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  תקציר
  

  רקע

, ידי גופים ממשלתיים-בנושא בטיחות בדרכים נערכים בכל שנה על 1עשרות קמפיינים תקשורתיים

 משקיעים כסף הגופים אל. שתפקידם לקדם בטיחות בדרכים, ציבוריים ומסחריים ברחבי העולם

תשדירי הכוללים , בייחוד כשמדובר בקמפיינים, ציבורי רב בקמפיינים בנושא בטיחות בדרכים

, הגופים אללטענת . בים ריאליסטיים ודרמטיים של תאונותמנסים להציג בפני צופים מצשטלוויזיה 

ה הכלכלית בהם שקעהולכן ה,  על הציבור חשובקמפיינים תקשורתיים ציבוריים הם אמצעי השפעה

 ההשפעה הנפוצותלגבי שיטות  ובציבור קיימת ביקורת רבה בקרב אנשי מקצוע, אולם .  מוצדקתהינה

מכאן עולה . הפחדהבבייחוד לגבי שימוש באיום ו, בדרכיםבקמפיינים תקשורתיים בתחום הבטיחות 

 ?השפעה על התנהגותבהאם קמפיינים תקשורתיים מהסוג המקובל כיום הם אמצעי יעיל , השאלה

אולם נראה שיש הסכמה , הנבדקים עליה ובסוג המדדים משיב במי שהתשובה לשאלה זאת תלויה

תוצאות קמפיינים תקשורתיים לגבי שתי חות מחקרים שערכו ניתוח השוואתי של "גורפת בדו

שנבנים על בסיס תיאורטי מביאים לתוצאות טובות  קמפיינים - האחת:  הקשורות זו בזומסקנות

הפוכות ( הבטיחותיים ומפחיתים את הסבירות לתוצאות בלתי רצויות יותר מבחינת השגת יעדיהם

  .  בתיאוריותגדול מהקמפיינים אינו עושה שימוש חלק - והשנייה, )מהיעדים

  

  מטרות ויעדים

 בחומרי קמפיינים שהופיעו ,לנתח ולאפיין את גישות ההשפעה, מטרות המחקר היו לזהות

 באיזו בחון ול, בארצות שונותארבע השנים האחרונותעיקר בתקשורתיים לבטיחות בדרכים שנערכו ב

בהתאם  ות מומלצחברתי וגישות השפעההשיווק ה על עקרונות ות מתבססומידה גישות אל

וכן מה ניתן ללמוד מגישות השפעה בהן נעשה שימוש בקמפיינים , לתיאוריות ממדעי החברה

בעיקר התחומים של קידום ,  המשיקים לתחום הבטיחות בדרכים,בתחומים אחריםתקשורתיים 

  . בריאות ונושאי איכות הסביבה

  

  שיטות

איתור אתרי ) 2(; חות"קדמיים ודואיתור מאמרים א) 1: (תהליך המחקר כלל שבעה שלבים עיקריים

וכן בגרמנית , בעיקר באנגלית, 2004-2008של קמפיינים לבטיחות בדרכים שנערכו בין אינטרנט 

לאחר שנמצא שהקמפיינים של הרשויות השונות לא שילבו את נושא השמירה על הסביבה . צרפתיתבו

, קים באופן מיוחד גם בנושא זהאותרו קמפיינים שעוס, לצד נושא הבטיחות בדרכים, בתכנים שלהם

זיהוי וניתוח ) 3(;  בחינתם הוחלט אילו קמפיינים לכלול בניתוחלאחר. כדי לכלול אותם במחקר

  זיהה ותאר תמותצוות המחקר: תהליך מחזורי. שינוי התנהגותבראשוניים של תמות הקשורות 

ניתוח חומרי הקמפיינים על ) 4(; פי קטגוריות-עלאז ארגן את התמות ו, משותףערך דיון , באופן פרטני

שיווק חברתי והשפעה על , פי התייחסותם להבניה תיאורטית בספרות של קמפיינים ציבוריים

) 5(; בעיקר קידום בריאות,  בתחומים משיקיםו בגישות אלאופן השימושכולל התייחסות ל, התנהגות

  .  המידעשעל פיה קודד, פותחה חוברת קידודלשם כך  –ניתוח כמותני של חומרי הקמפיין 

  

  

                                                 
אינו מתאים " הסברה"כיוון שהמונח , "מסעות הסברה"ולא ב" קמפיינים תקשורתיים"ח אנו משתמשים בביטוי "בדו    1

, הצגת דילמות, התייחסות לערכים ולנורמות חברתיות, שכוללים העברת מידע, לסוגים השונים של קמפיינים תקשורתיים
   .וכללית שיתוף אוכלוסיות היעד בתהליך, המלצות
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חוברת תרם גם לניתוח האיכותני על ידי הופיתוח , תהליך הקידוד כלל הוספת קטגוריות חדשות

תיאור השיטות והגישות ושילוב הקטגוריות ) 6(; יצירת הבחנות נוספות בתוך הקטגוריות הקיימות

ם נושאיקר התמקד בהמח. דיון וגיבוש המלצות) 7(; והשכיחויות היחסיות של תמות מסוימות

. צמתים ושתייה ונהיגה, חצייה באור אדום ברמזור, הסחת דעת, עייפות, מהירות: הקשורים בנהיגה

  .  ומארגון בינלאומימהאיחוד האירופי , ארצות 17 -  קמפיינים מ80-יותר מהמחקר כלל ניתוח של 

  

  ממצאים 

חלק ניכר מהקמפיינים , נהגותשלמרות הידע כיום לגבי השפעה על הת, מתוך ממצאי המחקר עולה

 שכל אחת כוללת ,ארבע גישות עיקריותאופיינו . במקום בגישה חיובית, מתמקדים בהצגת סיכונים

שתי הגישות הבולטות והשכיחות ביותר . ובכל אחת מהן יושמו מספר אמצעים, היבטים שונים

ית באנשים או ביחס ביחס לפגיעה פיז, התמקדו בניסיון להציג את הסיכונים הקשורים בנהיגה

למרות החפיפה ביניהן ניתן לעשות אבחנה בין הגישה בה . לקנסות ועונשים כאשר לא מצייתים לחוק

לבין ניסיון , מנסים להשפיע על אנשים על ידי כך שמתמקדים בהעלאת תגובה של רגש שלילי חזק

היה שכיח פחות או חלקי שהשימוש בהן , אופיינו גם שתי גישות אחרות. לפנות לשיקול דעת ולהיגיון

גישה : למרות שבתחום המשיק של קידום בריאות הן נחשבות כיום לגישות הדומיננטיות, בלבד

, עצמיתהמסוגלות וחיזוק ה , המלצות יישומיות,מודלים חיוביים, תמורות חיוביותהמדגישה הצגת 

  .   ומחוייבות הדדית, ערכים ונורמות חברתיותוגישה המדגישה 

  

למרות שבספרות בנושא : ותחושת איום" שליליים" רגשות עירורניסיון ל – הספרות למרות) א(

וקמפיינים בתחום הבטיחות בדרכים יש ביקורת רבה על השימוש , קמפיינים תקשורתיים בכלל

הגישה הבולטת הייתה לנסות להגביר תחושת איום ופחד , באיומים והצגת מראות של תאונות ומוות

, בהתאם לתיאוריות ומודלים של השפעה ושכנוע.  לל פחד מהמוות ופחד מאשמהכו, ורגשות שליליים

הינה גישה , הצגת איומים בוטים המיועדים לעורר תחושת זוועה ושוק, ועל פי ממצאי מחקרים

בייחוד כאשר היא , שאינה משיגה יעדים מניעתיים של שינוי התנהגות ואף בעייתית מבחינה  אתית

, אולם. שמונעים מאנשים לאמץ את ההתנהגות המומלצת, השוניםחסמים התייחסות ללא מלווה ב

ובכמחצית מהקמפיינים עלה נושא המוות בצורה ישירה או ,  מהקמפיינים40% - נמצאה בכגישה זו

שיטות עיקריות באמצעותן הקמפיינים ניסו לעורר תחושות שליליות של איום  11אופיינו  2 .עקיפה

 המוצגת באופן ,רבנותיהו או מה שקורה לקה של תאונהדרמטיזציוש בלרוב נעשה שימ כאשר, ופחד

 יצירת תחושה שהמוות ואהבגישה זו בולטים האלמנטים אחד ה. סוריאליסטיאף לעיתים וריאליסטי 

וניסו לעורר תחושת איום לגבי סיכון , היו קמפיינים שהתמקדו בנושא האכיפה .עתמחכה לאדם בכל 

עם שלושה בעיקר  להתמודד וועדנ) לפי מסמכי הקמפיינים(מסוג זה נים קמפייכאשר , אישי של עונש

 עבירות לתפיסה לפיה העונשים עה) ב(; נמוכה" להיתפס"תפיסה לפיה ההסתברות ה) א: (נושאים

  . ם הלגיטימציה החברתית של האכיפהודיק) ג(-ו; יםקלנהיגה 

  

חלק ניכר ב, אולם, צית הקמפייניםפנייה לשיקול דעת נמצאה ביותר ממח: פנייה לשיקול דעת) ב(

 של פניה לשיקול  שיטות11אופיינו . ים שמעוררים רגש או איום חזקהיבטשולבו גם ) כרבע(מהם 

; בדרמטיזציה של תאונהגם לוווה  אלוקמפיינים כשליש מבש, ביניהן מתן הסבר מדעי או טכני, דעת

 מגבלות  המיועדת להדגיש" עצמיתבדיקה"; הצגת נתונים או סטטיסטיקה; סימולציות ומטאפורות

קבלת ; )מקרים ספורים( לגבי אימוץ התנהגות "טיעוני נגד"עם התמודדות ; סה או במיומנויותבתפי

מסגור מחדש של הנושא ניסיון לעשות ו; )מקרים ספורים(דילמות ופרדוקסים והצגת , החלטות

  . )יםמקרים ספור אבל נמצא בגישה המומלצת בספרות( ומיצובו הבטיחותי

  
                                                 

   .המספרים מתייחסים לקמפיינים שעברו ניתוח כמותני  2
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, לשקול, לא נמצאה גישה שניסתה לעודד אנשים לחשובו, ההתמקדות הייתה בהצגת סיכונים, כללכ

נהיגה בכלל או לגבי אימוץ התנהגויות הלגבי נושא , מעבר לסיכוניםולחדד את שיקול הדעת שלהם 

באופן בטיחות בדרכים הרק במקרים בודדים נראה שהיה ניסיון למצב את נושא . בטיחותיות יותר

אולם לא היה . מחוייבות הורית, למשל, אוכלוסיות היעד לקשר אותו לנושאים אחריםהמאפשר ל

  :  מספר סוגיות עלו לגבי אופן הפנייה לשיקול דעת. מיצוב לגבי נושא רלוונטי כמו שמירה על הסביבה

 אופןלא ברור האם שימוש במטפורות וסימולציות מצליח להסביר את התופעה הפיסיקלית ב .1

  אבל אין מחקרים שבודקים אין הנושא :   כדי להעביר תחושה של סיכוןמשכנע

שיקול דעתם לגבי נהיגה בכלל את  פתחלוגישה שניסתה לעודד אנשים לחשוב ב נעשה שימושלא  .2

 יחשבו על דרכי התמודדות םכך שה,  אימוץ התנהגויות בטיחותיות יותרסביב הסוגיות לגביאו 

    להםותמתאימה

 אופןכשהם מתנהגים בשנוצרת  הערכית הסתירה את לאנשים המראהשימוש בגישה לא נעשה  .3

   . אבל למעשה נוגד ערך חשוב אחר, ערכיהםם לאחד מ שמתאיםמסוי) לא בטיחותי(

  . קמפיינים אינם מעוררים חשיבה לגבי ההקשר החברתי של נהיגה בטוחה יותרה מרבית .4

אחד : עצמיתהמסוגלות מלצות וחיזוק תחושת הה, מודלים חיוביים, תמורות חיוביותהצגת ) ג(

הוא שחשוב , ושעליו מתבססות פעולות קידום בריאות, חברתיהשיווק ה תהעקרונות שמנחים את גיש

כדי להפחית ,  פוטנציאליים מבחינת אוכלוסיות היעד"חסמים" להוות מגבלות או יםלזהות מה יכול

של " עצמיתהמסוגלות "תפיסת הלמה שמכונה עקרון מנחה נוסף הוא התייחסות . אותם ככל האפשר

 שהם מסוגלים  עליהם להאמין שאנשים יאמצו התנהגות מסוימתכדי, פי עיקרון זה-על. אנשים

פיזיים , חסמים חברתייםעם ושהם מסוגלים להתמודד עם לחצים שליליים או , לעשות זאת

עקרון מנחה של , בהקשר זה.  את ההתנהגות המומלצתממשלהגביל את יכולתם לומוסדיים שעלולים 

קמפיינים בתחומים של קידום בריאות וקידום נושאי סביבה הוא להציג תמורות חיוביות מעבר 

והמלצות רלוונטיות ויישומיות להתמודדות עם , מודלים חיוביים להזדהות וחיקוי, לנושא הספציפי

    .הקשיים והחסמים השונים

  

 הדגמה של מעט מעל לרבע מהקמפיינים כללו רקנמצא ש -  חסמיםהתמודדות עם לא הייתה  �

תה י לא היהדגמההאו ש, חסמיםלא הייתה הדגמה של התמודדות עם וברובם , התנהגות חיובית

   . רכיב דומיננטי בקמפיין

 למרות שזהו אתגר מרכזי לפי –  המסוגלות העצמיתחיזוק תפיסתכמעט שאין התייחסות ל �

דרכים להגברת תחושת גו יעה קמפיינים הצרק ארב, הספרות והפרקטיקה של קמפיינים

  . אנשים לאמץ את ההתנהגות המומלצתהמסוגלות של 

 לא הייתה התייחסות לתמורות חיוביות כמעט ו- מורות חיוביות אפשריותתאין התייחסות ל �

פיתוח מיומנויות להורות טובה יותר או תמורות אחרות , מתחושת שליטה כגון הנאה ,אפשריות

  .  חשובות לאוכלוסיות היעדשיכולות להיות
כאשר (מודלים חיוביים נמצאו בעיקר בקמפיינים  -  "נהג תורן"מודלים חיוביים בעיקר בנושא  �

 אחד האנשים מתחייב לא המלצה לפיההקשורים ל) באירופה" בוב"הדבר בולט בקמפיין הנקרא 

  . ")נהג תורן ("אחריםלת /לשתות אלכוהול ולשמש נהג
 הציעו טיפים והצעות  מהקמפייניםפחות משליש -  יישומייםטיפיםכמעט ואין מציעים  �

באתרי האינטרנט ניתן .  בחומרי הקמפיין כגון כרזות ותשדיריםלהתנהגות הבטיחות המומלצת

  . אולם כלליים יחסית, היה למצוא המלצות וטיפים
ך כלל לא בדר,  בחומרים השוניםגם כשניתנו הצעות או טיפים - אין התייחסות לסיטואציות �

מוצגים ה(הנוגעים לסיטואציות שונות חסמים השונים התמודדות עם להייתה התייחסות 

   .)ואף במסמכי הקמפיינים השונים, בספרות
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גישות השפעה שבמרכזן נורמות חברתיות הן בין :  ומחוייבות הדדיתערכים ונורמות חברתיות) ד(

רק הנוכחי במחקר .  קידום נושאי סביבה ובספרות של בתחום של קידום בריאות כיוםהמובילות

מניתוח חומרי הקמפיינים  . התייחסו לנורמות חברתיות חיוביות או לערכים קמפייניםכעשירית מה

אבל ,  חיוביאופןאחריות באת נושא המחוייבות החברתית או ה המציגות, אופיינו שמונה סוגי גישות

 תיוג באמצעות נורמה שלילית ת יצירתמעודדהשתמשו בגישה שש , קמפייניםאותרובמקביל גם 

התייחסו ליצירת אחדים קמפיינים .  לא אחראיאופןבשנוהגים נוסעים מהר או השלילי של נהגים 

 עליהן  חשובים בהקשר של נורמות חברתיותהיבטיםל מבלי שהייתה התייחסותאבל , נורמה חיובית

נורמות , נורמות מחייבות, תיותנורמות התנהגו, למשל( לגבי סוגים של נורמות מדובר בספרות

  . )נורמות של קבוצת התייחסות, אישיות

  

למלא ) 2(; למנוע מאחרים להיות מעורבים בפעילות מסוכנת) 1: (הגישות שאופיינו לגבי סוגי אחריות

 התנהגות וךהפל) 4(; חזק נורמות חברתיות חיוביותל) 3(; ת שאינם שותים אלכוהול/את תפקיד הנהג

של ארגון , רק קמפיין אחד" (הקולקטיב"מש בכוח של תשלה) 5(;  מקובלתבלתיה מסוכנת לנורמ

 ,שעלתה בעיקר בהתחשבות ברוכבי אופניים( מתחשב באחרים אופןלהתנהג ב) 6(; )הבריאות העולמי

רק קמפיין (התייחס לנהיגה כפעילות הדורשת התחשבות הדדית באחר ל) 7(; )אופנוע או בעלי חיים

כך שבמסגרת המחקר אותרו , לא הופיע בקמפיינים השונים ( בנושאים סביבתייםהתחשבל) 8) (אחד

  . )קמפיינים בנושא זה במיוחד

  

  דיון 

חומרי  מרבית ,בטיחות בדרכיםאתגרי הלהתמודד עם מגוון הניסיונות בארצות שונות למרות 

 ומתמקדים, יתאפילו מבחינת ההצגה החזותממקומות שונים בעולם דומים מאוד זה לזה הקמפיינים 

שתי בקמפיינים היה שימוש ב. בהקשר שלילי" תועלות לפרט"לתאר אותן כבאמצעי שכנוע שניתן 

  :שהן המומלצות בספרות, ושימוש מוגבל ביותר בגישות אחרות, גישות השפעה דומיננטיות

 של  קשות תוצאותבעקבותזים עלעורר רגשות שליליים  ניסיון הייתהאחת דומיננטית גישה  �

שרובם כללו תיאור גרפי של פציעה או ,  חשיפת אנשים לדימויי תאונותבאמצעותות דרכים תאונ

, חשוב לציין). שכמעט תמיד היה גבר( הנזק נגרם לנהג יחסית ברוב המקרים ונמצא ש,מוות

אינה תואמת את המלצות , שנמצאה בכמחצית מהקמפיינים, איום במוותהשההתייחסות לנושא 

ומסבירה מדוע השימוש בו בעייתי למטרת , רה מפני השימוש במוותשמזהי, הספרות בתחום

  . השפעה על שינוי התנהגות של נהגים

 יהסבר מדעמעין לפנות אל ההיגיון ולהציע הגישה הדומיננטית השנייה התמקדה בניסיון  �

   . " רצוי לאמץ התנהגויות בטיחותיות מסוימותמדוע"לשאלה 

כמעט ולא נעשה —שהינה גישה מומלצת בספרות—וביותחיזוק נורמות חישל , גישה שלישיתב �

, )שלגביה עולות סוגיות אתיות וחברתיות" (נהג תורן"שימוש והיא נמצאה בעיקר בהקשר של 

  .התמקדה

לא נמצאו קמפיינים שניסו ליצור נורמות חברתיות חיוביות כמעט ו  מודלים חיובייםהצגת  �

 .  למרות שזוהי גישה מומלצת,למשל התחשבות,  שתייה ונהיגהבתחומים שאינם

לתמורות בקמפיינים של הרשויות העוסקות בתחום הבטיחות בדרכים לא הייתה התייחסות  �

של התנהגויות שמקדמות בטיחות בדרכים בתחומים אחרים למסגור חיובי נוסף  וחיוביות

למרות שתקשורת המונים הינה , )שמירה על הסביבה, למשל יחסי משפחה(החשובים לאנשים 

 .  וזוהי המלצת המומחים בתחום, יעילה כאמצעי למסגור מחודש של נושאים
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   : אבחנות8 -  באת ממצאי המחקר העיקרייםניתן לסכם 

בקמפיינים התקשורתיים בנושא הגישות הדומיננטיות  - של הפרט" תועלות"התמקדות ב )1(

 התייחסותאין ו, לפרט" תועלות"מתמקדות במה שניתן לכנות בטיחות בנהיגה שנבדקו במחקר 

חלק מהסביבה היא לפיהן התנהגות , לגישות המקובלות כיום בתחומי קידום בריאות או סביבה

כל ניסיון להשפיע על אנשים צריך לכלול גישה חברתית והתייחסות לערכים מכאן שו, החברתית

  . נורמות חברתיותלו

 התייחסות מועטת נמצא שיש - התייחסות מועטת לצרכים ואורח חיים של אוכלוסיית היעד )2(

מקום עבודה , משפחה, מצד חברים ( לציפיות נורמטיביות אולשגרה של חיי אוכלוסיית היעד

ר על צרכים או הנאות ותיהכרה בכך שאימוץ התנהגות הבטיחות המומלצת משמעו ואין  ו,)'וכו

 עולים במחקרים הלמרות שדברים אל, כל זאת. רוצים לשנותשהתנהגות במסוימות הקשורים 

  . את הקמפייןיצרושהגורמים שחלקם אף נעשו במיוחד עבור , השונים

ב ונמצא שר, והניסיון בשטח, התיאוריות והמודלים, למרות הידע המחקרי - אין מידע חיובי )3(

טיפים רלוונטיים או תכנים המיועדים לחזק , המלצות, לא כללו מידע חיוביכמעט והקמפיינים 

  . לאנשים להתמודד עם חסמים שוניםסייעהיעד או לאת המסוגלות העצמית של אוכלוסיית 

בדרך כלל הם מוצגים , או המלצות" טיפים"כאשר יש בחומרי הקמפיין  - המלצות לא קונקרטיות )4(

 או התאמתם לסיטואציות רלוונטיות הצעות קונקרטיות ליישומםללא , במונחים כלליים

  . לאוכלוסיות היעד

למרות ההמלצות  -רלוונטי מחודש  "סגורימ"או  פתאין תמורות חיוביות בעלות משמעות נוס )5(

מעט קמפיינים , והדגש על החשיבות של תמורות חיוביות לפי הגישה של שיווק חברתי, בספרות

עבור אימוץ התנהגות שיכולות להיות רלוונטיות לאוכלוסיות היעד הדגישו תמורות חיוביות 

צגו תמורות כגון נושאים שמתייחסים כלומר לא הו. מעבר להבטחה של מניעת תאונה, הבטיחות

  .  או השמירה על הסביבה, שקט נפשי, להורות טובה

ממצא זה מנוגד לגישה  -  רגשות אשמה ובושהעורר לןהטלת אחריות ואשמה על הפרט וניסיו )6(

והינו מעלה סוגיות אתיות משמעותיות לגבי הרשויות , המקובלת היום בקידום בריאות

 . רשמשתמשות בסוג זה של מס

 יםמתייחסההצגת הסיכון בקמפיינים לרוב לא לוותה באמצעים  - אין התייחסות לחסמים )7(

 . שהוא תנאי לאימוץ התנהגות שאינה מקובלת, יהםהתגברות עללאופן ה או  להתנהגותחסמיםל

  . במקום זאת הוצגו בעיקר מודלים שליליים -אין הצגת מודלים חיוביים  )8(

כפי שהן מופיעות בחומרי הקמפיינים , ר בין גישות ההשפעההממצאים מראים שיש פע  :לסיכום  

. הגותנתיאוריות השפעה ושינוי התבשנבדקו במחקר לבין מה שמומלץ בספרות של שיווק חברתי ו

 משמעותי הן את הגישה הכוללת של הקמפיינים התקשורתיים אופןשניתן לשפר במסקנתנו היא 

הממצאים , כללכ.  נעשה שימוש נרחבןבהש בתחום של בטיחות בדרכים והן את האסטרטגיות

קמפיינים , בתחומי שינוי התנהגות ושיווק חברתיהמצטבר מצביעים על כך שלמרות הידע 

, מתמקדת בפרט, " שליליתתועלתנית"תקשורתיים בבטיחות בדרכים מאמצים גישה שניתן לכנותה 

 והמלצות  מידעהצגת מוגבלת באופן,  של איום או האשמה רגשות שלילייםעורר מנסה ללרוב

  . מעסיקות את המשתמשים בכבישהבפועל סוגיות עם ואינה מתמודדת , יישומיות
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  המלצות ואתגרים

להעשיר את הגישות ואת מערכת קמפיינים בבטיחות בדרכים אנו ממליצים למפתחי  ,לאור הממצאים

  :ההמלצה הכוללת היא כדלהלן. המושגים ששימשו אותם עד כה

עליה בלעדית את /הפרט ולהטיל עליושל בהתנהגות  או "תועלות"ד בגישה של תמקלהמ הימנע ל �

  . ניסיון לבייש אנשיםבבהאשמות ו, להימנע משימוש באיומיםו, האשמהאת האחריות ו

נורמות חיוביות, מעוגנת בערכים חברתייםש, חברתית חיוביתלאמץ גישה  �  ,מעודדת 

יישומי  ספקלשדואגת  לאוכלוסיות ספציפיות )  מחקר מתאיםהמבוסס על (ורלוונטימידע 

שמונעות מהם לאמץ התנהגויות ( עבורם סיטואציות רלוונטיותעם להתמודד כדי שיוכלו 

  . )בטיחותיות יותר

דגש על פיתוח ב,  ולמצב אותו כחיוביהתייחס לבטיחות בדרכים כאל נושא חברתיל �

קהילה ועל נושאים חיוביים תוך דגש על ה, ןוחיזוק נורמות חברתיות המקדמות בטיחות בדרכים

  .כמו שמירה על הסביבה, שאנשים רוצים לקדם ולאמץ

, המלצות אלו נובעות מהספרות המקצועית בתחומי שיווק חברתי וקמפיינים לקידום נושאי חברה

   .כולל המחקרים שנעשו במיוחד עבור פיתוחם,  ומניתוח חומרי הקמפייניםבריאות וסביבה

  :  שונותח כולל המלצות ברמות"הדו

, אוכלוסיות היעדשל ראות המנקודת " עלויות"לחקור מהם החסמים וה: ברמת ההכנה והפיתוח

לאמץ ; חברתיות שמונעות התנהגות בטיחותה הנורמות אתלאפיין ; םמלהפחיתם או להתמודד ע

ו  שיוכל,כולל יצירת שותפויות בין רשויות וארגונים חברתיים ברמת החברה והקהילה, גישה שיתופית

 . ליצור תשתית תומכת

לזהות ; להציג מודלים חיוביים; לחזק תחושת מסוגלות עצמית ושליטה: ברמת סוגי התכנים והמידע

 להציג מידע לחקור כיצד; להעלות דילמות משמעותיות לאוכלוסיית היעד; ולהדגיש תמורות חיוביות

 יכולת גביר שמאופן בים קונקרטיים כולל הסבר,סיכונים הקשורים בנהיגה ומשמעותםשיסביר 

 .  עם סיכונים אלהותהתמודד

לשנות את ; להשתמש בידע קיים לגבי קידום נורמות חברתיות חיוביות: ברמת נורמות וערכים

 כיוון ,לאנשים יש תפיסה שונה של אחרים בכבישמראים שמחקרים (ההתייחסות לאחר כשנוהגים 

 .  אך ללא קשר לאשמה-חריות  תחושת אולעודד; )שהמכונית מבודדת את האדם מאחרים

 המתקשר לבטיחות  וסביבתיתרבותי, כנושא חברתי לנהיגה להתייחס: ברמה החברתית והתרבותית

, אנשיםמשמעות הנהיגה בחיי ל, נהיגה לשלתפיסת זמן בהקשר  להתייחס –ובכלל זה , בנהיגה

 להתנהגות ;תכנון זמןאו , בילוי, תפיסת הנאה בהקשר לנהיגהל, ים אחרים בכבישנהגללמשמעויות 

ולקשר את הנהיגה לנושאים חשובים לאנשים כגון הקשר להם לקהילה או , 'בחברת עמיתים ברכב וכו

  . השמירה על סביבה

למצב נושאי נהיגה ובטיחות בדרכים כנושאים חברתיים ולא כנושאים של :  השיח הציבוריתברמ

לעורר ? שמעות של נהיגה בהיבט החברתי מהי המ- התנהגות הפרט בלבד ולעורר שיח ציבורי בנושא 

  . שיח ציבורי בסוגיות של הפחתת נזקים בהקשר לשתייה ונהיגה

להצלחת  ומדדים  על קהל היעדלפתח מדדים והתייחסות מעמיקה לסוגיית ההשפעה: ברמת ההערכה

השפעה על נורמות , יצירת שיח, העלאה לסדר היום, הנושאים" מסגור"כולל הצלחה ב, הקמפיין

  . 'ברתיות וכוח
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  קדמהה
 

 השפעה אל כליכ יים תקשורתםקמפייני ל גופים ציבוריים ועמותות מתייחסים,רשויות, ממשלות  

 ,Delaney;(המשתמשים בכבישים  התנהגות  עלותביעיללהשפיע המסוגל  ,אם לא הכרחי, חשוב

Lough, Whelan & Cameron, 2004; Elder et al., 2004; Tay, 2005(. שלתייםגופים ממ 

בייחוד כשמדובר , בנושא בטיחות בדרכיםבקמפיינים  כסף רב וארגונים ציבוריים משקיעים

 של תאונותודרמטיים ם מצבים ריאליסטיים דמימה, בקמפיינים המשתמשים בתשדירי טלוויזיה

)Atkin, 2001; Donovan, Jalleh, & Henley, 1999; McKay, 2004(.   שתפקידם גופים ציבוריים

השפעה על לציבוריים הם אמצעי חשוב תקשורתיים טוענים שקמפיינים בטיחות בדרכים לקדם 

חות רשמיים של גופים ממשלתיים "דועל הם מבססים טיעון זה   3.השקעה מוצדקתזו ולכן , הציבור

 קמפיינים תקשורתיים בנושאי לפיהם ,מחקרים בספרות האקדמיתגם על וארגונים ציבוריים ו

לקידום התנהגויות , לפחות כחלק מהתערבות רב תחומית, לתרוםים ויעשבטיחות בדרכים 

קיימת , אולם .נושאי בטיחות בדרכים לסדר היום הציבורי ותעללה או לפחות בכבישבטיחותיות יותר 

ביצועם אופן  ועל אלהקמפיינים ב הנפוצותגם ביקורת רבה בקרב אנשי מקצוע על השיטות 

)Boulanger et al., 2007.(   

  

צעי יעיל להשפעה על הם אממהסוג המקובל כיום  תשובה לשאלה האם קמפיינים תקשורתייםה  

קשורים לקמפיינים האנשים  .סוג המדדים בהם נעשה שימושב ו, במי שעונה עליהמותנית ,התנהגות

 האללקמפיינים  ולפי, צדיק את השימוש הנוכחי בקמפייניםמ האופןרך כלל מציגים את הנתונים בבד

כגון זכירה וכוונות (נתונים שונים  אחוזיב נים קטיםגם כשמדובר בשינוי, ה משמעותיתתרומיש 

 Lewis, 1998 Macpherson & ,למשל(  וכשהקמפיינים מלווים בפעילות נרחבת של אכיפה)התנהגות

Elder et al., 2004;.( כשמדובר בייחוד ,  של הקמפייניםמצביעים על השפעה מועטת יחסית אחרים

או בשינויים ברמה ) זכירה או כוונות התנהגות, בניגוד לנתונים לגבי חשיפה( תנהגותי בפועלבשינוי ה

היא מה יכולה להיות התרומה של , שאלה משיקה ).Ditter et al., 2005( ותרבותיתחברתית 

 Globalבמסמך של  . ציפית של הפרטפמעבר להשפעה ישירה על התנהגות ס, קמפיינים תקשורתיים

Road Safety Partnership) 2002 (בנושא של מהירותלמשל, מציינים שקמפיינים תקשורתיים  ,

ל מהירות ש ה להשפיע בעיקר על כך שהגבליכולים,  את הסיכונים שבמהירותכאשר הם מציגים

למיצוב הם יכולים לתרום , בדומה. וקנסות גבוהים יותר יתקבלו בצורה חיובית יותר בקרב הציבור

   .האכיפהפעילות חיובי של 

  

 של קמפיינים  בקרב העוסקים בתחוםגורפתכמעט הסכמה  נראה שיש שני דבריםגבי ל  

, מהשל קמפיינים תקשורתיים אינה עומדת בפני עצלשינוי התנהגות התרומה ש, ראשית :תקשורתיים

יממשו את שקמפיינים כדי , ושנית, מעיד על עצמו" קמפיין "כפי שהמונח, ומותנית במערך שלם

 ;Boulanger, et al., 2007 (להתבסס על גישה תיאורטיתעליהם , ציאל שיש בקמפיין תקשורתיהפוטנ

Delhomme et al., 2000; Rodrigues & Anderson-Wilk, 2002 .(   להתעלם אין לפיה המסקנה

 ההשוואמחקרי בכבר  מוצגתבסיס התיאורטי של קמפיינים ציבוריים בבטיחות בדרכים מחשיבות ה

בכל אחד מופיעה שבה ווהיא , )Delhomme et al., 1999( '90-העשו בתחילת שנות מקיפים שנ

 ;Delaney, Lough, Whelan & Cameron, 2004(  תוצאות קמפיינים בתחוםהמהמחקרים שהשוו

Boulanger et al., 2007; Rodrigues & Anderson-Wilk, 2002( ובמסמכים בהם מומחים מציגים 

 .)Delhomme, et al.,  2009למשל (ם תקשורתיים בתחום הבטיחות בדרכים הנחיות לפיתוח קמפייני

                                                 
   The Transport Accident Commission (TAC) למשל באוסטרליה 3
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במודלים תיאורטיים בפיתוח  ותאםמכוון ומשימוש לפיהם , חוקרים מציגים נתונים, כך למשל

). Aldoory & Bonzo, 2005 (שלהםאת האפקטיביות הנמדדת  בירמגקמפיינים לבטיחות בדרכים 

משנות  כבר נהוג, כגון קידום בריאות, בתחומים משיקים ציבוריים ה מניעבקמפיינישן ניתן לציין כא

, המעוגנת בתיאוריה ובמודלים של שינוי חברתי ושינוי התנהגותהתערבות  תגישלהתבסס על  '70- ה

 מסכמתהערכה הוהעד להפקת החומרים  והחל מהשלבים הראשונים של קביעת יעדי הקמפיין

)Andreasen, 1995; Backer & Rogers, 1992; Fishbein & Cappella, 2006; Salmon,, 1989 (. 

, הספרות גם מדגימה את החשיבות של השימוש בתיאוריה ובמחקר כדי למנוע תוצאות בלתי רצויות

 ,et al., 2002 Fishbein, Hall-Jamieson; "בומרנג"תופעה המכונה (ואף הפוכות מיעדי הקמפיין 

Zimmer .( בתחום נוכחיים קמפיינים אוריות בי להתבסס יותר על תחוקרים מדווחים על נטייה

פיתוח ב הידע המצטברלמרות ש נראה, אולם ככלל, )Boulanger et al., 2007 (בטיחות בדרכיםה

 & Delaney, Lough, Whelan(יחסית  מוגבל בתיאוריותהשימוש  , ויישומםקמפיינים ציבוריים

Cameron, 2004( ,בלת של הקמפייניםבאפקטיביות מוג והדבר מתבטא )Ditter et al., 2005.(   

  

 "תרגיל" שםאינה לבתחום הבטיחות בדרכים  של אנשי המקצוע להשתמש בתיאוריות תםהמלצ  

הוא שימוש בתיאוריות רלוונטיות מסקנת החוקרים היא ש ).Foss, 2007; Gwilliam, 2008 (אקדמי

במידה ולא נעשה . ם בבטיחות בדרכיםורתיישל קמפיינים תקשטובה פרקטיקה  תנאי בסיסי ליישום

אם , חלקית ממומש להשיג את יעדיהם האלהפונטציאל של קמפיינים , שימוש הולם בתיאוריות

כי פרמטרים של הצלחה צריכים להתבסס על מושגים (וקשה גם להעריך את הצלחתם , בכלל

 ים תקשורתיים יכול גם בתכנון ויישום קמפיינ אלמנטים תיאורטייםחסות ליההתי עדריה  .)רלוונטים

כי התיאוריות , להעמיד את הגופים שעורכים את הקמפיינים תחת ביקורת ציבורית ומוסרית

    .והמודלים גם מאפשרים זיהוי של סוגיות אתיות

  

מהן הגישות , הראשונה  :ות שתי שאלות שהיוו את הבסיס למחקר הנוכחימכאן עול  

; להשפיע על אוכלוסיות היעד בבטיחות בדרכיםים קמפיינבשנים האחרונות מנסים באמצעותן ש

שינוי התנהגות , תיאוריות של שינוי חברתיב מיישמות את הידעאלו באיזו מידה גישות  ,שנייהוה

 נעשה שימוש הדומיננטיות בהןגישות מהן הלבדוק   היואם כן מחקריעדי ה .ושיווק חברתי

 בסיס תיאורטי ומצליחות ןשיש לה ,תגישו ובאילו ,בבטיחות בדרכיםתקשורתיים בקמפיינים 

   .לא מספק או  או נעשה שימוש מוגבללא נעשה שימוש ,בתחומים אחרים

  

יים בנושא  תקשורתםקמפיינישל יעילות ת הינ לבחמקיפיםמחקרים  כמה  נערכובעשור האחרון  

 & Delaney, Lough, Whelanלמשל( של הערכה מדדים מהפי כ- על, תםוהשפע בטיחות בדרכים
Cameron, 2004; Delhomme et al., 1999; Ditter et al., 2005; Rodrigues & Anderson-Wilk, 

מאמרים על הקמפיינים או על ו כתבשנרשמיים חות "על דוהתבססו בעיקר  האלמחקרים ). 2002

 בחרוזאת לפי הדיווח והמדדים שהמדווחים  - אקדמיים שתיארו את הקמפיינים ואת תוצאותיהם

 התייחסובדרך כלל וניתוח של חומרי הקמפיין  לא כללו האלמחקרים , אולם .ם שימושלעשות בה

השתמשו הקמפיינים שציינו החוקרים , משלל ;כללי בלבד אופןב ייניםפהקמההשפעה של גישות ל

, בתחום בניגוד למחקרים אחריםש, מכאן ייחודו של מחקר זה .או בהעברת מידע" הפחדה"גישה של ב

כפי שניתן ללמוד ,  והשיטות בהן נעשה שימוש בקמפייניםגישות ההשפעהמפורט של תיאור התמקד ב

עצמם ולא במחקרי חומרים הבניתוח  עסקזה מחקר , כלומר . עצמםעליהן מחומרי הקמפיינים

בבטיחות בשונה ממחקרים אחרים , כמו כן .כפי שנעשה במחקרים אחרים, הערכה שדווחו עליהם

  הנוכחיהמחקר, )מחלוקת בספרותשהינו בנושא (ות של קמפיינים  שהתמקדו באפקטיבי,בדרכים

כיצד יוצרי הקמפיין מנסים , כלומר—י התנהגותותפיסות של שינבוהתמקד בבסיס התיאורטי 
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 המחקר גם עוסק .כפי שהם משתקפים בחומרי הקמפיין—להשפיע על התנהגות אוכלוסיות היעד

  . שות ההשפעה גימניתוחעולים  ש,פרגמטיים ואתיים בהיבטים

  

 80- ביותר מבהן נעשה שימוש ש ,המחקר מתמקד באפיון ובניתוח גישות השכנוע וההשפעה  

החומרים רוב .  מדינות17 -שנערכו בשנים האחרונות ב, קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים

ה הניתוח התמקד בעיקר בקמפיינים בנושאי שתיי. 2004-2008שנים מקורם בשנאספו לצורך המחקר 

המטרה העיקרית של המחקר  .חצייה באור אדום ברמזור והסחת דעת, מהירות, עייפות, ונהיגה

הניתוח התבסס על . הייתה לזהות את סוגי גישות השכנוע ושינוי ההתנהגות בקמפיינים אלה

בעיקר , כפי שנעשה בהן שימוש בתחומים משיקים, השפעה ושינוי התנהגות, תיאוריות של תקשורת

   .חברתי ובתחום של השפעה על אנשים בנושאי סביבההשיווק ת הבגיש, יאותבקידום בר

  

תיאוריות מודלים ו מספרשל סקירה קצרה רקע ו כולל הראשון חלקה  :חלקים שמונהח "דוב  

 ,חברתייםקמפיינים תקשורתיים בנושאים  המשמשים בסיס ל,התנהגות ושינוי השפעהבתחום של 

רחב נ  את התחום באופןרואין הכוונה לסק .ירה על הסביבהבעיקר בתחומי קידום בריאות ושמ

החלק השני מתאר את השיטה ואת   .דיון והמלצות, חומר רקע שישמש לניתוחלהציג אלא , ומעמיק

ארבעת החלקים הבאים מציגים את ממצאי המחקר בהתאם לארבע . המדגם של הקמפיינים במחקר

פנייה לשיקול ) ב(; התייחסות למוות ואכיפה, ושת איוםעירור רגשות שליליים ותח) א: (גישות כלליות

יה יפנ) ד (;שימוש במודלים חיוביים והעצמת תחושת מסוגלות עצמית) ג( ;לחשיבה ולהיגיון, דעת

החלק השביעי כולל דיון בממצאים ומצביע על  . כולל תפיסת אחריות כלפי אחרים, ערכיםללנורמות ו

 ובין התנאים שהספרות  בקמפייניםות לשינוי התנהגות בגישות דומיננטיהשימושפערים בין 

המלצות לשימוש האחרון כולל השמיני והחלק  .פיינים אתיים ויעיליםמהמקצועית מציגה לפיתוח ק

בייחוד לאור השימוש המוגבל , בגישות השפעה ושינוי בקמפיינים עתידיים בנושאי בטיחות בדרכים

   . או החלקי שנעשה ברובם עד כה
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  תיאורטימבוא  .1
 

    

 כמהבקצרה  נציגחלק זה ב. של השפעה ושינוי התנהגות מאות מאמרים וספרים מוקדשים לנושא  

 קידום בריאותבתיאורטיות המשמשות בסיס לקמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים וגישות 

 ראו של נושא זהסיכום ל ;"הפחדה"מה שמכונה (הצגת סיכונים ואיומים לבקצרה גם תייחס ונ

ב הגישות כיום מדגישות את החשיבות של תפיסת מסוגלות ור .)2005, ארי- טאובמן בן שלהמאמר

 תלגיש נתייחס, כמו כן. םעמגם בהקשר של הצגת סיכונים והתמודדות , עצמית ונורמות חברתיות

ל קמפיינים עשניתן להשליך מהן ושכנוע תיאוריות מתחום תקשורת המונים חברתי ולהשיווק ה

ח זה להציג את מכלול "אין הכוונה בדו. ה על התנהגות ברמת הפרט והחברהורתיים והשפעתקש

סיכומים של גישות השפעה ניתן למצוא במגוון . את יישומן או את הביקורות השונות עליהן, הגישות

 Delaney et al., 2004; Roriguez and, למשל(בטיחות בדרכים התחום בחות "דוכולל , מסמכים

Anderson-Wilk, 2002 (, כן מאמרים ביקורתיים והתייחסות לסוגיות אתיקה ו)Hastings, Stead, 

&  Webb, 2004.( שניתן למצוא , ח זה לסקור את התיאוריות או המודלים הרבים"אין הכוונה בדו

ח "שחלקם מוזכרים בדו, ל ובמקורות רבים אחרים"סקירה נרחבת יותר שלהם בחלק מהמסמכים הנ

 ,בחלק זה נציג מספר מוגבל של תיאוריות או מושגים תיאורטיים .בליוגרפיהוברשימת הבי

   .רלוונטיים במיוחד לניתוח שנעשה ולדיון שמוצגים במחקר זהה

  

   תפיסת מסוגלות ויכולת שליטה ,מודלים חיוביים

חיזוק , הנטייה בקמפיינים בתחום קידום בריאות כיום היא להתבסס בעיקר על גישות חיוביות

זאת במקום הצגת ). Berkowitz et al., 2008(והצגת מודלים חיוביים לחיקוי , ות חיוביותנורמ

גישה שימוש בחוקרים בתחום הבטיחות בדרכים מדגישים את חשיבות הגם .  איומים לגבי הסיכונים

 להאמין שמסרים מאיימיםבקרב מקבלי החלטות ובציבור  שלמרות הנטייה עידיםומ, החיובית

 ממסרים משפיעה יותר )בעיקר לגבי גברים(הומור השימוש בנייה לרגשות חיוביים ואף פה, משפיעים

דוגמאות חיוביות ולקבל מידע בות צפים לדוגמה לכך נמצאת במחקר בו  ביקשו המשתתפ. מאיימים

   .)Lewis et al., 2007( יותר וחה בטיגהנההמובילות ל על התנהגויותיישומי 

  

  למידה חברתית ומודלים חיוביים

היא בגישה חיובית תקשורתיים רבים לקמפיינים  המשמשת בסיסאחת הגישות התיאורטיות 

ת ליסודו). (Social Cognitive Learning Theory; Banudra, 2004 (חברתיתהלמידה ה תתיאורי

המיועדים להשפיע על התנהגות של תקשורתיים קמפיינים בות לפיתוח ו השלכות חששתיאוריה יה

על ידי צפייה , אנשים שהיאשל התיאוריה אחת ה הנח .) (Rice & Atkin, 2000 וליישומםאנשים

שיש  ,היאנוספת הנחה  . את החשיבות של התנהגות מסוימתיכולים ללמוד או להפנים, באחרים

עד כמה הם מאמינים , כלומר, )self-efficacy( של האנשים 4כרעת לתפיסת המסוגלותחשיבות מ

 מכאן החשיבות של  ).או להימנע מפעילות שנחשבת מסוכנת( את הפעילות הנדרשת יישם לביכולתם

יכולים להדגים כיצד ) שאיתם מזדהים הצופים(כי מודלים חיוביים , מודלים חיוביים לפי תיאוריה זו

חוקרים .  וגם להדגים את התמורה החיובית שמתקבלת עקב כך, ע את ההתנהגות המומלצתניתן לבצ

כיצד , למשל(מצאו שהצגת התנהגות חיובית באמצעות אדם המשמש כמודל לחיקוי בתשדירים 

, מבחינת השפעה על אוכלוסיות יעדהייתה יותר יעילה יותר ) לשכנע חבר לא לנהוג לאחר ששתה

                                                 
   " .חוללות עצמית" כself efficacyיש המתרגמים לעברית את המונח  4
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זכרו אותה גם לאחר חודש הצופים ו,  הסיכון המיועד להיות משכנעמאשר הצגת מידע לגבי

(Anderson, 1992).  לתוצאות דומות  מחקרים נוספים הגיעו)Sibley, &  Harre, 2009.( כמו כן ,

על ידי כך שהם מדגימים כיצד ניתן ,  המסוגלות של אנשים יכולים לחזק את תפיסתמודלים חיוביים

  . נושא שנציג יותר בהרחבה בהמשך.  לאימוץ ההתנהגות המומלצתלהתמודד בקשיים הקשורים 

  

  תפיסת מסוגלות כתנאי לאימוץ התנהגות בטיחותית מומלצת

 )תפיסת השליטה שיש לאנשים לגבי התנהגות מסוימת דומה הבגרסאו (המושג של תפיסת מסוגלות 

 ,Bandura, 2004; Maibach & Cotton( התנהגותהאחד המושגים המרכזיים בתחום שינוי הוא 

בה מדובר על תפיסת שהתנהגות ה תכנון יית בתיאורקיים" תפיסת מסוגלות"מושג דומה ל ).1995

 & Theory of Planned Behaviour; Fishbein (שליטה שיש לאנשים לגבי ביצוע ההתנהגות

Cappella, 2006(.ות שכדי שאנשים יאמצו התנהגהיא ,  המגובה בממצאי מחקרים רבים,  ההנחה

 להיות אפקטיבי במניעת עשויושאימוץ ההתנהגות , ממשהביכולתם ל ם להאמיןעליהמומלצת 

 מודלים תדרך מקובלת לחזק מסוגלות עצמית באמצעות קמפיינים תקשורתיים היא הצג. הסיכון

ההתייחסות .  הקשורים למסוגלות עצמית,חסמיםעם  דרכי התמודדות תחיוביים לחיקוי או הצע

, אלא יכולה להיות ברמת הקבוצה או הקהילה, ת אינה מתמקדת רק ברמת הפרטלמסוגלות עצמי

    ).Bandura, 2004" (מסוגלות עצמית קולקטיבית"ובספרות מכונה 

  

אוכלוסיית האנשים ב, מתבססים עליהמחקרים רבים שממצאי ו תיאורית הלמידה החברתיתלפי 

גם אם הם מכירים בחשיבות —המומלצת ההתנהגות לא יממשו בפועל אתהיעד של הקמפיין 

 יסודותניתן לראות ב  . עקב חסמים שונים,אותה מאמינים ביכולתם לבצע הם אינםאם —ההמלצות

 בטיחותלכך שאנשים יאמצו התנהגות הכרחי תנאי כשליטה של  של תפיסת מסוגלות או האל

   .לאחר שנחשפו לחשיבותה באמצעות קמפיין תקשורתי, מסוימת

  

, שיעדם הוא לקדם התנהגות בטיחותית מסויימתתקשורתיים קמפיינים , ם כןא, לפי ספרות זו  

קבוצת ההתייחסות או ,  ברמת הפרט תפיסת המסוגלות שיפעלו לחיזוקצריכים לכלול אלמנטים

כתורם משמעותית לאימוץ  תפיסת המסוגלות על יםמצביערבים מחקרים  . לגבי התנהגות זוהקהילה

 סבורים שיש,  השפעה על התנהגותתם בשימוש בהצגת סיכונים כגישגם המצדדי .המלצות ההתנהגות

    ).Witte, 1998 (ותו ביעילמלהתמודד ע שהאנשים ירגישו שהם מסוגלים כךת האיום  אגיהצל

) לגבי סיכונים(השלכה נוספת של תיאוריה זו לתכנון קמפיינים בבטיחות בדרכים היא שהפער בין ידע 

מחוסר ידע או מודעות בהכרח אינו נובע )  התנהגות בטיחותית יותראימוץ(לבין התנהגות בפועל 

קשיים , ל חסמיםשב, ם ליישם את ההתנהגותביכולתאלא מכך שאנשים לא מרגישים ש, לסיכונים

,  איך לשכנע חבר ששתה אלכוהול לא לנהוגוהסבירשפירטו ו ,תשדיריםב צופים, כך למשל. ומגבלות

 הצעה קונקרטית ליישום ההתנהגות סייעה ,כלומר.  (Rodriguez, 2002)אמרו שיעשו זאת גם כן 

כי הן למעשה מציגות מה חשוב לבדוק בקרב , מכאן החשיבות של השימוש בתיאוריות אלו . למימושה

   .בסס על תשתית אתיתיתוכיצד לבנות קמפיין שיהיה יעיל בכך שישיג את יעדיו וגם , אוכלוסיות היעד

  

כי אם קמפיין תקשורתי , אשר יוזכרו גם בהמשך, השלכות אתיותחשוב לציין שיש לכך גם   

 מחזק את נואבל אי, גן על בטיחותםשתבבטיחות בדרכים מנסה לעודד אנשים לאמץ התנהגות 

מצד אחד הקמפיין גורם , כי: ול לגרום להם לנזקעלהקמפיין , שלהםתפיסת המסוגלות או השליטה 

כיוון שלא , אולם מצד שני, מנעות ממנהיבהסיכון הקיים  ההתנהגות וביישום בחשיבות וכירי שלהם

 הם יחושו, מציגים להם דרכים להתמודד בגורמים שמונעים מהם לאמץ את ההתנהגות הבטיחותית

שאינם  מיומנויות או מקניםקמפיינים בבטיחות בדרכים שאינם , כלומר). Witte, 1998(חסרי אונים 
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לא רק , הם בעייתים , ההתנהגות המומלצתיישוםאנשים לתחושת המסוגלות של את פועלים להגביר 

    .אלא גם מבחינה אתית, קידום הבטיחות בדרכים להמוגבלת עמבחינת יעילות השפעתם 

  

  "טיפים"המלצות ו

כיצד להתמודד באופן המציעים נושא משיק שחוקרים מזכירים בהקשר להצגת המלצות וטיפים 

או הנסיבות הספציפיות בהן מתרחשת , אציוניורם הסיטהוא הגו, חיובי כדי להפחית את הסיכון

מציינים את ההשפעה שיכולה חוקרים  .ובהן אנשים בוחרים להתנהג בצורה מסויימת, ההתנהגות

נוהגים אחרת בהתאם מדווחים שהם אנשים , כך למשל. להיות לנסיבות מסויימות על ההתנהגות

 De(ם הוא שייך לחברה בה הם עובדים למשל אם הוא שייך להם או א ;לרכב שבו הם נוהגים

Pelsmacker & Janssens, 2007.( כאשר הכוונה לפתח קמפיינים בנושאים שונים הקשורים , כלומר

גם בהקשר לתפיסת , הקשורים למצבים הספציפייםיש חשיבות להתייחס לגורמים , לבטיחות בדרכים

ריות אלו השלכות חשובות לגבי לתיאו. סיטואציה ספציפיתעם המסוגלות של האנשים להתמודד 

, עוסקים בהתנהגות הפרטבקידום בריאות כשקמפיינים   .בו נדון בהמשך, השימוש באיומים והפחדה

ע וצימיומנויות לבשל ח ותיפאת הושל הפרט עצמית המסוגלות את החשיבות בחיזוק ה יםדגישמ םה

מראים , התמודד עם חסמים לעשות כדי לניתןה מדגימים מה אלקמפיינים . ההתנהגות המומלצת

 כשהדגש , לאוכלוסיות שונותמותתאימה, או המלצות יישומיות" טיפים"ים מספקו, מודלים חיוביים

ר גם וקשנושא זה ). (Berkowitz et al., 2008  על הגברת הנגישות לביצוע ההתנהגות המומלצתמושם

   . בסוף הפרק אליה נתייחס , השיווק החברתיתלגיש

  

  ומוות " הפחדה", איומים: סיכוניםתפיסת הצגת ו

, נראה שהגיוני וטבעי להשתמש בהצגת האיום והסיכון שבנהיגה כדי להשפיע על אנשים, לכאורה

, אולם . כי הרי אחד הפחדים הבסיסיים האנושיים הוא הפחד מהמוות, בייחוד בשימוש במוות

ולפי פסיכולוגים מנסים ,  בושאנשים צריכים להתמודד,  וחזקודווקא משום שפחד הוא רגש כה טבעי

השימוש באיומים ובהפחדה כאמצעי להשפיע על אנשים לשנות את התנהגותם אינו , להתעלם ממנו

 טאובמן(ודווקא יכול להוביל לתוצאות שהפוכות מהיעדים הבטיחותיים של קמפיין תקשורתי  , פשוט

למרות הספרות הרבה   .)Taubman-Ben-Ari, et al., 19992005;  Henley, 2002 ; ,ארי- בן

קמפיינים של בהספרות מעידה על כך ש, תיות שבשימוש באיומים ובהפחדהישמצביעה על הבעי

נהיגה או בבטיחות בדרכים נעשה שימוש רב יחסית במסרים שמנסים להציג סיכונים הקשורים 

 ,.Delhomme et al  כאמצעי מרכזי כדי להשפיע על התנהגות בטיחותית יותר בנהיגהשימוש בכבישב

 החובט שאינהמדווחים על נהיגה הודווקא אלה , אנשים רבים, כפי שמדווח בספרות,  אולם ).(1999

האיום שאותו מנסים אינם נוטים לראות את עצמם תחת , נסיעה במהירות גבוהה, כגון שתייה ונהיגה

 Fylan et al., 2006 Letirand & Delhomme, 2005; Lawton et (להציג בקמפיינים התקשורתיים

al., 1997( .מדווחים שהמסרים , דווקא האנשים שהם אוכלוסיית היעד של הקמפיינים,  כלומר

  .  אינם מתייחסים אליהם אלו בקמפיינים 

  

  תפיסת סיכונים

התחום של תקשורת סיכונים יכול לתרום להבנת המגבלות של השימוש באיומים כדי להשפיע על 

. ואת התחושה של אנשים שהאיום אינו נוגע להם, ות בדרכיםההתנהגות של אנשים בתחום הבטיח

שניתן  אופןתופסים סיכונים באינם אנשים שחוקרים מתחום תקשורת סיכונים מצביעים על כך 

א תחום מחקר בפני יתפיסת סיכונים ה .השלכות גם לבטיחות בדרכיםלכך ויש , "אובייקטיבי"לכנותו 
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 ;Covello, 1998; Fischhoff, 1995 ,למשל(ים שהתפתח בשלושת העשורים האחרונ, עצמו

Sandman, 1987; Slovic, et al., 2004( , תפיסות של חשיבות הוהחוקרים בתחום מדגישים את

אנשים פועלים לפי נמצא ש . אנשיםבקרבתפיסת סיכונים בתרבות וגורמים חברתיים ופסיכולוגיים 

ים בחשבון גורמים ההחלטות שלהם הם מביאשבקבלת ו, שונות" סכמות" או אפילו  שיקולים שונים

 באופן שלאו דווקא תואם את האופן בו אנשי "עלויות" או "תועלות", "רווחים"ומעריכים , שונים

   .מעריכים אותם) 'או כלכלנים וכו, מדענים, אנשי בטיחות, רופאים(מקצוע 

  

ם בסיכון מגורם א שאנשים יטו להתנגד לתחושה שהיה אחת ההנחות בתקשורת בנושא סיכונים

שהוא דבר , נושא הנהיגה,  כלומר.שלטנ בלתי בלתי מוכר או גורם יחושו מאויימים מךא, מוכר להםה

ולכן , ייחשב לסיכון מוכר, למרות שהם מיודעים לסיכונים שבו, שהם מבצעים באופן שרגתי

  ). מחלה חדשה שזה עתה התפרצה, למשל(ההתייחסות אליו תהיה שונה מסיכון אחר 

  

  "הטייה אופטימיסטית"

 עצמם כזהירים מעל פוסשאנשים נוטים לתגם מראים ) כולל ישראל(מארצות שונות ממצאי מחקרים 

המכונה בספרות תופעה , 'למשל לגבי נזקי עישון וכו , ובסיכון נמוך מאחרים,למשל בנהיגה, לממוצע

 ,McKenna( ת בדרכיםבטיחוה בתחום  המדווחת גם,)”optimistic bias”( "ה אופטימיסטיתיהטי"

1993; Weinstein & Klein, 1996 .(ממצאי מחקרים מראים שאנשים נוטים להחשיב את , כלומר

ומאמינים שמסרים לגבי זהירות בדרכים מיועדים לנהגים , עצמם כנהגים בטוחים יותר מהממוצע

את עצמם צעירים רואים , בדומה ).Harré, 2007; Walton & McKeown, 2001(אחרים ולא להם 

 ישש, כאןמ  .)Vick, 2005(מסוכנים דווקא לאחר שנחשפו למצבים , כנהגים בעלי מיומנויות

 נהיגהבהקשורים לגבי סיכונים " מפחידים"איומים להנחה שהצגת ובספקנות להתייחס בביקורתיות 

 ,Hastings, Stead and Webb, 2004; Tay & Watson, 2002; Snipes ( התנהגותתשפיע בפועל על

LaTour, & Bliss, 1999.(  משפיעים " פחידלה" שתשדירים המיועדים מחקרים מראים בהתאם לכך

    . או אינם מתכוונים לעשות זאתים בכבישסתכנאינם מיחסית דווקא על אנשים ש

  

  מודלים של התהליך המקביל

 קידום לש בתחום, "הפחדה "או סיכון של במסרים שימוש בנושא מחקרים עלו הספרות על בהסתמך

 סיכון של במסרים משתמשיםה, תיאוריה על המבוססים קמפיינים למצוא ניתן, למשל בריאות

 יםחלק כוללים הם, למשל. התיאוריה לפי ציםמומלה היבטים ומשלבים, טקטית כאסטרטגיה

 לפי, היעד אוכלוסיית של עצמית מסוגלות חיזוקל תורמיםו המומלצת התגובה יעילות את שמציגים

  ). The Extended Parallel ProcessModel; Witte, 1998" (המורחב המקביל התהליך "לש המודל

  

 בעצמה חרדה או איום תותחוש יםהמעורר בתכנים להשתמש לא היא ההמלצה, הספרות על בהתבסס

 רבה חשיבות שיש מדגישים גם חוקרים. רלוונטי כלא המסר את דחוי שאנשים סביר אז כי, גבוהה

 להתמודד םתיכולב מאמינים אינם אנשים אם כי, סיכון עם להתמודד עצמיתה ותמסוגלה תלתפיס

 אונים חוסר לתחושת להם שיגרום בכך למשל, לנזק לגרום עלול אותם" להפחיד "הניסיון, סיכון עם

   ).Ruiter, Abraham, and Kok, 2001 (בסיכון אינם שהם להוכיח לרצון או

    

 התנהגות שיאמצו כדי אנשים" להפחיד "סיוןיובנ באיומים ששימוש סביר, הספרות לפי, כלומר

 למרות זאת ;)Cho & Salmon, 2005 (רצויות בלתי לתוצאות יביא ואף, מטרתו את ישיג לא בטיחות
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או " מפחידים "בדימויים שימושקמפיינים שעושים ) אפילו שנים(אנשים זוכרים לאורך זמן ש

  . אחרים או על עליהם יםמשפיע כאלה סריםשמ מאמינים ואנשים, חזקים רגשות יםמעורר

  אפקט האדם השלישי

אוריה ית היא ה,שיכולה לתרום לתובנות לגבי מה אנשים מאמינים שמשפיע עליהם, אוריה נוספתית

 לפי . העוסקת בהשפעות של מדיה המונית על אנשים" אפקט האדם השלישי"המכונה תיאורית 

אנשים נוטים להאמין שאנשים אחרים , )ם בספרותשיש לה חיזוקים אמפיריים רבי(התיאוריה 

בתחום של מסרים בקמפיינים של בטיחות . מאשר הם עצמם, מושפעים יותר ממסרים בתקשורת

בשונה , אולם.  אבל לא עליהם, ם ישפיעו על אחריםתשדירי שהנוטים להאמיןגברים ש נמצא, בדרכים

אנשים , כלומר .ותר מאשר על אחרים שהם ישפיעו עליהן ינותאמימנשים נמצא ש, מהתיאוריה

 לאו )כ גברים צעירים"בד (התשדיריםקהל היעד של כאשר , אלה את השפעת תשדירים אחרתתופסים 

 בעקבות  )..Lewis, Watson & Tay, 2007(דווקא פתוחים לקבל את המסר שהם מנסים להעביר 

 את  בקמפיינים תקשורתייםות שאין זה יעיל להראסיקוחוקרים ה,  מסוג זה ואחריםממצאי מחקרים

, למשל (מסוג זהסית לא יושפעו מטיעונים כי דווקא אלה שנוהגים מהר יח, הסיכון שבנהיגה במהירות

De Waard and Rooijers, 1994 (.   

"Crash Dummies"  

ב שזכה לתהודה רבה בתחום הבטיחות "סטי היא קמפיין בארהי הומורבאופןדוגמה להצגת סיכון 

נוצר על ידי חברת זה קמפיין . ה את הנושא של חגורות בטיחות ברכב לסדר היוםבדרכים והעל

שסמלו בובות , שתי דמויות בשם וינס ולאריבו " כיכבו"ו, הפרסום ליאו בורנט בארצות הברית

 בקמפיין .”crash dummies“  באנגליתהמכונות, רכביםל בסימולציות של בדיקת בטיחות ותמשמשה

סדרת תשדירים עם ". טיפשים" גם שמעה מdummiesכשהמילה , שחק מיליםמב  מודענעשה שימוש

כשמראים את ,  הגישה הייתה שימוש בהומור5.'90- עד אמצע שנות ה1986-הופקה מאלו דמויות 

 הפך את ,שלווה בפעילות אכיפה, הקמפיין. הסיכון שעלול להתממש כשלא חוגרים חגורת בטיחות

, אולם.  ברכבהרי בחגתיה משמעותייווח על עליוד, נושא לסדר היום העלה את ה,הדמויות לפופולריות

כיוון שלמרות ששכיחות חגירת חגורות , ושפעתניתן לטעון שגם קמפיין מצליח מסוג זה מוגבל בה

 אנשים שאינם נותרו עדיין, וגם הטכנולוגיה בכלי הרכב שיפרה את נוחות החגורות, בטיחות עלתהה

 מתבטא דברכפי שה,  חגירהועודדנוספות שיות וי צורך בפעילותרנו,  בטיחותים חגורותחוגר

    6.עוסקים בנושא כיוםה ,בקמפיינים תקשורתיים

  

  מגבלות וסוגיות אתיות

 בשימוש הכרוכות חשובות בעיותמספר  מוניםואנשי מקצוע בתחום השיווק החברתי  חוקרים

" הפחדה"ב המצדדים את משיםשמש הנתונים מהימנות על ביקורתהם כוללים  ןבכלל, "הפחדה"ב

שימוש , חשיפה של אנשים למראות שהם לא היו רוצים להיחשף אליהםהכוללות , אתיות וסוגיות

בעיקר אלו שהתנהגותם , בקרב אנשים" חרדה כרונית"יצירת תחושה של , רגשיותציות למכוון במניפו

 "הפחדה"אנשים שה על ופן פרדוקסאליהשפעה הפוכה באו, אינה מהווה סיכון לעצמם או לאחרים

שימוש באיומים ויצירת תחושת פחד , כפי שהוזכר למעלה,  כןכמו. הייתה מיועדת להשפיע עליהם

                                                 
 Bridgestone Corporation עם חברת FIAגם כיום יש שימוש בדמויות של בובות סימולציות בקמפיין משותף של קרן  5

ויש בו , השימוש בבובות נעשה על ידי איורים. שנערך בשיתוף עם איגודים של בטיחות במספר רב של מדינות בעולם
ובעיקר מדובר באיורים בחוברות , בל במידה פחותה בהרבה מאשר בקמפיין של וינס ולאריא, אלמנטים הומוריסטיים

  . וכרזות
 
נוכחנו לראות שיש חומרים רבים , אבל במסגרת איסוף הנתונים, מחקר זה לא כלל את הנושא של חגורות בטיחות 6

  . כשחלק ניכר מהקמפיינים מיועד לצעירים, בנושא של חגורות בטיחות
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 ;Hastings et al., 2004; Henley, 2002 ; ( אונים לעודד תחושה של פטאליזם וחוסריםיכול
Leventhal & Cameron, 1994; Rippetoe & Rogers, 1987; Ruiter, Verplanken, Kok, & 

Werrij, 2003.( בתשדירי זוועות ובהצגת" הפחדה"ב המרובה השימוש שעצם היא נוספת ביקורת 

, איבוד עוצמת המראות לאחר זמן מהל כךוב, אנשים להתרגל למראות אלהל גורם בדרכים בטיחות

 ;Eadie & Stead, 1998   (בעקבותיו הרגשות ועירור בו ההזכרות, עצמו האיום של טהאפק עמעוםל

Fry, 1996.( ממתג"חוקרים מתחום השיווק החברתי מציינים שהשימוש באיומים ובהפחדה , בנוסף "

מה שיכול ליצור תדמית בעלת קונוטציה שלילית , שלילינושא את התחום של בטיחות בדרכים כ

  ). Hastings et al., 2004" (הפחדה"לגופים שמייצרים באופן תדיר קמפיינים של 

  

הראו ,  מראות ריאליסטיים של תאונותהציג ש, קמפיין אוסטרלית השפעממצאים לגבי  

 בחינה חיצונית של  אבל;שלקמפיין הייתה לכאורה השפעה חיובית של ירידה במספר תאונות הדרכים

הבסיס האמפירי של  לגביו והבסיס התיאורטי של לגבי ביקורת חריפה עוררה הקמפייןהשפעות 

 שבקרו את המסקנות לגבי השפעת החוקריםלטענת  ).Elder et al., 2004(המסקנות לגבי השפעתו 

 פעילות האכיפה הנרחבת שליוותה את במספר התאונות בירידה ניתן להסביר את ה,הקמפיין

.  היה להשפיע על דפוסי נהיגהעשויש, שינוי במצב הכלכליבו,  והשפיעה על התנהגות הנהגיםהקמפיין

לפיו שיעור התאונות לכאורה מיועד לעלות , החיזוי שהשתמשו בובנוסף הועלתה ביקורת על סוג מודל 

החוקרים ביקרו . טובה בבטיחות כלי הרכב והכבישיםשינויים לחלים זאת למרות ש, לאורך זמן

צביע על יעילות נמוכה של ה  החיצוניכשניתוח הממצאים, נדאזיל-דומה קמפיין שנערך בניובאופן 

 תאונות הקשורות לשתיית פחתולא ניתן לומר ש, י החוקריםלפ, למעשה .הקמפיין מבחינת יעדיו

 שיעורי השינוי בעקבות הקמפיין הם .ל הצלחהעלכאורה דווחים המ, אף אחד מהקמפייניםבאלכוהול 

 שמחקרים שלא מראים יםשערהחוקרים מ, כמו כן.  או אכיפה לקמפייןבדיווחים לגבי מודעות

  .  Elder et al., 2004)תוצאות חיוביות של קמפיינים לא פורסמו

  

שניתן למצוא אותו במסמכים (" הפחדה"האיומים וה תהמצדדים בגיש הטיעון המרכזי של 

. )Thornton, 2004Rossiter &  (הוא שזו דרך יעילה להשפיע על אנשים) רשמיים של הקמפיינים

מפחידים " שתשדירים שנחשבו ללפי ממצאי מחקרים שונים נראה, בניגוד להצהרות מסוג זה, אולם

 & Tayלמשל (  יותרבמידה מועטה לא נתפסו כיעילים יותר מאלו שנחשבו למפחידים "מאוד

Watson, 2002.(  לא רק , ון להפחידסיינמצא ששימוש באיומי מוות ובנ, כשמדובר בצעירים, בנוסף

 ,Irwin & Millsteinלמשל (להגביר התנהגות מסוכנת עלולאלא , מעודד התנהגות זהירהשאינו 

1986; Shehryar,& Hunt, 2005  .( צעירים אינם נמנעים מלנסוע ,  שלמרות הסיכוןעולהממחקרים

, דומהאופן ב ). Nygaard et al., 2003(יש אנשים שנהנים מלקיחת סיכונים , בנוסף. עם צעיר ששתה

שהמהירות מסבירים ו, ים סיבות רבות שבגללן אנשים נוסעים מהרונהם מ, בתחום המהירות בנהיגה

חוקרים מצאו . נהיגה במהירותבם תמריצים חזקים יותר מתפיסת הסיכון  הנהגימספקת עבור

 בתאונת נמצא שהחשש מלהיתפס על ידי הרשויות הוא חזק יותר מאשר החשש להיות שבקרב צעירים

    ).Global Road Safety Partnership, 2002(דרכים 

  

, לאנשים רבים תפיסת סיכון נמוכה מהסיכון בפועלאחת התופעות שחוקרים מצאו היא ש  

אנשים מאמינים שהתנהגות בלתי , כלומר. ותחושת סיכון גם אינה מקבלת לגיטימציה חברתית

מחקרים מראים שיש , כמו כן. )De Waard & Rooijers, 1994 (זהירה בכביש מקובלת ונורמטיבית

 ומהנה ן מסוכאופןלנהוג ב" אומץ"כדי שיהיה להם , בנהיגה באלכוהול ובסמים המשתמשיםצעירים 

 שקמפיינים עולהמראיונות במחקרים אחרים ,  בנוסף).Walker, Butland & Connell, 2000)יותר 
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או אינם נתפסים ם רלוונטיים לרוב האנשים שאינ, תקשורתיים נתפסים כמציגים מקרים קיצוניים

  ) של הקמפיין הבריטיהכנה לקריאטיבוך מסמך מתו Harman & Murphy, 2008(  כאמינים

Think.(7  

  

 אטקין רלס'צ, מחקרים על המבוססות יעילות ושיטות שירות תשדירי תהשפע על מסכם במאמר  

)Atkin, 2001 (גבוהה בעלות נעשים אשר, קמפיינים רייוצ ומפיצים עורכיםש התשדירים את מבקר 

 ספרים מספר ערך ואף, תקשורתיים קמפיינים של בתחום מומחה שהינו, אטקין .8רציבו כספי של

 חזקה לתהודה זוכות שאולי פרסומאים בקרב נפוצות בגישות בשימוש הבעייתיות את דגישמ, בנושא

   :בריאותייםהו חברתייםה היעדים את מקדמות אינן אבל

   

שימוש , ]היוצרים של [יצירתי עצמי-ביטוי של יתר- להדגשת נוטים תקשורתיים קמפיינים..." 

