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   מבוא. 1

התפרסמו מחקרים העוסקים בקשר שבין אקלימי בטיחות  53-בשנות השמונים במאה ה

מה שהמריץ חוקרים להיכנס לשדה מחקר זה היו אסונות , בארגונים לתקלות ותאונות

הכור הגרעיני קריסת ( 1225)בופאל הודו מפעל הכימיקלים דליפת גז רעיל מ: כמוקולוסאליים 

אלה גבו אסונות  .(1222)בים הצפוני פאייפר אלפא דת הנפט סאשריפה ב( 1220)רנוביל רוסיה 'צ

מוגדר , "אקלים בטיחות". את חייהם של מאות ואלפי אנשים ופגעו באיכות חייהם של מיליונים

 ,Zohar (2000 סות וערכי העובדים כלפי בטיחותתפי, כאספקט הפסיכולוגי העוסק באמונות

עלות הכלכלית נמדדת ה מדידה-יברשאינם  הסבל האנושי ,הכאב, עלות הצערמעבר ל. (;1980

במדינות ( ומי גולמימק תוצר) ג"ממהת 0%עד  4% -ככתוצאה מאסונות אלה ודומיהם ב

 מיליארד דולר בשנה 4.0ישראל ובשנה במיליארד דולר  004.2ית רארצות הבב .פותחותהמ

; Bird & Germain, 1986) 5334Gripel, ).   

שמחקרים , רשויות וארגוני עבודה להישאר אדישים ומכאן, מציאות זו אינה מאפשרת למדינות

( Mind-Set)האחראי על עיצוב המחשבה  ,הארגוני "צופן הגנטי"ה ענוחאלה תורמים רבות לפ

        .    הפרטרמת הקבוצתית ו, הארגונית :וההתנהגות הבטיחותית ברמות ההיררכיה השונות

, (נע בין גבוה לנמוך) 'גובה האקלים': ניתן למדוד את אקלים הבטיחות על פי שני פרמטרים

נע בין ) 'חוזק אקלים'הנו , הפרמטר השני. המתייחס לציון הממוצע של תפיסת חשיבותו היחסית

 . המתייחס למידת ההסכמה לגבי חשיבות או רמת העדיפות לבטיחות, (חזק לחלש

   Cooper, 2000)) (Seo at el; 2004)נעשתה בהמשך למחקרי אקלים בטיחות עבודת מחקר זו 

 Zohar & Luria, 2005)) (5337 שוורץ ולוטרמן, לוי-נורי, ישראלי ,זוהר)  

 2006) Clarke,) (Larson, 2005) ,אקלים בטיחות פרו" במטרה לחדד את המושג, זאת-

המתייחס , (נע בין עמוק לרדוד)' עומק האקלים' : המייצג פרמטר שלישי חדש "אקטיבי

אקטיבית של -הבטיחותית הפרוהתנהגות להמנהלים עוצמת מנהיגות למובהקות הקשר בין 

אקטיבי -המושג פרו .הקבוצתי והארגוניאקטיבי -הפרוהבטיחות  את אקלים יםהמחוללהעובדים 

. אקטיבי יותר והפוך-ככל שהאקלים עמוק יותר כן הוא פרו' עומק האקלים'בהקשר זה מתייחס ל

גובה וחוזק האקלים מהווים תנאים הכרחיים אך לא מספיקים : שני הפרמטרים הראשונים

התובנה  .נפגעים ונזקים סביבתיים ,כשלים ,תקלות ,תאונותלאורך זמן של  ה מוחלטתלמניע

שלושת כאשר אקטיבי -פרואקלים בטיחות בש ,היאשמחקר זה מתקף החדשה 

-עובר טרנספורמאציה ונעשה פרוהוא ומסונכרנים בו בסינרגיה מתלכדים מימדים ה/פרמטריםה

http://cafe.themarker.com/view.php?t=871941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Clarke%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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, תאונות( שנים)בכוחו למזער ואף למנוע לחלוטין לתקופות ארוכות יש , קרי. ואפקטיביאקטיבי 

י הנפשות "עניתפס ( למען ובמרץ)אקטיבי -פרואקלים בטיחות . נפגעים ונזקים, כשלים, תקלות

. על המקור של גורמי הסיכון השורשיים על הפוטנציאל של התאונותהפועלות בו ככזה שפועל 

-בטיחותית פרוהתנהגות בין מנהיגות מנהלים לקשר האקטיבי מתחזק -באקלים בטיחות פרו

 חותרתאקטיביים של עובדים לתוצאה ה-פרו יםבטיחותי םדיווחיובין של העובדים אקטיבית 

  .נזקים סביבתייםו "אפס נפגעים"ל

" אקטיבי-אקלים בטיחות פרו"הנמצאים ברמות שונות של הטמעת  מפעלים 15שדה המחקר הינו 

 ,כלוסייהמהאו 43% בהיקף של לפחות קבוצות 00נדגמו בהם , שנים 7בתקופה שבין שנתיים עד 

 .רעובדי משמרות במחלקות ייצו 502 כ"סה

', אקטיבי-אקלים בטיחות ארגוני פרו'במחקר נדגמו ונבחנו הקשרים הסטטיסטיים בין המשתנים 

-התנהגות בטיחותית פרו, 'ישירים' מנהיגות מנהלים', 'אקטיבי-אקלים בטיחות קבוצתי פרו'

' אקטיביים-ות פרובטיח דיווחי'נדגם ונבחן המשתנה , בנוסף .'העצמת עובדים'ו' אקטיבית

בלתי , 'באופן עצמאי" מלמטה למעלה"או התנהגות שמגיעים מהעובדים /מתייחס לכל מידע ו

 קבוצתי/שלא כתוצאה מהתערבות חיצונית של מנהל ואו כל גורם אחר באקלים הארגוני', נעזר

' אקטיבי-אקלים בטיחות פרו'בין המשתנים קשר חזק ומובהק קיים כי  נמצא  .('נספח ד)

מסקנה בעלת משמעות מרכזית עולה ה, וכן. של עובדים' אקטיבית-בטיחותית פרו התנהגותו

', העצמת עובדים': לבין שאר המשתנים' מנהיגות מנהלים'בין המשתנה  הקושרת באופן מובהק

 .  'אקטיבי-אקלים בטיחות ארגוני וקבוצתי פרו', 'אקטיבית-התנהגות בטיחותית פרו'

הצופן "בפענוח , צנועה נוספת בתחום ההתנהגות הארגוניתתרומה , לממצאי ומסקנות מחקר זה

 . 'אקטיבי-אקלים בטיחות פרו'המחוללת  הארגוני במשוואה  "הגנטי

 

 : סקירת ספרות. 2

 

מהוות את הגורם תאונות  ,ILO (2222, International Labor Organization)על פי נתוני 

סוגי התאונות . סרטן ושבץ, אחרי מחלות לב ,זאת .גורמי המוות בעולם המודרני הרביעי בדירוג

למרות שאסונות טבע . אסונות טבע ותאונות עבודה, נפילות, אש, טביעה, תאונות דרכים :יםכולל

: לדוגמה. בתאונות נהרגים יותר אנשים, למעשה, ציבורית ותקשורתית רבהמושכים תשומת 

ברעידת האדמה בסן  ,איש 50גרמה למותם של " HUGO"סופת ההוריקן   ,1222-ב ב"בארה

 באותה שנה. בהרחבה בעיתונות סוקרהנושא , במקרים אלו. איש 01נספו  ,אוקלנדובפרנציסקו 
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לא קמה סערה ציבורית  כךעל . איש 13,533ב מתאונות עבודה "נהרגו בכל ארה ,לעומת זאת

  .(5330 ,מנחם שוורץ, המוסד לבטיחות וגיהות)

נחשפו הם רבע מ .בכל שנה מיליון אנשים שנינהרגו בתאונות עבודה  ,נמצא כי בשנים האחרונות

 ,ממספר זה תחצימ ,לשם ההשוואה. כגון סרטן, לחומרים מסוכנים הגורמים למחלות מקצוע

מעל נהרגו ובמעשי אלימות במלחמות  .אחת בכל העולם בשנהתאונות דרכים ב נהרגו, כמיליון

 .ILO 2000))איש  מיליוןחצי 

, בכבישים, עבודהבתאונות אלו מתרחשות . מסוגים שוניםשומעים מידי יום על תאונות אנו 

בסקירה  .ותקש ונכויות מקרי מוותל, גורמות לנפגעים ולנזקים לרכושפנאי ושעות הבבתים וב

מתאונות  נתונים המעריכים את הנזק הנגרם כתוצאה ציגא, סביר מהי תאונת עבודהא ,שלהלן

 אציג, שונים המנסים לאתר את גורמי תאונות העבודההם אתייחס למודלי, ל"עבודה בארץ ובחו

 ".מודל הדומינו המשופר: "נגזר ממנואת המודל שכן ו" מודל הדומינו" ,את המודל הראשון

והמודלים המתייחסים רב סיבתיים המודלים ה :ונלתקופת םרלוונטייאעבור למודלים ה, בהמשך

הנגזר נוסף אתייחס למשתנה מהי התנהגות בטיחות ואסביר  ,בהמשך. לגורמים משולבים

אופן השימוש  ממצאים מחקריים המעידים על אציג, בנוסף .אקלים בטיחות: מהתנהגות זו

 .מניעת תאונות וכמעט תאונותהמאפשר בארגון באקלים בטיחות 

 

 :( (Labor Accidents תאונות עבודה. א.2

 

אמשיך , לאחר מכן .תאונת עבודה ובפירוט סוגי תאונות העבודה השונותהגדרת ב פתחא, ראשית

דרך פריסת המחקרים , בהצגת ממדי הנזק אותו גורמות תאונות עבודה במדינות שונות ובישראל

ם אעבור למודלי ,לבסוףו .בישראלתאונות עבודה בעניין אציג את החקיקה , שנית. שנעשו בתחום

 .  י התאונההמסבירים את גורמ

, תוך כדי ועקב עבודהתאונת עבודה מוגדרת כפגיעה המתרחשת , לפי המוסד לביטוח לאומי

אף היא נכללת , מחלת מקצוע. בחוק תמפורטהובנסיבות , בחזרה לרבות בדרך אליה וממנה

חלה בה עובד שה, מחלה לפי רשימת מחלות מוגדרות שנקבעה בתקנותבמונח תאונת עבודה והיא 

 (5332, אתר המוסד לביטוח לאומי: מתוך. )כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי ,תועקב עבוד

 "הגורם האנושי"מתאונות העבודה הן תוצאה של טעות אנוש או כפי שנוהגים לכנות זאת  24%

((Zohar & Luria, 2005 . עייפות: וביניהם נכללים, (םיאינטרינזי)גורמים אלו הינם פנימיים ,

הנם גורמי סביבה חיצוניים , הנוספים 14%. או מתח אשר חווה העובד באופן סובייקטיבי, לחץ
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 53%. רצפה חלקה במקום העבודה וכדומה, חלק מסוכן ובולט במכונה: כגון (םיאקסטרינזי)

 USA National Safety,1994; Brown)  מהתאונות נגרמות כתוצאה מאי שימוש באמצעי מיגון

& Holmes, 1986.) 

עובדים הנפגעים , (DOE)לפי משרד האנרגיה האמריקני . ישנם סוגים שונים של תאונות עבודה

עובדים , כמו כן. מצברים וחשמל סטאטי, שנאים, עלולים להיפגע ממתח גבוה, ממקורות מתח

, מלגזות, כלי רכב, דקצה ח, להבים, עלולים להיפגע ממקורות תנועה שונים כמו נקודות צביטה

הרמת , נפילה: עובדים עלולים להיפגע מהיבטים הקשורים בכוח הכובד. גוף בתנועה, מסה

, רוח, או ממקורות הקשורים בלחץ כגון גז או קיטור, מעידות והחלקות, נפילת חפצים, חפצים

ריאקציות  פגיעה יכולה לנבוע ממקורות כימיים כגון, כמו כן. רעש וחומרים מכלים או מתלקחים

עלולות לנבוע , פגיעות הנובעות ממקורות חום. רעילים וחוסר חמצן, חומרים מגיבים, כימיות

פגיעות הנובעות ממקורות . התלקחות חומרים ואש, חיכוך, גז טבעי, מגורמים הקשורים בחשמל

פגיעות הנובעות ממקורות , ולבסוף. שלג וגשם, עלולות לנבוע מגורמי הקשורים בקרח, קור

, סגול-אולטרה,  אדום-אינפרא, אלקטרומגנטית, רדיואקטיבית, קשורות לקרינה מייננת, רינהק

 .          קרן פלזמה לייזר וריאקציה כימית גרעינית

, הבניה ההנדסית, אופייניות בעיקר לתעשיות הבניה, תאונות עבודה מן הסוגים אשר תוארו לעיל

בענף הבניה ישנם , לדוגמא. נות אשר אופייניים לולכל ענף ישנם סוגי תאו. והחקלאות ההתעשיי

, 5332בשנת , לעומת זאת. יותר מקרים של נפילה מגובה מאשר מקרים של שאר סוגי התאונות

( שאינה מוגדרת כתאונת דרכים)סוג התאונות השכיח בענף התעשייה היה כתוצאה של פגיעת רכב 

 .(5332, והמסחר המשרד התעשיי)

וכן לפגיעה ( תאונות המסתיימות במוות ובנכות)גורמות לפגיעה בחיי אדם תאונות עבודה 

 1227 -עובדים ב 133,333עובדים לכל  07ב "נהרגו בתאונות עבודה בארה, 1200בשנת  .בכלכלה

הגיע מספרם הכולל של עובדים שנפגעו בתאונות עבודה  ,5333שנת ב. 133,333לכל  עובדים 5נהרגו 

המצב חמור  .מוותשהסתיימו בתאונות  4,214נרשמו  ,מיליון מתוכם 4.7-ומחלות תעסוקתיות ל 

 151מדובר על ". הארגון/המפעל"אף יותר באותם עובדים שנמצאים מחוץ לגבולות העבודה 

   ON-JOBמתוכם נהרגו בתאונות בתחומי העבודה, מיליון עובדים בשוק העבודה האמריקני

 ,OSHA, Occupational Safety & Health)  5330. ו נכיםמיליון נפגעו ונותר 0.7עובדים ו  5,245

Administration, USA Department of Labor, 2006-7)    National Safety Council,(NSC  
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כמעט "מקרים של  033יש ( קשה הרוג או פצוע)על כל נפגע בתאונת עבודה כי , חשוב להוסיף

 4על , קרי. ציאלי היה להסתיים בתאונת עבודהמשמעותו מצב אשר פוטנ, "כמעט ונפגע". "ונפגע

 (.Gripel, 2005" )כמעט ונפגע"אירועי  0,333 -נפגעים בשנה במפעל היו כ

משרד העבודה . משלמת אף היא מחיר גבוה על תאונות העבודה, מדינה מפותחת, בריטניה

עובדים  524 כאשר, 5333בתאונות עבודה קטלניות בשנת  יםאחוז 05מדווח על גידול של  ,הבריטי

מיליון אנשים סובלים ממחלות מקצוע אלימות  5.5, באנגליה כיום .1222בשנת  553נהרגו לעומת 

 (. נפגעו ונותרו נכים 153, נהרגו בתאונות עבודה 551, מתו ממחלות סרטן שונות 043)

(HSE, Health and Safety Executive, 2006-7).  

רשימה מוגבלת של תוך אחת מלמעשה מקצוע היא  מחלת, אם נתבונן על המקרה הישראלי

רבות  .1245 ד"התשי, (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)בתקנות הביטוח הלאומי  המוזכרותמחלות 

הרעלת , למשל)הנגרמות מחשיפה לחומרים כימיים  הרעלותכתוצאה מן נממחלות המקצוע ה

מקצועות  אפיינותהמ תמחלות מקצוע אחרוקיימות , כמו כן(. תחמוצת הפחמןהרעלת ו עופרת

 (. 5335 , יהודה-ליאון) מסוימים או תנאי עבודה מיוחדים

כי בין שנת  ,שרד העבודה הישראלי מדווחמ. הנתונים בארץ באשר לתאונות עבודה אינם מעודדים

כולל תאונות דרכים מהבית  נתון שאינו)אדם בתאונות עבודה  בני 400נהרגו  ,5331לשנת  1224

נפלו שעת בנהרגו  יםאחוז 53-בו כ, בענף הבניהעבדו  נפגעים אלומ יםאחוז 43-כ(. לעבודה וחזרה

 .(5335, לאומיהביטוח לביטוח )עובדים בתאונות עבודה  44נהרגו , 5332בשנת . מגובה

מעבר להיבט האנושי במסגרתו נגרמים לנפגעים והן למשפחותיהם כאב וסבל אשר אינם ניתנים 

 דולרמיליארד  4.0-מקצוע ברמה הממלכתית מוערך בכהעבודה ומחלות העלות תאונות , לכימות

 . (גולמי מקומי תוצר) ג"ממהת 0%עד  4% סכום זה מהווה .( ,2225Gripel) לשנה בישראל

, 5337בשנת . ב ככספי סיוע בטחוני בכל שנה"זהו הסכום שמקבלת ישראל מארה, לצורך המחשה

 5,521,152מועסקים במשק אשר נעדרו  5,230,033תביעות לביטוח הלאומי על ידי  07,047הוגשו 

 5.74-הישירה ששולמה לנפגעים מסתכמת בכהעלות . ימים מהעבודה בגין תאונות עבודה

 .(5335 ,שוורץ. )בקירוב₪  5,433יום היעדרות של עובד עולה למשק . ₪מיליארד 

תביעות בגין תאונות עבודה  1,740,522במחקר הגדול ביותר אשר נעשה בתחום ומבוסס על ניתוח 

ת הישירות של תאונות מהעלויו 4פי , לכל הפחות, נמצא כי העלויות העקיפות גבוהות, ב"בארה

ידי על  מחקר דומהנערך בבריטניה .  Bird & Germain, 1986 ) 5332, גריפל: בתוך(העבודה 

