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Objective Paying more attention to human factors is undoubtedly one of the most important 
organizational principles. Job Satisfaction is one of the most important issues related to human resources 
in organizations and job dissatisfaction can decrease the productivity of the employees. In this regard, 
their occupational health is regarded as the science of workforce health in any organization. The purpose 
of this study was to investigate the status of Occupational Health Management and job satisfaction and 
the relationship between these two factors in the staff of rehabilitation centers in Tehran.
Materials & Methods This descriptive correlation study was conducted on 1403 employees of 28 re-
habilitation centers in Tehran during the second half of 2017. Sampling was done through the census. 
Research data were collected using a questionnaire consisting of two researcher-made questionnaires 
of occupational safety and health status and standard job satisfaction questionnaire. At first, the in-
strument used to assess occupational safety and health status for rehabilitation centers was developed 
and then, with the opinion of academic experts, the validity of the instrument was confirmed using the 
formal credibility and content validity index and the necessary corrections were made. In addition, 5-10 
staff working in rehabilitation centers were asked about the content, clarity, and simplicity of the ques-
tionnaire terms. Content Validity Index (CVI) and Content Validity Coefficient (CVC) were 0.68, 0.83, 0.69, 
and 0.83, respectively, for Occupational Health Management and job satisfaction. Instrument reliability 
was also assessed using the Cronbach's alpha coefficient, which was 0.872. Finally, after verifying the 
validity and reliability of the instrument, a questionnaire was used to collect the research data. Shapiro-
Wilk, Wilcoxon, and Spearman correlation tests were used to analyze the findings. Data analysis using 
Version 22.0. Armonk; NY: IBM Corp; SPSS V. 20. 
Results The participants in this study included 657(46.8%) male and 746(53.2%) women. The results 
showed that the average score of Occupational Health Management variables and its sub-scales was 
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higher than the mean Likert scale. Job satisfaction variables and its subscales, other than the pay-as-
you-go variable, were higher than the mean Likert score. The variables in "Occupational Health Manage-
ment", "Public Safety", "Fire Extinguishment and Crisis", and "Ergonomics and Psychological Factors" 
were 0.65, 0.57, 0.60, and 0.79, respectively. Job satisfaction variables for job satisfaction, job, supervi-
sor, coworker, and employee promotion were respectively 0.09%, 0.4%, 0.25%, 0.6%, and 0.83% of the 
obtained variable. The regression coefficient between the two variables of Occupational Health Man-
agement and job satisfaction was 0.267.
Conclusion According to the evaluation of the prepared and completed questionnaires, the results of 
this study showed that the level of job satisfaction and occupational health management in the studied 
centers is relatively favorable. Also, the results of this study confirmed that there was a significant posi-
tive correlation between the Occupational Health Management and the staff’s job satisfaction working 
in rehabilitation centers (P<0.001). It was argued that implementation of programs the extent to which 
occupational safety and health management system such as HSE in rehabilitation centers can affect the 
employee’s job satisfaction. Therefore, it is necessary to provide more job satisfaction to the personnel 
of the centers by planning and following the necessary improvements to improve the level of health and 
safety of the occupational health centers. This will be important in the quality of the provided services.
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بررسی رابطه وضعیت مدیریت بهداشت حرفه ای و رضایت شغلی کارکنان مراکز توانبخشی شهر 
تهران: یک مطالعه مقطعی 

اهداف توجه هرچه بيشتر به عوامل انساني بدون شك جزء مهم ترین اصول و معيارهاي سازمانی است. رضایت شغلی به عنوان یکی از مهم ترین 
مقوله های مرتبط با منابع انسانی در سازمان هاست و نبود رضایت شغلی می تواند سبب کاهش بهره وری کارکنان سازمان ها شود. در این راستا 
بهداشت حرفه ای به عنوان علم مرتبط با سالمت نيروی کار در هر سازمانی مطرح است. این مطالعه نيز با هدف بررسی وضعيت مدیریت بهداشت 

حرفه ای و ميزان رضایت شغلی و رابطه این دو مهم در کارکنان مراکز توان بخشی شهر تهران انجام گرفت.
روش بررسی این مطالعه توصيفی همبستگی روی 1403 نفر از کارکنان 28 مرکز توان بخشی در استان تهران در نيمه دوم سال 1396 انجام 
شد. نمونه گيری به صورت سرشماری انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه متشکل از دو پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی وضعيت 
ایمنی و بهداشت حرفه ای و پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی جمع آوری شدند. در ابتدا ابزار استفاده شده برای ارزیابی وضعيت ایمنی و بهداشت 
حرفه ای برای مراکز توان بخشی ساخته شد و سپس با نظرخواهی از خبرگان و متخصصان دانشگاهی، اعتبار ابزار با استفاده از شاخص اعتبار 
صوری و اعتبار محتوا تأیيد و اصالحات الزم اعمال شد. عالوه بر آن از 5 تا 10 نفر از پرسنل شاغل در مراکز توان بخشی درباره محتوا، وضوح و 
سادگی عبارت های پرسش نامه نظرخواهی شد. شاخص اعتبار محتوا و ضریب اعتبار محتوا برای پرسش نامه مدیریت بهداشت حرفه ای و سنجش 
رضایت شغلي به ترتيب 0/68 ،0/83 و 0/69 ،0/83 محاسبه شد. پایایی ابزار نيز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی قرار گرفت که 0.872 
بود. درنهایت پس از حصول اطمينان از روایی و پایایی ابزار، پرسش نامه ای که برای گردآوری داده های تحقيق در نظر گرفته شده بود، استفاده 
شد. از آزمون های شاپيروویلك، ویلکاکسون و همبستگی اسپيرمن برای تحليل یافته ها استفاده شد. تجزیه و تحليل اطالعات با استفاده از نسخه 

