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המחקר נעשה במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

הערכת אפקטיביות תכנית
"נוהגים אחרת" בארגונים
לשיפור הבטיחות בדרכים על
היבטיה השונים

*פותחה ומופעלת על ידי הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים.
*פועלת מזה כשלוש שנים בכשלושים חברות ,חלקן
מהגדולות במשק.
*הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מממנת עבור
הארגונים המשתתפים יועץ ארגוני המלווה את
הארגון בהטמעת התערבות ארגונית הכוללת מערך
של פעילויות (שיטות) לשיפור הבטיחות בדרכים.
*"קול קורא" למחקר מלווה.

*התכנית נועדה להטמיע אקלים ארגוני המדגיש את החשיבות של
בטיחות בדרכים בחברות עסקיות ,בארגונים ציבוריים ,בבתי ספר
ובארגונים קהילתיים.
*על פי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לתוכנית קיימות שתי
מטרות עיקריות:
( )1נושא הבטיחות בדרכים יזכה למקום מרכזי בתרבות הארגון.
שינוי זה יבוא לידי ביטוי על ידי פעילויות לקידום נושא הבטיחות
בדרכים בארגון ,הטמעת שיטות ונהלים ארגוניים בתחום הבטיחות
בדרכים ואימוץ תפיסות והתנהגויות של התנהלות בטוחה בדרך
בקרב חברי הארגון.
( )2הארגונים המשתתפים בתכנית יהוו סוכן לשינוי אקלים
תעבורתי במעגלים רחבים מחוץ לארגון ,בהם ארגונים אחרים ובני
משפחה של העובדים.

*הערכת האפקטיביות של תכנית "נוהגים אחרת בעסקים" תוך
התייחסות לכל אחת מהסוגיות הבאות:
*באיזו מידה התכנית הובילה לכך שנושא הבטיחות בדרכים זוכה
למקום מרכזי בתרבות הארגון.

*מהם הגורמים שעודדו או עיכבו הטמעה של תרבות לבטיחות
בדרכים בארגון.
*באיזו מידה שינוי התרבות הארגונית הוביל להגברת הבטיחות
בדרכים בארגון (כגון ,מדדים התנהגותיים ,הפחתת מספר תאונות
הדרכים ועבירות התנועה של העובדים).
*באיזו מידה הארגונים המשתתפים בתוכנית הפכו לסוכן שינוי
אקלים תעבורתי במעגלים רחבים יותר מחוץ לארגון.

*המלצות אופרטיביות לגבי המשך הפעלת התוכנית.
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*  28הארגונים שהשתתפו בתוכנית "נוהגים אחרת" בעת תחילת המחקר חולקו
למספר קטגוריות:
* ארגוני היסעים (נהגים מקצועיים 8 ,ארגונים השתתפו בתוכנית מתוכם 4
השתתפו במחקר),

* ארגונים גדולים מאוד ( 4ארגונים השתתפו בתוכנית מתוכם ארגון אחד השתתף
במחקר בשלב א' בלבד),
* ארגונים בהם אנשי הארגון נוהגים לשם מתן שירות ,למשל טכנאים (3
ארגונים ושלושתם השתתפו במחקר),
* ארגונים בהם אנשי הארגון אינם נוהגים כחלק מעבודתם ("נוהגים"9 ,
ארגונים השתתפו בתוכנית מתוכם  3השתתפו במחקר),
* ארגונים ציבוריים ( 2ארגונים) וארגונים עם חצרות (למשל ,מלגזות 2 ,ארגונים)
– לא השתתפו במחקר.

* בנוסף ,השתתף במחקר ארגון ביקורת אחד (ארגון הסעים) בו לא הופעלה
תכנית "נוהגים אחרת".
* בכל אחד מהארגונים שהשתתפו במחקר דגמנו כ 15 -אחוזים מהעובדים
והמנהלים באופן אקראי.

*שלב א' (מאמצע  1362 :)2009שאלונים מ 14-ארגונים
ועוד ארגון ביקורת אחד.
*שלב ב' (מאמצע  :)2010סבב שני של איסוף נתונים
בארגונים ובמחלקות שהשתתפו בשלב א' .נאספו 772
שאלונים ב 10-מהארגונים ובארגון הביקורת שהשתתפו
בשלב הראשון.

מעשרת הארגונים שהשתתפו בשלב ב' של המחקר
נאספו  993שאלונים בשלב א'.
* סה"כ בשני השלבים נאספו  2134שאלונים.

