
TO ERR IS HUMAN
’ מועדות לתאונות'פיתוח ותיקוף ראשוניים לכלי לאומדן 

ר אירן דיאמנט"ד







ברפואה–תאונות וכשלים 

מיליארד דולר עלות טעויות רפואיות בזמן ניתוחים1.5•

ביליון דולר עלות לאומית של טעויות רפואיות17-29•

מתים כל שנה כתוצאה מטעויות בבתי חולים44,000-98,000•

מיליארד דולר עלות תביעות רשלנות רפואית290•

דולר פרמיית ביטוח מקצועי לרופאים בסיכון גבוה400,000•
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רשלנות רפואית\מקרי מוות כתוצאה מטעויות2,000•

טעויות במתן תרופות ביום בבית חולים אחד350•
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'המגיפה השקטה של העידן המודרני': טעויות אנוש

מהתאונות נגרמות מהגורם האנושי90%



....?האם כלנו מועדים לטעויות במידה שווה



ACCIDENT PRONENESS    גלגולו של רעיון

Progall & Smiley (1964): The concept of Accident Proneness: A review.

British Journal of Industry Medicine, 21(1)



סטטוס כיום: מועדות לתאונות 



שני צירי תמיכה  

הציר הסטטיסטי

מעורבות בתאונה מגדילה הסתברות לתאונה נוספת•

עובדים מסויימים מעורבים ביותר בתאונה אחת בפרק זמן נמדד מעבר למקריות•

התפלגות לא נורמלית של מעורבות בתאונות ובכשלים באוכלוסיה•

הציר הפסיכולוגי

קשר בין איפיונים אישיותיים וקוגנטיביים לתאונות•

נונקונפורמיות, חיפוש ריגושים, אימפולסיביות, אקסטרוורסיה: אישיות•

נטייה לכעס, דכאון, חרדה: הפרעות רגשיות•

קשב, זמן תגובה, זכרון: קוגנטיבי•

Visser, 2007, Gauchard & al, 2003, Summala & al, 2014, Monteiro & al, 2018, Beus & al, 

2015, Fernandes, 2007, Robertson, 2005, Herberg, 2009



מועדות לתאונות

אינדיוידואלים מסויימים מועדים יותר מאחרים  
להיות מעורבים בכשלים ובתאונות

תאונות אינן אירועים רנדומליים אלא קשורות 
לאיפיונים אינדיוידואליים מסויימים

(Visser & al, 2007)



?מה המודל המארגן:   מועדות לתאונות



Generic Error Modeling System, Reason, 1990

כשלים בקשב ובזכרון המובילים לפעולה לא מכוונת– lapsesטעויות•
ביצוע שגוי–כוונה נכונה 

.שיקול הדעת, כשלים ברמת התכנון–errorsשגיאות •
כוונה שגויה

.נטילת סיכון, אי קיום תקנות–התנהגות מכוונת –violationsעבירות • חומרים, השפעות תרופות, שינה, ראייה, בקרה עצמית, קשב, בעיות בתפיסה עמדות, חיפוש ריגושים, זלזול בחוק, נונקונפורמיות

(Winter, 2010)קשר לתאונות באופן כללי 

(Parker&al, 2006)מסבירים סוגים שונים של תאונות 

(Cabaude & al, 2010)שכיחות שונה בקבוצות גיל שונות 

Zaho)קשר להתנהגויות סיכון שונות  & al, 2012)

טעויות

שגיאות

עבירות



מדידה של מועדות לכשלים

•DBQ

•CFQ

מטרת המחקר הנוכחי

פיתוח כלי אומדן למועדות לתאונות  
בהיבט תפקודי רחב•
בהתבסס על הטיפולוגיה של ריזון•
בדיקת איפיונים פסיכומטריים ומדדים ראשוניים של תיקוף•



שלבים מקדימים לפיתוח
פריטים על פי הטיפולוגיה של ריזון  90מאגר של •

שיפוטי  , Wallace & Chen (2005)-וHinkin(1995 )מספר שלבי צמצום פריטים על פי •
בדיקת תרומה סטטיסטית לפריטים בהרצת פיילוט, תוכן

