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תודה

המחקר נעשה בהנחיית פרופסור עדנה שכטמן ודוקטור הלל בר-גרא מהמחלקה להנדסת תעשיה וניהול
באוניברסיטת בן-גוריון .תודתי העמוקה למנחים על ההשקעה האינסופית ,הידע הבלתי נדלה ,ההערות הבונות,
המקצועיות העמוקה והיכולת המיוחדת למצוא הגיון בשדה נתונים מורכב וייחודי .העצות המתודולוגיות והרף
הגבוה שהציבו ,הפכו את תהליך העבודה למעניין ומאתגר במיוחד – על כך תודתי.
אני מודה לאוניברסיטת בן גוריון ול"קרן רן נאור לקידום המחקר בבטיחות בדרכים" על התמיכה
הכספית הנדיבה במחקר זה .ברצוני להודות לפרופסור שלום הקרט ולעפרה ביגר מקרן רן-נאור על אדיבותם
ונכונותם לעזור בכל בקשה.
לסיום ,ברצוני להודות לבני משפחתי .להורי ברכה ודב מוזיקנט על תמיכתם לאורך כל הדרך .בכל
בקשה הם מיד נרתמו לעזרה .תודה מיוחדת למיכל רעייתי ,חברתי ושותפתי .על ימים ולילות ארוכים ,סופי שבוע
וחגים בהם חלקה אותי עם עבודת המחקר .ההבנה ,הסבלנות והתמיכה הרבה מצידה היוו משענת חשובה בלעדיה
לא היתה מתאפשרת עבודת מחקר זו.
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תקציר

מבוא :עבור עובדים רבים הנהיגה מהווה באופן בלתי פורמאלי מרכיב חשוב מיום העבודה שלהם .הסיכון של
נהג ברכב חברה להיות מעורב בתאונת דרכים )לכל קילומטר נסיעה( הוא גבוה יותר בהשוואה לזה של הנהג
הממוצע .בנוסף לגורמי סיכון המשותפים לכל הנהגים )כישורי נהיגה ,ניסיון ,מאפייני אישיות והיחס לבטיחות(,
נהגי רכב חברה חשופים לגורמי סיכון הקשורים למקום העבודה ,בהם לחץ זמן ,עייפות ,קילומטראז' גבוה
ואקלים הבטיחות .מכאן שיש יתרון בהבנה של הקשר בין הגורמים ה"שכיחים" יותר בהתנהגות הנהג ,לגורמים
הקשורים למקום העבודה ולקשר בין גורמים אלו לסיכון בנהיגה.
מטרות המחקר :המטרה העיקרית היא לנתח את הקשר בין מאפיינים מדווחים בשאלון של דעות
סובייקטיביות על אקלים הבטיחות  ,היחס לבטיחות בנהיגה ,והתנהגות לקויה בנהיגה ,לבין מדדים של התנהגות
הנהג הנמדדים בזמן אמת .המדדים של התנהגות הנהג במחקר זה ,מבוססים על מידע ייחודי שמספק מכשיר
אלקטרוני ,המותקן ברכב ,ומסוגל לזהות ולדווח על התרחשות של אירועי נהיגה לא רצויים כמו בלימות והאצות
חריגות ,סיבובים חדים ומעברי נתיב .מספר מחקרים מצאו שיש קשר בין קצב האירועים למעורבות בתאונות
דרכים.
מספר מטרות נגזרות מהמטרה העיקרית :לחקור את המידע אודות קצב האירועים באשר למאפיינים
הסטטיסטיים שלו ,להגדיר מדדים תלויי זמן לקצב האירועים )לדוגמה זמן ביום ויום בשבוע( עבור כל נהג ,וללמוד
את הקשרים הסטטיסטים בין המאפיינים המדווחים בשאלון לבין עצמם ,לפני ניתוח הקשר בינם ובין מדדי קצב
האירועים.
כלים ושיטות :השתמשתי בשני מדגמים של  109נהגים כל אחד .מדגם של נהגי רכב פרטי בישראל ומדגם של
נהגי רכב חברה בבריטניה .המדגם הראשון ) 86גברים ו 23-נשים( שימש לצורך בחינה של המאפיינים
הסטטיסטיים של קצב האירועים .השתמשתי בשיטת הנראות המקסימלית בכדי להתאים התפלגות תיאורטית
לקצב האירועים ב 117,195 -נסיעות .מכיוון שהשונות של מספר האירועים בנסיעה הייתה גדולה מהממוצע
)סתירה להנחה של המודל הפואסוני( ,בחנתי את ההתאמה של ההתפלגות הבינומית שלילית לנתונים ,באמצעות
ניתוח גרפי ומבחן חי בריבוע .בנוסף ,נבחנו ההבדלים בקצב האירועים על פי מין הנהג ,מאפייני נסיעה של הזמן
ביום ,היום בשבוע ומשך הנסיעה ,באמצעות ניתוח גרפי ורגרסיה בינומית שלילית.
 109נהגי רכב חברה )גברים בגילאים שבין  20ל (59-השתתפו במחקר .ניתוח נתוני ההתנהגות שלהם התבסס
על יותר מ 40,000 -נסיעות שנצברו במשך חמשת החודשים שקדמו לתאריך הפצת השאלון .השתמשתי במודל
הבינומי שלילי בכדי להתאים לכל נהג פרמטרים עבור קצב האירועים בשעות העבודה ,בשעות הפנאי ,בסוף השבוע
)ימי מנוחה( וכן עבור השינוי בקצב האירועים לאורך תקופת המדידה .כל אחד מארבעת הפרמטרים נבחן על פי
הערכת השונות בין הנהגים ,השונות של האמדים וכן התרומה להתאמת המודל )השינוי במדד ה (AIC-לכל נהג.
ניתוח נתוני שלושים וארבעה הפריטים בשאלון כלל ניתוח גורמים ) (PCA+Varimaxשהעיד כי הפריטים
מתכנסים לששה גורמים :מעורבות בעבירות תנועה ,היחס לחריגות מהירות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול ,היחס
לאכיפה ,יכולת הנהג ל"כופף את החוקים" כאשר המצב מתיר זאת ,הדעות הסובייקטיביות לגבי אופן ניהול לחץ
העבודה בארגון ומחויבות ההנהלה לבטיחות בדרכים .המהימנות של הגורמים נבחנה ע"י מדד המהימנות-
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"קרונבאך אלפא" .בנוסף ,השתמשתי בניתוח אשכולות ) (K-meansבכדי לזהות תת-קבוצות של נהגים שלהם
מאפיינים דומים ביחס לששת הגורמים בשאלון .ניתוח ההבדלים בין האשכולות ביחס לששת הגורמים בשאלון
נעשה באמצעות  MANOVAומבחני – Post Hocשל .Tukey
מודלים של רגרסיה לינארית ורגרסיה היררכית כוילו בכדי לבחון באיזו מידה דעות הנהג מסבירות את
השונות במדדי ההתנהגות )קצב האירועים( ובעבירות מדוווחות )מהשאלון( מעל ומעבר למשתנים של גיל הנהג
וחשיפה.
תוצאות :ניתוח הנתונים נעשה עבור המידע אודות קצב האירועים ועבור הגורמים בשאלון בנפרד ולאחר מכן
נותח הקשר ביניהם.
נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין גיל הנהג ,מין הנהג ,מועד הנסיעה )יום/לילה( ומשך הנסיעה ,לקצב
האירועים .מניתוח הקשר בין משך הנסיעה לקצב האירועים ,נמצא שבנסיעות קצרות קצב האירועים גבוה יותר.
מסתבר ,שחלק מהתופעה הזו נגרם מהעובדה ,שבקצוות הנסיעה )מספר דקות בתחילה ובסוף הנסיעה( קצב
האירועים גבוה באופן משמעותי ביחס לאמצע הנסיעה .סביר ,שמספר דקות הנסיעה הראשונות והאחרונות
מתבצעות באזורים עירוניים ,היכן שהפוטנציאל לבצע אירועי נהיגה גדול יותר ,כתוצאה מריבוי הפניות והצמתים.
קצב האירועים של הנשים נמוך מזה של הגברים )ב 34% -בשני מקטעי הנסיעה( וקצב האירועים בשעות הלילה
גבוה מזה של שעות היום )ב 54%-עבור אמצע הנסיעה ו 77%-עבור קצות הנסיעה( ,בעיקר עבור נסיעות של גברים
)אינטראקציה( .עוד נמצא ,שככול שהנהג מבוגר יותר ,כך קצב האירועים נמוך יותר .ממצאים אלו תואמים את
הידע שלנו לגבי הקשר לסיכון של משתנים אלו.
בניתוח נתוני הנסיעות של נהגי רכב חברה נמצא כי יש הבדלים בין הנהגים באשר לקצב האירועים שלהם על
פי הזמן ביום ,היום בשבוע ,ומגמת השינוי לאורך זמן .עבור  25%מהנהגים )אחוזון  (25קצב האירועים ביום
מנוחה נמוך ב 16%-לעומת קצב האירועים ביום עבודה ,ועבור ) 25%אחוזון  (75מהנהגים קצב האירועים ביום
מנוחה גבוה ביותר מ .32%-עבור כלל המדגם ,קצב האירועים בשעות הפנאי נמוך יותר לעומת שעות העבודה אך
גם הפעם נמצאו הבדלים בין הנהגים ,כאשר עבור רבע מהמדגם )אחוזון  (25קצב האירועים בשעות הפנאי נמוך
ביותר מ 39%-לעומת קצב האירועים בשעות העבודה  ,ועבור האחוזון ה 75-קצב האירועים בשעות הפנאי נמוך רק
ב .6% -כמו כן ,עבור חלק מהנהגים היה שינוי בקצב האירועים לאורך תקופת המדידה כאשר הטווח הבין רבעוני
נע בין ) (-0.2%ל 0.4%-ליום .מכיוון שתקופת המדידה היא של חמישה חודשים ,המשמעות של שינויים אלו גדולה
בשני סדרי גודל.
ניתוח המתאמים בין ששת מדדי השאלון לבין עצמם העיד כי נהגים המעריכים לטובה את מחויבות ההנהלה
לבטיחות ואת אופן ניהול לחץ העבודה ,מדווחים על מעורבות נמוכה בעבירות תנועה ועל יחס פחות סובלני כלפי
חריגות מהירות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול .ניתוח האשכולות העיד ,כי נהגים בארגון הנחקר הם לא קבוצה
הומוגנית באשר לששת המדדים המדווחים בשאלון .שלושה אשכולות מוצעים בכדי לאפיין אותם :ה"נהגים
הזהירים" דיווחו על דעות "בטוחות" ביחס לכל המדדים בשאלון .נהגים בשני האשכולות האחרים דיווחו על
מעורבות גבוהה בעבירות ויחס סובלני כלפי חריגות במהירות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול .הנהגים באשכולות
אלה נבדלים ביניהם ביחס לבטיחות ולאקלים הארגוני .כאשר הנהגים באשכול אחד דיווחו על דעות חיוביות יותר
באשר לאקלים הארגוני ,והנהגים באשכול השני דיווחו על יחס"בטוח" יותר כלפי אכיפה ויכולת הנהג.
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מניתוח הקשר בין היחס לבטיחות ודעות על אקלים הבטיחות ,למדדי ההתנהגות ולהתנהגות מדווחת ,נמצא
כי הדעות על ניהול לחץ העבודה בארגון והיחס לחריגות מהירות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול ,תורמים לשונות
המוסברת בעבירות מדווחות מעל ומעבר לגיל הנהג וזמן הנהיגה ביום .ככול שהדעה על ניהול לחץ העבודה בארגון
חיובית יותר וככול שהיחס למהירות ואלכוהול בנהיגה סובלני פחות ,כך הנהג ידווח פחות על עבירות תנועה .יחד
עם זאת ,לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין המדדים המדווחים ע"י הנהגים בשאלון ,למדדי ההתנהגות
ובראשם לקצב האירועים בשעות עבודה .תוצאה זו תואמת לתוצאות שהתקבלו במחקרים דומים שנעשו במקביל
לעבודת מחקר זו ובחנו את הקשר בין משתנים של אקלים הבטיחות ,היחס לבטיחות ומעורבות בתאונות דרכים.
מסקנות :ליחס לבטיחות והדעות הסובייקטיביות על אקלים ארגוני ,יש קשר סטטיסטי מובהק להתנהגות
מדווחת ,אך לא נמצא קשר ישיר בין מדדים אלו לקצב האירועים .ממצאים אלו מדגישים כי הבנת האופן בו
משתלבים מאפיינים מדווחים עם ההתנהגות בפועל היא משימה מורכבת .לכל הפחות ,תוצאות אלו מעידות כי
לאקלים הבטיחות יש קשר ליחס הנהג לבטיחות ולמידה בה הוא מדווח על מעורבות בעבירות תנועה.
המשמעות של הממצאים עבור נהגי רכב חברה מתייחסת לתוצאות המעידות כי נהגים מסוגלים לנהוג אחרת
על פי הזמן ביום ,יום בשבוע ואפילו לשנות את ההתנהגות במשך הזמן .מכיוון שהוכח כי נהגים מסוגלים לשנות
את ההתנהגות שלהם ,יש פוטנציאל ליצירת תוכניות התערבות בכדי לעודד שינוי בכיוון של נהיגה בטוחה יותר.
תוכניות אלו יכולות לקחת בחשבון את המאפיינים האישיים של כל נהג ונהג.
השאלון שפותח בעבודה זו כולל מגוון של נושאים הרלוונטים לבטיחות של נהגי רכב חברה עם כמות פריטים
סבירה .לכן ,הוא יכול לשמש ככלי פרקטי בידי חוקרים וקציני בטיחות בארגון המבקשים להעריך את היחס
לבטיחות ,אקלים הבטיחות והתנהגות מדווחת של נהגי רכב חברה.
בעקבות השיפורים ביכולות המדידה שמציעות מערכות טכנולוגיות ,קיימות היום הזדמנויות חדשות למחקר.
בעזרת המידע על קצב האירועים יכולתי לאמת מחדש מידע קיים לגבי ההבדלים בקצב האירועים על פי מין הנהג
גיל ומועד הנסיעה .תוצאות אחרות כמו האפקט של קצוות הנסיעה ממחישות את פוטנציאל השימוש במידע זה
בכדי לגלות ידע חדש .מעבר לכך ,הדגמתי כיצד ניתן להתאים פרמטרים להתנהגות של נהג יחיד ולהעריך באיזו
מידה הוא דומה )או שונה( מהמגמה הכללית .מחקר עתידי יוכל לבחון את ההשפעה של מאפייני נהג נוספים וכן
תוכניות התערבות על הקצב של אירועי נהיגה לא רצויים.
מילות מפתחDriver Behavior, Safety Climate, In-Vehicle Data Recorder :
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 .1מבוא
בעיית תאונות הדרכים מקבלת תשומת לב רבה בישראל ובעולם .תאונות דרכים מהוות אחד מעשרת
הגורמים המובילים בעולם למוות ) ,(Gidron, Gal, & Desevilya, 2003כאשר יותר ממיליון בני אדם נהרגים
מדי שנה על כבישי העולם ) .(World Health Organization, 2004בשנת  2008היו בישראל מעל  16,000תאונות
דרכים .בתאונות אלה היו  31,811נפגעים ,מתוכם  412הרוגים ) . (RSA 2008בארה"ב היו באותה שנה כ6 -
מיליון תאונות בהן  2,346,000נפגעים ו 37,261 -הרוגים ) . (NHTSA, 2009בבריטניה היו  171,000תאונות
בהן  230,905נפגעים ו 2538-הרוגים ) (DFT, 2009ובאוסטרליה היו  1,464הרוגים ) Department of
 .(Infrastructure, 2009מעבר לנזק בנפש ,יש לתאונות הדרכים גם משמעות כלכלית :העלות השנתית של תאונות
הדרכים באוסטרליה עומדת על  500מיליון דולר אוסטרלי ,בעוד שהעלות לרכוש מגיעה לביליון דולר אוסטרלי )
 .(Newman, Watson, & Murray, 2004בשנת  2005הוחלט בישראל על הקמת ועדת שיינין ,במטרה לבחון
היבטים שונים ,בעיקר כלכליים ,של תאונות הדרכים .על פי דו"ח הוועדה ) (Sheinin, 2005עלות תאונות הדרכים
השנתית נאמדת ביותר מ 10 -מיליארד ש"ח.
 Voightוחברים ) (1998בחנו דיווחי תאונות בעיתונות ומצאו שדיווחים אלו מתמקדים בנושאים
נסיבתיים )במזג אויר גשום ,בכביש מהיר (...או בסטטיסטיקה של תאונות )מספר הרוגים השבוע ,מספר תאונות
בשבוע( .החוקרים הסיקו שדיווחים אלו לא מבליטים את התאונות כמקרים שניתן היה לחזות אותם מראש ,אלא
כתוצאה של גורל או נסיבתיות .על פי ההגדרה המילונית למילה "תאונה" ,מדובר בתקלה ,תקרית ,התנגשות,
מקרה אסון ,פגע ,התרחשות בלתי צפויה  ,שיבוש או פנצ'ר )על פי  .(Babylonעצם ההגדרה מרמזת על מרכיב לא
צפוי או גורל ) (Evans et al, 2004ולאו דווקא על האופן בו הנהג מתנהל בזמן הנהיגה.
כאשר אנו משתמשים בכלי תחבורה בין אם כנהגים ובין אם כנוסעים אנו בעצם לוקחים על עצמנו סיכון
להיות מעורבים בתאונה .ראשית נבדוק מהו סיכון? הטבלה הבאה מציגה מספר הגדרות למלה  .riskהגדרות אלו
קושרות את המילה סיכון בסיכוי )מספר בין  0ל (1-לתוצאה לא רצויה )פציעה,מחלה ,מוות( .מכאן שכאשר נעסוק
בגורמים לסיכון אנו בעצם עוסקים בגורמים המגבירים את הסיכוי למעורבות בתאונה.
Source
Dictionary.com Unabridged

Definition of risk
Exposure to the chance of injury or loss; a hazard or
dangerous chance
1. The possibility of suffering harm or loss; danger.
American Heritage Dictionary
2. A factor, thing, element, or course involving uncertain
danger; a hazard.
Merriam-Webster's Medical Dictionary Possibility of loss, injury, disease, or death
טבלה  1הגדרות למילה "סיכון"

מספר לא מבוטל של מחקרים נעשו על מנת לנתח את הגורמים המגבירים את הסיכון לתאונות הדרכים.
מקובל לחלק את הגורמים השונים לשלוש קבוצות עיקריות :גורמים התלויים ברכב ,גורמים התלויים בסביבה
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)תשתית הכבישים ,מזג אויר ,תאורה (...והגורם האנושי .להלן איור של משולש הסיכון עם מספר דוגמאות
רלוונטיות מתוך הספרות.

Braking systems,
warning systems,
safety systems,
road grip,
Maintenance, seat
…belt

Risk

En
vir
on
me
nt

Examples

le
hic
Ve

Examples

Driver
Examples
Lane discipline,
Drink and drive,
age, gender,
aggressive behavior,
speed choice,
gap acceptance,
…secondary tasks

Multiple lanes,
Posted speed
limits,
Sign posts ,
Intersections,
visibility
conditions,
…Slippery roads

איור  1גורמים לסיכון

בשני מחקרים שנערכו במקביל בארה"ב ) (Treat, 1977ובבריטניה ) ,(Sabey & Taylor, 1979נמצא שב-
 94%מהתאונות בבריטניה וב 93%-מהתאונות בארה"ב  ,הגורם האנושי היה אחד הגורמים לתאונה .בתאונות בהן
היה גורם אחד בלבד  ,היה זה הגורם האנושי ב 65%-מהתאונות בבריטניה וב 57%-מהתאונות בארה"ב .תוצאות
אלו מדגישות את חשיבות הטיפול בגורם האנושי.
 .1.1התנהגות הנהג
הגורם האנושי מהווה מכלול של מרכיבים .לחלקם תתכן חשיבות גבוהה יותר )אהבת סיכון ,תפיסת
סיכון ,קבלת החלטות ,יכולות הנהג ,הידע שלו וכו'( בהשוואה לאחרים )מראה חיצוני ,דעות פוליטיות  .(...גם את
מאפייני הנהג נוכל לחלק לקבוצות (2004) Evans .הציע להתייחס לשני אשכולות של מאפיינים .את החלוקה לשני
האשכולות הוא מסביר בעזרת הפתגם הבא:
"A superior seaman uses his superior judgment to keep out of situations requiring his superior
)skills" (Evans, 2004
ל superior seaman -שני מרכיבים Judgment :ו .Skills -ה , Skills-כולל את כלל הכישורים והיכולות
של הנהג ,התפיסה שלו את המצב המשתנה בזמן הנהיגה )הערכת מהירות ומרחק למשל( והיכולת שלו להגיב
למצבים שונים .כאשר אנו בוחנים תפיסת מהירות ,מרחק בלימה ותגובות של נהגים במצבים שונים אנו מקבלים
מושג לגבי השאלה  -מה הנהג יכול לעשות .לדוגמה :במחקר שבחן תפקוד של נהגים הסובלים מפגיעה בעמוד
השדרה ביחס לקבוצה של נהגים רגילים ,נמצאו הבדלים בזמן שלקח להם לבצע תמרונים שונים )זמן ארוך ב10%-
בממוצע אצל נפגעי עמוד השדרה( .כמו כן נמצא שהם מתעייפים מהר יותר כתוצאה ממשימות נהיגה רבות
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) .(Peters, 2001גם נהגים בריאים נתקלים בקשיים במצבים מסוימים; במהלך מבחן נהיגה בבריטניה נמדד קצב
הלב של הנבחנים ולאחר המבחן נבחנה רמת החרדה בעזרת שאלון .נמצא שנהגים שלא עברו את המבחן' דיווחו על
רמת חרדה גבוהה יותר ושקצב הלב שלהם היה גבוה יותר ) .(Stephen, Tattersall and Houston 2006בשני
מחקרים נמצא כי עומס חזותי וקוגניטיבי פוגם ביכולת להעריך מרחק בלימה ),(Jamson and Merat, 2005
ולהשתלב בתנועה באופן שלא יוצר קונפליקט אצל נהגים אחרים ) .(Anttila and Luoma, 2005דוגמה נוספת
היא מהירות התגובה של נהגים המשתמשים בטלפון הסלולארי .נמצא שכאשר תשומת לב הנהג מתחלקת בין
משימות הנהיגה לבין הקלדת מספרים ,זיהוי פעולת האטה של רכב מלפנים מתאחר בממוצע בחצי שנייה ,וזמן
העצירה מתאחר בממוצע בשנייה אחת ) . (Lamble, et al. 1999מחקרים אלו מעלים מספר שאלות :אם הנהגים
היו מודעים לפגיעה ביכולות שלהם כאשר הם מדברים בטלפון הסלולארי ,האם הם היו מכבים את הטלפון בזמן
הנהיגה? למה נהגים בוחרים לנסוע במהירות שעלולה לסכן אותם? שאלה זו מובילה אותנו לאשכול הגורמים
השני ,ה . Judgment-מושג זה מתייחס לבחירות או החלטות של הנהג .כנהגים אנחנו מקבלים החלטות כל הזמן,
החלטות אלו לוקחות בחשבון את הידע שלנו ,את הבנתנו את הסביבה ,את אישיותנו ,הדעות שלנו ואף השפעות
הנובעות מחינוך ומנורמות סביבתיות) .אני ,למשל ,לא קוטף פרחי בר כתוצאה מנורמה חברתית שגורמים
ממשלתיים הצליחו להטמיע( Evans .קורא למרכיב זה התנהגות הנהג ) .(Driver Behaviorישנן מספר
התנהגויות שלהן ניתנה תשומת לב רבה במחקר בתחום התנהגות הנהג :נסיעה במהירות מופרזת ) Aarts and van
 ,(Schagen 2005שימוש בחגורת בטיחות ) ,(Robertson 1976אכיפה ומעבר נתיב ) ,(Zhang, et al. 1999נהיגה
תחת השפעת אלכוהול ) ,(Shinar 2007נהיגה בזמן עייפות ) (Oron-Gilad and Shinar 2000, Morrow and
 ,Crum 2004שימוש במכשיר סלולארי ) (Lamble, et al. 1999ונטייה לבצע עבירות תנועה ונהיגה אגרסיביות
) .(Chliaoutakis, et al. 2002כיום ,הקשר של התנהגויות אלו לסיכון הוא בבחינת דבר ידוע לכל ) common
 ,(knowledgeולכן פעמים רבות הם משמשים כמשתנה המוסבר במחקר העוסק בהתנהגות הנהג .סיבה נוספת
לעיסוק הנרחב בהתנהגויות אלו נובעת מכך שבמידה רבה יש בהן מידה של בחירה של הנהג ,לכן ע"י לימוד
התנהגויות אלו נוכל לבחון מה משפיע על קבלת ההחלטות שלו .להלן מספר דוגמאות:
מהירות ,אלכוהול ונהיגה ,וחגורות בטיחות :נמצא כי ,נהגים שדיווחו על הרגלי שתייה ,משתמשים פחות
בחגורות בטיחות ,נוסעים מהר יותר ובעלי מספר גדול יותר של תאונות בעברם );Kweon and Kockelman 2003
 .(Mann, et al. 2001בסקר "סגנון חיים" שנערך בארה"ב בכל שנה ,במשך  11שנים )יותר מ 1000 -משיבים בכל
שנה(,נשאלו המשיבים לגבי הרגלי שתייה ונהיגה בנוסף לשאלות אחרות הנוגעות להרגלי עישון ,התעמלות ועוד.
נתוני הסקר שימשו לבחינת הקשר בין הרגלי השתייה לבין שלושה מדדים הקשורים להתנהגות בטוחה :שתייה
ונהיגה ,שימוש בחגורת בטיחות ושמירה על מהירות .נמצא שנהגים שמדווחים על שכיחות גבוהה של שימוש
באלכוהול ) 4-3פעמים בשבוע( ושל כמות צריכה גדולה בכל פעם ,נוהגים תחת השפעת אלכוהול בשכיחות גבוהה
יותר .נהגים אלו מקפידים פחות על שימוש בחגורת בטיחות ) .(Schechtman, Shinar and Compton 1999
מסתבר שגם למאפיינים דמוגראפיים יש קשר לבחירות שאנחנו עושים .כך למשל ,למצב סוציו-אקונומי קשר
חיובי למידת השימוש בחגורת בטיחות .להשכלה גבוהה )תואר אוניברסיטאי( למרבה ההפתעה ,יש קשר שלילי
ליחס לנהיגה ושתיית אלכוהול ) .(Kweon and Kockelman 2003גברים נוטים לנסוע במהירויות גבוהות יותר
מנשים ) ,(Glendon and Cernneca 2003משתמשים פחות בחגורות בטיחות ובעלי סבירות גבוהה יותר לנהיגה
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בשיכרות ) .(Kweon and Kockelman 2003; Williams 2003בהתאם ,גברים גם מעורבים יותר בתאונות דרכים
).(Claret, et al. 2003
התנהגות אגרסיבית :על פי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בארצות הברית ,התנהגות אגרסיבית
מוגדרת באופן הבא:
‘‘The operation of a motor vehicle in a manner that endangers or is likely to endanger persons or
)property’’ (NHTSA, 2007
ההגדרה של התנהגות אגרסיבית ניתנת לפרשנות סובייקטיבית ,שכן קשה לתרגם את "באופן המסכן
אדם או רכוש" לפעולות במדדים פיסיקליים )מהירות ,תאוצה ,זמן ,מרחק( שניתנות לצפייה ,למדידה ולסיווג
כפעולות אגרסיביות או לא אגרסיביות .האם ,למשל ,אדם שלא הדליק את האורות ברכב נוהג באגרסיביות? הרי
בכך הוא מסכן את עצמו ואחרים .מה לגבי אדם שמדבר בטלפון תוך כדי נהיגה ,האם זו נהיגה אגרסיבית? לשם
כך טרחו ב NHTSA-לספק מספר דוגמאות:
"Some behaviors typically associated with aggressive driving include: exceeding the posted speed
limit, following too closely, erratic or unsafe lane changes, improperly signaling lane changes,
failure to obey traffic control devices (stop signs, yield signs, traffic signals, railroad grade cross
)signals, etc.)" (NHTSA, 2007
על פי דוגמאות אלו נהיגה אגרסיבית מאופיינת במספר תמרונים או "אירועי נהיגה" שניתן לקטלג אותם
כאגרסיביים ,יחד עם זאת ,מעבר לא בטוח של נתיבים ,או מעבר על מגבלות המהירות לא בהכרח מבוצע רק ע"י
נהגים אגרסיביים (1998) Shinar .מבחין בין נהיגה אגרסיבית ) (Aggressive drivingלנהג אגרסיבי ) Aggressive
 .(Driverהוא מתאר כיצד ,במצבים שונים ,נהגים שאינם אגרסיביים דווקא באופיים ,יבצעו במתכוון פעולות
"אגרסיביות" .למשל ,כאשר הנהג מתקרב לצומת והאור ברמזור עומד להתחלף לאדום .דוגמה נוספת לכך,
במחקר שבחן מתי נהגים המגיעים לצומת  Tיחליטו להשתלב בציר תנועה מרכזי ולא לעצור ולאפשר לכלי רכב
במסלול המרכזי להמשיך בנסיעה )איור  .(2המשתנים הבלתי תלויים הם מהירות הנסיעה של הנהג והזמן הנתפס
למעבר בין שתי מכוניות עוקבות במסלול בו הוא רוצה להשתלב .החוקרים הגדירו מושג בשם "קונפליקט"
המתאר מצב בו נהג בוחר להשתלב בתנועה כאשר זמן ההשתלבות אינו גדול מספיק ובכך נוצר קונפליקט המחייב
את הרכב המתקרב אליו להאט .על פי הממצאים הסיכוי לקונפליקט גדל ככול שהמהירות של הנהג המנסה
להשתלב גדלה .כמו כן ,הקונפליקט קטן ככול שהזמן בין מכוניות עוקבות גדל .מכאן שנהג עלול לנקוט בפעולה
אגרסיבית ול"הידחף" למסלול המרכזי כתלות בתפיסה שלו את המהירות שלו והזמן בין מעבר של מכוניות בכביש
הראשי.
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 קצב אירועי "קונפליקט" כנגד הזמן הנתפס למעבר בין שתי מכוניות ומהירות הנהג2 איור
Spek, Wieringa and Janssen (2005) מתוך

 עדות לכך בשני הציטוטים הבאים מדיווחי.פעולות "אגרסיביות" מבוצעות גם ע"י נהגים ללא כוונה
:(1999)  וחבריםUnderwood נהגים באשר לאירועי כמעט תאונה שעברו מתוך
(a) ``I was driving down a two way street which cars had parked on one side. I was driving down the
side with the cars parked on it and I checked that there was nothing coming down the other side and
started going past the cars and a lady in a blue car came round from the other direction quite fast and
I misjudged the speed and went down the side of the car. It was not that near but the other driver had
a few words to say''.
(b) ``While traveling down a back road behind another car in slippery conditions the car in front
suddenly braked hard as it realised that it was very close to its turn off. As I looked up from talking
to a friend I realised that the car in front had come to a virtual standstill and I had to apply my brakes
very sharply and the wheels skidded a little but I managed to stop several yards behind the car in
front''.
 חוסר,ציטוטים אלו מציגים תמונה מורכבת של התנהגות הנהג שכללה שילוב של חוסר שיפוט נכון
. ותנאי כביש גרועים כאשר האירוע נגמר בפעולה "אגרסיבית" של הנהג במטרה להימנע מתאונה,תשומת לב
.המשותף לאירועים אלו הוא שהנהג לא התכוון לבצע פעולה שעלולה להיחשב כאגרסיבית
.( התמקדה במקרים בהם נהגים מדווחים על עצמם שהם פועלים באופן אגרסיבי בכוונה2001) Yagil
המטרה הייתה לבחון כיצד תכונות הנהג בצירוף עם אינטראקציה שלילית עם נהגים אחרים קשורות להתנהגות
 תוארו שלושה תרחישים בהם מתוארת אינטראקציה שלילית עם נהגים, גברים150- בשאלון שהופץ ל.אגרסיבית
 הנבדקים נשאלו האם יגיבו למקרה.(" "אתה מנסה לעקוף נהג והוא בתורו מגביר את המהירות: )לדוגמה.אחרים
, אגרסיבי, המשתנים המסבירים היו תפיסתם את דמות הנהג האחר )זהיר.(5  עד1 באופן אגרסיבי )סולם של
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מתחשב ,אנוכי ,בעל כישורי נהיגה בנוסף למרכיבים אישיותיים של תחרותיות ,עצבנות ,עוינות ,חרדה .המודל
הבא )איור  (3מתאר כיצד תכונות הנהג קשורות לנטייה להגיב באגרסיביות.

איור  3חיזוי תגובות הנהג בתגובה לפעולות מתסכלות של נהגים אחרים
מתוך )(Yagil 2001

 .1.1.1מאפייני אישיות דעות ותפיסות הנהג
בהתנהגויות שתיארנו לעיל )בחירת מהירות ,שמירת מרחק ,נהיגה תחת השפעת אלכוהול (...יש אלמנט
של בחירה .מכיוון שכך ,יש להניח שלמאפייני אישיות הנהג ,הדעות והתפיסות שלו יש קשר לסיכוי שאדם ינהג
באופן אגרסיבי ,יעבור את מגבלת המהירות ,ירבה בעקיפות וינהג תחת השפעת אלכוהולMiles and Johnson .
) (2003הישוו בין נהגים עם עבירות תנועה בעברם ,לסטודנטים ,באשר למאפייני אישיות של ) Type Aחוסר
סבלנות ,אימפולסיביות( ו"אמונות אגרסיביות" .נמצא שנהגים בעלי עבירות תנועה דירגו עצמם גבוה יותר ביחס
לסטודנטים גם ביחס למאפייני  Type Aוגם ביחס ל"אמונות אגרסיביות" )טבלה .(2

טבלה  2מאפייני אישיות ודעות סטודנטים מול עברייני תנועה
מתוך )Miles and Johnson (2003
9
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במחקר שהתמקד במאפייני אישיות של נהגים צעירים ,החוקרים סיווגו את אוכלוסיית הנהגים הצעירים
) (N=2,524לשש תת קבוצות )ע"י  (Cluster Analysisעל פי מספר מאפיינים אישיותיים :חיפוש ריגושים,
אגרסיביות ,חרדה ,זולתנות) Normlessens ,באיזו מידה אדם פועל בסטנדרטים מקובלים של התנהגות( וכעס
בנהיגה )כולל כעס ,אי נוחות ,ותסכול( .כל קבוצה נמדדה ביחס למדדים שונים של בטיחות בנהיגה :דיווח עצמי על
התנהגות מסוכנת בנהיגה ,היחס לבטיחות בנהיגה ,תפיסת סיכון ,הערכה עצמית באשר לכישורי הנהיגה,
ומעורבות בתאונות .החוקרים הצליחו לבודד שתי תת קבוצות של נהגים שמאופיינות ברמת סיכון גבוהה יותר
מהאחרות .הקבוצה הראשונה מורכבת בעיקר מגברים ומאופיינת ברמות נמוכות של זולתנות וחרדה ורמות
גבוהות של חיפוש ריגושים ,אגרסיביות ,חוסר אחריות .הקבוצה השנייה אופיינה ברמות גבוהות של חיפוש
ריגושים ,חרדה ,אגרסיביות וכעס בנהיגה .המסקנה הייתה כי קבוצת הנהגים הצעירים היא לא בהכרח קבוצה
הומוגנית ולכן היחס לאוכלוסיה זו צריך להיות רגיש לתת הקבוצות הקיימות על פי המאפיינים האישיותיים
שלהם ).(Ulleberg and Torbjørn 2003
במחקר שנערך בנורווגיה נבחן הקשר בין מאפייני אישיות לדיווח עצמי להתנהגויות מסוכנות ולמעורבות
בתאונות )כולל מעורבות בתאונות חמורות ,תאונות "פח" וכמעט תאונות( .המאפיינים שנבחנו הם :חיפוש
ריגושים) Driver Anger ,Normlessness ,באיזו מידה מצבים מסוימים כמו פקק תנועה ואינטראקציה עם נהג
אחר גורמים לתחושה של כעס( ו) Locus of control-תחושה של שליטה בנהיגה( .על פי המודל שפותח )איור , (4
 39%מהשונות בהתנהגות מסוכנת מוסברים ע"י חיפוש ריגושים  Driver Anger ,ו20% .Normlessnes -
מהשונות במעורבות בתאונות הוסברו ע"י התנהגות מסוכנת ,חיפוש ריגושים ו.Normlessnes-

איור  4הקשר בין מאפייני אישיות להתנהגות מסוכנת ולמעורבות בתאונות
מתוך )Iversen and Rundmo (2002
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במחקרים שתיארתי ובמחקרים אחרים נמצא שלמאפייני אישיות כמו חיפוש ריגושים ), (Jonah 1997
תחרותיות ) ,(Yagil 2001חוסר סבלנות ואימפולסיביות ) , (Miles and Johnson 2003יש קשר לסיכון בנהיגה.
גם לדעות של נהגים יש קשר לסיכון .למשל ,הדעה לגבי נורמות התנהגותיות בנהיגה משפיעה על ההחלטה באשר
לבחירת מהירות הנסיעה ) ,(Elliott, Armitage and Baughan 2005, Haglund and Aberg 2000האם
להשתמש בחגורת בטיחות ) ,(Şimşekoğlu and Lajunen 2007והאם לצאת לעקיפה או לא ),(Forward 2009
והאם לנהוג לאחר שתיית אלכוהול ).(Marcil, Bergeron and Audet 2001
מהו ההבדל בין מאפייני אישיות לדעות והשקפות? מאפייני אישיות הם בעצם התכונות שלנו ,אבני בניין
בסיסיות על פיהן אנו פועלים .ככאלו תכונות כמו אגרסיביות ,חיפוש ריגושים ואלטרואיזם קשה לשנות .לעומת
זאת ,דעות של אדם יכולות להשתנות מזמן לזמן )זה לא אומר שהתכונות שלו השתנו( .דעות הקשורות לבטיחות
בנהיגה הן למשל ,כיצד אנחנו מתייחסים למהירות? כיצד אנחנו תופסים את הסיכון בפעולה מסוימת? מה אנחנו
חושבים על אכיפת החוק?  (2003) Ulleberg and Torbjørnטוענים שלתכונות יש קשר לסיכון בנהיגה אבל באופן
עקיף .למעשה התכונות משפיעות על הדעות שלנו ואלו משפיעות באופן ישיר על ההתנהגות ועל הסיכון .במחקר
שעשו ,הם הציעו את המודל המתואר באיור  5המבוסס על תשובות לשאלון של  1881משיבים :על פי המודל,
חמשת מאפייני האישיות של אלטרואיזם ,חרדה ,Normlessness ,חיפוש ריגושים ואגרסיביות משפיעים על
תפיסת הסיכון והיחס לבטיחות ,אלה בתורם משפיעים על ההתנהגות המדווחת .כל המקדמים הם בעלי מובהקות
סטטיסטית ) (p<0.01וכפי שניתן לראות אחוז השונות המוסברת בהתנהגות מסוכנת הוא יחסית גבוה )(R2=0.68

איור  5הקשר בין מאפייני אישיות לדעות ותפיסות הנהג ולהתנהגות מסוכנת
מתוך )Ulleberg and Torbjørn (2003
האיור מתאר תוצאה של  structural equation modelingהמשלב ניתוח נתיבים באשר לקשר בין המדדים
בריבועים והגורמים הלטנטיים )חבויים( המסומנים בעיגולים .וניתוח גורמים מאשש ) (confirmatoryבו ערכי
הטעינות מצויינים ע"י החצים היוצאים מהגורמים.
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 .1.1.2אירועי נהיגה לא רצויים
ברבות מהדוגמאות שהוצגו לעיל החוקרים בחרו להתייחס לפעולות הנהג בהן יש מידה של בחירה :
בחירת מהירות ,שתייה ונהיגה ,ועוד .כיצד פעולות אלו באות לידי ביטוי בנהיגה בפועל? כלומר ,מה נהגים
אגרסיביים ,ששותים אלכוהול ,ומדברים בטלפון עושים בפועל בזמן הנהיגה ,והאם פעולות אלו הן שגורמות
לסיכון? ובכן ,נמצא כי לנהגים ששתו אלכוהול יש סגנון נהיגה אגרסיבי יותר  -הם שומרים פחות מרחק ולוחצים
חזק יותר על דוושת הבלם ) . (Strayer, Drews and Crouch 2006נהגים המשתמשים בטלפון הסלולארי בולמים
חזק יותר ובאופן שכיח יותר )Bor-Shong .(Hancock, Lesch and Simmons 2003; Jamson and Merat 2005
 (2005 ) and Yung-Huiבחנו ביצועי נהגים המתקרבים לרמזור אדום ) 12נהגים 24 ,צמתים( במדדים של זמן
עד עצירה ותאוצה )למעשה תאוטה( באירועי בלימה .נהגים שהשתמשו בטלפון סלולארי בחרו להתקרב לצומת
במהירות נמוכה יותר אבל ניצלו פחות זמן לפעולת הבלימה ובהתאם גם עוצמת הבלימה הייתה גבוהה יותר.
החוקרים השתמשו גם בשאלונים בכדי לסווג נהגים לאגרסיביים וללא אגרסיביים .הם מצאו ,כי נהגים
אגרסיביים התקרבו לצומת במהירות גבוהה יותר ובלמו בצורה חזקה יותר(2007) Jun, Ogle and Guensler .
מצאו שאירועי בלימות חריגות )בלימות בהן המהירות משתנה בקצב מהיר מאוד( ,שכיחים יותר אצל נהגים בעלי
מעורבות בתאונות .הדבר היה בולט יותר בכבישים מהירים בשעות הבוקר כאשר לנהגים שלא היו מעורבים
בתאונות היו  0.009אירועי בלימה למייל נסיעה ולמעורבים היו בממוצע  0.029אירועי בלימה למייל .ישנם סוגי
אירועים נוספים הקשורים לסיכון בנהיגה ,למשל בארצות הברית ,כ 9%-מהתאונות שדווחו ע"י המשטרה היו
קשורות למעבר נתיב ) (1999) McGwin and Brown .(Sen, Smith and Najm 2003ניתחו מעל  100,000נתוני
תאונות ומצאו שב 50% -מהמקרים תמרון כלשהו )פניה ,מעבר נתיב ,נסיעה לאחור( קדם לתאונה ובערך ב6%-
מהמקרים התמרון היה הגורם העיקרי לתאונה.
בזמן נהיגה נהגים נדרשים לעבור נתיב ,לבלום ולהאיץ וגם לפנות כשצריך ,אך כאשר פעולות אלו נעשות
באופן לא בטיחותי )למשל בלימה מהירה מידי( ,הדבר מעיד על רמת הסיכון של הנהג .הדגמה לכך ניתנת בשני
המחקרים הבאים :במחקר הראשון הנהגים ) (N=101חולקו לשלוש קבוצות בהתבסס על היסטוריית התאונות
שלהם :נהגים זהירים ,לא כל כך זהירים ,ולא זהירים כלל .החוקרים השתמשו בחיישנים המותקנים ברכב בכדי
לבחון את עוצמת התאוצה בזמן בלימה )תאוצה קידמית ראה איור  6שני גרפים עליונים( ,פניה )תאוצה צידית
איור  6שני גרפים באמצע( ומעבר מנתיב )מדד בשם  Swervingהמבוסס על מהירות שינוי הזווית של הרכב מציר
הנסיעה המרכזי  -איור  6גרף תחתון( .המסקנה מאיורים אלו שבכל "רף" של תאוצה הנהגים הלא זהירים
"חוצים" אותו יותר פעמים )מנורמל למרחק הנסיעה( .כלומר לא משנה איך נגדיר את הרף שממנו נחשבת בלימה
כחריגה )למשל  0.3gאו  ,(0.9gהנהגים הלא זהירים עוברים אותו יותר עבור כל מייל של נסיעה.
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איור  6אירועי בלימה ) 2איורים עליונים( פניה ) 2איורים אמצעים( ושינוי נתיב )איור תחתון(
מתוך )(Klauer, et al. 2009

במחקר שהתמקד באירועי סטייה לא רצויה מנתיב ,נמצא שהסיבה העיקרית לאירועים אלו היא עיסוק
במטלה משנית ) 36%מהמקרים( כמו שיחה בטלפון )בחירה של הנהג( .סימונים לא מדויקים על הכביש היו הגורם
המשמעותי הבא ) (22%ולאחר מכן אי שמירת מרחק ) (18%ועייפות ) .(11%החוקרים גם בחנו את שכיחות מעברי
הנתיב הלא רצויים לפי גיל )איור  (7ומצאו כי אצל צעירים אירועי סטייה מנתיב שכיחים יותר ) McLaughlin, et
.(al. 2009
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איור  7אירועי סטייה מנתיב
מתוך )McLaughlin, et al. (2009

המחקר הבא בחן את הקשר בין מדד סיכון המבוסס על קצב האירועים הלא רצויים )בלימות ,האצות,
מעברי נתיב ופניות( כפי שנמדדו ע"י מכשיר המותקן ברכבם )החוקרים נרמלו את הקצב לסקאלה בין  0ל1-
בהתבסס על התפלגות בינומית שלילית( להיסטוריית התאונות שלהם .המודל שפיתחו מתואר באיור  .8המודל
המתואר בקו הירוק מתייחס לתאונות באשמה ,והמודל המתואר בקו הכחול מתייחס לכלל התאונות )כולל
התאונות באשמה( .על פי המודל ,ככול שמדד הסיכון עולה,כך מעורב הנהג ביותר תאונות ותאונות באשמה.