20 نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها مشارکت کنندگان در این تحقيق شامل 657 نفر )46/8 درصد( پاسخ دهندگان مرد و 746 نفر )53/2 درصد( پاسخ دهندگان زن بودند. 
نتایج به دست آمده نشان داد ميانگين نمره متغيرهای مدیریت بهداشت حرفه ای و زیرمقياس های آن، از متوسط طيف ليکرت بيشتر بود. 
متغيرهای رضایت شغلی و زیرمقياس های آن، به غير از متغير پرداخت دستمزد، از متوسط طيف ليکرت بيشتر بود. نمره متغيرهای مدیریت 
بهداشت حرفه ای کارکنان، ایمنی عمومی، »اطفای حریق و بحران و ارگونومی و عوامل روانی به ترتيب برابر با 0/65 ،0/57 ، 0/60 و 0/79 درصد 
از مقدار کسب شده بيشتر بود. نمره متغيرهای رضایت شغلی برای رضایت شغلی، کار، سرپرست، همکار و ارتقای کارکنان به ترتيب برابر با 0/09، 
0/4 ، 0/25 ، 0/6 و 0/83 درصد از مقدار کسب شده بيشتر بود. ضریب رگرسيون ميان دو متغير مدیریت بهداشت حرفه ای و ميزان رضایت شغلی 

فعاليت شغلی کنان 0/267 به دست آمد. 
نتیجه گیری با توجه به ارزیابی پرسش نامه های ساخته و اعتباریابی شده نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ميزان رضایت شغلی کارکنان و 
مدیریت بهداشت حرفه ای در مراکز مطالعه شده در وضعيت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. همچنين نتایج به دست آمده از تحقيق حاضر مؤید این 
امر بود که ارتباط مثبت معناداری بين نحوه مدیریت بهداشت حرفه ای و ميزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در مراکز توان بخشی وجود دارد 
)P<0/001( و گویای این مطلب بود که اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در مراکز توان بخشی تا چه اندازه می تواند بر ميزان رضایت 
شغلی کارکنان تأثيرگذار باشد. بنابراین الزم است با برنامه ریزی و پيگيری های الزم برای بهبود و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای مانند 
استقرار سيستم های مدیریتی ایمنی بهداشت و محيط زیست در مراکز توان بخشی موجبات رضایت شغلی بيشتری را برای پرسنل این مراکز 

فراهم کرد، چراکه این مهم در کيفيت خدمات ارائه شده به توان خواهان مؤثر خواهد بود.
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مقدمه 

منابع انسانی سرمایه های بنيادین سازمان ها و منشأ هرگونه تحول 
و نوآوری در سازمان ها محسوب می شوند ]1[. موفقيت سازمان ها 
به عوامل مختلفی وابسته است که یکی از مهم ترین آن ها ميزان 
به  ]2[. رضایت شغلی  است  آن سازمان  کارکنان  رضایت شغلی 
عنوان یکی از چالش برانگيزترین مفاهيم سازمانی و پایه بسياری از 
سياست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارایی 
تقریباً  افراد  بيشتر  آنجایی که  از  سازمان محسوب می شود ]3[. 
می گذرانند،  کارشان  محيط  در  را  خود  بيداری  ساعات  از  نيمی 
بنابراین رضایت از کار و محيط کار امری مهم و ضروری است ]2[. 

رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد نسبت به شغل 
یا احساسات مثبت گفته می شود  خویش و به مجموع تمایالت 
البته  انجام کار دارند ]4[.  به شغل خود و پس  افراد نسبت  که 
رضایت شغلی عاملی مجرد و تنها نيست، بلکه ارتباط بينابين و 
پيچيده ای از وظایف شغلی، مسئوليت پذیری، کنش ها و واکنش ها، 
بارز  اثرات  جمله  از   .]5، 6[ دلگرمی هاست  و  تشویق  انگيزه ها، 
رضایت کارکنان از شغل خویش می توان به افزایش اعتماد به نفس 
و سالمت فيزیکی و روانی افراد، انجام بهتر کارها و از سوی دیگر 
بهبود ارتباطات و ایجاد جو سازمانی بسيار مطلوب و متعاقباً جذب 

و بقای کارکنان اشاره کرد ]7[. 

همچنين کارکنان با رضایت شغلی کم، سالمت روانی کمتری 
دارند و اثر ناخوشایند آن در زندگی خصوصی فرد و حتی جامعه 
تشویش،  قبيل  از  دیگر  عواملی  عالوه  به  می کند]8-10[ .  بروز 
غيبت کاری، تأخير در کار، ترک خدمت و بازنشستگی زودرس از 
دیگر اثرات منفی رضایت نداشتن از شغل محسوب می شود -11[

]15. بنابراین می توان گفت که رضایت شغلی مفهومی چند بعدی 
رضایت  دیگر  عبارت  به  دارد  ارتباط  متعددی  عوامل  با  و  است 
این  و  شد  خواهد  حاصل  عوامل  از  مجموعه ای  تحقق  با  شغلی 
دستمزد،  و  حقوق  کار،  شرایط  و  ماهيت  شامل  می تواند  عوامل 
فرصت های موجود برای پيشرفت و ارتقای شغلی، نحوه سرپرستی 

و روابط با همکاران باشد ]16-18[. 

سازمان ها از هر نوعی که باشند به طور فزاینده ای به دستيابی 
و اثبات عملکرد صحيح ایمنی و بهداشت شغلی از طریق کنترل 
و  کالن  اهداف  با  سازگار  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  ریسك های 
خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی خود عالقه دارند. آن ها این کار را 
در قالب قوانينی که به طور روزافزون سختگيرانه تر می شوند، توسعه 
بهداشت  ارتقای  برای  اقدامات  دیگر  و  اقتصادی  مشی های  خط 
شغلی و افزایش توجه گروه های ذی نفع به مسائل ایمنی و بهداشت 
شغلی انجام می دهند]21-19[ . به طوری که در سال های اخير 
بسياری از سازمان ها در کشورهای صنعتی با تمهيداتی از جمله 
برنامه کمك به کارکنان کوشيده اند تا به طور جدی از مشکالت 

موجود در محيط کار بکاهند و با آن مقابله کنند ]14[. 

