
11  TThhiiss  ppaappeerr  wwaass  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  AAmmeerriiccaann  NNuucclleeaarr  SSoocciieettyy''ss  CCoonnffeerreennccee  oonn  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt,,  JJuunnee  99,,  11999922  iinn  BBoossttoonn,,  aanndd  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  
PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  NNuucclleeaarr  SSoocciieettyy..  

SSAAFFEETTYY  AANNDD  RREELLIIAABBIILLIITTYY  IINN  IINNDDUUSSTTRRIIALL  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONNSS  A
----TTHHEE  KKEEYY  FFAACCTTOORRSS11  

  
RRoobbeerrtt  AA..  CCooookkee,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  CChhiiccaaggoo  

HHeennrryy  DD..  SSaarrkkiiss,,  TThhee  RReelliiaabbiilliittyy  GGrroouupp,,  LLiigghhtthhoouussee  PPooiinntt,,  FFlloorriiddaa  
  

IInnttrroodduuccttiioonn  
  
TThhee  lleevveell  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy  aacchhiieevveedd  bbyy  aa  ccoommpplleexx  
oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  pprrooppoosseedd  hheerree  ttoo  bbee  rreellaatteedd  ttoo  iittss  ccuullttuurree  aanndd  
aassssoocciiaatteedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall,,  wwoorrkk--uunniitt,,  aanndd  jjoobb  lleevveell  ffaaccttoorrss..  TThhee  
““ccuullttuurree””  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  aassssuummppttiioonnss,,  
ppaatttteerrnn  ooff  vvaalluueess,,  aanndd  bbeelliieeffss  tthhaatt  aarree  sshhaarreedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  
gguuiiddee  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr  [[11]]..    TThhoossee  aassppeeccttss  ooff  ccuullttuurree  tthhaatt  mmoosstt  
ddiirreeccttllyy  sshhaappee  bbeehhaavviioorr  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““nnoorrmmss  aanndd  
eexxppeeccttaattiioonnss,,””  tthhaatt  iiss,,  sshhaarreedd  aanndd  aacccceepptteedd  bbeelliieeffss  rreeggaarrddiinngg  
aapppprroopprriiaattee  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorrss..    WWhhiillee  cceerrttaaiinn  ttyyppeess  ooff  
nnoorrmmss  pprroommoottee  iinnddiivviidduuaall  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  iinn  
oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ootthheerrss  lleeaadd  ttoo  ddyyssffuunnccttiioonnaall  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  iinnhhiibbiitt  
pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  uullttiimmaatteellyy  iinntteerrffeerree  wwiitthh  
rreelliiaabbiilliittyy,,  aaddaappttaabbiilliittyy,,  aanndd  ssaaffee  ooppeerraattiioonnss..    EExxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  
tthheessee  llaatttteerr  bbeehhaavviioorrss  aarree  oofftteenn  rreeiinnffoorrcceedd,,  ggeenneerraallllyy  
uunniinntteennttiioonnaallllyy  aanndd  uunnkknnoowwiinnggllyy,,  bbyy  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess  
aanndd  pprroocceesssseess  wwhhiicchh  mmaakkee  tthheemm  sseeeemm  aapppprroopprriiaattee  oorr  iimmpplliicciittllyy  
rreeqquuiirreedd..    TThhee  ppoossiittiioonn  ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  tthhaatt  bbootthh  
oorrggaanniizzaattiioonnaall  nnoorrmmss  aanndd  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  rreeiinnffoorrccee  tthheemm  ccaann  bbee  
mmeeaassuurreedd----aanndd  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeenneerraatteedd  bbyy  qquuaannttiittaattiivvee  
aasssseessssmmeenntt  ccaann  bbee  uusseedd  bbyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  cchhaannggee  tthheeiirr  
ccuullttuurreess  iinn  aa  ddiirreeccttiioonn  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy..    TTwwoo  
rreelleevvaanntt  ddiiaaggnnoossttiicc  iinnssttrruummeennttss  aarree  ddeessccrriibbeedd  hheerree::  TThhee  
OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CCuullttuurree  IInnvveennttoorryy  aanndd  tthhee  HHuummaann  SSyysstteemmss  
RReelliiaabbiilliittyy  SSuurrvveeyy..  
  
MMeeaassuurriinngg  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CCuullttuurree  
  
TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CCuullttuurree  IInnvveennttoorryy  oorr  OOCCII  [[22]]  iiss  aann  
iinnssttrruummeenntt  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmeeaassuurree  ttwweellvvee  ddiissttiinncctt  bbuutt  iinntteerrrreellaatteedd  
sseettss  ooff  bbeehhaavviioorraall  nnoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss..    
TThheessee  nnoorrmmss  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  oonn  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  
ddiissttiinnccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  iinnddiivviidduuaall  bbeehhaavviioorr  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss----tthhee  
ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  bbeehhaavviioorrss  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  
hhiigghheerr--oorrddeerr  ““ssaattiissffaaccttiioonn  nneeeeddss””  vveerrssuuss  tthhoossee  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  
lloowweerr--oorrddeerr  ““sseeccuurriittyy  nneeeeddss””  aanndd  bbeettwweeeenn  bbeehhaavviioorrss  rreefflleeccttiinngg  aa  
ccoonncceerrnn  ffoorr  ppeeooppllee  vveerrssuuss  tthhoossee  rreefflleeccttiinngg  aa  ““ccoonncceerrnn  ffoorr  ttaasskkss””  
[[33]]..    CCoonnssiiddeerreedd  ttooggeetthheerr,,  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn//  sseeccuurriittyy  aanndd  
ppeeooppllee//ttaasskk  ddiimmeennssiioonnss  pprroovviiddee  aa  ccoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  
oorrggaanniizziinngg  iinn  aa  cciirrccuummpplliicciiaall  mmaannnneerr  [[44]]  mmaannyy  ooff  tthhee  bbeehhaavviioorrss  
eexxhhiibbiitteedd  bbyy  ppeeooppllee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  sseettttiinnggss  [[55]]..  
  
