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مقدمه 
 کار انسان، محصول متغیرهاي متعدد و متنوعي است. در برخي مواقع 
کار متأث��ر از متغیرهاي انس��اني همانند ش��خصیت، ادراک، نگرش ها، 
انگیزش، گروه، تفاوت هاي فردي، هوش، استعداد، حافظه، رغبت و غیره 
است و گاهي متأثر از متغیرهایي که ماهیت فیزیکي دارند. این متغیرها 
را ش��رایط محیط کار مي گویند )2 و 1(. س��ازمان ه��ا از هر نوعي که 
باشند، به طور فراینده اي عالقمند به دستیابي و اثبات عملکرد صحیح 
ایمني و بهداشت شغلي از طریق کنترل ریسک هاي ایمني و بهداشت 
شغلي سازگار با اهداف کالن و خط مشي ایمني و بهداشت شغلي خود 
 دارند. آنها این کار را در قالب قوانیني که به طور روز افزون سخت گیرانه  تر 
مي شوند، توس��عه خط مش��ي هاي اقتصادي و دیگر اقدامات در جهت 
فعالیت  هاي خوب ایمني و بهداش��ت ش��غلي و افزایش توجه گروه هاي 

ذینفع به مسائل ایمني و بهداشت شغلي انجام مي  دهند )3-6(.
پرداختن به سالمتي کارکنان و رسیدگي به مسائل رفاهي و آسایش و 
بکارگیري راهکارهایي در جهت تطبیق وضعیت کار با شرایط جسمي، 
رواني امروزه به عنوان یک امتیاز محس��وب نگردیده بلکه یک وظیفه را 
تداعي مي  نماید و هر اندازه درصد رس��یدگي به سالمت کارکنان باالتر 
باش��د، تاثیرگذاري بر روند رش��د و توسعه س��ازمان ها و جامعه بیشتر 
خواه��د بود. در این میان نقش مدیریت به عنوان عامل اصلي در ارتقاء 
سطح سالمت و رفاه سازمان و درنتیجه دستیابي به رشد سازماني نمود 
بیشتري می یابد )7(.  ایمني و بهداشت به سیستم مدیریت فعالي نیاز دارد 

زیرا  ایمني و بهداشت را نمي توان از طریق مقررات اجباري یا احساس 
جمعي و یا توسط یک فرد به تنهایي تامین کرد.  شواهد بررسی اهمیت 
سیستم مدیریت ایمني در افزایش سطح ایمني و بهداشت صنایع بیانگر 
این است که در 46 درصد موارد از حوادث کاری که منجر به معلولیت 
می  شود یک علت سازماني دخیل بوده است. بر اساس مطالعات صورت 
گرفته 50% حوادث کاري در اثر عدم وجود یک سیستم مدیریت ایمني 
کارا پدید آمده اس��ت)10-8 و 3(. اس��تقرار سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت حرفه ای6 و مدیریت  زیست محیطي7 باید به وسیله سرپرستان 

و مدیریت ارشد سازمان ایجاد، راه اندازي و نگهداري گردد )11(. 
الزم است در ابتداي امر، مدیریت ارشد سازمان جهت تحقق این منظور 
هماهنگ و همدل گردیده و مصمم و معتقد و امیدوار شخصاً وارد عمل 
شده و براي رشد و استحکام سیستم مدیریت زیست محیطي و ایمني و 
بهداشت حرفه ای در سازمان تحت نظر خود تالش نمایند )12 و 13(. 

بررسي تاثیر استقرار استانداردهاي مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي و مدیریت زیست محیطي بر عوامل 
محیطي  و رضایت کارکنان در مجتمع صنعتي میالد- یک مطالعه قبل و بعد

روح ا... زابلی1، شهرام توفیقی 2، فیروز ولی پور 3، محمد حسنی 4

چکیده 
س��ازمان های دفاعی به طور فراینده اي عالقمند به دس��تیابي و اثبات عملکرد صحیح ایمني و بهداشت شغلي از طریق کنترل عوامل خطرزا 
متناسب با اهداف کالن و خط مشي ایمني می  باشند. این تحقیق با هدف بررسي وضعیت استقرار سیستم مدیریتي ایمني و بهداشت حرفه  ای 