مدیریت بهداشت حرفه ای علمي  است  که  از طریق  شناسایي ، 
ارزشيابي  و کنترل  شرایط و عوامل  زیان آور در محيط کار و ارائه  
مراقبت های  پزشکي ، حافظ سالمت  شاغالن  است و حفظ سالمت 
شاغلين سبب بهبود شرایط کار می شود. مورهد1 و گریفين2 10 
عامل را مؤثر بر رضایت شغلی می دانند که ایمنی شغلی و شرایط 
فيزیکی کار از آن جمله اند ]22[. در مدیریت بهداشت حرفه ای 
توجه به ایمنی شغلی و شرایط فيزیکی بسيار حائز اهميت است. 
مطالعات نيز نشان داده است که مدیریت بهداشت حرفه ای می تواند 

بر ميزان رضایت شغلی تأثير گذارد ]22[. 

لحاظ  به  کار  از  ناشی  حوادث  و  حرفه ای  بيماری های  وجود   
و  کاری  ازدست رفته  زمان  و  ناتوانی ها  ایجاد  درمانی،  هزینه های 
کاهش توليد، بار سنگينی بر دوش اقتصاد هر جامعه ای تحميل 
در  کار،  بين المللی  سازمان  رسمی  گزارشات  طبق   .]1[ می کند 
سال 2006 حدود 270 ميليون حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده 
است که قریب به 160 ميليون نفر به بيماری های ناشی از کار 
مبتال شده اند و بيش از 260 ميليون حادثه به سه روز غيبت کاری 

منجر شده است ]23[. 

جامعه  به  که  سازمان هایی  به ویژه  سازمان ها  همه  در  بنابراین 
خدمات فوری ارائه می دهند، باید محيطی فراهم شود که در آن 
آسيبی به مشتریان و کارکنان وارد نشود ]24[. مراکز توان بخشی از 
جمله مراکزی هستند که خدمات متنوع توان بخشی را به شيوه ای 
هماهنگ به توان خواهان و خانواده آنان ارائه می کنند و در سيستم 
ارائه خدمات توان بخشی جایگاه ویژه ای دارند ]25[. از سوی دیگر، 
بر اساس ماده 2 قانون جامع حمایت از معلوالن، همه دستگاه های 
دولتی موظف به طراحی و احداث ساختمان ها، ایجاد محيط ایمن 
مناسب  زیست  محيط  و  حرفه ای  بهداشت  استقرار  استاندارد،  و 
هستند؛ به  گونه ای که امکان دسترسی و بهره مندی معلوالن مانند 

دیگر افراد جامعه از آن ها مهيا باشد ]25[. 

سروکار  مخاطبانی  با  که  هستند  افرادی  توان بخشی  کارکنان 
دارند که مشکالت مختلف جسمی و روانی یا ناتوانی های عملکردی 
به  اقشار جامعه  از آسيب پذیرترین  و  را تجربه می کنند  مختلفی 
به  توان بخشی  مراکز  اهميت  به  توجه  با   .]25[ می آیند  حساب 
عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و سختی 
کار کارکنان شاغل در این مراکز، رضایت شغلی دراین سازمان ها 
اهميت ویژه ای دارد و نداشتن رضایت شغلی در بين کارکنان این 
مراکز به گسستگی عاطفی، بی تفاوتی و کاهش کيفيت خدمات 
خواهد  دربر  را  جدی  نتایج  امر  این  که  می شود  منجر  ارائه شده 
کار  در  اختالل  باعث  کمی  نظر  از  نه تنها  امر  این   .]25[ داشت 
رسيدگی به بيماران می شود، بلکه از نظر کيفی نيز باعث تضعيف 
روحيه کارکنان و بيماران می شود، درنتيجه کيفيت مراقبت های 
بهداشتی و درمانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و بار اقتصادی 

1. Moorhead
2. Griffin
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و مالی سنگينی را به سيستم سالمت وارد می کند ]26[.

 نظر به حساسيت و اهميت وظيفه و کارکرد مراکز توان بخشی 
در جامعه و اینکه کارکنان این مراکز به دليل ماهيت خاص شغل 
توان بخشی ارتباط نزدیك و تنگاتنگ با افراد کم توان و آسيب دیده 
دارند، این شغل وضعيت شغلی متفاوتی نسبت به دیگر مشاغل 
دارد. بنابراین مدیریت بهداشت حرفه ای در این محيط ها اهميت 

ویژه ای دارد. 

بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود 50 درصد حوادث شغلی 
حرفه ای  بهداشت  و  ایمني  مدیریت  سيستم  یك  فقدان  اثر  در 
پدید آمده است. همچنين در صورت استقرار نيافتن سيستم های 
مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای، هزینه های مالی گزاف می تواند 
متوجه سازمان شود. بــا رعایــت چنين برنامه های مدیریتی در 
سازمان ها و ایجاد آسایش برای نيروهای انسانی، می توان حفاظت 
کارکنان را در مقابل خطرات محيط کار تأمين کرد و یا به عبارتی 

ریسـكهـای موجود را کــاهش داد ]1[.

 با اینکه تاکنون در سطح کشور مطالعات متعددی در زمينه 
اما  انجام شده است،  بررسی ميزان رضایتمندی مشاغل مختلف 
درباره اهميت تأثير عوامل بهداشت حرفه ای و ایمنی بر رضایتمندی 

شغلی درکارکنان توان بخشی مطالعه ای انجام نگرفته است. 