HSE (Health Safety Environmental, 2000) , שם התקבל כי היחס בין העלות הישירה לעקיפה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://cafe.themarker.com/view.php?t=871941
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ו באנגליה במחקרים שנעש, בנוסף .ביותר גרועבמקרה ה 00:1-ו, במקרה הטוב ביותר 2:1הינו 

 5.4%-במדינות אלה היא כ נמצא כי העלות הכוללת הממוצעת של תאונות עבודה, ב"וארה

 (.5335, המוסד לבטיחות וגיהות) ג"תממה

NIOSH (National Institute for Occupational Safety & Health )המוסד האמריקני לבטיחות 

ב "של ארה ג"תמבקירוב מה 0%-ל כי תאונות עבודה ומחלות מקצוע גרמו לנזק השקול, קובע

(.(Dorman, 2000 ב ואף גבוה בהרבה "שיעור התאונות בישראל דומה לשיעור התאונות בארה

וכן ג "התממ אחוז  0 – 4בהנחה כי גם בישראל מהוות התאונות . המשיעור התאונות בבריטני

הנזק הנגרם בכל הרי ש, מיליארד דולר לשנה 130על  ג"תמעומד ה 5333בהתחשב בעובדה שבשנת 

 (.5335, המוסד לבטיחות וגיהות) מיליארד דולר 4.0שנה למשק הישראלי הינו בסדר גודל של 

חוק ארגון הפיקוח . במדינות המפותחות נושא מניעת תאונות עבודה מעוגן בחוקים מנדאטוריים

, כמו כן .העבודהקיקה המוצגות על ידי שר חיוזמות על קיום  מפקח ,(1245) ד"התשי, על העבודה

מעביר הדרכות , עבודהעל הרווחה במקומות  ,והגהות התעסוקתיתעל הבטיחות  החוק מפקח

על מחזיק מקום העבודה כי  ,צויןמ בחוק. מכויותיהםחובות וסאת מגדיר ו מעבידיםלעובדים ל

ות למנ, וכן, ועדת בטיחותוכנית בטיחות הכוללת נהלי חירום ולקיים ת, להעסיק ממונה בטיחות

פעולה מקדם , בטיחות וגיהותלמתייחס למוסד החוק . נאמני בטיחות מקרב המנהלים והעובדים

החוק הינו מנדאטורי ובמסגרתו מתקיימות  .מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה

במניעת תאונות מטפלים  פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות .פעולות אכיפה ועונשין

עבודה , מכונות מתקנים וציוד, מחצבות אבן, אריזות, חשמל, נמלים ואוניות: הבאים בתחומים

  (.ת"משרד התמ)ציוד מגן אישי עזרה ראשונה ו, חקלאות, הדברה, יתבנייה הנדס, בגובה

החוק  .מגדיר מהו מתקן חשמלי ועבודה במתקנים חשמליים חיים 1245-ד"התשי, חוק החשמל

 . לעיסוק בסביבת עבודה זו ורישיונותית פורמאלהסמכה מדגיש את חשיבותם של 

או מחלת  תאונת עבודהכ" פגיעה בעבודה"מגדיר  ,ה"חוק הביטוח הלאומי נוסח משולב התשנ

אירעה תוך כדי עבודתו ועקב אשר  תאונהפגיעה בעבודה הנה  .של העובד לצרכי פיצויים, מקצוע

 נפגעאדם שנפגע בעבודה הוא . עהאת נושא זמן הפגי מגדירהחוק  .או מטעמו עבודתו אצל מעבידו

 .עד חזרתולעבודה ו החל מיציאה מדלת ביתו
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 :מודלים לניתוח גורמי תאונהתיאוריות ו. ב.2

 

המנסים למצוא את רבים מודלים ניתן להבין את התפתחותם של  ,ינו לעילשצו וניםלאור הנת

 .לגזור מכך את דרכי הטיפול בהם, העבודה וכןתאונות הגורמים ל

. "תאונה"להבנת המושג רבות  מהתראשר , "'דומינו תיאורית'" ינהה התיאוריה הראשונה. 1.ב.5

 , הגרסה משופרת של .Heinrich), 1931) בשנות העשרים המוקדמותלראשונה  ההוצג התיאוריה

 Sequence of" )גורמים עוקבים"טבע את המונח  Heinrich. 1201בשנת  Heinrich ייד-על ההוצג

events) לא שהעיקריים בהם הינם פעולה , שרשרת של גורמים עוקבים"תאונה כ הגדירכן ו

השפעת ( א: )את האירועים המעורבים בכל תאונה הציג באופן הבא ".או מצב לא בטוחבטוחה 

משפיעים על אופי האדם ועלולים לחזק תכונות של  ,גורמי תורשה והשפעה סביבתית :סביבה

בהשפעת גורמים : אשמת אדם( ב) ;פריע לרכישת השכלהעקשנות וכן לה, חוסר זהירות

, עצבנות, מזג אלים, אדם מפגין התנהגויות פרועות של חוסר זהירות, תורשתיים והשפעת סביבה

תכונות נוספות הגורמות לו לבצע פעולה כן בורות בתחום שמירה על הבטיחות ו, חוסר התחשבות

וכן , (Unsafe Act" )פעולה לא בטוחה"( ג) ;לא זהירה או לגרום שהציוד יהיה במצב לא תקין

פי -על .פגיעהו הם הגורמים המיידיים לתאונות עבודה ,(Unsafe Condition" )מצב לא בטוח"

Heinrich , די לסלק גורם אחד מהגורמים הסיבתיים  ,את הבא אחריו ועל כן" מפעיל"כל גורם

ההתמוטטות טור אבני דומינו כך למנוע את התרחשותה בדומה לעצירת התקדמות בלתאונה ו

 .תהתאונו מרביתהיוותה גורם מכריע ב" התנהגות לא בטוחה"היות ומחקרים הראו כי . נופלות

Heinrich  למנוע תאונות  על מנת המליץ להתמקד בגורם האנושיהיה החוקר הראשון אשר

(Brauer, 1990 .) 

שימשו בסיס לפיתוח תיאוריות הבליטה שלוש נקודות חשובות ש Heinrichתיאורית הדומינו של 

תאונה היא ( ב) ;הגורמים המיידיים לתאונה הם פעולה לא בטוחה ומצב לא בטוח( א) :נוספות

( ג) ;(תוצאה של מזל או גורל, למשל, ולא)תוצאה של שרשרת גורמים עוקבים שקדמו לאירועה 

  .סילוק של אחד הגורמים שקדמו לתאונה ימנע את אירוע התאונה

במסגרתה , Heinrichיחד עם חשיבותה התיאורטית וההיסטורית של תיאוריית הדומינו של 

אפקט "והצעת פתרון לנטרול השפעת הגדרתו , "תאונה"המושג על רב לראשונה הושם דגש 

הקשורים וכוללים יותר ארגוניים , מערכתייםבטים יהתיאוריה אינה נותנת דעתה על ה, "הדומינו
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לאיתור מקור הבעיה  הלא התייחס היא, כלומר. במקום העבודה ובמדיניות אותה הוא מנחיל

מענה  תמספק, אציג האות תהמשופרהתיאוריה . הארגונית ממנה נובעות התנהגויות לא בטוחות

 .והתייחסות לאותן בעיות ארגוניות שורשיות

 ת עבודהבבסיס כל תאונ Bird & Luptus  ((1976של "תהדומינו המשופר תיאוריית" לפי .5.ב.5

 מנהיגותה, נהארגו, תכנון העבודה מיבתחוים המתבטא במחדל, של ההנהלה שליטההחוסר ן טמו

אי מתן הדרכה נאותה , ציוד לא מתאיםת מחדלים ניהוליים קשורים לרכיש, כמו כן. שליטההו

סיבות קיימות , ראשית: לתאונה מתייחסים לשני סוגי סיבות חוקריםה .וכדומהלעובדים 

מסווגות בדרך כלל לשני סוגים  ,סיבות בסיסיות. לתאונה (Origin" )מקור"כלומר ה, בסיסיות

גורמי ( ב). הנעה לקויה או בעיה התנהגותית, גורמים התנהגותיים כגון חוסר ידע( א: )עיקריים

גורמים לביצוע  ,אלו. חומרים וכדומהו בלאי ציוד, מטלה או תחזוקה ילנוהלהעיסוק הקשורים 

 סיבות מיידיותקיימות , שנית .תאונהה התרחשותתנאי מוקדם ל יםמהווולה לקוי של המט

פעולות לא "כ מוגדות ,התאונות להסיבות המיידיות לכל. לתאונה( סימפטומים/תסמינים)

,  Bird & Luptus(.Heinrich ,1201תו של בדומה לקביע, וזאת) "בטוחות ומצבים לא בטוחים

היכולים להפיל את קוביית הדומינו , "סטנדרטיים-תת"פעולות אלו כהתנהגויות ומצבים כינו 

 .( ,1270Bird & Luptus) .הבאה

הקביעה התיאורטית כי  נהה ,לחקר גורמי תאונה  Bird & Luptusהעיקרית של תרומתם

קוביית הדומינו של , כלומר. ודה בארגוןתאונות עב ילאירועהאחראית הראשית  נהההנהלה הי

תורשתיים הבמקום קוביית הגורמים סביבתיים או , ההנהלה ממוקמת בראש הגורמים העוקבים

 , Bird & Luptusשלהמשופרת תיאורית הדומינו . חמישים שנה קודם לכן Heinrichכפי שהציע 

בקצה  נפגעאשר ולא האדם העבודה הארגון אחראי לתאונות  את ההכרה כי, אפואמשקפת 

". חוסר שליטה של ההנהלה"שג מפנה את מקומו למו ,אם כן, "אשמת אדם"המושג . השרשרת

מניעת , שהפי הגישה החד על .עבודה מניעת תאונותל הותימ הינו, זה בהגדרת גורמי התאונהינוי ש

, פיקוח על העבודהה, ארגוןה, תכנוןה, שליטת ההנהלהצורת ידי שיפור ב תאונות תבוצע בעיקר על

 לא תתבצע על ידי ניסיון, מניעת תאונות .אספקת משאבים ואמצעים נאותים לביצוע העבודה

גורמי מיקרו המתמקדת בתיאוריה ההתפתחותי מהמעבר  .םמכאנייאיתור אשמים או כשלים 

מודל התפתחותו של הניח את הבסיס ל ,מאקרוהגורמי תיאוריה הלוקחת בחשבון את בלבד ל

 .(Gripel, 2005) .הבטיחות המודרניניהול 
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הידועות ) "יםגורמ-מרובותתיאוריות "התפתחו בתחום חקר התאונות הן אשר נוספות תיאוריות 

אינן רואות בתאונה תוצאה של שרשרת , תיאוריות אלו"(. גורמיות-תיאוריות רב: "גם בשם

 סימולטנימכלול גורמים אשר תרמו לתאונה באופן תם של אלא תוצאת הבשל, תליניאריאירועים 

(Gripel, 2005) .גורמים עוקבים של  יחידהמתייחסות לא רק לשרשרת תיאוריות אלו , כלומר

 ,לארגון, אלא מנסות לשלב גם גורמים סיבתיים הקשורים לסביבה, המסבירים את התאונה

גורמיות -תיאוריות רב. שותפים לגרימת התאונההכללית כולתרבות ניהול הבטיחות  לאקלים

ורמי לא ניתן לסדר את ג ,כי כשלים אחדים גרמו לתאונה באופן סימולטני ועל כן מכירות בכך

גורמיות -קיימות תיאוריות רב .כפי שמקובל בתיאוריות דומינו מימדי-פני ציר חד-התאונה על

, (גורמי ביצוע-גורמי פיקוח -גורמי ניהול: למשל)המסדרות את הגורמים לפי רמות היררכיות 

 אינן ,תיאוריות אחרות. יסודי יותר כך הוא, במדרגגבוה יותר ממוקם גורם הככל ש כאשר

אלא מצביעות על מרכיבי העבודה שיכולים לתרום  ,היררכי של גורמי תאונה מדרגמציעות כל 

-ציוד-אדם: למשל)מבלי לנסות ולדרג את סדר החשיבות של כל מרכיב ומרכיב , לאירוע התאונה

 .((Gripel, 2005 .(מטלה-סביבה

עבודה ככשל  תמגדירות תאונ ,שנות השבעים והשמוניםהתפתחו בשגורמיות -רבה תתיאוריוה

 ;ההתנהגותי או מרכיב האנושיה: באחד או יותר מארבעת המרכיבים הבאים של עולם העבודה

סביבת נוגע ל ,נוסףכשל  ;(כלים וכדומה, מכונות, חומרים, ציוד) הטכנולוגי אומרכיב ההנדסי ה

כשל בניהול או בתכנון הפעילות  ;אקליםמעיקים והשפעת גורמי  תנאי עבודהלמשל כולל והעבודה 

  (.כשל בביצוע המטלה, למעשה)

כאשר הניהול הוא , סביבה-ציוד-אדם כאינטראקציה ידי תיאוריות אלה-על מוגדר ,מטלההביצוע 

 תבארבעאיתור כשלים . ההפונקציה המארגנת והמתאמת את יחסי הגומלין בין המרכיבים האל

" חמצב לא בטו"ו" פעולה לא בטוחה"שני המושגים של  םתמהווה הרחב ,מרכיבי סביבת העבודה

מרכיבי  תפי ארבע-על ,תיאורית גורמי תאונה Heinrich (1201.)בתיאורית הדומינו של שנכללו 

 אלא גם לשני, "(ציוד)" יהמכאנולגורם "( אדם)"מתייחסת לא רק לגורם האנושי  ,העבודה

פיקוח על המטלה העיצוב או ה, ניהולגורם ההסביבה בה מתבצעת העבודה ו: ם נוספיםגורמי

האות הראשונה בכל אחד , לועזיתהיות וב, M5תיאוריות כאלו מכונות לעיתים . המבוצעת

 M (Man, Machine, Media, Management) (Monteau, 1970האות  נהממרכיבי התיאוריה ה

Gripel, 1987; .) 
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שהן מפנות את תשומת  ההינ ,ארבעת המרכיביםתיאורית העיקרית של תיאוריות מסוג  תרומתן

לטווח , במקום זאתאלא , לב חוקר התאונות לא רק למהלך צר ומוגדר של אירועים עוקבים

תרמו רבות  ,עבודההתיאוריות מרכיבי סביבת . כולה סביבת העבודהאת הכולל נרחב אפשרויות 

גורמים לתאונה בכל  תרהמסייעות לחוקר לא ,Checklist) ) קוידרשימות ב ת שיטתהתפתחול

אימץ בשנות השמונים את גישת ארבעת המרכיבים לחקר תאונה , למשל ל"צה. יםמרכיבאחד מה

באופן דומה , OSHלפי  .גורמים אפשריים לתאונה 03-כ בה נמניםופיתח לפיה רשימת בידוק 

ידי חברת -שפותחה על ,EMP (Equipment, Material, People)טכניקת , לשימוש במשפט מיפוי

  . ציוד וחומרים, אנשים: מרכיבי סביבת העבודה תעושה שימוש בשלוש ,ביטוח הרטפורד

השימוש הגובר בתיאוריות כן עם התפתחות חקר התאונות בשנות השישים והשבעים ו .0.ב.5

של איתור שגיאות אדם היחסית ירדה החשיבות , (ניהול-סביבה-ציוד-אדם)מרכיבי עבודה 

על  ,הושם דגש רב יותר על גורמי סביבה ובעיקר, בנוסף .וכשלים בציוד כגורמים עיקריים לתאונה

אשר  MORT  (Management Oversight and Risk Tree)תגישהתפתחותה של . גורמי ניהול

כי מעבר לגורמים  ,נצבר בחקירות רבות הראואשר ניסיון ה בשילוב עם ,פורסמה בשנות השבעים

קיימים גורמים , בטוחיםהמיידיים לתאונה הקשורים לעיתים קרובות לפעולה ומצב לא 

גישת . הנדסייםואשר יצרו את התנאים המאפשרים כשלים אנושיים , שורשייםו מערכתיים

MORT יש בדרך כלל כשל "( סיכון קביל"להוציא תאונות יוצאות דופן של )כי בכל תאונה  ,טוענת

 (.(Johansen, 1970 וליניה

 .(root causes)לתאונות עבודה גורמים שורשיים נוגעות ב הנוספות שהתפתחו תהתיאוריו .5.ב.5

קיים ניהול או פיקוח לקוי הקשור , מניחות כי בבסיס טעויות במישור הביצוע ,תיאוריות אלו

מסגרת תיאורטית פיתחה  ,)Pait Kornel (1993החוקרת . עיצוב העבודהלו ארגוןל, לתכנון

מתארת את עיקרון איתור , זומסגרת אנליטית . לניתוח גורמים שורשיים של תאונות עבודה

( א) (:1מוצג באיור ) שלוש רמות סיבתיות לתאונהין ב אבחנה דרך, שורשיים לתאונההגורמים ה

( ב) ;תרמו לה במישריןגורמים הם הגורמים המיידיים לתאונה או  אלו: אירועים בסיסיים

גורמים ( ג) ;השפעה על האירועים הבסיסייםבעלי החלטות שהתקבלו בתחומים ובנושאים שונים 

החלטות , נורמות, בעיקר גורמי ניהול או גורמים ברמת הארגון כולו כגון מדיניותו ארגוניים

 .עקרוניות וכדומה
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 Pait Kornelפי -מסגרת לחקירת תאונה על: 1איור 

 

משפיעים על  הארגוןהבנה כי גורמים ניהוליים ברמת טמונה ב ,התרומה הבולטת של מודל זה

, כי החלטות אלו יכולות לגרום לפגיעה במהימנות המערכתכן ת החלטות ברמה התפעולית וקבל

 .(Gripel, 2005) באה לביטוי בשגיאות ביצוע וכשל רכיביםאשר 

 

 ב"בארה ידי משרד האנרגיה-על לחשיפת גורמים שורשיים לתאונה הוצענוסף מודל  .4.ב.5

(DOE)  ציוד-אדם) "ארבעת מרכיבי התאונה"ת המודל מתבסס הן על גיש. 5והוא מוצג באיור-

המודל  .חיפוש של גורמים שורשיים לתאונהההמצביע על כיוון  מדרגהאך גם על , (ניהול-סביבה