FFoolllloowwiinngg  tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhee  OOCCII  aasskkss  rreessppoonnddeennttss  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  112200  ssttaatteemmeennttss  ((tteenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeaacchh  sseett  ooff  nnoorrmmss))  
aanndd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  bbeehhaavviioorrss    
ddeessccrriibbeedd  hheellpp  ppeeooppllee  ttoo  ““ffiitt  iinn””  aanndd  ““mmeeeett  eexxppeeccttaattiioonnss””  iinn  
tthheeiirr  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  ffaacciilliittyy..    RReessppoonnsseess  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  aann  
oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  ssuubbuunniitt  aarree  aaggggrreeggaatteedd  aanndd  pprrooffiilleedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  
ppiiccttuurree  ooff  tthhee  ccuullttuurree  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ooppeerraattee..      
  
TThhee  pprrooffiillee  ddeeppiiccttss  tthhee  rreellaattiivvee  ssttrreennggtthh  ooff  nnoorrmmss  aanndd    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
eexxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ttwweellvvee  bbeehhaavviioorraall  ssttyylleess  aanndd,,  iinn  ddooiinngg  ssoo,,  
cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  ccuullttuurree  aass  CCoonnssttrruuccttiivvee,,  
PPaassssiivvee//DDeeffeennssiivvee,,  oorr  AAggggrreessssiivvee//DDeeffeennssiivvee..    TThhee  ttwweellvvee  
bbeehhaavviioorraall  nnoorrmmss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheessee  tthhrreeee  ggeenneerraall  ttyyppeess  
ooff  ccuullttuurree  aass  ffoolllloowwss::  
  
11..      CCoonnssttrruuccttiivvee  ccuullttuurreess  pprreevvaaiill  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  
mmeemmbbeerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  iinntteerraacctt  wwiitthh  ootthheerrss  aanndd  aapppprrooaacchh  
ttaasskkss  iinn  wwaayyss  tthhaatt  wwiillll  hheellpp  tthheemm  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  hhiigghheerr--oorrddeerr  
ggrroowwtthh  nneeeeddss..    NNoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  ssuuppppoorrtt  ffoouurr  ooff  tthhee  
mmoorree  ssaattiissffaaccttiioonn--oorriieenntteedd  bbeehhaavviioorraall  ssttyylleess  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  
OOCCII----  AAcchhiieevveemmeenntt,,  SSeellff--AAccttuuaalliizziinngg,,  
HHuummaanniissttiicc--EEnnccoouurraaggiinngg,,  aanndd  AAffffiilliiaattiivvee..    
  
22..      PPaassssiivvee//DDeeffeennssiivvee  ccuullttuurreess  cchhaarraacctteerriizzee  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  
wwhhiicchh  mmeemmbbeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  oorr  iimmpplliicciittllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinntteerraacctt  
wwiitthh  ootthheerrss  iinn  wwaayyss  tthhaatt  wwiillll  pprrootteecctt  tthheeiirr  oowwnn  sseeccuurriittyy..    AAss  
mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  OOCCII,,  bbeehhaavviioorraall  nnoorrmmss  ssuuppppoorrtt  ffoouurr  ssttyylleess  tthhaatt  
aarree  sseeccuurriittyy--oorriieenntteedd  aanndd  rreefflleecctt  aa  ccoonncceerrnn  ffoorr  ppeeooppllee----
AApppprroovvaall,,  CCoonnvveennttiioonnaall,,  DDeeppeennddeenntt,,  aanndd  AAvvooiiddaanntt..    
  