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت مدیریت ایمني و 
بهداشت حرفهای مراکز توان بخشی استان تهران و تعيين رابطه آن 
با رضایتمندی شغلي کارکنان شاغل در آن مراکز، در سال 1396 
بهداشت حرفه اي  و  ایمني  رابطه وضعيت  تعيين  با  تا  انجام شد 
رفع  برای  راهکارهایی  بتوان  با رضایتمندی شغلی  مراکز  این  در 
یا تعدیل عوامل خطر ناشی از ضعف ایمني و بهداشت حرفه ای 
پيشنهاد کرد و بدین وسيله در راه کاهش هزینه های مالی و انسانی 
ناشی از نارضایتي شغلي در کارکنان مراکز توان بخشی گام برداشت.

روش بررسی

این پژوهش از نوع توصيفی مقطعی بود که در سال 1396 در 
یك دوره زمانی 6 ماهه، در مراکز توان بخشی استان تهران انجام 
گرفت. جامعه پژوهش شده شامل تمام کارکنان شاغل در 28 مرکز 
توان بخشی این استان بودند )1402 نفر( که نمونه گيری به روش 
سرشماری و با مشارکت تمام کارکنان شاغل در مراکز توان بخشی 
صورت گرفت. معيارهای ورود به مطالعه شامل تمایل به شرکت در 
مطالعه، تجربه کار در حداقل یك مرکز توان بخشی به مدت 2 سال، 
شاغل بودن در مرکز توان بخشی به صورت تمام وقت و معيارهای 

خروج، ادامه ندادن همکاری شرکت کنندگان بود.

محقق ساخته  پرسش نامه  از  استفاده  با  نيز  پژوهش  داده های 
ارزیابی وضعيت ایمنی و بهداشت حرفه ای و پرسش نامه استاندارد 
سنجش  برای  که  صورت  بدین  شد.  جمع آوری  شغلی،  رضایت 

که  شغلي3  رضایت  سنجش  پرسش نامه  از  نيز  شغلی  رضایت 
ویسوکي و کروم4 در سال 1991 استانداردش کرده بودند، استفاده 
با  ارتباط  شد. این پرسش نامه، از 39 گویه و 5 خرده مقياس در 
کار )10 سؤال(، سرپرست )8 سؤال(، همکار )10 سؤال(، ارتقا )5 
سؤال( و پرداخت )6 سؤال( تشکيل شده است که شامل مؤلفه های 
فعاليت شغلی، مدیریت، فعاليت های گروهی، سيستم انگيزشی و 

سيستم پرداختی بود.

معنایي  افتراق  اساس  بر  پرسش نامه  این  امتياز گذاري  نحوه   
انجام گرفت. در این مقياس از پاسخ دهنده خواسته شد تا مفهومي 
را روي یك مقياس دوقطبي 5 درجه اي عالمت گذاري کند. در دو 
قطب مقياس، دو صفت متضاد باهم قرار دارند. اعدادي که روي 
یك پيوستار درج شده است )از 1 به معنای بدون رضایت تا 5 
به عامل  بود که  امتيازي  نشانگر ميزان  به معنای خيلی راضی( 
مورد نظر اختصاص داشت. براي سنجش رضایت شغلي فرد، ابتدا 
امتيازات هریك از ابعاد به صورت جداگانه محاسبه شد و سپس 
امتيازات تمامي ابعاد با هم جمع و تقسيم بر پنج شد. امتيازات نيز 
در یك طيف پنج قسمتی ليکرت به این صورت تفسير و در نظر 
گرفته شد: امتياز 1: فرد هيچ رضایتي ندارد، امتياز 2: رضایت کم، 
امتياز 3: رضایت متوسط، امتياز 4: رضایت زیاد و امتياز 5 بيانگر 

رضایت خيلی زیاد بود. 

مراکز  در  حرفه ای  بهداشت  مدیریت  وضعيت  ارزیابی  برای 
بدین  شد.  استفاده  محقق ساخته  پرسش نامه  از  نيز  توان بخشی 
صورت که در بتدا با استفاده از مرور منابع و ابزارهای استفاده شده 
در دیگر تحقيقات مشابه، پيش نویسی از ابزار محقق ساخته مدنظر 
از پرسنل شاغل در  از 5 تا10 نفر  تهيه و طراحی شد و سپس 
عبارت های  سادگی  و  وضوح  محتوا،  درباره  توان بخشی  مراکز 

پرسش نامه نظرخواهی شد. 

سپس با نظر خواهی از خبرگان و متخصصان دانشگاهی، اعتبار 
و  تأیيد  اعتبار محتوا  و  اعتبار صوری  از شاخص  استفاده  با  ابزار 
مشتمل  پرسش نامه  این  محتوای  شد.  اعمال  الزم  اصالحات 
تجهيزات  برق،  ایمنی  ریسك های  آیتم های  نظير  سؤاالتی  بر 
و  ورودی ها  توان بخشی،  مراکز  در  ترافيك  )جریان  ساختمان  و 
خروجی ها، تعمير و نگهداری، تجهيزات الکتریکی و مولدهای انرژی، 
تسهيالت و سرویس ها، سکوها و طبقات( و متغيرهای مربوط به 
ایمنی حریق و شرایط اضطراری، عوامل خطر در بخش های مراکز 
عوامل  و  بيولوژیکی  عوامل  فيزیکی،  عوامل  )شامل  توان بخشی 
شيميایی(، عوامل ارگونوميکی، روحی و روانی و مباحث مدیریتی 

مراکز توان بخشی بود. 

برای محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در 
تا  آن ها خواسته شد  از  و  استفاده  آزمون مدنظر  زمينه محتوای 

3. Job Descriptive Index (JDI) 

4. Vysvky and Chrome 
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هریك از سؤاالت را بر اساس طيف پنج گزینه ای ليکرت طبقه بندی 
بهداشت  مدیریت  وضعيت  ارزیابی  برای  امتياز  محدوده  کنند. 
حرفه ای برای هر سؤال یك تا پنج و به صورت 1: مدیریت ضعيف، 
امتياز 2: مدیریت کم، امتياز 3 : مدیریت متوسط، امتياز 4 : مدیریت 
متوسط رو به باال و امتياز 5 بيانگر مدیریت قوی در نظر گرفته شد. 
عالوه بر آن شاخص اعتبار محتوایی5 و ضریب اعتبار محتوا6 برای 
پرسش نامه مدیریت بهداشت حرفه ای و سنجش رضایت شغلي به 

ترتيب 0/68، 0/83 و 0/69، 0/83 محاسبه شد.

