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A kutatás elméleti háttere

A biztonsági kultúra komplex megközelítése magában foglalja a jelentő (reporting), igazságos (just), alkalmazkodó (flexible), tanulni képes (learning) jellemzőket. (Reason,1998)
Egy vállalat biztonsági kultúra elemzésében meghatározó szempont, hogy a szervezeti kultúra beágyazott a nemzeti kultúrába, ill. a szervezet rendszerében szubkultúrának tekinthető,
ahol a dolgozók magas fokú biztonsági tudatossággal rendelkeznek. (Vasvári, 2009) A
vizsgált terület interdiszciplináris jellege kiterjed az ember és munkakörnyezet kölcsönhatásának tanulmányozására, az ergonómia (Antalovits, Izsó, 2000) és a szervezeti magatartás
(Bakacsi, 2006) tudományterületeinek összefüggéseire.
A kutatás célja

A vállalati biztonsági kultúra minősége hatással van a szervezetet érintő fenyegetettségek
kockázatinak csökkentésére. A „safety culture” nagymértékben befolyásolhatja pl. a tervezést/stratégiát, az üzemeltetést, a (jogi) szabályozást, a kockázatkezelést, a szervezetfejlesztést és a képzést. Célok:
1., A biztonsági kultúra fejlettségi szintjeinek elemzése, a biztonságtudatosság „érettsége”
2., Az emberi hibázás alapmodelljének megjelenése (Reason, 1994) a vállalati biztonság
fogalomkörében
3., A baleseteket befolyásoló materiális és pszicho-szociális (munka) környezet elemzése

A kutatás módszertana

a/ Az elméleti háttér áttekintése, szekunder kutatási eredmények feldolgozása
b/ Kérdőíves felmérés a vállalati hierarchia, különböző szintjein
c/ Mélyinterjúk készítése vezetőkkel
d/ Vállalati incidensek esetelemzése, a humán faktor vonatkozásában

A kutatás várható eredményei

A kutatás/felmérés adatainak feldolgozása és elemzése alapján részletes képet kaphatunk az
adott vállalat biztonsági kultúra jellemzőiről és fejlettségi szintjéről, valamint a munkavállalók biztonságtudatosságának érettségéről. A kapott eredmények tükrében feltérképezhetők a
szervezet „gyenge pontjai”, lehetővé válik a konkrét üzleti folyamatokhoz rendelhető kockázatcsökkentő megoldások kidolgozása/alkalmazása, ill. a szükséges operatív, biztonságtechnikai, módszertani, képzési feladatok támogatása, kialakítása.
A kutatás tervezett ütemezése
Téma

Felelős:

Az eredmények megosztásának tervezett módja
A kutatási eredmények folyamatosan jelennek meg publikációk, tanulmányok és konferenciák keretein belül. Felhasználhatóak lehetnek oktatási/képzési anyagokban, ill. beépíthetők a biztonságtudatosságot fejlesztő módszertanok kidolgozásába.
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