و  سیستم مدیریت زیست محیطي بر عوامل محیطي و رضایت کارکنان بود.
مواد و روش  ها: این تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع قبل و بعد بود که در سال 1391 در مجتمع صنعتي میالد با استناد به نتایج 
اندازه  گیري آالینده  هاي شغلی و زیست محیطي انجام شد. گردآوری داده  ها از طریق فرم و پرسش نامه ساختارمند بود. روایي پرسش نامه از طریق 
روایی محتوا و پایایي از طریق آلفاي کرونباخ )81r=%( تایید شد. جامعه آماري پژوهش با استفاده از فرمول کوکران )α = 95%( شامل 100 نفر 

از کارکنان با روش نمونه  گیری تصادفی تشکیل دادند. 
نتایج: پس از استقرار سیستم  ها میانگین میزان شدت صدا از 79/54 دسی بل به 72/51 دسی بل کاهش، درصد ایستگاه  هاي با میزان شدت 
روش��نایي در حد مجاز از 30/8% به 70/4% افزایش و مقدار گازها و بخارات از14/2به mg/m3 11/4 کاهش داش��ته است. در ارزیابی میزان 
ذرات معلق، گازهاي منوکسیدکربن از 143/ 0به 0/062 و دي اکسیدکربن از 9/28 به 7/49 کاهش و در حد استاندارد بود. تحلیل رضایت سنجي 

کارکنان از  وضعیت شرایط محیطي نشان داد اکثریت کارکنان جامعه آماري )88/7%( رضایت دارند.
بحث و نتیجه  گیری: با استقرار سیستم  های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه  ای، عوامل محیطی در سازمان کنترل می  گردد و با بهبود شرایط 

محیطی رضایت کارکنان افزایش یافته و عملکرد فردی و سازمانی بهبود می  یابد.
کلیدواژه ها: مدیریت ایمني و بهداشت حرفه  اي، مدیریت زیست محیطي، عوامل محیطي، رضایت کارکنان.

1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت 
سالمت، استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی

2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، دانشکده بهداشت، استادیار گروه مدیریت 
خدمات بهداشتی

3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، دانشکده بهداشت، استادیار گروه بهداشت 
حرفه ای

4- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات 
بهداشتی، نویسنده مسئول

5- OHSAS18001
6 - ISO14001
7- OHSAS18001
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براي گام نهادن به س��وي پیش��رفت و تعالي حل این مشکل یا معضل 
ضرورت دارد. 

براي پاسخ  گویي به این مشکالت باالبردن سطح عوامل بهداشتي موثر 
بر افزایش سطح سالمتي و رضایت نیروي انساني و رفع مغایریت  هاي 
عوامل محیطي از طریق استقرار سیستم  هاي ایمني و بهداشت حرفه  ای 
و زیست محیطي یکي از راه  حل ها است )16-14(. این پژوهش با توجه 
به وضعیت کنوني صنعت میالد وضعیت استقرار سیستم هاي مدیریت 
ایمني و بهداش��ت حرفه ای و زیست محیطي بر روي عوامل محیطي و 
سطح رضایت کارکنان بر اساس اطالعات استخراج شده از نتایج اندازه-

گیري عوامل بهداش��تي و محیطي انجام ش��ده را قبل و بعد از اجرای 
سیستم مورد ارزیابی قرار داده است.

مواد و روش  ها
ای��ن تحقی��ق یک مطالع��ه نیمه  تجرب��ی و از نوع قبل و بع��د1 بود که 
درس��ال1391در مجتمع صنعتي میالد انجام شد. داده  ها با استناد به 
نتای��ج اندازه  گیري آالینده  هاي  ایمنی و بهداش��ت حرفه  ای و زیس��ت 
محیط��ي مربوط به س��ال هاي 1378 و 1388 گردآوری ش��د. جامعه 
آماري پژوهش را کلیه کارکنان رسمي و قراردادي صنعت میالد تشکیل 
دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان %95 
شامل 100نفر از کارکنان صنعت با روش نمونه  گیری تصادفی انتخاب 