, מרגשים חזותיים ערוציםשימוש ב, בידוענים שימוש, אמנותית הפקה, מתוחכמות סיסמאותב

 מבחינה מבריקים מסרים הפקתל לפעמים יכולה זו גישה. ואיום הפחדה של חזקים מסריםבו

 אינו כללית הקמפיין אבל, הקהל בקרב חיוביות תגובות ומעוררים סיםפר שמקבלים, יצירתית

   ."יותר בריאותית בהתנהגות לשינוי תורם דווקא

  

 בן- טאובמן נכתב על ידי אוריתבקמפיינים עברית שמסכם שימוש באיומים ומוות שפה המאמר ב  

 ,בי היעילות המוגבלת המופיעות במאמרים רבים בספרות לגאלוחוזרות על  ומסקנותיו, )2005 (ארי

חוקרים , בנוסף. סיכונים תלהצג באיומים שימוש התוצאות הבלתי רצויות וההשלכות האתיות של

 סצנות ריאליסטיות יםמצביעים על העלות הכספית הגבוהה הכרוכה בהפקת תשדירים המציג

)Donovan, Jalleh & Henley, 1999.( סיכונים בילג מידע הצגת אינה שוללת חשוב לציין שהספרות 

 אתית מבחינה. החברה את או האחרים את , את העצמינתסכ הממפעילות מנעילה שכנוע כאמצעי

 לקבל שיוכלו כדי, מסוימת הכרוך בהתנהגות הסיכון מה לדעת אנשים של שזכותם לטעון ניתן

אנשים ,  המציגים גופותפייםאגר איומים בהצגת שימוש שוללת הספרות ,אולם. מושכלות החלטות

 הנמקה למצוא וניתן ;אנשים התנהגות על להשפיע כאמצעי למוות והתייחסות ',צועים קשה וכופ

 Hastings, Stead, & Webb, 2004; Lewisלמשל  (במאמרים רבים לכך ואתית אמפירית, תיאורטית

et al., 2007 .( וגם סיכונים אינו יעיל לאורך זמן בהצגת ששימוש משמעית חד קובעת הספרות, ככלל  

 כולל, התנהגותם את לשנות לאנשים סייעל ההעשוי בתשתית מלווה הוא אינו אם, אינו מוסרי

  ). Tay, 2005a( שהוזכרו קודם, שלהם העצמית המסוגלות תחושת וחיזוק עם חסמים התמודדות

    

  איומים לגבי סנקציות ועונשים

, רבים של ההתנהגות בכבישתחום הבטיחות בדרכים מאופיין בכך שיש רגולציה לגבי אלמנטים , ככלל

, ישנה רגולציה לגבי מהירות הנסיעה. ויש אף רשויות מיוחדות שתפקידן לפקח ולאכוף את החוק

אחת התיאוריות בהן נעשה שימוש . 'וכו, כמות מותרת של שתיית אלכוהול, חגורות בטיחות, עצירה

 בעברית למונח אין תרגום מדויק( Deterrence Theoryבתחום הבטיחות בדרכים נקראת  

deterrenceתיאוריה זו מתייחסת ).  שמשמעותו לאיים כדי שאנשים ימנעו מהתנהגות מסויימת

ההנחה . בעיקר כאלו מתוקף החוק, אנשים סנקציות ועונשים על התנהגות של בעיקר להשפעות של

גות עונש שיוטל עליהם במידה ולא יאמצו את ההתנהאנשים יתייחסו לעלות הכלכלית או להיא ש

                                                 
7  Drink Driving & Speeding: Creative Communications Research for Think.  Anti-Drink Drive Adcept 

Research Debrief, May 12, 2007.  
  
   ).Donovan, Jalleh, & Henley, 1999, למשל(העלות מוזכר במסמכים שונים וגם במאמרים אקדמיים נושא  8
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זה יגביר את הסיכוי שאנשים ירצו , כך שככל שמגדילים את העלות הנתפסת של העונש, המומלצת

 מתווספות התפיסות הלחששות אל. להימנע מאותה התנהגות שיכולה לגרור בעקבותיה ענישה

יכולות לתרום להשפעה של ו, שאף הן נתפסות כעונש, החברתיות של בושה או סטיגמה חברתית

  ). Homel, 1988(ויות בלתי רצויות מבחינה בטיחותית מניעת התנהג

  

 בנשימה אלכוהול רמות בדיקת של בשימוש יושמה זו תיאוריה, בדרכים בטיחות של בתחום  

 ושהעונש, הרשויות ידי על ייתפסו החוק על שעוברים שאנשים הסבירות את שהדגישו ובקמפיינים

 בטיחות של השונים בתחומים רבים בקמפיינים מתמיוש היא ובפועל (Tay, 2005) חמור יהיו שיקבלו

 בהקשר לגישה . )McKay, 2004 (ונהיגה אלכוהול ושתיית, בטיחות חגורות, מהירות בכללם, בדרכים

והאם אנשים יפנימו את , זו עולה השאלה האם גישה זו רק תהיה יעילה כאשר יש אכיפה בפועל

עולה , כלומר. ם שלא תהיה אכיפה של החוקכאשר הם חושבי, הצורך שלא להתנהג בצורה מסוכנת

 לש בהקשריש שמצאו שגם , אולם. הסוגייה לגבי מידת השכנוע של גישה שמדגישה עונשים וסנקציות

 המחקרים באחד, למשל .מסוימות יעד אוכלוסיות עבור יעילים אינם שאיומים נמצא האכיפה נושא

 ,.Nygaard et al) ונוהגים שותים כשהם מהרשויות להתחמק יודעים וחבריהם שהם מספרים צעירים

2003) .  

  

 בנושא קמפיין בעקבותדוגמה לחוסר היעילות של איומים מוצגת במחקר בו מספרים צעירים ש  

 רמת את לבדוק כדי מקרי באופן נהגים ויעצרו בכבישים יוצבו שוטרים כי שפרסם, ונהיגה שתייה

 מצאו הם הרשויות ידי על מתפיסה להימנע כדיו, ולנהוג לשתות המשיכו צעירים, בדמם האלכוהול

 Delaney et) יותר גבוה בסיכון אותם העמיד, למעשה, שהקמפיין כך ;יותר מסוכנות חלופיות דרכים

al., 2004) . בשתי התמקדות תוך, ושכנוע קוגנטיביים לתהליכים מתייחס הבא הנושא זה בהקשר 

  . תקשורתיים םקמפייני של לתחום במיוחד שרלוונטיות תיאוריות

  

 בציבור הלגיטימציה תפיסת או אנשים של והנורמטיבית המוסרית התמיכה הוא נוסף חשוב נושא

 יכול תקשורתיים לקמפיינים כאן). Rodriguez & Anderson-Wilk, 2002 (ואכיפתו החוק לגבי

 גם תרוםל שיכול מה, ולאכיפתו לחוק הציבורית והתמיכה הלגיטימציה לחיזוק חשוב תפקיד להיות

  . תאונות מניעת לשם מסויימות התנהגויות אימוץ של החשיבות והפנמת לקבלת

   

יש , לסיכום הנושא של השימוש באיומים כדי להשפיע על אנשים לאמץ התנהגות בטיחותית יותר  

השפעה על התנהגות בלתי בטיחותית על ידי איומים של פגיעה פיזית או למרות שלכאורה לציין ש

   יכולה גםהיא, זוהי גישה שלא רק שאינה יעילה להשגת יעדים בטיחותיים, תטבעיית נראמוות 

בספרות המקצועית בתחום הבטיחות . לגרום לתופעות לא רצויות ומעלה סוגיות אתיות קשות

כאמצעי " הפחדה"בדרכים ישנה ביקורת רבה בקרב אנשי מקצוע על הנטייה להשתמש באיומים וב

בייחוד כאשר הצגת הסיכונים נעשית בצורה גראפית ,  הבטיחות בדרכיםלהשפיע על התנהגות בתחום

שלא רק שהשימוש אינו יעיל כי הוא אינו משפיע טוענות הביקורות המרכזיות . הצגת זוועותעל ידי ו

 של חוסר אונים ותחושות חושהאלא שהוא גם אינו מוסרי כי הוא מפתח ת, על התנהגות בפועל

שה לתופעות הפוכות מהתוצאות החברתיות הרצויות להן נועדו ותורם למע, שליליות אחרות

כאשר , מודלים של שינוי התנהגות לפיהםביקורת זו מתבססת גם על . הקמפיינים התקשורתיים

יש חשיבות מרכזית גם להציג , נותנים מידע על סיכונים המיועד להניע אנשים לפעילות של מניעה

ילים כדי להתמודד בחסמים שעומדים בפניהם באימוץ בפניהם אפשרויות ופתרונות סבירים ויע

  .          וגם לדאוג להנגיש אפשרויות ופתרונות אלהההמלצות למניעת הסיכונים
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    "חיסון" ו"אלבורציה"תהליכים קוגנטיביים של שכנוע באמצעות 

 הקשיים עםהצגת סיכונים לגבי השימוש בכבישים בצורה משכנעת והצגת ההמלצות כיצד להתמודד 

יופו ספטי וק החברתיים הפסיכולוגים.  מהוות אתגר בפיתוח קמפיינים תקשורתייםבהצגת הסיכונים

)Petty & Caccioppo, 1981 ( ים להשתכנע על ידי סוגים עשויהציגו מודל המסביר כיצד אנשים

 Elaboration מודל מכונהה .אותם אופי הצגתם או האנשים שמציגים, שונים של טיעונים

Likelihood Model ובקיצור ELM.  הערוץ הנוכאשר אחד כ, של שכנוע" שני ערוצים"הם אפיינו 

ערוץ היקפי השני כונה ו, )יחסים עם חברים, למשל( לאנשים יםבוחשהשמתייחס לנושאים , המרכזי

שונה המיועדת ההנחה היא שככל שההתנהגות . חשוביםפחות נושאים שמתייחס ל, או פריפריאלי

הרחבה של , יותר אלבורציהב צורך יש, עמדות האנשים כלפי ההתנהגותמ הנוכחית או מההתנהגות

  .  כדי לאמץ אותה,המסר

  

בערוץ  כשהטיעונים ,"ערוץ המרכזי"לפי המודל שכנוע לגבי נושאים חשובים נעשה באמצעות ה  

, יםהבסיס העובדתי או הערכים עליהם הם מסתמכ,  הם בעלי איכות גבוהה מבחינת הלוגיקהזה

 ההנחה היא שחשיפה לטיעונים מסוג זה גורמת לאנשים להיות פעילים .ומעודדים חשיבה

,  מתקיימיםהכשתנאים אל, לפי המודל . של הטיעונים אלבורציהרוךולע,  ביקורתיים,קוגניטיבית

 ואה, לאדם כשהנושא אינו חשוב ,לעומת זאת .עמוק ובעל השפעה לאורך זמןיהיה תהליך השכנוע 

כמו מידת , "שטחיים" רמזים שניתן לכנותם :)פריפריאלי( הערוץ ההיקפי אמצעותשתכנע ביכול לה

, לפי מודל זה . לנושאמתעוררות בחשיפהשות הנאה או סלידה שתחוהאטרקטיביות של הדובר או 

קנסות , חיי יקיריהם, חיי אדם, למשל (כיוון שהנושאים הקשורים בבטיחות בדרכים חשובים לאנשים

עדיף ,  ולאורך זמן מעמיקאופןלהשפיע על אנשים בהיא וכיוון שהכוונה , )'ת לחוק וכועל אי ציו

 אלבורציה המעודדים, שהפנייה תיעשה באמצעות טיעונים המבוססים על לוגיקה וערכים

)Agostinelli &Grube, 2002(.   

    

:  כיםכפול בתחום של תקשורת בנושאים של בטיחות בדרההנחות של מודל זה מהוות אתגר   

לגבי תפיסת סיכונים " אלבורציה"עורר יכולים לטיעונים של   סוגלמצוא איזה הוא אחדאתגר 

, זאת לעומת השימוש ברגש חזק שיכול להביא לדחייתו(ולהוות אמצעי משכנע , בטיחותיים מסויימים

 סמתייח נוסףאתגר ). שהוזכר בסקירת הספרות בנושא הצגת איומים על ידי פנייה לרגש והפחדה

. הגותנחסמים לאימוץ ההתעם מכשולים או עם ניתן להתמודד המתייחסות לאופן בו להצגת הצעות 

 אלבורציה לגבי המלצות לאמץ התנהגויות שיכולות לעזור כיצד ניתן להביא אנשים לעשות, כלומר

 ההמלצה, למשל (פעול לפיהןאנשים לא משוכנעים שהם צריכים או רוצים להמלצות ש, למנוע תאונות

  ).  באופן גורףלהימנע מלדבר בטלפון בזמן הנהיגה

  

, התיאוריהלפי . "חיסוןתיאורית ה "המכונהר לתיאוריה נוספת בתחום ההשפעה ואתגר זה קש  

מציגים לאנשים לא רק את הטיעונים בעד העמדה או  ,דימוי מעולם הביולוגיההמתבססת על ה

ם עצמם יחשבו על טיעונים שיכולים לסתור זאת כדי שה,  נגדאלא גם טיעוני, ההתנהגות המומלצת

מודד תכיצד לה, על ידי האנשים עצמם" אלבורציה"נעשית מעין , לפי גישה זו, כלומר. את טיעוני הנגד

 ,Pfau(וזה מחזק אצלם את התמיכה בהן , טיעונים כנגד העמדות או ההתנהגויות המומלצותעם 

מנסה " החיסוןת תיאורי", נו בטיעון מסוייםבשונה מהגישות המנסות לשכנע אנשים שיאמי ).1995

 מפני ןעליה" להגן"ו, בטיחותית/המצדדות בהתנהגות מניעתית, קיימות בקרב אנשיםלחזק עמדות 

ים שיכולים לתקוף או להחליש את שישנם גורמים חברתיההנחה היא , כלומר. אפשרית" מתקפה"

 אלו שמאמינים כנגדיש שיטענו , למשל.  ולשכנע אנשים שאין טעם בהן, בטיחותיות-העמדות הפרו
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ושהבעיה היא , אינה מסוכנתגבוהה שלמעשה נסיעה במהירות ,  היא מסוכנת גבוההשנסיעה במהירות

ויוכלו להתמודד , יש צורך שאנשים יהיו חשופים לטיעונים מסוג זה, לשם כך. נהגים לא מיומנים

מוזכרת מצאנו אותה אבל לא , יםגישה זו יושמה בתחומים של עישון וסמים בקרב צעיר .עמם

שיחות  לעמחקרים חדשים מתייחסים גם להשלכות של גישה זו . בספרות בהקשר של בטיחות בנהיגה

    ).Compton & Pfau, 2005(הגברת המעורבות שלהם בו על ו, שאנשים מקיימים לגבי הנושא

  

  "שלבי מוכנות"

יאות הוא מודל שמתייחס לשלבים בתחומים של קידום ברשמשתמשים בו רבות אחד המודלים 

יעד /בריאות/מוכנות שלהם לאמץ התנהגות מקדמת בטיחותל ביחס ניתן למקם אנשים הםשונים ב

לשלב בו הם מאמצים אותה באופן , שהם עוברים מחוסר מודעות לנושא" שלבים"ואת ה, חברתי

 לאמץ את ההתנהגות מוכנות שלהםל ביחסנמצאים בשלב שונה  שונים אנשים, לפי מודל זה. מתמיד

תכנון של פעולה המיועדת להשפיע על , כלומר). Velicer & Prochaska, 2008(המומלצת או ליישמה 

מסויים של " שלב"נמצאים ב אנשים לשנות את התנהגותם צריך לכלול התייחסות לכך שאנשים

 "רהור הטרום"השלבים לפי המודל כוללים שלב של . ושלא כל האנשים באותו שלב, ההתנהגות

,  הנושאשלבים של קבלתמוגדרים ובעקבותיו , בו הם מתחילים להרהר בושלב המוגדר אחריו , בנושא

, כאשר ישנם מקרים בהם אנשים אינם מתמידים, אימוץ הפעילות וההתמדה בה, הכנה לפעילות

  . לשלב קודם" מתדרדרים"ולמעשה 

  

 המיועדים להציג ורתייםתקשתחום של קמפיינים בשל יישום מודל זה אחת ההשלכות 

בו הם " שלב" שפנייה לאנשים צריכה להתחשב ב,לאנשים מידע והמלצות לשינוי התנהגות היא

 כגון התנהגות לאמץ האפשרות על חשבו לא כללישנם אנשים ש, למשל. נמצאים לגבי ההתנהגות

 להגיע מנת- לע מהר לנסוע שלא ימצאו את עצמם במצב בו הם צריכים כדי בבוקר יותר מוקדם לצאת

למודל זה יכולות להיות מספר תרומות לגבי פיתוח קמפיינים ש, מכאן. עבודתם למקום בזמן

נושא " (סגמנטים"תרומה אחת היא בהקשר לחלוקת אוכלוסיות היעד של הקמפיין ל: תקשורתיים

קבוצות של -או חלוקה לתת(סגמנטציה ). אליו נתייחס בהמשך בהצגת הגישה של שיווק חברתי

עמדותיהם של אנשים באוכלוסיית היעד לפי שלבי המוכנות ל ביחסיכולה להיעשות ) לוסיות היעדאוכ

 מהםאוכלוסיית היעד מקבוצה -כל תתעם כך ניתן לברר . ההתנהגות המומלצתשלהם לאמץ את 

כולל  (עמםוכיצד ניתן להתמודד , המנקודת ראות" שלבים"האתגרים הקשורים לכל אחד מה

מדגיש שאתגר חשוב  בפיתוח המודל , כמו כן. )שהוזכרו קודם,  ומסוגלות עצמיתהתייחסות לנגישות

מודל .  המאפיינים כל שלב ושלבחסמים ואילוציםעם הוא שצריך להתמודד קמפיינים תקשורתיים 

 צריך על פיה— שהוזכרה בהקשר של מודלים חיובייםמדגיש גישה חיובית לגבי שינוי התנהגותגם זה 

     .אתגרים הכרוכים בכל שלב בו הם נמצאיםלצות התנהגותיות כדי להתמודד עם ה המלהציע לאנשים

  

  נורמות חברתיות

במדעי החברה מייחסים חשיבות גדולה להשפעתן של נורמות חברתיות על התנהגות ברמת הפרט 

. מבחינות בין סוגי נורמותו, התנהגותובין  תיאוריות שונות מסבירות את הקשר בין נורמות .והחברה

כולל אימוץ התנהגויות ,  נורמות על סוגי התנהגותתמחקרים אמפיריים רבים מצביעים על השפע

 במחלות או התנהגות הקשורה לשתיית משקאות אלכוהוליים ותהמיועדות להפחית סיכון הדבק

)Perkins, 2003; Schultz et al., 2007 .(לגישות שמדגישות את הנושא של , כמו בתחומים האחרים

בו ש גם לגבי האופן ,בטיחות בדרכיםתחום הות להיות השלכות חשובות לעשוית חברתיות נורמו

שעדיין אינן , וגם בהקשר לקידום נורמות חדשות, אנשים תופסים מהן ההתנהגויות המקובלות כיום

  . מקובלות
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נורמות חברתיות מהוות אלמנט חשוב גם בתיאוריות שאינן מתמקדות בהשפעה החברתית של   

שמתמקדת בעמדות וכוונות ,  החברתיתאחת התיאוריות מתחום הפסיכולוגיה ,למשל. ות בלבדנורמ

לנורמות חברתיות כגורם חשוב המשפיע על התייחסות , בין היתר,  כוללת,התנהגויות של הפרט

 Theory of Reasoned( של אייזן ופישביין  התנהגות מושכלת תתיאוריזוהי . התנהגות אנשים

Action( ,התיאוריה של התנהגות מתוכננתנקראת כעתר שעודכנה לאחו  )Theory of Planned 

Behavior Change .(וגם, בתיאוריה זו נעשה שימוש בכמה מחקרים על התנהגות ובטיחות בדרכים 

 תלפי תיאוריה זו כוונ). Stead et al., 2004(כבסיס לקמפיין תקשורתי בנושא מהירות בסקוטלנד 

 ;ה והערכת על ההתנהגותהמורכבת מאמונות(עמדות האדם כלפי ההתנהגות התנהגות נקבעת לפי 

מה , כלומר(תפיסת הנורמות הסובייקטיביות כלפי ההתנהגות , )מהנה, יעילה, אם היא טובה, למשל

ועד כמה האדם מרגיש שעליו , ) לעשות בהקשר להתנהגותיש, לפי אנשים אחרים שחשובים לאדם

  . לעמוד בציפיות האחרים

  

מתייחס , כשהיא עודכנה,  של התנהגות מתוכננת שהתווסף לתיאוריהיסודשוב לציין שהח  

,  זה מקביל לתפיסת מסוגלות עצמיתיסוד. שליטה של האדם לגבי ביצוע ההתנהגותהלתפיסת 

חוקרים מציינים שאחת המגבלות של התיאוריה היא . תיאוריות אחרות לש בהקשר השהוזכר

אחת התרומות של   . לידי ביטוייםמובאלא ) כגון אהדה(של עמדות ) affective(שמרכיבים רגשיים 

 יסודותהיא שהיא כוללת , תחום הפסיכולוגיהבה מקורש, מתוכננתהתנהגות ה היתתיאורי

ההתייחסות בתיאוריה . הימגבלותמ גם אחת אתאבל ניתן לטעון שז; המתייחסים לנורמות חברתיות

ות חשובות שניתן למצוא בספרות בנושא של נורמות  אבחנת כוללהזו לנורמות חברתיות אינ

בו נורמות נתפסות על ידי שאופן לים שחשוב להתייחס לסוגי נורמות וציינחוקרים מ, למשל. חברתיות

מתוכננת ההתנהגות ה יתבכמה מחקרים שהתבססו על תיאור.  נפרט בהמשךעליהן, אנשים שונים

 -כלומר , כפי שהן מוגדרות לפי תיאוריה זו(ירות כלפי נהיגה במהנורמות הסובייקטיביות לנמצא ש

. על כוונות התנהגותיחסית יש השפעה נמוכה )  שחשובים להם מצפים מהםהמה אנשים חושבים שאל

ולכן תפיסת הציפיות , הסבר שניתן לכך הוא שאנשים בדרך כלל אינם נוהגים עם אחריםה

 לא נראה שהחוקרים הבמחקרים אל, לםאו). Stead et al., 2004(הנורמטיביות לא תהיה חזקה 

ושבמחקרים אחרים הם דווקא מעידים על כך , שרבים מהם נוהגים עם עמיתים,  לצעיריםותייחסה

   .)Otnes,1999 Treise, Wolburg &(, למשל (שהם מושפעים מחבריהם

  

  חיוביות נורמות חברתיותהשפעה של קמפיינים המדגישים גישות 

בכללן , גישות חיוביות מצדדות בשימת דגש עלבדרכים הגישות כיום בתחומים משיקים לבטיחות 

בתחומים שמנסים לקדם את רווחת ,  למשלךכ). Rice & Atkin, 2000(נורמות חברתיות חיוביות 

 יש לשנות התנהגות הפרט כדי לשנות אתשהרווחת היא ההנחה , הפרט והחברה כמו קידום בריאות

שנכתב כסיכום  ,מהולנדבמסמך   . תומכת בשינוי הרצויה ,רתית תשתית חבליצורנורמות חברתיות ו

 ,Methorst & Vermeulen(חוקרים ה ,והמלצה של גישות השפעה על התנהגות בבטיחות בדרכים

במקום . הרווחת בבטיחות בדרכים  של הגישה הדוגלת בהדגשת השלילייהמגבלותאת מציינים ) 2004

גישות . שגם תיצור תדמית חיובית יותר לבטיחות בדרכים, זאת הם מציעים לאמץ גישה חיובית יותר

,  מסוגלות עצמית וקולקטיביתים בקמפיינים שמתמקדים בנורמות חיוביות או שמדגישכרות ניכאלו

 מצואניתן ל בספרות בנושא בטיחות בדרכים וקמפיינים תקשורתיים  .אכפתיות ואחריות לאחרים

בעיקר , אבל כמעט כולם מוצגים בהקשר של שתייה ונהיגה, גישות חיוביות והצגת מודלים חיוביים

וכמעט ואין התייחסות אליהן , ו בחזרה לביתםנמנע מלשתות כדי להסיע אחרים ששתבמצב שבו אדם 
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 מכאן אחד היעדים במחקר הוא למצוא באיזו מידה נעשה שימוש במודלים  .בתחומים האחרים

  . ובאלו תחומים של בטיחות בנהיגה, חיוביים

  וגי נורמותס

והאבחנה בין הסוגים חשובה להבנת התנהגות של , ניתן לאפיין סוגים שונים של נורמות, לפי הספרות

 & ,Rimal, Lapinski(אנשים ולתכנון קמפיינים תקשורתיים המיועדים להשפיע על התנהגותם 

Real, 2005  .(מכונה ,  בקמפיינים תקשורתייםמופיע בספרות והמתואר,  של נורמותסוג אחד

סוג אחר ). descriptive norms(או הנורמות המשקפות את הנוהג הקיים " המקובלות"הנורמות 

מה שנתפס כנכון לעשות או מה שאנשים , "המחייבות"או ) (moral normנורמות המוסריות ה מכונה

ה לכל סוג נורמאנשים מייחסים ). injunctive norms(מצופה מהם לעשות מבחינה ערכית שחושבים 

 צריכה להיות ם נורמה מסוימת ומאמינים שנורמה מסוימתמשייכים לקבוצת, מסוימותתפיסות 

 . על עמדות והתנהגות הוא מורכבןהנושא של נורמות חברתיות ואופן השפעת, כלומר. שלטתה

 על התנהגות "מקובלות"לנורמות שיש , לאו דווקא מודעת, חוקרים מצביעים על ההשפעה הרבה

 & ,Rimal, Lapinski( טוענים שגם הנורמות המוסריות או המחייבותו, )Cialdini 2001, למשל(

Real, 2005(מחייבות את הציבור כולוהיראו אותן כנורמות בתנאי ש , עשויות להשפיע על התנהגות .

ברמת ההתנהגות רק יש מקום לקמפיינים שיתמקדו בנושאים ברמה החברתית ולא , גם כאן, כלומר

   . של הפרט

  

בייחוד קמפיינים המיועדים , ל קמפיינים תקשורתיים בתחומים חברתיים שוניםעחקרים מ  

עשרות קמפיינים . תומכים בשינוי נורמות חברתיות כדי להשפיע על התנהגות, להשפיע על צעירים

בו רואים אחרים מתנהגים שהמיועדים לצעירים מתבססים על ההנחה שהתנהגות מושפעת מהאופן 

גישה ). descriptive norms(המקובלת ההתנהגותית  הנורמההיא נהגות מסוימת האמונה שהתאו מ

זו נקראת גישת שיווק הנורמות החברתיות והיא מסתמכת בעיקר על שינוי תפיסות מוטעות 

 באמצעות ;)כמה אנשים שותים ונוהגים, למשל(באוכלוסיית היעד ביחס לשכיחות של נורמה מסוימת 

שאם אנשים חושבים , כך. מבוסס על נתוני האוכלוסייה עצמהה, נורמההצגת מידע לגבי שכיחות ה

סביר שהם יאמצו אותה ולא ירגישו שעליהם לאמץ ,  מסוימת היא טיפוסיתהשהתנהגות מניע

ההנחה היא שאנשים לרוב ימנעו מהתנהגויות . שהם חשבו שהייתה הנורמה, התנהגות לא בטיחותית

סביר יותר שהם יתנהגו בהתאם , הם יתוקנויאם תפיסות, לכן.  שהם המיעוטירגישוהגנתיות אם 

ולפי Most of Us) " (רובנו"מכונה גישת ה גישה זו Perkins, 2002.9)(לסטנדרטים החיוביים 

 )DeJong, et al., 2006(יושמה בהצלחה בפעילויות בתחום של שתיית אלכוהול הדיווחים בספרות 

 Montana’s Most of us don’t drink( ארצות הברית, הבמונטנ" רובנו"ובבטיחות בדרכים בקמפיין 

and drive campaign report, 2005.( מציגים בקמפיין תקשורתי נתונים לפיהם רוב , לפי גישה זו

מתוך הנחה שאנשים ( תפיסת הנורמה תנהוכך מש,  בהתאם לנורמה הרצויהתאוכלוסיית היעד מתנהג

עשרות קמפיינים נעשו . חזקת ההתנהגות הרצויהתומ, )י הרצואופןלא מודעים לכך שהרוב מתנהג ב

 ,Perkins(ת פרז מות אלכוהולשתייעם ב בנושאי מניעת עישון והתמודדות "בגישה זו ברחבי ארה
2002(. 

  

  

                                                 
תמיכה בהתנהגות (עמדת הציבור בפועל  ובין )התנגדות להתנהגות הרצויה(יבור בצ העמדה לגביאנשים אמונת ה בין פער 9

פער זה יכול להוות מכשול  ). Glynn, Ostman & McDonald, 1995" (בורות קיבוצית" מכונה בספרות בשם )הרצויה
ו בבטיחות בין אם מדובר בפעילות שיכולה לקדם שמירה על הסביבה א, הגות הרצויהנץ ההתומילאבדרך לאנשים 
  .בדרכים
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   חיוביותביקורת ואתגרים בגישות של נורמות חברתיות

מסרים על מוש בשיחה עליה מדווחים בספרות לגבי קמפיינים תקשורתיים שעושים למרות ההצל

שגישה זו בעייתית מכמה  ביקורת ישנה, ")נורמות התנהגותיות("חיוביות נורמות השכיחות של 

 אינו שמרבית האנשים דוגלים בנורמה חיובית מסויימתנטען שעצם הדיווח על כך , ראשית. בחינות

לק ניכר מהם מספיק כדי לעודד אנשים לאמץ ולהתמיד בהתנהגות חיובית מסויימת כיוון שסביר שח

המודל  פי-על אותה" לשמר"או תקשו , אבל מתקשים לאמץ את ההתנהגות, גם כן תומכים בנורמה

 הנורמות עד את " לשמר"תמיכה מסויימת כדי גם מי שמאמץ את יצטרך , לומר. "שלבי מוכנות"של 

רויות אפשלגבי , יספקו מידע למשלגם שמתמקדים בנורמות לכן חשוב שקמפיינים  ".להתקבעותן"

חוקרים , שנית . לחץ חברתיעם או שמונעים מלאמץ את ההתנהגות מצבים להתמודד עם  ומשאבים

הקמפיין מתמקד רק בנורמות תבססים כאשר  מעליהש  התיאורטיבסיסמצביעים על מגבלות ה

לפי החוקרים המבקרים את הגישה של ). מציג מידע איך אנשים מתנהגים בפועל, כלומר(התנהגויות 

כגון הזדהות , ההשפעה של נורמות חברתיות מורכבת ומתווכת על ידי גורמים נוספים, "ורובנ"

 לקבל מאימוץ ניתן התמורות שתהערכ, האנשים עם הקבוצה שבה הנורמות מקובלות או לא מקובלות

 & ,Rimal, Lapinski ( העצמיתם הקשר בין הנורמה וההתנהגות לזהותם אתתראייו, ההתנהגות

Real, 2005( .נורמות בהתמקדות ,  מקובלותנורמותהמסתמכים על קמפיינים בש טועניםמבקרים ה

  :  מהןשלוש שנמנה סיבותממספר   ה להיות בעייתיתלולהתנהגותיות בלבד ע

  דווקאעלול התנהגות מסויימת המיועדת לקדם את הבטיחות תדגש על שכיחות יחסית של נורמ )1(

ליצור  עלולבטיחותיות או  שאינן נהגויותלאמץ הת  שרוצים להיבדל מהרובהלעודד את אל

  . שמוצאים עצמם במיעוטהסטיגמה בקרב אל

 למצוא דרכים ישו, חוקרים מציינים שלא תמיד צעירים מאמינים לנתונים שמוצגים בקמפיינים )2(

 ,Blanton, Köblitz, & McCaul, 2008; Cameron & Campo ( יותרן אמיאופןלהציג אותם ב

2006; Clapp et al., 2006; Thombs, 2004.(   

כך , הנורמות החיוביות שאותן רוצים לעודד הן לאו דווקא הן הנורמות ההתנהגותיות השכיחות )3(

שהיא , מחייבת/אלא דווקא בנורמה הערכית, שלא ניתן להשתמש בנורמה ההתנהגותית השכיחה

 .   הנורמה שמקדמת התנהגות בטיחותית

 

ממליצים לכן מייחסים לנורמות המחייבות מדגישים את החשיבות שאנשים הם חוקרי  

לא רק לנורמות הנתפסות שקמפיינים תקשורתיים המנסים לקדם התנהגות חברתית חיובים יתייחסו 

חשוב להדגיש דווקא , לטענתם . כלומר לערכים חברתיים, לנורמות המחייבותגם אלא , כמקובלות

האנשים איתם , כלומר(סיית היעד בקרב אוכלוסיית ההתייחסות של אוכלואת התפיסה המקובלת 

כדי שאנשים יאמצו את , ולאו דווקא של הנורמות המקובלות, של הנורמות המחייבות) הם מזדהים

 לאמץ את מוטיבציההגביר  לעשוייםקמפיינים מסוג זה  .Rimal & Real, 2003) (ההתנהגות הרצויה

יש לכך  . תומכים ערכית בהתנהגותשגם אחריםבידיעה , על בסיס ערכי ומחויבות, הההתנהגות הרצוי

 היגהנבשאנשים רבים מודים כ, מהירותסוגיית הכמו למשל ב, בטיחות בדרכיםתחום של חשיבות ב

חוקרים טוענים שמומלץ לאמץ , כללכ. תומכים בהגבלה על מהירותובמקביל , תתרמעל המהירות המו

בטיחות הל גישות חיוביות בתחום  שתןחיזוק לתרומ  .גישות שמתייחסות לנורמות חברתיות חיוביות

 שתייה בנושאעמיתיהם לגבי עמדות צעירים אמונות מצביעים על כך שה גם מנתונים מגיעבדרכים 

 נושא מאשר קמפיינים המשתמשים באיומים והפחדותבהם י יותר על עמדותותונהיגה משפיע

)Rodriguez, 2002.( חיוביות שאינן מקובלותקידום נורמותעם קיים האתגר איך להתמודד , כמו כן  ,

      .מתוך אוכלוסיית היעד" שוני חיובי"נושא אליו נתייחס בהמשך בסעיף הפצת וחיזוק ה
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  חיזוק נורמות חיוביות באמצעות ידוענים

שיטה מקובלת בקמפיינים תקשורתיים היא להציג ידוענים מתחומים שונים שמשמשים מעין 

לוסיות היעד שהם עצמם מאמצים את ההתנהגות כאשר הם מספרים לאוכ, של הנושא" דוברים"

וההשפעה שיכולה להיות לכך , גישה זו מתבססת בחלקה על התיאוריה של למידה חברתית. המומלצת

השימוש בידוענים היתרונות של . )Brown, Basil, & Bocarnea, 2003( שאנשים מזדהים עם הדובר

לב של אוכלוסיות התשומת את י למשוך אמצע גם את ההנחה שהשתתפותם בקמפיין מהווה יםכולל

וגם אמצעי להגדיל את תשומת הלב לקמפיין באמצעות סיקור של הקמפיין על ידי ערוצי , היעד

, למרות השימוש הנרחב יחסית בידוענים. שנוהגים לדווח  על פעילותם של ידוענים, תקשורת שונים

בין . תיואבל גם על מגבלו,  בידועניםשמצביעים על היתרונות בשימוש, ישנם מחקרים מועטים יחסית

לאנשים קשה יהיה להזדהות עם אימוץ ההתנהגות  :המגבלות שניתן למנות מופיעות הטענות הבאות

מה שהם " להרשות לעצמם"כי הם ירגישו שהידוענים יכולים , החיובית המומלצת על ידי הידוען

ובמידה ,  בקרב כל אוכלוסיות היעדהתדמית של הידוען לאו דווקא תהיה חיובית; עצמם לא יכולים

הקמפיין יכול להיתפס , כמו כן. התגובה הכוללת שלהם לקמפיין יכולה להיות שלילית, ותהיה שלילית

ההתמקדות בידוען , בנוסף. ולא כאמצעי לקדם את נושא הקמפיין, ככלי של יחסי ציבור עבור הידוען

  .   החיוביות שהוא מנסה לקדםיכולה להעיב על ההמלצות של הקמפיין או על הנורמות

  

    מתוך אוכלוסיית היעד  "שוני חיובי"וחיזוק ההפצת 

ישנה גישה המדגישה מודלים , אוכלוסיית היעדאינם נכללים בש, בשונה מהגישה של שימוש בידוענים

שמציגים נורמות או התנהגויות שנובעות מתוך הסיטואציות , חיוביים מתוך אוכלוסיית היעד עצמה

נורמה ה  מדובר במצבים בהם).Papa, & Singhal 2006(פיות של אוכלוסיית היעד עצמה הספצי

ם שרוצים לקדם אינה דווקא רווחת בקרב האוכלוסייה או שאנשים מרגישיהחיובית ת תיהתנהגו

אחד האתגרים הוא כיצד להשפיע על אנשים לאמץ נורמות חיוביות שאינן ואז , שקשה לאמץ אותה

אתגר זה שואבת מהספרות הסוציולוגית שמתייחסת עם ישות שמנסה להתמודד אחת מהג. מקובלות

שניתן למתן אותו למטרת הגישה של שינוי חברתי ו ,)positive deviance(" סטייה חיובית"למושג של 

—למשל קידום בריאות או תקשורת ארגונית—חוקרים מתחומים שונים. "שוני חיובי"ולכנותו 

מדוע חשוב להתמקד דווקא באנשים שמוצאים דרכים לאמץ התנהגויות  )מהיבטים שונים (מסבירים

גיש את אותם האנשים דההמלצה היא לה. בשונה מהאחרים בסביבה החברתית שלהם, חיוביות

 ,Marsh et al., 2004; Spreitzer & Sonenshein שמקיימים התנהגויות החיוביות שאינן מקובלות
2004; Papa, & Singhal 2006;   .(גם לגישה  "שוני החיובי"יתן לקשר את הגישה של הפצת הנ

או הימנעות מהדבקה , מניעת שימוש בסמים בקרב צעירים, למשל(המקובלת היום בתחומים שונים 

, לפי גישה זו. "עמיתים"של קידום נושא על ידי ) 'וכו, של מחלות מין בקרב אוכלוסיות מהגרים

שבדרך כלל עוברים הכשרה (  אנשים מתוך האוכלוסייהתעזרמקדמים התנהגויות ונורמות חיוביות ב

העברת על ידי , מאמצים את ההתנהגות המומלצת ומיועדים להפיץ אותהאותם אנשים ). מיוחדת

    ). Black, Tobler, & Sciacca, 1998למשל  (דוגמה אישית לאחריםמידע ו

  

  מתחום קידום נושאי סביבה השלכות 

הן בהיבט התיאורטי של הבנת , נושא הסביבה בהיבטים שוניםתחום הבטיחות בנהיגה מתקשר ל

והן בהיבט הפרקטי של קידום נושאי בטיחות בדרכים על ידי קישורם לנושאי , ההתנהגות האנושית

למרות ההבדלים בין תחום ש, מכאן. סיות יעדוכאמצעי לחיזוק המוטיבציה בקרב אוכל, סביבה

בייחוד , יש ביניהם הרבה מן המשותף, סביבההרה על קידום השמיבטיחות בדרכים לתחום הקידום 
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ניתן להתייחס לנהיגה במסגרתו , הראשון: בנושא של ערכים ונורמות ובעיקר לגבי שלושה נושאים

מכאן עולים היבטים של ו, שיש לחלוק אותו עם אחרים) הכבישים(כאל שימוש במשאב ציבורי 

מדגיש  המתקשר לנושאי סביבה השניהנושא . באלטרואיזם ואף הצורך בהדדיות, התחשבות באחר

 להשקיע ולהתאמץ כדי לשמור על הבטיחות של את הצורךו, צורך לוותר על תמורות שונותאת ה

 ,"וויתורים " מהפרטאימוץ התנהגות שדורשתב מדובר שני התחומיםב. האדם עצמו ושל אחרים

רגלות מוע בזמן הנהיגה פעולות לא לבצ, לנסוע לאט יותר, למשל(אורח חיים להקשורים לנוחות או 

 ).' וכוכגון שתייה, או לוותר על פעילות מהנה, שיש להן תועלות אישיות חשובות, כגון שיחה בטלפון

מתאימה ברובה , יותר" ירוקה"נהיגה : הנושא השלישי קשור באופן ישיר לנושאי איכות סביבה

הימנעות מעצירות ,  מסוייםכאשר מדובר בהקפדה על גובה מהירות, לנהיגה בטיחותית יותר

אנשים יכולים לאמץ סגנון נהיגה שהוא גם בטוח , כלומר.  'וכו, תכנון מראש של הנסיעה, פתאומיות

   . יותר מתוך מניעים של שמירה על הסביבה

הדבר מתבטא גם בעמדות חיוביות שיש , עם התחזקות המגמה העולמית לשמירה על הסביבה  

גם אם הדבר דורש מאנשים , הסביבההשמירה על ה יותר לקדם את ומוכנות גבוה, לציבור בנושא

, 2008מחקר שנערך באירופה בשנת מ, כך למשל. ממצאי סקרים מבטאים מגמה זו. וויתור או מאמץ

 עולים ממצאים לפיהם הציבור מביע נכונות גבוהה לאמץ התנהגויות, בתחום הבטיחות בדרכים

 עבור ארגון שמקדם TNS נערך על ידי חברת סקרים המחקר. שיכולות לקדם שמירה על הסביבה

 12 -המחקר נערך ב  10. ושותפיוResponsible Young Driversבטיחות בדרכים בקרב צעירים בשם 

האם תהיו מוכנים לשנות את הרגלי הנהיגה 'כתשובה לשאלה . ארצות באירופה במדגם מייצג

ר להפחית גזים רעילים ותהיה יותר יעילה היומיומיים שלכם לנהיגה שתהיה אקולוגית יותר ותעזו

, יהיו מוכנים לשנות את התנהגותם" בהחלט"ענו שהם ) 63%(רוב המשיבים  , 'מבחינת שימוש בדלק

ממצאים .  הביעו נכונות לכך90%כמעט , כלומר. שהם יהיו מוכנים" חושבים" אמרו שהם 26% - ו

 . מוכנים" בהחלט" ענו שהם 90%ל כאשר בחלקן מע,  נמצאו בכל הארצות בהן נערך הסקרהאל

  

בהתנהגות  למצוא ערכים ישסביבה מדגישים שכדי לקדם נושאי סביבה החוקרים בתחום      

.  )DeYoung, 2000; Geller, 1995; Kaplan, 2000 (הפרטשיתאימו להשקפת העולם של המומלצת 

להציג  כדאי,  סביבהחוקרילפי המלצת  .גם לתחום הבטיחות בדרכיםמסקנות  מגישה זו גזורניתן ל

 בהתאם לערכים ,)בטיחותיות-פרו, ומקביל(סביבתיות -לאנשים את היתרונות של התנהגויות פרו

כך , לבזבזאנשים אינם אוהבים , למשל .אבל לא תמיד מקיימים בפועל, היו רוצים לקדםאנשים ש

אנשים לא אוהבים  .אביםבזבוז משכמונעות , סביבתיות או בטיחותיות-להציג התנהגויות פרושניתן 

 כדי לאמץ התנהגות בטיחותית שיםודר ה לדבר על וויתוריםלא שולכן מומלץ, נוחיותם על לוותר

   . אישית וחברתיתהמבחינ, מתחשב באחריםהיתרונות של סגנון נהיגה ה לע לדבר אלא, יותר

 פטנטייםש קומחואנשים לרצון החוקרים מוסיפים שבקידום נושאי סביבה ניתן להתבסס על 

 תחושת קומפטנטיות של  לכן קידום;ערכיהםפי -עלפועלים ה, בעלי כישורים ומיומנויותאו ) כשירים(

ה לקדם אימוץ התנהגויות בתחום עשוי,  ערכים חשוביםתואמתהתנהגותם קהל היעד וידיעה ש

  בעתידולתרום לשימורה לחזק התנהגות עשויפעילות לכשעצמה הביצוע ,  יותר מכך.הסביבתי

)DeYoung, 2000; Geller, 1995; Kaplan, 2000 .(  הערות אלו תואמות את החשיבות שחוקרים 

    .הקהילה והארגון, המשפחה, מייחסים לחיזוק התחושה של מסוגלות ברמת הפרט

    

                                                 
10 http://www.ryd.be/en/study2008.php  
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קמפיינים בבטיחות ספרות בנושא של בכנושא מרכזי חברתיים אינו מופיע הערכים הנושא אמנם   

שמנסים לקדם את הנוהג בהקשר לנושא של למצוא התייחסות לערכים חברתיים  אולם ניתן ,בדרכים

, מצד אחד .שותים אלכוהולשהיתר  כ"ית/ תורןת/נהג"בת זוג שלא ישתו כ/ או בןחבר ל בחירתש

ועולה הטענה , יש ביקורת בספרות, אולם מצד שני. מדובר בערכים של דאגה ומחוייבות לאחרים

,  מפורשאופןבספרות בנושא זה אין התייחסות לערכים בם מערכים של שקמפיינים מסוג זה מתעלמי

מתבססים על , לפחות בחלקם, הקמפיינים, ניתן לשער שגם אם המחקרים אינם מציינים זאתאך 

ניסו , למשלבתחום של בריאות בקמפיינים באירופה .  חברתית ודאגה לאחרסולידאריות ערכי 

בהתאם  .)Wellings & Field, 1999( ל מניעת איידסע סולידאריות  תחושת באמצעותלהשפיע 

, םמחוקרי בטיחות בדרכים ממליצים לאמץ גישות מקידום נושאי סביבה ובריאות לתחו, לאמור לעיל

תושבים בקביעת יעדים של הקמפיינים הומדגישים את הגישה הקהילתית ואת חשיבות שיתוף 

)Gwilliam, 2008.(   

  

   מחדשמסגור

תקשורתיים היא קמפיינים של ה אפשרית השפע, ריות של תקשורת המוניםבהסתמך על תיאו

לקמפיינים , לפי תיאוריות אלו . היוםוהעלאתו לסדר )reframing ( מחדשהנושא " מסגור"

, ם בטיחות בדרכיםודיתקשורתיים עשויות להיות השפעות עקיפות משמעותיות מבחינת יעדיהם לק

, חלטותהמקבלי השל ת בדרכים לסדר היום של הציבור או כגון העלאת נושאים הקשורים לבטיחו

הקהילה או , השפעה על תפיסת נושאי הקמפיין כחשובים ועל חשיבות הצורך לטפל בהם ברמת הפרט

העברת מידע לגבי נושאים רלוונטיים ל כלייכולים להוות קמפיינים תקשורתיים , כמו כן. המדינה

 מקדמות נורמות חברתיות שעיצובע על ישפם עשויים לה וה,)או מידע שימושי, כולל פעילות אכיפה(

 צריכים להיות היעדים הטוענים שאלהיש חוקרים  .ת בפעילות אכיפהומכות מומלצות ותיוהתנהגו

 Elder et( ולא התמקדות בניסיון להשפיע על התנהגות הפרט , העיקריים של קמפיינים תקשורתיים

al., 2004.(  
  

הצליח בעיקר בכך שקידם מניעת , ב"בארה" האמת"קמפיין המכונה , מוצלחקמפיין המוערך כ  

הקמפיין , במקום להזהיר מפני סיכונים ולהטיף למניעה כנהוג : חיוביתדרךבני נוער בקרב עישון ב

ובכך , ביקורתית: לבחון את נושא העישון מנקודת מבט אחרת) צעירים(עודד את אוכלוסיית היעד 

של חשוב ניתן לשייך את הצלחת גישה זו לפוטנציאל ). Evans et. al, 2004(סגר מחדש את הסוגיה ימ

המעורר חשיבה מחודשת ותורם דבר ,  הצגת נושא באופן אחר מהנהוג-" סגור מחדשימ"המדיה ל

אבל היא , חוקרים מסבירים שהשפעת המדיה על עמדות הציבור אמנם מוגבלת. לשינוי עמדות בנושא

להשפיע על , כלומר; יזה נושא לייחס חשיבות ולמה לשייך אותועשויה להשפיע על ההחלטה לא

הגישה של מיסגור מחודש גם מתבטאת בגישה טקטית  ).Scheufele, 2000(מסגרת הדיון בנושא 

אבל מתבססת למעשה על עקרונות של העלאת נושא לסדר היום , שפותחה בתחום של בריאות הציבור

  . שךכפי שמפורט בהמ, וגישות של יחסי ציבור

  

ycMedia Advoca  

של המדיה  העלאת נושא לסדר היוםשהיו מודעים לפוטנציאל , בריאות הציבורמקצוע מתחום אנשי 

מחדש נושאים " למסגר"שאחד מיעדיה הוא , Media Advocacyפיתחו גישה הנקראת , ההמונית

שנדונה , עביר בעיהלהניתן , לפי גישה זו. המדיה ההמונית ומקבלי החלטות, בריאותיים עבור הציבור

לדיון בהיבטיה החברתיים ובמדיניות הציבורית הנוגעת לה , לרמת הכלל -בדרך כלל ברמת הפרט 
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)Wallack & Dorfman, 1996.(  מכאן ניתן להבין את אחת הביקורות המופנות כלפי קמפיינים

. ת היעדאת אוכלוסיו" להפחיד"תקשורתיים בתחום הבטיחות בדרכים שנוקטים בגישות המנסות 

מחזקים בקרב , למעשה, אלא, הטענה היא שקמפיינים מסוג זה אינם משפיעים לטובה על התנהגות

ובכך תורמים לתחושת חוסר היכולת , אוכלוסיות היעד את התדמית השלילית של בטיחות בנהיגה

 Media-ה העוסקים בתחום, עומת זאתל .)Hastings, Stead &  Webb, 2004 (להביא לשינוי

Advocacy וכן בגישות , ברמה חברתיתנורמטיבי המיועדות לקדם שינוי , תומכים בגישות חיוביות

 שתתמוך במדיניות המקדמת את הבטיחות עבור כל המשתמשים ,המיועדות להשפיע על דעת קהל

, בהתאם לכך). למשל מדיניות הקשורה לתכנון מעברים נגישים בטוחים להולכי רגל(בכבישים 

ע על בטיחות בדרכים לאו דווקא יהשפל יםעשויבבטיחות בדרכים שקמפיינים  חוקרים מדגישים

שתביא לתמיכת , אלא על ידי העלאת הנושא לסדר היום, באמצעות השפעה ישירה על התנהגות

 Global; השפעה על מדיניות הגבלת מהירות, למשל(הציבור ביישום מדיניות הנוגעת לבטיחותו 

Road Safety Partnership, 2002 .(  

  

:  את סוגיית הנהיגה במהירותבצורה מחודשת ניתן למסגר Media Advocacy - הלפי גישת  

, אלא כהתנהגות חברתית, מקובלפי שכ, במקום להתמקד בנהיגה מהירה כהחלטה של הפרט, למשל

מכאן שמיסגור יכול . מושפעת מההתנהגות של האחרים, כאשר ההתנהגות בכביש של כל אחד

 למיסגור מחודש של קמפיינים בתחום הבטיחות אחת הגישות.  כהתנהגות חברתיתלהתמקד בנהיגה 

קמפיינים תקשורתיים יכולים , כך למשל.  בדרכים נעשה בשנים האחרונות בהקשר לנושאי סביבה

ומחוייבות הדדית לשמור על בטיחות ובריאות למסגר את המהירות כנושא של אחריות קהילתית 

הפחתת שימוש , הפחתת זיהום אוויר(רה על הסביבה החברתית והפיזית או כנושא של שמי, הילדים

ברמה המקומית בבטיחות גם  Media Advocay- לשימוש בגישת הדוגמאותניתן למצוא  ).באנרגיה

 ;Blows, Ivers, & Chapman, 2005(  אלו לא היה דגש על מסגור מחדשדוגמאותלמרות שב, בדרכים

Gomm., et al., 2006.(    

  

 Edutainment - וש בתכניות דרמה ובידור שימ

 Edutainmentאו " חינוך- בידור"את השימוש בגישה המכונה קמפיינים תקשורתיים יכולים לכלול 

]EE[ , לפיה ניתן לשלב נושאים הקשורים בבטיחות בדרכים בתכניות דרמה ובידורRodriguez, 

 הספר לבריאות הציבור של  נקראת הפרויקט של ביתEE- לשימוש בדוגמאותאחת ה). (2002

כתוצאה ממפגשים של צוות הפרויקט . '80- שזכה לתהודה רבה בסוף שנות ה, אוניברסיטת הרווארד

 160 - של יותר מותעם יוצרים ומפיקים בהוליווד שולבו תכנים הקשורים לנהיגה ושתייה בעליל

,  כללו עלילות משנהתכנים אלה. פרקים של תוכניות בידור ודרמה בטלוויזיה בשעת צפיית שיא

-ולבחירת הדיאלוגים וקווי עלילה שהוקדשו לעיסוק בנהיגה אחראית ללא השפעת אלכוהול , סצנות

Designated Driver ,אלכוהול אינה שותה/שאינו") נהג תורן"בישראל " (ת/מיועדה ת/נהג"שהוא ה 

קמפיין תקשורתי  היה חלק מEE-השימוש ב. ה את האחרים לביתם/זאת שמסיע/ומתמנה להיות זה

סקרים הראו כי שיעור גבוה מאוד . רחב יותר שכלל תשדירים וסיקור תקשורתי בעקבות יחסי ציבור

בזמן יציאה לבילוי והעריכו " נהג תורן"ה רעיוןהכירו את , של צעירים נחשפו לתכנים אלה) 80%מעל (

  . Winsten, 1994)(את חשיבותו 
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שמשיקים או ,  היא צריכה להתבסס על תיאוריות ומודליםאך גם,  יש פוטנציאל רבEE-לגישת ה  

 .Sood, et al(שעליהן מתבססים קמפיינים תקשורתיים , חופפים לתיאוריות שינוי התנהגות והשפעה

בגישה אחת משלבים את הנושא או : מאופיין בשתי גישות עיקריות" חינוך- בידור" תחום ה ).2004

למשל כחלק , קיימות) כ מסחריות"בד(ות דרמה או בידור בריאותיים בתכני/התכנים החברתייםאת 

  על ידי דמות או מהווה פרק שלם בסדרהמיוצגלפעמים שילוב הנושא . ללא תמורה כספית, מהעלילה

)Beck, 2004 .(גם כשמשתמשים בבידור . בגישה שנייה מפיקים תכניות שלמות שמתמקדות בנושא

- ה תאחד היתרונות של גיש). Usdin et al., 2004(הגות ודרמה יש חשיבות למערך תומך בשינוי ההתנ

EE ולהציע פתרונות ומודלים חיוביים , מורכבּות, הוא האפשרות להציג דילמות)Singal et al., 

מדגישים את מעורבות אוכלוסיות היעד , בייחוד בהפקות של תכניות שלמות, EE-ת הגם בגיש). 2004

, Soul Cityת לכך היא הפעילות התקשורתית של ארגון הנקרא דוגמה בולט .ושותפויות בין ארגונים

שהפיק סדרות רדיונובלה וטלנובלה שעסקו בנושאים חברתיים רגישים כגון אלימות פיזית נגד נשים 

אחד היתרונות של השימוש בנרטיבים באמצעות דרמה ,  כאמור ).Usdin et al., 2004(מצד בני זוגן 

ים חיוביים להדגמת אימוץ התנהגויות חיוביות ולחיזוק המסוגלות ובידור הוא שניתן להציג מודל

בצורה לא מטיפה או , וניתן להציג, ניתן להציג ולחזק נורמות חיוביות, העצמית של הצופים

קידום לציאל לתרומה של תחום זה נטמכאן הפו. דילמות הקרובות לעולמם של הצופים, פטרוניסטית

 .  סיות שונותרב אוכלוקנושאי בטיחות בדרכים ב
  

  חברתיהשיווק ה תגיש

גישות ) ולפעמים במידה מוגבלת(שמאמצת ברמות שונות תחומית -א פעילות רבושיווק חברתי ה

מיועדת להשפיע ו ,המבוססת על תיאוריה ומודלים התנהגותיים וחברתיים, מתחום השיווק המסחרי

 עקרונותה  .מת הפרט והחברהאמונות והתנהגות כדי לקדם נושאים חברתיים בר, עמדות, על ידע

עבודה קהילתית , תקשורת, התנהגותי וגישת השיווק החברתי נובעים מתיאוריות של שינאת  המנחים

התמקדות  כוללים העקרונות אל. )Mckenzie-Mohr  & Smith, 1999; Smith, 2006( ועוד

, ל אוכלוסיות היעדמחקר מקדים כדי ללמוד עהחשיבות שיש ל, באוכלוסיות היעד ובמה שחשוב להן

 של תכנון מדוקדקו,  כתמורותות מחשיבןומה ה,  לגבי אימוץ ההתנהגות המומלצתןהחסמים שיש לה

,  מגיבים לתכניםחברי אוכלוסיית היעד בדיקה של האופן בו שהינה, שכולל הערכה מעצבת, כל שלב

י גם מאמץ גישה השיווק החברתבמקומות רבים  .לפורמט ולשימוש בערוצי התקשורת של הקמפיין

  .  והיישום נעשים בגישה שיתופית, השיטות, לפיה היעדים, שיתופית

   למחקר מקדים ולתכנון"העלות"או " מחיר"משמעות ה

. חברתיהשיווק ההנתפסת של ההתנהגות המומלצת הוא נושא מרכזי בתחום " העלות"או " מחיר"ה

 צמצםול, לאפיין, חשוב לזהות, יין המומלצת בקמפההנחה היא שכדי שאנשים יאמצו את ההתנהגות

הוא גישת השיווק החברתי עיקרון מנחה ב .ץ ההתנהגותומי לא אפשרי"מחסום"כ נתפסאת מה ש

שרק קשור בשינוי מוטיבציה או בהבנת , דבר קלכ  חדשהץ התנהגות בטיחותומילאהתייחס שאין ל

נקודת ראות אוכלוסיות היעד מ סוגי חסמים פוטנציאלים אתר ליש שולהעהמנחה מהעיקרון   .הסיכון

;  מוסרי בלתיגם אלא, יעילרק בלתי  אחרת הקמפיין התקשורתי לא יהיה 11,םצמצמולמצוא דרכים ל

כולל , לאמץ גישה שיתופיתשצריך ו; בטיחות הנורמות חברתיות שמונעות התנהגות בחון אתליש ש

 שיוכלו ליצור , והקהילהיצירת שותפויות בקהילה ובין רשויות וארגונים חברתיים ברמת החברה

   .תשתית תומכת

                                                 
  דוגמה לפרוייקט שהתבסס על עקרונות ופיתח מערך הסעה מיוחד בין מקומות שתייה מתואר על ידי החוקרים רוטשילד ועמיתיו  11
 )Deshpande, Rothschild & Brooks, 2004 .(  
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שיכולים למנוע מהם , ישנן דוגמאות רבות לסוגי חסמים שונים בקרב אוכלוסיות יעד של צעירים

כמה דוגמאות עולות ממחקר שהתמקד . לאמץ התנהגויות שיכולות לקדם את הבטיחות בדרכים

במחקר זה החוקרים ). Otnes,1999 Treise, Wolburg &(בנהיגה של צעירים ושתיית אלכוהול 

, מצאו שכאשר צעירים חששו שהנהג או הנהגת שתו יותר מידי מכדי להיות כשירים לנהיגה בטוחה

רובם . שהם יגיעו הביתה בשלום" קיוו והתפללו"ובמקום זאת , הם לא העזו להביע את חששותיהם

ם מכירים היטב את במיוחד כאשר הם אינ, אמרו שהם אינם מעיזים להעביר ביקורת על האחרים

, רוב המרואיינים אמרו שהם חושבים שמאד קשה לשכנע צעיר ששתה לא לנהוג. הנהגים ששתו

רוב , לגבי הנהיגה שלהם עצמם, בנוסף. בייחוד כאשר אותם צעירים כבר נהגו לאחר שהם שתו בעבר

גים דווקא כי לדעתם במצב זה הם נוה, המרואיינים במחקר חשבו שהם יכולים לנהוג לאחר שתייה

הם גם הסבירו . וגם שרק האחרים נתפסים, הם גם האמינו שתאונות קורות לאחרים. בזהירות יתר

ממצאים אלה . כך שזו לא צריכה להיות בעיה, ובדרכים המוכרות להן, שמדובר בנסיעות קצרות

מנקודת ראות ,  ללמוד עליהם חסמים ותפיסות בקרב צעירים שחשובמדגימים סוגים שונים של

, לפי גישת השיווק החברתי. כדי לפתח התערבות תקשורתית שתנסה להתמודד עמם, הצעירים עצמם

החשש מתגובה , למשל(האימוץ של ההתנהגות המומלצת " עלות"צריך למצוא דרכים להפחית את 

כפי ). שלילית חריפה כאשר הם מיועדים לומר למשהו שהם אינם רוצים שהוא ינהג כי הוא שתה

עלולים רק להגביר את תחושת חוסר , הדגשת הסיכון או ניסיון להפחיד צעירים אלה, תשנאמר בספרו

  "). מקווים ומתפללים שיגיעו הביתה בשלום"הם : שהם עצמם בטאו אותה(האונים שלהם 

  או התנהגות " שלבי מוכנות", נורמות,  בהתאם לעמדותאוכלוסיות- אפיון תת–סגמנטציה 

 של אוכלוסיית היעדקבוצות -חלוקה לתת  לערוךניתן, יווק חברתיבהתאם לעקרונות המנחים של ש

 בתכנון תכני שיטה זו יושמה. 'וכושלבי מוכנות  ,חסמים משותפים, לפי עמדות לגבי ההתנהגות

מסוים בהתנהגות " שלב מוכנות"ם בהמצוייאנשים צרכי קמפיינים תקשורתיים המותאמים ל

המיושם בתכניות , ה זו מבוססת על מודל תיאורטיגיש). Maibach & Cotton, 1995(המומלצת 

לפי מודל .  שהוצג בפרק זה"שלבי המוכנות"המכונה המודל של , התערבות רבות בתחומי הבריאות

מוכנותם לאמץ את ההתנהגות המומלצת או ליישמה באנשים שונים נמצאים בשלב שונה , זה

)Velicer & Prochaska, 2008 .(שיתאימו , י מיועד לכלול תכנים שוניםהקמפיין התקשורת, כלומר

 יהיו תכנים שיתייחסו לאנשים, כלומר.  שלהם" שלב המוכנות"לפי , קבוצות שונות-לאנשים בתת

כבר חשבו על כך אשר  וכן תכנים שיתאימו יותר לאנשים ,ץ התנהגותומיכלל לא חשבו על אש

אנשים , למשל(רח חייהם אבל לא יודעים בדיוק איך לשלב זאת באו, ומתכוונים לעשות זאת

, יסעו מהר מידי למקום עבודתםישחושבים על כך שעדיף שהם יצאו בשעה מוקדמת יותר כדי שלא 

 צריכים ,אחר" שלב"הנמצאים ב, אנשים אחרים. )סידור לילדיםאבל לשם כך הם יצטרכו למצוא 

עשויות ל הקהל ש" סגמנטציה"לגבי תובנות דומות . חיזוקים כדי להתמיד בשינוי באורח חייהם

הן , לעלות ממודלים תיאורטיים אחרים למיפוי עמדות אוכלוסיית היעד וצרכיה לגבי השינוי המתוכנן

היא בחלוקה " שלבי המוכנות"תרומתו של מודל . ברמת הפרט והמשפחה והן ברמה החברתית

 של מנקודת ראותה, "שלבים"לשלבים ובדגש על חשיבות בדיקת האתגרים הקשורים לכל אחד מה

  .אוכלוסיית היעד

, כך למשל. אוכלוסיות יכולה להיות גם לפי האופן בו האנשים מתייחסים לנושא-חלוקה לתת  

לפי קבוצה אחת של . קבוצות שונות בהקשר לנושא של נהיגה במהירות גבוהה-חוקרים מאפיינים תת

ע במהירות מעל שכלל לא מתכוונים לנסונהגים כ האוכלוסיות-ניתן לאפיין את אחת מתתחוקרים 

 ואוכלוסייה נוספת, אוכלוסייה אחרת כוללת נהגים שיש להם כוונות נמוכות לעשות זאת ,למותר

זאת לעומת נהגים שיש להם כוונות חזקות לנסוע , אנשים שיש להם כוונות ברמה בינוניתכוללת 

ן מכוון נהנים ואולי הם אף נהגים שבאופ, ונהגים שיש להם כוונות חזקות מאדמעל המותר במהירות 

  .)Lawton et al., 1997  (לקחת סיכונים
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  עקרונות מנחים בשיווק חברתי

למשל (  ביישומיה השונים השיווק החברתי תגיש המשקפים אתמנחים מרכזיים  עקרונות עשרהלהלן 

- Andreasen, 1995; Kotler, Roberto& Lee, 2002; Mckenzie-Mohr & Smith, 1999; Smith, 

2006 :(   

 במה מתמקדות  כל ההחלטות- במרכז התכנון והביצוע צריכה להיותוכלוסיית היעד א .1

 .היעד לאוכלוסיית ומתאים שחשוב
 . מבחינת ערכים ותועלותללמוד מה חשוב לאנשים  .2
 מבחינת אוכלוסיות ,לאימוץ ההתנהגות המומלצת" חסמים/מחירים/עלויות"ללמוד מהם ה  .3

