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 .1گروه بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .5دانشجوی دکتری ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .6کارشناس ارشد ،آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران.

چکیده
هدف :فرهنگ ایمنی ضعیف در بیشتر موارد علت ریشهای حوادث شغلی که در اثر رفتار ناایمن رخ میدهد ،میباشد .از طرفی نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی
بدون توجه به رضایت شغلی افراد نیز محکوم به شکست خواهد بود .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان یکی از
شرکتهای اسکله شهید رجایی بندرعباس انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد که در سال  1335بر روی  126نفر از کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید رجائی
بندرعباس به روش سرشماری انجام شد .ابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه روا و پایا شده فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی بود .تحلیل دادهها با نرمافزار
 SPSSاز طریق ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
نتایج :میانگین سنی افراد مورد مطالعه  33/55بود .نتایج نشان میدهد بین فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد (>0/001، r=0/424
 .)P-Valueدر ابعاد مربوط به فرهنگ ایمنی ،آموزش و یادگیری ( )P-Value>0/001، r=0/413و مسئولیتپذیری ( )P-Value>0/001، r=0/410بیشترین
همبستگی را با رضایت شغلی داشتند .در ابعاد مربوط به رضایت شغلی ماهیت شغل بیشترین همبستگی را با فرهنگ ایمنی ()P-Value>0/001، r=0/636
داشت.
نتیجهگیری :مشارکت فعاالنه و موثر رهبران در ایجاد انگیزه شغلی ،نظارت حمایتی و مداوم سرپرستان ،فراهم نمودن فرصتهای ترفیع کارکنان،
افزایش عادالنه حقوق و مزایا ،تأکید بر حس مسئولیتپذیری کارکنان و برگزاری کالسهای آموزشی میتواند در افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهبود
عملکرد و رفتارهای ایمنی موثر واقع گردد.
کلیدواژهها :فرهنگ ایمنی ،رضایت شغلی ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 99/9/8 :پذیرش مقاله99/11/42 :
ارجاع :زارع مهدی ،آقامالیی تیمور ،دادیپورسکینه ،صفریمرادآبادی علی ،حسینی فاطمهالسادات .ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان اسکله شهید رجائی .طب پیشگیری1396 .؛
.1-9:)1(2

مقدمه

توجه زیادی را به خود جلب نموده ،تبدیل گشته است .یکی از

مفهوم ایمنی شغلی یکی از مهمترین مسائل زندگی حرفهای

مفاهیم اساسی مرتبط با ایمنی ،فرهنگ ایمنی است .عبارت فرهنگ

افراد میباشد که در سالهای اخیر به موضوعی بسیار جذاب که

ایمنی اولین بار در سال  1356بعد از حادثه نیروگاه چرنوبیل

نویسنده مسئول :دکرت تیمور آقامالیی ،آموزش هبداشت و ارتقاء سالمت ،گروه آموزش هبداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز حتقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده هبداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران.
پست الکرتونیکیteaghamolaei@gmail.com:
تلفن+83 67 33333333 :

مهدی زارع و همکاران

ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی

توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی بکار برده شد .فرهنگ ایمنی

