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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

نقش تعدیل کنندگی ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیت در رابطۀ بین عدالت سازمانی و حوادث و
شبه حوادث در شرکت گاز استان اصفهان
آرزو سلیمانی ،*1حسین سماواتیان ،2ابوالقاسم نوری ،3محسن شریف روحانی ،4نسیم نجاری

5

چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :صنایع وابسته به نفت و از جمله آن شرکت گاز از صنایع بزرگ ایران هستند .توسعه
هرچه بیشتر صنایع ملزم به توسعة تجهیزات فنی مورد استفاده است و استفاده ابزارهای
پیشرفته موجب بروز حوادث بیشتری میشود.

تاریخ دریافت32/12/13 :
تاریخ پذیرش39/11/24 :

روش بررسی :این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی و
شخصیت در رابطه عدالت با حوادث و شبه حوادث شرکت گازاستان اصفهان در سال  1335به
انجام رسید .روش پژوهش توصیفی ونوع آن همبستگی است .جامعه آماری شامل 22نفر
ازکارکنان شرکت گاز استان اصفهان که در سال 1331تا 1334حادثه گزارش شده داشتند.

ارجاع:

نمونه  32نفر ،شامل افرادی که هنوز در این شرکت کار می کنند ،انتخاب شدند .ابزار پژوهش

نقش تعدیل کنندگی ویژگی های

شامل پرسشنامه نئو (بعد روان رنجوری ،مسئولیت پذیری و وجدان کاری) ،عدالت سازمانی و

جمعیت شناختی و شخصیت در

پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی و مقیاس محقق ساختة درجه بندی گزارش حوادث بود.

رابطة بین عدالت سازمانی و

یافته ها :تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد محل سکونت ،نوع شغل و تحصیالت با حوادث

حوادث و شبه حوادث در شرکت

رابطه معنی دار دارد همچنین تحلیل تعدیلی نشان داد سن ،سابقه کار ،روانرنجوری ،تحصیالت

گاز استان اصفهان .سلیمانی آرزو،
سماواتیان حسین ،نوری ابوالقاسم،
شریف روحانی محسن ،نجاری

رابطه عدالت سازمانی و حوادث را به صورت معنی دار تعدیل می کند ).(P1/15
نتیجه گیری :شخصیت می تواند ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد .با توجه به اینکه ایمنی نیز
حوادث را تحت تاثیر قرار دهد برای بررسی علل بروز حوادث باید این موارد را مورد توجه قرار
داد.

نسیم .بهداشت کار و ارتقاء
سالمت .33-24 :)1(3 ;1339

1

کلید واژه ها :عدالت سازمانی ،شخصیت ،حوادث

*گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
(نویسنده مسئول)Arezoo.sd92@gmail.com :
2
گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
3
گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
4
مدیر ایمنی شرکت گاز اصفهان ،اصفهان ،ایران
5
کارشناس ایمنی شرکت گاز اصفهان ،اصفهان ،ایران

نقش تعدیل کنندگی ویژگی های جمعیت شناختی...

آرزو سلیمانی و همکاران

مقدمه
امروزه حوادث شغلی یکی از اصلی ترین مشکالت سالمت

از مواجهه با آزبست در محیﻂ کار در سال  2115است (.)4

عمومی و در ایران نیز به طور کل ،حوادث بعد از بیماری قلبی

تحقیقات بسیاری رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و

رتبه دوم مرگ و میر کشور را به خود اختصاص داده است.

حوادث را نشان داده اند .بیشترین حوادث در افراد با سطح زیر

حوادث از طرفی موجب نگرانی پرسنل و از طرف دیگر موجب

دیپلم و کمترین حوادث در افراد با سطح سواد لیسانس و باالتر

نگرانی کارفرمایان و از بین رفتن سرمایه و اقتصاد می شوند .از

رخ داده است ( )5و اکثر حوادث در کارکنان با سابقه پایین رخ

اینرو ضرورت تحلیل حوادث به منظور تعیین علل ریشه ای آن

داده است ( .)2-5هانسن پدر تحقیقات خود ،این فرض که

در راستای پیشگیری از تکرار مجددشان بیش از پیش مشخص

کارگران با تجربه بیشتر نسبت به کارگران با تجربه کمتر ،تعداد

میگردد .بررسی حوادث همواره بخش انکارناپذیری از علم ایمنی

حادثه کمتری نخواهند داشت را تشریح کرد .وی متغیر تجربه

محسوب می شود.