شدند.
 به منظور گردآوری داده  ها قبل و بعد از اس��تقرار سیس��تم مدیریتی 
ایمنی و بهداش��ت حرفه  ای و سیس��تم مدیریت زیس��ت محیطی در  
 ابعاد  عوامل زیان آور ش��غلی، عوامل شیمیایي وآالینده  هاي هوا از فرم 
جم��ع آوری داده  ها اس��تفاده ش��د. محققین ضمن مراجعه به اس��ناد 

و ممیزی ه��ای ص��ورت گرفته اطالعات م��ورد نیاز را اس��تخراج و در 
فرم گردآوری داده  ها ثبت نمودند. س��پس با اس��تفاده از پرسش��نامه 
محقق س��اخته میزان رضایت کارکنان از اس��تقرار این سیستم  ها مورد 
بررسی قرار گرفت. پرسش نامه رضایت سنجی دارای 17سوال در مقیاس 
5 گزینه  ای لیکرت از گزینه کامالً راضی، راضی، رضایت نسبی، ناراضی و 
کامالً ناراضی بود. روایي پرسش نامه مذکور از طریق روایی محتوا و پایایي 
آن نیز از طریق محاس��به با آلفاي کرونب��اخ )81α=%( مورد تایید قرار 
گرفت. برای بررسی تاثیر استقرا سیستم  های مدنظر روی عوامل محیطی 
و میزان رضایت کارکنان از آزمون های تی تست زوجی از طریق نرم افزار

SPSS استفاده شد.

نتایج
نتایج این مطالعه نشان داد که در بررسی وضعیت عوامل زیان  آور شغلی 
در تمامی کارخانه  ها وضعیت صدا کاهش و وضعیت شدت روشنایی بهبود 
یافته است اما وضعیت ذرات معلق در تمامی کارخانه ها به جز کارخانه 1 
کاهش داشته است. )جدول 1(.  مقایسه نتایج اندازه  گیري عوامل شیمیایي  
قبل و بعد از استقرار سیستم  های مدیریتی نشان داد که گازها و بخارات 
پس از اجرا کاهش قابل  مالحظه ای داشته و در حد استاندارد شده است 
)جدول 2(. مقایسه نتایج اندازه  گیري آالینده  هاي هوا قبل و بعد از استقرار 
سیستم  های مدیریتی نشان داد که گازهای خروجی در کارخانه  های یک، 
دو، سه و پنج کاهش قابل  مالحظه  ای داشته است )جدول 3(. بررسی میزان 
رضایت کارکنان از عوامل محیطی و اجرای سیستم  های زیست  محیطی 
و ایزو نش��ان داد که میزان رضایت از وضعیت شدت صوت و روشنایی در 
حد باالیی قرار داشته است و بطورکلی از نحوه اجرای سیستم  های مدیریت 

زیست محیطی رضایت باالیی را داشته  اند )جدول4(.

1- Before - After Study

 جدول1: وضعیت عوامل زیان آور شغلی )صدا، نور، ذرات معلق( قبل و بعد استقرار دو سیستم مدیریتي ایمني و بهداشت 
حرفه  ای و مدیریت زیست محیطي

عوامل مورد 
اندازه گیری

درصد ایستگاه هاي سنجشوضعیت صدا
میانگین اندازه گیري ذرات معلقشدت روشنایي استاندارد

ایستگاه هاي 
سنجش

قبل از 
استقرار
)dB(

بعد از 
استقرار
)dB(

تغییرات
در حد مجاز قبل 

از استقرار
)lm/m2)

در حد مجاز پس 
از استقرار
)lm/m2)