نشان دادند فرهنگ ایمنی تاثیر مثبتی بر روی عملکرد ایمنی دارد و

جزئی از فرهنگ کلی سازمان میباشد و منعکس کننده عقاید و

رضایت شغلی بین این دو به عنوان واسطه عمل مینماید (.)2

ارزشهای مشترک سازمان در ارتباط با ایمنی است .فرهنگ ایمنی

 Ayim Gyekyeدر مطالعه خود به این نتیجه رسید کارگرانی

اساسا به عنوان رفتار سازمان ،زمانی که ناظری بر آن وجود

که رضایت شغلی باالتری دارند درک بیشتری از رفتارهای ایمنی

ندارد ،تعریف میشود ( .)1سالیانه  313میلیون حادثه در محل کار

دارند ( Kilic .)3و همکاران در تحقیق خود نشان دادند با افزایش

رخ میدهد که بیش از  2/3میلیون نفر در نتیجه این حوادث جان

خطرات ایمنی شغلی ،سطح رضایت کارکنان نیز پایین میآید (.)5

خود را از دست می دهند (.)2

 Stoilkovskaو همکاران نیز ارتباط مثبتی بین رضایت شغلی و

امروزه عقیده بر آن است که بیشتر حوادث و سوانح به وسیله

عملکرد ایمنی کارکنان یافتند .آنها نتیجه گرفتند این ارتباط مثبت

خطاها و بیتوجهی کارکنان به وجود میآید .یکی از روشهای

میتواند حوادث را در محل کار کاهش دهد و باعث ایمنی هر چه

قطعی افزایش عملکرد ایمنی در میان کارکنان ،ارتقاء فرهنگ ایمنی

بیشتر کارکنان گردد (.)3

است .بنابراین به نظر میرسد جهت افزایش عملکرد ایمنی ،ایجاد

در اسکله شهید رجائی بندرعباس که بزرگترین بندر کانتینر

یک فرهنگ ایمنی ،مناسب باشد .در این راستا مطالعات ایمنی و

کشور و منطقه است ،فاکتورهای متعددی از جمله تنوع ابزار و

بهداشت در زمینه شناسایی علل حوادث نشان دادهاند که علل  55تا

تجهیزات ،انواع سیستمهای کاری ،تنوع واردات و کاالهای

 35درصد از حوادث شغلی که در اثر رفتار ناایمن رخ میدهد،

صادراتی ،حجم زیاد ترافیک محموله ،وسایل نقلیه ورودی و

فرهنگ ایمنی ضعیف است (.)3

خروجی ،وقوع آتشسوزی ،حجم وسیع کار و جابهجایی عظیم

از طرفی نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی بدون توجه به جنبههای

کاالها ،این اسکله را به یکی از مناطق پرخطر تبدیل نموده است .به

شغلی افراد از جمله رضایت شغلی ،محکوم به شکست خواهد شد.

طوری که تعداد و شدت جراحات و حوادث در این اسکله این

رضایت شغلی مجموع نگرشهای مثبت فرد نسبت به شغلش بوده

واقعیت را تایید میکند ( .)10بنابراین توجه به شرایط ایمنی بندر و

و به معنای دوست داشتن وظایف شغلی و شرایطی است که

میزان پایین وقوع حوادث ،میتواند نقش بسیار مهمی را در

اشتغال در آن انجام میگیرد .از سویی رضایت شغلی ،در کاهش

بارگیری محمولهها و رساندن آنها به مقصد داشته باشد .به همین

حوادث و صدمات ناشی از کار نیز نقش حائز اهمیتی دارد و ضمن

دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت

حفظ نیروی انسانی ،هزینههای ناشی از حوادث و صدمات را نیز

شغلی در کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید رجایی

کاهش میدهد ( .)4بیشتر مدیران بر این عقیدهاند که آن عده از

بندرعباس انجام شد.

کارکنانی که در محیطی امن کار میکنند ،نسبت به سایر کارکنان از
کارایی و رضایت شغلی بیشتری برخوردار هستند (.)5

مواد و روشها

از آن جایی که افراد ناراضی از شغل بیشتر در معرض وقوع

پژوهش حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال

حوادث هستند ( .)6بنابراین این موضوع وابستگی بین رضایت

 1335بر روی  126نفر از کارکنان شاغل در یکی از شرکتهای

شغلی و ایمنی کار را نمایان می سازد .در این راستا تحقیقی که

اسکله شهید رجایی بندرعباس انجام شد .روش نمونهگیری به

توسط  Tengilimogluو همکاران انجام شد نشان داد بین فرهنگ

صورت سرشماری بود .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامهای

ایمنی ،عملکرد ایمنی و رضایت شغلی ارتباط معنادار میباشد .آنها

متشکل از سه بخش و در مقیاس لیکرت  5گزینه ای میباشد.
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بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک (تحصیالت ،وضعیت

انجام شد .از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر

استخدامی ،شغل ،سابقهکار ،سابقه بروز حادثه) بخش دوم فرهنگ

نمرات ،به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای پژوهش

ایمنی با  35سوال در  5بعد (اولویت به ایمنی ،رهبری،

استفاده گردید .عالوه بر این ،از روش آماری ضریب همبستگی

مسئولیتپذیری ،یکپارچگی ایمنی ،و یادگیری و آموزش) و بخش

پیرسون ،به منظور آزمون روابط بین متغیرهای پیشبین و متغیر

سوم رضایت شغلی با  36سوال در  3بعد (رضایت از حقـوق،

مالک ،استفاده شده است P>0/05 .از نظر آماری معنیدار تلقی

ارتقــای شــغلی ،نظــارت ،مزایای جـانبی ،پاداشها ،روندهای

گردید.