איור  8הקשר בין מדד הסיכון המבוסס על קצב אירועים לא רצויים לבין מעורבות בתאונות ותאונות באשמה
מתוך )(Toledo, Musicant and Lotan 2008
14
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סיכום :תת פרק זה עסק בגורמים השונים לתאונות הדרכים ובעיקר בגורם האנושי ובהתנהגות הנהג.
בהרבה מהדוגמאות שהוזכרו ,המשתנים המוסברים לא כללו כלל מעורבות בתאונות .אלה משתנים המעידים על
התנהגות הנהג )התנהגות אגרסיבית למשל( .בתוך כלל ההתנהגויות האפשריות נהוג לנתח התנהגויות שכוללות
בחירה מדעת )עבירות מהירות ,נהיגה תחת השפעת אלכוהול ,התנהגות אגרסיבית ועוד( .הסיבה לכך היא הרצון
שלנו להבין את הגורמים שמשפיעים על החלטות הנהג ובהתאם גם על הסיכון .קשה להסביר חלק גדול מהשונות
בהתנהגות הנהג שכן הבחירות שהוא עושה תלויות במספר רב של מאפיינים שלו ושל המצב בו הוא נמצא
)אינטראקציה עם נהג אחר למשל( .בנוסף ,למרות שבפעולות אלו יש אלמנט של בחירה ,לא תמיד הנהג "בוחר"
בהן  -במצבים מסויימים נהג עשוי לעבור את המהירות ,לא לשמור מרחק מספיק ולבצע תמרונים שנחשבים
כאגרסיביים ללא תכנון מוקדם .המחשתי כיצד החלטות של הנהג עלולות לבוא לידי ביטוי בנהיגה ע"י אירועי
נהיגה לא רצויים וכיצד הם קשורים לסיכון בנהיגה .המחקרים האחרונים שהוצגו אודות אירועי נהיגה בלתי
רצויים הם מחקרים חדשים שבוצעו בחמש השנים האחרונות .הסיבה לכך היא ההתפתחות ביכולת הטכנולוגית
של החוקרים למדוד ולנטר אירועי נהיגה לא רצויים ולמצוא את הקשר ביניהם ובין מאפייני הנהג .גם בעבודה זו
נעשה שימוש במכשיר המודד אירועי נהיגה לא רצויים )הסבר מפורט על כך בפרק .( 3
 .1.2הגורם הארגוני
מחקר זה משלב מאפייני נהגים הקשורים לאקלים הבטיחות בארגון בנוסף למאפיינים מוכרים יותר כמו
היחס למהירות ,נהיגה תחת השפעה אלכוהול ,והנטייה לבצע עבירות תנועה .למה דווקא מאפיינים הקשורים
לארגון ומה זה "אקלים בטיחות"? הסיבה העיקרית לעיסוק בגורם הארגוני היא הרלוונטיות לחלק גדול
מהאוכלוסייה .עבור אנשים רבים הנהיגה מהווה באופן בלתי פורמאלי מרכיב חשוב מיום העבודה שלהם ) Wills,
 :Watson and (Biggs 2004עובדי שיווק ומכירות ,עובדי שירותים טכניים ומנהלים בדרגות ניהול שונות
המשתמשים ברכב הארגון בכדי להגיע לפגישות .לקבוצה זו ניתן להוסיף את כל העובדים המשתמשים ברכב
הניתן להם ע"י הארגון בכדי להגיע לעבודה ובחזרה הביתה .יחד עם זאת קשה להעריך את החלק המדוייק של
רכבי ארגון מתוך סך התאונות מכיוון שחסרים דוחות ממשלתיים בנושא ) Mitchell, Driscollb and Healeyc
 .(2004בסיסי מידע מהימנים על תאונות דרכים בדרך כלל לא כוללים את מטרת הנסיעה או האם הנהג היה
בעבודה באותו זמן ) (Boufous and Williamson 2006; Murray 2007ויתכן וזאת הסיבה למחסור במידע
ממשלתי בתחום זה .סיבה נוספת למחסור בידע קשורה לאופן שבו ארגונים מודדים את ביצועי העובדים כנגד
מטרות הארגון .ארגונים עושים מאמצים למדוד ביצועי עובדים בתחומי עיסוק כמו :יצור ,פיקוח ,מכירה וניהול.
אך מדידת הביצועים בתחום הבטיחות בנהיגה לא הוכרה כגורם בעל חשיבות ) Wills, Watson and Biggs
 .(2004על פי דוח של המועצה האירופאית לבטיחות בתחבורה ,הנהגים נושאים באחריות ישירה לפעולות שהם
מבצעים על הכביש .פעולות אלו ,במידה מסוימת ,מכוונות ,נשלטות ומנוהלות ע"י הנהלת הארגון .לכן ,אופן
הנהיגה אינו עניינו של הנהג בלבד ,אלא נושא שנמצא באחריות ההנהלה ).(ESTC 2003
למרות המחסור במידע ,יש מספר אינדיקציות על פיהן הנוהגים ברכב חברה נמצאים בסיכון גדול יותר
בהשוואה לשאר האוכלוסייה .באנגליה בשנת  2001היו רכבי חברה מעורבים ב 26% -מהתאונות ואחראים לבין
 30%עד  50%מהיקף התנועה ) .(DFT, 2004בהשוואה לנהג הממוצע הסיכון למעורבות בתאונה של נהג ברכב
חברה גדול ב .(Lynn and Lockwood 1998) 49%-רכבי ארגון באוסטרליה מהווים כ 30%-מכלל כלי הרכב.
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כתוצאה מהיקף הפעילות שלהם ,הם אחראים לכ 50%-מהיקף התנועה בכבישים ) Newman, Watson and
 .(Murray 2004היקפי פעילות אלו מחזקים את ההבנה כי להשפעה על הבטיחות של רכבי חברה יש קשר חזק
לבטיחות הציבור ) .(Morrow and Crum 2004תאונות דרכים בארגון הן תת-קבוצה של תאונות עבודה .אך ברוב
המקרים הן ה"תורם" המשמעותי ביותר למקרי מוות בעבודה ) .(Clarke, et al. 2009בארצות הברית תאונות
הדרכים מהוות  27%מסך תאונות העבודה הקטלניות ) (Miller 1995כ 29%-בניוזילנד ) (Murray 2007ו39%-
באוסטרליה ) .(Harrison 1993המועצה האירופאית לבטיחות בתחבורה ) (ESTC 2003פרסמה דוח ממפה את
הגורמים מספר כשלים התורמים לתאונות דרכים ברכבי ארגונים:
•

נהגים בעלי כישורים לא מתאימים ו/או הכשרות לא מתאימות לביצוע משימות נהיגה.

•

ליקויים בתחקיר תאונות ,חוסר יכולת ליישם בפועל מסקנות מתוצאות תחקירי תאונות ,הערכת סיכונים
וקבלת החלטות לקויים ,ניהול מעקב לא יעיל אחר ביצועי הנהגים.

•

מערכות לא מתאימות לתכנון נסיעות אישיות .כך למשל ,נוצר עומס בשעות עבודה וזמני נסיעה של
העובדים.

•

נהלים ,תקנות ותיעוד לקוי ,ניהול הטיפול בכלי רכב – כולל אחזקת חלפים מתאימים.

•

מחסור במשוב לנהג.

•

לחץ ההנהלה להשיג יעדים תפעוליים על חשבון יעדי בטיחות.

להשפעה שיש לארגונים על כמות תאונות הדרכים קיים תיעוד מסוים ,אם כי לא רחב ,בספרות
האקדמית .רוב המחקרים בנושא זה מתמקדים בארגונים בהם כלי הרכב הם כלי עבודה כמו :חברות אוטובוסים,
משאיות ומובילים מסוגים שונים .להלן מספר דוגמאות:
 Mejzaוחברים ) (2003בחנו היבטים של ניהול בטיחות בנהיגה בציי רכב מסחריים )משאיות,
אוטובוסים( .החוקרים איתרו על סמך דעות מומחים ,נתונים שדיווחו החברות על היסטוריית התאונות ותדירות
ביקורות הבטיחות בחברה 148 ,חברות "מובילות" בתחום הבטיחות בדרכים .לחברות אלו נשלח סקר בכדי
להעריך את הפעולות שהן מבצעות בתחום ניהול הבטיחות בשלושה מדדים שהוגדרו ע"י החוקרים.
בתחום ) (1גיוס הנהגים ,החברות דיווחו על שלושה פרמטרים עיקריים :עבר נקי מתאונות/עברות תנועה,
ניסיון בעבודה ,כולל המלצות ממעסיקים קודמים והתאמה לתפקיד מבחינת הכשרה פורמאלית .בתחום )(2
ההדרכה ,נשאלו המשיבים באשר למגוון של  14פעילויות הדרכה שונות .כ 90%-מהמשיבים ציינו כי הם מבצעים
לפחות תשע מתוך פעילויות ההדרכה שהוצעו .יותר מ 80%-מהחברות דיווחו כי פעילויות אלו מבוצעות גם ברכב
וגם בכיתות לימוד .כחלק מבחינת מדד זה נשאלו המשיבים כיצד הם מעריכים את יעילות ההדרכה .הוצעו מספר
שיטות הערכה שכללו מבחני כביש ,מבחנים בע"פ ,מבחנים בכתה ,שאלונים ,ומבחנים מול מחשב .השיטה
השכיחה יותר הייתה מבחנים ברכב ) (74%והפחות שכיחה הייתה מבחנים בעזרת מחשב )ב 17%-מהמקרים(.
בתחום ) (3התמיכה והמוטיבציה ,נשאלו המשיבים באשר לתמריצים הניתנים בכדי לעודד התנהגות בטוחה .נמצא
כי קיים מגון של הטבות הניתנות לעובדים החל מ"טפיחה על השכם" דרך פרסום ומתן תעודות ואותות וכלה
בפרסים כספיים )בונוס ,ימי חופש ,החזרת הוצאות ביטוח( .ההטבות הנפוצות יותר הם "פרס מילולי" )(93.3%
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ו"הכרה פומבית" ) .(72.2%מחקר זה תרם להעמקת ההבנה של המרכיבים של ניהול הבטיחות בציי רכב הן ברמת
היישום והן ברמת המחקר .ברמת היישום ,הוא סיפק למנהלי בטיחות רשימה של מה שיש לעשות בתחום
הבטיחות כפי שנצפה ע"י חברות מובילות בתחום זה .ברמת המחקר ,סיפק קרקע לעריכת מחקרים למדידה
והערכה של ניהול הבטיחות בארגון תוך ניצול הממצאים שנדגמו בשטח .יחד עם זאת ,יש להדגיש כי המחקר נערך
בציי רכב של חברות תחבורה )נהגים מקצועיים( המשתמשות בכלי רכב כבדים ,לכן התוצאות מתייחסות
לאוכלוסייה זו .בנוסף ,אין לדעת אם הפעולות שדיווחו החברות הן אלו שהפכו אותן לבטוחות יותר שכן לא נבדק
האם חברות "פחות בטוחות" משתמשות באותם צעדים או לא.
 (2004) Caird and Klineבחנו את ההשפעה של ההנהלה על קצב התאונות בחברות המחזיקות רכבי
עבודה גדולים .המחקר מעלה מספר נקודות בהקשר ליחס בין פרמטרים ארגוניים למשתנים אינדיבידואלים של
הנהג :מסקירת עבודות מחקר קודמות ומניתוח דוחות ביקורת על חברות המחזיקות כלי רכב כבדים ,הם מצאו
כי בחברות שלא דיווחו באופן תקין על תאונות ,קצב התאונות היה גבוה עד פי תשעה מאשר חברות בהן נוהל
הדיווח והביצוע היו תקינים .כמו כן ,בחברות שלא צייתו לתקנות הקשורות לשעות העבודה של הנהגים ,נמצא כי
קצב התאונות היה גדול ב .30%-החוקרים הציעו מודל קונספטואלי בין פרמטרים ארגוניים להסתגלות הנהגים
ולבסוף התנהגות הנהג )איור  . (9על פי המודל ,לארגון יש שליטה על הכשרה ,לחץ העבודה ,נורמות של התנהגות
ותחקיר תאונות .כל אלו משפיעים על העובדים בארגון שמסתגלים לכללי העבודה וההתנהגות בארגון .ההתנהגות
של העובדים על פי המתווה הארגוני יכולה להשפיע על התוצאות מבחינת מדדים של בטיחות כמו כמות התאונות,
ועבירות תנועה.

איור  9מודל קונספטואלי לקשר בין מאפייני ארגון ,הסתגלות הנהגים ,והתנהגות הנהג
מתוך Caird and Kline 2004

החוקרים השתמשו בשאלון בכדי למדוד משתנים הקשורים לדעות של הנהגים ,התנהגות מדווחת
ומעורבות הנהגים בתאונות .תוצאות המחקר מוצגות באיור  .10הריבועים הצבעוניים הם תוספת שלי בניסיון
לסווג את הגורמים הנמדדים לפי נושאים של עמדות ודעות ,התנהגות ותוצאות .גורם ה beliefs-מתייחס לנטייה
לקחת סיכון )נהגים נשאלו על יחסם לחשיבות השימוש בחגורת הבטיחות ,אלכוהול ונהיגה ,שמירת מרחק
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ועקיפות( .נמצא קשר מובהק בין גורם זה למהירות ולמדד של מספר קילומטרים ללא תאונה .כמו כן נמצא קשר
מובהק בין תמיכת/דרישות הארגון לתכנון הנסיעה )קרי – תכנון המסלול ,ודיווח על המסלול לפני הנסיעה( ובין
מספר התאונות בעבודה .מכאן שיש בידי הארגון להשפיע על התנהגות הנהג שבסופה משפיעה על הסיכון.י חד עם
זאת לא נמצא קשר ישיר בין תמיכת/דרישות הארגון למספר תאונות .במחקר זה לא תועד הקשר בין תמיכת
הארגון לאמונות )שימוש בחגורות בטיחות ,אלכוהול ונהיגה( כלומר לא ניתן לדעת באיזו מידה הנהלת הארגון
יכולה להשפיעה על הדעות של הנהגים.

איור  10הקשר בין מאפייני הנהג )דעות( התנהגות ותוצאות בפועל
מתוך )Caird and Kline (2004

 (2002) Newnam, Watson and Murrayבחנו את ההבדל ביחס העובדים לבטיחות ברכבם הפרטי
בהשוואה לרכב הארגוני .יותר מ 200-משיבים מארבעה ארגונים ענו על שאלון המודד משתנים שונים של יחסם
לבטיחות .הפריטים בשאלון התכנסו לארבעה גורמים .התנהגות אגרסיבית ,חריגת מהירות ,חריגה מהרגלי נהיגה
נורמטיבית ,ותחזוקת הרכב .נהגים דיווחו על רמות גבוהות יותר של התנהגות אגרסיבית וחריגת מהירות ברכב
הפרטי וגם רמת תחזוקת הרכב היו גבוהות יותר ברכב הפרטי .שנתיים מאוחר יותר אותם חוקרים דיווחו על
מחקר המשך ) (Newman, Watson and Murray 2004שהתמקד בכוונה לחריגת מהירות ברכב הפרטי לעומת
הרכב הארגוני .על פי התוצאות )איור  .(11הכוונה לחריגת מהירות ברכב הפרטי קשורה לגיל הנהג וליחס שלו
למהירות )עד כמה נסיעה במהירות גבוהה היא בסדר מבחינתו( .אולם ברכב החברה למשתנים אלו אין קשר
מובהק לדיווח על כוונה לחרוג ממהירות .כמו כן נמצא שאפקט החרטה על עבירת מהירות הוא גבוה יותר ברכב
חברה.
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איור  11הכוונה לחרוג מהמהירות ברכב פרטי וברכב עבודה
מתוך )Newman, Watson and Murray (2004

למרות שכל הארגונים פעלו באופן פרו-אקטיבי לקידום נושא הבטיחות בארגון ,נמצא כי בארגון אחד
מתוך הארבעה נתנו הנהגים דירוג גבוה יותר למדד של "יישום הבטיחות ע"י ההנהלה" .בארגון זה נמצא כי
"תחושת חרטה" לאחר ביצוע חריגת מהירות והיחס ל"שליטה על התנהגות" )פרמטר זה מבטא עד כמה "קל"
לאדם לבצע התנהגות מסוימת( קשורים ליחס למהירות באופן מובהק יותר מאשר בשלושת הארגונים האחרים.
 .1.2.1אקלים בטיחות
המחקרים שתוארו לעיל קשרו דעות סובייקטיביות של הנהגים על הנעשה בארגון )"תמיכת הארגון",
"ישום הבטיחות ע"י ההנהלה"( לאמונות ודעות אחרות )תחושת חרטה ,הכוונה לחרוג ממהירות( שלהם יש קשר
לבטיחות בדרכים .מידי פעם ניתוח הנתונים מעיד על קשרים סטטיסטיים מובהקים ולכן מחקרים אלו מובילים
למסקנה כי יתכן ותפיסות סובייקטיביות לגבי הבטיחות בארגון יכולות להיות מרכיב נוסף במכלול מאפייני הנהג
שיכולים להוות גורם משפיע על הסיכון בנהיגה .בסעיף זה נרחיב מעט את היריעה ונעסוק בניהול בטיחות
בארגונים ובעיקר באקלים הבטיחות .עיקר המחקר בתחום זה בוצע בארגונים בהם יש סכנות בטיחות רבות:
מפעלים כימיים ,מתקנים אטומיים ,ומתקני קידוח בלב ים .בארגונים אלו ,משקיעים תשומת לב רבה להערכת
הבטיחות בארגון ) .(Flin, et al. 2000בעשורים האחרונים ,נעשה שינוי באופן ניהול הבטיחות ,מניהול בטיחות
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מגיב ) ,(reactiveהמבוסס על ניתוח כשלים בטיחותיים שקרו בעבר )למשל אירועי בטיחות ונפגעים( לניהול
בטיחות מניעתי ) ,(proactiveהמבוסס על מדדים הנחשבים מנבאים יותר מאלו המבוססים על נתוני עבר ,ולכן
הופכים למקובלים יותר ) .(Edkins and Pollock 1996שינוי זה ניתן לזקוף לזכות ההבנה בארגונים שהגורמים
לתאונות הם יותר ארגוניים ,ניהוליים ואנושיים מאשר כשלים טכניים חוזרים ונשנים ) Weick, Sutcliffe and
.(Obstfeld 1999
בספרות האקדמית מתועדים מספר מדדים לניהול בטיחות מניעתי :תרבות ארגונית ) Edkins and
 ,(Pollock, 1996אקלים ארגוני ) , (Dejoy et al, 2004אקלים בטיחות ) Flin, et al. 2000, Mearns, Whitaker
 (and Flin 2003ותנאי פעילות ) .(Edkins and Pollock, 1996, Dejoy et al, 2004לא קיימת הסכמה גורפת
באשר להגדרה המדויקת של מדדים אלו או להבדלים ביניהם (2000) Glendon and Stanton .במאמר בשם
"תפיסות על תרבות ארגונית" ) ,(Perceptions on safety cultureבחנו היבטים שונים בספרות המתייחסים
לתרבות ארגונית .להלן מספר הגדרות (1) :אידיאל אליו הארגון צריך לשאוף ,כלי בעזרתו מממש הארגון את
האינטרסים שלו (2) .תרבות ארגונית היא תופעה סוציולוגית המתארת את הזהות הקולקטיבית של חברי הארגון,
אמונותיהם והתנהגותם .המחברים טוענים כי ניתן לדבר על תת תחומים של תרבות למשל תרבות של שרות ,או
תרבות של בטיחות בתוך ארגון .ההבחנה בין תרבות ארגונית לאקלים ארגוני היא לא תמיד ברורהGlendon and .
 (2000) Stantonטוענים כי המושג תרבות ארגונית מדבר על זהות משותפת גם לאורך מימד הזמן ואילו אקלים
ארגוני מתייחס לנקודת זמן מסוימת .הראיה לכך היא האופן בו נמדד אקלים בטיחות – ע"י שאלונים ,בעזרתם
נוכל "לצלם מצב" של תפיסות העובדים בנקודה ספציפית בזמן .גם לאקלים הארגוני מספר הגדרות (1) :קבוצת
התפיסות והדעות המשותפות לחברי הארגון ) (2) .(Flin, et al. 2000התפיסה המשותפת של עובדי הארגון לגבי
רמת הבטיחות בארגון ) (3) .(Lundstrom, et al. 2002אוסף ערכים ,נורמות ,אמונות ,רעיונות והתנהגויות
המשותף לעובדי הארגון ושיש לו השפעה על חשיפתם לסיכון ובסופו של דבר על הסיכוי לתאונה ) Wills, Biggs
 .(and Watson 2005עם הזמן נצברות הוכחות במחקר באשר לקשר שבין אקלים הבטיחות למדדים אחרים
בתחום הבטיחות ,מה שמחזק את התוקף התוכני של אקלים הבטיחות כמדד לבטיחות .למשל "מיקרו תאונות"
),(Zohar 2000דיווח עצמי של תאונות ) ,(Huang, et al. 2006התנהגות בטיחותית ) Mearns, Whitaker and
 ,(Flin 2003וציוני בדיקות בטיחות ) .(Zohar, 1980אולם התוצאות הן לא חד משמעיות .במחקר שבוצע בשיטת
 Meta Analysisנותחו תוצאות של  35מחקרים שעסקו בהשפעה של אקלים הבטיחות בתחומים שונים של
התעשייה ונמצא שאומנם יש קשר בין האקלים הארגוני ליחס העובדים לבטיחות ,אולם לא תמיד קשר זה
מתורגם להשפעה על כמות התאונות בעבודה ).(Clarke 2006
במחקר שנערך עבור משרד התחבורה הבריטי ) .(DFT, 2004החוקרים ביצעו מספר ראיונות עם גורמים
מומחים במשרד התחבורה ,מנהלים בארגונים ונהגים בכדי למפות את הגורמים העשויים להשפיע במידה כזו או
אחרת על היקף תאונות הדרכים בארגון .רשת ההשפעה שמופתה מתוארת באיור .12
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איור  12רשת השפעות עבור תאונות דרכים בארגון
מתוך )(DFT 2004

רשת ההשפעה מחולקת למספר רמות .הרמה הישירה :מתייחסת למאפייני הנהג )עייפות ,לחץ ושחיקה( .
הרמה השנייה היא הרמה הארגונית רמה זו מתייחסת לפרמטרים ארגוניים כמו תכנון ,ניהול ופיקוח וכוללת
מספר גורמים הקשורים באקלים הבטיחות )מסומן באיור( .הרמה השלישית :מתייחסת לאסטרטגיה של הארגון
או המדיניות ונוגעת יותר לדרך שבה פועל הארגון .הרמה הרביעית :נוגעת לפרמטרים הקשורים לסביבה שבה
פועל הארגון .במטרה להבחין בגורמים המשפיעים יותר מאחרים ,נערכו ראיונות אישיים עם נהגים וכן סדנאות
חשיבה בהשתתפות נהגים ומנהלים כאחד .הגורמים שנמצאו כבעלי השפעה גבוהה יותר מסומנים בכתום )על סמך
הסדנאות והפגישות( .ברמת הנהג :עייפות ,יחס לנושאי בטיחות  ,ולחץ ,כישורים ,ושמירה על חוקים .ברמת
הארגון (1) :יישום בטיחות )ניהול אירועים ומשוב ,ניהול ופיקוח( ) (2תקשורת (3) ,הכשרה (4) ,לחץ ושחיקה )(5
נהלים .ראוי לציין כי בחירת כל הגורמים המופיעים ברשת ההשפעות כמו גם הגורמים ה"חשובים" יותר לא
נעשתה ע"י בחינה אמפירית לגבי ההשפעה של גורמים אלו על תאונות הדרכים בארגון ,אלה על סמך תוצאות
הפגישות ,הראיונות והסדנאות שנערכו .מעניין שכל מרכיבי אקלים הבטיחות נחשבו כגורמים "חשובים" ,למרות
שיש מחסור בניתוח אמפירי בתחום של הבטיחות בדרכים.
 (2004) Machin and De Souzaהתמקדו במדגם של נהגי מוניות .הם פיתחו מודל המתאר את הקשרים
)איור  (13בין פרמטרים אישיים וארגוניים ומדדים של בריאות העובד והתנהגות בטוחה .מודל זה שונה מהאחרים
מכיוון שהוא מציע כי לדעה על הארגון יש קשר ישיר להתנהגות ומאפיינים אישיותיים יכולים להשפיע על דעה זו.
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איור  13גורמים המשפיעים על בריאות העובד ועל הסיכון בנהיגה
מתוך ).(Machin and De Souza 2004

המודל נבחן ע"י ניתוח  91שאלונים שמילאו נהגי מוניות כאשר עבור כל משתנה מוסבר ,בוצע ניתוח
בנפרד Safety behavior ) .בנפרד מ) (Health outcomes -ערכי ה .(p value<0.05 ,β -המודל הסטטיסטי שפותח
)איור  (14מסביר  33%מהשונות ב . Unsafe behavior -על פי התוצאות ,למדדים האישיים והמדדים הארגוניים
יש השפעה מובהקת על התנהגות הנהג.

איור  14הקשר בין מאפייני הנהג ודעה סובייקטיבית על מחויבות ההנהלה לבטיחות לבין התנהגות הנהג
מתוך ) , Machin and De Souza (2004כל ערכי המקדמים באיור בעלי מובהקות סטטיסטית )(P<0.05
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 (2004) Wills, Watson and Biggsבחנו את הקשר הסטטיסטי בין אקלים בטיחות ,התנהגות הנהג ,ויחס
הנהג לבטיחות לבין היסטוריית תאונות ועבירות .אחד ההבדלים החשובים לעומת העבודה של Machin and De
 (2004) Souzaהוא שהם התמקדו באוכלוסיה של עובדים המשתמשים ברכב לצורך עבודתם )כולל הגעה
אל/מהעבודה( אבל לא כנהגים מקצועיים .כל המשתנים במחקר הזה מדווחים ע"י הנהגים בשאלון שכלל פריטים
מתוך שלושה שאלונים שונים ,ה ,Driver Behavior Questionnaire-ה Driver Attitude Questionnaire-וה-
) .Safety Climate Questionnaireגם בעבודה זו נעשה שימוש בפריטים מתוך שאלונים אלו -הסבר מפורט בפרק
 .(5התוצאות של המחקר מפורטות באיור  .15נמצא קשר מובהק ) (p value<0.01בין אקלים בטיחות להתנהגות
הנהג ,ובין התנהגות הנהג למעורבות בתאונות .מעניין כי אקלים הבטיחות השפיע באופן חזק יותר על התנהגות
הנהג לעומת יחס הנהג לבטיחות בנהיגה .יש לציין כי במחקר זה לא נמצא הבדל מובהק ביחס לאקלים הבטיחות
בין נהגים שהיו מעורבים בתאונות לנהגים שלא היו מעורבים בתאונות.

איור  15הקשר בין אקלים ארגוני ודעות הנהג להתנהגות הנהג ולמעורבות בתאונות
מתוך )Wills, Watson and Biggs (2004

המחקר של ) Wills, Biggs and Watson (2004התייחס לאקלים הארגוני כגורם אחד .זאת למרות כי
האקלים הארגוני הוא מדד המורכב ממספר גורמים .שנה מאוחר יותר פרסמה אותה קבוצת חוקרים מאמר בו
הם מדווחים על פיתוח שאלון למדידת אקלים בטיחות בציי רכב עבור אוכלוסיית עובדים בארגונים שהצהירו
שהם משתמשים ברכב לפחות פעם בשבוע למטרות עבודה .השאלון שכולל מספר גורמים ,פותח על סמך שאלון
בשם  (Safety Climate Questionnaire) SCQשנבנה ע"י

 Glendonוחברים ) (2001והותאם עבור תחום

הבטיחות בנהיגה Wills, Biggs and Watson, (2005) .קראו לכלי החדש Safety Climate ) SCQ-MD
 .(Questionnaire–Modified for Driversה SCQ-MD-מורכב מ 35-משפטי הצהרה שנועדו למדוד שישה
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גורמים :תקשורת ונהלים ) 13משפטי הצהרה(  ,לחץ בעבודה ) 7משפטי הצהרה( ,מחויבות ההנהלה ) 4משפטי
הצהרה(  ,יחסי הנהלה-עובדים )יחסי עבודה ויציבות בארגון 5 -משפטי הצהרה( נהלי בטיחות ) 4משפטי הצהרה(
והכשרה ) 3משפטי הצהרה(.
 .1.2.2מרכיבי אקלים בטיחות
לעתים נדירות מתייחסים לאקלים הבטיחות כגורם אחד ) 35הפריטים( כפי שנעשה במחקר של Wills,
 .(2004) Biggs and Watsonהסיבה לכך היא שאין די בקביעה שיש קשר בין אקלים הבטיחות להתנהגות הנהג.
בכדי לתרגם זאת לידע מעשי שניתן לתת בידי ארגונים כדי שיוכלו לנצל זאת ,העניין הוא במרכיבים של אקלים
הבטיחות .בכדי להדגיש את הטענה נניח שהיו מוצאים שלאופי הנהג יש קשר לבטיחות ,מיד עולה השאלה לאילו
תכונות אופי מתכוונים ,האם הכוונה לאמפטיה של אדם ,סבלנות ,תחרותיות? למעשה מבחינה זו המחקר בתחום
של אקלים הבטיחות רק בתחילתו שכן לא הרבה ידוע כיצד ההשפעה של מרכיבי אקלים הבטיחות השונים
מתרגמת לנהיגה בפועל ואם בכלל .הטבלה הבאה מפרטת את הגורמים שהוזכרו ב SCQ-MD-בנוסף לגורם בשם
"יישום הבטיחות" שהוזכר במספר מחקרים כבעל קשר לבטיחות בנהיגה .הטבלה מפרטת רשימה של מחקרים
שהזכירו גורם זה כבעל קשר לבטיחות הנהיגה )גם אם קשר זה לא הוכח באופן אמפירי באותו מחקר( .פרוט על
המאפיינים והממצאים העיקריים לאחר הטבלה.
גורם
הכשרה :נהגים בעלי כישורים מתאימים ו/או והכשרות מתאימות
לביצוע משימות נהיגה.

לחץ בעבודה :מצב בו הציפיות למילוי התפקיד גבוהות מידי עבור
העובד ,או ש"רמת השליטה" בתפקיד זה אינה מוגדרת היטב )תחומי
עיסוק ,חלוקת אחריות ,מיקום בהיררכיה בארגון( .
נהלי בטיחות :מדד זה מתייחס לתפיסת העובדים בקשר לחוקי
בטיחות ,היחס לחוקים והיענות או אי הענות לקיום הכללים והנהלים.
ישום בטיחות :סה"כ קבוצת הגורמים שנועדו לטפל ולמנוע אירועי
בטיחות בארגון :תהליך גיוס עובדים ,ניהול מעקב אחר ביצועי
הנהגים ,בקרות ,בעלי תפקידים.
תקשורת :אוירה בה ניתן לדווח באופן חופשי על תקלות ,מדיניות של
דלת פתוחה והעברה חופשית של מידע על כל ההיבטים של בטיחות .
מחויבות ההנהלה :לחץ ההנהלה להשיג יעדים תפעוליים על חשבון
בטיחות ,מעורבות פעילה בתחום הבטיחות.

מקור
)Caird and Kline (2004
)DFT (2004
)ESTC (2003
)Mejza, et al. (2003
)Wishart and Davey (2004
)Caird and Kline (2004
)Davey, Freeman and Wishart (2006
)DFT (2004
)ESTC (2003
)Davey, Freeman and Wishart (2006
)ESTC (2003
)Caird and Kline (2004
)Davey, Freeman and Wishart (2006
)DFT (2004
)ETSC report, (2003
)Newman, Watson and Murray (2004
)Davey, Freeman and Wishart (2006
)ESTC (2003
)Davey, Freeman and Wishart (2006
ETSC report, (2003),
)Machin and De Souza (2004

יחסי הנהלה-עובדים :יחסי אמון בין העובדים להנהלה ,העובדים
מרגישים בטוחים בעתידם בעבודה.
טבלה  3גורמים נפוצים במדידת אקלים בטיחות בציי רכב
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הכשרה :גורם זה הוזכר במחקרים שעסקו באקלים בטיחות בארגונים שונים בהם מתקנים גרעיניים
) (Lee and Harrison 2000בתי חולים ) ,(Gershon, et al. 2000וארגוני ייצור ) Ostrom, Wilhelmsen and
 Flin .(Kaplan 1993; Phillips, et al. 1993; Zohar,1980וחברים ) (2000כללו את גורם ההכשרה כמרכיב בתוך
גורם ה"יכולת" ,הכולל את תפיסת העובדים לגבי יכולת כוח העבודה בארגון בתחום הבטיחות .יכולת זו כוללת
את ההכשרה שהעובדים קיבלו בתחום זה אבל גם גורמים אחרים כמו ידע וניסיון .תיעוד של גורם זה בתחום
הבטיחות בציי רכב קיים במחקר של  .(2004) Caird and Klineהמחקר בחן קשרים בין פעולות ההנהלה
בתחומים שונים ,להסתגלות הנהג )פעולות ודעות שלו( ולבסוף לביצועי הבטיחות שלו .גם הפעם ההכשרה לא
הופיעה כגורם עצמאי אלא כחלק ממרכיב תמיכת ההנהלה .גורם הכשרה הופיע כגורם נפרד במחקר שנערך עבור
משרד התחבורה בבריטניה ) .(DFT 2004החוקרים המליצו על שילוב נושא ההכשרה כחלק ממערך הבטיחות
בארגון .כך גם המועצה האירופאית לבטיחות בתחבורה ) Mejza .(ESTC2003וחברים ) (2003בחנו חברות בהם
קיימת רמה גבוהה של בטיחות ומצאו כי ברוב החברות האלו קיימות תוכניות הכשרה בתחום הבטיחות .יחד עם
זאת לא נמצאה הוכחה אמפירית במחקרים אלו למידת ההשפעה של הכשרת הנהג על בטיחות.
לחץ בעבודה :בעידן של כלכלה גלובלית ,התגברות התחרותיות וקיצוץ בעלויות ,מדד הלחץ בעבודה זוהה
כגורם המשפיע על אקלים הבטיחות בארגון .המוסד הלאומי לגהות ובטיחות האמריקאי מגדיר לחץ בעבודה
בשתי רמות  (1) :מצב בו יכולת העובד לא מתאימה לדרישות המעסיק ) (2רמה נמוכה של שליטה על העבודה,
כלומר הגדרת תפקיד לא מתאימה ,עמימות בחלוקת אחריות ,חוסר בתמיכה במילוי התפקיד ).(NIOSH 2002
עובדים הסובלים מלחץ בעבודה מעידים על תשישות רגשית ,ריחוק חברתי ותחושה של חוסר הישגיות או הצלחה
אישית ) .(Lundstrom, et al. 2002ללחץ עבודה יתכנו מספר גורמים :דרישות גבוהות עד כדי בלתי אפשריות,
פיקוח ,מחסור בתמיכה מחברים לעבודה ,חוסר שיתוף בקבלת החלטות ,עומס משימות והגדרה לא נכונה של
התפקיד בארגון ) .(Kawakami and Haratani 1999במחקרים שונים נמצא מתאם חיובי בין לחץ בעבודה
לתאונות בעבודה ) .(Kirkcaldy, Trimpop and Cooper 1997; Savery and Luks 2000כאשר מדובר בעובד
המשתמש ברכב חברה לצרכי העבודה ,הלחץ בעבודה יכול לתפוס מימד ספציפי יותר מאשר תחושת לחץ כללי.
קרי במקרה של נהיגה ניתן לדבר על לחץ במובן של ריבוי משימות נהיגה או זמן קצר לביצוע משימות אלו,בעוד
לחץ עבודה במובן הרחב יותר מתייחס לתחושות לחץ הנובעת מיחסי עבודה מתוחים ,שחיקה ,כשלון בהגדרת
מסגרת התפקיד ועוד Caird and Kline (2004) .טענו כי ריבוי משימות ועומס עבודה עלולים לגרום לליקויים
בתכנון הדרך ,חוסר הקפדה על שעות שינה והפסקות ,ואימוץ מהירות גבוהה מהרגיל .זו הסיבה שבמחקר שביצעו,
לחץ בעבודה נמדד במושגים של היכולת לתכנן את הדרך ,זמן הנסיעה ושעות העבודה ,והיווה חלק ממדד שנקרא
תמיכת הארגון .למדד זה לא נמצא קשר מובהק להתנהגות לא בטוחה במחקר .יחד עם זאת ללחץ העבודה
בגרסתו הכללית יותר ,תתכן השפעה מובהקת כפי שהוכח בתחום תאונות העבודה ) .(Flin, et al 2000דוגמאות
למשפטי הצהרה בשאלון (1 :ההנהלה מספקת זמן מתאים לביצוע המשימות באופן בטוח  (2מספר שעות העבודה
שלי מאפשרות לנהוג בבטחה ).(Caird et al, 2004
נהלי בטיחות :מדד זה מתייחס לתפיסת העובדים את חוקי בטיחות ,היחס שלהם לחוקים והיענות או אי
הענות לקיום הכללים .על פי המועצה האירופאית לבטיחות בתחבורה ,להאשמה של אדם יחיד בהפרת הכללים
אין השפעה משמעותית לבטיחות .לעומת זאת ,הבנת המניעים שהביאו להפרת הכללים ומצבים המזמינים פעולה
שכזו מצד אדם היא חשובה יותר ) .(ESTC 2003על החוקים והנהלים לשקף את המציאות בשטח ולשמש ככלים
25

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

להתנהגות בטוחה .פעמים רבות ,חוקים נתפסים ככלי ליצירת הגנה משפטית עבור הארגון ולא ככלי להתנהגות
בטוחה .דוגמה למשפטי הצהרה בשאלון הם" (1) :חלק מנהלי הבטיחות לא מעשיים" ) "(2יש צורך לפעמים לוותר
על נהלי הבטיחות בכדי לבצע את העבודה" ) .(Cox and Cheyne 2000מדד זה נכלל גם ב SCQ-MD-וגם הוצע
כגורם העשוי להשפיע על בטיחות בציי רכב ) (DFT,2004אולם עד עתה לא נמצא קשר מובהק בינו ובין הסיכון
למעורבות בתאונה.
יישום הבטיחות :לפעמים גם נקרא "מערך בטיחות" ) .(Safety Systemsהכוונה לסה"כ הגורמים שנועדו
לטפל ולמנוע אירועי בטיחות בארגון :בעלי תפקידים ,ועדות בטיחות ,הרשאות עבודה הן ברמת כוח-אדם והן
ברמת הכלים )מכונות עבודה( ,מדיניות בטיחות וציוד הבטיחות .מושג זה נמדד במחקרים ע"י שאלון בו נדרשו
המשיבים לדרג את שביעות רצונם בהתייחס לפרמטרים אלה .מערך הבטיחות בארגון מורכב מבעלי תפקידים
שעליהם הוטל להמליץ בפני ההנהלה על תקנות שונות ,לאכוף את התקנות ,לזהות סיכונים בשטח ולטפל בהם.
לבעלי תפקידים אלו צריכה להיות סמכות לפעול לטיפול בסיכונים והיכולת להפעיל סמכות זו ).(ESTC 2003
במחקר שהתמקד בקרב מנהלי בטיחות בארגונים נשאלו מנהלי הבטיחות באשר לגורמים העיקריים לתאונות
בדרכים .התשובות שלהם התמקדו בגורמים אישיים של העובד )חוסר שביעות רצון ,חוסר תשומת לב וכד'( ולא
בגורמים ארגוניים ,קרי גורמים הנמצאים באחריותם ) .(Knipling 2005תוצאה זו מבליטה את החשיבות של
טיב מערך הבטיחות בהקשר של בטיחות בציי רכב .גם במחקר שנערך עבור משרד התחבורה הבריטי )(DFT 2004
נמצאה השפעה גבוהה ליישום הבטיחות ,אולם לא צוינו מדדים של מידת ההשפעה ורמת המובהקות .גורם זה
כולל תחום רחב של נושאים )בעלי תפקידים ,הכשרה וציוד( אך על אף החשיבות שלו ,כאשר נמדדים גורמים
ספציפיים יותר ,יתכן ומדידת גורם זה תהיה מיותרת ) .(Flin et al 2000יתכן ובשל כך הוא לא נכלל בSCQ--
.MD
תקשורת:מושג זה כולל אוירה בה ניתן לדווח באופן חופשי על תקלות ,מדיניות של דלת פתוחה והעברה
חופשית של מידע על כל ההיבטים של נושא הבטיחות .זהו אחד המדדים הנפוצים במדידת אקלים הבטיחות )
 ,(Flin et al, 2000הנמדד גם בתחומים ספציפיים כמו מתקני קידוח ימיים ) (Cox and Cheyne 2000צוותים
רפואיים וצוותי טיס ) .(Gaba, et al. 2003דוגמה למשפטי הצהרה למדידת מושג זה הם" (1) :ההנהלה מספקת
לעובדים מידע רב בתחום הבטיחות"" (2) .ההנהלה מקיימת באופן סדיר אירועים לצורך עידוד המודעות
לבטיחות" ) .(Zohar and Luria, 2005גורם זה אף הוזכר  SCQ-MDהעוסק באקלים בטיחות ברכבי חברה .עד
עתה לא נמצאה עדות לקשר מובהק בין מדד זה לסיכון למעורבות בתאונת דרכים בארגון.
מחויבות ההנהלה :גורם זה מופיע במספר רב של מחקרים ) Cox and Cheyne, 2000; Mearns, et al
 (2000; Zohar and Luria 2005והוא אולי הגורם הנפוץ ביותר במדידת אקלים בטיחות .השפעת ההנהלה על
יצירת תרבות ארגונית בכלל ועל אקלים הבטיחות בפרט ,היא אחד המדדים החשובים בהערכת אקלים הבטיחות.
מנהלי הארגון אמונים על חלוקת התקציב ודירוג עדיפויות .לכן ,במידה רבה ,הם הקובעים את מיקום אקלים
הבטיחות בסולם העדיפויות הארגוני.מדד זה מתייחס לתפיסת העובדים את ההנהלה ,פעולות והתנהגות ההנהלה
בהתייחס לבטיחות בארגון .דוגמה למשפטי הצהרה בשאלון הם" (1) :צעדים לתיקון ננקטים תמיד כאשר מובאת
לידיעת ההנהלה בעיה בתחום הבטיחות"" (2) .הנהלה מבטאת דאגה רבה כאשר נהלי בטיחות לא מקוימים
בפועל" .(Cox and Cheyne 2000) .הקשר של גורם זה לרמת הבטיחות בנהיגה הוזכר גם הוא במספר מחקרים
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)טבלה  ,(3ואף נמצא קשר בינו ובין התנהגות מדווחת ) ,(Machin and De Souza 2004אולם טרם הוכח קשר
ישיר בין גורם זה לסיכון למעורבות בתאונה.
יחסי הנהלה-עובדים :הכוונה היא ליחסי אמון בין העובדים להנהלה .גורם זה הוזכר ב SCQ-MD-אולם
לא הוזכר כגורם משמעותי במחקרים אחרים שעסקו בבטיחות בציי רכב בארגון )טבלה  .(3בתחום של מדידת
אקלים הבטיחות הוזכר גורם זה ע"י  Mearnsוחברים ),(2000באופן מעט שונה כ"תפיסת יכולת המנהל" .במדידת
גורם זה השתתפו פריטים כמו "אני בוטח במנהל שלי" ,או " המנהל רגיש לבעיות אישיות של העובדים בצוות".
סיכום :העניין במחקר העוסק באוכלוסיית נהגי ארגונים הולך וגובר עקב היקף הנסועה שלהם והסיכוי
הגדול יותר למעורבות בתאונה .מעט מאוד ידוע על גורמי הסיכון של נהגים המשתמשים ברכב ארגון .יש לזכור
שבמרבית המקרים מדובר באנשים נורמטיביים בגילאי עבודה )לא צעירים מידי או מבוגרים מידי( שהתקבלו
לעבודה בארגון .בהרבה מקרים הם גם מנהלים חיי משפחה .ולכן גורמי הסיכון שלהם לאו דווקא זהים לאלו של
נהגים צעירים ,מבוגרים ,עבריינים מועדים וכן הלאה .מקצת המחקרים שנעשו באשר לגורמי הסיכון של נהגי
ארגונים התמקדו בעיקר בארגונים בהם הנהגים הם נהגים מקצועיים .נמצא שיש קשר בין מחויבות ההנהלה
להתנהגות לא בטוחה אצל נהגי מוניות ) .(Machin and De Souza 2004עוד נמצא שנהגים מדווחים על כך שהם
נוהגים באופן "מתון" יותר ברכב חברה לעומת ברכבם הפרטי ).(Newnam Watson and Murray 2002, 2004
עבודה ראשונית בתחום האקלים הארגוני נעשתה ע"י קבוצת חוקרים מאוסטרליה שבנו שאלון ייחודי עבור
האקלים הארגוני בהקשר של בטיחות בדרכים

) .(Wills, Biggs and Watson, 2005הם מצאו קשר בין

האקלים הארגוני להתנהגות מדווחת ) ,(Wills, Biggs and Watson, 2004אולם מעט ידוע עדיין באשר לאילו
מרכיבים של אקלים הבטיחות יש השפעה גדולה יותר מאחרים .מחקרים ודוחות ממשלתיים שהתבססו על דעת
חוקרים ומומחים אחרים באשר להשפעה של גורמים אלו )בדרך כלל לא נעשה ניתוח אמפירי( מדגישים את
הגורמים הבאים :מחויבות ההנהלה לבטיחות  ,לחץ עבודה  ,תקשורת בתחום הבטיחות ונהלי בטיחות.
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 .2מטרת המחקר
התנהגות הנהג מושפעת ממספר רב של גורמים ,ביניהם גורמים דמוגראפיים :מגדר ,גיל ושייכות אתנית
).(Gidron et al, 2003; Glendon and Cernneca ,2003; Kweon and Kockelman, 2003; Williams 2003
גורמים סביבתיים :חלקות הכביש ,סוג הכביש -מהיר או לא ), (Kuge et al 1995מועד הנסיעה  -יום או לילה
) ,(Williams, 2003מהירות הנסיעה ) (Haglund and Aberg 2000; Kuge et al 1995; Spek et al, 2005ומצב
הנהג בזמן הנהיגה :למשל עייפות ,שכרות ועצבנות ) Gidron et al, 2003; Mann et al,2001; McGarva and
 .(Steiner ,2000; Oron-Gilad and Shinar 2000מחקר זה מתמקד בקשר בין מאפיינים של נהגי רכב חברה על
פי דיווח עצמי )שאלון( לקצב אירועי נהיגה לא רצויים המזוהים ע"י מכשיר אלקטרוני בשם הקופסה הירוקה.
מאפייני הנהגים מדיווח עצמי כוללים מדדים עבור היחס לבטיחות  ,דעות על אקלים הבטיחות בארגון והתנהגות
מדווחת .את מטרת המחקר ננסח באופן הבא:
בחינת הקשר בין דעות סובייקטיביות על אקלים הבטיחות בארגון ,היחס לבטיחות בנהיגה והתנהגות מדווחת
בנהיגה ,לבין מדדים של התנהגות הנהג הנמדדים בזמן אמת
 .2.1השאלון
המאפיינים של נהגי רכב חברה בהם נעסוק מאוד מגוונים ,חלקם לאו דווקא ייחודיים לנהגירכב חברה:
היחס למהירות ,שתייה ונהיגה ,הנטייה לבצע עבירות תנועה ועוד .מאפיינים אלו נבדקו במגוון של מחקרים
העוסקים בהתנהגות הנהג ולכן אפשר לסווג אותם כ"שכיחים" יותר .לצורך עבודה זו פותח שאלון הכולל פריטים
שנועדו לבחון את יחס הנהג לנושאים אלו .בנוסף שולבו בשאלון פריטים המתייחסים לאקלים הבטיחות בארגון.
נמצא ,כי לארגון יש השפעה על הסיכוי למעורבות בתאונת עבודה ) Edkins and Pollock, 1996; Flin, et al,
 .(2000; Lundstrom, et all, 2002; Mearns et al, 2003יחד עם זאת ,חסר ידע מחקרי לגבי ההשפעה של אקלים
הבטיחות לגבי ציי רכב ארגוניים בהם הנהגים הם לא נהגים מקצועיים )כמו נהגי מוניות ואוטובוסים( .אקלים
הבטיחות מוגדר כאוסף ערכים ,נורמות ,אמונות ,רעיונות והתנהגויות המשותף לעובדי הארגון ושיש לו השפעה על
חשיפתם לסיכון ובסופו של דבר על הסיכוי לתאונה )  .(Wills, Biggs and Watson, 2005מהגדרה זו נובע כי
האקלים הארגוני הוא מעין אגרגציה על סך הדעות הסובייקטיביות של העובדים לגבי מחויבות ההנהלה לבטיחות,
לחץ עבודה ועוד .השאלון שפותח מבוסס על מספר שאלונים קיימים .תהליך פיתוח השאלון ,הכולל את בחירת
הפריטים והנושאים וכן הערכת התכונות הפסיכוטכניות של השאלון מתואר בפירוט בפרק  .5לאחר תהליך
הפיתוח וניתוח הגורמים ,הפריטים בשאלון התכנסו למספר נושאים :הנטייה לבצע עבירות תנועה ,היחס
למהירות ואלכוהול ,היחס לאכיפה ,היחס ליכולת הנהג ל"כופף את החוקים" כאשר המצב מרשה זאת ,דעות
סובייקטיביות לגבי ניהול לחץ העבודה בארגון ,והמידה בה ההנהלה מחויבת לבטיחות בנהיגה.
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 .2.2הקופסה הירוקה למדידת התנהגות הנהג בזמן אמת
התנהגות הנהג בעבודה זו נמדדה ע"י מערכת תיעוד המותקנת ברכב .המערכת בשם הקופסה הירוקה
מסוגלת לזהות "אירועי נהיגה לא רצויים" כמו בלימות והאצות חריגות ,מעברי נתיב וסיבובים חדים .לשימוש
במידע הזה שני יתרונות עיקריים :ראשית ,מכיוון שמדובר במכשיר אלקטרוני נוכל לקבל מידע אובייקטיבי על
התנהגות הנהג ,במקום מידע מדיווח עצמי שיתכן ומושפע מהטיה של המשיב )כמובן שלגבי הדעות של הנהג לא
נמצא פתרון טכנולוגי ,בינתיים ,להימנע מהטיה זו( .שנית ,המידע המתקבל מהקופסה הירוקה מאוד מפורט
)ברמת הנסיעה( ומכאן שנוכל לנתח הרבה מאוד מדידות עבור כל נהג תוך התחשבות ,כמובן ,גם במשך הנסיעה.
שלישית ,אקלים הבטיחות ויחס הנהג לנושאי בטיחות )מהירות ,אלכוהול (....יכולים להשתנות עם הזמן.
במחקרים המחפשים את הקשר בין מאפיינים אלו ,להיסטוריית התאונות והעבירות מניחים כי הדעות לא השתנו
במשך הזמן .בשל רמת הפירוט המתקבלת ממערכת המידע האלקטרונית נוכל להסתפק בתקופה קצרה יותר בה
הנחה זו סבירה יותר.
השימוש במחקר במערכות תיעוד המותקנות ברכב אינו חדש .מערכות תיעוד המותקנות ברכב )In-
 (vehicle data recorders-IVDRהם מכשירים המקליטים מידע על תנועה ,שליטה וביצועים של הרכב (Correia,
 .et al. 2001המידע מנותח על מנת לזהות דפוסי התנהגות ,שיחד עם קבוצה של חוקי החלטה ,מפעילים פונקציות
שונות לעזרת הנהג בתפעול הרכב ). (Van der Heijden and Van Wees 2001להלן מספר דוגמאות למידע שניתן
להפיק ממערכות אלו מתוך ) Chidester, Hinch and Roston (2001ו:NHTSA (2001) -
•

תנועת הרכב :וקטורי מהירות ותאוצה קדימה אחורה ולצידי הרכב.