33..      AAggggrreessssiivvee//DDeeffeennssiivvee  ccuullttuurreess  cchhaarraacctteerriizzee  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  
wwhhiicchh  mmeemmbbeerrss  bbeelliieevvee  tthheeyy  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aapppprrooaacchh  ttaasskkss  iinn  
ffoorrcceeffuull  wwaayyss  ttoo  eennhhaannccee  tthheeiirr  ssttaattuuss  aanndd  ppoossiittiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  
ssyysstteemm..    NNoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  eemmpphhaassiizzee  ffoouurr  OOCCII  ssttyylleess  tthhaatt  
rreefflleecctt  aa  ccoonncceerrnn  ffoorr  sseeccuurriittyy  iinn  aa  ttaasskk--oorriieenntteedd  ddiirreeccttiioonn----
OOppppoossiittiioonnaall,,  PPoowweerr,,  CCoommppeettiittiivvee,,  aanndd  PPeerrffeeccttiioonniissttiicc..  
VVaarriioouuss  rreesseeaarrcchh  eeffffoorrttss  aanndd  ccoonnssuullttiinngg  pprroojjeeccttss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  
tthheessee  bbeehhaavviioorraall  nnoorrmmss  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd  ((iinn  aa  ppssyycchhoommeettrriiccaallllyy  
vvaalliidd  aanndd  rreelliiaabbllee  mmaannnneerr))  aanndd  tthhaatt  tthhee  nnoorrmmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
CCoonnssttrruuccttiivvee  ccuullttuurreess  aarree  ccoonnssiisstteennttllyy  rreellaatteedd  ttoo  ccrriitteerriiaa  ooff  
iinnddiivviidduuaall  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  aa  ppoossiittiivvee  
ddiirreeccttiioonn..    PPaassssiivvee//DDeeffeennssiivvee  nnoorrmmss  ggeenneerraallllyy  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  
ttoo  bbee  nneeggaattiivveellyy  rreellaatteedd  ttoo  ssuucchh  oouuttccoommeess  aanndd  
AAggggrreessssiivvee//DDeeffeennssiivvee  nnoorrmmss  ddoo  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  ssttrroonnggllyy  oorr  
ccoonnssiisstteennttllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeffffeeccttiivveenneessss  ((iinn  eeiitthheerr  aa  ppoossiittiivvee  oorr  
nneeggaattiivvee  ddiirreeccttiioonn))..    RReesseeaarrcchh  hhaass  ffuurrtthheerr  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  
tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  ccuullttuurreess  aarree  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  rreellaatteedd  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  
oorrggaanniizzaattiioonn,,  wwoorrkk--uunniitt  aanndd  jjoobb--lleevveell  ffaaccttoorrss----mmaannyy  ooff  wwhhiicchh  
aarree  aallssoo  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  ssaaffeettyy  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy..    
  
  
MMeeaassuurriinngg  VVaarriiaabblleess  AAssssoocciiaatteedd  WWiitthh  CCuullttuurree  AAnndd  RReelliiaabbiilliittyy  
  
TThhee  HHuummaann  SSyysstteemmss  RReelliiaabbiilliittyy  SSuurrvveeyy  [[66]]  wwaass  ddeevveellooppeedd  oonn  
tthhee  bbaassiiss  ooff  rreesseeaarrcchh  oonn  ooccccuuppaattiioonnaall  ssaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  aass  wweellll  
aass  mmoorree  ggeenneerraall  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  bbeehhaavviioorr  
aanndd  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt..  TThheeoorreettiiccaall  aass  wweellll  eemmppiirriiccaall  
wwoorrkk  iinn  tthheessee  ddiisscciipplliinneess  wwaass  rreevviieewweedd  iinn    
ddeepptthh  aanndd  ssyynntthheessiizzeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  SSuurrvveeyy..    
TThhee  iinnssttrruummeenntt  mmeeaassuurreess  vvaarriiaabblleess  aatt  aallll  tthhrreeee  lleevveellss  ooff  aannaallyyssiiss  
ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  aa  ccuullttuurree  ooff  rreelliiaabbiilliittyy::    
  



  

11..    OOrrggaanniizzaattiioonnaall  vvaarriiaabblleess  iinncclluuddiinngg  ssuucchh  ffaaccttoorrss  aass  
mmaannaaggeemmeenntt''ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssaaffeettyy,,  vveerrttiiccaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  
tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnfflluueennccee,,  iinntteerr--uunniitt  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  hhuummaann  
rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  ((ee..gg..,,  ttrraaiinniinngg  &&  ddeevveellooppmmeenntt,,  
ppeerrffoorrmmaannccee  aapppprraaiissaall));;    
  
22..      WWoorrkk--uunniitt  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinncclluuddiinngg  iinnttrraa--ggrroouupp  aanndd  
iinntteerr--ggrroouupp  ffaaccttoorrss  ((ssuucchh  aass  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  tteeaammwwoorrkk,,  wwoorrkk  
ggrroouupp  eeffffiiccaaccyy,,  aanndd  ccrroossss--jjoobb  kknnoowwlleeddggee)),,  ssuuppeerrvviissoorryy  
ddiimmeennssiioonnss  ((ssuucchh  aass  ssuuppppoorrttiivveenneessss  aanndd  ggooaall  eemmpphhaassiiss)),,  aanndd  
pphhyyssiiccaall  aanndd  aammbbiieenntt  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  wwoorrkk  ppllaaccee  ((ssuucchh  aass  
pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss,,  ppssyycchhoollooggiiccaall  cclliimmaattee,,  qquuaalliittyy  aanndd  
aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  eeqquuiippmmeenntt));;    
  
33..      JJoobb--lleevveell  ffaaccttoorrss  iinncclluuddiinngg  ttaasskk  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((ee..gg..,,  vvaarriieettyy  
aanndd  aauuttoonnoommyy)),,  rroollee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((ee..gg..,,  oovveerrllooaadd,,  ccllaarriittyy,,  
ccoonnssiisstteennccyy)),,  aanndd  aaffffeeccttiivvee  rreeaaccttiioonnss  ((ee..gg..,,  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  
cchhaalllleennggee))..              
  
