکت می کنید؟

آمادگی و 
واکنش در شرایط 

اضطراري

52/024/0میزان آشنایی شما  از وظایف خود در برنامه هاي واکنش در شرایط اضطراري چقدر است؟
47/024/04

42/024/0میزان مشارکت شما در مانورهاي سراسري داخل سازمان چگونه است؟

تعهد و مشارکت

61/023/0به چه میزان الزامات و دستورالعملهاي مربوطه در محیط کار را رعایت می کنید؟

44/022/15 47/023/0ط زیست چقدر است؟میزان پیگیري شما در موارد غیر ایمن، غیر بهداشتی و مخرب محی
44/024/0چقدر است؟HSEمشارکت شما در فعالیتها و برنامه هاي مرتبط با 

38/024/0به چه میزان معاینات دوره اي خود را پیگیري می کنید؟ 
31/020/0ارائه می دهید؟HSEبه چه میزان  پیشنهادات و ایده هاي نو جهت بهبود وضعیت 

گزارش دهی
44/024/0چقدر رفتارها و شرایط نا ایمن در محیط کارتان را گزارش می دهید؟

38/023/06
22/020/0گزارش می دهید؟  HSEچقدر شبه حوادث و حوادث کوچک را به واحد 
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رضایت شغلی کـه بیشـترین تـاثیر را بـر عملکـرد      
HSE انـد وارد تحلیـل شـده کـه     کارکنان داشـته

) و ضـریب  Rبسـتگی چندگانـه (  مقدار ضریب هم
تعیین هر یک نیز در این جدول ارائه شده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده در بـاال و نتـایج   
، معادله خطی رگرسـیون بـه شـکل زیـر     6جدول 

باشد:  می
Y= - 54/13 + 99/0 X1+ 291/1 X2+ 241/0 X3+
158/0 X4+ 406/0 X5+ 354/0 X6+ 291/0 X7

، مشـاهده  6ول بر اسـاس نتـایج حاصـل از جـد    
حقـوق و دسـتمزد و کسـب موفقیـت     شود کهمی

کارکنان HSEبیش از سایر متغیرها روي عملکرد 
گذارند.تأثیر می

گیريبحث و نتیجه
HSEدر پژوهش حاضر رضایت شغلی و عملکرد

کارکنان در شرکت قالبهاي پیشرفته ایران خودرو 
مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی رضایت شغلی 

پذیري باالترین رتبه را کنان، شاخص مسئولیتکار
ــه خــود اختصــاص داد و پــس از آن رضــایت از   ب

هاي تامین همکاران قرار داشت. همچنین، شاخص
و ایمنی، قدرشناسـی و پیشـرفت نیـز بـه ترتیـب      

هـا را بـه خـود اختصـاص دادنـد     ترین رتبـه پایین
. در حالی که در پژوهش خـدایاري فـرد   )1جدول(
ترتیب رضایت از همکـاران، مـدیریت   )، به 1388(

فنی و ماهیت کار بیشترین اهمیت را کسب کـرده  

هاي رضایت شغلی کارکنان و شاخصHSEهمبستگی بین عملکرد -3جدول
(ضریب همبستگی پیرسون)

ضریب متغیر
همبستگی

سطح
معنی داري

371/0023/0*کسب موفقیت
237/0049/0*قدرشناسی وپیشرفت

279/0019/0*مسئولیت پذیري
270/0024/0*ماهیت کار

226/0041/0*مدیریت فنی
233/0050/0*مدیریت روابط انسانی

219/0047/0*حقوق ودستمزد
207/0016/0*تامین وایمنی

231/0044/0*خط مشی وضوابط و شرایط کاري
205/0019/0*رضایت ازهمکاران
306/0018/0*رضایت شغلی کل

هاي رضایت شغلی (ضریب همبستگی پیرسون)کارکنان و شاخصHSEهاي عملکرد صهمبستگی بین هر یک از شاخ-4جدول 
رضایت شغلی

HSEعملکرد 
کسب 
موفقیت

قدرشناسی و 
پیشرفت

مسئولیت 
پذیري

ماهیت
کار

مدیریت
فنی

مدیریت
روابط
انسانی

حقوق
و 

دستمزد

تامین و 
ایمنی

خط مشی و 
ضوابط

رضایت از 
همکاران

تتعهد و مشارک
*93/0122/0*181/0*221/0*212/0063/0125/0139/0*003/0*084/0

045/0330/0014/0047/0023/0612/0309/0253/0048/0033/0

200/0*186/0065/0*324/0**116/0*272/0179/0*304/0*139/0*190/0آموزش
126/0026/0014/0030/0156/0.034/0008/0013/0604/0013/0