تغییرات
قبل از 
استقرار

)mg/m3(

بعد از استقرار 
)mg/m3(

تغییرات

کارخانه شماره 
0/0025+0230/0205/.260٪+73٪47٪4/29-71/4567/16یک

کارخانه شماره 
0/0185-410/0290/0475٪+88٪47٪2/49-75/3972/9دو

کارخانه شماره 
330/0140/01250/0015٪+83٪50٪3/78-74/5970/81سه

کارخانه شماره 
0/1-430/0400/14٪+43٪15/160-94/5679/4چهار

کارخانه شماره 
0/0005-600/0170/0175٪+70٪10٪9/41-81/7172/3پنج
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بحث و نتیجه گیری
 تحلیل و مقایس��ه نتایج اندازه  گیري آالینده  هاي ش��غلی قبل وپس از 
استقرار سیستم مدیریتي ایمني و بهداشت حرفه  اي و زیست محیطي 
و همچنین نتایج نظرس��نجي کارکنان از شرایط محیطي نشان داد که 
استقرار استاندارد سیستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه  ای بر عوامل 
محیطي تاثیرات مثبتی داش��ته اس��ت. همچنین استقرارسیستم هاي 
مدیریت ایمني و بهداشت حرفه  ای و مدیریت زیست محیطي بر رضایت 
کارکنان از شرایط محیطي باال بوده است. کاهش میزان شدت صدا در 4 
کارخانه  ي مورد اشاره در این تحقیق پس از استقرار سیستم  هاي ایمني 
و بهداش��ت حرفه  ای  و زیس��ت محیطي از نظر آماری معنادار بوده و از 
مِیانگِین 79/54به72/46 دس��ی بل کاهش داشته است، ولي در  یکي از 
کارخانه  ها  این کاهش از نظر آماری معنادار نبوده اس��ت. در 4 کارخانه 
مورد مطالعه به دلیل تاکید ممیزین سیستم مطابق الزامات سیستم  هاي 
ایمني و بهداش��ت حرفه  ای  و زیست محیطي بر استقرار و اجراي نظام 
تعمیرات پیشگیرانه، خروج سیستم  هاي سرمایشي  و گرمایشي از داخل 
کارخانه ها به خارج از محوطه کارخانه و همچنین جایگزیني تجهیزات 
جدید و س��الم به جاي تجهیزات مستعمل بهبود مناسبی در وضعیت 
محیط صورت گرفته است. در کارخانه شماره دو به دلیل وجود پیمانکار 
خارج از صنعت و اس��تفاده آنها از تجهیزات مستعمل و همچنین عدم 

رعای��ت صد درصدي الزامات از طرف پیمانکار و نیروهاي آنها و آموزش 
ناکاف��ي و جابجایي زودت��ر از موعد آنان  تاثیر چندانی بر  بهبود عوامل 

محیطی صورت نگرفته است.
 افزایش تعداد ایستگاه  هاي در حد استاندارد و مجاز از 30/8% به %71/2  
از نظر شدت روشنایي در تمامي کارخانه  ها پس از استقرار سیستم هاي 
ایمني و بهداش��ت حرفه  ای و زیس��ت محیطي با توجه به بررسي  های 
میدانی در اثر اقداماتِي مانند مشخص شدن میزان شدت مجاز روشنایي، 
کاهش ارتفاع سیني  هاي مخصوص روشنایي، استفاده از رنگ هاي روشن 
در داخل کارخانه ها و استفاده از روشنایي موضعي و همچنین غیروابسته 
بودن اصالح سیستم روشنایي به پیمانکار بوده است. تحقیقات متعددی 
اثرات اس��تقرار استانداردهای زیست محیطی را بر روی عوامل فیزیکی 
تایید و به اثبات رس��انده اس��ت )1،3، 14 و 17(. نتایج این مطالعات با 

یافته  های پژوهش حاضر هم خوانی داشته است.
 نتایج اندازه گیري عوامل شیمیایي در کارخانه شماره پنج  و آزمایشگاه هاي 
کنترل کیفیت نشانگر این موضوع بود که مقدار فیوم علیرغم کاهش پس 
از استقرار سیستم هاي مورد اشاره ي تحقیق از 14/2به 11/4میلی گرم بر 
متر مکعب همچنان از مقدار استاندارد 5 میلی گرم بر متر مکعب  فراتر 
است که با توجه به بررسي محققین از وضعیت تولید فیوم و محل تولید 
آن، عل��ت باال ب��ودن آن در اثر ناکافي بودن تهویه عمومي و عدم وجود 

