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چکیده
مقدمــه: فرهنــگ ایمنــی واژه ای اســت کــه مکــرراً و در ارزیابــی وضعیــت ایمنــی شــرکت ها مورداســتفاده قــرار 
ــر فرهنــگ ایمنــی ســازمانی در نیروگاه هــای  ــر ب ــه حاضــر بررســی مؤلفه هــای مؤث ــرد. هــدف از مطالع می گی

حرارتــی ایــران اســت.
روش کار: در ایــن مطالعــه کیفــی از نــوع نظریــه مبنایــی، داده هــا بــا اســتفاده از رویکــرد تلفیقــی و از طریــق 
ــای کاری  ــر از گروه ه ــا 19 نف ــز ب ــی متمرک ــث گروه ــه و بح ــرادی، مصاحب ــه انف ــی، مصاحب ــاهده میدان مش
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.
یافته هــا: تحلیــل محتــوا نــه دســته از مؤلفه هــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی را شناســایی نمــود کــه عبــارت 
بودنــد از: )1( آمــوزش، آگاهــی و صاحیــت )2( نگــرش، رهبــری و تعهــد مدیریــت ارشــد ســازمان )3( قوانیــن 
ــبک  ــردی )6( س ــل ف ــران )5( عوام ــی و بح ــت ایمن ــتورالعمل های کاری )4( مدیری ــا و دس ــررات، رویه ه و مق
مدیریــت و ارتباطــات ســازمانی )7( مشــارکت و تعهــد ســازمانی کارکنــان، سرپرســتان و مدیــران میانــی )8( 

ــع. ــت مناب ــاخت ها و مدیری ــن زیرس ــازمانی )9( تأمی ــل برون س عوام
ــا بهبــود  ــه یــک فرهنــگ عالیــه ایمنــی می بایســت ب ــرای دســتیابی ب نتیجه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه ب
ــی  ــای زمان ــازمان در بازه ه ــر س ــرایط ه ــا ش ــب ب ــده، متناس ــای شناسایی ش ــک از مؤلفه ه ــر ی ــت در ه وضعی
ــش  ــداف از پی ــه اه ــی ب ــود آن و دسترس ــی و بهب ــگ ایمن ــت فرهن ــی وضعی ــه ارزیاب ــبت ب ــده نس تعیین ش

ــود. ــدام نم ــده اق تعیین ش
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مقدمه
صنعــت بــرق ازنقطه نظــر بــروز حــوادث شــغلی از کانون هــای 
ــن گام در  ــی رود. اولی ــمار م ــه ش ــران ب ــاس در ای ــاده حس فوق الع
ــت و در  ــا اس ــروز آن ه ــل ب ــایی عل ــغلی شناس ــوادث ش ــرل ح کنت
ــی و  ــگ ایمن ــر فرهن ــر ب ــای مؤث ــایی مؤلفه ه ــتا شناس ــن راس همی
ــوان  ــی به عن ــگ ایمن ــر فرهن ــا ب ــن مؤلفه ه ــر ای ــی نحــوه تأثی ارزیاب
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه می باشــد. فرهنــگ ایمنــی یــک ســاختار 
ــازمان  ــای س ــی اعض ــار ایمن ــا و رفت ــا، ارزش ه ــده از نگرش ه پیچی
ــی تحــت  ــگ ایمن ــر هســتند. فرهن ــه اجــزای آن قابل تغیی اســت ک
ــر  ــر ه ــم ب ــازمانی حاک ــه و فرهنگ س ــی جامع ــگ کل ــر فرهن تأثی
ســازمان می باشــد ]1[. مطالعــه و ســنجش فرهنــگ ایمنــی از 
ــا  ــن مؤلفه ه ــود و ای ــام می ش ــر آن انج ــر ب ــای مؤث ــق مؤلفه ه طری
ــه در  ــی ک ــتند. در تحقیق ــاوت هس ــف متف ــازمان های مختل در س

ــتفاده در  ــی مورداس ــگ ایمن ــاد فرهن ــد، ابع ــام ش ــال 1392 انج س
ایــن پرسشــنامه تعهــد مدیریــت، آمــوزش و تبــادل اطاعــات، 
محیــط حمایتــی، عوامــل بازدارنــده و درنهایــت اولویــت بــه ایمنــی 
تشــخیص داده شــد. در تحقیقــی دیگــر کــه در ســال 2012 انجــام 
ــد،  ــد از: تعه ــارت بودن ــگ HSE عب ــر فرهن ــر ب ــل مؤث ــد، عوام ش
ــازی،  ــازمان، مستندس ــتراتژیک، س ــداف اس ــی، اه ــری، خط مش رهب
ــتمر  ــود مس ــزی، بهب ــک، برنامه ری ــت ریس ــی و مدیری ــع، ارزیاب مناب
و ممیــزی ]2[. در تحقیقــی کــه در ســال 1389 انجــام شــد، 
ــه  ــت ب ــد مدیری ــاس تعه ــر اس ــی ب ــو ایمن ــی ج ــنامه ارزیاب پرسش
ــی،  ــط حمایت ــی، محی ــات ایمن ــان، ارتباط ــی، مشــارکت کارکن ایمن
شــرایط محیــط کار، آمــوزش، اولویــت بــه ایمنــی، اولویــت کارکنــان 
ــود ]3[.  ــه ب ــتفاده قرارگرفت ــن و مورداس ــی تدوی ــه ایمن ــاز ب و نی
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نتایــج تحقیــق ســال 2013 نشــان داد کــه تعهــد مدیــران، آمــوزش، 
انگیزه هــا، ارتباطــات و مشــارکت کارکنــان در بهبــود فرهنــگ 
ایمنــی مؤثــر اســت. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه فرهنــگ ایمنــی 
ــر می باشــد ]4[. در تحقیــق ســال 2000  روی عملکــرد ایمنــی مؤث
ــی  ــر فرهنــگ ایمن ــذار ب ــای تأثیرگ ــه مؤلفه ه ــا نشــان داد ک یافته ه
عبارت انــد از: تعهــد مدیریــت، اولویــت ایمنــی، ارتباطــات، قوانیــن و 
مقــررات ایمنــی، فضــای حمایتــی، مشــارکت کارکنــان، اولویت هــای 
ــط  ــک و محی ــان از ریس ــی، درک کارکن ــه ایمن ــاز ب ــان و نی کارکن

