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چکیده
مقدمــه :فرهنــگ ایمنــی واژهای اســت کــه مکــررا ً و در ارزیابــی وضعیــت ایمنــی شــرکتها مورداســتفاده قــرار
میگیــرد .هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی ســازمانی در نیروگاههــای
حرارتــی ایــران اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه کیفــی از نــوع نظریــه مبنایــی ،دادههــا بــا اســتفاده از رویکــرد تلفیقــی و از طریــق
مشــاهده میدانــی ،مصاحبــه انفــرادی ،مصاحبــه و بحــث گروهــی متمرکــز بــا  19نفــر از گروههــای کاری
مختلــف در ســه نیــروگاه حرارتــی ایــران (شــازند ،شــهید رجایــی قزویــن و نیــروگاه رامیــن اهــواز) تولیــد شــد.
روش تحلیــل مضمــون در اســتخراج و تعییــن بــرگ خریدهــای مؤثــر اســتفاده شــد.
یافتههــا :تحلیــل محتــوا نــه دســته از مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی را شناســایی نمــود کــه عبــارت
بودنــد از )1( :آمــوزش ،آگاهــی و صالحیــت ( )2نگــرش ،رهبــری و تعهــد مدیریــت ارشــد ســازمان ( )3قوانیــن
و مقــررات ،رویههــا و دســتورالعملهای کاری ( )4مدیریــت ایمنــی و بحــران ( )5عوامــل فــردی ( )6ســبک
مدیریــت و ارتباطــات ســازمانی ( )7مشــارکت و تعهــد ســازمانی کارکنــان ،سرپرســتان و مدیــران میانــی ()8
عوامــل برونســازمانی ( )9تأمیــن زیرســاختها و مدیریــت منابــع.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد کــه بــرای دســتیابی بــه یــک فرهنــگ عالیــه ایمنــی میبایســت بــا بهبــود
وضعیــت در هــر یــک از مؤلفههــای شناساییشــده ،متناســب بــا شــرایط هــر ســازمان در بازههــای زمانــی
تعیینشــده نســبت بــه ارزیابــی وضعیــت فرهنــگ ایمنــی و بهبــود آن و دسترســی بــه اهــداف از پیــش
تعیینشــده اقــدام نمــود.

مقدمه
صنعــت بــرق ازنقطهنظــر بــروز حــوادث شــغلی از کانونهــای
فوقالعــاده حســاس در ایــران بــه شــمار مــیرود .اولیــن گام در
کنتــرل حــوادث شــغلی شناســایی علــل بــروز آنهــا اســت و در
همیــن راســتا شناســایی مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی و
ارزیابــی نحــوه تأثیــر ایــن مؤلفههــا بــر فرهنــگ ایمنــی بهعنــوان
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه میباشــد .فرهنــگ ایمنــی یــک ســاختار
پیچیــده از نگرشهــا ،ارزشهــا و رفتــار ایمنــی اعضــای ســازمان
اســت کــه اجــزای آن قابلتغییــر هســتند .فرهنــگ ایمنــی تحــت
تأثیــر فرهنــگ کلــی جامعــه و فرهنگســازمانی حاکــم بــر هــر
ســازمان میباشــد [ .]1مطالعــه و ســنجش فرهنــگ ایمنــی از
طریــق مؤلفههــای مؤثــر بــر آن انجــام میشــود و ایــن مؤلفههــا
در ســازمانهای مختلــف متفــاوت هســتند .در تحقیقــی کــه در

ســال  1392انجــام شــد ،ابعــاد فرهنــگ ایمنــی مورداســتفاده در
ایــن پرسشــنامه تعهــد مدیریــت ،آمــوزش و تبــادل اطالعــات،
محیــط حمایتــی ،عوامــل بازدارنــده و درنهایــت اولویــت بــه ایمنــی
تشــخیص داده شــد .در تحقیقــی دیگــر کــه در ســال  2012انجــام
شــد ،عوامــل مؤثــر بــر فرهنــگ  HSEعبــارت بودنــد از :تعهــد،
رهبــری ،خطمشــی ،اهــداف اســتراتژیک ،ســازمان ،مستندســازی،
منابــع ،ارزیابــی و مدیریــت ریســک ،برنامهریــزی ،بهبــود مســتمر
و ممیــزی [ .]2در تحقیقــی کــه در ســال  1389انجــام شــد،
پرسشــنامه ارزیابــی جــو ایمنــی بــر اســاس تعهــد مدیریــت بــه
ایمنــی ،مشــارکت کارکنــان ،ارتباطــات ایمنــی ،محیــط حمایتــی،
شــرایط محیــط کار ،آمــوزش ،اولویــت بــه ایمنــی ،اولویــت کارکنــان
و نیــاز بــه ایمنــی تدویــن و مورداســتفاده قرارگرفتــه بــود [.]3
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 1دانشــیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بر ســامت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان ،زنجــان ،ایران
 2اســتادیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی ،تهــران ،ایــران
 3دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،مهندســی ایمنــی صنعتــی ،موسســه آمــوزش عالــی کاســپین ،اراک،
ایــران
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مقاله پژوهشی