פריטים30יצירת שאלון בן •

פריטים10טעויות 
קורה שאני הולך לנקודה מסויימת וכשמגיע אליה לא זוכר מה היתה המטרה•
קורה שאני שולח ווטסאפ לאדם הלא נכון•

פריטים10שגיאות 
קורה שאני לא ריאלי בהערכת זמן ההגעה שלי למקומות אליהם אני צריך להגיע•
אני משתדל להשיג את כל הידע הרלוונטי לפני קבלת החלטה•

פריטים10עבירות 
אני נוטה לעגל פינות על מנת לקדם את העבודה ולעמוד בזמנים•
אני נוטה להקפיד על מגבלות מהירות גם בשעות שהכבישים ריקים•



1מחקר 

בעלי השכלה גבוהה83.2%, נשים60.9%, 34.3ממוצע גיל )נבדקים 773•

PCA with obliminבאמצעות ניתוח גורמים • rotation  זוהו ארבעה גורמים

.מהשונות48.2%שהסבירו 

:מדד התאמה של הניתוח•

KMO =.90, Bartlett’s test of sphericity (351) = 7277.04 , p < .001



מבנה הגורמים
טעינות הפריטיםתיאור הפריטמספר פריטגורם

44.עייפות וחוסר אנרגיה במהלך היום03טעויות

63.אובדן הטלפון הנייד במקומות שונים05

60.חזרה לאותה נקודה לאחר הפרעה06

58.קריאה חוזרת של טקסט עקב חוסר ריכוז07

50.וואטסאפ לאדם הלא נכון15

62.שכחה של אמירה כשלא נאמרת בזמן אמת18

68.קושי לעקוב אחר דיון רב משתתפים21

73.הליכה לנקודה בלי לזכור מה המטרה22

56.חלימה בהקיץ23

56.שמירה על חפצים לאורך זמן30

48.דיווח על בעיות פריט בעת מכירה02עבירות  

64.הקפדה על חוקי תנועה14נורמטיביות-א

66.מתן חשיבות עליונה לכללים וחוקים24

48.הערכת דמויות סמכות וקבלת מרות26

68.הקפדה על מגבלות מהירות27

66.בדיקה לגבי חוקים במקום חדש29

76.-לקיחת סיכונים10עבירות

72.-ביצוע דברים שגורמים למתח והתרגשות11פרוצדורליות

45.-עיגול פינות17

42.-עקב חוסר רלוונטיותהנחייה בעבודה/אי קיום תקנה20

50.-התעלמות מהנחיות מקובלות25

55.-חיפוש אחר גיוון ושינויים28

73.-חוסר ריאליות בהערכת זמנים04שגיאות תכנון

79.-להגיע ברגע האחרון/נטיה לאחר08

53.-דייקנות והקפדה על פרטים בביצוע12

52.-ז מפורט"עבודה לפי יומן ולו13

48.-דחיית טיפול בדברים חשובים19



APת לסולמות .ממוצעים וס, מהימנויות

סטיית תקןממוצעαפריטים  מהימנות' מסAPI-מדדי ה

 10.843.050.97טעויות  

6.732.681.00נורמטיביות -עבירות א

6.773.101.09עבירות פרוצדורליות 

5.783.101.27שגיאות תכנון  

AP 27.902.990.83כללי



API-מתאמי פירסון בין מדדי ה

שגיאותעבירות עבירותטעויותAPIמדדי 
___   תכנוןפרוצדורליות נורמטיביות  -א

--טעויות

--**37.נורמטיביות-עבירות א

--**47.**46.עבירות פרוצדורליות

--**50.**42.**58.שגיאות תכנון

AP80.***76.***69.***84.כללי***

** p < .01, *** p < .001



2מחקר 

גברים55%; 20-35גיל '; פסיפס'מועמדים במיון תעסוקתי במערכת 187•

(פסיפס)ושאלון יושרה ( VPQ)בטריית מבדקים שכללה שאלון אישיות •

Self Control

Socialization and Conformity

Achievement through Conformance

אלכוהול
שוחד

אי דיווח אמת
סמים

הימורים
גניבה

אלימות



VPQלמדדי APטבלת מתאמים ומתאמים חלקיים  בין 

VPQמדד 

סוציאליזציהשליטה עצמיתהישגיות קונפורמית

חלקי rrחלקי  rrחלקי APIrrמדד 

**21.-***45.-***28.-***50.-**23.-***50.-טעויות

07.**20.-05.***23.-06.-***32.-נורמטיביות-עבירות א