.]5[ کاری 
انتقــاد از تحقیق هــای قبــل: در اکثــر پژوهش هــای قبــل، 
ــام  ــل انج ــودن مح ــرد ب ــا منف ــک ی ــر کوچ ــی نظی محدودیت های
ــوده  ــم ب ــی حاک ــای کیف ــتفاده از پژوهش ه ــدم اس ــا ع ــه و ی مطالع
ــر پایــه  ــه مطالعــه مشــابه محمــد فــام )1388( ب ــرای نمون اســت. ب
ــر  ــه در کشــورهای دیگ ــوده اســت ک ــتفاده از پرسشــنامه هایی ب اس
تهیه شــده اســت. بــه علــت تأثیرپذیــری مســتقیم فرهنــگ ایمنــی از 
ــه پرسشــنامه های  ــکا ب ــه نظــر می رســد ات ــی جوامــع ب فرهنــگ کل
کشــورهای دیگــر نمی توانــد منجــر بــه نتایــج قابل اعتمــاد در 
ــی،  ــگ ایمن ــر فرهن ــذار ب ــل تأثیرگ ــایی عوام ــود. شناس ــران ش ای
نیازمنــد رعایــت قواعــد ابزارســازی اســت. از میــان مطالعــات داخــل 
ــا اجــرای  ــه مطالعــه خســروی اشــاره کــرد کــه ب ــوان ب کشــور می ت
ــوط  ــل مرب ــته از عوام ــش دس ــت ش ــی توانس ــش کیف ــک پژوه ی
ــت  ــکاری، مدیری ــازمانی، پیمان ــی، س ــی )اجتماع ــگ ایمن ــه فرهن ب
و نظــارت ایمنــی، شــرایط محیــط کار و ویژگی هــای فــردی( را 
ــاز  ــط ساخت وس ــن در محی ــار ناایم ــر رفت ــر ب ــل مؤث ــوان عوام به عن

ــد ]6[. ــی کن معرف
هــدف تحقیــق: در ایــن تحقیــق بــا اجــرای یــک پژوهــش کیفــی، 
مؤلفه هــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی در ســطح نیروگاه هــای 
ــدند.  ــایی ش ــاری شناس ــگ ج ــاس فرهن ــر اس ــران و ب ــی ای حرارت
نخســتین بــار گلیــزر واشــتراوس، رویکــرد مفهوم ســازی بــا اســتفاده 
ازنظریــه مبنایــی را بــه جامعــه علمــی معرفــی کردنــد و پژوهشــگر 
ــرده  ــروع ک ــاص ش ــی خ ــوزه مطالعات ــک ح ــا ی ــود را ب ــه خ مطالع
ــود ]7[.  ــدار ش ــا پدی ــه از دل داده ه ــه نظری ــد ک ــازه می ده و اج
ــرق، افزایــش شــرکت های تابعــه، حجــم  ماهیــت پرخطــر صنعــت ب
پروژه هــا و پیچیدگــی فرآیندهــای کار و برون ســپاری فعالیت هــا 
ــا  ــگ آن ه ــی و فرهن ــاء ایمن ــه ارتق ــه ب ــزوم توج ــی ل ــور طبیع به ط
ــه ارتقــاء فرهنــگ  آشــکارتر کــرده اســت و فقــط زمانــی می تــوان ب
ــر فرهنــگ  ــر ب ایمنــی در ســازمان دســت یافت کــه مؤلفه هــای مؤث

ایمنــی ســازمان شناســایی و ســنجیده شــده باشــد.
محدودیت هــای تحقیــق: بــه علــت محدودیت هــای زمانــی، 
ــران،  ــی ای ــای حرارت ــی نیروگاه ه ــانی و پراکندگ ــروی انس ــی، نی مال
ــی  ــای حرارت ــک نیروگاه ه ــا در تک ت ــه فعالیت ه ــکان اجــرای کلی ام

ایــران وجــود نداشــت و لــذا به صــورت نمونــه ســه نیــروگاه شــازند، 
ــاب  ــق انتخ ــام تحقی ــل انج ــوان مح ــن به عن ــی ورامی ــهید رجای ش
ــن  ــود در ای ــابهات موج ــا و تش ــه تفاوت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــدند ت ش
ــه دیگــر نیروگاه هــا  ــن تحقیــق ب ــج حاصــل از ای ــروگاه، نتای ســه نی
ــد از: ــن ســه نیــروگاه عبارت ان قابل تعمیــم باشــد. وجــه اشــتراک ای

چارت سازمانی یکسان
تحت پوشش وزارت نیرو

دسترسی به منابع یکسان و مشابه
تکنولوژی و پروسه تولیدی مشابه

روش کار
ــی  ــه مبنای ــرد نظری ــا رویک ــی ب ــش کیف ــک پژوه ــه ی ــن مطالع ای
)Grounded Theory( اســت کــه درصــدد کشــف ســازه های 
ــاب  ــت. انتخ ــور اس ــی کش ــای حرارت ــی در نیروگاه ه ــگ ایمن فرهن
ــوده اســت  ــق روش نمونه گیــری نظــری ب مشــارکت کنندگان از طری
ــغلی  ــروه ش ــه گ ــه چ ــد ک ــن می کنن ــده تعیی ــای تولیدش و داده ه
ــات  ــد. در مطالع ــک می کنن ــا کم ــد داده ه ــد تولی ــه رون ــه ادام ب
ــد  ــدی تولی ــه داده جدی ــی ک ــی زمان ــا یعن ــباع داده ه ــی، اش کیف
نشــود، معیــار کامــل بــودن تولیــد داده هــا به حســاب می آیــد 
ــه  ــد ک ــر بودن ــرکت کنندگان 19 نف ــداد ش ــق تع ــن تحقی ]8[. در ای
ــال  ــب 39 و 13 س ــه ترتی ــا ب ــابقه کار آن ه ــنی و س ــن س میانگی
ــاوت  ــغلی متف ــازمانی و ش ــای س ــرکت کنندگان از گروه ه ــود. ش ب
انتخــاب شــدند. داده هــا از طریــق مصاحبه هــای فــردی نیمــه 
ــری  ــؤاالت پیگی ــا س ــراه ب ــاختاریافته )semi-structured( هم س
 27 متوســط  به طــور  مصاحبه هــا  مدت زمــان  شــد.  گــردآوری 
دقیقــه بــود و طــول مــدت هــر مصاحبــه تحــت تأثیــر نــوع مصاحبــه، 
ــا  ــت. بن ــرار داش ــا ق ــت مصاحبه ه ــونده و موقعی ــروه مصاحبه ش گ
ــا  ــاز مصاحبه ه ــرای آغ ــه ب ــش پای ــه پرس ــان س ــنهاد کاپ ــر پیش ب
ــان  ــا هم ــا ب ــد داده ه ــز تولی ــق نی ــن تحقی ــد ]8[. در ای به کاربرده ان

ــد: ــاز ش ــش ها آغ پرس
فــرض کنیــد فرهنــگ ایمنــی در ایــن صنعــت در 10 ســال آینــده 
ــه دســت مــی آورد، در آن زمــان شــما چــه  ــران ب رتبــه اول را در ای

اقدامــات ایمنــی را بایــد انجــام دهیــد؟
در حال حاضر در چه چیزهایی با آن وضعیت فاصله داریم؟

ــد  ــی بای ــا و نبایدهای ــه بایده ــت چ ــه آن وضعی ــتیابی ب ــرای دس ب
ــرد؟ ــام گی انج