جدول شماره :2 مقایسه نتایج اندازه گیري عوامل شیمیایي )گازها و بخارات(
حد استاندارد)mg/m3(میزان پس از استقرار)mg/m3( میزان قبل از استقرار )mg/m3(عامل مورد سنجش

14/211/25فیوم
0/160/620متاکرزول

0/881/6150دي متیل فرمالید

جدول شماره 3:  مقایسه نتایج اندازه  گیري آالینده  هاي هوا ) گازهاي خروجي(
میانگین آالینده  هاي هوا بعد از استقرارمیانگین آالینده  هاي هوا قبل از استقرارعامل مورد سنجششماره  ایستگاه
O262/898/2کارخانه شماره یک
CO22/949/7کارخانه شماره دو
CO062/0143/0کارخانه شماره سه
HC0450/070کارخانه شماره چهار
FUEL42/3420/32کارخانه شماره پنج

جدول شماره 4:  میزان رضایت کارکنان از عوامل محیطی و اجرای سیستم های زیست  محیطی و ایزو

میزان رضایت
ارزیابی کلیدرصد رضایت مندی

خیلي 
کم

نسبتاً 
کم

نسبتاً 
زیاد

خیلي 
زیاد

بیش از 60%از میزان شدت صوت رضایت دارند30/917/543/38/2میزان رضایت از شدت صدا
بیش از 80%از میزان شدت روشنایی رضایت دارند4/142/345/46/2میزان رضایت از شدت روشنایي

 میزان رضایت  از وضعیت کنترل عوامل 
شیمیایي

بیش از 65%عوامل شیمیایی را آزاردهنده وبیش از 60%از کنترل عوامل 24/726/836/112/4
رضایت دارند

میزان رضایت  از وضعیت اجرای سیستم هاي 
مدیریت ایمني

 و بهداشت و زیست محیطي

88/7%ز کارکنان استقرار سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومدیریت 11/338/127/822/7
زیست محیطی موثر می دانند
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تهویه موضعي مي باش��د که نیازمند برنامه ریزي و رفع مغایرت موجود 
از طرف مدیریت مي باش��د. نتایج اندازه گیري مواد شیمیایي آزمایشگاه 
ش��یمي در صنعت مورد مطالعه نشان داد علي رغم افزایش  این مقادیر 
پس از اس��تقرار سیستم هاي مورد اشاره تحقیق )متاکرزول از 16/ 0به 
0/6و ِدي مِتی��ل فرمالِید از 0/88به 1/6(، نتایج اندازه گیري کماکان در 
حد مجاز و اس��تاندارد )اس��تاندارد متاکروزل20 پی پی ام و ِدي مِتیل 
فرمالید10پی پی ام( بوده اس��ت. با بررس��ي هاي میداني صورت گرفته 
مشخص گردید علل افزایش مقادیر این مواد شیمیایي ناشي از افزایش 
حجم استفاده از این مواد در آزمایشگاه به دلیل افزایش تعداد تست هاي 

آزمایشگاهي مي باشد. 
براي نگه داشتن مقادیر مذکور در حد مجاز واستاندارد، به دلیل الزامات 
سیستم هاي مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ای و زیست محیطي، اقدام 
به افزایش تعداد هودهاي موجود در آزمایش��گاه از یک دس��تگاه به دو 
دس��تگاه گردیده است. مقایس��ه نتایج اندازه گیري ذرات معلق و گرد و 
غبار صنعت مورد مطالعه قبل و پس از ااس��تقرار سیستم هاي مدیریت 
ایمني و بهداشت حرفه ای و زیست محیطي نشانگر این موضوع بود که 
با توجه به الزامات سیستم هاي مدیریت زیست محیطی، کاهش گازهاي  
 CO  از 28/ 9به 7/49 وCO2 ( از نظز آماری معني دار بودهCO2  وCO