TThhee  SSuurrvveeyy  aallssoo  aasskkss  aabboouutt  aacccciiddeennttss  aanndd  ““nneeaarr--mmiisssseess””  
eexxppeerriieenncceedd  bbyy  tthhee  rreessppoonnddeenntt,,  tthhee  ccaauusseess  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  
tthheessee  eevveennttss,,  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  ssaaffeettyy  
ccoommmmiitttteeee  ((iiff  aannyy)),,  aanndd  iinncceennttiivveess  ffoorr  ssaaffee  aanndd  rreelliiaabbllee  
ooppeerraattiioonnss..    TThhee  tthheemmee  ooff  tthhee  ssuurrvveeyy,,  hhoowweevveerr,,  iiss  tthhaatt  ssaaffeettyy  
aanndd  rreelliiaabbiilliittyy  aarree  ppoossssiibbllyy  mmoorree  ssttrroonnggllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  
oorrggaanniizzaattiioonnaall  aanndd  ssuubbuunniitt  ssoocciiootteecchhnniiccaall  ssyysstteemm  vvaarriiaabblleess  tthhaann  
bbyy  ffaaccttoorrss  mmoorree  oovveerrttllyy  aanndd  ttrraaddiittiioonnaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheessee  
oouuttccoommeess..    TThheessee  ssoocciiootteecchhnniiccaall  vvaarriiaabblleess  ((ee..gg..,,  jjoobb  ddeessiiggnn,,  
wwoorrkk--uunniitt  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  vveerrttiiccaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn))  aarree  
hhyyppootthheessiizzeedd  ttoo  pprroommoottee  rreelliiaabbiilliittyy  nnoott  oonnllyy  ddiirreeccttllyy  bbuutt  aallssoo  
iinnddiirreeccttllyy  bbyy  mmeeaannss  ooff  tthheeiirr  tteennddeennccyy  ttoo  rreeiinnffoorrccee  CCoonnssttrruuccttiivvee  
nnoorrmmss  lleeaaddiinngg  ttoo  iinnddiivviidduuaall  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss..    
  
FFaaccttoorrss  AAssssoocciiaatteedd  WWiitthh  SSaaffeettyy  AAnndd  RReelliiaabbiilliittyy  
  
TThhee  ssttrreennggtthh  ooff  nnoorrmmss  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiivvee  bbeehhaavviioorrss  hhaass  bbeeeenn  
sshhoowwnn  ttoo  bbee  ppoossiittiivveellyy  rreellaatteedd  ttoo  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  ssttuuddiieess  
ffooccuussiinngg  oonn  vvaarriioouuss  ttyyppeess  oorr  oorrggaanniizzaattiioonnss..    NNoorrmmss  ssuuppppoorrttiinngg  
AAcchhiieevveemmeenntt--oorriieenntteedd,,  SSeellff--AAccttuuaalliizziinngg,,  
HHuummaanniissttiicc--EEnnccoouurraaggiinngg,,  aanndd//oorr  AAffffiilliiaattiivvee  bbeehhaavviioorrss  hhaavvee  
bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreellaatteedd  ttoo,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  mmeeaassuurreess  
ooff  ssaalleess  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ggrroowwtthh  iinn  rreettaaiill  ssttoorreess  [[77]]  aanndd  tthhee  
mmoottiivvaattiioonn  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  mmeemmbbeerrss  iinn  aa  hheetteerrooggeenneeoouuss  
ssaammppllee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  [[88]]..    TThhee  qquueessttiioonn  bbeeccoommeess,,  hhoowweevveerr,,  
aarree  tthheessee  ssaammee  CCoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  ppllaannttss  aanndd  ootthheerr  
oorrggaanniizzaattiioonnss  wwhheerree  eeffffeeccttiivveenneessss  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  pprroocceessss  
rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  ssaaffeettyy??    TThhee  aannsswweerr  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ““yyeess;;””  iinn  ffaacctt,,  
tthheessee  nnoorrmmss  mmiigghhtt  bbee  eevveenn  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  
wwhheerree  rreelliiaabbiilliittyy  iiss  ccrriittiiccaall..    
  
TThhee  ““IIddeeaall  CCuullttuurree””  ffoorr  RReelliiaabbiilliittyy--OOrriieenntteedd  OOrrggaanniizzaattiioonnss  
  
MMaannaaggeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreelliiaabbiilliittyy--oorriieenntteedd  
oorrggaanniizzaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  OOCCII  iinn  tteerrmmss  ooff  
wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  eexxppeecctteedd  ooff  mmeemmbbeerrss  ttoo  aattttaaiinn  ooppttiimmaall  lleevveellss  ooff  
rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee..    ((TThheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinncclluuddee  
nnuucclleeaarr  ppoowweerr  aanndd  ffoossssiill  ffuueell  ppllaannttss,,  cchheemmiiccaall  ppllaannttss  iinncclluuddiinngg  aa  
ffeerrrroossiilliiccoonn  ffaacciilliittyy,,  ppeettrroolleeuumm  rreeffiinneerriieess,,  aanndd  aaiirr  ttrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  
ssyysstteemmss..))    TThhee  ““iiddeeaall””  ccuullttuurraall  pprrooffiilleess  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  rreessppoonnsseess  
ssttrroonnggllyy  eemmpphhaassiizzee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  
CCoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmmss  ffoorr  tthheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss..    UUnniiffoorrmmllyy,,  tthheessee  
pprrooffiilleess  iinnddiiccaattee  tthhaatt  PPaassssiivvee//DDeeffeennssiivvee  nnoorrmmss  ((ee..gg..,,  

CCoonnvveennttiioonnaall,,  DDeeppeennddeenntt))  aarree  cclleeaarrllyy  iinnaapppprroopprriiaattee  ffoorr  ssuucchh  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  tthhaatt  AAggggrreessssiivvee//DDeeffeennssiivvee  nnoorrmmss  aallssoo  sshhoouulldd  
bbee  ddoowwnn  ppllaayyeedd..      
  