 ."תחרות" ומהי ההיעד
   .עצמית של אוכלוסיית היעד ברמת הפרט והקהילההמסוגלות ה לחזק את תפיסת  .4

 .םמולצמצ , אוכלוסיית היעדמנקודת ראות, חסמים"/מחיר" ה עםלמצוא דרכים להתמודד  .5
גם כאמצעי  ,להדגים התנהגות שמקדמת את נושא הבטיחותכדי מודלים חיוביים להציג   .6

   .לחזק נורמות חיוביותכאמצעי לחזק מסוגלות עצמית וגם 

 מעבר ,"ערך מוסף" וות תמורה חיוביתיולמצוא מה יכול לה, לשים דגש על תמורות חיוביות  .7

  .למה שקשור ישירות לנושא
   .לא מבינים מהחומרים/לבדוק מה אנשים מבינים :לערוך הערכה מעצבת  .8

 )סגמנטציה/פילוח (אוכלוסיות-ולהתייחס בהתאם לתתאת אוכלוסיית היעד לאפיין   .9
 נורמות חברתיות כים חברתיים וללהתייחס לער   .10

  

ות עניקמהאבל הם משקפים גישות ,  השיווק החברתית אינם מיועדים לייצג את כל גישהעקרונות אל

 נגישות של משאבים כדי שאנשים יוכלו לאמץ עודדותמ, נקודת הראות של אוכלוסיית היעדחשיבות ל

  חיוביאופןים חברתיים בות לקדם נושאבקשומ, נמנעות מהאשמה, את ההתנהגות המומלצת

   .התחשב בנורמות ובערכים חברתייםול

ולכן , מתייחסת לנושא של שינוי התנהגות מנקודת ראות של אוכלוסיות היעדגישת השיווק החברתי 

התנהגויות לאנשים אינם מאמצים המלצות בגינן נמנעת מלהציג גישה שיפוטית לגבי הסיבות ש

אנשים אינם מאמצים ו במידהההנחה היא ש. ן לאמץ אותנראה שהיו צריכים" באופן הגיוני"ש

, שות זאתיש חסמים שמונעים מהם לע, "לטובתם"לכאורה פועלת למרות שהיא , התנהגות מסויימת

, בהקשר זה. עמםלזהות אותם ולהציג דרכים להתמודד ויעדי  השיווק החברתי , או סיבות אחרות

" רציונליות" על הנטייה לייחס ותות המערערהמרכז לשיווק חברתי בבריטניה מסכם כמה המלצ

  : חברתיהשיווק התחום ממסקנות גם סכמות המ, ע ארב מתוכן נציג שינוי התנהגותיהתהוותל

כך שהשינויים , שניתן לקבלו כמובן מאליו,  ואינה דבר סטטי מתמשךהתנהגות היא דפוס פעילות) א( 

ת מסוימכדאי לנסות ולהשפיע על התנהגות מכאן שלא ; בה קורים בהקשרים שונים ובזמנים שונים

  .כאילו היא עומדת בפני עצמה

 להימנע מלחשוב שניתן ישש, מכאן; קשה למצוא עקביות מלאה בהתנהגות אנשים לאורך זמן) ב(

  .מסוים בלבד" הגיון"או שאנשים פועלים לפי " לתמיד"לשנות התנהגות 

, )לפחות במושגים של אדם חיצוני לכך(תנהגות הובין לכאורה בין ידע " לוגי"אין לצפות לקשר ) ג(

  .מכאן שהקניית ידע או מידע על סיכונים לאו דווקא מתקשרת להתנהגות

ולא מעורבים בה חשיבה או שיקול דעת , א תוצר של הרגלוחלק גדול מההתנהגות היומיומית ה) ד(

  . מעמיק
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  סיכום סקירת הספרות 

אלא להציג בקצרה גישות ,  התיאוריות השוניםסקירה זו אינה מיועדת למצות את כל סוגי

נושאי ,  שונים בתחומים של בטיחות בדרכיםקמפיינים תקשורתיים שימוש בןתיאורטיות שנעשה בה

שיעדם הוא לקדם קמפיינים תקשורתיים על פיהן מתוך הסקירה עולות ההמלצות . בריאות וסביבה

 תפיסת  שיפעלו לחיזוקים לכלול אלמנטים צריכחברתיות- מניעתיות או פרו/התנהגויות בטיחותיות

למשל שימוש במודלים  ( לגבי התנהגות זוקבוצת ההתייחסות או הקהילה,  ברמת הפרטהמסוגלות

שהפער בין ידע הספרות מצביעה על כך .  והחשיבות של שימוש בגישות של נורמות חברתיות)חיוביים

מחוסר ידע בהכרח אינו נובע ) טיחותית יותרבאימוץ התנהגות (לבין התנהגות בפועל ) לגבי סיכונים(

מכאן עולה ביקורת על . 'מגורמים שונים הקשורים לתפיסת מסוגלות וכואלא , או מודעות לסיכונים

להביא לפי המודלים והממצאים בספרות יכולים ש, שימוש במוות ועל שימוש באיומים ובהפחדה

 הייתה התייחסות גם ת הספרותבסקיר .ת סוגיות אתיות קשויםמעלאף  ולתוצאות הפוכות מהרצוי

 כיוון שהנושאים הקשורים בבטיחות בדרכים חשובים לאנשים, לפי הספרות. טיבייםילהיבטים קוגנ

עדיף שהפנייה תיעשה באמצעות ,  ולאורך זמן מעמיקאופןלהשפיע על אנשים בהיא וכיוון שהכוונה 

כולל התייחסות לטיעוני נגד שיכולים , יה אלבורצהמעודדים, טיעונים המבוססים על לוגיקה וערכים

או לתת להם מידע , אותם מפניהם" לחסן"שצריך , כלומר (ושאנשים יצטרכו להתמודד איתם, לעלות

  . )אתםכיצד להתמודד 

  

 עקב .קידום בריאות ובנושאי סביבהתחום הסקירה התייחסה לגישות בהן נעשה שימוש ב

גישות אלו יכולות , ים אלה לתחום הבטיחות הדרכים בין תחוממספר גורמים חשוביםשל הדמיון 

 .תקשורתיים בתחום הבטיחות בדרכים בתחום של קמפיינים ותלתרום לפיתוח דרכי חשיבה אחר

והסקירה התייחסה לקמפיינים התקשורתיים ,  של נורמות חברתיות חיוביותזהנושא חשוב הוא 

כדי , י השכיחות של התנהגויות חיוביות מיידעים את אוכלוסיות היעד לגבעל פיהשמאמצים גישה 

כאן הוזכרו היתרונות והמגבלות של .  הדוגלים בהןהולחזק את אל, להדגיש את  הנורמטיביות שלהן

.  נטיבות שמדגישות תפיסות של נורמות מחייבות וערכים חברתייםרוההצעות לאלט, גישה זו

ב הנושאים הבטיחותיים בתכניות שילו, הראשונה: הסקירה התייחסה גם לשתי גישות אסטרטגיות

. ולהציע פתרונות ומודלים חיוביים דילמותשיכול לאפשר הצגת , דרמה ובידור בערוצי מדיה שונים

שאחד העקרונות המנחים שלה הוא שפעילות לשינוי התנהגות צריכה , גישת השיווק החברתי, השנייה

להתמודד ות  צריכןבחסמים שהו, במה שחשוב להן, להתמקד בנקודת ראות של אוכלוסיות היעד

  .זאת במקום גישה שיפוטית.  כדי לאמץ את ההתנהגות הבטיחותית המומלצתאתם

  

המקורות השונים מדגישים עיקרון מנחה בפיתוח קמפיין המיועד לשנות התנהגות של 

יש , "לטובתם"למרות שהיא לכאורה , ימתם אנשים אינם מאמצים התנהגות מסושאוהוא , אנשים

 החברתי הם הקמפייןהיעדים של ש מכאן . או סיבות אחרות, מונעים מהם לעשות זאתחסמים ש

מנקודת ראות אוכלוסיות , אתם אותם ולהציג דרכים להתמודד התבסס על מחקר מקדים  שמזההל

או אפילו ( שהיעדים של קמפיינים תקשורתיים יכולים וצריכים לכלול יןמצובספרות ,  לבסוף.היעד

, כך שאנשים יראו אותה למשל,  או הבטיחות בדרכים סוגיית הנהיגהשלחדש " רמיסגו"ב) להתמקד

 למיסגור מחודש של קמפיינים בתחום דרכיםאחת ה. ולא ממוקד בהתנהגות של הפרט, כנושא חברתי

סקירת . ה בשנים האחרונות בהקשר לנושאי סביבה ומחוייבות חברתיתתהבטיחות בדרכים נעש

 ,ניתוח הממצאיםלגים תיאורטיים ששימשו את צוות המחקר לתיאור ו מציגה גישות ומוש,הספרות

  . ולפיתוח ההמלצות
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  שיטה .2
  

   המחקרשלבי 
 :  השלבים הבאים8המחקר התנהל לפי 

קמפיינים של בטיחות בדרכים לגבי חות שפורסמו ושלא פורסמו " מאמרים אקדמיים ודואיתור )1(

כולל מאמרים שערכו ניתוח תוכן של , חום וקריאה של מאמרי מחקרים בתמשיקיםנושאים בו

   ). Slater, 1999למשל (תכני קמפיינים 

נבנתה . גרמנית וצרפתית, בשפות אנגלית, אתרי אינטרנט של קמפיינים לבטיחות בדרכיםאיתור  )2(

בהתבסס על הקריטריון , ולאחר בחינתם הוחלט אילו קמפיינים לכלול בניתוח, רשימת אתרים

נטיות לאומית ועל בסיס נגישות לחומרים ווי ארגון ציבורי בעל רלשהקמפיין הופק על יד

, אוסטרליה: המדינות הבאות 17 - מהקמפיינים הכלולים במחקר היו. באמצעות האינטרנט

, נורווגיה, ילנדז-ניו, אירלנד, הולנד, גרמניה, יוון, צרפת, דנמרק, קנדה, בלגיה, אוסטריה

ארגון האיחוד האירופי ומ ומ,ארצות הברית, בריטניה, דספר, אפריקה-דרום, סינגפור, סקוטלנד

 . הבריאות העולמי

תועדו החומרים מהקמפיינים שהוצגו בעיקר בארבע השנים , לאחר סקירת אתרי הארגונים )3(

הוחלט . עלונים ומודעות, כרזות, חומרים אלה כללו פרסומות טלוויזיה ורדיו. האחרונות

מעבר ברמזור , הסחת דעת, עייפות, מהירות,  ונהיגהשתייה:  נושאים עיקרייםשישהבלהתמקד 

 הניתוח המתוך אל.  בניתוחקמפיינים נכללו 85 .יםהנהג על נוסעים ברכבהשפעת ו ,באור אדום

, ) קמפיינים30מעל ( שתייה ונהיגההנושא הדומיננטי בקמפיינים היה .  קמפיינים66הכמותני כלל 

 מופיעה  על פי נושאים הקמפיינים שנכללו בניתוחלכל תרשימ. 1כפי שניתן לראות  בטבלה מספר 

  .2בטבלה מספר 

תמות זוהו ותוארו : תהליך זה היה מחזורי. זיהוי וניתוח ראשוניים של התמות לשינוי התנהגות )4(

   .ולאחר מכן אורגנו על פי קטגוריות, בפרטים ונדונות בין חברי צוות המחקר

. בניה תיאורטית בספרות על שינוי התנהגותניתוח חומרי הקמפיינים על פי התייחסותם לה )5(

 התבסס על מידע מחומרי הקמפייניםב,  ואפיינןהניתוח זיהה את סוגי השיטות בהן נעשה שימוש

 או גישות יסודות לזהות פערים בשימוש ב כדי- מסגרות העבודה הקונספטואליות מהספרות ועל 

   .לשינוי התנהגות בדגימה

תהליך הקידוד . פותחה חוברת קידוד והמידע קודד על פיה. ןניתוח כמותני של חומרי הקמפיי )6(

פיתוח חוברת הקידוד תרם גם לניתוח האיכותני על ידי יצירת . כלל הוספת קטגוריות חדשות

   .הבחנות נוספות בתוך הקטגוריות הקיימות

תיאור השיטות והגישות .  מהניתוח האיכותניההממצאים מהניתוח הכמותני עם אל שילוב )7(

ניתוח . באמצעות מידע המתייחס לשכיחויות השימוש בגישה בסוגים שונים של קמפייניםהועשר 

הקטגוריות והשכיחויות היחסיות של תמות מסוימות בין , זה שילב את ניתוח התמות שזוהו

 . הקמפיינים ובין קטגוריות מסוימות

וי התנהגות דיון בממצאים והתמקדות בנושאים מרכזיים שעלו ביחס לסוגי הגישות של שינ )8(

 ולגישות שנעדרו מהקמפיינים על פי תיאוריות מרכזיות לשינוי יסודות ול,בחומרי הקמפיינים

   . ובקידום נושאי סביבה בקידום בריאותהמקובלותגישת שיווק חברתי והתיאוריות , התנהגות
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  הקמפיינים ומספר הקמפיינים בכל נושאנושאי  – 1טבלה מספר 

 
מספר   הנושאים

קמפיינים  

  32  ")נהג תורן"כולל (שתייה ונהיגה 

  20  מהירות

  8  עייפות

  7  )כולל טלפונים ניידים(הסחת דעת 

  6  )כולל נוסעים ברכב(נהגים צעירים 

  4  עירוב נושאים

  3  סדר ונימוס , התחשבות

  2  אור אדום

  2  גלגליים -התחשבות בכלי רכב דו

  1  מתן זכות קדימה בצומת

  85  כ"סה

  

  

  .   בהמשךבמחקר על פי נושאיםשנכללו הקמפיינים  רשימת – 2טבלה מספר 

  

  

  לשינוי התנהגות והשפעה בחומרי הקמפייניםמרכזיות גישות אפיון 

   :ניתוח חומרי הקמפיינים אופיינו ארבע גישות עיקריות לשינוי התנהגות והשפעהלאחר 

   והעלאתם"שליליים"רגשות לפנייה   )א(

  פנייה לשיקול דעת )ב(

  "טיפים"מסוגלות עצמית ו, מודלים חיוביים,  חיוביותתמורות) ג(

   מחוייבות ונורמות חברתיות , ערכים) ד(

  

זה אפיון  .המפורטים בהמשך, ה אבחנה בין סוגים ואפיונים שוניםרכבתוך כל אחת מהגישות נע  

בו ערך שבמחקר ) Slater, 1999( סלייטר ל שאפיוןלבאופן כללי דומה שנעשה במחקר של גישות 

 ועל בהתבסס על תאוריה .ב בנושא שתיית אלכוהול ונהיגה"יתוח תוכן כמותני של תשדירים מארהנ

, הצגת מודלים, פנייה להפחדה :סלייטר הציע ארבע קטגוריות דומות,  אחריםהצעות של חוקרים

ה ערכ נהנוכחיבמחקר , אולם .ויצירת אמפתיה, )testimonial" (עדות"הצגת מידע ו, פנייה לרגש חיובי

 בין פנייה  עמדנו על ההבדליםובשונה מסלייטר, סוגים שונים של פנייה לרגשות חיובייםין אבחנה ב

מחקר זה התמקד , בשונה ממחקרים קודמים 12.יה לבין פנייה לאנשים לא לפגוע באחריםתלאמפ

, כןכמו . לאור מה שעלה בניתוח החומרים,  ופירוט וריאציות בתוך הגישותשל הגישות  מפורטבתיאור

  . לבין מה שמומלץ בספרות בקמפיינים שימוש בגישותבין ביקורתי את הפער אופן בבחןמחקר זה 

                                                 
כיוון שהוא ,  הקטגוריה של יצירת אמפתיהאת) Slater, 1999( סלייטר תתיות בהגדריניתן להצביע על בעי, למעשה 12

כפי , אולם.  בין הפחדה לבין פנייה חיוביתתנמצאו,  באחרשל פגיעה כסוג פנייה שמדגישה את הפוטנציאל השלילי המגדיר
 צורךישה דאגה ואכפתיות לאחר לבין פנייה שמדגישה גחנה בין פנייה שמד אברוךניתן גם כאן לע, ח"שמתואר בהמשך הדו

האחד יותר לכוון דאגה לאחר : אולם הדגשים שונים, אין כאן סתירה. אשם ומלא חרטהחוש זהר כדי שהאדם לא יילה
   .והשני מתמקד באינטרס של האדם עצמו
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   ושנה ארגון, מדינה, נושארשימת הקמפיינים במחקר לפי  - 2 מספר טבלה
, נמצאו בזמן המחקר באתר**   -קמפיינים מסומנים ב;  לא נכללו בניתוח הכמותני *  -קמפיינים מסומנים ב

   סיסמה – S;  הקמפיין שם-N; ע מתי הקמפיין התחיללא ידו

 

Year/Name or Slogan Organization Country 
 

 Distraction 
 

2007 Transport Accident Commission (TAC) Australia 
 

2000 – present / 'Just like that' (S) Road safety task force Australia 
2005 – present / 'Be Smart. Be Safe' (S) Insurance Bureau of Canada Canada 

 
'Keeping Canadians Safe' (S)** Transport Canada Canada 
2006-7 / Think!  (N)  Department for Transport UK  
2007-8 /  'No podemos conducer por ti' (S) Direccion Gral. De Trafico (DGT) and the ministry 

of interior affairs 
Spain 

2005-2006 / 'Good drivers just drive' (S) South Australia Road Safety  
Department for Transport, Energy and Infrastructure 

Australia 

    Novice drivers – General 
 

2005-2009 / 'For my girlfriend' (S) For My Girlfriend UK 
2008 /  Young drivers campaign Road safety Scotland Scotland 

 
2008 / 'this is the real life' (S) Transport for London U.K 

 Novice drivers – Passenger against Reckless driving 
 

2007 – present / 'UR the spokesperson' (S) Ad Council  and National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) 

U.S   

1999-2001, 2004-2007 / 'Speak out!' (N)* Norwegian Transport Agencies Norway 
  

2008 / 'Drive carefully. You're tough, but you're 
not invincible' (S)*  

The British Army Agency U.K 
  

    Fatigue 
 

2004 / 'Lost' (N) Transport Accident Commission (TAC) Australia 
 

2007 Office of Road Safety – Government of Western 
Australia 

Australia 

2007 / 'Big hit' (N) Transport Accident Commission (TAC) Australia 
2005-8 / Think!  (N) 'Tiredness Kills' (S) Department for Transport UK  
 'Wake up and get some sleep' (S)** National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA) 
U.S 

** American Automobile Association (AAA) 
Foundation for Traffic Safety   

U.S 

2007-8 / 'Wake up to the warnings' (S) Land Transport New Zealand 
'Road Safety. All [are] responsible' (S)** The French Government site for Road Safety of the 

French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable 
Development and Land Planning 

France 
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   2 טבלההמשך 

 

Year/Name or Slogan Organization Country 
 

Speed 
 

2001 – 2007 / 'Wipe off 5' (S) Transport Accident Commission (TAC) Australia 
 

2009 / 'Pictures of you' (S)* Transport Accident Commission (TAC) Australia 
 

2007 / 'No one thinks big of you' (S) Roads and Traffic Authority (RTA) (New South 
Wales government) 

Australia 

2008 /  'Slow Down Roadshows' (N)* Roads and Traffic Authority (RTA)  Australia 
2002 – 2009 / 'SpeedBlitz Blues' (N)* Roads and Traffic Authority (RTA)  Australia 
2007-8 / 'You can lose your license in a flash', 
'Get behind us' (S) 

Office of Road Safety - Government of Western 
Australia 

Australia 

2000 – present / 'Just like that' (S) Road safety task force Australia 
2001 – 2006 Queensland government - Queensland transport Australia 

 
2008 / "Si vous roulez trop vite, vous ne le verrez 
pas" (N)* 

Institut Belge Pour la Securite Routiere Belgium 
  

2004-5 /  Think! (N) 'Slow down' (S) Department for Transport UK  
2009 / Think! (N) 'Kill your speed or live with it', 
'It's 30 for a reason' (S)* 

Department for Transport UK 
 

2007 / 'Mess' (N)* Department of Environment (DOE) and the 
National Safety Council (NSC) 

Ireland  
 

** National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) 

U.S  

'Stop climate change' (S)** The German transportation club Germany 
'And how do you drive' (S),  'Hi Speeder, we are 
waiting' – 'Hallo Raser, wir warten'  (S)** 

German council for road safety Germany 

2006 / 'The faster you go the bigger the mess' (S) Land Transport New Zealand 
2007-8 / 'The faster you go the bigger the risk'  (S) Land Transport New Zealand 
2006 / 'Speed Bandits' The Danish Road Safety Council Denmark 

 
Crash Caught in Reverse**   The Danish Road Safety Council Denmark 

 
2007-8 /  'No podemos conducer por ti' (S) Direccion Gral. De Trafico (DGT) and the 

ministry of interior affairs 
Spain 

Red light running 
 

The National Campaign to Stop Red Light 
Running** 

The National Campaign to Stop Red Light 
Running 

U.S 

2009 / 'Don't run red lights' (S) The Leicester, Leicestershire & Rutland Safety 
Camera Scheme - The Local Authority Road 
Safety Officers Association 

U.K  
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 2 טבלההמשך 

 
*  Designated driver campaigns below

 
Year/Name or Slogan 

Organization Country 

    Drink Driving*  
2005 / 'you don’t have to be drunk to be a drink 
driver' (S)* 

Transport Accident Commission (TAC) Australia 

2006-2008 / 'Only a little bit over? You Bloody 
Idiot' (S) 

Transport Accident Commission (TAC) Australia 

2009 / 'we'll catch you before someone gets 
hurt' (S) 

Transport Accident Commission (TAC) Australia 

2007-8 / 'Drinking kills driving skills' (S) Office of Road Safety - Government of Western 
Australia 

Australia 

2008-9 / drink driving campaigns Office of Road Safety - Government of Western 
Australia 

Australia 

2009 /  'everyone hates a drunk driver' MAC – South Australia Australia 
2005-2008  South Australia Road Safety    Australia 
2007 / 'Drink drive. You lose' (S) Queensland government - Queensland transport Australia 
'Drink drive. You're a loser' (S)** Queensland government - Queensland transport Australia 
2000 – present / 'Just like that' (S) Road safety task force Australia 
2006-2009 bmvit (Bundesministeriums der Verkehr, Innovation 

und Technologie) 
Austria 

2003-2004 / 'Drink driving – you've too much to 
lose' (S)* 

Road Safety Scotland Scotland 

2007-8 / 'Drive alive', 'I'm fine to drive' (S) Drive Alive (non-profit organization) South Africa 
2007 / 'Alcohol is Alcohol, Don’t Drink and 
Drive' (S) 

Department of Transportation and Public Works, 
Nova Scotia 

Canada 

2008 / 'Arrive alive drive sober' (S) Ontario Community Council on Impaired Driving Canada 
'Are you still making excuses?' (S)** Insurance Corporation of British Colombia Canada 
2004 / Think! (N) 'Don't drink and drive' (S) Department for Transport UK  
2006 / Think! (N) 'Don't drink and drive' (S) Department for Transport UK  
2007 / Think! (N) 'Don't drink and drive' (S) Department for Transport UK  
2008 / Think! (N) 'Don't drink and drive' (S) Department for Transport UK  
2008 / 'Over the limit. Under arrest' (S) National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA) 
U.S 

2006 – present Mothers against Drunk Driving (MADD) U.S  
2006 /  Text message drink-drive campaign* Land Transport New Zealand 
2007-8 / 'No podemos conducer por ti' (S) Direccion Gral. De Trafico (DGT) and the ministry 

of interior affairs 
Spain 

2007 Traffic Police Singapore  
'Road Safety. All [are] responsible' (S)** The French Government site for Road Safety of the 

French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable 
Development and Land Planning 

France 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

39 

 2 טבלההמשך 

  

Year/Name or Slogan Organization Country 
 

    Drink Driving - Designated Driver 
 

2007-8 /  Skipper Program* Office of Road Safety - Government of Western 
Australia 

Australia 
  

2000 – present /  The Hero Campaign The John R. Elliott Foundation U.S 
2007-8 / 'Be the sober driver and take one for the 
team'  (S) 

Land Transport New Zealand 

2001- present / 'Bob' (N) Belgian Road Safety Institute (IBSR) and The 
Belgian Brewers' Association (CBB-Arnoldus) 

Belgium 

2001-present / 'Bob' (N)* Ministry of Transport with partners Holland 
 

2002 – present / 'Bob' (N)* Center for Research and Technology Hellas 
(C.E.R.T.H) & The Hellenic Institute for 
Transport (H.I.T) 

Greece 
 

Look Our for cyclists 
 

'Look again for motorcycles' (S)** Transport Accident Commission (TAC) Australia 
 

'Look out for cyclists' (S)** Transport for London U.K 
Give way at intersection 
 

2008-2009 / 'Don't gamble at intersections – bad 
calls can be deadly' (S)* 

Land Transport New Zealand 
  
Consideration, order and courtesy 
 

2006 /  Road Courtesy Campaign 'Pass it on' (S)* Singapore Kindness Movement in collaboration 
with Singapore Traffic Police and Singapore 
authorities 

Singapore 
   

'It pays to be careful' (S)** German council for road safety Germany 
2007 / European Road Safety Day* European Commission EU 

Mixed road safety issues (Drink driving, Reckless driving, Fatigue, Speeding) 
 

2007 / 'Crashed Lives'  (S) Road Safety Authority and Minister of Transport Ireland 
 

1997 – 2008 / 'Arrive alive' (N) South Africa’s road safety website South Africa 
2007 / 'Road marks'  World Health Organization and United Nations 

Road Safety Collaboration 
 

** 'Get in lane' (N) Road Safety Scotland Scotland 
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  זוועה ופחד, רתיעה, של איום "שליליים" רגשות עירור .3

  

רתיעה , זוועה, חרדה,  איוםפרק זה מציג כיצד יוצרי הקמפיינים ניסו לעורר רגשות שליליים של  

הספרות מ .מתוך כוונה לקדם התנהגות בטיחותית יותר בכבישים, בקרב אוכלוסיות היעד, ופחד

ר וריא עיה אחת הגישות הדומיננטיותעולה כי , קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכיםהבוחנת 

וש בחלק ניכר נעשה שימבגישה זו  .תחושות חזקות של איום ופחד מתוצאות תאונות דרכים

כפי שנכתב במסמכי ,  בגישה זוהמפורשתהכוונה  .)40% -כ( נוכחימחקר הה במדגם של מהקמפיינים

 ה בקרב אל של אימה או רתיעה"חזקה"הייתה להעלות תגובות רגשיות בעוצמה , ניםקמפייהכמה מ

יתן להעלות שעל ידי כך נ,  מסמכי חלק מהקמפיינים סמךלעגם כן , ההנחה היא .לקמפייןשנחשפים 

כך . שפיע על התנהגות האנשים שנחשפים לקמפיין התקשורתיהול, מודעות בקרב אוכלוסיות היעד

החודש יצא לדרך קמפיין עם תמונות גראפיות מאד ": בספרדקמפיין  נכתב במסמך של ,למשל

 הציבור הספרדי כדי שיתנהג בהתאם לחוקי הבטיחות בקרב לשוק גרוםאלימות המיועדות ל

, מתוך ניסיון להפחית תאונות בדרכים בספרד השנה על ידי יצירת מודעות. ים בדרכיםהבסיסי

הקמפיין הפירסומי משתמש בתקשורת חזותית כדי לתאר את התוצאות האיומות שקורות כתוצאה 

גישה דומה   13.")'וכו, מהירות גבוהה מידי, שימוש בחגורות בטיחות(שמירה על נורמות בסיסיות -מאי

כדי להעלות את , שמיועד לעורר שוק ותדהמה בקרב הצופים ,אירלאנדמ  בהסבר לתשדירניתן למצוא

המראה מדובר בתשדיר . מנסיעה במהירות גבוהה יותרגרם המודעות שלהם לנזק הרב שיכול להי

 The faster you go"המכונה , אנשים נפגעים כתוצאה מתאונת דרכיםבצורה גראפית כיצד מספר 

the bigger the mess " . מה שהוא  שהתשדיר מיועד לתקן את מסבירראש הרשות לבטיחות בדרכים

 לפגיעה שתיגרם ככל שנוסעים במהירות כך הסיכוי גדול יותר  על פיה"תההבנה הלאומי- אי"מכנה 

    14".טעם חזק של המציאות"התשדיר מיועד להציג . קטלנית לעצמנו או לאחרים

לעורר רגשות שליליים  בהם נעשה שימוש גישותות או שיט 11אופיינו מתוך ניתוח החומרים    

שחלקם נמצאו בגרסאות שונות בקמפיינים , או תחושת איום בקרב האנשים שנחשפו לקמפיינים

לרוב  שמוצגת ,מה שקורה לקרבנותיהןשל  של תאונות או הא דרמטיזציו הבולט המאפייןה. שונים

 של יסודהדרמטיזציה של התאונה אופיינה גם ב, בנוסף.  סוריאליסטי ולעתים באופן ריאליסטיאופןב

 בולט אחר יסוד. תאונה" פתאום"ו" רגיל" הצגת תמונה של מצב, כלומר ;")שוק (""הלם"הפתעה או 

גם כשנוסעים בשלווה עם בני משפחה או , עת הוא יצירת תחושה שהמוות מחכה לאדם בכל הופיעש

ת אחרשיטה . בית הספר או ממהרים לעבודהכגון איסוף ילדים מ, כשטרודים בעניינים רגילים

 לעורר רגש חזק הייתה שימוש בעדויות אישיות של אנשים שנפגעו או שאיבדו את הופיעה במטרהש

של זוועה או שליליים  יכולים לעלות בקרב הצופים רגשות הבמקרים אל. יקיריהם בתאונת דרכים

   .כעס על הנהגים שגרמו לאחרים מוות או סבל

רגשות אשמה וסבל של אנשים הצגת על ידי בצופים  רגש חזק עוררניסו לאחדים קמפיינים   

כאן זוהו שלוש גישות  .או כלכלי/ופסיכולוגי /נפשי" מחיר"על כך  תאונה ומשלמיםהקשורים ב

הצגת פגיעה בלתי הפיכה שנגרמה  ,הראשונה :תאונהתוצאות מאוחרות של עיקריות כדי להראות 

סבל עקב רגשי ,  והשלישית;ל של בני משפחת האדם שנפגע קשה או נהרגסבהצגת ה,  השנייה;לאדם

מעורר עצמו שלכש, חשוב לציין את נושא המוות, בהקשר זה, ולבסוף .אדם שפגע באחרים לשאשמה 

 )Henley & Donovan, 1999 ("מקרה מיוחד"ובספרות מאפיינים אותו כ, שליליותרגשיות תחושות 

   .ינים בחלק גדול מהקמפיודומיננטי

                                                 
13     http://www.dgt.es/portal/es/prensa_campanas/consejos_seg_vial   
14   http://www.northernireland.gov.uk/news/news-doe/news-doe-april-2007/news-doe-launch-of-mess.htm 
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קמפיין , ”For my girlfriend“. 2איור מספר 
בו מראים בחורים  בריטניה, ליום וולנטיין
  רה הורגים את בת זוגם צעירים לכאו

 ,The faster you go“. 4איור מספר 
the bigger the risk”)  ככל שתנהג

-ניו, )מהר יותר כך הסיכון גדל
  זילאנד

 Vous avez juste oublie un. 3איור מספר 
clignotant, Il est juste un peu mort  ) ' קצת

קצת הרגת , שכחת ונהגת מעל המהירות המותרת
 צרפת , )'אותו

נתערב שאתה מצטער שלא ישנת בבית של . "1איור מספר 

  בריטניה, Think שלTiredness Killsקמפיין , "חבר

 בניגוד להמלצות הספרות ' זוועה'של שימוש בתמונות דוגמאות 
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חשוב להזכיר , בקמפיינים שונים בתחום הבטיחות בדרכים" תמונות זוועה"בהקשר לשימוש ב  

כפי  . בתחוםהספרותאינה תואמת את המלצות " מראות הזוועה"הדומיננטיות של הצגת ש, שוב

לק  חאולם, "מסרים חזקים"ת הצגב למצוא מאמרים המצדדים יתןנאמנם , ן בסקירת הספרותישצו

מעורבים בפיתוח קמפיינים בבטיחות בדרכים שמתבססים על   נכתב על ידי חוקרים שהיוניכר מהם

הרחוקות  ,המדדים שלהם הם כוונות התנהגותיותכש, בתנאי מעבדהנעשו  וחלקם, גישה זו

חברתי השיווק הבתחום והספרות בתחום השפעה ושינוי התנהגות , לעומת זאת .התנהגות בפועלמ

 מהשלכותומסתייגת , רגשות חזקים שלילייםבמכוון  ותררוגישות המעה יעילות אתפות בחרימבקרת 

ספרות שמצדדת בהצגת גם , כאמור ).Hastings, Stead & Webb, 2004 (ן של השימוש בהותאתי

הצגת  עירור רגשות חזקים או שוללת חד משמעית  ואיום כאמצעי יעיל להשפעה על התנהגותסיכונים

ההתנהגות   חיזוק חיובי לגבי תועלתאו האיוםהצגת הסיכון ל מציעה להוסיף ו, בלבד"תמונות זוועה"

המסוגלות העצמית של אוכלוסיות היעד  תפיסת לגביו)  יעילה ואפקטיביתהיותהכלומר  (תמלצומה

 אינה  גרפיאופן איום חזק בתהספרות בתחום הצגלפי , כלומר ).Witte, 1998(לאמץ את ההתנהגות 

ולה לתרום לתופעה המכונה על היא, להפךאלא ,  המומלצתהתנהגותיישום הב על  לחיוהמשפיע

הספרות מציגה , כאמור, כמו כן ).Hastings, Stead & Webb, 2004( או תגובות הפוכות "בומרנג"

  ). Ruiter et al., 2003(טיעונים לגבי הבעייתיות המוסרית של השימוש בשיטות אלו 

במגע  האיום הקיים תת רגשות שליליים חזקים היא הדגשא להעלתת הנפוצוגישה משיקה לשיטו  

אם לא יאמצו את " לשלם"שאנשים עלולים " מחיר"כאן האיום הוא ה .והאכיפהרשויות החוק עם 

 ורר לעתמיועדגישה זו גם  . הכולל קנסות ומאסרמחיר  -  המומלצת לפי הקמפייןבטיחותהתנהגות ה

 מהגישות שמטרתן היא שונהאולם , הצופים או המאזיניםרגשות שליליים ותחושת איום בקרב 

שאנשים יכולים לדמיין שהוא יכול , איום קונקרטי יותר בכך שהיא מתייחסת לאו זעזוע הלםלגרום 

    .  בגישה זו נדון בהמשך.  יחסיתשסבירותו גבוההו, לקרות להם

  

   : בקמפייניםרגשות שליליים לעורר ושימשש, )החופפים לעתים (ן פירוט הגישות או האלמנטיםללה

  

  דרמטי / גרפיאופן בלאנשים או לרכב עצמוהצגת תאונה ומה שקורה  )1(

 בתשדירים דרמטיזציה של תאונה תתה הצג היי 15)40%- כ  ( רביםבקמפייניםוהופיעה ה שבשיטה ש

ן במקרים רבים נית .תיאורים ודימויים מפורשים, תמונות ושימוש בריאליסטי אופןב, או בכרזות

הנחיות לרשתות אף נלוו קמפיינים לחלק מהו, "תמונות זוועה"כאלו   בתשדיריםתמונותאת הלאפיין 

  בתיאוריםבלטו  גישותלושש . ילדיםהצפייה שלשידור שאין להראות את התשדירים האלו בשעות 

עט כמ(ונפגעים  וכיצד הם נמחצים,  התאונהבמהלךפגיעה באנשים את מהלך הלהראות ). א : הגרפיים

 במפורש מה קורה להראותמבלי  וכיצד הוא נמחץ,  להראות פגיעה ברכב). ב)בחמישית מהקמפיינים

). 6% - ב( או בחדר מתים  שכובות בצד הכביש,באופן דרמטיג גופות יהצל ). ג או)12% -ב (ונוסעיל

   .התייחסות לנושאים אלו בהקשר למוות בהמשך

קמפיין בתשדיר מ ,למשל. בו אנשים נהרגיםשפן  רבות לתשדירים שמראים את האודוגמאותיש   

מדבר עם אשתו נוהג ומראים נהג ש  בנהיגהניידהסחת דעת ושימוש בטלפון בנושא  Thinkבריטי של 

, גבר מתצופים בבתשדיר זה . במסך מפוצלמופיעים שני המשוחחים כש ,גותוך כדי כך נהר, בנייד

 מתוך תשדיר דוגמה אחרת היא .)6איור  (ו בטלפוןשה בחרדה מנסה לדבר איתיוהא,  מפניוניגרכשדם 

ומראים כיצד ,  אחד מהם נוהג לאחר מכן.יוצאים לשתותש שמתאר שני חברים מסינגפורקמפיין 

הכולל שיר פופ רך , דוגמאות נוספות הן סרטון דני על מהירות . נהרגהואו רכבו מתנגש ברכב אחר

                                                 
  . קמפיינים66כ הניתוח התבצע על "סה, הנתונים המספריים מתייחסים לקמפיינים שנותחו בשיטה הכמותנית בלבד  15
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ממחישים את מה שקורה , כלומר, "בהילוך אחורי"ותיאור התאונה , ברקע המנוגד לזוועת התאונה

 85ש במקום " קמ95 אישה שנהגה במהירות מדובר במקרה של. בתאונה קודם כאשר האדם נפגע

את מציג ההילוך האיטי . מראים כיצד המכונית פוגעת באנשים במכונית אחרתבתשדיר  ו,ש"קמ

, בדומה. האדם שנפגע וגופו המתרסקשל כריות האוויר הנפתחות והבעות הפנים , הזכוכית המתנפצת

וכוללים מכונית , מתארים פרטי תאונהתשדירים ברדיו וכרזות מקמפיינים אחרים , סרטונים

בדומה לתשדיר , התשדיריםחלק מ. מתהפכת או נמחצת כשמתנגשת בעץ או באובייקטים אחרים

בחלון המכונית ואת אנשים המתנגשים מקרוב מה קורה לתמקדים במה קורה לאנשים ומראים , הדני

סוג זה של תיאור מפורט יכול . או מראים גופות הנזרקות מחוץ למכונית, הבעות הפנים שלהם

 ,.Anti speeding campaigns – Queensland Gov: להימצא במודעות של הקמפיינים הבאים
Australia; Just like that - Speeding – Australian Road Safety Task Force; Just like that - 
Distractions – Australian Road Safety Task Force; Think – Slow down – U.K. Think – 
Distractions: cell phones – U.K; Crash caught in reverse – Speeding – Denmark; The 
faster you go the bigger the mess – New Zealand; The faster you go the bigger the risk – 
New Zealand; Be the sober driver and take one for the team – New Zealand; Drink drive 

shatters life – Singapore.  

  

   סוריאליסטיים יסודותהצגת תאונה עם  )2(

-על "באפיוןה נוסעיחומרים כללו סצנות דרמטיות של תאונות שמראות מה קורה למכונית ולחלק מה

ם שעולות ד כולל שימוש בצבעים חיוורים ודימוי של נשמות א;"סרטי אימה"אנר של 'בז" טבעי

 בנושא Thinkבקמפיין הבריטי  ים ניתן לראותי סוריאליסטיסודות לשימוש בהדוגמ ".למעלה"

 ,כמעט כחלחל, מאודעור גופה חיוור ,  ילדה ששוכבת בצד הכביש בצבעים מעומעמיםשמציג, מהירות

זילנדי - קמפיין ניוב". הרצה אחורה"בסגנון של חוזרת לחיים לבסוף היא נראית כ . מראשהיגרדם נו

כיוון ,  על מעין מיטה,ל הכבישכבות עושים בתאונות דרכים הרוג הם גופותובפוסטרים מוצגים 

  ). 5 איור( נהיגהבשנהרגו לאחר שנרדמו 

  

  "הלם" של יצירת הפתעה או יסוד )3( 

  או רגועהתיתסצנה שגרהצגת  תשדירים בקמפיינים שונים הוא כמהים שבלטו במאפיינאחד ה

ה לכך היא דוגמ.  תאונה-ופתאום ,  ברחוב עם עגלת תינוקצועדתאם כגון , פרתה בפעולה אלימההו

 שמציג,  מהירותבנושא Queensland Transport מהקמפיין האוסטרלי של ”no accident“ הסרטון

בצופים " להלום"ניסיון , כמו כן . נהרגיםןתאונות קשות בזו אחר זו וכיצד האנשים המעורבים בה

 Thinkשל ריטי קמפיין בתשדיר של  (ן באופנוע לפתעפוגעו  ברכבנהג נוסע שמציגניתן לראות בתשדיר 

 עשוי שנוצראו ההלם  ההפתעה יסוד .)שמדגיש שחשוב להסתכל סביב כדי לא לפגוע ברוכבי אופנוע

חשיפה לציין את הסברה לפיה כאן חשוב  . את התחושות השליליות של הנחשפים לתשדירלהגביר

). Hastings, Stead & Webb, 2004(והזוועה " שוק" את תחושת ההקהמ  כאלהחוזרת לתשדירים

 נעימה בלתיתחושה ההלהתמודד עם  ינסו תשדיר כזהשצופים או מאזינים לייתכן , כמו כן

מהמידע שהתשדיר מנסה להעביר לגבי הסיכון שניסו להציג תוסט בם יתשומת לו, רתמתעורש

)Witte, 1998.(   
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ים מקמפיין למניעת פוסטר, )' שתנהגשן לפני' ( ”.Sleep before you drive“. 5איור מספר 

  זילאנד-ניו,  והמשטרה New Zealand Land Transportנהיגה בעייפות של 

מתוך קמפיין על . 6איור מספר 

, THINKהסחות דעת בנהיגה של 
 בריטניה

 בניגוד להמלצות הספרות ואיום ' זוועה'המיועדות להמחיש של שימוש בתמונות דוגמאות 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

45 

  שעהמקום או בכל המוות מחכה לאדם בכל  )4(

. לאדם בכל שעה צפויכתוצאה מתאונת דרכים  מוות היא ש בקמפיינים שוניםנושא שחזר ועלה

 עם בני המשפחה בעת בנסיעה, בשעות הבוקר בדרך לעבודהמוות מתאונה יכול לקרות , כלומר

בנושא  היא תשדיר דוגמאותה אחת .כפריים בנסיעה בעיר או בנסיעה בכבישים באזורים; חופשה

מראים גבר נוהג במכונית עם בני  ,)Land Transport NZ; 2008(זילאנדי -ניו מתוך קמפיין עייפות

. ומתנגשמהמסלול והרכב סוטה , אולם לאט לאט הוא נרדם, משפחתו בנסיעה משפחתית שלווה

צעיר מראים   בנושא תאונות בצמתים) Land Transport NZגם כן של (זילנד -מניואחר בקמפיין 

 מחכהאינו , וא ממהר למקום עבודתוה .לישיבה חשובה המיועד להגיע ,מתעורר מאוחר בבוקרש

דוגמה נוספת שמציגה מוות שקורה לאדם בדרך הביתה  . ורכבו מתנגש ברכב אחר,בצומתמספיק 

אשה מדברת כבדרך  בתשדיר מראים . שימוש בטלפונים ניידיםממקום עבודתו מתייחסת לנושא של 

 ,כלומר .הוא נהרג בתאונהים שמראולפתע ,  מהעבודהבשובושגרה עם בן זוגה שמדבר תוך כדי נהיגה 

 ' וכושעקב הסחת דעת או מהירות גבוהה מהמותר, תיותקמפיינים שונים מראים מגוון סצנות שגר

בחיי השגרה מוות ה הקמפיינים יוצרים תדמית של נוכחות בכך. מסתיימים בתאונה קטלנית

  . נושא המוות מפורט בהמשך .נהיגהבהיומיומיים הקשורים 

  

אנשים המעורבים שמשלמים ה, טית של המחיר הפיזי או הרגשיהצגה דרמ )5( 

  ה ישירות או בעקיפיןתאונב

חשיפת הצופים לרגשות אשמה וסבל של אנשים דרך נוספת לעירור רגשות שליליים הייתה באמצעות 

 שלוש זוהוכאן  .או גם כלכלי/ופסיכולוגי /נפשי, פיזי" מחיר"על כך  תאונה ומשלמיםמעורבים בו היש

   :תאונהבשלבים מאוחרים לאחר  כבד סבל צגתות עיקריות להגיש

למשל , העיפגמהלאורך שנים סובל פיזית  מראים נהג ש- אדםהצגת פגיעה בלתי הפיכה שנגרמה ל  )א(

 .נושא זה עולה בהמשך גם בהקשר של שימוש בעדויות אישיות . בכסא גלגליםנכהמראים אותו כ

 יה ונהיגהינגד שת Crashed livesפיין האירי במסגרת הקמ Micilinסרטון העדות , הלדוגמ

בשני .  נגד שתייה ונהיגהQueensland transport במסגרת הקמפיין האוסטרלי של Nickהסרטון ו

הם יושבים , סרטונים אלה מוצגים נערים או גברים צעירים שעברו תאונה לאחר ששתו ונהגו

 קמפיינים 3 .פור התאונה שעברו ומספרים את סיבתמיכת אביזריםבכסא גלגלים או צועדים 

   ).4.5%(הציגו גישה זו 

 מראים בני משפחה או חברים - הרגפגע קשה או נסבל בני משפחת האדם שנדרמטיזציה של   )ב(

 להקפיד שמתעוררים בצופה יעודדו אותורגשות העולה השאלה האם כאן  .שאיבדו את יקיריהם

על הנהג שגרם למשל (כעס  שליליים של רגשות שמא אלה יהיואו , על התנהגות בטיחותית יותר

נושא שעולה ,  לעלות הוא אמפתיה כלפי בני המשפחה או רחמיםעשויסוג רגשות אחר ש .)תאונהל

שנכלל בקמפיין   בשם קתרין בסרטון,לדוגמה .שימוש בעדויות אישיותהקשר בהמשך בה

עם ילדיה במכונית שנוהגת מראים אמא ,  מהירותבנושא Queensland Transportהאוסטרלי של 

ה של הצעירה שנהרגה רצה תחבר . כיוון שלא שמה לב ונהגה מהר מדי,פוגעת בילדה על הכבישו

תשדיר אוסטרלי אחר מראה נהג שעומד המום ליד  .אליה ומתחילה לצעוק ולבכות בהיסטריה

 4 - בסך הכל גישה זו הופיעה ב.ומראים את האם זועקת מצער, תונסיע ילד שהרג בתגופ

   ).6%(פיניים קמ
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  Think   מקפיין. 7איור מספר 
“Kill your speed, or live with it”  

  בריטניה

    מתוך קמפיין בלגי על מהירות. 8פר איור מס
  

 מראים – אדם שפגע באחרים לשסבל עקב רגשי אשמה   )ג(

 לאחר שפגע  וחרטהאדם שסובל מרגשות אשמה קשים

 מוליכים הרגשות אןגם כאן עולה השאלה ל .באחר

להלן מספר  .השליליים שעולים בקרב הצופים

עבור החברה "למשל בקמפיין בריטי שנקרא  :דוגמאות

וחברתו ,  לא בטוחאופןבמראים צעיר שנהג " שלי

בריטי א תשדיר ידוגמה אחרת ה. מאושפזת במצב קשה

בו גבר רואה ילד שוכב ש) Think!) 2009מקמפיין של 

וטקסט התשדיר אומר , הוא הולךאליו בכל מקום ש

“Kill your speed, or live with it”  )כלומר)7 איור  ,

סיפור . האדם נושא עימו את האשמה לאן שהוא הולך

 . נמצא בקמפיין אוסטרלי,שמתמשך לאורך שנים, מהדו

שנקרא , 2005 משנת  TACבתשדיר האוסטרלי של

Haunted,אירועים שונים בחייו של גבר לאורך ציגים מ 

, החתונה של הבת שלו, מתבגר ומבלה עם הילדים שלו, 22בערך בן , כאשר הוא בפארק, שנים

בסוף .  ילד שכאילו מתבונן בוגים בתמונה גםצימהזה ובכל הזמן , במשך עשרים שנהכך , ועוד

 הגבר נתפס לאחר ה סצנה במציגים.  אינו משתנהוהוא ,לשזהו ילד שחסרה לו נע הסרטון מסתבר

בקמפיין של ממשלת בלגיה הוצגו שני סוגים . לאחר שנמצא שיכור, בה הוא פגע בילדשתאונה 

. הראש שלהם ישנה דמות של ילדבאחד הוצגו אנשים שבתוך . שונים של הצגה של רגשי אשמה

עומת ל. נמצא תמיד בראשואותו האילוסטרציה מיועדת להראות שהילד שהנהג פגע בו או הרג 

בתמונה הראשונה רואים איש ואישה כזוג הורים . אילוסטרציה אחרת מציגה זוג תמונות, זאת

אבל הפעם , ומהשה והילד בתנוחה דיהא, בתמונה נוספת. והאישה מחזיקה בילד קטן, מחייכים

, תמונות אלו מיועדות כנראה גם ליצור תחושת אשם. היא לא מחייכת והגבר לא נמצא בתמונה

  איור( בן הזוג/המשפחה שאבדה את האבכלפי אבל נראה שהדגש הוא דווקא על יצירת אמפטיה 
   .המוצג בסעיף הבא" עדות אישית"אמפטיה עולה כמרכזי גם בנושא של מתן ה עניין. 8)
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תמונות "אוסטרליה , TAC  קמפיין של  9איור מספר 
  ). 2009" (שלך

  עדויות אישיות של אנשים שנפגעו או שאיבדו את יקיריהם בתאונת דרכים  )6( 

תאונת רכב הייתה שימוש בעדויות אישיות של  אחת השיטות לעורר רגש כדי להרתיע אנשים מנזקי

של אנשים ) testimonial ("עדות"השימוש ב .בדו את יקיריהם בתאונת דרכיםיאנשים שנפגעו או שא

לפי סלייטר למשל . ניתן לסווג גישה זו בכמה אופנים, למעשה .ובל בקמפייניםשהדבר קרה להם מק

)Slater, 1999( ,אמפטיה והזדהות עם  כאשר הכוונה להעלות תחושות של, מדובר בגישה חיובית

ניתן לסווג את הגישה כפנייה לרגשות , מצד שני. הצער והכאב של קרבנות של תאונות דרכים

עורר כעס לגבי הנהגים שפגעו בקרבנות התאונה ובבני משפחתם שחיים עם כאשר הכוונה ל, שליליים

  .  האובדן

  

בקמפיינים במחקר נמצאו שני סוגים   

עדויות של ) 1: (עיקריים של עדויות כאלה

) 2(- אנשים שנפצעו קשה מהתאונה בעצמם ו

עדויות מילוליות או שקטות של קרובי 

 כשהם משלל, ו בתאונותנהרגהקרבנות ש

 נעשה בגישה זו. ים תמונה של יקיריהםמרא

, שימוש בשלושה קמפיינים במחקר

הינם בני משפחות ובקמפיינים האנשים 

הקמפיין , למשל. ולא שחקנים, אמיתיים

המכונה  )TAC  )2009   של האוסטרלי 

כאשר הכוונה לתמונות של  ("תמונות שלך"

אדם הנוסע מהר מידי ומצולם במצלמות 

ת של בני משפחה וגם לתמונו, מהירות

מראים תמונות שבני משפחה  מציג, )שנהרגו

נהגו במהירות גבוהה כששל יקיריהם שנהרגו 

.  )9 איור ( יקיריהםהקמפיין כולל אתר באינטרנט בו מציגים בני משפחה את התמונות של . מהמותר

נה  ששכלה את בם שמציג גם הוא אArrive aliveהקמפיין הדרום אפריקאי קמפיין אחר הוא 

 ,דומהאופן בו ; בשני הקמפיינים האמהות מתארות למצלמה את נסיבות התאונה.בתאונת דרכים

ההורים מתארים את נסיבות מות בנם בתאונת דרכים ,  האמריקאי)Hero" (גיבור"בקמפיין ה

   .בה החלו לאחר האסוןשומספרים על הפעילות 

  

 שכותרתה "Crashed lives"אירי של תשדיר טלוויזיה במסגרת הקמפיין ההיא דוגמא נוספת   

כשברקע קול אמה המספר , 17 -התשדיר מראה תמונות ממוסגרות ואלבומים של אמה בת ה". אמה"

היא מתארת , 2002ועל סיפור התאונה בה אמה נהרגה ביום וולנטיין בשנת , כיצד אמה אהבה לחיות

התשדיר ".  תאונת דרכיםאין לכם מושג כמה חיים נהרסים בעקבות"האם אומרת ש. את ההלוויה

 ואני חושבת עליה כל א שלהאמהאני יודעת כי אני "מסתיים כשהאם נועצת מבט במצלמה ואומרת 

שהמסר בה מיועד גם להורים וגם לצעירים מובאת בתשדיר ,  מסוג דומהדוגמה. "שעהכל , יום

. New South Wales, Roads and Traffic Authority [RTA]של , 2008אוסטרלי מקמפיין משנת 

בדוגמה זו  מוצגת פנייה מרגשת של אם ששני הבנים שלה נהרגו בתאונת דרכים כאשר אחד מהם נהג 

, האם מספרת כיצד באו שתי שוטרות להודיע לה שהבנים שלה נהרגו. מהר מדי בכביש בינעירוני

תשדיר מופיע ב. האם מוסיפה שהורים צריכים לדבר עם הצעירים על מהירות. וכיצד חייה השתנו מאז

שמזהיר מפני , וגם מומחה לבטיחות בדרכים, שמדגיש את נושא המהירות, גם חבר של הצעירים

  .נסיעה במהירות
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על אוכלוסיית היעד יש של אנשים שמקרה נושא קרה להם  "עדות"להשפעה הפוטנציאלית של    

שכלו כיוון ש, למשל (יקר לליבם של אנשים שהנושא "עדות"ששימוש באחד מהם הוא  . הסבריםכמה

כך שאנשים  . המסרתשל הדובר ועל עוצמאמינות התפיסת על  להשפיע עשוי) בן בתאונת דרכים

 למנוע מאחרים את מה פועליםש ,אלטרואיסטים, אכפתיים באמתתפסים כנשסבלו מתאונת דרכים 

, ל הדוברים גבוהה שאמינותמדובר ב, כלומר . לקדם רווח אישי או מוסדי מבקשיםאינםו,  להםארעש

קשור " עדות"לפוטנציאל של השפעה של  אחרהסבר ). Perloff, 1993(שנחשבת לגורם חשוב בשכנוע 

 , קרה לו או להדבר קשהכך שאם , אנשים יכולים להרגיש דומים לאדם המספר את סיפורו :להזדהות

תעורר עשויה להיה ת רחמים או אמפמעורר  האמיתיכשהסיפור האישי .זה יכול לקרות גם להם

    .)Slater, 1999 (םנ ואובדםצער ,עם כאבם של האנשים -  מסוג אחרהזדהות

  

    לגבי השימוש בעדות ובסיפורים אישייםסוגיות אתיות

 העלותוב לחש ,שאיבדו את יקיריהם או נפגעו בעצמם" אנשים אמיתיים"שימוש בעדות השל בהקשר 

 חדירה לפרטיות  להיותהעשוי" יםאנשים אמיתי "הצגתעצם ש אחת מהן היא .תוסוגיות אתי

יכול " עדות"מתן ה,  פגיעה ואובדןחוו שאנשיםעבור ניתן לטעון ש, אולם .ומציצנות לכאב של אחרים

סוגיה  .להשפיעש שהם מסוגלים חוול, ניתנת להם הזדמנות לספר את סיפורם :מהיעצמלהוות חוויה 

ה /ת שגרם/התחושה שהנהגאת ר וצילאסון הנוראי יכולה לעדות עצם הבאת הכך שב קשורה נוספת

, למשל. סוגיה נוספת שעולה היא נושא האשמה. גם אם הדבר לא נאמר במפורש, ה/םלתאונה אש

לא , כלומר, ניתן לחוש שמדובר גם בהאשמה של הנהגים שגרמו לתאונה" תמונות שלך"בקמפיין של 

, הגות שיכולה להביא לתאונהכשיטה למנוע התנ, מדובר רק ביצירת אמפטיה והבנה של הסבל הנגרם

בו מתייחסים אליו בקמפיינים שאשמה והאופן הנושא . אלא גם האשמה של אותם הנהגים שגרמו לה

  . ויוזכר בהמשך, מעורר סוגיות אתיות נוספות

  

  תגובות אמוציונליות של אנשי מקצועעדות ו )7(

לית של אנשי מקצוע המעוררת תגובה אמוציונבעדות קמפיינים נעשה שימוש  מספר קטן שלב

מספרת בכאב אישה שעובדת אוסטרלי תשדיר ב, כך למשל .שתפקידם להיות בזירת התאונה

, שמקצועם קשור ברפואה או בטיחותאנשים , זוגישה לפי  . שראתהבאמבולנס על נפגעי תאונות

ומה בד . הזוועהלתאר את יכולים לספר על תאונות ו,םתפקידתאונות במסגרת הורואים את תוצאות 

 גם בשימוש באנשי מקצוע, הישחוו את התאונה או קשורים לקורבנות" אמיתיים"לשימוש באנשים 

סיונם יבשל נים להיתפס כאמינים יחסית עשויוע אנשי מקצניתן לשער ש .אמינות הדובריםל משקליש 

   .דאגה לציבורלבד אחר מאינטרס שאין להם תאונות ובשל תפיסה רווחת טיפול בהעשיר ב

 

  פנייה רגשית לא לפגוע באחרים פגיעים )8(

,  מתייחס לחשש לפגוע באחרים פגיעים במחקראחד הנושאים שחזר בוריאציות שונות בקמפיינים

הייתה שימוש בפנייה מאיימת בחומרי הקמפיין ניתן לומר שהגישה הדומיננטית .  בעיקרילדים

כמו הדוגמה שניתנה  ("כך כל חייךותתחרט על  -תפגע בהם " בנוסח ,לנהגים להיזהר מלפגוע בילדים

, שמדגישה דאגה ואכפתיות או נורמה חברתית של שכנות טובה -חלופית זאת לעומת פנייה  .)קודם

  .)התייחסות לכך בהמשך בפרק על נורמות חברתיות (כפי שניתן למצוא בכמה יוזמות מקומיות

, נציאלים מתאונות דרכיםהפוטהנפגעים הם הנפגעים בפועל או ילדים מהקמפיינים  בכעשירית

 ולכן עליהם לנקוט בקמפיינים אלו מדגישים שהמבוגרים הנוהגים עלולים לפגוע בילדים, כלומר

וניתן להבין שפנייה זו מסתמכת על תחושת האחריות שיש לאנשים , באמצעי זהירות בעת הנהיגה
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 טיעונים הקשורים לנושא של ניתן להבחין בין שני סוגים של.  כלפי ילדים והרצון להימנע מלפגוע בהם

ואילו השני , הראשון מתבסס על רגש של דאגה ואכפתיות לאחרים. הקשורים זה בזהופגיעה באחרים 

נמצא  .באחריםפוגעים הפגיעה האישית שנגרמת כתוצאה מרגשי האשמה שחווים במידה ועל מתבסס 

 בצורה מפורשת ובמקום שבחומרים של הקמפיינים בדרך כלל הנושא של דאגה ואכפתיות לא הוצג

עד כמה ניתן להבחין בין פנייה שמדגישה  .ש רגשי אשמהיזאת היה דגש על כך שמי שפוגע בילדים ירג

 אחרים למשתמשים ובין פנייה שמדגישה דאגה  הנלוויםאשמהה רגשי בשללא כדאי לפגוע באחר 

, כלומר .רגשי אשמה המדגישה הראשונהבעיקר הגישה נכחה בקמפיינים במחקר . ואכפתיותבכביש 

, הוא עלה רק במיעוט מהם, פגיעה באחרים פגיעים עלה בקמפייניםמניעת הנראה שלמרות שנושא 

 מודלים תהצגאו אכפתיות ודאגה  חיובי של פני יסודעל  תמריץ שלילי של אשמה ודגשוגם אז ה

בפרק בנושא צג ון בגישה חיובית כזו תודי . כיצד ניתן לדאוג לאחרים פגיעיםהמציעים, חיוביים

  .מדובר בגברים צעיריםכשבייחוד , כולל פנייה של דאגה ואחריות כלפי חבריםה, נורמות חיוביות

  

  בהרג של אחרפתאום  בפוטנציה יכול להיות אשם "כל אדם" )9(

אנשים לפיה , ה בקמפיינים שוניםת שעלשלא לפגוע באחרים פגיעים הוא התמה משיק לפנייה יסוד

, כלומר . לאשמים בהרג של אחר' וכום עקב הסחת דעת או משום ששתו יותר מדיהופכי" מן השורה"

 .לפעמים בגלל הסחת דעת מינורית, אשם בהריגההיות ול לעלכל אחד לפיו  ,בתשדירים מוצג איום

של הזדהות עם הם  אוכלוסיית היעדבקרב הרגשות השליליים שעולים אמנם האם , כאן ניתן לשאול

ניתן , במילים אחרות". גם לי זה יכול לקרות" שבעקבות כך הם מאמינים האם ו,הדמות שהורגת

 עשוי, שהויג מוול להרעללגבי המחשבה שכל אדם שלילי  שמעורר רגש ,האם סוג פנייה כזהלשאול 

  יכוליםכאןמתעוררים הרגשות השליליים שש סביר יותר להניח . התנהגותלשנות ולשמש כהרתעה

 תיאוריות פסיכולוגיות שללאור  אלו תופעות שניתן להסביר (אחרשל האשמה ל התייחסלבעיקר 

הם ייחסו את האשמה ,  על מעורבותם האפשרית במקרה כזהאנשים חושביםכש, ייחוס אשמה לפיהן

ואולם לאחרים הם ייטו לייחס את האשמה לגורמים , נסיבות חיצוניות מקלותלגורמים חיצוניים ול

הצגת איום כזה לא תעורר הזדהות או ש כך, את האשמהחות אנשים ייטו לד, כלומר). פנימיים

 עצם העלאת נושא המוות האם, בנוסף, גם כאן עולה השאלה .התמודדות שתביא לשינוי התנהגות

   .בסעיף הבאכפי שנדון , המהווה בעי

  

   התייחסות למוות )10(

חלק וב, )שחק מיליםלמשל על ידי מ(באופן ישיר או עקיף נושא המוות הופיע במחצית הקמפיינים 

 ,למשל, באופן ישירנושא המוות עלה   . והופיע בצורה ישירהנושא דומיננטי הוא היה) בכשליש(ניכר 

על ידי שימוש במשחק מילים או  או באופן עקיף ; או גופה עטופהמתאדם שנראה ,  אדם נהרגבהצגת

בכללם , תייחסות למוות החומרי קמפיינים רבים כללו, שלמרות הספרות בנושא, מכאן .מטפורות

ההתייחסות למוות בקמפיינים אלה מתאימה למטרות . קמפיינים שאימצו סגנון הומוריסטי

כרבע מהקמפיינים במדגם מציגים ". להציל חיים " הוא המרכזיםיעד ש,רות של קמפייניםהמוצה

 צגהם מובשהקמפיינים יותר ממחצית ב. ת אפשריו ובמובמוות, פגיעותלצופים תמונות העוסקות ב

 20% ובסך הכל  כמחצית המדגםהמהווים,  קמפיינים בהם עולה הנושא32 קמפיינים מתוך 18(מוות 

או עם אחרים )  קמפיינים8 -ב(המוות נגרם לו לבדו . מת) בדרך כלל מדובר בגבר(הנהג , )מכלל המדגם

  ). קמפיינים5 -ב(

מוות ה.  שעה ובכל פינה לאדם בכלאורבחשיפה לקמפיינים יכולה ליצור תחושה שהמוות   

,  נהיגה בבוקר לעבודהכגון, ממטלות יומיומיות שגרתיות, בקמפיינים נקשר לנהיגה במצבים שונים

פתאומיות המוות בהקשר של בטיחות . נהיגה חזרה הביתה מהעבודה ועד לערב יציאה עם חברים
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ת בסיסמה ורשדוגמה אחת היא הקמפיין שמשתמש מפו. ה ועלתה בקמפיינים שוניםשבבדרכים 

"Just like that) "אוסטרליה ,Road Safety Task Force .(של " נורמלית"בניגוד להתרחשות ה

היכול , דרמת המוות מוצגת כמשהו פתאומי, שאמור לקרות בגיל מבוגר או עקב מחלה חמורה, המוות

ינים אחת השאלות שעולות לאחר חשיפה חוזרת לחומרי הקמפי". בכל זמן"ו" כל אחד"לקרות ל

בוטות ודרמטיות , הרבים שמתייחסים למוות היא עד כמה אנשים יסכימו לקבל תזכורות חוזרות

כשידוע שאנשים בדרך כלל מוצאים דרכים להימנע , מותםחרדה לגבי אצלם המיועדות לעורר 

ולה עכאן גם . יום- יוםנייני סובלים ממחלות קשות וטרודים בעשלאבייחוד כ,  מוותמחשיבה על

לפי , התשובה לשאלה זו?  האדם היא דבר מרתיע ומשפיע על התנהגותמותהאם תזכורת לגבי השאלה 

חלק חשוב לציין ש, כמו כן. )Donovan, 1999  Henley &למשל (היא שזו אינה גישה יעילה, הספרות

ובמקום זאת התייחסו ,  באיומי מוות או פגיעה בגוףשימושמבמכוון נמנעו ש הדגישו מהקמפיינים

שיכולים לקרות כשלא מאמצים התנהגות בטיחות או התמקדו בהצגת תכנים אחרים " נזקים "לסוגי

  . כפי שיפורט בהמשך, חיוביים

, מילוליות, מטפוריות, ויזואליות, ניסו לתאר מוות בדרמטיות בדרכים שונותניכר ש קמפייניםב  

העלאת  לשבהקשר וזכרו בהקשר של המוות ה שעלו מרכזיים שני נושאים .כפי שמפורט בהמשך

אפשר למות ( יומיומי הקשרו במותשנהיגה מציבה את האדם מול  ,הראשון :רגשות שליליים

 השימוש הרב יחסית נוכחל .שהויול להרוג מעל בפוטנציה, כנהג, שכל אדם, השניו ;)בתאונה

מעלה  שי בקמפייןט דרמיסודכ יכול לשמשמוות הזכור אעצם , כאמור.  ודימויימוות ובבקמפיינים ב

 נמצאו שיטות שונות המיועדות להעלות רגשות אולם גם בהקשר של המוות, שליליותתחושות 

   . בקרב אוכלוסיות היעדשליליים

  

, קודםגם  הוזכרו ןושחלק, ו מניתוח חומרי הקמפייניםעלששיטות  שמונהלהלן תיאור קצר של 

   :בהקשר הכללי יותר של העלאת רגשות שליליים

,  כיצד אנשים נהרגיםלמשל,  פרטי תאונהה גרפית ומפורטת של הצג:פרטים ריאליסטיים  )א(

כפי שתואר , המאורעהמדגישה עוד יותר את , הצגה בהילוך איטיכשבחלק מהקמפיינים יש 

פרטים ריאליסטיים . מתרחשת מהסוף להתחלה בהילוך איטיהבו רואים תאונה ש ,בתשדיר הדני

יה יכאשר מראים מכוניות מתנגשות אחת בשנ, ניתן לראות במרבית הדרמטיזציות של התאונות

למשל (או כאשר מכונית פוגעת באדם ) זילאנדים של תאונות בצמתים-למשל בתשדירים הניו(

ומראה מכונית פוגעת , שחורים- לגבי מהירות שמוצג בגוונים אפוריםThinkבתשדיר בריטי של 

 ).בצעיר

כלומר , באלמנטים סוריאליסטיים קמפיינים נעשה שימוש כמהב :אלמנטים סוריאליסטיים  )ב(

 כמו נפש שעוזבת את גוף האדם שמת או גופות ,טיזציה שכללה דימויים סוריאליסטייםמדר

 , הדרום אפריקאיArrive aliveכך למשל בקמפיין . אנשים ששוכבות על מיטות בצידי הדרך

ו אדם הרופא בחדר המתים עובר מגופה לגופה ומספר כיצד אות, At the morgueבסרטון 

. של אותו צעיר עולה לשמיים" הנשמה"רואים את ,  לדבר על כל צעירמסייםכשהוא . ה/נהרג

שמראה דמויות גברים , זילנדי בנושא עייפות- של קמפיין ניוכרזות נוספת היא סדרת הדוגמ

 לנוכח האפשרות הצפויה למיועד לעורר אימה נכשהדימוי , צעירים שרועים על הכביש ליד מיטה

 ).5 איור(נהיגה בזמן נרדם ש

הצגת גופות של אנשים שמוצגים כמתים או מה שנראה כמו גופות  :גופותדרמטיזציה של הצגת   )ג(

 The fasterזילנדי -ניוקמפיין האחד הסרטונים בבכך למשל . בתוך שקי גופות או בחדר מתים

you go the bigger the mess מהרכללבה נוהגים בדרך ש אב המשפחה מסיע את ילדיו בדרך  ,
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ורואים את אנשי הצוות הרפואי ,  עוברם שם דקות לפניכמההם נתקלים בתאונה שהתרחשה 

דוגמה נוספת היא מקמפיין מטזמניה בה מוצגת סצנה מייד לאחר תאונה  .מכניסים גופה לשק

 .  ומראים את גופת הילד, שבה נהג שנסע מהר מידי הרג ילד

הצגת אנשי מקצוע בזירת התאונה הייתה נפוצה היא גישה שלא  :אנשי מקצוע מדברים על מוות  )ד(

רופאים או אנשי מקצוע הרפואה יכולים כך למשל  .ם שמדברים על מוותת של עבודהקשראו ב

 Road Safetyשל    בקמפיין אוסטרלי , לדבר על מקרי מוות שהם רואים עקב תאונות דרכים

Task Force  הנקרא , בטנזמניהJust like thatשים שמדברים על הסיכון שבמהירות מציגים אנ ,

כיוון , שמבקשת מאנשים לא לנהוג מהרהמפנה נפגעים באמבולנס  שה מצוות חרוםיאוביניהם 

   . שהיא רואה את  התוצאות

הצגת תגובות בני המשפחה או החברים שמגיבים למות : בדו את יקיריהםיתגובות אנשים שא  )ה(

מופיע שוטר ,  שתייה ונהיגהבנושא 2009- מ TACאוסטרלי של  בקמפיין הכך למשל. אדם אהוב

וברקע רואים שני שוטרים שמגיעים לבית משפחה , שמדבר על הגברת האכיפה בתקופת החגים

   . או של בת הזוגםושומעים את התגובות הכואבות של הא, כדי להודיע על מות בן המשפחה

ול עלבדה שהמוות  של מצב יומיומי והעוהקשרהפתאומיות של המוות ב: פתאומיות המוות  )ו(

בהם הוצג מוות שבכמעט מחצית מהמקרים .  ללא אזהרהלהגיעו" רגילים"לקרות לאנשים 

תשדיר  בכך למשל. נתקל במוות פתאומי) כמעט תמיד מדובר בגבר ( הנהג,בחומרי הקמפיין

נהרג , הגבר שחוזר מהעבודה ומדבר עם אשתו בטלפון, שהוזכר קודם !Thinkקמפיין הבריטי מה

    .פתאום

הדגשת : הימור על החייםו  אחוסר שליטה ומזל רע  )ז(

 יכול להיות מוות כיצד ה,מוותה שליטה לגבי העדר

והאדם , לפעמים המזל אינו משחק, עניין של מזל

נושא זה עלה בצורה מפורשת בשני  .נפגע

מוש יבו עשה ש, האחד בסקוטלנד: קמפיינים

ייחסת ללקיחת סיכונים בנהיגה כאל תבכרזה שמ

 -של הזילאנדי -וכך גם בקמפיין ניו, ור בקזינוהימ

Land Transport NZ   שמשווה אי זהירות

קמפיין זה . בצמתים להימור שיכול להיות קטלני

 במסגרת ”Spin the wheel”סרטון שנקרא כולל 

. זילנדי על התנהגות בצמתים-הקמפיין הניו

באופן בלתי בסרטון רואים מכוניות חוצות צומת 

גלגל " פעם אדם שעומד בצד מסובב בכלו, זהיר

 בסופו של .בקזינוהימורים דומה לגלגל ה, "מזל

 והגלגל מראה אחרתדבר אחת המכוניות מתנגשת ב

גם בקמפיין מאירלנד יש כרזה המתייחסת ". מוות"

  . לנהיגה כהימור על החיים

 Intersections. Bad calls can be“. 10 מספר איור
deadly".  ")החלטות לא טובות יכולות . צמתים

, Land Transportקמפיין של "). להיות קטלניות
והצגת  "משחק בגורל"המחשת (  זילאנד-ניו

  בניגוד להמלצות בספרות, מוות
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" רגיל"אדם  כיצד מציגים סצנות בהן מוצגבקמפיינים שונים  :לאשם בהריגההאדם הרגיל הופך   )ח(

אוכלוסייה שנחשבת פגיעה במיוחד וזקוקה להגנת , בעיקר ילדים, שהוילאדם שהרג מך והפל יכול

 ,כך למשל . במיוחדן מסוכאופן גם אם לא נסע ב,אשםוצג כמבכמה מהקמפיינים הנהג  .החברה

, הוגמלד, המציגים אדם שנסע רק קילומטרים ספורים לשעה מעל המהירות המותרת ופגע בילד

 מספרהבו מראים גבר ש ,Road Safety Task Forceשל ”Just like that”  יהאוסטרלהקמפיין 

הוא נראה בתשדיר . מאז חייו נהרסוו ,שהרג ילדה קטנה כי נסע מעט מעל המהירות המותרת

דוגמה אחרת היא תשדיר מאוסטרליה ובו  .מסתובב ברחובות בבגדים בלויים ואכול רגשות אשם

 . פוגעת בצעירה והורגת אותה,  ילדיםאם שמסיעה

 

  התייחסות מילולית למוות

, ת ריאליסטילא הוצגה תמונהגם כש, בכמחצית מהקמפיינים הייתה התייחסות מילולית למוות

דוגמה לכך היא כרזות . התייחסות למוות עשויה להופיע בכותרת או בטקסט. הכוללת מוות

 תמונות בהציגןט והתמונות בהן מתייחסים למוות מקמפיינים מדרום אפריקה ומאוסטרליה שהטקס

גם , כלומר. זהרו בדרכיםהמתייחסות לאנשים שלא נ, "ינוחו בשלום"עליהן כיתוביות ש ,מצבות

נוספת התייחסות . יש התייחסות למוות, יותר או פחות בוטים" קלילים"בחומרים שמיועדים להיות 

 ”.The moment you know he is driving.. Kill the conversation“(במשחקי מילים מופיעה 

Think!(  או בשם הקמפיין עצמו)Every K over is a killer - Anti speeding campaigns – 

Queenslnad Gov., Australia .(מוות עלה בקמפיינים שוניםה אלו ממחישות כיצד נושא דוגמאות ,

   ).14, 12, 11 איורים(  ).'ציות של גופות וכואילוסטר" (קשים"חומרים הנחשבים שנכללו בהם גם מבלי 

  :   להלן דוגמאות נוספות של התייחסות מילולית למוות

  

“Every K over is a killer” Queensland, Australia; “Tiredness kills”, Think! U.K; “Arrive 
Alive”, South Africa; “Intersections – Bad calls can be deadly”, Land Transport NZ.  

