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 המשך-הגדרות

חלק בלתי נפרד מבטיחות ארגונית שקושר  
, מחויבות, נורמות התנהגויות, לערכים

 Singer et. יעילות  ואקלים בטיחותי
al.(2011)  

 
Pidgeon, N.F. (1991)  מתאר באופן דומה

את המושג תרבות בטיחות ומקשר אותו 
מעשים , כללים, אמונות, לנורמות

 ולניהול סיכוניםפרקטיים 



היסטורית תרבות בטיחות התחיל    Pidgeon, N.F. (1991)לפי 
של ובעייתיות לאחר הבנת גודל האסון . רנוביל'לאחר אסון צ

המשך ההתפתחות של מושג זה קשור  . גישות בטיחות קודמות
וספנות בארצות הברית ועד  הגרעיניות להרחבת תעשיות 

 ,.Colla et alלהפנמת הנושא ברמה מדינית ובין לאומית  
2005).) 

Geller (1994)  ציוד ופסיכולוגיה, מקשר את המושג להנדסה 
 תעשיות עם עבודה בסיכון גבוה, שימוש בתעשייה אווירית

 .יחסיתהשימוש במערכת הבריאות חדש 

 זיהוי שימושים במושג



        
Singer et al.(2011) מרחיבים את הנושא ומזהים גורמים אחרים כמו דווח טעויות  ,

, לחץ זמן, ביקורת, קבלת סיכון, עבודת צוות, הרגשת אשמה בושה, גמול וענישה
 .איכות כללים, סטרס ופחד, אקלים בטיחותי, תקציב

 
Singer et al.(2011) מין, גיל, רמת ניהול, מציינים נתונים דמוגרפיים  . 

 
Geller (1994)  ציפיות ומצב רוח, יחס, כוונה, כמו ידע: מוסיף גורמים אישיים  . 

 

 המשך-מקורות



 מקורות המושג



 ממצאים outcomesתוצר     

 פחות טעויות-תרבות הבטיחות גבוהה תופעות לוואי וטעויות במתן תרופות

אשפוזים חוזרים –תרבות הבטיחות נמוכה  אשפוזים חוזרים
 למטופלים עם בעיות קרדיאליות

 שיפור בתרבות הבטיחות מקטין אורך האשפוז אורך האשפוז

אין קשר בין תרבות הבטיחות לבין תמותה לאחר   תמותה
 התערבות כירורגית

מקטין כמות סיבוכים אחרי  :"לא חד משמעי סיבוכים
אך אינו משפיע על שיעור ,התערבות כירורגית 
 היווצרות פצעי לחץ

 תרבות הבטיחות מכוונת להתנהגות בטיחותית התנהגות בטיחותית

 לא חד משמעי דיווח על טעויות

שיפור בתרבות הבטיחות מקטין את כמות   פגיעות של הצוות בעבודה
 פגיעות

 עזיבה מועטה-תרבות הבטיחות גבוהה עזיבת מקום העבודה

 תוצרים



 מטרות
 

לבחון את תפיסת התרבות לאיכות ובטיחות במכון  
 תוך השוואה בין רופאים לאחיות, גסטרו וחדרי ניתוח



  הליך
 

באמצעות שאלון מובנה למילוי עצמי   2013-הנתונים נאספו ב
 Patent)לפי שלוש רמות ארגוניות בטיחות שבחן תרבות 
Safety Scale) ,דמוגראפיים-ערכים ארגוניים ונתונים סוציו . 

 חלוקת שאלונים לצוות רפואי וסיעודי של חדר ניתוח ומכון  
 100%-הענות, דקות למילוי 15,גסטרו 

 מלאההובטחה סודיות 



 כלים
 

שאלון , היגדים הקשורים לתרבות הבטיחות PSC ,16שאלון 
 :רמות  5מחולק ל 

 ארגונית•
 מחלקתית•
 רמת עשייה•
 דיווח וחיפוש עזרה•
 רמה אישית•

Alfa-Cronbach = 0.86 
 



 תחום העשייה  

 17.6% גסטרו

 10.3% התאוששות

 4.4% אורתופדיה

 11.8% הרדמה

 17.6% כירורגית

 36.8% חדר ניתוח

 1.5% ג.א.א

 מקצוע 

 5.1% אחות מעשית

 13.9% אחות מוסמכת

 31.6% אחות מוסמכת אקדמאית

 49.4% רופא

 

משתנה  

 וערכים

 

שכיחות  

 באחוזים

 

קורס על 

בסיסי  

 (  אחיות)