CCoorrrroobboorraattiivvee  RReesseeaarrcchh  
  
TThhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  CCoonnssttrruuccttiivvee  iiddeeaall  pprrooffiilleess  pprrooppoosseedd  bbyy  tthhee  
aabboovvee  rreessppoonnddeennttss  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  rreesseeaarrcchh  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  
vvaarriioouuss  ccoommpplleexx  oorrggaanniizzaattiioonnss  uunnddeerr  bbootthh  nnoorrmmaall  aanndd  ccrriissiiss  
ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss..    SSttuuddiieess  ccoonndduucctteedd  bbyy  TTjjoossvvoolldd  [[99]]  aanndd  
FFoouusshheeee  [[1100]]  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssaaffeettyy  rriisskkss  bbyy  
fflliigghhtt  ccrreeww  mmeemmbbeerrss  iiss  pprroommootteedd  bbyy  ccoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmmss  aanndd  
bbeehhaavviioorrss..    RReelleevvaanntt  ffaaccttoorrss  iinncclluuddee  ccooooppeerraattiivvee  ggooaallss,,  
ccoonnffiiddeenntt  eexxppeeccttaattiioonnss,,  ooppeenn  ddiissccuussssiioonn  aanndd  ppoossiittiivvee  aaffffeecctt  
((wwhhiicchh  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  AAcchhiieevveemmeenntt,,  SSeellff--AAccttuuaalliizziinngg,,  aanndd  
AAffffiilliiaattiivvee  OOCCII  ssttyylleess))..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ssoollvvee  
pprroobblleemmss,,  ccoooorrddiinnaattee  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  rreeaacctt  ttoo  ccrriisseess  iiss  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  iinnaapppprroopprriiaattee  aatttteennttiioonn  ttoo  mmiinnoorr  ddeettaaiillss  ((PPeerrffeeccttiioonniissttiicc)),,  
cceennttrraalliizzaattiioonn  ooff  ccoommmmaanndd  aanndd  hhiieerraarrcchhiiccaall  ssttrruuccttuurree  ((PPoowweerr  
aanndd  DDeeppeennddeennccee)),,  rriiggiidd  rroollee  pprreessccrriippttiioonnss  ((CCoonnvveennttiioonnaall)),,  aanndd  
ccoommppeettiittiivvee  ggooaallss  ((CCoommppeettiittiivvee))..  
  
SSiimmiillaarrllyy,,  oonnggooiinngg  rreesseeaarrcchh  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  tthhee  DDeeffeennssee  
LLooggiissttiiccss  AAggeennccyy  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDeeffeennssee  iiss  ggeenneerraattiinngg  
ppaarraalllleell  ffiinnddiinnggss..    DDeessiiggnneedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ccuullttuurree  ooff  
hhiigghh--ppeerrffoorrmmaannccee  uunniittss,,  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  iinnvvoollvveedd  tthhee  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  OOCCII  ttoo  ddeeffeennssee  ppeerrssoonnnneell  bbootthh  dduurriinngg  aanndd  
aafftteerr  tthhee  DDeesseerrtt  SShhiieelldd  bbuuiilldd--uupp..    PPrreelliimmiinnaarryy  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  
tthhee  ccuullttuurreess  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  ppeerrffoorrmmiinngg  uunniittss,,  ssuucchh  aass  tthhee  
EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppllyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  ooff  tthhee  MMeeddiiccaall  
DDiirreeccttoorraattee,,  wweerree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssttrroonngg  
CCoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmmss  ((SSeellff--AAccttuuaalliizziinngg,,  
HHuummaanniissttiicc--EEnnccoouurraaggiinngg,,  aanndd  AAffffiilliiaattiivvee))..    NNoorrmmss  ffoorr  
CCoommppeettiittiivvee,,  PPoowweerr--oorriieenntteedd,,  aanndd  DDeeppeennddeenntt  bbeehhaavviioorrss  wweerree  
rreellaattiivveellyy  wweeaakk..    TThhee  CCeenntteerr  ddiidd  eexxhhiibbiitt  tthhee  ssaammee  mmooddeerraatteellyy  
ssttrroonngg  nnoorrmmss  ffoorr  PPeerrffeeccttiioonniissttiicc  aanndd  CCoonnvveennttiioonnaall  bbeehhaavviioorrss  
cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  ootthheerr  uunniittss,,  bbuutt  tthheessee  nnoorrmmss  wweerree  ppoossssiibbllyy  
nneecceessssaarryy  ttoo  eennaabbllee  tthhee  CCeenntteerr  ttoo  ffiitt  iinnttoo  tthhee  llaarrggeerr  ccuullttuurree..    AA  
ffoollllooww--uupp  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  iinnvveennttoorryy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  ssaammee  
ggeenneerraallllyy  CCoonnssttrruuccttiivvee  ccuullttuurree  wwaass  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  CCeenntteerr  
dduurriinngg  nnoonn--ccrriissiiss  ooppeerraattiioonnss..    
TThhee  PPrreesseenntt  RReesseeaarrcchh  
  
