
 

 

 : היסח דעת של נהגים צעירים מהסמארטפון

 להפחתה דפוסי שימוש וטכנולוגיות מסייעות

 

 וד"ר ציפי לוטן  ד"ר גילה אלברט

 

 חוקרים נוספים:

, ד"ר עלית אופנהייםד"ר גלית טולדו, , נתן סטולרו, מאיר-יעל נווה

 סשה הראל

 

 

 

 

 

 מוגש לקרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח בישראל 

 - 2017יוני  -

 

 



2 
 

 תודות

 ראשית, ברצוננו להודות לקרן המחקרים שליד איגוד חברות  הביטוח על מימון המחקר.

וגופים נטלו חלק וסייעו בביצוע מחקר ייחודי וחדשני זה. תודה לחברת הרבה אנשים 

ipanel סקר האינטרנטי, לעמרי לנצמן, ספיר ומעיין נווה שסייעו ביצוע העל העזרה  ב

רבות בארגון קבוצות המיקוד ובקשר עם המשתתפים, לעידן בנישתי שסייע בניתוחים, 

. תודה מיוחדת לפרופ' דן אריאלי, Verifyלשון אר ודן אברמסון שערכו לנו היכרות עם  

ילו עניין במחקר עוד משלביו פרופ' אורי גניזי, פרופ' עדו ערב ופרופ' גיל לוריא שג

 הראשונים ועזרו בחשיבה לקידומו. 

צרור תודות לד"ר אורן מוזיקנט ולפרופ' תומר טולדו שהקדישו ממרצם ומזמנם למחקר זה 

 ותרמו תובנות חשובות.

תודה לצוות המסייע והתומך בעמותת אור ירוק ובמיוחד לצביקה באר ולשי טל שנרתמו 

 תודה מיוחדת לארז קיטה.לגיוס משתתפים למחקר.  

, לאלי  ProtextMeברצוננו להודות לתומר חן ולויקה בקרמן שהתאימו למחקר זה את

. אנו מוקירים את השותפות והמסירות שלהם לכל אורך הדרך ועל Bazzולאסנת פולק על 

 שעמדו לרשותנו בכל עת, ותמיד ברצון.

 האחת והיחידה. רגבי תודה לעפרה
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  תקציר מנהלים
 

יסח דעת בנהיגה, כלומר,  הסטת תשומת הלב של הנהג  ממטלת הנהיגה  )המשימה ה

העיקרית(, לפעילויות אחרות הינו אחד הגורמים המובילים, יחד עם מהירות ואלכוהול, 

היסח דעת בנהיגה עקב שימוש בטלפונים ניידים חכמים   .לתאונות דרכים קטלניות וקשות

מהווה גורם מדאיג באופן מיוחד בבטיחות בדרכים:  השימוש במכשירים  –סמארטפונים  –

אינטנסיביות,  גדל בקצב מהיר, ומערב סוגים שונים והן מבחינת ההיקף האלה, הן מבחינת 

גדל עוד יותר הסיכון להתרחשות  ,וצאהידני, ויזואלי וקוגניטיבי. כת :של היסח דעת, לדוגמא

 תאונות דרכים. 

הופך עם ההתקדמות הטכנולוגית  פונקציות רבות  נוספות לטלפון הנייד  והשימוש בהן 

פעילות ותקשורת  :אינטנסיבי ונפוץ יותר מאשר  הפעולה ה"מסורתית" של שיחה. לדוגמאל

נקציות אלו דורשות רמת קשב ברשתות חברתיות, ניווט אלקטרוני, גלישה באינטרנט.  פו

גבוהה יותר מאשר טלפונים ניידים של הדורות הקודמים ולכן מגבירות  את הסיכוי להיסח 

דעת. כתוצאה, גדל היסח הדעת הקוגניטיבי ובנוסף עלול לגדול גם היסח הדעת החזותי, 

, )לדוגמא, הקלדה Texting-רוב המחקרים מראים שפעולות הכרוכות בהשמיעתי והידני. 

, קריאה( בזמן נהיגה מערבות סוגים שונים של היסח דעת ומעלות באופן הודעה שליחת

 יותר מפעולות אחרות את הסיכון להתרחשות תאונה. מובהק

צעירים נוטים  להשתמש בטלפון הנייד החכם יותר מכל קבוצת לפי נתונים של דווח עצמי, 

ממשתמשי בטלפון החכם,  22%כ מהווה  18-24. בישראל, לדוגמא, קבוצת הגיל גיל אחרת

 70%נוהגים לשוחח בטלפון הנייד ומעל  80%-כ. בדומה למרבית מדינות העולם המערבי

 . שולחים וקוראים מסרונים

ההשפעה השלילית של היסח הדעת של נהגים צעירים  כתוצאה משימוש בטלפונים ניידים 

, רובם מספר מחקריםב אוששה )כמו ההשפעה השלילית על אוכלוסיית הנהגים בכלל( 

נמצא כי זמני התגובה לאירועים קריטיים   נעשו באמצעות סימולטור בתנאי מעבדה. 

