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HOGANREPORTS SAFETY
UVOD
Svake godine nesreće na radu izazivaju nepotrebne ljudske patnje i milijarde dolara nepotrebnih
poslovnih troškova. Nesreće su izazvane nebezbednim radnim ponašanjem, koje je često nenamerno nebezbedno ponašanje na radu je često posledica jednostavnog manjka svesnosti. Ovaj Safety
izveštaj će pomoći u unapređenju svesnosti zaposlenih o bezbednosti i bezbednom ponašanju na
radu.
Ljudi ispoljavaju nebezbedna ponašanja na poslu iz brojnih razloga. Što više istrajavaju u takvom
ponašanju, verovatnije je da će se dogoditi nesreća na poslu. Hogan je izučavao bezbedno (i
nebezbedno) radno ponašanje još od ranih 70-ih godina. Istraživanja ukazuju da se nebezbedno
ponašanje svodi na šest relativno jasnih kategorija; istraživanja takođe ukazuju da možemo predvideti
ponašanje u svih šest pomenutih kategorija.
Mi ne možemo predvideti specifične akcidente, jer su, gledano iz statističke perspektive, oni relativno
retki. Možemo samo predvideti mogućnost da će se ljudi ponašati na određene načine, koji, ukoliko
potraju, mogu značajno povećati verovatnoću izbijanja akcidenta.
Neki ljudi sa prosečnim ili visokim rezultatima na ovom Safety izveštaju imaće nezgode - jer loše stvari
se nekada dešavaju dobrim ljudima. Slično tako, mnogo ljudi sa niskim i "nebezbednim" rezultatima na
Safety izveštaju neće imati nezgode; ali će oni biti pod rizikom od nebezbednog ponašanja koje može
voditi ka nesrećama - i što su niži njihovi rezultati, rizik je veći.
Bitno je naglasiti da će osobe iz prodaje ili menadžmenta obično postizati niže rezultate na Safety
izveštaju, jer uspeh na njihovim poslovima zahteva disciplinovano preuzimanje rizika, prilagođavanje
pravila i multitasking - sve što rezultira nižim rezultatima na većini bezbednosnih skala.
Ukratko, rezultati u ovom izveštaju ne predviđaju akcidente; pre možemo reći da oni ukazuju gde je
potrebno da osoba usmeri pažnju kako bi bila ili ostala bezbedna.
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Izveštaj je organizovan u četiri odeljka na sledeći način:
Odeljak I:

Prvi odeljak definiše šest komponenti ponašanja povezanih sa sigurnošću
i pruža grafički prikaz rezultata procene kandidata kroz tih šest
komponenti.

Odeljak II:

Drugi odeljak predstavlja opcioni deo izveštaja koji korisnik može sam
odabrati i daje sveukupan rezultat o bezbednosti kandidata zasnovan na
grafičkom prikazu iz Odeljka I.

Odeljak III:

Treći odeljak predstavlja opcioni deo izveštaja koji korisnik može sam
odabrati i pruža razvojne, trening i koučing preporuke za kandidata,
bazirane na rezultatima iz Odeljka I koji su označeni kao umereni ili
kritični izazovi.

Odeljak IV:

Četvrti odeljak predstavlja opcioni deo izveštaja koji korisnik može sam
odabrati. Odnosi se na sveukupnu poželjnost kandidata kao zaposlenog,
koja je definisana kroz tri široke komponente učinka. Izveštaj potom daje
grafički prikaz kandidatove opšte poželjnosti. Ovaj odeljak je često
koristan, jer kandidat može biti bezbedan radnik, ali da uopšte ne
odgovara za neke pozicije. Na primer, mnogi bezbedni radnici nisu u
stanju da pruže dobre usluge korisnicima.
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ODELJAK I - KOMPONENTE PONAŠANJA POVEZANE SA BEZBEDNOŠĆU
Prkosan - Pokoran:

Ova komponenta se tiče spremnosti osobe da poštuje pravila. Osobe sa niskim
rezultatima mogu ignorisati pravila; osobe sa visokim rezultatima bez napora
poštuju pravila.