ליקויים בניהול הנוגעים ל את הגורמיםגורמי התאונה ת מציב ברמה הגבוהה ביותר בהיררכי

עיצוב  :כגון" מתווכים"מופיעים גורמים  ,ברמה השנייה. חות וניתוח הסיכונים בארגוןהבטי

פעולה )ליקויים בגורמי ביצוע התנהגותיים והנדסיים , ולבסוף. הדרכה וכדומה, נהלים, המטלה

ההבדל בין מודל זה למודל ארבעת . הם החוליה הנמוכה ביותר בהיררכיה( ומצב לא בטוחים

המודל הנוכחי מדגיש יותר את תרומת הליקויים בגורמי ניהול כי , לפיכך, המרכיבים הינו

נותן לגורמים אלה מעמד מיוחד ובולט בהשוואה כן ו, הבטיחות ובניתוח גורמי הסיכון לתאונות

  .(Gripel, 2005) "(ציוד"ו" אדם)"התנהגות וגורמים הנדסיים  לגורמי

 

 

 

 רמת 
 הארגון

רמת קבלת 
 החלטות וביצוע 

שגיאות ביצוע 
וכשל רכיבים 
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, תהליכים, נהלים

 תרבות ארגונית

החלטות במצבים 
 ספציפיים

השפעה על מהימנות 
 רכיבים
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 ב"משרד האנרגיה בארהשל לחשיפת גורמים שורשיים לתאונה  מודל: 2איור 

 במקום העבודההתמקדו באיתור הגורמים לתאונות , אשר הוצגו עד כההתיאוריות והמודלים 

חשיבות : של מימדים חשובים כגוןוניתוחם נעוצה בזיהוים , תרומתן של תיאוריות אלו. וניתוחם

גורמים חשיבותם של הארגון וביצוע העבודה ו, תכנוןחשיבות , מעורבות ההנהלה במקום העבודה

מונה ט, תרומתן של התיאוריות. סביבתיים כחלק בלתי נפרד משרשרת גורמי תאונות העבודהה

ארגוניים וכוללים ולא רק , גם בכך כי הפנו את תשומת הלב המחקרית להיבטים מערכתיים

יחד עם חשיבותן , עם זאת. בחקירת תאונות העבודה( מבוססי מקרה יחיד)נקודתיים 

. ההתנהגותי והסובייקטיבי של העובד, התיאוריות הללו חסרות בהצגת הפן הפרטני, התיאורטית

דרך תהליך משוב עקבי , שר למעשה בין התנהגות הפרט במקום העבודהקו, הפן ההתנהגותי

אציג את גישת , על כן. להפחתה בתאונות העבודה והעלאת הבטיחות במקום העבודה, ולמידה

 .(Gripel, 2005)והשלכותיה על תחום הבטיחות בעבודה" התנהגות מבוססות בטיחות"

    

  (Behavior Based Safety - B.B.S)  מבוססת התנהגות בטיחות .ג.2

 

כי חל שיפור בביצוע כאשר תהליך  ,Ebbinghaus  הבחין חוקר תהליכי הלמידה ,1224בשנת 

הבין שחיזוק , Thorndike (1210)החוקר . על תשובות התלמיד( פידבק)הלמידה כלל משוב 

(Reinforcement )ממלא תפקיד חשוב בלמידה ובשינוי ההתנהגות לאורך זמן .Pavlov  הטמיע

גורמי ניהול 
 הבטיחות

 (וניתוח סיכונים) 

 גורמי ביצוע
 (אדם וציוד)

 מתווכיםגורמים 
, עיצוב, נהלים)

 (הכשרה

 גורמים חיצוניים
 (סביבה וחבלה)



 15 

במסגרתו גירוי נטרלי נלמד מעורר  למידהאשר משמעותו תהליך , את המונח התניה קלאסית

  (Pavlov, 1927) בעקבות תהליך הלמידה המפעיל אות המוטמעת, רפלקסיביתתגובה 

אשר , (מפעילה)התניה אופרנטית הטמיע את המונח Skinner (1203 ;1202 Skinner,  )החוקר 

משמעותו כי חיזוקים המתקבלים לאחר מעשה יכולים לעצב ולעודד התנהגות עתידית של 

על הציעו להפעיל חיזוקים באופן מבוקר ומתוכנן  ,Dollard & Miller (1950) החוקרים . אנשים

גישת הבטיחות , 73-ותחילת שנות ה 03-בסוף שנות ה .להשיג שינוי התנהגותי  מוגדר ורצוי מנת

ההתנהגותית התפתחה  מאוד בעקבות ניסיונותיהם של ארגונים ליישם מושגים התנהגותיים 

  . "(ניהול ביצוע"מה שכונה בשלב מאוחר יותר ) ים והעלאת הפריוןלצורך שיפור ביצוע

הראו כי גישת עיצוב ההתנהגות יכולה  Komaki, Barwick & Scott החוקרים ,1272בשנת 

כי בעקבות תצפיות ומשוב חיובי שניתן  כןבטיחות בעבודה וב ם הקשוריםלהשפיע על היבטי

 . נהגויות הבטיחותיותאחוז בשיעור ההת 22-24-אחוז ל 23-74-חלה עלייה מ ,לעובדים

Sulzer-Azaroff & Mayer (1991), כאשר גורמי סיכון בטיחותיים מזוהים  ,1223כי בשנת  הראו

. מספר גורמי הסיכון פוחת ומקום העבודה הופך בטוח יותר, ומשוב חיובי ניתן בעקבות הזיהוי

בתחום  נערכה השוואה בין סוגים שונים של התערבותGuastello (1993 )במחקר שערך 

 52-פתרונות הנדסיים הורידו בכי  ,מהנתונים עלה. בהתייחס להפחתת שיעור התאונות, הבטיחות

 ,יםאחוז 15-מסעות פרסום ב ,יםאחוז 12-בירדו מבדקי הנהלה , את שיעור התאונות יםאחוז

 יםאחוז 41.0-פתרונות ארגונומיים מקיפים ב ,יםאחוז 3-ב" כמעט תאונה"דיווחים על אירועי 

  .יםאחוז 5..6-ב( בטיחות התנהגותית)התנהגותי השינוי ה, בסוףול

ניסיונות לשנות והראה כי פותחה על בסיס הידע שנאסף " מבוססת בטיחות התנהגות"גישת 

תועלת בכך שהם מציגים עלויות מיידיות לחוסר שיפור  משפיעים על יחס עלות ,עובדיםהתנהגות 

 BSA    Behaviorאו  BBS - Behavior Based Safetyהשיטה נקראת . ותועלת מיידית לשיפור

Safety Approach -. (Geller, 1996; Krispin & Hantula, 1996; McAfee & 

(Lingard & Rowkinon, 1997 Winn, 1989; O'Hara, Johnson, & Beehr, 1985 ;  

לשינוי התנהגות בין החוקרים הראשונים שיסדו את העקרונות להטמעת טכנולוגיות בטיחותיות 

הניתנות הגדירו התנהגויות תפעוליות הקשורות לבטיחות ש, Komaki, Barwick & Scottהיו 

  .(Komaki, Barwick & Scott ,1978) .ברשימת תיוגולמדידה  ייהלצפ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1
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תיאוריות פסיכולוגיות המתמקדות בהתנהגות נשענת על " התנהגות מבוססת בטיחות"גישת 

תגמולים  השפעתבדיקת  -תיאוריות של חיזוקים( א) :(Gripel, 2005) התאונהלפני האדם 

עושות שימוש  ,תיאוריות מתחום זה. התנהגות בטיחותית של עובדים שיפורעל וחיזוקים חיוביים 

בתחום הקשורים  היבטיםוכן ב( חיזוקים המבוססת עללמידה )התנהגותית הלמידה הביסודות 

 -תיאוריות קוגניטיביות( ב). יסוקים ואקלים ארגוניהעשרת ע :כגון ,ארגוניתהתנהגות הה

. סיכוןנוכח לעובדים של ה תהויכולת תגוב הבנה, להיבטים של תפיסה ותמתייחסתיאוריות ה

מתוך זיקה  ,לפרקים, וזאת תסנסוריות וקוגניטיביו, ביכולות בסיסיות ותמתמקד תיאוריות אלו

סוג  :(Human reliability)מהימנות אדם ( ג) (.מוטיבציה)תהליכי הנעה דווקא ל ולארגונומיה ולא

 .((Altman, 1970במסגרת בטיחות בכורים גרעיניים התמסד  ,פותחאשר השלישי התיאוריות 

רמות הסיכון בהפעלת  על ידי חישוב, וזאת, אדםהמהימנות  בהיבטי ותמתמקדהתיאוריות הללו 

נה שגיאות תחת תנאי עבודה ואילוצים הסתברות שתבוצעה ובדיקת ידי אנשים מערכות על

 . שונים

 על( איכותן את רמת הוה)ניתן להעלות את רמת הבטיחות פותחה גישה הטוענת כי  ,לכך בנוסף

 מצברק לאינה , "ערנות"במושג הכוונה  .של העובד (Awareness) הערנותידי העלאת רמת 

, תרבות ארגונית כוללשיפור לתוצאה אחת של תהליך אלא , לא עייףהעובד  תהפיזיולוגי של היו

איכות העבודה העלאת אמצעי לשיפור זה מהווה  .העובדשל  הערנותלהעלאת רמת הגורם 

ויש  מאתגר תוכן העבודהמושגת כאשר  ערנותרמה גבוהה של . תאונותל ההסתברותוהפחתת 

יצירת עיסוקים מלאי ל גבוהה קיימת חשיבות, לכן. חור את היעדים בעבודתולעובד חופש יחסי לב

היוצרים הנעה , (אינטרינזיים)פנימיים תגמולים  מהם נובעיםש, ("מועשרים"עיסוקים )תוכן 

אלא עקב העניין והאתגר שבביצוע , (הטבות וכדומה, שכרכגון )נה עקב סיבות חומריות שאי

 (.Gripel, 2005) .העבודה עצמה

 ,"איכות גבוהה"ב התנהגותערנות בקרב העובדים ו עבודה מאתגרת יוצרתבסיס האבחנה כי -על

 (Motivation Reward Satisfaction)סיפוק -תגמול-הנעה מודלאת פטרסון החוקר הציע 

(Heinrich et al., 1980) .לחזק התנהגויות בטוחות  על מנתלעשות שימוש בתגמולים  יש ,לטענתו

. משוב חיובית בצורחומריים ואף לא ים שהציע פטרסון אינם רק התגמול. וחיוביות של עובדים

הן ו)הוא מציג רשימה ארוכה של תגמולים המהווים תמריץ להתנהגות בטוחה , זאת במקום

 היות, צבירת ידע, הצלחה בביצוע משימה, כישורים חדשים רכישת :כגון, (תפוקה איכותיתל
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יש לעצב עיסוקים מועשרים , פי תיאוריה זו על, כלומר. חבר בצוות מקצוענים ועוד העובד

(Enriched Occupations)  מת מתואה, העובד תתורמים להנעאשר פנימיים סיפוק  מאפייניבעלי

  .חיובי עם התנהגות בטוחה קשרב

-Injury) "אפס תאונות"תרבות של היא פיתוח  "מבוססת הנהגות בטיחות" הטמעתדרך נוספת ל

Free Culture) י "הוגדרה עשKrause, תאונות בה בכלל סביבה שבה אין בכלל או כמעט ואין "כ

 ,Krause) ".עשויים לגרום לפגיעות או אי נוחותאשר  דה הנובעות מהרגלים לא בטיחותייםעבו

יכולת העובדים להעריך הגברת יתוח סביבה נטולת סיכונים ופדורשת , גישה ארגונומית זו. (1997

העובדים משמשים דוגמא אישית , בתרבות של אפס תאונות. הסביבהעל  פעולתםאת השפעת 

 . שלהם ושל אחרים בטיחותהלוקחים אחריות על להתנהגות בטיחותית ו

תהליכי בטיחות מבוססת התנהגות דורשת קיומם של הטמעת תרבות של אפס תאונות 

(Behavior Based Safety – BBS .) מבוססים על צפייה בהתנהגויות ,אלובטיחות תהליכים ,

ויצירת פעולות מתקנות בעקבותיו  ף בתצפיותניתוח המידע שנאס, מתן משוב וחיזוקים חיוביים

(Geller, 1996.) יישום תוכנית ה, בנוסף להפחתה במספר התאונות-BBS  הפחית את העלות

, גריפל: תוךב Chung, 2000)ר דול 52,333-דולר ל 00,333-הממוצעת של תאונה בודדת מ

5332 .) 

. תורמות רבות לשיפור הבטיחות בארגון, תיאוריות התנהגות מבוססת בטיחות, לסיכום

התיאוריות רואות בתהליך הלמידה הארגונית והמשוב העקבי חלק בלתי נפרד משיפור 

התיאוריות מדגישות את . של כלל הארגון כמערכת, ההתנהלות הבטיחותית של העובד ובכך

התיאוריות מראות כי העשרת , כמו כן. המשוב החיובי במקרים של התנהגות בטיחותיתחשיבות 

מביאות לרמת , ולא חיצוניים( אינטרינזיים)עיסוקים והנעת העובדים על בסיס גורמים פנימיים 

גישות מבוססות . להגברת רמת ההתנהגות הבטיחותית, וכתוצאה מכך, ערנות גבוהה של העובד

ועל כן יעילות ביותר , ניי העובד יחסי עלות ותועלת מיידיים של התנהגותוהתנהגות פורסות בפ

כך יפחת מספר , מודע וערני להתנהגותו, ככל שהעובד יהיה מעורב. ביישום בטיחות בארגונים

אקלים "תפיסת  ותהתפתחתרמה ל" התנהגות מבוססת בטיחות" BBS -גישת ה. תאונות העבודה

 .אבאר ואפרט בהמשך' אקלים בטיחות' את התפיסה והגישה של. "בטיחות
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 (Safety Climate)  אקלים בטיחות .ד.2

 

המדינות המפותחות . מספר תאונות העבודהמדינות רבות פיתחו מדיניות שמטרתה לצמצם את 

אחוז את  23 -בכ 53-במהלך המאה ה שיפרו ,אשר הכירו בחשיבות הפחתת מספר תאונות העבודה

במדינות הגורמים להתקדמות ולשיפור  .העבודה התעסוקתית במקומותביצועי הבטיחות והגהות 

, מיגון העובדים מפני חשיפה לסיכונים בקווי הפיתוח, שיפור בטכנולוגיות הייצור: נםהאלו 

בטיחות וגהות הנוגעות למחמירות יותר  ממשלתיותתקנות  קיומן של ,הייצור והלוגיסטיקה

פעולה בין הושיתוף  מודעותהגברת ה ,חות יותרלעבודות מתקדמות ובטומעבר  ,תעסוקתית

, איגודים מקצועיים עם רשויות לאכיפת החוקים והתקנותו קבלני בניה, חברות, הנהלות מפעלים

ת יגבי, גהות וסביבה, הטמעת תקני ניהול בטיחות ,ניהול מדעי של בטיחות וגהות תעסוקתית

 ,הניתנים רק לאחר חקירות יסודיותפרמיות ביטוח גבוהות ותשלומי תביעות אסרטיביים 

את המעסיקים בהקלת ראש בכל הכרוך  יםמרתיעאשר  ממשלתייםקנסות הטלת , ולבסוף

 .(OHSA) גהות וסביבה, ביישום תוכניות בטיחות

מגלה כי  ,(National Safety Council, 1999) תחום תאונות העבודההספרות ב ,עם זאתיחד 

במיגון , כלומר, מתמקדים בהיבטים ההנדסייםעדיין מרבית הכלים לטיפול בנושא הבטיחות 

העובד יפגע בעצמו או באחרים בזמן כי הסיכוי את ת יהפחל והמכונות על מנת סביבת העבודה

אשר לקוחים מתחום ההתנהגות הארגונית ניהוליים מעטים קיימים כלים  ,כתוצאה מכך. עבודתו

היכולים להפוך את אקלים הבטיחות בארגון ( 'בטיחות מבוססת התנהגות'פרק קודם קראה )

מדוע  ,מהגורמים לתאונות נעוצים באדם 24%אם לפחות . לאפקטיבי יותר במניעת התאונות

 ?כיוון זהחקירת בכה מעטים מאמצים מושקעים 

 השימור העצמי אואחת הסיבות להזנחת ההיבט ההתנהגותי היא הנחת היסוד האומרת כי יצר 

קיימת לעובד  ,מכל מוטיב אחר ולכןומושרשים באדם יותר בסיסיים הם  האדם הישרדותיצר 

הייתה מקובלת  ,העצמי אמונה זו לגבי יצר השימור. בטוחה ותלהתנהג מוטיבציה פנימית גבוהה

אן 'ז ,הצרכים ( פירמידת)תיאוריית אשר הגה את , Maslow (1970)  :ידועי שם בקרב חוקרים

( Piaget, 1896-1980)  תההתפתחות הקוגניטיבי תתיאוריי הוגה, פסיכולוג שוויצרי, ה'פיאז

, חברתית-השלבים הפסיכו תתיאורייהוגה , אמריקני-פסיכואנליטיקאי יהודיואריק אריקסון 

 ההאנציקלופדי) ((Erikson, 1902) פסיכולוגיה ההתפתחותיתת ביותר בהחשובו תמהתיאוריו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
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העובדים במקומות עבודה בני אדם  .שגויהכהוכחה התפיסה  ,יחד עם זאת (.הכלליתהישראלית 

מתנהגים  ,בשעות הפנאי נהגים בכלי רכב של ארגוני עבודה או במכוניות הפרטיותכ, מאורגנים