משתנים בלתי תלויים
• שיטות לבטיחות :מידת השימוש בארגון בשיטות לשמירת הבטיחות
בדרכים כגון ,שילוב נאמני בטיחות ,חוברות הוראות לשמירת
הבטיחות ,הצבת יעדי בטיחות בדרכים ,הדרכות ,תחקירים לאחר
תאונות דרכים ,טיפול שוטף ברכבי החברה.
• תיגמול :באיזו מידה נושא הבטיחות בדרכים נכנס למערכת התגמולים
של הארגון.
• תרבות ארגונית :באיזו מידה התרבות הארגונית המדגישה בטיחות
בדרכים זוכה למקום מרכזי בתרבות הארגון .תרבות ארגונית כמושג
רב ממדי המורכב מערכים ,עמדות והתנהגויות המדגישים בטיחות
בדרכים.
• חשיבות לנהיגה בטוחה :מידת החשיבות הניתנת לנהיגה בטוחה
לעומת דברים אחרים.
• מנהל ישיר :עד כמה מקפיד המנהל הישיר על בטיחות בדרכים.
• מחויבות הנהלה :באיזו מידה מחויבת ההנהלה הבכירה לבטיחות
בדרכים.

משתנים תלויים
 .1דיווח עצמי על עבירות תנועה :באיזו מידה את/ה :נוהג/ת אחרי
ששתית אלכוהול ,עוקף/ת מימין ,נדחף/ת בצומת כשלנהג אחר
יש זכות קדימה" ,גונב/ת את הרמזור" בצהוב ,לא שומר/ת
מרחק ,נוהג/ת במהירות מופרזת ,לא מציית/ת לתמרור עצור ,לא
נותן/ת זכות קדימה להולכי-רגל ,נוטה להירדם על ההגה.
 .2העובדים נתבקשו לדווח כמה דו"חות על עבירות תנועה וכמה
תאונות דרכים היו להם בשנה האחרונה.
 .3שיעור תאונות הדרכים בארגון שנתיים לפני ושנתיים לאחר
הטמעת התוכנית.
 .4מעגלים :השפעת התוכנית על נהיגת העובד מחוץ לשעות
העבודה ועל נהיגת בני משפחת העובד

משתני בקרה :נסועה שנתית ומאפיינים דמוגרפיים של הנהגים (גיל,
מין ,ותק בנהיגה בשנים ,ק"מ שנתי ממוצע).

 .1תוצאות :באיזו מידה התוכנית הובילה לכך שנושא
הבטיחות בדרכים זוכה למקום מרכזי בתרבות הארגון.
*בדקנו האם הייתה עליה במשתנים השונים משלב א' לשלב ב' של
התוכנית בארגוני "נוהגים אחרת" לעומת ארגון הביקורת.
*נמצא כי המשתנים
*שיטות לבטיחות
*תגמול
*הקפדת המנהל הישיר
עלו משלב א' לשלב ב' של התוכנית בארגוני "נוהגים אחרת"
במובהק יותר מאשר השינוי במשתנים אלה (אם היה) בארגון
הביקורת.

כלומר השינוי כנראה נובע מיישום תוכנית "נוהגים אחרת".

 .2תוצאות :מהם הגורמים שעודדו הטמעה
של תרבות לבטיחות בדרכים בארגון?
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*התרבות הארגונית השפיעה באופן מובהק על משתנה
העובד כחוליה המקשרת בין הארגון למשפחתו ,אך לא
השפיעה באופן מובהק על משתנה מידת השיפור
בשמירה על הבטיחות בדרכים בקרב בני המשפחה.
*נראה כי ההשפעה של התרבות הארגונית לבטיחות כבר
משפיעה על העובדים גם מחוץ לגבולות הארגון כאשר
הם עם בני משפחתם אבל נראה כי נדרש עוד זמן או
פעילויות נוספות/אחרות עד שהשפעה זו תחלחל למעגל
הנרחב יותר של בני המשפחה.

*יש בסיס אמפירי מסוים להסיק כי תוכנית "נוהגים אחרת
בעסקים" עומדת ביעדיה העיקרים להטמיע כלים ושיטות לשיפור
הבטיחות בארגונים ,להשפיע על תרבות הבטיחות ועל התנהגויות
הבטיחות בדרכים של העובדים ולהוכיח שארגונים עסקיים יכולים
לקיים מערכת של שיטות להקטנת שיעור תאונות הדרכים.
* מכיוון שידוע בספרות שהטמעת שינויים ארגוניים ובמיוחד שינויים
בתרבות הארגונית אורכים זמן רב ,העובדה שכשנה לאחר
הפעלתה של התוכנית בארגונים כבר רואים תוצאות חיוביות
ראויה לציון ומלמדת על הפוטנציאל הגלום בה.
*לארגונים עסקיים אחריות לאופן הנהיגה של נהגיהם .זהו נושא
שאינו מקבל ביטוי כיום במאמץ למנוע תאונות דרכים .לכן תוכנית
"נוהגים אחרת בעסקים" יכולה לתת מענה לצורך ניהולי זה.