Paničan - Stamen:

Ova komponenta se odnosi na nošenje sa stresom. Osobe sa niskim
rezultatima su podložne stresu, moguće je da će pod pritiskom paničiti i činiti
greške; osobe sa visokim skorovima obično ostaju smirene.

Razdražljiv - Staložen:

Ova komponenta se odnosi na upravljanje besom. Osobe sa niskim skorovima
mogu lako izgubiti kontrolu nad svojim temperamentom i činiti greške; osobe
sa visokim skorovima kontrolišu svoj temperament.

Dekoncentrisan Pažljiv:

Ova komponenta se odnosi na fokus. Osobe sa niskim rezultatima je lako
omesti i mogu činiti greške; osobe sa visokim skorovima ostaju fokusirane.

Nesmotren - Oprezan:

Ova komponenta se odnosi na preuzimanje rizika. Osobe sa niskim skorovima
teže da preuzimaju nepotrebne rizike; osobe sa visokim skorovima izbegavaju
rizične akcije.

Arogantan - Može se
trenirati:

Ova komponenta se odnosi na prihvatanje treninga. Osobe sa niskim
skorovima teže da ignorišu trening i fidbek; osobe sa visokim skorovima
prihvataju i obraćaju pažnju na treninge.

Rezultati su prikazani u percentilima: na primer, rezultat od 85% znači da je rezultat osobe iznad 85% ljudi koji
su procenjivani.

GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA PROCENE
%
Pokoran

46

Stamen 100
Staložen

83

Pažljiv

14

Oprezan

6

Može se trenirati

61
UMEREN
IZAZOV

KRITIČAN IZAZOV
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ODELJAK I - KOMPONENTE PONAŠANJA POVEZANE SA BEZBEDNOŠĆU
(nastavak)
Snage koje utiču na bezbednost

Nedostaci koji utiču na bezbednost

Može ohrabriti druge da prate pravila

•
•
•
•
•
•

Neobično smiren i siguran u sebe
Adekvatno će kontrolisati emocije
Može raditi više od jedne stvari istovremeno

•
•
•
•

Ne smetaju mu prekidanja
Deluje voljno da uči nove veštine i metode

•
•

Želeće strukturu i usmeravanje na poslu
Može svaljivati krivicu za greške na druge
Opiraće se zahtevima da radi brže
Neće biti pažljiv u vezi sa bezbednosnim
pitanjima
Može donositi prenagljene odluke
Može preceniti svoju stručnost

ODELJAK II - PROSEČAN SVEUKUPNI BEZBEDNOSNI REZULTAT
Prosečan Sveukupni Bezbednosni rezultat je prosek šest bezbednosnih skala koje su prezentovane iznad.

PROSEČNA SVEUKUPNA BEZBEDNOST U POREĐENJU SA DRUGIMA
NIZAK

DONEKLE
NIZAK

PROSEK

DONEKLE
VISOK

VISOK

52
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ODELJAK III - RAZVOJNE PREPORUKE ZA SVAKU KOMPONENTU BEZBEDNOSTI
Sledi pregled rezultata kandidata na dimenzijama bezbednosti gde postoje umereni ili kritični izazovi.
Navedeni procenti predstavljaju procenat "pozitivnih" odgovora na svakoj dimenziji. Dimenzije obeležene sa
(R) su reverzne, što znači da viši procenti ukazuju na niže rezultate.
KOMPONENTA BEZBEDNOSTI

DEFINICIJA

PROCENAT ODGOVORA

PAŽLJIV
Nefokusiran (R)

Lako dekoncentrisan

100%

Znatiželjnost (R)

Radoznao i podložan
ometanjima

100%

Kreativnost (R)

Bistar i maštovit

100%

Arogantnost (R)

Neustrašiv

100%

Nefokusiran (R)

Lako dekoncentrisan

100%

Avanturizam (R)

Treba stimulaciju

100%

OPREZAN
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