לי ": תפיסת העובד כי), התנהגות לא בטוחה. בצורה לא בטוחה למרות שהם מסכנים את עצמם

  (.Zohar, 2000) מהווה את אחד הגורמים העיקריים לתאונות , ("זה לא יקרה

חוקרים המתייחסות  טמונות בהנחות, בספרות להזנחת ההיבט ההתנהגותיסיבות נוספות 

מדוע למרות בוחנים חוקרים לכן ה. לתפיסת הבטיחות של היחידכבסיס  תלמערכת הקוגניטיבי

הוא שהעובד  ,אחד ההסברים המקובלים לפרדוקס זה ,ובכן .זאת עובדים מסכנים את עצמם

ומקפיד בדרך כלל על חוקי  (רוטיניותפעולות ) פעולות שגרתיות החוזרות על עצמן העושה

במאזן הפנימי . כלכליתהעלות האו  אי הנוחות, מחיר מיידי על המאמץ" משלם", בטיחותה

סידה ההתנהגות הבטיחותית על מפ ,ירגש-מוטיבציוני-קונפליקט הקוגניטיביבמסגרת ה, האישי

בגלל הנטייה , זאת. של העובד "עלות תועלת"בטיחותית משיקולי  חשבון ההתנהגות הלא

כי את קו המחשבה מייצרת  ,תפיסה זו .השקעת מאמץאי לאחר קבל משוב מיידי האנושית ל

שימוש : לדוגמא .(Herrnstein at el; 1993)" אז למה להתאמץ"תאונה תקרה בהסתברות נמוכה 

 .לעיתים מפריע לשיווי משקלולוחץ על הרקות  ,באטמי אוזניים או אוזניות מגן גורם להזעה

לפגוע  האת העבודה ויכול הטימא ,להסתכל למעלה ולמטה המפריע ,על הראש לוחצת קסדת מגן

 .מסרבלת ומאטה את קצב העבודה ,שימוש ברתמת בטיחות בעבודה בגובה .בשכר הפרמיה

לעומת . הכנסת ידיים למכונות לאחר עצירתם המוחלטת דורשת מאמץ מיותר להפעלתם מחדש

מתפיסת יד במכונה או , מנפילת חפץ על הראש, רק לעיתים רחוקות נפגעים מנפילה מגובה, זאת

 ? אם כך למה להתאמץ, שמיעהיבוד מא

שה הממוקדת במוצר גיר מעבהמ השפיע על התפתחות גישת אקלים המניעה הואגורם נוסף אשר 

ם תקני לווה ביצירת, אשר אופיין בתפיסת השיפור המתמיד ,מעבר זה. לגישה הממוקדת בניהול

של  יהתכונותאת  מתארים אשרהנם הראשונים  ,תקני האיכות .לניהול המרכיבים השונים

 ניהול איכות"מערכת . תהליך טכני מוצר אותקנים טכניים המתארים תכונות  מערכת ניהול ולא

ת תאונות תלויה מניע הנה כי, ת התפיסהטענ .איכות לבטיחותזיקה בין מתייחסת ל "משולבת

יש להתייחס אל , על מנת לעודד התנהגות בטוחה, ולכן ת ובין בטיחותאיכוביצירת זיקה בין 

  (.1225 ,רביבי) .תאיכואת ההבטיחות מקדמת ומשפרת , כלומר ."בעיית איכות"התאונה כאל 

ח ועדת החקירה של אסון "דופרסום העבודה על אקלים בטיחות תפסה תאוצה רבה בעקבות 

גישת אקלים  .(Zohar & Luria, 2225)רנוביל בו התפוצץ כור גרעיני לייצור חשמל ברוסיה 'צ

אקלים הבטיחות מוגדר . בארגונים מוסיפה זווית ראייה חדשה לניהול הבטיחות ,בטיחותה
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 בפועלהתנהגות העובדים ומשקף את דפוס  הבטיחות במפעל חשיבותכהסכמה בין העובדים לגבי 

טיחות כל נוצר מצב בו חשיבות הב. אל מול תפיסתם את הנושאים המהותיים בעייני מנהלם

כי עובדים , מחקרים מצאו .יעילות ועלויות ,אל מול מטרות מתחרות כגון תפוקהממוקמת 

. להם להתנהג" כדאי"ית את דפוס הניהול של המנהל שלהם ומסיקים איך תופסים בצורה הומוגנ

שהינו חלק  "אקלים בטיחות"תפיסות אופרנטיות אלה לגבי חשיבות ההתנהגות הבטוחה נקראות 

 .(;Zohar, 1980 (2000אורגני מהאקלים והתרבות הארגונית הכוללת 

תפיסות וערכי העובדים , מוגדר כאספקט הפסיכולוגי העוסק באמונות ,לפיכך "אקלים בטיחות"

 .(Zohar, 1980)דב זוהר מהטכניון בחיפה  'המונח תבע לראשונה החוקר פרופ את. כלפי בטיחות

כולל ירו כיוון שהוא קשה להגדאשר " תרבות בטיחות"החמקמק מחקרו תרם לעיצוב המושג 

לתרבות  בין ההגדרות הקיימות. יים ואף אישייםארגונ, קשת רחבה של מאפיינים ערכיים

ערכים "; "אתיקה של בטיחות"; "אמונות ונורמות כלפי בטיחות, עמדותמערך ": בטיחות

 הקובעים את מידת מחויבות ,ודפוסי התנהגות יכולות, תפיסות, עמדות, קבוצתייםאישיים ו

למרות חוסר האחידות  ."יחותניהול הבט רמת הידע והמקצועיות" ;" הארגון לבטיחות והבריאות

ולא ברמת הקבוצה  תמוגדר ברמ" תרבות בטיחות"המושג כי  קיימת הסכמה, בין הגדרות אלו

 .של כל חברי הארגון או הקבוצה (Shared Values)כי הוא מתייחס לערכים משותפים  ,כןוהפרט 

לבטיחות  (הארגוניתבכל רמות ההיררכיה )ם של כלל העובדים ובהתייחסות מדובר בתרומתם

  .HSC-Health and Safety Comission, 1993))ולבריאות בארגון 

גישתם אשר משפיעים על ת הערכים המשותפים מתאר אהלראות את התרבות כמושג  ניתן

התרבות הכוללת של היא חלק מ "תרבות בטיחות". ארגון מסויםשל החברים ב םוהתנהגות

 .תעסוקתיתהאמונה של עובדי הארגון בתחום הבטיחות והבריאות ללגישה ו תהארגון ומתייחס

 העולהאו  תתרבות בטיחות נתפס תמאפיין צורלהתייחס אליו כ ניתןאקלים בטיחות הוא מושג ש

תרבות בטיחות ואקלים בטיחות  המושגים .(Flin et al., 2000) .העובדים תותפיס תגישתוך מ

 . (Collins, 2002)לחלופין אנשים משתמשים בהםהרבה  ,ולכן אינם מובהרים באופן מוחלט

תרבות  את שלושת מרכיבימציג  Cooperהחוקר . ישנם סיווגים שונים לרכיבי אקלים הבטיחות

אמונות ותפיסות של , ערכים" ?מה האנשים חושבים" :אספקטים פסיכולוגיים( א: )בטיחותה

פעולות " ?מה האנשים עושים" :התנהגותייםאספקטים ( ב"(. )אקלים בטיחות)"פרטים וקבוצות 

" ?מה יש לארגון" :אספקטים מצביים( ג)והתנהגויות הקשורות לבטיחות ולבריאות בעבודה 



 21 

 (בטיחות וגיהות תעסוקתית)ת "בב מבנה ארגוני ומערכות ניהול, יכיםתהל, נהלים, מדיניות

Cooper, 2000)).  

חמישה מאפיינים  מתאר ,HSE (Health & Safety Executive ,2005)סיווג על פי ה, בנוסף

מרכיב מרכזי של תרבות  -מנהיגות( א) : מרכזיים של אקלים היוצר תרבות בטיחות בארגונים

. ומעורבות בבטיחות, מחויבות, הבטיחות הוא המידה בה ההנהלה הבכירה מפגינה מנהיגות

תרבות בטיחות  היווצרותלהכרחי תנאי  מופגנת הינה (Safety Leadership)מנהיגות בטיחות 

צריך לבוא לידי , ובריאותביטוי מנהיגות ומחויבות ההנהלה הבכירה לבטיחות . חיובית בכל ארגון

על חברי  -הפגנת מחויבות ההנהלה לבטיחות( ב)בהעדפת הבטיחות בהשוואה לייצור  ביטוי

ש לעובדים את כדי להמחי, ההנהלה הבכירה להפגין את מחויבותם לבטיחות בכל תחומי פעילותם

קיים מערכת אפקטיבית הארגון מ -קיום של מערכת לניהול בטיחות ובריאות( ג. )חשיבות הנושא

ליישם ולהעריך באופן מסודר ועקבי את כל פעילויות , לתאם, שתפקידה לתכנן ת"לניהול בב

" למעלה למטה"יצירת ערוצי תקשורת מב, כיוונית-תקשורת דוצורך ב קיים. ת בארגון"הבב

(Top-Down )למטה למעלה"ומ( "Bottom-Up) ( ד. )ת בארגון"וכן תקשורת רוחבית בנושאי בב

תרבות . בודה לא בטוחיםלהבין ולשנות מצבים ותנאי ע, מאפשרת לארגון לזהות -תרבות למידה

יישום הפקת לקחים ו, זו מתבטאת בין היתר בקיום חקירת תאונות עבודה ואירועי בטיחות

תרבות "הימנעות מ -עמדות כלפי אשמה( ה. )ת"בתחום הבב( Best Practices" )פתרונות טובים"

מת הפרט עקב שגיאות וטעויות דגש יתר על האששימת "המוגדרת כ ,(Blame Culture) "האשמה

 ".על חשבון תיקון ושיפור מערכות לקויות בארגון שביצע

כלומר דיווחים , בייםיאקט-פרודיווחים עידודם של ב ,בא לידי ביטוי למשל ,יישום סיווג זה

ניתן את הדיווחים הפרו אקטיביים . במרץ למען הבטיחותוהנעשים מראש , מקדימים, יזומים

וכן אלו של המנהלים הבכירים  המנהלים עם עובדיהם סביב נושא הבטיחותבאחוז קשרי למדוד 

   :בדרכים רבות ואציין כאן כמה מהם באים לידי ביטויקשרים אלו  .עם הכפופים להם

(2225 ,Zohar & Luria) 

 הגדרות וזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות שיש " הערכת סיכונים דינאמית"הדרכת עובדים ל

 .בהן פוטנציאל להיפגע

   "בדינאמיקה " נקודות התערבות"הכשרת העובדים והמפעילים לזהות  -"נקודת התערבות

כאשר עובד או מפעיל מזהה חריגה אצל אחד העובדים מכללי  כלומר. השוטפת של העבודה

 .הבטיחות הוא מתערב ומעיר על כך
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  בשיחה זו מעלים . בטיחות בת מספר דקות עם מנהל המחלקהמודעות יומית לקיום שיחת

יש . מחיי העבודה ודנים על איך לפעול באופן בטוחאקטואליים דוגמאות שונות של אירועים 

, תחושת אימון אישי של המנהל בכפוף לו, העברת מסר חיובי, הבטיחותלתת דגש על נושא 

שוורץ  ,לוי-נורי ,ישראלי ,זוהר)וכן עידוד תחושת אחריות ועבודת צוות , מסר גלוי וברור

 (5337, ולוטרמן

  בשיחה זו מתבקשים העובדים להעלות אירועים . לבטיחותשבועית קיום שיחת מודעות

 .קרתה ולחשוב על דרכי פעולהאו שגיאה ש" כמעט ונפגע"ש

 בפגישה . קיום שיחה שבועית של מנהל המפעל עם מנהלי המחלקות סביב נושא הבטיחות

המשמעותי שקרה במהלך השבוע וכן יינתן מקום למנהלים " כמעט נפגע"ידונו באירוע ה

 .להעלות אירועים שהתרחשו במחלקתם

 בטיחות שוטפות בשטח ביצוע פעילות. 

  כל מנהל יוכשר לנתח אירועי בטיחות-ושגיאות " כמעט ונפגע", "נפגע"ניתוח אירועי בטיחות- 

ובמשך הזמן ככל ,  מהשיחות בשטחבהתחלת הדרך צריכים להגיע " כמעט ונפגע"אירועי 

לבטיחות תחלחל ותוטמע לשגרה יגיעו הדיווחים הקולקטיבית אקטיבית -שהתודעה הפרו

 .ישירות מהעובדים

  י מנהל לקבלת טיפול ראשוני "ברגע שיש נפגע חובה ללוות אותו ע-י מנהלים "נפגעים עליווי

ליווי הנפגע גורם מייד . הן בתוך המפעל והן מחוץ למפעל בבית החולים הקרוב ביותר

לתחושת דאגה הן למנהל ובעיקר לעובד שנפגע שזקוק ברגע זה לכל תמיכה סעד ורפואה 

-מנהל המפעל לנתח את התאונה על פי הגישה הפרומייד ובמקביל מתחיל . אפשריים

 ".כמעט ונפגע"אקטיבית לבטיחות קיים פורמט אחיד בדיוק כפי שמנתחים 

 בתכנון יש . כל מנהל המבצע או עובדים הבאים מטעמו יבצעו תכנון מוקדם לפני המשימה

וחה מה הדרך הבט. את מי ומה הן מסכנות, איזה נקודות תורפה קיימות במשימה: לשאול

למשימות מורכבות שיש בהן צוותים העובדים על אותו תא שטח ? ביותר לבצע את המשימה

בעבודות שגרתיות רוטיניות החוזרות על . יש לבצע תכנון מוקדם בכתב ביחד כל המבצעים

הוא = עובד חדש  ) עצמן יש לבצע תכנון מוקדם אחת לחצי שנה וכל פעם שמגיע עובד חדש 

 (.ת אלה מעולם או עברה חצי שנה מאז שהיה בעבודה זועובד שלא ביצע פעולו

 ברחבי המפעל יותקנו תיבות בנקודות בולטות ובהם טופס על  -דיווח וסילוק מפגעי בטיחות

. התנהגותי" כמעט ונפגע"לסילוק ולא " דיווח מפגע"יש להבדיל מדובר על " דיווח מפגע"

מנהלים ישווקו ויעודדו ". פגעמ= "חסר מעקה נפל או לא התקינו מראש : דוגמא שכיחה
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הבטיחות יאסוף באופן קבוע את הטפסים ויקיים מאמץ עקבי  נהללדווח על טפסי המפגע ומ

 אל  המנהל יחזורגם אם יש קושי לסלק  במהירות . ושיטתי יומי לאבחן ולסלק המפגעים

בתוכנית עבודה . העובד כדי לתת לו משוב מה עשינו עם המפגע ומה בינתיים יש לעשות

. שנתית יתקצב מנהל המפעל מניסיונו סכום סביר כקופה זמינה לסילוק מפגעים מיידית

סחבת במקרה זה עשויה לפגוע במוטיבציה של העובדים לדווח ומשם הדרך קצרה לפיחות 

ן תגובה קצר הוא פקטור חשוב ביצירת אמון בין העובד זמ. במחויבות המוחלטת לבטיחות

 (.5330,ק"רימה) בקצה הקו להנהלת המפעל כהנהלה מחויבת לבטיחות

בטיחות על פי שני האקלים ניתן למדוד את , (5337) שוורץ ולוטרמן, לוי-נורי, ישראלי ,זוהרעל פי 

 ות חשיבותהממוצע של תפיסמתייחס לציון ה, (נמוךל גבוהנע בין ) אקליםהגובה  :פרמטרים

מתייחס למידת ההסכמה לגבי ה, (חלשל חזקנע בין )חוזק אקלים  נוה ,שניהפרמטר ה. יחסיתה

חוסר עקביות בטיפוח אקלים של בעיה ישנה  ,לדבריהם. חשיבות או רמת העדיפות לבטיחות

לים כתובים קרי הצהרות ונה ,הבחנה בין מדיניות מוצהרת למדיניות מיושמת. בארגונים בטיחות

" חוסר אירועים"ל עלולה להתרחש כיוון שיישום בטיחות מוביליצירת פער . לבין יישום בשטח

ר גובבין מדיניות ליישום הפער . נראית בעייני העובדים השקעה ללא תמורהל, וכנגזרת של כך

ה כיוון שבטיחות דורשת הקרבת הנוחות והשקעה רב, וזאת, זמןב מצבי לחץומתחדד כאשר ישנם 

. היא מסר שעובדיי הארגון רואים( מוצהרת וכתובהרק לא ו)מדיניות מיושמת . כסףו מאמץשל 

עד כמה "ומספקת מענה ל מדיניות מיושמת מגדירה את התוצאות הצפויות של התנהגות בטוחה

 ."?חשוב וכדאי להתנהג כאן בצורה בטוחה

 (.,Seo at el; 2004Clarke ;2006  :לדוגמא)בטיחות האקלים בתחום נעשו מחקרים מספר 

ביצעו החוקרים , מתכתוה פלסטיקהה, מזוןה בתחומיבמסגרת מחקר שנעשה בישראל במפעלים  

ארגונית מתרחשים ברמה היררכית ההתערבויות ארגוניות המבוססות על ההנחה כי תהליכים 

על תוצאות המחקר מצביעות  .נמוכה יותרארגונית משפיעים על המתרחש ברמה היררכית  ,גבוהה

אמורה כית אשר תי צריך להתרחש ברמה היררכית גבוהה מהרמה ההיררשינוי התנהגו כך כי

וא המשפיע שיטה זו מבוססת על ההנחה כי מנהל מחלקה בקו הייצור ה. לשנות את התנהגותה

 .  ((Zohar & Luria, 2005 .תועלת של עובדיוהעיקרי על תפיסת העלות 

מהות ההתערבויות  ,אלוי חוקרים על יד אקלים בטיחות נוספים שנעשו בתחום במחקרים

מתן משוב שבועי למנהלי מחלקות בנוגע לשכיחות האינטראקציות הארגוניות באה לביטוי ב

מידע זה שימש . ההתנהגויות הלא בטוחות של העובדים כןהיומיומיות שלהם בנושא בטיחות ו

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Clarke%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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תבקשו וההללו  לים בכירים יותר קיבלו את הנתוניםמנה, במקביל. מדד לשיפור דפוסי הניהולכ