شغلی را به عنوان ماههایی که کارگر در یک شرکت و در یک

حادثه ،اتفاقی است پیش بینی نشده و ﻏیر منتظره که در

شغل تولیدی یا عملیاتی کار کرده است ،در نظر گرفت (.)9

حین انجام وﻇیفه ،طی اوقات کار برای کارگری که در کارگاه،

تقریباً تمام محققینی که روی پارامترهای سن و حادثه تحقیق

سازمان یا موسسه مشغول انجام کار است ،اتفاق افتاده باعﺚ

کرده اند ،معتقدند که تعداد حوادث برای کارگران جوانتر در

ضایعات مادی و انسانی میشود و کارگر آسیب دیده مجبور به

صنایع بیشتر است ( .)3هر چند در بسیاری از مطالعات مربوط

ترك محیﻂ کار جهت استراحت و معالجه می گردد ( .)1مفهوم

به حادثه  ،با دیگر متغیرهای شخصیتی و شناختی  ،محدوده ای

دیگری که باید به آن توجه داشت ،شبه حادثه است .شبه حادثه

برای تأثیر گذاری سن بر روی حادثه پیدا نکردند اند (.)11

عبارت اســت از رویدادی که می توانســته باعﺚ بروز زیان

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که

شــود اما بر اثر خوش شانسی (و نه بر اثر طراحی) بدون زیان

شامل الگوهای ثابت فکری ،عاطفی و رفتاری آنهاست ( .)11در

پایان گرفته است .هرگاه پس از لیز خوردن ،اتوبوسی بتواند به

این پژوهش به دلیل ارتباط بیشتر ویژگی های روان رنجوری

موقع تعادل خود را حفظ کرده و از مسیر منحرف نشود یک شبه

( ،)Neuroticismتجربه گرایی و مسئولیت پذیری با حوادث،

حادثه رخ داده است .به راحتی می توان نتیجه گرفت که عوامل

این ویژگی ها در پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .تمامی

به وجود آورنده حادثه و شبه حادثه یکی هستند (.)2

محققان به طور مشترك بین آن دسته از عوامل شخصیتی که

بنا به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در

احتمال دارد بر عملکرد و عواملی که بر رفتار تأثیر بگذارد ،تمایز

طول سال  1334تعداد  14هزار و  222حادثه ناشی از کار در

قائل می شوند .افرادی که معموالً دراکثر مواقع واکنش کامل و با

کارگاههای تحت پوشش این سازمان اتفاق افتاده است که از این

کفایتی از خود نشان می دهند .ممکن است در پاسخ به موقعیت

تعداد بیش از  95نفر فوت کردهاند .بر اساس آمار اعالم شده از

استرس زا یا حوادث زندگی ،در رفتار خود تغییراتی بدهند .افراد

سوی وزارت کار در کشور ایران ساالنه حدود  1411نفر بر اثر

دارای ویژگی های شخصیتی ثابتی همچون روان رنجوری ،ممکن

حوادث فیزیکی ناشی از کار از دنیا می روند و نزدیک به شش

است استرس از خود نشان دهند ( .)12شاو و سیچل در برآورد

برابر این رقم هم بر اثر مرگ های ناشی از بیماری های شغلی

اعتبار پیش بینی آزمونشان متوجه شدند که میان روان رنجوری

جان خود را از دست می دهند ( .)3گزارش منتشره از آمار

و حوادث ،رابطه معنی داری وجود دارد و آزمون آن ها توانست

حوادث و بیماری های ناشی از کار در کشور انگلستان در سال

این موضوع را به خوبی پیش بینی کند ( .)13هانسن در مطالعه

 2113میالدی بیانگر مرگ  2539کارگر در اثر سرطان ریه ناشی

 332کارگر در صنایع شیمیایی نشان داد که میان برخی از ابعاد
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شخصیتی این کارکنان (سازگاری عمومی ،اجتماعی ،گیجی و

موثر بر حوادث تبعیض و ناعدالتی سازمانی را ذکر کرده اند که

آشفتگی ) با حادثه دیدن این کارکنان ارتباط وجود دارد (.)12

زیر مجموعه بعد اول می باشد (.)23

عطایی در بررسی علل حوادث شغلی ،نارسایی در ویژگی های

در پژوهشی رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای مخرب

شناختی ،شخصیتی ،روانی  -حرکتی کارکنان را یکی از عوامل

سازمانی بررسی کرده است و نقش تعدیلی عامل یک ویژگی

مهم معرفی نموده است (.)14

شخصیتی (عاطفه مثبت و منفی) را تحلیل کرده است .نتایج

نتایج تحقیقاتی که دربارهی نقش متغیرهای شخصیتی و

نشان داد عاطفه مثبت رابطه بی عدالتی تعاملی را با خروج از

شناختی بر سوانح و حوادث انجام شد ،اﻏلب بحﺚ برانگیز ،بدون

سازمان به عنوان اولین مولفه رفتارهای مخرب تعدیل میکند.