TThhee  HHuummaann  SSyysstteemmss  RReelliiaabbiilliittyy  SSuurrvveeyy  aanndd  tthhee  OOCCII  hhaavvee  bbeeeenn  
uusseedd  iinn  vvaarriioouuss  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  ddeessiiggnneedd  ttoo  
pprroommoottee  rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  rreedduuccee  aacccciiddeenntt  rraatteess..    DDaattaa  ccoolllleecctteedd  oonn  
ffoouurr  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aannaallyyzzeedd  hheerree  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ccuullttuurraall  
nnoorrmmss  aanndd  ootthheerr  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aacccciiddeennttss..    TThhee  
oorrggaanniizzaattiioonnss//ssiitteess  pprroovviiddiinngg  tthhee  ddaattaa  iinncclluuddee  aa  wwoooodd  pprroodduuccttss  
pprroodduucceerr  ((mmuullttiippllee  ssiitteess)),,  aa  llaarrggee  rreeffiinneerryy,,  aa  ppllaanntt  pprroodduucciinngg  aa  
hhiigghhllyy--eexxpplloossiivvee  cchheemmiiccaall,,  aanndd  aa  mmaajjoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssiittee..  
  
RReessppoonnddeennttss  wwhhoo  eexxppeerriieenncceedd  aacccciiddeennttss  ((wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  
yyeeaarrss))  wweerree  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  hhaadd  nnoott  aalloonngg  aallll  tthhee  
vvaarriiaabblleess  mmeeaassuurreedd..    DDiissccrriimmiinnaanntt  aannaallyyssiiss,,  aa  ssttaattiissttiiccaall  
pprroocceedduurree  tthhaatt  ffoorrmmss  lliinneeaarr  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  
vvaarriiaabblleess,,  wwaass  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  SSuurrvveeyy  aanndd  OOCCII  mmeeaassuurreess  
tthhaatt  mmoosstt  aaccccuurraatteellyy  ccllaassssiiffiieedd  rreessppoonnddeennttss  iinnttoo  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  
((ii..ee..,,  tthhoossee  wwhhoo  hhaass  eexxppeerriieenncceedd  aacccciiddeennttss  vveerrssuuss  tthhoossee  wwhhoo  hhaadd  
nnoott))..    TThhee  vvaarriiaabblleess  tthhaatt  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aass  tthhee  bbeesstt  ““pprreeddiiccttoorrss””  
wweerree  tthheenn  eexxaammiinneedd  ffuurrtthheerr  tthhrroouugghh  aannaallyyssiiss  ooff  vvaarriioouuss  
pprroocceedduurreess..    TThhaatt  iiss,,  tthhee  mmeeaann  ssccoorreess  aalloonngg  tthheessee  vvaarriiaabblleess  ffoorr  
tthhoossee  wwhhoo  hhaadd  eexxppeerriieenncceedd  aacccciiddeennttss  wweerree  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  



  

mmeeaann  ssccoorreess  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  hhaadd  nnoott,,  aanndd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  
ddiiffffeerreenncceess  tteesstteedd  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  tthhee  FF  ssttaattiissttiicc..    SSoommee  ooff  tthhee  
vvaarriiaabblleess  aalloonngg  wwhhiicchh  ddiiffffeerreenncceess  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  aarree  sshhoowwnn  iinn  
TTaabbllee  11..  
  
WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  bbeehhaavviioorraall  nnoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss,,  tthhee  OOCCII  
ssttyyllee  mmoosstt  ssttrroonnggllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssaaffeettyy  iiss  SSeellff--AAccttuuaalliizzaattiioonn----
aa  CCoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmm..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  AAcchhiieevveemmeenntt  nnoorrmmss  aarree  
rreellaatteedd  ttoo  ssaaffeettyy  aanndd  CCoonnvveennttiioonnaall,,  CCoommppeettiittiivvee,,  AAvvooiiddaannccee,,  
aanndd  PPoowweerr  nnoorrmmss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aacccciiddeennttss  aatt  tthheessee  
rreelliiaabbiilliittyy--oorriieenntteedd  ssiitteess..    TThheessee  ffiinnddiinnggss  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  
aabboovvee--mmeennttiioonneedd  ““iiddeeaall””  ccuullttuurraall  pprrooffiillee  wwhhiicchh  cciitteess  
CCoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmmss  aass  aapppprroopprriiaattee,,  aanndd  DDeeffeennssiivvee  nnoorrmmss  aass  
iinnaapppprroopprriiaattee,,  ffoorr  rreelliiaabbiilliittyy--oorriieenntteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss..  
  
OOff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall--lleevveell  vvaarriiaabblleess  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  
SSuurrvveeyy,,  eeffffeeccttiivvee  hhuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  wwiitthh  
rreessppeecctt  ttoo  ““eemmppllooyyeeee  sseelleeccttiioonn  aanndd  ppllaacceemmeenntt””  aarree  mmoosstt  
ssttrroonnggllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssaaffeettyy..    WWoorrkk  ggrroouupp  vvaarriiaabblleess  aarree  lleessss  
ssttrroonnggllyy  rreellaatteedd  ttoo  aacccciiddeennttss  iinn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ssaammppllee..    
NNeevveerrtthheelleessss,,  wwoorrkk  ggrroouupp  ““aauuttoonnoommyy  aanndd  aauutthhoorriittyy””  ((tthhee  ddeeggrreeee  
ttoo  wwhhiicchh  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  ffrreeeeddoomm  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  
ddeecciissiioonnss))  sshhoowwss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  nneeggaattiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  
aacccciiddeennttss..  
  