ارتباطات
*131/0*067/0190/0*171/0*085/0*127/0221/0*014/0*194/0180/0

029/0049/0133/0013/0041/0030/0075/0018/0032/0144/0
آمادگی و واکنش در شرایط 

اضطراري
*005/0147/0*006/0*080/0091/0*077/0*075/0043/0*155/0*058/0

014/0235/0016/0044/0471/005/0032/0723/0049/0037/0

گزارش دهی
*148/0*049/0*181/0087/0*187/0016/0*204/0*148/0*089/0147/0

010/0050/0032/0486/0044/0896/0011/0049/0033/0225/0

065/0134/0*254/0234/0*282/0162/0*380/0**351/0**273/0*196/0عملکرد و اجرا
122/0027/0004/0002/0024/0186/0036/0053/0046/0273/0
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ــد ــاران  ]21[ان ــانی و همک ــق جه ــایج تحقی . در نت
به ارتباطمربوطشغلیرضایت)، بیشترین1389(
. در پـژوهش حاضـر شـاخص    ]24[همکاران بودبا

تامین و ایمنی کمترین رتبه را کسب کرده به این 
از امنیت شـغلی خـود رضـایت    معنی که کارکنان 

استوار وکمی دارند، این یافته در راستاي تحقیق
ــرزاده ــاتونی (امی ــی1387خ . در ]18[باشــد) م

) امنیــت شــغلی یکــی از 1384پــژوهش تهــوري (
ــن   مهمتــرین جنبــه هــاي کــاري  اســت، و در ای
پژوهش اینطور استدالل شـده کـه تـا وقتـی کـه      

غلی خـود  کارکنان یک سازمان نسبت به آینده شـ 
مانند بیمه و بازنشستگی اطمینان نداشته باشـند،  
همواره دچار استرس و اضطراب و دلهره هستند و 

گـذارد و  این استرس بر زندگی کاري آنها اثـر مـی  
آوردوري آنهـا را پـایین مـی   میزان عملکرد و بهره

) نیز به این نتیجـه رسـید کـه    1993. زفان (]39[

یتمندي تاثیر مثبـت  اطمینان از آینده بر روي رضا
ــژوهش بشــیر (]37[دارد. ) مشــخص 2010.در پ

گردید که بین اسـترس شـغلی و عملکـرد شـغلی     
داري وجود دارد و ایـن عامـل   رابطه منفی و معنی

گردد عملکرد شغلی به شدت کاهش یابد سبب می
) نشـان  2013. همچنین در پـژوهش متیـو (  ]32[

ایت داده شد که استرس داراي رابطه منفی با رضـ 
شغلی بوده است و هر چقدر سطح اسـترس بـاالتر   
می رود، میزان رضـایت شـغلی و کیفیـت زنـدگی     

.]35[کاهش یافته است
ــژوهش و    ــن پ ــا در ای ــاخص ه ــدي ش ــه بن رتب

هاي مشابه نشـان مـی دهـد کـه رضـایت      پژوهش
شغلی در شـرایط مختلـف، تـابع عوامـل محیطـی      
خاص آن شغل بوده و این امر، ضـرورت مطالعـه و   

ررسی این پدیده روانشناختی مهـم را در شـرایط   ب
دهد.را نشان میکاري مختلف و عوامل موثر بر آن

کارکنانHSEهاي رضایت شغلی و عملکرد رسیون چندگانه براي بررسی رابطه بین شاخصرگ-5جدول 
ضریب تعیین)Rضریب همبستگی(متغیرگام
749/0561/0حقوق و دستمزد1
796/0633/0کسب موفقیت2
802/0644/0قدرشناسی و پیشرفت3
808/0653/0ماهیت کار4
813/0661/0مدیریت فنی5
815/0665/0سئولیت پذیريم6
817/0667/0تامین و ایمنی7

کارکنانHSEهاي رضایت شغلی بر عملکرد مقدار تأثیر شاخص-6جدول 
ضریب استاندارد شدهBضریب استاندارد نشده متغیر

Beta
Tsig

b0754/13--06/400/0ضریب ثابت: 
99/0549/0702/1200/0حقوق و دستمزد

291/1357/0025/900/0وفقیتکسب م
241/0247/0546/400/0قدرشناسی و پیشرفت

158/0166/0005/3003/0ماهیت کار
406/0105/0858/2005/0مدیریت فنی

354/0064/0074/2039/0مسئولیت پذیري
291/0102/0065/2028/0تامین و ایمنی
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ــرد   ــی  عملک ــورد  HSEدر بررس ــان م کارکن
مطالعه، شاخص عملکـرد و اجـرا بـاالترین رتبـه و     

دهی پایین ترین رتبـه را بـه خـود    شاخص گزارش
). توجه کم کارکنـان بـه   2اختصاص دادند(جدول 

