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مروری

 آناهیتا خاقانی، کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست  دکتر عماد رعایایی، معاون طرح هاي مطالعاتی شرکت ملی نفت 

بیست و پنج نشانه ی وجود یک فرهنگ متعالی در هر سازمان

مقدمه
به نقل از اوشــا، فرهنگ  ایمنی از باورها، اعمال 
و رفتارهای مشترکی که در یک سازمان وجود 
دارد، تشکیل می شود. فرهنگ، جوی است که 
از آن دسته باورها، رفتارها و... ایجاد شده است 

که رفتار ما را شکل می دهد.  
بر اســاس این تعریف، سنجش فرهنگ ایمنی، 
دشوار است. چگونه می توانیم ارزش ها، باورها و 

رفتارها را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم؟ 
در ادامــه، به 25 شــیوه جهــت تعیین وجود 

فرهنگ ایمنی متعالی اشاره شده است.

1- تعهد رهبری محسوســی در تمامی ســطوح 
سازمان وجود دارد.

تعهد رهبری )یا فقدان آن( به ایمنی همیشــه 
نمایانگر می شــود. در واقع ارزش های موردنظر 
مدیران، مواردی هســتند که اجرا می شوند. در 
فرهنگ های ایمنی متعالی، مدیریت سازمان از 
طریق اقدامات و قدرت بخشیدن به دیگران در 
اجرای نوآوری های ســازمانی برای به کارگیری 
اصول ایمنی، تعهد خود نســبت به ایمنی را به 

اثبات می رساند. 

2- کلیه ی کارکنان ســازمان، دانــش ایمنی و 
بهداشت مرتبط با شــرح وظایف شغلی خود را 

عمال به نمایش می گذارند.
هنگامی که چیزی را ارزش گذاری می کنید، 
زمان و انرژی  که برای بهتر شــدن آن صرف 
می کنید، کامال ارزشــمند است. در فرهنگ  
ایمنــی متعالــی، دانش ایمنی و بهداشــت 
مرتبــط با شــرح وظایف شــغلی در تمامی 
کارکنان ســازمان نهادینه شــده اســت. به 
عبــارت دیگــر، آنهــا در مســائل ایمنی با 
یکدیگر رقابــت می کنند و به نقش و وظایف 

خود اشــراف دارند و عمــال آن را به نمایش 
می گذارند.

3- تعریف مشــخصی از فرهنگ موردنظری که 
سازمان قصد دارد به آن دست یابد، وجود دارد.

قدم هایی را که در راستای ارتقا فرهنگ ایمنی 
که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد می توان 
برداشــت، با تعیین هدف امکان پذیر است. باید 
آن را روی کاغــذ آورد. مرحله ای که در آن قرار 
داریم بایستی مشخص شود. نقشه ای برای انجام 
دادن آن طراحی شــود. درســت است که این 
یک استراتژی ساده است اما نباید ساده از کنار 
آن گذشت. بایســتی اطمینان حاصل شود که 
برنامه ای که ارائه می شــود یک تعریف واضح از 
آنچه قصد دســتیابی به آن وجود دارد را نشان 

می دهد.

4- رقابت بین اولویت تولیــد یا ایمنی، اندک 
است. همیشه اول ایمنی، بعد کار!

بایستی در ســازمان، برنده ی تقابل بین تولید 
و ایمنی، تعیین شــود. آیا ایمنی همیشه برنده 
اســت یا تنها زمانی برنده اســت که به دست 
آوردن آن آسان باشد؟ ایمنی همیشه باید اول 
باشــد، در غیر این صورت یک فرهنگ مسموم 

حاکم بر سازمان است. به همین سادگی! 

5- شواهد قابل توجهی از تخصیص سرمایه گذاری 
برای بهداشت و ایمنی وجود دارد.  

شعارهای ایمنی خوب هستند، اما ایجاد فرهنگ 
ایمنی متعالی نیازمند تخصیص منابع اســت. 
پیشــرفت باید صورت گیرد. اگر تامین بودجه 
برای ایمنی یک مشــکل مداوم و پایدار و بدون 
شــواهد و اسناد مالی باشــد، احتماال فرهنگ 

ایمنی دچار اختالل است.