ــط و روی  ــوندگان ضب ــازه از مصاحبه ش ــب اج ــا کس ــا ب مصاحبه ه
کاغــذ انتقــال داده شــد. متــن داده هــا به صــورت مرحلــه ای و پــس از 
هــر مصاحبــه، توســط گــروه تحقیــق مــورد ارزیابــی قــرار می گرفــت. 
ــد.  ــی ش ــته بندی موضوع ــه و دس ــا تهی ــتی از تم ه ــپس فهرس س
ــات  ــه حــد اشــباع رســید و اطاع ــا ب ــردآوری داده ه ــه گ ــی ک زمان
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ــد متوقف شــده و  ــدی حاصــل نشــد، انجــام مصاحبه هــای جدی جدی
فشرده ســازی مضمون ها/تم هــای استخراج شــده صــورت گرفــت. 
ــرد  ــد. در رویک ــاز ش ــا آغ ــل داده ه ــه تجزیه وتحلی ــان مرحل هم زم
ــای  ــده شــد و معن ــا خوان ــن مصاحبه ه ــه خــط مت ــر خــط ب جزءنگ
اســتنباط شــده از آن هــا به عنــوان واحــد تحلیــل انتخــاب می شــد. 
در رویکــرد کل نگــر متــن مصاحبــه پــس از چندیــن بــار خوانــدن کل 
متــن و کدبنــدی آن، مضمون هــای فرعــی استخراج شــده و ازلحــاظ 

ــدند. ــته بندی ش ــی دس ــای اصل ــب مضمون ه ــی در قال معنای

تصویر1: مراحل کامل ساخت پرسشنامه فرهنگ ایمنی

ــی  ــی موردبررس ــداول بین الملل ــنامه مت ــداد 8 پرسش ــن تع همچنی
قرارگرفتــه و ســاختارها تعــداد ســؤاالت مرتبــط بــا هــر یک فهرســت 
ــده،  ــاختارهای شناسایی ش ــق س ــن مصادی ــور تدوی ــدند. به منظ ش
93 تــم استخراج شــده مرتبــط بــا 9 ســاختار کلــی فهرســت شــدند. 
ســپس فراوانــی تم هــای مرتبــط محاســبه شــدند. در مرحلــه بعــدی 

مــدل مفهومــی طراحــی و ارائــه شــد.

یافته ها
همچنــان کــه در بخــش روش کار توضیــح داده شــد، پــس از اشــباع 
ــا و  ــازی مضمون ه ــا فشرده س ــده و ب ــا متوقف ش ــا مصاحبه ه داده ه
ــگ  ــر فرهن ــر ب ــه مؤث ــت 22 مقول ــای استخراج شــده درنهای ــا تم ه ی
ــات  ــازه ها از تحقیق ــه س ــا مقایس ــپس ب ــد. س ــناخته ش ــی ش ایمن
ــبت  ــده )نس ــایی نش ــاختارهای شناس ــور، س ــارج از کش ــل و خ داخ
بــه تحقیقــات قبــل( تعییــن شــدند. تعــداد 67 ســاختار بــا کلمــات 
مختلــف )ولــی مشــابه( شناسایی شــده و در ســاختارهای قبلــی ادغــام 
شــدند. ســپس منابــع اســتخراج ســاختارها فهرســت شــده و مــواردی 
کــه در متن هــا بــود و در مصاحبه هــا نیامــده بودنــد مشــخص شــدند. 
ــد  ــاختار جدی ــار س ــی، چه ــل احتمال ــی عل ــا بررس ــه ب ــن اینک ضم
ــی در  ــرایط ایمن ــا و ش ــازمانی، ارزش ه ــد س ــت، تعه ــبک مدیری )س

ــی و بحــران( شناســایی  ــت ایمن ــز مدیری ــه و نی ــط کار و جامع محی
ــا ذکــر دالیــل توجیهــی در زمــره ســاختارهای موردقبــول قــرار  و ب
گرفتنــد. درنهایــت بــا گروه بنــدی ســاختارهای قابــل ادغــام در یــک 
ــارت  ــی، عب ــاالت، واژه یاب ــدد مق ــرور مج ــا م ــر و ب ــاختار کلی ت س
ســازی و بازنویســی ســاختارها انجــام شــد و تعــداد 12 ســاختار در 
ــای  ــی در نیروگاه ه ــگ ایمن ــر فرهن ــر ب ــی مؤث ــب 9 ســاختار کل قال

بــرق بــه شــرح ذیــل شناســایی شــدند )تصویــر 2(.
الــف: صالحیــت، آمــوزش و آگاهــی: مصاحبه شــوندگان 
ــدام  ــان اق ــوزش کارکن ــه آم ــدا بایســتی نســبت ب ــه ابت ــد ک معتقدن
نمــود. بــا پیشــرفت تکنولــوژی، ریســک خطــرات نیــز چندیــن برابــر 
می شــود و اگــر آمــوزش نباشــد خطــرات خودنمایــی خواهنــد نمــود. 
همین طــور اســتانداردهای کاری نیــز هرســاله در حــال تغییــر اســت 
ــژه ای  ــوزش توجــه وی ــه آم ــت، ب ــاء در عرصــه رقاب ــرای بق ــد ب و بای
ــت  ــه می بایس ــتانداردهای مربوط ــوزش، اس ــرای آم ــت. در اج داش
ــورت  ــت به ص ــی، الزم اس ــاز آموزش ــن نی ــن تعیی ــده و ضم اجراش
کارشــناس  نمــود.  تعییــن  را  آن  اثربخشــی  و  کارایــی  منظــم، 
 ISO بهداشــت حرفــه ای گفــت:" بــا توجــه بــه الزامــات ذکرشــده در
10015 مشــخص اســت کــه چــه توانایی هایــی از آن شــغل، انتظــار 
داریــم. ســپس متناســب بــا آن، دوره هــای آموزشــی اجــرا شــود. " و 
" مشــارکت همــه کارکنــان در شناســایی خطــرات و ارزیابــی ریســک 
ــت:"  ــل گف ــاور مدیرعام ــی دارد." مش ــه آموزش ــود جنب ــرات خ خط
بــرای رفتــار درواقــع چنــد مرحله داریــم تــا یک چیــزی رفتــار شــود. 
اول از دانــش شــروع می شــود" ایــن یافتــه بــا تحقیقــی کــه در ســال 
ــد  ــخص ش ــق مش ــن تحقی ــت دارد. در ای ــد مطابق ــام ش 1392 انج
ــان  ــرد کارکن ــن ادراکات و عملک ــی دار بی ــاط معن ــود ارتب ــه باوج ک
ــوع شــغل و  ــوع اســتخدامی، واحــد کاری، ن ــا متغیرهایــی ماننــد ن ب
میــزان تحصیــات، در اکثــر مــوارد، کارکنــان از نگــرش ضعیف تــری 
ــر  ــه نظ ــد و ب ــوردار بودن ــی برخ ــول ایمن ــت اص ــه رعای ــبت ب نس
می رســد در ایــن زمینــه بایــد بیشــتر کار شــود ]9[. در بحــث 
ــرایط  ــود ش ــدم وج ــد ع ــد بودن ــوندگان معتق ــت، مصاحبه ش صاحی
احــراز در پســت های واگذارشــده بــه افــراد مرتبــط، باعــث می شــود 
ــی و  ــور ایمن ــود. اپرات ــدار ش ــه ای پدی ــتیهای قابل ماحظ ــا کاس ت
آتش نشــانی نیــز گفــت:" مهــم اســتفاده از نفراتــی اســت کــه علــم 
ــروگاه در خصــوص  ــل نی ــد." مشــاور مدیرعام ــی دارن ــه ایمن و تجرب
صاحیــت در چشــم انداز آینــده گفــت" افــراد را به صــورت شایســته 
ــه  ــد و نگ ــه کار می گمارن ــد، ب ــذب می کنن ــته ج ــد و شایس می بینن
ــی  ــد:" درجای ــود گفتن ــت موج ــان وضعی ــان در بی ــد. ایش می دارن
ــانس  ــی لیس ــر ایمن ــت، مدی ــت مملک ــن صنع ــه در خطرناک تری ک
ــد."  ــف کن ــل را کش ــی جرثقی ــد ایمن ــور می خواه ــفه دارد چط فلس
ــتی  ــگ بایس ــروز فرهن ــل از ب ــه قب ــد ک ــوندگان معتقدن مصاحبه ش
ــار و ســپس فرهنــگ شــکل  ــش، بینــش و نگــرش، رفت مراحــل دان