לפקח ולתת משובים , להקפיד, לבצע שיחות עם מנהלי המחלקות כדי לעודד אותם להשתפר

פותחה שיטת  ,כדי לספק משוב מהימן למנהלים. בנושאי בטיחות כשהם מסתובבים בקו הייצור

ניהול שיחה לגבי  :לדוגמא) חלקהנהל משבע התנהגויות שונות לכל מהמפרטת מדידה רלוונטית 

כמו כן . אחרי ההתערבותבזמן ו, הגויות תוצפתו לפניההתנ. (ת מסר חיובי ועודהעבר, בטיחות

 .בשני מפעלים נבדק אקלים הבטיחות לפני ואחרי ההתערבות על מנת לבחון שיפור במדד זה

לים המפעלים היה שיפור מובהק ומשמעותי באינטראקציות של המנה ם נמצא כי בששתיבמחקר

ירדו  ,בהתאמה .במספר האינטראקציות בממוצע אחוז 033-כ עליה שלנרשמה . בנושא הבטיחות

ההתנהגויות . בכל המפעלים בצורה מובהקת אחוז ההתנהגויות הלא בטוחות בהן צפו התצפיתנים

 . 73% -הלא בטוחות ירדו בממוצע בכ

התנהגות  המנהל מספקת חיזוקים ותועלות לעובדים על התנהגותכי  ,ממחקרים אלו עולה

המנהל הוא דמות משמעותית עבור מאחר ו. רצויות על ההתנהגויות לאועלויות ועונשים הרצויה 

השפעה חזקה על אקלים הבטיחות במחלקה ועל התנהגות לתועלות ולעלויות אלו , העובדים

במקום , מעלה את אוכלוסיית היעד של ההתערבות רמה היררכית אחת ,התערבות זו. העובדים

ם האוכלוסייה מאפשר עבודה צמצו. רק באוכלוסיית המנהליםים מקדבכל עובדי המפעל מת

או /אוכלוסייה זו תהייה מובילת ו. שינוימוטיבציה גבוהה יותר להמלווה ב, יעילה ואיכותית יותר

גבוהה והמנהלים מהווים עובדים קיימת תחלופת  ,במפעלים רבים בארץ. סוכנת השינוי בארגון

 ,י הניהול של המנהלים ישמר אפוא את השינוי לאורך זמןשינוי דפוס. ארגוןהקבוע ב "שלד"ה את

 .(5337, שוורץ ולוטרמן ,לוי-נורי ,ישראלי, זוהר) גם אם רבים מהעובדים מתחלפים

ההיררכי של  יםאופיכי  עלתה המסקנה ,תערבות שצוינו לעילהסדרת מחקרי ה מתוך ממצאי

על ידי שינוי  ,זאת. בטיחותית של עובדיםארגונים מאפשר התערבות היררכית לשינוי התנהגות ה

אשר מבצעת את מה מעל לרמת קו הייצור השינוי נעשה בר, כלומר. דפוסי הניהול של המנהלים

שתוכניות התערבות צריכות להתרחש במקביל , מתוצאות אלה ניתן ללמוד. בפועל ההתנהגות

שוורץ , לוי-נורי ,ישראלי ,הרזו. שהשינוי ישמר לאורך זמןון על מנת במספר רמות היררכיה בארג

שיפור האינטראקציות המכוונות בטיחות אינו פוגע בנושאים כי מאמינים   ,(5337) ולוטרמן

הגדלת כמות האינטראקציות כי מציינים החוקרים  ,כמו כן. חשובים אחרים כמו איכות ותפוקה

משפרת את התקשורת , המנהלים בהתנהגות העובדים שליטתבין המנהלים לעובדים משפיעה על 

 .מהווה תועלת נוספת של ההתערבות ההיררכית ,בין הדרגים ולכן
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 ותאונות עבודה אקלים בטיחות .ה.2

 

 OHSAS.12331בתקן ניהול בטיחות  אקטיבית מוגדר-קוד התנהגות הנהלה בבטיחות פרו

 .(Griffin & Neal, 2000)כולל קידום למידה ושיפור מתמיד , אקטיביאקלים בטיחות פרו 

במיקומים שונים בארגון , אקטיבי על ידי פניה העובדים-סקירת טעויות האנוש נעשית באופן פרו

 . (Edgins & Polloch, 1997) יאל הטעות הארגונית במקום העבודהלדירוג אפקט פוטנצ

בין רבת אקלים מצאו כי קיים קשר מובהק ית בתחום ההתנהגות הארגונמספר מחקרים 

כפי שצוין בפרק . עבודה דיווחים על תאונותלבין מספר התאונות ו, בארגון( נמוך-גבוה) הבטיחות

פיסות וערכי ת, מוגדר כאספקט הפסיכולוגי העוסק באמונות, "אקלים בטיחות", הקודם

 .(Zohar, 1980) העובדים כלפי בטיחות

חלק מהאקלים הארגוני כ בוצעו מחקרים בהיקף נרחב על אקלים בטיחות ,בשנים האחרונות

 .עבודהמקום הבהעובדים אשר גם לו השלכות על התנהלות , פסיכולוגיהאקלים העל  הןוהכולל 

מספר מקרי המוות והנפגעים ממשיך  ,אל למרות זאת, באתרי הבנייה חל שיפור בתחום הבטיחות

ההתמקדות כאשר מרבית , שמו שיטות למניעת תאונות עבודהבענף הבניה יו .להיות גבוה מאוד

בכדי לספק קווים מנחים לשיפור נוסף בתחום . תאונותההייתה בפתרונות טכניים למניעת 

תהליך של משמעותו , אקלים ארגוני .הארגוני האקליםאת נושא לקחת בחשבון  יש ,הבטיחות

ארגוניים במקום העבודה משפיעים אספקטים חברתיים ו מתמשך שתוצאתו בהבנה כיצדלימוד 

אקלים הבטיחות והנבחנו הקשרים בין אקלים  ,במחקר הנוכחי .על ההתנהגות הבטיחותית

, כמו כן .מצד שני יתעל התנהגות בטיחותשל העובדים והדיווח העצמי , פסיכולוגי מצד אחדה

 .יתהתנהגות בטיחותעל של העובד עצמי הדיווח רמת הפסיכולוגי והאקלים ה אופן השפעתנבחן 

י "מולאו עשהתקבלו משאלונים ש התבססו על הצלבת נתוניםנוספים אשר בוצעו שני מחקרים 

שאקלים  מצביעות על כך ,תוצאות המחקר. Gothenburg -עובדים בענף הבניה והבניה ההנדסית ב

. הבניהלבטיחות בענף ביותר ם שני גורמים חשובים נבטיחות חיובי ואקלים פסיכולוגי תומך ה

רמת הבטיחות , כאשר קיים אקלים בטיחות גבוה ותמיכה פסיכולוגית במקום העבודה, כלומר

 .עולה

Larson  של העובדים במקום ית התנהגות הבטיחותהעל  הבטיחות משפיעהאקלים רמת מצא כי

פועלים , בקרב העובדים בארגון" ידע בתחום הבטיחות"הן הו" מוטיבציה לבטיחות"ן ה. העבודה

  .(Larson, 2005)  אשר קיומם מעודד רמת בטיחות גבוהה יותרמפתח  י גורמישנכ
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. אקלים הבטיחותשל נמצאה שונות בין ארגונים ומחלקות בחוזק ובגובה , נוספיםבמחקרים 

תפיסת העובדים הינה , נמוךהינו בטיחות הבמחלקות עבודה במפעלים תעשייתיים בהם אקלים 

, לכן. (כגון יעילות ותפוקה)נושאים אחרים הבטיחות אלא על נושאי יד על כי המנהל לא מקפ

גם על חשבון , כדי לקבל תגמול מיידי כדאי להם לעבוד מהרהמסר אותו הם מקבלים הינו כי 

לעומת . יותר וישנן יותר תאונות עבודה נמוךהבטיחות  אקלים, בארגונים אלו, ולכן. הבטיחות

תפיסת העובדים הינה כי לבטיחות חשיבות עליונה  ,במחלקות בהן אקלים הבטיחות גבוה, זאת

כאשר  באופן חיובינהגים בצורה לא בטוחה וכי המנהל מקפיד ומגיב באופן שלילי כאשר מת, וכן

העובדים מתנהגים באופן  ,בארגונים בעלי אקלים בטיחות גבוה, לכן. מתנהגים בצורה בטוחה

  (.(Zohar & Luria, 2005 בטוח

שיפור בהתנהגותם של  ,לכן. יות עובדיםן תוצאה של התנהגוינההעבודה ות תאונמרבית  ,כאמור

מפחית בצורה משמעותית את הסיכוי , העובדים על ידי הנחלת אקלים בטיחות גבוה בארגון

במחקר אשר נערך על ידי זוהר , כפי שצוין בפרק הקודם(. (Zohar, 2002לתאונות במפעלים אלה 

נבדקו לפני ואחרי מהמפעלים אשר  יםשניב. ברמת ההנהלה הוכנסה תכנית התערבות, ולוריא

מדד אקלים הבטיחות הראה מגמה קבועה של עליה אשר נמשכה לאורך זמן , ההתערבות

( לפעמים עד כדי איפוס מוחלט)חלה ירידה קבועה , במקביל. הממוקדת בבטיחות ההאינטראקצי

   .((Zohar & Luria, 2005בטיחותיות -של ההתנהגויות הלא

והמנהלים יתקיים בארגונים אשר בהם ההנהלה אקטיבי גבוה -פרואקלים בטיחות , לסיכום

כי הבטיחות היא חלק בתחום הבטיחות ומשדרים מסר לעובדים  בהיררכיה הארגונית מעורבים

במספר מחקרים נמצא כי אקלים בטיחות גבוה מפחית את אחוז . מהותי בתהליך העבודה

אקלים , לעומת זאת. התאונות העבודה שיעוראת , ובכך, עובדיםההתנהגויות הלא בטוחות של 

מתוך . העובדים בנושאי בטיחות ם הפרואקטיבייםדיווחיהבטיחות גבוה מגביר ומעודד את 

 .התגבשה שאלת המחקר המודלים והמחקרים שהוצגו לעיל, עולמות התוכן, התיאוריות

 

הובאו . הוצג המונח תאונות עבודה ופורטו סוגי תאונות העבודה השונים, בסקירה זו, לסיכום

גורם לפגיעות בכלכלה , דוגמאות לאופן בו תאונות עבודה ומספרן הגבוה ברחבי העולם ובארץ

על רצף של , בסקירה הוצגה התפתחותן של תיאוריות ומודלים הנוגעים לתאונות עבודה. ובנפש

תיאוריות דומינו אשר חשיבותן טמונה באיתורם של שרשרת הגורמים  הוצגו, תחילה. זמן

. התיאוריות הצביעו על גורם בעייתי מסוים בגרימת תאונות עבודה. העוקבים הגורמים לתאונה

תרומתה בהבנה המערכתית והכוללת כי להנהלת הארגון ולאופן , תיאוריית הגורמים המשופרת
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. קביעת מדיניות הבטיחות ומניעת תאונות עבודהחשיבות מכרעת ב, בו מאורגנת העבודה

הצביעו על האפשרות כי , אשר היוו מודל משופר של תיאוריות הדומינו, תיאוריות מרובות גורמים

תיאוריות אלו ראו . ישנו כשל באחד או יותר מהמרכיבים, כלומר, ישנם מספר גורמים לתאונה

היוו פיתוח , תיאוריות מרכיבי העבודה .ציוד וסביבה, בביצוע מטלה כאינטראקציה בין אדם

שכן הפחיתו בחשיבות שגיאות האדם והדגישו את תפקידן המהותי של , לתיאוריות הקודמות

תיאוריות גורמים שורשיים תרמו . סביבת העבודה וצורת הניהול בכל הנוגע לתאונות עבודה

מניעת תאונות במקום בהרחבת ההבנה בכל הנוגע לאחריות של שכבת הניהול והפיקוח הנוגעת ל

תיאוריות אלו איתרו וניתחו את הגורמים השורשיים לתאונות עבודה דרך רמות . העבודה

דירגו את תפקידם של גורמי , תיאוריות נוספות כגון ארבעת מרכיבי התאונה. סיבתיות שונות

גו תרומתן של התיאוריות אשר הוצ. ניהול כגורמים לתאונות במקום העבודה-סביבה-ציוד-אדם

, טמונה בהבנה כי מעורבותה של ההנהלה הינה מהותית במניעת תאונות עבודה וכן, עד כה

תיאוריות אלו , יתירה מכך. ביסוסה של מערכת ארגונית מסודרת ומתוכננת במקום העבודה

אשר יש להעניק תשומת לב לגורמיה השונים בעת , הציגו תמונה רחבה של הארגון כמערכת כוללת

 .אונהניתוח גורמי הת

. סקירת הספרות הציגה תיאוריות המבוססות על גורמים התנהגותיים, מעבר לתיאוריות הללו

וכן גישת עיצוב ההתנהגות שמו דגש על חשיבותם  (B.B.S)תיאוריות התנהגות מבוססת בטיחות 

קיומה של מערכת למידה ארגונית ומתן , העלאת רמת הערנות של העובד, של חיזוקים חיוביים

במטרה להפחית את תאונות העבודה ולשפר את רמת הבטיחות , זאת. ובי לעובדיםמשוב חי

הינה כי תגמולים אשר אינם חומריים , תרומתה של גישת תגמולים לבטיחות. הכוללת בארגון

יכולים להעלות את , וכן העשרת העיסוק( רכישת ידע וכישורים, כגון הצלחת העובד בתפקידו)

שמירה על רמת בטיחות לפי . על רמת הבטיחות האישית המוטיבציה של העובד בשמירה

 . של העובד( אינטרינזיים)מקורן בגורמי הנעה פנימיים , תיאוריות אלו

הקרדינאלית בביסוסו של  םוחשיבות 'אקלים בטיחות'ה התפתחות מחקרי בסקירה הוצג, לבסוף

אקטיבי הדגש מושם על -בו מתקיים אקלים בטיחות פרו במקום עבודה. בטיחותילומד ארגון 

אקטיבי -אקלים בטיחות פרו. בארגון מניעת תאונות ונפגעיםגורמי הניהול וחשיבותם כמחוללי 

קיומם של תקני איכות ובטיחות , בוא לביטוי דרך עידודו של שיפור מתמיד וכוללוחזק יגבוה 

תתקיים הסכמה לגבי חשיבות השמירה על , אלו בארגונים. וקישורם כחלק אינטגראלי מן הארגון

מקדימים , יזומים)אקטיביים -יתקיים עידוד דיווחים פרו, הבטיחות בדרגי הארגון השונים

ויושם דגש על תפקיד המנהל כמחולל אקלים בטיחות , (ונעשים במרץ למען השמירה על הבטיחות
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אקטיבי -ת אקלים בטיחות פרובסקירה הוצג הקשר המובהק אשר מתקיים בין רמ. אקטיבי-פרו

הגובר בארגונים אלו וכן למספר תאונות פוחת במקום אקטיביים -ה לבין מספר דיווחים פרוגבו

אקלים " -( Injury-Free Climate) האקלים נטול נפגעיםשבו קיים העבודה עד למצב של ארגון 

   .  Zero-Injury Climate)) "אפס נפגעים

 

 : שאלת המחקר. 3

האם קיים קשר בין אקלים בטיחות פרואקטיבי לבין התנהגות בטיחותית פרואקטיבית של 

מהו הקשר לדיווחי בטיחות פרואקטיביים ולתוצאה של ההפחתה באירועי ניפגע , עובדים ואם כן

 (.  שעות 52מעל )עם היעדרות ממקום העבודה 

 

 : השערות המחקר. 5

פרואקטיבי לבין התנהגות בטיחותית  בין אקלים בטיחות( ישר)חיובי  קשרקיים  .א

נצפה , כך שבארגון בו אקלים הבטיחות הפרואקטיבי גבוה, פרואקטיבית של עובדים

בארגון בו אקלים , בהתאם. לכמות גדולה יותר של דיווחים פרואקטיביים של העובדים

 .אקטיביים נמוכה יותרנצפה לכמות דיווחים פרו, בי נמוךאקטי-הבטיחות הפרו

צפויים פחות אירועי ניפגע מאשר אקלים בטיחות פרואקטיבי גבוה בה מתקיים בסביבה  .ב

 .אקטיבי הינו נמוך-בסביבה בה אקלים הבטיחות הפרו
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 : מערך המחקר. 4

 :מהלך המחקר .א

אקלים 'ופן שוטף בין הנמדד במפעלים בא, המחקר שואף לתקף את הקשר האמפירי

-ההתנהגות הבטיחותית הפרו'המסביר את  (ימשתנה בלתי תלו) 'אקטיבי-בטיחות פרו

שלהם והתוצאה ' האקטיביים-הפרו דיווחיםהמספר 'של העובדים ואת ' אקטיבית

  .(משתנים תלויים) הפחתה בנפגעים עם היעדרות

חשיבתם והתנהגותם של העובדים  ,וחזק גבוה 'אקטיבי-הבטיחות הפרואקלים 'ככל ש

ויש פחות למנהלים ובינם לבין עצמם  םאקטיביי-פרויש יותר דיווחים , בטיחותית יותר

המפעלים הנמצאים בין שנתיים  15של נתונים ראה גרף  ) דרות מהעבודהעינפגעים עם ה

 .    (אקטיבי-בתהליך יישום אקלים בטיחות פרו שנים 7 ל

מספר ' .של העובדים תתקבל מהשאלון' בטיחותיתהתנהגות 'מובהקות המשתנה 

מספר '. הנכללים במחקר מהמפעליםהוא נתון המתקבל  ,'טיבייםהפרו אק הדיווחים

 יםמקודד את שני הנתונים. אף הוא נתון המתקבל מהמפעלים ,'הנפגעים עם היעדרות

י "נבדק ע, 'אקטיבי-אקלים בטיחות פרו', במחקר בלתי תלויהמשתנה ה. SPSS תוכנתל

את המידע  (.נספח בראה )לעובדים במפעלים  שאלוניםהעברת , רכלי המחקשימוש ב

מהם , ממצאיםמתקבלים . את המידע מצליבהש, SPSSכנת ותל מקודדים מהשאלונים

, כלי המחקר .על השערות המחקרלמעשה ענו אם בין המשתנים וההקשר  ניתן ללמוד על

המחקר תוך מכלי המחקר נלקח . ףותק ןמהימהוכח ככלי , ן בו נעשה שימושהשאלו

 (Zohar& Luria, 2005).ר גיל לוריא "וד דב זוהר' של פרופ Aברמה 
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 (ראה איור) מחקר כמותי: שיטת המחקר. ב

 

 

-דיווחים פרו'רשימת ' נספח ד. שאלון לעובדים' שאלון בנספח ב: כלי המחקר .ג

 . 'אקטיביים

הקבוצות נדגמה האוכלוסייה בקבוצה בהיקף של  00בכל   - גודל המדגם: שדה המחקר .ד

מפעלים  15-שאלונים הועברו בין עובדי משמרות ב 502 - שיטת הדגימה. 43%לפחות 

במסגרת המחקר הניתוח הינו ברמת . קבוצות שונות 00-שונים במחלקות ייצור ב

. משמרות ייצור שונות 00 -העובדים אשר נדגמו במחקר השתייכו ל, הקבוצה ולכן

ם שונים של במפעלי ייצור שונים ברחבי הארץ אשר מצויים בשלבי 15-העובדים נדגמו ב

 םהדירקטוריוני, בעלי המניות. אקטיבי-תהליך הטמעתו של אקלים בטיחות פרו

והמנהלים של מפעלים אלה הינם תאגידים בינלאומיים הפועלים על פי תקני ניהול 

 OHSAS 18001, ISO 9001 ISO)בטיחות איכות ואיכות סביבה מחמירים בינלאומיים 

14001,  .) 