  

  

אם לא יאמצו את " לשלם"שאנשים עלולים " מחיר" האו" תמריצים שליליים" )11(

   המומלצת לפי הקמפייןבטיחותהתנהגות ה

 מסוימת היא להציג בפניהם האחת השיטות המקובלות להשפיע על אנשים לאמץ התנהגות מניע

 לקרות להם אם לא יאמצו את וליםעל בלתי רצוייםאילו דברים  -כלומר , "תמריצים שליליים"

הצגת  היה בעיקר "תמריץ השלילי"ה ב הקמפייניםונמצא שבר, כאמור .ההתנהגות המומלצת

 32 ;50.8% ( מוות,במקרים רבים יותר,  או) קמפיינים16 ;24.2% (חמורהאפשרות של פגיעה פיזית 

פגיעה שמהותה  יהההשלילי  קמפיינים התמריץמהבכחמישית , אולם. ה כתוצאה מתאונ)קמפיינים

במספר מועט יותר של . מנטלי ורגשי "מחיר"היה )  קמפיינים10 (15% - בוכגון קנס כספי , עונש

טבלה . בהקשר של עבודה או בהקשר משפחתי, פגיעות בהקשר החברתי,  פגיעות באגוקמפיינים הוצגו

פירוט של דוגמאות   .  מפרטת את סוגי הפגיעות ושכיחותן בקמפיינים שעברו ניתוח כמותני3מספר 

  . מופיע בהמשך
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נהגים עייפים ' ( ”.Tired drivers die“. 12איור מספר 
 אוסטרליה, אתר ממשלת קווינסלנד, )'מתים

 Would you rather be later of“. 11איור מספר 
be ‘the late?’” ) ' אתה מעדיף לאחר או להיות

  דרום אפריקה, Arrive Aliveקמפיין , )'?'המנוח'

 Intersections. Bad“. 13ור מספר אי
calls can be deadly.” )'צמתים .

 עלולולת להיות לא טובותהחלטות 

 Landקמפיין של , )'קטלניות
Transport ,זילאנד-ניו  

 Switch off“. 14איור מספר 
before you drive off” ) ' כבה

קמפיין , )'לפני שתסטה מהדרך

THINK ,בריטניה  

  בניגוד להמלצות הספרות במילים הקשורות למוותשל שימוש דוגמאות 
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   בקמפיינים יםהמוצג" עצמי" הפגיעה בי סוג– 3טבלה מספר 

  

** אחוז   *שכיחות סוג הפגיעה  

 37.8% 25  )פציעה גופנית או מוות(פיזית 

 21.21% 14  )תשלום כספי, אבדן רישיון(עונש 

 15.15% 10  )רגשות אשם(מנטלית ורגשית 

 10.6% 7  פגיעה בזהות העצמית, בושה, ההשפל: אגו

 6% 4  )פגיעה בחברויות(חברתית 

 3% 2  )לא יכול לבצע עבודה, מחסיר ימי עבודה(קשורה לעבודה 

 3% 2  קשורה למשפחה
  

  66 אינו 100%לכן ,  חלק מהקמפיינים קודדו מספר פעמים-מחושבת עבור שתי הטבלאות של הקטגוריה* 

  לא כולל ערכים חסרים** 
  

  

  "תמריץ שלילי"דוגמאות של 

 ,החשובים לאנשיםמגוון נושאים ניתן לאפיין למרות שמצביעים על כך שבמחקר זה הממצאים 

נושא של מקד בעיקר בנטייה להת נמצאה,  רוצים להימנע שמהם"תמריצים שליליים "שמשיכולים לו

ת כיום ההמלצה היא להזכיר שבספרולחזור וגם כאן חשוב  . כתמריץ שלילי קטלניתפגיעה פיזית

 סוגים של כמהלהלן פירוט של  .שליליים ולהדגיש תמריצים חיובייםלהפחית את הדגש על תמריצים 

   : בהקשר של העלאת רגש שליליעילחלקם הוזכרו ל, חומרי הקמפייניםב שהופיעו, "תמריץ שלילי"

  

עות השליליות סבל נפשי מצוין כאחת ההשפ, כפי שהוזכר קודם : ותחושת אשמההשפעה נפשית �

 ואריאציות לגבי כמהבקמפיינים הופיעו .  בטיחות במקרה של תאונההתנהגויותשל אי אימוץ 

או אנשים , בבני משפחתםאו ,  באחריםעל פגיעהמרגישים אשמים ה נהגים - נושא האשמה

או שנהג יותר מידי ולא , עמית ששתה ונהג, למשל ( כשלא מנעו מאחר להסתכןמרגישים אשמה

 הראו אנשים שסובלים מתחושת אשמה כל )חלקם הוזכר קודם ( קמפייניםכמהב .)מנומנעו מ

גם אם האחראי לתאונה לא סובל : הנפשי" מחיר" ה בקמפיינים אלה מצביעים על,כלומר. חייהם

 Road של Just like thatקמפיין האוסטרלי הדוגמה אחת היא . גופנית הוא יסבול נפשית כל חייו

Safety Task Force, בו מראים גבר שחייו נהרסו לאחר שהרג ילדה כשנסע מעט מעבר ש

למשל הסיסמה בקמפיין , אשמה מוצג גם בסיסמאות קמפייניםה נושא .למהירות המותרת

 A crash is “no ("תאונה היא לא תאונה"  היאQueensland Governmentאוסטרלי של ה

accident”.(  
 
קמפיין הבריטי של ב  לפגיעה בהקשר החברתי מופיעההדוגמ: השפעה שלילית על המצב החברתי �

Transport London ו היא תסיסמו המיועד לצעירים"Lose your license drug driving, 

speeding or driving illegally, and you’re just a kid again , " מראים ילד שמסמל מבוגר בו

כיוון ,  ורב עם הבוסתו עובר במקום עבודדילה. שיון הנהיגה שלו בגלל ששתה ונהגישאיבד את ר

 .שם חבריו צוחקים עליו, ובערב אמו מסיעה אותו לפאב,   יכול לעבוד ללא רישיון נהיגהנושאי
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 , קמפיינים הוא שמות האדםכמה שעולה ב"תמריץ שלילי" :על בני המשפחה השפעה שלילית �

זה נושא גם .  שלילי על בני משפחתו באופןנהיגה שלו ישפיעוהשיון יתאונה או שלילת ראחריותו ל

דוגמה לפנייה רגשית שמשתמשת בגישה זו ניתן למצוא בתשדיר של . מתקשר לנושא האשמה

. קמפיין בריטי שפונה לחיילים שמשתחררים לאחר ששרתו במקומות מסוכנים ונוסעים הביתה

ל בני בתשדיר מראים תאונה דרמטית כפי שהיא עומדת להתרחש ואת השפעתה הדרמטית ע

 האוסטרלי של קמפייןה דוגמה אחרת היא  ).The British Army Agency(המשפחה 

Queensland Transport נגד שתייה ונהיגה – "Drink Drive – you’re a loser", ים בו מוצגש

נעצר הוא  Hannahבסרטון הנקרא .  נשללשרשיונו אב סרטונים קצרים בכיכוב דמות של

כשהוא חוזר הביתה . לקולנוע, חנה, רת לו שהוא אמור להסיע את בתווהיא אומ, ומתקשר לאשתו

היא שואלת אותו איפה הוא היה והוא עונה שהוא עשה , הוא רואה את בתו יושבת כעוסה בסלון

קשה לחיות . שתייה ונהיגה"הכתובית שמופיעה היא . והוא מצטער, שתה ונהגנעצר כי הוא , טעות

  ".עם זה
  

בכמה מהקמפיינים התוצאה השלילית בעקבות אי  :גיעה בהקשר של העבודהפ,  כלכלי לנהגנזק �

בקמפיין אוסטרלי הוצג הנושא , למשל.  המומלצת מוצגת כמחיר כלכליבטיחותאימוץ התנהגות ה

נתפס על ידי הרשויות בתשדיר משפחה האיש ש מכיווןשל תשלום פוליסת ביטוח יקרה יותר 

שיון הנהיגה י הסכנה שאדם יאבד את פרנסתו כיוון שרלאחר ששתה ונהג או דמות שמדגימה את

שלו נשלל לאחר שנתפס נוהג 

לאחר ששתה אלכוהול 

)Australian Queensland 

Government .(תמריץ "שימוש ב

כלכלי מודגם גם " שלילי

 ,Thinkבקמפיין בריטי של 

המדגיש את העלות של קנס 

כך  .כספי על שתייה ונהיגה

ם את למשל בקמפיין זה מפרטי

ולים לקבל עלהקנסות שאנשים 

  .ייתפסואם 
  

  

 The panelty for" .15איור מספר 
drink driving is a minimum 12 
months driving ban. You can 
also face up to 6 months in 
prison and a fine of up to 

 על שתייה ונהיגה העונש(". "£5000
.  חודשי איסור נהיגה12הוא לפחות 

 חודשים 6אתה גם עלול להיכלא לעד 
"). ט" ליש5000ולשלם קנס של עד 

קמפיין על שתייה ונהיגה של 

THINK ,בריטניה  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

56 

  אכיפה וקנסות כתמריץ שלילי
איום מסוג , פגיעה גופניתב או מוותבשונה מאיומים הקשורים ב, עילכפי שהוזכר בסעיף האחרון ל

על ידי רשויות החוק " ייתפסו" כללי הבטיחות המפרים אתנהגים גבוהה שהסבירות האחר הוא 

 וועדנ עולה שקמפיינים בנושא אכיפה נוניתוחמ. תהיה אכיפה של החוקים הקיימיםכלומר ש, וייענשו

תפיסה עם ) ב( ;נמוכה" להיתפס"תפיסה שההסתברות עם ) א( :נושאיםלושה להתמודד עם ש

  . ם הלגיטימציה החברתית של האכיפהודיקעם ) ג(-ו; יםקל עבירות נהיגה לשהעונשים ע

בנושא האכיפה  אחד הדגשים בקמפיינים  :נמוכה" היתפסל"תפיסה שההסתברות  עם ותהתמודד

שעוברים כ ,מדייותר ששותים כלמשל , תפס כשנוהגים בניגוד למותר בחוקילהשיש סיכוי גבוה  היה

 מציגים בדרך כלל הבקמפיינים אל 16. חוגרים חגורת בטיחותלאשכאת המהירות המותרת או 

 במוקדם או במאוחר, הנהג, אותךמטרה לתפוס ב "בכל מקום "יםכמי שנמצא, ם מאייאופןבשוטרים 

שמראים בהם אדם שנעצר על ידי , יש חפיפה רבה בין התשדירים .)הנהגים המוצגים בדרך כלל גברים(

- מTACהקמפיין האוסטרלי של  :דוגמאות כמהלהלן . הלםב, כשבדרך כלל הוא מוצג כמופתע, שוטר

מראים בחור שנוהג לאחר ששתה בכמה ה "Say when"הכולל את הסרטונים הנקראים , 2006

 You will get caught, it's just a"א יהיסמה הס. עד שהוא נתפס על ידי המשטרה, הזדמנויות

matter of when". הקמפיין האמריקאי של ן נוספות הדוגמאות NHTSA )(National Highway 

Traffic Safety Administration מות שטוענות וכוללות פרס ה, מקומיות רבותשיש לו גרסאות

 שכולל Queensland Transport והקמפיין האוסטרלי של ;שאנשי משטרה מחפשים אחר העבריינים

 הבו מוצגת תכנית פעולה של יחידת משטרה להקיף את אלש ,"No where to hide "סרטון בשם

וצגים נשרים  בו מ,"Hi Speeder, we are waiting"הסרטון הגרמני , בנוסף ;ששותים ונוהגים

קמפיינים עולה הטיעון ה חות"בדו. הממתינים לנהג העבריין על העץ כמטאפורה לשוטרים

בספרות מועלית הסוגיה שהתנהגות אנשים תשתנה , אולם. שהקמפיינים הצליחו להשפיע על אנשים

  ).19, 18, 17 איורים( .ונתפס על ידם כרלוונטי אכיפה הוזכר להםה איום אםרק 

ים בועחוק קב להזהיר שוועדנהקמפיינים : יםקל עבירות נהיגה עלתפיסה שהעונשים   עםותהתמודד

 נהגהצפוי לסוג העונש ניתן פירוט של  הבקמפיינים אל .נהיגהבעבירות הקשורות  לעים כבדעונשים 

גישה זו קיימת בקמפיין הבריטי  .' וכוקנסות, מאסר, שלילת רישיון, למשל, וקציית לחלא יש

, ומפרט להם את סוגי העונשים שהם יכולים לקבל עבור שתייה, ונה לגברים צעירים שפ Thinkשל

והוא הקנס שניתן לקבל אם נתפסים , ומציג משקאות שונים שלצידם לכאורה העלות הכספית שלהם

  ).15 איור (לאחר שתייה

עדים אחד הי,  בתחום של בטיחות בדרכיםלפי הספרות :הלגיטימציה החברתית של האכיפהם ודיק

 להציג את האכיפה, כלומר. את הלגיטימציה החברתית של אכיפההחשובים של קמפיינים הוא לבסס 

 . ואינה למטרות אחרות כגון מקור הכנסה לרשויות זוכה בתמיכתו,נועדה להגן על הציבורש ככזו

של  (באחד הקמפייניםורק , בקמפיינים במחקרבאופן ישיר הנושא הזה כמעט ולא עלה , באופן מפתיע

Office of Road Safety Western Australia ( שוטר המכוון מצלמת מופיעבה ש, בכרזההנושא הוצג 

 There's a reason behind: "היאהטקסט לשון . ור של משפחותטכשמאחוריו , מהירות לעבר הצופים

it "יותר נכתבאותיות קטנותוב " :Speed and we'll stop you." )יבה לאכיפה הס, כלומר). 16 איור

כפי שהספרות , גם כאן .הפיאכה שעומדים מאחורי רשויות והם גם אלו, אנשי הקהילההגנה על היא 

ניתן , למרות שחומרי קמפיין אלו לכאורה מציגים את הסיבה הערכית ומוסרית לאכיפה, מדגישה

במקום , כולל הסבר כיצד אכיפה תורמת לקהילה, נושאה  אתגיהצל חיובית יותר דרךלחשוב על 

 דוגמאות חיוביות לחיזוק הליגיטימציה של אכיפה ניתן למצוא  .םמאייו שלילי אופןגה ביהצל

                                                 
   .הוא עולה בהקשר של אכיפה, למרות שזה נושא שלא נבדק במחקר זה 16 
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זהו נושא שנתייחס . בה מדגישים את הדאגה ואכפתיות לילדים, בפעילות מקומית בנושא מהירות

  . אליו בפרקים הבאים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כדי לעורר רגשות  שנבחנוהן שימוש בקמפייניםמגוון שיטות שנעשה בהצגנו פרק זה ב, לסיכום

 לפי מסמכים ,היהשליליים עירור רגשות חזקים  .בקרב האנשים שנחשפים לקמפייןשליליים חזקים 

 הצגה ריאליסטית מטרה זו יושמה בעיקר באמצעותו, הם מטרה מוצהרת של,רשמיים של הקמפיינים

ים נתונים כוללחומרי הקמפיינים  .אנשים ומוותכולל דרמטיזציה של פגיעה פיזית קשה ב, של תאונות

אנשים דיווח לפיו   השפעה זו מבוססת בעיקר עלכאשר,  הקמפייניםם הרבה שלתשונים לגבי השפע

 אופןומספרים שהושפעו מהם וינהגו ב, מדברים עליהם,  זוכרים את התשדיריםלקמפייןשנחשפו 

 הקמפיין מבחינת יעדים תעל הצלחבהכרח  מצביע דיווח זה אינוחשוב לציין כי , אולם .בטיחותי יותר

אינו מעיד על כך שהם עצם זה שאנשים זוכרים תשדיר כלשהו , כלומר .התנהגותיים או נורמטיביים

אבל תלוי איך , יכול להעלות את הנושא לסדר היוםהקמפיין . משנים את התנהגותם בהתאם

    .ומה עושים בפועל, )את הנושא" מיסגר"איך הקמפיין , כלומר (מדברים עליו

  

כגון לא " פתרון"לכאורה ים עשלמרות שחלק מהתשדירים או הכרזות מציבעיה נוספת היא 

התשדירים רובם המוחלט של ;  לאחר שהם מראים מראות זוועהלשתות ולנהוג או לנהוג לאט יותר

ת או פעילות השונים שניתן ללמוד עליהם מהספרו כולל התייחסות לחסמים ובקמפיינים השונים אינ

שהניסיון ליצור תחושות חזקות של איום אינו מלווה בניסיון , מכאן .או למסוגלות עצמיתבשטח 

ולפי הספרות הסבירות גבוהה , חסמים שיכולים למנוע את אימוץ ההתנהגות המומלצתלהתמודד עם 

    .)Witte, 1992 (ואפילו הפוכה מהרצוי,  תהיה מוגבלת תשדירים אלהת ההשפעה שלשיכול

  

  . בנושא זה נדון בהרחבה בפרק הדיון

  

 "There's a reason behind it. Speed and we'll stop you. 16איור מספר 
 Office of Road של קמפיין"). אם תנהג מהר נעצור אותך. יש סיבה לזה("

Safety Western Australia  , אוסטרליה  
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 ,Drink. 17איור מספר 
drive and score a 

date with a blonde.  
ותהיה , תנהג, שתה("

לך פגישה עם 
קמפיין "). ת/בלונדיני

 Australia Office של
of Road Safety ,

  אוסטרליה

  .There’s nowhere to hide .19איור מספר 
Enough is Enough.  ")מספיק . אין איפה להתחבא

  יהאוסטרל"). זה מספיק
 Over the” .20איור מספר 

limit. Under arrest”.  ") מעל
  ב"ארה, ")תחת מאסר, המותר

 .18 מספר איור
”Over the limit. 
Under arrest”.  

, מעל המותר("
, ")תחת מאסר

  ב"ארה
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  פנייה לשיקול דעת. 4

  
 ואה,  שנעשה באמצעות דיאלוג שיוויוני,תמבוססים עובדתית או ערכיהטיעונים באמצעות שכנוע   

 ערכים של דמוקרטיה וכבוד האדםלעקרונות ול בהתאם, תקשורתי חוקרכך טוענים , ליאהאופטימ

)Johannesen, 1996( . מקום חשוב חוקרים  מייחסיםשכנוע בנושא גישות השפעה וגם בספרות

הפנייה לשיקול דעת הינה , אולם .)Perloff, 1993 (וטיעונים מבוססים הסברים כולליםלטיעונים ה

 אנשים ים שיקול דעת שמובילכישמתארים תהלישונים יש תיאוריות ומודלים ו, נושא מורכב

 כגון התיאוריה של התנהגות מתוכננת שהוזכרה בסקירת תלהחלטה אם לאמץ התנהגות מסוימ

אנשים  כיצד יםגם מסביראלו ומודלים תיאוריות  ).Fishbein, & Yzer, 2003;למשל(הספרות 

 בין מה שאנשי מקצוע היו מעריכים ,םאנשימדוע יש פער בין שיקולי הו, לפי שיקולים שוניםפועלים 

אנשים מסבירות כיצד יש תיאוריות ש, כך למשל .ועלבין ההתנהגות של אנשים בפו ,"הגיוני"כ

ישנה ספרות . לפי הערכת אנשי מקצוע בתחום שונה מהמצופה אופןתופסים הסתברויות של סיכון ב

 Slovic, etלמשל (שהוזכרה בסקירת הספרות תקשורת סיכונים של תפיסת סיכונים ו ענפה בתחומים

al., 2004.( שבקבלת ההחלטות שלהם הם ו,  שיקולים שוניםפועלים לפי אנשיםנמצא ש, כלומר

 באופן שלאו דווקא "עלויות" או "תועלות", "רווחים"ומעריכים , שונים ים בחשבון גורמיםמביא

    .מעריכים אותם) 'או כלכלנים וכו, מדענים, אנשי בטיחות, רופאים(תואם את האופן בו אנשי מקצוע 

  

 תקשורתיים בתחומים הקשורים לבטיחות שבדקו גישות של קמפייניםבמחקרים קודמים   

זאת למרות שהרושם הכללי שמתקבל הוא ,  יחסיתה שכיחהנמצא שהפצת מידע היא גישבדרכים 

גם  ).Boulanger et al. 2007; Slater, 1999  ,למשל(הפחדה  הצגת איומים או הנפוצה היאגישה שה

יותר שניתן לאפיין את ו, ותרבמחקר זה נמצא שהפנייה לשיקול דעת הייתה הגישה השכיחה בי

 אופנים של אוכלוסיית היעד ב כמנסים לפנות לשיקול הדעת) קמפיינים45 ( הקמפייניםממחצית

חומרי הקמפיינים ראשוני של הניתוח ה מהלךשעלו בהבולטים אחד הדברים , אולם .יםשונ

 45ים מתוך  קמפיינ12( האל קמפיינים מכשלישב ששהשתמשו בגישה של פנייה לשיקול דעת הוא

לגבי גורמים לוגיים או רציונליים ו הסברים סיפק ש,) מכלל המדגם18.18% ;שכללו את הגישה

גם , ו לוותר עליהםהתקשכאילו , מעוררים רגש או איום חזקהשולבו גם אלמנטים , לתאונות

ת יו לאמץ התנהגויש הוצגו הסברים מדוע ,באחרים. כשהפנייה היא לכאורה לשיקול דעת וחשיבה

חלקם השתמשו במודלים או בחפצים . בטיחות מסוימות מבלי להיעזר בתמונות דרמטיות של נפגעים

את ולאפיין מכאן החשיבות לזהות .  הסבר ומידעכדי לספקכאנלוגיות להמחשת השפעת התאונה או 

ג הגישה הקוגניטיבית  סושכיחות מציגה את 4טבלה מספר  . תדע בפנייה לשיקול המשמשות השיטות

    .שקודדוקמפיינים התה בשזו

  

  גישות של פנייה להגיון יסוגפירוט ראשוני של  - 4 מספר טבלה

*שכיחות  של פנייה להגיוןגישות יסוגפירוט ראשוני של  **אחוז    
פנייה לרציונליות י  " השליליות שיכולות להתרחש עדגש על התוצאות

  ")להרגיש"ולא " לחשוב"פנייה , אבדן עבודה, קנסות ועונשים(
15 22.72% 

 18.18% 12  או מדעי/מראה סצנות מפחידות בליווי הסבר לוגי ו
 10.6% 7  פנייה להיגיון

 9% 6  דגש על הסבר מדעי או טכני
 7.5% 5  מספק גורמים שניתן להתחשב בהם ללא הסבר מעמיק

  

   66 אינו 100%לכן  , חלק מהקמפיינים קודדו מספר פעמים*   

   םלא כולל ערכים חסרי ** 
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מתן ) 1( : בהמשךיפורטוו, פנייה לשיקול דעתבבהן נעשה שימוש ש ,שיטות 11רשימה של להלן   

; הדגמה באמצעות סימולציות ומטאפורות) 2(; הסבר מדעי או טכני המלווה בדרמטיזציה של תאונה

 ;)Rewind( "מהסוף להתחלה" סצנה תהצג) near miss”( ;)4“" (כמעט ונפגע" מקרים של תהצג) 3(

 שימוש בסימולציה - "בדיקה עצמית" )7(; סטטיסטיקהנתונים או הצגת ) 6(; הצגת אלטרנטיבות) 5(

 לגבי אימוץ "טיעוני נגד"עם התמודדות  )8(; או במיומנויות מגבלות בתפיסה או הסבר המדגימים

; ירוטתת פ מבלי ל"הנושאחשוב על ל"פנייה ) 10(;  ופרדוקסיםדילמות, קבלת החלטות) 9(; התנהגות

  : השיטותלהלן פירוט  . ומיצובו מחדש של נושא הבטיחותמסגור) 11(

  

  הסבר מדעי או טכני שכולל דרמטיזציה של תאונה )1(

מעוררים ה שפנו לשיקול דעת שולבו גם אלמנטים )45 קמפיינים מתוך 12 (מהקמפייניםבכמעט שליש 

" לחשוב"פנייה ההסבר וה,  כלומר. באמצעות דרמטיזציה של פגיעה חזקה באנשיםרגש או איום חזק

כאשר , כך למשל  .של התוצאה" מפחידה"בהדגמה  או להבין את ההיגיון של פעילות הבטיחות לוו

בחלק , ל מכונית משתנה עם הגברת המהירות להראות כיצד מרחק עצירה שהכוונה הייתה

רמטיזציה של דמות באחרים נעזרו בדאילו ו, פוגעת במודל או בבובהשהראו מכונית קמפיינים מה

 מיועד ,הרגיםנ שנמחצים או ,"אמיתיים" באנשיםניתן להניח ששימוש במה שנראה כפגיעה  .אנושית

 פגיעה הדגש על הבנת הבעיה כאשר מציגיםמששונה ) תחושת זוועה, למשל( שלילי חזקלעורר רגש 

    .בדמות אדם מקרטון

  

 !Thinkקמפיין בריטי של תשדיר מטכני ניתן לראות ב/דוגמה לדרמטיצזיה של הסבר מדעי  

וקול של ילדה ברקע מסביר , כאילו נפגעה מרכב, הראו ילדה שוכבת בצד הדרךבו , בנושא מהירות

 גם הוא בנושא  בתשדיר בריטי אחר. רכבשל הבהתאם למהירות שונה , כיצד הייתה נפגעת או נהרגת

, ירים כיצד הפגיעה הייתה אחרתומסב, מראים כיצד מכונית פוגעת בצעיר ומעיפה אותו, מהירות

פיין אוסטרלי בויקטוריה של מ מקדוגמה אחרת היא. אילו האדם היה נוהג במהירות נמוכה יותר

TAC ,הסבר של איש מקצוע מתחום הבטיחות בליווי, באורח אנוש בו מראים רכב שפוגע בילדהש 

סוג אחר של   .נפגעתנה והילדה אי,  יותרלאטומדגימים שוב את התאונה כשהרכב נוסע , בדרכים

בו , )Queensland Transportשל ( בתשדיר מתוך קמפיין אוסטרלי בנושא מהירות דרמטיזציה נמצא

 נופלת במהירות אזו,  קומותכמהמוצגים אנשים יושבים במכונית הממוקמת באוויר בגובה של 

   .  המהירותתכדי להדגים את השפע, לקרקע

  

  גמה באמצעות סימולציות ומטאפורות הדהסבר מדעי וטכני מלווה ב )2(

 להמחיש כדי נעשה בעיקר זהשימוש  . במדגם מהקמפיינים9 - בשהנע ות ובמטפורותשימוש בסימולצי

 הייתהסימולציה  תלצורך המחקר הגדר .נושאים הקשורים למהירות ולהסחות דעת בזמן הנהיגה

  :  ושימוש במטפורותסימולציות סוגים עיקריים של 4אופיינו  .ל הנושאעהדגמה המלווה בהסבר 

, שים במכוניות אמיתיותמשתמכשמשווים בין מצבים שונים ו,  מה קורה בזמן תאונההדגמה של  )א(

פוגע ה נהג שהראה,  סרטוןופיעה  אוסטרליבקמפיין   למשל, ברור שמדובר בהדגמהלצופים אבל 

רים שאילו היה נוסע ומסבי,  קמהר כךאבל אח, היא שוכבת על הכביש, במכוניתו בילדהלכאורה 

    .היא הייתה נהרגת מהר יותר

, הלדוגמ.  בזמן תאונהשימוש במודלים או בבובות המיועדות להציג מה יכול לקרות לאנשים  )ב(

סרטון המדגים כיצד מרחק העצירה משתנה בהתאם למהירות הרכב במסגרת הקמפיין 
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 גוברת וכך דמות הקרטון בכל פעם המהירות. על מהירות Queensland Transportהאוסטרלי של 

  .המוצבת על הכביש סופגת פגיעה קשה יותר מהבלימה

, כלומר. 'ש מה יכול לקרות לפי חוקי הפיזיקה וכויהמחל כדיפורי  באופן מטאובייקטיםשימוש ב  )ג(

הם  מה יכול לקרות לאנשים או לו מתוך כוונה שהצופים יסיקאובייקטיםמה קורה למראים 

 מדענית במעבדה Arrive alive בקמפיין הדרום אפריקאי ,הלדוגמ. ץקום החפעצמם אילו היו במ

ספרדי  בקמפיין .בלימה במהירות גבוההה אפקט אתמטיחה אבטיח אל הקיר כדי להמחיש 

ברחוב או באולם גדול כשבכל פעם פוגע , בנושא מהירות מציגים אנשים בסיטואציות שונות בחדר

על ידי רוגטקה או מחוברים ( בקיר אופנים שוניםם באו שהם מוטחי) כדור ברזל(בהם משהו אחר 

   .)לרכבת שמתנגשת בקיר

ת בסיטואציות כשהתאונה מתרחששימוש באנשים   )ד(

 זילנדי-ניומתוך קמפיין  סרטון הלמשל . סוריאליסטיות

 The faster you go the bigger" של (בנושא מהירות 

the mess."( ,בו מוצגים אנשים יושביםו, שהוזכר קודם 

 אזו,  קומותכמהבמכונית הממוקמת באוויר בגובה של 

 תכדי להדגים את השפע, נופלת במהירות לקרקע

  .המהירות

  

  סוגיות לגבי השימוש בסימולציות

עולה השאלה , ראשית .לגבי השימוש בסימולציות סוגיות  כמהבעקבות ניתוח חומרי הקמפיין עלו

 שימוש בסימולציות .בטיחות בדרכיםה להסבר נושא ה מטפורמהי התרומה של סימולציה או

בהן מנסים להשפיע על אנשים לאמץ התנהגות לקידום  במסגרות מקובל ביולוגיים/טכנייםובהסברים 

 מדוע כדאי שכנעכדי ל, בעורקים הצטברות שומנים תגבי תופע הסברים למציגים, כך למשל .בריאותם

את לצעירים רים מסבי, יעת השימוש בסמיםבתחום מנ, דומהאופן ב .מיםילהימנע ממוצרי מזון מסוי

מטפורות למטרות אלו בשימוש בסימולציות ו .מיםי משימוש בסמים מסויול להיווצר במוחעלהנזק ש

ות להיות המגבלות עשויומה , לאוכלוסיות יעד שונותמתאים ה ו סוג ההסברהשאלה מהמעלה את 

 ששימוש במטפורות כאמצעי להסבר בספרות מדגישים, כמו כן .מטפורותבבשימוש בסימולציה או 

 באופנים ים מטפורותמפרשכיוון שאנשים ,  מובןבלתי להיות  גםולעלאבל ,  לתרום להבנהעשויסיכון 

 או קמפיינים שניסו איידסלגבי הדבקות במטפוריים  הסברים הציגוכך קרה בקמפיינים ש .שונים

    .להסביר באמצעות מטפורות את הפעילות של הלב כמשאבה

  

, מידע ייתפס כרלוונטיאופן בו הן מציגות את השההוא בשימוש במטפורות אחד האתגרים   

ח ותיפבאוכלוסיית היעד את  שתףל שחשוב מאודמכאן  .ושלא ייתפס כמניפולטיבי, שיהיה מובן

כיצד  לבדוקכדי , ויש חשיבות מכרעת לבדיקת התפיסה של סימולציות ומטפורות,  באופן כלליקמפיין

נעשה  ים טכנייםבנוסף להסבר שעלהמחומרי הקמפיין , שלישית . היעדאוכלוסיותעל ידי הם יובנו 

גישה זו נראה ש .גם בפנייה לרגש ודרמטיזציה של תאונה על ידי הצגת פגיעה באנשיםשימוש 

כאן  .זו הנחה יש לבדוק, אולם.  יותר"חזק"מלווה בפנייה לרגש יהיה ההנחה שהסבר  על ההבססתה

האם או , גשי ריסודשכולל הדגמה עם , שפונה לשיקול דעתה האם מדובר במתן הסבר גם עולה השאל

    . של הסבר הפונה לתהליכי חשיבהמסווהב,  נוספת של פנייה לרגשהבגרסבסופו של דבר מדובר 

  

כאשר הדבר ,  בעצמםבמספר קמפיינים האנשים מאוכלוסיית היעד מוזמנים להשתתף בסימולציה

   .7פירוט נוסף לנושא זה בסעיף .  משחקים באתר הקמפיין באינטרנטעין נעשה באמצעות מ
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 Australiaקמפיין של , )'שתייה הורגת את מיומנויות הנהיגה'(”.Drinking kills driving skills“ .21 איור מספר
government Roads and Traffic Authority ,יהאוסטרל  

  .It’s 30 for a reason .23איור מספר 
, ))ש"קמ (30יש סיבה להגבלה של '(

אתה ' ( .You can’t beat physics. Slow down. 22איור מספר  בריטניה, THINKקמפיין של 
, Land Transportקמפיין של , )'האט, לא יכול לנצח את הפיזיקה

 זילאנד-ניו

   לצות הספרות  להמבניגוד, מוותלכוללות איום הקשור הן אולם , פנייה לשיקול דעתשל דוגמאות 
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  )”near miss“" (כמעט ונפגע" מקרים של תהצג )3(
 תניתן להניח ששיטה זו מעורר". כמעט פגיעה" קמפיינים היא להראות כמה במופיעהאחת השיטות ש

ל היה לקרות אבל למזלנו לא ועל"בדמיון לגבי מה  את הזדהות הצופים עם הסיטואציה ושימוש

ולהחליט שעליהם למנוע זאת על ידי כך , ים לדמיין מה יכול היה להיותעשויאנשים , כלומר ".קרה

אולם גם  . טרגית של תאונההמבלי שמראים להם במפורש תוצא, שיאמצו את ההתנהגות המומלצת

באיזו מידה  :התנהגות על  סיכונים כאמצעי להשפיעותציגמת לשיטות הוהמשותפ, ותכאן עולה שאל

,  לעצמםמוצגסיכון ההשל  ברלוונטיות ומעיטבאיזו מידה י, "גם לי זה יכול לקרות"יחשבו שהצופים 

(  מחקריםבממצאי  .ייתפס כרלוונטי למקרים אחרים" כמעט תאונה"כובאיזו מידה הסיכון המוצג 

אדלסבורג -גסר, גוטמן(מסגרת מחקר אחר בובקבוצות שערכנו ) Nygaard et al.,2003למשל  

 שאינם מאמצים םמדווחי, ובכל זאת,  עולה שאנשים מספרים על תאונות שקרו להם)2009, ואחרים

בהקשר  .ע עם חבר ששתההם ממשיכים לנהוג מהר יחסית או לנסו, למשל. מומלצתההתנהגות את ה

ולי התחושה ניתן לשער שא ? יכולה להיות יעילה"כמעט פגיעה"הצגת עולה השאלה עד כמה זה 

 בקרב הצופים שיכולים לחשוב שאולי גםיכולה לעורר הזדהות " כמעט הייתה תאונה"המועברת של 

ועל ידי , לגבי סיטואציות אחרות דומות, וגם אלבורציה של חשיבה לגבי הנושא, להם זה יכול לקרות

ישם גישה כזו כדי לפתח ולי, גם כאן. כך לתרום לחיזוק המוטיבציה לאמץ את ההתנהגות המומלצת

ושהמקרים המוצגים יהיו , יש חשיבות לפיתוח הנושא כפעילות משותפת עם אוכלוסיות היעד

חשוב להראות כיצד ניתן , לפי התיאוריות והמודלים של הצגת סיכונים, כמו כן. ןרלוונטיים לה

בית או להדגים התנהגות חיו, חסמים שמונעים מאנשים לאמץ את ההתנהגות המומלצתעם להתמודד 

  תעילהציג כיצד ניתן לאמץ התנהגות שתתרום למנ" כמעט ונפגע"שחשוב גם בהצגת , כלומר. מניעתית

      .התאונה

  

  נמצאהדוגמה אחת. )7.5% ( קמפיינים במחקר5 -ה בפיע הוה תאונה ארעבה כמעטשסיטואציה   

 ם שלמקרי כמה הוצגו בקטע  .ת דעת בנהיגהבנושא הסח Think קמפיין הבריטימה קטע ווידיאוב

 בטלפון שוחחמובאחד מהם מנהל צעיר נוהג במכונית  .ולאחר מכן תיאור של התנגשות" עכמעט ונפג"

לאחר  . וילד במעבר חצייהםגע באופכמעט והוא , עקב השיחה דעתו מוסחת ; שהוא מחזיק בידוניידה

שביל  לם פתאובזמן שהוא מחליף דיסק הוא סוטה . צעיר אחר שנוהג לבד ברכב שירותוצגמכן מ

דרוש  שרק חלקיק שנייה ה מסבירתיריינהק .שסוטה מהכביש בגללו,  וכמעט פוגע ברוכב אופנועסמוך

בזמן . הניידבטלפון ומסמסת  אישה צעירה נוהגת ציגההסצנה האחרונה מ .לאבד את הריכוז שלך

ם טובים נהגי"תוב בסוף אומר יהכ .כביש ומתנגשת ברכב שעצרב ביטה היא לא מהודעהשליחת ה

 Wake up to the "זילנדי-בסרטון של הקמפיין הניו, דומהאופן ב ."חשבו. עצרו. פשוט נוהגים

warnings " הם  ברגע האחרון לעתים כש,בזמן הנהיגהשונים מוצגים נהגים עסוקים בדברים בו

ם  המשמשי,הברווזים) (Gelassen läuft´s "הזהירות משתלמת "בקמפיין הגרמני .מקים מתאונהוח

כמו גם בסרטון , ןו בתחילת הסרט"כמעט תאונה" נקלעים לסיטואציות של ,מטאפורה למכוניות

דוגמה   .מטאפורה למכוניותהן חיפושיות  בוש ,?Und wie fahren Sie)(" ?ואיך אתה נוהג "הגרמני

נית שנוסעת בשכונת מגורים וג מכימצה, NHTSAבסרטון של קמפיין המהירות של אחרת נמצאת 

   . מתפרצת לכבישה לפני שהיא פוגעת בילדה רגעת ועוצר

  

אבל ניתן , דוגמאות אלו מנסות להמחיש את הסבירות הגבוהה שתאונה יכולה לקרות, כאמור  

לשאול האם סוג זה של פנייה יכול להתגבר על המגבלות של הצגת סיכונים ודחייתם על ידי 

, למשל(ת השונות שהוצגו בסקירת הספרות אוכלוסיית היעד לפי ההסברים הניתנים על ידי התיאוריו

ולכן , אנשים רואים את עצמם כבעלי מיומנות גבוהה יותר מאחרים, ההטיה האופטימיסטית לפיה

לגבי מקרים דומים " אלבורציה"בהקשר זה ניתן להציע שאם מנסים לעורר "). זה לא יקרה"להם 

אחרת יש סבירות נמוכה יותר שאנשים , צריך לכוון לכך בקמפיין, שיכולים לקרות לאוכלוסיית היעד
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יש חשיבות לכלול , בהתאם למודלים של הצגת סיכונים, כמו כן. יזדהו עם המקרים המוצגים להם

חסמים לאימוץ ההתנהגות שיכולה למנוע את לאופן בו ניתן להתמודד עם  גם התייחסות הבתכנים אל

  . התאונה

  

   )Rewind( "מהסוף להתחלה" )4(

כפי שתואר , "מהסוף להתחלה"תוצאות מחרידות של תאונה הראו  בקמפיינים וידיאוקטעי הוחלק מ

תוצאות הצגת בהתשדיר פותח , כלומר . שעסק בגישה של עירור רגשות חזקים שלילייםבפרק הקודם

נוהג ת / הנהגהבשסצנה העד  חוזר אחורה בזמןו, למשל אנשים מתים או מכונית שנמחצה, תאונהה

 בתשדירים ניתן להניח שהכוונה מצפייה . בתאונהת/מעורב יהיה/תשניות מועטות שבעוד  תדעלמבלי 

ניתן לשער שיש כאן ניסיון  . יותריםזהיר  הנהגים היויתה נמנעת אםיהלהראות שההתנגשות הייתה 

 אם בוחנים את הגישה  .בייחוד כאשר מציגים מראות קשים כבר בהתחלה, הצופיםיצור עניין בקרב ל

ניתן לומר שלכאורה , מהיבט של הסבר ופנייה לשיקול דעת" מהסוף להתחלה"ונה בה מראים תא

תאונה הגורמים ל על מנסים להציג את השתלשלות התאונה כדי שאנשים באוכלוסיית היעד יחשבו

לא . בתאונה הזוועה הדגש הוא על הצגת האלתשדירים בנראה ש ,אולם  .עתהי למנהדרכים עלו

ים לולא מע,  התאונה למניעתנקטו באמצעי זהירותלא   מדוע,הנהגים את התלבטות , למשליםראמ

    . שהביאו לתאונהמצביםמה ניתן לעשות ב - הצעות קונקרטיות 

  

  הצגת אלטרנטיבות )5(

כשבסצנה אחת ,  אפשריותותויהתנהג קמפיינים נעשה שימוש בגישה של הצגת שתיבמספר קטן של 

שמונעת יותר ובסצנה שנייה התנהגות בטיחותית , מציגים התנהגות מסוכנת שמסתיימת בתאונה

תאונה או ה למנוע עשוי התנהגות הבטיחות המומלצת כאן נראה שהכוונה היא להמחיש כיצד .תאונה

 , יורדואילו באחרים בסדר, תשדירים האלטרנטיבות הוצגו במקבילבחלק מה .צמצם את נזקיהל

 The" הקמפיין הניו זילנדידוגמה אחת היא מ . הבטיחותית יותריה המסוכנת ואחרתנהגותההראשית 

faster you go the bigger the mess", הבמסך אחד הנער, בו מראים במסך מפוצל שתי נערות רצות 

ניתן  .ת נפגעאינההג במהירות המותרת ולכן הנערה ו ובמסך השני הנהג נ,נהרגתנפגעת ממכונית ו

, ם הצגת חלופות להתנהגות שניתן להשוות ביניהן בעצכפונות לחשיבהדרמטיזציות מסוג זה לאפיין 

גישה זו גם יכולה להתאים לגישה של הצגת  . הסבר טכני או לוגילעתים לא נלווה לתשדירלמרות ש

   .ח"בה עוסק הפרק הבא בדוש ,מודלים חיוביים

  

  הצגת סטטיסטיקה ונתונים )6(

 בתחומים שמופיעהוימת היא גישה התנהגות מסבלגבי הסיכון שיש לאנשים שכיחויות הצגת נתונים ו

 "Be smart. Be safe"קמפיין קנדי בשם ב, למשל  .)4.5%(שלושה מהקמפיינים  גם במשמשתו, שונים

 להיות 4מדברים בטלפון הם בעלי סיכוי גבוה פי שנהגים לפיהם  ,סטטיסטייםמציגים נתונים 

 בדוק כיצד אנשים תופסיםחשוב לממחקרים בתחום תפיסת סיכונים עולה ש .מעורבים בתאונות

אנשים , כך למשל. נים סיכוובאופן תפיסתאנשי מקצוע הציבור נבדל מכיוון ש, מספרים ושכיחויות

הצגת  ).Slovic, et al., 2004 ( לכאורהנשלטאו פחות מודאגים מהתנהגות הקשורה לסיכון מוכר 

 אנשים מיםימסוימצבים  בן לפיהבהתאם לתיאוריות,  לחזק טיעוניםהעשויסטטיסטיקות ונתונים 

 פה מוסישהצגה זואו ,  מספרים וממספר הטיעונים שמציגים להם לגבי הנושאצגתמושפעים מה

שלפי כך , )Perloff, 1993; Petty & Caccioppo, 1982( לאמינות של הדוברים או לחוזק הטיעונים 

י שהוזכר בסקירת כפ, אולם .טיעונים המבוססים על נתונים סטטיסטייםגם ניתן להציג הספרות 
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לגבי יש חשיבות רבה לבדיקה עם אנשים מאוכלוסיית היעד , הצגת מטפורותבנושא של הספרות ו

יש חשיבות לאופן בו , כמו כן. מבחינתםומהי משמעות המספרים ,  הם תופסים מספריםהאופן בו

, בנוסף. םכי אופן הצגתם משפיע על המשמעות שאנשים מייחסים למספרי, מציגים מספרים ונתונים

כאשר מדובר , להציג שינויים באחוזים, למשל, חשוב להציג מספרים בצורה שלא תהיה מניפולטיבית

    .והשינוי באחוזים מצביע לכאורה על שינוי גדול, במספרים קטנים יחסית

  

  הם ימיומנויותאו בשלהם יכולת השיפוט  ביםגבלומ המודעות לכך שנהגים הגברת )7(

בה שימוש בכמה קמפיינים שנעשה דרך נוספת 

סיכון היא נתונים בלשכנע אנשים שהם כדי 

ביכולות אינהרנטיות מגבלות שיש להדגיש 

קשר בה,  האנושיותהשיפוט או במיומנויות

, ב הקמפייניםועלה ברזה לא טיעון   .נהיגהל

 קמפיינים בנושא מספראבל היה דומיננטי ב

וגם עלה בהקשר של הסחת דעת , שתייה ונהיגה

ניסו גישה זו שהשתמשו בקמפיינים ה .ייפותוע

נהגים צריכים להימנע מהתנהגות שלהדגים 

ביכולת מטבעם  שאנשים מוגבלים מפני ,וימתמס

לכך דוגמא   .הםיהשיפוט שלהם או במיומנויות

 להראות שאנשים ניסוששני קמפיינים בנמצאה 

 כמה לעסוק בניתן אם או, )24 איור( מכדי לנהוגלא יכולים להעריך נכון אם צרכו יותר מדי אלכוהול 

קמפיין סקוטי ה בהופיעגישה אחרת . דברים בעת ובעונה אחת מבלי שזה יגרום להסחת דעת בנהיגה

 הצופה .ממחיש כיצד הסחת דעת קצרה עלולה לגרום לתאונהש ,לנהגים צעירים נגד הסחות דעת

,  שמופיעה הפרעה על המסךעד, במקום הנהג ומסתכל על הכביש לאורך הנסיעה" יושב"לכאורה 

 נייד ן שימוש בטלפובנושא Think)(בריטי   דוגמה נוספת היא מקמפיין.ובעקבותיה נגרמת תאונה

 באופן שאינו מאפשר, ופוסטרים מציגים שני משפטים במקבילבו תשדירי רדיו ש, בזמן נהיגה

    ).27 איור(  .זמןאותו המאזין להתרכז בשניהם ב/קוראל

  

  "בדיקה עצמית"

יוכלו צופים כדי שה, "בדיקה עצמית"כמאפשרים ו חומרים שניתן לתארם הופיע קמפיינים מספרב

כאשר אחד מהם הוא קמפיין של משרד התחבורה של לונדון , הם כנהגיםי את מגבלותבחוןלבעצמם 

שעושה שימוש בסרטונים שמועברים באמצעות , גלגליים- בנושא של תשומת לב לכלי רכב דו

כיוון , שהם לא שמו לב לפריטים חשובים, באמצעות הסרטון,  הצופים מיועדים להבין בהםהאינטרנט

מספר קמפיינים אחרים בתחום המהירות מכילים . שגורמים אחרים הסיטו את תשומת הלב שלהם

גם כולל מתקנים שמציבים ) מאוסטרליה(כאשר אחד מהם , באתרים שלהם משחקי סימולציה

עירים לחוות את חוסר השליטה שיכול להיות כאשר נוסעים במהירות במקומות בילוי שמאפשרים לצ

במספר קמפיינים גם ניתן למצוא באתרים שלהם מעין משחקים המיועדים להדגים את  .גבוהה

דוגמאות לכך ניתן .  המגבלות במיומנויות או מדוע צריך לנהוג במהירות מוגבלת או לשמור על מרחק

במשרד לבטיחות , ממשלת מערב אוסטרליה או באתר של  17Think הבריטי של למצוא באתר 

   18.בדרכים

                                                 
17   http://www.stoppingdistances.org.uk  
18   http://www.officeofroadsafety.wa.gov.au/documents/scalextrix03_000.swf  
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קמפיינים למניעת נהיגה . 25איור מספר 
  אוסטרליה, ממשלת קווינסלנד, במהירות גבוהה

 בנושא הסחות Thinkקמפיין . 27איור מספר 
 London Transport', ה את המבחןעש'. 26איור מספר  בריטניה, דעת

Authority ,בריטניה    

 ,You can’t calculate your alcohol limit“. 24איור מספר 
so don’t try”) 'אז , אתה לא יכול לחשב את רמת האלכוהול

    בריטניה, Thinkקמפיין , )'אל תנסה

) 25איור (דוגמאות של סימולציות להמחשת השפעת הנהיגה במהירות גבוהה מהמותר 
והיכולת לאמוד את כמות האלכוהול ) 27, 26איורים (וגמאות להמחשת הקושי בחלוקת קשב וד

  ) 24איור (בדם 
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ו אולם אינ(  קנדה, "Excuses Counterattack". 28איור מספר  
  )כולל המלצות להתמודדות בחסמים

   נגדטיעוני עם התמודדות  או "תירוצים"הפרכת טיעונים והתמודדות עם  )8(
להתמודד עם בתכניות המיועדות להשפיע על אנשים לאמץ התנהגות היא אחת הגישות המקובלות 

 . התנהגות הבטיחותאימוץ נגד ים הסבר,"טיעוני נגד"עם או ,  את ההתנהגותץאמללא ש "תירוצים"

 הכרההלמרות , שלא לאמץ את ההתנהגות המומלצת להתייחס לסיבות מאודחשוב , לפי הספרות

נעשה שימוש  של קמפיינים )7.5% ; קמפיינים5( נמצא שרק במספר קטן הנוכחיבמחקר   .הבחשיבות

ועולה גם השאלה , עם חסמיםץ ההתנהגות או נגד אימואפשריים טיעונים עם התמודדות בשיטה של 

שהתייחס בצורה דים אחד הקמפיינים הבוד ."תירוצים"חסמים או בהתמודדות עם אם מדובר ב

 שהציג ,AAA-של קרן הב " היה קמפיין מארהשל אנשים" תירוצים"מעמיקה יחסית לסיבות או ל

 .הוא יכול להמשיך לנהוג, עייפותו למרות ,בו נהג מסביר מדוע לוג פנימימונובתשדירי רדיו מעין 

אחת המגבלות  . הדרךהיכרותו עםאו  ו על עירנותתמרוששמסטיק ה תסילע כגון,  שונות סיבותמונהו

טיעונים ה עם מגווןהם לא מתמודדים , טיעוניםמספר למרות שהם מציגים  היא שכאלהשל תשדירים 

 גם כאן יש  .דד בחסמים השוניםוהתשדירים לאו דווקא מספקים מידע כיצד להתמו, אפשרייםה

" תירוצים"ואנשים יחשבו בעצמם על , "אלבורציה"אפשרות שתשדירים מסוג זה ישמשו כאמצעי ל

כיצד ניתן לעשות זאת בצורה כאן עולה השאלה וגם , וכיצד ניתן לסתור אותם, שמתאימים להם

  .  שתתאים לאוכלוסיית היעד

  

ם  נמצאה גטיעונים שוניםעם התמודדות   

 Excuses הבחומרי קמפיין קנדי המכונ

Counterattack""  חברת ביטוח ציבורית קנדית של

)Insurance Corporation of British Columbia.( 

, הכוללים פרסומות טלוויזיה ,חומרי הקמפייןב

 להתמודד עם יש ניסיון כרזותתשדירי רדיו ו

 משיכיםם נהגים  הממשמשיה "תירוצים"

ים הצעות כולל ה חומרים אל.נתסכמנהגות בהת

כמו , מצבים שיכולים להוות סיכוןעם  ותלהתמודד

בילוי מונית כשיוצאים לעבור להכין כסף מראש 

 קמפיין זה מוגבל במגוון  .אלכוהולשכולל שתיית 

השאלה עד גם ועולה , יכול להציעההצעות שהוא 

אנשים שונים  לאותה הצעה עשויה להתאיםכמה 

, פי שהוזכר בסקירת הספרותכ .באוכלוסיית היעד

ממצאי מחקרים מראים שישנם צעירים שאינם 

 כי , חושבים שהם יכולים לאמץ פתרונות של מוניות

. דואין במקום מגוריהם מוניות או שהן יקרות מא

ת ימכאן שההמלצות צריכות להתאים לאוכלוסי

 ועוררוגם חשוב להימנע מהמלצות שי, יעדה

למרות מגבלות  .םתחושות שליליות של אנטגוניז

 כאן דוגמה לגישה שמנסה ניתן לראות, אלו

 רלוונטיות  עצותהשיאחסמים וללהתמודד עם 

שאלות לגבי  כמהות כאן עול .לאוכלוסיית היעד

כיצד ? האם מתאים לתת טיפים קונקרטיים : המלצותמתןטיעוני נגד ו עם ות הרצויתמודדההאופן 

כדאי להזכיר שגם כאן  ?חסמיםעם כוללת של התמודדות האם להציג גישה ? להציג מודלים חיוביים

יהיו רלוונטיות ולא ייתפסו עבורה כדי שההמלצות , ת היעדימעורבות אוכלוסייש חשיבות רבה ל

   .כפטרנליסטיות או מנותקות מהמציאות
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  דילמות ופרדוקסים, קבלת החלטות )9(

 הוא נושא שעולה טותקבלת החלבהקשורות דילמות עם החלטות והתמודדות הנושא קבלת 

 .מנעות מהדבקות באיידס או שימוש בסמיםיה לשלמשל בהקשר , בקמפיינים בתחומי בריאות שונים

האם להחליט ים נדרשאנשים עולות כשתכניות התערבות בתחומים אלו מציגות דילמות שונות ש

  האם, למשל;םבטיחות בדרכיה עולות גם בתחום כאלודילמות .  יותרי בטיחותאופןהתנהג בכיצד לו

 האם ?מתחילים לנהוגש כלסגור את הטלפון הנייד האם ? מלנהוגרבשתה אלכוהול מחבר ש למנוע

האם ?  לטלפון בזמן הנהיגה כשהילדים מתקשריםהאם לענות ? עם חבר ששתה אלכוהוללנסוע

האם להימנע מלנסוע מהר ולאחר לישיבה ? להתנהג בניגוד לציפיות חברים או עמיתים לעבודה

החלטות ? גם אם ישן רק שעות ספורות, ולתת לו לנהוג, או האם לוותר לבן שחוזר מהצבא ?ובהחש

עם תוצאות ואיך להתמודד , על מה לוותר, בחורמה לב צורך להחליט אנשים בפני המסוג זה מעמידות

   . שנתקבלהההחלטה

  

שיבות גדולה גם ויש לו ח, בתחומים שוניםסוק בדילמות הוא חלק מרכזי בתכניות התערבות עי  

נמצא שהעיסוק בדילמות כמעט ולא עלה בקמפיינים , למרות חשיבותו, אולם .בבטיחות בדרכים

ליבו של שבמידה רבה הן , לעילשהוזכרו  כגון אלודילמות  זאת למרות שניתן היה להציג, במחקרש

דילמות  עם להתמודדנושא הבטיחות בדרכים מעלה את הצורך , למשלכך   .האתגר בשינוי ההתנהגות

דילמות , הקשורות לפחד מתגובה עוינת של חברים כשמנסים למנוע מהם להפסיק לשתות או לנהוג

והן מועלות , דילמות אלו עולות בספרות המחקרית. 'קשורות ליחסים במשפחה לגבי נהיגה וכוה

דילמות . בבטיחות בדרכיםלעומק בו דנים ש , בכל מפגש עם צעירים או מבוגריםיןשרבמי או יןבעקיפ

הקמפיין דרש מאנשים למנוע כש,  של שתייה ונהיגה בעיקר בהקשרוהופיעבקמפיינים במחקר זה 

 מתייחסים Mateזילנדי -בקמפיין הניו, כך למשל .מחבריהם לנהוג לאחר ששתו משקאות אלכוהוליים

 ,צעיר הבעצם העלאת אפשרויות פעולה שלהאם למנוע מחבר ששתה לנהוג או לא לדילמה של צעירים 

א לול,  מרומזתאהדילמה הינראה ש, גם במקרים אלה, עם זאת  .נהוגוטוענים שחבר טוב ימנע ממנו ל

  . ןמ עותתמודד ה או דיון בדרכיהתייחסות מעמיקה לסוגיות הקשורות בה

  

לכך (קבלת החלטות ל ומודעות קידום חשיבהשיעדיהם הם מציינים קמפיינים חלק מהלמרות ש  

התמודדות עם ות או פשרויחשיבה על א ,קבלת ההחלטות במובן של התלבטותשא נו, )נתייחס בהמשך

התייחסו רק שניים מהקמפיינים  .מהקמפיינים) 7.5% ; קמפיינים5( עלה רק בחלק קטן דילמות

נמצא שגם כשהמטרה הרשמית של הקמפיין הייתה להבליט את  .כנושא מרכזי בקמפייןלהתלבטות 

עצם אלא על ,  שקדמה להחלטה ועל הסיבות להחלטהעל התלבטות דגש הושםלא , "רגע ההחלטה"

הדגש היה על כך שאנשים מאמצים החלטה , כלומר .יההשלכותקבלת החלטה שגויה הרת גורל ו

ועל כך שהחלטה זו , )החלטה לשתות משקה אלכוהולי נוסף, כגון(שגויה מבחינת בטיחות בדרכים 

כמיועד לעורר  Think יר שתואר במסמכי קמפייןתשד, לדוגמה .ה לגרור תוצאות נוראיותלולע

רגע של " הנקרא במסגרת קמפיין על שתייה ונהיגה בתשדיר,  הקריטיהחלטותה קבלת שלבמחשבה ב

 הברמן הופך לדמות .ניגש לברמן ומבקש ממנו משקה נוסףשצעיר  המרא ,)Moment of doubt( "ספק

בסוף התשדיר  .  וינהג אחר כךעודו אם ישתה  בפניו מה עלול לקרות לת ומתארשמחקה מצבים שונים

כשהתשובה המתבקשת היא , הברמן חוזר להיות ברמן ושואל את הצעיר מה הוא מחליט לעשות

לא מציגים את הדילמה של הצעיר , גם בתשדיר זה,  אולם.ת המשקה הנוסףיי שתוותר עלשהוא מ

, א יכול להיענש אם ייקח סיכוןשהולכך אלא מציגים כיצד הוא צריך להיות מודע , לגבי שתייה

 . וימשיך לשתות
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  " חישבו על זה" )10(

הפעיל שיקול  ול" על הנושאחשובל" הייתה פנייה מפורשת לאנשים  קמפייניםמספר קטן מאד שלב

אלא במילים המבקשות ,  בדרך כלל לא לוותה בהסבר או ברציונל לחשיבה זופנייה, אולם .דעת

 ללא הסבר , שקהל היעד יכול להגיע בעצמו למסקנהיחו הנהנים אלנראה שקמפיי .מאנשים לחשוב

גישה זו אין להחשיב למרות שניתן לטעון ש . לאמץישההתנהגות ש מדוע עליו לחשוב על הנושא ומה

 ,ניתן לסווגה כסוג של פנייה לשיקול דעת, כקוגניטיבית כיוון שאינה מפרטת את תהליך הרציונליזציה

 יםשנה מ אוסטרלידוגמה אחת היא קמפיין  .השלכותיואת  את הנושא ות לשקולקוראמשום שהיא 

 כדמות המופיעים, שני גברב אשה צעירה ו מוצגתאחד מהםב, שני תשדירים דומיםכולל ש, 2005-6

יה אינה יואילו הדמות השנ, דמות אחת ממשיכה לשתות . משקאות אלכוהוליים בברההשות, הכפול

 שבתשע מתוך עשר ההקריינות מסביר. מעורבת בתאונהוהגת ומראים את הדמות ששותה נ .שותה

גם  ".לחשוב על זה " וכדאיאבל שזה יכול לקרות,  שלא יקרה דבר כששותים יותר מדייתכןפעמים י

כאן גם ? מהן המסקנות של אנשים?  האם נבדק מהם סוגי המחשבות שעולות:ותשאלכמה  ותכאן עול

שהם , חסמיםהתמודדות עם המומלצת והתייחסות לחסרה התייחסות לאפקטיביות ההתנהגות 

   . חשובים לפי המודל של הצגת סיכוניםיסודות

  

  מחדש או מיצוב מסגור  )11(

א גישה מומלצת בשיווק ו ה,עדת הייחשובים לאוכלוסיהתקשר לנושאים יכך ש, מיצוב של נושא

קמפיין בריטי של  ,האחד:  להוריםפנו ש לשימוש בגישה זו נמצאו בשני קמפייניםדוגמאות .חברתי

Thinkהנקרא Copy Cat , והשני הוא קמפיין  , הסחת הדעת בנהיגהשפנה להורים בנושא של

 התנהגות לא בטיחותית של הורים משמשת לפיו, טיעוןהצג ובשניהם ה. MADDאמריקאי של ארגון 

 בכתב יד של  טקסטיםןהוב ,ת כרזות הראו סדרThinkשל הבריטי בקמפיין . גורם לחיקוי לילדיהם

 םאם את: "היא הטקסטים לשון אחד, הלדוגמ. מנסים לחקות את כתב היד של הוריהםה ,ילדים

 איור( ." יעשו זאתכםהילדים שלגם ,  את הכבישים חוצם שלך בזמן שאתניידן הו בטלפיםמשתמש

 ,ונ בתהג לצד תמונו גבר ששותה ונהמראה ,כרזה וצגת מMADDקמפיין של ב, באופן דומה). 30

ניתן לתאר את  ).29 איור (".האבהבן כמו " אומרת בתחתית הכרזההכתובית . שעושה את אותו הדבר

הורים ולא על ה על אחריות מושםכשהדגש , שתייה ונהיגהה את נושא אחרתהגישה כניסיון למצב 

מעשה הורים כה תלמצב את נהיגזה קמפיין הכוונה ב, כלומר . הגברת תחושת איום או סיכון אישי

, אולם גם כאן ניתן לומר שהמיצוב אינו חיובי  .אחריםעיצוב הנהיגה של משפיע על ו מערב אחריותש

 כיצד הם יכולים אולם לא מציעים להם גם , אומרים להורים מה לא לעשות, כלומר: אלא שלילי

שתייה , ובקמפיינים שונים בתחומים של עישון, בספרות של קידום בריאות.  חיוביתהלהוות דוגמ

כמו .  וטיפים שונים, וסמים ישנה פנייה להורים והדגמות שונות לחזק את המסוגלות העצמית שלהם

בתחום הבטיחות בדרכים יש ספרות רבה בנושא  .)DuRant et al., 2006למשל (כן יש ספרות בנושא 

 ,.Simons-Morton, & Ouimet, 2006; Hartos et al  :למשל(הורים ויחסיהם עם נהגים צעירים 

2000; Beck, 1995( ,שבמחקראבל היא לא באה לידי ביטוי בקמפיינים התקשורתיים  .  
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מצב מחדש נושאי בטיחות לב הקמפיינים במחקר נראה שלא היה ניסיון למסגר או ובר, כללכ  