•

שליטת הנהג :מדידת תפעול הבלמים ,והשליטה בהגה.

•

עבודת המנוע – בדרך כלל סיבובים לדקה.

•

מצב מערכות הבטיחות :כריות אויר ,חגורות בטיחות ומערכת .ABS

•

מיקום הרכב – בעזרת מערכת המבוססת למשל על .GPS

•

זמן הנסיעה

•

תיעוד ויזואלי של חוץ ופנים הרכב
 (National Highway Traffic Safety Administration) NHTSAערכו לאחרונה מחקר רחב היקף

במסגרתו הותקנו ב 100-כלי רכב מצלמות וידאו ,חיישני ראדאר GPS ,וחיישנים המתעדים את מיקום הרכב על
הנתיב .במהלך המחקר נאסף מידע מהחיישנים במשך  13חודשים וכלל תיעוד של  82תאונות 762 ,כמעט תאונות
ומעל  42,000שעות נסיעה ) .(Neale et al. 2002מספר מחקרים עשו שימוש במידע שהתקבל כבר פורסמו ובהם
ידע בתחומים שונים  -הסכנה הטמונה בעיסוק במשימה משנית למשימת הנהיגה )(Klauer, et al. 2006
מאפיינים של תאונות קדים-אחור ) ,(Lee, et al. 2007הבדלים בהתנהגות של נהגים עם תאונות ונהגים ללא
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תאונות ) (Klauer, et al. 2009וניתוח תאונות הקשורות למעברי נתיב ).(Fitch, et al. 2009תוצאות אלו
מדגימות כיצד השימוש בחיישנים מאפשר לחזק את ההבנה שלנו באשר להתנהגות הנהג.
המחקר של  NHTSAעשה שימוש בחיישנים לצורך איסוף מידע בלבד .ישנן מערכות מתקדמות יותר
המנתחות מצבים מורכבים בסביבת הרכב ומציגות את המידע לנהג או משתמשות בו כדי להתערב באופן פעיל
בפעולת הנהיגה .למשל ,מערכות המשמשות לחיזוק יכולות הראיה של הנהג )למשל בעזרת מצלמות( ,התראה
לשמירה על נתיב ,שמירה על מרחק מהרכב שלפנים ,מערכות המגבילות את מהירות הנסיעה ,ומערכות המונעות
התנגשות על ידי התרעה ואף הפעלה אוטומטית של הבלם .ישנן גם מערכות האוספות מידע על אירועי נהיגה
חריגים בכדי לתת משוב ולאפשר שיפור לעתיד והשגחה של מנהלי ציי רכב .מספר מערכות כבר נבחנו במחקר.
 (1999) Lehmann and Reynoldsדיווחו על מספר  case studiesבהם התקנת מערכות בציי רכבים שונים גרמה
לירידה של בין  20%ל 30%-במספר התאונות לשנה ואף ירידה משמעותית יותר בעלויות הקשורות לתאונות
)טיפולים ,תיקונים וקניה של ציוד חדש( .ירידות דומות במספר התאונות דווחו עבור סוגים שונים של מערכות ע"י
) Musicant, Lotan and Toledo (2007) ,Wouters and Bos (1997ו.Toledo Musicant and Lotan (2008)-
הקופסה הירוקה ,משתמשת במידע מחיישני מהירות )קצב מדידה של פעם בשנייה( ותאוצות בשני צירים
)בקצב מדידה של  40פעם לשנייה( .המידע הרב מהחיישנים מוזרם למעבד מרכזי המותקן גם הוא ברכב .במעבד,
אלגוריתמים של זיהוי רצפים ממומשים בכדי לזהות אירועי נהיגה לא רצויים )בלימה ,סיבוב חד ימינה ,מעבר
נתיבים ועוד( .המידע על האירועים נאסף בזמן אמת בבסיס נתונים עבור כל נסיעה ונסיעה ועבור כל נהג ונהג .שרת
אפליקציות משתמש במידע בכדי ליצור מדדים ונתונים סטטיסטיים שונים .לדוגמה – מספר האירועים על פי סוג
שהיו לנהג השבוע ,קצב האירועים ,חלוקה על פי שעות היום וכן בהשוואה לממוצע בצי הרכב .המידע מדווח
למספר בעלי עניין )הנהג עצמו ,מנהל הבטיחות בצי הרכב ,חברות ביטוח או חוקרים( באמצאות מספר ערוצי
תקשורת :חיווי ברכב בזמן אמת ,SMS ,דואר אלקטרוני ,ואתר אינטרנט מוגן בסיסמה .דוגמה לדוח מאתר
האינטרנט באיור . 16באיור ,כל ריבוע מסמן נסיעה כאשר בציר ה X-היום בחודש ובציר ה Y-מספר הנסיעות
באותו היום .הנסיעות צבועות בהתאם בירוק ,צהוב ואדום ,בהתאם לציון שלהם .פרוט מפורט באשר לפרמטרים
השונים שקבעו את סיווג הנסיעה ,וכן מדדים שונים כמו קצב האירועים וסיווג הנהג לצד שעות הנסיעה ומספר
הנסיעות באותו החודש גם הם מדווחים.

איור  16דוגמה לדוח נהג חודשי
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במספר מחקרים נבחן הקשר בין קצב האירועים של הקופסה הירוקה לסיכון למעורבות בתאונה ) Lotan
).(and Toledo 2005,2006, Musicant, Lotan and Toledo 2007, Toledo, Musicant and Lotan 2008
לאחר שהוכח כי למדדים שמספקת הקופסה הירוקה יש תוקף תוכני )קשר לסיכון למעורבות בתאונה( נפתחה
האפשרות להשתמש במידע המתקבל מהקופסה הירוקה בכדי לגלות ידע חדש על התנהגות הנהג .כך למשל נמצא
כי למתן משוב מהקופסה הירוקה,.יש השפעה חיובית על קצב האירועים הלא רצויים באוכלוסיית הנהגים
הצעירים ) ,(Musicant and Lampel 2010יש קשר בין קצב האירועים של הורים לילדים באותה משפחה )
 (Prato, Lotan and Toledo 2009ואף השפעה למידה בה הורים דואגים להיות מעודכנים באופן הנהיגה של
ילדיהם ) .(Prato, et al. 2009מחקרים אלו ממחישים שבעזרת המידע שמספקת הטכנולוגיה ניתן לבצע ניתוחים
סטטיסטיים מעניינים בכדי להעשיר את הידע המחקרי בתחום של התנהגות הנהג והגורמים המשפיעים עליה.
 .2.3המדגם
שני מדגמים של נהגים שימשו לצורך ניתוח נתוני ההתנהגות .המדגם הראשון הוא מדגם של  109נהגי רכב
פרטי בישראל  .נהגים אלו לאו דווקא נוהגים ברכב חברה .המטרה בניתוח ההתנהגות שלהם הייתה להעמיק את
הידע באשר למאפיינים של המידע המתקבל מהקופסה הירוקה .מכיוון שמכשירים כמו הקופסה הירוקה פותחו
ונמצאים בשימוש רק בשנים האחרונות ,אין הרבה ידע באשר למאפיינים הייחודיים של המידע המתקבל מהם,
על מספר האירועים הלא רצויים .בניתוח הנתונים של מדגם זה התמקדתי בחקר הכלים הסטטיסטיים
המתאימים לנתח מידע כזה .בחנתי מספר מאפיינים של קצב האירועים הקשורים למין הנהג ולזמן הנסיעה בכדי
להחליט האם כדאי לקחת בחשבון מאפיינים אלו כאשר נעבור לניתוח ההתנהגות של נהגים ברכב חברה .מניתוח
הנתונים שנעשה ,נמצא ידע חדש אודות התנהגות הנהג שפורסם במספר כנסים ואף בגיליון של הTransportation -
 .Research Part Fפרוט נרחב על הממצאים בפרק .3
המדגם השני הוא מדגם של נהגים המשתמשים ברכב חברה לצורך עבודתם ושהנהיגה היא חלק בלתי
נפרד מהשגרה היומית שלהם .יחד עם זאת לא מדובר בנהגים מקצועיים כמו נהגי אוטובוסים ,משאיות ומוניות.
דרישה נוספת היא שבכלי הרכב שלהם מותקנת הקופסה הירוקה .יש לזכור ,שנכון לתקופה בה חיפשתי ארגון בו
אוכל לבצע את המחקר )שנת  ,(2008מספר ארגונים בודדים בעולם השתמשו בקופסה הירוקה ובדרך כלל היה
מדובר בשלבי ניסוי או הטמעה ראשונית בארגון .לבסוף ,אותר ארגון הממוקם בבריטניה בו ההנהלה הסכימה
להשתתף במחקר .בסוף שנת  2006הוחלט ע"י הנהלת הארגון להתקין קופסאות ירוקות בכלי רכב של חטיבה אחת
בה עובדים מהנדסי אנטנות .במסגרת תפקידם הם נדרשים לנסוע ברחבי בריטניה ולתקן אנטנות .הרכב )מסוג
 - Ford Rangerאיור  ( 17משמש הן לצרכי עבודה ,הן לצרכי קוממיות )הגעה אל ומהעבודה ( וגם לצורך נסיעות
אישיות ,בלילה או בסופי שבוע.
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איור  Ford Ranger 17הרכב שבשימוש אוכלוסיית המדגם

כל המשתתפים במחקר הם גברים בגילאים  20עד ) 59ממוצע  39.7וסטיית תקן  .(8.32הם נוסעים הרבה
במשך היום עם ממוצע של  78.92מייל ליום )סטיית תקן  .(31.6הנהגים במדגם מועסקים בחברה לפחות שנה לפני
תאריך הפצת השאלון .אני מעריך שמשך זמן של שנה הוא מספיק לצורך הכרת הארגון ,כך שהתשובות לשאלות
בנושא האקלים הארגוני הן רלוונטיות .לנהגים בארגון נשלח דואר אלקטרוני באמצעות מערכת שאלונים שפותחה
במיוחד עבור מחקר זה .בדואר האלקטרוני שקיבלו ,מפורטת בקשה להשתתף במחקר אקדמי בתחום הבטיחות
בנהיגה .הובטח להם כי המידע יישאר חסוי וישמש למטרות המחקר בלבד .בכדי להשתתף לחצו הנהגים על קישור
לדף אינטרנט שצורף לדואר האלקטרוני .הקישור הפנה אותם לשאלון עצמו .שתי תזכורות נשלחו למשיבים בכדי
לעודד אותם להשתתף במחקר ,אחרי שבועיים ואחרי ארבע שבועות .בסה"כ היו  110משיבים המהווים 65%
מהנהגים בארגון.
 .2.4שלבי המחקר
שלבי המחקר מתוארים בפרקים הבאים באופן הבא :פרק  3עוסק בנתונים המתקבלים מהקופסה
הירוקה עבור המדגם הראשון של נהגי רכב פרטי בישראל – הפרק עוסק בהתאמת מודל תיאורטי להתפלגות של
קצב האירועים ביותר מ 100,000-נסיעת וכן בהשפעה של משך הנסיעה ,מין הנהג וזמן הנסיעה )זמן היום ויום
בשבוע( על קצב האירועים .בפרק זה התמקדתי במאפיינים של קצב האירועים בנסיעה ולצורך כך הנחתי אי תלות
בין הרשומות .הנחה זו הותרה בפרק  .4המודלים שפותחו בפרק  3עזרו לחזק את ההבנה באשר למאפיינים של
קצב האירועים ולמשתנים שיש לקחת בחשבון כאשר מנתחים את המידע אודות קצב האירועים הלא רצויים .פרק
 4עוסק בנתונים של נהגי חברה המהווים את מוקד העניין בעבודה זו .בפרק זה הסתמכתי על המידע שהתגלה
בפרק  3אודות המאפיינים של קצב האירועים ,שיפרתי את המודלים תוך כדי התרת הנחת האי תלות בין
הרשומות .בהסתמך על ניתוח הנתונים בפרק זה המלצתי על מספר מאפייני התנהגות לנהג ,אותם השוותי לנתוני
השאלון .פרק  5עוסק בנתוני השאלון ,הפרק יכלול הסברים לגבי הגורמים מתוך אקלים הבטיחות ,היחס
להתנהגות בנהיגה והתנהגות מדווחת שנכללו בשאלון .נדון בתכונות הפסיכוטכניות של השאלון וכן בקשרים בין
הגורמים השונים .לשאלון זה יש ייחודיות הן בשל מגוון הגורמים מתחומים שונים הנכללים בו והן בשל ממצאים
הקשורים לאופן בו ניתן לחלק נהגים לקבוצות על פי המאפיינים שלהם .הממצאים הוגשו לפרסום ב-
 .Transportation Research Part Fפרק  6עוסק בקשר שבין נתוני השאלון לנתוני ההתנהגות שנאמדו ע"י
הקופסה הירוקה .בפרק נסקור מספר מודלים סטטיסטיים המתארים את הקשר בין דיווחים עצמיים )שאלון(
להתנהגות בפועל )קופסה ירוקה( .פרק  7יחתום עבודה זו עם דיון ומסקנות באשר לתוצאות שבפרקים  3עד .6
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 .3ניתוח נתוני הקופסה הירוקה עבור מדגם של בעלי רכב פרטי בישראל
מידע על אירועי נהיגה לא רצויים התקבל ממכשיר אלקטרוני בשם הקופסה הירוקה .בשל החדשנות
הטכנולוגית של מכשירים אלו אין עדיין ידע נרחב באשר למאפיינים של המידע שהם מספקים ,ומספר שאלות
תרם נענו :כל כמה זמן מתרחשים אירועי נהיגה לא רצויים? האם יש הבדלים בין גברים ונשים ,בין נסיעות יום
לנסיעות לילה? מה ההתפלגות המתארת את מספר האירועים הלא רצויים שקורים בנסיעה? ואולי השאלה הכי
חשובה בשלב זה  -אילו כלים סטטיסטים ניתן ליישם בכדי לנתח את המידע הייחודי אודות אירועי נהיגה לא
רצויים? בכדי לענות על שאלות אלו ניתחתי מידע שנאסף במשך  6חודשים עבור  109נהגים ) 86גברים ו 23-נשים(
שבכל חודש הם נהגו לפחות  5שעות בלפחות  5נסיעות .התמקדתי ב 117,195-נסיעות שמשכן בין  2ל 90-דקות
) 95%מכלל הנסיעות( .לכל רכב יש נהג עיקרי .בהעדר אלטרנטיבה אחרת ,הנחתי כי כל הנסיעות באותו רכב בוצעו
ע"י אותו הנהג .עבור כל נסיעה נתון מועד תחילת הנסיעה ,משך הנסיעה )ברזולוציה של דקות( ומספר האירועים.
הנחה נוספת נוגעת לתלות בין הרשומות של אותו הנהג .בפרק זה הנחתי כי הרשומות על הנסיעות הן בלתי
תלויות .למרות אי הדיוק הנובע מהנחה זו כיילתי מספר מודלים אינפורמטיביים שהתאמתם לנתונים נבחנה
בשיטות שונות .ההנחה לגבי האי-תלות מותרת בפרק  4העוסק במודלים הקשורים להתנהגות נהגי רכב חברה.
 .3.1התאמת מודל למספר האירועים בדקת נסיעה
באופן כללי ניתן להניח שככול שהנסיעה ארוכה יותר ,יש סיכוי רב יותר לבצע אירועים חריגים במהלך
הנסיעה .ראשית נבחן את ההנחה כי בנסיעות ארוכות יש מספר רב יותר של אירועים .איור  18מציג את שכיחות
האירועים )באחוזים( כנגד אורכי נסיעה שונים.
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איור  18התפלגות מספר האירועים לפי קטגוריה של משך הנסיעה
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על פי האיור ,הסיכוי ל 0-אירועים בנסיעה באורך  2דקות )צבע כחול( הוא קרוב ל ,90%-לעומת זאת
הסיכוי לקבל  0אירועים בנסיעה של  10דקות )צבע צהוב( הוא קצת מתחת ל .70%-בחרתי להציג את האירועים עד
טווח של  8משיקולים של בהירות הגרף .אין להסיק מאיור זה את שכיחות משך הנסיעה! אלא את הסיכוי
באחוזים לקבל  kאירועים בהינתן משך נסיעה .על פי האיור ,ככול שהנסיעה ארוכה יותר השכיחות של מספר
אירועים גבוה יותר עולה .נוסף על כך עבור כל אחד ממשכי הנסיעה בין  2ל 30-דקות ההתפלגות היא א-סימטרית.
תוצאה זו נבחנה גם עבור משכי נסיעה גבוהים יותר ונמצא כי התמונה דומה.
איור  19מציג,באופן דומה ,את הסיכוי לקבל מספר אירועים ) kהמיוצג ע"י הקווים הצבעוניים( בהינתן
משך נסיעה .התמונה חוזרת על עצמה כאשר נראה כי הסיכוי לאפס אירועים קטן ככול שמשך הנסיעה גדל ,בעוד
שהסיכוי לאירוע אחד או יותר גדל ככול שהנסיעה ארוכה יותר.
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איור  19הסיכוי למספר אירועים  Kלפי משך הנסיעה
מאיור  19עולה כי יתכן וקיימת חוקיות בהתנהגות של מספר האירועים ,שכן נראה שיש מגמה בהתנהגות
)ככול שהנסיעה ארוכה יותר הסיכוי ל 0-אירועים נמוך יותר( .השאלה היא כיצד ניתן למדל את הקשר בין מספר
האירועים למשך הנסיעה .או האם ניתן להתאים מודל תיאורטי לסיכוי לקבל מספר אירועים  kכאשר נתון זמן
הנסיעה? מכיוון שמדובר במשתנה של ספירה )מספר אירועים( ,הבחירה בהתפלגות הפואסונית או הבינומית
שלילית נראתה מתאימה .נבחן תחילה האם ההתפלגות הפואסונית )הפשוטה יותר( מתארת בצורה טובה את
התפלגות מספר האירועים לנסיעה .רקע תיאורטי קצר :התפלגות פואסון היא התפלגות של משתנה מקרי בדיד,
הקרויה על שם המדען הצרפתי סימאון דני פואסון .התפלגות זו תלויה בפרמטר אחד שמשמעותו תוחלת מספר
ההצלחות ומתארת את התפלגות מספר הצלחות  xבסדרה של ניסויי ברנולי המתרחשים ביחידת מדידה כלשהי
)יחידת זמן ,אורך ,שטח נפח ,או כל יחידת מדידה אחרת( .כאשר הסיכוי לקבל  kהצלחות ,מתפלג פואסון על פי
הנוסחה הבאה:

k=0,1,….

 λ K  −λ
 e
p( X = k ) = 
 K! 
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התפלגות פואסון קשורה בהתפלגות בינומית .הקשר בין התפלגות פואסון להתפלגות בינומית מוגדר
באופן הבא :כאשר במרחב כלשהו ,נבצע  nניסויי ברנולי בלתי תלויים וכאשר הסיכוי להצלחה בכל ניסויי הוא ,p
תוחלת מספר הצלחות היא  .npאם נגדיר למשל כל שנייה כניסוי בו אנו יכולים להצליח או לא להצליח ,אז  nהוא
מספר השניות .את הסיכוי להצלחה  pנגדיר כ) λ/n -מספר הצלחות ליחידת זמן( ואת ההתפלגות הבינומית נגדיר
באופן הבא .X~Bin(n, λ/n) :נבחן מה המשמעות של מספר ניסויים "גדול מאוד" בהתפלגות בינומית ע"י פתרון
הגבול הבא:
=
−k

 λ
1 − 
n


n

n −k

 λ
1 − 
n


k

 n  λ   λ 
Lim    1 − 
n − >∞ k  n  
n





 λK
!n

n − >∞ ( n − k )! K !  n K


 λK   λ  n  λ  −k
 K 

 1 −  1 −  = 1 *  λ  e − λ * 1
 K!  
 K! 
n 
n





*

= Lim

!n
(n − k )!n K

= Lim

∞> n −

התקבלה הנוסחה להתפלגות פואסון כאשר תוחלת מספר ההצלחות היא . †λנוסחה זו מתאימה למקרים
בהם נסתכל על מרחב יחידת זמן קבועה ,כך למשל נוכל להתבונן על מרחב של דקה ולבחון את מספר ההצלחות
בדקה ,אולם נוכל להכליל את הנוסחה גם לשתי דקות .אם תוחלת מספר ההצלחות בדקה הוא  , λתוחלת מספר
ההצלחות בשתי דקות יהיה  .λ*2אם מספר הדקות הוא  tנוכל לכתוב את הנוסחה באופן הבא:
( λ t ) K − λt
e
!K

= ) p( x = k

אחת התכונות של ההתפלגות הפואסונית היא שהממוצע והשונות של מספר האירועים בנסיעה שווים .על
פי איור  , 20לכל משך נסיעה נתון ,השונות של מספר האירועים גבוהה מהממוצע ולכן הבחירה בהתפלגות
הפואסונית אינה טובה .נבחן אם כן את ההתפלגות הבינומית שלילית.

n

 λ
* זהות ידועה Lim1 −  = e −λ
∞>n −
 n
† אם נחזור להתפלגות הבינומית התוחלת של מספר ההצלחות היא  npאז E(x)=np=n*λ/n=λ
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איור  20הממוצע והשונות של מספר האירועים כנגד משך זמן הנסיעה
ניתן למצוא מספר נוסחאות המתארות את ההתפלגות הבינומית השלילית )או התפלגות גמה-פואסון כפי
שהיא מוזכרת במספר מקורות( .אחת הנפוצות היא הנוסחה הבאה:
) Γ(k + α
λ k
α α
(*
(* )
)
α +λ
α +λ
) k! Γ(α

כאשר  λמתאר את מספר "הצלחות" או אירועים ביחידת זמן .ו-
המחשת הקשר בין התפלגות זו להתפלגות פואסון נבחן את הגבול הבא:

α

= ) P( X = k

הוא פרמטר משוחרר ממימד .לצורך

) Γ(k + a
λ k
a a
(*
(* )
)
) k! Γ(a
a+λ
a+λ

= ) P( X = k

Lim
∞ > a−

Lim λ k
) Γ(k + a
1
(*
)a
k
) a − > ∞ k! Γ ( a ) * ( a + λ
1+ λ
a

λk
*1 * e −λ
!k

=

התקבלה הנוסחה להתפלגות פואסון .מכאן שהתפלגות פואסון היא גבול של ההתפלגות הבינומית.
הנוסחה לשונות של התפלגות זו היא  . λ (1 + λ a) :ניתן לראות כי השונות של ההתפלגות הבינומית השלילית היא
לפחות כמו

λ

ובמקרה ש  αשואף לאינסוף ,נקבל שונות השווה לממוצע כמו במודל הפואסוני .מכאן שההתפלגות

הבינומית שלילית מהווה הכללה של התפלגות פואסון ומאפשרת שונות גדולה מן התוחלת .תכונה זו מתאימה
למתואר ע"י נתוני הממוצע והשונות שהוצגו באיור  . 20לכן ,נבחן התאמת המודל הבינומי שלילי להתפלגות
מספר האירועים בנסיעה .ההתפלגות הבינומית שלילית עבור הסיכוי לקבל מספר אירועים  kכאשר נתון זמן
נסיעה  ,tנתונה ע"י הנוסחה הבאה:
) Γ(k + a
λt k
a a
(*
(* )
)
) k! Γ( a
a + λt
a + λt

= ) P( X = k
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בדומה למקרה של התפלגות פואסונית תוחלת מספר האירועים מיוצגת ע"י הביטוי  . λtכאשר  λהוא
מספר האירועים לדקה ו t -מייצג את משך זמן הנסיעה .ההנחה היא שלכל משך זמן הנסיעה שנציב בנוסחה ,קצב
האירועים  λזהה .הנחה זו נבחנה ע"י ניתוח של הנתונים באיור  . 21האיור מציג את מספר האירועים לדקה
)  (EF=Events Frequencyכנגד משך זמן הנסיעה )בין  2ל 90-דקות(.
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איור 21מספר אירועים לדקה )בנקודות( ורווח סמך ) (α=0.05כנגד זמן הנסיעה
על פי האיור ,יש הבדל משמעותי בין קצב האירועים של  ~0.09אירועים לדקה בנסיעות קצרות )2-4
דקות( לקצב האירועים של  ~0.03אירועים לדקה בנסיעות ארוכות ) 80-90דקות( .קיימת מגמה של דעיכה בקצב
האירועים ככל שמשך הנסיעה גדול יותר .מגמת הדעיכה משמעותית יותר עד ערכי משך נסיעה של  10דקות ולאחר
מכן מגמת הדעיכה מתמתנת .תוצאה זו סותרת את ההנחה כי קצב האירועים הוא קבוע עבור משכי נסיעה שונים.
מתמונה זו עולה כי כל דקת נסיעה נוספת תורמת פחות לסך האירועים הלא רצויים בנסיעה .האם באמת כך?
בכדי לחקור הנחה זו בחנו את מספר האירועים הממוצע בכל דקה מתחילת הנסיעה עד סוף הנסיעה .באיור 22
מוצגים נתונים אלו עבור נסיעות שמשכן  10ו 15-דקות לדוגמה.
0.10
0.08
0.06
EF
0.04
0.02
0.00

15 minute trips

0.10
0.08

10 minute trips

0.06
0.04
0.02

EF

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

9 10

)Time from trip beginning (minute

8

7

6

5

4

3

2

1

)Time from trip beginning (minute

איור  22מספר ממוצע של אירועים בכל דקה מתחילת הנסיעה
על פי דוגמאות אלו ,קצב האירועים בקצוות הנסיעה )תחילה וסוף הנסיעה( גבוה יותר מאשר קצב
האירועים באמצע הנסיעה .תופעה זו התקבלה גם עבור משכי נסיעה אחרים .באיור  23מוצג קצב האירועים בכל
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אחת מחמש הדקות הראשונות ומחמש הדקות האחרונות בנסיעות שאורכן גדול מתשע דקות ) (N=85190בכדי
למנוע חפיפה.
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איור  23קצב אירועים ממוצע בחמש הדקות הראשונות )משמאל( והאחרונות )מימין( בנסיעה
בשתי הדקות הראשונות ,קצב האירועים גבוה יותר לעומת  3הדקות שלאחריהן .בסוף הנסיעה ,החל
מהדקה השלישית מהסוף קצב האירועים גבוה יותר לעומת קצב האירועים בדקות שלפני .בדקה האחרונה קצב
האירועים נמוך מהצפוי .הסיבה לכך כנראה "מלאכותית" כתוצאה מכך שהקופסה הירוקה מדווחת על סיום
הנסיעה באיחור של מספר שניות.
מאחר וקצב האירועים לאורך הנסיעה לא קבוע ,הוחלט להסתכל של שני מקטעי נסיעה בנפרד .קצות
הנסיעה ) 2דקות ראשונות ו 3דקות אחרונות( ואמצע הנסיעה )משך הנסיעה ללא הקצוות( .באיור  24מוצג קצב
האירועים בכל הנסיעה )כפי שמוצג באיור  ( 21ובאמצע הנסיעה )אפשרי מנסיעות שאורכן  6דקות או יותר( כנגד
משך הנסיעה .המטרה היא לבחון באיזו מידה ההנחה על קצב אירועים קבוע במשך הנסיעה היא סבירה יותר
לאחר החלוקה למקטעים.
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איור 24קצב אירועים ממוצע באמצע הנסיעה ובכל הנסיעה כנגד משך הנסיעה
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כצפוי ,קצב האירועים באמצע הנסיעה הוא נמוך יותר ,תוצאה זו בולטת יותר עבור נסיעות קצרות ,כאשר
קצב האירועים נמוך ב 15%-עבור משכי נסיעה של  11עד  20דקות )מ 0.056-עד  0.048ללא קצוות הנסיעה( .עבור
נסיעות ארוכות יותר שבין  81עד  90דקות ,הירידה בקצב האירועים היא ב 6%-בלבד) .מ 0.034-ל 0.032-אירועים
לדקה( .על אף שעדיין ניתן להבחין במגמה בקצב האירועים ,מצאנו כי החלוקה למקטעים נטרלה חלק גדול
ממגמת הירידה .בהתחשב בשאיפה הכללית להתחשב במספר קטן ככל האפשר של פרמטרים בכדי לקבל מודלים
המתארים בצורה טובה את המידע ,על אף אי הדיוק הקל שבה ,החלטנו לאמץ את ההנחה כי קצב האירועים
קבוע .לכן ,ניתוח הנתונים החל מנקודה זו יתמקד בנסיעות שאורכן  6עד  90דקות ) ,(N=100,013כך שבכל נסיעה
יהיו שני המקטעים :אמצע וקצוות.
מכיוון שהוחלט להסתכל על שני מקטעי נסיעה ,אבחן שני משתנים אקראייםYEdges ,

וYMiddle -

המייצגים

את מספר האירועים בקצוות הנסיעה )עם משך זמן של חמש דקות( ואת מספר האירועים באמצע הנסיעה YMiddle
)עם משך זמן השווה למשך הנסיעה פחות חמש דקות( בהתאמה .נניח ש  YEdgesו YMiddle -מתפלגים בינומית שלילית:
) YEdges ~ Negbin(λEdges * 5, α Edges

כאשר

λ Edges

כאשר

λ Middle

היא התוחלת של קצב האירועים לדקה בקצוות הנסיעה ו-

α Edges

הוא פרמטר הפיזור

) YMiddl e ~ Negbin(λ Middle * t , α Middle

היא התוחלת של קצב האירועים לדקה באמצע הנסיעה ו-

α Edges

הוא פרמטר הפיזורt .

שווה למשך זמן הנסיעה פחות  5דקות.
בכדי לאמוד את הפרמטרים של ההתפלגות הבינומית שלילית ,השתמשתי בשיטת הניראות המקסימאלית
) (MLE - maximum likelihood estimationבעזרת תוכנת  .Rבאופן עקרוני מתבצע חיפוש אחר האמדים שיביאו
למקסימום את פונקצית הנראות נוסחת ה Likelihood -או ה Ln(likelihood ) -המתוארות להלן:
) Γ(k i + a
a a
λt k i
(*
(* )
)
) k i ! Γ(a
a + λt
a + λt

λt
a
() + a ln
))
a + λt
a + λt

הפרמטרים שהותאמו עבור קצוות הנסיעה הם
והפרמטרים עבור אמצע הנסיעה הם

)(S.E.=0.0002

(S.E. =0.0005) λ̂ Edges

(ln

i

) Γ(k i + a

 =0.072ו-

i =1

n

∑ (ln k !Γ(a) + k
i

n

∏

= ) L( a, µ

= )) Ln( L(a, µ

i =1

.=0.326 (S.E. =0.0046) α̂ Edges

 =0.043 λ̂ Middleו.=0.452 (S.E. =0.0043) α̂ Middle -

האם בעזרת פרמטרים אלו נוכל לתאר באופן טוב את התפלגות האירועים בנסיעה? בכדי לבחון זאת ניתחנו
את טיב התאמת המודל בקצוות הנסיעה ובאמצע הנסיעה בנפרד .ניתוח התאמת המודל נעשה ע"י מבחן חי בריבוע
לטיב התאמה ומספר שיטות גרפיות .נתחיל בתיאור עבור המקרה הפשוט יותר של קצוות הנסיעה בו זמן הנסיעה
הוא קבוע )חמש דקות( .תוצאות מבחן חי בריבוע לטיב התאמה מתואר באיור  . 25עבור כל תא מפורט מספר
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הנסיעות הנצפה והצפוי על ידי המודל הבינומי שלילי בסקאלה לוגריתמית .ערכי החי בריבוע עבור כל תא מצוינים
מעל העמודות.
0.05
Expected

2.82

0.24 2.82

1.83 1.44

0.72

5.24

23.14
10000
1000
100

0.10 4.26

Frequency

12.86
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17.59
21.43

100000

10
1

1319
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11
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3

2

1

0

Event count

איור  25תוצאות מבחן חי בריבוע – מספר האירועים בקצוות הנסיעה

התא הראשון מייצג  78%מהנסיעות ותורם רק  0.05לערך החי בריבוע .והתא האחרון ) 13-19אירועים(
מייצג רק  8נסיעת ותורם  12.86לסטטיסטי .תוצאות אלו לא מפתיעות מכיוון שההתאמה בשיטת הנראות
המקסימאלית ,נותנת יותר משקל למקרים המייצגים את רוב הנסיעות .יש דמיון רב בין השכיחויות הנצפות
והצפויות על ידי הבינומי שלילי .למרות זאת על פי המבחן הסטטיסטי,ההשערה שההתפלגות היא בינומית שלילית
נדחתה (  .=94.56, DF=11, p=1.9E-14) χ 2המדגם במקרה זה הוא גדול מאוד ויכול להיות שזאת הסיבה
שהשערת האפס נדחתה למרות שההבדלים בין השכיחויות הם מזעריים.
עבור אמצע הנסיעה הערכה של התאמת המודל היא מורכבת יותר .שכן ,אם נבצע מבחן חי בריבוע תהיה
לנו אינפלציה של תאים )עבור כל קומבינציה של מספר אירועים ומשך נסיעה( .זאת ,בשילוב עם מדגם גדול מאוד
של מעל  100,000נסיעות עלול לדחות את השערת האפס באופן מלאכותי .במקום ,בחנתי באופן גרפי האם
ההתפלגות הנצפית נכללת ברווח הסמך ) (1- α=0.95על פי המודל הבינומי שלילי .באיור  26ניתן לראות ארבעה
גרפים עבור הסיכוי הנצפה והצפוי לקבל ) 0שמאל למעלה(  ,2 ,1ו) 3-ימין למטה( אירועים כנגד משך הנסיעה.
המקרים בהם יש  0עד  3אירועים מיצגים את הרוב המכריע של  91%מהנסיעות.
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a: y=0

b: y=1

c: y=2

d: y=3

Percentage

±1.96*S.E.

Observed
Estimated

)Trip Duration (log scale
איור  26הסתברויות נצפות והסתברויות מצופות עם רווח סמך עבור  3-0אירועים באמצע הנסיעה

ב 65%-מהנסיעות לא היו אירועים כלל ) .(y=0מקרה זה השפיע על התאמת המודל יותר מכל מקרה אחר.
כתוצאה ,הסיכוי הנצפה לאפס אירועים מתאר בצורה טובה ע"י המודל הבינומי שלילי ונמצא בין קווי רווח
הסמך .ב 17%-מהנסיעות היה אירוע אחד ) .(y=1בנסיעות קצרות ,המודל הבינומי שלילי מספק הערכת יתר
לסיכוי לקבל אירוע אחד ובנסיעות ארוכות המודל הבינומי שלילי מספק הערכת חסר לסיכוי זה .הסיכוי ל 2-ו3-
אירועים )המייצגים ביחד  11%מהנסיעות( נכלל ברוב המקרים בתוך רווח הסמך ולכן מתוארים ע"י המודל באופן
סביר.
מטרת התאמת המודל הייתה לבחון כיצד משפיע משך הנסיעה על מספר האירועים בנסיעה בכדי לקבל
החלטה כיצד ניתן לנטרל בצורה סבירה השפעה זו .נמצא כי הפרדת הנסיעה לשני חלקים :קצוות הנסיעה ואמצע
הנסיעה היא צעד הגיוני .שכן ,מסתבר שבמשכי נסיעה שונים קצוות הנסיעה מתארים מספר אירועים דומה .עבור
שני החלקים התאמנתי מודל בינומי שלילי ,המתאר מספר אירועים ביחידת זמן .המודל הבינומי השלילי מתאים
בצורה טובה אך לא מושלמת לנתונים בבסיס המידע .אחת הסיבות היא כי המספר הרב של תצפיות מקל על
דחיית השערת האפס .בנוסף  ,יתכן כי התאמת מודל המתאר מספר אירועים חריגים מסוגים שונים ,עבור משכי
נסיעה שונים ,בעזרת שני פרמטרים בלבד היא "שאפתנית" מידי .בהחלט יתכן כי קיימים משתנים נוספים
המשפיעים על מספר האירועים במשך הנסיעה כמו :מגדר ,גיל ,זמן הנסיעה ומיקום הנסיעה .הסעיף הבא יעסוק
בהערכה של השפעת משתנים אלו על מספר האירועים בנסיעה.
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 .3.2משתנים מסבירים עבור קצב האירועים בנסיעה
בסעיפים הקודמים בחנו כיצד ניתן להתאים מודל תיאורטי למספר האירועים בנסיעה תוך שימוש בגורם
מסביר יחיד – משך הנסיעה .פרק זה עוסק בהערכת ההשפעה של שני משתנים נוספים מגדר ,ומועד הנסיעה )זמן
ביום ויום בשבוע( על מספר האירועים בנסיעה .לצורך הערכת ההשפעה של משתנים אלו נשתמש ברגרסיה
בינומית שלילית .ברגרסיה בינומית שלילית אנו מניחים כי המשתנה התלוי  Yהוא משתנה מקרי בדיד המתפלג
בינומית שלילית ,ותלוי במשתנה מסביר ) ,xניתן להשתמש במספר משתנים מסבירים( באופן הבא:
)Y~NB(λ,α); Ln(λ ) = β0 + βX + ln(t

כאשר  Yהוא המשתנה התלוי של מספר האירועים באמצע או בקצוות הנסיעה,
ההתפלגות הבינומית שלילית ,כאשר

λ

λ

ו α-הם פרמטרים של

היא פונקציה של  - Xוקטור של משתנים בלתי תלויים,

β

 -וקטור של

מקדמים – t ,מדד של חשיפה )חמש דקות עבור קצות הנסיעה( ומשך הנסיעה פחות חמש עבור אמצע הנסיעה(.
נבחן תחילה מצב בו אין משתנים מסבירים כלל .המודלים עבור מקטעי הנסיעה יראו כך:
); Ln(λEdges ) = β Edges + ln(5
); Ln(E(YMiddle )) = β Middle + ln(t

) Y Edges ~ NB(λ Edges * 5, α Edges

) YMiddle ~ NB(λ Middle * 5, α Middle

כאשר  Y Edgesו YMiddle -הם משתנים מקריים עבור מספר האירועים בקצוות ובאמצע הנסיעה  λEdgesו λMiddle -הם
הפרמטרים המתאימים עבור תוחלת מספר האירועים לדקה α Edges ,ו α Middle -מיצגים את פרמטרי הפיזור,
 , β0 Edgesו-

β 0 Middle

הם מקדמים t ,הוא משך הזמן בדקות באמצע הנסיעה.