 .המועסקים בפועל במפעלים, ייצור גברים ונשים עובדי: אוכלוסיית המחקר .ה

 (. 'ראה נספח א)תקיפות ומהימנות  .ו

 אקטיבית-אקטיבי לבין התנהגות פרו-קיים מתאם חיובי בין אקלים בטיחות פרו. א: השערות המחקר

אקטיבי גבוה נצפה לכמות גדולה יותר של  -של עובדים  כך שבארגון בו אקלים הבטיחות הפרו

אקטיביים  -דיווחי בטיחות פרו

. אקלים בטיחות משפיע על הפחתה באירועי נפגע עם היעדרות מהעבודה. ב

שדה המחקר 

 מחלקות למפעל2-3,  מפעלים12

, שאלונים למחלקה5-10

    שאלונים300 – 150 

ומהו הקשר 

: לתוצאות

אירוע 

עם  

היעדרות 

מהעבודה 

 48מעל 

 שעות

שאלת 

: המחקר

האם קיים 

קשר 

בין אקלים 

בטיחות 

אקטיבי -פרו

לבין התנהגות 

אקטיבית-בטיחותית פרו

של עובדים 

מהו , ואם כן 

הקשר

לדיווחי 

בטיחות

אקטיביים -פרו

  1-5התפלגות ציונים  

" אקטיבי-אקלים בטיחות פרו"

'משתנה בלתי תלוי'

דיווחים 

אקטיביים -פרו

מכל מחלקה

'  משתנה תלוי'

אירוע נפגע עם 

היעדרות מהעבודה 

בכל מחלקה 

' משתנה תלוי'
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 :ממצאי המחקר. 0

 :עיבוד סטטיסטי ראשוני (א

השאלון הכולל את חמשת הנושאים ואת נתוני ( 'ראה נספח א)לצורך בחינת עקיבות פנימית , זאת

-אקלים בטיחות פרו (B)ארגוני אקטיבי -אקלים בטיחות פרו (A): המרכזיים בהם הוא עוסק

תפיסת העובד את   (D)תפישת העובד את מנהיגות המנהל כמחולל האקלים ( (C קבוצתיאקטיבי 

 .חופש להחליט, שיקול דעת: תפיסת העובד את העצמתו (E)התנהגותו הבטיחותית   

 

Scale A: Organizational Climate   

 

 

 

 

 

 

מצביע על ממוצע גבוה של ' אקטיבי ארגוני-אקלים בטיחות פרו' 10עד  1ממצא הנוגע לפריטים 

-ניתן לראות כי עובדים רבים מדרגים את אקלים הבטיחות במקום עבודתם כפרו, קרי 5.054

 אקטיבי גבוה 

 

Scale B: Group Climate 

 Mean Range Variance N of Items 

Item Means 4.326 .463 .017 16 

Item Variances 1.574 11.799 8.336 16 

Inter-Item Correlations .504 .612 .024 16 

 
 

מצביע על ממוצע גבוה של ( אקטיבי קבוצתי-אקלים בטיחות פרו) 05עד  17ממצא הנוגע לפריטים 

בתוך מחלקת )ניתן לראות כי עובדים רבים מדרגים את אקלים הבטיחות במשמרת , קרי 5.050

 אקטיבי גבוה  -שלהם כפרו( הייצור

 

 Mean Range Variance N of Items 

Item Means 4.325 .686 .040 16 

Item Variances .856 .771 .050 16 

Inter-Item Correlations .485 .405 .008 16 
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Scale C: Leadership 

 Mean Range Variance N of Items 

Item Means 4.066 .330 .008 9 

Item Variances 1.082 .586 .032 9 

Inter-Item Correlations .586 .353 .008 9 

 
 

מצביע על ( תפישת העובד את מנהיגות המנהל כמחולל האקלים) 51עד  00ממצא הנוגע לפריטים 

ניתן לראות כי עובדים רבים מדרגים את מנהיגות המנהל הישיר , קרי 5.300ממוצע גבוה של 

 אקטיבי גבוה במקום העבודה  -כמחולל אקלים בטיחות פרו

 

Scale D: Safety Behavior 

 

 

 

 

 

מצביע על ממוצע גבוה ( תפיסת העובד את התנהגותו הבטיחותית) 41עד  55ממצא הנוגע לפריטים 

 ניתן לראות כי עובדים רבים מדרגים את התנהגותם הבטיחותית באופן גבוה    , קרי 5.045של 

Scale E: Empowerment 

 Mean Range Variance N of Items 

Item Means 4.552 .446 .031 6 

Item Variances .552 .521 .045 6 

Inter-Item Correlations .379 .493 .018 6 

 
 

מצביע ( חופש להחליט, שיקול דעת: תפיסת העובד את העצמתו) 47עד  45ממצא הנוגע לפריטים 

 ניתן לראות כי עובדים רבים מדרגים את מידת העצמתם כגבוהה, קרי 5.445על ממוצע גבוה של 

  

 Mean Range Variance N of Items 

Item Means 4.352 .412 .016 10 

Item Variances .763 .825 .053 10 

Inter-Item Correlations .442 .456 .010 10 
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  עיקרי של מתאם ברמת הקבוצות עיבוד סטטיסטי( ב

 : עיבודי המתאם נעשו על פי שני מדדי קשר

 ( Pearson correlation)מתאם פירסון 

  Spearman Correlation))ומתאם ספירמן 

 

:orrelationearson cP 

   
meanproacti

ve orgclimate 
groupclima

te lead 
safetybe
havior Emp  

-פרודיווחים   

 אקטיביים
אקלים בטיחות 

יארגונ  
אקלים בטיחות 

יקבוצת  
 מנהיגות

התנהגות 

 בטיחותית
 העצמה

        

        

 Pearson   meanproactive 
Correlation    אקטיביים-דיווחים פרו  

1 -.022 -.038 -.075 .061 -.100 

  Sig. (2-tailed)   .898 .824 .663 .724 .561 

  N 36 36 36 36 36 36 

 Pearson  orgclimate 
Correlation   אקלים בטיחות ארגוני 

-.022 1 .907(**) .801(**) .803(**) .664(**) 

  Sig. (2-tailed) .898   .000 .000 .000 .000 

  N 36 36 36 36 36 36 

 Pearson   groupclimate 
 Correlation   יאקלים בטיחות קבוצת   

-.038 .907(**) 1 .837(**) .802(**) .586(**) 

  Sig. (2-tailed) .824 .000   .000 .000 .000 

  N 36 36 36 36 36 36 

 Pearson lead 
Correlation    מנהיגות 

-.075 .801(**) .837(**) 1 .820(**) .534(**) 

  Sig. (2-tailed) .663 .000 .000   .000 .001 

  N 36 36 36 36 36 36 

 Pearson   safetybehavior 
Correlation  התנהגות בטיחותית 

.061 .803(**) .802(**) .820(**) 1 .660(**) 

  Sig. (2-tailed) .724 .000 .000 .000   .000 

  N 36 36 36 36 36 36 

 Pearson Correlation emp -.100 .664(**) .586(**) .534(**) .660(**) 1 

  Sig. (2-tailed)  000. 001. 000. 000. 561. העצמה   

  N 36 36 36 36 36  

        

        

        

        

        
        

 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). זנבי-מבחן דו  
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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         Spearman Correlation:  

 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

ולפי מתאם ספירמן  (Pearson correlation)לפי מתאם פירסון  ,שני מדדי הקשר ממצאי

((Spearman Correlation פ מתאם ספירמן "לכן ניתוח הממצאים יעשה ע, נמצאו דומים

שמתאים יותר לספק מידע למדד קשר בין משתנים סידוריים הן בנוגע לעוצמת הקשר והן בנוגע 

 . לכיוונו של הקשר

 :Spearman מתאםפ "ע םממצאיהניתוח ( ג

-אקלים בטיחות ארגוני פרו"המשתנים לבין אקטיביים -קיים קשר בין דיווחים פרו: השערה .1

 "העצמה"ו" התנהגות בטיחותית", "מנהיגות", "אקלים בטיחות קבוצתי, "אקטיבי

לבין שאר המשתנים ולכן ההשערה לא " אקטיביים-דיווחים פרו"לא נמצא קשר מובהק בין 

"  העצמת העובד"ו" התנהגות בטיחותית"ין המשתנים ב, לעומת זאת. אך גם לא הופרכה אוששה

   

-דיווחים פרו

 אקטיביים

אקלים בטיחות 

 ארגוני

אקלים בטיחות 

 מנהיגות קבוצתי

התנהגות 

 העצמה בטיחותית

-דיווחים פרו

 אקטיביים
Correlation 
Coefficient 

1.000 -.049 -.019 -.101 .057 -.040 

  Sig. (2-tailed) . .776 .915 .556 .742 .818 

  N 36 36 36 36 36 36 

        
אקלים בטיחות 

 ארגוני
Correlation 
Coefficient 

-.049 1.000 .904(**) .773(**) .656(**) .523(**) 

  Sig. (2-tailed) .776 . .000 .000 .000 .001 

  N 36 36 36 36 36 36 

        
אקלים בטיחות 

 קבוצתי
Correlation 
Coefficient 

-.019 .904(**) 1.000 .838(**) .679(**) .448(**) 

  Sig. (2-tailed) .915 .000 . .000 .000 .006 

  N 36 36 36 36 36 36 

        
 Correlation מנהיגות

Coefficient 
-.101 .773(**) .838(**) 1.000 .749(**) .398(*) 

  Sig. (2-tailed) .556 .000 .000 . .000 .016 

  N 36 36 36 36 36 36 

        
התנהגות 

 בטיחותית
Correlation 
Coefficient 

.057 .656(**) .679(**) .749(**) 1.000 .517(**) 

  Sig. (2-tailed) .742 .000 .000 .000 . .001 

  N 36 36 36 36 36 36 

        
 Correlation העצמה

Coefficient 
-.040 .523(**) .448(**) .398(*) .517(**) 1.000 

  Sig. (2-tailed) .818 .001 .006 .016 .001 . 

  N 36 36 36 36 36 36 
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לקשר זה זיקה  .(P<0.01) קיים קשר חיובי חזק" אקטיבי ארגוני-אקלים בטיחות פרו"למשתנה 

נמדדו כחלק ( 'וה' בשאלון סעיפים דנספח ב ראה )משתנים אלו ". אקטיביים-דיווחים פרו"ל

כפי ',  משתנים תלויים'וניתן להגדיר גם אותם כ העובד התייחס לעצמואינטגראלי מהשאלון בהם 

מתחוללים בתודעתם של  דיווחים אלהשמשתקף מהעיבוד הסטטיסטי הראשוני וממצאיו 

זאת כתוצאה מסכמת חשיבה ( משמרת)והקבוצתי ( מפעל)העובדים הנמצאים באקלים הארגוני 

(Mind-Set )הדיווחים . ולהעמדה ופעתפיסת אקטיבית שהשתרשה והפכה ל-בטיחותית פרו

כך מתעצבת ההתנהגות , (המפעל)למנהליהם הישירים ודרכם להנהלת הארגון מוצפים 

המשתנה התלוי השני )אקטיבית שתוצאתה אפס נפגעי היעדרות מהעבודה -הבטיחותית הפרו

 .הממצא בכללותו ינותח בהרחבה בפרק המסקנות והדיון . (שנאסף כערך אפס

 

אקלים "המשתנים לבין " אקטיבי-אקלים בטיחות ארגוני פרו"ן קשר חיובי בי קיים: השערה .2

 "העצמה"ו" התנהגות בטיחותית", "מנהיגות", "בטיחות קבוצתי

אקלים בטיחות "למשתנים " אקטיבי-אקלים בטיחות ארגוני פרו"נמצא כי בין המשתנה 

קיים ( 3.450" )העצמה"ו  (3.040" )התנהגות בטיחותית", (3.770" )מנהיגות"  ,(3.235" )קבוצתי

ועל כן ניתן לומר כי אקלימי הבטיחות בכל הארגונים  >P)2.21)קשר חיובי חזק ומובהק 

 . השערה זו אוששה, אקטיביים ועל כן-הינם פרו( מפעלים)

 

אקלים " המשתניםלבין " אקלים בטיחות קבוצתי"קשר חיובי בין המשתנה  קיים: השערה .3

 " העצמה"ו" התנהגות בטיחותית", "מנהיגות", "אקטיבי-בטיחות ארגוני פרו

, (3.235" )אקלים בטיחות ארגוני"למשתנים " אקלים בטיחות קבוצתי"נמצא כי בין המשתנה 

קיים קשר חיובי חזק ומובהק ברמת ( 3.072" )התנהגות בטיחותית", (3.202"  )מנהיגות"

ועל  >P)2.21)ומובהק ( 3.552)י מתקיים קשר חיובי בינונ, "העצמה"עם המשתנה . 3.31מובהקות 

-הינם פרו( המשמרות במחלקות הייצור)כן ניתן לומר כי אקלימי הבטיחות בכל הקבוצות 

 . השערה זו אוששה, על כן. אקטיביים שמחוללים אותם מנהלי המשמרות והעובדים

 

ני אקלים בטיחות ארגו"המשתנים לבין " מנהיגות"קשר חיובי בין המשתנה  קיים: השערה .4

 .  "העצמה"ו" התנהגות בטיחותית", "אקלים בטיחות קבוצתי", "אקטיבי-פרו
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קיים קשר חיובי חזק " התנהגות בטיחותית"לבין המשתנים " מנהיגות"נמצא כי בין המשתנה 

( 3.022)קיים קשר חיובי בינוני ,  " העצמה"ונמצא שעם המשתנה  P<0.01))ומובהק   (3.752)

ניתן לומר כי המנהלים הישירים במחקר התגלו כמחוללי אקלים  ועל כן. >P)2.25)ומובהק 

השערת המחקר , קודם לכך נמצא גם קשר חיובי עם שאר המשתנים ועל כן. אקטיבי-מניעה פרו

 .     אוששה

 

-אקלים בטיחות ארגוני פרו"המשתנים  "התנהגות בטיחותית"קשר חיובי בין  קיים: השערה .6

 ."העצמה"ו" מנהיגות", "צתיאקלים בטיחות קבו", "אקטיבי

 ( 3.417)קיים קשר חיובי חזק " העצמה"למשתנה " התנהגות בטיחותית"נמצא כי בין המשתנה 

. אקטיבי-ועל כן ניתן לומר כי העובדים התגלו כמחוללי אקלים מניעה פרו  >P)2.21)ומובהק 

 .  ההשערה אוששה, בממצאים נמצאו קשרים גם עם משתני המחקר הנותרים ועל כן

 

לאור הקשרים החזקים והמובהקים בין המשתנים ניתן  :ממצא השערת המחקר הראשונה .0

אקטיבי לבין -בין  אקלים בטיחות פרומתקיים מתאם חיובי וחזק שההשערה אוששה לומר 

  .ההתנהגות הבטיחותית של העובדים

נצפה לכמות גדולה יותר של דיווחים , אקטיבי גבוה-שבארגון בו אקלים הבטיחות הפרוההשערה 

נצפה , אקטיבי נמוך-בארגון בו אקלים הבטיחות הפרוו בהתאם אקטיביים של העובדים-פרו

ראה )לא אוששה אך גם לא הופרכה השערה זו  – וכה יותראקטיביים נמ-לכמות דיווחים פרו

  .(דיון ומסקנות 7התייחסות נרחבת בפרק 

 

לאור הקשרים החזקים והמובהקים בין המשתנים ניתן לומר  :ממצא השערת המחקר השנייה  .7

אקטיבי גבוה וחזק כן יופחתו מספר אירועי הנפגע -באופן איכותני שככל שאקלים הבטיחות הפרו

 .    עם היעדרות מהעבודה עד מצב של איפוס מוחלט למשך זמן רב

קרי נתון זה , היעדרותהקבוצות התקבל נתון של אפס נפגעים עם  00המפעלים ו  15בכל : הערה

בפרק הוא בעל ערך קבוע שאינו בעל ערך סטטיסטי אלא בעל ערך איכותני במחקר אליו אתייחס 

 . ודיון מסקנות
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  :ומסקנות דיון. 7

אקטיבי -בין אקלים בטיחות פרו מובהקהשערת המחקר הראשונה בדקה האם קיים מתאם חיובי 

ההשערה אוששה במחקר הנוכחי בקשרים . אקטיבית של עובדים-לבין התנהגות בטיחותית פרו

אקטיבי ארגוני וקבוצתי לבין התנהגות בטיחותית -חזקים ומובהקים בין אקלים בטיחות פרו

גני מהאקלים הינו חלק אור" אקלים בטיחות", לפי זוהר .מנהיגות מנהלים והעצמה של עובדים