از 0/143 ب��ه 0/062(  و س��ایر گازها یا کاهش نداش��ته و یا کاهش از 
نظر آماری معنادار نبوده است. این موضوع با توجه به بررسي محققین 
در اثر الزام سیس��تم ها براي انجام تست سالیانه سیستم هاي سوختي و 
دیزلي براي کنترل میزان گازهاي آالینده ي هوا مثل منوکسیدکربن و 
دي اکس��یدکربن و تنظیم این سیس��تم ها در محدوده تولید مجاز این 
گازها بوده است. چیارینی1 در بررسی تاثیر استقرار استانداردها در کشور 
مکزیک به این نتیجه رس��ید که کنترل عوامل فیزیکی و ش��یمیایی با 
اس��تقرار اس��تانداردها به دلیل اندازه گیری و پای��ش مدام فعالیت های 
اندازه گیری موجب بهبود شرایط می گردد )13(. نتیجه یافته  های چن 
و همکاران2، ونت گارتین و همکاران3 و ویندر4 با یافته های تحقیق حاضر 

در زمینه کنترل عوامل شیمیایی همخوانی داشته است )19-22(.
با توجه به نتایج اندازه گیري عوامل محیطي و نظرسنجي میزان رضایت 
از شرایط محیطي در این تحقیق استقرار استانداردهاي زیست محیطي 
و ایمني و بهداش��ت حرفه ای بر روي عوامل محیطي ) روشنایي، صدا، 
ذرات معل��ق، گازها و بخ��ارات ( در محیط صنعت مورد مطالعه نتیجه 
مثبت داش��ته و موجب کاهش موارد خارج از استاندارد و افزایش تعداد 
ایس��تگاه هاي در حد مجاز  و استاندارد ش��ده است. همچنین استقرار 
استانداردهاي زیست محیطي و ایمني بیانگر رضایت کارکنان از شرایط 

محیطي در محیط صنعت مورد مطالعه می باشد.
زنگا5 و همکاران در مطالعه ای با عنوان تعیین وضعیت مدیریت زیست 
محیطي در کارخانه هاي کش��ور چین نتایج استقرار سیستم مدیریت 
زیس��ت محیطي را تسهیل در ورود به بازارهاي جهاني، استانداردسازي 
رویه هاي محیطي، کاهش ضایعات و ذخیره منابع و ارتقاء تصویر شرکت 
برشمرده اند )23(.  نتایج این تحقیق با  نتایج مطالعه حاضر در بخش 

بهبود شرایط محیطی همخوانی داشته است. لی6  در تحقیقی در کشور 
مالزي، به نتایج مش��ابه ای در بهب��ود اثرات محیطي، کاهش ضایعات و 
ایجاد تصویر مناسب از شرکت دست یافته است )24(. نتایج این تحقیق 
با یافته های پژوهش حاضر همخوانی داشته است. سازمان های صنعتی 
به دلیل مسئولیت پذیری اجتماعی باید نسیت به رعایت استانداردهای 
محیطی اهتمام جدی داشته باشند و محیط و نیروهای انسانی خویش 
را ب��ه عنوان ذی نفعان کلیدی تلقی نمایند. رعایت این اس��تانداردهای 
حرفه ای موجب اعتبار و حسن شهرت موسسات می گردند و نشان دهنده 
درجه مسئولیت پذیری شرکت ها می باش��د )9، 20، 25، 29(. استقرار 
سیس��تم هاي ایمني وبهداشت حرفه ای  و زیست محیطي روي عوامل 
محیط��ي اثر مثبت داش��ته و موجب کاهش و بهب��ود عوامل محیطي 
گردیده اس��ت. همچنین استقرار این سیستم ها به صورت غیرمستقیم 
یعني با بهبود ش��رایط محیطي موجب افزایش رضایت کارکنان ش��ده 
اس��ت. بازبینی و نظارت مداوم برای نظام های مدیریتی اثرات مثبتی بر 

بهبود عملکرد کارکنان خواهد داشت.

تشکر و قدردانی
 این تحقیق ماحصل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات 
بهداشتی است که در دانش��گاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( انجام شده 
اس��ت. از کلیه مدیران و کارکنان صنایع میالد ک��ه در اجرای تحقیق 

مساعدت و همکاری داشته اند، تشکر  و قدردانی می گردد.
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