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
jo

he
-0

30
22

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.21859/johe-03022
https://johe.umsha.ac.ir/article-1-171-fa.html


ارقامی و همکاران

15

بگیــرد. اپراتــور مســئول ایمنــی در بیــان ســطح آگاهــی یــک 
ــبت  ــتش نس ــد هس ــی مقی ــت: " خیل ــری گف ــعه یافته فک ــرد توس ف
ــود  ــزات خ ــه تجهی ــبت ب ــی نس ــی و حت ــه ایمن ــامتیش، ب ــه س ب
ــری  ــای اصغ ــق آق ــا نتیجــه تحقی ــه ب ــج حاصل ــاز." نتای ــوان نی به عن
مطابقــت دارد. ایشــان دریافتنــد کــه اجــرای برنامه هــای آموزشــی و 
مداخلــه ای بــا اســتفاده از مــدل اعتقــاد بهداشــتی به منظــور افزایــش 
ــی الزم اســت ]10[. ــت اصــول ایمن ادراکاتشــان در خصــوص رعای

ب: نگــرش، رهبــری و تعهــد مدیریــت: افــراد مصاحبه شــونده 
ــی  ــه ایمن ــبت ب ــی نس ــرش خوب ــر نگ ــک مدی ــه ی ــد چنانچ معتقدن
داشــته باشــد، می تــوان انتظــار داشــت کــه ایمنــی جزئــی از 
ــث  ــوب ایشــان باع ــی ســازمان باشــد. نگــرش مطل ــای اصل فراینده
ــا در فعالیت هــای پــر ریســک ایمنــی نظیــر به کارگیــری  می شــود ت
افــراد جدیــد، آمــوزش، بودجــه ایمنــی، خریــد تجهیــزات و خدمــات، 
ــک محصــول ایمــن،  ــد ی ــه تولی ــر از هم ــوژی و مهم ت ــال تکنول انتق
اولویــت اصلــی و مهــم ایمنــی باشــد. تکنســین ایمنــی گفــت: " اگــر 
مدیــران بــه ایــن دیــدگاه برســند کــه خــرج کــردن در ایمنــی هزینه 
ــد شــد" نگــرش،  ــردن نیســت، بســیاری از مشــکات حــل خواه ک
رهبــری و تعهــد مدیریــت ارشــد ســازمان اســت کــه بــرای حــذف و 
ــا کنتــرل ریســک ها و مخاطــرات تهدیدکننــده داخــل و خــارج از  ی

محیــط کار، برنامه ریــزی و هدف گــذاری می نمایــد.
ــای  ــا، معیاره ــار و عکس العمل ه ــه رفت ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب اعتق
ــر ارشــد و تعهــد ایشــان در  ــات مدی موردپذیــرش در عــزل و انتصاب
قبــال ایمنــی، باعــث می شــود تــا دیگــر ســطوح ســازمانی را مقیدتــر 
ــروگاه  ــزی نی ــی و برنامه ری ــاون مهندس ــد. مع ــاوت نمای ــا بی تف و ی
ــوز  ــل هن ــران عام ــت:" مدی ــن گف ــود چنی ــت موج ــان وضعی در بی
ــامت  ــی و س ــئولیت ایمن ــون کار، مس ــق قان ــه طب ــد ک نمی دانن
کارکنــان بــا شــخص مدیرعامــل اســت و لــذا به راحتــی اداره 
ــن خــود ارجــاع  ــران ســطح پایی ــن و مدی ــه معاونی ــن واحــد را ب ای
ــار  ــض اختی ــا تفوی ــد و ی ــر ارش ــخصی مدی ــه ش ــد." مداخل می دهن
ــه شــخص ذیصــاح )HSE( در امــور مرتبــط و پایبنــدی  ایشــان ب
ــه  ــن مؤلف ــان، مهم تری ــری ایش ــی و رهب ــات قانون ــه الزام ــان ب ایش
مؤثــر در ایجــاد یــک فرهنــگ ایمنــی می باشــد. همچنیــن گفتنــد:" 
ــار و  ــار و گفت ــا رفت ــه ب ــتند ک ــازمان هس ــد س ــران ارش ــن مدی ای
اندیشــه های خــود می تواننــد ســایر ســطوح ســازمانی را تحــت 
تأثیــر اندیشــه خودنماینــد." و باالخــره مشــاور مدیرعامــل نیــروگاه 
در بیــان چشــم انداز می گویــد:" ایمنــی را در تمــام فرآیندهــای 
ــه  ــد به طوری ک ــی می بین ــی و اساس ــزء اصل ــوان ج ــازمان به عن س
چیــز  تنهــا  کــه  می داننــد  ایشــان  ذینفــع  طرف هــای  همــه 
ــان ها  ــه انس ــی ب ــازمان بی توجه ــن س ــا ای ــت در کار ب غیرقابل گذش
اســت. مدیــر ارشــد قطعــاً ریســک هایی کــه در خــارج از محیــط کار 
ــان را  ــای ایش ــی خانواده ه ــان و حت ــواده و ... کارکن ــه، خان در جامع