ارقامی و همکاران

انتخــاب شــدند .دادههــا از طریــق مصاحبههــای فــردی نیمــه
ســاختاریافته ( )semi-structuredهمــراه بــا ســؤاالت پیگیــری
گــردآوری شــد .مدتزمــان مصاحبههــا بهطــور متوســط 27
دقیقــه بــود و طــول مــدت هــر مصاحبــه تحــت تأثیــر نــوع مصاحبــه،
گــروه مصاحبهشــونده و موقعیــت مصاحبههــا قــرار داشــت .بنــا
بــر پیشــنهاد کاپــان ســه پرســش پایــه بــرای آغــاز مصاحبههــا
بهکاربردهانــد [ .]8در ایــن تحقیــق نیــز تولیــد دادههــا بــا همــان
پرســشها آغــاز شــد:
فــرض کنیــد فرهنــگ ایمنــی در ایــن صنعــت در  10ســال آینــده
رتبــه اول را در ایــران بــه دســت م ـیآورد ،در آن زمــان شــما چــه
اقدامــات ایمنــی را بایــد انجــام دهیــد؟
در حال حاضر در چه چیزهایی با آن وضعیت فاصلهداریم؟
بــرای دســتیابی بــه آن وضعیــت چــه بایدهــا و نبایدهایــی بایــد
انجــام گیــرد؟
مصاحبههــا بــا کســب اجــازه از مصاحبهشــوندگان ضبــط و روی
کاغــذ انتقــال داده شــد .متــن دادههــا بهصــورت مرحلـهای و پــس از
هــر مصاحبــه ،توســط گــروه تحقیــق مــورد ارزیابــی قــرار میگرفــت.
ســپس فهرســتی از تمهــا تهیــه و دســتهبندی موضوعــی شــد.
زمانــی کــه گــردآوری دادههــا بــه حــد اشــباع رســید و اطالعــات
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روش کار
ایــن مطالعــه یــک پژوهــش کیفــی بــا رویکــرد نظریــه مبنایــی
( )Grounded Theoryاســت کــه درصــدد کشــف ســازههای
فرهنــگ ایمنــی در نیروگاههــای حرارتــی کشــور اســت .انتخــاب
مشــارکتکنندگان از طریــق روش نمونهگیــری نظــری بــوده اســت
و دادههــای تولیدشــده تعییــن میکننــد کــه چــه گــروه شــغلی
بــه ادامــه رونــد تولیــد دادههــا کمــک میکننــد .در مطالعــات
کیفــی ،اشــباع دادههــا یعنــی زمانــی کــه داده جدیــدی تولیــد
نشــود ،معیــار کامــل بــودن تولیــد دادههــا بهحســاب میآیــد
[ .]8در ایــن تحقیــق تعــداد شــرکتکنندگان  19نفــر بودنــد کــه
میانگیــن ســنی و ســابقه کار آنهــا بــه ترتیــب  39و  13ســال
بــود .شــرکتکنندگان از گروههــای ســازمانی و شــغلی متفــاوت
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نتایــج تحقیــق ســال  2013نشــان داد کــه تعهــد مدیــران ،آمــوزش،
انگیزههــا ،ارتباطــات و مشــارکت کارکنــان در بهبــود فرهنــگ
ایمنــی مؤثــر اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه فرهنــگ ایمنــی
روی عملکــرد ایمنــی مؤثــر میباشــد [ .]4در تحقیــق ســال 2000
یافتههــا نشــان داد کــه مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ایمنــی
عبارتانــد از :تعهــد مدیریــت ،اولویــت ایمنــی ،ارتباطــات ،قوانیــن و
مقــررات ایمنــی ،فضــای حمایتــی ،مشــارکت کارکنــان ،اولویتهــای
کارکنــان و نیــاز بــه ایمنــی ،درک کارکنــان از ریســک و محیــط
کاری [.]5
انتقــاد از تحقیقهــای قبــل :در اکثــر پژوهشهــای قبــل،
محدودیتهایــی نظیــر کوچــک یــا منفــرد بــودن محــل انجــام
مطالعــه و یــا عــدم اســتفاده از پژوهشهــای کیفــی حاکــم بــوده
اســت .بــرای نمونــه مطالعــه مشــابه محمــد فــام ( )1388بــر پایــه
اســتفاده از پرسشــنامههایی بــوده اســت کــه در کشــورهای دیگــر
تهیهشــده اســت .بــه علــت تأثیرپذیــری مســتقیم فرهنــگ ایمنــی از
فرهنــگ کلــی جوامــع بــه نظــر میرســد اتــکا بــه پرسشــنامههای
کشــورهای دیگــر نمیتوانــد منجــر بــه نتایــج قابلاعتمــاد در
ایــران شــود .شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ایمنــی،
نیازمنــد رعایــت قواعــد ابزارســازی اســت .از میــان مطالعــات داخــل
کشــور میتــوان بــه مطالعــه خســروی اشــاره کــرد کــه بــا اجــرای
یــک پژوهــش کیفــی توانســت شــش دســته از عوامــل مربــوط
بــه فرهنــگ ایمنــی (اجتماعــی ،ســازمانی ،پیمانــکاری ،مدیریــت
و نظــارت ایمنــی ،شــرایط محیــط کار و ویژگیهــای فــردی) را
بهعنــوان عوامــل مؤثــر بــر رفتــار ناایمــن در محیــط ساختوســاز
معرفــی کنــد [.]6
هــدف تحقیــق :در ایــن تحقیــق بــا اجــرای یــک پژوهــش کیفــی،
مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی در ســطح نیروگاههــای
حرارتــی ایــران و بــر اســاس فرهنــگ جــاری شناســایی شــدند.
نخســتین بــار گلیــزر واشــتراوس ،رویکــرد مفهومســازی بــا اســتفاده
ازنظریــه مبنایــی را بــه جامعــه علمــی معرفــی کردنــد و پژوهشــگر
مطالعــه خــود را بــا یــک حــوزه مطالعاتــی خــاص شــروع کــرده
و اجــازه میدهــد کــه نظریــه از دل دادههــا پدیــدار شــود [.]7
ماهیــت پرخطــر صنعــت بــرق ،افزایــش شــرکتهای تابعــه ،حجــم
پروژههــا و پیچیدگــی فرآیندهــای کار و برونســپاری فعالیتهــا
بهطــور طبیعــی لــزوم توجــه بــه ارتقــاء ایمنــی و فرهنــگ آنهــا
آشــکارتر کــرده اســت و فقــط زمانــی میتــوان بــه ارتقــاء فرهنــگ
ایمنــی در ســازمان دس ـتیافت کــه مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ
ایمنــی ســازمان شناســایی و ســنجیده شــده باشــد.
محدودیتهــای تحقیــق :بــه علــت محدودیتهــای زمانــی،
مالــی ،نیــروی انســانی و پراکندگــی نیروگاههــای حرارتــی ایــران،
امــکان اجــرای کلیــه فعالیتهــا در تکتــک نیروگاههــای حرارتــی