نتیجه و گاها با نتایج متناقض بودند ( )15،11بدین معنی که در

همچنین عاطفه مثبت رابطه بی عدالتی تعاملی را با ﻏفلت و

برخی تحقیقات این رابطه معنی دار و در برخی دیگر معنی دار

اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می کرد .شواهد حاصل از تحلیل

تایید نشد .از آنجایی که در بسیاری از پژوهش ها ویژگی های

ساده شیب خﻂ نشان داد که در عاطفه مثبت باال ،بی عدالتی

شخصیتی با سوانح ارتباط داشتند ،در پژوهشهای بعدی به نقش

تعاملی تمایل به خروج و ﻏفلت و اعتراض پرخاشگرانه بیشتری را

تعدیلی (متغیر سوم) شخصیت توجه نشان داده شد (.)13

باعﺚ می شود .عاطفه منفی نیز رابطه بی عدالتی رویه ای و

پژوهش های زیادی رابطه ادراك عدالت سازمانی و حوادث و

تعاملی را با خروج (ترك سازمان) و همچنین رابطه بی عدالتی

شبه حوادث را تایید کردند ( .)13-12با وجود اهمیت بررسی

توزیعی و تعاملی را با ﻏفلت و اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می

این موضوع ،پژوهش های مرتبﻂ با این حوزه کمتر انجام شده

کرد .بدین معنا که در عاطفه منفی پایین ،رابطه متغیر های یاد

است .عدالت سازمانی بیان می کند که باید با چه شیوه هایی با

شده مثبت و معنی دار بود (.)24

کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادالنه با آن ها

سزمی ،آنگای و آلپ در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین

رفتار شده است ( .)21در این پژوهش به دلیل ارتباط بیشتر ،از

تعهد سازمانی و عدالت سازمانی که در رفتار شهروند سازمانی

این دو بعد استفاده شده است:

موثر است انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که عدالت

عدالت توزیعی ( :)Distributive Justiceبیان گر ادراك
کارکنان از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و
پاداش هاست (.)21،21

سازمانی ادراك شده ی افراد بر رفتار آن ها از جمله رفتار
شهروند سازمانی ،رفتار ایمن تاثیر می گذارد (.)25
این پژوهش سعی بر این دارد که ارتباط بین عوامل جمعیت

عدالت رویه ای ( :)Procedural Justiceبه برداشت فرد از

شناختی (سن ،سابقه ،نوع شغل ،تحصیالت ،نوع استخدام ،میزان

عادالنه بودن روش های مورد استفاده برای تعیین پیامد های

حقوق ،محل سکونت) و شخصیت (ابعاد روان رنجوری ،مسئولیت

شغلی مربوط می شود ()22،21

پذیری و با وجدان بودن) با حوادث و شبه حوادث را مورد تحلیل

الهی )1394( ،در پژوهشی با هدف شناسایی عوامل تکنولوژی

قرار دهد .در این پژوهش نوع شغل شامل عملیاتی ،نیمه

و انسانی مرتبﻂ با حوادث شغلی در کارکنان مناطق نفت خیز

عملیاتی ،رسمی و نوع استخدام شامل رسمی ،قراردادی و پیمانی

جنوب ،به بررسی رابطه متغیرهایی که در سه گروه کلی «عدم

هستند .همچنین به بررسی اثر تعدیلی عوامل جمعیت شناختی

اجرای بهینه فرایندهای سازمانی»« ،نارسائیهای تکنولوژی» و

و شخصیت در رابطهی بین عدالت سازمانی با حوادث بپردازد.

«اعمال و روش های نامناسب مدیریتی» طبقه بندی شدند با

بنابراین با توجه به پژوهش های انجام شده ،مدل های پیشنهادی

حوادث پرداخته است .پس از بررسی ها و تحلیل ها از عوامل

این پژوهش به صورت شکل  1و  2تعریف شده اند.
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شکل  : 1مدل مفهومی رابطه عوامل شخصیت و جمعیت شناختی با حوادث و شبه حوادث را نشان داده است (مدل مفهومی پژوهش)

شکل  : 2نقش تعدیلی ویژگی جمعیت شناختی و شخصیت در رابطه عدالت سازمانی با حوادث و شبه حوادث نشان داده شده است (مدل مفهومی پژوهش)

بنابراین فرضیه ها به این صورت تعریف شده اند:

جمعیت شناختی را تکمیل کنند .همچنین شرح واقعه در یک

فرضیه اول :عوامل جمعیت شناختی(سن ،سابقه ،نوع شغل،

مقیاس  11-1به این صورت که  11برای فردی که در بروز

تحصیالت ،نوع استخدام ،میزان حقوق ،محل سکونت) و

حادثه کامال مقصر بوده و برای فردی که در بروز حادثه دخالتی

شخصیت (روان رنجوری ،مسئولیت پذیری و با وجدان بودن) با

نداشته ،درجه بندی شدند.