 76.9% כן

 23.1% לא

 הנבדקים                 
העובדים בבית חולים  ( 40)ואחיות ( 40)רופאים  80במחקר השתתפו 

 .  השרון במכון גסטרו ובחדרי ניתוח



 44.3% גבר

 55.7% אישה

 התפלגות לפי גיל
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 סטיית תקן ממוצע משתנה

 11.69 47.13 גיל  

 65לגיל  36גילם של רוב הנחקרים במדגם נע בין גיל 

 התפלגות לפי גיל



 התפלגות לפי מוצא

 

 מוצא 

 

 53.2%• ישראל

 31.6%• ברית המועצות לשעבר

 15.2%• אחר



 ממוצע וסטיית תקן-ותק

סטיית   ממוצע משתנה
 תקן

 12.45 20.92 ותק 

 התפלגות לפי ותק



 סטיית תקן ממוצע משתנה

 0.63 3.63 ברמת הארגון

 0.70 3.99 יחידה/ברמת המחלקה

 0.71 2.31 תפוקות/ברמת הביצוע

מידת החשיבות הממוצעת שמיוחסת  
 לתרבות ארגונית בתחום תרבות הבטיחות



סטיות תקן והבדלים בין  , ממוצעים
 גברים ונשים

 גברים

(n=35) 

 נשים

(n=44) 

 סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע משתנה

 0.99 5.72 0.77 5.64 מאפיינים ארגוניים

 0.56 3.63 0.72 3.62 רמת הארגון

 0.64 4.15 0.74 3.80 רמת המחלקה

 0.70 2.23 0.71 2.40 רמת הביצוע



אחיות מוסמכות  ,הבדלים בין רופאים
 אקדמאיות ואחיות מוסמכות

 אחיות מוסמכות

(n=42) 

אחיות מוסמכות  

 אקדמאיות

(n=25) 

 רופאים

(n=12) 

סטיית   ממוצע משתנה

 תקן

סטיית   ממוצע

 תקן

סטיית   ממוצע

 תקן

מאפיינים 

 ארגוניים

5.73 0.67 5.90 1.21 5.52 0.74 

 0.63 3.46 0.66 3.85 0.53 3.69 רמת הארגון

 0.72 3.73 0.69 4.27 0.41 4.20 רמת המחלקה

 0.66 2.46 0.80 2.31 0.61 1.96 רמת הביצוע





סטיות תקן והבדלים בין , ממוצעים
בסיסי  -אחיות שעברו קורס על/אחים

 ו  ובין כאלו שלא עבר

 עברו קורס

(n=30) 

 לא עברו קורס

(n=9) 

 סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע משתנה

 0.40 5.74 1.14 5.89 מאפיינים ארגוניים

 0.50 4.01 0.62 3.74 רמת הארגון

 0.45 4.27 0.61 4.28 רמת המחלקה

 0.42 1.82 0.78 2.26 רמת הביצוע



 

 

 4 3 2 1 משתנה

מאפיינים   1

 ארגוניים

-- 

 -- 0.05 רמת הארגון 2

רמת   3

 המחלקה

0.06 **0.69 -- 

 -- -0.39** -0.29** -0.14 רמת הביצוע 4

קשר בין מידת חשיבות הממוצעת שמיוחסת  
לתרבות ארגונית בתחום בטיחות ברמה ארגון  

 תפוקה\לבין רמת מחלקה לבין רמת הביצוע



  בהשוואה בין המקצועות נראה שקיים הבדל
מובהק בין אחיות מוסמכות אקדמאיות לבין  
רופאים בתפיסת חשיבות המיוחסת לתרבות  

 .הארגונית
  השוואה מגדרית הפגינה הבדלים מובהקים

בתפיסת חשיבות שמיוחסת לתרבות ארגונית 
 .  יחידה\בתחום מחלקה

 המסקנות



 מבדיקת הקשרים בין המשתנים נמצא כי
קיים קשר שלילי בין מידת חשיבות תרבות  
בטיחות ברמת הארגון לבין חשיבות המושג  

 .ברמת מחלקה ותפוקות

 ...המשך המסקנות



 סיכום והמלצות

תרבות  המחקר מדגיש את מורכבות המושג 
והבדלים סקטוריאליים ואתניים  הבטיחות 

נראה כי קיימת  . בתפיסתו בקרב אנשי הצוות
,  חשיבות רבה להתחשבות בהבדלים מגדריים

אתניים ובין מקצועיים בתכנון מהלכים  
 .  לקידום וביסוס תרבות האיכות בבתי חולים