ایــران وجــود نداشــت و لــذا بهصــورت نمونــه ســه نیــروگاه شــازند،
شــهید رجایــی ورامیــن بهعنــوان محــل انجــام تحقیــق انتخــاب
شــدند تــا بــا توجــه بــه تفاوتهــا و تشــابهات موجــود در ایــن
ســه نیــروگاه ،نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق بــه دیگــر نیروگاههــا
قابلتعمیــم باشــد .وجــه اشــتراک ایــن ســه نیــروگاه عبارتانــد از:
چارت سازمانی یکسان
تحت پوشش وزارت نیرو
دسترسی به منابع یکسان و مشابه
تکنولوژی و پروسه تولیدی مشابه

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395

همچنیــن تعــداد  8پرسشــنامه متــداول بینالمللــی موردبررســی
قرارگرفتــه و ســاختارها تعــداد ســؤاالت مرتبــط بــا هــر یک فهرســت
شــدند .بهمنظــور تدویــن مصادیــق ســاختارهای شناساییشــده،
 93تــم استخراجشــده مرتبــط بــا  9ســاختار کلــی فهرســت شــدند.
ســپس فراوانــی تمهــای مرتبــط محاســبه شــدند .در مرحلــه بعــدی
مــدل مفهومــی طراحــی و ارائــه شــد.
یافتهها
همچنــان کــه در بخــش روش کار توضیــح داده شــد ،پــس از اشــباع
دادههــا مصاحبههــا متوقفشــده و بــا فشردهســازی مضمونهــا و
یــا تمهــای استخراجشــده درنهایــت  22مقولــه مؤثــر بــر فرهنــگ
ایمنــی شــناخته شــد .ســپس بــا مقایســه ســازهها از تحقیقــات
داخــل و خــارج از کشــور ،ســاختارهای شناســایی نشــده (نســبت
بــه تحقیقــات قبــل) تعییــن شــدند .تعــداد  67ســاختار بــا کلمــات
مختلــف (ولــی مشــابه) شناساییشــده و در ســاختارهای قبلــی ادغــام
شــدند .ســپس منابــع اســتخراج ســاختارها فهرســت شــده و مــواردی
کــه در متنهــا بــود و در مصاحبههــا نیامــده بودنــد مشــخص شــدند.
ضمــن اینکــه بــا بررســی علــل احتمالــی ،چهــار ســاختار جدیــد
(ســبک مدیریــت ،تعهــد ســازمانی ،ارزشهــا و شــرایط ایمنــی در
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جدیــدی حاصــل نشــد ،انجــام مصاحبههــای جدیــد متوقفشــده و
فشردهســازی مضمونها/تمهــای استخراجشــده صــورت گرفــت.
همزمــان مرحلــه تجزیهوتحلیــل دادههــا آغــاز شــد .در رویکــرد
جزءنگــر خــط بــه خــط متــن مصاحبههــا خوانــده شــد و معنــای
اســتنباط شــده از آنهــا بهعنــوان واحــد تحلیــل انتخــاب میشــد.
در رویکــرد کلنگــر متــن مصاحبــه پــس از چندیــن بــار خوانــدن کل
متــن و کدبنــدی آن ،مضمونهــای فرعــی استخراجشــده و ازلحــاظ
معنایــی در قالــب مضمونهــای اصلــی دســتهبندی شــدند.

محیــط کار و جامعــه و نیــز مدیریــت ایمنــی و بحــران) شناســایی
و بــا ذکــر دالیــل توجیهــی در زمــره ســاختارهای موردقبــول قــرار
گرفتنــد .درنهایــت بــا گروهبنــدی ســاختارهای قابــل ادغــام در یــک
ســاختار کلیتــر و بــا مــرور مجــدد مقــاالت ،واژهیابــی ،عبــارت
ســازی و بازنویســی ســاختارها انجــام شــد و تعــداد  12ســاختار در
قالــب  9ســاختار کلــی مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی در نیروگاههــای
بــرق بــه شــرح ذیــل شناســایی شــدند (تصویــر .)2
الــف :صالحیــت ،آمــوزش و آگاهــی :مصاحبهشــوندگان
معتقدنــد کــه ابتــدا بایســتی نســبت بــه آمــوزش کارکنــان اقــدام
نمــود .بــا پیشــرفت تکنولــوژی ،ریســک خطــرات نیــز چندیــن برابــر
میشــود و اگــر آمــوزش نباشــد خطــرات خودنمایــی خواهنــد نمــود.
همینطــور اســتانداردهای کاری نیــز هرســاله در حــال تغییــر اســت
و بایــد بــرای بقــاء در عرصــه رقابــت ،بــه آمــوزش توجــه ویــژهای
داشــت .در اجــرای آمــوزش ،اســتانداردهای مربوطــه میبایســت
اجراشــده و ضمــن تعییــن نیــاز آموزشــی ،الزم اســت بهصــورت
منظــم ،کارایــی و اثربخشــی آن را تعییــن نمــود .کارشــناس
بهداشــت حرفـهای گفــت ":بــا توجــه بــه الزامــات ذکرشــده در ISO
 10015مشــخص اســت کــه چــه تواناییهایــی از آن شــغل ،انتظــار
داریــم .ســپس متناســب بــا آن ،دورههــای آموزشــی اجــرا شــود " .و
" مشــارکت همــه کارکنــان در شناســایی خطــرات و ارزیابــی ریســک
خطــرات خــود جنبــه آموزشــی دارد ".مشــاور مدیرعامــل گفــت":
بــرای رفتــار درواقــع چنــد مرحلهداریــم تــا یکچیــزی رفتــار شــود.
اول از دانــش شــروع میشــود" ایــن یافتــه بــا تحقیقــی کــه در ســال
 1392انجــام شــد مطابقــت دارد .در ایــن تحقیــق مشــخص شــد
کــه باوجــود ارتبــاط معنــیدار بیــن ادراکات و عملکــرد کارکنــان
بــا متغیرهایــی ماننــد نــوع اســتخدامی ،واحــد کاری ،نــوع شــغل و
میــزان تحصیــات ،در اکثــر مــوارد ،کارکنــان از نگــرش ضعیفتــری
نســبت بــه رعایــت اصــول ایمنــی برخــوردار بودنــد و بــه نظــر
میرســد در ایــن زمینــه بایــد بیشــتر کار شــود [ .]9در بحــث
صالحیــت ،مصاحبهشــوندگان معتقــد بودنــد عــدم وجــود شــرایط
احــراز در پس ـتهای واگذارشــده بــه افــراد مرتبــط ،باعــث میشــود
تــا کاســتیهای قابلمالحظــهای پدیــدار شــود .اپراتــور ایمنــی و
آتشنشــانی نیــز گفــت ":مهــم اســتفاده از نفراتــی اســت کــه علــم
و تجربــه ایمنــی دارنــد ".مشــاور مدیرعامــل نیــروگاه در خصــوص
صالحیــت در چش ـمانداز آینــده گفــت" افــراد را بهصــورت شایســته
میبیننــد و شایســته جــذب میکننــد ،بــه کار میگمارنــد و نگــه
میدارنــد .ایشــان در بیــان وضعیــت موجــود گفتنــد ":درجایــی
کــه در خطرناکتریــن صنعــت مملکــت ،مدیــر ایمنــی لیســانس
فلســفه دارد چطــور میخواهــد ایمنــی جرثقیــل را کشــف کنــد".
مصاحبهشــوندگان معتقدنــد کــه قبــل از بــروز فرهنــگ بایســتی
مراحــل دانــش ،بینــش و نگــرش ،رفتــار و ســپس فرهنــگ شــکل