حوادث رابطه ی معنی دار دارد.
فرضیه دوم :عوامل جمعیت شناختی و شخصیت رابطه عدالت
سازمانی با حوادث و شبه حوادث را تعدیل می کند.

ابزار سنجش:
 -1پرسشنامه عدالت سازمانی ( Organizational
 :)Justiceاین پرسشنامه توسﻂ نیوهوف و مورمن ( )23ساخته

روش بررسی

شده و توسﻂ شکر کن و نعامی در سال  1391به فارسی ترجمه

روش پژوهش ،جامعه آماری و نمونه:

شده است ( .)22پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس است:

این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی بوده که طی آن
متغیر های جمعیت شناختی شامل سن ،تحصیالت ،محل

 .1خرده مقیاس عدالت توزیعی که  5سوال دارد مانند:
"برنامه کاری من منصفانه است".

سکونت و نوع استخدام متغیر پیش بین ،حوادث و شبه حوادث

 .2خرده مقیاس عدالت رویه ای شامل  5سوال

متغیر وابسته و در تحلیل دیگر امنیت شغلی به عنوان متغیر

مانند":تصمیمات مدیر توسﻂ مدیر به گونه ای ﻏیر سوگیرانه

پیش بین ،متغیر های جمعیت شناختی به عنوان تعدیل کننده و

اتخاذ می گردد".

حوادث و شبه حوادث به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده

 .3خرده مقیاس عدالت تعاملی که شامل  9سوال مانند:

است .الزم به ذکر است کلیه گزارشات شبهحادثه بودند و آسیب

"مدیرم درباره تصمیمات اتخاذ شده درمورد کارم دالیل کافی

انسانی به وجود نیامده بود .در این پژوهش ،جامعه آماری 22

ارائه می دهد".

حادثهی ثبت شده در سالهای  1331تا  1334بودند که از بین

از جمع سه حیطه عدالت نیز عدالت کلی سازمان به دست

آن ها  32مورد شامل افرادی که هنوز در این شرکت مشغول به

می آید .در این پژوهش به دلیل ماهیت پژوهش تنها از خرده

کار هستند دعوت شد تا پرسشنامه امنیت شغلی و متغیر های

مقیاس عدالت توزیعی و رویه ای استفاده شد .ضرایب اعتبار سازه
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ای و پایایی پرسشنامه مذکور توسﻂ نعامی و شکر کن ()1393

 -3پرسشنامه محقق ساخته عوامل جمعیت شناختی :در این

برای عدالت کلی  1/42و  ،1/95عدالت توزیعی ،1/29 ،1/43

پژوهش عوامل جمعیت شناختی شامل سن ،سابقه کار ،محل

عدالت رویه ای  1/52و  1/92عدالت تعاملی  1/41و 1/34

سکونت (در شهر اصفهان و بیرون از اصفهان) ،نوع استخدام

گزارش نمودهاند .براتی نیز ضرایب پایایی عدالت توزیعی و عدالت

(رسمی ،قراردادی و پیمانی) ،نوع شغل (عملیاتی ،نیمه عملیاتی،

رویه ای را به ترتیب  1/231و  1/233گزارش کرده است .در این

ستادی) ،تحصیالت و میزان حقوق در قالب پرسشنامه از

پژوهش اعتبار پایایی بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  1/232به

کارکنان پرسیده شد.

دست آمد (.)22

 -4پرسشنامه محقق ساخته درجه بندی حوادث :این

 -2پرسشنامه شخصیت ( NEOپنج عامل بزرگ شخصیت):

پرسشنامه شامل یک گویه می باشد" :چقدر فرد در بروز حادثه

در این پژوهش برای بررسی ویژگی های شخصیت از فرم کوتاه

دخالت داشته است" که بر مقیاس  11درجه ای به این صورت

پرسشنامه پنج عامل عمده شخصیت کاستا و مک کرا استفاده

که  1برای حادثه ای که در آن ،فرد کمترین دخالت در حادثه را

می شود که بر مقیاس پنج درجه ای (کامال مخالفم= 1تا کامال

داشته و  11برای حادثه که در آن فرد در بروز حادثه بیشترین

موافقم= )4پاسخ داده می شود .در این پرسشنامه سواالت

تقصیر را داشته است درجه بندی شدند.