ــه دارد. " ــش برنام ــرای کنترل ــایی و ب ــد، شناس ــد می کن تهدی
ــتورالعمل های کاری:  ــا و دس ــررات، رویه ه ــن و مق ج: قوانی
ازنظــر افــراد مصاحبه شــونده، قوانیــن و مقــررات و اســتانداردها 
به عنــوان خطــوط راهنمــا و حداقــل معیارهــا، بــرای نیــل بــه 
ــا  ــن، رویه ه ــاعه قوانی ــازی و اش ــت. مستندس ــروری اس ــداف ض اه
و دســتورالعمل های کاری هــم جنبــه آموزشــی داشــته و هــم 
ــن  ــد. ای ــان می ده ــازمان را نش ــول در س ــای کاری قابل قب معیاره
قوانیــن و مقــررات مــرز مشــخصی دارنــد و آن قابلیــت اجــرا، 
ــه افراط وتفریــط، اجتنــاب از نمایشــی بــودن آن هــا  پرهیــز از هرگون
و اســتفاده از یــک ابــزار نمایــش می باشــند. مــاک عملکــرد، 
اســتانداردهای ملــی و یــا بین المللــی اســت کــه بــرای نیــل بــه یــک 
ســطح مناســبی از فرهنــگ ایمنــی الزم اســت مدنظــر قــرار گیــرد.
ازنظــر مصاحبه شــوندگان،  ایمنــی و بحــران:  د: مدیریــت 
مدیریــت ایمنــی و بحــران مهم تریــن عامــل ایجــاد و ارتقــاء 
فرهنــگ ایمنــی اســت کــه بعــد از مدیریــت ارشــد می توانــد 
ــرد  ــرای رویک ــک و اج ــت ریس ــد. مدیری ــرح باش ــازمان مط در س
ــه و  ــه حادث ــروز هرگون ــل از ب ــا قب ــود ت ــث می ش ــگیرانه، باع پیش
بیمــاری شــغلی، عوامــل آن شناسایی شــده و تحــت کنتــرل درآیــد. 
ــر حــوزه مدیریتــی بناشــده  رئیــس اداره آمــوزش گفــت:" ایمنــی ب
کــه شناســایی حوزه هــای ریســکش، شناســایی ریســک های شــغلی 
ــوادث  ــبه ح ــوادث و ش ــا، ح ــل رویداده ــاً تجزیه وتحلی اســت." ضمن
ــگ آن  ــی و فرهن ــداوم ایمن ــود م ــظ و بهب ــرای حف ــت ب ــی اس راه
ــای  ــده و راه ه ــراری تهدیدکنن ــرایط اضط ــایی ش ــن شناس و همچنی
ــه  ــن یافت ــی. ای ــای احتمال ــش بحران ه ــا کاه ــرل و ی ــذف، کنت ح
بــا نتایــج تحقیــق محمــد فــام در ســال 1389 مطابقــت دارد. 
ــطح  ــاء س ــرای ارتق ــزی ب ــه برنامه ری ــد ک ــق دریافتن ــن تحقی در ای
فرهنــگ ایمنــی در صنعــت امــری بســیار ضــروری می باشــد. ازنظــر 
ــبت  ــت نس ــران می بایس ــی و بح ــت ایمن ــوندگان، مدیری مصاحبه ش
بــه اجــرای قوانیــن و اجــرای اصولــی کارهــا و اســتانداردهای تعهــد 
شــده نظــارت نمــوده و بــرای تشــویق و تنبیــه در حوزه هــای 
ــد  ــر واح ــد:" اگ ــی می گوی ــین ایمن ــد. تکنس ــدام نمای ــط اق مرتب
ایمنــی عملکــرد مناســبی داشــته باشــد مســلماً یــک نقطــه شــروعی 
اســت بــرای بقیــه قســمت ها. "همچنیــن کارشــناس بهداشــت 
ــتم های  ــی، از سیس ــگ ایمن ــج فرهن ــرای تروی ــت:" ب ــه ای گف حرف
ــه  ــج مطالع ــم." نتای ــه بایســتی بیشــتر اســتفاده کنی ــاداش و تنبی پ
کنــت جــی نیلســن در ســال 2012 نشــان داد کــه بهبــود عملکــرد 
ــاخص های  ــی و ش ــًا روی ایمن ــی و بهداشــت متقاب ــای ایمن واحده
ــرات قابل ماحظــه ای را در  ــوده و تغیی ــذار ب ــی تأثیرگ ــگ ایمن فرهن
ــد صدمــات خواهــد داشــت ]11[. در تحقیــق مشــابهی  کاهــش رون
ــاط  ــه ارتب ــان داد ک ــج نش ــد نتای ــام ش ــال 2014 انج ــه در س ک
ــی  ــگ ایمن ــی و فرهن ــردی ایمن ــاخص های عملک ــن ش ــادی مابی زی
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وجــود دارد ]12[. به صــورت کلــی فرهنــگ ایمنــی اســتداللی اســت 
ــی  ــود عملکــرد ایمن ــا در جهــت بهب ــادات و رفتاره ــرای شــیوع ع ب
و بهداشــت. ایــن نتیجــه تحقیقــی اســت کــه توســط چودهــری در 
ــق  ــن تحقی ــج حاصــل از ای ــا نتای ــد و ب ــه دســت آم ــال 2007 ب س

مطابقــت دارد ]13[.
ــگ  ــاس فرهن ــوندگان اس ــر مصاحبه ش ــردی: از منظ ــل ف ذ: عوام
ایمنــی بــه خانــواده مربــوط می شــود. جایــی کــه شــخصیت انســان 
در آنجــا ایجــاد و رشــد نمــوده اســت. شــخصیت آدم هــای منطقــی، 
ــا افراطــی، شــجاع، ترســو و منفــی گــرا و ...  ــه رو و ی معتــدل و میان
ــتند  ــان داش ــوندگان اذع ــرد. مصاحبه ش ــکل می گی ــواده ش در خان
ــردی  ــل ف ــی از عوام ــدر یک ــواد مخ ــه م ــاد ب ــکل و اعتی ــرف ال مص
ــر فرهنــگ ایمنــی تأثیرگــذار اســت. تکنســین روز کار  اســت کــه ب
ــوارد  ــه م ــکاران نســبت ب ــن ســن، هم ــاال رفت ــا ب ــت:" ب ــی گف ایمن
ــد:"  ــزه گفتن ــش انگی ــان نق ــر می شوند."ایشــان در بی ــی مقیدت ایمن
وقتــی نیــروی کار انگیــزه و رضایــت شــغلی نداشــته باشــد مســلماً 
ــه ای گفــت:  ــر اســت. " کارشــناس بهداشــت حرف روی حــوادث تأثی
" بارهــا در اثــر وجــود شــرایط و یــا اعمــال ناایمــن حوادثــی اتفــاق 
ــه سرنوشــت و قســمت  ــی را ب ــروز خســارات جان می افتــد ولیکــن ب
ــش  ــان نق ــی در بی ــیفت ایمن ــئول ش ــد." مس ــبت می دهن ــرد نس ف
ــت  ــوان سرپرس ــدر به عن ــه پ ــر اینک ــه خاط ــد:" ب ــواده می گوی خان
خانــواده اســت و کارکنــان هــم حــاال کــه پــدر شــدند به ســامتی و 