הפרמטרים שהותאמו ע"י רגרסיה הבינומית שלילית מפורטים בטבלה הבאה:
)Middle trip Coefficients (s.e
*** )-3.15244 (0.006

)Trip edges Coefficients (s.e
***)-2.633 (0.008

)0.458 (0.004
233159
-233155

) 0.326 (0.005
152334
-152329

Edges / β Middle
α Edges / α Middle
AIC
2 x ln-likelihood

β

טבלה  4תוצאות התאמת מודל ע"י רגרסיה בינומית שלילית
*** p<0.001
התוצאות שהתקבלו זהות לתוצאות הקודמות )בעצם קיבלנו את הלוגריתם הטבעי של קצב האירועים( ,שכן
בעצם נעשתה פה אותה פעולה של חיפוש אחר האמדים השונים באמצעות  .Maximum Likelihoodכמו כן נוספו
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מדדים של מידת התאמת המודל :ה 2 x log-likelihood-וה .‡AIC -מודלים אלו יהוו את ה Base Line-וכאשר
נוסיף משתנים מוסברים נוספים נבחן עד כמה הם משפרים את התאמת המודל ביחס ל.Base Line-
בכדי לבחון את ההבדלים בין שעות היום ביחס למספר האירועים בנסיעה ,נגדיר משתנים קטגוריאליים
Hourij

כאשר  jמקבל ערכים בין  0ו 23-על פי שעות היום ו Hourij -שווה ל 1-אם נסיעה  iבוצעה בשעה  jו0-

אחרת .המודלים עבור קצות הנסיעה ואמצע הנסיעה מוגדרים כך:
)YEdges ~ NB(λEdges ,α Edges ); Ln(λEdges ) = β 0Edges + β Hours Edges * Hourij + ln(5
)YMiddle ~ NB(λMiddle ,α Middle ); Ln(λMiddle ) = β Middle + β Hours Middle * Hourij + ln(t

איור  27מציג את תוצאות הרגרסיה הבינומית שלילית עבור מודלים אלו .קצב האירועים הממוצע הצפוי
מתואר עבור כל שעה ביום יחד עם רווח סמך ).(1-α=0.95
0.20
Middle trip

0.18

Trip edges

0.16
0.14
0.10
0.08

Mean EF

0.12

0.06
0.04
0.02
0.00
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איור  27קצב אירועים הצפוי על פי המודל הבינומי שלילי באמצע הנסיעה ובקצוות הנסיעה על פי השעה ביום

בשעות הלילה החל מהשעה  12בלילה עד השעה  5בבוקר מספר האירועים לדקה ,באמצע הנסיעה הוא גבוה
על פי רוב מ ,0.06-בעוד שבשאר השעות נתון זה נע סביב ) 0.04הבדל של כ .(50%-עוד נראה שמספר האירועים
בדקה לא מפוזרים באופן אקראי אלה בעלי מגמה שיש לה נקודות מקסימום )למשל השעה  (14ונקודות מינימום
)שעות  10ו .(19 -המגמות עבור קצוות הנסיעה נראה כי דומות לאלו של אמצע הנסיעה ונקודות המינימום

‡  (Akaike's information criterion) AICהוא מדד להתאמת המודל שערכו ) 2k-2ln(Lכאשר  Kהוא מספר
הפרמטרים במודל ו L-היא פונקציית ה .Likelihood-ככל שה AIC-קטן יותר ,התאמת המודל טובה יותר .על פי
השימוש במספר הפרמטרים  Kניתן לראות שהמדד "מעניש" מודלים בהם מספר הפרמטרים גדול.
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והמקסימום נמצאות באותם המקומות .על פי האיור עיקר ההבדל הוא בין שעות היום לשעות הלילה ולכן אין
טעם להשתמש ב 24-משתנים מסבירים .מספר האירועים לדקה משתנה באופן משמעותי בין חמש לשש לכן נוכל
לקבוע שהלילה מסתיים בשעה חמש .אולם היכן הלילה מתחיל? זאת נוכל לקבוע את על פי המידה בה החלוקה
לשעות יום ולשעות לילה מסבירה בצורה הטובה ביותר את קצב האירועים לדקה )  Log likelihoodנמוך( .הטבלה
הבאה מתארת ערכי  2*Log Likelihoodעבור חלוקות שונות של שעות הלילה הן עבור קצוות הנסיעה והן עבור
אמצע הנסיעה.
Middle trip
-233063.930
-232986.313
-232746.502
-233109.266
-233091.206

Options for night time partition
22:00-05:59
23:00-05:59
00:00-05:59
01:00-05:59
02:00-05:59

Trip edges
-152313.391
-152256.452
-152172.763
-152290.478
-152283.149

טבלה 5ערכי  2*Log-Likelihoodעבור מספר אפשרויות לחלוקה של היממה ליום ולילה

עבור קצות הנסיעה ועבור אמצע הנסיעה הערך המקסימאלי עומד על טווח השעות  00:00-05:59 -לכן נגדיר
את קבוצת שעות הלילה בין השעה  00:00לשעה  5:59ואת שעות היום בין  6:00ל.23:59 -
נגדיר משתנה בינארי

Day i

שערכו  1אם נסיעה  iבוצעה בשעות היום ו 0-אחרת .את משתנה הזה נכניס

למודל במקום המשתנה : Hourij
)Ln(λEdges ) = β Edges + β Day Edges * Dayi + ln(5

;) YEdges ~ NB(λEdges ,α Edges

)YMiddle ~ NB(λMiddle ,α Middle ); Ln(λMiddle ) = β Middle + β Day Middle * Dayi + ln(t

הפרמטרים שהותאמו מפורטים טבלה :6
)Middle trip Coefficients (s.e

)Trip edges Coefficients (s.e

***)-2.61 (0.028
*** )-0.573 (0.029

***)-2.221 (0.028
***)-0.435 (0.035

)0.458 (0.004
232753
-232746
408

)0.329 (0.005
152179
-152172
156

β Edges / β Middle
β Day Edges / β Day Middle
α Edges / α Middle

AIC
2 x log-likelihood
LLR

טבלה  6רגרסיה בינומית שלילית עם כמשתנה מסביר של הזמן ביום )יום או לילה(
*** p<0.001
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בקצוות הנסיעה ההבדלים בקצב האירועים בין שעות היום ) exp(-2.221-0.435)=0.07אירועים לדקה(
לשעות הלילה ) exp(-2.221)=0.11אירועים לדקה( עומדים על  .(p<0.001) 54%באמצע הנסיעה ההבדלים
עומדים על  (p<0.001) 77%עם  0.041אירועים לדקה בשעות היום ו 0.074-אירועים לדקה בשעות הלילה.
הבדלים אלו משמעותיים ולכן הוספת משתנה בינארי למודל עבור הזמן ביום הוא כדאי הן מבחינה סטטיסטית
)הבדל מובהק( והן מבחינה פרקטית .כפי שניתן לראות על פי ערכי ה LLR-תוספת הפרמטר עבור זמן ביום גרמה
גם לשיפור ניכר בהתאמת המודל ביחס למודל ללא משתנים מסבירים כלל.
באופן דומה בחנתי את ההשפעה של היום בשבוע על קצב האירועים .בניתוח זה ניצלתי את הידע לגבי
החלוקה המתאימה לשעות יום ושעות לילה באופן הבא :במקום להגדיר את ימי השבוע כטווח של  24שעות בין
חצות לחצות ,החשבתי את המעבר בין ימים כהבדל של  24שעות בין שש בבוקר לשש בבוקר ביום שלמחרת.
כלומר ,יום ראשון מתחיל בשש בבוקר ונגמר  24שעות מאוחר יותר בשעה שש בבוקר כאשר יום שני מתחיל.
החלטה זו נראתה הגיונית שכן היא מתאימה לשיגרת יום נפוצה אצל הרבה אנשים בישראל .איור  28מציג את
קצב האירועים הצפוי בימי השבוע על פי המודל הבינומי שלילי .באופן כללי ,אין מגמה שיטתית בקצב האירועים
על פני ימי השבוע .ההבדלים המקסימאליים הם בין יום שלישי עם קצב אירועים של  0.38אירועים לדקה ליום
שישי עם קצב אירועים של  0.45אירועים לדקה באמצע הנסיעה .הבדל זה של  19%אמנם מובהק ) (p<0.01אך
למובהקות סטטיסטית חשיבות נמוכה בגלל גודל המדגם .מעבר לכך ,הבדל מקסימאלי של  19%נחשב צנוע ביחס
להבדלים על פי הזמן ביום .ולכן החלטתי לא לכלול את היום בשבוע במודל שלנו.
0.10
0.08
0.06
0.04
Middle trip
Trip edges

EF

0.02
0.00

Week day Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
איור  28קצב אירועים הצפוי על פי המודל הבינומי שלילי באמצע הנסיעה ובקצוות הנסיעה על פי היום בשבוע

בבחינה של ההשפעה של מין הנהג על קצב האירועים הנצפה על ידי המודל הבינומי שלילי ,מצאתי שלגברים
קצב אירועים גבוה יותר לעומת הנשים בשני מקטעי הנסיעה ) .(p<0.01אצל הגברים קצב האירועים בקצוות
הנסיעה הוא  0.076ו 0.045 -באמצע הנסיעה .לעומת זאת אצל הנשים קצב האירועים הוא ב 34%-פחות )0.050
אירועים לדקה בקצוות הנסיעה ו 0.030-אירועים לדקה באמצע הנסיעה( .גם טיב התאמת המודל עבור שני מקטעי
הנסיעה משתפר עקב הכנסת משתנה של מין הנהג כפי שניתן לראות מערכי ה.LLR-
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)Middle trip Coefficients (s.e
)-3.5.00 (0.016
)0.405 (0.018
)0.458 (0.004
232642
-232636
518

)Trip edges Coefficients (s.e
)-3.005 (0.020
)0.436 (0.022
)0.333 ( 0.00471
151928
-151921
407

Intercept
Male
alpha
AIC
2 x log-likelihood
LLR

טבלה  7רגרסיה בינומית שלילית עם משתנה מסביר של מין הנהג

בגלל שגם מין הנהג וגם הזמן זוהו כבעלי השפעה מובהקת על קצב האירועים שילבתי את שניהם ואת
האינטראקציה ביניהם כמשתנים מסבירים במודל של רגרסיה בינומית שלילית מרובה.
0.12

Middle trip
Trip edges

0.10
0.08
EF0.06
0.04
0.02
0.00

Female + Day Female + Night

Male +Night

Male +Day

איור  29קצב האירועים הצפוי על מין הנהג והזמן ביום

עבור שני מקטעי הנסיעה ,האינטראקציה בין מין הנהג לזמן ביום היא מובהקת ) .(p<0.01כאשר עוברים
מיום ללילה ,קצב האירועים של הגברים גדל באופן בולט יותר מזה של הנשים .קצב האירועים של הגברים בלילה
הוא גבוה יותר מכל קומבינציה אחרת של מין הנהג וזמן ביום .באמצע הנסיעה קצב האירועים של הגברים בלילה
הוא כמעט פי שניים מזה של הגברים ביום .ועוד יותר גבוה )מעל פי שניים( בהשוואה לקצב האירועים של הנשים
)יום ולילה(.
כפי שהודגם באיור  , 24קצב האירועים באמצע הנסיעה מושפע במקצת ממשך זמן הנסיעה כאשר בנסיעות
קצרות קצב האירועים מעט גבוה יותר .לכן ,ההבדלים בין גברים ונשים ובין יום לילה עלולים להיות מושפעים
מההבדלים הנובעים ממשך הנסיעה .באיור  30מתואר ממוצע הזמן בדקות של אמצע הנסיעה ,על פי הזמן ביום
ומין הנהג.
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איור 30משך זמן אמצע הנסיעה על פי מין הנהג והזמן ביום

ההתפלגות של משכי הנסיעה ,בכל המקרים נוטה לימין ,כאשר נסיעות קצרות הן נפוצות יותר .לכן השתמשתי
בניתוח שונות דו כיווני ) (Two way ANOVAעל לוג של משכי הנסיעה בכדי להעריך את ההבדלים בין הקבוצות.
לא נמצא אפקט מובהק עבור האינטראקציה ) ,(F1,10009=1.8,p=0.17אבל עבור האפקטים העיקריים ההבדל היה
כן מובהק :נסיעות בשעות היום ארוכות ב 11%-לעומת נסיעות הלילה )ממוצעים של  27.77דקות ו 25.35-דקות
בהתאמה  .(F1,10009=52.3, p<0.01כאשר ההבדלים בקצב האירועים היו של  .77%.לגברים היו נסיעות ארוכות
יותר מאשר לנשים ) 28.26ו 24.92 -דקות בהתאמה( .למרות זאת קצב האירועים שלהם היה גבוה יותר .מעבר
לכך ,מכיוון שהאינפלציה בקצב האירועים בשעות הלילה ,נגרמה בעיקר בגלל הגברים ,אולם לא הייתה
אינטראקציה בין מין הנהג לזמן ביום עבור משכי הנסיעה ,הסקנו כי האינפלציה בקצב האירועים לא נגרמה ע"י
נסיעות קצרות יותר אלא ע"י שינוי אמיתי בהתנהגות הנהג אצל הגברים.
ההתאמה של המודל הבינומי שלילי הכולל את מין הנהג והזמן ביום נבחנה על ידי מבחן חי בריבוע וניתוח
גרפי באופן דומה לניתוח הקודם עבור מודל ללא משתנים מסבירים אלו .עבור קצוות הנסיעה ערך החי בריבוע
הוא  .(DF 11, p=2.9E-09) 66.9עבור המודל ללא משתנים אלו ערך החי בריבוע הוא (DF 11, p=1.9E-) 94.56
 .14מכאן שהתאמת המודל השתפרה ב .29%-בנוסף הסתכלנו על תוצאות מבחן החי בריבוע עבור כל שילוב של
מין הנהג וזמן ביום .
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איור 31מבחן חי בריבוע לפי מין הנהג וזמן ביום
השכיחות הנצפת והצפויה מתוארות בציר ה Y-בסקאלה לוגריתמית

עבור כל השילובים של מין הנהג וזמן ביום ,השכיחויות הנצפות והמצופות דומות .מאוד בולט ,שככול שמספר
הנסיעות עולה ,עולה גם ערך החי בריבוע :עבור הגברים במהלך היום ערך החי בריבוע הוא  80.92עם 78800
נסיעות ועבור הנשים בלילה ערך החי בריבוע הוא  1.31עם  467נסיעות .רק במקרה זה )נשים בלילה( מבחן טיב
ההתאמה לא דוחה את ההנחה כי ההתפלגות של מספר האירועים בקצוות הנסיעה היא בינומית שלילית .מיותר
לציין כי מקרים אלו השפיעו הרבה פחות על התאמת הפרמטרים .לכן ,ניתן להסיק כי המודל הבינומי שלילי
מתאר באופן סביר את התפלגות מספר האירועים בקצוות הנסיעה.
באופן דומה לניתוח הקודם )מודל ללא משתנים מסבירים( ,בחנתי את התאמת המודל באמצע הנסיעה .זאת
ע"י ניתוח גרפי בו הערכתי באיזו מידה הסיכוי הנצפה ל 0-עד  3אירועים )מקרים אלו מייצגים מעל 90%
מהנסיעות( נכלל ברווח הסמך ) (1- α =0.95של המודל הבינומי שלילי .ניתוח זה בוצע עבור גברים ונשים בשעות
היום ועבור גברים בשעות הלילה .עבור נסיעות נשים בלילה הגרף היה מפוזר מידי עקב מספר הנסיעות המצומצם
). (N=467
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איור 32הסתברויות נצפות והסתברויות מצופות עם רווח הסמך עבור  3-0אירועים באמצע הנסיעה

הסיכוי הנצפה ל 0-אירועים נמצא ברוב המקרים בטווח של רווח הסמך בכל הקומבינציות המוצגות של מין
הנהג וזמן ביום .מקרה זה מייצג את רוב המקרים ) 65%מסך הנסיעות הכולל( .המודל מספק הערכת חסר של
הסיכוי לאירוע  1עבור נסיעות גברים ביום .תופעה זו בולטת פחות עבור נסיעות נשים ביום ועבור נסיעות גברים
בלילה .הערכת חסר זאת נחשבת "נקודת חולשה" של המודל .יחד עם זאת ,עבור כל שאר המקרים כולל הסיכוי
ל 2-ו 3-אירועים בנסיעה התאמת המודל נראית טובה למדי.
 .3.3סיכום
בפרק זה הצגתי ניתוח של הנתונים המתקבלים מהקופסה הירוקה .הקופסה הירוקה מזהה אירועי נהיגה
לא רצויים בזמן אמת .התוקף התוכני של קצב האירועים כמדד לבטיחות הנהג ,תועד במספר מחקרים .אולם
מאחר ומידע זה הוא חדשני ,לא קיים היה ידע באשר למאפיינים של קצב האירועים .בכדי לסגור את הפער הזה
ניתחתי מידע על  117,195נסיעות של  109נהגים .כאשר בשלב זה הנחתי כי הרשומות של  109הנהגים הן בלתי
תלויות .למרות אי הדיוק הנובע מהנחה זו ,כיילתי מספר מודלים שהתאמתם לנתונים נבחנה בשיטות שונות.
ההנחה לגבי האי-תלות מותרת בפרק  4העוסק במודלים הקשורים להתנהגות נהגים הנוהגים ברכב חברה.
נמצא ,כי יש הבדלים משמעותיים בין קצוות הנסיעה ואמצע הנסיעה .תופעה לא צפויה זו חזרה על עצמה
עבור נסיעות עם מאפיינים שונים של משך נסיעה ,זמן ביום ,יום בשבוע ומין הנהג .יתכנו מספר הסברים לתופעה
זו .יתכן שנהיגה במקומות מוכרים "ליד הבית" מתאפיינת בסגנון פחות דפנסיבי שכנראה משפיעה על קצב
האירועים הלא רצויים .בנוסף ,סביר כי מספר דקות הנסיעה הראשונות והאחרונות מתבצעות באזורים עירוניים
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יותר  -היכן שהפוטנציאל לבצע אירועי נהיגה לא רצויים גדול יותר ,כתוצאה מריבוי הפניות והצמתים .יתכן
והמתאם בין קצב האירועים לסיכון )מעורבות בתאונות( הוא שונה באזורים עירוניים לעומת אזורים לא עירוניים.
לכן ההנחה כי האינפלציה בקצב האירועים בקצוות הנסיעה משפיעה על הסיכון צריכה להיבחן במחקר עתידי.
בכל מקרה יידרש מחקר נוסף בכדי להבין את המכניזם שגורם להבדלים בקצב האירועים בין קצוות הנסיעה
לאמצע הנסיעה.
בשל ההבדלים בין קצוות הנסיעה לאמצע הנסיעה ,הותאמו מודלים נפרדים לשני מקטעי נסיעה אלו .הניתוח
הגרפי העיד כי המודל הבינומי שלילי מתאר את ההתפלגות הנצפית בצורה טובה ,אך המבחנים הפורמאליים דחו
את השערה שההתפלגות של מספר האירועים בנסיעה היא בינומית שלילית .אם ניקח בחשבון את ההנחה על קצב
אירועים קבוע לכל משך נסיעה נתון ,בנוסף לכך שהותאם מודל עם  2פרמטרים בלבד )למבדה ופרמטר פיזור(
עבור יותר מ 100,000-נסיעות,הדמיון בין קצב האירועים הנצפה והצפוי יכול להיחשב משביע רצון .מעבר לכך
התאמת המודל השתפרה כאשר שולבו משתנים של מין הנהג והזמן ביום.
עוד נמצא כי יש הבדלים בין נסיעות גברים ונשים ובין נסיעות יום ולילה .תוצאות אלו תואמות לידע שלנו
לגבי הסיכון בנהיגה .לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ימי השבוע.
תוצאות אלו מספקות נקודת פתיחה לפרק הבא העוסק בנתוני הנסיעות של נהגי רכב חברה .מכיוון שמדובר
במדגמים עם מאפיינים שונים )נהגי רכב חברה מול נהגים על רכב פרטי ,נהגים בבריטניה מול נהגים בישראל(
המודלים שפותחו בפרק זה יבחנו מחדש.
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 .4ניתוח נתוני הקופסה הירוקה עבור נהגי רכב חברה
עבודת מחקר זו מתמקדת באוכלוסיית הנהגים המשתמשים ברכב חברה לצורך עבודתם .עבור נהגים אלו
הנהיגה היא חלק בלתי נפרד מהעבודה אבל לא המשימה העיקרית שלהם )כמו אצל נהגים מקצועיים – נהגי
אוטובוס ,משאיות ומוניות( .מאפיין נוסף הוא שבכלי הרכב שלהם מותקנת הקופסה הירוקה וזאת בכדי שנוכל
למדוד את ההתנהגות שלהם .מכיוון שמכשירים כמו הקופסה הירוקה הם פיתוחים טכנולוגיים חדשים ,אין הרבה
ארגונים שהתקינו מכשירים כאלו .הארגון שהסכים להשתתף במחקר ממוקם בבריטניה ועוסק בתחום
התקשורת .בסוף שנת  2006הוחלט ע"י הנהלת הארגון להתקין קופסאות ירוקות בכלי הרכב של חטיבה אחת בה
עובדים מהנדסי אנטנות .במסגרת תפקידם הם נדרשים לנסוע ברחבי בריטניה ולתקן אנטנות .לצורך כך הם
מקבלים רכב לשימושם .כל המשתתפים במחקר הם גברים בגילאים  20עד ) 59ממוצע  39.7וסטיית תקן (8.32
וכולם מועסקים בחברה לפחות שנה לפני תאריך הפצת השאלון ) 10באפריל  .(2008בסה"כ היו  110משיבים
המהווים  65%מהנהגים בארגון .ל 109-מתוכם נרשמו נתוני נסיעות בבסיס המידע של הקופסה הירוקה .עבור כל
נסיעה נתונים הפרטים הבאים :זיהוי של הנהג ,מועד הנסיעה )ברזולוציה של שניות( ,מספר האירועים הכולל,
מספר האירועים באמצע הנסיעה ,מספר האירועים בקצות הנסיעה ומשך הנסיעה בדקות .כמו כן ,פרט לשני
נהגים ,נתונה שנת הלידה של כל נהג.
 .4.1תקופת המדידה
החלטה ראשונה אותה היה עלי לקבל ,היא מהי תקופת המדידה עבורה אנתח את נסיעות המשיבים.
האם חודש לפני הפצת השאלון? חצי שנה? שנה? בחירת תקופת הזמן צריכה לאפשר מספר מספק של נסיעות
לאמידת הפרמטרים עבור כל נהג .מצד אחד ,יותר נסיעות יכולות לתת מידע מדויק יותר )בהנחה שלא היה שינוי
אמיתי בהתנהגות( .מצד שני תקופת המדידה אינה צריכה להיות ארוכה מדי ,כך שהתשובות לשאלון יהיו
רלוונטיות להשוואה .יתכן שבתקופת המדידה חלו שינויים שעלולים להשפיע על הנהיגה -למשל שינוי בעונות
השנה ,שינויים בהרכב ההנהלה בארגון וכו' .לכן ,עדיף כי תקופת המדידה תהיה זהה במידת האפשר עבור כל
הנהגים .כלומר לא כדאי לבחור תקופה של שנה עבור חלק מהנהגים ותקופה של חצי שנה עבור חלק אחר .באיור
הבא מתוארת בצבע כחול תקופת הפעילות )מהנסיעה הראשונה עד הנסיעה האחרונה( בתקופה של שנה לפני
הפצת השאלון )בין  10לאפריל  2007ל 10-באפריל  (2008עבור  109נהגים .
לא כל הנהגים היו פעילים במשך כל השנה שקדמה להפצת השאלון .עבור שלושה נהגים תקופת הפעילות
הסתיימה יותר מחודש לפני שענו על השאלון 58 ,36 :ו 119-יום לפני מועד הפצת השאלון .מכיוון שהשאלון
מתייחס לדעות הנהגים בתקופת זמן מסוימת ומכיוון שיתכן שההתנהגות שלהם השתנתה במהלך התקופה בה לא
נמדדו )נראה דוגמאות לכך בהמשך( ,לא כדאי "לחזות את העתיד" לגבי ההתנהגות שלהם בזמן שענו על השאלון.
לכן החלטתי להשמיט נהגים אלו מהמדגם.
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איור  33תקופת מדידה )בכחול( עבור כל נהג בשנה שקדמה להפצת השאלון

דרך נוספת להסתכל על תקופת הפעילות של הנהגים מוצגת באיור  : 34הרעיון הוא לספור עבור כל יום
כמה נהגים השתמשו בקופסה הירוקה .כלומר ,עבור כל יום בשנה שלפני הפצת השאלון )ציר ה (X-לספור את
הנהגים שנסעו פעם ראשונה לפניו ופעם אחרונה אחריו .באיור סימנתי  4נקודות בהם היה שינוי בולט יחסית.
בנקודה  ,1כל  106הנהגים השתמשו בקופסה הירוקה )כלומר נסעו לפני ואחרי(  132יום לפני הפצת השאלון .אם
עלי לבחור בין תקופת מדידה של  131יום לתקופת מדידה של  132יום ,האסטרטגיה השלטת במקרה זה היא
בחירה ב 132-יום .זאת מכיוון שהוספת יום נוסף לא פוגעת ביכולת לייצג  106נהגים על פני תקופה זהה ואולי
ארוויח עוד מספר נסיעות ,כך שהמודל שאתאים יהיה מדוייק יותר .לעומת זאת אם אצטרך להחליט בין  132ל-
 133יום ,ההחלטה היא מורכבת יותר .זאת מכיוון ,שיש נהג אחד שעוד לא התחיל להשתמש בקופסה הירוקה 133
יום לפני הפצת השאלון .מכאן שתקופת המדידה אינה מייצגת אותו כפי שהיא מייצגת את הנהגים שכן השתמשו
בקופסה הירוקה – למה זה חשוב בכלל? נניח ש 133-יום לפני הפצת השאלון היה "יום הבטיחות בדרכים".
הנהגים התבקשו באופן מיוחד לנסוע באופן רגוע ,הם קיבלו פרסים על נהיגה בטוחה ומי שהעז לבלום בחוזקה,
פוטר באופן מיידי מהחברה .ניתן להבין ,שקצב האירועים של  105נהגים שכן השתמשו בקופסה הירוקה ,יהיה
נמוך יותר בהשוואה לנהג שהצטרף ביום שאחרי .בנקודה  103 2מהנהגים התחילו להשתמש בקופסה הירוקה 151
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יום )חמישה חודשים( לפני הפצת השאלון .עבור  97נהגים מספר הימים הוא ) 231קצת יותר משבעה חודשים(
ועבור  93נהגים מספר הימים הוא .303

איור  34מספר הנהגים שברכבם מותקנת הקופסה הירוקה בכל יום בשנה שלפני העברת השאלון

מצד אחד נרצה תקופה מדידה שתתאים לכול הנהגים ולכן כדאי לבחור בנקודה  .1יחד עם זאת ,אם
אבחר תקופה קצרה מדי ,יתכן ומספר הנסיעות לכל נהג יהיה מועט עד כדי כך שלא אוכל לפתח מודלים מורכבים
יותר הכוללים פרמטרים מתאימים לכל נהג עבור זמן ביום ,בשבוע וכן הלאה .לכן ,אולי כדאי להתפשר ולבחור
תקופת מדידה שלא מייצגת את כל  106הנהגים באופן שווה ובלבד שנרוויח תוספת משמעותית למספר שעות
הנסיעה .באיור הבא מוצגת התפלגות שעות הנסיעה של הנהגים עבור כל אחת מנקודות ההחלטה .כמובן שלצורך
החלטה זו כדאי להסתכל על האחוזונים הנמוכים יותר וכן על הערכים המינימליזם.
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איור  35התפלגות שעות הנהיגה עבור כל אחת מארבע נקודות ההחלטה

במעבר מנקודה  1לנקודה  2אנו "מאבדים" שלושה נהגים ולא מרוויחים הרבה מבחינת שעות הנסיעה.
במעבר בין נקודה  1לנקודה  3אנו "מאבדים" תשעה נהגים )כ 8%-מהמדגם( אבל הרווח בשעות הנסיעה הוא
משמעותי הרבה יותר ,שכן הערך הנמוך ביותר גדל בכמעט ) 40%מ 57.8-ל ,(97.02-וגם החציון גדל ב .66%-לכן
כדאי לבחור בנקודה  .3במעבר בין נקודה  3לנקודה  4נאבד ארבע נהגים נוספים )סה"כ  13נהגים  12% -מהמדגם(
והחציון יגדל ב .30-גם לאחר התצוגה של אחוז הנהגים ש"נאבד" אל מול התוספת באחוזים למספר שעות
הנהיגה ,קשה להחליט שכן אין דרך פשוטה )לדעתי( להעריך מה המשמעות של אבידה של אחוז מסוים במספר
הנהגים המיוצגים באופן שווה בתקופת המדידה ,לעומת אחוז התוספת בשעות הנסיעה לנהג .יחד עם זאת בשלב
זה אפשר לפסול את אפשרות  4שכן עבור  13נהגים תקופת המדידה לא שווה לשאר הנהגים.
הקריטריון הבא הוא "יציבות קצב האירועים בתקופה" .למה הכוונה? אמנם ככול שמוסיפים נסיעות
נוכל לאמוד את הפרמטרים של הנהגים באופן מדוייק יותר .אך זאת רק אם התוספת של המידע משקפת את
המצב הרלוונטי לתקופה בה הופץ השאלון .כמובן שככול שארחק ממועד העברת השאלון אסתכן בהטיה מסוימת
שיכולה להיות קשורה בשינויים ארגוניים ,עונות השנה וכו' .האיור הבא מציג בצבע שחור את קצב האירועים בכל
אחד מ 231-הימים )אופציה  (3שקדמו להעברת השאלון .הקווים האדומים שווים לערך המינימאלי ביותר
והמקסימאלי ביותר שנמדד .הקווים הצבעוניים האחרים מציינים את קצב האירועים בכל אחת מתקופות
המדידה המוצעות )אופציה  1עד .(3
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איור  36קצב האירועים בתקופה המדידה

על פי האיור ,במעבר בין אופציה  1לאופציה  2קצב האירועים ,לא משתנה במידה רבה .לעומת זאת ,קצב
האירועים באופציה  3שונה באופן בולט .ניתן גם לראות כי הגורם לכך היא האינפלציה בקצב האירועים בתקופה
שבין  160ל 231-יום לפני העברת השאלון .לדעתי לא כדאי לספוג את ההטיה בקצב האירועים ולכן החלטתי
לפסול את אופציה  .3בבחירה בין אופציה  1לאופציה  2לא מצאתי קריטריון נוסף להחלטה ולכן אמשיך בשלב
זה עם אופציה .2
 .4.2משך זמן הנסיעה ומספר הנסיעות
בסיס הנתונים כולל נסיעות שמשכן  6דקות או יותר )בכדי לאפשר גם קצוות נסיעה וגם אמצע הנסיעה(.
מתוך  52141נסיעות בתקופת המדידה רק  12831נסיעות ) (5.4%נמשכו מעל  100דקות .הוחלט להתמקד בנסיעות
שאורכן  100דקות או פחות המהוות את הרוב המכריע ) (95%של הנסיעות )התפלגות מתוארת באיור .( 37
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איור  37התפלגות משך הנסיעה

נתוני החשיפה עבור כל נהג הם מספר הנסיעות שלו ומשך זמן הנסיעה הכולל )על פני כל הנסיעות( .באיור
הבא נתונים תיאוריים עבור שני נתונים אלו בעזרת ) boxplotבשחור( וכן הממוצע ב±שתי סטיות תקן )בכחול(.

איור  38נתונים תיאוריים עבור מספר הנסיעות ומשך זמן הנסיעה
בסיס הנתונים מכיל מידע על  25936שעות נסיעה שנצברו ב 49310-נסיעות .משך הנסיעה הממוצע הוא
 31.56דקות .ערכי המינימום של מספר הנסיעות הכולל ומשך זמן הנסיעות הכולל בדקות הם  52ו25~) 1526-
שעות( בהתאמה .ערכים אלו שייכים לאותו הנהג.
 .4.3אירועים לדקת נסיעה – בחירת מודל
ככול שנוסעים יותר ,סביר שגם מספר האירועים יהיה גבוה יותר .לכן ,יש לקחת בחשבון את זמן הנסיעה
כמשתנה מסביר במודל .בפרק  3הראתי שלא ניתן להתייחס לקצב אירועים אחד עבור משכי נסיעה שונים כאשר
חלק מתופעה זו מוסבר בעזרת האבחנה בין קצוות הנסיעה לאמצע הנסיעה .מכאן ,שיש לאמוד את מספר
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האירועים בקצות הנסיעה ובאמצע הנסיעה עבור כל נהג בבסיס הנתונים .השאלה הבאה היא באיזו מידה מלמד
הידע שלנו על אחד מהם על האחר? שכן אם הם מאוד קורלטיביים מתואמים נוכל להשתמש רק באחד מהם.
בכדי לבחון זאת נסתכל על הקשר הבא:
) ln(λ edges ) = β 0 + β 1 ln(λ middle

המודל שהותאם מתואר בגרף הפיזור הבא:

איור  39הקשר בין מדדי האירועים לדקה – קצות הנסיעה כנגד אמצע הנסיעה

תרגיל זה מלמד שני דברים :ראשית ,על פי המקדמים שהותאמו

) )= 0.58 (p<0.001) β1 = 1.03(p <0.001

 ( β 0קצב

האירועים בקצוות הנסיעה גבוה יותר מאשר קצב האירועים באמצע הנסיעה גם עבור המדגם הזה .שנית ,קצב
האירועים באמצע הנסיעה מתואם עם קצב האירועים בקצוות הנסיעה ,כך שאם ננתח רק אחד מהם נאבד 13%
מהמידע ) .(R2=0.87בכל מקרה נוכל לנתח את קצב האירועים בכלל הנסיעה )ללא חלוקה למקטעים( ובכך אנו
צפויים לאבד פחות מ 10%-מהשונות ,שכן כלל הנסיעה כולל את שני המקטעים.
ישנה אפשרות נוספת בעזרתה נוכל לקחת בחשבון את משך הנסיעה ,והיא להכניס אותו כמשתנה מסביר
למודל .למה הכוונה? עד עתה השתמשנו במודל מהסוג הבא:
E(Events) =λ*Duration

לוגריתם טבעי על שני האגפים:
)Ln (E(Events))=ln(λ)+ln(Duration
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על פי מודל זה ,המקדם של ) ln(Durationהוא  .1למעשה החלטה זו היא שרירותית שכן קיימים מודלים
המשתמשים במשתנה החשיפה כמשתנה מסביר לכל דבר .למשל ,מודלים הקושרים בין תוחלת מספר התאונות
בכביש ל (Average Annual Daily Traffic) AADT-לדוגמהBhagwant, Retting and Lyona (2004), Maa, :
).Kockelmanb and Damienc (2008), Qin, John and Ravishanker (2004
גם במקרה שלנו נוכל להציע מודל מעט מורכב יותר:
)ln(E(Events)) = ln(β 0 ) + β1ln(Duration

או בצורה אחרת:
E(Events)= β 0 Duration β1

האיור הבא מציג את קצב האירועים הנצפה וקצב האירועים הצפוי על פי מודל בינומי שלילי ,עם משתנה
בלתי תלוי של ) , ln(Durationכנגד משך הנסיעה .ערכי הפרמטרים שהותאמו ומדד ה AIC-מפורטים בטבלה .8

0.08
0.06
0.04

EF

0.02
0.00

100

80

40

60

20

)Trip Duration (minutes

איור  40אירועים לדקה כנגד זמן הנסיעה

Negative Binomial Model
*** )-1.780 (0.034
*** )0.634 (0.010
152859

) ln(β 0
β1

AIC

טבלה  8רגרסיה בינומית שלילית עבור תוחלת מספר האירועים עם משתנה מסביר של משך הנסיעה
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האם באמת כדאי להשתמש במודל הכולל את משך הנסיעה כמשתנה מסביר ,או שמא עדיף לחלק את
הנסיעה לשני חלקים )קצוות נסיעה ואמצע נסיעה( .בעצם  ,השאלה היא איזו אפשרות מתאימה באופן טוב יותר
לנתונים:
אפשרות א'  -החלוקה למקטעים :תוחלת מספר האירועים תלויה בסכום התוחלות של מספר האירועים
בקצוות הנסיעה ובאמצע הנסיעה
E(Events)= 5λ edges + (Duration − 5)λ middle

כאשר

λ edges

ו-

λ middle

הם הפרמטרים עבור קצב האירועים בקצוות הנסיעה ובאמצע הנסיעה בהתאמה.

אפשרות ב' – מודל רציף:
E(Events)= β 0 Duration β1

כאשר

β0

ו-

β1

הם פרמטרים.

עבור כל נסיעה חישבתי את מספר האירועים הצפוי בשתי השיטות .את מידת ההתאמה נבחן על ידי
הסתכלות על השאריות )מספר אירועים צפוי פחות מספר אירועים נצפה( באופן גראפי על פי שיטת CURE
) .(Cumulative residualsהרעיון הוא להציג את השארית המצטברת כנגד המשתנה הנבדק )זמן הנסיעה במקרה
זה( .באם המודל מתאר את המציאות בצורה טובה ,השאריות ינועו קרוב לקו האפס מעליו ומתחתיו באופן
רנדומאלי ) .(Random Walkלעומת זאת כאשר יש מגמה כלשהי בשאריות והן לא נעות קרוב לקו האפס ,המודל
אינו מתאים לנתונים .כדי להחליט מה זה "קרוב לקו האפס" ,ניתן לחשב גבולות בקרה כפי שמודגם בצבע אדום
באיור הבא:

איור  41תרשימי  CUREעבור מודל מקטעי נסיעה )מימין( ומודל בו משך הנסיעה הוא משתנה מסביר
)משמאל(
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טווח השגיאות המצטברות )ציר  (Yבמקרה של החלוקה למקטעי נסיעה הוא גדול יותר ,ונע בין ) (-2000ל-
 6000לעומת טווח שגיאות מצטברות שבין ) (-400ל 600-במקרה שנכלול את משך הנסיעה במודל .בנוסף היינו
מצפים שהמודל יספק בסופו של דבר מספר דומה של אירועים למספר הנצפה כך שסכום השגיאות יתכנס למספר
קרוב לאפס כך שהקו השחור יתאחד עם קו האפס לקראת צד ימין בתרשים .תופעה מצופה זו קיימת במקרה בו
כללנו את משך הנסיעה במודל ואינה קיימת כאשר המודל מתייחס למקטעי נסיעה .תוצאה זו אומנם נראית
"חשודה" ,אולם היא מופיעה גם במחקרים אחרים .דוגמה טובה לכך ניתן למצוא ב(2008) Lord and Park-
שכיילו מודל בינומי שלילי בכדי למדל שכיחות של תאונות באזורי נסיעה שונים .ההשערה שלי לגבי הסיבה
שיכולה להביא לתוצאה זו נעוצה באופן התאמת הפרמטרים :כל נסיעה בבסיס הנתונים היא בעלת משקל זהה
"חשיבות זהה" .מכיוון שיש יותר נסיעות קצרות ,הנסיעות הקצרות משפיעות יותר על כיול הפרמטרים .מכיוון
שבנסיעות קצרות קצב האירועים גבוה יותר )גם אחרי החלוקה למקטעים(,המודל יצפה ליותר אירועים ממה
שבאמת היו.
מספר מסקנות נובעות מניתוח הנתונים עד שלב זה .ראשית ,קצב האירועים אינו קבוע ,קיים קשר בינו
ובין הלוגריתם של משך זמן הנסיעה .שנית ,הכללת משך הנסיעה כמשתנה מסביר ,מאפשרת התאמה טובה יותר
לנתונים לעומת החלוקה לשני מקטעי נסיעה .שלישית ,שימוש במודלים נפרדים מייצר  4פרמטרים )שתי למבדות
ושני פרמטרים לפיזור( והשימוש במודל אחד משתמש בשלושה פרמטרים .משתי המסקנות האחרונות נראה
שעדיף להשתמש במודל המשתמש בזמן הנסיעה כמשתנה מסביר.
 .4.3.1התאמת פרמטרים שונים לכל נהג ונהג
הרשומות בבסיס הנתונים שלנו אינן בלתי תלויות ,שכן מדובר במדידות חוזרות של אותם נהגים .סעיף
זה יעסוק במספר שאלות :האם כאשר מסתכלים על כל נהג בנפרד עדיין המודל הבינומי השלילי מתאים יותר
מהמודל הפואסוני? באיזו מידה חלק מהפרמטרים )למשל פרמטר הפיזור( הם פרמטרים ספציפיים לכל נהג ובאיזו
מידה אפשר להניח כי הפרמטרים הם משותפים לכל הנהגים?
ראשית ,נגדיר את המודל שלנו בהתייחס לעובדה שהנסיעות משויכות לנהגים:

) ln(λij ) = ln(β 0j ) + β1jln(Duration ij
תוחלת מספר האירועים
המקדמים

 β 0jוβ1j -

λij

בנסיעה  iעבור נהג  jהיא פונקציה של משך הנסיעה ה i -של הנהג ה .j -שני

מותאמים לכל נהג .לצורך הנוחות נקרא

לln(β 0j ) -

"חותך".

ולβ1j -

"שיפוע".

האיור הבא מתאר עבור כל אחד מהנהגים את קצב האירועים מול משך זמן הנסיעה עם המודל הפואסוני
והבינומי שלילי בצבע אדום וירוק בהתאמה .המטרה היא לבחון באופן גרפי האם המודלים מתארים באופן סביר
את הנתונים ובאיזו מידה המודל הפואסוני והבינומי שלילי דומים .בגרפים ,כל נקודה מתארת את קצב האירועים
של הנהג עבור זמן נסיעה מסוים .במידה ועבור נהג לא נרשמו נסיעות באורך מסוים ,למשל  43דקות ,אז לא
תצויר נקודה בכלל לאותו משך נסיעה .בנוסף אם עבור משך זמן מסוים הייתה נסיעה אחת או יותר ,תצויר רק
נקודה אחת המציינת את קצב האירועים הממוצע .יש לציין כי הטווח בציר ה Y-הותאם עבור כל נהג בכדי שנוכל
60

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

לקבל רזולוציה טובה יותר .הטווח לא צוין על הציור בכדי לא "לקשקש" על האיור באופן שיפריע לניתוח ויזואלי.
לכן אין להשתמש באיור בכדי להשוות בין נהגים.

איור 42אירועים לדקה כנגד זמן הנסיעה – עבור  106נהגים

על פי איור , 42ברוב המקרים ,שני המודלים מתארים את תמונת המציאות שכן קווי הרגרסיה קרובים
לקצב האירועים הנצפה באופן סביר לאורך ציר ה) X-זמן הנסיעה( .כמו כן ,המודל הבינומי שלילי והפואסוני
מתארים תמונה דומה ביחס ל"רעש" .לכן בחרתי להציג השוואה בין הפרמטרים שהותאמו על ידי המודל
הפואסוני לפרמטרים שהותאמו ע"י המודל הבינומי שלילי )באיור .( 43
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איור  43החותך )משמאל( והשיפוע )מימין( של המודל הבינומי שלילי מול המודל הפואסוני

הן על פי האיור והן על פי הקורלציה הגבוהה ,ניתן לקבוע כי שני המודלים מספקים פרמטרים דומים .אם
כן ,למה לא להשתמש במודל הפואסוני הפשוט יותר? המודל הבינומי שלילי מספק פרמטר נוסף והוא פרמטר
הפיזור  .alphaפרמטר הפיזור מספק אינדיקציה באיזו מידה הנסיעות של אותו נהג דומות אחת לשנייה )למעשה
הפיזור הוא פונקציה הפוכה של . alphaככול ש alpha-גבוה יותר ,הפיזור נמוך יותר( .איור 44מציג את פרמטר
הפיזור עם רווח הסמך ) (1-α=0.95עבור כל אחד מהנהגים.

איור  44פרמטר הפיזור של המודל הבינומי שלילי – עבור  106נהגים
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במקרה של חמישה נהגים ,פרמטר הפיזור )איור ( 44קיבל ערך גבוה מאוד יחסית לשאר ויחד עם זאת על
פי רווח הסמך הוא לא שונה מאפס) .ערכי פרמטר הפיזור מצוינים במספר שכן הם אינם נכנסים בטווח ערכי ציר
ה Y-בגרף( .בחמשת המקרים סיפקה התוכנה הודעה שהמודל "לא התכנס" .ערכי המקדמים שהוחזרו שווים
בדיוק לאלו של המודל הפואסוני .העובדה שהמודל הפואסוני והמודל הבינומי שלילי מספקים פרמטרים כמעט
זהים מעלה שאלה :באיזו מידה השימוש במודל הפואסוני פוגם בהתאמת המודל? באיזו מידה תפגע התאמת
המודל באם נחליט על פרמטר פיזור אחיד לכל הנהגים? באיור הבא הגרפים מציגים עבור כל נהג את ההפרש
במדד ה AIC-בין מודל פואסוני )גרף משמאל( ומודל בינומי שלילי עם פרמטר פיזור אחיד לכל הנהגים )גרף מימין(
לבין מודל בינומי שלילי בו פרמטר הפיזור ייחודי לנהג.