ارقامی و همکاران
] [ DOI: 10.21859/johe-03022
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بگیــرد .اپراتــور مســئول ایمنــی در بیــان ســطح آگاهــی یــک
فــرد توســعهیافته فکــری گفــت " :خیلــی مقیــد هســتش نســبت
بــه ســامتیش ،بــه ایمنــی و حتــی نســبت بــه تجهیــزات خــود
بهعنــوان نیــاز ".نتایــج حاصلــه بــا نتیجــه تحقیــق آقــای اصغــری
مطابقــت دارد .ایشــان دریافتنــد کــه اجــرای برنامههــای آموزشــی و
مداخلـهای بــا اســتفاده از مــدل اعتقــاد بهداشــتی بهمنظــور افزایــش
ادراکاتشــان در خصــوص رعایــت اصــول ایمنــی الزم اســت [.]10
ب :نگــرش ،رهبــری و تعهــد مدیریــت :افــراد مصاحبهشــونده
معتقدنــد چنانچــه یــک مدیــر نگــرش خوبــی نســبت بــه ایمنــی
داشــته باشــد ،میتــوان انتظــار داشــت کــه ایمنــی جزئــی از
فرایندهــای اصلــی ســازمان باشــد .نگــرش مطلــوب ایشــان باعــث
میشــود تــا در فعالیتهــای پــر ریســک ایمنــی نظیــر بهکارگیــری
افــراد جدیــد ،آمــوزش ،بودجــه ایمنــی ،خریــد تجهیــزات و خدمــات،
انتقــال تکنولــوژی و مهمتــر از همــه تولیــد یــک محصــول ایمــن،
اولویــت اصلــی و مهــم ایمنــی باشــد .تکنســین ایمنــی گفــت " :اگــر
مدیــران بــه ایــن دیــدگاه برســند کــه خــرج کــردن در ایمنــی هزینه
کــردن نیســت ،بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد شــد" نگــرش،
رهبــری و تعهــد مدیریــت ارشــد ســازمان اســت کــه بــرای حــذف و
یــا کنتــرل ریس ـکها و مخاطــرات تهدیدکننــده داخــل و خــارج از
محیــط کار ،برنامهریــزی و هدفگــذاری مینمایــد.
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه رفتــار و عکسالعملهــا ،معیارهــای
موردپذیــرش در عــزل و انتصابــات مدیــر ارشــد و تعهــد ایشــان در
قبــال ایمنــی ،باعــث میشــود تــا دیگــر ســطوح ســازمانی را مقیدتــر
و یــا بیتفــاوت نمایــد .معــاون مهندســی و برنامهریــزی نیــروگاه
در بیــان وضعیــت موجــود چنیــن گفــت ":مدیــران عامــل هنــوز
نمیداننــد کــه طبــق قانــون کار ،مســئولیت ایمنــی و ســامت
کارکنــان بــا شــخص مدیرعامــل اســت و لــذا بهراحتــی اداره
ایــن واحــد را بــه معاونیــن و مدیــران ســطح پاییــن خــود ارجــاع
میدهنــد ".مداخلــه شــخصی مدیــر ارشــد و یــا تفویــض اختیــار
ایشــان بــه شــخص ذیصــاح ( )HSEدر امــور مرتبــط و پایبنــدی
ایشــان بــه الزامــات قانونــی و رهبــری ایشــان ،مهمتریــن مؤلفــه
مؤثــر در ایجــاد یــک فرهنــگ ایمنــی میباشــد .همچنیــن گفتنــد":
ایــن مدیــران ارشــد ســازمان هســتند کــه بــا رفتــار و گفتــار و
اندیشــههای خــود میتواننــد ســایر ســطوح ســازمانی را تحــت
تأثیــر اندیشــه خودنماینــد ".و باالخــره مشــاور مدیرعامــل نیــروگاه
در بیــان چشــمانداز میگویــد ":ایمنــی را در تمــام فرآیندهــای
ســازمان بهعنــوان جــزء اصلــی و اساســی میبینــد بهطوریکــه
همــه طرفهــای ذینفــع ایشــان میداننــد کــه تنهــا چیــز
غیرقابلگذشــت در کار بــا ایــن ســازمان بیتوجهــی بــه انســانها
اســت .مدیــر ارشــد قطعـاً ریسـکهایی کــه در خــارج از محیــط کار
در جامعــه ،خانــواده و  ...کارکنــان و حتــی خانوادههــای ایشــان را