اجرایی کار ،همکاران ،ماهیت کار و اطالع رسانی) است .روایایی
پرسشنامه فرهنگ ایمنی توسط  Parkestaniو همکاران مورد

یافتهها

بررسی قرار گرفته است ( .)10پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای

براساس نتایج جدول  ،1میانگین سنی افراد مورد مطالعه

کرونباخ  36درصد تعیین شد .همچنین روایی پرسشنامه رضایت

 ) SD=6/46( 33/55بود 45/2 .شرکتکنندگان از سطح تحصیالت

شغلی توسط  Spectorاعتباریابی شد ( .)11پایایی این پرسشنامه از

متوسطه برخوردارند و  36/5درصد کارکنان با وضیت کار

طریق آلفای کرونباخ  53درصد تعیین شد .در این پژوهش اخالق

قراردادی مشغول به کار بودند همچنین  46/5درصد آنان سابقه

پژوهشی با آگاهی افراد در زمینه هدف از انجام مطالعه و محرمانه

کار  10-20سال داشتهاند 30/2 .درصد شرکتکنندگان در بخش

بودن اطالعات رعایت شد .پرسشنامهها به صورت خوداظهاری

بارشمار مشغول به کار بودند.

تکمیل شدند .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 13
جدول  -1توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

تحصیالت

وضعیت کار

شغل

سابقه کار

بروز حادثه منجر به بیش از سه روز استراحت در یک سال گذشته

زیر گروه

فراوانی

درصد

بیسواد

1

0/5

ابتدائی

14

11/1

راهنمائی

30

23/5

متوسطه

53

45/2

تحصیالت دانشگاهی

24

13/0

روزمزد

1

0/5

قراردادی

122

36/5

پیمانی

1

0/5

رسمی

2

1/6

اپراتور

36

25/6

بارشمار

35

30/2

سرشیفت

26

20/6

اداری

26

20/6

کمتر از 10

51

40/5

10-20

53

46/5

بیشتر از 20

16

12/3

بله

2

1/6

خیر

124

35/4

بله

5

4

خیر

121

36

بروز حادثه منجر به بیش از سه روز استراحت از ابتدای کار در این

بله

13

10/6

سازمان

خیر

113

53/3

بروز حادثه منجر به بیش از سه روز استراحت در پنج سال گذشته
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نتایج نمودار  1نشان میدهد رهبری با میانگین 44/56
درصد ،در باالترین رتبه و اولویت به ایمنی با  35/31درصد در
پایینترین رتبه قرار دارد.
براساس نمودار  ،2در ابعاد رضایت شغلی ،نظارت باالترین
میانگین با  35/13درصد و ارتقای شغلی پایین ترین میانگین را
با  15/53درصد به خود اختصاص داده است.
نمودار  -1میانگین ابعاد فرهنگ ایمنی در افراد مورد مطالعه

نمودار  -2میانگین ابعاد رضایت شغلی در افراد مورد مطالعه

نتایج همبستگی پیرسون در جدول  2نشان میدهد رهبری

همچنین براساس جدول  ،3ارتباط معنادار و مثبتی ،بین

بیشترین همبستگی را با فرهنگ ایمنی (P->0/001، r=0/543

فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی وجود دارد (>0/001، r=0/424

 ،)Valueو آموزش ( )P-Value>0/001، r=0/413و

.)P-Value

مسئولیتپذیری

()P-Value>0/001، r=0/410

بیشترین

جدول  -3همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی بافرهنگ ایمنی و رضایت
شغلی

همبستگی را با رضایت شغلی داشتند.
جدول -2همبستگی بین ابعاد فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی و فرهنگ ایمنی
ابعاد فرهنگ ایمنی

فرهنگ ایمنی

رضایت شغلی

**0/354

*0/136

>0/001

0/023

**0/543

**0/234

>0/001

0/003

**0/363

**0/410

>0/001

>0/001

اولویت به ایمنی
رهبری
مسئولیتپذیری
یکپارچگی ایمنی
آموزش

**0/436

**0/321

0/001>0

>0/001

**0/315

**0/413

>0/001

0/001>0

ابعاد رضایت شغلی
رضایت از حقوق
ارتقای شغلی
نظارت
مزایای جانبی
پاداشهای احتمالی
شرایط کار