איור  45התאמות מודל בינומי שלילי מול פואסוני ובינומי שלילי עם פרמטר פיזור אחיד

על פי האיור ,באם נבחר במודל הפואסוני ,תהיה פגיעה במדד ה AIC-בעבור מספר רב של נהגים .במקרים
קיצוניים ניתן לראות פגיעה של יותר מ 200-נקודות .מכאן שלמרות שתוחלת מספר האירועים נאמדת בצורה
דומה ,השונות היא כנראה גבוהה יותר ממה שהמודל הפואסוני מאפשר .יחד עם זאת ,במידה ונבחר מודל בינומי
שלילי עם פרמטר פיזור אחיד ,התאמת המודל לא תיפגע באופן קיצוני כל כך ולכן במקרה זה כדאי לחסוך ביותר
מ 100-פרמטרים )פרמטר פיזור עבור כל נהג( ולהשתמש בפרמטר פיזור אחיד .מה לגבי תוחלת מספר האירועים?
האיור הבא מציג את ערכי )  ln(β 0jו) β1j -חותך ושיפוע( משמאל ומימין בהתאמה( כפי שנאמדו על פי המודל עם
פרמטר פיזור ייחודי בציר ה X-אל מול הערכים שנאמדו על פי מודל עם פרמטר פיזור משותף בציר ה.Y-
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איור 46פרמטרים של חותך ושיפוע מודל עם פרמטר פיזור כללי אל מול מודל עם פרמטר פיזור ייחודי

הקורלציה בין המקדמים על פי שתי האופציות גבוהה מאוד ) (r≥0.98והקורלציה בין פרמטר הפיזור
למקדמים היא נמוכה מאוד )איור .( 47

איור  47הקורלציה בין פרמטר הפיזור לערך החותך והשיפוע
האיורים לא כוללים  5נהגים עם ערכי פרמטר פיזור קיצוניים )מעל  (20שלא שונים באופן מובהק מ.0-

מניתוח זה עלה כי אם נעבור ממודל עם פרמטר פיזור ייחודי למודל עם פרמטר פיזור משותף ,תוחלת
מספר האירועים לא תשתנה למרות שהשתמשנו במספר פרמטרים קטן בהרבה )פחות  105פרמטרים!( .תוצאות
אלו תומכות בהחלטה לעבור מאופציה של מודל לכל נהג עם  318פרמטרים למודל עם  213פרמטרים .ההתאמה
של המודל הכללי היא מעט פחות טובה אולם מבחינה פרקטית הפרמטרים שנאמדו לא השתנו.
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 .4.3.2פרמטר חשיפה כללי או ייחודי?
בשלב זה נרצה לבחון מודל בו פרמטר החשיפה הוא ייחודי אל מול מודל בו פרמטר החשיפה הוא כללי.
כלומר ,במקום פרמטר ייחודי לנהג  β1 jנשתמש בפרמטר משותף לכל הנהגים  . β1המודל נראה כך:
β

) Yij ~ NeagativeBinomial( β 0 j Durationij 1 , α
המשמעות היא שלכול הנהגים יש מקדם חשיפה זהה .מה ההיגיון במודל כזה? במידה ופרמטר חשיפה לא
יהיה זהה ,יתכן מצב בו עבור נהג אחד נחשב מספר אירועים למשך נסיעה בחזקת אחד ,עבור נהג אחר נחשב את
מספר אירועים למשך נסיעה בחזקת  1.5ועבור נהג השלישי נחשב את מספר האירועים למשך נסיעה בחזקת .0.5
במצב בו כל שלושת הנהגים ביצעו  3אירועים בנסיעה שאורכה  30דקות ,יקבלו שלושתם ציונים שונים! לכן יהיה
מי שיטען )אולי בצדק( כי למרות שניתן להגדיר מקדם למשתנה החשיפה השונה מ 1-אין לנצל זאת בכדי לקבוע
מקדם שונה לכל נהג ,אלא להשתמש במקדם שווה לכל הנהגים ,וזאת למרות שניתן יהיה לקבל מודל מתאים
יותר .כיצד תושפע התאמת המודל? נבחן זאת בעזרת מדד ה AIC-וכן בניתוח של ה.CURE Plot-
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) unique exposure (aic= 132637
) joined exposure (aic= 133153
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איור  CURE plot 48מודל עם פרמטר חשיפה ייחודי ומודל עם פרמטר חשיפה משותף
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על פי ה AIC-הכללת פרמטר חשיפה לכל נהג ,כדאית מבחינת התאמת המודל .גם האיור ממחיש כי מודל
עם פרמטר חשיפה ייחודי ,מתאר באופן טוב יותר את הנתונים .יחד עם זאת יש לזכור כי האיור מציג שאריות
מצטברות .ובסה"כ מודל עם פרמטר חשיפה אחיד ,מגיע לפער של  568אירועים לעומת מספר האירועים הנצפה.
מכיוון שמספר האירועים הכולל הוא  70087מדובר בפער של פחות מאחוז ) .(0.86%האם הפרש כזה ראוי לתוספת
של  105פרמטרים ייחודיים?
ננסה להבין באיזו מידה תוחלת מספר האירועים הצפויה תשתנה עבור כל נהג באופן הבא :נחשב לכל נהג
את מספר האירועים הצפוי עבור מודל עם פרמטר חשיפה ייחודי ועם פרמטר חשיפה משותף במידה והיה מבצע
את כל הנסיעות בבסיס הנתונים .האיור הבא מציג בגרף משמאל את מספר האירועים הצפוי במידה ומפרמטר
החשיפה ייחודי ) (Aכנגד מספר האירועים הצפוי במידה ופרמטר החשיפה משותף ) – (Bהקו האדום מתאר שוויון
מוחלט .הגרף מימין מציג את היחס בין  Bל A-אל מול  Aכאשר הקו האדום מתאר את היחס הממוצע.
1.3

t= -0.63 ,p.value= 0.533

r= 1 ,p.value= 0

1.2

5e+04 1e+05 2e+05

1.1
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0.9

5e+03 1e+04 2e+04

0.8
0.7

1e+03

)joinet exposure Est. Events(Log scale

)unique exposure Est. Events(Log scale

1e+03 2e+03

1e+05

2e+04

5e+03

1e+05

2e+04

5e+03

1e+03

)joinet exposure Est. Events(Log scale

איור  49מספר האירועים הצפוי על פי מודל עם פרמטר חשיפה ייחודי ועל פי מודל עם פרמטר חשיפה משותף

הקורלציה בין האירועים הצפויים על פי שני המודלים היא גבוהה מאוד ובעיגול ל 2-נקודות דצימליות
עשרוניות היא למעשה  .1נתון זה תומך בבחירת המודל הפשוט יותר .ההבדלים בין המודלים באים לידי ביטוי
באופן בולט יותר באיור הימני המציג את היחס בין מספר האירועים הצפוי על פי שני המודלים .עבור  8נהגים
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היחס גדול )בערך מוחלט( ביותר מ 10%-ועבור שאר הנהגים )יותר מ 90%-מהמדגם( היחס הוא בתחום של .±10%
הממוצע המיוצג על ידי הקו האדום ,אינו שונה באופן מובהק מ) 1-תוצאות מבחן  tבאיור(.
עוד בדקתי את הקשר בין הפרמטר הייחודי לנהג

β 0j

במידה ופרמטר החשיפה משותף לממוצע אורכי

הנסיעה של הנהג )באיור הבא( .הקורלציה ביניהם נמוכה ) (r=-0.02 ,p=0.82ולכן ניתן לקבוע שהמודל עם פרמטר
חשיפה קבוע לכל הנהגים "מנטרל" את האפקט של משך הנסיעה באופן מספק.

איור 50פרמטר ייחודי לנהג ) β0 jהחותך( מול משך נסיעה ממוצע

מעבר להגיון שבקביעת פרמטר חשיפה זהה לכל הנהגים ,בבחירה בין מודל חשיפה ייחודי עם 213
פרמטרים ,לעומת מודל עם  107פרמטרים כדאי לבחור באופציה המציגה מודל פשוט יותר .שכן בסה"כ מספר
האירועים הצפוי על פי שני המודלים מאוד דומה )קורלציה .(1
המודל הבסיסי איתו נשארנו מוגדר באופן הבא:

) (

) Yij ~ NB(λ ij , α ); Ln λ ij = β 0j + β1ln(Duration ij

כאשר  Yijמשתנה מקרי של מספר האירועים בנסיעה  iשל נהג  .jאנחנו מניחים
שלילית עם

λj

כאשר התוחלת

תוחלת מספר האירועים בנסיעה  iשל נהג  jופרמטר פיזור
λij

הנהגים והפרמטר

α

המשותף לכל הנהגים והנסיעות.

היא פונקציה של משך הנסיעה(  i ) Duration ijשל נהג  jהפרמטר
β0j

שYij -

מתפלג בינומית

β1

הוא פרמטר משותף לכל

הוא "חותך" ייחודי לנהג.
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ננסה להעריך את המשמעות של הוספת פרמטר ייחודי

β 0j

לנהג במקום פרמטר משותף  . β 0טבלה 9

מציגה את האמדים עבור הפרמטרים המשותפים לנהגים בכל אחת מהאופציות .במקרה של המודל בו בפרמטר
החופשי )החותך( ייחודי ,לא מפורטים  106האמדים .הכנסת פרמטרים ייחודיים עבור החותך שיפרה את התאמת
המודל ,כאשר מדד ה AIC-השתפר ב 19705-נקודות .גם האמדים לפרמטרים השתנו כאשר המקדם לפרמטר
החשיפה הוא גדול יותר ,כלומר ,כל דקת נסיעה נוספת תורמת יותר לקצב האירועים .גם פרמטר הפיזור השתנה
ועכשיו הוא גבוה יותר .המשמעות היא שהשונות בין הנסיעות שהמודל הבינומי שלילי מאפשר ,היא עכשיו קטנה
יותר .תוצאה זו אינה מפתיעה שכן חלק מהשונות מוסבר ע"י הנהג.
Per driver Unique parameter
*** )0.709 (0.009
)1.551 (0.027
133154

Joint parameter
*** )-1.780 (0.034
*** )0.634 (0.010
)0.529 (0.006
152859

) ln(β 0
β1
α

AIC

טבלה  9מודל עם פרמטר חופשי ייחודי ומודל עם פרמטר חופשי משותף

נבחן עתה את האמדים שהתקבלו עבור הנהגים ובאיזו מידה התאמת המודל השתפרה עבור כל נהג .איור
 51מציג בציר ה Y-עבור כל נהג את ההפרש במדד ה AIC-בין המודל עם פרמטר חופשי משותף למודל עם פרמטר
חופשי ייחודי ,אל מול האומד לפרמטר הייחודי בציר ה .X-לצידי הצירים מופיעים ה Boxplots-המתאימים בכדי
לאפשר הבנה טובה יותר לגבי ההתפלגויות של הערכים המיוצגים ע"י הצירים.

1000
800
600
400

gap in AIC joint-unique

200
0
-200

0

-2

-6

-4

-8

Unique driver parametere

איור 51השוואה לכל נהג בין מודל עם פרמטר חופשי ייחודי לבין מודל עם פרמטר חופשי משותף.
רווחי סמך מייצגים את התוספת של  ±1.96כפול טעות התקן של האומד
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מאיור  51עולות מספר מסקנות .ראשית,עבור הרוב המכריע של  101נהגים ההפרש במדד ה AIC-בין
המודלים הוא חיובי ומכאן שיש שיפור בהתאמת המודל .הסיבה שעבור מספר נהגים אין שיפור בהתאמת המודל
למרות שהוספנו ערכים ייחודיים עבור נהגים אלו הערכים הייחודיים לא שונים בהרבה מהממוצע )על פי האיור(
ולכן הוספת ערכים ייחודיים עבורם היא מיותרת .בנוסף יש לזכור שהאמדים לפרמטר החשיפה ופרמטר הפיזור
השתנו .שינוי זה לא תרם להתאמת המודל עבור נהגים אלו .מסקנה נוספת היא שבמידה רבה ככול שהערכים
שנאמדו שונים מהממוצע  ,כך מדד ה AIC-להתאמת המודל השתפר.
לאמדים שהתקבלו רווחי סמך שונים .רווחי הסמך מייצגים טווח טעות באמידת הפרמטרים .במידה
ורווחי הסמך רחבים יותר ,אנחנו פחות בטוחים באשר למיקום של האומד .טעות בהערכה של מיקום האומד
יכולה להוביל למסקנות שגויות ולכן כדאי לקחת בחשבון את רווחי הסמך כאשר משתמשים בערכי האמדים בכדי
להסיק מסקנות לגבי התנהגות הנהג.
בשלב זה ראוי להזכיר מספר מילים על מודלים מעורבים .מודלים מעורבים הם מודלים המשמשים בכדי
להתגבר על בעיה של תלות בין רשומות בבסיס הנתונים ) .(Panel Dataמקרה כזה קיים גם בבסיס הנתונים שלנו,
שכן הנסיעות מקובצות על פי נהגים .למצב זה קוראים  Pseudoreplicationבו כל נהג נדגם מספר פעמים .הרעיון
מאחורי מודלים מעורבים הוא שהתלות בין הרשומות של אותו נהג נלקחת בחשבון ומוגדרת כחלק ממרכיב
השונות במודל .בכדי לעשות זאת מניחים גם ש הפרמטרים הייחודיים לנהג באים מהתפלגות מסוימת )התפלגות
גמא או לוג-נורמאלית( .על פי ה"פילוסופיה" מאחורי המשוואות המתמטיות ,הנהגים הם בעצם מדגם מקרי
מהאוכלוסייה ולכן הם פחות מעניינים לעומת האפקטים של משתנים ברמת הנסיעה )הרמה הנמוכה יותר( .לכן,
יש צורך לנטרל את השונות הנגרמת ע"י הייחודיות של הנהגים שהיא על פי הטענה בעצם מקרית .לכן המטרה
במודלים מעורבים היא לאמוד את ה"ייחודיות" של כל נהג בכדי שאפשר יהיה לנטרל את ההשפעה שלו.
בעוד מודלים מעורבים נועדו ל"נטרל" את השפעת הנהג  ,במקרה שלנו הפרמטרים הייחודיים לנהג הם
מרכז העניין שכן בהמשך נרצה להשוותם לתשובות של הנהגים לשאלונים .בעיקרון היינו יכולים להשתמש במודל
מעורב בכדי לאמוד את הפרמטרים הייחודיים לכל נהג אולם במסגרת מחקר זה אין כוונה להרחיב את המשמעות
של האמדים המתקבלים ממודלים מעורבים מעבר לשימוש לו הם נועדו והוא לנטרל את הייחודיות של הנהג.
בנוסף אם נמשיך בשיטה שנקטנו עד עתה ונאמוד את המאפיינים הייחודיים לכל נהג ע"י הכנסת פרמטרים לכל
נהג למודל  ,לא נהיה כבולים להנחה כלשהי לגבי ההתפלגות שלהם .מסיבות אלו הוחלט לא להשתמש במודלים
מעורבים ולאמוד את הפרמטרים של כל נהג ע"י הכנסתם באופן ישיר למודל.
יחד עם זאת נוכל להעריך את ההבדלים הצפויים באם היינו משתמשים במודלים מעורבים .בשל ההנחה
על ההתפלגות של הפרמטרים יתכן ואם היינו משתמשים במודלים מעורבים ,השונות בין האמדים הייתה נמוכה
יותר .זאת מכיוון שפונקצית הנראות המקסימאלית תקבל ערכים גבוהים יותר במידה והאמדים יהיו קרובים
יותר לממוצע .אם נחזור לאיור 51

נראה שבמקרים מסוימים רווח הסמך הוא די רחב ולכן האמדים יוכלו

כנראה "לזוז" לכיוון הממוצע .במקרים בהם רווחי הסמך צרים יותר ,המודל המעורב לא יגרום לשינוי משמעותי.
מכאן שכאשר רווח הסמך רחב יתכן שבשיטות שונות נקבל אמדים שונים.
בסעיפים הבאים מתואר תהליך של בחירת פרמטרים נוספים על הפרמטר החופשי בכדי לאפיין את
התנהגות הנהג )תיאור בסעיף  4.4ו 4.5-בהמשך( לאחר מכן הוספתי ניתוח של רווחי הסמך עבור פרמטרים אלו
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)סעיף  (4.6מתוך ראיה שבמקרה ורווח הסמך גדול ,האמינות של האומד שלנו נמוכה ובשיטות שונות נוכל לקבל
אמדים שונים.
 .4.4הזמן ביום ויום בשבוע
המטרה בסעיף זה היא לבחון את הקשר בין משתנים תלויי זמן )שעות עבודה ,ימי עבודה ומנוחה(...
למספר האירועים .עבור כל אחד ממשתנים אלו נצטרך להחליט באם להתאים משתנה ייחודי לכל נהג או
שנתייחס אליו כמשתנה המשותף לכל הנהגים .תחילה נבחן מאפיינים שקשורים לשעה ביום .איור  52מציג את
התפלגות הנסיעות על פי זמן ביום .שעות העבודה המקובלת בארגון בו פועלים הנהגים שלנו הן  8:00עד .17:00
יחד עם זאת לפעמים הם עובדים בשעות לא מקובלות ואפילו ,במקרים דחופים ,בסופי שבוע .בהתאם לשעות
העבודה המקובלות ניתן לראות שבין  8:00ל 17:00 -מספר הנסיעות הוא רב יותר .למעשה ,כבר ב 7:00-בבוקר
מתחילה הפעילות שנמשכת גם לאחר  .17:00הנסיעות בשעות הלילה המאוחרות והבוקר המוקדמות הן נדירות
ביחס לנסיעות בשאר שעות היום.
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איור  52התפלגות הנסיעות על פי זמן ביום

איור  53מציג את משך הנסיעה הממוצע לנסיעה עבור כל שעה ביום .הנסיעות בשעות הלילה ארוכות
יותר מהנסיעות בשעות היום .הירידה הבולטת במשך הנסיעה הממוצע היא בין השעות  7:00ו 8:00-ומבשרת על
תחילת יום העבודה .יתכן שלנהגים שמתחילים לנהוג כבר ב 7:00-בבוקר יש דרך ארוכה יותר לעשות .מעניין
שהחל משעה  17:00חלה ירידה במשך הנסיעה הממוצע ששיאה ב 19:00-בערב .נזכיר כי בשעה  17:00נהוג
לסיים את יום העבודה .לכן יתכן כי הסיבה לזמני הנסיעה הקצרים יותר הם "סידורים" בדרך הביתה )קניות
למשל(.
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איור 53משך זמן הנסיעה על פי הזמן ביום

איור  54מציג עבור כל נהג את התפלגות מועד הנסיעה )על פי זמן תחילת הנסיעה( בימים שבין שני לשישי
)ימי עבודה בבריטניה( בעזרת  .Boxplotבנוסף לשלושת האחוזונים המצוינים ב Boxplot-הוספתי לאיור ארבעה
פרטים נוספים אודות ממוצע תחילת הנסיעה הראשונה והאחרונה ביום בריבועים אדומים )מתי בממוצע נהג
בדרך ל/מ העבודה( והאחוזונים ה 25-ו 75-של תחילה הנסיעה הראשונה והאחרונה בהתאמה ב + -אדום .המטרה
היא "לשטוף את העיניים" בזמני הנסיעה הנפוצים אצל הנהגים ולהיווכח באיזו מידה נהגים דומים אחד לשני.
הדיון בשבעת המדדים שהזכרנו לאחר האיור.
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איור  54התפלגות הנסיעות על פי זמן ביום )על פי זמן תחילת הנסיעה( לכל נהג

בכדי לנסות "לכמת" את דפוסי הנסיעה בחנתי את ההתפלגות של כל אחד מהמדדים )איור  .( 55תחילת
הנסיעה הראשונה עומדת בממוצע על ) 9.54תשע וחצי( עם סטיית תקן  .0.93תוצאה זו תמוהה במקצת שכן יום
העבודה מתחיל ב 8:00-בבוקר ,יחד עם זאת ,האחוזון ה 25-לתחילת הנסיעה הראשונה נמצא בממוצע ב7.96-
)סטיית תקן  .(0.73בשל סטיית התקן הנמוכה יחסית לסטיות התקן בשאר המדדים אני מניח שנתון זה מאפיין
את אוכלוסיית הנהגים .בשל אופי העבודה שלהם ,יתכן שהנהגים לא נכנסים באופן אוטומטי לרכב ונוסעים ב-
 8:00בבוקר ליעד שלהם ,אלא מחכים שיודיעו להם לאן צריך לנסוע .הנסיעה האחרונה ביום מתחילה בממוצע ב-
) 16.67סטיית תקן  .(1.24נתון זה מתאים לשעות העבודה המקובלות .סטיית התקן במקרה זה גבוהה יותר לעומת
הנתון המתאים לתחילת הנסיעה ,מכאן ששעת סיום העבודה"גמישה" יותר .הממוצע של קו החציון )על פני כל
הנהגים( הוא ) 13.28סטיית תקן של  ,(1.02כלומר שהנהג החציוני מסיים מחצית מהנסיעות עד שעה זו .שנית,
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הזמן שבין האחוזון ה 25-לאחוזון ה) 75-מופיעים במקומות  3ו 5-באיור( אמור לסמל את עיקר זמן הפעילות בו
 50%מהנסיעות מבוצעות .האחוזון ה 25-נמצא בממוצע ב) 10.26-עשר ורבע( עם סטיית תקן של  .0.96האחוזון ה-
 75נמצא בממוצע על על  16.03עם סטיית תקן של  1.13קרוב לשעת סיום יום העבודה.
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איור 55מדדים למועדי תחילת הנסיעה של הנהגים במדגם
האיור הבא מציג את קצב האירועים הנצפה והצפוי )על פי המודל שפותח עד עתה( על פי השעה ביום .וכן
את ה CURE plot-המתאים.

איור ) CURE Plot 56מימין( וקצב אירועים נצפה וצפוי )משמאל( על פי הזמן ביום
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על פי ה CURE plot-המודל אינו מתאר באופן מיטבי את מספר האירועים על פי שעות היום .בשעה 15:00
בערך השאריות המצטברות מגיעות כמעט ל .2500-קצב האירועים בשעות העבודה גבוה ביחס לשאר שעות היום.
ובשעות הלילה קצב האירועים נמוך במיוחד .נתון זה תואם גם לממצא לפיו נסיעות לילה ארוכות יותר )איור
 .(53מספר שאלות עולות :ראשית ,כיצד נתייחס לשעות העבודה :באופן רשמי שעות העבודה הן בין  8:00ל17:00-
 .יחד עם זאת יתכן והנהגים יעבדו שעות נוספות ,בנוסף יתכן שכדאי להתחשב במקרים בהם נהגים יוצאים
מוקדם יותר מהבית או מאוחר יותר מהעבודה .עיקר ההתלבטות )לדעתי ( היא האם לקבוע שיום העבודה מתחיל
ב 7:00-או ב 8:00-והאם הוא מסתיים ב 17:00-או ב .18:00-שכן ראינו שתחילת הפעילות כבר ב 7:00-בבוקר.
כמו כן יש לא מעט נסיעות גם ב 18:00בערב .בכדי להחליט נוכל לבדוק כיצד משתנה התאמת המודל הבא עבור
הטווחים לגביהם יש התלבטות.

ln(λij ) ~ ln(β 0j ) + β1ln(Duration ij ) + β 2 Leisure ij
למודל נוסף משתנה קטגוריאלי

Leisure ij

שערכו  0אם הנסיעה הייתה בטווח שעות העבודה ו 1-אחרת.

ערכי ה AIC-עבור טווחים שונים מופיעים בטבלה הבאה:
Work Hours Range
7:00-16:59
7:00-17:59
8:00-16:59
8:00-17:59

AIC
132902
133019
132985
133080
טבלה  10התאמת המודל עבור טווחים שונים של יום עבודה

על פי הטבלה ,השיפור במעבר משעה  8:00לשעה  7:00הוא משמעותי )שיפור של מעל  60נקודות במדד ה-
 .(AICכך גם השיפור במעבר משעה  18:00ל) 17:00-מעל  90נקודת במדד ה (AIC-לכן ההחלטה המיטבית במקרה
זה היא ששעות העבודה יקבעו בטווח שבין  7:00ל .16:59-נבחן פעם נוספת את קצב האירועים על פי השעה ביום,
עם שני הבדלים .ראשית ,הפעם הגרף יתחיל מ 7:00-בבוקר .ושנית קצב האירועים הצפוי הוא על פי המודל הכולל
את המשתנה . Leisure ij
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איור ) CURE Plot 57מימין( וקצב אירועים נצפה וצפוי )משמאל( על פי הזמן ביום

ב CURE plot-טווח השגיאות עתה הוא בין ) (-1000ל .1000-בהשוואה למודל הקודם בו טווח השגיאות
המצטברות היה בין ) (-500ל, 2500-יש כאן שיפור משמעותי .ההבדלים נובעים מעודף אירועים בשעות העבודה
המוקדמות ) 9בבוקר( ,לעומת שעות העבודה המאוחרות ) (15:00-16:00בהן יש פחות אירועים .ניתן באופן
מלאכותי "לתקן" את המודל ע"י הוספת קווי מגמה או חלוקה של היום לחלקים ,אולם מכיוון שאין לי מידע לגבי
המכניזם שגורם לתופעה ,העדפתי לא ל"תקן" בשלב זה את המודל.
באופן דומה לניתוח על פי שעות היום ,ניתן לבחון את התנהגות הנהגים על פי היום בשבוע )איור .( 58
הנסיעות בסוף השבוע קצרות יותר וכצפוי קצב האירועים גבוה יותר .יחד עם זאת קצב האירועים הנצפה בסוף
השבוע גבוה ביחס לצפוי .מכאן שיש הגיון להבחנה בין ימי עבודה לימי מנוחה )שבת וראשון(.

30
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איור  58משך נסיעה ממוצע )מימין( וקצב האירועים )משמאל( על פי היום בשבוע
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באיור  59מתואר קצב האירועים על פי שעות ביום ויום עבודה )כן/לא( .בסוף השבוע קצב האירועים גבוה
יותר ברוב שעות היום כולל השעות שהגדרנו כ"שעות עבודה" .על פי רווחי הסמך הצרים מדובר בלא מעט נסיעות.
בולטות במיוחד השעות שבין  7:00ל 9:00-בהן קצב האירועים גבוה יותר לעומת שאר שעות היום.
0 .0 8

Rest Day
Work Day

0 .0 6
0 .0 4

EF

0 .0 2
0 .0 0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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איור  59קצב האירועים על פי שעה ביום ויום עבודה
רווחי הסמך חושב באופן הבא CI=1.96* (Var/Trips Count)^0.5 :כאשר  Varהוא השונות של מספר
האירועים על פני כל הנסיעות מחולק במשך זמן הנסיעה הכולל

מכיוון שקצב האירועים בסוף השבוע שונה מקצב האירועים בימי עבודה ,נוכל לשכלל את המודל שלנו
ע"י הוספת משתנה

נוסף RestDay ij

ערכו  0אם נסיעה  iשל נהג  jהייתה ביום עבודה ו 1-אחרת:

ln(λij ) ~ ln(β 0j ) + β1ln(Duration ij ) + β 2 Leisure ij+ β 3RestDayij + β 4 Leisureij * RestDayij
) + β 5 Leisure ij* ln(Duration ij ) + β 6 RestDayij * ln(Duration ij ) + β 7 Leisureij * RestDayij * ln(Duration ij

במודל זה נכללים הן אפקטים עיקריים למשך הנסיעה ,יום עבודה ,ושעות עבודה והאינטראקציות
האפשריות ביניהם .באופן איטרטיבי הורדתי משתנים לא מובהקים ,החל מהאינטראקציה המשולשת ועל פי סדר
ערכי ה p value-המצוינים בטבלה  .11בטבלה מסומן המשתנה שהורדתי בכל שלב .ולאחר  5איטרציות התקבל
מודל עם אפקטים עיקריים בלבד.
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Iteration 1
P value
***<0.001
0.705

β 2 − Leisure

***<0.001

*0.017

*0.015

β 3−RestDay

0.234

0.239

0.108

β 4− Leisure*RestDay

0.147

0.171

0.186

0.068

)β 5−Leisure*ln(Duration

0.386

0.106

)β 6−RestkDay*ln(Duration

0.170

)β 7−Leisure*RestDay*ln(Duration

132873

132874

Iteration 5
)Parameter (SD

Iteration 4
P value

***)0.705(0.009
***)0.247 (0.015

***<0.001
*0.033

*** )-0.089 (0.016

***<0.001

132873

Iteration 2 Iteration 3
P value
P value
***<0.001*** <0.001
0.110
0.113

132875

β 0, j
)β 1, − ln(Duratio n

132875

AIC

טבלה  11קצב אירועים על פי זמן ביום ויום בשבוע
* p<0.001 *** ,p<0.05

 .4.4.1זמן ביום ויום בשבוע כפרמטרים ייחודיים לנהג
ההבדלים בין היום והלילה או ההתנהגות לאורך היום אינם זהים עבור כל הנהגים .נבחן באיזו מידה
התוספת של פרמטרים ייחודיים עבור יום מנוחה )כן/לא( או שעות פנאי )כן/לא( מוסיפים להתאמת המודל עבור
כל נהג וליכולת שלנו להבחין בין הנהגים .כלומר ,באיזו מידה הם שונים זה מזה.
תחילה ,נבחן מודל עם פרמטר ייחודי לשעות פנאי אל מול מודל זהה עבורו הפרמטר הוא משותף§ .באיור
 60מציג הגרף העליון משמאל ,עבור כל נהג ,את ההפרש במדד ה AIC-בין מודל עם פרמטר שעות פנאי ייחודי
למודל עם פרמטר שעות פנאי משותף )ציר  .(Yאל מול הפרמטר הייחודי שנאמד עבור שעות הפנאי )ציר ה .(X-ציר
ה X-חסום בין ) (-3ל) 3-לנהג אחד ערך הפרמטר שווה ל (-18)-ואם היה נכלל לאיור היה קשה להבחין במגמות
עבור רוב הנהגים( .ערך החציון של הפרמטרים הייחודיים לשעות הפנאי עומד על ) .(-0.27כלומר ,קצב האירועים
בשעות הפנאי נמוך ב .(exp(-0.27)=0.76) 24% -לעומת קצב האירועים בשעות עבודה עבור הנהג החציוני.
האחוזון ה 25-עומד על  0.48והאחוזון ה 75-עומד על ) .(-0.06מכאן שקצב אירועים בשעות הפנאי נמוך ב 39%-וב-
 6%בהתאמה .מנתונים אלו עולה כי הפערים בין שעות פנאי לשעות עבודה הם משמעותיים .יחד עם זאת עבור
 50%מהנהגים ערך ה AIC-שלילי )ציר ה .(Y-כלומר הוספת הפרמטר הייחודי אינה תורמת להתאמת המודל.
משיפוט ויזואלי של האיור ,הפרמטר שנאמד לנהגים אלו אינו רחוק מהחציון וכנראה זו הסיבה להרעה במדד ה-
 AICהמעניש על הוספת פרמטרים שלא לצורך .עבור  25%מהנהגים ערך ה AIC -גדול מ .2.5-עבור נהגים אלה
הפרמטר שנאמד רחוק מהחציון.

§ בניתוח זה נכללים כל ימי השבוע שכן אין אינטראקציה בין יום מנוחה לשעות פנאי.
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באופן דומה נבחן את התרומה של פרמטר ייחודי עבור "יום מנוחה" )איור  60גרף עליון מימין( .עבור
 50%מהנהגים ההפרש במדד ה AIC-שלילי אולם עבור  25%מהנהגים ערך ההפרש ב AIC -גדול מ .3-האחוזון ה-
 50של האומדים עומד על  0.09כלומר ,עבור הנהג החציוני קצב האירועים ביום מנוחה גבוה ב .10%-האחוזון ה25-
עומד על ) (-0.17והאחוזון ה 75-עומד על  .0.28מכאן שקצב האירועים ביום מנוחה עבור האחוזון ה 25-נמוך ב-
 16%לעומת יום עבודה ועבור האחוזון ה 75-קצב האירועים גבוה ב 32%-לעומת יום עבודה .
מספר מסקנות עולות מניתוח זה :מהצורה הקעורה של הגרף בשני המקרים ניתן ללמוד שככול שהפרמטר
שנאמד רחוק מהחציון ,גם מדד ה AIC-משתפר .בנוסף ,בשני המקרים המגמות הכלליות אינן משותפות לכל
הנהגים באותה מידה והשונות ביניהם להערכתי היא משמעותית.
הגרפים התחתונים באיור  60מציגים את היחס בין מספר האירועים הצפוי במידה והנהג יבצע את כל
הנסיעות בבסיס הנתונים על פי שני המודלים )פרמטר אחיד יחסית לפרמטר ייחודי( .גם עבור שעות הפנאי
)משמאל( וגם עבור יום מנוחה ,השינוי באחוזים קטן מ 5%-עבור  90%מהנהגים .כלומר תוספת הפרמטר לא
תשנה את ההערכה שלנו לגבי מספר האירועים שלהם .יתכן ומספר הנסיעות הנמוך יחסית בסוף השבוע ובשעות
הפנאי הוא הגורם לכך שלא נראה הבדלים במספר האירועים הכולל ,אף על פי שההבדלים בקצב האירועים בין
שעות הפנאי לשעות עבודה ובין ימי מנוחה לימי עבודה יכולים להגיע לעשרות אחוזים.
Leisure

Rest Day

50

40
40

30
20
10

gap in AIC joint-unique

30
20
10

gap in AIC joint-unique

0
0

3

1

2

-1

0

-2

3

-3

2

0

Est. Events ratio be tw een joint and unique Leisure param te rs

1.05
0.95

Joint / Unique

1.00
0.90

0.85

0.80

60

Joint / Unique

100

80

40

20

1.10

Est. Eve nts ratio betw ee n joint and unique Rest Day param ters

1

-1

-2

-3

100

0

Driver

80

60

40

20

0

Driver

איור  60השוואה לכל נהג בין מודל עם פרמטר משותף למודל עם פרמטר ייחודי עבור  LeisureוRestDay-
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 .4.5מגמות לאורך זמן בתקופה שקדמה להעברת השאלון
הנהגים במדגם דיווחו על דעותיהם ותפיסותיהם בזמן נתון ואילו האירועים הלא רצויים פרוסים על פני
כל תקופת המדידה )חמישה חודשים(  ,לכן ,הקישור בין נתוני ההתנהגות לנתוני השאלון אינו טריוויאלי .למשל,
אם נהג מושפע מאוד ממחויבות ההנהלה ומחליט להשתפר בנהיגה,יתכן וקצב האירועים שלו עדיין גבוה )בגלל
התקופה שבה היה פזיז יותר( כך שדעותיו על מחויבות ההנהלה לא ישתקפו היטב בנהיגה שלו ,אך אם נסביר חלק
מקצב האירועים במגמת השיפור ,נוכל להבין טוב יותר את התוצאות .המטרה בסעיף זה היא להבין האם יש
מגמות בקצב האירועים בתקופה שקדמה לשאלון .כלומר האם נהגים השתפרו או אולי הפכו גרועים יותר במשך
התקופה .לשם כך ,בחנתי את קצב האירועים כנגד מועד הנסיעה באופן הבא :סידרתי את הנסיעות על פי המרחק
בימים )כולל חלקי ימים( החל מיום חלוקת השאלון .למשל ,נסיעות יכולות להיות במרחק שליש יום )או -0.333
כלומר שמונה שעות לפני יום החלוקה( או במרחק של  -33.5יום )כלומר  -33יום ושתים עשרה שעות לפני העברת
השאלון( .נרצה לבחון כיצד נראה קצב האירועים לאורך זמן על פי משתנה חדש של מועד הנסיעה .נקרא למשתנה
זה  . Time ijמשתנה זה מתאר את המרחק בימים )כפי שתיארתי לעיל( של נסיעה  iשל נהג  jממועד העברת השאלון.
בסעיפים קודמים מצאנו כי קצב האירועים משתנה על פי הזמן ביום והיום בשבוע .נוכל אם כך להתחיל מהמודל
הבא שלא כולל עדיין את : Time ij

ln(λij ) ~ ln(β 0j ) + β1ln(Duration ij ) + β 2jLeisure ij+ β 3jRestDayij
כאשר תוחלת מספר האירועים  λijבנסיעה  iעבור נהג  jהיא פונקציה של משך הנסיעה ( , ) Duration ij
Leisure ij

המציין אם נסיעה  iשל נהג  jהייתה בזמן שעות הפנאי .ושל

RestDayij

המציין אם נסיעה  iשל נהג j

הייתה ביום מנוחה או לא.
איור  61מציג בגרף העליון את נתוני הנסיעות של הנהגים על פי המשתנה  . Time ijלצורך הנוחות ,כל
הנסיעות השייכות לאותו יום מיוצגות בנקודה אחת )ממוצע משוקלל על פי משך הנסיעה( .ניתן לראות את
המחזוריות על פי שבועות שבאה לידי ביטוי בקצב האירועים הנצפה והצפוי ) על פי מודל ללא  Time ijכמשתנה
מסביר( .בגרף התחתון מוצג היחס בין קצב האירועים הנצפה לקצב האירועים הצפוי.
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איור  61קצב אירועים נצפה וצפוי בתקופה שקדמה להעברת השאלון

על פי האיור ,ניתן לחלק את תקופת המדידה לשתי תקופות עיקריות .בתקופה הראשונה הייתה ירידה
בקצב האירועים ,בהשוואה למה שהיינו מצפים 49 .יום לפני העברת השאלון יש מעין קפיצה בקצב האירועים.
למרות שהקפיצה בולטת לעין ,קצב האירועים היה בעבר ברמות גבוהות יותר ולכן לא בטוח שהקפיצה הזו היא
תוצאה של שינוי מסוים בצי הרכב ולא של תהליך רנדומי .העלייה במועדים שבין ) (-114ל (-100) -בולטת על רקע
הירידה הכללית .אם נחשב אחורה את הזמנים החל מהעשרה באפריל ,נגיע לתקופה של חג המולד )סוף דצמבר(.
אנחנו יודעים כבר שבסופי שבוע קצב האירועים בצי הרכב גבוה יותר ותופעה זו עשויה להסביר את העלייה בקצב
האירועים בתקופה של חג המולד.
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 .4.5.1מגמה לאורך זמן כפרמטר ייחודי לנהג
בחינת המגמות הכלליות אינה מאפשרת בהכרח הבנה באשר למגמות האינדיבידואליות .ראשית ,מעניין
לבחון האם יש תועלת בהוספת פרמטר ייחודי לנהג עבור המגמה ,על פי המודל הבא:

ln(λij ) ~ ln(β 0j ) + β1ln(Duration ij ) + β 2jLeisure ij+ β 3jRestDayij + β 4jTimeij
כאשר תוחלת מספר האירועים )  ( λijבנסיעה  iעבור נהג  jהיא פונקציה של משך הנסיעה (  ,) Durationijשל
 Leisure ijהמציין אם נסיעה  iשל נהג  jהייתה בשעות הפנאי או לא ,של
הייתה ביום מנוחה או לא,
הפרמטר

β1

ושל Time ij

RestDayij

המציין אם נסיעה  iשל נהג j

המציין את הזמן בימים לפני תאריך העברת השאלון של נסיעה  iשל נהג .j

משותף לכל הנהגים .הפרמטרים  , β 3j , β 2j , β 0jו-

β 4j

הם פרמטרים ייחודיים לנהג.

נבחן את המשמעות של הוספת פרמטרים ייחודיים לנהג עבור המגמה לאורך זמן )  .( Time ijבאיור  62בגרף
העליון מוצג ההפרש במדד ה AIC-כנגד פרמטר המגמה שנאמד לכול אחד מהנהגים.
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איור  62מגמה  -השוואה בין מודל עם משתנה ייחודי לנהג,למודל עם משתנה משותף לנהג
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עבור  70נהגים ההפרש במדדי ה AIC-גבוה מ .0-הערך החציוני של ההפרשים ב AIC-עומד על .3.1
והאחוזון ה 75-שווה ל .12.82-מכאן שתוספת פרמטר עבור המגמה לאורך זמן כדאית מבחינת התאמת המודל.
פרמטר המגמה מתייחס לשינוי היומי בקצב האירועים ,לכן המספרים בציר ה X-נראים נמוכים .אך יש לזכור שיש
כ 150-יום בתקופת המדידה ,ולכן המשמעות האמיתית היא בשני סדרי גודל מעל המספרים המוצגים .הערך
החציוני של פרמטר המגמה עומד על  .0.001המשמעות היא שעבור הנהג החציוני מספר האירועים בכל יום גדל ב-
 .0.1%האחוזון ה 75-עומד על ) 0.004אחוז שינוי יומי של  (0.4%והאחוזון ה 25-עומד על ) (-0.002כלומר שינוי של
) (-0.2%ליום .הבדלים אלו נחשבים משמעותיים ולכן לדעתי כדאי לכלול את אחוז השינוי כאחד הפרמטרים
המאפיינים את הנהג .ההבדלים במספר האירועים הצפוי בין שני המודלים )איור  62גרף תחתון( נמוכים מ5%-
עבור  90%מהנהגים ,אך סדר גודל זה אינו שונה ממה שראינו עבור הפרמטרים של שעות פנאי או יום מנוחה ולכן
מדד זה פחות רלוונטי ,אולי ,להחלטה באשר לכדאיות הוספת פרמטרים ייחודיים לנהג עבור המגמה.
 .4.6מאפייני הנהג
ארבעה מאפייני נהג התקבלו מהמודל שפיתחנו .הפרמטר החופשי ,שעות פנאי ) ,(Leisureיום מנוחה
) (Rest Dayומגמה ) .(Trendבסעיף זה נתמקד בסקירה של האמדים שקיבלנו עבור פרמטרים אלו .נבחן אילו
ערכים התקבלו ,האם הם מבחינים בצורה טובה בין הנהגים )שונות גבוהה( ,ובאיזו מידה נוכל להיות בטוחים
שהערכים שקיבלנו מתארים את התנהגות הנהג בצורה טובה .נבחן באילו מדדים נוספים ניתן להתחשב בכדי
לאפיין נהגים והאם ניתן לחלק נהגים לאשכולות בהתאם למאפיינים שלהם.
 .4.6.1רווח הסמך של האמדים
מתוך מדגם של  106נהגים ,נאמדו ל 104-נהגים כל ארבעת הפרמטרים .לשני נהגים לא היו נסיעות בסוף
השבוע ולכן לא נאמד להם פרמטר עבור  .RestDayבניתוח זה נתמקד ב 104-הנהגים עבורם יש לנו את כל
האמדים .איור  63מציג עבור כל אחד מ 104-הנהגים הנותרים את האמדים שלהם עם רווחי הסמך .הנהגים
מסודרים בסדר יורד על פי רווח הסמך של הפרמטר החופשי )הגרף הימני באיור(.
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איור  63האמדים ורווחי הסמך שלהם ) (1-α=0.95עבור כל נהג

מספר מסקנות עולות מאיור  . 63ראשית ,מכיוון שסידרנו את הנהגים על פי הפרמטר החופשי ,קל
להבחין בקשר בין ערכי האמדים לשונות שלהם .לכן בדקנו את הקורלציה בין האמדים לטעות התקן שלהם:
הקורלציה מובהקת עבור ערכי הפרמטר החופשי ) ,(Spearman=-0.78,p value<0.001שעות פנאי )Spearman =-
 (0.36 ,p value<0.001ומגמה ) .(Spearman=0.29, p value=0.002הקשר לא מובהק עבור יום מנוחה
).(Spearman=-0.13, p value=0.18
שנית יש מספר נהגים ה"מצטיינים" ברווחי סמך גדולים במיוחד בכל ארבעת האמדים שלהם .תופעה זו
בולטת מאוד בנהג הראשון )העליון באיור  ( 63אולם נראית גם עבור שלושת הנהגים שמתחתיו .בגלל רווחי הסמך
הרחבים איננו בטוחים בערך האמיתי של האומד ולכן אולי כדאי להשמיט נהגים אלו מהמדגם .מבט נוסף על
רווחי הסמך של האמדים באיור  . 64האיור מציג עבור כל נהג )ציר  (Yאת היחס בין רווח הסמך באומד שלו לבין
החציון של רווחי הסמך של כל הנהגים בסקאלה לוגריתמית )ציר  . (Xהרעיון הוא להבין פי כמה רווח הסמך של
כל נהג יוצא דופן ביחס למאפיין של המדגם )החציון(.
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איור  64שונות האמדים ביחס לשונות החציונית

המסקנה לגבי ארבעת הנהגים העליונים לא השתנתה .רווח הסמך של נהגים אלו הוא לפחות פי ) 2.5תלוי
על איזה מארבעת הפרמטרים מסתכלים( גדול יותר מה"סטנדרט" )החציון( .ולכן כדאי להשמיט ארבעה נהגים
אלו מהמדגם .מעבר לכך במידה רבה קיימת קורלציה )טבלה  (12בין ערכי רווחי הסמך של האמדים .כלומר באם
עבור נהג מסוים רווחי הסמך גבוה בפרמטר אחד הוא יהיה גבוה גם בפרמטרים האחרים .לכן ,אם נחליט כי כדאי
להשמיט נהגים על סמך רווח הסמך הגבוה באחד האמדים שלהם )רווח סמך גבוה=אמד פחות אמין( לא נגרום
להפסד במונחים של פרמטר אחר שכן גם עבורו האומד לפרמטר פחות אמין.
Rest Day
0.7
0.86
0.76

Trend
0.96
0.87

Leisure
0.82

Free Parameter
Leisure
Trend
Rest Day

טבלה  12הקורלציה של ספירמן בין ערכי השונויות של האמדים
כל הערכים בטבלה שונים באופן מובהק מאפס )(p value<0.001