ــزا ــر گ ــی رشام ــوص م ــن خص ــی در ای ــد ده توان
پیامدهاي ناگواري در پی داشته باشد که بایسـتی  

سازي ضرورت این امر و یا کارکنان را از طریق آگاه
هاي اجرایی، نسبت به این امـر ملـزم   دستورالعمل

نمایند.
کارکنـان و همـه   HSEهمچنین بین عملکـرد  

دار هاي رضایت شغلی رابطه مثبت و معنیشاخص
)، که با 3ح پنج درصد وجود داشت(جدول در سط

) ، مبنی بر وجود رابطه 1389پژوهش واال منش (
معنی دار بـین ماهیـت کـار و عملکـرد کارکنـان،      
وجود رابطه معنی دار بین حقوق و مزایا و عملکرد 
کارکنان ، وجود رابطه معنی دار بین ترفیع و ارتقا 
و عملکرد کارکنان، وجـود رابطـه معنـی دار بـین     
رضایت از همکاران و عملکرد کارکنـان همسـویی   

) نیــز 1390. در پــژوهش تــاج الــدینی (]19[دارد
وجود رابطـه معنـی دار بـین حمایـت مـدیریت و      

. بـین  ]28[کارکنان تایید شده استHSEعملکرد 
و رضایت کـل نیـز رابطـه مثبـت و     HSEعملکرد 

دار در سطح پنج درصد وجود داشت، مطابق معنی
کـه دریافتنـد بـین    )2009(مکارانشنتایج کر و ه

رابطـه  HSEرضایت شغلی کارکنـان و بکـارگیري   
. همچنین یافتـه  ]30[دار وجود داردمثبت و معنی

) نشان داد 2008هاي حاصل از پژوهش بوکرمن (
هاي شغلی، تاثیر که وجود محیط کار توام با آسیب

مستقیمی بر کاهش رضایت شغلی کارکنان داشته 
. ]38[است

دهد و بـا توجـه بـه    نطور که نتایج نشان میهما
هاي مختلـف رضـایت   هاي پیشین شاخصپژوهش

تاثیرگـذار باشـد.   HSEتواند بر عملکـرد  شغلی می
باشد که یکی از این شاخصها، حقوق و دستمزد می

هـاي حاصـل از   عالوه بر نتـایج همبسـتگی، یافتـه   
(جـدول  رگرسیون نیز این امر را تایید کرده اسـت 

هاي حقوق و دستمزد تقریباً براي همه گروه). 6و5
شغلی یکی از مهمتـرین شـرایط کـاري بـه شـمار      

آید. در مواردي دیده شده است کـه بـه دلیـل    می
کمی حقوق و نبـود انگیـزه کـافی، ایمنـی شـغلی      
تحت تاثیر قـرار گرفتـه اسـت. بنـابراین، بایسـتی      
ــر اســاس   ــه افــزایش حقــوق کارکنــان ب نســبت ب

منطقی اقـدام شـود. در نتـایج    معیارهاي معقول و
ــاران (  ــانی و همک ــق جه ــافی و 1389تحقی ) و ص

) نیز  اهمیت حقوق و دستمزد در 1389همکاران (
. ]24-25[رضایت شغلی کارکنان تایید شده اسـت 

) نشـان داد کـه   1991همچنین مطالعات میشل (
مهمترین عامل در رضایت شغلی با در نظر گرفتن 

.]36[مزد اسـت فرصت هاي شغلی، حقوق و دست
) نیز نشان داد که بین 2009نتایج پژوهش دیکی (

حقوق، مهارت و آموزش و رضایت شغلی کارکنـان  
.]31[دار وجود دارد رابطه مثبت و معنی

شاخص کسب موفقیت پس از حقوق و دستمزد، 
کارکنـان  HSEبیشترین تاثیر را بر روي عملکـرد  

). انگیزه کسب موفقیـت،  6و5(جدول داشته است
یکی از نیازهاي تعیین کننده رفتار انسـانی اسـت.   

تـرین ابزارهـایی اسـت کـه     این نیاز، یکی از عمده
کشـاند و  انگیزش را از برون بـه درون انسـان مـی   

توانـد  سازد و مـی کنترل را به خود فرد منتقل می
را تحت تـاثیر قـرار دهـد.    کارکنان HSEعملکرد 

) نیز 1388زاده و هاشمی (هاي برادران کاظمیافته
نشان داد کـه میـزان تـاثیر رشـد و پیشـرفت، بـر       

. ]8[عوامل انگیزشی از سـایر عوامـل بیشـتر اسـت    
ــکارهالت (   ــق اس ــین در تحقی ــر 2012همچن )، ب

اهمیت کیفیت محیط کاري روانی مناسـب تاکیـد   
توانـد سـبب   شده است و بیان شده که این امر می