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و  ابزار نيز   پایایی 
از روایی  اطمينان  از حصول  0/872 محاسبه شد. درنهایت پس 
و پایایی ابزار، پرسش نامه مذکور برای گردآوری داده ها از طریق 
و  توزیع  کارکنان  بين  توان بخشی  مراکز  به  پژوهشگر  مراجعه 
انجام هماهنگی های مربوطه،  با  از آن  البته قبل  جمع آوری شد. 
مجوزهای الزم از سازمان بهزیستی و مراکز توان بخشی منتخب 
گرفته شد و افراد شرکت کننده در تحقيق نيز با رضایت آگاهانه، 
پرسش نامه ها را تکميل کردند. درنهایت پس از تکميل پرسش نامه ها 
داده های طرح استخراج و به منظور تجزیه و تحليل وارد نسخه 
20 نرم افزار آماری SPSS شد و در سطح معنی داری P<0/05 از 
آزمون های شاپيرو ویلك، ویلکاکسون و همبستگی اسپيرمن برای 

تحليل یافته ها استفاده شد. 

برای بررسی ویژگی های جمعيت شناختی پاسخ دهندگان نيز از 
شاخص های آمار توصيفی استفاده شد و فراوانی پاسخ دهندگان بر 
اساس جنسيت، تحصيالت، سابقه کاری، سن، تأهل، تعداد ساعات 

کاری و حوزه کاری بررسی شد. 

5. Content Validity Index (CVI)
6. Content Validity Ratio (CVR)

یافته ها

آمار توصيفی ویژگی های جمعيت شناختی نمونه تحقيق نشان 
داد از نظر جنسيت بيشترین فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش را 
زن ها )746 نفر؛ 53/2 درصد( تشکيل می دادند که از نظر وضعيت 
در  و  بودند  درصد(  نفر؛ 61   856( متأهل  آنان  بيشتر  نيز  تأهل 
طيف سنی 36 تا 45 سال )370 نفر؛ 26/4 درصد( قرار داشتند. 
شرکت کنندگان،  بيشتر  نيز  تحصيالت  سطح  نظر  از  همچنين 
مدرک تحصيلی کارشناسی )504 نفر؛ 35/9 درصد( داشتند که 
از نظر حوزه کاری اکثر آن ها در حوزه مدیریتی )366 نفر؛ 26/1 
درصد( فعاليت داشتند. عالوه بر آن بيشتر افراد سابقه کاری 6 تا 
10 سال )527 نفر؛ 37/6 درصد( داشتند که از نظر ساعت کاری 
بيشتر آن ها بين 21 تا 40 ساعت )719 نفر؛ 51/2 درصد( فعاليت 

داشتند.

بر اساس یافته های جدول شماره 1، متغيرهای مدیریت ایمنی 
و سالمت شغلی و زیرمقياس های آن، از حد وسط طيف ليکرت، 
ميانگين بيشتری دارند که بيانگر آن است که هرچه ميزان ميانگين 
به  قرار دارند.  این متغيرها در وضعيت مناسب تری  باشد،  بيشتر 
عبارت دیگر هرچه ميزان ميانگين بيشتر باشد، وضعيت مدیریت 
ایمنی و سالمت شغلی مناسب تر است. همچنين متغيرهای رضایت 
دستمزد،  پرداخت  متغير  از  غير  به  آن،  زیرمقياس های  و  شغلی 
از حد وسط طيف ليکرت ميانگين بيشتری دارند. هرچه ميزان 
ميانگين بيشتر باشد، بدان معناست که این متغيرها در وضعيت 
مناسب تری قرار دارند. به عبارت دیگر هر چه ميزان ميانگين بيشتر 

باشد، رضایت شغلی کارکنان بيشتر است.

برای   2 شماره  جدول  در  کولموگروف اسميرنوف  آزمون  نتایج 
آزمون عادی بودن داده ها نشان داد در سطح خطای 5 درصد تمامی 
متغيرها توزیع عادی نداشته اند. لذا فرضيات پژوهش، با استفاده از 

آزمون های ناپارامتریك بررسی شد.

جدول 1. توصيف متغيرهای مدیریت بهداشت حرفه ای و رضایت شغلی 

واریانسمیانگین±انحراف معیارزیرمتغیرهامتغیرها

مدیریت بهداشت حرفه ای

3/652/7۹±0/21مدیریت بهداشت حرفه ای

3/541/57±0/46ایمنی عمومی

3/632/45±0/36اطفای حریق و ایمنی

3/7۹2/84±0/28ارگونومی و عوامل روانی

رضایت شغلی کارکنان

3/122/5۹±0/24رضایت شغلی کارکنان

3/403/0±0/20کار

3/283/0±0/35سرپرست

3/613/0±0/17ارتقا

3/041/20±0/65پرداخت دستمزد

2/251/0±0/55همکار
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ميانگين دیدگاه  نتایج پژوهش در جدول شماره 3،  اساس  بر 
پاسخ دهندگان از نظر مدیریت بهداشت حرفه ای )3/65( و رضایت 

شغلی )3/12( بيش از نصف ليکرت 3 به دست آمد. 