ההשמטה של נהגים על בסיס רווחי הסמך של הפרמטרים שלהם היא לא לגמרי טריוויאלית .זאת משום
שיש קורלציה בין רווחי הסמך של האומד לערך האומד .לכן ,אם נשמיט נהגים בעלי רווחי סמך גבוה ,נשמיט
בעצם נהגים עם ערכים נמוכים של קצב האירועים .יחד עם זאת עבור ארבעת הנהגים העליונים הערכים שנאמדו
הם קיצוניים מאוד ולכן אם אנחנו לא בטוחים בערכים אלו ,כדאי בכל זאת להשמיט אותם .מעבר לכך מעיון
באיור  , 63ישנם נהגים עם ערכים קיצוניים אבל רווחי סמך צרים יותר שאותם לא נשמיט ,מכאן שיש נהגים עם
ערכים קיצוניים שכן מיוצגים במדגם שלנו .רווח הסמך תלוי במידה מסוימת במספר התצפיות )נסיעות( .כמות
הנסיעות של ארבעת הנהגים שהחלטתי להשמיט מהמדגם היא ) 322עבור הנהג העליון בציור(  235 ,267 ,ו431 -
)הנהג הרביעי מלמעלה( כאשר מספר הנסיעות הממוצע הוא ) 471.3סטיית תקן=  (127.8כלומר הם באמת נסעו
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פחות מהממוצע .יחד עם זאת מספר הנסיעות הוא לא הגורם היחיד המשפיע על רווח הסמך .יש נהגים עם פחות
נסיעות שכן נשארו במדגם )לנהג עם מספר הדגימות הקטן ביותר יש  197נסיעות(.
 .4.6.2ניתוח תיאורי והמתאמים בין מאפייני הנהג
בסעיף זה אעסוק בניתוח תיאורי של המשתנים שנבחרנו בכדי לאפיין את התנהגות הנהג .בהתאם
למסקנות בניתוח הקודם ,שישה נהגים הושמטו מהמדגם 2 ,נהגים ללא נסיעות בסוף השבוע וארבעה נהגים
עבורם רווח הסמך של האמדים הייתה יותר מפי  2.5לעומת הערך החציוני של השונות .בסה"כ ניתוח זה מתמקד
במדגם של  100נהגים .בכדי לאפשר ניתוח יותר אינטואיטיבי של הנתונים ,ניתן לחשב בעזרת האמדים לפרמטרים
את המשתנים הבאים:
 :Work Day .1מספר האירועים הצפוי בנסיעה שאורכה  30דקות )קרוב לממוצע בצי( שבוצעה ממש ביום
הפצת השאלון בשעות העבודה וביום עבודה.
 :Rest Day % .2אחוז השינוי בקצב האירועים הצפוי ביום מנוחה לעומת יום עבודה .
 :Leisure % .3אחוז השינוי בקצב האירועים הצפוי בשעות הפנאי לעומת שעות עבודה.
 :Trend % .4אחוז השינוי השבועי שנאמד על פי פרמטר המגמה.
בנוסף למשתנים שחושבו מהפרמטרים במודל ,נוכל לבדוק גם משתנים המחושבים מנתוני הנסיעות
בבסיס הנתונים:
 :Trips .5מספר הנסיעות הכולל
 Duration .6משך זמן הנסיעה הכולל בדקות
 Events .7מספר האירועים הכולל
 Trips Per Day .8מספר נסיעות ממוצע ליום עבודה
 Duration Per Day .9משך זמן נסיעה ממוצע ליום עבודה
האיור הבא ,מתאר את ההתפלגות של כל אחד מהמשתנים בעזרת  .Boxplotעבור  Work DayוEvents -
ההתפלגות היא אסימטרית .לכן ,מתוארת גם ההתפלגות של ) Ln (Work Dayו ,Ln(Events)-בכדי להעריך
מבחינה ויזואלית באיזו מידה התפלגות זו סימטרית לצורך ניתוח הנתונים בהמשך.
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. התפלגות של מאפייני נהג65 איור

 הנהג הממוצע במדגם. נתונים מספר נתונים תיאוריים עבור מאפייני הנהג והמתאמים ביניהם13 בטבלה
30  מספר האירועים הצפוי בנסיעה של.(Trips Per Day)  נסיעות4-( בDuration Per Day)  דקות ביום125 נוסע
.1.8 דקות הוא
(1)
(1) Trips
(2) Events
(3) Duration
(4) Work Day
(5) Rest Day %
(6) Leisure %
(7) Trend%
(8) Trips Per Day
(9) Duration Per Day
Mean
SD

-0.08
0.77***
-0.33**
-0.06
-0.21*
-0.08
0.84***
0.48***
477.63
125.46

(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7) (8)
(9)
-0.03 0.74*** -0.33** -0.02 -0.22* -0.08 0.83*** 0.45***
0.03 0.84*** 0.04 0.27** -0.2* -0.05
0.03
-0.06
-0.27** -0.06 -0.21* -0.13 0.71*** 0.85***
0.82*** -0.38***
0.02 0.3** 0.22* -0.31** -0.2*
-0.02
-0.06
-0.08
0.34** 0.15 -0.04
-0.06
0.23*
-0.15
0.22* 0.41*
0.04 -0.2* -0.17+
-0.17+
-0.11
0.14 0.11 0.07
-0.08
-0.09
-0.09 0.75*** -0.34*** -0.05 -0.16 -0.03
0.7***
-0.04 0.87*** -0.34** -0.04 -0.09 -0.05 0.73***
698.49 15048.77 1.81 11.65 -23.88 0.10 3.92 124.79
609.69 4484.43 1.82 41.52 25.95 0.59 0.79
34.64

 קורלציה של פירסון )מתחת לאלכסון( וספירמן )מעל האלכסון( עבור מאפייני נהג+  נתונים תיאוריים13 טבלה
p<0.001 *** ,p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1 +
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נתון מעניין הוא שמספר האירועים הכולל ) (Eventsאינו קורלטיבי למשך זמן הנסיעה הכולל )(Duration
או למספר הנסיעות הכולל ) .(Tripsבעקרון ,היינו מצפים שככול שנהג נוסע יותר ,כך יצבור יותר אירועים .ניתן
להסביר זאת בכך שקצב האירועים יורד ככול שמשך הנסיעה ארוך יותר.
מספר האירועים הכולל קורלטיבי למספר האירועים הצפוי בנסיעה באורך  30דקות ביום עבודה ) Work
 .(Dayאני מניח כי הקורלציה גבוהה מכיוון שרוב הנסיעות נעשו בימי עבודה .למרות שמספר האירועים לא קשור
למשך הנסיעה ,ל Work Day -יש קשר הפוך למשך הנסיעה ולמספר הנסיעות הכולל וכן למספר הנסיעות ביום.
ככול שיש יותר נסיעות ביום כך קצב האירועים הצפוי יורד .מעניין כי הקורלציה למשך הנסיעה היומי לא
מובהקת כמו לשאר משתני החשיפה .יתכן שזה נובע מכך שמשך הנסיעה נלקח בחשבון בהתאמת המודל.
ל Work Day -קורלציה ל .Trend% -לנהגים שהפכו "בטוחים" יותר במשך תקופת המדידה ,קצב
אירועים נמוך יותר וההפך .מעניין שקורלציה זו לא קיימת בין  Eventsל .Trend%-מעבר לכך ,הקשר הוא אפילו
הפוך .כלומר ,נהגים עם מספר אירועים כולל גבוה השתפרו יותר מאשר נהגים אם מספר אירועים נמוך .נתון זה
מפתיע עוד יותר נוכח הקורלציה הגבוהה בין  EventsלWork Day-
ל Events -וגם ל Work Day-קורלציה עם  .Leisureמכאן שנהגים עם קצב אירועים גבוה בשעות עבודה
מבצעים גם יותר אירועים בשעות הפנאי ,ובסופו של דבר מתבטא הדבר ביותר אירועים בתקופת המדידה .מעניין
כי אין קורלציה דומה בין ) Work Dayאו  (Eventsל .Rest Day-למרות שיש קורלציה בין  Rest Dayל. Leisure-
באשר להבדלים בקורלציה של פירסון לקורלציה של ספירמן ,ברוב המקרים הקורלציות דומות.
 .4.7סיכום
פרק זה עסק בניתוח נתוני האירועים הלא רצויים .ראשית ,בחנתי כיצד ניתן להחליט על תקופת המדידה.
לאחר שילוב של מספר קריטריונים הוחלט על תקופת מדידה של  150יום )כחמישה חודשים( .לאחר מכן ,נבחן
מחדש הקשר בין קצב האירועים למשך הנסיעה .על פי רוב המגמה היא מגמה יורדת .בפרק  3הנחתי כי החלוקה
למקטעי נסיעה מנטרלת באופן מספק את האפקט של משך הנסיעה על קצב האירועים .הנחה זו נבחנה מחדש
בפרק זה כאשר השוויתי את התאמת המודל של החלוקה למקטעים )אמצע וקצוות הנסיעה( ,למודל הכולל את
משך הנסיעה כמשתנה מסביר .המסקנה היא שמודל הכולל את משך הנסיעה מתאים טוב יותר לנתונים .אף על פי
שיש הבדלים בין קצוות הנסיעה לאמצע הנסיעה ,הכללת החלוקה למקטעים במודל לא מנטרלת לחלוטין את
האפקט של משך הנסיעה ולכן עדיף לאמץ מודל הכולל את משך הנסיעה במודל במקום להשתמש בחלוקה
למקטעים.
בבחירה בין מודל פואסוני למודל בינומי שלילי ההחלטה אינה טריוויאלית .מצד אחד הפרמטרים של
המודל הבינומי שלילי והפואסוני מאוד מתואמים .וביחס לרעש לא ניתן להבחין בהבדלים ביניהם .המודל הבינומי
שלילי הועדף על המודל הפואסוני בגלל התאמת המודל.
בניתוח זה התייחסתי לעובדה כי הרשומות בבסיס הנתונים מקובצות לפי נהגים .ניתחתי את ההתפלגות
של הפרמטרים של הנהגים ואת הקורלציה ביניהם .הדגמתי שאם נבחר פרמטר פיזור משותף לכל הנהגים ,נרוויח
מודל פשוט יותר עם פחות פרמטרים ועם מקדמים מאוד דומים .גם פרמטר החשיפה נקבע כפרמטר משותף לכל
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הנהגים ,למרות שיש הבדלים בניהם ,שכן ,הכנסת יותר מ 100-פרמטרים לא שיפרה את התאמת המודל באופן
שמצדיק מורכבות כזאת.
המיקוד העיקרי בפרק זה היה בבחינת מאפיינים ייחודיים לנהג .ארבעה מדדים נבחרו כמאפייני התנהגות
עבור הנהגים במדגם .קצב האירועים בשעות עבודה ) ,(Work Dayהשינוי באחוזים בקצב האירועים בין שעות
פנאי לשעות עבודה ) ,(Leisure%והמגמה לאורך תקופת המדידה ) .(Trend%מספר ניתוחים סטטיסטים וגרפיים
נעשו בכדי לבחון את התרומה של שימוש בפרמטרים אלו כפרמטרים ייחודיים לנהג .הערכתי את התרומה של
הוספת פרמטרים ייחודיים להתאמת המודל וכן עמדתי על המידה בה נהגים שונים אחד מהשני ביחס לפרמטרים
אלו .כמוכן ניתחתי את רווחי הסמך שלהם דבר שהביא להחלטה על השמטה של מספר נהגים עבורם רווחי הסמך
היו גבוהים עבור כל הפרמטרים.
מתוך  109נהגים שלהם רשומות נסיעות בבסיס הנתונים ,תשעה נהגים הוצאו מהמדגם .שלושה נהגים
מכיוון שלא נרשמו להם נסיעות יותר מ 30-יום לפני מועד העברת השאלון ,שני נהגים בגלל שלא נרשמו להם
נסיעות בסוף השבוע וארבעה נהגים בגלל שהאמדים לארבעת הפרמטרים לא היו אמינים במידה מספקת )רווח
סמך גדול מאוד( .מכיוון שלא הסתמכתי על קצב האירועים כמדד להשמטת הנהגים בשום מקרה ,אני מניח
שהתוצאות מייצגות את כלל המדגם.
מניתוח ארבעת מאפייני ההתנהגות ,נמצא כי בשעות העבודה יש יותר אירועים לדקת נסיעה לעומת שעות
הפנאי .נמצאו גם הבדלים בקצב האירועים בין סוף השבוע לאמצע השבוע  .כאשר בסוף השבוע קצב האירועים
עבור כלל המדגם גבוה יותר .המגמה לאורך תקופת המדגם נשארה ללא שינוי ,פרט לשני מקרים בהם קצב
האירועים גבוה ונמוך יותר מקצב האירועים הצפוי .במקרה הראשון התרחש בתקופת חג המולד ולכן אני מניח
שיש קשר לחג .מסקנה זו מתאימה לתופעה שנמצאה לפיה קצב האירועים בסוף השבוע גבוה יותר .למקרה אחד
בו היו פחות אירועים מהצפוי )כ 50-יום לפני מועד העברת השאלון( אין לי הסבר תיאורטי באשר למכניזם שגרם
לתופעה זו .יחד עם זאת ,הממצא החשוב יותר לדעתי הוא המידה בה נהגים שונים זה מזה באופן הנהיגה שלהם.
למרות המגמה הכללית שנראית למשל בהבדלים בין ימי מנוחה לימי עבודה מגמה זו אינה באה לידי ביטוי אצל
כל הנהגים במידה שווה ולמעשה יש נהגים שדווקא בסוף השבוע קצב האירועים שלהם נמוך יותר בהשוואה לקצב
האירועים במהלך ימי העבודה .כך גם לגבי ההבדל בין שעות עבודה לשעות פנאי ולמגמה לאורך תקופת המדידה.
יכולתי להדגים זאת הן ע"י המחשה כיצד לנהגים ששונים מהכלל התאמת המודל השתפרה באופן משמעותי
כאשר הוכנס פרמטר ייחודי והן ע"י ניתוח של הטווח הבין רבעוני של הפרמטרים לפיו נמצא כי ההבדלים בין
האחוזון ה 25-לאחוזון ה 75-באים לידי ביטוי בעשרות אחוזים במונחים של ערכי האמדים.
הקשרים בין ארבעת המדדים ובין מדדים אלו למדדי חשיפה )שעות נהיגה ומספר נסיעות( נבחנו גם כן.
מצאנו שמספר האירועים הכולל אינו קורלטיבי למשך זמן הנסיעה הכולל ) (Durationאו למספר הנסיעות הכולל.
בעקרון היינו מצפים שככול שנהג נוסע יותר ,כך יצבור יותר אירועים .ניתן להסביר זאת בכך שקצב האירועים
יורד ככול שמשך הנסיעה ארוך יותר .נמצא קשר בין המגמה לאורך תקופת המדידה ,לקצב האירועים ) Work
 .(Dayככול שהנהגים השתפרו )מגמה שלילית( ,כך גם קצב האירועים שלהם נמוך יותר .כמוכן נמצא שלWork -
 Dayקורלציה עם  .Leisureמכאן שנהגים עם קצב אירועים גבוה בשעות עבודה מבצעים גם יותר אירועים לדקה
בשעות הפנאי ביחס לקצב האירועים שלהם בשעות העבודה .קשר זה לא קיים באופן דומה עבור נסיעות בסוף
השבוע.
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במהלך ניתוח הנתונים בפרק זה עשיתי שימוש רחב ביתרונות שמספקת הטכנולוגיה לצורך הבנת מאפייני
התנהגות הנהג .כך למשל יכולתי לצמצם את תקופת המדידה כך שמצד אחד יהיה לי מספיק מידע בכדי לאמוד
את הפרמטרים של הנהגים )יותר מ 40-אלף רשומות( ,ומצד שני לא ל"התרחק" מדי ממועד העברת השאלון .זאת
כדי ליצור מצב שההתנהגות הנמדדת ,תהיה בתקופת זמן קרובה מספיק למועד העברת השאלון ולכן גם רלוונטית
יותר לצורך השוואה .מובן שאם הייתי מנתח נתוני תאונות למשל ,פריבילגיה זו לא הייתה קיימת .עוד יכולתי
לנתח התנהגות על פי זמן ביום ,יום בשבוע ומגמת השינוי לאורך תקופת המדידה .וכמובן להתאים פרמטרים
ייחודיים לנהג .מכיוון שלכל נהג היו מספר דגימות )נסיעות( ,יכולתי לנתח את רווחי הסמך שלהם ולבחון נהגים
עבורם אני יותר בטוח שהפרמטרים משקפים את ההתנהגות )רווח סמך צר( .התאמת פרמטרים של התנהגות לכל
נהג על סמך נהיגה אמיתית מהווה חידוש במחקר זה .למיטב ידיעתי פעולה זו טרם נעשתה במחקר.
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 .5התנהגות מדווחת ,יחס לבטיחות ודעות על אקלים הבטיחות -האם יש קבוצות של נהגי רכב
חברה?
בפרק זה נדון בתשובות של הנהגים בקבוצת המדגם ) (N=110בנוגע להתנהגות שלהם בזמן נהיגה ,ליחס
שלהם לסיכון בנהיגה ודעותיהם לגבי אקלים הבטיחות .נתמקד בשני נושאים (1):תהליך פיתוח השאלון ,כולל
בחירת הפריטים ,והערכת התכונות הפסיכוטכניות של הגורמים בשאלון )מהימנות ותוקף( ) (2ניתוח המתאמים
בין מדדי השאלון וחלוקת הנהגים לקבוצות )ניתוח אשכולות( על פי התשובות שנתנו .ניתוח הגורמים העיד כי
הפריטים מתכנסים לשישה גורמים :עבירות ,היחס למהירות ואלכוהול בנהיגה ,היחס לאכיפת חוקי בטיחות,
הדעה לגבי יכולת הנהג ל"כופף את החוק" כשהמצב מאפשר זאת  ,הדעות על מחויבות ההנהלה לבטיחות ועל אופן
ניהול לחץ העבודה בארגון .מניתוח האשכולות ,מסתבר כי הנהגים מתחלקים לשלוש קבוצות :הנהגים
ה"זהירים" דיווחו על יחס חיובי לבטיחות ומעורבות נמוכה בעבירות,שתי הקבוצות האחרות דיווחו על מעורבות
גבוהה יותר בעבירות תנועה .קבוצות אלו שונות אחת מהשנייה ביחס שלהם לבטיחות )מהירות ואלכוהול ,אכיפה
ויכולת הנהג( ולאקלים הבטיחות.
 .5.1פיתוח שאלון עבור נהגי רכב חברה
בנוסף לגורמים המשפיעים על התנהגות הנהג )חיפוש ריגושים ,אגרסיביות והיחס למהירות ,(...נהגי רכב
חברה חשופים להשפעות ) (Newnam, Watson and Murray 2002שעלולות לגרום לסיכון מוגבר בנהיגה:
קילומטראז' גבוה ) ,(Lynn and Lockwood 1998; Murray 2007עייפות ולחץ עבודה (Salminen and
) Lähdeniemi 2002ואקלים הבטיחות ) .(DFT 2004; Wills, Biggs and Watson 2005אבחנה זו הובילה
למסקנה שכדאי לשלב בשאלון פריטים ממספר שאלונים העוסקים הן באקלים הבטיחות והן ביחס לבטיחות
ובהתנהגות הנהג .במשך השנים פותחו שאלונים רבים בכדי למדוד מאפיינים מגוונים של התנהגות הנהג ,והדעות
שלו .מתוך מבחר השאלונים ,שלושה שאלונים היוו את הבסיס לפיתוח השאלון :הDriver Behavior -
) ,Questionnaire (DBQה Driver Attitudes Questionnaire (DAQ) -והSafety Climate Questionnaire -
) .Modified for Drivers (SCQ-MDקבוצת חוקרים מאוסטרליה השתמשו בשאלונים אלו בסדרת מחקרים
עבור מדגמים של נהגי רכב חברה ) Bevan 2008; Davey, Freeman and Wishart 2006,2007; Davey, et al.
 .(2007, Wishart, Davey and Freeman 2006אחרי מספר שנות מחקר הם הסיקו ש:
"The predominant driving assessment tools utilized in research, such as the DBQ, DAQ and
Fleet Safety Climate Survey are not conducive for administration to large scale commercial driving
environments due to their length. Fleet managers and fleet drivers are not willing or not able to
devote the appropriate period of time necessary to accurately complete these driving assessment
)tools." (Davey et al., 2007, p 12
לכן ,המטרה הראשונה הייתה לפתח שאלון אחד שיכיל רק חלק מהגורמים והפריטים מתוך השאלונים
שנבחרו .לשאלון קראתי .Company Car Drivers Questionnaire (CCDQ) -
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מכיוון שה CCDQ-מורכב מתת-קבוצה של פריטים שנבחרו מתוך שאלונים קיימים ,לא הנחתי כי
הפריטים מתכנסים לגורמים באופן דומה לזה שבשאלון המקורי .במקום ,ביצעתי ניתוח גורמים מגשש
) (Exploratory Factor Analysisבכדי למצוא כיצד הפריטים מתכנסים לגורמים .קיימות מספר שיטות לחילוץ
גורמים )לדוגמה  Principal Components Analysis-PCAאו  (Principal Axis Factoring-PAFולבחירת
הצירים )אורתוגונאלית או לא אורתוגונאלית( .במחקרים שעשו שימוש ב DBQ-ניתן למצוא מגוון של אפשרויות:
 Newmanואחרים ) (2002בחרו ב PCA-עם שיטת הזזה לא אורתוגונאלית בשם  Sullman .Promaxואחרים
) (2002בחרו גם הם ב PCA-אך עם שיטת הזזה אורתוגונאלית בשם  Davey .Varimaxואחרים ) (2007בחרו ב-
 PCAעם שיטת הזזה לא אורתוגונאלית ) .(obliqueלעומתם  Lajunenואחרים ) (2004בחרו ב PAF-עם הזזה לא
אורתוגונאלית ) .(obliqueדוגמאות אלו ממחישות כי אין הסכמה בין החוקרים באשר לדרך הטובה ביותר
מבחינה תיאורטית לניתוח הגורמים .בעבודה זו השתמשתי ב PCA-בכדי לחלץ את הגורמים וב Varimax-לצורך
בחירת הצירים .בחירת מספר הגורמים נעשתה על פי שני כללי אצבע מקובלים :ה scree plot-והeigenvalue-
גדול מ .(Kaiser’s criterion) 1-המהימנות של הגורמים נמדדה בעזרת מדד למהימנות עקבית  -קרונבאך אלפא
)או בקיצור אלפא( .בסעיפים הבאים אתאר במספר מילים עבור כל תת חלק בשאלון את הרקע התיאורטי וכן את
ניתוח הנתונים שבוצע בכדי להעריך ,את תפקוד הפריטים והגורמים מבחינת התכונות הפסיכוטכניות שלהם.
 .5.1.1התנהגות מדווחת ושאלון הDBQ-
ה (The Driver Behavior Questionnaire) DBQ-הוצג לראשונה ע"י  Reasonואחרים ) .(1990מאז ,הוא
שימש במספר מחקרים עבור מדגמים עם מאפיינים שונים )נהגי משאיות Sullman, Meadows and Pajoa -
 ,2002נהגי רכב פרטי Lajunen, Parker and Summala 2004 -ונהגי רכב חברה  (Davey, et al. 2007ובמדינות
שונות עבור נהגים עם הבדלי שפה ותרבות )אנגליה  ,Parker, et al. 1992; Reason et al 1990 -אוסטרליה -
 ,Blockley and Hartley 1995ברזיל ,Bianchi and Summala 2002 -סין ,Xie and Parker 2002-יוון-
 Kontogiannis Kossiavelou and Marmaras 2002וניוזילנד. (Sullman, Meadows and Pajoa 2002-לכן,
לא מפתיע שמספר גרסאות לשאלון המקורי נוצרו במשך השנים .אחת הגרסאות בשם הManchester Driver -
 Behavior Questionnaireכוללת  27פריטים שתוכננו למדוד ארבעה סוגים של התנהגויות חריגות-Lapses .
)"ריחוף"( מבטא טעויות תמימות שמקורן בבעיות זיכרון או חוסר תשומת לב )כמו נהג שנתקע בחפץ שלא ראה
קודם בזמן שנסע לאחור(  -errors ,מתייחס לטעויות של שיקול דעות או בלבול בביצוע פעולות בנהיגה )למשל נהג
ששוכח להסתכל במראה לפני שהוא פונה( - violations ,עבירות "רגילות" )נדחף למסלול בכדי לפנות ימינה ברגע
האחרון ,או חריגת מהירות( ו) aggressive violations -למשל שימוש בצופר כלפי נהג אחר( 19 .פריטים מתוך ה-
 DBQנבחרו בכדי למדוד שלושה מתוך ארבעת הגורמים :טעויות ,עבירות ,ועבירות אגרסיביות .הLapses-
)"ריחוף"( הושמט מכיוון שהוא מתייחס לעבירות הקשורות ליכולות קוגניטיביות )כישורים של הנהג( ולכן הוא
לא צפוי להיות קשור לתפיסות או לדעות של הנהג .המשיבים נדרשו לדרג כל פריט )או משפט הצהרה( בסולם של
 5דרגות מ) Never-שווה ל (1-עד ל) Nearly all the time-שווה ל .(5-בטבלה 14מוצגים נתונים תיאוריים לגבי
הפריטים והגורמים מתוך ה.DBQ-
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Sub
scale
Alpha
if Item
Deleted

Total Mean Std.
scale
Deviati
Alpha
on
if Item
Deleted

Distribution:
1-Never
5-Nearly all the time

1
Aggressive violations (alpha=0.4)
(4) Become angered by another driver and given chase with
the intention of giving them a piece of your mind
(12) Have an aversion to a particular class of road user, and
indicated your hostility by whatever means you can
(17) Sounded your horn to indicate your annoyance to another
road user
Violations (alpha =0.7)
(2) Crossed a junction knowing that the traffic lights have
already turned against you
(3) Exceeded the speed limit on a residential road
(8) Raced away from traffic lights with the intention of beating
the driver next to you
(10) Stayed in a motorway lane that you know will be closed
ahead until the last minute before forcing your way into the
other lane
(13) Exceeded the speed limit on a motorway
(14) Driven so close to the car in front that it would be
difficult to stop in an emergency
(16) Overtaken a slow driver on the inside
Errors (alpha=0.53)
(1) Braked too quickly on a slippery road or steered the wrong
way into a skid
(5) Whilst queuing to turn left onto a main road, paid such
close attention to the main stream of traffic that you nearly hit
the car in front
(6) Underestimated the speed of an oncoming vehicle when
overtaking
(7) Failed to notice that pedestrians are crossing when turning
into a side street from a main road
(9) Missed “Give Way” signs and narrowly avoid colliding
with traffic that had the right of way
(11) Driven even though you realize you might be over the
legal blood alcohol level
(15) Attempted to overtake someone that you had not noticed
to be signaling a right turn
(18) Whilst turning left nearly hit a cyclist who has come up
on your inside
(19) Failed to check your rear-view mirror before pulling out,
changing lanes, etc

2

3

4

5

0.15

0.74

1.17

0.49

95 12

2

0.39

0.74

1.26

0.59

86 21

2

1

0.40

0.73

1.79

0.77

40 57 11

2

0.70
0.63

0.74
0.72

1.27
1.98

0.45
0.79

80 30
30 56 21

2

1

0.62

0.71

1.41

0.73

77 24

7

1

1

0.68
0.63

0.73
0.72

1.25
2.72

0.51
0.96

86 20 4
2 53 40

4

11

0.68
0.68

0.71
0.72

1.40
1.67

0.56
0.77

70 36
50 50

0.49

0.73

1.21

0.41

87 23

0.49

0.72

1.29

0.49

80 28

0.46

0.73

1.18

0.39

90 20

0.49

0.74

1.13

0.33

96 14

0.47

0.74

1.07

0.26 102 8

0.51

0.74

1.05

0.21 105 5

0.51

0.73

1.06

0.25 103 7

0.53

0.74

1.03

0.16 107 3

0.59

0.75

1.33

0.65

81 25

1

4
8

2

2

2

1

1

DBQ- נתונים תיאוריים עבור פריטים בחלק א' של השאלון – פריטי התנהגות מדווחת מתוך ה14 טבלה

 תעלה במקצת את מדד19  השמטה של פריט.0.74  הפריטים הוא19 מדד המהימנות אלפא עבור כול
 ועל פי התפלגות, בפריטים רבים טווח התשובות לא משתרע על פני כל הערכים האפשריים.0.75-המהימנות ל
 הדבר בולט יותר עבור פריטים השייכים לגורם."never"  המשיבים נטו באופן ברור כלפי התשובה,ערכי התשובות
 נתון זה מעיד כי גורם הטעויות."never"  או יותר משיבים בחרו בתשובה100 ( כאשר9,11,15,18 הטעויות )פריטים
." היא לא ייחודית למחקר זהnever"  התופעה של נטייה לכיוון. שכן הוא לא מבחין בין הנהגים,לא אינפורמטיבי
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 Eugeniaוחברים ) (2006השתמשו בסולם של  0עד  5עבור נהגים בספרד ודיווחו על ממוצעים נמוכים מ 1-ב5-
מתוך  6פריטים בגורם הטעויות .גם במדגם גדול יותר ) (N=2000של בריטים ,פינים והולנדים כמעט תמיד
הממוצע של פריטי הטעויות היה נמוך מ .(Lajunen, Parker and Summala 2004) 1-מדד המהימנות של גורם
הטעויות הוא  0.53ובהשמטה של פריט  19הוא עומד על  .0.59לעבירות אגרסיביות ,אלפא עוד יותר נמוך ).(0.4
המהימנות הנמוכה של גורמי ה DBQ-בשאלון שלנו גם היא לא תופעה יוצאת דופןSullman, Meadows and :
 (2002) Pajoaערכו מדגם בקרב נהגי משאיות ) (N=382ודיווחו על ערכי אלפא נמוכים )טעויות=,0.71
עבירות=" ,0.66ריחוף"= 0.62ואגרסיביות= (2004) Caird and Kline .(0.57השתמשו בגורם הטעויות מתוך ה-
 DBQבשילוב עם גורמים אחרים עבור מדגם של נהגים מקצועיים וגם במקרה זה האלפא היה נמוך ).(0.6
מחקרים אלו מראים כי לעיתים משתמשים במדדים בעלי מהימנות נמוכה בכדי לפתח מודלים .יחד עם זאת
העדפתי לנקוט בגישה שמרנית יותר ולהתחשב במקרה זה רק בגורם העבירות בשלבים הבאים של ניתוח הנתונים.
לגורם העבירות מדד מהימנות של  0.7הנחשב סביר.
 .5.1.2אקלים הבטיחות בארגון ושאלון הSCQ-MD-
ה (The Safety Climate Questionnaire Modified for Drivers) SCQ-MD-הוא גרסה של שאלון בשם
 (Glendon and Stanton 2000) safety climate questionnaireשהותאם עבור נהגים ברכב חברה ) Wills, Biggs
 .(and Watson, 2005ה SCQ-MD-מורכב מ 35-משפטי הצהרה שנועדו למדוד שישה גורמים :תקשורת ונהלים,
לחץ בעבודה ,מחויבות ההנהלה ,יחסי הנהלה-עובדים ,נוהלי בטיחות והכשרה  .מכיוון ששאלון זה עדיין חדש,
אין הרבה מחקרים שבחנו את השימוש בו .יחד עם זאת ,תקשורת ,לחץ עבודה ומחויבות ההנהלה נמצאו
קורלטיביים להיסח הדעת בזמן נהיגה לטעויות ועבירות ) . (Wills, Watson and Biggs 2006מכיוון ששלושת
גורמים אלו הוזכרו גם במחקרים אחרים באשר לפוטנציאל שלהם להשפיע על הסיכון בנהיגה )טבלה 3בפרק
המבוא( ,הם אומצו עבור החלק ב CCDQ-העוסק באקלים הבטיחות .מתוך  15פריטים המתמקדים באקלים
הארגוני 11 ,פריטים אומצו מה .SCQ-MD-עליהם נוספו ארבעה פריטים היכן שנראה היה כי עולם התוכן של
הגורמים אינו מיוצג טוב מספיק .המשיבים התבקשו לדרג בסולם של חמש דרגות ,באיזו מידה הם מסכימים
לנאמר במשפט בין ”) “strongly disagreeשווה ל (1-ל) “strongly agree”-שווה ל .(5-הטבלה הבאה מציגה מספר
נתונים תיאוריים עבור כל אחד מהפריטים.
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Sub
Total Mean Std.
Distribution
scale
scale
Devia Totally disagree – 1,
Alpha if Alpha if
tion
Totally agree -5
Item
Item
Deleted Deleted
1 2 3 4 5
Management commitment (alpha=0.88)
(16) Within my company management are committed to driver safety
(22) Management gives health & safety personnel the power they
need to do their job (*)
(24) Management are committed to motor vehicle safety
(27) Driver safety is seen as an important part of fleet management in
this organization
(32) A senior manager is actively involved in reducing road risk (*)
Communications (alpha =0.84)
(17) Safety problems within my company are openly discussed
between employees and managers/supervisors
(20) Changes in working procedures and their effects on safety are
effectively communicated to workers
(21) Safety policies relating to the use of motor vehicles are
effectively communicated to workers
(28) An effective documentation management system ensures the
availability of safety procedures relating to the use of motor vehicles
(34) There are communication channels that enable employees to
notify management about safety issues (for example suggestion box,
intranet…)(*)
Work pressure (alpha=0.88)
(18) Changes in workload, which have been made at short notice, are
dealt with in a way that does not affect driver safety
(25) When driving, employees have enough time to carry out their
tasks
(30) The number of hours I work allows me to drive safely (*)
(31) There is sufficient ‘thinking time’ to enable employees to plan
and carry out their work to an adequate standard
(33) Workload is reasonably balanced

0.86

0.92

4.07

1.08

3

6

24 24 53

0.88
0.82

0.92
0.92

3.80
3.79

1.04
1.13

2
6

8
5

36 28 36
32 30 37

0.84
0.86

0.92
0.92

3.75
3.17

1.17 6 9 29 28 38
1.16 13 10 49 21 17

0.82

0.92

3.55

1.15

9

4

42 28 27

0.81

0.92

3.33

1.20 12

9

42 25 22

0.78

0.92

3.57

1.10

7

7

37 34 25

0.83

0.92

3.63

1.07

5

7

40 30 28

0.81

0.92

3.70

1.19

7

10 26 33 34

0.84

0.92

2.95

1.35 20 22 31 17 20

0.86
0.86

0.92
0.92

3.14
3.05

1.22 12 20 38 21 19
1.27 15 22 35 19 19

0.84
0.86

0.92
0.92

3.25
3.00

1.13 9 17 38 30 16
1.10 11 23 41 25 10

 פריטי אקלים הבטיחות15 טבלה
 המקורייםSCQ-MD-* פריטים שנוספו על פריטי ה

 ועבור כל אחד משלושת הגורמים0.92-עבור כלל פריטי אקלים הבטיחות מדד המהימנות אלפא שווה ל
 בשלב הבא בחנתי. תוצאות אלו מעידות שהמהימנות של גורמי אקלים הבטיחות היא גבוהה.0.7-האלפא גבוה מ
 ניתוח הגורמים נעשה הן עבור מטריצת.האם הפריטים מתכנסים לגורמים על פי החלוקה התיאורטית שלהם
 אין, למרות שהשימוש במטריצת המתאמים נפוץ יותר.המתאמים והן עבור מטריצת השונות המשותפת
 השימוש במטריצת.קריטריונים ברורים להחלטה בין מטריצת המתאמים למטריצת השונות המשותפת
 שכן אם ניקח שני פריטים בעלי ממוצעים, אולם לא תמיד הגיוני לעשות זאת,המתאמים מנטרל הבדלים בשונויות
 בחירה של המשיבים באופציה,( וננטרל את השונות33- ו18 דומים אך בעלי שונויות שונות )כמו הפריטים
 במידה ופריטים, מצד שני." בפריט אחרAgree" " בפריט מסוים תקבל ציון דומה לתשובהStrongly Agree"
 אולי, כך שהמשיבים אינם מסוגלים לבחור בערכים שבקצוות,מסוימים אינם מנוסחים בצורה טובה מספיק
 השתמשתי במדד בלתי תלוי במטריצת, בכדי להכריע בין שני הפתרונות.נרמול של התשובות הוא כן רעיון טוב
 הרעיון הוא לבחור את הפתרון בו הגורמים שייווצרו יהיו הומוגניים.המתאמים ובמטריצת השונות המשותפת
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מבחינת הרכב הפריטים שבהם .גורם המורכב מ"תערובת" של פריטים בעלי שייכות תיאורטית שונה ,הוא גורם
שקשה ליחס לו שיוך תיאורטי ספציפי )למשל מחויבות הנהלה ,תקשורת ,לחץ עבודה( .קריטריון זה מביא בחשבון
את הידע התיאורטי שלנו לגבי הרכב הגורמים .בכדי לתת לקריטריון זה ערך מספרי ,בחרתי להשתמש בערך
האנטרופיה ) .(Entropyהאנטרופיה הוא מדד מקובל להומוגניות )לפעמים מוזכר גם כמדד ל"אי סדר"( במערך של
נתונים .בכל פתרון אציג לכל גורם )דוגמה בהמשך( את מדד ההומוגניות שלו – הפתרון שהציע גורמים הומוגניים
יותר ,נחשב כטוב יותר .ראשית נבחן כמה גורמים כדאי לחלץ בעזרת עיון ב.Scree Plot-
12

8
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6
8

Eigenvalue

Eigenvalue

6

4

4
2
2

0
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9
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7
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5
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2

0

15

1

Component Number

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Component Number

איור  66פריטי אקלים הבטיחות  scree plot -על פי מטריצות השונות המשותפת )משמאל( והמתאמים )מימין(

השיפוע בערכי ה eigenvalue-משתנה בין הנקודות  2ו 3-בשני המקרים .טבלה  16מציגה פתרונות עבור
שניים ושלושה גורמים ועבור מטריצת המתאמים והשונות המשותפת .ליד כל פריט מצוין הגורם התיאורטי אליו
הוא שייך על פי המפתח הבא :לחץ עבודה= ,WPתקשורת= ,COמחויבות ההנהלה לבטיחות =.MC
בחלוקה לשני גורמים ,הפתרון על פי מטריצת השונות המשותפת הוא הומוגני יותר .הגורם הראשון מאחד את
מחויבות ההנהלה והתקשורת בנושא בטיחות ,תחת גורם אחד ואילו הגורם השני מכיל פריטים מ"לחץ עבודה".
בחלוקה לשלושה גורמים ,הפתרון על פי מטריצת השונות המשותפת פחות הומוגני עבור מחויבות הנהלה
והתקשורת בנושא בטיחות ,ויותר הומוגני באשר ללחץ עבודה .תוצאות אלו מרמזות שמחויבות ההנהלה
והתקשורת בנושא בטיחות הם מאוד "קשורים" ולכן יתכן וכדאי לאחד אותם .לתוצאה זו יתכן הסבר הגיוני שכן
מחויבות ההנהלה לבטיחות מובילה לתקשורת יעילה יותר ויצירת שני גורמים נפרדים תיתן לנו אפשרות להציג
זאת .מצד שני ,החלוקה לשלושה גורמים מסבירה  68%מהשונות של הפריטים ,והחלוקה לשני גורמים מסבירה
 62%מהשונות .מכאן שהתוספת של הגורם השלישי אינה מאוד משמעותית .לכן ,הוחלט לאמץ את הפתרון של
החלוקה לשני גורמים :מחויבות  +תקשורת ,ולחץ עבודה .בפתרון זה פריט  20נטען באופן כמעט שווה לכל אחד
מהגורמים ,מכאן שהוא לא תורם ליכולת שלנו להבחין ביניהם .מכיוון ששני הגורמים מיוצגים על ידי מספר
מספק של פריטים ומכיוון שהמהימנות של הגורמים במקרה זה היא גבוהה ,ניתן להשמיט את הפריט .בפתרון
שנבחר "לחץ עבודה" כולל  5פריטים עם מהימנות של  ,0.88ומחויבות ההנהלה  +תקשורת כולל  9פריטים עם
מהימנות של .0.91
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Correlation
1
(MC 16) management are committed
(MC 22) Health & safety personnel
(MC 24) Management are committed
(MC 27) Driver safety important part
(MC 32) A senior manager is involved
(CO 17) Safety problems are openly
(CO 20) Changes in working procedures
(CO 21) Safety policies are
(CO 28) An effective documentation
(CO 34) communication channels
(WP 18) Changes in workload are dealt
(WP 25) Employees have enough
(WP 30) The number of hours I work
(WP 31) There is ‘thinking time’
(WP 33) Workload is balanced
Rotation Sums of Squared Loadings
% Variance explained
Cronbach Alpha
Items in factor by theoretical belonging
Homogeneity ( −

∑ p Log ( p ) )
i

2

i

0.76
0.62
0.88
0.88
0.71
0.64
0.50
0.68
0.61
0.63
0.23
0.23
0.14
0.26
0.18
5.13
34
0.92
5 MC
3 CO

2
0.08
0.44
0.15
0.08
0.25
0.34
0.51
0.50
0.24
0.39
0.81
0.76
0.78
0.81
0.78
4.21
28
0.88
1 CO
5 WP

0.95

0.65

Covariance
1

Correlation

2
0.10
0.42
0.16
0.08
0.24
0.34
0.50
0.49
0.22
0.37
0.83
0.77
0.79
0.78
0.75
4.14
28
0.88

Covariance

1

0.74
0.62
0.88
0.88
0.72
0.65
0.52
0.68
0.61
0.65
0.23
0.23
0.13
0.28
0.19
5.17
34
0.92
5 MC
5 CO

2
3
0.09
0.83 0.13
0.41 0.53
0.4
0.4
0.13
0.8
0.04
0.66 0.59
0.25
0.25
0.7
0.14
0.35
0.7
0.48 0.22
0.5
0.42 0.62
0.45
0.17 0.85
0.14
0.37 0.61
0.33
0.27 0.06
0.81
0.28 0.03
0.77
0.01 0.29
0.75
0.16 0.28
0.79
0.11
0.2
0.76
3.69 2.61
3.97
25
17
26
0.88 0.84
0.88
4
MC
3
CO
5
WP
5 WP
1 CO 1 MC 1 CO

0.57
0.29
0.52
0.35
0.53
0.76
0.64
0.33
0.01
0.2
0.4
0.43
-0.08
0.22
0.08
2.63
18
0.79
2 CO
2 MC

2
0.52
0.58
0.72
0.83
0.53
0.3
0.23
0.63
0.74
0.67
0.07
0.05
0.28
0.25
0.24
3.82
26
0.892
3 CO
3 MC

1.00

0.00

1.00

1.00

0.72

0.81

0.65

1

3
0.02
0.4
0.09
0.05
0.17
0.23
0.41
0.46
0.24
0.36
0.78
0.71
0.82
0.76
0.75
3.76
25
0.88
5 WP
0.00

( עבור פריטי אקלים הבטיחותVarimax- וPCA)  ניתוח גורמים16 טבלה
 בשתי השורות האחרונות בטבלה.ערכי הטעינות בכל המקרים הם ערכי המתאמים בין הפריט לגורם הרלוונטי
.מפורט ההרכב התיאורטי של הגורם על פי הפריטים המשויכים לו וציון ההומוגניות המתאים

DAQ- היחס לבטיחות ושאלון ה.5.1.3
 אי:(common knowledge) ישנן מספר התנהגויות שהקשר שלהן לבטיחות הוא בבחינת דבר ידוע לכל
- ל.DAQ- גורמים אלו נכללים ב. עקיפות מסוכנות ונסיעה במהירות מופרזת, אלכוהול ונהיגה,שמירת מרחק
 פריטים20  מספר גרסאות אך הגרסה הנפוצה שלו כוללת,(Parker, Stradling and Manstead, 1996) DAQ
 )או פריטים מתוכו( שימש במגוון של מחקרים בכדי להעריך את היחס לנושאיDAQ- ה.(Conner and Lai 2005)
 נהגים,(Bevan, et al. 2007)  נהגי מוניות,(Mann and Lansdown 2009) בטיחות בנהיגה אצל נהגים צעירים
(Davey, Freeman and ( וגם עבור נהגי רכב חברהConner and Lai 2005; Meadows 2002) בשלב ההכשרה
 למעורבותDAQ- לא נמצא קשר ישיר בין גורמי ה, עד לכתיבת מסמך זה, ככול הידוע.Wishart 2006 ,2007)
( בכלל ולעבירות מהירותWishart, Davey and Freeman 2006)  אך כן נמצא קשר לעבירות תנועה,בתאונות
, עקיפות, דעות ויחס הנהגים כלפי מהירות.(Davey, Freeman and Wishart 2006; Meadows 2002) בפרט
17 נתונים תיאוריים מפורטים בטבלה.DAQ- פריטים מתוך ה15 שמירת מרחק ואלכוהול ונהיגה נמדדו בעזרת
.
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Alpha if
Item
Deleted

Mean

Std.
Deviation

Distribution
1 – Strongly disagree
5 – Strongly agree
1

(1R) Speed limits are often set too low, with the result that
many drivers ignore them
(2) The aim of the police should be to stop as many drunk
drivers as possible
(3R) I know exactly how fast I can drive and still be safe
(4R) People stopped by the police for tailgating are unlucky
because lots of people do it
(5) Even driving slightly too close to the car in front makes
you less safe as a driver
(6) Even one drink makes you drive less safely
(7) The law should be changed so that drivers aren’t allowed to
drink any alcohol
(8) I would be happier if tailgating regulations were more
strictly applied
(9) The aim of the police should be to stop as many people as
possible overtaking in risky circumstances
(10R) Some people can drive perfectly safely after drinking
three or four pints of beer
(11) Even driving slightly faster than the speed limit makes
you less safe as a driver
(12R) Some drivers can perfectly safely overtake in situations
which would be risky for others
(13) I would favor stricter enforcement of the speed limit on 30
mph roads
(14R) Some people can drive safely even though they only
leave a small gap behind the vehicle in front
(15R) I think it is okay to overtake in risky circumstances as
long as you drive within your own capabilities