*همبستگی در سطح  0/05معنی دار است
**همبستگی در سطح  0/01معنی دار است

همکاران
ماهیت شغل

4

رضایت شغلی

فرهنگ ایمنی

**0/631

**0/304

>0/001

0/001

**0/636

**0/631

>0/001

>0/001

**0/233

0/013

0/001

0/552

**0/356

0/135

>0/001

0/052

**0/334

*0/210

>0/001

0/013

**0/443

**0/245

>0/001

0/005

**0/444

**0/302

>0/001

0/001

**0/355

**0/636
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اطالع رسانی
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>0/001

>0/001

**0/441

**0/233

>0/001

0/002

میباشد .در این راستا برخی مطالعات ،افزایش نقش سرپرست و
نظارت را در کارکرد درست کارمند مهم قلمداد نمودهاند (.)15،16
امروزه کارکنان صنایع انتظار دارند ،سرپرستان نسبت به

*همبستگی در سطح  0/05معنی دار است
**همبستگی در سطح  0/01معنی دار است

خطرات بسیار زیادی که جان آنها را تهدید میکند نه تنها
بیتفاوت نباشند ،بلکه آنها خود درراه برقراری یک محیط سالم

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی با

و بیخطر پیشقدم باشند تا کارکنان با دلگرمی و بدون ترس از

رضایت شغلی در کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید

بیماری و حادثه به فعالیت خود ادامه دهند .به نظر میرسد

رجایی بندرعباس انجام شد .براساس نتایج حاصل از یافتهها در

ناظران میتوانند از طریق آموزش مداوم در کارگاه همواره

ابعاد مربوط به فرهنگ ایمنی ،رهبری بیشترین همبستگی را با

کارگران را تشویق به رعایت اصول ایمنی و بهداشت نموده و

فرهنگ ایمنی نشان داد .این یافته گویای این واقعیت است که

انگیزههایی را که باعث عدم رعایت اصول ایمنی توسط کارگران

مدیران نقش خود را به عنوان رهبر در این محیط به خوبی ایفا

میشود را کاهش دهند.

نمودهاند .چرا که رهبری باید به صورت فعال و موثر قادر به

یافتههای تحقیق حاضر نشان داد در ابعاد مربوط به

هدایت ایمنی فعال در میان کارکنان خود باشد .مروری بر

رضایت شغلی ،ماهیت شغل بیشترین همبستگی را با فرهنگ

مطالعات نیز اهمیت نقش رهبری را در موثر بودن مدیریت ایمنی

ایمنی دارد .بنابراین رضایت شغلی که به نوعی تحت تأثیر ماهیت

نشان میدهد رهبر یک سازمان میتواند با بیان یک چشم انداز

شغل میباشد میتواند در ارائه هر چه بهتر ایمنی کاری تأثیر

جذاب و خوشایند در آینده کاری کارکنان و تشویق کارکنان در

گذار باشد .به نظر میرسد کارکنان وقتی از ماهیت و محتوای

مشارکت فعالیت های ایمنی ،نگرش ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد

شغل خود رضایت دارند که سازمان به خدمتی که در آن شغل

( .)12این نتایج با یافتههای بدست آمده از پژوهشهای Skeepers

ارائه میشود نیاز داشته باشد .به عنوان مثال تنوع کاری که به

و  Mbohwaو کمیسیون مشترک ایاالت متحده آمریکا همسو

نوعی متأثر از ماهیت شغل است احتماال میتواند بر روی

میباشد که دریافتند رهبری با فرهنگ ایمنی رابطه مثبت و

رضایت شغلی موثر باشد .بدین صورت که تنوع کاری کم ،باعث

معنیداری دارد ( .)13،14ایجاد انگیزه از سوی رهبران در

خستگی و یکنواختی و تنوع زیاد ،باعث استرس میشود که این

کارکنان جهت انجام هر چه بیشتر رفتار ایمنی ،شناسایی و

عوامل نهایتا میتوانند منجر به عدم رضایت شغلی شوند.