معکوس نیز وجود دارد و در نهایت ابعاد مختلف شخصیت را به

روش اجرا و تحلیل داده ها:

صورت جداگانه مورد سنجش قرار می دهد .در این پژوهش 3

بر اساس هماهنگی با شرکت گاز ،شرکت کنندگان در مطالعه

بعد از عوامل شخصیتی (روانرنجوی ،مسئولیت پذیری و تجربه

دعوت شدند تا پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنند .همچنین شرح

گرایی) و در مجموع  33سوال از  31سوال پرسش نامه حاضر به

حوادث با کمک کارشناس ایمنی خبره در دامنه  11-1برای

دلیل بیشترین ارتباطی که با موضوع حوادث داشته اند مورد

فردی که در بروز حادثه دخالتی نداشته تا فردی که کامال مقصر

استفاده قرار گرفته و بررسی شده است .پایایی و روایی این

بوده درجه بندی شد .داده های حاصل از طریق رگرسیون

پرسشنامه به دلیل کاربرد فراوان آن در پژوهش های داخلی و

همزمان و سلسله مراتبی و همچنین تحلیل تعدیلی به کمک

خارجی مورد تایید می باشد .مک کرا و کاستا ( )2113به بررسی

نرم افزار  SPSS23انجام گردید و معنی دار در سطح 1/5

روایی سازه و مالك این پرسشنامه پرداختند و به این نتیجه

مورد بررسی قرار گرفت .کد اخالق پژوهش حاضر

دست یافتند ( :)29روانرنجوری  ،1/33برونگرایی  ،1/39تجربه

 IR.UI.REC.1397.NN3می باشد.

گرایی  ،1/42توافق پذیری  ،1/33وجدان گرایی  1/23همچنین

یافته ها

در پژوهشی دیگر توسﻂ همین محققان در سال  2114به این

نتایج حاصل از رگرسیون همزمان برای متغیر های جمعیت

نتیجه دست یافتند (به ترتیب گفته شده) ،1/45 ،1/53 ،1/44

شناختی و شخصیت نشان داده است همبستگی کلی بین متغیر

 .1/43 ،1/52تحقیقات متعددی همسانی درونی رضایت بخش تا

ها در این الگوی رگرسیونی  1/932به دست آمده است و

خوبی را برای مقیاس های پنج گانه پرسشنامه پنج عاملی نئو با

همچنین ضریب تبیین در این الگوی رگرسیونی  1/252به دست

ضریب آلفای کرونباخ گزارش کردهاند .برای مثال( :به ترتیب

آمده است که نشان می دهد متغیر های پیش بین  25درصد

گفته شده) مک کرا و کاستا (،1/25 ،1/91 ،1/93 )2114( )23

حوادث را تبیین می کنند .همچنین متغیر های تحصیالت ،نوع

 ،1/23 ،1/33عطایی و همکاران (،1/53 ،1/35 ،1/23 )1395

استخدام و محل سکونت سهم معنی داری را در تبیین حوادث

 .1/25 ،1/49در این پژوهش میزان اعتبار پایایی بر اساس آلفای

دارند (.)p<1/15

کرونباخ برابر با  1/915به دست آمده است (.)14
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متغیرهای تحصیالت ،نوع استخدام و محل سکونت به میزان

مجموع حدود  33درصد تغییرات متغیر مالك را پیش بینی می

معنی داری قادر به تبیین حادثه هستند ( (p<1/15و متغیر

کنند و این سه متغیر تحصیالت ،استخدام ،محل سکونت سهم

های سن ،سابقه کاری ،نوع شغل ،میزان حقوق و همچنین روان

معنی داری را در تبیین حوادث دارند (.)p<1/15

رنجوری ،مسئولیت پذیری و با وجدان بودن با حادثه معنی دار

جدول  1نتایج ضرایب معادله رگرسیون به روش گام به گام

نشدند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می

برای پیش بینی حوادث بر اساس متغیرهای پیش بین

دهد از بین متغیر ها ،تحصیالت ،نوع استخدام و محل سکونت در

تحصیالت ،سن ،نوع استخدام و محل سکونت را نشان می دهد.

جدول  : 1ضرایب معادله رگرسیون به روش گام به گام برای پیش بینی حوادث بر اساس متغیر های پیش بین تحصیالت ،نوع استخدام و محل سکونت
ضرایب استاندارد
Beta

دامنه اطمینان
حد باال

حد پایین

<1/1111

مقدار ثابت
تحصیالت

معنی داری

-1/12

-1/511

1/121

-1/331

<1/1111

مقدار ثابت
تحصیالت

-1/341

-1/21

-1/12

1/113

نوع استخدام

-1/439

-1/159

-1/229

1/121
<1/1111

مقدار ثابت
-1/229

-1/23

-1/15

<1/1111

نوع استخدام

-1/332

-1/352

-1/322

1/111

محل سکونت

1/433

1/33

1/323

1/115

تحصیالت

همانگونه که در جدول  1مالحظه می شود تحصیالت،

تحلیل های معنی دار آورده شده است .همانطور که در جدول 3

استخدام ،محل سکونت ارتباط معنی داری با حوادث دارند

نشان داده شده است ،سابقه کاری رابطه عدالت سازمانی و حادثه

( )p<1/15به گونه ای که تحصیالت بیشترین سهم در پیش بینی

را تعدیل می کند (.)p<1/15
همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،تحصیالت رابطه