ایمنی شــان اهمیــت می دهنــد."
ر: ســبک مدیریــت و ارتباطــات کاری: مصاحبه شــوندگان 
ــان  ــری کارکن ــازمان در رهب ــد س ــت ارش ــبک مدیری ــد س معتقدن
ــود فرهنــگ  ــد در بهب ــا مشــارکتی می توان به صــورت اســتبدادی و ی
ایمنــی مؤثــر باشــد. ازنظــر ایشــان ســبک مدیریــت باعــث می شــود 
تــا کارکنــان خــود را موظــف بــه اجــرای بی چون وچــرای دســتورات 
مدیریتــی دانســته و حــق هیچ گونــه انحــراف و یــا حتــی اظهارنظــری 
ــت  ــته و سرنوش ــود دانس ــازمان را از آن خ ــه س ــا اینک ــته و ی نداش
ــان در  خــود را از ســازمان جــدا نمی داننــد. در ســازمانی کــه کارکن
تصمیمــات مدیریتــی ســازمان مشــارکت می کننــد می تــوان انتظــار 
ــظ و  ــده و حف ــزی ش ــی پایه ری ــی به خوب ــگ ایمن ــا فرهن ــت ت داش

ــود.  ــی نم ــاء آن را پیش بین ارتق
ــران  ــتان و مدی ــان، سرپرس ــد کارکن ــارکت و تعه ز: مش
میانــی: مصاحبه شــوندگان معتقدنــد کــه مشــارکت دادن کارکنــان 
ــا  ــرل آن ه ــی ریســک خطــرات و کنت ــایی و ارزیاب در پروســه شناس
ــث  ــی باع ــه آموزش ــدا از جنب ــت. ج ــر اس ــی مؤث ــگ ایمن ــر فرهن ب
ــردد.  ــهیل گ ــازمان تس ــی در س ــن ایمن ــرای قوانی ــا اج ــود ت می ش
مشــارکت و تعهــد کلیــه افــراد، باعــث می شــود تــا جــوی در 
ــک ســطح  ــه ی ــل ب ــه ســمت نی ــی ب ــازمان ایجــاد شــود تاجریان س
عالــی از فرهنــگ ایمنــی ایجادشــده و هرگونــه انحــراف افــراد و یــا 

پیمانــکاران از ایــن جریــان، نمــود داشــته و غیرعــادی جلــوه کنــد. 
معــاون مهندســی و برنامه ریــزی نیــروگاه گفــت:" مشــارکت و مقیــد 
شــدن افــراد یــک ســازمان در جهــت بهبــود ایمنــی باعــث می شــود 
ــن جهــت حرکــت  ــز به طــور ناخــودآگاه در ای ــراد ناایمــن نی ــه اف ک
کننــد." یکــی دیگــر از مســئولین شــیفت های ایمنــی گفــت:" اگــر 
ــد  ــدام کنن ــاح آن اق ــری اص ــص و پیگی ــکاس نواق ــان در انع کارکن

ــا." ــن Near miss ه ــًا همی ــود. مث ــد ب ــی خــوب خواه خیل
ــازمانی  ــل برون س ــن عوام ــازمانی: مهم تری ــل برون س س: عوام
ــت در  ــا کفای ــود و ی ــدم وج ــش، ع ــف دان ــد از: ضع ــارت بودن عب
بهداشــت،  نظــارت مراجــع ذیصــاح نظیــر وزارت کار، مراکــز 
بادی هــای  اکستریشــن  محیط زیســت،  بیمــه،  علــوم،  وزارت 
ــروگاه  ــل نی ــاور مدیرعام ــران و... مش ــی در ای ــازمان های بین الملل س
بایــد در مــورد شایســتگی های  ناظــر  می گویــد:" ســازمان های 
ــند،  ــختگیر باش ــیار س ــه بس ــامت جامع ــت و س ــی، محیط زیس آدم
ولــی نیســت و این هــا منجــر بــه فاجعــه ای شــده کــه امــروز داریــم 
ــت  ــه ای سال هاس ــت حرف ــی، بهداش ــانس ایمن ــم، فوق لیس می بینی
ــرف 30  ــوژی به ص ــانس ادیول ــا لیس ــت ام ــه اس ــس مدرس ــه رئی ک
واحــد HSE می شــود مدیــر HSE خطرناک تریــن صنعــت اســتان. 
ــراض نمی کنند."عوامــل  ــم اعت ــن مملکت ــک از ســازمان های ای هیچ ی
دیگــری نظیــر ضعــف مدیــران در طراحــی و ایجــاد معیارهایــی بــرای 
ــتگاه  ــت دس ــی، عدم حمای ــت ایمن ــر وضعی ــارت ب ــری و نظ اندازه گی
قضــا، بــی ارزش بــودن جــان آدم هــا، باعــث شــده تــا وضعیــت ایمنــی 
ــد:"  ــز کشــیده شــود. مســئول شــیفت ایمنــی می گوی ــه رکــود نی ب
بــه نظــر مــن شــرایط رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را بایــد گســترش داد. 
ــی  ــطح ایمن ــردن س ــاال ب ــی در ب ــاه اجتماع ــای رف ــن حداقل ه تأمی
ــر از  ــی دیگ ــد." یک ــذار باش ــد تأثیرگ ــی می توان ــرکت های صنعت ش
ــا  ــطه تحریم ه ــه به واس ــت ک ــرایطی اس ــازمانی ش ــل برون س عوام
و وضــع اقتصــادی نابســامان ایجادشــده اســت. معــاون مهندســی و 
برنامه ریــزی نیــروگاه گفــت:" تحریم هــای اقتصــادی باعــث شــده تــا 
ارتبــاط اقتصــادی مــا بــا شــرکت های تولیدکننــده مطــرح دنیــا قطــع 
و یــا محــدود شــود خیلــی وقت هــا هــم بــا مداخلــه واســطه ها و بــا 
ــوند.  ــداری می ش ــزات خری ــری تجهی ــد براب ــای چن ــرف هزینه ه ص
ــایل و  ــا وس ــا ب ــازند ی ــود بس ــته های خ ــا داش ــد ب ــع مجبورن صنای
ــق  ــر رتق وفت ــرکت های نامعتب ــاخت ش ــا س ــی و ی ــزات تقلب تجهی