6- فرصت های بهبودی و پیشرفت، پیش از بروز 
مشکل، شناسایی و برطرف می شوند.

سازمان های فعال و پیشرو، مشکالت را قبل از 
آنکه آنها به خسارات مالی و جانی تبدیل شوند، 
شناســایی می کنند. مدیران ایمنی که به طور 
پیشتاز پیشگیرانه، عوامل ریسک را پیدا و آنها 
را کنترل می کنند، مشکالت و خطرات را قبل از 

آنکه اتفاق بیفتند، شناسایی می کنند.

7- ارتباطــات منظــم و گســترده ای در مورد 
موضوعات ایمنی و بهداشت وجود دارد.

ارتباطــات. وجود فرآیند  ارتباطات،  ارتباطات، 
ارتباطی موثر درون سازمانی در خصوص ایمنی، 
ســبب افزایش آگاهی درباره ی ایمنی می شود 
که خود منجر به انتقال دانش ایمنی و متعاقبا 
توانمندسازی افراد سازمان و رسیدن به موفقیت 

می شود.  

8- سیستم انضباطی عادالنه و منصفانه ای نسبت به 
همه ی کارکنان برقرار است.

مــا در دنیــای عمــل و عکس العمــل زندگی 
می کنیم. هــر آنچه بکارید همان را برداشــت 
می کنید. تنظیم یک سیستم منظم و مشخص 
برای رفتار ایمن، گامی بســیار مهم در راستای 
نشان دادن این است که شما به ایمنی همانقدر 

که ادعا می کنید، اهمیت می دهید.

9- مشــارکت قابل توجهی در خصوص رعایت 
موارد ایمنی و بهداشــت میان کارکنان سازمان 

وجود دارد.
ایمنی، وظیفه ای همگانی اســت و کلیه ی افراد 
بایستی وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهند. از 
مدیرعامل تا مدیر ایمنی، سوپروایزر و کارکنان 
شاغل در سایت و کارگاه ها، همگی باید همکاری 
کنند تا ایمنی برقرار باشد. نیاز است که کلیه ی 
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کارکنان سازمان نقش بسزایی در راستای تحقق 
ایمنی ایفا کنند.

10- مدیران، در محل کارگاهی و سایت حضور 
یافتــه و از نزدیک زمان کافــی را با اپراتورها و 

کارکنان کارگاهی سپری می کنند.
مدیران ارشد موفق حوزه ی ایمنی، زمان کافی 
را به حضور در میان کارکنان واحدهای عملیاتی 
اختصاص می دهند. جایی کــه کار اصلی انجام 
می شــود، یعنی محیط کارگاهی و سایت های 
عملیاتــی. آنجا جایی اســت کــه می توان به 
مشــکالت پی برد و نظــرات اپراتورها را مورد 
بررســی قرار داد. مدیر، مســئولیت های پشت 
میزی دارد، درســت اســت. اما مدیران خوب 
مدیرانی هستند که به میدان عمل آمده و خود 

پای کار می روند.

11- میزان مشــارکت در همه ی زمان ها باالست 
باانگیزه بودن کارکنان  نشان دهنده ی  که خود، 
اســت و این که تالش شــما در جهت اشاعه ی 
نوآوری ها در زمینه ی فرهنگ ایمنی و بهداشت 

موثر واقع شده است.
موفقیــت در ایمنی، موفقیت های بیشــتری را 
به همراه می آورد. فرهنگ ایمنی، چرخی است 
که این پدیده را به حرکت درمی آورد. هنگامی 
که درصد همکاری باال باشــد، یعنی ســازمان 
توانسته  اســت حرکت شــتابدار مثبتی برای 

اقدامات آینده ایجاد کند.

12- کارکنان سازمان، مشارکت فعالی در زمینه ی 
نوآوری هــای ایمنی و بهداشــت دارند که این 
مسئله، نتایج ملموســی را برای شرکت به همراه 

خواهد داشت. 
کارکنان دو دســته اند، دســته ای که درگیر 
ابتــکار عمل ها و اصــول ایمنی هســتند و 
دســته ی دیگری که نسبت به مسائل ایمنی 
بی اعتنا بوده و مدیریت را در هاله ای از ابهام 
در جریان کار و پایــان آن باقی می گذارند. 
کارکنان مشــارکت کننده، درگیر و فعال در 
بوده  پربازده تر  و  مفیدتــر  ایمنــی،  حوزه ی 

و نتایج محســوس تری را بــه مدیریت ارائه 
می دهند.

