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פטליזם כגורם המסביר שיעורים נמוכים 

 של חגירת חגורות ברכב בקרב נהגים

 אפל-אורנה בראון

 עומרי חיר

 בית הספר לבריאות הציבור

 אוניברסיטת חיפה

 1 2015, יולי 14

 ואגודת הגליל" בטרם"ארגון , י קרן רן נאור"המחקר מומן ע

 רקע
  חגירת הילד במכונית הינה התנהגות בריאותית

 בסיסית הנדרשת מכל הורה בתוקף החוק

במיוחד  , שיעור חגירת ילדים ברכב אינו משביע רצון
 באוכלוסייה הערבית

2011-על פי הרשות לבטיחות בדרכים ב 

 חגורים כהלכה 0-1בגילאי  60%

 1-4בגילאי  57%

 5-9בגילאי  34%

 10-15בגילאי  52%

 

 2 2015, יולי 14 
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ילדים   4400 -ערכנו תצפיות בכ 2011בשנת

 * ישובים ערבים 9-ברכבים ב

שיעורי החגירה הנכונה היו: 

 31.2% 0-1גילאי 

 12.4% 1-4גילאי 

 1.3% 5-9גילאי 

 8.2% 10-14גילאי 

 3 2015, יולי 14

*Baron-Epel, O., Magid, A., Bord, S., Assi, N., Klein, M., Levi, S. 
(2013). Traffic Injury Prevention,  14(2):194-197.  

77%  מהמרואיינים הערבים דיווח שהרוב הגדול

חוגר את הילדים ברכב   אינושל הציבור הערבי 

 *לישוב מחוץ 12%הישוב לעומת רק  בתוך

 

נורמות התנהגות של אי חגירה בתוך הישוב 

 4 2015, יולי 14

*Baron-Epel, O., Obid  S., Fertig, S., Gitelman. V. (2015) Traffic Injury 
Prevention. Apr 15.  
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 ישום החוק לוקה בחסר

 ??מדוע

ההסברים לכך רבים במגוון רמות כגון: 

מדיניות אכיפת החוק 

נורמות חברתיות 

 סוציודמוגרפיםמשתנים 

וגורמים אישיים 

 5 2015, יולי 14

 פטליזם

  במחקרים קודמים על התנהגויות בריאות מצאנו

שפטליזם מנבא אימוץ התנהגויות בריאות כגון 

 .ביצוע ממוגרפיה

האמונה שאירוע אינו בתחום  " -פטליזם מוגדר כ

השליטה של האדם והוא נשלט על ידי גורם חיצוני  

 " כגון גורל או אלוהים

 6 2015, יולי 14

http://inspiremetoday.com/blog/catch-someone-doing-something-right/
http://www.ctvnews.ca/w5/are-police-handing-out-traffic-tickets-to-meet-quotas-1.1129762
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 מטרת המחקר

  למדוד את שיעור חגירת החגורות במגזר הערבי

 בצפון הארץ

 לבדוק את הקשר בין אמונות פטליסטיות וחגירת

 .ילדים כהלכה ברכב

 7 2015, יולי 14

Khir, O., Baron-Epel, O. (2013). Transportation Research Part F: Traffic Psychology 

and Behaviour, 16; 53-59. 

 שיטות מחקר
 (2008שנת )מחקר חתך תצפיתי 

  (0-8)נהגים שהסיעו ילדים  400תצפית על 

 835   ילדים בתוך המכוניות 

נצרת וכפרים סביב 

  (380)הנהגים רואיינו באמצעות שאלון מובנה 

 8 2015, יולי 14
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 מדדים
חלוקה דיכוטומית, כלי תצפיתי למדידת חגירה כהלכה 

 :שאלון מובנה למדידת משתנים

 סוציודמוגרפיים 

(0.5)תפיסת הסיכון, (0.8אלפה )תפיסת היעילות , ידע(HBM  ) 

0.63אלפה , הגדים 3 -פטליזם   
 "תאונות דרכים זה גורל וקשה לשנות"

 "מה שכתוב יקרה, ולא משנה אם אחגור או לא, אני סומך על אלוהים"

 פטליזם גבוה יותר, ערך גבוה 1-6-טווח מ

  