حوادث را دارد و پس از آن استخدام و سپس محل سکونت می

عدالت سازمانی و حادثه را تعدیل می کند (.)p<1/15

باشند که قادر به پیش بینی حوادث هستند.
در جدول  2تا  5نتایج حاصل از اثر تعدیلی ویژگی های

همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،روان

شخصیتی و عوامل جمعیت شناختی بین عدالت سازمانی و

رنجوری رابطه عدالت سازمانی و حادثه را تعدیل می کند

حوادث نشان داده شده است .به دلیل زیاد بودن تعداد تحلیل ها،

(.)p<1/15

جدول  : 2نتایج تحلیل تعدیلی سن در رابطه بین عدالت سازمانی و حوادث
b

Se

T

P
**

<1/11111

عرض از مبدا

5/1935

1/2339

22/1231

عدالت سازمانی

1/1241

1/1512

2/4112

*

سن

1/1115

1/1131

1/1143

1/3332

عدالت سازمانی × سن

-1/1922

1/1221

-3/3312

*معنی داری در سطح 1/15
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**

1/1115

**معنی داری در سطح 1/11
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جدول  : 3نتایج تحلیل تعدیلی سابقه در رابطه بین عدالت سازمانی و حوادث
p

b

se

t

عرض از مبدا

5/2332

1/2593

21/2339

عدالت سازمانی

1/1125

1/1312

1/9333

1/1224

سابقه کاری

1/3313

1/3223

1/1131

1/3211

عدالت سازمانی × سابقه

-1/1915

1/1292

-2/3133

*

*معنی داری در سطح 1/15

**معنی داری در سطح 1/11

**

<1/11111

1/1299

جدول  :4نتایج تحلیل تعدیلی تحصیالت در رابطه بین عدالت سازمانی و حوادث
b

se

t

p
**

<1/11111

عرض از مبدا

5/1342

1/2232

22/4253

عدالت سازمانی

1/1214

1/1541

3/1425

**

1/1141

تحصیالت

-1/3599

1/1353

-3/3392

**

1/1124

عدالت سازمانی × تحصیالت

1/1139

1/1332

2/2224

*1/1114

*معنی داری در سطح 1/15

**معنی داری در سطح 1/11

جدول  :5نتایج تحلیل تعدیلی روان رنجوری در رابطه بین عدالت سازمانی و حوادث
b

se

t

عرض از مبدا

5/1321

1/2212

13/1253

p
**

<1/11111

عدالت سازمانی

1/1314

1/1533

1/1941

1/2923

روان ر نجوری

-1/1121

1/1323

-1/1311

1/9433

عدالت سازمانی × روان رنجوری

-1/1222

1/1135

-2/1521

*

*معنی داری در سطح 1/15

1/1435

**معنی داری در سطح 1/11

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی

داری را در تبیین حوادث دارند ) .(p=1/142از بین متغیر های

متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیت در رابطه عدالت

جمعیت شناختی ،میزان تحصیالت و نوع شغل و همچنین

سازمانی و حوادث و شبه حوادث شرکت گاز استان اصفهان در

محل سکونت به میزان معنی داری قادر به تبیین حوادث

تابستان  1335به انجام رسید .در یافته های مربوط به فرضیه

هستند و با توجه به ضریب استاندارد ،نوع استخدام بیشترین

اول از آزمون رگرسیون به روش همزمان و به روش گام به گام

سهم را در حوادث داشته است.

استفاده شد .نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان نشان می

نتایج تحلیل به روش گام به گام نشان می دهد متغیر

دهد ،همبستگی کلی بین متغیر ها در این الگوی رگرسیونی

تحصیالت ،نوع استخدام و محل سکونت در مجموع حدود

 1/932به دست آمده است و همچنین ضریب تبیین در این

 1/331تغییرات متغیر مالك را پیش بینی می کنند .سه متغیر

الگوی رگرسیونی  1/252به دست آمده است که نشان می دهد

تحصیالت ،استخدام و محل سکونت سهم معنی داری را در

متغیر های پیش بین  1/252حوادث را تبیین می کنند .الگو

تبیین حوادث دارند .همانگونه که در جدول ( )1مالحظه می-

در سطح  1/151تایید شد و متغیرهای انسانی سهم معنی

شود ،تحصیالت ،نوع استخدام ،محل سکونت ارتباط معنی-
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می کنند در معرض بروز حوادث قرار دارند.