נושא של  לששר בטיחות בדרכים בהקה מגמה חדשה יחסית של מיצוב נושא עלתה ,אולם. בדרכים

והנושא מתקשר לאחריות ונדון בו בפרק בנושא  ,ארצות שונותהקשרים אלו נעשים ב. איכות סביבה

 כמו אחריות , בעבר בנושא זהקשרונניתן לקשר בטיחות בדרכים לנושאים שלא , כמו כן  .זה בהמשך

גר בטיחות בדרכים ניתן למס, כפי שראינו בפנייה להורים, בנוסף. הום אווירילקהילה או מניעת ז

    . ולתמריצים שליליים ברמת הפרטרווחיםולאו דווקא ל, הקשור לעתיד של ילדים, כנושא חברתי

 נתייחס בפרק ו זהצעהל. ניתן למצב את נושא הבטיחות בדרכים מעבר להתייחסות לפרט, כלומר

 מחדש מסגורהגישת המיצוב או , כפי שהוזכר בפרק המציג את הרקע התיאורטי. הדיון וההמלצות

לפי גישה זו כדי לקדם נושא חברתי יש חשיבות  . Media Advocacyהיא גם הבסיס לגישה המכונה

 להציג נושא שנתפס הועדנ-Media Advocacy גישת ה, במקור .נקודת ראות חדשהבאותו " מסגר"ל

מסגר אולם ניתן ל, קשור במדיניות כ-בקרב הציבור או מקבלי החלטות כקשור בהתנהגות הפרט 

. עתיד הילדים או צדק חברתי, כפי שהוזכר בנושאי סביבה, נושאים גם בהיבטים חברתיים אחרים

   .שנדון בהן בהמשך, גישות אלו מתקשרות לגישות חיוביות וחברתיות

  

  

  

  

, )?'הבן כמו האב' (?Like father, like son. 29איור מספר 

  ב"ארה, MADDקמפיין של 

, !Think   קמפיין של ”copycat“. 30איור מספר 
  בריטניה
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  אנשי מקצוע בתחום בטיחות בדרכים ובתחומים משיקים כדוברים הופעת 

כשחשיבותם , מהימן או אכפתיכתפס יהעשוי לרם שבפרק הקודם דובר על שימוש באנשי מקצוע כגו

נעשה שימוש באנשי מקצוע בתחום , פנייה לשיקול דעת הלשבהקשר . היא בפנייה להיבט הרגשי

בשניים מהקמפיינים ההסברים הטכניים ניתנו . הבטיחות כגורם מהימן שמסביר את הנושא הטכני

בשלושה . וו בסימולציות של תאונותעל ידי בעלי מקצוע בתחום הבטיחות בדרכים והסבריהם ל

רפואיים כדי להסביר את השפעת העייפות על -מהקמפיינים נעשה שימוש ברופאים או במדענים ביו

חלק ב בדרכים ד במומחים לבטיחותוהיה שימוש מועט מא, כללכ. המוח ועל נהיגה בטוחה

ים עשוי בדרכים נראה שכדאי לבדוק באיזו מידה אנשי מקצוע מתחום הבטיחות. מהקמפיינים

שתפיסתה על ידי , בייחוד לגבי נושאים כגון מהירות, להיתפס על ידי קהל היעד כמקור אמין ומשפיע

 יכולה להיות . נתפסות כבלתי מסוכנות ש,או שיחות בטלפון נייד בזמן הנהיגה, קהל היעד מורכבת

יביליות של הדוברים קרד/כיוון שבספרות בתחום של שכנוע ניתנת חשיבות לאמינות, לכך חשיבות

)Perloff, 1993; Rice & Atkin, 2000 .(  

  

  

  סיכום וסוגיות

  גישות הפונות לשיקול דעת ב בו הקמפיינים עשו שימושששאלות לגבי האופן כמה 

מסבירים , הם מציגים נתונים .חלק ניכר מהקמפיינים מנסים לעורר מחשבה ושיקול דעת, כללכ

למרות ההסברים הרבים , אולם .סימולציות או מטפורותמגוון ב אותםומדגימים , כוחות פיסיקליים

,  רבותאופן הפנייה לשיקול דעת בקמפיינים מעלה שאלות וסוגיות, והפנייה לחשיבה ושיקול דעת

   : מהןארבעשנתייחס ל

 אופןלא ברור האם שימוש במטפורות וסימולציות מצליח להסביר את התופעה הפיסיקלית ב �

 את ההסבר תבו אוכלוסיית היעד תופסשהאם האופן . חושה של סיכון כדי להעביר תמשכנע

האם נבדקה תפיסת הסיכון   ?למשל בנושא מהירות, האם הם מייחסים אמינות להסבר? נבדק

   ?הסברים שניתנו הלשבקרב אוכלוסיות היעד בהקשר 

 לגביל או  נהיגה בכללגבי שיקול דעתםאת  פתחלו לחשוב נשיםלעודד אנמצאה גישה שניסתה  לא �

  יחשבו על דרכי התמודדותאנשיםכך שה,  אימוץ התנהגויות בטיחותיות יותרסביבהסוגיות 

בעצמם כשאנשים חושבים ההנחה היא ש, בספרות בתחום של שינוי והעצמה  . להםותמתאימה

   .גבוה יותרשיממשו את הפתרון על דרכי פתרון הסיכוי 

 אופןתנהגים בכשהם משנוצרת הערכית  רההסתי את לאנשים המראהלא נעשה שימוש בגישה  �

ערך , למשל. אחראבל למעשה נוגד ערך חשוב , ערכיהםם לאחד מ שמתאיםמסוי) לא בטיחותי(

 עצם אולם,  הצורך לדבר איתם בטלפון נייד בזמן הנהיגהומכאן, םיחשוב יכול להיות דאגה לילד

 הנמצאגישה זו לא   . בילדיהםוד עלא יוכלו לטפלש, וריםעלול לגרום לפגיעה בההדיבור בטלפון 

אינה מטיפה אלא משום ש, לצעיריםבמיוחד א מתאימה ילמרות שה, באופן ישיר באף קמפיין

   .השתייה ונהיג מהירות גבוהה אונהיגה ב לשבהקשר   וניתן ליישמהמעוררת מחשבה

   .קמפיינים אינם מעוררים חשיבה לגבי ההקשר החברתי של נהיגה בטוחה יותרה מרבית �
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  מסוגלות עצמיתו, מודלים חיוביים, תמורות חיוביות .5
  

   תמורות חיוביות

בקמפיינים במחקר , חיוביותהתמורות הלמרות ההמלצה בספרות של שיווק חברתי לחזק את נושא 

 או הנאהאו  שליטה ה טובה של תחושעורר נהיגה בטוחה יותר יכולה ל לפיהה גישהותרכמעט ולא א

הציגו תמורות בודדים רק קמפיינים .  שאינן קשורות במניעת תאונותתמורות חיוביות אחרות

הבלגי וההולנדי של בקמפיין , כמעט כמקרה חריג. הנהג התורןהן בעיקר היו בנושא , ושוב, חיוביות

אינה שותים /ת שאינו/המיועד לעודד אנשים לקחת על עצמם את תפקיד הנהג ,יוזכר בהמשךש" בוב"

 וודהבו ש ,פתחו בקמפיין,  ותקופת החגים של עונה זו2008קראת סוף שנת ל, ומסיעים את האחרים 

לא נמצאו דוגמאות לגבי   . מתנות ופרסיםשחולקו בה, מסיבת הפתעהב" בוב"למי שהיה בתפקיד של 

או אימוץ התנהגויות ואורח , כגון הימנעות מלדבר בטלפון נייד, תמורות חיוביות לגבי נושאים אחרים

למרות שניתן לפתח קמפיינים תקשורתיים ', נהיגה כשעייפים וכועם רום להתמודד חיים שיכול לת

בקמפיין המיועד להורים בו מזהירים הורים שהם יכולים להוות דוגמה , כך למשל. בנושאים אלו

 ניתן היה להפוך את המסר :חיוביות אפשריותניתן היה גם להציג תמורות , שלילית לילדיהם

בהם התריעו שהם צריכים להיזהר מלהיות דוגמה רעה לילדים , דים להוריםבקמפיינים שהיו מיוע

ושהתמורה שלהם תהיה ,  הם יכולים להוות דוגמה חיוביתבהןניתן היה להתייחס גם לדרכים . שלהם

   .בכך שהם ירגישו שהם מיישמים הורות טובה

  

יתן למצוא דגש על  נ, רבהאלכוהולבהן צריכת השמקורם בחברות שתשדירים דווקא במעניין ש  

למרות שהם לא היו חלק ממדגם הקמפיינים , תשדירים אלואנו מזכירים . תמורות חיוביות

למי שמשמש " תמורות חיוביות"בתשדירים של חברות אלכוהול שונות ניתן למצוא . הציבוריים

, םאול.  של נשים אטרקטיביותןכשהתמורה לכאורה היא תשומת לב, )מדובר בגבר" (נהג התורן"כ

, היא חלקית בלבד" תמורה"כך שה, "לא יוצלח עם נשים"בחלק מן התשדירים דמות הגבר היא של 

דוגמה אחת לקמפיין שמומן על  . נשיםעבור שהוא עדיין אינו אטרקטיבי באמת , כשברור מהפרסומת

בול - ידי חברה לייצור משקאות אלכוהוליים היא סרטון הומוריסטי ששודר בזמן משחק הסופר

 מפורסמים לבסרטון זה דמויות של כוכבי קולנוע ושחקני כדורס). ואינו חלק מהדגימה(יקאי האמר

: הרים בקנאה ובאירונימעי שני שוערים כשהם יוצאים ממנהו, לימוזינהבפנתי ומגיעים לאירוע א

 ומלווה בנשים בפשטותלבוש הנמוך  כשמגיעה לימוזינה עם אדם...". כנראה שקשה להיות מפורסם"

 בגישה מסתייעתשדיר זה ". כנראה שקשה להיות הנהג התורן: "השוערים מעירים, ותמושכ

בגלל , עם זאת.  התפקידקבלתמ" להרוויח" שיכולים כאלההומוריסטית לתיאור הנהגים התורנים כ

זה לגלוג על סוג בניתן לראות , שהנהג התורן מתואר כמי שבאופן רגיל לא מקושר לנשים יפות

מדגיש את הרווחים לנהג " בוב"הקמפיין האירופאי , בניגוד לכך. ת התפקידאם מקבליהאנשים ש

  . וכמרכז המסיבה, "ה'אחד מהחבר"כ, שאינו שותה ומתאר אותו כחלק מהקבוצה שנהנית

   

  "טיפים"המלצות התנהגותיות ו

 פעולות של קידום בריאות ותושעליו מתבסס, חברתיהשיווק ה תאחד העקרונות שמנחים את גיש

" חסמים"הוא שצריך לזהות מהם הדברים שיכולים להוות מגבלות או , דגש בפרקים הקודמיםושהו

ם ככל האפשר לצמצמץ ההתנהגות המומלצת וומיפוטנציאליים מבחינת אוכלוסיות היעד לא

)Andreasen, 1995; Smith, 2006 .( ה כמה שאוכלוסיית היעד רואהניתן להתייחס לחסמים אל 

זה יכול להיות " מחיר. "כדי לאמץ את ההתנהגות המומלצת" לשלם"עליה ש" עלות"או " מחיר"כ

   . 'כלכליים וכו, חברתיים, נפשיים, קשור להיבטים פיזיים
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  בריטניה,  Drinking Buddy.31איור מספר 

שאף , שהודגש בפרקים הקודמים, עקרון מנחה נוסף

ובייחוד , הוא מתבסס על תיאוריות שינוי התנהגות

על התיאוריה של למידה חברתית קוגניטיבית 

) 2004,Bandura( , מדגיש שכדי שאנשים יאמצו

 שהם מסוגלים ןאמילה  עליהםהתנהגות מסוימת

לעשות זאת ולהתמודד עם לחצים שליליים או 

עומדים פיזיים ומוסדיים ש, חסמים חברתיים

    .ההתנהגות  לאמץ אתבדרכם

, כדי שצעירים ימנעו מלנהוג מהר מדי, כך למשל

ץ של ם להאמין שהם יכולים להתמודד עם לחעליה

אחת . מאיצים בהם לנהוג מהר יותרה, חבריהם

הדרכים להתמודד עם חסמים וחיזוק תחושת 

המסוגלות של קהלי יעד היא שימוש במודלים 

חיוביים ובמתן טיפים והצעות לדברים מעשיים 

 ,Bandura, 2004; Smith(מתאימים לקהל היעד ו

והנושא , בתחילה נתייחס לנושא של טיפים ). 2006

  . ים חיוביים יוצג בהמשךשל מודל

  

 חלק חשוב המתן טיפים והמלצות הי  

,  אנשים לאמץ התנהגותיםבקמפיינים המעודד

מחקרים מראים שלאנשים חשוב לקבל . כשההנחה היא שאימוץ ההתנהגות מהווה אתגר עבורם

ת למרו. ים הם מהווים חלק מרכזי בקמפייןובקמפיינים בתחומים שונ, טיפים והצעות רלוונטיים

רק ,  יותר רבהכיצד ניתן לנהוג בבטיחותוהחשיבות של טיפים והצעות כיצד להתמודד עם חסמים 

 טיפים והצעות לגבי התנהגות הבטיחות הציעו) פחות משליש(חלק קטן יחסית מהקמפיינים במחקר 

התייחסות להגברת הם לא לוו בבדרך כלל , גם כאשר ניתנו הצעות או טיפים, אולם . המומלצת

 היו קצרים הטיפים שנתנו בדרך כלל. המלצות שיאמץ את הכדיגלות העצמית של קהל היעד המסו

, ה ששתו/הצעה לקחת את המפתחות מידיד, למשל. לא התייחסו לבעיות אפשריות ביישום הטיפיםו

, כגון שהמכונית היא של ההורים, כנגד הצעה זו, לא מתייחסת לחסמים השונים שיכולים להיות

   .)35, 34, 33 ,32 יםאיו רלדוגמא ( בה וכנים שאחרים ינהגו וצעירים לא מ

  

תייחס לחסמים הוא הקמפיין האוסטרלי למניעת שתייה ונהיגה מדוגמה לקמפיין שנראה כ  

בו חברי קהילה מסבירים איך הם מתמודדים עם היציאה שכולל תשדיר ה, ”just like that“שנקרא 

בקמפיין אמריקאי עבור . יתן לראות זאת כמודל חיובינ. לשתות ומחליטים מי יהיה הנהג התורן

ות אלה הן אדוגמ.  עם בעיותהתמודדות יותר וה טובלשינהמוצעים טיפים , עובדי משמרות על עייפות

אך לא הציגו להם הדגמות כיצד להתמודד עם ,  לנהגים להאטפנו ניםובעיקר בקמפיי, מעטות יחסית

פיתוי ב עמוד כיצד ל;להתנגד ללחץ מצד החברים לשתות עודד צ כי; למכונית ברכבונהג אחר שנצמד

הקמפיינים לא , באופן דומה . ד להתקשר למעסיק ולהודיע על איחורצ כי;יםעייפכשלהמשיך לנהוג 

הצעות או מודלים חיוביים שמתייחסים לשאלה איך לשכנע אחרים להישאר אצלך , הציעו טיפים

ולמעשה הציגו זאת , אנשים לעשות כןבו קיינים דחלמרות שחלק מהקמפ, בבית כששתו יותר מדי

  .כחובתם
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מטרות שפורטו הדוגמה אחת היא . נושא העייפותבהקמפיינים שנטו להציג טיפים והצעות היו   

שכוללים המלצות לגבי  ;סימנים הניתנים לזיהוי של עייפות בו מציגים לאנשיםTAC  בקמפיין של

כמו לנמנם , ראשוניתולספק שיטות להתמודד עם עייפות  ראשמנוחה לפני הנהיגה ותכנון טיולים מ

. כמו גם חלק מהתשדירים, בקמפיין זה ובאחרים אתרי הקמפיינים כללו טיפים והצעות שונים . מעט

למרות שצוינו סימני עייפות והוצעו ,  ובשנים מהקמפיינים הבאיםקמפיין זהגם בתשדירי , עם זאת

  . חסמים לא הוצגוהתמודדות עם ל מסוגלות עצמית או נושאים ש,  העייפותתטיפים להקל

    

 American Automobile-קרן הניתן למצוא בחומרים של נוספות להצגת טיפים דוגמאות   

Association [AAA] רבים מהם בעלי גישה , הפיקה סדרת תשדירי רדיוש לבטיחות בדרכים

 בחלק מהם מודלים להתנהגות חיובית ניתן לראות.  מציעים למאזינים טיפים שוניםה, הומוריסטית

תשדיר רדיו אחד . חסמים שעלולים להיות לקהל ביחס לאימוץ ההתנהגות המומלצתהתחשבות באו 

 למאהבה שהיא עוזבת אותו והולכת לפגוש ות בדרמטימודיעה אישה ובו ,הוא פרודיה על אופרת סבון

אדם של " לה שהוא יודע שהיא הגבר מוחה ואומר. למרות שהשעה קרובה לחצות, מישהו בשיקגו

דבקה האישה מופתעת מהידע שלו עליה אך . ושהיא עלולה להירדם על ההגה ולעשות תאונה" בוקר

האישה מתרגשת . תהיה בטוחהש די כ ולנהוגהגבר בתורו מתעקש ללוות אותה,  לעזובבכוונתה 

דגים  דוגמה לניסיון לההינותשדיר זה .  למאזינים להישאר ולהאזין לשארקוראוהקריין , מהמחווה

  .  אדם אחר לקחת סיכוןתכיצד ניתן להגיב לכוונ

  

 Arrive שנקרא the Ontario Community Council on Impaired Drivingקמפיין הקנדי של ה  

alive drive sober התשדיר מראה זמרת בבר הפונה ". עשה את הדבר הנכון" כולל סרטון שנקרא

התשדיר . לעשות את הדבר הנכון ולהימנע מלשתות ולנהוגבשיר  ומבקשת מהם, לקבוצת צעירים

, ניתומעלות לל, שכוללת תכנון מראש איך לחזור הביתה מהבר, מראה את הצעירים פועלים לפי עצתה

 של קמפיין כרזותות הן אוחלק מהדוגמ, בקמפיינים אחריםגם טיפים ניתן למצוא  . לעזור לחברים

Thinkלהחליף בין נהגים , אלכוהול נוסףלשתות משקה קל במקום משקה , למשל, ות שמציע, הבריטי

, עם זאת . ששותים או להזמין מוניתכלישון אצל חבר ,  כשמתעייפיםנוח קצרותל, כשמתעייפים

חומרים אלה לא הציגו מודל של עמידה בלחץ חברתי או הערות מצד חברים או אפילו לחץ מצד 

אנשים   , בממצאי מחקרים שוניםלעילכפי שצוין , ר לכךמעב. הממסד לשתות משקאות אלכוהוליים

כי הם צריכים בבית יקרה מדי או שאינם רוצים להשאיר את מכוניתם כנסיעה במונית תפוס עלולים ל

, כך . וצעירים חוששים יותר מהוריהם מאשר מנסיעה עם חבר ששתה, להגיע לעבודה ביום שלמחרת

 ושהקמפיין יתאים יותריסודי  לדאגות מסוג זה באופן נראה שהטיפים וההצעות צריכים להתייחס

  . לסוג הגורמים שחשובים לאוכלוסיות היעד שלו

  

 לגבי אתרי הקמפיינים כללו מידע וטיפים לגבי מה ניתן לעשות כדי לשפר בטיחות בדרכיםחלק מ  

שדירים בחומרים להם נחשפים מרבים האנשים כגון ת לא הופיעו ה חומרים אלאולם, מגוון נושאים

למרות שקמפיינים רבים הציעו ,  מכאן. ' גלויות וכו,כרזות, ברדיו או בטלוויזיה או בבתי הקולנוע

הדבר דרש מאנשים להיות , וחלק הפנו את הצופים לאתרים אלה, םהטיפים והצעות באתרי

גם ,   בנוסף.עשתה זאתאוכלוסיית היעד לא מ חלק ניכרוניתן לשער ש, אקטיביים ולחפש את המידע

ולסיטואציות שונות שיכולות להיות , באתרים הטיפים לא מתייחסים כיצד להתמודד בטיעוני נגד

  .  רלוונטיות לאוכלוסיות היעד
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 Long journey? Make time. 32איור מספר 
for a break. ) 'פנה זמן ? רוכהנסיעה א

  בריטניה, THINKקמפיין של , )'להפסקה
  ”Crash at a mate’s place. Don’t drink & drive“. 33איור מספר 

 Officeקמפיין של , )'אל תשתה ותנהג, הישאר לישון בבית של חבר'(
of Road Safety ,אוסטרליה  

תחליף ' (  .A smart substitution. 35איור מספר 

  בריטניה, THINKקמפיין של , )'חכם

 ?With a partner? Why not swap. 34איור מספר 
 Office of Road ")?למה שלא תתחלפו? עם שותף("

Safety,ה אוסטרלי  

חסמים או עצות למצבים  אבל אין המלצות כיצד להתמודד עם –דוגמאות של המלצות וטיפים 
  קונקרטיים 
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   מודלים חיוביים

החשיבות של תפיסת מסוגלות ויכולת שליטה מוצגת גם בתיאוריות ומודלים שמשמשים כבסיס   

פי התיאוריה של התנהגות למשל ל(יינים בבטיחות בדרכים כולל קמפ, לקמפיינים בתחומים שונים

 מודלים חיוביים חשיבותלמרות חשיבות הנושא בספרות ו. ) שהוזכרה בפרק סקירת הספרותמתוכננת

 כללו ) קמפיינים16 ;28.7% ( מהקמפייניםמעט מעל לרבעבמחקר זה נמצא שרק , בתחומים אחרים

בדגימת  .תה רכיב דומיננטי בקמפייןיהיא לא הי) פיינים קמ9(וברובם , הדגמה של התנהגות חיובית

). 13.6%( קמפיינים 9 -וכמשני ב) 10.6%( קמפיינים 7 -הנושא הוצג כמרכזי ב, הקמפיינים המקודדים

 -הצגת התנהגות חיובית נמצאה ב, פירוט הנושאים  לפי ).4.5%( קמפיינים 3 -הדגמה קצרה הופיעה ב

אבל ,  קמפיינים בנושא עייפות3 -ב; רק באחד מהם בצורה דומיננטיתאבל ,  קמפיינים של מהירות5

 קמפיינים בנושא 4 - ב;) בתכנים להצגת ההתנהגות החיוביתרק חלק קטן מוקדש(גם כן באופן חלקי 

 2 -כאשר גם ב, נהג תורן לשנושאים  קמפיינים ב3 -  ב; מהם בצורה דומיננטית2 -כאשר ב, שתייה

 ,אבל בצורה חלקית בלבד, גלגלי- קמפיין בנושא התחשבות ברכב דו ב;מהם בצורה דומיננטית

לא נמצאה הדגמה חיובית משמעותית בקמפיינים . ובקמפיין שכלל מספר נושאים בצורה חלקית בלבד

 זה נציג בפרק. או בקמפיינים של מעבר באור אדום) כולל שימוש בטלפונים ניידים(בנושא הסחת דעת 

 להתמודד עם חסמים ותמורות  טיפים והמלצות,שו מודלים חיובייםקמפיינים שונים הדגי כיצד

   .חיוביות

  

נהג "ו מודל של התנהגות חיובית היו בעיקר הקמפיינים בנושא ציעהשקמפיינים נמצא ש, כאמור  

ביניהם , נהיגהבת ו חיובידוגמאותמתן  ו מקרים בודדים שלנמצא, כללכ .  בשתיית אלכוהול"תורן

רק   .ני עייפות או התנגדות ללחץ חברתי לגבי שתייה או נהיגה במהירות גבוהה מודעות לסימתהדגמ

למשל . בארבעה קמפיינים הוצגו דרכים להגברת תחושת המסוגלות לאמץ את ההתנהגות המומלצת

, "Hero" האמריקאי של או בקמפיין ,ו בארצות אירופאיות אחרותיגרסאותבו הבלגי "Bob"בקמפיין 

    .תייה ונהיגהשעוסקים בתחום של ש

  

  האירופי ודומיו" בוב"קמפיין 

שבלעדיה המסיבה לא תהיה ,  מתאר את הנהג התורן כרוח החיה של המסיבה"Bob"  הבלגיהקמפיין

כל בר שמשתתף בתכנית מציע ו , מתאר את הנהגים התורנים כגיבורים"Hero"הקמפיין . מוצלחת

 מוצגות בקמפיינים אירופאים אלו נשים .)39 ,37, 36איורים  (םותלהם שתייה קלה חינם בערב תורנ

כלומר שהן שותות " (נהגים תורנים"וגם ככאלו שנזקקות ל,  כמו גם גברים"נהגות תורניות"כ

 הוא ומאז,  ממשלת בלגיה1995 - יזמה ב, "בוב"קמפיין האירופאי האת . )וצריכות להימנע מנהיגה

על ידי קמפיין זה ממומן . צרפת ויוון, ורגלוקסמב, כולל הולנד, עשרה מדינות אומץ ויושם בשבע

נהג "בהולנד השם בוב הוא קיצור ל. שיית יצרני המשקאות האלכוהולייםתעביניהם , ארגונים שונים

חלק מקמפיין כולל של בטיחות כשם  ומץ א"בוב" ;לשמש כפוַעמ הוא אףו" שאינו שותה במכוון

 אתה יכול לבוא עם זה"משמעותו גם ש " Daar kun je mee thuis komen "  בדרכים שנקרא

הכוונה היא שזה משהו , משפט שמתאר כל התנהגות טובה בנהיגה או ברכיבה על אופניים; )"הביתה

כיוון , של שתייה ונהיגה זהו משחק מיליםהקשר וב, טוב מספיק כך שהוריך או משפחתך יעריכו בבית

 ת/נהג, אציה על דמות ללא מגדרה ואריהופיעבצרפת  .שהכוונה היא גם להגיע הביתה בשלום

המשפט החוזר על עצמו הוא שמי . ה שותו שאינן על נהג תורןקמפייב )38 איור ("סאם"שנקראת 

אפשר לראות , הלדוגמ: נית/ת תורן/יתרונות של היותך נהגה מצביע על קמפייןה. שנוהג איננו שותה

,  לא יהיה לך כאב ראש למחרת;ףוזה יכול להיות כי, שתו אלכוהולשיחמקו מעיני חבריך שדברים 

   .י את חבריך הביתה בשלום/תביאו, ההתעוררות תהיה קלה יותר
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  הולנד, BoBקמפיין . 37איור מספר 

  צרפת) סאם(קמפיין  . 38איור מספר 

  The Ensign John R. Elliot. 36איור מספר 
  ב"ארה, HEROקמפיין , )ון אליוט'נושא הדגל ג(

  בלגיה, BoBקמפיין . 39איור מספר 

 

 שהוזכר נדאזיל-  בסדרת תשדירים של קמפיין מניומופיעמודלים חיוביים הצגת סוג אחר של   

נהג שאינו " מי יהיה היםבעו הם קאיךמדגימים ש ,mates)" (חברים "ת חבורהמראה ,בפרק הקודם

ועד להיות הנהג שאינו שותה אינו עומד נבאחד התשדירים הצעיר ש . כשהם יוצאים לבלות"שותה

ומונע נסיעה בה , ואז מראים כיצד הוא דואג שהם יחזרו הביתה במונית, ומצטרף לשתיה, בפיתוי

סוגיה , שתייההנושא התמודדות עם  אבל אין, כאן יש הדגמה של מודלים חיוביים  .הנהג הינו שתוי

ומתייחסת לגישה של " תורןהנהג "ההקשורה לאחת הביקורות על פתרון , חס אליה בהמשךשנתיי

   ).Montgomery, 1993(הפחתת נזקים 
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  MADDמודלים חיוביים בחומרים של ארגון 

  1980-  ארגון שהוקם ב)MADD) Mothers Against Drunk Drivers  בחומרים שהופקו על ידי ארגון

והפך לארגון מוביל , ת שלה נהרגה בתאונה בה נהג אדם שנהג לאחר ששתה אלכוהולעל ידי אם שהב

ם י לצעירתמיועדהשל התנהגות חיובית מסוג אחר נמצאה דוגמה , ב"בתחום בטיחות בדרכים בארה

הסרטונים לצעירים הראו צעירים שאינם מגיבים לצעירים אחרים שמנסים לפתות   19.ולמבוגרים

הלחץ (ובשתי מודעות צעירים הראו התנגדות ללחץ כבד לשתות , לכוהולייםאותם לשתות משקאות א

 המתארים צעירים ,מודעות אלו דומות לקמפיינים נגד שימוש בסמים). תואר באופן מטאפורי

לגברים  המיועדים וכרזות בסוג אחר של סרטונים . המתנגדים להזמנה מחבריהם להשתמש בסמים

 לזוגתו כשהם בפיקניק לאחר  את מפתחות המכוניתמוסר גבר שמוצג,  ממוצא אתני הספנינשואים

שהוזכר בהקשר של יצירת נורמות , MADDשל אחר סרטון . )פיקניק( באירוע משפחתי ששתה

 כיצד ניתן  מודל חיוביכולל אך יכול להיחשב כ, אינו מראה אנשים,חברתיות חיוביות בפרק הקודם

 מכוניות חונות במקומות ן מציג בצורה הומורסיטיתהסרטו. למנוע מאנשים לנהוג אחרי שהם שתו

מכונית שייכת לאדם הסביר שמוהטקסט , "Lonely, I'm so lonely"השיר  כשברקע מתנגן, שונים

  .   באופן כללי. שחבריו וידאו שלא ינהג לאחר ששתה

  

 UK תשדיר הטלוויזיה שלא יהשל תיאור התנהגות חיובית ביחס לבטיחות בדרכים  תאחר הדוגמ  

Think מתעורר והוא , על פניומהבהבים ות חולפניות ו אורות מכ. אדם שנרדם במושב הנהגהמציג

אישה שעובדת בתחנת המנוחה מזכירה לו לכבות את אורות ומראים ש על החלון  נקישהלשמע פתאום

  נמנע משימוש בדימויי תאונות או תוצאות,מסתייע ביסוד ההפתעה, התשדיר הומוריסטי. המכונית

 ועוצר בתחנה המיועדת פותומודע לעייהומדגים התנהגות חיובית של אדם , של הירדמותשליליות 

אטרקטיבי שאנשים עשויים התשדיר לא מציג את האדם כמודל חיובי ניתן לטעון ש, עם זאת . לכך

 הצליח אדם כיצד הציגים בתשדירלא מ, כמו כן. )אבל זהו דבר שצריך להיבדק(להזדהות עימו 

 למצוא המאמץאו ,  יאחר להגיע הביתה דאגה שמאכגון, ר על חסמים שיכולים היו להיות לולהתגב

ונשים יכולות לטעון שהן לא , גברהדמות הראשית היא , בנוסף. מקום מתאים כדי לחנות בו ולנוח

בהם הן יכולות להיות חשופות להטרדה או אף , יםמבטוחות לחנות ולנוח במקומות מסוימרגישות 

 תשדירים כאלה עשויה לתרום ליצירת נורמה תניתן לטעון שהצג, למרות מגבלות התשדיר. תקיפהל

צריכים בני משפחה וחברים ,  מעסיקים; ועוצרים בתחנת מנוחהמסתכנים שכשעייפים לא –חברתית 

  . ח"נושא זה יידון בחלק על נורמות חברתיות בפרק הבא של הדו. תנורמטיבילתפוס זאת כפעולה 

  

                                                 
נים כאשר בשנים הראשונות הארגון הדגיש בקמפיי,  השתנתה לאורך השניםMAADחשוב לציין שהגישה של ארגון    19

ואילו , )גישה שמתבטאת גם בשם הארגון(התקשורתיים שלו את הנושא של האשמה של נהגים שהינם שיכורים מועדים 
ובשנים האחרונות אף , כאשר הקמפיינים התייחסו בצורה כוללת יותר לשתייה ונהיגה, לאחר מכן הגישה השתנתה

  . קורבנות של תאונות דרכיםלמניעת שתייה באופן כללי בקרב צעירים ותמיכה באנשים שהינם 
מרבית פעילות הארגון התמקדה ומתמקדת בהווה בפעילות למטרת השפעה על חקיקה בנושאים של נהיגה ושתיית        

מייחסים לארגון חלק חשוב בהעלאת הצורך בחקיקה על סדר היום . כגון הסף המותר של אלכוהול בדם, אלכוהול
שנובעת מהגישה (כאשר אחת הביקורת . ב"שורים לשתייה ונהיגה בארההציבורי ובקידום חקיקה ספציפית בנושאים הק

. על עידוד שתיית אלכוהול) חברתית ומסחרית(טוענת שהארגון אינו מדגיש את ההשפעה הסביבתית ) של בריאות הציבור

. )Ditter et a;., 2005; Montgomery, 1993 (זוהי ביקורת שניתן לציין גם לגבי מכלול הקמפיינים שנבדקו במחקר זה
לאור נתונים שמראים ששתייה בגילאים , בשנים אחרונות הארגון עוסק גם בקמפיינים למניעת שתייה בקרב צעירים

  ).Fell & Voas, 2006  -תיאור של הגישה ניתן למצוא ב(צעירים קשורה לשתייה מופרזת בגיל מבוגר יותר 
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    20שנות נורמות התנהגות של נוסעיםהמיועדים ל קמפיינים –" אקטיביים-פרו"להיות 

נוהג בצורה שמסכנת את , הספרות מצביעה על התופעה בה אנשים נמצאים ברכב שמי שנוהג בו

ממצאי מחקרים מראים שצעירים נוטים לא לבטא . כאשר הדגש הוא על צעירים, הנוסעים האחרים

לחזק את הנורמה שצעירים צריכים להתנגד לנסוע עם נהג  כיצד אתגרומכאן עולה ה, את חששותיהם

 או נוהגים בצורה פרועה , בין אם הוא או היא שתו אלכוהול, שנוהג בצורה שיכולה לסכן אותם

)Smith et al., 2004; Ulleberg, 2004( . אחד הקמפיינים שניסה להתמודד בנושא זה הוא קמפיין

 ,Elvik( ברמה מקומית 2000-וממשיך גם בשנות ה, דמות בנורווגיהשהחל עוד בשנות התשעים המוק

שאומרים  בייחוד ביכולתו להעלות את אחוז הצעירים, יוזמיו מציגים נתונים על הצלחתו). 2000

ולחפש אמצעי , שהם מרגישים בטוחים יותר להעיר לנהג שהם חושבים שאינו נוהג בצורה בטוחה

למרות שלאחרונה מוצגים , נים שיכולים להעיד שהדבר קורה בפועלאין נתו, אולם, נסיעה אלטרנטיבי

שנאמר שהם ) של תאונות שקרו באזורים בהם היה הקמפיין לעומת אחרים(נתונים השוואתיים 

 וחומרים סרטוניםאבל כולל , קמפיין זה נעשה בעיקר ברמה של בתי ספר. מראים על השפעת הקמפיין

   Waterloo, 2008 .(21 (מודפסים

  

תוך שימוש במדיה , גם הוא נעשה במסגרת בתי ספר, שעוסק באותו נושאקמפיין אמריקאי   

, המתמחה בהפקת תשדירים למטרות חברתיות Ad Council-חברת ה אמצעותב נעשה , המונית

 SADD -Students [סטודנטים ארגון ,בשיתוף קואליציה של תובעי בית משפט וארגוני צרכנים

Against Destructive Decisions [21 עד 15הקמפיין מיועד לצעירים בגילאים . וארגוני נוער, 

לעודד צעירים הם יעדי הקמפיין ). reckless driving(נוהגים באופן מסוכן השנוסעים עם חבריהם 

 50הקמפיין קיבל מימון מעסקת טיעון בין . ם ברכבעמ בטוח יותר כשהם אופןלומר לחבריהם לנסוע ב

 לפי מטרות הקמפיין. 2007החל בינואר ו, 2002ן חברת המכוניות פורד בשנת ב ובי"מדינות בארה

פרועה בקרבם על ידי הנהיגה ה ולצמצם את 21 עד 15האתר הרשמי שלו הן לפנות לצעירים בני 

  .  כשהם ברכבנגד נהיגה פרועה" דוברים"והפיכתם ל הנוסעים הצעירים העצמת

  

 ולהעיר  לדבר או צעירה הצעירתפקיד היא שקמפייןשעולה מתוך ניתוח חומרי הגישת השכנוע   

שני תשדירי טלוויזיה  . במכונית עם החבריםת/הנמצא ה/היחיד" ת/הדובר "היא/ כי הואת/לנהג

ת /ת נוסעים באופן פרוע והנוסע/נהגה. מראים מכונית ובה נהגת צעירה או נהג צעיר ושני נוסעים

לצד הנוסעת ג כקריין פרסומות טיפוסי המופיע המוצבמכונית מופיע גבר . מאחור אינם מרוצים

 פונה לנהגת גברואז ה,  מהנהנתהנוסעת. אם יש לה בעיה עם נהיגה פרועהאותה המפוחדת ושואל 

ולנוסעת השנייה בקול של קריין פרסומות ואומר שנהיגה פרועה של צעירים היא גורם למוות ושיש 

אין "מסר בהתשדיר מסתיים . הנהגת מסכימה. להאט כך שהן לא חייבות למות" דרך חדשה ויעילה"

חומרי הקמפיין כוללים תשדירי טלוויזיה וחומרים ". י/דבר. יש רק אותך. דובר שימנע נהיגה פרועה

ציג טיפים לנהיגה ומ, המציגים קריין פרסומות טיפוסי וסטריאוטיפי שמופיע במכונית, מודפסים

תשדירים אחרים . שום בבתי ספר ולהפצה באימיילאתר הקמפיין כולל חומרי פעילויות ליי. בטוחה

קריין מתאר כיצד ניתן לנפץ את שמשת המכונית ובאחד מהם ,  הומוריסטינםסגנו, ם לרדיומיועדי

עליהם , אם זה מוצא חן בעיני המאזינים הם פשוט יכולים לא לומר דבר אבל אם לא  .וליפול לתעלה

    .ת הצעירים נוהגים באופן פרוע/לדבר כשהנהג

  

                                                 
, כיוון שהקמפיינים בהם הוא דן, שא של נורמות חברתיותשדן בנו, למעשה נושא זה יכול גם להשתייך לפרק הבא  20

  ".דבר"מתייחסים לניסיון ליצור נורמה על פיה הנוסעים ברכב בו נוהגים צעירים שיכולים לסכן אחרים צריכים ל
   

שות וגם לא הייתה לנו נגי, קמפיין זה לא נכלל בניתוח של הקמפיינים כי הוא כנראה לא נעשה באמצעי מדיה המונית   21
  . חות כתובים באנגלית"המידע על הקמפיין הוא מדו. לחומרים שלו
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 אחריות להיות תצעירים תחושעורר ב לעשויהקמפיין , כפי שצוין במטרות הקמפיין, מצד אחד  

, למשל. עשוי לומר" הדובר"מציגות מה   לאמודעות עצמןה, עם זאת. אקטיביים במצב שמסכן אותם

יין למרות שמטרות הקמפ, לכן.  פרועהה שמעיר על נהיגמי צחוק על לנוכחאין טיפים לגבי מה לעשות 

ים להגביר את עשויל אלמנטים שולהוא אינו כ,  ולהעצימםהן לעודד את הצופים לדברהמוצהרות 

 את  מציגסרטוןה, מעבר לכך. יישומיים להתמודדותתחושת המסוגלות העצמית שלהם או טיפים 

ת הדיבור יש פחות דגש על הפיכ. והטקסט מזכיר לה שהיא לבד, האישה הצעירה לבד ולא מאושרת

אין התייחסות . בסיטואציות דומות" רוב הצעירים יעשו את זה"שכך ,  לנורמטיבינהיגה הפרועהנגד ה

, לומר לה שאחרים עושים את אותו הדבר, הפעולתלנורמה קולקטיבית כלשהי שיכולה לתמוך ב

 ים כיצד ניתןשילא ממח, חומרי הקמפיין כפי שמוצגים באתר, באופן דומה  .ושלמעשה היא לא לבד

החומרים שראינו מקמפיין זה ,  למעשה).40 איור(אסרטיביים  על חסמים כדי להפוך ליותר להתגבר

גם בחומרים באינטרנט הנושא מוצג כאילו קל ופשוט .  אלא שלילי בלבד, אינם מציגים מודל חיובי

  .  להתמודד בו

  

 The קמפיין של"). ת/ה הדובר/את(  ”You are the spokesperson“. 40איור מספר 
U.S. Ad Council and a coalition of organizations   ,ב"ארה.  

במקום , האיור מתוך התשדיר מציג את הבדידות ותחושת חוסר האונים של הצעירה
או להציע , סיטואציהעם הלהדגיש את חיזוק המסוגלות העצמית שלה להתמודד 

שארים פאסיביים שיחזקו את הנוהג שצעירים לא נ, שניתן ליצור נורמות חיוביות
  . כאשר צעיר אחר נוהג בצורה שיכולה לסכן אותם כנוסעים
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 קמפיין .”The big hit“. 41איור מספר 
   אוסטרליה, TACשל 

 

  ים חיוביים כמודלידוענים
, נעשה שימוש בידועניםרות ציבוריות למטעוד מתחילת ההיסטוריה של קמפיינים תקשורתיים 

, זמרים, והספרות המקצועית מציגה יתרונות ומגבלות של שימוש בשחקני קולנוע או טלוויזיה

 ,Brown(ם ת השפעשלחברתיים -את התהליכים הפסיכולוגייםמסבירה  ו,' וכודוגמניות, ספורטאים

Basil & Bocarnea, 2003.(  להתקשר לגישות של שימוש במודלים  עשוי בקמפיינים ידועניםשימוש ב

 כדי למשוך את תשומת לב הצופים בסביבת  בקמפייניםידועניםבדרך כלל משתמשים ב .חיוביים

 מציגים את ידועניםלפעמים ה. ןעמ הזדהמ וכה מערישאוכלוסיית היעד וכדמויות ,"רוויה"מדיה 

במחקר   .בתחום" חיםמומ"ולעיתים הם מופיעים כ, המתקשר לנושא הקמפיין, האישי סיפורם

בדיווחים על הקמפיינים בעיתונות למרות ש,  בקמפייניםידועניםלא היה שימוש רב בכמעט והנוכחי 

 תיכעשירב .  הקמפיינים ברמה אזורית וארציתםודי באירועים לקידועניםהשתתפות דווח על 

  .מוש היה מרכזיהשי מהם לושהכאשר בש,  נעשה שימוש בידוענים) קמפיינים7;10.6% (קמפייניםמה

שימוש . אודיו או וידיאו,  בדפוסיצאואנו מדווחים על שימוש בסלבריטאים רק בחומרי הקמפיין ש

  . מינורי יותר-ובארבעה ,  השימוש היה מרכזיבשלושה מהם,  קמפייניםשבעהבנמצא בסלבריטאים 

  

 שני שחקני יעוהופ בקמפיין.  עייפות בנהיגהבנושא Australian TAC אחד הקמפיינים הוא של  

  ומדוע יש צורך במנוחה,של אדם כשהוא מתעייף מה קורה לתפקוד שהסבירו, קריקט מפורסמים

שוו את הריכוז  שני חברי קבוצת קריקט ה”The big hit“בתשדיר טלוויזיה שנקרא   .כשנוהגים

מת הפסקות לשמירה על רהודיברו על חשיבות , דרוש לנהיגההשדרוש למשחק קריקט עם הריכוז 

 גישה זו כוללת גם. על השחקנים לנוח לאחר שעתיים, לפי כללים הנהוגים באימונים. הריכוז הדרושה

 קמפיין נוסף . חלק הקודםשנידונה ב, את השימוש באנלוגיה על ידי השוואה של קריקט לנהיגה

י גייס שחקנ )New South Wales Government Road and Traffic Authority - מה( מאוסטרליה 

מנהיגה במהירות גבוהה של הימנעות לקדם את החשיבות כדי  SpeedBlitz Blues מקבוצת קריקט

נהיגה ביחס לת המקובלות ותפיסהלשנות את הם יעדיו , לפי הצהרות מארגני הקמפיין. מהמותר

נראה שהשימוש ). תייחס אליו בפרק הבאנ נושא ש,כלומר לשנות את התפיסה הנורמטיבית(מהירה 

מה גם מיועד לעשות הפרדה בין מה שקורה בספורט ו, "מהירות"זו ששמה כולל את המונח בקבוצה 

   .  מחוץ למגרששקורה 
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 Stop Red“ מתחום הספורט היא קמפיין אמריקאי שנקרא ידוענים לשימוש במסוג אחר דוגמה  

Light Running”, בוהה ביותר במשחקים שחקני בייסבול מהליגה הגתמונות  ותמציגה כרזותבו ש

משחק ,  משחק מילים על בטיחותבהם ש,יםפוטקסטים נוס" ע הביתה בשלוםיהג"שונים עם כותרת 

 הופקו כרזות". אך אתה לא) לתחנת הבית(אני צריך להגיע מהר הביתה  ",דוגמהל. בייסבול ונהיגה

 דוגמה. מהקמפייןלמכירה כחלק ות  את חתימת השחקנים ומוצעותכוללהן , 2003-2006בין השנים 

,  מתחומי הספורט והמוסיקהידוענים שמציג Arrive Aliveנוספת היא הקמפיין הדרום אפריקאי 

 מאיצים בקהל להיות ידועניםכולל אשתו של שחקן כדורגל שנהרג בתאונת דרכים ברוב החומרים ה

 ,ם הספורט מקומיים מתחוידועניםנים מקומיים שנעזרו בזמרים או י גם בקמפימופיעזה . זהיר

  .המבקשים מאנשים לנהוג בבטיחות

  

  

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, מהקמפייניםמעל לרבע מרות שהתנהגות חיובית נמצאה בל, סיכום נושא המודלים החיובייםל  

ולא הייתה התייחסות לחסמים בדרך לאימוץ ההתנהגות , היא לא הייתה חלק מרכזי ברובם

 כשלושה רבעיםבחשוב לציין ש. ביצוע לותת הקמפיין יהיו קלכאילו זה מובן מאליו שהצעו, המומלצת

 הדוגמאות של . מהקמפיינים כמעט ולא הוצגו תמות שקשורות למודלים חיוביים או מסוגלות עצמית

קמפיינים מ הן בעיקרקמפיינים שהציגו באופן מרכזי את מה שהם תיארו כהתנהגות חיובית 

ה לא לשתות אלכוהול ולנהוג את חבריו /ל עצמושלקח ע, "נהג תורן "משמשאדם שבשהתמקדו 

ניתן למצוא מעט מאוד דוגמאות של מודלים חיוביים של  . בו האחרים שתושהביתה לאחר בילוי 

אולם יש  (של מישהו שמודע לסימני עייפות או מתנגד ללחץ חברתי לשתות אלכוהול ולנהוג, נהיגה

   . )או שלא היו מודעים לסימני עייפות, של אנשים שנכנעו ללחץ החברתי, דוגמאות הפוכות

 
  

 
  

  Get home safe”. The“. 42איור מספר 
 קמפיין של"). הגיעו הבייתה בשלום("

National Campaign to Stop Red 
Light Running ,ב"ארה  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

83 

  

  ומחוייבות חברתית נורמות חברתיות ,ערכים .6
  

, למרות שבספרות בנושא קמפיינים חברתיים הנושא של נורמות חברתיות הפך לנושא מרכזי  

 פחות מחמישית, ולמרות שזוהי הגישה שמאמצים בתחומים המשיקים של קידום בריאות וסביבה

נורמות חיוביות חיזוק ל שגישה חיובית ב והתמקד) 18.18% ; קמפיינים12(מחקר מהקמפיינים ב

כיום מובילות גישות השפעה שבמרכזן נורמות חברתיות ,  כאמור .כאמצעי לקידום בטיחות בדרכים

מתבססות  לואגישות  .שתיית אלכוהול בקרב צעיריםל כל הקשורבעיקר ב, בריאותהבתחום קידום 

תחום מממצאים גם  . גורם חשוב המשפיע על התנהגותהןלפיו נורמות , טיארגמערכי ופ על רציונל

אמונות  צעירים מדווחים ש, כך למשל.הבטיחות בדרכים מצביעים על הפוטנציאל הגלום בגישות אלו

קמפיינים המשתמשים מ על עמדותיהם כלפי הנושא יותר ות שתייה ונהיגה משפיעלגביעמיתיהם 

   ).Rodriguez, 2002(באיומים והפחדות 

  

למרות .  במובן של מחוייבות חברתיתלנושא של לקיחת אחריותיצירת נורמות חיוביות מתקשרת   

ניתוח חומרי הקמפיינים ניתן לאפיין שמונה ב, שההתייחסות לנושא הנורמות החברתיות היה מוגבל

 מספר בה גם נמצאבמקביליש לציין ש, אולם.  חיוביאופן לקיחת אחריות מוצגת בןבהש ,סוגי גישות

מנסה ליצור נורמה שלילית על ידי תיוג שלילי של נהגים שנוסעים במהירות או הקמפיינים גישה מה

   .  אחראיבלתיהנחשב ל אופןב

  

בתחילה נציג אותן  . חומרי הקמפייניםמ שעלולהלן תיאור הגישות החיוביות לגבי לקיחת אחריות 

  :  דוגמאותבהמשך נפרט ונביאו, יבאופן כלל

כשאנשים לוקחים על עצמם אחריות : למנוע מאחרים להיות מעורבים בפעילות מסוכנת .1

למנוע , למשל. עצמם כנהגים ואת האחרים כמשתמשים בכבישאת למנוע מאחרים לסכן 

  .  או למנוע מחבר לנהוג לאחר ששתה יותר מדי אלכוהולאותמחבר לנהוג בפר

כשאנשים לוקחים על עצמם : כוהולייםת שאינם שותים משקאות אל/למלא את תפקיד הנהג .2

ודואגים להסיע את האחרים לביתם לאחר , ת שאינם שותים אלכוהול/את תפקיד הנהג

  . ששתו

נהיגה ב נורמות חברתיות חיוביות הקשורות לקדם סייעל: חזק נורמות חברתיות חיוביותל .3

  . למשל לחזק את הנורמה שלא נוסעים מעל המהירות המותרת, יותר בטוחה

 לגרום לכך שהתנהגויות מסוכנות יהיו: תו מקובלבלתי נורמות של התנהגות מסוכנת לוךפהל .4

  .  מקובלות חברתיתלא

 .  נורמות בטיחות חיוביותכדי לקדם לאחרים צטרףלה: התחבר לאחריםל .5

  . בחביבות ובנועם כנורמה, להתנהג באדיבות:  המתחשב באחריםאופןלהתנהג ב .6

להתייחס לנהיגה כאל פעילות חברתית ופעילות : ת הדדיותהתייחס לנהיגה כפעילות הדורשל .7

 . הדורשת התייחסות הדדית

 שמור למסייעתנהיגה בדרך שמתחשבת בנושאים אקולוגיים ו: התחשב בנושאים סביבתייםל .8

  .על הסביבה
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  חיוביות של מחוייבות לאחרים נורמות חיזוק

עלה בדרך כלל אחרים לומחוייבות דאגה הנושא של , בקמפיינים שעסקו בנושא של שתייה ונהיגה

גברים צעירים  מעודדיםבה ש ,זילנד- דוגמה אחת היא סדרת חומרים מודפסים מניו. כנושא מרכזי

כרזות שיועדו להיות מופצות (בחומרים אלו  מצייניםו, לאחר שהם שתואחרים לנהוג מ מנועל

, )"You are a Bloody Legend"(" אגדה"שאם אתה עושה זאת אתה ) בפאבים בו שותים צעירים

ניתן לאפיין שההפניה היא בחומרים אלו של קמפיין זה יש לציין ש .)43איור  (כלומר ראוי להערצה

מדגישים את התמורה החיובית של התדמית החיובית שהאדם יוצר לגבי עצמו , כלומר, חיוביבטון 

.  לאחר שתית אלכוהולכאשר הוא לוקח אחריות ומונע מאדם אחר לסכן את עצמו או אחרים בנהיגה

כיוון שבאחת הכרזות מזהירים  ,פנייה שליליתהחומרים של קמפיין זה גם כוללים יש , אולם במקביל

    . "ךנ וזה יהיה על מצפו, למותהוא עלול, כןת להסחבר שלךאם אתה לא מונע מה"את הגבר הצעיר ש

חברים ישי ללאחריות מתייחסים ש NHTSAקמפיין חומרים של בדומה נמצאה ) חיובית(גישה   

גלויות מקמפיין שיצא בתקופת החגים /אחת הכרזות, לדוגמה. כלפי חבריהם ששותים יותר מדי

מציג דמויות של גברים צעירים , ב של תחילת השנה האזרחית שבה ישנם אירועים ומסיבות"בארה

אדם שלישי אנשים נושאים השני . בלבוש המזכירים את הגמדים שעוזרים לדמות של  סנטה קלאוס

אומר שלפעמים חבר כולל משחק מילים שוהטקסט .  כאשר הוא מוחזק ביניהם על מוט, שנראה שתוי

"gets carried away "שלא נותנים לו לשתות ולנהוג , על ידי חבריו" נסחב"הוא ולכן , בשתייה מרובה

אלא , שתה לנהוגכאן הדימוי המיועד הוא של חברים אשר אינם נותנים לאדם ש, כלומר ).44 איור(

 , שתואר בחלק על המודלים החיובייםMADDסרטון של  אחרת היא דוגמה. נושאים אותו בעצמם

 תמונות מכוניות עם כותרת עבור כל מכונית המתארת כיצד חבר עצר חבר מלנהוג לאחר ציגהמ

 ". בה אתה יכול לעצור חבר מלנהוג לאחר ששתה היא הדרך הנכונהשכל דרך "הכותרת היא . ששתה

שרובם ,  בקמפיינים במחקר נדירשזהו מקרה, במודעה זו יש גם התייחסות לאישה ששתתה יותר מדי

   .מתמקדים בגברים ששותים) שיוצגו בהמשך" Sam"ו" Bob"חוץ מהקמפיינים האירופאים של (

החומרים מקפיינים אלו מדגימים את האופן בו הקמפיינים מנסים לעודד ולחזק נורמה חיובית של 

  .  חברים ועמיתים, כאשר ההתמקדות היא באנשים קרובים, אגה ומחוייבות לאחרד

  

כחלק , ולמעשה מתחרות סרטונים שנערכה בקרב צעירים,  קמפיין אוסטרלידוגמה אחרת  

מתייחסת גם היא לנורמה של המחוייבות של אנשים לחברים , מהפעילות של קמפיין רחב יותר

אולם כאן הדוגמה היא . לא לתת להם לנהוג בצורה שתסכן אותםהמיועדת לכלול מחוייבות ש, שלהם

שזכה בפרס , בסרטון . ומוצג מקרה בו החבר לא מנע מחברו לנהוג במהירות והוא נהרג, שלילית

שהוצג בטלוויזיה ובבתי ) במדינת ויקטוריה( TACתחרות באוסטרליה של  ב2003הראשון בשנת 

כאשר החבר הראשון שואל את השני , ים ישובים על ספסלמראים שני חבר, קולנוע והופץ באינטרנט

אם הוא היה מוכן לעשות עבורו כל מיני פעילויות הומוריסטיות שדורשות ממנו מאמץ לא קטן 

ומדמיין את , החבר השני מהרהר). 'לרוץ מספר שנים וכו, לאכול כמות גדולה של ביצים, למשל(

אם : לבסוף החבר הראשון שואל אותו. הבקשותאבל למרות זאת עונה בחיוב לכל אחת מ, הקושי

מראים ואז ? מדוע לא יכולת לעצור אותי מלנסוע במהירות, היית מוכן לעשות את הכל הדברים האלו

ואילו החבר הראשון הולך בעזרת , נהרג בתאונת דרכים, כלומר, שלמעשה החבר השני אינו בחיים

  .  קביים
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 .Bloody legend. 43איור מספר 
  זילאנד-ניו, )'אגדה'(

 Honoring the REAL Super Bowl. 45איור מספר 
Heroes. Fans Don’t let Fans Drive Drunk, 

אוהדים . בול-לכבוד הגיבורים האמיתיים של הסופר'(
  ב"ארה, )'לא נותנים לאוהדים לנהוג כשהם שיכורים

 Friends don’t let. 44איור מספר 
friends drive drunk) ' חברים לא

, )'נותנים לחברים לנהוג כשהם שיכורים
  ב"ארה
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  לא שותה שת/לקחת את התפקיד של הנהג

ת /כלומר נהג, "הנהג התורן" בקמפיינים בנושא ה בעיקר נמצאחיזוק נורמה של מחוייבות לאחרים 

ה להסיע אחרים בחזרה לבתיהם בתום /היא אמור/שלוקח אחריות ולא שותה אלכוהול כיוון שהוא

 ”Skipper“ זילנד- באוסטרליה ובניו, Designated Driver“ “כ הוא " הכינוי בדב"בארה .בילויה

 לש בהקשר של מחוייבות לאחריםבפרק הקודם התייחסנו לנושא . ”Bob“ות אירופה מדינ מחלקבו

בכך שיש , מעלה גם ביקורת" נהג תורן"ין שעידוד הנוהג של יובסקירת הספרות צו, מודלים חיוביים

נשים ולה להזיק לאעלש,  עלולה לעודד שתייה מרובהשגישה זו) וישנם גם ממצאי מחקרים(הטוענים 

 דמות הנהג הבקמפיינים אל נמצא ש.התייחסות נוספת לנושא זה בהמשך. ולחברה בדרכים אחרות

אפיונים  (בייחוד כשמדובר בחברים קרובים,  שלוקח אחריותדםשלא שותה מוצגת כגיבור או כא

  : בקמפיינים שונים" נהג התורן"לשונים מצאנו שלושה אפיונים  . )שהוצגו גם בפרק הקודם

  " מעיר את המסיבה"ש תורן כבליין וכזההנהג ה .1

אך הוא בכל זאת לוקח על עצמו אחריות ודואג לכך , הנהג התורן שאינו מתלהב מהיותו כזה .2

  )בקטגוריה זו נראו רק גברים(שחבריו יגיעו הביתה בשלום 

  . גאה בתפקידו או באופן כללי אדם אחראי, אדם בעל מידה טובה, הנהג התורן כגיבור .3

  

 שבו ,שהתחיל בבלגיה, Bob המכונה  כדאי לציין את הקמפיין האירופאי, הראשוןלגבי הסוג 

שהוזכר , נדאזאת לעומת הקמפיין מניו זיל  .הוצג כאדם שחוגג ונהנה מתפקידו" שאינו שותהנהג "ה

וזה , בהגרלה" תורן"מראה ארבעה חברים שמחליטים בכל פעם מי יהיה הנהג הה, בפרק הקודם

אף אחרים בפאב ו,  שהוא נאלץ לקחת על עצמואינו מאושר מהתפקידעיר שמוצג כגבר צשנבחר 

לגבי תפיסות לקיחת האחריות ו גישות שונות ופיעה,  כלומר . מצטרף לשתייהנוצוחקים עליו כשאי

לקיחת האחריות י נדאזיל-ואילו בקמפיין הניו" כיף"כשבקמפיין האירופי זה מאופיין כ, אצל אנשים

, תשדירים הציגו מציאות הפוכהחלק מה, כמו כן . כפה על הגברים הצעיריםכדבר שכמעט ונמוצגת 

 בה נהרגששתה וגרם לתאונה  -היה להיות הנהג שאינו שותה שאמור בה צעיר ש, ודוגמה שלילית

    .)נדי נגד שתייה ונהיגהא בקמפיין הניו זילMateהסרטון  (חברו

  

ת תפיסה מאפיינכ" שאינו שותההנהג "שת גיבים רואיש ה, "נהג תורן"לגבי יצירת הנורמה של 

גם , ת סיכון למוות מיידיתמדובר בגישה הדוגלת בהפח ).harm reduction" (מזעור נזקים"אתית של 

 אותה מחזקים ףאו אאחרת מסוכנת או בלתי מוסרית  התנהגות חברתית  בכך עםאם לא מתמודדים

)Single, 1996(. נהג בהצעת,  אלכוהולבהשפעתנהיגה היום להפחית את אניסיון  זה מדובר בבמקרה 

ת שעלולה גם היא לנושא של צריכת אלכוהול מוגברת כפעילואין התייחסות , אולם. שאינו שותה

אומצה על ידי חברות " נהג התורן"חשוב לציין שגישת ה. החברהשל  ואנשיםלסכן את בריאותם של 

ם כאלה במשותף עם גופים ממשלתיים לייצור משקאות אלכוהוליים וחלק מהן אף מממנות קמפייני

שותים יותר אלכוהול מעידים שהם אנשים עולה שממצאי מחקרים מ .או ארגונים ללא מטרת רווח

 ולא מי שלא הוא זה ששתה פחות מאחרים" הנהג התורן"ושלעתים , "נהג תורן"כשהם באים עם 

   ).Ditter et al., 2005; Harding, Caudill &Moore, 2001; Montgomery, 1993 (שתה כלל

  

  

  יצירת נורמה חדשה

התמקדו בנורמות חברתיות כאמצעי להשפיע על , ) קמפיינים7 ;10.6%(עשירית מהקמפיינים כ

מטרות הקמפיין היא ליצור מאך חלק מהם ציינו שאחת , התנהגויות הקשורות לבטיחות בדרכים

 New Zealand Transport( עיל לשהוזכר זילנדי- אחת היא הקמפיין הניודוגמה. נורמות מסוימות
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 Speeding. No one thinks big of. 46איור מספר 
you. ) 'אף אחד לא חושב שאתה גדול. מהירות'( ,

New South Wales Roads and Traffic 
Authority. ,וגישה דומה בקמפיין אוסטרליה  

  ) למטה(גרמני 

Agency, 2007 (ליצור נורמה על פיה גברים צעירים היא  שציין שמטרתו ,למניעת שתייה ונהיגה

 שחברים עושים מעשה לבסס את הנהיגה בפיכחות כ,כלומר. יחליטו מי הנהג שלא שותה על פי תור

תור הוא חלק ממה שמצופה קיום הולבסס את התפיסה שזה ש, כדי להביא זה את זה הביתה בבטחה

שכוונת ) במסמכים או הודעות לעיתונות(ין ילגבי מספר קמפיינים צו, עומת זאת ל  .מחברים טובים

או נהיגה , כגון שתייה ונהיגה, מציה של נורמה התנהגותית מסויימתילגיט-הקמפיין ליצור דה

  . כפי שמוצג בדוגמאות הבאות, במהירות גבוהה

  

  הבעיה שבשימוש  בסטיגמה  -  " מקובלתיבל"יצירת נורמה של 

האחד באוסטרליה והשני בגרמניה ניסו ליצור , שני קמפיינים

נורמה לפיה אנשים יזלזלו ואף יגיבו בצורה שלילית לאנשים 

קמפיין אחד מהם הוא .  שנוהגים במהירות או בחוסר זהירות

אוסטרלי שכוונתו הייתה להשפיע על גברים צעירים לא 

 No one thinks big of  " מדובר בקמפיין בשם.לנסוע מהר

you   " שלNew South Wales Roads and Traffic 

Authority, העולמיתו  המקומיתסיקור בעיתונותל שזכה 

במקום ,  זהקמפייןב  .ואף זכה בפרסים של פירסומאים

  , לאימוץ התנהגות חיוביתאת אוכלוסיות היעד  עודדל

  

 נורמה וריצניסיון לה של הקמפיין השתמש באסטרטגי

, הקמפיין לפי דיווחי.  גברים צעירים שנוהגים מהרתביישש

המטרה הייתה לשנות את החשיבה שנהיגה מהירה היא 

הדבר  . נוהגים מהרלעל ידי יצירת תדמית שלילית " קולית"

מדובר (זה שנוהג מהר של ג ותיניסיון ליצור נעשה על ידי 

 דבר . "קטן) מין (איבר"כמי שיש לו , )בגבר צעיר

 איור( .  צעיריםמוסכמת בקרב אצבע תתנועב שסומן

נחשב על ידי הרשות שהפיקה אותו קמפיין זה  ).46

והם מצטטים נתוני סקרים לפיהם , כהצלחה גדולה

, כןכמו  . ו ממנושפעווה, אנשים זוכרים את הקמפיין

למרות , אולם. הקמפיין זכה בפרסיםמדווח ש

ת  גיש,ה לתהודה חיוביתשהקמפיין לכאורה זכ

וסוג הנורמה שהוא מנסה ,  של הקמפייןההעלבה

, סוגיות אתיות יםמעלהעלו ביקורת בציבור ו לייצר

האם  : לחלקןותמודעהודו ב הקמפיין יוזמישגם 

כשהתשובה בספרות , נכון לתייג ולהעליב אנשים

הקמפיין , כמו כן  ?היא שזו אינה גישה אתית

מז שגודל קטן ורו,  הגבריתייחס לגודל איבר המיןמ

עולה , כללכ . משעתק תפיסה שלילית של תדמית גוף ומיניות גבריתבכך הקמפיין .סטיגמטיהוא 

מבלי לגרום לסטיגמטיזציה של האנשים , נורמה שיש להוקיעהלהתמודד עם כיצד ניתן ה שאלה

,  בקמפיין האוסטרלילגישהדומה שנייה שדוגמה  .ואף מסכנים את האחרים, נורמה זו פי-עלהגים ושנ

 ידוענים עם הכיתוב תראומ ה,כרזותבו השתמשו בש, "נהיגה באחריות"נמצאה בקמפיין גרמני של 

   .ולא סקסי" קטן"ות הוא אשמי שנוהג מהר או בפר
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  התנהגות כקולקטיב לאכיפת נורמות חברתיות של התנהגויות בטיחות

על התנהגות לא באופן קולקטיבי יע אנשים להשפם של קמפיין יוצא דופן שהדגיש את יכולת

 של ארגון הבריאות 2007לאכוף נורמות חברתיות של בטיחות בדרכים הוא קמפיין משנת ובטיחותית 

שתואר  New South Walesבניגוד לגישות בקמפיין האוסטרלי של   .ם"בשיתוף האו) WHO(העולמי 

 הקולקטיב לאכוף נורמות חברתיות קמפיין זה מדגיש את כוח,  מביישתגישהבבו שהשתמשו , למעלה

היא הסופית ו תוסיסמ, )”Public Alarm“ ("אזעקה ציבורית"קמפיין נקרא ה  .של בטיחות בדרכים

הקמפיין כלל סדרת סרטונים שכוונו בעיקר לצעירים ונראה שהיו לו שתי  ". היה חלק מהפתרון"

, רים לסכן אותם או אנשים אחרים לאחהניחלא ל, על האנשים להיות אקטיביים) א: (תמות עיקריות

אנשים צריכים לפעול ) ב (; מקובל שיישארו שקטים או שזו אחריותם לומר משהובלתיולרמוז שזה 

כשהם נעזרים בקול הקולקטיבי או שהקהילה ככלל צריכה להיות מאוחדת ביישום לחץ חברתי על 

    .אדם שעלול לסכן אותם או אחרים

  

וקבוצת אנשים , אותה/ול לסכן אותועל שאופןם שמתנהג בבכל חמשת הסרטונים מוצג אד  

ם באופן קולקטיבי מת הסכאיים את ביעמ, מכונית או נוהגים לצדוהשהם נוסעי , שעומדים מחוץ לבר

 האדם נבהל ומאמץ את כךכתוצאה מ". אזעקה ציבורית"הפעלה של  מעין, ה משותפתצעקעל ידי 

חבישת קסדה או חגירת , לא לנהוג לאחר השתייה, ותרנהיגה איטית י( המומלצת בטיחותהתנהגות ה

אך המסר ,  לעשות כדי לתרגל בטיחות בדרכיםישבכל סרטון הכותרת מפרטת מה ). חגורת בטיחות

 לא מתמקדים הסרטונים אל, כך.  המסךבמרכזוהוא מוצג , "היו חלק מהפתרון"הכללי לצופים הוא 

 על התנהגות אחרים ולתרום לבטיחות –קולקטיב  כ– באפשרויות ההשפעהאלא , בתוצאות שליליות

 דרישה היא לאחרים במעורבות כזו חבירה וותהתמה המרכזית היא שמעורב, במרומז. בדרכים

כמו גם לנורמה ) ”injunctive norm“ (המחייבתוניתן לראותה כנורמה הקשורה לנורמה , נורמטיבית

" האזעקה הציבורית"ם את סדרת סרטוני שני אלמנטים שמבדילי ).”descriptive norm“(המתארת 

 ותםאקטיביים שהופכים למעורבים ואחדה" אחרים"ה כמותמסרטונים בקמפיינים אחרים הם 

מספר האנשים יכול להיראות כשיטה להצגת . מסוכנתנגד הפרקטיקה ה" האזעקה"בהשמעת 

ינו מאמץ אנשים לא נשארים שקטים כשמישהו א: נורמה חברתיתכ לאפיון המעשההקולקטיב ו

יכולה גם להיראות כמעשה של אכפתיות " האזעקה"פרקטיקת  . פרקטיקות של בטיחות בדרכים

  .  כדי להבטיח שהוא או היא יימנעו מלקחת סיכון,אינדיבידואלפי הלכקולקטיבית 

  