2

3

4

5

0.64

3.38

1.17

7

18

34 28

23

0.66

3.45

1.30

12

11

34 21

32

0.65

2.60

1.14

24

21

49

7

9

0.64

4.27

1.00

2

4

20 20

64

0.61

4.26

1.11

4

7

12 20

67

0.61

4.45

0.90

2

2

13 21

72

0.63

3.90

1.30

9

7

23 18

53

0.61

4.09

0.99

2

5

22 33

48

0.63

3.30

1.05

8

8

54 23

17

0.62

4.69

0.80

2

1

8

7

92

0.62

2.83

1.16

15

28

40 15

12

0.65

3.52

1.29

6

22

28 17

37

0.64

3.45

1.29

10

15

32 21

32

0.61

4.48

0.73

1

9

35

65

0.62

4.46

0.84

2

10 28

69

1

 נתונים עבור פריטי היחס לבטיחות17 טבלה
 פריטים בעלי ניסוח הפוך- R

 תגרום לעליה במדד המהימנות2  השמטה של פריט.0.65  הפריטים ביחד הוא15 ערך מדד המהימנות של כל
עצם הוספתם הייתה אמורה," אינם תורמים למהימנות )אם הם היו "ניטרליים12- ו3  פריטים, בנוסף.0.66-ל
 וסטיית, הממוצע מרכזי יותר, מגוון התשובות רחב יותר,DBQ- בהשוואה לפריטי ה.(להעלות את מדד המהימנות
 תהליך איטרטיבי של השמטת פריטים )החל. הם יותר אינפורמטיבייםDAQ- מכאן שפריטי ה.התקן גבוהה יותר
 אפשרות אחת שנשקלה הייתה להשתמש בגורם יחיד.0.69 ( הביא לעליה במדד המהימנות עד לרמה של2 בפריט
Caird and Kline (2004)  גם.5,6,8,10,11,14,15  גורם זה יכלול את פריטים."זה כגורם ה"יחס לבטיחות
.0.65  פריטים בלבד וערך האלפא שלו היה4  גורם זה כללDAQ-השתמשו בגורם "מאוחד" של פריטים מתוך ה
)  מתוך עיון בפריטים אפשר לראות כי יתכן וקיימים גם מספר גורמים "חבויים" כמו היחס לאכיפה,יחד עם זאת
 והיחס לסיכון )"לדעתי זה,("..." במקרים רבים המהירות המותרת נמוכה מידי – לכן נהגים מתעלמים ממנה
 בדקתי כיצד, בכדי לבחון זאת.( כל עוד יש לך את הכישורים להגיב במהירות,בסדר לעקוף בנסיבות מסוכנות
: נבחן כמה גורמים ניתן לחלץ, ראשית.הפריטים מתכנסים לגורמים

97

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3

Eigenvalue

Eigenvalue

3

2

1

2

1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

Component Number

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Component Number

( על פי מטריצות השונות המשותפת )משמאל( והמתאמים )מימיןscree plot -  פריטי היחס לבטיחות67 איור

- מכיוון שפריטי ה, למרות זאת.5  או4  משתנה בנקודהeigenvalue- השיפוע בערכי הscree plot-על פי ה
 העדפתי להציג פתרון של חלוקה לשניים ושלושה גורמים, לא מתכנסים לגורמים בעלי מהימנות גבוההDAQ
.(18  פעם על פי מטריצת המתאמים ופעם על פי מטריצת השונות המשותפת )טבלה,()יותר פריטים בכל גורם

(6) Even one drink makes you drive less safely
(7) The law .. drivers aren’t allowed to drink
(10R) Some people can drive & drink
(13) I would favor enforcement of the speed
(1R) Speed limits are often set too low
(2) The police should stop drunk drivers
(9) The police should stop people overtaking
(8) Tailgating regulations more strictly
(5) driving too close makes you less safe
(11) Driving faster makes you less safe
(14R) Some people can leave a small gap
(12R) Some drivers can overtake
(4R) People stopped by the police for tailgating are
unlucky
(15R) I think it is okay to overtake
(3R) I know exactly how fast I can drive
Rotation Sums of Squared Loadings
% Variance explained
Cronbach Alpha (calculated for items with
Underlined Bold font)

Correlation Covariance
1
2
1
2
0.79 0.13 0.65 0.24
0.77 -0.09 0.80 0.07
0.48 0.39 0.34 0.31
0.50 -0.11 0.68 -0.12
0.38 0.08 0.46 0.03
0.08 0.18 -0.07 0.54
0.17 0.33 0.07 0.52
0.31 0.54 0.20 0.60
0.46 0.37 0.30 0.55
0.36 0.33 0.27 0.47
0.07 0.82 0.02 0.59
-0.36 0.63 -0.40 0.53

Correlation
1
2
3
0.80 0.09 0.01
0.73 0.11 -0.23
0.54 0.06 0.33
0.52 -0.16 -0.13
0.50 -0.42 0.16
-0.04 0.69 -0.04
0.07 0.71 0.09
0.28 0.58 0.33
0.43 0.46 0.18
0.39 0.13 0.26
0.19 0.19 0.78
-0.24 0.00 0.70

Covariance
1
2
3
0.67 0.17 0.08
0.78 0.17 -0.19
0.38 0.11 0.28
0.67 -0.15 -0.12
0.51 -0.34 0.32
-0.08 0.79 -0.04
0.08 0.66 0.06
0.24 0.53 0.28
0.34 0.47 0.26
0.34 0.21 0.42
0.11 0.20 0.63
-0.29 0.04 0.79

-0.07

0.47

-0.05 0.33

0.02 0.01

0.02

-0.10
0.04
2.46
16

0.70
0.12
2.66
18

-0.06 0.40 0.06 -0.09 0.77
0.14 -0.02 0.14 -0.36 0.23
2.25 2.53 2.53 1.95 2.42
15
17
17
13
16

0.03 -0.04 0.62
0.18 -0.34 0.30
2.34 1.97 2.28
16
13
15

0.65

0.62

0.64

0.64

0.64

0.64 0.61

0.50

0.64

0.01

0.61

0.48

0.59

Varimax- וPCA  עםDAQ - ניתוח גורמים עבור פריטי ה18 טבלה

 הגורם הבא. הגורם הראשון מכיל פריטים המעידים על היחס למהירות ואלכוהול,בחלוקה לשלושה גורמים
 בסדר לעקוף בנסיבות מסוכנות כל,...מכיל פריטים המעידים על היחס ל"יכולת הנהג" )יש אנשים שמסוגלים ל
, בחלוקה לשני גורמים.(... הגורם השלישי מכיל פריטים עבור היחס לאכיפה )המשטרה צריכה לאכוף.(...עוד
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הגורם הראשון מכיל פריטים המעידים על היחס למהירות ואלכוהול .הגורם השני מאחד שני נושאים שבחלוקה
לשלושה גורמים מופיעים בנפרד" :יכולת הנהג" ו"-היחס לאכיפה" .החלוקה לשלושה גורמים הועדפה על פני
החלוקה לשני גורמים משתי סיבות :ראשית ,ערכי האלפא )שורה אחרונה בטבלה( בחלוקה לשני גורמים אינם
גבוהים יותר מאלו שבחלוקה לשלושה גורמים .זאת למרות הפוטנציאל הנובע מכמות הפריטים בכל גורם.
שנית,החלוקה לשני גורמים מסבירה  33%מהשונות והחלוקה לשלושה גורמים מסבירה  46%מהשונות – תוספת
זו נראתה משמעותית .ערכי האלפא של הגורמים נחשבים נמוכים .תופעה זו לגבי הגורמים ב DAQ-היא לא
ייחודית למחקר זה ) .(and Wishart 2006 Caird and Kline 2004; Davey, Freemanבאשר לבחירה בין
מטריצת המתאמים לשונות המשותפת ,אין חשיבות גבוהה להחלטה זו ,שכן הפתרונות דומים מאוד .הפתרון על
פי מטריצת המתאמים הועדף בגלל השיוך המתאים יותר של פריט  11וכן בשל השכיחות של השימוש במטריצת
המתאמים .פריט  3לא נטען לאף גורם ופריט  4אינו תורם למהימנות של הגורם השלישי ובלעדיו ערך האלפא
שווה ל .0.67-בשל כך ,שני פריטים אלו לא נכללו בשלב הבא של ניתוח הנתונים.
 .5.1.4המבנה הגורמי של הCompany Car Drivers Questionnaire-
מניתוח של כל תת-חלק בשאלון התקבלה חלוקה לשישה גורמים :עבירות ,היחס למהירות ואלכוהול ,יכולת
הנהג ,והיחס לאכיפה מה ,DAQ-לחץ עבודה ,ומחויבות הנהלה+תקשורת .בכדי לבחון האם המבנה הגורמי של ה-
 CCDQיציב מספיק ,ביצעתי ניתוח גורמים נוסף על כלל הפריטים ) 34פריטים( ששויכו לששת הגורמים .המטרה
בשלב זה היא לא להחליט מחדש על מספר הגורמים ,אלא לבחון האם הפריטים מתכנסים לשישה גורמים באופן
בו התכנסו כאשר ניתחנו כל תת חלק בשאלון בנפרד .על פי כלל ה Eigenvalue-גדול מ ,1-נוכל לייצר עד עשרה
גורמים ועל פי ה) Screeplot-באיור הבא( ההחלטה לחלץ ששה גורמים נראתה סבירה.

איור  scree plot – 68עבור כלל הפריטים
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 בכדי לאפשר ניתוח ויזואלי קל.הטבלה הבאה מציגה את תוצאות ניתוח הגורמים על פי מטריצת המתאמים
. מדד המהימנות מופיע בתחתית הטבלה, עבור הפריטים המודגשים.0.35- השמטתי ערכי טעינות הקטנים מ,יותר
 הגורם הראשון מכיל את פריטי מחויבות: לגורמים הרלוונטיים להם,על פי המצופה, כל הפריטים נטענו
 הגורם, הגורם השלישי מתייחס למהירות ואלכוהול, הגורם השני את פריטי לחץ העבודה,תקשורת+ההנהלה
.הרביעי לעבירות והגורמים החמישי והשישי מתייחסים ליכולת הנהג וליחס לאכיפה בהתאמה
Factor/Item
Management commitment (Cronbach Alpha=0.91)
Management are committed to motor vehicle safety
Driver safety is seen as an important part of fleet management in this organization
A senior manager is actively involved in reducing road risk
Within my company management are committed to driver safety
Safety policies relating to the use of motor vehicles are effectively communicated
Safety problems within my company are openly discussed b
There are communication channels that enable employees to notify management
Management gives health & safety personnel the power they need to do their job
An effective documentation management system ensures the availability of safety
Work Pressures (Cronbach Alpha=0.88)
Changes in workload, which have been made at short notice, are dealt with in a way
There is sufficient ‘thinking time’ to enable employees to plan and carry out their
Workload is reasonably balanced
The number of hours I work allows me to drive safely
When driving, employees have enough time to carry out their tasks
Speed & Alcohol (Cronbach Alpha=0.64)
Even one drink makes you drive less safely
The law should be changed so that drivers aren’t allowed to drink any alcohol
Some people can drive perfectly safely after drinking three or four pints of beer
I would favor stricter enforcement of the speed limit on 30 mph roads
Speed limits are often set too low, with the result that many drivers ignore them
Even driving slightly faster than the speed limit makes you less safe as a driver
Violations (Cronbach Alpha=0.70)
Raced away from traffic lights with the intention of beating the driver next to you
Exceeded the speed limit on a motorway
Exceeded the speed limit on a residential road
Driven so close to the car in front that it would be difficult to stop in an emergency
Stayed in a motorway lane that you know will be closed ahead until the last minute
before forcing your way into the other lane
Crossed a junction knowing that the traffic lights have already turned against you
Overtaken a slow driver on the inside
Driver Ability (Cronbach Alpha=0.64)
Some people can drive safely even though they only leave a small gap behind the
I think it is okay to overtake in risky circumstances as long as you drive within your
Some drivers can perfectly safely overtake in situations which would be risky for
Opinion on law enforcement (Cronbach Alpha=0.61)
The aim of the police should be to stop as many people as possible overtaking in
I would be happier if tailgating regulations were more strictly applied
The aim of the police should be to stop as many drunk drivers as possible
Even driving slightly too close to the car in front makes you less safe as a driver
Rotation Sums of Squared Loadings
% Variance explained

1

2

3

4

5

6

0.87
0.87
0.74
0.73
0.68 0.48
0.67
0.66 0.35
0.64 0.43
0.57
0.79
0.78
0.77
0.76
0.71
0.81
0.69
0.55
0.46
0.39
0.39

0.43

0.71
0.66
0.60
0.59
0.53
0.43
0.37
0.80
0.79
0.68

5.3 4
16 12

0.70
0.70
0.69
0.39
0.49
2.71 2.6 2.35 2.05
8
8
7
6

CCDQ- ניתוח גורמי עבור פריטי ה19 טבלה
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 .5.2ניתוח תיאורי של מדדי השאלון והקשר ביניהם
ציוני מדדי ה CCDQ-חושבו עבור כל אחד מהמשיבים ע"י ממוצע פשוט על הפריטים בגורם .כל ציוני הגורמים
פרט לעבירות ,מחושבים בכיוון הבטיחות – כלומר ציון גבוה מציין יחס "בטוח" יותר .התפלגות הציונים מתוארת
באיור  .69מקדמי הקורלציה של פרסון וספירמן מוצגים בטבלה  20יחד עם הממוצע ,סטיית התקן ומבחן
 Shapiro-Wilkלנורמאליות .למרות שטווח הציונים האפשרי הוא בין  1ל ,5-המשיבים לא תמיד ניצלו את כל
טווח האפשרויות .תופעה זו בולטת יותר עבור מדד העבירות .בנוסף ,בכל המקרים מבחן Shapiro-Wilk
לנורמאליות דחה את השערת האפס שההתפלגות היא נורמאלית .למרות זאת ,מקדמי המתאם של פרסון וספירמן
מאוד דומים .מכאן ,שלצורך הערכת המתאם בין הגורמים ההנחה לגבי התפלגות נורמאלית היא סבירה.

איור  box plot 69עבור הגורמים בCCDQ-
כל ציוני הגורמים פרט ל violations-מחושבים בכיוון הבטיחות – ציון גבוה מציין יחס "בטוח" יותר

)(6
**-0.28
**0.25
0.09
.0.03
***0.58
1
)3.08 (1.00
**0.9735

)(5
***-0.31
***0.32
*0.22
0.10
1
***0.57
)3.67 (0.86
** 0.961

)(4
-0.10
*0.21
*0.23
1
0.08
0.05
)3.78 (0.76
**0.9554

)(3
-0.09
0.07
1
0.19+
0.18+
0.06
)4.18 (0.69
***0.9219

)(2
***-0.30
1
0.06
*0.19
**0.28
**0.25
)3.78 (0.67
**0.9635

)(1
1
***-0.35
-0.11
-0.09
**-0.27
**-0.27
)1.67 (0.42
***0.9109

(1) Violation
(2) Speed & Alcohol
(3) Driver Ability
(4) Opinion on Law Enforcement
(5) Commitment & Communication
(6) Work pressure
)Mean (Standard deviation
Shapiro-Wilk test of normality

טבלה  20מקדמי מתאם פרסון )מתחת לאלכסון( וספירמן )מעל האלכסון(
כל ציוני הגורמים פרט ל violations-מחושבים בכיוון הבטיחות – ציון גבוה מציין יחס "בטוח" יותר
P<0.001 *** ,P<0.01 ** ,P<0. 05 *, P<0. 1+
101

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

למדד העבירות קשר שלילי ליחס "בטוח" כלפי מהירות ואלכוהול .מעניין כי גם המדדים של אקלים הבטיחות
)מחויבות ההנהלה  +תקשורת ,לחץ עבודה( בעלי קשר הפוך לעבירות ,בעוד דעות הנהג לגבי יכולת הנהג ואכיפה
לא קורלטיביות לעבירות .תוצאה זו מדגישה את החשיבות של שימוש במאפייני אקלים הבטיחות עבור אוכלוסיה
זו .אף על פי שהיחס לאכיפה לא קורלטיבי לעבירות הוא כן קורלטיבי ליחס למהירות ואלכוהול בנהיגה.
 .5.3אשכולות של נהגי חברה
במחקרים שעסקו באישיות הנהג או בדעות הנהג ,נהוג לבצע ניתוח גורמים על הפריטים בשאלון ולנתח את
המתאמים בין הגורמים השונים )לדוגמהMaxwell, Grant and Lipkin 2005; Iversen 2004; Lajunen, :
 .(Parker and Summala 2004שיטה נוספת )ואולי פרקטית יותר( היא להשתמש בניתוח אשכולות ) Cluster
 (Analysisבכדי לזהות תת-קבוצות של נהגים בהתבסס על אותם גורמים ) .(Ulleberg 2001זאת בכדי לזהות
"דפוסים" בדעות ,המשותפים לקבוצות שונות של נהגים .אלגוריתמים של ניתוח אשכולות מקבצים ביחד פרטים
)נהגים במקרה זה( עם מכנה משותף דומה עבור ציוני המדדים שלהם .אחד האלגוריתמים השכיחים יותר הוא ה-
 .K-meansאלגוריתם זה מחפש באופן איטרטיבי ) Kנקבע ע"י החוקר( קבוצות כך שהמרחק האוקלידי הממוצע
בין הפרטים בתוך הקבוצות קטן ככול שניתן .במקרה זה ה K-means -יושם על הערכים הסטנדרטיים של
הגורמים ,בכדי להימנע מחישוב מרחקים על פני סקאלות שונות )איור  .(69השאלה העיקרית עליה צריך החוקר
לענות היא כמה קבוצות יש? אין שיטה אופטימאלית )"הכי טובה"( לקבוע את מספר הקבוצות ,ולכן במשך השנים
הוצעו מספר כללי החלטה .בעבודה זו אימצתי שני כללים :כמות השונות המוסברת בחלוקה לגורמים ומדד ה-
 .Silhouetteבאופן כללי ,ככול שמספר הקבוצות  Kגדל ,כמות השונות המוסברת גדלה עד ש 100%-מהשונות
מוסברת כאשר  Kשווה לגודל המדגם )כל אשכול מייצג אדם אחד( .אפשרות אחת היא לבחון את הגרף של אחוז
השונות המוסברת כנגד מספר האשכולות .אז ,בדומה לנעשה בניתוח גורמים כאשר מנתחים את ה, Scree Plot-
בנקודה בה הקו מתיישר )שינוי בשיפוע( ,התוספת של עוד אשכול לא מוסיפה מידע חדש .מדד הSilhouette-
) (Rousseeuw 1987מקבל ערכים בין ) (-1ל 1 -המציינים באיזו מידה האשכולות מבחינים בין הפרטים במדגם.
עבור כל פרט  iה"עוצמה"  Siשל הסיווג שלו לאשכול המתאים נמדדת באופן הבא:
bi − ai
) max( ai , bi

כאשר  aiהוא המרחק הממוצע בין פרט

i

לשאר הפרטים באותו אשכול,

לפרטים באשכול השכן )הכי קרוב אליו( .כאשר

Si

bi

= Si

הוא המשקל הממוצע בין פרט

קרוב ל ,1-הפתרון עבור פרט

i

i

הוא טוב יותר .ולכן הממוצע

של  S iעבור כל הפרטים הוא אינדיקציה לטיב הפתרון .לכל מספר אשכולות בין  2ל) 6-מעבר לכך מספר הפרטים
בכל אשכול היה קטן מידי בכדי שיהיה טעם להגדיר אשכולות נוספים( חישבתי את מדד ה Silhouette-בכדי
שאפשר יהיה להעריך באיזו מידה הוא משתנה כתוצאה מהוספת אשכול נוסף )איור . (70
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איור  70שני קריטריונים להחלטה עבור מספר האשכולות .K

על פי קריטריון ה) Silhouette-גרף משמאל( כדאי לבחור בשני אשכולות .יחד עם זאת ,אחוז השונות משתנה
דווקא בנקודה ) 3גרף מימין( .החלוקה לשתי קבוצות מסבירה  23%מהשונות והחלוקה לשלוש קבוצות מסבירה
 33%מהשונות .מכאן ,שהאשכול השלישי תורם לשונות המוסברת באופן דומה לשני האשכולות הקודמים .תוספת
זו נחשבה משמעותית ולכן הועדף הפתרון של החלוקה לשלושה אשכולות.
בכדי לבחון את האפקט של החלוקה לשלושה אשכולות על ששת מדדי ה ,CCDQ-בוצע ניתוח שונות רב
משתני ) .(Multivariate Analysis of Variance –MANOVAלחלוקה לקבוצות יש אפקט מובהק על ששת
המדדים של ה .(Wilks’ λ = 0.14, F (12,204) = 29.48, p < .001.) CCDQ-טבלה  21מספקת נתונים תיאוריים של
ממוצע וסטיית תקן עבור מדדי ה CCDQ-על פי האשכולות .עוד בטבלה תוצאות של סדרת מבחני ANOVA
וניתוח  Post Hocשל  (α=0.05) Tukeyעבור כל אחד מהמדדים.
נהגים שסווגו לאשכול הראשון מדווחים על מעורבות גבוהה בעבירות תנועה ,ובאופן כללי בעלי דעות שליליות
באשר לבטיחות בנהיגה .זאת ניתן ללמוד מהסובלנות שהם מביעים כלפי מהירות ואלכוהול בנהיגה ,הם לא בעד
הגברת האכיפה בכביש ומאמינים שחלק מהנהגים יכולים ל"כופף את החוקים" אם המצב מאפשר זאת .היחס
שלהם למחויבות ההנהלה  +תקשורת הוא לא גבוה והם גם לא מתרשמים במיוחד מהאופן בו לחץ העבודה מנוהל
בארגון.
נהגים שסווגו לאשכול השני דיווחו גם הם על מעורבות גבוהה יחסית בעבירות תנועה .בניגוד לנהגים באשכול
הראשון ,הם הביעו דעות חיוביות כלפי בטיחות בנהיגה ,כאשר הם אינם מאמינים שנהגים יכולים לכופף את
החוקים במצבים מסוימים והם כן היו רוצים לראות יותר אכיפה .ביחס לשתי הקבוצות האחרות ,הנהגים
באשכול השני אינם מעריכים במיוחד את מחויבות ההנהלה לבטיחות או את הדרך שבה לחץ העבודה מנוהל
בארגון .יתכן שהרצון שלהם באכיפה נוספת בא לידי ביטוי באכזבה היחסית מתפקוד ההנהלה בנושא .מעניין
שלמרות האכזבה מתפקוד ההנהלה בנושא ,הם דיווחו על מעורבות גבוהה יחסית בעבירות תנועה.
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נהגים שסווגו לאשכול השלישי הם דוגמה לנהגים ה"בטוחים" .נהגים אלו דווחו על מעורבות נמוכה בעבירות,
יש להם דעות חיוביות כלפי בטיחות בנהיגה ,במיוחד בכל קשור ליחס למהירות ואלכוהול ) .(p<0.05לנהגים אלו
הערכה גבוהה למחויבות ההנהלה לבטיחות ומאמינים שההנהלה עושה עבודה טובה בניהול לחץ העבודה באופן
שמאפשר לנהגים לנהוג בבטיחות.

איור  71פרופיל של אשכולות הנהגים על פני מדדי הCCDQ-
החצים מתארים רווחי סמך )(α=0.05

Work pressure
Management
& Commitment
Communication
)-0.48(0.86
)-0.11(0.76
)-0.6(0.85
)-0.95(0.73
)0.83(0.55
)0.74(0.74
***43.03
***45.09
0.45
0.46
)(1,2) , (3
)(1), (2), (3

Opinion on
Law
Enforcement
)-0.82(0.77
)0.73(0.44
)0.23(0.95
***35.83
0.40
)(1), (2), (3

Violations Speed & Alcohol Driver Ability
)-0.75(0.93
)0.34(0.89
)0.44(0.72
***22.93
0.30
)(1), (2,3

)-0.48(0.96
)-0.07(0.99
)0.47(0.84
***10.81
0.17
)(1,2) , (3

)0.48(1.19
)0.12(0.76
)-0.5(0.7
*** 12.03
0.18
)(1,2) , (3

)Cluster 1 (N=28
)Cluster 2 (N=37
)Cluster 3 (N=45
)F(2,107
**η2
)Post Hoc (Tukey

טבלה  21מדדי ה CCDQ-על פי החלוקה ל 3-אשכולות
***p<0.001

החלוקה לאשכולות יכולה לשפוך מעט אור באשר לסיבות לערכי הקורלציה בין מדדי ה) CCDQ-טבלה .(20
הקורלציה בין יחס חיובי למהירות ואלכוהול לבין עבירות הייתה כצפוי שלילית .מניתוח ויזואלי )איור (71
מתגלה כמעט תמונת מראה ,כאשר הנהגים בקבוצה  1מדווחים על קצב גבוה של עבירות ויחס סובלני )שלילי(
למהירות ואלכוהול .לעומתם קבוצה  3מדווחים על מעורבות נמוכה בעבירות ויחס חיובי כלפי מהירות ואלכוהול

**  - η2סימון מקובל בשימוש כאשר משתמשים ב MANOVA-עבור הפרופורציה של השונות המוסברת ע"י
החלוקה לקבוצות .בדומה ל R2-עבור רגרסיה לינארית
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בנהיגה .על פי ניתוח השונות ,אם הייתי משתמש בשני גורמים בלבד ,העבירות והיחס למהירות ואלכוהול
,החלוקה ל 3-קבוצות הייתה מיותרת שכן לקבוצות  1ו 2-ציונים דומים בשני מדדים אלו .מכאן שהתוספת של
ארבעת המדדים האחרים היא משמעותית להבנה מעמיקה יותר של מאפייני הנהגים .הקורלציה הנמוכה בין
יכולת הנהג והיחס לאכיפה לבין היחס לעבירות ולמהירות ואלכוהול בנהיגה היא כנראה תוצאה של ההבדלים בין
הקבוצות .כפי שאולי היה אפשר לצפות נהגים באשכול  1שדיווחו על מעורבות גבוהה בעבירות ויחס סובלני
למהירות ואלכוהול ,דיווחו גם כי אינם מעוניינים באכיפה ומגלים הבנה כלפי "כיפוף החוקים" כאשר אפשר.
קבוצה  2דיווחה דווקא על דעות חיוביות על אכיפה ועל יכולת הנהג .לכן בעוד המעורבות הגבוהה של קבוצה 1
בעבירות יכולה להיות קשורה לתפיסות שלהם על אכיפה ויכולת הנהג ,עבור קבוצה  2קשר זה כנראה לא קיים.
במקום זאת ,יתכן שהמעורבות הגבוהה שלהם בעבירות נובעת מרמות גבוהות של לחץ עבודה והתפיסה שההנהלה
פשוט לא מחויבת מספיק לבטיחות בדרכים .כרגיל ,הניתוח הסטטיסטי לא יכול לגלות את טבעו של המכניזם
הפסיכולוגי האמיתי שיכול להסביר תופעה זו.
 .5.4סיכום
בפרק זה ניתחתי תשובות לשאלון של  110נהגים של רכב חברה בארגון גדול בבריטניה .נהגים אלו חשופים
להשפעות ארגוניות בנוסף להשפעות אחרות הקשורות לאופיים ,לדעות וליחס שלהם באשר לבטיחות בנהיגה .לכן,
בנוסף למדדים שכיחים יותר כמו היחס למהירות ואלכוהול ,נבחנו גם מאפייני נהגים הקשורים ליחס שלהם
למרכיבי אקלים הבטיחות .בשל המחסור בשאלונים המותאמים לנהגים ברכבי חברה ,היה צורך לפתח שאלון
עבור עבודת מחקר זו .השאלון בשם  (Company Car Drivers Questionnaire) CCDQפותח על סמך שלושה
שאלונים קיימים )ה ,DBQ-ה DAQ-וה ,(SCQ-MD-שכבר נוסו על מדגם של נהגי רכב חברה .הפריטים שנכללו
בשאלון נבחרו בהתבסס של סקירת ספרות ועדות אמפירית באשר לתפקוד הפסיכומטרי שלהם .ניתוח גורמים
עבור  34פריטי השאלון העיד כי הפריטים מתכנסים לששה גורמים :עבירות ,היחס למהירות ואלכוהול ,היחס
לאכיפה ,יכולת הנהג ,לחץ עבודה ,והדעה הסובייקטיבית לגבי מחויבות ההנהלה והתקשורת בנושא הבטיחות.
לשאלון שפותח יש שני יתרונות חשובים :ראשית ,הוא כולל מספר גורמים עבור מגוון רחב של דעות הקשורות
לבטיחות ,ושנית ,הוא קצר יחסית ובכך יכול לשמש ככלי עבודה פרקטי בידי חוקרים אחרים ומנהלי בטיחות
בארגונים.
בנוסף לניתוח באשר למתאמים בין הגורמים בשאלון .בדקתי אם ניתן לחלק נהגי רכב חברה לאשכולות על פי
מדדי ה .CCDQ-מניתוח אשכולות התברר כי נהגים בארגון הנחקר אינם הומוגניים באשר למאפיינים שלהם.
שלשה אשכולות מוצעים בכדי לאפיין אותם .נהגים באשכול הראשון דיווחו על מעורבות גבוהה בעבירות ויחס
שלילי למהירות ואלכוהול בנהיגה .יתכן כי דיווחים אלו קשורים לדעות שלהם על אכיפה ויכולת הנהג .נהגים
באשכול השני ,דיווחו גם כן על מעורבות בעבירות ויחס סובלני למהירות ואלכוהול .בניגוד לנהגים באשכול
הראשון הם דיווחו על דעות חיוביות על אכיפה ועל יכולת הנהג .לכן אני מניח שהמעורבות הגבוהה יחסית
בעבירות והדעות בנוגע למהירות ואלכוהול הם תוצאה של דעתם על אופן ניהול לחץ העבודה ומחויבות ההנהלה
לבטיחות .נהגים באשכול השלישי דיווחו על התנהגות מתונה ודעות חיוביות בכל המדדים שנבחרו .בשל כך ניתן
לסווג אותם כ"נהגים הבטוחים" בצי.
לממצאים אלו יש משמעויות הנוגעות לפיתוח של אמצעים לשיפור הבטיחות בצי הרכב .חלק מהנהגים למשל,
יקבלו בהבנה אכיפה משמעותית יותר של החוקים )אשכול שני( למרות המעורבות הגדולה בעבירות .נהגים אחרים
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ירוויחו מתוכניות שמכוונות לשינוי היחס למהירות ואלכוהול ,אכיפה ויכולת הנהג )אשכול ראשון( .בכל מקרה,
פעולות התערבות בתוך הארגון צריכות לקחת בחשבון כי אוכלוסיית הנוהגים ברכב חברה היא לא הומוגנית -
קיימים אשכולות של עובדים הנוהגים ברכב חברה.
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 .6הקשר בין מאפייני נהג למדדים על התנהגות הנהג המדווחים בזמן אמת

פרק זה עוסק בקשר הסטטיסטי בין ששת מאפייני הנהגים שנמדדו בשאלון שפותח )ה , (CCDQ-לבין ארבעת
מאפייני ההתנהגות המבוססים על המודל שפותח בפרק  4עבור קצב האירועים בנסיעה .נזכיר כי מדדי ההתנהגות
הם -WorkDay (1) :קצב האירועים הצפוי ביום עבודה ,בשעת עבודה בנסיעה שאורכה  30דקות ביום העברת
השאלון -Rest Day % (2) .היחס באחוזים בין קצב האירועים בסוף השבוע לקצב האירועים במהלך השבוע(3) ,
 -Leisure %ההבדל באחוזים בין קצב האירועים בשעות הפנאי לקצב האירועים בשעות העבודה-Trend % (4) .
מגמת השינוי היומית .המשתנים המסבירים שנמדדו ב CCDQ-הם הנטייה לבצע עבירות בנהיגה ,היחס למהירות
ואלכוהול ,יכולת הנהג ,היחס לאכיפה ,מחויבות ההנהלה  +תקשורת ,וניהול לחץ העבודה .בנוסף על המשתנים
המסבירים מה CCDQ-נלקחו בחשבון משתנים נוספים של גיל הנהג ,משך הנסיעה ליום ומספר הנסיעות ליום.
טבלה  22מציגה את הקורלציות של פירסון וספירמן בין המשתנים המסבירים למשתני ההתנהגות .מכיוון
שההתפלגות של המשתנה  WorkDayנוטה לימין ,התייחסתי ל Ln(WorkDay)-במקום .הקשרים מוצגים גם
באופן ויזואלי בעזרת גרף פיזור בנספח א'.
)ln(WorkDay
Rest Day %
Leisure %
Trend %
Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman

0.12
-0.09
-0.08
0
0.07
0.02
0.17+
0.09
0.09

0.12
-0.05
-0.03
0.01
0.03
0.04
0.08
0.04
0.01

)0.1 (0.592

-0.2+
-0.17+
*-0.2
0.12
-0.11
-0.01
-0.02
-0.08
0.05

-0.13
-0.09
-0.16
0.13
-0.1
0.04
-0.02
-0.05
0.06

)-21.6 (23.58

0.04
-0.06
-0.04
0.02
-0.07
-0.07
-0.09
-0.03
-0.03

0.09
-0.04
-0.05
-0.02
-0.07
-0.03
-0.11
0.02
0.01

)11.65 (41.52

**-0.27** -0.27
*-0.21
*-0.2
**-0.3** -0.31
0.1
0.07
-0.11
-0.13
-0.1
-0.1
-0.02
-0.01
0.01
0.04
0.06
0.11
)0.15 (0.96

Age
)Duration Per Day (Minutes
Trips Per Day
Violations
Speed & Alcohol
Driver Ability
Opinion on Law Enforcement
Commitment & Communication
Work pressure
)Mean (SD

טבלה  22המתאמים בין מדדי אירועים בלתי רצויים למשתני גיל ,חשיפה ,ומדדי הCCDQ-
p<0.001*** , p<0.01 **, p<0.05 * , p<0.1 +

באופן כללי ,מדדי ה CCDQ-אינם מתואמים )טבלה  (22עם מדדי ההתנהגות .מתאם שלילי נמצא בין גיל
הנהג ומדדי החשיפה לבין . ln(WorkDay)-ראוי להזכיר כי המשתנה ) ln(WorkDayמתייחס לאירועים במהלך
שעות העבודה ואילו מספר הנסיעות הוא לכל היממה .יחד עם זאת הרוב המכריע של הנסיעות מבוצע בשעות
העבודה )פרק  4איור  ( 52ולכן השוואה זו סבירה .איור  72מציג את הקשר בין ) ln(WorkDayלגיל הנהג ולמספר
הנסיעות ליום ,יחד עם המודל הליניארי שהותאם .מכיוון שמספר הנסיעות מתואם עם משך זמן הנסיעה )טבלה
 ,(13לא היה טעם להציג איור שלישי.
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איור  72הקשר בין קצב האירועים לגיל ולמספר הנסיעות ביום
המסקנה היא שככול שהנהג מבוגר יותר ,וככול שמספר הנסיעות רב יותר ,קצב האירועים נמוך יותר .יחד עם
זאת ,משתנים אלו מסבירים רק חלק קטן מהשונות ב .ln(WorkDay)-נשאלת השאלה ,באיזו מידה הידע על דעות
הנהג על פי מדדי ה CCDQ-תורם לאחוז השונות במוסברת ב ln(WorkDay)-מעל ומעבר לגיל הנהג ולחשיפה.
נבחן זאת בעזרת רגרסיה היררכית )טבלה .(23

sig

Step 2
s.e

Estimate

** 1.182
** 0.013
*** 0.121

3.207
-0.042
-0.415

0.244
0.148
0.138
0.120
0.132
0.114

0.210
-0.038
-0.036
0.035
-0.012
0.017

sig

Step 1
s.e

Estimate

Step 1
)(Intercept
3.478
*** 0.698
Age
-0.434
*** 0.111
Trips Per Day
-0.042
*** 0.012
Step 2
Violations
Speed & Alcohol
Driver Ability
Opinion on Law Enforcement
Commitment & Communication
Work pressure
)Step 1 R2=0.20, Step 2 R2=0.21, ∆R square =0.01, F(6,89)=0. 20(n.s

טבלה  23רגרסיה היררכית עבור )ln(WorkDay
p<0.001*** , p<0.01 **, p<0.05 * , p<0.1 +

גיל הנהג ומספר הנסיעות ליום מסבירים ביחד  20%מהשונות ) .ln(WorkDayבניתוח זה בחרתי להשתמש
במדד החשיפה של מספר הנסיעות ביום ולא במשך הנסיעה ליום ,מכיוון שהמתאם בין מספר הנסיעות ביום לבין
) ln(WorkDayגדול יותר .מעבר לכך ,משך זמן הנסיעה כבר נילקח בחשבון במידה מסוימת בהתאמת המודל
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עבור מספר האירועים בנסיעה ולכן כדאי בשלב זה לכלול "זווית אחרת" על החשיפה .על פי התוצאות ,התוספת
של מדדי ה CCDQ-לשונות המוסברת היא שולית שכן כולם ביחד מוסיפים אחוז אחד לשונות המוסברת.
העובדה שלא נמצא קשר בין קצב האירועים בשעות העבודה למדדי ה CCDQ -מפתיעה במקצת ,שכן
בהתבסס על מחקרים קודמים בתחום של אקלים הבטיחות והיחס לבטיחות )ראה פרק המבוא סעיף  (1.2.1היה
צפוי שכן ימצא קשר כלשהו .יחד עם זאת ,בחלק גדול מהמחקרים לא הייתה אפשרות למדוד נהיגה בפועל כמו
במחקר זה .בהעדר אלטרנטיבה אחרת ,חלק מהשאלות בשאלונים מתייחסות למדדים מדווחים של התנהגות
ומעורבות בתאונות במקום למדדים אובייקטיבים .למשל ,במספר מחקרים מדדי ההתנהגות משאלון הDBQ-
שימשו כמשתנים מוסברים .מה יקרה אם ננתח את העבירות כמשתנה מוסבר במודל? האם אז המדדים
המדווחים האחרים יוכלו להסביר חלק ניכר יותר בשונות מעבר לגיל ולמשתני חשיפה? בכדי לבחון זאת
השתמשתי ברגרסיה היררכית עבור ) Ln(Violationsבגלל ההתפלגות האסימטרית ימנית של עבירות )טבלה . (24

sig

Step 2
s.e

*** 0.212
0.003
** 0.001
0.033 +
0.031
0.027
0.030
0.026

Step 1
s.e

Estimate
sig
Estimate
Step 1
)(Intercept
0.667
*** 0.146
1.102
Age
0.002
0.003
0.003
Duration Per Day
-0.002
** 0.001
-0.002
Step 2
Speed & Alcohol
-0.058
Driver Ability
-0.036
Opinion on Law Enforcement
0.027
Commitment & Communication
-0.025
Work pressure
-0.040
=2
=2
)Step 1 R 0.09 Step 2 R 0.21 ∆R-square=0.12, F(5,92)=2.9 4 (p value<0.05

טבלה  24רגרסיה היררכית עבור עבירות – התנהגות מדווחת
p<0.001*** , p<0.01 **, p<0.05 * , p<0.1 +

חמשת מדדי השאלון מהווים תוספת משמעותית לשונות המוסברת בעבירות מדווחות ) ,(∆R=0.12מעל ומעבר
לגיל הנהג ולחשיפה .בתהליך איטרטיבי של צמצום משתנים מסבירים עם מובהקות נמוכה התקבל המודל הבא:
)Estimate (s.e.
)(Intercept
*** )1.104(0.142
** )Duration Per Day -0.002(0.001
Speed & Alcohol -0.055(0.033) +
Work pressure
* )-0.053(0.022
R2=0.18
טבלה  25רגרסיה ליניארית עבור לוג )עבירות(
p<0.001*** , p<0.01 **, p<0.05 * , p<0.1 +
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על פי המודל ,שלושה מדדים מסבירים  18%מהשונות בעבירות מדווחות .מדד אחד של חשיפה )זמן נסיעה
ליום( ,מדד אחד של היחס לבטיחות )היחס למהירות ואלכוהול בנהיגה( ,ומדד אחד של אקלים הבטיחות )דעות
סובייקטיביות על ניהול לחץ העבודה( .מכאן שככול שהנהג פחות סובלני כלפי חריגות מהירות ואלכוהול בנהיגה,
וככול שהדעה הסובייקטיבית על ניהול לחץ העבודה בארגון טובה יותר ,כך פחות סביר שהנהג ידווח על מעורבות
בעבירות .אם כך ,המדד של עבירות מדווחות מתואם עם היחס לבטיחות ודעות על אקלים הבטיחות .יחד עם
זאת ,עבור התנהגות שנמדדת בפועל לא נמצא מתאם בעל מובהקות סטטיסטית .הדיון בסיבות האפשרויות
לתוצאה זו -בסוף הפרק בסעיף הסיכום.
 .6.1מדדי התנהגות על פי אשכולות של נהגים
בפרק  5תיארתי כיצד ניתן לחלק את הנהגים לאשכולות ,על פי מדדי ה .CCDQ-הנהגים חולקו לשלוש
קבוצות בעזרת ניתוח אשכולות על ששת מדדי ה CCDQ-ועל סמך התשובות לשאלון של  110משיבים .נבחן כיצד
החלוקה לאשכולות באה לידי ביטוי במדדי ההתנהגות עבור  100מתוכם )עשרה נהגים נפסלו על סמך ניתוח נתוני
ההתנהגות  -פירוט בפרק  . (4באיור  73מוצגים  16גרפים .ששת הגרפים העליונים )בצבע שחור( מציגים את ששת
מדדי ה CCDQ-על פיהם נעשתה החלוקה לאשכולות .למרות זאת ,המשמעות של החלוקה לקבוצות לא השתנתה
באופן משמעותי )הדיון בהבדלים בין הקבוצות בפרק  .(5ארבעת האיורים הבאים )בכחול( מתארים את ציוני
הקבוצות בכל אחד מארבעת מאפייני התנהגות הנהג ,ושני האיורים האחרונים )באדום( מתארים את הגיל
הממוצע ומספר הנסיעות הממוצע ביום .מעל כל גרף מצוינות התוצאות של ניתוח שונות ), (ANOVAובמידת
הצורך גם החלוקה לקבוצות הומוגניות ) .(Tueky α=0.05נזכיר כי על פי דיווחי הנהגים בשאלון ,קבוצה מספר 3
מייצגת את הנהגים הבטוחים במדגם שכן הם דיווחו על מעורבות נמוכה בעבירות ,ועל יחס חיובי כלפי בטיחות
ואקלים הבטיחות .קבוצות מספר  1ו 2-דיווחו על מעורבות גבוהה בעבירות ,וההבדלים ביניהם נובעים מהיחס
לבטיחות ולאקלים הבטיחות.
למרות שעבור מדדי ה CCDQ-המדווחים ,החלוקה לקבוצות היא בדרך כלל משמעותית עבור מדדי
ההתנהגות בפועל ,ההבדלים בין הקבוצות אינם מובהקים )גרפים בכחול( .גם לגבי גיל הנהג ומדד החשיפה )גרפים
באדום(  ,אין הבדלים מובהקים בין הקבוצות.
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איור – 73פרופיל של אשכולות הנהגים