را دارد و پس از آن نوع استخدام و سپس محل سکونت می-

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ویژگیهای شخصیت با

باشند که قادر به پیش بینی حوادث هستند .این یافته های

حوادث رابطهی معنی دار ندارند .همانطور که قبال ذکر شد

همسو با یافته های کاکایی و همکاران ( )5است .یافته های این

پژوهش ها در رابطه با این رابطه به نتایج متفاوتی دست یافتند.

پژوهشگران نشان داد بیشترین حوادث در افراد با سطح زیر

برخی پژوهش ها این رابطه را تایید و برخی رد کردند .برای

دیپلم و کمترین حوادث در افراد با سطح سواد لیسانس و باالتر

مثال التدال و راندمو ( )2113 ( ،)15در پژوهش خود رابطه ای

رخ داده است ( .)5نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین

بین این دو متغیر نیافت که پژوهش حاضر همسو با پژوهش آن

حوادث برای افراد با تحصیالت پایین تر رخ می دهد .این یافته

هاست ولی عطایی ( )14( )1395در پژوهش خود به این نتیجه

ها را می توان اینگونه توجیه کرد که افراد با سطح سواد پایین

رسید بین شخصیت و حوادث رابطه معنی دار وجو دارد.

تر بیشتر در سطوح پایین تر مشغول به کار هستند بنابراین نرخ

همانطور که گفته شد به دلیل این یافته های متناقض ،در

بروز حوادث در این گروه ها بیشتر است .همچنین تحلیل ها

پژوهش های بعدی به نقش تعدیلی (متغیر سوم) شخصیت

نشان داد افرادی که بیرون از اصفهان زندگی می کنند حادثهی

توجه نشان داده شد ( )13که در این پژوهش نقش تعدیل گر

بیشتری از افرادی که در اصفهان زندگی می کنند گزارش کرده

شخصیت مورد سنجش قرار گرفت.

اند .این یافته ها را می توان اینگونه توجیه کرد که افراد ساکن

یافته های پژوهش در رابطه با فرضیه دوم با استفاده از

در بیرون اصفهان در مناطق بیرون از اصفهان کار می کنند

تحلیل تعدیلی نشان داد از بین متغیر های جمعیت شناختی،

بنابراین محیﻂ شغلی این افراد متفاوت است .متغیر دیگر نوع

سن (جدول  )2سابقه کار (جدول  )3و سطح تحصیالت (جدول

استخدام است .یافته ها نشان داد افراد با نوع استخدام رسمی

 )4رابطهی عدالت سازمانی و حوادث را تعدیل می کند .به دلیل

نرخ بروز حادثهی بیشتری نشان می دهد .این یافته ها را می

رابطه ی تنگاتنگ سن و سابقه کاری می توان نتیجه حاصل از

توان اینگونه توجیه کرد که بیشتر افرادی که هنوز در شرکت

اثر تعدیلی این دو متغیر بر رابطه بین عدالت سازمانی و حوادث

گاز مشغول به کار هستند و بر روی آن ها این تحلیل انجام

بدین معنی که در گروه سنی و سابقه باالتر هرچه عدالت

گرفت ،افراد رسمی هستند.

سازمانی باالتر برود ،نرخ حوادث کاهش می یابد .توجیه این

سن و سابقه کار با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و نتایج

نتیجه این است که هرچه سن و یا سابقه افراد باالتر باشد،

نشان داد این متغیر ها با حادثه رابطه معنی دار ندارند که این

نشان می دهد مدت زمان بیشتری در سازمان کار کرده اند و

یافته ها همسو با یافته ی مک کنا )1393( ،می باشد .مک کنا

انتظارات آن ها از سازمان نسبت به میزان سالی که در سازمان

سعی کرده در مقاله خود متغیرهای مختلفی که با حادثه

کار کرده اند ،باالتر می رود و بنابراین روی عدالت سازمانی

ارتباط دارند و در پژوهشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته

ادراك شده ی آنان تاثیر می گذارد و همچنین طی سالها

اند را معرفی کند .در این پژوهش به تبیین علل این روابﻂ

ادراك آن ها از عدالت سازمان شکل گرفته است که این می

توجه اندکی داشتند ( .)11این پژوهشگر در پژوهش خود هیچ

تواند بر نرخ بروز حوادثی که فرد در آن بیشترین دخالت را

رابطه ای بین سن و حوادث نیافت .این یافته ها را می توان

داشته تاثیر بگذارد.