تهدیــد میکنــد ،شناســایی و بــرای کنترلــش برنامــه دارد" .
ج :قوانیــن و مقــررات ،رویههــا و دســتورالعملهای کاری:
ازنظــر افــراد مصاحبهشــونده ،قوانیــن و مقــررات و اســتانداردها
بهعنــوان خطــوط راهنمــا و حداقــل معیارهــا ،بــرای نیــل بــه
اهــداف ضــروری اســت .مستندســازی و اشــاعه قوانیــن ،رویههــا
و دســتورالعملهای کاری هــم جنبــه آموزشــی داشــته و هــم
معیارهــای کاری قابلقبــول در ســازمان را نشــان میدهــد .ایــن
قوانیــن و مقــررات مــرز مشــخصی دارنــد و آن قابلیــت اجــرا،
پرهیــز از هرگونــه افراطوتفریــط ،اجتنــاب از نمایشــی بــودن آنهــا
و اســتفاده از یــک ابــزار نمایــش میباشــند .مــاک عملکــرد،
اســتانداردهای ملــی و یــا بینالمللــی اســت کــه بــرای نیــل بــه یــک
ســطح مناســبی از فرهنــگ ایمنــی الزم اســت مدنظــر قــرار گیــرد.
د :مدیریــت ایمنــی و بحــران :ازنظــر مصاحبهشــوندگان،
مدیریــت ایمنــی و بحــران مهمتریــن عامــل ایجــاد و ارتقــاء
فرهنــگ ایمنــی اســت کــه بعــد از مدیریــت ارشــد میتوانــد
در ســازمان مطــرح باشــد .مدیریــت ریســک و اجــرای رویکــرد
پیشــگیرانه ،باعــث میشــود تــا قبــل از بــروز هرگونــه حادثــه و
بیمــاری شــغلی ،عوامــل آن شناساییشــده و تحــت کنتــرل درآیــد.
رئیــس اداره آمــوزش گفــت ":ایمنــی بــر حــوزه مدیریتــی بناشــده
کــه شناســایی حوزههــای ریســکش ،شناســایی ریس ـکهای شــغلی
اســت ".ضمنــاً تجزیهوتحلیــل رویدادهــا ،حــوادث و شــبه حــوادث
راهــی اســت بــرای حفــظ و بهبــود مــداوم ایمنــی و فرهنــگ آن
و همچنیــن شناســایی شــرایط اضطــراری تهدیدکننــده و راههــای
حــذف ،کنتــرل و یــا کاهــش بحرانهــای احتمالــی .ایــن یافتــه
بــا نتایــج تحقیــق محمــد فــام در ســال  1389مطابقــت دارد.
در ایــن تحقیــق دریافتنــد کــه برنامهریــزی بــرای ارتقــاء ســطح
فرهنــگ ایمنــی در صنعــت امــری بســیار ضــروری میباشــد .ازنظــر
مصاحبهشــوندگان ،مدیریــت ایمنــی و بحــران میبایســت نســبت
بــه اجــرای قوانیــن و اجــرای اصولــی کارهــا و اســتانداردهای تعهــد
شــده نظــارت نمــوده و بــرای تشــویق و تنبیــه در حوزههــای
مرتبــط اقــدام نمایــد .تکنســین ایمنــی میگویــد ":اگــر واحــد
ایمنــی عملکــرد مناســبی داشــته باشــد مســلماً یــک نقطــه شــروعی
اســت بــرای بقیــه قســمتها" .همچنیــن کارشــناس بهداشــت
حرفــهای گفــت ":بــرای ترویــج فرهنــگ ایمنــی ،از سیســتمهای
پــاداش و تنبیــه بایســتی بیشــتر اســتفاده کنیــم ".نتایــج مطالعــه
کنــت جــی نیلســن در ســال  2012نشــان داد کــه بهبــود عملکــرد
واحدهــای ایمنــی و بهداشــت متقابــ ً
ا روی ایمنــی و شــاخصهای
فرهنــگ ایمنــی تأثیرگــذار بــوده و تغییــرات قابلمالحظــهای را در
کاهــش رونــد صدمــات خواهــد داشــت [ .]11در تحقیــق مشــابهی
کــه در ســال  2014انجــام شــد نتایــج نشــان داد کــه ارتبــاط
زیــادی مابیــن شــاخصهای عملکــردی ایمنــی و فرهنــگ ایمنــی
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وجــود دارد [ .]12بهصــورت کلــی فرهنــگ ایمنــی اســتداللی اســت
بــرای شــیوع عــادات و رفتارهــا در جهــت بهبــود عملکــرد ایمنــی
و بهداشــت .ایــن نتیجــه تحقیقــی اســت کــه توســط چودهــری در
ســال  2007بــه دســت آمــد و بــا نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق
مطابقــت دارد [.]13
ذ :عوامــل فــردی :از منظــر مصاحبهشــوندگان اســاس فرهنــگ
ایمنــی بــه خانــواده مربــوط میشــود .جایــی کــه شــخصیت انســان
در آنجــا ایجــاد و رشــد نمــوده اســت .شــخصیت آدمهــای منطقــی،
معتــدل و میان ـهرو و یــا افراطــی ،شــجاع ،ترســو و منفــی گــرا و ...
در خانــواده شــکل میگیــرد .مصاحبهشــوندگان اذعــان داشــتند
مصــرف الــکل و اعتیــاد بــه مــواد مخــدر یکــی از عوامــل فــردی
اســت کــه بــر فرهنــگ ایمنــی تأثیرگــذار اســت .تکنســین روز کار
ایمنــی گفــت ":بــا بــاال رفتــن ســن ،همــکاران نســبت بــه مــوارد
ایمنــی مقیدتــر میشوند".ایشــان در بیــان نقــش انگیــزه گفتنــد":
وقتــی نیــروی کار انگیــزه و رضایــت شــغلی نداشــته باشــد مســلماً
روی حــوادث تأثیــر اســت " .کارشــناس بهداشــت حرف ـهای گفــت:
" بارهــا در اثــر وجــود شــرایط و یــا اعمــال ناایمــن حوادثــی اتفــاق
میافتــد ولیکــن بــروز خســارات جانــی را بــه سرنوشــت و قســمت
فــرد نســبت میدهنــد ".مســئول شــیفت ایمنــی در بیــان نقــش
خانــواده میگویــد ":بــه خاطــر اینکــه پــدر بهعنــوان سرپرســت
خانــواده اســت و کارکنــان هــم حــاال کــه پــدر شــدند بهســامتی و
ایمنیشــان اهمیــت میدهنــد".
ر :ســبک مدیریــت و ارتباطــات کاری :مصاحبهشــوندگان
معتقدنــد ســبک مدیریــت ارشــد ســازمان در رهبــری کارکنــان
بهصــورت اســتبدادی و یــا مشــارکتی میتوانــد در بهبــود فرهنــگ
ایمنــی مؤثــر باشــد .ازنظــر ایشــان ســبک مدیریــت باعــث میشــود
تــا کارکنــان خــود را موظــف بــه اجــرای بیچونوچــرای دســتورات
مدیریتــی دانســته و حــق هیچگونــه انحــراف و یــا حتــی اظهارنظــری
نداشــته و یــا اینکــه ســازمان را از آن خــود دانســته و سرنوشــت
خــود را از ســازمان جــدا نمیداننــد .در ســازمانی کــه کارکنــان در
تصمیمــات مدیریتــی ســازمان مشــارکت میکننــد میتــوان انتظــار
داشــت تــا فرهنــگ ایمنــی بهخوبــی پایهریــزی شــده و حفــظ و
ارتقــاء آن را پیشبینــی نمــود.
ز :مشــارکت و تعهــد کارکنــان ،سرپرســتان و مدیــران
میانــی :مصاحبهشــوندگان معتقدنــد کــه مشــارکت دادن کارکنــان
در پروســه شناســایی و ارزیابــی ریســک خطــرات و کنتــرل آنهــا
بــر فرهنــگ ایمنــی مؤثــر اســت .جــدا از جنبــه آموزشــی باعــث
میشــود تــا اجــرای قوانیــن ایمنــی در ســازمان تســهیل گــردد.
مشــارکت و تعهــد کلیــه افــراد ،باعــث میشــود تــا جــوی در
ســازمان ایجــاد شــود تاجریانــی بــه ســمت نیــل بــه یــک ســطح
عالــی از فرهنــگ ایمنــی ایجادشــده و هرگونــه انحــراف افــراد و یــا