העובדים תופסים בצורה הומוגנית את דפוסי הניהול של המנהל , והתרבות הארגונית הכוללת

תפיסות אלה לגבי חשיבות . משמרת/להם להתנהג במחלקה" כדאי"שלהם ומסיקים איך 

מציג את  Cooperהחוקר  (.;Zohar, 1980 (2000" אקלים בטיחות"ההתנהגות הבטוחה נקראות 

, ערכים" ?מה האנשים חושבים: "אספקטים פסיכולוגיים( א: )תרבות הבטיחות שלושת מרכיבי

מה : "אספקטים התנהגותיים( ב"(. )אקלים בטיחות)"אמונות ותפיסות של פרטים וקבוצות 

אספקטים ( ג)פעולות והתנהגויות הקשורות לבטיחות ולבריאות בעבודה " ?האנשים עושים

ת "מבנה ארגוני ומערכות ניהול בב, תהליכים, נהלים, מדיניות" ?מה יש לארגון: "מצביים

  (.(Cooper, 2000( בטיחות וגיהות תעסוקתית)

כאמור גם במחקר הנוכחי אושש כי בין המשתנים , בדומה לממצאי מחקרם של זוהר ולוריא

אקטיבית של עובדים נמצא קשר חזק -אקלים בטיחות פרו אקטיבי והתנהגות בטיחותית פרו

ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם מחקרו של , כמו כן.  (Zohar & Luria, 2005)ומובהק 

Larson  אשר מצא כי רמת אקלים הבטיחות משפיעה על ההתנהגות הבטיחותית של העובדים

, בקרב העובדים בארגון 'ידע בתחום הבטיחות'הן הו 'מוטיבציה לבטיחות'הן : במקום העבודה

 .(Larson, 2005)יומם מעודד רמת בטיחות גבוהה יותר  אשר קמפתח  שני גורמיפועלים כ

בסביבה בה מתקיים ממצאי המחקר עלו בקנה אחד עם השערת המחקר השנייה הטוענת כי 

צפויים פחות אירועי ניפגע מאשר בסביבה בה אקלים אקטיבי גבוה -אקלים בטיחות פרו

ם קשר בין אקלים בטיחות במחקרים קודמים הוכח כי קיי. אקטיבי הינו נמוך-הבטיחות הפרו

, לוי-נורי, ישראלי ,זוהר)אקטיבי גבוה וחזק להפחתה במספר הנפגעים בתאונות עבודה -פרו

 00 -המפעלים ו 15בכל ( 5332אפריל )בנקודת הבדיקה במחקר זה . (5337, שוורץ ולוטרמן

. התקבל נתון של אפס נפגעים עם היעדרות, הקבוצות במחלקות ייצור אשר נדגמו במחקר זה

ראוי לשים לב להתפתחות מגמת ההפחתה באירועי נפגע במפעלים שנדגמו במחקר זה לאורך 

תהליך פיתוח ויישום אקלים בטיחות ארגוני זאת תוך כדי  5332 – 5330תקופה של מספר שנים 

, על ציר הזמן בדק  מחקר זה(. 'נספח ג)אקטיבי עד לאיפוס מוחלט של אירועי נפגע -וקבוצתי פרו
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אקטיבי הנוכחי ומכאן עולה המסקנה כי ניתן -את אקלים הבטיחות הפרו,  5332בחודש אפריל 

בו רמת הבטיחות , אקטיבי-עה פרומחמירים של אקלים מני( סטנדרד)אמת מידה /להגיע לתקן

חזק ועמוק וכי , גבוה: מימדים/הינה פונקציה של שלושת הפרמטריםברת קיימא של אפס נפגעים 

ניתן להסיק מכך שתהליך זה מוטמע בדפוסי הניהול (. שנים)מתוחזקת ונשמרת לאורך זמן היא 

בדומה . אקטיבי-ווהעבודה של המנהלים והעובדים אשר נתגלו כמחוללי אקלים בטיחות פר

על ידי פיתוח " התנהגות מבוססת בטיחות"בו הראה כי ניתן להטמיע , Krauseלמחקרו של  

זוהר ולוריא , ובדומה (.Krause, 1997) (Injury-Free Culture)" אפס נפגעים"תרבות של 

בהם הסיקו כי האופי ( Zohar & Luria, 5334)מחזקים מסקנה זו בסדרת מחקרי התערבות 

רכי של הארגונים מאפשר התערבות היררכית לשינוי התנהגות בטיחותית של עובדים על ידי ההיר

מעל הרמה , השינוי נעשה ברמה שמעל לרמת קו הייצור, כלומר. שינוי דפוסי הניהול של מנהלים

שיפור באינטראקציות  המכוונות בטיחות אינו פוגע בנושאים , אשר מבצעת את ההתנהגות וכן כי

המנהלים מפתחים כיוון ש ,השיפור מחזק גם אותם וזאת ,נהפוך הוא .איכות ותפוקה אחרים כמו

מסקנה זו של זוהר ולוריא מתלכדת עם . יכולות לחלק את הקשב שלהם בין מספר נושאים

אקטיבי ארגוני -מסקנת המחקר הנוכחי שקיימת סימטריה בין היווצרות אקלים בטיחות פרו

המנהלים והעובדים ברמות . קו הייצורם ישירים  ושל מנהלי, ברמת היררכיה של הנהלת המפעל 

י "ניזונים אחד מהשני מה שאושש עו אקלימי בטיחותמתפקדים כמחוללי , ההיררכיה השונות

התנהגות ' ישירים ל' מנהיגות מנהלים'בין השערת המחקר שהתאמתה בקשר החזק והמובהק 

. 'אקטיבי ארגוני וקבוצתי-אקלים בטיחות פרו' לבין 'העצמת עובדים'', אקטיבית-בטיחותית פרו

חיזוק למסקנה זו נקבל שוב  מזוהר ולוריא שהראו במחקרם שהתוצאות מצביעות על קיומו של 

מעגל חיזוק חיובי בו העובדים מגיבים למאמצי המנהלים בצורה טובה יותר במחלקות בהן יש 

מעגל . ת של המנהלים להתערבותוהענות זו מגבירה את המוטיבציה והמחויבו, נראות גבוהה

כיווניות של -ממצא זה מעיד על דו. חיזוק חיובי זה לא מתקיים במחלקות בהן הנראות נמוכה

דפוסי לבין דפוסי הניהול של המנהלים  כלומר בין, בארגוניםהקשר בין רמות היררכיה  

 .         והפוך התנהגותם של העובדים

לבין  'אקטיביים-דיווחים פרו'קשר מובהק בין כי קיים אוששו ממצאי המחקר הנוכחי לא 

משתקף מהעיבוד הסטטיסטי הראשוני והעיקרי בפרק הדבר  ',אקטיבי-אקלים בטיחות פרו'

מתחוללים בתודעתם של העובדים הנמצאים  דיווחים אלה, כאמור .(ד, נספח א)ממצאים 

( Mind-Set)חשיבה  זאת כתוצאה מסכמת( משמרת)והקבוצתי ( מפעל)באקלים הארגוני 
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מתעצבת ההתנהגות  ,כך. עמדה ופעולהתפיסת אקטיבית שהשתרשה והפכה ל-בטיחותית פרו

אין לטעות  ,יחד עם זאת. אקטיבית שתוצאתה אפס נפגעי היעדרות מהעבודה-הבטיחותית הפרו

על כך באופן מובהק המחקר מצביע . אישוש ההשערה-ל מחקר זה בגין איבמסקנה המתבקשת ש

תודעתם המנהלים והעובדים ב 'אפס נפגעים' שתוצאתואקטיבי -שבאקלים בטיחות פרו

מעורבות ובעלות  ,באופן שוטף תוך מודעותמדווחים ו םמדברי, חושבים ,הווייתם עוסקיםוב

קוד אתי המחקר מראה שקיים  .באדםמלאה במניעת מצבים והתנהגויות בעלי פוטנציאל פגיעה 

ופועל באופן קבוצתי המושרש עמוק -קבוצתי ובין-תוך, אישי-בין, אישי-תוךאקטיבי -פרומניעתי 

בטיחות אקלים '. אקלים הארגונירמות ההיררכיה של הב( Top-Down & Bottom-Up)כיווני -דו

מורגש ופועל את פעולתו במניעת אך בלתי נראה " שדה קוונטום"בדימוי הינו ' אקטיבי-פרו

הבלתי נראה אך אנו חשים בו מתנהגים שדה כוח המשיכה הגרביטציוני כמו . תאונות ונפגעים

אך חשה בו מחט של מצפן מגנטי  מגנטי שאינו נראהכוח  שדהכמו : ובדימוי נוסף. וחיים על פיו

 בארגונים בהם אקלים הבטיחות נמצא בין פאסיבי לריאקטיבי .פשוט המצביעה תמיד על הצפון

: לתוצאה שלהםגובתיות לתסמינים ותבחינים לבין תנמצא בין מצב של אדישות האקלים , קרי

 – (ותאקסטרינזי)חיצוניות לאדם ) ת קונבנציונאליתוארגוני בקרה ותערכמ, תאונות ונפגעים

 ,לתאונות ,המושכות לכאוסביותר לזהות מגמות יתקשו ( תלויות נהלים וטכנולוגיה בלבד

ריאקטיבי  -פאסיביבאקלים ארגוני . או למנוע אותן/למזער ו לויוכלא  בוודאיכשלים ול תקלותל

רעה  רק שאלה של זמן עד שהכאוס יגבר ויגרום לתוצאה, בצד זה כאשר כאוס וסדר נמצאים זה

   .במיוחד

וכן  'דינאמיות מערכות'ב שר עסקא, מתמטיקאי קלאסי-פיסיקאי ,יל אנרי פואנקארה'ז

סיבה קלה ביותר הנעלמת " :הקודמת בתחילת המאהאזהרה בספרו  כתב ,אפשרויות הכאוסב

, מעינינו גורמת לתוצאה כה נכבדה עד כי איננו יכולים שלא לראותה ואז אנו אומרים כי התוצאה

שינויים גדולים מאוד בתופעה  התחלתיים יחוללוהייתכן ששינויים קלים בתנאים . במקרה יסודה

במציאות נתונה  ניתן להסיק כי  ".ת לאחרונהשגיאה קלה מלכתחילה תחולל שגיאה ענקי. הסופית

 תיוההתנהגו את ולהסיט למזער שגיאות ויש בכוח מסוג חדשאקטיבי -אקלים בטיחות פרו

תיאורטיקנים מאז ומתמיד חיפשו סיבות -חוקרים פיסיקאים. מזיק-מצב בלתיכדי התהליכים לו

שנכנס למערכת לבין מה  בין מה כשראו קשר אקראי, לתוצאות מסובכות שנתקלו בהןת מסובכו

כדי שתהייה , גורם של אקראיות שיוצא ממנה הם הניחו שעליהן להכניס לתיאוריה

 - "הפרפר( תוצא)אפקט " מושגל 1203-אדוארד לורנץ בחוקר מזג האויר כך הגיע  .מציאותית

עשוי בחודש הבא לחולל שינויים במערכת , הרעיון שפרפר המכה היום בכנפיו באוויר מעל פקינג

http://www.youtube.com/watch?v=hlMzyRYYcAE
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-פרובטיחות באקלים ' פונקצית המניעה'. (1227, כאוס, יימס גליק'ג) יורק-סערות מעל ניו

דיווחים שגורמת למערכת לארגן את עצמה סביב  'מערכת דינאמית'ב משולה לנקודה קטיביא

נקודה זו  .(כמעט ונפגע" )כמעט אירוע"ניתוחי שגיאות ותקריות של ים הממוקדים באקטיבי-פרו

על קצה  ,על הסף מלהתקיים מרחיקה את המציאותמחוללת דפוסי ניהול והתנהגות ארגונית ה

ליניאריים עצמם בדפוס -הסחרורים האי -ממדע הכאוס  בדימוי .על קצה הקרחון ,התהום

מסדירים את האת התוהו ובוהו הבלתי ניתן לניבוי הם היוצרים ו היוצרים( מושך לורנץ)הכאוטי 

 . סדר -הסדר בתוך אי ,'כאוס יציב'זה , המניעה עצמה קרי

ל ומנהלים של ארגון נתון אינם יכולים "מנכהמסקנה העולה מהמחקר הנוכחי מובילה לכך ש

שכן זה בדיוק מה היום יומיים השוטפים  םלהרשות לעצמם להכניס שום גורם של אקראיות לחיי

שארגונים המחקר מסיק . לנזק בלתי הפיךו ,לתאונה ,לגורם השורש לתקלה שעם הזמן יהפוך

 ,מניהול של פיקוד ושליטה היררכיחייבים לעבור  'אקטיבי-פרו בטיחותאקלים 'שנחושים לחולל 

קישוריות  ,מרושת של שיתופיותו מטריציוני, קיברנטי ,שטוח ,לניהול אופקי ,אנכי ,מדרגי

-יוצרים ומתחזקים מציאות ברת ,אלא בוראים ,לא עוד מגיבים למציאות .ושקיפות המידע

המחליט ומבצע בקצה   הפרט ממוטיבציה של הנובע הנעה למניעה מציאות שבה קיים כוח .קיימא

רציפות ב, קביעותב, עובד בהתמדה מניעה זה/הנעה כוח .'שרשרת העבודה', 'שרשרת ההספקה'

, בריאות, ןבטחו, איכות, בטיחות: מכל הסוגים' האנטרופי פוטנציאל'על ה( נת כוחכמו תח)

' תעסוקתיות-מחלות'מניעת  כוללתאקטיבי -ת אקלים בטיחות פרוהשפע .םעסקי – הסביב

ובבית ' נהגים'ובכביש הם ' עובדים'אלה אותם אנשים שבעבודה הם . כאחת 'חיים-מחלות אורח'ו

          .'תליא הא בהא'  תחומי המניעה חופפים ומשיקים כול ',ביתה-עובדי/בעלי'הם 

אקטיבי ולתחזק אותו לתקופה  ארוכה על -על מנת לחולל אקלים מניעה פרוש המחקר מסיק

ההנהלה לעבוד על פיתוח דפוסי ניהול בהם מרכיב המנהיגות האישית למחוללות אקלים 

מנהלים בכל רמות ההיררכיה יפתחו יכולות  על ידי כך. אקטיבי הינו חיוני ביותר-הבטיחות הפרו

אפקטיביות לטיפוח העצמתם של העובדים והמרצתם לעסוק ולפתח  מחויבות אחריות 

המחקר הנוכחי מחזק . נפגעים ונזקיםאקטיבית המונעת -ומוטיבציה להתנהגות בטיחותית פרו

, חופש פעולה להחליט, מסקנה זו ומוכיח כי העצמה גבוהה של עובדים שנותנת מקום לשיקול דעת

 . אקטיבית-קשורה באופן מובהק בהתנהגות בטיחותית פרו, משמעות וסיפוק

בעלת משמעות מרכזית , אך מעוררת סקרנות והשראהשאינה מפתיעה , עולה מסקנה, מכאן

התנהגות , העצמת העובדים: ת בין מנהיגות מנהלים לבין שאר המשתניםהקושר, במחקר

מנהלים אלו מדגישים את חשיבות . אקטיבי-אקלים בטיחות ארגוני וקבוצתי פרו, בטיחותית
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, פועלים לטובת המחלקה, ופיתוח של העובדים משקיעים זמן בהדרכה, ביצוע העבודהשותפות ב

 . ים בצורה המעוררת כבודמתייחסים לכל עובד באופן אישי ונוהג

כיצד ניתן להסביר את האופן בו התפתחה רמת מנהיגות גבוהה של מנהלים ישירים במפעלים 

 ( Self-efficacy) 'חוללות עצמית'אפשרות טובה להסביר זאת היא התכונה ? אשר נדגמו במחקר

" קורים" אשר מוגדרת כמידה בה הפרט מאמין שהוא זה המחולל מאורעות ומצבים שונים אשר

נמצא כי ככל שחוללות עצמית , (5334) נבון-נוה וכץ, שטרןבמחקרם של  .Bandura,1977))לו 

 . יש פחות טעויות רפואיות בקרב סגל רפואי בבתי חולים, לבטיחות גבוהה יותר

מגבלות מחקר זה אינן מאפשרות לתקף את הקשר בין מנהיגות וחוללות פנימית לבין אקלים 

על סמך . אקטיבי ותוצאה של אפס נפגעים המתוחזקת לאורך תקופה ארוכה-רובטיחות ארגוני פ

דיון ומסקנות אלה מומלץ להמשיך בביצוע מחקרים שיפענחו טוב יותר את הקשרים בין מנהיגות 

בעיקר  חברתית גבוההרצייה  בעלשהנו ערך ' בטיחות'הלים לתכונה חוללות עצמית ולערך מנ

קיימת חשיבות רבה בהעמקת התובנות כי . ות בישראללרב( OECD)במדינות המפותחות 

מנהיגות מנהלים ברמת חוללות עצמית גבוהה הינה מפתח לעיצוב והבנייה של אקלימי בטיחות 

מפעלים לפתח תוכניות , ברמה הפרקטית מומלץ לארגוני עבודה. אקטיביים במקומות עבודה-פרו

על  אקטיבי-אקלים בטיחות פרוהדרכה חניכה ופיתוח מנהלים בשל האפקט החזק שיוצר 

ובהמשך לכך מומלץ כמו כן לפתח תוכניות התערבות ברמת . הארגוני הכוללהקבוצתי והאקלים 

מובהק בין ב במחקר אפקט הקשר החזק והמנהלים ישירים להעצמת העובדים שכן הוכח היט

וען שט אור מסקנות המחקר מומלץ לאמץ מדדל. העצמה וההתנהגות הבטיחותית ,המנהיגות

כאשר כל מנהל באקלים ועמוק  חזק, קבוצתי הינו גבוה-אקטיבי ארגוני-שאקלים בטיחות פרו

ראה סקירת  –ש "בטא)במשמרת לפחות /אחת ביום( אינטראקציה) 'נעזרת'יבצע התערבות 

( תודעה יוצרת מחשבה יוצרת התנהגות יוצרת פעולה מונעת)וכל עובד באקלים ידווח ( ספרות