13- کارکنان به دلیل تعهد شــرکت نســبت به 
ســالمتی و رفاه آنها، رضایت شــغلی زیادی را 

گزارش می دهند. 
تعامــل و حفــظ کارکنــان، امر مهمــی برای 
ســازمان ها در سراســر جهان اســت. با رشد 
خیره کننــده ی خألهای اســتعدادی و مهارتی 
بازنشســته، وارد  افراد  مانند جانشــین پروری 
کردن نیروهای کار در دایره ی سالمت و ایمنی، 
می تواند فرهنگ ساز باشد. این کار را انجام دهید 
و خــود را در دریایی از کارمندان رضایت مند و 
بــا فرهنگ ایمنی که برای داشــتن آنها تالش 

می کردید، پیدا کنید.

14- ایمنی، اولین مورد در دستور کار هر جلسه 
است.

ایمنــی باید در اولویت صورت جلســات و امور 
ســازمان قرار داشــته باشــد. یا ایمنی باید در 
اولویت قرار گیرد یا بایستی طی پیامی واضح و 
شفاف به همگان، بی اهمیت بودن مسائل ایمنی 

اعالم شود.  

15- کارکنان شرکت، مسائل ایمنی را به راحتی 
به سرپرستان خود، گزارش می دهند.

کارکنان ســازمان باید احساس خوبی از گفتن 
مشکالت ایمنی به کارشناسان ارشد خود داشته 
باشند. نباید احساس کنند که به آنها بی اعتنایی 
شده و یا بدتر، قرار است بابت گزارش نواقص و 
مسائل تنبیه شوند. این امری مهم در مشخص 
کردن فرهنگ ســازمانی است. کارکنان باید از 
مطرح کردن نواقص  و مســائل ایمنی موجود، 
احســاس امنیت کننــد و به راحتــی آنها را با 

سرپرستان خود در میان بگذارند.

16- ممیزی هــای منظــم و دقیقی در خصوص 
برنامه ی ایمنی و بهداشــت شرکت توسط یک 

ممیز خارجی انجام می شود.
مدیران ایمنی موفق، آنقدر نســبت به کار خود 

اطمینان خاطر دارند که توسط یک ممیز خارج 
ســازمانی مورد بررســی و ممیزی قرار گیرند. 
بررسی شدن توســط ممیز داخلی و پشت میز 
نشســتن و اختیار امور را به وی منتقل کردن 
جهت بازرسی، یک جنبه است و بررسی شدن 
توســط یک ممیز خارجــی و رویارویی با یک 
چالش واقعــی، جنبه ای دیگر و کامال مثمرثمر 

است. 

17- ایجاد انگیــزه جهت تداوم و حفظ عملکرد 
ایمنی و بهداشــتی که این انگیزه با اعطای مکرر 
پــاداش به کارکنــان واجــد رفتارهای خوب 

سازمانی، ایجاد می شود.
برای رفتار مثبت ایمن باید پاداش در نظر گرفته 
و اعطا شــود، به طوری که باعث انگیزش رفتار 
سالم و ایمن شود. قطعا مدیران می دانند کدام 
کارمندان ارزشــمندند ولی به اندازه ی کافی به 
آنها بها نمی دهند! رفتار مثبت بایستی شناسایی 
شــود و مورد پاداش قرار گیرد. نتیجه، مبرهن 

خواهد شد.

18- رعایت ایمنی از شرایط استخدام است.
تحمل کارمندی که نســبت بــه رعایت ایمنی 
بی اعتنا اســت، واقعا غیرقابل تحمل است. بحث 
جان انســان در میان است. ایمنی باید یکی از 
شرایط استخدام باشد. اگر ســازمان به ایمنی 
بیش از مســائل و عوامل دیگر اهمیت دهد، در 
آن صــورت ایمنی به یک ارزش بنیادی تبدیل 
می شــود. هر کارمندی که به این ارزش احترام 

نگذارد باید عذر او را خواست.