نظارت بر کارگران مستعد حادثه ،نظارت کافی و جدی در اجرای

بنابراین زمانی که کارکنان و کارگران از انجام کارهای

مقررات و ضوابط ایمنی و بهداشت کار ،به کارگیری کارگران و

محوله احساس رضایت کنند و انجام چنین کارهایی برایشان

کارکنان براساس مهارت و تجربه ،ارتباط مثبت با کارگران،

لذتبخش باشد ،به طبع انگیزه بیشتری در رعایت اصول و

مبادله اطالعات با آنها در تصمیمگیریها و ارایه راه حل از آنها

قوانین ایمنی خواهند داشت .ضمن این که با به کارگیری

که موجب احساس مالکیت در آنها میشود میتواند در زمینه

راهکارهای مختلف از جمله حاکم ساختن فرهنگ ایمنی و به کار

فرهنگ ایمنی در محیطهای کار موثر واقع شود.

بردن دستورالعملهای ایمنی مربوط به هر شغل در راستای

براساس یافتهها در بررسی رضایت شغلی کارکنان ،بعد

تقویت رفتارهای ایمن و نهادینه کردن نگرش ایمنی مثبت در

نظارت باالترین میانگین را به خود اختصاص داد .این یافته

گروههای شغلی مختلف میتوان انجام اعمال ناایمن را به حداقل

حاکی از تعهد سرپرستان در قبال رضایت شغلی کارکنان

رساند.
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براساس نتایج مطالعه حاضر در ابعاد مربوط به رضایت
شغلی ،پاداشهای احتمالی بیشترین همبستگی را با رضایت

افزایش حقوق کارکنان براساس معیارهای معقول و منطقی توجه
جدی را داشته باشند.

شغلی داشت .این یافته همراستا با مطالعه  Galanouو همکاران

براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،آموزش و

که دریافتند بین سیستم پاداش و رضایت شغلی رابطه مثبت و

یادگیری بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی داشت .آموزش

معنیداری وجود دارد ( .)13همچنین نتایج نشان داد ارتقای

کارکنان ،به مجموعهای از آموزشهای سیستماتیک که منجر به

شغلی بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی داشت Bakshi .و

توسعه دانش ،مهارت و نگرش مورد نیاز یک شخص جهت

همکاران ،در مطالعه خود ارتقا و ترفیع شغلی را مهمترین دلیل

انجام یک عملکرد مناسب با شغل مورد نظر اطالق میشود .در

رضایت از کار عنوان کردند ( .)15در مطالعه  Jeongو همکاران

تائید یافتههای پژوهش حاضر ،برخی مطالعات تأثیر مثبت

نیز بین جایگاه شغلی باالتر و رضایت شغلی بیشتر همبستگی

آموزشی دورهای کارکنان را در رضایت شغلی گزارش نمودند

مثبت و معنیدار وجود داشت ( .)13بنابراین با توجه به اهمیت

( .)25سازمانهایی که با دید مثبت به آموزش مینگرند به این

ارتقا شغلی کارکنان پیشنهاد میگردد مدیران هر سازمان نسبت

نکته توجه دارند که سودهای محسوس و نامحسوس آموزش

به فراهم نمودن فرصتهای ترفیع شغلی کارکنان (مانند گرفتن

هزینههای آن را توجیه و عملکرد شغلی کارکنان را باال میبرد .از

گروه باالتر متناسب با تجربه و توانایی آنها) اقدام نمایند.

آنجایی که زمان و هزینههای زیادی صرف آموزش میشود

یافتهها نشان داد پس از ارتقای شغلی ،رضایت از حقوق

بنابراین نیازمند ارائه آموزشهایی هستیم که ضمن تغییر نگرش

بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی دارد .در مطالعه

و بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان ،توانسته

Malikو همکاران پرداخت حقوق و مزایا تأثیر قابل توجهی بر

باشد در کارایی و انجام موفق وظایف محوله نیز مفید واقع شود.

روی رضایت شغلی داشت ( .)20حقوق و دستمزد تقریبا برای

نتیجه آموزش باید کسب مهارتهای مورد نیاز شغل باشد و

همه گروههای شغلی یکی از مهمترین فاکتورهای رضایت شغلی

پیش از آن که بتوان از کارگری انتظار داشت کارش را ایمن

به شمار میآید .در موارد کمی ،حقوق و نبود انگیزه کافی ایمنی

انجام دهد بایستی راه و روش انجام کار ایمن را به وی آموزش

شغلی را تحت تأثیر قرار داده است ( .)21نتایج تحقیق Dickey

داد.