اینگونه تبیین کرد که هر دو گروهِ افراد باسابقه پایین تر به

متغیر جمعیت شناختی دیگری که بر این رابطه تاثیر می

دلیل عدم تجربه ،و کارکنان با سابقه و سن باالتر ،به دلیل

گذارد ،میزان تحصیالت است ،بدین صورت که افراد فوق

اینکه به کار خود مطمئن هستند و کمتر به نکات ایمنی توجه

لیسانس و باالتر هرچه میزان عدالت را باالترادراك کنند ،میزان
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بروز حوادثی که فرد در آن بیشترین دخالت را داشته کاهش

پرسنل ،به این گروه از کارکنان توجه بیشتری شود و به

می یابد .این یافته ها منطقی است به این دلیل که این افراد به

انتظارات این افراد از سازمان بیشتر توجه شود تا ادراك عدالت

دلیل میزان تحصیالت باالتر انتظارات باالتری ازعدالت سازمان

سازمانی و در نتیجهی آن حوادث کاهش یابند .همچنین باید

دارند و در صورتی که به این انتظارات نرسند نرخ بروز حوادث

به ویژگی های شخصیتی افراد نیز توجه گردد به این صورت که

باالتری نشان می دهند.

افراد روان رنجور شناسایی شوند زیرا این افراد در مقابل

بررسی نقش تعدیلی عوامل شخصیتی بر رابطه بین عدالت

استرسورها که از جملهی آن عدم عدالت سازمانی ادراك شده

سازمانی و حوادث در جدول  5نشان داده است از بین سه بعد

است به صورت متفاوت واکنش نشان می دهند و این عدالت

روان رونجوری ،مسئولیت پذیری و با وجدان بودن ،روان

ادراك شده بر بروز حادثه در آن ها تاثیر می گذارد.

رونجوری این رابطه را تعدیل می کند به این صورت که در افراد

تقدیر و تشکر

روان رنجور ،میزان حادثه با عدالت ادراك شده ارتباط دارد .این

از مسئوالن و کلیه افرادی که در شرکت گاز استان اصفهان

یافته را می توان این گونه توجیه کرد همانگونه زلقی و ملکی

در به انجام رساندن این پژوهش با پژوهشگران همکاری های

( )1394در پژوهش خود بیان کردهاند افرادی با ویژگی های

الزم را مبذول داشته اند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

روانشناختی خاصی مانند روانرنجوری در مقابل وقایع زندگی به

مشارکت نویسندگان

صورت متفاوت واکنش نشان می دهند .بنابراین می توان از این

طراحیپژوهش :ح.س ،م.ش ،آ.س

نتیجه گرفت که در این افراد ادراك عدم عدالت سازمانی

جمع آوری داده :آ.س ،م.ش ،ن.ن

موجب بروز حوادث بیشتر در این افراد شود زیرا استرس و

تحلیل داده :آ.س

تنش بیتری از خود نشان می دهند.

نگارش و اصالح مقاله :آ.س ،ح.س ،م.ش

نتیجه گیری

تضاد منافع

نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می کند به عدالت ادراك شده

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده

ی افراد با سابقه کاری باالتر و همچنین سن و تحصیالت باالتر

است.

مورد بررسی قرار گیرد و برای کاهش میزان حوادث ناشی از
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The Moderating Role of Demographic Factors and Personality on the Relationship of
Organizational Justice with Events and Pseudo-Events in Isfahan Province Gas
Company’s
Arezoo SOLEIMANI1*, Hossein SAMAVATIAN2, Aboulghasem NOURI3, Mohsen SHARIF RUHANI4, Nasim NAJARI5

Abstract

Original Article

Background: Petroleum-related industries, including Gas Company are among
the major organizations in Iran. Development of these organizations requires
advanced technical equipment, which may lead to higher rates of accidents.
Methods: The main purpose of this article was to investigate the moderating
effect of the selected demographic factors and personality on the relationship
of organizational justice with events and pseudo-events in Isfahan Province
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Gas Company. This descriptive correlational study was conducted over all 72
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recorded events and pseudo-events in 2011- 2015. The participants included
32 workers, still working in this company. In order to collect data,

Citation:
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Demographic

Factors

and

Personality

on

the

Relationship

of

organizational justice, personality (NEO), researcher-made demographic
factors, and recorded accident rating questionnaires were used.
Results: The results were analyzed using regression and moderated analysis.
The findings showed that living location, kind of job, and education had

Organizational Justice with

significant relationship with accidents. Furthermore, job antecedent,

Events and Pseudo-Events

education, and neurosis moderated the relationship between organizational

in Isfahan Province Gas

justice and accidents (p≤0/05).

Company’s. SOLEIMANI

Conclusion: Personality can affect safety and safety affects accidents. So, in
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