 
 9 2015, יולי 14

N=835 N=400 

 אחוז החגירה בקרב נהגים וילדים על פי התצפית

68% 

32% 

63% 
 
  

37% 

 תוצאות
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 אחוז הילדים החגורים כהלכה לפי גיל

9% 

41% 

64% 

N=265 N=201 

N=369 

 :  במכוניות בהם, שעור נמוך יותר של הילדים חגורים

  נוהגים גברים 

יש יותר ילדים 

הנהג לא חגור 

ת השכלה נמוכה יותר  /יש לנהג 

 

 

 12 2015, יולי 14
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והתפיסות בקרב הנהגים  , ממוצע ציוני ידע

 על פי חגירת הילדים ברכב 
P   ילדים אינם חגורים באופן

 מלא
 משתנה כל הילדים חגורים ברכב

SD ממוצע SD ממוצע 

 *פטליזם 2.25 1.15 3.03 1.28 <0.0001

 **ידע 4.75 1.12 4.13 1.32 <0.0001

 *תפיסת יעילות 4.31 0.31 4.26 0.43 0.2

 *תפיסת סיכון 3.61 1.16 3.45 1.14 0.19

 13 2015, יולי 14

*Scale 1-6 
**Scale 1-5 

גורמים הקשורים עם חגירת ילדים 

 N=380רגרסיה לוגיסטית , במכונית

P CI OR משתנים 

 פטליזם 0.80 0.97, 0.65 0.003

 ידע 1.26 1.52 ,1.04 0.02

 מין 2.12 3.69 ,1.22 0.01

 גיל הנהג 1.11 1.17 ,1.04 0.001

 מספר ילדים 0.64 0.80 ,0.51 <0.0001

 חגירת נהג 0.30 0.50 ,0.18 <0.0001

 השכלה 1.17 1.61 ,0.85 0.3

 דת 0.86 1.71 ,0.44 0.7

 14 2015, יולי 14
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 סיכום
  שיעור נמוך של ילדים בכל הגילאים חגורים כהלכה

 ברכב

ידע וחגירת הנהג קשורים לחגירת ילדים ברכב 

 דווקא תפיסת סיכון ויעילות לא נמצאו קשורים לחגירה
 HBM-בניגוד למוצע במודל ה

  בעלי אמונות פטליסטיות גבוהות יותר חוגרים פחות
 את ילדיהם במכונית

 פטליזם לרוב מאפיין בעלי השכלה נמוכה ונתפס
 כמאפיין תרבותי  

 

 

 
 15 2015, יולי 14

 מגבלות ויתרונות המחקר

 המחקר כלל רק ערבים באזור מסוים בארץ 

 ויש מקום לפתח מדדים  אידאלימדד הפטליזם אינו

 טובים יותר

המשתנה התלוי אינו דיווח עצמי אלא תצפית 

 16 2015, יולי 14
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 המלצות
  יש מקום לפתח התערבויות המבוססות על

,  ניתן למנוע היפגעות -"שליטה"העברת מסר של 

 .הדבר אינו משמים ואינו נתון רק בידי הגורל

 יש מקום להקניית ידע רחב יותר בנושאי חגירת

 ילדים ברכב

  יש צורך באכיפה קבוע של החוק במקביל להעברת

 (  לא תוצאה של מחקר זה)מסרים 

יחד אולי יביא לשינוי בנורמות חברתיות 

 

 
 17 2015, יולי 14

 תודה על ההקשבה

 

 

 18 2015, יולי 14

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://babyseatreview.org/baby-car-seat-in-uk-2/&ei=bXGSVai2EcWuygOpsYDgCQ&bvm=bv.96783405,d.bGQ&psig=AFQjCNGwu_rLNSGJRL-0vmAOUHfnx1CWiw&ust=1435747045613467
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://babyseatreview.org/baby-car-seat-in-uk-2/&ei=gnGSVaC_N6TcywOCx4jIDw&bvm=bv.96783405,d.bGQ&psig=AFQjCNGwu_rLNSGJRL-0vmAOUHfnx1CWiw&ust=1435747045613467
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.motherpedia.com.au/article/recall-of-child-seat-fitting&ei=r3GSVbepIunKygOTnqTYAg&bvm=bv.96783405,d.bGQ&psig=AFQjCNE6_qjFJxetZIUkNVZmfmUydAdXlw&ust=1435747104623453