גישת : שינוי תפיסות מוטעות של אנשים לגבי שכיחות של נורמות למען בטיחות

  " רובנו"

 לפיהן תפיסות אנשים ,תיאוריות של נורמות חברתיותמתבססת על ת בנורמות גישה אחרת שמתמקד

מיושמת כיום בקמפיינים הגישה  .לגבי התנהגויות נורמטיביות של בני גילם משפיעות על התנהגותם

 בנושא שתיית אלכוהול ואף יושמה בקמפיין בנושא שתייה ונהיגה במדינת מונטנה ב"הרבים באר

מה אחת דוג ).ח"בפרק סקירת הספרות בדופירוט תיאורטי וביקורת  (2002-2003 יםבשנב "הבאר

נוטים לאמץ את ההתנהגות הנתפסת כמקובלת אנשים המניחה ש, "רובנו"ת קמפיין ה זו היא גישגישל

אנשים , כלומר.  או התנהגות שאינה בטיחותיתהתנהגות בטיחות בין אם היא –ונפוצה בקרב בני גילם 

וק בהתנהגות עס ל–או להפך , ת בטיחות אם יאמינו שהם המיעוט שמיישמהייטו להמנע מהתנהגו

לגבי הנורמות בפועל של אנשים אם תפיסותיהם מכאן ש.  הרובמסוכנת אם הם מאמינים שכך נוהג

היא להשפיע " רובנו" גישת ,בהתאם לכך .סביר יותר שינהגו בהתאם לסטנדרטים החיוביים, יתוקנו



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

89 

התנהגות נורמטיבית של  הגדולה יחסית שכיחות הפצת מידע על הצעותבאמעל התנהגות קהל היעד 

  ."רובנו"ומתחילה במילה , סר חיובישנפוצה בדרך כלל כמ, חיובית

  

במונטנה גישת שיווק הנורמות החברתיות שהתפתחה ויושמה " רובנו"לפי מסמכי תכנית   

כמו , סת על ממצאים מדעייםנעזרה רק בדימויים חיוביים ובסטטיסטיקה המבוס" רובנו"בקמפייני 

כפי שצוין בסקירת הספרות נעשה שימוש רב בגישה זו בתחום צריכת  . 22גם מסרים מהקהילה עצמה

למרות שגישה ספציפית זו של תמיכה בהתנהגות חיובית . ב" מכללות בארהדיימהאלכוהול בקרב תל

 שוב בקצרה קמפיין ןציינ ,לא נכללה בדגימה המקודדת ובתקופה ממנה נבחרו קמפיינים אחרים

ומומן על , ב" יושם במדינת מונטנה בארה, שהתבסס על גישת הנורמות החברתיות2002-2003משנת 

קמפיין זה יושם על ידי המודל של מונטנה לשיווק   NHTSA.23ידי מחלקת התעבורה במדינה וארגון 

. 21-34ב צעירים בני התערבות זו עוצבה לצמצום נהיגה מסוכנת לאחר שתייה בקר. נורמות חברתיות

שעה לאחר במהלך ה מצעירי מונטנה דיווחו שנהגו 20%סקר ראשוני של הקמפיין מצא שבזמן שרק 

ח "דו  .שרוב בני גילם עשו כךו האמינ מהנשאלים 92%,  או יותר שני משקאות אלכוהולייםוצרכש

של התנהגות הקשורה מוטעית זו נורמטיבית תפיסה ציפה ל,  הנורמותתיאוריתהמבוסס על , הקמפיין

הקמפיין כיוון לתקן את התפיסה הזו על ידי הפצת מידע על השכיחות האמיתית של . לשתייה

 של הקמפיין הראתה שהוא הצליח לצמצם את שכיחות הדיווחים על נהיגה  חוזרתבדיקה. תנהגותהה

 השוואה בין כוער 2002-2003בשנים " רובנו"קמפיין מקרי הערכה של  . לאחר שתייה בקרב קהל היעד

 במהלכו,  הקמפייןשלושה סקרים עוקבים נערכו לפני וכן מחוזות שנחשפו לקמפיין במינונים שונים

שאלות זהות על המשתתפים  נשאלו  שנדגמו מקריתבאזורי הניסוי וההשוואה בכל סקר. ואחרילו

רמות לגבי כמו גם שאלות על תפיסתם את הנו,  והתנהגותם בנהיגהגישתם לגבי נהיגה לא בטוחה

הראה שהקמפיין שיפר את הדיוק בתפיסות  נתוניםהניתוח . גישות והתנהגויות אלה בקרב בני גילם

 ואת ההתנהגויות המדווחות ביחס לנהיגה לא הקהל היעד לגבי נורמות נתפסות והגביר את המניע

על יווחו צעירים שגרים במחוזות שנחשפו למסרים המבוססים על הפחדה ד, בניגוד לכך .בטיחותית

 תוכנן אך לא נמצאו 2005-2007קמפיין בשנים . עלייה בסיכונים הקשורים לנהיגה לא בטיחותית

   .מסמכים לגביו

  

   ודאגה למשתמשים אחרים בכביש התחשבות, ריותאסוליד

 סולידאריות הפנייה לערכים ולנורמות של , כיוון שהכבישים מיועדים לכלי רכב שונים והולכי רגל

להוות בסיס לקמפיין המיועד להשפיע  עשויה , שגם הם משתמשים בכביש,ה לאחריםחברתית ודאג

ממצאי מחקרים מצביעים על כך שמומלץ להתייחס גם  .על אנשים לאמץ התנהגות בטיחותית יותר

כי הוא ערך חשוב לאנשים , בדרכיםלערך של דאגה לאחר כאשר עוסקים בתחום של בטיחות 

)Andersson & Lindberg, 2008.(  בנושאי סולידאריות  לופנש קמפיינים כמה כללונהנוכחי במחקר 

 ובחומרים של קמפיין גרמני רוכבי אופניים ואופנועים או הולכי רגל לשבטיחות בדרכים בהקשר 

    .שהתייחס לנושא באופן כללי

  

בקמפיינים היה פחות על דאגה הדגש , למשל בנושא מהירות, כפי שהוזכר בפרקים קודמים  

התפיסה ש נראה .ואז ירגיש אשם, שלא יפגע באחרים, דאגה לנהג עצמורים ויותר על לאח

בתכנים של מתבטאת , )Foss, 2007(עליה כותבים החוקרים ש, בידואליסטית לגבי נהיגהדיהאינ

וצריכים , אלא כפרטים שנוסעים כל אחד ברכבו,  שאינם פונים לאנשים כחלק מחברה,קמפייניםה

על  חברתית או סולידאריות על רב בקמפיינים במחקר לא היה דגש , כלומר .לדאוג בעיקר לעצמם

                                                 
  22 http://mostofus.org/index.php 

  . לכן אנו מדווחים על קמפיין זה, לא נמצאו סימוכין או מסמכים לקמפיין מסוג זה משנים מאוחרות יותר   23
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 Look after. 47מספר איור 
each other) 'שמרו זה על זה'( ,

  סקוטלנד

 או דאגה למשתמשים בכביש, ושיכולים להיות להם צרכים שונים, ים שנוהגים בכבישדאגה לאחר

יש לציין שהמחקר לא כלל קמפיינים  (לקידום בטיחות בדרכיםכוללת כגישה , ים פגיע להיותיםשעשוי

    .וצג בהמשךיר לנושא התחשבות ואדיבות שוושא הסולידריות קשנ 24.)לגבי הולכי רגל

  

 מודעה מודפסת מקמפיין סקוטי  היאגלגלי- למשתמשים ברכב דוסולידאריות דוגמה לתמה של   

 גם חומרים מקמפיין המציג בעלי חיים כפגיעים וישנם) 47 איור(". לזהדאגו זה "ובה הכותרת 

, והגנהסולידאריות הדגש הוא על דאגה לאחר כמעשה של ן נראה שכא. וכסיבה לנהיגה זהירה יותר

  .ולא כמעשה שימנע מהקהל להרגיש אשם

  

.  בהקשר של שתייה ונהיגהעילשצוין ל,  הוא אחריות כלפי אחריםסולידאריות נושא שמתקשר ל  

 האחריות לאדם אחר הוזכרה בעיקר כאחריות כלפי אנשים שהם עמיתים של קהל הבקמפיינים אל

 ההתייחסות היא, בקמפייניםמצא שכאשר נושא האחריות עולה נמתוך ניתוח הקמפיינים . היעד

  ודאגה לאחריםסולידאריות , לעומת זאת .אוכלוסיות היעדחברי בני גילם של , עמיתיםבעיקר כלפי 

המועצה הגרמנית לבטיחות של  (Gelassen läuft´s) "הזהירות משתלמת"קמפיין שנקרא  בוהופיע

  מרכזימלא תפקידלה עשוי  בדרכיםכר שעשוי להיות פגיעו מבלתי ודאגה לאחר לידאריות סו .בדרכים

   .שלא נכללו במחקר זה,  בקמפיינים בנושאי אופניים והולכי רגליותר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
שמציגים גישה בה מדגישים את , בנושא מהירותקמפיינים מקומיים בא של התחשבות ודאגה עולה ניראה שהנוש  24

כי הינם משחקים במקומות ציבוריים ושיקול הדעת , בעיקר ילדים שהינם נחשבים לפגיעים במיוחד, הדאגה לאחרים
מדוע ערכים אלו אינם עולים , שאלהאבל עולה ה, קמפיינים מסוג זה לא נכללו במחקר. שלהם מוגבל יחסית לגבי סיכונים

  . באופן מרכזי יותר גם בחומרים של הקמפיינים הלאומיים
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  אדיבות

כמעט עם ותמות של אדיבות ונ,  ודאגה לאחר שמשתמש בכבישיםסולידאריות דומה לתמה של אופן ב

תמות אלה נמצאו בקמפיין לאומי אחד בסינגפור ובקמפיינים , עם זאת . רו מהקמפיינים במחקרנעדו

משטרת התנועה ,  לקמפיין מקומי היא שיתוף פעולה בין תחנת רדיו מקומיתדוגמה .מקומיים שונים

 תאמצעונהגי אופנוע שהציגו אדיבות בביקש לגמול לש, בריטניה, וארגון לבטיחות בדרכים בלנקשייר

 2006בשנת הושק  לאדיבות בכבישים יסינגפורה הקמפיין .רים לדלק ופרסים אחריםשוב, תלושי שי

, ל סובלנות וסבלנות בכבישיםותרגה הייתתו הרשמית מטר. בהתאמה למשחקי התנועה השנתיים

קמפיין זה היה חלק ממורשת של ". העבירו את זה הלאה, אדיבות בכביש" שלו הייתה סיסמאוה

 על ידי משרד התרבות של סינגפור ושל מאמצים 1979 שהושק בשנת ,לאדיבותכללי ומי קמפיין לא

 וקמפיינים לאדיבות '60 -מוקדמים יותר כמו קמפיין לבטיחות אוטובוסים ואדיבות מסוף שנות ה

במסגרתה  ש,"זהה את האופנוען האדיב"פעילות בשם הקמפיין כלל . '70 -בכבישים מתחילת שנות ה

 .תודה בכבישיםל פו דרך לאחרים בכביש ונפנפינו,  מוקדםותתואש ,יםנהגים אדיבת להוענקו מתנו

 European commission ( האירופיודחהאיהאדיבות והתחשבות היה מרכזי גם בקמפיין של נושא 

Transport Road Safety(  בדרכיםהאדיבותיום קמפיין "שנקרא ") European Day of Courtesy 

on the Road [EDCR]( .אוסטריהביניהן ,  ארצות12 - עד להווה ב2000  - הקמפיין נערך בשנות ה ,

הקמפיין . ובולגריה, פולין, כית'הרפובליקה הצ, פורטוגל, הולנד, בורגמלוקס, יוון, צרפת, בלגיה

כוללת  ברמה מקומית ומרבית הפעילות נעשית. 2001מבוסס על פעילות שנעשתה בצרפת החל משנת 

     .נהגי משאיות לפנייה ישירה

 

   כאמצעי לקידום התנהגות חיוביתמיניות 

ונראה שהיא בעיקר מופיעה , מיניות כמעט ולא מופיעה בחומרי הקמפיינים לבטיחות בדרכים

אחת מהן היא . )4.5% (קמפיינים במחקרשלושה ב לכך ספורות דוגמאותיש רק  .בחומרים לצעירים

 נשיהמציגה מחשוף ,  בנושא שמירת מרחקScotland's Road Safety - ל הש  או כרזהגלויה מודפסת

 נוספת היא דוגמה. )(”can you keep a… distance“ ? מרחק...האם אתה מסוגל לשמור ":וכיתוב

-כתבת חדשות בריטית שלמעשה היה ווידיאו קצר שהופק על ידי הין מעקמפיין תקשורתי שייצר 

Danish Road Council ,על קמפיין לכאורה הנקרא speed bandits , ובו נשים חשופות חזה מחזיקות

 מעלים סוגיות הקמפיינים אל .ש ומאותתות לנהגים לנסוע לפי החוק" קמ50תמרור מהירות של 

וכמטפורה לנושאים הקשורים ,  כאמצעי למשוך תשומת לבזורי גוף ארוגנייםאתיות לגבי שימוש בא

יווק חברתי הטיעון הדומיננטי הוא ששימוש ספרות בנושא אתיקה ושבבדיונים  .בבטיחות בדרכים

, ללא הצדקה מוסרית, לנשים קסיסטיתסכי יש כאן התייחסות , מסוג זה הוא בעייתי מבחינה אתית

  . ושניתן למצוא דרכים אחרות כדי למשוך את תשומת לב אוכלוסיות היעד

  

  נהיגה כפעולה חברתית

נמצא קמפיין אחד שהתמה , יםפרטכ, ית לבדבניגוד לרוב הקמפיינים שהציגו נהיגה כפעילות שנעש

תמה . המרכזית שלו הייתה שנהיגה היא פעילות חברתית ושיש לשים לב לאופן הנהיגה ביחס לאחרים

זו נמצאה בסדרת סרטוני טלוויזיה שהופקה על ידי המועצה הגרמנית לבטיחות בדרכים עבור קמפיין 

) חיפושיות, ברווזים(טונים אלה כללו חיות סר). Gelassen läuft´s" (מתמשתלהזהירות "שנקרא 

 קבוצת ברווזונים ,דוגמהכך ל. שהדגימו נהגים המודעים זה לזה ומנווטים את נהיגתם בהתאם

. שמתחילים בסצנה כאוטית ולבסוף מתאמים את פעילותם ומובלים על ידי אחד מהם שהופך לברבור

 מאנשים להתאים עצמם למשימה של החיות תוארו כקבוצה חברתית והפנייה העיקרית היא לבקש
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ייתכן ויש כאן שימוש בתמות של סיפור הילדים של הנס כריסטיאן אנדרסון . נהיגה כפעילות חברתית

  .”Drive with responsibility“גישה דומה נמצאה בקמפיין הגרמני . על הברווז שהפך לברבור

  

  מיצוב נהיגה בטוחה יותר גם כהגנה על הסביבה

הגישות  . בטיחות בדרכים במסגרת יוזמות סביבתיות שונותב נקשר שמירה על הסביבהנושא קידום ה

 לבטיחות ות המתקשר,האקולוגיות כוללות בדרך כלל המלצות הקשורות לנושאי מהירות ונהיגה

הטיעון הוא שהורדת מהירות ונהיגה מתונה הם אמצעי להגן על הסביבה על ידי שימוש יעיל  . בדרכים

שרובם היו יוזמה של גופים , שנכללו במחקרהקמפיינים . תוך כך צמצום הזיהוםיותר בדלק ומ

, ח" כדי שנוכל להתייחס לנושא זה בדו. לא התייחסו כלל לנושאים אקולוגיים, ציבוריים ממשלתיים

וכן יוזמה , קמפיין אחד של גוף שמקדם את איכות הסביבה ומתייחס לנושא מהירותבחלק זה נתאר 

 eco“" ("נהיגה אקולוגית/""נהיגה סביבתית"מדינות שמתמקדת בקידום ש שאירופאית של 

driving”(,  בנהיגההתורמת לבטיחות שגם נחשבת לנהיגה) פי מסמכי הקמפיין-על( .  

  

נושאים אקולוגיים נקשרו   

בטיחות בדרכים במסגרת יוזמות ב

כולל אלו של , סביבתיות שונות

משרדי ממשלה לאיכות הסביבה או 

ות וארגונים אירופאיים כמו סוכנוי

The European Commission 
Directorate-General for Energy 

and Transportאו The Eco-Drive 

Organization . הגישות

 ותרוקשה ,עקביתהאקולוגיות כוללות באופן כללי המלצות הקשורות לנושאי מהירות ונהיגה לא 

 הסביבה על נת להגתורמותה מתוננהיגה עידוד ירות ות מהפחתה,  לפי גורמים אלו. בטיחות בדרכיםב

שרובם היו , במחקר שנכללו הקמפיינים, כאמור, עם זאת . ם זיהוםוידי שימוש יעיל יותר בדלק וצמצ

חיפשנו קמפיינים אקולוגיים , לכן. לא כללו נושאים אקולוגיים, יוזמה של סוכנויות ממשלתיות

כאמצעי להגן על הסביבה ) ”eco-driving“ (אקולוגית/"יתנהיגה סביבת"נהיגה שהדגישו בהקשורים 

 השותפים ,אחד הקמפיינים הגדולים מאורגן על ידי איגוד של ארגונים . ולתרום לבטיחות בדרכים

 קיבל תמיכה גם מהציבור וגם מארגון ecodrive.orgהקמפיין הלאומי . ECODRIVENבפרויקט 

, כית'הרפובליקה הצ,  פינלנדארצות ב2007קה בשנת קמפיין הושבאחת היוזמות המרכזיות . מסחרי

ממצאי מחקרים מראים שיש נטייה גוברת ,  כפי שהוזכר בסקירת הספרות .25צרפת ויוון, פולין, בלגיה

, כדי לקדם נושאים סביבתיים, בציבור   להיות מוכנים לוותר על נוחות אישית ולהקדיש מאמץ

עלה באף  אחד מהקמפיינים של הרשויות הרשמיות נושא זה לא , אולם. ביניהם הפחתת מהירות

מארגון שמנסה לעצור  של פעילים תמונה דוגמה מגרמניה מהפגנהלהלן .  לקידום הבטיחות בדרכים

שמנסים לקדם רגולציה שתגביל  Verkehrsclub Deutschlandאת שינוי האקלים מגרמניה המכונה 

להוריד נעשית פעילות ברמת הקהילה בבריטניה , בדומה.  את המהירות כדי לקדם נושאים סביבתיים

  . את המהירות כדי לתרום לאיכות הסביבה

                                                 
25 

http://www.ecodrive.org/fileadmin/dam/ecodrive/Downloads/Ecodriving_Communication_Campaigns_EU
.pdf 
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 Easy .48איור מספר 
Rider ,פינלנד  

, בלאי הרכבהפחתת  ,עבור הצרכניםדלק וכסף בחיסכון הקמפיינים בנושאי סביבה מדגישים את ה

 יש קמפיין בו הדגש הואבהולנד . כות טווחהשלכות גלובליות חיוביות ארוו  בסביבהלצמצום הזיהום

מסוף אמריקאית רית א ודובריו הם גרסה של דמויות מתכנית טלוויזיה פופול,"יגה החדשההנה "על

מורידים " הדוכסים"מראים את ההומוריסטים  י הקמפייןסרטונ. שהוקרנה גם בהולנד '70-שנות ה

 אמורות לצמצם את בלאי המודגמותטכניקות הנהיגה . מהירות ומצמצמים שימוש בדלק ועלויות

הנאה מסוג הנהיגה מדגיש גם את הקמפיין ה. זיהום ולהגביר בטיחות ונוחותודלק ב שימוש, הרכב

 ומערבת תי תקציב שינוי האקלים הממשליממומנת בהולנד על ידבקמפיין זה קשורה היוזמה . החדש

 את הפוך ומטרתה ל "Unfeel the need for speed  "היא נקראת.  גדוליםארגוני צרכנות ועסקים

 ועל ידי אימוץ דפוסי נהיגה קבועים שיביא" ידידותיים לסביבה"יותר לם ל נהגיהרגלי הנהיגה ש

חלק מעקרונות .  דורש אימון אלוותוימיומנהיא שפיתוח  הקמפיין הנחת. לי בדלקאלשימוש אופטימ

 םלפרקטיקות שקמפיינימאוד  דומים אקולוגית/ששומרת על איכות הסביבה-המפתח של נהיגה

המותרת נהיגה במהירות קידום , ללים ניסיון לצפות מצבים בכבישווכ, םבטיחות בדרכים מקדמיל

  . מהירות גבוההנהיגה אגרסיבית ובוהימנעות מ

  

 רגל של ה על נהיגה סביבתית מראכרזותבפינלנד סדרת 

 ,Easy Riderוטקסט שאומר , במגף של רוכב סוסיםהנתונה נהג 

 איור (בוההג במהירות טה בקלות לנהיגהשהרוכב נולכך מז והר

כית התמה המרכזית היא ' ברפובליקה הצבקמפיין). 48

Looking for Class A Drivers) "מחפשים נהג ברמה א'" .(

שמאמצת , סביבתית- קמפיין זה מכוון להציג נהיגה מודעת

חומרי הקמפיין . מהירות נמוכה כנהיגה מוערכת ואיכותית

ים אלא רונות הנהיגה הסביבתית אינם רק כלכלייתהדגישו ש

בה אנשים ש ,הקמפיין כולל תחרות. תורמים לבטיחות בדרכים

  . צריכת דלק מסוימתל מוגבלים

  

  

  סיכום והשלכות -נורמות חיוביות 
 מות חברתיות מוצג כמרכזי וחשובבתחומים של קידום בריאות וסביבה הנושא של נורבספרות 

   .בטיחות בדרכיםושאים של קמפיינים בנתחום של ולכך השלכות גם , בקמפיינים תקשורתיים

, ההעלבה או פונות לחיזוק נורמות חברתיות חיוביות אינן משתמשות בטקטיקות של האשמהגישות ה

נמצא  . מוסריתגם גושפנקא אלא , דשיש להן פוטנציאל השפעה על אוכלוסיות היעלא רק  ולכן

להשפיע על נורמות קמפיינים במחקר התייחסו במפורש לכך שהם יועדו קטן יחסית של מספר ש

ניסו לעודד תפיסה נורמטיבית  םחלקש, האחת : הסתייגותשתי כאן יש להציג אולם , חברתיות

קום ללמוד מקמפיינים בתחום נראה שכאן המ. על ידי יצירת סטיגמה של אלו שנוסעים מהרשלילית 

ד בנורמות ומנסים לעזור לאנשים להתמוד) למשל של מעשנים(שנמנעים מליצור סטיגמה , בריאות

והתעלמו מהפוטנציאל של חיזוק  (בנהיגה ושתייהעסקו שמרביתם : והשנייה . ובהרגלים שליליים

נמצא שגישה של , למרות שזה היה מחוץ לסוג הקמפיינים שנחקרו במחקר.  נורמה של שתייה מרובה

אמץ גישות וניתן ל, בה מדגישים אכפתיות לילדים ולסביבה, נורמות חיוביות עולה ברמה הקהילתית

שמבחינתן " נהיגה ירוקה"שמקומות עבודה מתחילים לעודד , כמו כן  26.אלו בקמפיינים תקשורתיים

  .  ותרומה חברתית, חיסכון כלכלי, משלבת בטיחות בדרכים

                                                 
אבל מצאנו מספר קמפיינים מסוג , ח"אין התייחסות אליהם בדו, כיוון שהמחקר לא כלל קמפיינים ברמה של קהילה   26
   .שהדגישו את הגישה של מחוייבות הדדית ודאגה לאחרים, זה
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   –גישות ההשפעה בחומרי הקמפיינים :  דיון.7

  מצויובין הפערים בין המומלץ 

  

 בחומרי שהופיעו ,לנתח ולאפיין גישות השפעה, ות לזהוהמטרות העיקריות של מחקר זה הי  

 ולבחון באיזו מידה הם ;קמפיינים תקשורתיים לבטיחות בדרכים שנערכו בשנים האחרונות

. מתבססים על עקרונות של שיווק חברתי או על גישות השפעה בתחומים המשיקים לבטיחות בדרכים

כולם התמקדו בנושאים  . טיחות בדרכים קמפיינים בנושאי ב70-יותר מבמחקר בדקנו חומרים של 

המחקר לא בדק  (הסחת דעת ושתייה ונהיגה, עייפות, רובם בנושאי מהירות, הקשורים בנהיגה

אלא התמקד ', שמירה על בטיחות הרכב וכו, הולכי רגל, קמפיינים בנושאים כגון חגורות בטיחות

ושאים העיקריים שעלו מתוך ניתוח בנח נדון "בחלק זה של הדו . )בנושאים הקשורים בנהיגה עצמה

עקרונות השיווק  לש ובתובנות שעלו מן המחקר בהקשר ,ממצאים שהוצגו בפרקים הקודמיםה

שהוזכרו , החברתי ותיאוריות ומודלים בנושאי שינוי התנהגות וקידום התנהגות בטיחותית יותר

תידי של קמפיינים בפרק הבא נציג השלכות והצעות לפיתוח ע . בפרק בנושא הרקע התיאורטי

  . לבטיחות בדרכים

       

ושתיהן מדגישות איום או הצגת ,  בחומרי הקמפייניםניתן לאפיין שתי גישות דומיננטיות, כללכ  

ובגישה השנייה לעורר הבנה של , בגישה אחת היה ניסיון לעורר רגשות שליליים חזקים. סיכונים

בגישה . נוי בעמדות ובהתנהגות בהתאם יובילו לשי או הבנתוהנחה שתחושת האיום ב,הסיכון

. שרובם כללו תיאור גרפי של פציעה או מוות, הראשונה הייתה נטייה לחשוף אנשים לדימויי תאונות

בעיקר ,  בחלק מהמקרים גם לנוסעים או להולכי רגלכאשר, נגרמת לנהגהמוצגות לרוב הפגיעה 

של  החומריםאבל , נות של דם ומוותרבים מהקמפיינים ניסו לחשוף את הצופים בהם לסצ. לילדים

ם לאמץ את ביכולתלאנשים להרגיש שכללו תכנים שיכולים לעזור  בדרך כלל לא קמפיינים אלה

כפי שהצהירו עליו בחלק ממסמכי , הרציונל של גישה זו. עת האיוםיההנהגות המומלצת למנ

ובעקבות כך יגרמו , קיםדימויים כאלה יעוררו רגשות חז, לדעת עורכי הקמפייןהוא ש, הקמפיינים

זוהי גישה שחולקים עליה , כפי שהוצג בסקירת הספרות.  בטיחותי יותראופןלאנשים להתנהג ב

   ).רשימה של מאמרים בנושא נמצאת בביבליוגרפיה בחלק נפרד(והיא אינה מומלצת , מומחים בתחום

בר המבוסס על ידע הגישה הדומיננטית השנייה התמקדה בניסיון לפנות אל ההיגיון ולהציע הס  

 על השאלה מדוע רצוי לאמץ השיב להועדנהפנייה לאנשים .  ותועלתמדעי או על שיקולי עלות

כשההסבר כולל טיעונים של סיכונים כלכליים או של ענישה על ידי , התנהגויות בטיחותיות מסוימות

אליסטית דרמטית במקרים רבים גישה זו כללה גם מה שניתן לתאר כסצנות תאונה רי. רשויות החוק

 של גישות הקמפיינים עולה מגוון רבמתוך ניתוח חומרי  .  בנוסף להסבר המדעיזעזועכאמצעי 

 על ידי  התנהגות בטיחותית יותר בכבישיםץאמל בהן נעשה שימוש להשפיע על אנשים ,ושיטות

 טלפון ניידנמצאו גרסאות שונות להסברים מדוע חשוב להאט בנהיגה או לא לדבר ב . הסברים  שונים

כולל אילוסטרציות של אנשים נופלים מהשמיים או שימוש , באמצעות סימולציות ומטפורות

   . במטפורות שהעיקולים בכביש הם כמו שדה מוקשים

  

התמקדה בנורמה חיובית לפיה אנשים צריכים להיות , שהייתה פחות דומיננטית, גישה שלישית  

 בקמפיינים שמטרתם לעודד את הנורמה החברתית גישה זו נמצאה בעיקר. אחראים כלפי אחרים

 או אינה שותה אלכוהול/ת שאינו/עצמה את תפקיד הנהג/שאחד מהיוצאים לבלות לוקח על עצמו

 כמו כן הייתה התייחסות לנורמה חיובית בהקשר . בחיזוק הנורמה שצריך למנוע מחבר ששתה לנהוג

ה לעודד צעירים להביע את דאגתם כאשר כאשר הקמפיין ניס, לנושא של התנהגות  נוסעים ברכב
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ולא הציג , אולם גם קמפיין זה התמקד בהתנהגות הפרט, ת נוסעים בצורה שיכולה לסכן אותם/הנהג

  .  את הנושא כנורמה חיובית מקובלת או מחייבת את הקבוצה כולה

  

ס אבל לא נראה שהיה להם בסי, התייחסו ליצירת נורמה חיובית, אם כןקמפיינים חלק מה  

למשל האבחנה בין , בספרותחשובים המוצגים כ יסודותמשום שגם בהם היו חסרים , תיאורטי

 לא ,כמו כן. נורמות אישיות או נורמות של קבוצת ההתייחסות, נורמות מחייבות, נורמות מקובלות

ת עייפו,  מהירות:כגון, נמצאו קמפיינים שניסו ליצור נורמות חברתיות חיוביות לגבי נושאים אחרים

יצירת נורמה חברתית שלא לדבר בטלפון נייד בזמן ניתן היה להתייחס ל,  למשל. או הסחת דעת

שני קמפיינים ניסו  ,לעומת זאת. ההתמקדות הייתה באחריות הפרט, אולם במקום זאת, הנהיגה

 יצירת תדמית שלילית של אלו באמצעות, ליצור נורמה של התייחסות שלילית לנהיגה מסוכנת

שניתן לטעון שהיא , תיוג שלילי של אנשים כאן עולה הסוגייה של גישה של . והעלבתם, ךשפועלים כ

וגם , )האם יצירת סטיגמה היא גישה מוסרית לשינוי התנהגות(גם בעייתית מבחינה ערכית ומוסרית 

ולפי גישה זו צריך , אנשים רבים מצהירים שהם נוסעים מעל המהירות המותרת, כי למשל(לא יעילה 

  . )יג את כולםלתי

    

מצביעים על כך שיש פער בין הגישות שנעשה בהן שימוש בחומרי  מחקר הנוכחיממצאי ה  

המופיעים , הקמפיינים בבטיחות בדרכים שנבדקו במחקר לבין העקרונות המנחים לגבי קמפיינים

ם לפער  הנוגעי סוגיות ואתגריםסדרה שללהלן . תיאוריות השפעה ושינויבספרות של שיווק חברתי וב

   :שיפורטו בהמשך, זה

  

  סוגיות ואתגרים

  " עצמיתמסוגלות"ותחושת " חסמים", "תיועלו"ר התייחסות להעד) 1(

  טיפים והמלצות שניתנים בעיקר ברמה כללית) 2(

   התמודדותהיבטישימוש מתמשך בגישה של איום שאינו כולל ) 3(

  שימוש במוות) 4(

  שימוש בהאשמה) 5(

  נורמות חיוביותתייחסות מוגבלת לה) 6(

  התייחסות מוגבלת לתמורות חיוביות) 7(

  התייחסות מוגבלת למודלים חיוביים) 8(

  התייחסות שלילית לנהיגה ולחוויית הנהיגה) 9(

  מתן לגיטימציה לשתיית אלכוהול בכמויות גדולות) 10(

  האם הפנייה לשיקול דעת אכן פונה לשיקול דעת) 11 (

  הסיכון להיתפס על ידי הרשויותנושא האכיפה והאיום לגבי ) 12(

   שיתוף אוכלוסיית היעד) 13(
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  "  עצמיתמסוגלות"תחושת לו" חסמים"ל, "תיועלו"ר התייחסות להעד )1(

אחת ההנחות בבסיס גישות ההשפעה בשיווק חברתי ובקידום בריאות היא שלא ניתן לצפות מאנשים 

" ותויעל"או " חסמים"התמודד עם ים להם למסייע אםאלא , בטיחות כלשהי/הלאמץ התנהגות מניע

חברתי , כלכלי, פסיכולוגי, בהיבט רגשי נתפסת "עלות"זו יכולה להיות . הקשורות במימוש ההתנהגות

משתנה בהתאם לסוג ההתנהגות ולאנשים בהם " עלות"תפיסת ה. המחשוב לזהותה ולצמצו, או אחר

 ,מבחינת אוכלוסיית היעד, ותילה עשויץ התנהגות בטיחות בנהיגה ומיאמשמעה של , למשל. מדובר

ר וחי אבעקבותמהר ליעד או חשש מתגובה שלילית אם מגיעים פחות הפסד זמן , הא הנעלוויתור 

אורח ב פוגעה,  או מאמץ על הרגליםדורש וויתורה יכולות להיתפס כדבר ההתנהגותהמלצות . לישיבה

להאריך את משך כדי ,  היום אחרת לארגן את סדרמחייבתדרישה לנסוע לאט יותר , למשל. חיים נוח

  . לא מבוטלת" עלות"יש בכך , מבחינת האנשים. ההנסיע

,  החסמיםי לאור החשיבות שספרות בנושא שיווק חברתי וקמפיינים ציבוריים מייחסת לנושא  

מלצות חשוב להצביע על פער בין ה, מסוגלות העצמית לאמץ את ההתנהגות המומלצתהו" תיוהעלו"

נמצא שרוב הקמפיינים במחקר  .  לבין מה שמופיע בחומרי הקמפיינים במחקרהם אלנושאיהספרות ב

 לאנשים סייעלא כללו תכנים המיועדים לחזק את המסוגלות העצמית של אוכלוסיית היעד או ל

קמפיינים חלק מה, נושא זה גם לא הוזכר במסמכים רשמיים של הקמפיינים . להתמודד עם חסמים

 לחלק םתאילהלא עלולים  ה התייחסו לכך שפתרונות אללאאבל , ותלהתמודדהציגו המלצות 

בהם אנשים מספרים מדוע הם ש ,עדות לכך ניתן למצוא במחקרים. םכלסואולי אף לת, מהאנשים

 למרות מודעותם ,לשתות ולנהוגם החברימ מנועאו לא ל, לשתות ולנהוג, ממשיכים לנהוג מהר

, "לא לשתות בכלל", "לשתות פחות", "לנהוג לאט יותר"כשממליצים בקמפיינים , לכן. לסיכונים

לתכנן את היום טוב ", "לעצור ולנוח אפילו אם מאחרים", "מוניתל עלותלעזוב את המכונית ול"

  . 'וכו" יותר

  

  "זה לא קל"חסרה הגישה של 

קמפיינים חברתיים צריכים להתייחס גם לחסמים אפשריים , לפי עקרונות השיווק החברתי, כאמור

לוקחים בחשבון שההמלצות , בתכנון קמפיינים כיום בתחום קידום בריאות למשל. כל המלצהגבי ל

 או כשחסרה תשתית תמיכה חברתיתלכך בייחוד כשאין , ההתנהגותיות אינן דבר שקל לכולם לאמץ

וגם מדגישים שניתן לקבל תמיכה כדי ליישם את , זאת ולכן גם בקמפיינים עצמם מדגישים, מספקת

, "הגיוניות"ושהן לכאורה פשוטות , ההמלצותגם בתחום של בטיחות בדרכים ניתן לטעון ש .ותההמלצ

אם , חלק מההמלצות, יתרה מכך . ם במצבים שוניםמ להתמודד עיששרבים בפועל אתגרים מייצגות 

שחלקן , קשורות לנורמות חברתיות או לציפיות שיש לאנשים במקום עבודה או במשפחה, לא רובן

, נושא זה מתקשר לנושא של שינויים ברמה תרבותית ונורמטיבית. כבלתי ניתנות לשינוינתפסות 

  .  שנדון בו בהמשך,ברמת הקהילה והחברה

  

זה טון . הטון ברבים מהקמפיינים במחקר כנוזף או כמאייםניתן לאפיין את בהקשר זה נציין ש  

ים שיש לאנשים לאמץ את  לקשייםתייחסמה, שונה מאוד מהטון של קמפיינים בקידום בריאות

אבל אנו נקדם ,  זה לאו דווקא קל לאמץ את מה שאנו ממליצים,אכן ":בנוסח, ההתנהגות המומלצת

ניתן למצוא ". תמיכה למי שרוצה לאמץ את ההתנהגות כדי שתוכלו להתגבר על המכשולים בדרך

ים סבירבהם גם מש ,פעילות גופנית או ירידה במשקל, גישה זו בקמפיינים בנושאי איידס ועישון

שיש ,  שלא קל לאמץ את ההמלצותבהתחשב בכך, גם כאן, יםהדרגתישניתן לאמץ התנהגות בשלבים 

נראה שמודעות ,  מתוך ניתוח חומרי הקמפיינים השונים. 'פיזית וכו, פסיכולוגית" עלות", חסמים

, ורה חד משמעיתההמלצות מוצגות בצ, להיפך: מסוג זה חסרה בקמפיינים בתחום הבטיחות בדרכים

ואם חברי , כאילו יוצרי הקמפיינים בטוחים שאוכלוסיית היעד יכולה לאמץ אותן ללא כל חסם
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ללא התייחסות לסביבה , ואותם בלבד, יש להאשים אותם, אוכלוסיית היעד לא עושים זאת

זוהי גישה שנחשבת כיום כפסולה בתחום של , כאמור. 'לדרישות ממקום עבודתם וכו, החברתית

  ).McLeroy , 1988(ידום בריאות ק

  

בנסיעה זה הטמון למשל ,  התמקדו בעיקר בהצגת סיכון במחקרעולה שהקמפייניםמניתוחנו   

, אולם. ה להציל חייםעשוי הפחתת מהירות על האופן שבו כללו הסברים םוחלק, במהירות גבוהה

, ת המהירותשים בהאטשל אנהמוגבלת  תםשליטלמסוגלות עצמית או ל התייחסוקמפיינים אלה לא 

חלק ) זמנית(בזמן שקמפיינים מסוג זה עשויים לשכנע , כך. עליהם לחצים לנסוע מהרשמופעלים כ

 לקושי מהר והגי למגוון הסיבות לנהיםהם אינם מתייחס, מאוכלוסיית היעד שמהירות מסוכנת

, סיית היעד של אוכלוהשמע קולנבקמפיינים אלה לא , כמו כן. להתמודד עם לחצים לנסוע מהר

התנהגות את לאמץ ימנע מהם  להערכתםאו מה , יהאמונות, יהרצונות, יהתובנות, יהתפיסות

יא נראה שאחת המגבלות העיקריות ברוב חומרי הקמפיינים במחקר זה ה, מכאן. הבטיחות המומלצת

פרט , לא ברורכש ,מנקודת ראות של אוכלוסיית היעד" חסמים"או " מחירים" לת התייחסוהעדר

ממסמכי  .  כהרגל את ההתנהגותץאמולחסמים  לע גבר להתסייעמה עשוי ל,  יחסיתמקרים בודדיםל

 להשפיע על המוטיבציה וההבנה של אנשים לגבי הסיכונים שגלומים ישההנחה שעולה הקמפיינים 

  קיימים עם חסמיםותכמעט ואין התייחסות להתמודד, אבל, כיםר לבטיחות בדתנוגעהבהתנהלותם 

. בכל זאת אינם מאמצים התנהגות בטיחותית יותרו מודעים לסיכונים רביםה בכך שאנשים או להכר

לציפיות נורמטיביות ואפילו להכרה בכך שאימוץ ההתנהגות , נמצא שיש התייחסות מועטת לשגרה

 ות עולו אלתובנותזאת למרות ש. המומלצת משמעו לבקש מאנשים לוותר על הנאות מסוימות

  . ה את הקמפייןהשיקחלקם אף נעשו במיוחד עבור הרשות שש, במחקרים השונים

  

   המלצות ניתנים בעיקר ברמה כלליתהטיפים וה )2(

,  שמציעים הקמפיינים"טיפים"ה מאפייני עולה השאלה מה  העצמיתמסוגלותהנושא  לשבהקשר 

 בדרך כלל אלה" טיפים"נמצא ש? שומייםיהמיועדים לחזק את תחושת המסוגלות ולתת רעיונות י

כפי שנדון בפרקים , ראשית. ם בקלותמשניתן ליישהיא הנחה הונראה ש, וצגים במונחים כללייםמ

טיפים והצעות להתמודדות עם חסמים ולהגברת תחושת המסוגלות צריכים להיות במרכז , הקודמים

הם צריכים , שנית. בסס על מה שמתאים לאוכלוסיית היעדתם להעליהו, הקמפיין לשינוי התנהגות

כך נמצא שבכמה . לכלול התייחסות למצבים קונקרטיים ולתת המלצות רלוונטיות, ספציפייםלהיות 

גם ,  מהטיפיםחלק, אולם.  לאוכלוסיית היעדשעשויות לסייעתנו המלצות פרקטיות יקמפיינים נ

אולי לא , הביתה בשלום) לאחר שתייה (להגיעמראש כיצד " תכנית"להכין  ומלץבהם ה שבקמפיינים

יש בנוסף לטיפים , כלומר. נשים רבים שאין באפשרותם להזמין מונית או לישון אצל חברהתאימו לא

של שיתוף הגם כאן ניתן להדגיש את חשיבות .  עם מגבלות הטיפים עצמםותהתמודדב לדון

לפי התיאוריות והמודלים ,  בדומה לסעיף הקודם.  טיפים והמלצות יישומיותבניסוחת היעד יאוכלוסי

הבעיה שעולה היא שההמלצות והטיפים אינם , וואה לקמפיינים בתחומים אחריםובהש, בספרות

ת  לאמץ אעל מנת שיוכלואוכלוסיות היעד איתם צריכות להתמודד מתייחסים לחסמים שונים 

   . בנסיבות שונותההמלצות והטיפים

   

   שאינו כולל אלמנטים של התמודדות ,שימוש מתמשך בגישה של איום )3(

עורר התמקדו בניסיון ל, םכמחצית, פיינים עולה שחלק ניכר מהקמפיינים במחקרמניתוח חומרי הקמ

 התנהגויות הטמונות באי אימוץתחושת איום בקרב אוכלוסיות היעד לגבי הסכנות הקיומיות 

למשל ,  או במרומזותכמעט מחצית מהם התייחסו לנושא המוות ישיר. מומלצותהבטיחות ה

 לפנות ונט, מצא שגם קמפיינים שבחרו בפנייה לשיקול דעת והגיוןנ, כמו כן. באמצעות משחקי מילים
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במחקר זה נמצאה שכיחות גבוהה  . להגברת תחושת האיום על ידי דרמטיזציה של תאונהולרגש 

  של במחקרתמדווחהשכיחות השכיחות זו גבוהה יותר מ. יחסית של קמפיינים שעשו שימוש באיומים

CAST )Boulanger et al., 2007( ,הפחדה"לפיו בשנים האחרונות חלה ירידה מבורכת בשימוש ב "

 גבוהה מהשכיחות במחקר הנוכחיהסבר אפשרי לכך ששכיחות השימוש באיומים במחקר . בקמפיינים

CAST הוא שמחקר CAST כלל רק קמפיינים שעבורם ניתן היה למצוא מאמרים אקדמיים או 

המחקר הנוכחי כלל קמפיינים ללא התייחסות , לעומת זאת . חות רשמיים של רשויות וארגונים"דו

שיש מגמה טובה היא  ASTC  החוקרים במחקר של תמסקנ,  לכן .מחקרי הערכהקשריהם לל

 מבוססת על מדגם שאינו משקף את מכלול הקמפיינים שנערכים על ידי םמיבשימוש מופחת באיו

, אולם .  אופטימית מדישהיא סביר, ועל סמך ממצאי מחקר זה,  גופים ציבוריים גדולים וקטנים

") נהג תורן"בעיקר קמפיינים בנושא של  (קמפייניםמספר ניכר של   הנוכחיחשוב לציין שגם במחקר

של חלקית  להצביע על מגמה במחקר הנוכחיניתן גם , כלומר . מכוון משימוש בגישות איוםב נמנעו

   . ש בגישות איום והעלאת רגשות שלילייםמנעות משימויה

  

כיוונו בעיקר לגרום לאדם להבין שאי אימוץ התנהגות הנוכחי ה שהקמפיינים במחקר  נרא  

 ;ניתן להיפצע קשה או למות(ו חירות ,בריאותו הגופניתמבחינת , עבורוול להיות מסוכן עלהבטיחות 
, בושה, תחושת אשמה עקב פגיעה חמורה או הריגת אחרים( הרגשי , הפסיכולוגימצבו, )ניתן להיכלא

עם ).  העבודהןבדוא, תשלום גבוה יותר לביטוח, קנס( או הכלכלי ;)'ברגשות בני המשפחה וכופגיעה 

ביעילות למרות שחלק מהקמפיינים הציגו מידע שנועד לשכנע את קהל היעד , לעילכפי שצוין , זאת

 לחסמים הקשורים ות הצגת הסיכון לא לוותה בהתייחסןברוב, מניעת תוצאה שליליתלההצעות 

חומרים מרכזיים בקמפיינים כמעט ולא כללו מידע או . ת עצמית או לשליטה על ההתנהגותלמסוגלו

  . הנתפסתתםמודלים חיוביים שיכלו להגביר את המסוגלות העצמית של קהל היעד או את שליט

  

 כמהו, אדם מסויםקורות ל עו בסרטונים קצרים שהציגו סיפור קצר הסתייעקמפיינים רבים   

 תיאוריותת הלמידה החברתית הקוגניטיבית או יאורילפי ת. לוג פנימינומוהציגו דוגמאות ל

תרחש אם נוטה לההזדהות , שמדגישות את תפקיד ההזדהות עם דמויות כדרך להשפיע על התנהגות

 ה שהתנהגותדמותהזדהות עם . דמות לה שהדמות דומה להם או אם הם שואפים להחשיםאנשים 

זה לא לי "לים להרגיש שיכוכיוון שאנשים , יות מורכבת יותרמובילה לתוצאות שליליות עשויה לה

שאלה באיזו מידה הזדהות עם דמויות בסרטונים נשאלת ה . ם שונותיה שנסיבותלחשובאו " יקרה

 יא הומוריסטי האך שלילי אפיון להדוגמ . םצופי שמה שקורה לדמות עלול לקרות גם לתביא לתפיסה

הצגה שלילית סביר ש. כאנלוגיה למי שנוהג מהר מדי,  בשכונה"רגל כבדה" אדם כבעל שתארהמודעה 

,  להציג מודלים שלילייםתהייה כיצד ישתיאור הדמויות מעלה .  אתותזדהולהצופים לא תגרום לכזו 

,  דומהסיטואציהבכך שתאונות יכולות לקרות לאנשים כמו הצופים ב והכרה הזדהות כך שיעוררו

שהוצגו בפרק של סקירת , "הטייה אופטימיסטית" אפיינו אותן כויתמודדו עם תופעות שפסיכולוגים

 תריליצאורטיים ית מודלים קיימים בנושא של שינוי התנהגות בנושאים חברתיים בספרות. הספרות

 כוללים המודלים אל.  לשינוי התנהגות בקרב אוכלוסיות יעדדוגמהות הוהזדהות עם דמויות שמ

 אינה מעוררתהתמקדות במודלים שליליים , לעומת זאת. דהותהזומעוררות דמויות שעוברות שינוי 

  ). Sood, Menard & Witte, 2004( סטיגמות חברתיות והאשמה עלולה לעודדו, הזדהות

  

  שימוש במוות )4(

ו בקמפיינים רבים הופיע שאלמנטים דומיננטייםמוות היו חרדת אשמה ו, הלםיצירת תחושה של 

, הלםות ביחס ליעילות הניסיון לעורר ריפ ביקורות חיש, תכפי שצוין בפרק סקירת הספרו. במחקר

, כך למשל. חוקרים מפקפקים ביעלות שלהם,  ראשית. וגישה זו אף מעלה סוגיות אתיות, פחד ואשמה
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נעשה שימוש נרחב בפרסומות " שמציינים Lewis, Watson and Tay)(ווטסון וטיי , החוקרים לואיס

ריות שלהן ומעל לחמישה אלמרות הפופול, עם זאת. דרכיםמאיימות בשיווק חברתי בבטיחות ב

עדיין לא הושגה תשובה חד משמעית ביחס , עשורים של מחקר על יחסי שכנוע על בסיס הפחדה

ישנה , כפי שהוזכר בסקירת הספרות,  בנוסף). Lewis, Watson & Tay, 2007, p. 48" (ליעילותן

. ויכול לגרום לתוצאות בלתי רצויות, וגיות אתיותביקורת על כך ששימוש באיומים והפחדה מעלה ס

 בייחוד לנוכח העדר,  לגישות ההשפעה של חלק גדול מהקמפיינים במחקר זהביקורות אלו רלוונטיות

ההתייחסות בקמפיינים אלה לשאלה כיצד ניתן להתמודד עם חסמים שיכולים להיות לאנשים לאמץ 

 ,Witte(רים מציבים לשימוש במסרים של איום שאלה שהיא תנאי שחוק, את ההתנהגות המומלצת

סצנות ב  להשתמשיחסיתטיית קמפייינים רבים  נתהיות על מעלים  המחקר הנוכחיממצאי).  1998

לציין שהפרסומות כאן חשוב . שינוי ההתנהגותה לגישכ  וכאב צערובהצגתתאונה של " זוועה"

ילת הפרסומאים יש הערכה לשימוש כך שבקרב קה, בפרסיםלעתים זוכות שכוללות מראות זוועה 

  . וסביר להניח שהם גם חושבים שזוהי דרך השפעה יעילה,  מבחינת היצירתיותבאיומים ויצירת שוק

  

  שימוש בהאשמה  )5(
בהקשר (בחלק ניכר מהקמפיינים הייתה התמקדות כמעט בלעדית במה שניתן לאפיין כהטלת אחריות 

נחשבת לבעייתית מבחינה זו גישה . ות אשם ובושה רגשעוררואשמה על הפרט וניסיונות ל) שלילי

הנושא אינם דואגים על בייחוד כשגורמים המופקדים , אתית בקמפיינים בתחום קידום בריאות

הנושא ). McLeroy , 1988(ה ליישומ חסמים קיימיםשתתמוך בהתנהגות המומלצת או שלתשתית 

בתחום השתייה . ה לגביו דיון ציבוריוראוי שיהי, של האשמה בתחום הבטיחות בדרכים הוא מורכב

למרות שבתחילת דרכם . והנהיגה חל שינוי בתפיסה של גופים חברתיים שניסו להתמודד עם התופעה

הם שינו את ההתמקדות לראייה כוללת יותר של הסביבה החברתית , "נהג האשם"הם התמקדו ב

אלא כוללים גם , ה בפרטלא ממקדים את האשמ, כלומר. והגורמים המסחריים שמעודדים שתייה

שמצד אחד מחזקת את המחוייבות , גישה זו תואמת לגישה של בריאות הציבור. גורמים סביבתיים

אבל מצד שני נמנעת , האישית והחברתית שיש לאנשים לאמץ התנהגויות שמקדמות את הבריאות

במישורים התוצאה היא שהפעילות של קידום הנושא מתבצעת . מלהאשים את הפרט באופן בלעדי

  . הקהילה או החברה, כאשר יש חשיבות רבה לשינויים שצריכים להיעשות ברמת הארגון, מקבילים

  

בניגוד לגישה הנמנעת מהאשמה בקידום בריאות ובביקורת בספרות לגבי השימוש בגישות   

בקמפיינים , Rogers 1995)( גם בתחום של קמפיינים של בטיחות בדרכים  המאשימות את הפרט

ללא התייחסות לשינויים , נמצאה נטייה להאשים את הפרט, שנבדקו במחקרא בטיחות בדרכים בנוש

האשמת הפרט היא ,  כאמור.  או באחריות של הממשלנורמטיביים הנחוצים ברמת הקהילה והחברה

,  בבריטניהThinkלפי האתר של קמפיין , למשל(נמצא שנהגים רבים , למשל. בעייתית מסיבות שונות

כזו נתפסת התנהגות , כלומר. ווחים שהם נוסעים מעל המהירות המותרת באזורים עירונייםמד) 49%

כי הן , ובמקומות רבים גם רווחת התפיסה שהרשויות אינן אוכפות את החוק,  ונורמטיביתמקובלתכ

מבחינתם מדובר שכ לשאול כיצד ניתן להאשים אנשים יש.  סיכוןתנהגות זו אינן רואות בהןעצמ

כאשר אין ניסיון מטעם הרשויות או הגופים הציבוריים להתמודד עם הנורמות , קובלת מנורמהב

ההתמקדות בניסיון במקום , מה צריך להיות תפקיד הקמפיין התקשורתימכאן עולה השאלה . שלהם

     . או סטיגמטיזציהתחושת אשמהעורר ל
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  התייחסות מוגבלת לנורמות חיוביות  )6(

הנושא של נורמות , בתחומים משיקים לבטיחות בדרכיםספרות גם במסמכי הקמפיינים וגם ב

 התנהגות הפרט כדי לשנות אתשהרווחת היא ההנחה . חברתיות מוזכר כגורם חשוב בשינוי התנהגות

במחקר נמצא , אולם. תומכת בשינוי הרצויה , תשתית חברתיתליצור נורמות חברתיות ויש לשנות

ויש התייחסות באופן עקיף לנורמות , ת לנורמות חברתיותשבקמפיינים השונים אין התייחסות ממשי

אין . או עזרה לחברים ששתו ומיועדים לנהוג" נהג תורן"חיוביות כמעט אך ורק בהקשר לנושא של 

חוץ מהקמפיין של מדינת (התייחסות בקמפיינים לכל התחום של שינוי באמצעות נורמות חברתיות 

כפי שאופיינו בספרות , התייחסות לסוגי הנורמות השוניםואין , )שהובא כדוגמה מיוחדת, מונטנה

שהיא חשובה לצורך פיתוח קמפיין שמנסה לקדם , )'וכו, מחייבות, נורמות התנהגותיות, למשל(

לא הייתה התייחסות לנושא הנורמות , בסך הכל. אשר לאו דווקא נתפסת כמקובלת, התנהגות חיובית

, נהיגה במהירות מומלצתים שנכללו במחקר והם החיוביות בתחומים חשובים בבטיחות בדרכ

כיצד מעצבי , השאלה היא. 'הימנעות מדיבור בטלפון נייד בנהיגה וכו, הימנעות מנהיגה בעייפות

לאור העובדה שמחקרים רבים מצביעים על כך , הקמפיינים חושבים שניתן לשנות התנהגות בכביש

 ,Jenness(מנסים להתמודד עם נושא זה מבלי שהם , שהיא מושפעת מנורמות חברתיות ותרבות

2007; Moeckli & Lee 2007; Tilleczek, 2004 .(  

  

 שיכולות להיות משמעותיות לאוכלוסיית – לתמורות חיוביותהתייחסות מוגבלת  )7(

   היעד
 . קמפיינים ספורים במחקר הדגישו תמורות חיוביות עבור אימוץ התנהגות הבטיחות המומלצת

שמהווה בסיס לקמפיינים בתחומים של קידום בריאות וקידום נושאי ,  חברתיעקרון מנחה של שיווק

ושהן , ותמורות חיוביות שניתן להצביע עליהן, סביבה הוא הצגת תמורות חיוביות באופן כללי

). מניעת סיכון, למשל(מעבר לנושא הספציפי שאותו מנסים לקדם , רלוונטיות לאוכלוסיות היעד

מפיינים הוא לזהות מה יכולות להיות תמורות חיוביות רלוונטיות מנקודת האתגר בפיתוח הק, כלומר

 חיוביות תמורות. שיכולות להוות תמריץ לאימוץ ההתנהגות המומלצת, ראות אוכלוסיות היעד

 פגיניםשמככמו למשל הנאה מנהיגה לפי ההמלצות או תחושה טובה , יכולות להיות מסוגים שונים

בעקבות העלאת הנושא של סביבה לסדר היום . מירה על הסביבה התחשבות באחר או ש,אדיבות

 לצמצום מהירות הנהיגה שמתייחסיםקמפיינים הקשורים לנושא הסביבה כיום ניתן למצוא , הציבורי

 מרגיעה, )פחות זיהום (סביבה הלע  שהפחתת המהירות שומרתכיוון ,"רווח"תמורה חיובים או כ

נמצאה בקמפיינים הקשורים לפרויקט אירופאי הנקרא גישה זו .  שליטהת לנהג תחושהומציע

ECODRIVEN ,האירופאית מועצההנתמך על ידי ה )European Commission .( אולם בקמפיינים 

הנושא , הרבים של הרשויות השונות לבטיחות בדרכים שעוסקים בנושא מהירות שנבדקו במחקר

) אי סקרים שהוזכרו בסקירת הספרותלמשל לפי ממצ(למרות שיכל להוות , הסביבתי כלל לא עלה

  .  תמריץ בעל משמעות

  

ניתן להוסיף שהתמורה החיובית של שמירה על הסביבה יכולה להיות רלוונטית לתחום הבטיחות   

אנשים תחום הסביבה הוא תחום שבו  ,כיוון שבדומה לבטיחות בדרכים, בתחום הסביבהבדרכים גם 

שינוי נמצא שרים בתחום שינוי התנהגות בנושאי סביבה מתוך מחק. "לוותר"מרגישים שהם צריכים 

גם , בהתאם לכך . שהתנהגותם תתרום למאמץ הקולקטיביניםאמי מאנשיםעשוי להתרחש רק כש

, אנשים יימנעו מלאמץ התנהגות שתקדם אותו, כאשר הנושא חשוב להם והם מרגישים לגביו אחריות

החוקרים מציעים שחשוב , לכן). Kaplan, 2000(תשנה את המצב לא ם התנהגותם אשר שלהערכתכ

 של רווח הנתפסאת הובכך הם יחזקו ,  חיוביאופן ביתנהגואחרים גם ההאמונה שלחזק את 

חוקרים בתחום , בהקשר זה. םאנשיה את תחושת חוסר האונים שליפחיתו ו, ההתנהגות המומלצת
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מביצוע הפעילות ) אינטרינזי" (יפנימ"שינוי התנהגותי בנושאי סביבה ממליצים על התייחסות לסיפוק 

)De Young, 2000( ,ניתן ללמוד מתחום , כלומר.  לתרום לקידום נהיגה בטיחותית יותרעשויהגם ש

  .  הסביבה כיצד ניתן לחזק תמורות חיוביות גם בתחום של בטיחות בדרכים

  

  התייחסות מוגבלת למודלים חיוביים  )8(

מסוגלות העצמית של אנשים היא להציג להם אחת הדרכים להגביר את תחושת ה, לפי הספרות

מודלים אלה . אנשים שהצליחו לאמץ את ההתנהגות המומלצתמראים , למשל, מודלים חיוביים

מישהו "להזדהות כניתן שאיתם ,  היעדאנשים באוכלוסיית להיות של אנשים הדומים ליכולים

זאת לפי  (וצים להידמות להם או שהם יכולים לייצג אנשים שחברי קהל היעד מעריכים ור,"כמוני

בקמפיינים במחקר היו רק מעט דוגמאות לשימוש במודלים  . )תיאוריות של הזדהות ושינוי התנהגות

 את מוסרה, MADDבפרסומת טלוויזיה של , אחת הדוגמאות הייתה של אב היספאני. חיוביים

המדברים על עייפות ודוגמאות אחרות הן של חברים בקבוצת קריקט , לאשתומרצון מפתחות הרכב 

 בעיקר . כאשר הם מעידים על עצמם שהם נחים לפני המשחק,  במשחק ובנהיגהמנוחההוחשיבות 

 לא ת/שמתנדב ודיברו בשבחו של מי, "הנהג התורן"בקמפיינים שעסקו בנושא מודלים חיוביים הוצגו 

, הנורמות החיוביותבדומה לנושא , עם זאת  .לשתות אלכוהול ולהסיע את חבריו הביתה בתום בילוי

מודעות לסימני עייפות ,  בתחומים השוניםנמצאו מעט מאוד דוגמאות של מודלים חיוביים לגבי נהיגה

 מודלים חיוביים המראים כיצד להגביר את ופיעוכמעט ולא ה, כמו כן . או התנגדות ללחץ חברתי

רמים שעשויים להוות תחושת המסוגלות העצמית באימוץ ההתנהגות המומלצת או כיצד להתנגד לגו

שגם , בהם נהוג להציג מודלים חיוביים, קידום בריאותזאת בשונה מקמפיינים בתחום של . חסמים

 . מדגימים כיצד להתמודד עם חסמים שונים

  

  התייחסות שלילית לנהיגה ולחוויית הנהיגה  )9(
וצים לקדם חוקרים ואנשי מקצוע בתחום של שיווק חברתי טוענים שצריך להימנע מלקשר נושא שר

מבקרים אלו  חוקרים  ). Hastings, Stead, &  Webb, 2004(אותו לתחושות שליליות בלבד 

  . יוצרים תדמית שלילית גם לנהיגה בטיחותית יותרמסוג זה ם קמפייניטוענים שוקמפיינים שליליים 

, תצער ומוו, נכות, כיוון שחלק ניכר מהקמפיינים במחקר מתקשרים לנושא השלילי של אבדן

א דבר ונהיגה הנושא הבטיחות בשהאלה היא התחושה המתקבלת מניתוח חומרי הקמפיינים 

ושהמוות אורב ,  רוצחים בפוטנציהשצריך להתייחס לאנשים הנוהגים בכביש כאל, שבמהותו שלילי

נושא הבטיחות בנהיגה מתקשר בצורה אסוציאטיבית להיבטים שליליים של , כלומר. בכל פינה

  .   לנושאים חיובייםבמקום, הנהיגה

  

  מתן לגיטימציה לשתיית אלכוהול בכמויות גדולות   )10(

ה ותואר,  הנוכחיהתה גם במחקרוז) Harm Reduction ("נזקיםה מזעור"אתית המכונה סוגיה 

מדובר בגישה לפיה מעודדים התנהגות שיכולה למנוע נזק . "נהג תורן"בפרקים הקודמים בהקשר של 

או לגרום לכשעצמה , יכולה להיות בניגוד לערכים חברתיים, ת זו עצמהאבל התנהגו, חמור מאנשים

כלומר מצב בו , "נהג תורן"הסוגיה עולה בעיקר בהקשר של עידוד הנורמה ההתנהגותית של . לנזק

הביקורת שעולה . ולהסיע את האחרים הביתה, אדם לוקח על עצמו להיות הנהג שלא שתה אלכוהול

כי אלה שאינם מיועדים להיות , ועל הנוהג מעודד שתייה מופרזתלגבי קמפיינים אלה היא שבפ

, כלומר. ללא התחשבות בגורמים אחרים, מרגישים שהם יכולים לשתות ללא הגבלה, הנהגים

אך לא , שתיית אלכוהול לאחר נהיגה במניעת ים אך ורקמתמקדהביקורת טוענת שקמפיינים אלה 

ים או י בריאותםשעלולה לגרום סיכוני, אלכוהולשל כמות גדולה  לנושא של צריכת ים כללמתייחס

ומציירים תמונה של , מציגים לרוב צעירים בברבנושא זה חומרי הקמפיינים . חברתיים אחרים
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הוא , בו הצעיר המיועד להיות הנהג התורןבקמפיין דבר זה בולט במיוחד . דומיננטיתשתייה תרבות 

התייחסות מעין זו . חס לאחרים ששותים ומשתכריםלא מרוצה ביוהוא מוצג כ, היחיד שאינו שותה

שתיית עוסקים בבקמפיינים מעלה את השאלה האם קמפיינים לבטיחות בדרכים הלתרבות השתייה 

 או לסוגיות הקשורות לתרבות של השתייההמקובלת נורמה להתייחס לאלכוהול צריכים גם 

 מציגים נוכחימחקר הת הרים בדגימ שתייה ונהיגה המכוונים לצעיבנושארוב הקמפיינים ? השתייה

והנושא היחיד שמועלה הוא , ושהשתייה היא דבר חיובי ומהנה, שתייה והשתכרות כנורמה מקובלת

 יש לציין, בנוסף. מה לעשות כדי להגיע הביתה בשלום" לתכנן"ואולי כדאי ,  במצב זהשאסור לנהוג

 להן אינטרס לעודד את השתייה של שיש,  של חברות האלכוהולמימוןשקמפיינים מסוג זה מקבלים 

שמציינים שהם במכוון אינם שיפוטיים , באירופה" בוב"למשל הקמפיינים של  ( שאינם נוהגיםהאל

תייחס צעירים ממכוון לה MADDקמפיין אחד של  . "נהג תורן"ורק מדגישים שצריך , לגבי השתייה

בקרב צעירים שמתחילים לשתות לאור מחקרים שמראים את הקשר בין שתייה ונהיגה , לנורמה זו

 . הנותי לשתות כדי לךההנחה שצריהמערערים על קמפיין מוצגים צעירים סרטוני הב. בגיל צעיר

שאין , בהם השתייה מוצגת כדבר נורמטיבי, במקביל לקמפיינים בתחום הבטיחות בדרכים, כלומר

אשר מנסים )  הבריאותרובן מתחום(קיימים קמפיינים נפרדים של רשויות אחרות , לערער עליו

אין ספק שעולה ). binge drinkingלמשל ישנם קמפיינים בנושא של  (להתמודד עם שתייה מרובה 

  .  כאן סוגיה חברתית שדורשת התייחסות מהגופים שעורכים את הקמפיינים

  

  האם הפנייה לשיקול דעת אכן פונה לשיקול דעת    )11(

 לפעול או ישת ולמחשבה והציעו הסברים מדוע מחצית הקמפיינים במחקר פנו לשיקול דעיותר מ

 התמקדו בשאלה וברוב המקרים פניות אל, עם זאת. להימנע מהתנהגות הקשורה לבטיחות בדרכים

 שהתנהגות יששכנוע קוגניטיב, כך נראה, הנחהב, ולה להיות מסוכנת לנהג ולאחריםעל נהיגה מדוע

ו בסימולציות הסתייעמן שחלק מהקמפיינים בז, מעבר לכך.  התנהגות יביא לשינוימסוימת מסוכנת

.  או פחדהלםרובם כללו גם דרמטיזציה שכוונה לעורר רגשות חזקים של , ת התופעהנלהב ומודלים

כאן עולה השאלה האם אמנם מדובר בגישה הפונה לשיקול דעת או שלמעשה מדובר בסוג נוסף של 

נחה שאם ההסבר מלווה בפנייה לרגש  על הההבססתנראה שגישה זו ה. רגש שליליהמעוררת פנייה 

כאן גם עולה השאלה האם מדובר במתן הסבר שפונה . זו הנחה יש לבדוק. יותר" חזק"הוא יהיה 

 בסופו של דבר מדובר בגרסה נוספת של פנייה אוליאו ,  רגשייסודשכולל הדגמה עם , לשיקול דעת

  . במסווה של הסבר הפונה לתהליכי חשיבה, לרגש

  

בטיחות ה י מהי התרומה של סימולציה או שימוש במטפורות להסבר נושאת היאסוגיה נוספ  

 שמטרתןשימוש בסימולציות ובהסברים פיזיקליים מקובל במסגרות חינוכיות ובמסגרות . בדרכים

,  לגבי הצטברות שומנים בעורקים פיזיקלייםם הסבריםמציגי, כך למשל. ם של אנשיםקידום בריאות

בתחום של מניעת השימוש , דומהאופן ב. להימנע ממוצרי מזון מסויימיםמדוע כדאי שכנע כדי ל

השימוש בסימולציות . ול להיווצר במוח משימוש בסמיםעלמסבירים לצעירים את הנזק ש, בסמים

ומה , מטפורות למטרות אלו מעלה את השאלה מהו סוג ההסבר המתאים לאוכלוסיות יעד שונותבו

הסבר צורך בספרות מדגישים ששימוש במטפורות ל, כמו כן. הבהסבר כזיכולות להיות המגבלות 

מטפורות  כיוון שאנשים יכולים להבין , מוגבלול להיותעלאבל גם ,  לתרום להבנהעשויתופעות סיכון 

אחד האתגרים הוא שהמידע ייתפס , שנית.  הדבקות באיידסעל ןכך קרה בקמפיי. ים שונאופניםב

ח קמפיין ותיפב מכאן החשיבות הרבה שיש בשיתוף אוכלוסיית היעד .מובן ולא מניפולטיבי, כרלוונטי

המתקשר , נושא נוסף. חשוב לבדוק כיצד הם יובנו על ידי אוכלוסיית היעד. המיועד לתת הסברים

הוא השאלה באיזו מידה הקמפיינים פונים , לאופן בו מציגים לאנשים מידע המיועד לשכנע אותם

של הטיעונים השונים " אלבורציה"כך שהם יבצעו , שיקול דעתלאנשים בצורה שמעוררת מחשבה ו

, "אלבורציה"לפי המודלים של שינוי התנהגות יש חשיבות ל. ועל ידי כך יחזקו את המחוייבות שלהם
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שים צריכים להשתכנע שאמנם יש לגביהם אנובשינויים בהתנהגות , כי מדובר בנושא בעל חשיבות