19- مدیران و سرپرســتان به مســائل ایمنی که 
مطرح می شوند، به شیوه ی مثبت پاسخ می دهند.

مدیران و سوپروایزرهای خوب متوجه می شوند 
که وقتــی کارمنــدان یک مشــکل را مطرح 
می کنند، در واقع با یک فرصت برای پیشــرفت 
روبرو شــده اند. این تفکر فرصت طلبانه به آنها 
اجــازه می دهد که پاســخی هوشــمندانه به 
مشــکالت دهند و مشــکالت را به یک راهکار 

تبدیل کنند.
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تلقی  به عنوان یک ســرمایه گذاری  ایمنی   -20
می شود، نه هزینه.

شــرکت هایی که عملکرد خوبی در حوزه ی 
ایمنــی دارنــد متعاقبا بــازده خوبی هم در 
کار خواهند داشــت. با دانستن ارزش واقعی 
ایمنی، سازمان های با فرهنگ ایمنی متعالی، 
ایمنی را به عنوان یک ســرمایه گذاری تلقی 
می کنند و نه یک هزینه و خرج ترســناک و 

سرسام آور.

21- اســتانداردی دقیق برای گزارش جزئیات 
جراحات و بیماری ها وجود دارد. هیچ چیزی از 

قلم نمی افتد و مورد اغماض قرار نمی گیرد.
این نکته بســیار مهم اســت. هیچ جزئیاتی 
نبایــد پنهــان بمانــد. در فرهنــگ ایمنی 
متعالی، شــفافیت و صداقت تنها راه پیشبرد 
موفق کارها است. این نکته راجع به واقعیت 
و رویارویی با مشــکالت موجود در محل کار 

می کند. صدق 

22- تعریفــی جامع و دقیــق از اینکه موفقیت 
در برنامه ی ســالمت و ایمنی سازمان شما به چه 

معناست و جایگاه آن کجاست، وجود دارد.
چگونه می توان متوجه شــد کــه به اهداف، 
دریافت  به راحتی  اســت.  شــده  دســتیابی 
خواهد شــد، چراکه اهداف مشخصی از قبل 
تعیین شده اند و درک آن و نحوه ی دستیابی 

به آن کامال مشخص است.

23- ســازمان اختیار ایجاد تغییرات بزرگ را در 
صورت لزوم دارد.  

راه حل های ســاده، قابل تحسین هستند. اما 
بزرگی  تغیییــرات  باشــد  الزم  که  هنگامی 
شــما  ســازمانی  اختیارات  دهیــد  انجــام 
ســنجیده خواهند شــد. در فرهنگ ایمنی 
متعالــی، تصمیم های خــوب، مورد حمایت 
دســتخوش  ســازمان  تا  می گیرنــد  قــرار 
اساسی، ســرمایه گذاری های کالن  تغییرات 

یا تصمیمات دشــوار موفقی قرار گیرد.

24- به مشکالت ایمنی به موقع و به بهترین شیوه 
رسیدگی می شود.

یــک فرآیند جاری ایمنی به مشــکالت ایمنی 
به موقع و به بهترین شــیوه رسیدگی می کند. 
مخاطرات شــناخته می شوند، کنترل ها در یک 
بــازه ی زمانی عقالنی انجام می گیرند. ســاکت 
مانــدن در برابر خطرات جانــی در حالی که از 
وجود آنها آگاهی داریم قطعا نشــان از این دارد 
که ســازمان دچار غفلت و اغماض شده است و 

فرهنگ به سرعت در حال آسیب دیدن است.

25- به تمام کارکنان ســازمان اختیارات و منابع 
الزم جهت بازیابی مشکل مشــاهده شده، داده 

شده است.
در پروســه ی اســتقرار ایمنی بایــد وظایف و 
مسئولیت ها به خوبی مشخص شده باشند. برای 
آنکه کارکنان در تمام ســطوح سازمان بتوانند با 
موفقیت وظایف خود را انجام دهند، نیازمند منابع 

و اختیارات برای تصمیم گیری خواهند بود.  

منبعپانویس ها
https://ergo-plus.com/25-signs-you-have-an-awesome-safety-culture/.