نشان داد بین حقوق و مزایا و رضایت شغلی کارکنان رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد (.)22

براساس یافتههای حاصل از تحقیق حاضر پس از آموزش،
مسئولیتپذیری بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی داشت.

 Mitchellدر مطالعهای نشان داد مهمترین عامل در رضایت

مطالعات دیگری نیز نقش مسئولیتپذیری را در رضایت شغلی

شغلی با در نظر گرفتن فرصتهای شغلی ،حقوق و دستمزد

تائید نمودند ،که همسو با یافتههای پژوهش حاضر بودند

است ( .)23بنابراین میتوان چنین استنباط نمود که با افزایش

( .)26،23در تبیین این یافته میتوان گفت ،مسئولیتپذیری

میزان رضایت شغلی ،خالقیت و مولد بودن افزایش یافته و

احساس شایستگی ،وظیفه ،نیاز به پیشرفت و سازماندهی را

انگیزه کاری و رفتارهای ایمن بیشتر و غیبت از کار کمتر

شامل میشود .احتماال به انجام رساندن صحیح کارهای محوله

میشود .بنابراین حقوق و دستمزد را میتوان به عنوان یک عامل

به فرد ،میتواند متأثر از حس مسئولیتپذیری فرد باشد .از

محرک قوی در انگیزش کاری به حساب آورد ( .)24بنابراین

سویی افرادی که وجدان کاری بیشتری دارند ،به احتمال بیشتری

پیشنهاد میگردد مدیران و مسئوالن هر سازمانی نسبت به

به کار خود عالقه داشته و رضایت شغلی در آنها باالتر خواهد

6
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ازجمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به خود

 بنابراین پیشنهاد میگردد مدیران هر بخش افراد.بود

 همچنین از.گزارشدهی بودن جمعآوری اطالعات اشاره کرد

مسئولیتپذیر را شناسایی کنند و تصدی شغلهای حساس و

آنجائی که تحقیق حاضر بر روی یک شرکت صنعتی در شهر

پرخطر که نیاز به توجه و مسئولیتپذیری بیشتری در حین کار

 تعمیمپذیری اطالعات این تحقیق به،بندرعباس انجام شده است

 همبستگی مثبتی را بین، یافتهها.دارد را به این افراد بسپارند

. باید با احتیاط صورت پذیرد،سازمانهای صنعتی سایر مناطق

 در این راستا در مطالعه.رضایت شغلی و فرهنگ ایمنی نشان داد
 و همکاران ارتباط مثبتی بین رضایت شغلی وTengilimoglu

تشکر و قدردانی

 که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی،فرهنگ ایمنی وجود داشت

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از کارکنان اسکله

 درواقع میتوان اینگونه استنباط کرد که فرهنگ ایمنی.)2( داشت

شهید رجایی و شرکتکنندگان در این مطالعه تقدیر و تشکر

،متأثر از رضایت شغلی است که ابعادی از قبیل حقوق و مزایا

.نمایند

. ارتقاء شغلی و حمایت مدیران را شامل میشود،مسئولیتپذیری
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Abstract
Introduction: Poor safety culture accounts for the majority of occupational accidents which occur as a result of
unsafe behaviors. However, establishing safety culture without job satisfaction is doomed to fail. The present
research aimed to investigate the relationship between safety Culture and job Satisfaction in employees of a
company in Bandar Abbas Shahid Rajaee port.

Methods: The present descriptive-analytical study was conducted in 2016 on 126 workers of a company in
Shahid Rajaee Port who were enrolled into the study through the census method. The data collection instruments
were valid and reliable safety culture and job satisfaction questionnaires. Data were analyzed using SPSS
software and Pearson correlation coefficient test.
Results: The mean age of the participants was 37.58 years. Results show that there is a statistically significant
correlation between safety culture and job satisfaction (r=0.424, P-value˂0.001). Among the safety culture
dimensions, teaching and learning (r=0.419, P-value˂0.001) and responsibility (r=0.410, P-value˂0.001) had the
highest correlations with the job satisfaction. The results also showed that the job nature had the highest
correlation with safety culture (r=0.636, P-value˂0.001).
Conclusion: Managers active and effective participation in creating job motivation, consistent and supportive
supervision, creating job promotion opportunities, fair payment rise, and emphasis on the staff’s feeling of
responsibility, and holding educational classes will promote job satisfaction and safety performance and
behaviors.
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