کننــد."
از منظــر  ش: تأمیــن زیرســاخت ها و مدیریــت منابــع: 
بین المللــی  کاری  اســتانداردهای  اســت  الزم  مصاحبه شــوندگان، 
اجــرای  بــرای  و  شــده  بومی ســازی  یــا  و  شــده  الگوبــرداری 
هدفمنــد آن هــا، بایســتی از منابــع الزم بهــره گرفــت. اپراتــور 
ایمنــی و آتش نشــانی گفــت: "اســتانداردهای کاری بین المللــی 
ــی  ــر، تکنســین ایمن ــه ای دیگ ــد بومی ســازی بشــود." در مصاحب بای
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ــوژی و اســتانداردهای روز دنیــا  گفــت:" کیفیــت تجهیــزات را تکنول
تعییــن می کنــد. بنابرایــن الزم اســت کــه صنعــت بــرق بــا تغییــرات 
تکنولــوژی و اســتاندارد پیــش بــرود." مشــاور مدیرعامــل می گویــد:" 
در ایــران بــرای تک تــک تجهیــزات ایمنــی فــردی، ســازمان مرتبــط 
ــار  ــان اظه ــد." ایش ــز را ندارن ــگاه مجه ــص و آزمایش ــًا متخص اص
ــرای 60 ســال پیــش اســت  ــا، ب داشــتند:" اســتانداردهای ایمنــی م
کــه خودشــان هــم بــرای 70 تــا 80 ســال قبــل اروپــا بــوده اســت."

تصویر 2: مدل فرهنگ ایمنی در نیروگاه های حرارتی ایران

بحث
هــدف ایــن مطالعــه شناســایی مؤلفه هــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی 
در نیروگاه هــای حرارتــی ایــران بــا اســتفاده از روش نظریــه مبنایــی 
بــود. به عنــوان اصلی تریــن مؤلفــه، ســاختارهای صاحیــت، آمــوزش 
ــی و  ــت ایمن ــا مدیری ــط ب ــای مرتب ــد. تم ه ــایی ش ــی شناس و آگاه
ــن  ــی داد. در ای ــاص م ــود اختص ــه خ ــرار را ب ــترین تک ــران بیش بح
ــل  ــی، تجزیه وتحلی ــزارش ده ــتم گ ــک، سیس ــت ریس ــه مدیری مؤلف
Anomaly هــا، حــوادث و شــبه حــوادث، تشــویق و تنبیــه ایمنــی، 
توجــه بــه چهــار فــاز مدیریــت بحــران و ... و تأثیــر توجــه بــه ایــن 
ــد مصاحبه شــوندگان  ــورد تأکی ــی م ــگ ایمن ــاخه ها روی فرهن زیرش
قــرار گرفــت. در تحقیقــی کــه توســط گویــرون شــی در ســال 2012 
انجــام شــد یافته هــا نشــان داد کــه در وهلــه اول یــک برنامــه جامــع 
)چرخــه PDCA( نیــاز اســت و بــا اســتفاده از مــدل SCAT و در 
ــروز خطاهــای انســانی ایــن برنامــه آزمایــش  جهــت پیشــگیری از ب
ــج مطالعــات  ــا نتای ــن تحقیــق ب ــج ای ــد ]14[. نتای و پیشــنهاد گردی
کریســتوفر ب فرایــزر منطبــق اســت. در ایــن تحقیــق کــه در ســال 
ــتم های  ــامل سیس ــی ش ــته بندی کل ــار دس ــد چه ــام ش 2011 انج

ــه  ــان و توج ــئولیت پذیری کارکن ــه، مس ــت دوطرف ــی، حمای مدیریت
مدیریــت مؤثــر تشــخیص داده شــدند. در مؤلفــه سیســتم های 
دســتورالعمل ها  ایمنــی،  خط مشــی  زیرشــاخه های  مدیریتــی 
و قوانیــن، آمــوزش، مشــارکت کارکنــان، گــزارش رویدادهــا و 
ــویق و  ــی، تش ــزی ایمن ــی و ممی ــات، بازرس ــوادث و اتفاق ــز ح آنالی
ــنهادات  ــی، پیش ــکیات ایمن ــا و تش ــار کاری، کمیته ه ــه، فش تنبی
ــن  ــاً همــه ای ــه تقریب ــد ک ــی وجــود دارن ــی باالخــره جــو ایمن ایمن
زیرشــاخه ها نیــز در تحقیــق حاضــر در زیرمجموعــه مدیریــت ایمنــی 
ــنی  ــر ش ــال 2014 دکت ــت ]15[. در س ــاهده اس ــران قابل مش و بح
ــگ  ــی، فرهن ــوادث صنعت ــی های ح ــه "در بازرس ــت ک ــب دریاف چی
ایمنــی به عنــوان یــک فاکتــور قابل ماحظــه ای شناسایی شــده و 
ــوی،  ــی ق ــگ ایمن ــک فرهن ــه ســازمان های دارای ی پذیرفته شــده ک
در پیشــگیری از بــروز حــوادث و صدمــات صنعتــی مؤثرتــر بوده انــد. 
ــک بخــش اساســی از  ــی و بهداشــت ی ــای ایمن ــاغلین در واحده ش
ــود  ــه ســزایی در بهب ــت ریســک هســتند و نقــش ب سیســتم مدیری
ــا  ــروز بیماری ه ــد و پیشــگیری از ب ــی در کار رادارن بهداشــت و ایمن
ــوم  ــت و عم ــان، صنع ــرای کارکن ــع ب ــغلی به طورقط ــات ش و صدم
جامعــه مهــم اســت. فرهنــگ ایمنــی روی عــادات کل افــراد، باورهــا 
ــوده و شــدیداً روی حــوادث و صدمــات  ــد آن هــا تأثیرگــذار ب و عقای
ــای  ــز مقوله ه ــق حاضــر نی ــذار اســت ]16[. در تحقی شــغلی تأثیرگ
ــورد  ــوادث م ــگیرانه ح ــرد پیش ــک و رویک ــت ریس ــتم مدیری سیس
تأکیــد قرارگرفتــه و مشــارکت و تعهــد کارکنــان نیــز به عنــوان یکــی 
ــده اند. ــی شناسایی ش ــگ ایمن ــر فرهن ــر ب ــای مؤث ــر از مؤلفه ه دیگ
تأکیــد  بیشــترین  بحــران،  و  ایمنــی  مدیریــت  از  بعــد 
مصاحبه شــوندگان بــر تعهــد مدیریــت و دیــد و نگــرش ایشــان بــود. 
در اکثــر تحقیقــات Leadership & commitment به عنــوان 
ــت  ــده اس ــی تعیین ش ــگ ایمن ــر فرهن ــر ب ــه مؤث ــن مؤلف اصلی تری
کــه  داد  نشــان  میــادی   2000 ســال  تحقیــق  به عنوان مثــال 
مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ایمنــی در ایــن محیط هــا 
عبارت انــد از: تعهــد مدیریــت، اولویــت ایمنــی، ارتباطــات، قوانیــن و 
مقــررات ایمنــی، فضــای حمایتــی، مشــارکت کارکنــان، اولویت هــای 
ــط  ــک و محی ــان از ریس ــی، درک کارکن ــه ایمن ــاز ب ــان و نی کارکن
ــرش و  ــد و نگ ــتند دی ــاد داش ــوندگان اعتق کاری ]17[. مصاحبه ش
ــم در  ــی بســیار مه ــت ارشــد ســازمان عامل ــری مدیری ــد و رهب تعه
ــه  ــن یافت ایجــاد و اســتقرار فرهنــگ ایمنــی در ســازمان اســت و ای
ــد در  ــوار هاول ــان ای ــای ج ــش آق ــل از پژوه ــج حاص ــا نتای ــاً ب دقیق
ــق ایشــان در ســال 2010 نشــان  ــج تحقی ــروژ مطابقــت دارد. نتای ن
می دهــد کــه نگــرش مدیریــت تأثیــر بســیار زیــادی روی خط مشــی 
ــج  ــا نتای ــق ب ــن تحقی ــای ای ــرکت ها دارد ]18[. یافته ه ــی ش ایمن
مطالعــات لــی وانــگ در چیــن در ســال 2012 کامــًا تطابــق دارد. در 
مدلــی کــه ایشــان ارائــه کردنــد شــاخص های ایمنــی درون و بیــرون 
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ســازمانی نظیــر تعهــد ســازمانی، ایمنــی ســازمانی، قوانیــن ایمنــی، 
رفتــار ایمنــی، آمــوزش، رفتــار مدیریــت، سیســتم تشــویق و تنبیــه 
ــازی و کار  ــی، استانداردس ــزارش ده ــگ گ ــی، فرهن ــوزه ایمن در ح
تیمــی مطــرح شــد ]19[. از 9 مؤلفــه شناسایی شــده ایــن تحقیــق، 
ــا خــارج از کشــور وجــود  ــی داخــل و ی ــات قبل ــه در تحقیق 7 مؤلف
ــع  ــی دارد، جام ــات قبل ــا مطالع ــق ب ــن تحقی ــه ای ــی ک دارد. تفاوت
ــق  ــه و از طری ــی مصاحب ــه ط ــت ک ــا اس ــودن مؤلفه ه ــل ب و کام
پژوهــش کیفــی حاصل شــده اند. در تحقیقــات قبــل، ســاختاری 
ــدارد  ــود ن ــع وج ــت مناب ــاخت ها و مدیری ــن زیرس ــوان تأمی ــا عن ب
ــی  ــعه یافته صنعت ــورهای توس ــز کش ــه تمای ــت وج ــه عل ــاید ب و ش
ــی از  ــد یک ــخص ش ــاً مش ــد. ضمن ــعه باش ــورهای درحال توس و کش
ــواده اســت.  ــی، خان ــگ ایمن ــر فرهن ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عوام مهم تری
ضمنــاً تحکیــم بنیــان خانــواده و وابســتگی فــرد بــه خانــواده یکــی از 
مهم تریــن عواملــی اســت کــه فــرد را در رعایــت قوانیــن و مقــررات 
ایمنــی مقیدتــر می ســازد کــه در تحقیــق حاضــر ایــن پارامترهــا در 
زمــره عوامــل فــردی دســته بندی شــدند امــا در تحقیقــات خــارج از 