    .    לעשותם

  

  יום לגבי הסיכון להיתפס על ידי הרשויותנושא האכיפה והא  )12(

 על ידי הרשויות תפיסה,  מסוכנתהגי נהכדי להגביל, במקומות שונים נהוג להגביל את מהירות הנהיגה

 של אנשים בייחוד בקרב אוכלוסיות היעד, אנשיםישנם אולם נמצא ש. לקדם בטיחות בדרכיםו

אינם מאמינים שיקבלו ש או ,להיתפסאינם חוששים ש, שמדווחים שהם אינם נוהגים לפי החוק

ממצאים מסוג זה היוו בסיס לפיתוח שני סוגי מסרים בקמפיינים  . קנסות או עונשים אם ייתפסו

, השני; הדגשת ההסתברות שנהגים שאינם נוסעים לפי החוק ייתפסו וייענשו, האחד: תקשורתיים

ינים מסוג זה מוצגים בדרך כלל קמפי . שהעונשים הם משמעותיים ואנשים יקבלו אותם אם ייתפסו

. (McKay, 2004)ואנשים רבים נחשפים אליהם , כמוצלחים בכל הנוגע להעלאת הנושא לסדר היום

כך שניתן לשאול באיזו , יש הסבורים שיש חשיבות לכך שהציבור יתמוך באכיפה ובקנסות, אולם

ודדים עם תפיסת הרשויות באיזו מידה הם מתמ, ה מעוררים גם אמון ברשויותכאלמידה קמפיינים 

יש , כלומר. ה לפיה האכיפה רק משרתת את השלטוןברכהוגנות באכיפתן את החוק או עם הס

וגם לדיון בהשלכות ארוכות הטווח , חשיבות רבה לדיון בתפיסת הלגיטימציה שיש בציבור לאכיפה

 שאמצו אנשיםה,  האם מצפים שלאחר שתקופת הקמפיין והאכיפה יסתיימו-לדוגמה , של הקמפיין

במחקר לא נראה . או שכבר לא ימצאו בזה ענייןאת התנהגות הבטיחות בזמן הקמפיין ימשיכו בכך 

כאשר מרבית חומרי הקמפיינים התמקדו , שהייתה כוונה לעודד אנשים לתמוך במדיניות של אכיפה

   .ובכך שמי שעובר על החוק ייתפס וייענש, באיום של אכיפה

  

  האוכלוסייה של ממשישיתוף אין )  13(

שיתוף האוכלוסייה הוא אחד העקרונות המנחים כיום ארגונים ציבוריים בפיתוח קמפיינים 

נראה מעטים רק בקמפיינים . תקשורתיים המיועדים להשפיע על עמדות והתנהגות אוכלוסיות היעד

 ים להםלהתייחס לנקודת מבטם ולדברים החשובו ,ת היעדי אוכלוסיתאמשמעותי  ףשהיה ניסיון לשת

ה בדיקה ראשונית עם אוכלוסיות רכאם נע. )מעבר לקבוצות מיקוד שנערכות על ידי חברות הפרסום(

ברור את מסרי הקמפיין הקיימים לנועדה  בדרך כללהיא מתוך דיווחי הקמפיינים נראה ש, היעד

 שיתוף בין ארגונים ומעורבות של ניכר ברמת הקהילה ובקמפיינים שנעש. יהםעמדותבהתאם ל

    . גורמים קהילתיים

  

 טוענתסוגיה נוספת שראוי להתייחס אליה היא שאחת הביקורות לגבי קמפיינים בריאותיים   

 ,Guttman(גם כשהאדם מאמץ את ההתנהגות המומלצת ,  לממשןקשהשהם מציגים הבטחות ש

סים גם כשהם מנ, התקף לב או להיפגע בתאונת ביתב קותלל, ולים לחלות בסרטןעלאנשים ). 2000

ניתן לשאול האם ביקורת זו גם יכולה להיות רלוונטית לתחום . להקפיד על ההתנהגויות המומלצות

ל שב, הקפדה על המלצות לאו דווקא תוביל לשמירה על הבטיחות, גם בתחום זה. בטיחות בדרכים של

, אולגם כאן ניתן לש. הםב התנהגות נהגים אחרים או גורמים שאין לאנשים שליטה ,תנאים בכביש

. דגש על התנהגות הפרט בלבדם שמים מה למעשה מבטיחים הקמפיינים התקשורתיים לאנשים כשה

האם ניתן ? האם ניתן להבטיח לאנשים שאם הם יאמצו התנהגות בטיחות הם יהיו בטוחים בכביש

  ? בה הם נוהגיםש התנאים בכביש או המכונית , התנהגות האחריםינוילהבטיח זאת מבלי שפועלים לש

  

 שימוש בחומרי הקמפיינים בבטיחות בדרכים ןאין ספק שיש פער בין הגישות שנעשה בה, לסיכום  

 תיאוריותספרות של שיווק חברתי וב המופיעיםשנבדקו במחקר לבין העקרונות והתנאים לקמפיינים 

, פער זה מחזק את ההנחה שניתן לשפר משמעותית את הקמפיינים בבטיחות בדרכים. השפעה ושינוי
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אשר יכולים לשפר ולייעל את ,  גישות השפעה מתחומים משיקיםעל ידי כך שהם יאמצו, שיתרא

גישות שאינן עומדות בקנה מידה ב על ידי כך שימנעו מלהשתמש, שנית. הגישות החיוביות הקיימות

לבטיחות בדרכים כל ידי כך שיתייחסו , ושלישית.  בצורה חיובית על התנהגותותעישפמאינן שאתי ו

  . נושא חברתיאל כ

  

חלק , בבטיחות בדרכים להערכת קמפיינים ממצאי מחקרים אחריםמכפי שעולה גם , מצד אחד  

 צויןכפי ש.  אינם משתמשים באיומים ובהתייחסות למוותהנוכחיניכר מחומרי הקמפיינים במחקר 

, תחלק גדול מהם עדיין עושים זא, מצד שני, אולם. דדזהו מצב מעו, חות מחקרים אחרים"בדו

 . זו הדרך הטובה ביותר להשפיע על אנשיםלדעתם  שהנוים במפורש אמביעומסמכי הקמפיינים מ

 גורמים בקרב רשויות וארגונים , למרות הידע המקצועי בתחום,מדוע) 1(: מצב זה מעלה שלוש תהיות

 ותמתבססים ישירה שקמפיינים האמיןשיוזמים קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים ממשיכים ל

 מדוע בבטיחות )Foss, 2007 .()2 (? התנהגות הציבורעשויים להשפיע על על איומים פיןעקיבאו 

כמעט שאין ביטוי להיבטים החברתיים ותרבותיים של , קידום בריאותלמצב ב, בניגוד למשל, בדרכים

 שעומדים מאחורי קמפיינים תקשורתיים האנשים מדוע )3( ?חשיבותםב כרהלמרות הה, הנושא

אינם מתייחסים לחשיבות של תשתית , בניגוד לעוסקים בתחומי קידום בריאות, ות בדרכיםבבטיח

   ?ופיזית, תרבותית, מבחינה חברתית -  תומכת ראויה
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   והמלצות אתגרים. 8

  לפיתוח קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים

  

ים בבטיחות רוב הקמפיינים התקשורתי, ראשית: שתי מגמות עיקריות עולות מממצאי המחקר  

. בדרכים מתמקדים בניסיון להשפיע על התנהגות ברמת הפרט באמצעות הצגת איומים או סיכונים

בין וספרות בתחום של קמפיינים ציבוריים לשינוי התנהגות בקיים פער עמוק בין המומלץ , שנית

תית צורך לשנות משמעוההמלצה ל עולה הלאור ממצאים אל. חומרי הקמפיינים בבטיחות בדרכים

למרות שתחום הבטיחות בדרכים  ממצאי המחקר עולה ש. את הגישות הרווחות בבטיחות בדרכים

למרות שכספים ציבוריים ניכרים מושקעים בקמפיינים , הוא על סדר היום הציבורי בארצות שונות

ניתן להצביע על החמצה מדאיגה , מקרים רבים הם גם מלווים במחקרבולמרות ש, התקשורתיים אל

  . ול ההזדמנות לקדם בטיחות בדרכים באמצעות קמפיינים תקשורתייםבניצ

  

את ממצאי המחקר העיקריים ניתן לסכם שוב בכך שהגישות הדומיננטיות מתמקדות   

לפיהן , ואינן מתייחסות לגישות המקובלות כיום בתחומי קידום בריאות או סביבה, לפרט" תועלות"ב

וכל ניסיון להשפיע על אנשים צריך לכלול גישה , ת חלק מהסביבה החברתיהיאהתנהגות אנשים 

, התיאוריות והמודלים, למרות הידע המחקרי, שנית. והתייחסות לערכים ונורמות חברתיות, חברתית

טיפים רלוונטיים או תכנים המיועדים , המלצות, נמצא שרוב הקמפיינים במחקר לא כללו מידע חיובי

, כמו כן. ת היעד או לעזור לאנשים להתמודד עם חסמיםלחזק את המסוגלות העצמית של אוכלוסיי

ה הכרה נמצאלציפיות נורמטיביות ולא , אוכלוסיית היעדשל  םחייה ת לשגרה התייחסות מעטהנמצא

ר על צרכים או הנאות הקשורים להתנהגות ותיבכך שאימוץ התנהגות הבטיחות המומלצת משמעו וו

ו במיוחד רכשחלקם אף נע,  עולים במחקרים שוניםהלמרות שדברים אל, כל זאת. ים לשנותשמבקש

בדרך , או המלצות" טיפים"כוללים חומרי הקמפיין שכ, בנוסף. ה את הקמפייןהשיקעבור הרשות ש

קמפיינים ספורים . ם במצבים שוניםליישומללא התייחסות , כלל הם מוצגים במונחים כלליים

  . תהדגישו תמורות חיוביות עבור אימוץ התנהגות הבטיחו

  

כפי שהן מופיעות בחומרי הקמפיינים שנבדקו , ים שיש פער בין גישות ההשפעהעידהממצאים מ  

מכאן . הגותנ השפעה ושינוי התתיאוריותבין מה שמומלץ בספרות של שיווק חברתי ולפי ו, במחקר

נובע שניתן לשפר משמעותית את הגישה הכוללת של קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים ואת 

 שלמרות הידע בתחומי שינוי עולההממצאים מ, כללכ.  נעשה שימוש נרחבןבהש ,סטרטגיותהא

קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים מאמצים גישה שניתן לכנותה , התנהגות ושיווק חברתי

ואינה ,  מידעהצגתמוגבלת ב,  מנסה להעלות רגשות שלילייםרובהב, מתמקדת בפרט, "תועלתנית"כ

   . מעסיקות את המשתמשים בכבישהיות סוגעם מתמודדת 

  

 מדינות מצביעים 16- קמפיינים תקשורתיים ממוניםשמ יותר חומרים של חןשב, ממצאי המחקר  

נמצא שרוב חומרי . בהם נעשה שימוש עד כהשחשיבה מחודשת לגבי היעדים והשיטות ב צורךעל 

ו מסרים המנוגדים כלל ףא םוחלק ניכר מה, חברתיהשיווק ההקמפיינים לא יישמו את עקרונות 

ת ילאיים על אוכלוסיו בהם הגישה הדומיננטית הייתה לנסות בייחוד קמפיינים ;למומלץ בספרות

ולא ,  הותאמו לאוכלוסייהולאו דווקא, כלליותהן נטו להיות , נמצא שגם כאשר היו המלצות. היעד

 מובילים למסקנה שיש הממצאים אל .  לגורמים חברתיים וסביבתייםהייתה התייחסות משמעותית

בפרק הקודם . כפי שהיא מתבטאת בחומרי הקמפיינים, לשנות באופן דרמטי את הגישה הרווחת

ובהמשך , הבאיםסדרת אתגרים המשמשות כבסיס ל, הצגנו סדרת סוגיות שעולות מממצאי המחקר

    . סדרת המלצות בהתאם
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  רים סוגיות ואתג- קמפיינים תקשורתיים בתחום הבטיחות בדרכים 

  

אתגרים סדרה של מתוך הדיון בממצאים והספרות בתחום קמפיינים תקשורתיים חברתיים להלן 

    :ו לפי עשר קטגוריותקובצש

  

אתגרים לגבי סוגיית הלגיטימיות והשיח ) 2 ( ,בטיחות בדרכים כנושא חברתי לשאתגרים בהקשר ) 1(

) 5(, אתגרים לגבי חסמים) 4(, חברתייםאתגרים לגבי נורמות וערכים ) 3( , הציבורי בבטיחות בדרכים

, אתגרים לגבי הצגת סיכונים) 6(, תחושת מסוגלות ומודלים חיוביים, אתגרים לגבי תמורות חיוביות

אתגרים לגבי יעדי הקמפיינים ושיתוף ) 8(, ומורכבות המסריםאחריות , אתגרים לגבי דילמות) 7(

אתגרים הקשורים לשימוש ) 10(,  בלתי רצויותאתגרים לגבי הערכה ותוצאות) 9(, אוכלוסיות היעד

   . ופורמטים שונים מדיהבערוצי

   

 בטיחות בדרכים כנושא חברתי  לשאתגרים בהקשר 

 כיצד למצב נהיגה ובטיחות בדרכים כנושא - מיצוב הנהיגה והבטיחות בדרכים כנושא חברתי .1

המשמעות של נהיגה  ימה ?  ולא של התנהגות הפרט,חברתי שקשור לערכים ונורמות חברתיות

 ? ים לדרוש מעצמנו בשימוש בכבישיםמעוניינו כחברה נמה א ? בהיבט החברתי

, פרט במקום להציג את הנהיגה כדבר שקשור אך ורק ל- מיצוב הנהיגה כהתנהגות חברתית .2

פעילות חברתית שדורשת שיתוף פעולה והדדיות בין אל האתגר הוא להתייחס לנהיגה כ

 . המשתמשים בכבישים

 לנהגים אחרים  של נהגים כיצד לשנות את ההתייחסות- קט יהתייחסות לנהגים אחרים כאל אובי .3

אשר לאחר כשל האדם אתגר זה מדגיש את הצורך להתמודד עם ההתייחסות  ? אובייקטיםאל כ

 כיוון , שונה אחרים בכבישים באופןפסומחקרים מראים שאנשים ת(נוהגים היא /הוא

 ) Jenness, 2007; מאחריםשהמכונית מבודדת את האדם

שים שעליהם חאנשים חלק מה ?נהיגה לש כיצד להתייחס לתפיסת זמן בהקשר - תפיסת זמן  .4

סבורים שיש לנצלו ו" בזבוז"ים רואים את זמן הנהיגה כאחר, לנהוג במהירות כדי להגיע בזמן

 . 'אכילה וכו, לביצוע מטלות אחרות כגון שיחות טלפון

או כיצד מתנהגים בחברת , נהיגה לשהנאה בהקשר ה תסיייחס לתפ כיצד להת– נהיגה כהנאה .5

 . ים ברכב כשהנהיגה נתפסת כחוויה חברתיתאנש

 לאור התמקדות רוב - חברתית של תחום הבטיחות בדרכיםהמה צריכה להיות המסגרת  .6

עולה השאלה ', הסחת דעת וכו, הקמפיינים בבטיחות בדרכים בנושאים ספציפיים כגון מהירות

האם התחום . יכה להיות המסגרת החברתית הכוללת של התמודדות עם בטיחות בדרכיםמה צר

תחום קידום , למשל? לאילו תחומים חברתיים הוא מתקשר? כנושא חברתי" עומד בפני עצמו"

תפיסה רחבה של מאופיין בו, בריאות מעוגן במסגרת חברתית כוללת של רווחה ושוויוניותה

. פוליטיים שמשפיעים על התנהגות הקשורה לבריאות/מסדייםכלכליים ומ, גורמים חברתיים

מעבר ,  בהקשר חברתי ותרבותינראה שחשוב למקם גם התנהגות הקשורה לבטיחות בדרכים 

 .  בעיקר בהקשרים ספציפייםתה כיוםלתפיס
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 אחת הביקורות על קמפיינים בבטיחות בדרכים - מנע מהתמקדות בהתנהגות הפרטילה .7

היא שרובם מתמקדים בהשפעה על ) ורות על קמפיינים בקידום בריאות ביקאפיינה בעברש(

עמדות הפרט והתנהגותו ומתעלמים מכך שהתנהגות יחידים מושפעת מסביבתם וממדיניות 

- קמפיינים משנות ההעריךביקורת זו כבר הועלתה על ידי חוקרי תקשורת במחקר ש . ציבורית

 בנושאים ברמה החברתית  בעתידתמקדלה תם המלצלמרות. ב" בארה90- ותחילת שנות ה80

 נראה שקמפיינים בבטיחות בדרכים בהווה עדיין נוטים ,)DeJong & Atikn, 1995(והמדינית 

ומתייחסים פחות , נושא הבטיחות בדרכיםל" ברת מודעותהג"להתמקד בהתנהגות הפרט וב

 שעומד בפני האתגר. לגורמים בסביבה החברתית והממסדית שעשויים לקדם בטיחות בדרכים

ם רווחתם ובריאותם של ודי לקיםכוונהמכמו בתחומים חברתיים אחרים , קמפיינים בתחום זה

 ). McLeroy, et al.,1988 ( מנע מהתמקדות בפרט כאחראי לבעיה וגם לפתרוןיהוא לה, אנשים

ת אוריינו"קדם  שיקמפיין תקשורתיהאתגר כאן הוא כיצד לאפיין  – השפעה על מדיניות ציבורית .8

ים לאמץ התנהגות יחיד ידע ומסוגלות של יעודדלא רק ש כלומר קמפיין ; "של בטיחות בדרכים

קבוצות חברתיות לקדם מדיניות ציבורית  חזק מסוגלות שלי גם לאא, בטיחותית יותר בדרכים

שתהיה מדיניות לגבי תכניות בטיחות בדרכים בבתי ספר או , למשל(בנושאים רלוונטיים 

  ). שוביםית מהירות ביפחתת שלטים והמדיניות של הצב

  

 בטיחות בדרכים ולגיטימיות הקמפיינים באתגרים לגבי השיח הציבורי 

ת הלגיטימיות של קמפיינים שנעשים על ידי רשויות שמופקדות י כיצד יש לדון בסוגי- גיטימיותל .9

תנהגויות  האחריות שלהן לגבי יידוע הציבור וניסיון להשפיע על הימה ? על בטיחות בדרכים

מהי הלגיטימציה  ? הרשויות/ על פעילות מוגבלת של הממסדחפההאם הקמפיין מ? בכבישים

ת יאוכלוסיל תואמת תשתיתן מספקות נשיש לרשויות להמליץ על התנהגויות אם בפועל אי

  .)'אין תחבורה ציבורית הולמת וכו, אין מקומות עצירה כשמרגישים עייפות, למשל (?היעד

 – "מלחמה בתאונות" מעבר לסיסמאות של –ח ציבורי שעוסק בנושאי מהותיים כיצד ליצור שי .10

למשל לגבי , יותתות חברתיות ותרבודילמשמעלה , א כאמור נושא חברתייבטיחות בדרכים ה

, ) שימוש בטלפונים ניידים,דוגמהל(דות המלצות להתנהגות בטיחות נוגנורמות חברתיות ש

,  אנשים בגילים מבוגריםתדילמות לגבי נהיג, ילדיהםת נהיגדילמות בקרב הורים לגבי פיקוח על 

 עוררו קמפיינים תקשורתיים שייצורמכאן שאחד האתגרים הוא ל. 'דילמות לגבי מהירות וכו

 שיח ."העלאת מודעות לסיכונים"מעבר לגישה הרווחת של , שיח ציבורי על הדילמות בתחום

ת א הסוגיות המהותיות והעל חשיבה לגביויעודד ,בטיחות בדרכיםבשיקדם מדיניות אחראית 

  ."מלחמה בתאונות" בנוסח ות הרווחהצהרות מעבר ל,פתרונות

  

  אתגרים לגבי נורמות וערכים חברתיים

 כיצד לקדם גישה של נורמות חיוביות לגבי נהיגה ובטיחות בכבישים – נורמות חיוביות .11

שלא ניתן להשתמש בגישה כגון כך , כשהנורמות השכיחות בקרב האוכלוסייה אינן תומכות בהן

 ". רובנו" של זו

 אחד היעדים - לות להגביר סיכונים מבלי ליצור סטיגמטיזציה של אנשיםעלושלילת נורמות ש .12

ושלילת ,  אחריות לעומת חוסר אחריותתא לקדם תחושובקידום התנהגות בטיחותית יותר ה

 נורמות חברתיות ששוללות כיצד ליצור או לחזקהוא האתגר שמכאן . התנהגות בלתי אחראית
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סטיגמות יצור מבלי ל, לה לסכן את האנשים עצמם או אחריםהעלוהתנהגות בלתי אחראית 

 . ברמה האישית או הקבוצתית

ערכים חברתיים  לש כיצד למצב את הנהיגה בהקשר - ערכים חברתיים לשמיצוב הנהיגה בהקשר  .13

 ישנה ספרות  על הפנייה . יבהשמירה על הסבודאגה לאחר , דאגה למשפחה, למשל, אחרים

וכן ממצאים שדאגה לאחרים יכולים לקדם את נושא , לערכים לקידום נושאים חברתיים

 ).Andersson & Lindberg, 2008(בדרכים  הבטיחות 

 קמפיינים עלה שימוש בכוח קולקטיבי לשינוי עט במ- התייחסות לכוח קולקטיבי לשינוי נורמות .14

במחקר זה נמצאו שני  ). 'נסיעה במהירות וכו, שתייה ונהיגה(דרכים נורמות שליליות בבטיחות ב

. שאינה בטיחותית התנהגות מוכיח יחידים על" הקולקטיב"ה שב, ו גישהיטאקמפיינים שב

 לאדם לשנות ה וגרמצעקהובשני קבוצת אנשים , בקמפיין אחד הגישה הייתה לבייש את האדם

 סוגיותמעלות ו,  של סנקציות חברתיות שליליותןשתי הגישות מדגישות את כוח. את התנהגותו

 אתגרכאן ה.  להשפיע על התנהגות בטיחות בכבישיםכדרךה חברתית שימוש בדחיי לגבי ותאתי

כיצד להשתמש בנורמות ובערכים חברתיים :  עם נורמות שליליותות התמודדת לפתח גישהוא

 שאינה בטיחותית או בלתית  כיצד לקדם אי קבלה של התנהגו;כדי לקדם התנהגויות בטיחות

  ? ות נהיגה כפעילות חברתיתתופסוכיצד לקדם נורמות חיוביות ה, המאתית מבלי ליצור סטיג

לעורר שיח ציבורי בסוגיות הפחתת נזקים בהקשר כאן האתגר הוא  –" הפחתת נזקים"ית יסוג .15

 ת/נהג"או "  שלא שתות/נהג"ל ש נוהגים קדמ קמפיינים שמלגביבייחוד , שתייה ונהיגה לש

 . ומחזקת תרבות של שתייה, ה מרובה של משקאות אלכוהולייםצריכ תעודדהמשיטה , "תורנים

כיצד קמפיינים תקשורתיים בתחום הבטיחות בדרכים ושתייה צריכים להתייחס לנורמות 

 ?   )גם כאשר האדם אינו נוהג(חברתיות של שתייה מרובה 

  

  םעמאתגרים לגבי זיהוי חסמים והתמודדות 

מונעים מהם מבחינה ה,  התנהגויות בטיחות בגלל חסמיםיםאמצמה שאנשים לא סבירהספרות מ

  . אלהלזהות חסמים הוא האתגר שמכאן . או פיזית לעשות זאת, חברתית, פסיכולוגית

תקשורתיים הקמפיינים חלק מה – הגעה לאוכלוסיות היעד כדי ללמוד מהם החסמים מבחינתם .16

 הואהאתגר שמכאן .  להגיע אליהן או לשתפן בבניית הקמפייןמיועדים לאוכלוסיות שלא קל

 מדובר באוכלוסיות . וללמוד מהם החסמים מנקודת ראותם, לפתח יחסי אמון, להגיע אליהן

או אוכלוסיות של מיעוטים או מהגרים שאינן , שמוגבלות במשאבים כלכליים או חברתיים

  . 'וכו, דוברות את השפה

מונע  מה לומרתמיד יודעים  אנשים אינם –  אינה מודעת לקיומםוכלוסייהאשהזיהוי חסמים  .17

 מעבר לגישות , לחשוב על דרכים ללמוד על חסמיםישלכן .  לאמץ התנהגות מומלצתמהם

 . המקובלות של ראיונות אישיים או קבוצתיים

כאן . לא תמיד ניתן להתמודד עם כולם,  החסמים זיהוי גם לאחר– התמודדות עם חסמים .18

 שהאנשים כך, 'מוסדיים וכו, כלכליים, חברתיים,  השונים את החסמיםצמצםלוא ההאתגר 

  . יוכלו לאמץ את ההתנהגות המומלצת

  

  

  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

109 

 תחושת מסוגלות ומודלים חיוביים , אתגרים לגבי תמורות חיוביות

 האם הקמפיינים פועלים לחזק תחושת מסוגלות עצמית ושליטה או -  עצמיתתחושת מסוגלות .19

 הצעות רלוונטיות ומודלים מתןקמפיינים צריך להיות היעדי מאחד ? אונים וכעסרים חוסר מעור

  .  את תפיסת המסוגלות העצמית של אוכלוסיות היעדוחזקשי ,חיוביים

אחת הדרכים להגברת תחושת המסוגלות העצמית של אנשים ,  לפי הספרות-  מודלים חיוביים .20

מודלים . אמץ את ההתנהגות המומלצתאנשים שהצליחו ל, למשל,  מודלים חיובייםתהיא הצג

או , "מישהו כמוני" להזדהות כניתןשאיתם , אלה יכולים להיות של אנשים הדומים לקהל היעד

 רק נכחובקמפיינים במחקר  . אנשים שחברי קהל היעד מעריכים והיו רוצים להידמות להםשל 

 מודלים חיוביים האתגר הוא ללמוד מהםשמכאן . מעט דוגמאות לשימוש במודלים חיוביים

 יש, בנוסף. ם אוכלוסיית היעד יכולה להזדהותעמ המודלים החיוביים שאתלזהות ו, מתאימים

 להעלות בקרב אוכלוסיות היעד אמוציות שונות העלולים, מודלים שלילייםבלהיזהר בשימוש 

לכן לי זה יכול לקרות ו" תחושה שבמקום,  כעס והאשמה של אחריםכגון, ו לעוררנתכוונ שאלומ

חוקרים מציינים שכאשר מראים מודלים שליליים ומציגים באופן ,  כמו כן."ג אחרתונהלעלי 

 .זה יוצר תדמית שלילית לכל התחום, בטיחות בדרכיםהשלילי את תחום 

לזהות תמורות האתגר כאן הוא  –" שמירה על בטיחות" מעבר ל, ותמריציםתמורות חיוביות .21

, כלומר. ות לחזק התנהגויות בטיחותעשויחות בדרכים אבל לבטידווקא חיוביות שאינן קשורות 

 ותמיכה בהתנהגויות שנושאות רווחים נוספים  שינוי נורמטיבי בקרב האוכלוסיותלקדם

 ם מיידיאףו, )הנסיעהמהירות כשמפחיתים את או כלכליות תמורה אקולוגית , למשל (לקהילה

חשוב למצוא , כלומר). ם את המהירותהפחתה מיידית של זיהום אוויר כשכולם מפחיתי, למשל(

 ". יו בתאונהלא יה"מעבר לכך שאומרים לאנשים ש,  להתנהגותרווחים קולקטיביים

  

 אתגרים לגבי הצגת סיכונים 

כיצד להציג מידע שיסביר את הסיכונים הקשורים האתגר כאן הוא  – הצגת מידע לגבי סיכונים .22

ימוש במגוון גישות ובידע הקיים בתחומי תוך ש, באופן המתאים ביותר, בנהיגה ומשמעותם

וועץ באנשי מקצוע בתחום ולבדוק את ילה, בידע זה מומלץ להשתמש. למידה והצגת מידע

 . ת היעדיאוכלוסיהתאמת הצגת הסיכון ל

האתגר כאן הוא  – "הפחדות"בכיצד לעזור לעוסקים בתחום להשתחרר משימוש באיומים ו .23

,  להשתמש בגישה שדוגלת באיומיםתםלהשתחרר מנטייקמפיינים ציבוריים לסייע למובילי 

 ליצור גישה שתשנה את החשיבה לגבי כיצד .ביעילות הגישה ונתםהפחדות והאשמה ומאמ

אלא ") אל"בעיקר שליליות בנוסח ( לא ככלי שמאיים ונותן הוראות –קמפיינים ציבוריים 

ונים וקידום מדיניות על סיכ" בגובה העיניים"הסברים ,  רלוונטיכאמצעי להעברת מידע

 .בטיחות בדרכיםל ליתאאופטימסביבה חברתית ופיזית ב תמוךשת

  

 ורכבות המסריםאחריות ומ, אתגרים לגבי דילמות

 כיצד להעלות , בקמפייניםכדאי להעלותשדילמות האתגרים כאן הם כיצד לבחור ב – דילמות .24

ות נ העגבירוכיצד לה', וקהילה וכה, משפחהה, דילמות הקשורות בבטיחות בדרכים ברמת הפרט

מעסיקים במקומות , עמיתים, הוריםשל ם ממה מקו, למשל(התמודדות עם דילמות  לדרכי

 ). אחריות לגבי אחרים בבטיחות בדרכים לש בהקשר 'עבודה וכו
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ללא –ברמת הפרט והכלל ומחוייבות  כיצד ניתן לעודד תחושת אחריות – עידוד תחושת אחריות .25

 ? ההתייחסות לנושא של אשמ

האתגרים של קידום בטיחות בדרכים ,  בדומה לנושאים חברתיים אחרים- מורכבות המסרים .26

לגורמים , לזהות עצמית, ליחסים בינאישיים, לתרבות, לנורמות חברתיות, נוגעים לערכים

 נשמעת ביקורת על קמפיינים ציבוריים כיוםלכן . להרגלים ולמנהגים, לאורח חיים, כלכליים

, "אל תעשה"בנוסח " פשוטים ובהירים" יעדיהם לסיסמאות ולמסרים שמנסים לפשט את

 & Hastings, 2006; Mackey-Kallis(יה בעומתמקדים בהתנהגות הפרט כגורם העיקרי ל

Hahn, 1991 .( במורכבות ותחשביהוא ליצור קמפיינים תקשורתיים ש, אם כן, אחד האתגרים 

 בחשיבות וכירי,  לגורמים סביבתייםוחסתייי, הגורמים המשפיעים על ההתנהגות האנושית

 על כבוד האדם ועל ושמריו, מדיניות שתאפשר סביבה בטוחה ורכישת מיומנויות מתאימות

 ). Andreasen,) 2001; Guttman, 2000; Smith, 2006ערכים חברתיים של שוויוניות

  

 אתגרים לגבי יעדי הקמפיינים ושיתוף אוכלוסיות היעד

 דיון האתגר הוא ליצור – ם בבטיחות בדרכיםיי קמפיינים תקשורתימה צריכים להיות יעד .27

 מוגבלת  על התנהגות אנשיםתםלאור ההנחה שהשפע, מחודש לגבי יעדי קמפיינים ציבוריים

ניתן , כך למשל . חברתי משמעותי/ מלווים בשינוי סביבתיינםאשהקמפיינים כ, בזמן ובהיקפה

סוגיות אלו ? הנושאים או של העברת מידע" סגורימ"יעדים של ב להתמקד יש האם לשאול

 ו של רוב הקמפיינים בהתנהגות הפרט ובניסיון להשפיע עלים לאור התמקדותבמיוחדבות וחש

 ם מהפוטנציאל ומהמגבלות של השימוש במדיה המוניתותתעלמוה,  סיכוןהצגתבאמצעות 

  . כגון חיזוק נורמות חברתיות, לקדם יעדים אחרים

 לפתח גישות שמתאימות לנושאים השוניםכאן הוא האתגר   – הילהשיתוף האנשים והק .28

אלא ,  בשיתוף הקהילה למטרת תמיכה באכיפה בלבדנעזרותואינן , הקשורים בבטיחות בדרכים

 כיצד לפתח לבחוןגם  האתגר הואכאן  . 'התמודדות עם חסמים וכו, חיזוק נורמות חיוביותמען ל

  לבדוקעולה האתגר, בנוסף . קמפייניםפיתוח ויישום הב  אוכלוסיית היעדוףתישל קיימותגישות 

ובייקטים שיש א קמפיינים בבטיחות בדרכים להתייחס לאנשים כאל מעצביכיצד למנוע מ

" מוען"למשל שהמסר עובר מ(של תקשורת המונים " שמרניים"להשפיע עליהם לפי מודלים 

  . קמפייןבם שווית היעד שותפים יבאוכלוסילראות ובמקום זאת , ")נמען"ל

  

  אתגרים לגבי הערכה ותוצאות בלתי רצויות 

א י הישגי קמפיינים תקשורתיים הת הערכ-   ומדידתם השפעות והישגיםתאתגרים לגבי הערכ .29

,  פעולות אחרותמוסיפים על השפעתקמפיינים תקשורתיים בדרך כלל . נושא מורכב ומאתגר

תייחס באופן מעמיק לסוגיית ההשפעה להמכאן החשיבות . ותים על התנהגות ישירשפיעואינם מ

 להשפיע על יעילותםכולל בדיקת ,  קמפיינים תקשורתייםחתלפתח מדדים להצלו, של קמפיינים

, העברת מידע חדשני או יישומי לציבור, העלאת נושאי הקמפיין לסדר היום, הנושאים" סגורימ"

 במדדים הנוכחיימוש הש . 'השפעה על נורמות חברתיות וכו, יצירת שיח ודיון בדילמות

 השפעות של בפועל  מדדים אלה בוחנים–אינו מהימן   בקמפייניםהשפעות ישירות על התנהגותל

רוב המדדים אינם , בנוסף .  יעילות הקמפייןעל ובעצם אינם מעידים , כגון אכיפה,פעולות בשטח

תי יכול  שקמפיין תקשור אחריםאלמנטיםמתעלמים מו,  לאורך זמןשינוי התנהגות בודקים

, מיסגור מחודש של הנושא, כגון השפעה על תפיסת אחרת של נורמות חברתיות, להשפיע עליהם

   .'נכונות להשפיע על חקיקה וכו
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 ידוע שקמפיינים תקשורתיים שמנסים לקדם נושאי בריאות או –  רצויותבלתיהשפעות שליליות  .30

לעורר בקרב , בנושא סמים, ללמש( השפעות בלתי רצויות ברמת הפרט גרום גםלים לעלו החבר

 לנסוע מהר חשקדווקא לעורר , בנושא מהירות; צעירים מסויימים סקרנות ורצון להתנסות

 השפעות ביא בחשבוןב להוחששמכאן ). פירוט בהמשך(וברמה חברתית או תרבותית , )'וכו

ת כולל מתן לגיטימציה לכאורה לשתיי, יות של קמפיינים בבטיחות בדרכיםאפשרשליליות 

 . 'שעתוק של סטריאוטיפים מגדריים וכו, אלכוהול בכמויות גדולות

  

  

   ופורמטים שונים  מדיהאתגרים הקשורים לשימוש בערוצי

טלפונים ,  כיצד להשתמש בערוצי מדיה ופורמטים חדשים כגון אינטרנט- ערוצי המדיה החדשים .31

 ? כיצד להשתמש ברשתות חברתיות'? מכשירים ניידים וכו, ניידים

האתגר כאן הוא  – צד לשלב נושאים הקשורים בקידום בטיחות בדרכים בתכניות דרמה ובידורכי .32

במשחקי מחשב , בתכניות דרמה ובידור בטלוויזיה  בטיחות בדרכיםי דרכים לשלב נושאלמצוא

הקשורות לקידום   לכלול העלאת סוגיותכאן עשויותהמטרות  . דבר הנעשה ללא תשלום, 'וכו

קידום נורמות , בטיחות בדרכיםהצגת דילמות הקשורות ל, דר היוםבטיחות בדרכים לס

כל זאת לפי עקרונות התחום המכונה , הצגת טיפים ודרכי התמודדות, חברתיות חיוביות

Edutainment) בידור-חינוך.( 

  

מתבסס על תיאוריות ומודלים להשפעה על התנהגות בתחומי , מכלול האתגרים שהוצגו כאן  

ים לשמש כבסיס עשוי האתגרים אל. שיווק חברתיו שמירה על הסביבה ,יחותבט, קידום בריאות

 ,בשילוב ההמלצות לפיתוח קמפיינים בבטיחות בדרכים, לתכנון קמפיינים תקשורתיים בעתיד

  . מוצגות בהמשךה

  

  עקרונות מנחים והמלצות לפיתוח קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים

יש , הגישות בספרות לגבי קמפיינים ציבוריים ושיווק חברתילמרות השוני שניתן למצוא במגוון 

העלאת "מעבר ל, שפוטנציאל קמפיינים בבטיחות בדרכים להשפיע על התנהגותעל כך הסכמה 

 לפיתוח קמפיינים תקשורתיים על קוויםבהתבסס  .  עקרונות מנחיםמספרמותנה בקיום , "מודעות

 המלצות מספרלהלן , ניתוח ממצאי המחקרבעקבות  ולאור הסוגיות והאתגרים שהועלו  27,מהספרות

המלצות לגבי ) 1: (ההמלצות מאורגנות לפי תשע קטגוריות. לפיתוח קמפיינים בבטיחות בדרכים

המלצות לגבי ) 3(; ת היעד וסגמנטציהיהמלצות לגבי שיתוף אוכלוסי) 2(; יעדים וגישות השפעה

; המלצות לגבי סוגי מידע) 5(; י תשתית תומכתהמלצות לגב) 4(; תמורות ומודלים חיוביים, חסמים

המלצות לגבי ) 8(; המלצות לגבי שיח ציבורי) 7(;חברה ותרבות  סוגיות לשהמלצות בהקשר ) 6(

                                                 
 ;Abroms & Maibach, 2008; Andreasen, 1995; Aldoory & Bonzo, 2005; Backer & Rogers, 1992, למשל 27

Boulanger et al., 2007; Elder et al., 2004; Ditter et al., 2005; Grier & Bryant, 2005; Hornik, 2002; Kotler, 
Roberto & Lee, 2002; Mckenzie-Mohr & Smith, 1999; Noar, 2006; Piotrow et al., 1997; Rice & Atkin, 

2000; Roriguez, 2002; Slater, 2006.  .  
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ההמלצות מתמקדות בעיקר בסוגי היעדים . הגעה לאוכלוסיות היעדהמלצות לגבי ) 9(; הערכה

תוח קמפיינים תקשורתיים בנושא הנובעות מהספרות לפי, המלצותה רשימתלהלן   . והתכנים

  . בהמשך, בכללן המלצות נוספות בנושאים של ערוצים, פירוט ההמלצות. בטיחות בדרכים

  

  המלצות לפיתוח קמפיינים בתחום הבטיחות בדרכים 

  אוריה ולהשתמש בתיאוריות מתאימותילהתבסס על ת �

   הפרט השפעה מעבר להתנהגותשישקפולהגדיר מטרות ויעדים  �

   אוכלוסיית היעד בכל שלבי הקמפייןלשתף את  �

  היבטים שונים של הנושאפי ת היעד ליקבוצות או סגמנטציה של אוכלוסי- לאפיין תת �

  ת היעדי אוכלוסימבטה שללערוך מחקר מקדים כדי להבין את הנושא מנקודת  �

  ת היעדי אוכלוסימבטה שלמנקודת " עלות" החסמים והםלחקור מה �

  תמודדות עם חסמיםללמוד מה יכול להוות פתרון לה �

  ספציפי למצבים שונים הנוגעים לחיי אוכלוסיית היעד,  מידע רלוונטי ושימושיספקל �

  ביישום התנהגויות הבטיחות וצמצום חסמיםלקדם הקמת תשתית תמיכה  �

  להציג מודלים חיוביים מתאימים �

  "שמירה על בטיחות"מעבר ל,  ותמריציםלמצוא תמורות חיוביות �

  יות חיוביותלהתייחס לנורמות חברת �

  "תועלות אישיות"להתייחס לערכים חברתיים מעבר ל �

  בנושאי סביבה ולמצב נהיגה בטיחות כנהיגה  ידידותית לסביבה וחסכונית לשלב את היעדים  �

  לתכנן את הקמפיין התקשורתי כחלק ממכלול פעילויות �

  אוכלוסיית היעדעבור להעלות דילמות משמעותיות  �

  הסיכונים הקשורים בנהיגה הסברים עללחקור כיצד להציג  �

  מנע מהטלת אשמה ומסטיגמטיזציהילה �

   " אוריינות בבטיחות בדרכים"לפתח  �

   לחיובי במקום שלילי  מיצוב המסגור וה לשנות את �

  להתייחס למשמעות הנהיגה מבחינה חברתית �

 לאפיין נורמות חברתיות שמונעות התנהגות בטיחות �
 כאל התנהגות של הפרטרק  ולא פעילות חברתית מתואמתאל נהיגה כל להתייחס �
 לעורר שיח ציבורי לגבי נהיגה ובטיחות בדרכים כנושא ציבורי �
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   ומיצוב חיובי וסביבתי המלצות לגבי יעדים וגישות השפעה

 תיאוריות כל קמפיין מתבסס על - אוריה ולהשתמש בתיאוריות מתאימותילהתבסס על ת )1(

 ההנחות התיאורטיות עליהן את לאפיין לכן חשוב. גם אם הן לא מובחנות במפורש, כלשהן

,  מה נאמר עליהן בספרות לגבי התאמתן ליעדי הקמפיין,הקמפייןל מתבססות גישות ההשפעה ש

 ותלא להסתמך רק על תיאוריות המדגישמומלץ , כמו כן. והאם הן מתאימות מבחינה ערכית

 מורכבות להשפעותשמתייחסות , אלא גם על תיאוריות מתחום התקשורת, פרטעבור התועלות 

 . נורמות וערכים,  גישות חברתיותשמציעות תיאוריותעל ו,  קמפייניםורחבות יותר של

 למרות הנטייה הרווחת –  השפעה מעבר להתנהגות הפרטשישקפולהגדיר מטרות ויעדים  )2(

 מומלץ שיעדי הקמפיין, בקמפיינים תקשורתיים בנושאים חברתיים להתמקד בהתנהגות הפרט

חיזוק , כולל שינוי בתפיסת נורמות חברתיות, שינויים מעבר להתנהגות הפרטללו כ יהמוצהרים

 . 'השפעה על מדיניות וכו, תמיכה חברתית בהתנהגות המומלצת

לשלב את היעדים של הקמפיין בנושאי סביבה ולמצב נהיגה בטיחות כנהיגה  ידידותית לסביבה  )3(

ב בנושאי סביבה ולאמץ התנהגויות שהם   כיום יש נטייה גוברת של אנשים להתחש-וחסכונית  

כך ניתן גם למצב קמפיינים בתחום של .  מאמינים שהם יכולים לתרום באמצעותן לסביבה 

   28.ואף לשלב את היעדים של בטיחות בדרכים בקידום נושאי סביבה, בטיחות בדרכים

  

  המלצות לגבי שיתוף אוכלוסיות היעד וסגמנטציה

ערב אנשים וארגונים חברתיים ל מומלץ -  ל שלבי הקמפייןלשתף את אוכלוסיית היעד בכ )4(

. יישום והערכה, פיתוח, תכנון, כולל קביעת יעדים, ת היעד בכל שלבי הקמפייןימאוכלוסי

קמפיינים למה שחשוב לאוכלוסיות היעד מתקשרת לתפיסה ערכית ולהיבטים לכוון הדרישה 

דובר בנושאים ערכיים וחברתיים כיוון שמ,  שותף אקטיביהרואה בקהל היעד , פרגמטיים

כפי שהיא מתבטאת , כאן חשוב לציין שגישת קידום בריאות כיום. הנוגעים לפרט ולחברה כולה

כשהקהילה היא , דוגלת בהתמודדות מערכתית עם נושא מסוים, בהגדרות בינלאומיות ובישראל

ות כחלק ממכלול מדובר בגישה שמציבה את תחום ההתערב, מעבר לכך . חלק מרכזי בקמפיינים

חוקרים מתחום בטיחות הציבור טוענים שגישה זו צריכה לכוון גם . נושאים חברתיים אחרים

 מגוון פתחניתן ל ). Howat, Sleet, Elder, & Maycock, 2004( בבטיחות בדרכים מיזמיםאת ה

ת ארגונים והמשתפ, פעילויות של קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים ברמה הקהילתית

בכמות שתיית אלכוהול הנושא של לגבי עריכת דיונים במסגרות קהילתיות , למשל. קהילהב

   .  בקרב צעיריםגבוהה

 - היבטים שונים של הנושאפי ת היעד ליקבוצות או סגמנטציה של אוכלוסי-לאפיין תת )5(

 עיקרון חשוב לפי השיווק החברתי וגישות של הפצת חידושים היאאוכלוסיות -ההתייחסות לתת

                                                 
 מציעים כמה עצות שחופפות  ”Unfeel the need for speed“הנקרא ) שלא נכלל במחקר(בקמפיין הולנדי , למשל   28

לנסות ולצפות מראש את מסלול הנסיעה והתנועה סביב , לשמור  על מהירות נמוכה יותר:  לעצות לנהיגה בטוחה יותר

נאמר באתר של ,  גם קמפיין בבריטניהכך. ומהעקיפות פתאומיות, מנהיגה אגרסיבית, מיתולהימנע מהאצה פתאו

ecodriving שמדובר בקידום בטיחות בדרכים  : 
Eco-Driving is a proven & growing driving style that encompasses a style of driving that leads to a safe, 
considerate, comfortable, efficient, economic, environmentally friendly methods that lead to reduced air 

and noise pollution & fuel savings for the individual and corporate organisation http://www.uk-
roadsafety.co.uk/ECO_Driving/ECO_Driving.htm 
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, "מקובלים"דמוגרפיים - כמובן מאליו אפיונים סוציובלמומלץ לא לק.  של התאמה תרבותיתאו

לאחר שלומדים ,  רלוונטיים לנושא הקמפייןאיפיוניםת היעד לפי יסגמנטציה של אוכלוסילערוך ו

 בהקשר תנמצאיא ה" שלב מוכנות"באיזה , מה קשה, מה חשוב לה, להכיר את אוכלוסיות היעד

 . 'פיין וכויעדי הקמ לש

  

 תמורות ומודלים חיוביים, המלצות לגבי חסמים

 מחקר מקדים - ת היעדי אוכלוסימבטה שללערוך מחקר מקדים כדי להבין את הנושא מנקודת  )6(

 בקרב 'ערכים וכו, נורמות חברתיות, עמדות,  אמונותבדיקת, שכולל סקירת ספרות בתחום

אבל , ה ששתו אלכוהול מלנהוג/מנוע מחברהאם צעירים היו רוצים ל, למשל. אוכלוסיית היעד

היא האם התפיסות הנורמטיביות הן שנסיעה במהירות  ? חושבים שאינם מסוגלים לעשות זאת

ות שהם יודעים למר, נוהגים עייפיםשהאם אנשים ? כיצד נתפסות רשויות האכיפה? תמקובל

  ? ה לנהיגה הביתהחלופים שאין ורבס, שיש בכך סיכון

 כדי שאנשים יאמצו את - ת היעדי אוכלוסימבטה שלמנקודת " עלות"ים וה החסמםלחקור מה )7(

בדרך מבחינתם " ותויעל"או " םמיחס "צמצםול, לאפיין, המלצות ההתנהגות חשוב לזהות

 בין מגבלות הבחיןול, ת היעדי אוכלוסיעבורב לזהות חסמים וחששמכאן . ץ ההתנהגותומילא

 . םמיתן להתמודד עממשיות ובין דברים שנתפסים כמגבלות ונ

 עשוית היעד מה י ללמוד מאוכלוסי- ללמוד מה יכול להוות פתרון להתמודדות עם חסמים )8(

לצעירים יסייע מה , למשל. מונעים מהם לאמץ את ההתנהגות המומלצתש חסמים צמצםל

 .  אחר כךהם לנהוגעליש כלהתמודד עם לחץ של חברים לנהוג מהר יותר או  לשתות אלכוהול

 וצמצום  היעדיתנגישה לאוכלוסיביישום התנהגויות הבטיחות הת תשתית תמיכה לקדם הקמ )9(

 הארגונים והרשויות צריכים לתת את הדעת שכדי כדי שאנשים יוכלו לאמץ את  - חסמים

 .   'וכו, ארגונית, חברתית, ההתנהגות המומלצת צריך לפתח גם תשתית של תמיכה

ולא מודלים , דלים שמתאימים לאוכלוסיות היעד להציג מו– להציג מודלים חיוביים מתאימים )10(

 אלה לא יציגולהקפיד שמודלים . )מרקע חברתי שונה, למשל ( םעמ להזדהות שקשהחיוביים 

 .  אישית רווח בקמפיין תמורפים כמשתתיםתפסהנבמחלוקת או הנתונים אנשים 

, ות אפשריות להציע תמור- "שמירה על בטיחות"מעבר ל,  ותמריציםלמצוא תמורות חיוביות )11(

 צמצוםגישת השיווק החברתי מדגישה את חשיבות  . התנהגות עצמהב יםקשורה רווחיםמעבר ל

 צואמיאנשים ש כדיהוא שגישה זו עקרון מנחה מרכזי ב . ת תמורות חיוביותרחבחסמים והה

. ים פוטנציאלירווחים להגדיל במקבילהתנהגות מסוימת חשוב לצמצם את המחיר הנתפס ו

ה צריכה להיות קשורה ישירות לבטיחות בדרכים ויכולה להיות קשורה לערכים התמורה אינ

 . 'שמירה על הסביבה וכו, ידידות, חברתיים כגון חשיבות המשפחה

 לכלול ביעדי הקמפיין הצגת נורמות חברתיות חיוביות – להתייחס לנורמות חברתיות חיוביות )12(

 ואת המחויבות של הקובלות הנורמכדי לחזק את מ, כמקובלות כשההתנהגות מקובלת יחסית

, לחזק את התחושה שהנורמה הערכית היא הרצויה - ואם הן אינן שכיחות, אנשים כלפיה

 . המושאנשים שואפים לייש

כולל ערכי ,  להתייחס לערכים שונים- "תועלות אישיות"להתייחס לערכים חברתיים מעבר ל )13(

דאגה , בה גריםשות ודאגה לקהילה הישגים וערכים אלטרואיסטיים של אכפתי, קומפטנטיות

  . שיכולים להוות בסיס חשוב לקמפיינים בבטיחות בדרכים, לאחר או דאגה לאיכות הסביבה
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 המלצות לגבי תשתית תומכת 

לתכנן את הקמפיין התקשורתי כחלק  - לתכנן את הקמפיין התקשורתי כחלק ממכלול פעילויות )14(

לות שונות ומעורבות משמעותית של גורמים הכוללת פעו, תכנית התערבות מקיפהמאינטגרלי 

 . בקהילה לאורך זמן

 תכך שיש חשיבות רבה בתמיכ,  הקמפיין התקשורתי אינו פועל בואקום-  לקבל תמיכה מדינית )15(

 . הקהילה או מדינה, מדיניות ציבורית הולמת ברמת הארגון

  המלצות לגבי סוגי המידע

; נטי לאוכלוסיות היעד ובעל השלכות יישומיות מידע רלוומסור ל-  מידע רלוונטי ושימושיספקל )16(

המלצות , למשל. מידע בעל משמעות עבורם או מידע שניתן לעשות בו שימוש מבחינתם

תוך התייחסות לחיזוק המסוגלות ,  המלצות לגבי סוגי מידעכמה. םנפוצישמתאימות למצבים 

  .  חותות בטיוישמונעים מאנשים לאמץ התנהג" חסמים"העצמית והתמודדות עם 

  

  'רלוונטי'המלצות למידע 

שמעודדים לקחת , כיצד ניתן להתמודד עם מכלול מצבים: יםמסוימאיך להתמודד עם מצבים חברתיים  �

  סיכונים 

  היאנטייהה בהםכיצד ניתן לפתח יכולת שליטה במצבים ש: איך להגביר את תחושת היכולת האישית �

  .לאמץ התנהגות לא בטיחותית

בהם צריך לשכנע אדם שאיך להתמודד עם מצבים : ן מסוכאופן להתנהג בשנוטהאדם איך להתמודד עם  �

  .הלא לנהוג לאחר ששת, למשל, אחר לא להתנהג בצורה מסוכנת

  .מידע וטיפים כיצד ניתן לרכוש מיומנויות נהיגה בטוחות יותר: שיפור במיומנויות נהיגה בטוחות יותר �

  . ומידע כיצד לנהוג במצבים שוניםטיפים: שיפור היכולת להתמודד עם מצבים בכביש �

 השמובילהתנהגות הרגל נוכחית טיפים והדגמות מה ניתן לעשות במקום , מידע: יתחלופהתנהגות  �

  .להתנהגות מסוכנת יותר בכביש

 המתבקש לשינוי להוביל באופן הדרגתי עשויותשכיצד ניתן לאמץ התנהגויות מסוימות : "צעדים קטנים" �

  . ) או קבוצהיחידות העצמית של תפיסת המסוגלאת חזק לו(

  . לים להעמיד את האדם או הקבוצה בסיכוןעלוכיצד ניתן להימנע ממצבים ש: טיפים למניעה �

כיצד ניתן . בני משפחה ואחרים, עמיתים ,כיצד להתמודד עם לחץ של חברים: התמודדות עם לחץ חברתי �

  . לשנות נורמות מקובלות

להתנהגות הנתפסת כגורמת להנאה " להתפתות" נטייה אישית כיצד להתמודד עם: התמודדות עם פיתוי �

  .  התנהגות בטוחה יותרבמקום, של בעיותקל או לפתרון 

 ץאמל, הורים, ילדים, חברים, משפחה, כגון בני זוג, כיצד להשפיע על אחרים: איך להשפיע על אחרים �

  . התנהגות בטיחותית יותר

 שאנשים ךמסוגלות והיכולות של הקבוצה או הקהילה ככיצד לקדם את ה: מסוגלות ויכולת קולקטיבית �

  . בדרכיםם הבטיחותודייוכלו לפעול במשותף לק
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 להציג דילמות הקשורות לבטיחות – אוכלוסיית היעדעבור להעלות דילמות משמעותיות  )17(

 או בתם מקבלים רישיון נםבשים להתמודד עם סוגיות שעולות כיכולכגון כיצד הורים , בדרכים

להעלות את .  לנהוגאמורחברם שתה יותר מדי ושכ ו מה צעירים צריכים ויכולים לעשותא, נהיגה

 . 'ההתלבטויות וכו, הדילמה הערכית

 לחקור כיצד ניתן להסביר לאנשים -  הסיכונים הקשורים בנהיגההסברים עללחקור כיצד להציג  )18(

 . טות בסיס לשיקול דעת וקבלת החלהקנומ, "מפחיד "ו שאינאופןאת הסיכונים ב

 להימנע מתכנים מאשימים ברמת הפרט או הקבוצה - מנע מהטלת אשמה ומסטיגמטיזציהילה )19(

 . גם כשמנסים להחליש נורמות חברתיות שליליות או לחזק אחריות אישית, החברתית

 להעביר מידע ולנסות -  מעבר להתנהגות אישית בכבישים" אוריינות בבטיחות בדרכים"לפתח  )20(

 תמיכה לעודד, בטיחות בדרכיםבת היעד להבנת הגורמים הקשורים יילפתח כלים בקרב אוכלוס

 חקיקה או הקצאת באמצעותבהשפעה על מדיניות ציבורית שיכולה לקדם בטיחות בדרכים 

 . משאבים

 קמפיין תקשורתי יכול למצב את הנושא כך -    לחיובי במקום שלילימיצוב הומסגור ה לשנות את )21(

, למשל. ת היעדיחשובים לאוכלוסיה אותו לנושאים וקשריו,  מהנהוגאחרתשאנשים יחשבו עליו 

מניעת עישון בקרב צעירים מיצב את הנושא כקשור לחברות הטבק ולא לנזקי ל" האמת"קמפיין 

ם פעילות גופנית בקרב צעירים מיצבו את הפעילות כאקט ודי קמפיינים לק; כמקובלהעישון

 ) 'סביבה וכו, התחשבות(חיובי -חברתי להפוך את המסגור ל.  ולא כפעילות בריאהחברתי

  

  נושאי חברה ותרבות  של המלצות בהקשר

 להתייחס להקשרים חברתיים ותרבותיים של - להתייחס למשמעות הנהיגה מבחינה חברתית )22(

לעצמם ביחס , ים אנשם שלהנהיגה בחייה להתייחס למשמעות , זהבכלל. נושאי הקמפיין

ותכנון זמן תפיסת הנאה ,  וסביבתי של נהיגההקשר חברתיל, למשתמשים אחרים בכבישו

  . ' בחברת עמיתים ברכב וכוותתנהגה, נהיגה לשבהקשר 

לאפיין ולהתמודד ,  יש חשיבות רבה לזהות- לאפיין נורמות חברתיות שמונעות התנהגות בטיחות )23(

   .ןפחיתלהומעודדות התנהגות מסוכנת עם נורמות חברתיות ש

  

  ם שיח ציבוריהמלצות לגבי קמפיינים כמעוררי

 להעלות נהיגה ובטיחות בדרכים -  לעורר שיח ציבורי לגבי נהיגה ובטיחות בדרכים כנושא ציבורי )24(

 של ביטויולא כ) למשל באמצעות ערוצי המדיה(כנושאים חברתיים בסדר היום הציבורי 

 נהיגה בהיבט החברתיה משמעות למשל על - ולעורר שיח ציבורי בנושא ,התנהגות הפרט בלבד

  . שתייה ונהיגה לשהפחתת נזקים בהקשר ל וע

 קמפיינים - כאל התנהגות של הפרטרק פעילות חברתית מתואמת ולא אל נהיגה כל להתייחס )25(

ים פרטולא את האקט של , נהיגה כפעילות חברתית מתואמתהי היבטיכולים להדגיש את 

 דוגמאות ויעצהו,  קמפיינים במחקר התייחסו לנושאים אלהמעט. כבישבהמתחרים על מקום 

אתגר חשוב בכך ות בומצי,  דורשות פיתוח נוסףהגישות שהוצגו. של גישות פוטנציאליות

  . לקמפיינים עתידיים
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 המלצות לגבי הערכה

 המיועדת , הוא הערכה מעצבת ויישומם אלמנט מרכזי בבניית קמפיינים– לערוך הערכה מעצבת )26(

ם תופעות ע ולהתמודד ,ת היעד לאוכלוסיייו תכני הקמפיין והמלצותתלבדוק את התאמ

ולות להזיק לאוכלוסיות עלש,  רצויות ואף הפוכות לכוונת הקמפייןבלתישל תוצאות " בומרנג"

כדי לא להיתפס על ידי , שצעירים בוחרים לנהוג בכבישים צדדיים מסוכנים יותר, למשל (היעד

 . )הרשויות

 מעמיק לסוגיית  באופןיחס להתי- ושל היבטילפתח מדדים למידת ההצלחה של הקמפיין ו )27(

, לאת הנושא לסדר היוםעכולל הצלחה בה, תומדדים להצלחלפתח  ו, של הקמפייןההשפעה

 .'יצירת נורמות וכו, הנושאים" מסגור"

  

 המלצות לגבי ערוצים וגישות הגעה 

 קמפיינים חברתיים הוא השפעה חברתית ת גורם חשוב בהצלח– להשתמש ברשתות חברתיות )28(

, בהם אנשים מתחברים ברשתות חברתיותשמומלץ להשתמש במגוון ערוצים כך לפי. בינאישית

 . למשל באינטרנט, כולל רשתות חברתיות באמצעות טכנולוגיות תקשורת שונות

כיום ישנם ערוצים ופורמטים חדשים  –מדיה חדשה טכנולוגיות תקשורת חדשות או להשתמש ב )29(

הם יכולים .  מבוגרים ואף קשישים, ריםשניתן להשתמש בהם כדי להגיע לאוכלוסיות של צעי

וחיזוק נורמות חברתיות באמצעות רשתות , תזכורות, ברמה אישית, להוות מקור להעברת טיפים

   29.או גיוס תמיכה במדיניות, חברתיות

בטיחות בדרכים בתכניות דרמה ה שילוב נושא - בתכניות דרמה ובידורבטיחות בדרכים שילוב  )30(

,  כולל העלאת סוגיות לסדר היום,)בידור-חינוך( Edutainment-ום הובידור לפי עקרונות תח

 על בסיס שיתופי פעולה וללא ;ודרכי התמודדות, טיפים, קידום נורמות חברתיות, הצגת דילמות

 Harvard Designated Driver Project, EMA Hollywood Health תלפי גיש תשלום כספי

and Society . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
דווח על קמפיין המתבסס על שליחת    Land Transport New Zealandבאתר של הקמפיינים של    29

, גישה דומה.  כתזכורת לגבי שתייה ונהיגה באמצעות טלפונים ניידים לצעירים) test messages" (מסרונים"
סרונים לאנשים בטווח קליטה מסויים של מקומות ית מכאשר המשטרה שולח, ברמה קהילתית בבריטניה

-http://heritage.scotsman.com/scotland/Pubs(צעירים כשקהל היעד הוא בעיקר , בשעות מאוחרות, בילוי
targeted-as-police-use.4777213.jp .(  

    .  
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שאינן ,  אלטרנטיבות יישומיות לקמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכיםנןיש, לסיכום  

מתמקדות בניסיון לשכנע אנשים על ידי איומים או הסברים טכניים שהנהיגה בכביש יכולה להיות 

,  אלטרנטיבות אלו יכולות להציע מיסגור חיובי לנושא. מסוכנת לנהגים ולמשתמשים אחרים בכביש

. ולהציע דרכים להתמודד בחסמים שונים לאימוץ ההתנהגות המומלצת, ורמות חיוביותלקדם נ

הספרות והפרקטיקה בתחום של קמפיינים .   ומחקריםתיאוריותמבוססות על  האלטרנטיבות

בצרכים , תקשורתיים מתחומים משיקים מדגישים שעל קמפיינים שיתמקדו באוכלוסיות היעד

ושעליהם  לשנות או לחזק נורמות , מוץ ההמלצות הבטיחותיותהקונקרטיים שיש להם בהקשר אי

בתחום הבטיחות בדרכים יהיה הצורך לשנות את התפיסה של אוכלוסיות , לשם כך, אולם. חברתיות

. שהינם לכאורה חסרי ידע וחסרי מודעות לסיכונים שבכביש, "פושעים בפוטנציה"היעד של הנהגים כ

 בפיתוח גישות שיתוף אוכלוסיות היעדמדגישה את חברתי הק שיווהגישה של ה, בניגוד לגישה זו

אשר מוצגים לאוכלוסייה באמצעות , ופיתוח דרכים להתמודדות בחסמים הקיימים, חיוביות

   . קמפיינים תקשורתיים

  

, קידום הבטיחות בדרכים מציג אתגרים וסוגיות חשובות ומורכבות, כמו בכל תחום חברתי  

ניתן ללמוד מהגישות .  ומתנאים בשטח, מנורמות חברתיות, החברתיתמהסביבה מושפעת במהותן ש

נורמות קידום שמדגישות , המובילות כיום בתחומי קידום בריאות וקידום השמירה על הסביבה

 וסביבתיים ארגוניים, התמודדות עם חסמים חברתייםו ,ערכיםהתייחסות ל,  חיוביותחברתיות

,  של קמפיינים בתחוםה יותררבות להביא להצלחה עשוי והן, גישות אלוונעים מאנשים לאמץ שמ

    .ולקידום רווחת הציבור

  

     

  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

119 

  ביבליוגרפיה
 

Agostinelli, G, & Grube, J.W. (2002). Alcohol Counter–Advertising and the Media: a 
Review of Recent Research. Alcohol Research & Health, 26(1),15-21.  

Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.  

Aldoory, L.& Bonzo, S. (2005). Using communication theory in injury prevention 
campaigns. Injury Prevention, 11:260-263.  

Andersson, H., & Lindberg, G. (2008).  Benevolence and the value of road safety. Accident 
Analysis & Prevention, 41(2), 286-293 .   

Anderson, R. B. (1992). Cognitive appraisal of performance capability in the prevention of 
drunken driving: A test of self-efficacy theory. Journal of Public Relations Research, 
7(3), 205-229.  

Andreasen, (Ed) (2001). Ethics in social marketing. Washington D.C.: Georgetown 
University Press. 

Andreasen, A. R. (1995). Marketing Social Change: Changing behavior to promote health, 
social development, and the environment. San Francisco: Jossey-Bass.   

Backer, T., E. M. Rogers (Eds.). (1992). Designing health communication campaigns: What 
works? Newbury park, CA: Sage 

Bandura, A. (2004). Health Promotion by cognitive means. Health Education and Behavior, 
31(2), 143-164.  

Bator, R.J., & Cialdini, R.B. (2000). The application of persuasion theory to the 
development of effective pro-environmental public service announcements. Journal of 
Social Issues, 56, 527–541. 

Beck, K. H. (1995) A survey of parent attitudes and practices regarding underage drinking. 
Journal of Youth and Adolescence 24(3) 

Beck, V. (2004). Working With Daytime and Prime-Time Television Shows in the United 
States to Promote Health In A. Singhal, M. Cody, E. Rogers & M. Sabido (Eds.), 
Entertainment-Education and Social Change: History, Research, and Practice, (pp. 207-
224). Maywah, NJ: Lawrence Earlbum Associates. 

Berkowitz, JM, Huhman M, Heitzler C.D., Potter, L.D., Nolin, M.J., & Banspach, S.W. 
(2008). Overview of formative, process, and outcome evaluation methods used in the 
VERB™ campaign. American Journal of Preventive Medicine, 34(6S):222–229.  

Biecheler-Fretel, M. B. (1988). Driving behaviour: Laws and social norms - drinking and 
driving. Alcohol, Drugs and Driving, 4(3-4), 265-281. 

Black, D. R., Tobler, N.S., & Sciacca, J. P. (1998). Peer helping/involvement: an efficacious 
way to meet the challenge of reducing alcohol, tobacco, and other drug use among youth? 
Journal of School Health, 68(3), 87-93. 

Blanton, H., Köblitz, A., McCaul, K. D. (2008). Misperceptions about Norm 
Misperceptions: Descriptive, Injunctive, and Affective 'Social Norming' Efforts to 
Change Health Behaviors. Social and Personality Psychology Compass, 2(3), 1379-1399. 

Blows, S., Ivers, R.Q., & Chapman, S. (2005). "Banned from the streets I have paid to use": 
an analysis of Australian print media coverage of proposals for passenger and night 
driving restrictions for young drivers.  Injury Prevention 2005;11:304-308.  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

120 

Boots, K., & Midford, R. (1999). ‘Pick-a-Skipper’: An evaluation of a designated driver 
program to prevent alcohol injury in a regional Australian city. Health Promotion 
International, 14(4), 337-345.  

Boulanger, A., Divjak, M., Orozova-Bekkevold, I., and Zbukovec, V. (2007). Typology of 
evaluation methods: Current practices and campaign evaluation. Final version. Public 
campaigns and awareness raising strategies in traffic safety. CAST, Belgian Road Safety 
Institute.  

Bridle, R. P. Riemsma, J. Pattenden, A. J. Sowden, L. Mather, I. S. Watt, A. Walker (2005). 
Systematic review of the effectiveness of health behavior interventions based on the 
transtheoretical model. Psychology and Health, Volume 20 (3), 283 – 301. 

Brown, W., Basil, M., and Bocarnea, M. C. (2003). The Influence of Famous Athletes on 
Health Beliefs and Practices: Mark McGwire, Child Abuse Prevention, and 
Androstenedione. Journal of Health Communication, 8(1), 41 – 57.  

Brug, J., Conner, M., Harré, N., Kremers, S., McKellar, S., and Whitelaw, S. (2005). The 
Transtheoretical Model and stages of change: a critique. Health Education Research 
20(2):244-258.  

Cameron, K. A., & Campo, S. (2006). Stepping back from social norms campaigns: 
Comparing normative influences to other predictors of health behaviors. Journal of 
Health Communication, 20(3):277-88.  

Cameron, L.D.; Brown, P.M. and Chapman, J.G. (1998). :Social value orientations and 
decisions to take pro-environmental action. Journal of Applied Social Psychology 
28:675-697. 

Christmas S. (2007). Road Safety Research Report No. 74 – 'The Good, The Bad and The 
Talented: Young Drivers'. Perspectives on Good Driving and Learning to Drive. 
Department for Transport, London 

Cialdini, R.B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment.  
Current Directions in Psychological Science, 12 (4), 105–109.  

Clapp, J.D., Lange, J. E., Russell, C., Shillington, A., & Voas, R. B. (2003). A failed norms 
social marketing campaign. Journal of Studies in Alcohol, 64(3):409-414.  

Compton, J.A., & Pfau, M. (2005). Inoculation theory of resistance to influence at maturity: 
Recent progress in theory development and application and suggestions for future 
research. Communication Yearbook, 29 (pp. 97-145). New York: Lawrence Erlbaum.  