 .6.2סיכום
לא נמצאו קשרים מובהקים בין המדדים המדווחים ע"י הנהגים בשאלון למאפייני הנהג ובראשם לקצב
האירועים בשעות עבודה ) .(WorkDayניתוח הנתונים כלל מספר שיטות ,בהן ניתוח הקורלציות של פירסון
וספירמן ,מודלים של רגרסיה ליניארית ורגרסיה היררכית ,וניתוח שונות חד כיווני בו אשכולות הנהגים היו
משתנים מסבירים לארבעת מאפייני ההתנהגות .התוצאות שקיבלנו תואמות לתוצאות שהתקבלו במחקרים
דומים (2004) Wills, Watson and Biggs .בחנו את הקשר הסטטיסטי בין אקלים בטיחות ,התנהגות הנהג ,ויחס
הנהג לבטיחות לבין היסטוריית תאונות ועבירות .גם במחקר שלהם לא נמצא קשר בין היחס לבטיחות ואקלים
הבטיחות  ,למעורבות בתאונות .הם כן מצאו הבדלים בהתנהגות מדווחת )בסולם עם  6דרגות כאשר ציון גבוה
מציין התנהגות בטיחותית( בין נהגים עם תאונות בעברם לנהגים ללא תאונות בעברם ,אך למרות המובהקות
הסטטיסטית ,ההבדלים בציוני ההתנהגות היו חסרי משמעות )נהגים לא מעורבים עם ציון של  4.98עם סטיית
תקן של  0.42ונהגים מעורבים עם ציון של  4.84עם סטיית תקן של  .(0.42בדומה לתוצאות שלנו  ,הם מצאו שיש
קשר בין היחס לבטיחות ואקלים הבטיחות להתנהגות מדווחת .במחקר נוסף שכלל  12משתנים מסבירים על
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התנהגות ,יחס לבטיחות ,ואקלים הבטיחות נמצא קשר בין לחץ עבודה )אקלים הבטיחות( וטעויות מדווחות
)משאלון ה , (DBQ-לתאונות מדווחות .אולם יש לזכור שגם במקרה זה כל המשתנים הם מדיווח עצמי ,וגודל
המדגם כלל מעל  4000משתתפים  ,כך שהיה קל יותר לבסס מובהקות סטטיסטית ,ויש לבחון את ההבדל מבחינה
עניינית.
התוצאות שהתקבלו אינן מספקות הוכחות חותכות באשר לחשיבות של היחס לבטיחות והדעות
הסובייקטיביות ,על אקלים ארגוני כאינדיקאטורים לסיכון של נהגי רכב חברה .מצד אחד ,ליחס הנהג למהירות
ואלכוהול ולדעות על לחץ העבודה ומחויבות ההנהלה יש קשר סטטיסטי מובהק להתנהגות מדווחת .מצד שני ,לא
נמצא קשר ישיר בין מדדים אלו למאפייני ההתנהגות בפועל .ממצאים אלו מדגישים כי הבנת האופן בו משתלבים
מאפיינים מדווחים עם ההתנהגות בפועל היא משימה מורכבת .לכל הפחות ,תוצאות אלו מעידות כי לאקלים
הבטיחות יש קשר ליחס הנהג לבטיחות ולמידה בה הוא מוכן לדווח על מעורבות בעבירות תנועה.
למרות שהמידע שמספקת הקופסה הירוקה )ומכשירים דומים( נמצא קורלטיבי למעורבות בתאונות ,או
למאפייני נהג הקשורים לסיכון )הבדלי מגדר וגיל ,חיפוש ריגושים ,הבדלים בין נסיעות יום ולילה(  ,יתכן שנתוני
הקופסה הירוקה אינם משקפים באופן מלא את כלל מרכיבי הסיכון של נהגי רכב חברה .עוד אפשרות היא
שנהגים מדווחים נתוני התנהגות המתואמים עם דיווחים על היחס לבטיחות .לדוגמה ,נהגים המאמינים שהם
נהגים זהירים עם יחס חיובי לבטיחות ,עלולים לזכור פחות אירועי מעורבות בעבירות לעומת נהגים אחרים –
אחרת אולי הם לא היו מאמינים שהם נהגים בטוחים .מכאן שהטיה אפשרית הנובעת מעצם העובדה שמדובר
בדיווח עצמי ,תבוא לידי ביטוי בכל התשובות לשאלון .הטייה זו יכולה לגרום לכשל בניסיון לקשור מדדים
מדווחים  ,לנתונים על הסיכון ממקור אחר.
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 .7סיכום ,מסקנות והמלצות למחקר עתידי
העיסוק בחקר תאונות הדרכים ובדרכים למניעתן מהווה אינטרס ציבורי כלל עולמי מובהק  ,שכן מעל מליון
בני אדם נהרגים מידי שנה על כבישי העולם ) .(World Health Organization 2004מתוך כלל הגורמים העשויים
להשפיע על הבטיחות בנהיגה ,לעיסוק בגורם האנושי פוטנציאל גדול ,שכן ברוב התאונות פעולה נכונה של נהג
הייתה יכולה למנוע תוצאה עגומה ) .(Sabey & Taylor, 1979; Treat, 1977
יש קבוצות של נהגים שזוכות לעניין רב בשל המעורבות הגבוהה שלהם בתאונות דרכים ביחס לחלקם
באוכלוסיה ,כך למשל נהגים צעירים מאוד ) ,(Ulleberg and Torbjørn 2003מבוגרים מאוד ) Anstey, et al.
 (2005ומיעוטים ) .(Juarez, et al. 2006אך קבוצות אלו אינן דווקא אחראיות לרוב התאונות ).(Shinar 2007
בשל מחסור בבסיסי מידע אמינים ותיעוד ממשלתי ,אין מידע רב באשר למידת המעורבות של נהגי רכב חברה
בתאונות דרכים .על פי מעט הידע שקיים ,אוכלוסיה זו ראויה לתשומת לב רבה יותר .לדוגמה  -באנגליה היו רכבי
חברה מעורבים בשנת  2001ב 26%-מהתאונות ואחראים לבין  30%עד  50%מהיקף התנועה ).(DFT, 2004
בהשוואה לנהג הממוצע ,הסיכוי שלהם למעורבות בתאונה גדול ב .(Lynn and Lockwood 1998) 49%-רכבי
חברה באוסטרליה מהווים כ 30%-מכלל כלי הרכב .כתוצאה מהיקף הפעילות שלהם ,הם אחראים לכ50% -
מהיקף התנועה בכבישים ) .(Newman, Watson and Murray 2004היקפים אלו של פעילות מחזקים את ההבנה
כי להשפעה על הבטיחות של רכבי חברה יש קשר חזק לבטיחות הציבור ).(Morrow and Crum 2004
 (2002) Newnam, Watson and Murrayמצאו שנהגים מדווחים על מעורבות יתר בתאונות ברכב החברה
)לכל קילומטר( לעומת רכבם הפרטי .הם הציעו כי נהגי רכב חברה חשופים להשפעות הקשורות למקום העבודה
בנוסף למאפייני הנהג האישיים שלהם .מאפיינים אלו קשורים לקילומטראז' הגבוה ) Lynn and Lockwood
 ,(1998; Murray 2007עייפות ולחץ זמן ) (Salminen and Lähdeniemi 2002ואקלים הבטיחות ) ;DFT, 2004
.(Wills, Biggs and Watson, 2005; Wills, Watson and Biggs 2006
בעבודה זו התמקדתי בניתוח המאפיינים של נהגי רכב חברה .מאפיינים אלו כללו נתוני דיווח עצמי של דעות
סובייקטיביות על אקלים הבטיחות בארגון ,היחס לבטיחות בנהיגה והתנהגות בנהיגה ,וכן נתוני נהיגה בפועל
אודות אירועי נהיגה לא רצויים.
הייחודיות במחקר זה נובעת הן מהשילוב של מדדים על אקלים הבטיחות ביחד עם מדדים שכיחים יותר של
היחס לבטיחות והתנהגות מדווחת ,והן מהשימוש במידע ייחודי אודות אירועי נהיגה לא רצויים .בשל כך הושקעה
עבודה רבה בניתוח הקשרים בין המאפיינים המדווחים לבין עצמם וכן בניתוח המידע אודות אירועי הנהיגה הלא
רצויים .קצב האירועים הלא רצויים נבדק כבר במחקר ונמצא כי נהגים בעלי קצב אירועים גבוה מעורבים יותר
בתאונות .יחד עם זאת לא ידוע הרבה על המאפיינים של קצב האירועים – כל כמה זמן קורים אירועים כאלו? ,מי
עושה יותר אירועים לדקת נסיעה )גברים ,נשים ,צעירים ?( ...ואילו כלים סטטיסטים ניתן ליישם בכדי לנתח את
המידע אודות האירועים הלא רצויים? ניתוח המידע אודות האירועים הלא רצויים נעשה עבור שני מדגמים
שונים .המדגם הראשון הוא מדגם של בעלי רכב פרטי מישראל והמדגם השני -של נהגי רכב חברה בבריטניה .בשני
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המקרים היו  109נהגים ועשרות אלפי נסיעות .הרעיון היה להשתמש במדגם הראשון בכדי לבחון מספר כלים
סטטיסטיים בהם אפשר יהיה להשתמש בניתוח הנתונים במדגם השני.

 .7.1ההתפלגות של אירועי נהיגה לא רצויים
מכיוון שמספר האירועים הוא משתנה של ספירה ) ,(count dataבחנתי האם ההתפלגות הפואסונית או
הבינומית שלילית מתארות בצורה טובה את ההתפלגות הנצפית של מספר האירועים בנסיעה .ההתפלגות
הבינומית שלילית הועדפה מכיוון שהשונות של מספר האירועים בנסיעה הייתה גדולה מהממוצע לכל משך נסיעה
נתון )סתירה להנחה של המודל הפואסוני( .הניתוח הגרפי העיד כי המודל הבינומי שלילי מתאר את ההתפלגות
הנצפית בצורה טובה ,אך המבחנים הפורמאליים דחו את ההשערה שההתפלגות של מספר האירועים בנסיעה היא
באמת בינומית שלילית .אם ניקח בחשבון את ההנחה של קצב אירועים קבוע לכל משך נסיעה נתון ,בנוסף לכך
שהתאמנו מודל עם  2פרמטרים בלבד )למבדה ופרמטר פיזור( עבור יותר מ 100,000-נסיעות ,הדמיון בין
ההתפלגות הנצפית וההתפלגות הבינומית שלילית יכול להיחשב משביע רצון .מעבר לכך התאמת המודל השתפרה
כאשר משתנים של מין הנהג וזמן ביום הוכנסו למודל.
המודלים שפותחו עבור המדגם הישראלי נבחנו מחדש עבור המדגם הבריטי )נהגי רכב חברה( .בשלב זה
הותרה ההנחה על האי -תלות בין הרשומות )נסיעות( .כאשר בחנתי האם כאשר מסתכלים על כל נהג בנפרד,
המודל הבינומי שלילי עדיין מתאים יותר מהמודל הפואסוני .בבחירה בין מודל פואסוני למודל בינומי שלילי
ההחלטה אינה טריוויאלית .מצד אחד הפרמטרים של המודל הבינומי שלילי והפואסוני מתואמים מאוד  ,וביחס
לרעש לא ניתן להבחין בהבדלים ביניהם .יחד עם זאת ,התאמת המודל הבינומי שלילי טובה יותר מזו של המודל
הפואסוני ,גם כאשר מנתחים נתוני נסיעות של נהג בודד .כאשר עבור חלק מהנהגים ההבדלים בהתאמת המודל
היו גדולים מאוד )יותר מ 200-נקודת במדד ה ,(AIC-המסקנה היא שבהשוואה למודל הפואסוני ,המודל הבינומי
שלילי הוא כלי מתאים יותר לניתוח קצב אירועי נהיגה לא רצויים.
 .7.2חשיפה
תשומת לב רבה הוקדשה לניתוח הקשר בין קצב האירועים לבין משך הנסיעה .נמצא שככול שהנסיעה ארוכה
יותר ,קצב האירועים נמוך יותר .תופעה זו מוסברת במידה רבה ע"י הבדלים בין קצות הנסיעה לאמצע הנסיעה.
מסתבר שבקצות הנסיעה )שתי דקות ראשונות ושלוש דקות אחרונות( קצב האירועים גבוה באופן משמעותי ביחס
לאמצע הנסיעה .תופעה לא צפויה זו חזרה על עצמה עבור נסיעות עם מאפיינים שונים של משך נסיעה ,זמן ביום,
יום בשבוע ומין הנהג וכן עבור שני המדגמים שנותחו )בעלי רכב פרטי בישראל ,ובעלי רכב חברה בבריטניה( .יתכן
שנהיגה במקומות מוכרים )"ליד הבית"( מתאפיינת בסגנון פחות הגנתי ) (defensiveהמשפיע על קצב האירועים
הלא רצויים .כמו כן סביר שמספר דקות הנסיעה הראשונות והאחרונות מתבצעות באזורים עירוניים יותר ,היכן
שהפוטנציאל לבצע אירועי נהיגה לא רצויים גדול יותר ,בגלל ריבוי הפניות והצמתים .מחקר עתידי בתחום זה
נדרש כדי לגלות את הסיבה לאינפלציה בקצב האירועים בקצוות הנסיעה.
עבור המדגם הישראלי הנחתי כי החלוקה למקטעים מנטרלת את האפקט של משך הנסיעה .הנחה זו נבחנה
אל מול מודל בו משך הנסיעה מוכנס כמשתנה מסביר במדגם השני של נהגי רכב חברה .נמצא כי מודל הכולל את
משך הנסיעה מתאים טוב יותר לנתונים .מכאן ,שהחלוקה למקטעים מסבירה רק חלק מהקשר בין משך הנסיעה
114

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

לקצב האירועים ,אך אינה מנטרלת את האפקט של משך הנסיעה לגמרי .לכן ,המודל בו משך הנסיעה הוא משתנה
מסביר ,הועדף על שני מודלים נפרדים עבור החלוקה למקטעים.
למרות שהכנסת משך הנסיעה כמשתנה מסביר למספר האירועים בנסיעה ,נטרלה את האפקט של משך
הנסיעה על קצב האירועים באופן משביע רצון ,בניתוח הנתונים שנעשה ברמת הנהג )אגרגציה על הנסיעות( ,נמצא
מתאם בין מדדי החשיפה של זמן נסיעה ביום ומספר נסיעות ביום לקצב האירועים .המתאם היה חזק יותר בין
מספר הנסיעות ליום לבין קצב האירועים ,כאשר ככול שמספר הנסיעות ביום רב יותר ,קצב האירועים נמוך יותר.
תופעה זו מפתיעה במקצת שכן ככול שיש יותר נסיעות יש יותר קצוות נסיעה בהם קצב האירועים גבוה יותר .יתכן
שנהגים המורגלים בהרבה נסיעות ביום הסתגלו לתנאי נסיעה אלו ולכן הם מבצעים פחות אירועים לדקה ,לעומת
אלו שלא מורגלים במספר רב של נסיעות ביום .יחד עם זאת ראוי כי המכניזם שגורם לתופעה זו ייחקר באופן
עמוק יותר במחקר עתידי.
 .7.3משתנים דמוגרפיים
הקשר בין משתנים דמוגרפים של גיל ומין הנהג לסיכון תועדו במספר מחקרים (2003) Williams .ניתח נתוני
תאונות בארצות הברית בשנת  ,2000ותיעד הבדלים במעורבות בתאונות דרכים על פי משתנים דמוגרפים ומועדי
נסיעה )על פי זמן ביום( .הוא מצא כי גברים מעורבים בתאונות דרכים יותר מנשים )גם כאשר מנטרלים את
החשיפה( ,ושנהגים צעירים מעורבים בתאונות יותר מבכל גיל אחר ,ושבשעות הלילה המאוחרות היו יותר תאונות
למיליון מייל )נבדק עבור נהגים צעירים בלבד( .לכן ,משתנים של גיל הנהג ,מין הנהג ומועד הנסיעה נלקחו בחשבון
גם בעבודה זו .עבור המדגם הראשון של נהגי רכב פרטי בישראל נמצא שקצב האירועים של הנשים נמוך מזה של
הגברים )ב 34%-בשני מקטעי הנסיעה( ,ושבשעות הלילה קצב האירועים גבוה לעומת שעות היום )ב 54%-עבור
אמצע הנסיעה ו 77%-עבור קצות הנסיעה( .הבדלים אלו באים לידי ביטוי בעיקר בגלל נסיעות גברים
)אינטראקציה( .יש לזכור שגיל הנהג לא ידוע ,או האם הוא איפשר למישהו אחר להשתמש ברכב או לא )נהג צעיר
אולי( .משתנים אלו ,באם היו ידועים לנו ,היו יכולים לשפוך מעט אור על הסיבות לתופעה זו .עבור המדגם השני
נתון כי כולם גברים בגילאי עבודה ) 20עד  59עם ממוצע  ,(39כך שאין נהגים צעירים במיוחד או מבוגרים במיוחד.
אף על פי כן ,נמצא מתאם שלילי בין גיל הנהג לקצב האירועים ,כך שלנהגים צעירים יותר ,קצב אירועים גבוה
יותר.
 .7.4מאפייני התנהגות של נהגי רכב חברה
אחת המטרות העיקריות בניתוח נתוני ההתנהגות של נהגי רכב חברה היתה לבחון אילו משתנים מסבירים
לקצב האירועים כדאי להגדיר כמאפיינים ייחודיים לנהג ,ואילו משתנים מסבירים כדאי להגדיר כפרמטרים
משותפים לכלל הנהגים .שני פרמטרים הוגדרו כפרמטרים משותפים לכל הנהגים  -פרמטר הפיזור ופרמטר
החשיפה וארבעה פרמטרים הוגדרו כפרמטרים ייחודיים לנהג  -הפרמטר החופשי במודל ,פרמטר עבור שעות
הפנאי ,פרמטר עבור יום מנוחה ופרמטר עבור המגמה לאורך זמן .תהליך בחירת הפרמטרים כלל מספר צעדים
ובהם הערכת התרומה להתאמת המודל וניתוח ההבדלים במספר האירועים הצפוי עם ובלי הפרמטר הייחודי
לנהג .על סמך הפרמטרים שנאמדו חישבתי ארבעה מאפייני נהג – WorkDay :קצב האירועים הצפוי בנסיעה של
 30דקות ביום עבודה ,בשעות עבודה וביום העברת השאלון RestDay % .הפער באחוזים בין יום עבודה ויום
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מנוחה )בסוף השבוע(  - Leisure%,הפער באחוזים בין שעות עבודה לשעות הפנאי ו – Trend% -מגמת השינוי
בקצב האירועים במהלך תקופת המדידה )חמישה חודשים(.
עבור ) 25%אחוזון  (25מהנהגים ,קצב האירועים ביום מנוחה נמוך ב 16%-לעומת קצב האירועים ביום
עבודה ,ועבור ) 25%אחוזון  (75מהנהגים קצב האירועים ביום מנוחה גבוה ביותר מ .32%-בדרך כלל ,קצב
האירועים בשעות הפנאי נמוך יותר לעומת שעות העבודה ,אך גם הפעם נמצאו הבדלים משמעותיים בין הנהגים
כאשר עבור רבע מהמדגם )אחוזון  ,(25יש פער של  39%פחות אירועים לדקה בשעות הפנאי ,ועבור האחוזון ה75-
קצב האירועים בשעות הפנאי נמוך רק ב .6% -כמו כן ,עבור חלק מהנהגים היה שינוי בקצב האירועים לאורך
תקופת המדידה כאשר הטווח הבין רבעוני נע בין ) (-0.2%ל 0.4%-ליום .מכיוון שתקופת המדידה היא של 150
יום ,המשמעות של שינויים אלו גדולה בשני סדרי גודל .מניתוח המתאמים בין ארבעת מדדי ההתנהגות ,נמצא
שלנהגים שהשתפרו ) Trend%שלילי(  ,קצב האירועים ) (Work Dayאכן היה נמוך יותר .נתון זה אינו צפוי לגמרי
שכן הפוטנציאל לשיפור גבוה דווקא יותר אצל נהגים עם קצב אירועים גבוה .עוד נמצא כי הפער בין שעות עבודה
לשעות פנאי קורלטיבי לפער בין יום עבודה ליום מנוחה .וכן ,שככול שקצב האירועים בשעות עבודה גבוה יותר,
כך הפער בין שעות עבודה לשעות פנאי גדול יותר.
תוצאות אלו מעידות כי ההבדלים בין הנהגים באשר למאפייני הנהיגה יכולים לבוא לידי ביטוי בעשרות
אחוזים .זאת למרות שמבחינות רבות הם קבוצה הומוגנית )כולם גברים שעובדים באותו ארגון ובאותו מקצוע(.
עוד מסקנה היא לגבי פוטנציאל השינוי -העובדה שנהגים מסוגלים לנהוג באופן שונה על פי שעות היום ,יום בשבוע
וכן לשנות את התנהגותם לאורך זמן ,מעידה שיש פוטנציאל להשפיע עליהם בכדי שיאמצו סגנון נהיגה בטוח
יותר– אם הם מסוגלים להשתנות ,אז אולי ,בהינתן המוטיבציה המתאימה ,הם באמת יעשו זאת.
 .7.5מאפיינים מדווחים של התנהגות בנהיגה ,היחס לבטיחות ודעות על אקלים הבטיחות בארגון
מכיוון שנהגי רכב חברה חשופים להשפעות ארגוניות בנוסף להשפעות אחרות הקשורות לאופיים ,לדעות
וליחס שלהם לבטיחות בנהיגה ,שילבתי בשאלון פריטים הנחשבים "שכיחים" יותר בתחום הבטיחות בנהיגה כמו
היחס למהירות ,לאלכוהול ולאכיפה ביחד עם פריטים העוסקים באקלים הארגוני .השאלון בשם CCDQ
) (Company Car Drivers Questionnaireמכיל פריטים משלושה שאלונים שכבר נוסו על מדגם של נהגי רכב
חברה )ה ,DBQ-ה DAQ-וה .(SCQ-MD-הפריטים נבחרו בהתבסס על סקירת ספרות ועדות אמפירית באשר
לתפקוד הפסיכומטרי שלהם .ניתוח גורמים עבור שלושים וארבעה פריטי השאלון העיד כי הפריטים מתכנסים
לששה גורמים :עבירות ,היחס למהירות ולאלכוהול ,היחס לאכיפה ,יכולת הנהג ,לחץ עבודה ,והדעה
הסובייקטיבית לגבי מחויבות ההנהלה ותקשורת בנושא הבטיחות .לאחר שלב הערכת התכונות הפסיכוטכניות של
הפריטים והגורמים )מהימנות ותוקף( ,בחנתי כיצד ניתן לחלק נהגים לקבוצות על פי המאפיינים שנמדדו בשאלון.
מניתוח אשכולות התברר כי נהגים בארגון הנחקר אינם הומוגניים באשר למאפיינים שלהם .שלשה אשכולות
מוצעים בכדי לאפיין נהגים אלו :נהגים באשכול הראשון דיווחו על מעורבות גבוהה בעבירות ויחס סובלני יותר
למהירות ולאלכוהול בנהיגה .הם מאמינים שבמצבים מסויימים נהגים יכולים לכופף מעט את החוקים .כמו כן
הם לא היו מעוניינים בהגברת אכיפה .נהגים באשכול השני ,דיווחו על מעורבות בעבירות ויחס סובלני למהירות
ולאלכוהול ,אך בניגוד לנהגים באשכול הראשון ,הם דיווחו על דעות חיוביות בנושא אכיפה ויכולת הנהג .יחד עם
זאת ,לעומת הקבוצות האחרות ,הם פחות מעריכים את מחויבות ההנהלה לבטיחות ואת אופן ניהול לחץ העבודה.
מכיוון שנמצא מתאם בין מחויבות הנהלה ,לחץ עבודה ,היחס למהירות ולאלכוהול ועבירות מדווחות ,יתכן
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שניהול טוב יותר של לחץ העבודה עבור קבוצה זו וכן הדגשת החשיבות שההנהלה רואה בנהיגה בטוחה יכולים
להוביל לשיפור בבטיחות .נהגים באשכול השלישי דיווחו על התנהגות מתונה ודעות חיוביות בכל המדדים
שנבחרו .בשל כך ,ניתן לסווג אותם כ"נהגים הבטוחים" בצי.
מעבר לחלוקה לאשכולות ,נמצאו גם מספר קשרים בין הגורמים בשאלון .נהגים המעריכים את מחויבות
ההנהלה לבטיחות ואת אופן ניהול לחץ העבודה בארגון ,מדווחים על יחס פחות סובלני כלפי הסיכון בנהיגה הנובע
ממהירות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול .כמו כן ,נמצא מתאם בין גורמי אקלים הבטיחות והיחס למהירות
ולאלכוהול לבין השכיחות של עבירות תנועה–ככול שהדעות על אקלים הבטיחות חיוביות יותר וככול שהיחס
לחריגות מהירות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול סובלני פחות כך הנהג מדווח על מעורבות נמוכה יותר בעבירות.
מניתוח של רגרסיה היררכית נמצא שגורמים אלו תורמים לשונות המוסברת בעבירות מדווחות מעל ומעבר לגיל
הנהג וזמן הנהיגה ביום .ממצאים אלו תואמים לממצאים במחקר דומה שנערך באוסטרליה (Wills, Watson
 .(and Biggs 2006התוצאות משני מחקרים אלו מדגישות את החשיבות של מדידת אקלים הבטיחות בארגון
בנוסף למדדים שכיחים יותר של היחס לבטיחות.
 .7.6הקשר בין מאפיינים מדווחים למאפיינים של התנהגות בפועל
ניתוח הקשרים בין נתוני השאלון לבין ארבעת מאפייני ההתנהגות כלל מספר שיטות בהן ניתוח הקורלציות
של פירסון וספירמן ,מודלים של רגרסיה ליניארית ורגרסיה היררכית וניתוח שונות חד כיווני בו אשכולות הנהגים
היו משתנים מסבירים לארבעת מאפייני ההתנהגות .לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין המדדים המדווחים ע"י
הנהגים בשאלון לקצב האירועים בשעות עבודה .תוצאה זו תואמת לתוצאות שהתקבלו במחקרים דומיםWills, :
 (2004) Watson and Biggsבחנו את הקשר הסטטיסטי בין אקלים בטיחות ,התנהגות הנהג ,ויחס הנהג
לבטיחות לבין היסטוריית תאונות ועבירות .גם במחקר שלהם לא נמצא קשר בין היחס לבטיחות ,ואקלים
הבטיחות למעורבות בתאונות .הם כן מצאו הבדלים בהתנהגות מדווחת )בסולם עם  6דרגות כאשר ציון גבוה
מציין התנהגות בטיחותית( בין נהגים עם תאונות בעברם לנהגים ללא תאונות בעברם ,אך למרות המובהקות
הסטטיסטית ,ההבדלים בציוני ההתנהגות היו חסרי משמעות )נהגים לא מעורבים עם ציון של  4.98עם סטיית
תקן של  0.42ונהגים מעורבים עם ציון של  4.84ועם סטיית תקן של  .(0.42בדומה לתוצאות שהתקבלו במחקר זה,
הם מצאו כי יש קשר בין היחס לבטיחות ואקלים הבטיחות להתנהגות מדווחת .במחקר נוסף שכלל  12משתנים
מסבירים על התנהגות ,יחס לבטיחות ואקלים הבטיחות ,נמצא קשר בין לחץ עבודה )אקלים הבטיחות( וטעויות
מדווחות )משאלון ה, (DBQ-לתאונות מדווחות .אך יש לזכור שגם במקרה זה כל המשתנים הם מדיווח עצמי
וגודל המדגם כלל מעל  4000משתתפים ,כך שהיה קל יותר לקבל מובהקות סטטיסטית ויש לבחון את ההבדל
מבחינה עניינית.
התוצאות שהתקבלו אינן מספקות הוכחות חותכות באשר לחשיבות של היחס לבטיחות והדעות
הסובייקטיביות על אקלים ארגוני כאינדיקאטורים לסיכון של נהגי רכב חברה .מצד אחד ,ליחס הנהג למהירות
ולאלכוהול ולדעות על לחץ העבודה ומחויבות ההנהלה יש קשר סטטיסטי מובהק להתנהגות מדווחת .מצד שני,
לא נמצא קשר ישיר בין מדדים אלו למאפייני ההתנהגות בפועל .ממצאים אלו מדגישים כי הבנת האופן בו
משתלבים מאפיינים מדווחים עם ההתנהגות בפועל היא משימה מורכבת .תוצאות אלו מעידות ,לכל הפחות ,כי
לאקלים הבטיחות יש קשר ליחס הנהג לבטיחות ולמידה בה הוא מדווח על מעורבות בעבירות תנועה.
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למרות שהמידע שמספקת הקופסה הירוקה )ומכשירים דומים( נמצא קורלטיבי למעורבות בתאונות ,או
למאפייני נהג הקשורים לסיכון )הבדלי מגדר ,חיפוש ריגושים ,הבדלים בין נסיעות יום ולילה(  ,יתכן שנתוני
הקופסה הירוקה אינם משקפים באופן מלא את כלל מרכיבי הסיכון של נהגי רכב חברה .עוד אפשרות היא
שנהגים מדווחים תשובות מתואמות באופן שדיווחים על היחס לבטיחות מתואמים עם דיווחים על התנהגות.
לדוגמה ,נהגים שמאמינים שהם נהגים זהירים עם יחס חיובי לבטיחות ,עלולים לזכור פחות אירועי מעורבות
בעבירות לעומת נהגים אחרים .מכאן שהטיה אפשרית הנובעת מעצם העובדה שמדובר בדיווח עצמי ,תבוא לידי
ביטוי בכל התשובות לשאלון .הטיה זו יכולה לגרום לכשל בניסיון לקשור מדדים מדווחים לנתונים על הסיכון
ממקור אחר.
 .7.7התרומה בעבודה זו למחקר
בעקבות השיפור באמצעים הטכנולוגיים ,קיימת היום האפשרות לקבל מידע אובייקטיבי )לא מדווח עצמי(
וברזולוציה גבוהה )כל נסיעה( על התנהגות הנהג בתנאי נהיגה אמיתית .לכן ,גובר העניין במחקרים העוסקים
בתצפיות נטורליסטיות ) (Naturalistic driving Studiesהנערכות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות )ראה דוגמה
 .(NHTSA, 2009; PROLOGUE, 2009המחקר הגדול ביותר שבוצע עד כה ,נערך על ידי הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים האמריקאית ) (NHTSAבמסגרתו הותקנו ב 100-כלי רכב חיישנים מסוגים שונים )ביניהם
מצלמות וידאו ,חיישני ראדאר .(GPS ,במחקר של  NHTSAנאסף מידע מהחיישנים במשך  13חודשים של מעל
 42,000שעות נסיעה ) .(Neale et al. 2002המידע שנאסף עבור עבודת דוקטורט זו הוא רב יותר מבחינת כמות
שעות הנסיעה ששימשו בניתוח הנתונים ,שכן המידע כלל נתוני נסיעות עבור  218נהגים ) 109בכל אחד מהמדגמים(
ועבור יותר מ 72,000-שעות נסיעה ) 47,139שעות עבור המדגם הראשון ו 25,936-שעות עבור המדגם השני(.
במהלך ניתוח הנתונים עשיתי שימוש רחב ביתרונות שמספקת הטכנולוגיה לצורך הבנת מאפייני התנהגות
הנהג .כך למשל עבור המדגם השני יכולתי לבחור את תקופת המדידה כך ,שמצד אחד יהיה לי מספיק מידע בכדי
לאמוד את הפרמטרים של הנהגים )יותר מ 40-אלף רשומות( ,ומצד שני ,לא ל"התרחק" מדי ממועד העברת
השאלון .זאת כדי ליצור מצב שההתנהגות הנמדדת ,תהיה בתקופת זמן קרובה מספיק למועד העברת השאלון
ולכן גם רלוונטית יותר לצורך השוואה .מובן שאם הייתי מנתח נתוני תאונות למשל ,פריבילגיה זו לא הייתה
קיימת .בחירת תקופת המדידה נעשתה על סמך קריטריונים של ייצוג שווה של כל הנהגים במדגם ,כמות שעות
הנסיעה לניתוח ויציבות בקצב האירועים .קריטריונים אלו יכולים לשמש מחקרים עתידיים בבחירת תקופות
דגימה לצורך השוואה למקור נתונים נוסף כמו שאלון כפי שנעשה במחקר זה.
דוגמה נוספת לשימוש ביתרון של הטכנולוגיה היא שימוש במידע הרב אודות הנסיעות של כל נהג לצורך
התאמת פרמטרים ייחודיים לנהג על פי זמן ביום ,יום בשבוע ומגמת השינוי לאורך תקופת המדידה .מכיוון שלכל
נהג היו מספר דגימות )נסיעות( ,יכולתי לנתח את רווחי הסמך שלהם ולבחון נהגים עבורם אני יותר בטוח
שהפרמטרים משקפים את ההתנהגות )רווח סמך צר( .התאמת פרמטרים של התנהגות לכל נהג על סמך נהיגה
אמיתית מהווה חידוש במחקר זה .למיטב ידיעתי פעולה זו טרם נעשתה במחקר.
בעבודה זו הדגמתי כיצד אפשר להשתמש בנתונים אודות אירועי נהיגה לא רצויים בכדי ליישם שיטות
סטטיסטיות מתקדמות ולייצר מודלים מעניינים המתארים בצורה טובה את התנהגות הנהג .בעזרת מודלים אלו
ניתן היה לאמת מחדש ידע קיים אודות ההבדלים בין נשים וגברים ,נסיעות יום ולילה ,והאפקט של גיל הנהג .עוד
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עלה בידי להציג ממצאים חדשים על ההבדלים בין קצות הנסיעה לאמצע הנסיעה ולדרכים בהן ניתן לקחת
בחשבון מדדים של חשיפה .תגליות אלו מעידות על הפוטנציאל של מחקרים העוסקים בתצפיות נטורליסטיות
) (Naturalistic driving Studiesהנערכות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ,לגלות ידע חדש אודות התנהגות
הנהג.
 .7.8משמעות התוצאות עבור נהגי רכב חברה
נמצא קשר בין אקלים הבטיחות ליחס לבטיחות ולהתנהגות מדווחת אודות עבירות תנועה בזמן נהיגה.
מנהלים של עובדים הנדרשים לנסוע ברכב חברה לצורך עבודתם צריכים לדעת כי לדעה של העובדים על מחויבות
ההנהלה לבטיחות ועל אופן ניהול לחץ העבודה בארגון יש קשר ליחס שלהם למהירות ולאלכוהול בזמן נהיגה
ולשכיחות עבירות התנועה )מדיווח עצמי( .מסקנה זו מבוססת הן על תוצאות שהתקבלו במחקר זה והן על
תוצאות ממחקרים דומים ,והיא תקפה לא רק עבור נהגים מקצועיים אלא גם עבור עובדים שנהיגה היא חלק
מדרישות התפקיד שלהם )גם אם באופן לא רשמי( .יחד עם זאת ,יש לקחת בחשבון שגם אם פעולות ההנהלה
יתורגמו לשינוי הרצוי ביחס לבטיחות ועבירות מדווחות ,אין בכך הכרח כי הדבר יתבטא גם במדדים אחרים של
סיכון כמו מעורבות בתאונות או אירועי נהיגה לא רצויים ,שכן קשר זה עדיין לא הוכח במחקר.
הממצאים על נתוני ההתנהגות מעידים כי נהגים מסוגלים לשנות את ההתנהגות שלהם לאורך זמן )משתנה
ה (Trend%-ולנהוג בצורה שונה בשעות הפנאי ובימי מנוחה ,מצביעים על כך שיש פוטנציאל אמיתי לתוכניות
התערבות שיצמצמו את הסיכון למעורבות של נהגי רכב חברה בתאונות דרכים .תוכניות התערבות צריכות לקחת
בחשבון שהנהגים בארגון הם לאו דווקא קבוצה הומוגנית :חלק מהנהגים ירוויחו מתוכניות התערבות שמכוונות
לשינוי היחס למהירות ולאלכוהול ,אכיפה ויכולת הנהג )אשכול ראשון( .נהגים אחרים יקבלו בהבנה אכיפה
משמעותית יותר של החוקים )אשכול שני( למרות המעורבות הגדולה בעבירות .בכדי לקבל מושג לגבי הדעות של
הנהגים לגבי מדדים של היחס לבטיחות ואקלים הבטיחות ,ניתן להשתמש בשאלון שפותח בעבודה זו ,שכן הוא
כולל מספר גורמים הכוללים מגוון רחב של דעות הקשורות לבטיחות ,ויחד עם זאת הוא קצר יחסית ובכך יכול
לשמש ככלי עבודה פרקטי בידי חוקרים ומנהלי בטיחות בארגונים.
 .7.9המלצות למחקר עתידי
הגילוי לגבי האינפלציה בקצב האירועים בקצוות הנסיעה ממחיש כי במקטעים שונים של הנסיעה ,הסיכון
בנהיגה הוא שונה .המכניזם הגורם לתופעה זו עדיין לא ברור .יתכן שמדובר בנהיגה פחות הגנתית )(defensive
במקומות מוכרים ,או שהפוטנציאל לאירועים עקב נסיעה בשטח עירוני גבוה יותר בתחילה ובסיום הנסיעה.
מחקר עתידי יכול לשלב משתנים מסבירים נוספים בכדי לענות על שאלות אלו .משתנים מסבירים יעילים יכולים
לכלול את מאפייני הדרך )עירוני ,כביש מהיר (...ואת המידה בה מקום הנסיעה מוכר לנהג ע"י בחינת היסטוריית
הנסיעות שלו.
בניתוח הקשר שבין משתנים של חשיפה לקצב האירועים משך הנסיעה נכלל כמשתנה מסביר למספר
האירועים בנסיעה .אף על פי כן ,נמצא שקצב האירועים ברמת הנהג הוא עדיין קורלטיבי למדד החשיפה של מספר
נסיעות ליום .כאשר ככול שיש יותר נסיעות ,קצב האירועים נמוך יותר .תוצאה זו אינה ברורה לגמרי  -המשמעות
של ריבוי משימות נסיעה היא שיש יותר קצוות נסיעה בהם קצב האירועים הוא דווקא גבוה יותר .מעבר לכך,
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ריבוי משימות נסיעה יכול לבוא לידי ביטוי בעייפות או בלחץ עבודה העלולים גם הם לגרום לקצב אירועים מוגבר.
בשל כך ,יש צורך להבין מהם הגורמים לתופעה ההפוכה לפיה ככול שיש יותר נסיעות ליום ,קצב האירועים נמוך
יותר.
בעקבות השיפורים ביכולות המדידה שמציעות מערכות כדוגמת הקופסה הירוקה ,ניתן היום ללמוד על
מאפייני התנהגות של נהג בודד )יחיד( מעבר לשייכות שלו לקבוצה מסוימת )נשים/גברים ,צעירים ,מיעוטים ,נהגי
רכב חברה( .מעבר לכך ,הדגמתי כיצד ,במקרים רבים ,מאפייני ההתנהגות של הנהג הבודד שונים מהמגמה
הכללית ,תוך הערכת השונות )ורווח הסמך( של האמדים היחודיים .מכאן שבעתיד ניתן יהיה ליישם תוכניות
התערבות מותאמות לנהג בהתאם לאמדים הייחודיים לו .כך ,למשל ,נוכל ליצור תוכנית ייחודית עבור נהג עם
קצב אירועים גבוה בשעות הפנאי ותוכנית אחרת לנהג עם קצב אירועים גבוה דווקא בשעות העבודה .מחקרים
שיבחנו תוכניות התערבות המבוססות על מידע ספציפי של הנהג מעבר לשייכות לקבוצה כזו או אחרת ,יכולים
לגלות ידע חדש באשר למידה בה ניתן להשפיע על התנהגות הנהג.
מספר שאלות עולות בעקבות התוצאות שהתקבלו על פיהן לאף אחד מהמדדים המדווחים בשאלון לא נמצא
קשר מתאמי למדדי ההתנהגות בפועל .תופעה זו לא ייחודית למחקר זה ויתכן שיש צורך במחקר שיציע דרך
תיאורטית מתאימה בכדי למדל את הקשר בין מדדים מדווחים למדדי סיכון אחרים )אירועי נהיגה ,תאונות,
עבירות תנועה .(...מעבר לכך ,ההתנהגות בזמן נהיגה היא מדד המושפע ממגוון רחב של גורמים ,חלקם אישיותיים
וחלקם קשורים גם לכישורים קוגניטיביים ,ניסיון בנהיגה ,ומאפיינים של הסביבה .מטבע הדברים ,לא יכולתי
לכלול את כל הגורמים שעשויים להשפיע בנוסף לגיל הנהג ולחשיפה .מחקר עתידי שיכלול משתנים נוספים כמו
רציה חברתית ,נטייה לעסוק במשימות משניות בזמן נהיגה ועייפות ,יוכל לשפוך אור על התפקיד של האקלים
הארגוני והיחס לבטיחות כאינדיקאטורים עבור התנהגות הנהג הנמדדת בזמן אמת.
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 למדדי ההתנהגותCCDQ-נספח א הקשר בין מדדי ה

CCDQ- למדדי הWorkDay  הקשר בין74 איור

CCDQ- למדדי הRestDay  הקשר בין75 איור
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CCDQ- למדדי הLeisure %  הקשר בין76 איור

CCDQ- למדדי הTrend  הקשר בין77 איור
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Abstract
Introduction: Driving is an important element of the daily routine of many working people.
The crash risk among corporate car drivers is known to be higher compared to the general driving
population. Corporate drivers are exposed to two sets of risk factors. In addition to the general risk
factors of driving (such as skill, experience, personality and attitude to safety) they are also exposed
to work-related factors such as time pressure, fatigue, and the corporate safety climate.
Understanding the association between these two sets of risk factors and how they affect driver risk
is therefore of considerable practical importance.
Study aims: The main goal was to study the relationships between the driver's subjective
opinions about organization safety climate, attitudes towards safety and driving aberrant behavior
and real-time driving performance measures obtained from an innovative in-vehicle data recorder
(IVDR). The IVDR used in this study is able to identify and report the occurrence of undesirable
driving events such as extreme accelerating and braking, sharp turning and lane changing. The
information about the Events Frequency (EF) was already found to be correlated with the risk of
crash involvement.
The secondary goals of the project were to explore and analyze the EF information for its
inherent statistical properties, to define EF measures for driver behavior in terms of time-dependent
variables (e.g. time of day, day of week) and to study the correlations among the questionnaire
measures , prior to the investigation of the correlations between them and the EF measures.
Method: Two samples were taken, each of 109 drivers. The first was of Israeli car drivers and
the second was of corporate drivers in England. The first sample (86 males, 23 females) was used to
investigate EF's statistical properties. The maximum likelihood estimation method was used to fit a
theoretical distribution for EF in 117,195 trips. As the variance of EF was larger than the mean, the
fit of the Negative-Binomial (NB) distribution was considered. The model fit was evaluated by χ2
goodness of fit tests and by graphical methods. In addition, differences in EF by driver gender, time
of day and day of the week were also investigated by graphical methods and the NB regression.
109 corporate car drivers (males with ages ranging between 20 and 59) participated in the study.
The EF analysis for this sample, used more than 40,000 trip records accumulated during the five
months preceding the distribution of the questionnaire. Driver specific parameters for EF in work
hours, leisure hours, weekend, and also for the EF changing trend during the measurement period
were fitted by using the negative binomial model. Each of the four parameters was evaluated by
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studying the between drivers variance, the parameter’s variance and the per driver contribution for
the model fit using the AIC measure.
The 34 questionnaire items were subjected to Factor analysis (PCA+Varimax) which suggested
that items converged into six factors: traffic violations, attitudes toward speeding and driving under
influence of alcohol (speeding and DUI), law enforcement, driver ability to "bend the rules" when
the situation allows, work pressure, and management commitment to safety. The reliability of the six
factors were estimated using the Cronbach's alpha reliability measure. The K-means cluster analysis
was implement to identify personality subtypes of corporate car drivers. MANOVA + Tukey post
hoc tests was used to analyze the differences between the subtypes.
Linear regression and hierarchical regression models were calibrated to investigate to what
extent the driver attitudes contributes to the explained variance in EF parameters and in reported
violations above and beyond driver age and exposure variables.
Results: The IVDR data and Questionnaire data was analyzed separately before the statistical
relationship between them was examined.
Driver age, gender, time of the trip (nighttime/daytime) and trip duration were found to be
significant variables for EF. The analysis of the correlation between trip duration and EF revealed
that shorter trips had higher EF means . This phenomenon was partly explained by the inflation in
EF in the few minutes of beginning and ending of the trip (trip edges). It is reasonable that the first
and last couple of driving minutes are more likely to be in urban areas, where the potential for
having undesired driving events is higher. Females had a lower EF compared to males (34% at both
trip segments). EF at nighttime was higher compared to daytime (54% for middle trip and 77% for
trip edges), mainly because of males trips (Interaction). In addition, the EF was inversely related to
age. These findings are in line with existing knowledge about the association between these
variables and crash risk.
The analysis of corporate car drivers EF scores by time of day, day of the week and changing
trend during the measurement period revealed meaningful differences between drivers. For example
– for 25% of the drivers (25th percentile) weekend EF was lower by 16% compared to workdays'
while for 25% (75th percentile) of the drivers the weekend EF was higher by 32%. In general EF in
the leisure time was lower compared to working hours. Yet, this phenomenon was not similar for all
drivers, as for the 25 percentile, leisure time EF was lower in 39% and for the 75-th percentile
leisure time EF was lower in only 6%. In addition, for some of the drivers there was a change in
their EF during the measurement period where the between quarter range was between (-0.2%) and
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0.4% per day. Because the measurement period lasted 5 months the meaning of these numbers is
larger by two orders of magnitude.
Correlation analysis between the questionnaire variables showed that drivers that positively
estimated management commitment to safety and the management of work pressure also reported
lower involvement in traffic violation and less tolerant attitudes to speeding and DUI. The K-means
procedure, identified three subtypes. One subtype was "safe drivers", who reported positive attitudes
across all factors. The other two subtypes share higher rates of involvement in traffic violations and
"riskier" attitudes toward speeding and DUI, but they differ in their road safety attitudes as well as in
their safety climate perceptions.
The analysis of the linkage between attitudes and in EF parameters and reported violations
revealed that opinions about work pressure management and attitude toward speeding and DUI
contributed to the explained variance in reported violations above and beyond driver age and
exposure (driving time per day). Yet, no statistical linkage was found between the attitudes and EF
parameters. These results concur with findings from similar studies which examined the correlation
between corporate safety climate, road safety attitudes and crash involvement.
Conclusions: Reported safety attitudes and safety climate opinions were found to be correlated
with reported tendency for traffic violations. But there was no evidence for a direct correlation
between these variables and EF. These results emphasize that understanding the way reported road
safety attitudes and opinions about safety climate are linked to observed risk indicators as EF is a
complicated task. At the very least these findings suggest that reported attitudes and opinions are
linked to reported driving violations.
The meaning of these results for corporate car drivers relates to the findings that indicate that
drivers are capable to change their behavior by time of day, day of the week and during time. This
knowledge can trigger driver specific intervention plans to encourage safer behavior.
The questionnaire developed for this study may serve as a practical tool for researchers and
safety officers because it covers multiple safety-related factors but remains relatively short.
The increasing availability of in-vehicle technology creates new opportunities for research.
Using this information I was able to revalidate existing knowledge about differences by time of day
and driver gender. And also discover new knowledge about the trip edges. Some proposed additional
directions may be to investigate the effect of other driver characteristics and even intervention plans
on the occurrence of undesired driving events.
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