***37.-***52.-***36.-***53.-**26.-***47.-עבירות פרוצדורליות

08.-***36.-03.-***36.-11.-***43.-שגיאות תכנון

AP50.---***54.---***56.-כללי***--

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

מהימנויות 
0.63-0.72

0.86מהימנות כללית 



למדדי יושרהAPטבלת מתאמים בין 

יושרה  אלימותגניבהנאמנותכבודהימורים   סמיםדיווח אמתשוחדאלכוהול:מדד היושרה
AP-מדד ה

**19.**24.***42.***04.49.**22.***26.***13.45.**23.טעויות

***27.***32.***30.***14.33.**20.**21.***30.**19.*17.נורמטיביות-עבירות א

10.14.***51.***55.***33.***29.***47.***43.***30.***30.עבירות פרוצדורליות

**08.21.***41.***12.48.***28.***26.***42.**19.*15.שגיאות תכנון

AP 26.***25.***53.***60.**20.***31.***39.***52.***26.***28.כללי***

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001



למדדי יושרהAPטבלת מתאמים חלקיים בין 

יושרה  אלימותגניבהנאמנותכבודהימורים   סמיםדיווח אמתשוחדאלכוהול:מדד היושרה
כלליתAP-מדד ה

 02.*14.10.15.**19.-02.-03.-*10.17.-06.טעויות

*19.***07.13.05.08.06.13.06.07.28.נורמטיביות-עבירות א

00.04.***34.***37.***36.*19.***39.**23.***27.**22.עבירות פרוצדורליות

 05.*16.-*01.19.13.*03.13.*04.05.15.-שגיאות תכנון

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001



3מחקר 
הפתוחה' האונ, ר זהר רוסו"בשיתוף עם ד

נבדקים419•

BIG FIVEשאלון •

(0.90מהימנות )פריטים 12-שאלון קורונה •

(0.71מהימנות )פריטים 10–שאלון התנהלות כלכלית •



APת לסולמות .ממוצעים וס, מהימנויות

סטיית תקןממוצעαפריטים  מהימנות' מסAPI-מדדי ה

 10.723.430.84טעויות  

6.632.900.91נורמטיביות -עבירות א

6.653.670.99עבירות פרוצדורליות 

5.603.291.05שגיאות תכנון  

AP 27.803.320.64כללי



למדד בטיחות בריאותית   BIG FIVE–ל APטבלת מתאמים בין 
בקורונה ולמדד התנהלות כלכלית

גילהתנהגותהתנהגות  פתיחותנעימותמצפוניותמוחצנותנוירוטיות

______      _ קורונה     כלכלית_  _________________

**18.-**31.**16.-04.-*11.-**55.-**14.-**37.טעויות  

05.-**25.**32.-05.**20.-**29.-01.04.-נורמטיביות -עבירות א

05.-**15.**23.-**25.*11.-**34.-02.06.-עבירות פרוצדורליות 

09.-**31.**24.-*07.10.-**57.-**14.-07.שגיאות תכנון  

AP   13.-**39.**33.-*10.**18.-**63.-06.-**17.כללי**

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001



לסיכום

❖APIמשקף שונות בינאישית

מבנה רב גורמי מובחן בזיקה למודל של ריזון אך מורחב❖

-הם  AP: תמיכה בקשרים מנובאים❖
SELF CONTROLעם פחות •

פחות קונפורמים•

יותר חריגות יושרה•

יותר נאורטים•

פחות מצפוניים•

בעלי התנהגות בריאותית וכלכלית  פחות בטוחה•

ייעוץ וטיפול–במיון תעסוקתי : ערך לפסיכולוגיה תעסוקתית



חולשות

אין תמיכה בניתוח גורמים מאשש•

3אין שחזור של ניתוח גורמים במחקר •

?SELF CONTROLהוא סוג של APהאם 

General Theory of CRIME
סוגים שונים של עבירות קשורות לגורם משותף



....ובינתיים

......?שלכםAP-מה ה