پیمانــکاران از ایــن جریــان ،نمــود داشــته و غیرعــادی جلــوه کنــد.
معــاون مهندســی و برنامهریــزی نیــروگاه گفــت ":مشــارکت و مقیــد
شــدن افــراد یــک ســازمان در جهــت بهبــود ایمنــی باعــث میشــود
کــه افــراد ناایمــن نیــز بهطــور ناخــودآگاه در ایــن جهــت حرکــت
کننــد ".یکــی دیگــر از مســئولین شــیفتهای ایمنــی گفــت ":اگــر
کارکنــان در انعــکاس نواقــص و پیگیــری اصــاح آن اقــدام کننــد
خیلــی خــوب خواهــد بــود .مثــ ً
ا همیــن  Near missهــا".
س :عوامــل برونســازمانی :مهمتریــن عوامــل برونســازمانی
عبــارت بودنــد از :ضعــف دانــش ،عــدم وجــود و یــا کفایــت در
نظــارت مراجــع ذیصــاح نظیــر وزارت کار ،مراکــز بهداشــت،
وزارت علــوم ،بیمــه ،محیطزیســت ،اکستریشــن بادیهــای
ســازمانهای بینالمللــی در ایــران و ...مشــاور مدیرعامــل نیــروگاه
میگویــد ":ســازمانهای ناظــر بایــد در مــورد شایســتگیهای
آدمــی ،محیطزیســت و ســامت جامعــه بســیار ســختگیر باشــند،
ولــی نیســت و اینهــا منجــر بــه فاجع ـهای شــده کــه امــروز داریــم
میبینیــم ،فوقلیســانس ایمنــی ،بهداشــت حرفــهای سالهاســت
کــه رئیــس مدرســه اســت امــا لیســانس ادیولــوژی بهصــرف 30
واحــد  HSEمیشــود مدیــر  HSEخطرناکتریــن صنعــت اســتان.
هیچیــک از ســازمانهای ایــن مملکتــم اعتــراض نمیکنند".عوامــل
دیگــری نظیــر ضعــف مدیــران در طراحــی و ایجــاد معیارهایــی بــرای
اندازهگیــری و نظــارت بــر وضعیــت ایمنــی ،عدمحمایــت دســتگاه
قضــا ،بـیارزش بــودن جــان آدمهــا ،باعــث شــده تــا وضعیــت ایمنــی
بــه رکــود نیــز کشــیده شــود .مســئول شــیفت ایمنــی میگویــد":
بــه نظــر مــن شــرایط رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را بایــد گســترش داد.
تأمیــن حداقلهــای رفــاه اجتماعــی در بــاال بــردن ســطح ایمنــی
شــرکتهای صنعتــی میتوانــد تأثیرگــذار باشــد ".یکــی دیگــر از
عوامــل برونســازمانی شــرایطی اســت کــه بهواســطه تحریمهــا
و وضــع اقتصــادی نابســامان ایجادشــده اســت .معــاون مهندســی و
برنامهریــزی نیــروگاه گفــت ":تحریمهــای اقتصــادی باعــث شــده تــا
ارتبــاط اقتصــادی مــا بــا شــرکتهای تولیدکننــده مطــرح دنیــا قطــع
و یــا محــدود شــود خیلــی وقتهــا هــم بــا مداخلــه واســطهها و بــا
صــرف هزینههــای چنــد برابــری تجهیــزات خریــداری میشــوند.
صنایــع مجبورنــد بــا داشــتههای خــود بســازند یــا بــا وســایل و
تجهیــزات تقلبــی و یــا ســاخت شــرکتهای نامعتبــر رتقوفتــق
کننــد".
ش :تأمیــن زیرســاختها و مدیریــت منابــع :از منظــر
مصاحبهشــوندگان ،الزم اســت اســتانداردهای کاری بینالمللــی
الگوبــرداری شــده و یــا بومیســازی شــده و بــرای اجــرای
هدفمنــد آنهــا ،بایســتی از منابــع الزم بهــره گرفــت .اپراتــور
ایمنــی و آتشنشــانی گفــت" :اســتانداردهای کاری بینالمللــی
بایــد بومیســازی بشــود ".در مصاحبــهای دیگــر ،تکنســین ایمنــی