همچنين مطابق نتایج به دست آمده در جدول شماره 4 ضریب 
ميزان  و  حرفه ای  بهداشت  مدیریت  متغير  دو  ميان  رگرسيون 
رضایت شغلی فعاليت شغلی کارکنان نشان داد مدیریت بهداشت 
معناداری  تأثير  آن ها  کارکنان  شغلی  رضایت  ميزان  بر  حرفه ای 

.)P<0/001( دارد

نتایج جدول شماره 3 نيز نشان داد به ازای یك واحد بهترشدن 

مدیریت بهداشت حرفه ای نمره رضایت شغلی به اندازه 0/23 افزایش 
)P<0/001( می یابد که این افزایش از نظر آماری معنادار بود

بيشترین  همکار  بُعد  داد  نشان   5 شماره  جدول  یافته های   
همبستگی  مقدار  بيشترین  و  داشت  ابعاد  دیگر  با  را  همبستگی 
مربوط به رابطه کار با اطفای حریق و بحران )0/272( بوده است. 
بهداشت  مدیریت  بين  نيز  پيرسون  همبستگی  آزمون  همچنين 
حرفه ای، ایمنی عمومی، اطفای حریق و بحران و ارگونومی و عوامل 
و  مستقيم  همبستگی  شغلی  رضایت  زیرمجموعه های  با  روانی 
معناداری را نشان داد؛ به طوری که افزایش نمره بهداشت حرفه ای، 
ایمنی عمومی، اطفای حریق و بحران و ارگونومی و عوامل روانی به 

جدول 2. بررسی عادی بودن متغيرهای پژوهش

نتیجه آزمونمقدار احتمالمقدار مالک نرمالیتیمتغیرها

غیرعادی0/001<0/۹۹5مدیریت ایمنی و سالمت شغلی

غیرعادی0/001<0/۹86ایمنی عمومی

غیرعادی0/001<0/۹۹4اطفا حریق و ایمنی

غیرعادی0/001<0/۹۹4ارگونومی و عوامل روانی

غیرعادی0/001<0/804رضایت شغلی کارکنان

غیرعادی0/001<0/773کار

غیرعادی0/001<0/621سرپرست

غیرعادی0/001<0/۹54همکار

غیرعادی0/001<0/۹۹0ارتقا

غیرعادی0/001<0/۹36پرداخت دستمزد

)n= 1403( جدول 3. تحليل توصيفی متغيرهای تحقيق

مقدار احتمالمقدار مالکمیانه حاصل شدهمیانگین حاصل شدهمیانگین )میانه( قابل کسبمتغیر  پژوهش

0/001<33/653/6532/44مدیریت بهداشت حرفه ای

0/001<33/543/5728/63ایمنی عمومی

0/001<33/633/631/8۹اطفای حریق و بحران 

0/001<33/83/7۹32/46ارگونومی و عوامل روانی

0/001<33/123/0۹18/3۹رضایت شغلی

0/001<33/43/432/51فعالیت شغلی

0/001<33/283/2530/02مدیریت

0/001<33/613/632/58فعالیت گروهی

33/043/012/260/024سیستم انگیزشی

2۹/570/024-32/252/17سیستم پرداختی 
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جدول 4. بررسی تأثير مدیریت بهداشت حرفه ای بر ميزان رضایت شغلی کارکنان

متغیر مستقل
ضریب غیراستاندارد

مقدار احتمالمقدار آماره تیضریب استاندارد شده
انحراف استانداردمقدار

0/001<0/2670/02۹0/237۹/12مدیریت بهداشت حرفه ای

جدول 5. بررسی همبستگی بين ابعاد مدیریت بهداشت حرفه ای با رضایت شغلی

مقدار احتمالهمبستگیارتباط بین متغیرها

مدیریت بهداشت
 حرفه ای با 

0/001<0/237رضایت شغلی

0/001<0/254کار

0/001<0/188سرپرست

0/001<0/0۹3همکار

0/001<0/103ارتقا

0/001<0/161پرداخت دستمزد

ایمنی عمومی با

0/001<0/227رضایت شغلی

0/001<0/210کار

0/001<0/144سرپرست

0/001<0/108همکار

0/001<0/117ارتقا

0/001<0/164پرداخت دستمزد

اطفای حریق و بحران با 

0/001<0/215رضایت شغلی

0/001<0/272کار

0/001<0/202سرپرست

0/001<0/108همکار

0/001<0/06ارتقا

0/001<0/150پرداخت دستمزد

ارگونومی و عوامل 
روانی با

0/001<0/238رضایت شغلی

0/001<0/228کار

0/001<0/175سرپرست

0/001<0/104همکار

0/001<0/11۹ارتقا

0/001<0/160پرداخت دستمزد
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.)P<0/001( افزایش معنادار رضایت شغلی منجر شد

مدیریت  بين  داد  نشان   5 شماره  جدول  یافته های  همچنين 
شغلی  رضایت  ميزان  و  توان بخشی  مراکز  در  حرفه ای  بهداشت 
بين  که  طوری  به  دارد؛  وجود  معناداری  رابطه  آن ها  کارکنان 
 )3/61 )ميانگين  همکار  شاخص  شغلی،  رضایت  متغيرهای 
بيشترین و شاخص پرداخت دستمزد )ميانگين 2/25( کمترین 
متغيرهای  نمره  ميانگين  طرفی  از  داشت.  را  ميانگين  ميزان 
مدیریت بهداشت حرفه ای و زیرمقياس های آن، از حد وسط طيف 

ليکرت نمره بيشتری داشتند. 

در متغيرهای رضایت شغلی و زیرمقياس های آن، به غير از متغير 
پرداخت دستمزد، ميانگين نمره از حد وسط طيف ليکرت بيشتر 
بود. نمره متغيرهای مدیریت ایمنی و سالمت برای مدیریت ایمنی 
و سالمت شغلی کارکنان، ایمنی عمومی، اطفای حریق و ارگونومی 
و عوامل روانی به ترتيب برابر با 0/65، 0/57، 0/60 و 0/79 و از 
مقدار کسب شده بيشتر بود. نمره متغيرهای رضایت شغلی برای 
رضایت شغلی، کار، سرپرست، همکار و ارتقای کارکنان به ترتيب 
برابر با 0/09، 0/4، 0/25، 0/6 و 0/83 و از مقدار کسب شده بيشتر 
بود. ضریب رگرسيون ميان دو متغير مدیریت بهداشت حرفه ای و 
ميزان رضایت شغلی فعاليت شغلی کارکنان 0/267 به دست آمد. 