RReessuullttss  ffoorr  sseevveerraall  wwoorrkk  ppllaaccee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aarree  ssttaattiissttiiccaallllyy  
ssiiggnniiffiiccaanntt  iinncclluuddiinngg  ttwwoo  ssiinnggllee--iitteemm  mmeeaassuurreess  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  
cclliimmaattee::  ““ddeepprreessssiinngg//cchheeeerrffuull””  aanndd  ““ssttrreessssffuull//pplleeaassaanntt””..    
RReessppoonnddeennttss  wwhhoo  hhaadd  eexxppeerriieenncceedd  aacccciiddeennttss  rreeppoorrtteedd  tthheeiirr  
wwoorrkk  ppllaaccee  aass  bbeeiinngg  rreellaattiivveellyy  ddeepprreessssiinngg  aanndd  ssttrreessssffuull,,  aa  
ffiinnddiinngg  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ssttuuddiieess  sshhoowwiinngg  tthhaatt  ssttrreessss  iiss  nneeggaattiivveellyy  
rreellaatteedd  ttoo  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  sseettttiinnggss  [[1111]]..    AA  rraattiinngg  
ooff  pprroocceedduurreess  iinn  tteerrmmss  ooff  ““nnaattuurraall  vveerrssuuss  aawwkkwwaarrdd””  iiss  aannootthheerr  
iimmppoorrttaanntt  vvaarriiaabbllee  rreellaatteedd  ttoo  ssaaffeettyy  ffoorr  tthhiiss  ssaammppllee..    TThhiiss  rreessuulltt  
iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  hhuummaann  ffaaccttoorrss  aass  wweellll  aass  bbiioommeecchhaanniiccss  aanndd  
eerrggoonnoommiiccss  rreesseeaarrcchh  oonn  ooccccuuppaattiioonnaall  ssaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  [[1122]]..  
SSeevveerraall  jjoobb--lleevveell  vvaarriiaabblleess  eemmeerrggeedd  aass  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprreeddiiccttoorrss  ooff  
wwoorrkk  ppllaaccee  ssaaffeettyy..  ““JJoobb  ssaattiissffaaccttiioonn””  ((mmeeaassuurreedd  iinn  ppaarrtt  bbyy  
aasskkiinngg  rreessppoonnddeennttss  iiff  tthheeyy  wwoouulldd  rreeccoommmmeenndd  tthheeiirr  jjoobb  ttoo  aa  
cclloossee  ffrriieenndd))  iiss  ccoonnssiisstteennttllyy  oonnee  ooff  tthhee  kkeeyy  ccoorrrreellaatteess  ooff  aa  ssaaffee  
wwoorrkk  ppllaaccee..    ““JJoobb  cchhaalllleennggee””  ((tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  eemmppllooyyeeeess  
ccaann  uussee  tthheeiirr  sskkiillllss  aanndd  aabbiilliittiieess))  aanndd  ““rroollee  ccllaarriittyy””  ((tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  
wwhhiicchh  ppeeooppllee  kknnooww  wwhhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  ooff  tthheemm))  aarree  ootthheerr  
eexxaammpplleess  ooff  jjoobb--lleevveell  vvaarriiaabblleess  rreellaatteedd  ttoo  ssaaffeettyy..    FFiinnaallllyy,,  tthhee  
ooccccuurrrreennccee  ooff  ““nneeaarr  mmiisssseess””  oorr  ““cclloossee  ccaallllss””  aallssoo  ddiissccrriimmiinnaatteess  
bbeettwweeeenn  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  hhaadd  aacccciiddeennttss..  
  
CCoonncclluussiioonnss  
  
TThhee  rreessuullttss  rreeppoorrtteedd  hheerree  ffooccuuss  oonn  aa  ssuubbsseett  ooff  tthhee  
oorrggaanniizzaattiioonnaall,,  wwoorrkk--uunniitt,,  aanndd  jjoobb--lleevveell  vvaarriiaabblleess  ffoouunndd  ttoo  bbee  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ffoouurr  

oorrggaanniizzaattiioonnss  ssttuuddiieedd..    AAnnaallyysseess  ooff  tthheessee  ((aanndd  ootthheerr  ddaattaa))  sshhooww  
tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthheessee  vvaarriiaabblleess  aarree  aallssoo  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  rreellaatteedd  ttoo  
CCoonnssttrruuccttiivvee  nnoorrmmss  wwhhiicchh,,  aass  nnootteedd  aabboovvee,,  ccaann  eennccoouurraaggee  
bbeehhaavviioorrss  wwhhiicchh  ffuurrtthheerr  pprroommoottee  ccooooppeerraattiioonn,,  eeffffeeccttiivvee  pprroobblleemm  
ssoollvviinngg,,  aanndd  ssyysstteemm  rreelliiaabbiilliittyy..    WWhhiillee  tthheessee  rreessuullttss  hhaavvee  ddiirreecctt  
iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  ppllaannttss,,  iitt  iiss  
nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ggeenneerraalliizzaabbiilliittyy  ooff  tthheessee  ddaattaa  aarree  ssoommeewwhhaatt  
lliimmiitteedd..    FFiirrsstt,,  wwhhiillee  cceerrttaaiinn  ffaaccttoorrss  aappppeeaarr  ttoo  bbee  rreellaatteedd  ttoo  
rreelliiaabbiilliittyy  aaccrroossss  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  tthhee  uunniiqquuee  
tteecchhnnoollooggyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  ppllaannttss  rreeqquuiirree  
tthhaatt  tthheeyy  bbee  ssuurrvveeyyeedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  vvaarriiaabblleess  wwiitthh  tthhee  
ggrreeaatteesstt  eexxppllaannaattoorryy  ppoowweerr  ffoorr  ssuucchh  ssyysstteemmss..    SSeeccoonndd,,  tthhee  
ssuurrvveeyy  ddaattaa  rreeppoorrtteedd  aabboovvee  wweerree  ccoolllleecctteedd  aafftteerr  tthhee  ooccccuurrrreennccee  
ooff  aacccciiddeennttss..    AAss  ssuucchh,,  iitt  ccoouulldd  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  
aann  aacccciiddeenntt  lleedd  ttoo  lleessss  ppoossiittiivvee  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  oonnee''ss  jjoobb,,  
wwoorrkk--uunniitt  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  vviiccee  vveerrssaa..  
  