ارقامی و همکاران

بحث
هــدف ایــن مطالعــه شناســایی مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی
در نیروگاههــای حرارتــی ایــران بــا اســتفاده از روش نظریــه مبنایــی
بــود .بهعنــوان اصلیتریــن مؤلفــه ،ســاختارهای صالحیــت ،آمــوزش
و آگاهــی شناســایی شــد .تمهــای مرتبــط بــا مدیریــت ایمنــی و
بحــران بیشــترین تکــرار را بــه خــود اختصــاص مــیداد .در ایــن
مؤلفــه مدیریــت ریســک ،سیســتم گــزارش دهــی ،تجزیهوتحلیــل
 Anomalyهــا ،حــوادث و شــبه حــوادث ،تشــویق و تنبیــه ایمنــی،
توجــه بــه چهــار فــاز مدیریــت بحــران و  ...و تأثیــر توجــه بــه ایــن
زیرشــاخهها روی فرهنــگ ایمنــی مــورد تأکیــد مصاحبهشــوندگان
قــرار گرفــت .در تحقیقــی کــه توســط گویــرون شــی در ســال 2012
انجــام شــد یافتههــا نشــان داد کــه در وهلــه اول یــک برنامــه جامــع
(چرخــه  )PDCAنیــاز اســت و بــا اســتفاده از مــدل  SCATو در
جهــت پیشــگیری از بــروز خطاهــای انســانی ایــن برنامــه آزمایــش
و پیشــنهاد گردیــد [ .]14نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج مطالعــات
کریســتوفر ب فرایــزر منطبــق اســت .در ایــن تحقیــق کــه در ســال
 2011انجــام شــد چهــار دســتهبندی کلــی شــامل سیســتمهای
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گفــت ":کیفیــت تجهیــزات را تکنولــوژی و اســتانداردهای روز دنیــا
تعییــن میکنــد .بنابرایــن الزم اســت کــه صنعــت بــرق بــا تغییــرات
تکنولــوژی و اســتاندارد پیــش بــرود ".مشــاور مدیرعامــل میگویــد":
در ایــران بــرای تکتــک تجهیــزات ایمنــی فــردی ،ســازمان مرتبــط
اصــ ً
ا متخصــص و آزمایشــگاه مجهــز را ندارنــد ".ایشــان اظهــار
داشــتند ":اســتانداردهای ایمنــی مــا ،بــرای  60ســال پیــش اســت
کــه خودشــان هــم بــرای  70تــا  80ســال قبــل اروپــا بــوده اســت".

مدیریتــی ،حمایــت دوطرفــه ،مســئولیتپذیری کارکنــان و توجــه
مدیریــت مؤثــر تشــخیص داده شــدند .در مؤلفــه سیســتمهای
مدیریتــی زیرشــاخههای خطمشــی ایمنــی ،دســتورالعملها
و قوانیــن ،آمــوزش ،مشــارکت کارکنــان ،گــزارش رویدادهــا و
آنالیــز حــوادث و اتفاقــات ،بازرســی و ممیــزی ایمنــی ،تشــویق و
تنبیــه ،فشــار کاری ،کمیتههــا و تشــکیالت ایمنــی ،پیشــنهادات
ایمنــی باالخــره جــو ایمنــی وجــود دارنــد کــه تقریبــاً همــه ایــن
زیرشــاخهها نیــز در تحقیــق حاضــر در زیرمجموعــه مدیریــت ایمنــی
و بحــران قابلمشــاهده اســت [ .]15در ســال  2014دکتــر شــنی
چیــب دریافــت کــه "در بازرســیهای حــوادث صنعتــی ،فرهنــگ
ایمنــی بهعنــوان یــک فاکتــور قابلمالحظــهای شناساییشــده و
پذیرفتهشــده کــه ســازمانهای دارای یــک فرهنــگ ایمنــی قــوی،
در پیشــگیری از بــروز حــوادث و صدمــات صنعتــی مؤثرتــر بودهانــد.
شــاغلین در واحدهــای ایمنــی و بهداشــت یــک بخــش اساســی از
سیســتم مدیریــت ریســک هســتند و نقــش بــه ســزایی در بهبــود
بهداشــت و ایمنــی در کار رادارنــد و پیشــگیری از بــروز بیماریهــا
و صدمــات شــغلی بهطورقطــع بــرای کارکنــان ،صنعــت و عمــوم
جامعــه مهــم اســت .فرهنــگ ایمنــی روی عــادات کل افــراد ،باورهــا
و عقایــد آنهــا تأثیرگــذار بــوده و شــدیدا ً روی حــوادث و صدمــات
شــغلی تأثیرگــذار اســت [ .]16در تحقیــق حاضــر نیــز مقولههــای
سیســتم مدیریــت ریســک و رویکــرد پیشــگیرانه حــوادث مــورد
تأکیــد قرارگرفتــه و مشــارکت و تعهــد کارکنــان نیــز بهعنــوان یکــی
دیگــر از مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی شناساییشــدهاند.
بعــد از مدیریــت ایمنــی و بحــران ،بیشــترین تأکیــد
مصاحبهشــوندگان بــر تعهــد مدیریــت و دیــد و نگــرش ایشــان بــود.
در اکثــر تحقیقــات  Leadership & commitmentبهعنــوان
اصلیتریــن مؤلفــه مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی تعیینشــده اســت
بهعنوانمثــال تحقیــق ســال  2000میــادی نشــان داد کــه
مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ایمنــی در ایــن محیطهــا
عبارتانــد از :تعهــد مدیریــت ،اولویــت ایمنــی ،ارتباطــات ،قوانیــن و
مقــررات ایمنــی ،فضــای حمایتــی ،مشــارکت کارکنــان ،اولویتهــای
کارکنــان و نیــاز بــه ایمنــی ،درک کارکنــان از ریســک و محیــط
کاری [ .]17مصاحبهشــوندگان اعتقــاد داشــتند دیــد و نگــرش و
تعهــد و رهبــری مدیریــت ارشــد ســازمان عاملــی بســیار مهــم در
ایجــاد و اســتقرار فرهنــگ ایمنــی در ســازمان اســت و ایــن یافتــه
دقیقــاً بــا نتایــج حاصــل از پژوهــش آقــای جــان ایــوار هاولــد در
نــروژ مطابقــت دارد .نتایــج تحقیــق ایشــان در ســال  2010نشــان
میدهــد کــه نگــرش مدیریــت تأثیــر بســیار زیــادی روی خطمشــی
ایمنــی شــرکتها دارد [ .]18یافتههــای ایــن تحقیــق بــا نتایــج
مطالعــات لــی وانــگ در چیــن در ســال  2012کامـ ً
ا تطابــق دارد .در
مدلــی کــه ایشــان ارائــه کردنــد شــاخصهای ایمنــی درون و بیــرون
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه شناســایی مؤلفههــا پیشــنهاد میشــود نیروگاههــای
بــرای بهبــود مؤلفههــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی و ســایر
زیرشــاخههای آن ،پروژه/برنامــه عملیاتــی تدویــن کننــد .ضمنــاً
وضعیــت فعلــی اســتقرار فرهنــگ ایمنــی را در ســازمان ارزیابــی و
مطابــق بــا طــرح نردبانــی ،بــرای بهبــود و رســیدن بــه درجــات عالیه
آن (ســطح  )Generativeبرنامهریــزی نماینــد .بدیــن منظــور
پیشــنهاد میشــود ارزیابــی فرهنــگ ایمنــی بــر اســاس پرسشــنامه
و شــاخصهای عملکــردی بهصــورت ســالیانه انجــام شــود.
مــدل مفهومــی کــه بــا مرکزیــت فرهنــگ ایمنــی اســتخراج شــد
نشــان میدهــد کــه مدیریــت ارشــد ســازمان میبایســت بــرای هــر
یــک از ایــن مؤلفههــا برنامــه بهبــود در نظــر گرفتــه و اجــرا نمایــد.
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ســازمانی نظیــر تعهــد ســازمانی ،ایمنــی ســازمانی ،قوانیــن ایمنــی،
رفتــار ایمنــی ،آمــوزش ،رفتــار مدیریــت ،سیســتم تشــویق و تنبیــه
در حــوزه ایمنــی ،فرهنــگ گــزارش دهــی ،استانداردســازی و کار
تیمــی مطــرح شــد [ .]19از  9مؤلفــه شناساییشــده ایــن تحقیــق،
 7مؤلفــه در تحقیقــات قبلــی داخــل و یــا خــارج از کشــور وجــود
دارد .تفاوتــی کــه ایــن تحقیــق بــا مطالعــات قبلــی دارد ،جامــع
و کامــل بــودن مؤلفههــا اســت کــه طــی مصاحبــه و از طریــق
پژوهــش کیفــی حاصلشــدهاند .در تحقیقــات قبــل ،ســاختاری
بــا عنــوان تأمیــن زیرســاختها و مدیریــت منابــع وجــود نــدارد
و شــاید بــه علــت وجــه تمایــز کشــورهای توســعهیافته صنعتــی
و کشــورهای درحالتوســعه باشــد .ضمنــاً مشــخص شــد یکــی از
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ایمنــی ،خانــواده اســت.
ضمنـاً تحکیــم بنیــان خانــواده و وابســتگی فــرد بــه خانــواده یکــی از
مهمتریــن عواملــی اســت کــه فــرد را در رعایــت قوانیــن و مقــررات
ایمنــی مقیدتــر میســازد کــه در تحقیــق حاضــر ایــن پارامترهــا در
زمــره عوامــل فــردی دســتهبندی شــدند امــا در تحقیقــات خــارج از
کشــور ،خانــواده جایگاهــی نــدارد.
در ایــن تحقیــق ،تأثیرپذیــری فرهنــگ ایمنــی از ضعــف دانــش فنی
روز دنیــا و نیــز وجــود ضعــف مدیریــت ،جــو حاکم بــر جامعــه ،عدم
وجــود نظــارت کافــی از ســوی مراجــع ذیصــاح و کمتوجهــی بــه
ایمنــی و ســامت کارکنــان بهتبــع تحریمهــا و اوضــاع نابســامان
اقتصــادی کشــور و نقدینگــی نیروگاههــای حرارتــی ،تحــت عنــوان
کلــی عوامــل برونســازمانی مشــخص شــد درصورتیکــه در
پژوهشهــای خــارج از کشــور مؤلفههــای فوقالذکــر جایگاهــی
ندارنــد .البتــه در خصــوص ارتبــاط مشــکالت اقتصــادی بــا