وري در سـازمان  کار و افزایش بهـره بهبود سالمت
.]34[گردد

همــانطور کــه نتــایج نشــان داد و بــا توجــه بــه  
هاي مختلـف رضـایت   هاي پیشین شاخصپژوهش

کارکنان تاثیرگذار HSEتواند بر عملکرد شغلی می
ــابر ایــنباشــد.  ــه  بن هــر چــه در یــک ســازمان ب
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هاي رضایت شغلی کارکنان توجه بیشتري شاخص
ــر مبــذول گــردد، کارکنــان آن ســازمان راضــی ت

خواهند بـود و تمـام تـالش خـود را بـراي بهبـود       
و ادامه فعالیت در آن سازمان  انجام HSEعملکرد 

هـاي  خواهند داد. بر این اساس و مبتنی بر  یافتـه 
تحقیق براي افزایش رضـایت شـغلی کارکنـان در    

نکـات زیـر بـه    آن هـا HSEجهت بهبود عملکـرد 
گردد:مدیران پیشنهاد می

 ــراد مســئولیت ــر بخــش اف ــدیران ه ــذیر را م پ
شناسایی کنند و تصدي شغلهاي حساس و پـر  
خطر کـه نیـاز بـه توجـه و مسـئولیت پـذیري       
بیشــتري در حــین کــار دارد را بــه ایــن افــراد 

بسپارند.
ها و دادن گیريبه مشارکت کارکنان در تصمیم

مسئولیت به آنها اهمیت بیشتري داده شود. 
تعیین شود و بـر اسـاس عملکـرد    پاداش هایی

کارکنان به آنها داده شود.
   با ایجاد فرصت هاي ترقی و پیشـرفت (ماننـد

گــرفتن گــروه بــاالتر شــغلی بــراي کارکنــان)،  
جابجایی و دادن پست هاي بـاالتر متناسـب بـا    
تجربه و توانایی آنها زمینه تقویت حس کسـب  

موفقیت را در افراد ایجاد نمایند.
 هـاي  در یک واحـد صـنعتی کارگـاه   از آنجا که

متفاوتی به لحـاظ آلـودگی و نیـز سـختی کـار      
تواننـد بـا ایجـاد یـک     وجود دارد، مـدیران مـی  

هاي شغلی را برنامه چرخش کار مناسب، آسیب
کاهش دهند. 

  ــان در ــانون اســتخدام دائمــی کارکن اجــراي ق
سازمان که موجب افزایش حس امنیت شـغلی  

در آنها خواهد شد.
بـه  وظـایف انجـام بـراي نسـبی تقاللدادن اس

کارکنان.
  ــان در ــراهم نمــودن امکــان مشــارکت کارکن ف

هـا و همچنـین،   گیـري ها و تصـمیم ریزيبرنامه
واگذاري امور به آن ها.
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Abstract
Background and aims: The most effective way to overcome bottlenecks and crises caused by economic and
social development process is proper utilization of human capital and benefiting from its intellectual and
practical capacities. On the other hand in today’s competitive world, many companies have realized that HSE
management should be an integral and essential part of their organizations and should be valued and focused
on as much as other on management activities of their organizations. Simultaneous consideration of health,
safety and environmental issues, in addition to elimination of parallel activities, will also, due to the technical
and economic balance, facilitate increased productivity and sustainable development. The objective of this
study was to determine the relationship between job satisfaction and HSE performance of employees in Iran
Khodro Advanced Dies Company in the year 2011.
Methods: The objective of this descriptive-survey research was to investigate the relationship between job
satisfaction and HSE performance of the employees. The statistical population of this descriptive-survey
research consisted of 275 employees of Iran Khodro advanced Dies Company out of which 70 people were
selected as sample using Cochran formula and simple sampling technique. A questionnaire was the main tool
of study and the validity of the questionnaire was approved by some of the faculty members and the reliability
of the main scales of the questionnaire was approved by Cronbach alpha Coefficients (0.84 for HSE
performance and 0.94 for job satisfaction). The questionnaire was in a Likert format, to convert the qualitative
Likert options to quantitative options for entry into software, the triangular fuzzy numbers method was
applied. The data were analyzed by SPSS v.18 software.
Results: Result of prioritizing job satisfaction indicated that, responsibility was in the highest rank and result
of prioritizing HSE performance of employees indicated that, performance and implementation was in the
highest rank. Further, findings revealed that, there were positive significant relationships between HSE
performance of employees and job satisfaction at 0.05 percent level. The step-wise regression analysis
indicated that seven variables (job satisfaction) explained 66.7 percent of variations of the HSE performance.
Conclusion: According to the significant relationship between job satisfaction and HSE performance of the
employees, it can be concluded that, paying more attention to job satisfaction indicators can lead to a better
HSE performance of Employees.
Keywords: Job satisfaction, HSE Performance, Productivity, Employees.
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