بحث

و  ایمنی  مدیریت  وضعيت  رابطه  بررسی  هدف  با  مطالعه  این 
سالمت و رضایت شغلی کارکنان مراکز غيردولتی توان بخشی تحت 
بدین منظور  تهران صورت گرفت.  استان  بهزیستی  نظر سازمان 
1403 نفر با استفاده از روش شماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. 
یافته های پژوهش حاضر نشان داد ميانگين رضایت شغلی کارکنان 
3/12 و در حد متوسط بود که با مطالعه افشار و همکاران و مطالعه 
مستانه و همکاران هم جهت و هم راستا بود ]28 ،27[. همچنين 
حد  در  و   3/65 شغلی  سالمت  و  ایمنی  مدیریت  نمره  ميانگين 
متوسط بود. همچنين نتایج مطالعه نشان داد در ميان متغيرهای 
رضایت شغلی، شاخص همکار )ميانگين 3/61( بيشترین و شاخص 
پرداخت دستمزد )ميانگين 2/25( کمترین ميزان ميانگين را دارند. 

در مطالعه افشاری و همکاران بين متغيرهاي جمعيت شناختی و 
توان بالقوه انگيزشي و رضایت شغلي ارتباط معنادار وجود نداشت. 
یافته های پژوهش حاضر نشان داد ميانگين رضایت شغلی کارکنان 
افشار و همکارانو  با مطالعه  و  بود  بود که در حد متوسط   3/12
همچنين   .]27،  28[ بود  راستا  هم  همکاران  و  مستانه  مطالعه 
ميانگين نمره مدیریت بهداشت حرفه ای 3/65 و در حد متوسط 
رضایت شغلی،  متغيرهای  ميان  در  داد  نشان  مطالعه  نتایج  بود. 
پرداخت  شاخص  و  بيشترین   )3/61 )ميانگين  همکار  شاخص 
در  دارد.  را  ميانگين  ميزان  کمترین   )2/25 )ميانگين  دستمزد 
مطالعه افشاری و همکاران بين متغيرهاي جمعيت شناختی و توان 
بالقوه انگيزشي و رضایت شغلي ارتباط معنادار وجود نداشت ]27[. 

متغيرهای  نمره  ميانگين  داد  نشان  مطالعه  نتایج  همچنين 
مدیریت بهداشت حرفه ای و زیرمقياس های آن و نيز متغيرهای 
پرداخت  متغير  از  غير  به  آن،  زیرمقياس های  و  شغلی  رضایت 
دستمزد، بيشتر از حد متوسط هستند و در وضعيت مناسب تری 
قرار دارند که نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعه جعفری و 
همکاران، زابلی و همکاران و نيز آزاده و همکاران، کيم7 و همکاران، 

همسو و هم جهت بود ]29 ،19 ،11 ،8[.

و  باال  ایمنی  که  می توان گفت  نتایج  ار  بخش  این  توجيه  در 
کارکنان  شغلی  رضایت  ارتقای  سبب  مناسب  بهداشتی  خدمات 
می شود ]30[. در توجيه این بخش از یافته ها می توان گفت که 
مستقيم  تأثير  جسمی،  و  روانی  لحاظ  از  کاری  محيط  کيفيت 
رضایت  ارتقای  و  کارکنان  انگيزه  افزایش  کار،  بهبود سالمت  بر 
شغلی دارد و بهبود در رضایت شغلی کارکنان به باال رفتن کيفيت 
مراقبت از بيماران، کاهش جراحات و آسيب های جسمی کارکنان 
سازمان  بهبودیافتن  درنهایت  و  درمانی  بهداشتی  مراقبت های 
منجر خواهد شد ]30[. از سویی دیگر نتایج مذکور مؤید این امر 
بهداشت حرفه ای در مراکز  و  ایمنی  برنامه های  اجرای  است که 
توان بخشی تا چه اندازه می تواند بر ميزان رضایت شغلی کارکنان 
تأثيرگذار باشد. بنابراین الزم است با برنامه ریزی و پيگيری های 
الزم برای بهبود و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای مراکز 
توان بخشی، بتوان موجبات رضایت شغلی بيشتری را برای پرسنل 

این مراکز فراهم کرد. 

همچنين دیگر نتایج این مطالعه نشان داد ميزان رضایت شغلی 
از  رابطه معناداری دارد و ميزان رضایت مردان  افراد  با جنسيت 
زنان بيشتر است که علت این تفاوت را باید در جامعه پژوهش شده 
نتایج پژوهش  با  یافته ها  از  این بخش  جست وجو و بررسی کرد. 

جعفری و همکاران مطابقت داشت ]11[. 

نتیجه گیری 

یکی از اهداف این مطالعه طراحی چك ليست ارزیابی مدیریت 
نتایج  مطابق  بود.  وابسته  عوامل  شامل  و  بود  حرفه ای  بهداشت 
و  کارکنان  شغلی  رضایت  ميزان  تحقيق،  این  از  حاصل  ارزیابی 
مدیریت بهداشت حرفه ای در مراکز مطالعه شده در وضعيت نسبتاً 

مطلوبی قرار داشت. 

همچنين نتایج به دست آمده از تحقيق حاضر مؤید این امر بود 
که ارتباط مثبت و معناداری بين نحوه مدیریت بهداشت حرفه ای 
و ميزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در مراکز توان بخشی وجود 
دارد و گویای این مطلب بود که اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت 
حرفه ای در مراکز توان بخشی تا چه اندازه می تواند بر ميزان رضایت 
شغلی کارکنان تأثيرگذار باشد. بنابراین الزم است با برنامه ریزی 
و پيگيری های الزم برای بهبود و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت 

7. kim
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حرفه ای مراکز توان بخشی موجبات رضایت شغلی بيشتری را برای 
پرسنل این مراکز فراهم کرد، چراکه این مهم در کيفيت خدمات 

ارائه شده به توان خواهان موثر خواهد بود. 