بــروز رفتارهــای ناایمــن در بیــن کارگــران ساختوســاز ،یحیــی
خســروی بــه نتایــج مشــابهی نیــز دس ـتیافته بــود [ .]6همچنیــن
تأثیرپذیــری فرهنــگ ایمنــی در نیروگاههــای حرارتــی از فرهنــگ
و جــو ایمنــی در کل کشــور شــاید خــاص ایــران باشــد و در
مطالعــات قبــل مــوارد مشــابهی یافــت نشــد [ .]20البتــه در مقیاس
کوچکتــر اســماعیل فریــده در ســال  2012دریافــت کــه محیــط
بهعنــوان یــک عامــل مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی قابلتأمــل اســت
[ .]21در تحقیــق حاضــر یافتههــا نشــان داد کــه وضعیــت ایمنــی
در جامعــه ،وجــود قوانیــن کنترلــی و یــا اجــرای مناســب آنهــا
و مهمتــر از همــه عملکــرد ســازمانهای نظارتــی و دانشــگاهها
از عواملــی هســتند کــه روی وضعیــت فرهنــگ ایمنــی تأثیرگــذار
هســتند.
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Abstract
Introduction: Safety culture is a term, which is used repeatedly in the assessment of
safety status of companies. The aim of the present study was to investigate the parameters
and factors influencing organizational safety culture in the Iranian thermal power plants
industry.
Methods: The triangulation approach was used for data generation in this grounded
theory study. Nineteen participants from a variety of work groups at three thermal power
plants of Iran (Shazand, Shahid rajaei Ghazvin, and ramin Ahwaz) took part in focus
group interviews, individual interviews, field observations, and focus group discussions.
Thematic analysis was conducted to emerge and identify contributing factors.
Results: The thematic analysis identified 9 sets of parameters for achieving safety culture
as follows: (1) training, briefing and competency, (2) vision, leadership and commitment,
(3) laws, rules and work procedures, (4) safety and crisis management, (5) individual
agents, (6) Management style and organizational communication, (7) participation and
commitment of personnel, supervisors and middle managements, (8) non-organizational
agents, and (9) to make available foundations and source managements.
Conclusions: The results indicated that an improvement in each parameter is necessary
to achieve top safety culture. Moreover, proportionate to the conditions of each company,
measures should be taken for the imporovement of actions of safety status and to
accomplish pre-determined targets.