ــدارد. ــواده جایگاهــی ن کشــور، خان
در ایــن تحقیــق، تأثیرپذیــری فرهنــگ ایمنــی از ضعــف دانــش فنی 
روز دنیــا و نیــز وجــود ضعــف مدیریــت، جــو حاکم بــر جامعــه، عدم 
ــه  وجــود نظــارت کافــی از ســوی مراجــع ذیصــاح و کم توجهــی ب
ــامان  ــاع نابس ــا و اوض ــع تحریم ه ــان به تب ــامت کارکن ــی و س ایمن
اقتصــادی کشــور و نقدینگــی نیروگاه هــای حرارتــی، تحــت عنــوان 
در  درصورتی کــه  شــد  مشــخص  برون ســازمانی  عوامــل  کلــی 
ــی  ــر جایگاه ــای فوق الذک ــور مؤلفه ه ــارج از کش ــای خ پژوهش ه
بــا  اقتصــادی  ارتبــاط مشــکات  البتــه در خصــوص  ندارنــد. 

ــی  ــاز، یحی ــران ساخت وس ــن کارگ ــن در بی ــای ناایم ــروز رفتاره ب
خســروی بــه نتایــج مشــابهی نیــز دســت یافته بــود ]6[. همچنیــن 
ــی از فرهنــگ  ــری فرهنــگ ایمنــی در نیروگاه هــای حرارت تأثیرپذی
و جــو ایمنــی در کل کشــور شــاید خــاص ایــران باشــد و در 
مطالعــات قبــل مــوارد مشــابهی یافــت نشــد ]20[. البتــه در مقیاس 
ــده در ســال 2012 دریافــت کــه محیــط  ــر اســماعیل فری کوچک ت
ــل اســت  ــی قابل تأم ــر فرهنــگ ایمن ــر ب ــل مؤث ــک عام ــوان ی به عن
]21[. در تحقیــق حاضــر یافته هــا نشــان داد کــه وضعیــت ایمنــی 
ــا  ــب آن ه ــرای مناس ــا اج ــی و ی ــن کنترل ــود قوانی ــه، وج در جامع
و مهم تــر از همــه عملکــرد ســازمان های نظارتــی و دانشــگاه ها 
ــی هســتند کــه روی وضعیــت فرهنــگ ایمنــی تأثیرگــذار  از عوامل

هســتند.

نتیجه گیری
ــای  ــود نیروگاه ه ــا پیشــنهاد می ش ــایی مؤلفه ه ــه شناس ــه ب ــا توج ب
بــرای بهبــود مؤلفه هــای مؤثــر بــر فرهنــگ ایمنــی و ســایر 
ــاً  ــد. ضمن ــن کنن ــی تدوی ــه عملیات ــاخه های آن، پروژه/برنام زیرش
ــی و  ــی را در ســازمان ارزیاب ــی اســتقرار فرهنــگ ایمن ــت فعل وضعی
مطابــق بــا طــرح نردبانــی، بــرای بهبــود و رســیدن بــه درجــات عالیه 
آن )ســطح Generative( برنامه ریــزی نماینــد. بدیــن منظــور 
ــر اســاس پرسشــنامه  پیشــنهاد می شــود ارزیابــی فرهنــگ ایمنــی ب

ــود. ــام ش ــالیانه انج ــورت س ــردی به ص ــاخص های عملک و ش
ــی اســتخراج شــد  ــگ ایمن ــت فرهن ــا مرکزی ــه ب ــی ک ــدل مفهوم م
نشــان می دهــد کــه مدیریــت ارشــد ســازمان می بایســت بــرای هــر 
یــک از ایــن مؤلفه هــا برنامــه بهبــود در نظــر گرفتــه و اجــرا نمایــد.
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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.
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