 133-מנהלים ו 13קלים ארגוני שבו יש  כך שבא. אחד ביום לפחות 'נעזר-בלתי'אקטיבי -דיווח פרו

אקטיביים -דיווחים פרו 133התערבויות נעזרות ו  13 על ביום עבודה אחדעובדים המדד מצביע 

על אקטיבי -ימים באקלים בטיחות ארגוני פרו 55בחודש עבודה בן  צביעהמדד מ)נעזרים -בלתי

אקלים בטיחות ( 'נעזרים-בלתי'אקטיביים -דיווחים פרו 5533ו  'נעזרות'התערבויות  553לפחות 

 .נפגעים ונזקים קיימא של אפס-קבועה ברת אקטיבי זה על פי מסקנות המחקר יתחזק רמה-פרו

, בעזרת הכוונה' אקטיבי-אקלים בטיחות פרו'ניתן להגיע למצביע על כך ש המחקר, לסיכום

 ולהבנות עצבלא ניתן ל .בכאב גם כרוך זה ,להתאמץוחייבים להזיע . אימון ועבודה קשה, הדרכה
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( Play  &Plug" )חבר והפעל" ,"אינסטנט"בשיטת ' אקטיבי-אקלים בטיחות פרו'הלך רוח של 

אשר חומרה  ,תוכנה ,טכנולוגיה, ככל שידוע, בנמצא אין  (.Copy Paste" )העתק והדבק" או/ו

שתשמור , תנשום נכון, .תשחה, תרוץ, שתתעמל במקומך אין טכנולוגיה .זאת במקום אנשים עושה

תישן עבורך , תאכל במקומך אוכל בריא, עבורך מרחק בכביש תשמור, כושר גופני במקומך על

  .בטוח ובריא ,רגוע תעשה אותך, תאמין במקומךתשקול ו, תחשוב, תלמד במקומך, בלילה

..." 'אקטיבי-פרו( מניעה)בטיחות  אקלים'לנו יש " :מנהלים האומרים ,הנהלות ,לים"ישנם מנכ

-פרו ( מניעה)אקלים בטיחות 'קריטית זו כי  לאבחן ולהעריך היטב אמירה ,מומלץ לבדוק

אקלים תרבות  ,המנהלים ואישיות מנהיגות -' הגנום הארגוני': הוא פונקציה של 'בייאקט

באזורים שונים  האקלים את כמו שניתן לאבחן "(.האישיות הקולקטיבית)"והתנהגות ארגונית 

קרבה , טופוגרפיה, קו רוחב: גורמי האקלים משקעים ולפי, רוחות, בעולם לפי משתני טמפרטורה

המעידים על  םהמדדים הייחודייהמידה המחוללים את -לאבחן את אמות כך ניתן ,זרמי ים, לים

 –עמוק , חלש- חזק , נמוך  -גבוה  :'אקטיבי-פרו (מניעה)בטיחות אקלים 'עוצמת נוכחותו של 

 .נמצא בדמיון בלבד רדוד או
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 .. נספחים:

 
 נספח א'- טבלאות מהימנות:

 
 

Scale A: Organizational Climate 

 N % 

Cases Valid 226 94.6 

Excluded
a

 13 5.4 

Total 239 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.935 16 

 
 

ניתן לראות שציון אלפא הינו ( אקטיבי ארגוני-אקלים בטיחות פרו) 10עד  1ממצא הנוגע לפריטים 

מתאם גבוה מאוד אפשר , ישנה עקיבות פנימית גבוהה מאוד בין הפריטים קרי, כלומר 3.204

 .גבוהה לטעון למהימנות

Scale B: Group Climate   

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 229 95.8 

Excluded
a

 10 4.2 

Total 239 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.874 16 

 
 

 

לראות שציון אלפא ניתן ( אקטיבי קבוצתי-אקלים בטיחות פרו) 05עד  17ממצא הנוגע לפריטים 

מתאם גבוה אפשר לטעון , ישנה עקיבות פנימית גבוהה בין הפריטים קרי, כלומר 3.275הינו 

  .למהימנות גבוהה
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Scale C: Leadership      

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 233 97.5 

Excluded
a

 6 2.5 

Total 239 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.927 9 

 

ניתן ( תפישת העובד את מנהיגות המנהל כמחולל האקלים) 51עד  00ממצא הנוגע לפריטים 

מתאם , ישנה עקיבות פנימית גבוהה בין הפריטים קרי, כלומר 3.257לראות שציון אלפא הינו 

 .גבוה מאוד אפשר לטעון למהימנות גבוהה מאוד

 
Scale D: Safety Behavior    

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 233 97.5 

Excluded
a

 6 2.5 

Total 239 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.882 10 

 
 

ניתן לראות שציון ( תפיסת העובד את התנהגותו הבטיחותית) 41עד  55ממצא הנוגע לפריטים 

מתאם גבוה אפשר לטעון , ישנה עקיבות פנימית גבוהה בין הפריטים קרי, כלומר 3.225 אלפא הינו

  .למהימנות גבוהה
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Scale E: Empowerment 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 231 96.7 

Excluded
a

 8 3.3 

Total 239 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.774 6 

 

 

ניתן ( חופש להחליט, שיקול דעת: תפיסת העובד את העצמתו) 47עד  45ממצא הנוגע לפריטים 

ישנה עקיבות פנימית בין הפריטים אפשר לטעון למהימנות , כלומר 3.775לראות שציון אלפא הינו 

 (   3.73< אלפא )סבירה 
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 :שאלון המחקר -'בנספח 
 

 ,עובד יקר

 ', אקטיבי-אקלים בטיחות פרו': השאלון הינו לצורך עבודת מחקר  בנושא

 . במסגרת לימודי כסטודנט לתואר שני בהתנהגות ארגונית

 . מילוי שאלון זה הינו וולונטרי

 . השאלון הוא אנונימי חסוי וישמש למטרות המחקר בלבד

  עם התחייבות מראש שלעולם לא ייקשר פרסום כלשהו של נתוני המחקר

 . או מקום העבודה/לאיזשהו פרט אישי מזהה שלך ו

 להצלחת המחקר חשוב כי תשובותיך יהיו כנות וישקפו את עמדותיך והערכתך 

 . האישית בלבד

 . אין תשובות נכונות או לא נכונות

 . תודה מראש על שיתוף הפעולה

 . הינך מתבקש לסמן עד כמה ההיגד תואם את עמדתך,  לפניך מספר היגדים

 .א הקף בעיגול את הספרה המתארת בצורה הטובה ביותר את תשובתךאנ



 53 

הינך , לפניך מספר היגדים המתארים את הנהלת המפעל 

 : מתבקש לסמן עד כמה ההיגד תואם את עמדתך

 לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
במידה 
מועטה 

 מאוד

די 
 מתאים 

מתאים 
במידה 
 רבה  

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

המפעל על סיכוני בטיחות היא כשמדווחים להנהלת  1

 .כדי לפתור את הבעיה, מגיבה במהירות

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל עומדת על כך שיבוצעו באופן קבוע ואמין  5

 ביקורות ומבדקי בטיחות

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל מנסה לשפר באופן מתמיד את רמות  0

 הבטיחות בכל מחלקה

1 5 0 5 4 

הציוד הנדרש לבצע את הנהלת המפעל מספקת את כל  5

 העבודה באופן בטיחותי

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל מקפידה בנוגע לעבודה בטיחותית כאשר  4

 העבודה חורגת מלוח הזמנים המתוכנן

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל מתקנת במהירות כל סיכון בטיחותי  0

 (אפילו כאשר זה יקר)

1 5 0 5 4 

מפורטים חות בטיחות "הנהלת המפעל מספקת דו 7

 "(כמעט ונפגע", מפגעים: לדוגמא)לעובדים 

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל שוקלת את ההתנהגות הבטיחותית של  2

 העובדים כאשר מקדמת אנשים

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל דורשת מכל מנהל לעזור לשפר את  2

 .הבטיחות במחלקה שלו

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל משקיעה הרבה זמן וכסף בהדרכת  13

 בטיחות לעובדים

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל משתמשת בכל מידע זמין לשפר חוקי  11

 בטיחות קיימים

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל מקשיבה היטב לרעיונות של עובדים  15

 בנוגע לשיפור בטיחות

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל לוקחת בחשבון כאשר קובעת מהירות  10

 (תפוקה)ייצור ותזמון 

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל מספקת לעובדים הרבה מידע על נושאי  15

 בטיחות

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל מקיימת באופן קבוע אירוע מודעות  14

 (כנסים, מצגות: לדוגמא)לבטיחות 

1 5 0 5 4 

הנהלת המפעל נותנת לאנשי בטיחות את הכוח שהם  10

 צריכים לעשות את עבודתם

 

1 5 0 5 4 
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, היגדים המתארים את המנהל הישיר שלךלפניך מספר 

 :הינך מתבקש לסמן עד כמה ההיגד תואם את עמדתך

 לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
במידה 
מועטה 

 מאוד

 די 
 מתאים

מתאים 
במידה 

 רבה 

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

 המנהל הישיר מוודא שאנו מקבלים את כל הציוד 17

 בטיחותיהנדרש לביצוע העבודה באופן 

1 5 0 5 4 

המנהל הישיר בודק באופן תדיר ומוודא שאנו מצייתים  12

 לחוקי בטיחות

1 5 0 5 4 

 4 5 0 5 1 המנהל הישיר משוחח איתנו איך לשפר את הבטיחות 12

( לא רק דורש צייתנות)המנהל הישיר משתמש בהסברים  53

 המנחים אותנו להתנהג באופן בטיחותי

1 5 0 5 4 

הישיר מדגיש נהלי בטיחות גם כאשר אנו עובדים המנהל  51

 תחת לחץ

1 5 0 5 4 

המנהל הישיר מדבר איתנו על הסיכונים בעבודה באופן  55

 תדיר

1 5 0 5 4 

המנהל הישיר מסרב להתעלם מחוקי בטיחות גם כאשר  50

 העבודה חורגת מלוח הזמנים המתוכנן

1 5 0 5 4 

בטיחותית כשאנו המנהל הישיר מקפיד על עבודה  55

 עייפים ומתוחים

1 5 0 5 4 

 4 5 0 5 1 המנהל הישיר מתזכר אותנו לעבוד באופן בטיחותי 54

פ כל חוקי הבטיחות "המנהל הישיר מוודא שאנו נפעל ע 50

 (לא רק אלה החשובים)

1 5 0 5 4 

המנהל הישיר עומד על כך שנציית לחוקי בטיחות  57

 כשמתקנים ציוד או מכונות

1 5 0 5 4 

לעובדים ששמים לב " מילה טובה"המנהל הישיר אומר  52

 באופן מיוחד לבטיחות

1 5 0 5 4 

גם , המנהל הישיר מקפיד על בטיחות בסיום המשמרת 52

 כשאנו רוצים ללכת כבר הביתה

1 5 0 5 4 

המנהל הישיר משקיע זמן לסייע לנו לצפות בעיות לפני  03

 הופעתן

1 5 0 5 4 

מדבר באופן תדיר על נושאי בטיחות  המנהל הישיר 01

 במהלך שבוע העבודה

1 5 0 5 4 

המנהל הישיר מתעקש שנשתמש בציוד מגן גם כשזה לא  05

 נוח

1 5 0 5 4 
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מדגיש את החשיבות של שותפות בביצוע  00

 העבודה

1 5 0 5 4 

כלל בהתלהבות על מה שצריך -מדבר בדרך 05

 לעשות

1 5 0 5 4 

בהדרכה ופיתוח של העובדים משקיע זמן  04

 שלו

1 5 0 5 4 

טובת )פועל בעיקר למען טובת המחלקה  00

 (העובדים

1 5 0 5 4 

נותן יחס )מתייחס לכל עובד באופן אישי  07

 (אישי

1 5 0 5 4 

מתנהג בצורה שמעוררת כבוד מצד  02

 העובדים

1 5 0 5 4 

מתייחס לכל עובד כאל אדם עם צרכים  02

 מיוחדים

1 5 0 5 4 

עוזר לעובדים להתפתח ולשפר את הצדדים  53

 החזקים שלהם

1 5 0 5 4 

משתדל למצוא דרכים חדשות כדי להתגבר  51

 על בעיות

1 5 0 5 4 

לפניך מספר היגדים המתארים אותך העובד  

הינך מתבקש לסמן עד כמה , באופן אישי

 :ההיגד תואם את עמדתך

 לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
במידה 
מועטה 

 מאוד

 די 
 מתאים

מתאים 
במידה 

 רבה 

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

אני מקפיד לתכנן את העבודה מוקדם ככל  55

 האפשר ולהעריך סיכונים מראש 

1 

 

5 0 5 4 

כשאני מזהה מפגע או סיכון בטיחותי אני  50

 .כדי לפתור את הבעיה, מגיב במהירות

1 

 

5 0 5 4 

ללא , תמיד מקפיד על כללי הבטיחותאני  55

 "קיצורי דרך"ו "עיגול פינות"

1 5 0 5 4 

אני מקפיד בנוגע לעבודה בטיחותית גם  54

 עייפות, לחץ בעבודה, כאשר יש עומס

1 

 

5 0 5 4 

אני משתתף באופן קבוע בשיחות בטיחות  50

 'כמעט ונפגע'וניתוחי אירועי 

1 

 

5 0 5 4 

להעיר לעובדים אחרים מרגיש בנוח אני  57

 בטיחות יבנושא

1 5 0 5 4 

גם אם  מגן אישי תמיד משתמש בציודאני  52

 לא תמיד זה נוח

1 5 0 5 4 

על הישיר מרגיש בנוח לדווח למנהל אני  52

 התנהגות לא בטיחותית של עובדים אחרים

1 5 0 5 4 
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והתנהגות '  כמעט ונפגע'אני מודע לאירועי  43

 לא בטיחותית מדווח ומטפל בהם  

1 5 

 

0 

 

5 4 

אני משקיע זמן לסייע למנהל הישיר  41

 ולעובדים אחרים לצפות בעיות לפני הופעתן

1 5 0 5 4 

לפניך מספר היגדים המתארים את  העבודה  

הינך מתבקש לסמן עד כמה ההיגד , שלך

 :תואם את עמדתך

לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
 הבמיד

מועטה 
 מאוד

די 
 מתאים

מתאים 
 הבמיד
 רבה

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

 4 5 0 5 1 לי חשוב עושה שאני העבודה תוכן 45

 משמעותיות בעבודה עושה שאני הפעילויות 40

  עבורי

1 5 0 5 4 

 4 5 0 5 1 היטב תפקידי את לבצע ביכולתי בטוח אני 45

 הכישורים את לי שיש משוכנע אני 44

 בתפקידי להצליח הנדרשים

1 5 0 5 4 

 את לבצע איך להחליט רב חופש לי יש 40

 שלי העבודה

1 5 0 5 4 

 כדי דעתי שיקול את להפעיל רשאי אני 47

 בעבודה בעיות לפתור

1 5 0 5 4 

 

 ______________: תפקיד בארגון_______     :גיל_______ : מספר חודשים בתפקיד -ותק

 ___אשה ___ גבר (: Xסמן )מין ___________________         (: אם בכלל)שנת עליה 

       _____אחר ; מתנדב; חוזה אישי; זמני; עובד קבוע: מועסק כבארגון אני 

 .תודה מקרב לב על שיתוף הפעולה
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 'נספח ג

 :במחקר במפעלים .200 – 2005( שעות 44מעל )מגמת ההפחתה באירועי נפגע עם היעדרות 
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 (:משתנה תלוי במחקר) *םיאקטיבי-רשימת דיווחים פרו-'נספח ד

 

לא עקב גירוי ', בלתי נעזר, 'צפים מהעובדים באופן עצמאי, עולים: אקטיביים-דיווחים פרו*

כנס בטיחות , הערת מנהל/שיחה, מבדק, מביקורת, ניתוח אירוע/לא כתוצאה מאירוע, חיצוני

 וכדומה , ש"בט

 

 "כמעט ונפגע"ועי אירדיווח למנהל ישיר או למנהל בטיחות על סיכוני בטיחות על  .1

 או מבדקי בטיחות/מבקש שיהיו ביקורות בטיחות ו .5

 כלי עבודה/ציוד/מכונה/קו ייצור/מדווח על צורך בשיפור רמת הבטיחות במחלקה .0

 מבקש אספקת ציוד בטיחות וציוד מגן אישי תקין תקני  .5

 נקודות תורפה בטיחותיות/מפגעי בטיחות/מבקש לתקן סיכון בטיחותי .4

 מבקש ממנהל ישיר או מנהל בטיחות לערוך ולהשתתף בסקר סיכונים  .0

 מבקש הדרכות הסברות מידע שלטים בנושאי בטיחות .7

 מציע שיפור לחוקי בטיחות לנהלים הוראות עבודה והפעלה קיימים .2

 הרצאה בנושא בטיחות/מבקש אירועי שיפור העלאת מודעות כגון כנס .2

 בפני מנהליו ומתנגד כאשר מפרים אותםמביע הצורך לשמור על כללי הבטיחות  .13

 משוחח על הצורך בשיפור הבטיחות עם מנהליו ועובדים מציע הצעות ייעול .11

 מבקש הסברים כיצד לנהוג בצורה בטיחותית .15

 כשיש לחץ ועומס עבודה בייצור " לעגל פינות"מבקש הדגשת נהלי בטיחות לא  .10

 מבקש שיחות מקצועיות על סיכונים בעבודה .15

 מתוחים/ על עבודה בטיחותית גם אם עייפיםמבקש להקפיד  .14

 מבקש תזכורות לעבודה בטיחותית .10

 שינויים /מבקש לפעול על פי חוקי הבטיחות בעת התקנת מכונות .17

 צופה ומדווח על בעיות גם לפני הופעתן .12

 מעיר ומאיר לעובדים שמתנהגים באופן לא בטיחותית  .12

 תקלות, ליקויים, כשלים, טעויות, מדווח על שגיאות .22

 