Conway, M., & Dubé, L. (2002). Humor in persuasion on threatening topics: Effectiveness 
is a function of audience sex role orientation. Personality and Social Psychology Bulletin, 
28, 863-873. 

Davie McKerr (2007). Anti-Drink Driving: Adcept research debrief (slide presentation). 
London.  

De Pelsmacker, P., & Janssens, W. (2007). The effect of norms, attitudes and habits on 
speeding behavior: Scale development and model building and estimation. Accident 
Analysis & Prevention, 39(1), 6-15.   

De Young, R. (2000): Expanding and evaluating motives for environmentally responsible 
behavior. Journal of Social Issues, 56:509-526.   

DeJong, W., & Atkin, C.K. (1995). A review of national television PSA campaigns for 
preventing alcohol-impaired driving, 1987–1992. Public Health Policy, 16, 59–80. 

 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

121 

DeJong, W., Shneider, S.K., Tosvim, L.G., Murphy, M.J., Doerr, E.E., Simonsen, N.R., 
Mason, K.E., & Scibner, R.A. (2006). A multisite randomized trial of social norms 
marketing campaigns to reduce college student drinking. Journal of Studies of Alcohol. 
67(6):868-879.  

Delaney, B. Lough, M. Whelan and M. Cameron (2004). A review of mass media 
campaigns in road safety. Monash University Accident Research Centre - Report No. 220 
– 2004.  Retrieved from .monash.edu.au/muarc/reports/muarc220.html/pdf. 

Delhomme, P.,  De Dobbeleer, V., Forward, S., & Simões, A (Eds). (2009). Manual for 
Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication Campaigns. 
Belgian Road Safety Institute (IBSR-BIVV). Brussels : Belgium.   

Deshpande, S. Rothschild, M. L., Brooks, R. L. (2004). New product development in social 
marketing. Social Marketing Quarterly, 10(3-4),39–49.  

Ditter, S.M.,  Elder R. W., Shults, R. A., Sleet D. A., Compton, R., Nichols, J. L. (2005).    
Effectiveness of Designated Driver Programs for Reducing Alcohol-Impaired Driving. 
American Journal of Preventive Medicine, 28,5, 280-287. 

Donovan, R.J., Jalleh, G. & Henley, N. (1999) Executing effective road safety advertising: 
are big production budgets necessary? Accident Analysis and Prevention, 31, 243–252.  

DuRant RH, Wolfson M, LaFrance B, Balkrishnan R, Altman D. (2006). An evaluation of a 
mass media campaign to encourage parents of adolescents to talk to their children about 
sex. J. Adolesc. Health 38(3):298.e1–9. 

Effectiveness of the Victorian Transport Accident Commission’s Road Safety Campaigns. 
Report No. 4/2000, Safety Strategy, Transport South Australia.    

Elder, R., Shults, D., Sleet, J., Nichols, R., & Thompson, W. (2004). Effectiveness of mass 
media campaigns for reducing drinking and driving and alcohol-involved crashes: A 
systematic review.  American Journal of Preventive Medicine, 27 (1), 57-65.  

Elliott, M. A., Armitage, C. J., & Baughan, C. J. (2005). Exploring the beliefs underpinning 
drivers' intentions to comply with speed limits. Transportation Research Part F: Traffic 
Psychology and-Behaviour, 8(6), 459-479. 

Fell, J.C. & Voas, R.B. (2006). Mothers Against Drunk Driving (MADD): The First 25 
Years. Traffic Injury Prevention, 7(3), 195-212.   

Fishbein, M & Yzer, M. C. (2003). Using Theory to Design Effective Health Behavior. 
Interventions. Communication Theory; 13:164-183 

Fishbein, M, Cappella, J, Hornik, R, Sayeed, S, Yzer, M, Ahern, R.K. (2002). The role of 
theory in developing effective antidrug public service announcements. In Mass Media 
and Drug Prevention: Classic and Contemporary Theories and Research, ed. WD Crano, 
M Burgoon, pp. 89–117 Mahwah, NJ: Erlbaum.  

Fishbein, M, Hall-Jamieson K, Zimmer E, von Haeften I, Nabi R. (2002). Avoiding the 
boomerang: testing the relative effectiveness of antidrug public service announcements 
before a national campaign. Am. J. Public Health 92:238–45.  

Fishbein, M., & Cappella, J.N. (2006) The Role of Theory in Developing Effective Health 
Communications. Journal of Communication, 56 (s1), S1–S17.  
Fishbein, M & Yzer, M. C. (2003). Using Theory to Design Effective Health Behavior. 
Interventions. Communication Theory; 13:164-183 

Fleiter, Judy J. and Watson, Barry C. and Lennon, Alexia J. and Lewis, Ioni M. (2006) 
Significant others, who are they? Examining normative influences on speeding. In 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

122 

Proceedings 2006 Australasian Road Safety Research Policing Education Conference, 
Gold Coast.  http://eprints.qut.edu.au/archive/00005450/01/5450.pdf 

Fletcher, A., McCulloch, K., Baulk, S.D. (2005). Countermeasures to driver fatigue: a 
review of public awareness campaigns and legal approaches. Australian and New 
Zealand Journal of Public Health, 29(5), 471-476. 

Forward, S. E. (2006). The intention to commit driving violations – A qualitative study. 
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 9(6), 412-426. 

Foss, R. (2007). Addressing behavioral elements in traffic safety: A recommended approach. 
In AAA Foundation for Traffic Safety,.  Improving Traffic Safety Culture in the United 
States: The Journey Forward, (pp. 149-163). AAA Foundation for Traffic Safety. 

Fry, T. R. (1996). Advertising wearout in the Transport Accident Commission road safety 
campaigns. Accident Analysis & Prevention , 28, 123-129 

Fry, T. R. L. (1996). Advertising wearout in the transport accident commission road safety 
campaigns. Accident Analysis and Prevention, 28(1), 123-129. 

Fylan, F., Hempel, S., Grunfeld, B. (2006).  Effective Interventions for Speeding Motorists: 
Road Safety Research Report No. 66.  Department for Transport: London.  

Gomm, M., Lincoln, P., Pikora, T., & Giles-Corti, B. (2006). Planning and implementing a 
community-based public health advocacy campaign: a transport case study from 
Australia. Health Promotion International, 21(4):284-292.    

Gosling, R. (2007). Think! Road safety campaign evaluation, post drink drive campaign, 
BMRB social research.  

Grier, S. A. & Bryant, C. A. (2005). Social marketing in public health. Annual Review of 
Public Health, 26:319-339. 

Guttman, N. (2000). Ethical dilemmas and practice oriented questions. In  Public health 
communication interventions: Values and ethical dilemmas. Thousand Oaks, CA: Sage.  

Hale, J. L. & Dillard, J. P. (1995). Fear appeals in health promotion campaigns: Too much, 
too little, or just right? In E. Maibach & R. L. Parrot (Eds.). Designing health messages: 
Approaches from communication theory and public health practice, (pp. 65-80).   

Hansen, W. B. and Graham, J. W. (1991) Preventing alcohol, marijuana and cigarette use 
among adolescents: peer pressure resistance training versus establishing conservative 
norms. Preventative Medicine, 10, 414–430. 

Harding, W., B. Caudill and B. Moore, (2001). Do companions of designated drivers drink 
excessively?, J Subst Abuse 13, pp. 505–514. 

Harman, B. &  Murphy, M. (2008). The Application of Social Marketing in Reducing Road 
Traffic Accidents among Young Male Drivers: An Investigation Using Physical Fear 
Threat Appeals. International Journal of Business and Management, 3(7), 132- 138.  

Harré, N. (2007). Explicit and implicit self-enhancement biases in drivers and their 
relationship to driving violations and crash-risk optimism. Accident Analysis & 
Prevention, 39(6), 1155-1161.  

Harre, N., Foster, S. and O’Neill, M. (2005) Self-enhancement, crash-risk optimism and the 
impact of safety advertisements on young drivers. British Journal of Psychology, 96(Pt 
2), 215–230. 

Hartos, J. L., Eitel, P., Haynie, D. L. and Simons-Morton, B. G. (2000) Can I take the car? 
Relations among parenting practices and adolescent problem driving practices. Journal of 
Adolescent Research, 15(23), 352–367. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

123 

Hastings, G., Stead, M., &  Webb, J. (2004). Fear appeals in social marketing: Strategic and 
ethical reasons for concern.  Psychology and Marketing, 21(11), 961-986. 

Henley, N. (2002). "You will die! " M/C: A Journal of Media and Culture 5.1. [Accessed 
March 22] < http://www.media-culture.org.au/0203/youwilldie.php>. 

Henley, N., & Donovan, R. J. (1999). Threat appeals in social marketing: Death as a 
"Special Case". International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 4 
(4), 300-319. 

Higgins, L. A., & Jason Beesinger. (2006). Driver Perceptions of Risk: Potential 
Approaches to Improving Driver Safety. Texas Transportation Institute. Texas A&M 
University System.  

Hingson R, McGovern T, Howland J, Heeren T, Winter M, Zakocs R. (1996). Reducing 
alcohol impaired driving in Massachusetts: The Saving Lives Program. American Journal 
of Public Health, 86:791–97. 

Holder H.D., Saltz R.F., Grube J.W., Voas R.B., Gruenewald P.J., Treno A.J. (1997) A 
community prevention trial to reduce alcohol-involved accidental injury and death: 
overview. Addiction;92 (suppl 2):S155–72.  

Howat, P., Sleet, D., Elder, R., Maycock, B. (2004). Preventing alcohol-related traffic 
injury: a health promotion approach. Traffic and Injury Prevention,5(3)208-219.  

Hutchinson, T. P. (2008).  Road courtesy and road safety. Centre for Automotive Safety 
Research. University of Adelaide, Australia.  

Jenness, J. W. (2007) Supporting highway safety culture by addressing anonymity. 
Improving Traffic Safety Culture in the United States: The Journey Forward, (pp. 214-
226). AAA Foundation for Traffic Safety. 

Johannesen, R.L. (1996). Ethics in human communication (4th ed.). Prospect Heights, Ill:  
Jonah, B.A. (1997) Sensation seeking and risky driving: a review and synthesis of the 

literature. Accident Analysis and Prevention, 29(5), 651–665. 
Jowett & O’Donnell. (1986). Propaganda and persuasion. Sage 
Kaplan, S. 2000: Human nature and environmentally responsible behavior. Journal of Social 

Issues 56:527-542. 
Koenig, D. J., Wu, Z. (1994). The impact of a media campaign in the reduction of risk-

taking behavior on the part of drivers. Accident Analysis and Prevention; 26(5):625-33. 
Kotler, P., Roberto, N. and Lee, N. (2002) Social Marketing: Improving the Quality of Life. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 
Lange,J., R. Voas and P. O’Rourke (1998). What is a designated driver anyway? Results of 

a California survey on definitions and use of designated drivers, J Traffic Med 26 (1998), 
pp. 101–108.  

Lawton, R., Parker, D., Manstead, A.S.R. and Stradling, S.G. (1997) The role of affect in 
predicting social behaviours: the case of road traffic violations. Journal of Applied Social 
Psychology, 27, 1258–1276. 

Lawton, R., Parker, D., Stradling, S., Manstead, A. (1997). Self-reported Attitude Towards 
Speeding and Its Possible Consequences in Five Different Road Contexts. Journal of 
Community and Applied Social Psychology, 7, 153-165.  

Leadbeater, B.J., Foran, K., & Grove-White, A. (2008). How much can you drink before 
driving? The influence of riding with impaired adults and peers on the driving behaviors 
of urban and rural youth. Addiction, 103(4), 629 – 637.  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

124 

Letirand, F., & Delhomme, P. (2005). Speed behaviour as a choice between observing and 
exceeding the speed limit. Transportation research part f, 8, 481-492. 

Leventhal, H. and Cameron, L.D. (1994). Persuasion and health. In S. Shavitt and T.C.  
Brock (Eds.) Persuasion: Psychological Insights and Perspectives. Allyn and Bacon, 
Boston, 219-250. 

Lewis, I. M. & Watson, Barry C. and Tay, Richard S. and White, Katherine M. (2007). The 
Role of Fear Appeals in Improving Driver Safety: A Review of the Effectiveness of Fear-
arousing (threat) Appeals in Road Safety Advertising. International Journal of 
Behavioral and Consultation Therapy 3(2):pp. 203-222. 

Lewis, I. M; Watson, B.; White, K. M; Tay, R.. (2007). Promoting Public Health Messages: 
Should We Move Beyond Fear-Evoking Appeals in Road Safety? Qualitative Health 
Research, 17(1), 61-74. 

Lewis, I., Watson, B., & Tay, R. (2007). Examining the effectiveness of physical threats in 
road safety advertising: The role of the third-person effect, gender, and age. 
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 10(1), 48-60. 

Lonero, L. P., Clinton, K. M.,& Sleet, D. A. (2006). Behavior Change Interventions in Road 
Safety. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass.  

Maibach, E. & R. L. Parrot (Eds.). (1995) Designing health messages: Approaches from 
communication theory and public health practice. Thousand Oaks, CA: Sage.  

Maibach, E. W., & Cotton, D. (1995). Moving people to behavior change: A staged social 
cognitive approach to message design. In E. Maibach & R. L. Parrot (Eds.). Designing 
health messages: Approaches from communication theory and public health practice, 
(pp. 41-64).  Thousand Oaks, CA: Sage.  

Macpherson, T. & Lewis , T. (1998). New Zealand Drink-driving Statistics: The 
Effectiveness of Road Safety Television Advertising. Marketing Bulletin, 19, 40-51.  

Mallonee, S., Fowler, C., Istre, G.R. (2006). Bridging the gap between research and practice: 
a continuing challenge. Injury Prevention,12:357-359.   

Marsh, D.R., Schroeder, D.G., Dearden, K.A., Sternin, J., & Sternin, M. (2004). The power 
of positive deviance.  British Medical Journal,  329:1177-1179. 

McKay, P. M. (2004). Unprecedented nationwide paid media campaign on impaired driving 
yields strong results: “You Drink & Drive. You Lose.” campaign scores with target 
market. Annals of Emergency Medicine, 44(2), 155 – 156.  

McKenna, F. P. (1993). It won't happen to me: Unrealistic optimism or illusion of control? 
British Journal of Psychology, 84, 39-50. 

McKenna, F. P., Stainer, R. A., & Lewis, C. (1991). Factors underlying illusory self-
assessment of driving skill in males and females. Accident Analysis and Prevention, 23, 
45-52 

Mckenzie-Mohr, D. and Smith, W. (1999), Fostering Sustainable Behavior: An Introduction 
to Community-Based Social Marketing, Gabriola Island, B.C: New Society.  

McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. (1988). An ecological perspective on health 
promotion programs. Health Educ. Q. 15:351–77. 

McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A. & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on 
health promotion programs. Health Education Quarterly, 15, 351-377. 

Methorst, R. & Vermeulen, W. (2004). Positive ways for influencing behaviour. ICTCT-
Workshop Tartu 28-29 October 2004. Ministry of Transport, Public Works and Water 
Management, AVV Transport Research Centre, The Netherlands.  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

125 

Moeckli, J. & Lee, J.D. (2007). The making of driving cultures. AAA Foundation for Traffic 
Safety, 2007.  Improving Traffic Safety Culture in the United States: The Journey 
Forward, (pp. 59-76). AAA Foundation for Traffic Safety. 

Montana’s Most of us don’t drink and drive campaign report. (2005). A social norms 
strategy to reduce impaired driving among 21-to-34 year olds. Final Report. 2005.  
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/alcohol/SocialNorms_Strategy/index.htm 

Montgomery, K. (1993). The Harvard Alcohol Project: Promoting the designated driver on 
TV. In R. Backer, E. Thomas, & E.  M. Rogers (Eds.). Organizational aspects of health 
communications campaigns: What works (pp. 178-202). Newbury Park, CA: Sage. 

Murray G. Millar, Karen U. Millar (2000). Promoting Safe Driving Behaviors: The 
Influence of Message Framing and Issue Involvement. Journal of Applied Social 
Psychology 30 (4) , 853–866. 

National Highway Traffic Safety Administration; U.S. Department of Transportation 
Branding Traffic Safety: Staying the Course 
http://trafficsafetymarketing.gov/tools.cfm?tool=Branding&page=Branding%20Traffic%
20Safety%3A%20Staying%20the%20Course 

Nygaard, P. Waiters, E.D., Grube, J.W., & Keefe, D. (2003).  Why Do They Do It? 
Qualitative Study of Adolescent Drinking and Driving. Substance Use & Misuse, 38(7), 
835 – 863.   

Papa, W.H., & Singhal, A. (2006). Organizing for social change: a dialectic journey of 
theory and praxis.  Sage.  

Parker, D., Manstead, A.S.R. and Stradling, S.G. (1995) The role of personal norm in 
intentions to violate. British Journal of Social Psychology, 34, 127–137. 

Parker, D., Stradling, S.G. and Manstead, A.S.R. (1996) Modifying beliefs and attitudes to 
exceeding the speed limit: an intervention study based on the Theory of Planned 
Behaviour. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1–19. 

Perkins, H. W. (2002). Social norms and the prevention of alcohol misuse in college 
contexts. Journal on Studies on Alcohol, 14, Supplement, 164-172.  

Perkins, H.W (Ed). (2003). The Social Norms Approach to Preventing School and College 
Age Substance Abuse: A Handbook for Educators, Counselors, Clinicians, San 
Francisco, Jossey-Bass.  

Perloff, R. M. (1993). The dynamics of persuasion. Mahwah, NJ:  Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Petty, R. and Caccioppo, J. (1981). Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary 
Approaches. Dubuque, Iowa: Brown.   

Pfau, M. (1995). Designing messages for behavioral inoculation. In E. Maibach & R. L. 
Parrot (Eds.). Designing health messages: Approaches from communication theory and 
public health practice, (pp. 99-113). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Piotrow, P. T., Kincaid, D. L., Rimon, J. G., Rinehart, W. (1997). Health Communication: 
Lessons from Family Planning and Reproductive Health. Westport, Conn.: Praeger. 

Poulter, D. R., and McKenna, F. P. (2007). Is speeding a “real” antisocial behavior? A 
comparison with other antisocial behaviors.  Accident Analysis & Prevention, 39, 384-
389. 

Prochaska, J.O. and Velicer, W.F. (1997) The transtheoretical model of health behavior 
change. American Journal of Health Promotion, 12, 38–48. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

126 

Redshaw, S. (2001). Changing driver behaviour--a cultural approach. Australian Journal of 
Social Issues, 36(4), 315-332. 

Rice E. R. & C. K. Atkin (Eds.), (2000). Public communication campaigns (3nd ed). 
Newbury Park, CA: Sage. 

Rimal, R.N., Lapinski, M. K., and Real, K. (2005). Moving toward a theory of normative 
influences: how perceived benefits and similarity moderate the impact of descriptive 
norms on behaviors. Journal of Health Communication, 10(5):433-50. 

Rippetoe, P.A. and Rogers, R.W. (1987). Effects of components of protection-motivation 
theory on adaptive and maladaptive coping with a health threat. Journal of Personality 
and Social Psychology, 52.3, 596-604. 

Rodriguez, L., Anderson-Wilk, M. (2002). Communicating highway safety: what works, 
Report and executive summary. center for transportation research and education lowa 
state university. Sponsored by Iowa Safety Management system; prepared for the Center 
for Transportation Research and Education, Iowa State University.  Retrieved from 
http://www.ctre.iastate.edu/reports/CHS.pdf. 

Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. The Free Press, New York, NY. 
Rossiter, J. R., & Thornton, J. (2004). Fear-pattern analysis supports the fear-drive model 

for antispeeding road-safety TV ads. Psychology and Marketing, 21(11), 945-960. 
Rothschild, M.L., Mastin, B., & Miller, T. W. (2006). Reducing alcohol – impaired driving 

crashes through the use of social marketing. Accident Analysis and Prevention, 38, 1218-
1230. 

Ruiter, R. A., Verplanken, B., Kok, G., and Werrij, M. Q. (2003). Do we need threat 
information? Journal of Health Psychology, 8(4), 465-474. 

Ruiter, R.A.C. Abraham, C. & Kok, G. (2001). Scary warnings and rational precautions: a 
review of the psychology of fear appeals. Psychology and Health, 16(6), 613-630. 

Rutherford, P. (2000). Endless propaganda: The advertising of public goods. Toronto: 
University of Toronto Press. 

Salmon, C. T. (1989). Campaigns for social “improvement”: An overview of values, 
rationales, and impacts. In Salmon (Ed.), Information campaigns (pp. 85-112). Newbury 
Park, CA: Sage. 

Salmon, C. T. (Ed.). (1989). Information campaigns. Newbury Park, CA: Sage. 
Schultz, P.W., Nolan, J.M., Cialdini, R.B.,Goldstein, N.J., Griskevicius, V. (2007). The 

Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. Psychological 
Science, 18(5),  429-434. 

Schwarzer, R. (1992) Self-efficacy in the adoption and maintenance of health behaviors: 
theoretical approaches and a new model. In Schwarzer, R. (ed.), Self-efficacy: Thought 
Control of Action Hemisphere, London, pp. 217–243. 

Shehryar, O., & Hunt, D. M. (2005). A Terror Management Perspective on the 
Persuasiveness of Fear Appeals. Journal of Consumer Psychology, 15 (4), 275-287. 

Shults ,R. A., Elder, R. W., Sleet, D. A., Nichols, J. L., Alao, M. O. Carande – Kulis, V. G., 
Zaza, S., Sosin, D. M., & Thompson, R. S. (2001). Reviews of Evidence Regarding 
Interventions to Reduce Alcohol – Impaired Driving. American Journal of Preventive 
Medicine, 21(4s), 66-88. 

Sibley, C.G., &  Harre, N. (2009). The impact of different styles of traffic safety 
advertisement on young drivers' explicit and implicit self-enhancement biases. 
Transportation Research, 12(2): 159-167. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

127 

Simons-Morton, B. &  S. Cummings, Evaluation of a local designated driver and responsible 
server program to prevent drinking and driving, Journal of Drug Education, 27 (1997), 
321–333 

Simons-Morton, B., & Ouimet, M.C. (2006). Parent involvement in novice teen driving: a 
review of the literature. Injury Prevention 2006;12(suppl_1):i30-i37.   

Singhal, A., M.J. Cody, E. Rogers and M. Sabido (eds.) (2004). Entertainment Education 
and Social Change: History, Research and Practice.  Mahway, NJ:  Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Single, E. (1996). Harm reduction as an alcohol-prevention strategy, Alcohol Health Res 
World 20, 239–243. 

Slater, M.D. (1999) Drinking and driving PSAs: a content analysis of behavioral influence 
strategies. Journal of Alcohol and Drug Education, 44, 68–81.  

Slater, M.D. (1999). Integrating Application of Media Effects, Persuasion, and Behavior 
Change Theories to Communication Campaigns: A Stages-of-Change Framework. 
Health Communication, 11(4), 335–354. 

Slovic, P. et al., (2004). Risk as analysis and risk as feeling: Some thoughts about affect, 
reason, risk and rationality. Risk Analysis, 24(2), 311-322. 

Smith , M . Kennison , M. Gamble , S. . Loudin, B. (2004). Intervening as a passenger in 
drinking/driving situations. Applied Nursing Research, 17(3), 142-149.   

Smith, W. A. (2001). Ethics and the social marketer: A framework for practitioners. In A. R. 
Andreasen, (Ed), Ethics in social marketing (pp. 1-16). Washington D.C.: Georgetown 
University Press. 

Smith, W.A. (2006). Social marketing: an overview of approach and effects. Injury 
Prevention, 12(Supplement 1), i38-i43  

Sood, S., Menard, T. & Witte, K. (2004). The Theory Behind Entertainment-Education. In 
A. Singhal, M. J. Cody, E. M. Rogers & M. Sabido (Eds.), Entertainment-Education and 
Social Change (pp. 117-145). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Spreitzer, G.M., & Sonenshein, S. (2004). Toward the Construct Definition of Positive 
Deviance. American Behavioral Scientist, Vol. 47, No. 6, 828-847. 

Stead, M, Tagg, S, MacKintosh, AM & Eadie, DR (2004). Development and evaluation of a 
mass media theory of planned behaviour intervention to reduce speeding. Health 
Education Research: Theory and Practice. 20, 36-50 

Stead, M., Gordon, R., Angus, K., & McDermott, L. (2007). A systematic review of social 
marketing effectiveness. Health Education, 107(2), 126-191.  

Stead, M., MacKintosh, A.M., Tagg, S. and Eadie, D. (2002). Changing Speeding Behaviour 
in Scotland: An Evaluation of the ‘Foolsspeed’ Campaign. Scottish Executive Social 
Research, Edinburgh. Available: http://www.scotland.gov.uk/library5/transport/csbs.pdf.  

Stevenson, M.  Peter Palamara Michelle Rooke Kate Richardson Michael Baker Jay 
Baumwol. 2001). Drink and drug driving: what's the skipper up to? Australian and New 
Zealand Journal of Public Health, 35(6), 511 – 513.  

Surkan PJ, Dejong W, Herr-Zaya KM, Rodriguez-Howard M, Fay K. (2003). A paid radio 
advertising campaign to promote parent-child communication about alcohol. J. Health 
Commun. 8(5):489–95. 

Taubman - Ben-Ari, O., Florian, V., & Mikulincer, M. (1999). The impact of mortality 
salience on reckless driving - A test of Terror Management mechanisms. Journal of 
Personality and Social Psychology, 76, 35-45. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

128 

Tay, R, & Watson B. (2002). Changing drivers' intentions and behaviours using fear-based 
driver fatigue advertisements. Health Marking Quarterly, 19(4):55-68. 

Tay, R. (2002). Exploring the Effects of a Road Safety Advertising Campaign on the 
Perceptions and Intentions of the Target and Nontarget Audiences to Drink and Drive. 
Traffic Injury Prevention, 3(3), 195-200. 

Tay, R. (2005a). Drink driving enforcement and publicity campaigns: are the policy 
recommendations sensitive to model specification? Accident Analysis & Prevention,  
37 (2), 259-266.  

Tay, R. (2005b). Mass media campaigns reduce the incidence of drinking and driving. 
Evidence-based healthcare & public health, 9(3), 26-29.  

Tay, R. (2005c). The effectiveness of enforcement and publicity campaigns on serious 
crashes involving young male drivers: are drink driving and speeding similar? Accident 
Analysis and Prevention, 37, 922-929.  

Tay, R. and Knowles, D.  (2004). Driver inattention. Drivers’ Perception of Risks and 
Compensating Behaviours. IATSS RESEARCH Vol.28 No.1, 89-94.  

 Tay, R., Watson, B. (2002). Changing drivers' intentions and behaviours using fear-based 
driver fatigue advertisements. Health Marketing Quarterly, 19(4), 55-68. 

The Harvard project: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Notes 
(2004). Unprecedented nationwide paid media campaign on impaired driving yields 
strong results: ‘You drink and drive, you lose’. Annals of Emergency 
Medicine, 44(2), 155-156. 

Thombs, D.L., Dotterer, S., Olds, R.S., Sharp,K.E., & Raub, C.G. (2004). A close look at 
why one social norms campaign did not reduce student drinking. Journal of American 
College Health, 53(2):61-68. 

Tilleczek, K. C. (2004). The Illogic of Youth Driving Culture. Journal of Youth Studies, 
7(4). 473 - 498  

Treise, D., Wolburg, J. M., & Otnes, C. C. (1999). Understanding the “social gifts” of 
drinking rituals: an alternative framework for PSA developers. Journal of advertising,  
XXVII(2), 17-31.  

Trifiletti, L.B, Gielen, A. C., Sleet, D. A. and Hopkins, K. (2005). Behavioral and social 
sciences theories and models: are they used in unintentional injury prevention research? 
Health Education Research, 20(3):298-307.   

Ulleberg , P. (2004). Social influence from the back-seat: factors related to adolescent 
passengers’ willingness to address unsafe drivers. Transportation Research, 7(1),17-30.  

Usdin, S., Singhal, A., Shongwe., T., Goldstein., S. & Shabalala, A. (2004). No Short Cuts 
in Entertainment-Education: Designing Soul City Step-by-Step. In A. Singhal, M. J. 
Cody, E. M. Rogers & M. Sabido (Eds.), Entertainment-Education and Social Change 
(pp. 153-175). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

van Wel, F., & Knobbout, J. (1998). Adolescents and fear appeals. International Journal of 
Adolescence and Youth, 7(2), 121-135. 

Velicer, W.F.& Prochaska, J.O. (2008). Stage and Non-stage Theories of Behavior and 
Behavior Change: A Comment on Schwarzer. Applied Psychology 57 (1) , 75–83 

Vick, M. (2005). 'I am a good driver': Young people's constructions of themselves as road 
users. Youth Studies Australia, 24(4), 28-33. 

Walker, L., Butland, D., & Connell, R.W. (2000). Boys on the road: Masculinities, car 
culture, and road safety education. The Journal of Men's Studies, 8(2), 153-169. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

129 

Wallén-Warner, H., & Aberg, L. (2006). Drivers’ decision to speed: A study inspired by the 
theory of planned behavior. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and 
Behaviour, 9 (6), 427-433. 

Walton, D. and McKeown, P.C. (2001) Drivers' biased perceptions of speed and safety 
campaign messages. Accident Analysis and Prevention, 33, 629–640.   

Warner, H. W. & Aberg, L. (2006).  Drivers’ decision to speed: A study inspired by the 
theory of planned behavior. Transportation Research part F: Traffic Psychology and 
Behaviour, 9(6), 427-433.   

Waterloo, C. (2008).  Traffic Safety Campaigns in Norway, NORDIC: Road and Transport 
Research. Lindheim, NPRA, Norway. 
http://www.nordicroads.com/website/index.asp?pageID=217 

Weinstein, N. D., & Klein, W. M. (1996). Unrealistic optimism: Present and future. Journal 
of Social and Clinical Psychology, 15, 1-8. 

Weinstein, N.D., Rothman, A.J. and Sutton, S.R. (1998) Stage theories of health behavior: 
Conceptual and methodological issues. Health Psychology, 17, 290–229. 

Weiss, E. (2007). The traffic safety campaign “0.0 for friends” in Austria, ELTIS European 
Local Transport Information Service, (www.eltis.org).  

Winkelbauer, M. and Klaus Machata (2007).  Best Practices For Road Safety in Europe: A 
Systematic Approach. Thematic Report: Education and Campaigns. 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/supreme_presentation_en.pdf 

Winsten, J. A. (1994). Promoting designated drivers: The Harvard Alcohol Project. 
American Journal of Preventive Medicine, 10(Suppl.3), 11-14. 

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process 
model. Communication Monographs, 59(4), 329-349.  

Witte, K. (1998). Fear as motivator, fear as inhibitor: Using the extended parallel process 
model to explain fear appeal successes and failures. In P.A. Andersen & L.K. Guerrero 
(Eds.), Handbook of communication and emotion: Research, theory, applications, and 
contexts, (pp. 423-450). San Diego, CA, US: Academic Press. 

Wolburg, J. M. (2005). How responsible are "responsible" drinking campaigns for 
preventing alcohol abuse? The Journal of Consumer Marketing, 22(4), 176- 177. 

Wundersitz, L.N., Baldock, M.R., Woolley, J.E., and McLean, A.J. (2007). CASR Road 
Safety Research Report: Annual performance indicators of enforced driver behaviours in 
South Australia, 2003.  http://casr.adelaide.edu.au/reports/CASR030.pdf 

Yanovitzky and C. Bennett. (1999). Media attention, institutional response, and health 
behavior change: the case of drunk driving, 1978–1996. Communication Res 26, 429–453 

 
ממצאים מראיונות אישיים סיכום . )2009 (. ל,בלוך, .ע, .מ, אביטל, .ע, אדלסבורג-גסר, .נ, גוטמן

ח של התכנית לשיווק "דו.  וקבוצתיים בנושא טכנולוגיה המתעדת ונותנת משוב על אירועים בנהיגה
 עבור עמותת אור אביב-אוניברסיטת תל, קיסריה לתקשורת-בית הספר רוטשילד, חברתי שיתופי

    .  ירוק
של גישות הפחדה ) או חוסר יעילותן(סקירת ספרות בנושא של יעילותן ). 2005. (א, בן ארי-טאובמן

  עמותת אור ירוק.  במיתון נטילת סיכונים בנהיגה
http://www.oryarok.co.il/NR/rdonlyres/DB7E2F3C-7A32-4C48-8EF5-
C06852C79DB4/0/yeilut.pdf 
 

  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

130 

של קמפיינים תקשורתיים בתחום הבטיחות ) בינלאומיים(חות הערכה מסכמים "דו

  בדרכים 

Boulanger, A., et al. (2007). Typology of evaluation methods: Current practices and 
campaign evaluation. Public campaigns and awareness raising strategies in traffic 
safety. CAST, Belgian Road Safety Institute. 

Cameron, M., Newstead, S. (2000).  Response by Monash University Accident Research 
Centre to “Re-investigation of the effectiveness of the Victorian Transport Accident 
Commission’s road safety campaigns”.  
http://www.monashuni.org/muarc/reports/muarc177.pdf 

Delaney, B. Lough, M. Whelan and M. Cameron (2004). A review of mass media 
campaigns in road safety.  Monash University Accident Research Centre. 

Delhomme et al,. (1999) Evaluated road safety campaigns: an overview of 265 campaigns 
and some meta-analysis on accidents. In Guiding Automobilists Through Technology & 
Education. European Commission. Brussels. 

European Conference of Ministers of Transport (1999). Communication in road safety: 
International seminar. ECMT Publication, OECD, Paris, France. 

Roriguez, L. and Anderson-Wilk, M. (2002). Communicating Highway Safety: What 
works.  Center for Transportation Research and Education. Prepared for Transportation 
Research and Education. Iowa State University. 

Truls Vaa (ed), Giannis Adamos, Alain Areal, Karin Ausserer, Patricia Delhomme, Marko 
Divjak, Werner de Dobbeleer, Sonja Forward, Barbara Krol, Annette Meng, Inger 
Synnøve Moan, Teti Nathanail, Ross Phillips, Ewald Pohlmeier, Gian Marco Sardi, 
Paul Schepers, Eva Sedá, Pål Ulleberg, Esther Walter (2008). Effects of Road Safety 
Campaigns. Deliverable D-1.1. Brussels: Belgian Road Safety Institute. 

 

 חות ומסמכים על קמפיינים תקשורתיים בתחום הבטיחות בדרכים"דו

"Euro Bob" – European Designated Driver Campaign Against Drinking and Driving 2001-
2002, Final Report, December 2002. 
http://www.regione.pmn.it/trasporti/prss/biblioteca/dwd/progetti/uomo/eurobob1.pdf 

Cameron, M., Newstead, S. (2000).  Response by Monash University Accident Research 
Centre to “Re-investigation of the effectiveness of the Victorian Transport Accident 
Commission’s road safety campaigns”.  
http://www.monashuni.org/muarc/reports/muarc177.pdf 

Christmas S. (2007). Road Safety Research Report No. 74 – 'The Good, The Bad and The 
Talented: Young Drivers'. Perspectives on Good Driving and Learning to Drive. 
Department for Transport, London. 

Davies Mckerr (2007). for Think!. Anti Drink-Drive Adcept Research Debrief. 
http://think.dft.gov.uk/pdf/332982/332986/200703b.ppt 

Department for transport UK (2008). Parent's Road Safety Advertising Tracking – Project 
Ulysses 3 – 6002, Report of Results – Wave 3, October 2008. Department for transport 
UK.  

Effectiveness of the Victorian Transport Accident Commission’s Road Safety Campaigns. 
Report No. 4/2000, Safety Strategy, Transport South Australia.    



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

131 

Elvik, R. (2000). Evaluating the effectiveness of Norway's Speak out! road safety campaign 
: The logic of causal inference in road safety evaluation studies. Annual Meeting of the 
Transportation Research Board No79 , ETATS-UNIS (01/2000), no 1717. pp. 66-75.  

Fry, T. R. L. (1996). Advertising wearout in the transport accident commission road safety 
campaigns. Accident Analysis and Prevention, 28(1), 123-129. 

Fylan, F., Hempel, S., Grunfeld, B. (2006).  Effective Interventions for Speeding Motorists: 
Road Safety Research Report No. 66.  Department for Transport: London.  

Gosling, R. (2007). Think! Road safety campaign evaluation, post drink drive campaign, 
BMRB social research.  

Gosling, R. (2007). Think! Road safety campaign evaluation, post drink drive campaign, 
BMRB social research.  

Higgins, L. A., & Jason Beesinger. (2006). Driver Perceptions of Risk: Potential 
Approaches to Improving Driver Safety. Texas Transportation Institute. Texas A&M 
University System.  

Hutchinson, T. P. (2008).  Road courtesy and road safety. Centre for Automotive Safety 
Research. University of Adelaide, Australia.  

Marko, J., Braun, F., Birdi, N. et al., (2005).  Evaluation of ‘Run a Red and Stop Dead’ 
Media Campaign: Observational Study Results. Capital Region Intersection Safety 
Partnership (CRISP). For the Alberta Traffic Safety Foundation.   

Montana’s Most of us don’t drink and drive campaign report. (2005). A social norms 
strategy to reduce impaired driving among 21-to-34 year olds. Final Report. 2005.  
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/alcohol/SocialNorms_Strategy/index.htm 

MRUK Ltd (2004). Scottish Executive Evaluation on the 2003-2004 Festive Drink Drive 
Campaign, Transport Research Planning Group, Scottish Executive Social Research.  

National Highway Traffic Safety Administration; U.S. Department of Transportation 
Branding Traffic Safety: Staying the Course The Harvard project: National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA) Notes (2004). Unprecedented nationwide paid 
media campaign on impaired driving yields strong results: ‘You drink and drive, you 
lose’. Annals of Emergency Medicine, 44(2), 155-156. 

Think! Road Safety Campaign Evaluation – Annual Survey 2006 Report, December 2006 
(Department for transport UK) 

Think! Road Safety Campaign Evaluation – Post Drink Driving Campaign Report, January 
2007 (Department for transport UK) 

Think! Road Safety Campaign Evaluation – Post Evaluation of the 'Personal Consequences' 
Drink Drive Campaign – July 2008 (Department for transport UK) 

Ulleberg, P., Elvik, R., & Christensen, P. (2004). Evaluation of the “Speak Out!” road 
safety campaign in Telemark. Oslo: Transportøkonomisk institutt. 

Weiss, E. (2007). The traffic safety campaign “0.0 for friends” in Austria, ELTIS European 
Local Transport Information Service, (www.eltis.org).  

Wundersitz, L.N., Baldock, M.R., Woolley, J.E., and McLean, A.J. (2007). CASR Road 
Safety Research Report: Annual performance indicators of enforced driver behaviours in 
South Australia, 2003.  http://casr.adelaide.edu.au/reports/CASR030.pdf 

 

  

  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

132 

  מדריכים בנושא של קמפיינים בתחום של בטיחות בדרכים 

Brown, D. (1993). In J. E. Woolley (Ed.), The South Australian Road Safety Media 
Evaluation Study. Literature review on best practice with mass media. Adelaide: 
Transport System Centre, University of South Australia.  

Department for Transport. (2005). Making campaigning for smarter choices work. 
Guidelines for local authorities. London  

Delhomme, P.,  De Dobbeleer, V., Forward, S., & Simões, A (Eds). (2009). Manual for 
Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication Campaigns. 
Belgian Road Safety Institute (IBSR-BIVV). Brussels : Belgium.   

Fylan et al., (2006). Effective Interventions for Speeding Motorists. Department for 
Transport: London. 

Global Road Safety Partnership (2002).  Road safety publicity campaigns.  
http://www.grsproadsafety.org/themes/default/pdfs/road%20safety%20publicity%20cam
paigns.pdf 

Gwilliam, R. (2008). Behave Yourself - Road Safety Policy in the 21st Century. 
Parliamentary Advisory Council for Transport Safety. London: UK. 
http://www.pacts.org.uk/docs/pdf-bank/Behave%20Yourself%20Final1.pdf 

Winkelbauer, M. and Klaus Machata (2007).  Best Practices for road safety in Europe: A 
systematic approach.  Thematic Report: Education and Campaigns. 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/supreme_presentation_en.pdf 

Cambridge, S. & Francis, T. (2006), Share the road campaign guidance: How to run 
campaigns related to speed, driveway safety, giving way and cycle courtesy.  Land 
Transport NZ.    

European Conference Of Ministers Of Transport. (1999). Communication in Road Safety. 
Organization for Economic Co-operation and Development. Paris, France.  

 

) כללי(ים תקשורתיים ושיווק חברתי קמפיינ, ספרות בנושא של שינוי התנהגות
 )בהמשך" הפחדה"ו" איומים"ספרות בנושא (

Abroms, L.C, & Maibach, E.W. (2008). The Effectiveness of Mass Communication to 
Change Public Behavior. Annual Review of Public Health, 29: 219-234.  

Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980) Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.  

Andreasen, A. R. (1995). Marketing Social Change: Changing behavior to promote health, 
social development, and the environment. San Francisco: Jossey-Bass.   

Backer, T., E. M. Rogers (Eds.). (1992). Designing health communication campaigns: What 
works? Newbury park, CA: Sage. 

Bandura, A. (2004). Health Promotion by cognitive means. Health Education and Behavior, 
31(2), 143-164.  

Bator, R.J., & Cialdini, R.B. (2000). The application of persuasion theory to the 
development of effective pro-environmental public service announcements. Journal of 
Social Issues, 56, 527–541. 

Blanton, H., Köblitz, A., McCaul, K. D. (2008). Misperceptions about Norm 
Misperceptions: Descriptive, Injunctive, and Affective 'Social Norming' Efforts to 
Change Health Behaviors. Social and Personality Psychology Compass, 2(3), 1379-1399.  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

133 

Brug, J., Conner, M., Harré, N., Kremers, S., McKellar, S., and Whitelaw, S. (2005). The 
Transtheoretical Model and stages of change: a critique. Health Education Research, 
20(2):244-258.  

Conway, M., & Dubé, L. (2002). Humor in persuasion on threatening topics: Effectiveness 
is a function of audience sex role orientation. Personality and Social Psychology Bulletin, 
28, 863-873. 

Fishbein, M, Cappella, J, Hornik, R, Sayeed, S, Yzer, M, Ahern, R.K. (2002). The role of 
theory in developing effective antidrug public service announcements. In Mass Media 
and Drug Prevention: Classic and Contemporary Theories and Research, ed. WD Crano, 
M Burgoon, pp. 89–117 Mahwah, NJ: Erlbaum.  

Glanz, K, Rimer BK, Lewis FM, eds. (2002). Health Behavior and Health Education: 
Theory, Research and Practice. San Francisco: Jossey-Bass. 

Guttman, N. (2000). Public health communication interventions: Values and ethical 
dilemmas.  Thousand Oaks, CA: Sage.  

Maibach E, Parrott R. (1995). Designing Health Messages: Approaches from 
Communication Theory and Public Health Practice. Thousand Oaks, CA: Sage 

McKenna, F. P. (1993). It won't happen to me: Unrealistic optimism or illusion of control? 
British Journal of Psychology, 84, 39-50. 

National Social Marketing Centre for Excellence (2007). Logical framework for social 
marketing. London: National Consumer Council. Retrieved November 5, 2007 from 
http://www.nsms.org.uk 

Noar SM. 2006. A 10-year retrospective of research in health mass media campaigns: Where 
do we go from here? J. Health Commun. 11(1):21–42. 

O'Donnell MP. 2005. A simple framework to describe what works best: improving 
awareness, enhancing motivation, building skills, and providing opportunity. Am. J. 
Health Promotion 20(1):suppl 1–7. 

Perloff, R. M. (1993). The dynamics of persuasion. Mahwah, NJ:  Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Petty, R. and Caccioppo, J. (1981). Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary 
Approaches. Dubuque, Iowa: Brown.   

Pfau, M. (1995). Designing messages for behavioral inoculation. In E. Maibach & R. L. 
Parrot (Eds.). Designing health messages: Approaches from communication theory and 
public health practice, (pp. 99-113). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Prochaska, J.O. and Velicer, W.F. (1997) The transtheoretical model of health behavior 
change. American Journal of Health Promotion, 12, 38–48. 

Prochaska, JO, Redding CA, Evers KE. (2002). The transtheoretical model and stages of 
change. In Glanz K, Rimer BK, Lewis FM, (eds). Health Behavior and Health 
Education: Theory, Research and Practice. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 99–120. 

Randolph W, Viswanath K. (2004). Lessons learned from public health mass media 
campaigns: marketing health in a crowded media world. Annu. Rev. Public Health 
25:419–37. 

Rice E. R. & C. K. Atkin (Eds.), (2000). Public communication campaigns (3nd ed). 
Newbury Park, CA: Sage.  

Rice, R.E., & Atkin, C.K. (1994). Principles of successful communication campaigns. In J. 
Bryant & D. Zillmann, (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp. 365-
388). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

134 

Rimal, R.N., Lapinski, M. K., and Real, K. (2005). Moving toward a theory of normative 
influences: how perceived benefits and similarity moderate the impact of descriptive 
norms on behaviors. Journal of Health Communication, 10(5):433-50.  

Rogers EM, Storey JD. (1987). Communication campaigns. In Handbook of Communication 
Science, ed. C Berger, S Chaffee, pp. 817–846. London: Sage 

Rogers, E.M. 1995: Diffusion of Innovations. The Free Press, New York, NY. 
Salmon, C. T. (Ed.). (1989). Information campaigns. Newbury Park, CA: Sage. 
Slater MD. (2006). Specification and misspecification of theoretical foundations and logic 

models for health communication campaigns. Health Communication,20(2):149–57. 
Slater, M.D. (1999). Integrating Application of Media Effects, Persuasion, and Behavior 

Change Theories to Communication Campaigns: A Stages-of-Change Framework. 
Health Communication, 11(4), 335–354. 

Smith, W.A. (2006). Social marketing: an overview of approach and effects. Injury 
Prevention, 12(Supplement 1), i38-i43  

Trifiletti, L.B, Gielen, A. C., Sleet, D. A. and Hopkins, K. (2005). Behavioral and social 
sciences theories and models: are they used in unintentional injury prevention research? 
Health Education Research, 20(3):298-307.   

Verhue, D., & Verbeek, J. (2002). Celebrities in advertising and publicity campaigns. In G. 
Bartels and W. Nelissen (Eds.), Marketing for sustainability (pp. 115-127). Amsterdam: 
IOS Press. 

Weinstein, N. D., & Klein, W. M. (1996). Unrealistic optimism: Present and future. Journal 
of Social and Clinical Psychology, 15, 1-8. 

  

 "הפחדה"מאמרים בנושא השימוש באיומים וב

Shehryar, O., & Hunt, D. M. (2005). A Terror Management Perspective on the 
Persuasiveness of Fear Appeals. Journal of Consumer Psychology, 15 (4), 275-287.   

Taubman - Ben-Ari, O., Florian, V., & Mikulincer, M. (1999). The impact of mortality 
salience on reckless driving - A test of Terror Management mechanisms. Journal of 
Rossiter, J. R., & Thornton, J. (2004). Fear-pattern analysis supports the fear-drive model 
for antispeeding road-safety TV ads. Psychology and Marketing, 21(11), 945-960. 

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process 
model. Communication Monographs, 59(4), 329-349.  

Ruiter, R.A.C. Abraham, C. & Kok, G. (2001). Scary warnings and rational precautions: a 
review of the psychology of fear appeals. Psychology and Health, 16(6), 613-630.   

Tay, R., Watson, B. (2002). Changing drivers' intentions and behaviours using fear-based 
driver fatigue advertisements. Health Marketing Quarterly, 19(4), 55-68. 

van Wel, F., & Knobbout, J. (1998). Adolescents and fear appeals. International Journal of 
Adolescence and Youth, 7(2), 121-135. 

Arthur, D., & Quester, P. (2003). The ethicality of using fear for social advertising. 
Australasian Marketing Journal , 11, 12-27 

Hale, J. L. & Dillard, J. P. (1995). Fear appeals in health promotion campaigns: Too much, 
too little, or just right? In E. Maibach & R. L. Parrot (Eds.). Designing health messages: 
Approaches from communication theory and public health practice, (pp. 65-80).   

Hastings, G., Stead, M., &  Webb, J. (2004). Fear appeals in social marketing: Strategic and 
ethical reasons for concern.  Psychology and Marketing, 21(11), 961-986. 



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

135 

Henley, N., & Donovan, R. J. (1999). Threat appeals in social marketing: Death as a 
"Special Case". International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 4 
(4), 300-319. 

Leventhal, H. and Cameron, L.D. (1994). Persuasion and health. In S. Shavitt and T.C.  
Brock (Eds.) Persuasion: Psychological Insights and Perspectives. Allyn and Bacon, 
Boston, 219-250. 

Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude 
change: A revised theory of protection motivation. In J. Cacioppo & R. Petty (Eds), 
Social Psychophysiology (pp. 153-176). New York: Guilford. 

Ruiter, R. A., Verplanken, B., Kok, G., and Werrij, M. Q. (2003). Do we need threat 
information? Journal of Health Psychology, 8(4), 465-474.  

Ruiter, R.A.C. Abraham, C. & Kok, G. (2001). Scary warnings and rational precautions: a 
review of the psychology of fear appeals. Psychology and Health, 16(6), 613-630.   

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process 
model. Communication Monographs, 59(4), 329-349.  

Witte, K. (1998). Fear as motivator, fear as inhibitor: Using the extended parallel process 
model to explain fear appeal successes and failures. In P.A. Andersen & L.K. Guerrero 
(Eds.), Handbook of communication and emotion: Research, theory, applications, and 
contexts, (pp. 423-450). San Diego, CA, US: Academic Press. 

Rippetoe, P.A. and Rogers, R.W. (1987). Effects of components of protection-motivation 
theory on adaptive and maladaptive coping with a health threat. Journal of Personality 
and Social Psychology, 52.3: 596-604. 

  

 ספרות בנושא של קידום נושאי סביבה

Bator, Renee J, Robert B Cialdini (2000). The Application of Persuasion Theory to the 
Development Of Effective Proenvironmental Public Service Announcements. Journal of 
Social Issues 56 (3), 527–541. 

Cameron, L.D.; Brown, P.M. and Chapman, J.G. (1998). Social value orientations and 
decisions to take pro-environmental action. Journal of Applied Social Psychology 
28:675-697. 

Cialdini, R.B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment.  
Current Directions in Psychological Science, 12 (4), 105–109.  

De Young, R. (2000). Expanding and evaluating motives for environmentally responsible 
behavior. Journal of Social Issues 56:509-526.   

Kaplan, S. (2000). Human nature and environmentally responsible behavior. Journal of 
Social Issues 56:527-542. 

Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind the Gap why do people act environmentally and 
what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 
8(3), 239-260.  

Macnaghten, P. (2003). Embodying the environment in everyday life practices. The 
Sociological Review 51 (1), 63–84.  

Schultz, P. W., Zelezny, L. (2003). Reframing environmental messages to be congruent with 
American values. Human Ecology Review, 10, (2), 126-136.  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

136 

Schultz, P.W., Nolan, J.M., Cialdini, R.B.,Goldstein, N.J., Griskevicius, V. (2007). The 
Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. Psychological 
Science, 18(5),  429-434.  
 

 הבריאות וסביבה באמצעות בידור ודרמ, קידום נושאי חברה

Beck, V. (2004). Working With Daytime and Prime-Time Television Shows in the United 
States to Promote Health In A. Singhal, M. Cody, E. Rogers & M. Sabido (Eds.), 
Entertainment-Education and Social Change: History, Research, and Practice , (pp. 207-
224). Maywah, NJ: Lawrence Earlbum Associates. 

Shehryar, O., & Hunt, D. M. (2005). A Terror Management Perspective on the 
Persuasiveness of Fear Appeals. Journal of Consumer Psychology, 15 (4), 275-287.   

Singhal, A., M.J. Cody, E. Rogers and M. Sabido (eds.) (2004). Entertainment Education 
and Social Change: History, Research and Practice.  Mahway, NJ:  Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Sood, S., Menard, T. & Witte, K. (2004). The Theory Behind Entertainment-Education. In 
A. Singhal, M. J. Cody, E. M. Rogers & M. Sabido (Eds.), Entertainment-Education and 
Social Change (pp. 117-145). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  

Usdin, S., Singhal, A., Shongwe., T., Goldstein., S. & Shabalala, A. (2004). No Short Cuts 
in Entertainment-Education: Designing Soul City Step-by-Step. In A. Singhal, M. J. 
Cody, E. M. Rogers & M. Sabido (Eds.), Entertainment-Education and Social Change 
(pp. 153-175). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

Winsten, J. A. (1994). Promoting designated drivers: The Harvard Alcohol Project. 
American Journal of Preventive Medicine, 10(Suppl.3), 11-14.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ח על קמפיינים תקשורתיים"דו:  גוטמן וקלר
  2009 מאי בדרכיםבבטיחות 

 

137 

  רשימת הקמפיינים והקישוריות שלהם – 5 טבלה מספר :1נספח מספר 

  

Source Organization & Country Campaign 
http://www.tacsafety.com.au/jsp/content/Naviga
tionController.do?areaID=13&tierID=3&navID
=AE670B127F0000010085AA407A84EB38&n
avLink=null&pageID=393 
 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

Fatigue campaign 
2004 

http://www.tacsafety.com.au/jsp/content/Naviga
tionController.do?areaID=13&tierID=2&navID
=2A36BD797F00000100181F5BA273AB6A&
navLink=null&pageID=452 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

you don’t have to be 
drunk to be a drink 
driver 2005 

http://www.tacsafety.com.au/jsp/content/Naviga
tionController.do?areaID=13&tierID=1&navID
=8A3442C4&navLink=null&pageID=145 
 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

'Only a little bit over? 
You Bloody Idiot' 

http://www.tacsafety.com.au/upload/videos/distr
actions1.html 
 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

Distractions 

http://www.tacsafety.com.au/upload/videos/Fati
gue_Big_Hit.html 
 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

Big hit 2007 

http://www.tacsafety.com.au/jsp/content/Naviga
tionController.do?areaID=6&tierID=1&navID=
B2348A5F&navLink=null&pageID=179 
 
 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

'Wipe off 5' 

http://www.arrivealive.vic.gov.au/node/237 Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

'Look again for 
motorcycles' 

http://www.tacsafety.com.au/jsp/content/Naviga
tionController.do?areaID=13&tierID=2&navID
=2A3268D67F00000100181F5B306A6145&na
vLink=null&pageID=449 

Transport Accident 
Commission (TAC) – 
Australia 

'we'll catch you 
before someone gets 
hurt' 2009 

http://theinspirationroom.com/daily/2008/speed-
camera-pictures-of-you 
 

Transport Accident 
Commission (TAC) - 
Australia 

'Pictures of you' 2009 
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Source Organization & Country Campaign 

http://www.officeofroadsafety.wa.gov.a
u/index.cfm?event=topicsDrinkDriving 
 

Office of Road Safety - 
Government of Western 
Australia 

Drink driving 
campaign 2008-9 
 

http://www.officeofroadsafety.wa.gov.a
u/documents/skipper.pdf 

Office of Road Safety - 
Government of Western 
Australia 

skipper 

http://www.rta.nsw.gov.au/roadsafety/sp
eedandspeedcameras/campaigns/index.h
tml 
 

Roads and Traffic Authority 
(RTA) (New South Wales 
government) - Australia 

'No one thinks big of 
you' 2007 

http://www.rta.nsw.gov.au/roadsafety/ro
adshow/index.html 

Roads and Traffic Authority 
(RTA) (New South Wales 
government) - Australia 

'Slow Down 
Roadshows' 2008 

http://www.rta.nsw.gov.au/roadsafety/sp
eedblitz/index.html 
 

Roads and Traffic Authority 
(RTA) (New South Wales 
government) - Australia 

'SpeedBlitz Blues' 
2002-2009 

http://www.officeofroadsafety.wa.gov.a
u/index.cfm?event=topicsFatigue 
 

Office of Road Safety - 
Government of Western 
Australia 

Fatigue 2007 

http://www.officeofroadsafety.wa.gov.a
u/index.cfm?event=topicsDrinkDriving#
campaign 
 

Office of Road Safety - 
Government of Western 
Australia 

Drink driving 
campaign 2007-8 
 

http://www.officeofroadsafety.wa.gov.au/in
dex.cfm?event=topicsSpeeding 
 

Office of Road Safety - 
Government of Western 
Australia 

'You can lose your 
license in a flash' + 
'Get behind us'  
 

http://www.transport.qld.gov.au/Home/
Safety/Road/Campaigns/Anti_drink_dri
ving_campaign 
 

Queensland government - 
Queensland transport –  
Australia 

'Drink drive. You 
lose' 
 

http://www.transport.qld.gov.au/Home/
Safety/Road/Campaigns/Speeding_cam
paign 
 

Queensland government - 
Queensland transport –  
Australia 

Anti-speeding 
campaigns 
 

http://www.transport.qld.gov.au/Home/
Safety/Road/Campaigns/Anti_drink_dri
ving_campaign 
 

Queensland government - 
Queensland transport –  
Australia 

Drink Drive – you're 
a loser (man loses his 
license)  

http://mac.sa.gov.au/drink_driving/home 
 

MAC – South Australia 'everyone hates a 
drunk driver' 2009 
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Source Organization & Country Campaign 
http://www.rstf.tas.gov.au/downloads.ht
ml   
 driverהקידוד מבוסס על הסרטונים 
distraction  Jenny - ו

Road safety task force –  
Australia 

'Just like that' 

http://www.forfriends.org/index.phtml?i

d=596&sprache=de 

http://www.forfriends.org/index.phtml?i
d=603&sprache=de 

Bundesministeriums der 
Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT) - Austria 

'For friends' 

http://www.transport.sa.gov.au/rss/conte
nt/safer_people/programs_resources/roa
d_safety_campaigns.htm 
 

South Australia Road Safety  
Department for Transport, 
Energy and Infrastructure 

'Good drivers just 
drive' 

http://www.rsa.ie/NEWS/News/Crashed
_Lives.html 

Road Safety Authority and 
Minister of Transport - Ireland 

'Crashed Lives' 

http://www.rsa.ie/ 
 
 

Department of Environment 
(DOE) and the National Safety 
Council (NSC) - Ireland 

'Mess' 

http://www.road-
safety.org.uk/publicity/drink_driving/20
03-2004.asp 
 

Road Safety Scotland 'Drink driving – 
you've too much to 
lose' 2003-2004 

http://www.getinlane.com/ Road Safety Scotland 'Get in lane' 
http://www.rstf.tas.gov.au/downloads.ht
ml 
-core-fears, lowהקידוד מבוסס על הסרטונים 
level speed, slow down ועל תשדיר הרדיו 
just slow down 
 

Road safety task force –  
Australia 

'Just like that'  

http://www.rstf.tas.gov.au/downloads.ht
ml 
 whats yourהקידוד מבוסס על הסרטונים 
plan?, you blew it ועל תשדיר הרדיו ! 
Alcohol 
 

Road safety task force –  
Australia 

'Just like that' 

http://www.road-safety.org.uk/index.asp Road safety Scotland young drivers 
http://www.arrivealive.co.za/advert.asp 
 

South Africa’s road safety 
website 

'Arrive alive' 
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Source Organization & Country Campaign 

http://www.drivealive.org.za/default.asp 
 

Drive Alive (non-profit 
organization) – South Africa 

'Drive alive' 

www.gov.ns.ca/tran Department of Transportation 
and Public Works, Nova Scotia - 
Canada 

'Alcohol is Alcohol, 
Don’t Drink and 
Drive' 

http://www.occid.org/press/index.html 
 

Ontario Community Council on 
Impaired Driving - Canada 

'Arrive alive drive 
sober' 

http://www.besmartbesafe.ca/audiovide
os.asp 

Insurance Bureau of Canada 'Be Smart. Be Safe' 

 http://www.tc.gc.ca/aboutus/travel/wn-
mm/menu.htm 

Transport Canada 'Keeping Canadians 
Safe' 

http://www.icbc.com/road_safety/roadsa
fety_drinkdrive.asp 

Insurance Corporation of British 
Colombia - Canada 

'Are you still making 
excuses? 

http://www.thinkroadsafety.gov.uk/cam
paigns/drinkdrive/drinkdrive.htm 
 moment of doubtמבוסס על התשדיר 
 

UK Department for Transport Think! Drink drive 
2007 

http://think.dft.gov.uk/think/mediacentre
/237144/drinkdriving 

UK Department for Transport Think! Drink drive 
2004 

http://think.dft.gov.uk/think/mediacentre
/237144/drinkdriving 

UK Department for Transport Think! Drink drive 
2006 

http://think.dft.gov.uk/think/mediacentre
/237144/drinkdriving 

UK Department for Transport Think! Drink drive 
2008 

http://think.dft.gov.uk/think/mediacentre
/237144/speed 

UK Department for Transport Think! Slow down 
2004-5 

http://think.dft.gov.uk/think/mediacentre
/237144/drivingforwork1 

UK Department for Transport Think! Tiredness 
Kills 2005-8 

http://think.dft.gov.uk/think/mediacentre
/237144/mobilephones 

UK Department for Transport Think! Distractions 
2006-7 

http://www.dft.gov.uk/think/focusareas/
driving/speedurban?page=Campaign&w
hoareyou_id 
 

UK Department for Transport Think! 'Kill your 
speed or live with it', 
'It's 30 for a reason' 
2009 

http://www.fmg.org.uk 
http://www.fmg.org.uk/index.php 

For My Girlfriend  - UK 'For my girlfriend' 

http://www.larsoa.org.uk/news.php?artic
le_id=1162 

The Local Authority Road 
Safety Officers Association – 
U.K (The Leicester, 
Leicestershire & Rutland Safety 
Camera Scheme) 

'Don't run red lights' 
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Source Organization & Country Campaign 

http://www.tfl.gov.uk/corporate/projects
andschemes/roadsandpublicspaces/7598
.aspx 

Transport for London – U.K 'this is the real life' 

http://www.tfl.gov.uk/corporate/projects
andschemes/roadsandpublicspaces/7599
.aspx 

Transport for London – U.K 'Look out for cyclists' 

 .The British Army Agency – U.K 'Drive carefully לינק לא זמין
You're tough, but 
you're not invincible' 
2008 

http://www.nhtsa.gov/2008LaborDayCr
ackdown/resources/5164-
2008%20Labor%20Day%20Timeline.p
df 

National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) – U.S 

'Over the limit. Under 
arrest' 

http://www.stopredlightrunning.com/ 
 

The National Campaign to Stop 
Red Light Running - U.S 

The National 
Campaign to Stop 
Red Light Running 

http://www.nhtsa.gov/speed/toolkit/ 
 

National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) – U.S 

Speed Campaign 

http://www.herocampaign.org/bar_taver
n.html 

The John R. Elliott Foundation – 
U.S 

The Hero Campaign 

http://www.aaafoundation.org/multimed
ia/index.cfm?button=PSAs#Road_Rage
_PSAs 

American Automobile 
Association (AAA) Foundation 
for Traffic Safety  – U.S 

Fatigue 

http://www.urthespokesperson.org/ Ad Council  and National 
Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) - U.S   

'UR the 
spokesperson' 

www.madd.org 
 

Mothers against Drunk Driving 
(MADD) – U.S 

Eliminate Drunk 
Driving 

http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/
drowsy_driving1/human/drows_driving/
index.html 

National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) – U.S 

'Wake up and go to 
sleep' 

http://www.who.int/roadsafety/week/res
ources/posters/en/index.html 
 

World Health Organization and 
United Nations Road Safety 
Collaboration 

'Road Marks' 

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/r
oad_safety_day/events_in_members_sta
tes_detail_en.htm 
 

EuropeanCommission - EU  European Road 
Safety Day 2007 

   http://www.vcd.org/presse.html 
 

The German transportation club 'Stop climate change' 
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Source Organization & Country Campaign 

http://www.dvr.de/site.aspx?url=html/pr
esse/radio_tv_film/tv409.htm 
 

German council for road safety 'And how do you 
drive', 'Hi Speeder, 
we are waiting' – 
'Hallo Raser, wir 
warten'   

http://www.dvr.de/site.aspx?url=html/pr
esse/radio_tv_film/tv409.htm 
 

German council for road safety 'It pays to be careful'  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/61817
88.stm 
 

The Danish Road Safety Council 'Speed Bandits'  

http://www.youtube.com/watch?v=RAL
psfZBPB8&feature=related 

The Danish Road Safety Council 'Crash Caught in 
Reverse'   

http://www.securiteroutiere.equipement.
gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=14 
 

The French Government site for 
Road Safety of the French 
Ministry of Ecology, Energy, 
Sustainable Development and 
Land Planning 

Road Safety. All [are] 
responsible (Drink 
Driving) 

http://www.securiteroutiere.equipement.
gouv.fr/article.php3?id_article=91 
 

The French Government site for 
Road Safety of the French 
Ministry of Ecology, Energy, 
Sustainable Development and 
Land Planning 

Road Safety. All [are] 
responsible (Fatigue) 

 http://www.bob.be/fr/index.asp 
 

Belgian Road Safety Institute 
(IBSR) and The Belgian 
Brewers' Association (CBB-
Arnoldus) 

'Bob' 

http://www.ibsr.be/main/OnzeCampagn
es/Archief/DetailCampaign.shtml?detail
=759955595&language=fr 
 

Institut Belge Pour la Securite 
Routiere -Belgium 
 

"Si vous roulez trop 
vite, vous ne le verrez 
pas" 2008 

http://www.regione.piemonte.it/trasporti
/prss/biblioteca/dwd/progetti/uomo/euro
bob1.pdf 
 

Ministry of Transport with 
partners- Holland 

*'Bob'  

http://www.regione.piemonte.it/trasporti
/prss/biblioteca/dwd/progetti/uomo/euro
bob1.pdf 
 

Center for Research and 
Technology Hellas (C.E.R.T.H) 
and The Hellenic Institute for 
Transport (H.I.T) - Greece 

*'Bob'  
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Source Organization & Country Campaign 

http://www.vti.se/nordic/2-
99mapp/299no2.htm 

http://www.nordicroads.com/website/in
dex.asp?pageID=217 

Norwegian Transport 
Agencies 

'Speak out!' 1999-2001, 
2004-2007 

http://www.ltsa.govt.nz/media/2006/060
821.html 
http://www.youtube.com/watch?v=fhV5
O-it9kY 
http://www.youtube.com/watch?v=5J58i
_qbQxY 
http://www.ltsa.govt.nz/media/2006/060
821.html 

Land Transport New Zealand 'The faster you go the 
bigger the mess' 

http://www.landtransport.govt.nz/advert
ising/speed-examples.html 
http://www.ltsa.govt.nz/media/2006/060
821.html 
http://theinspirationroom.com/daily/200
8/the-difference-speed-makes/ 

Land Transport New Zealand 'The faster you go the 
bigger the risk'   

http://www.landtransport.govt.nz/advert
ising/fatigue-examples.html 
 

Land Transport New Zealand 'Fatigue - Wake up to the 
warnings' 

http://www.landtransport.govt.nz/advert
ising/drink-driving-examples.html 
 

Land Transport New Zealand 'Be the sober driver and 
take one for the team' 

http://www.landtransport.govt.nz/media/
2006/061215a.html 

Land Transport New Zealand Text message drink-drive 
campaign 

http://www.landtransport.govt.nz/media/
2008/080530.html 
 

Land Transport - New 
Zealand  

'Don't gamble at 
intersections – bad calls 
can be deadly' 2008-2009 

http://www.youtube.com/watch?v=D5A
ZSXRXryM 
http://www.youtube.com/watch?v=u8g
Qvh7EeAo 
http://www.youtube.com/watch?v=5Y2
50uqP3jA 

Singapore Traffic Police 'Drink drive shatters life' 

http://www.youtube.com/watch?v=J8Cn
RH2hBlY&feature=related 
http://www.spf.gov.sg/abtspf/tp/rcc2006
.htm 
 

Singapore Kindness 
Movement in collaboration 
with Singapore Traffic 
Police and Singapore 
authorities 

*Road Courtesy 
Campaign  
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Source Organization & Country Campaign 

http://www.clicknaranja.com/nopodemo
sconducirporti/ 
http://www.clicknaranja.com/nopodemo
sconducirporti/index07.php 

Direccion Gral. De Trafico 
(DGT) and the ministry of 
interior affairs, Spain 

No podemos 
conducer por ti - 
Alcohol 

http://www.clicknaranja.com/nopodemo
sconducirporti/ 
http://www.clicknaranja.com/nopodemo
sconducirporti/index07.php 
 

Direccion Gral. De Trafico 
(DGT) and the ministry of 
interior affairs, Spain 

No podemos 
conducer por ti 

http://www.clicknaranja.com/nopodemo
sconducirporti/ 
http://www.clicknaranja.com/nopodemo
sconducirporti/index07.php 

Direccion Gral. De Trafico 
(DGT) and the ministry of 
interior affairs, Spain 

No podemos 
conducer por ti 

 
 
 
 
 

  