و  ایمنی  شرایط  ارتقای  پژوهش،  نتایج  براساس  در نهایت 
بهداشت محيط با استفاده از استقرار سيستم های مدیریتی ایمنی 
و بهداشت8 ضروری به نظر می رسد و انجام تحقيقات مشابه در 
دیگر سازمان ها و شرکت هایی که بهبود مستمر را به عنوان الزمه 
از طرفی فراهم کردن  حيات خود قبول دارند، مفيد است ]31[. 
امکان مشارکت کارکنان در سرپرستی طرح های ایمنی و بهداشت 
با  متناسب  پيشرفت  و  ترقی  فرصت های  ایجاد  پاداش،  تعيين  و 
توانایی کارکنان در زمينه های ایمنی و بهداشت، ایجاد برنامه های 
چرخشی متناسب با کار، به منظور کاهش آسيب های شغلی نيز 
کارگاه های  برگزاری  با  می توان  که  طوری  به  می شود؛  پيشنهاد 
آموزشی سيستم بهداشت حرفه ای و عوامل ارگونومی آموزش های 

الزم را در این زمينه ارائه کرد. 

دیگر،  در کشورهاي  انجام شده  تحقيقات  به  توجه  با  از طرفی 
فناوری  ایمنی،  رفتار  سازمانی،  بهره وری  )نظير  زیادي  عوامل 
اطالعات و رسانه های اجتماعی، توجه به استاندار های جهانی ایمنی 
و بهداشت و غيره( وجود دارند که می توان آن ها را در پژوهش های 
نيز  آینده  تحقيقات  زمينه  در  آن  بر  مضاف  کرد.  بررسی  بعدی 
پيشنهاد می شود با انجام مطالعه مداخله ای و ارتقای سطح ایمنی 
و بهداشت حرفه ای ميزان رضایت شغلی را سنجيده شود و حتی 
می توان این پژوهش را در سطح چند شهر و یا کشور و مقایسه 

نتایج آن ها به روش ترکيبی کّمی و کيفی نيز انجام داد.

با  دیگر  پژوهش های  از  بسياری  همانند  نيز  پژوهش  این 
رفع  را  آن  کردند  سعی  محققان  که  بود  روبه رو  محدودیت هایی 
کنند و می توان به مواردی نظير کمبود منابع علمی و اطالعاتی 
الزم، انجام نشدن تحقيقات علمی و یا کاربردي در داخل کشور، 
کمبود پيشينه مشابه با موضوع پژوهش در ایران و خارج از کشور، 
با  نا آشنایی  و  آن  با  مرتبط  مباحث  تازگی  و  موضوع  جدید بودن 
سؤاالت برای شرکت کنندگان که در بعضی موارد محقق را مجبور 
احساس  می کرد،  پرسش نامه  توزیع  در حين  توضيحاتی  ارائه  به 
پرسش نامه  تکميل  با  ارتباط  در  الزم  انگيزه  و  مسئوليت نداشتن 
در بين برخی از کارکنان اشاره کرد. به همين دليل نتایج پژوهش 
حاضر از قطعيت الزم برای همه دوره ها برخوردار نيست و تعميم 
توجه  با  همچنين  است.  نظر  دقت  نيازمند  ها  دوره  سایر  به  آن 
به محدود بودن جامعه آماری و نيز محدودیت های دسترسی به 
اطالعات تمامی مراکز توانبخشی، لذا تشریح نتایج این پژوهش به 

سایر مراکز توانبخشی باید با احتياط انجام گيرد.

8. Health, Safety & Environmental Management System (HSE-MS) 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

با کد طرح 1688مصوب  از طرح پژوهشی  این مقاله برگرفته 
است.  توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  شورای 
قابليت انجام پژوهش از طریق اعمال مالحظات اخالقی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توان بخشی بر مبنای کدهای 31 گانه و با تصویب 
معاونت پژوهشی طبق شماره IR.USWR.REC.1396.359 تأیيد 

شد.

حامي مالي

شورای  در  عنوان،  همين  با  طرحی  از  مستخرج  فوق  مقاله 
توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  ارگونومی  گروه  پژوهشی 
بررسی و داوری شد و پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه، 
مورد حمایت مالی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی قرار گرفت.

مشارکت نویسندگان

همکاری  مقاله  نگارش  نيز  و  انجام طرح  در  نویسندگان  کليه 
مؤثر داشته اند ازجمله مفهوم سازی: سيد حبيب اهلل کواری و محسن 
پورصادقيان؛ تحقيق و بررسی: رضا نبی امجد و منير عليمحمدی؛ 
روش شناسی و تحليل آماری: حسين ماری اوریاد و سيد نوالدین 
اصالحات ساختاری:  و  مقاله  نگارش پيش نویس  حسينی گوشه؛ 
شيوا  ادبی:  و  علمی  ویراستاری  امجد؛  نبی  رضا  و  خمر  عليرضا 
مقاله:  نهایی سازی  و  تيم  هماهنگی  مسئوليت  فوالدی؛  حسينی 

محسن پورصادقيان.

تعارض منافع

بنابر اظهارات نویسندگان تعارض منافع وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

و  استادان  تمام  زحمات  از  اخالق  و  ادب  رسم  به  نویسندگان 
کارشناسان  ارشد،  مدیران  از  نيز  و  دانشگاهی  محترم  مسئوالن 
خبره، محققان و پرسنل توان بخشی وابسته به سازمان بهزیستی 
استان تهران و دیگر افراد شرکت کننده که ما را در به انجام رسانيدن 

این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و سپاسگزاری را می نمایند.

محسن پورصادقیان و همکاران. بررسی رابطه وضعیت مدیریت بهداشت حرفه ای و رضایت شغلی کارکنان مراکز توانبخشی شهر تهران: یک مطالعه مقطعی

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
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