RReellaatteedd  ssttuuddiieess  iinnddiiccaattee,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  ccuullttuurraall  nnoorrmmss  aanndd  tthhee  
vvaarriiaabblleess  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  HHuummaann  SSyysstteemmss  RReelliiaabbiilliittyy  SSuurrvveeyy  
aarree  tthhee  ccaauussaall  ffaaccttoorrss  aanndd  lleeaadd  ttoo  ssaaffeettyy  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy..    FFoorr  
eexxaammppllee,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  oonnee  ooff  tthhee  wwoooodd  pprroodduuccttss  ffaacciilliittiieess  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssaammppllee  iinniittiiaatteedd  aa  ffuullll--ssccaallee  pprrooggrraamm  ttoo  iimmpprroovvee  
iittss  ccuullttuurree  aanndd  aaddddrreessss  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  ssuurrvveeyy..  TTrraaiinniinngg  
pprrooggrraammss  wweerree  iinnttrroodduucceedd  ttoo    
eennccoouurraaggee  tteeaammwwoorrkk  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn;;  wwoorrkk  ggrroouuppss  bbeeccaammee  
mmoorree  ““sseellff--mmaannaaggiinngg””  aanndd  wweerree  ggiivveenn  aauutthhoorriittyy  oovveerr  
ssaaffeettyy--rreellaatteedd  iissssuueess;;  pprrooggrraammss  wweerree  iinnttrroodduucceedd  ttoo  rreeccooggnniizzee  
ggrroouupp  ssaaffeettyy  aaccccoommpplliisshhmmeennttss;;  aanndd  mmoorree  iinntteennssiivvee  ttrraaiinniinngg  wwaass  
iinnttrroodduucceedd  ffoorr  nneeww  hhiirreess..  TThheessee  aanndd  ootthheerr  iinniittiiaattiivveess  wweerree  
ffoolllloowweedd  bbyy  cchhaannggeess  iinn  tthhee  mmeeaassuurreess  iinnddiiccaattiinngg  aa  mmoorree  
ccoonnssttrruuccttiivvee  ccuullttuurree  aanndd  ssttrroonnggeerr  ssaaffeettyy--eemmpphhaassiiss  iinn  aa  ffoollllooww--uupp  
ssuurrvveeyy..    OOtthheerr  mmeeaassuurreess  ooff  ssaaffeettyy  iimmpprroovveemmeenntt  iinncclluuddeedd  aa  7766%%  
rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  lloosstt--ttiimmee  ccaasseess  dduuee  ttoo  aacccciiddeennttss  aanndd  
aallmmoosstt  aa  9900%%  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  lloosstt  wwoorrkk  ddaayyss  dduuee  ttoo  
aacccciiddeennttss  [[1133]]..  
  
RReelliiaabbiilliittyy--oorriieenntteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aass  aa  ggrroouupp,,  ddoo  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  
ddiiffffeerr  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ffrroomm  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  
tthhee  oovveerraallll  ccoonnssttrruuccttiivveenneessss  oorr  ddeeffeennssiivveenneessss  ooff  tthheeiirr  ccuullttuurreess..    
TThhee  ccuullttuurreess  ooff  ssoommee  ssuucchh  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  hhoowweevveerr,,  tteenndd  ttoo  bbee  
ssoommeewwhhaatt  ddeeffeennssiivvee  aanndd  hhiieerraarrcchhiiccaall----  tthhaatt  iiss,,  rreeppoorrtteedd  nnoorrmmss  
aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  lleessss  ccoonnssttrruuccttiivvee  aanndd  
mmoorree  ddeeffeennssiivvee  aatt  lloowweerr  lleevveellss  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  [[1144]]..    TThheerree  iiss  
nnootthhiinngg  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff    tthheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  
rreeqquuiirreess  ssuucchh  aa  ccuullttuurree;;  iinnsstteeaadd,,  tthheessee  ttyyppeess  ooff  nnoorrmmss  rreessuulltt  ffrroomm  
cceerrttaaiinn  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  
aarree  iinnaaddvveerrtteennttllyy  rreeiinnffoorrcceedd  bbyy  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aanndd  uunniitt--lleevveell  
ssttrruuccttuurreess  aanndd  pprroocceesssseess  tthhaatt  eevvoollvvee  oovveerr  ttiimmee..  OOuurr  eexxaammpplleess  
sshhooww  tthhaatt  tthheessee  ffaaccttoorrss  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  cchhaannggeedd  iinn  wwaayyss  tthhaatt  
eennhhaannccee  tthhee  ccuullttuurree  aass  wweellll  aass  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssyysstteemm..   
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