, נמדדה שונות גבוהה במיקום הרכב בנתיב באופן משמעותימתארכים נהיגה ומסוכנים בזמן 

גם הסיכון  גדל משמעותית  הנסיעה ובעקבות כך נצפו באופן מובהק יותר סטיות מנתיב. כך, 

  ונה.לתא

השילוב שנוצר אצל הנהגים הצעירים בהיותם, מחד, משתמשים מאסיביים בטלפון הנייד 

ביותר, יוצר החכם,  ומאידך, קבוצת אוכלוסייה שמעורבותה בתאונות דרכים היא הגבוהה 

נהגים צעירים, כמו רוב האוכלוסייה, מודעים לסיכון זה אך . תבעיה בטיחותית מהותי

 והזמינות הטכנולוגיים השינוייםלאור  .להשתמש בסמארטפוןתוי הפימתקשים לעמוד בפני 

 Smartphone)לסמארטפון  להתמכרות בנוגע מחקריות עדויות מצטברות, וגוברת ההולכת

Addiction) מאופיינת בהתנהגות  זוהתמכרות . ייחודיים מאפיינים בעלת מובחנת כתופעה

  .יומי התקיןבדיקה כפייתית ובתלות אשר פוגעת בתפקוד היום של 

. אין ספק שתופעת השימוש בסמארטפון בקרב נהגים צעירים הופכת לנפוצה יותר ויותר

קשות יותר לשינוי באמצעות תמריץ או עונש, במיוחד כאשר כגון אלה  התנהגויות ממכרות

לא קיימת דרך אלטרנטיבית לקבל את החיזוק אשר גורם להתנהגות עליה אנו רוצים 

 מורכב נושא הינובאמצעות תמריצים  ממכרים בהרגלים התנהגותי שינוי יצירת להשפיע.

  .רציונאלית ובהתנהגות בתועלות שעוסקתה התנהגותית כלכלשל  בספרות המוכר



4 
 

, ערכיים גם להיות יכולים הם, לכסף ערך-שווי או כספיים להיות חייבים אינם תמריצים

כפי שנמצא במחקרים שעסקו בבטיחות בדרכים ונהגים  – או תחרותיים, הציבור לטובת

 כאשר קורה מה הוא בתמריצים לשימוש הקשור נוסף נושא. קבוצתייםתמריצים  –צעירים 

 . בהעדרו גם הרצויה ההתנהגות את לשמר ניתן והאם  מסתיימת התמריץ מתן תקופת

ח הדעת של בשנים האחרונות מפותחים פתרונות טכנולוגים שמטרתם להפחית את היס

נהגים בזמן הנהיגה.  בעקרון, הרעיון המרכזי העומד בבסיס פתרונות אלה הוא להקטין  את 

באמצעות  "השבתה" או "הגבלה" של פונקציות ואת הזמינות של הנהג השימוש בטלפון 

 מסויימות בסמארטפון בזמן נהיגה. 

וכך הטלפון מכשיר מסוימות של אפליקציות מתקדמות יכולות לאפשר כיבוי של תכונות 

להגביל פעולות כמו הקלדת טקסט וחיוג  בזמן נהיגה. האפליקציות משנות את הממשק של 

המכשיר כדי למנוע גלישה ותקשורת מיותרת בעת הנהיגה. יחד עם זאת הן מאפשרות 

גמישות בבחירת הפונקציות שיהיו זמינות בזמן נהיגה )למשל, חיוג למספרי חירום 

על ידי  התופעה בצמצוםלסייע  עשויות נוספותטכנולוגיות מראש(. ולמספרים מוגדרים 

)מקבל ההודעה( אל שולח ההודעה באמצעות משלוח מהנהג  לזמינותהעברת האחריות 

סוג נוסף של פתרונות מבוסס על הפיכת התקשורת  .הודעה אוטומטית של "אני בנהיגה"

ה זו הנהג אינו צריך לקרוא עם הסמארטפון לקולית )במקום ויזואלית או ידנית(. בשיט

נמצא כי הוראות קוליות מהוות פחות היסח ולכתוב אלא יכול "לדבר" עם הסמארטפון. 

לכאורה, פתרון כזה נותן .  דעת עבור נהגים בהשוואה להפעלה ידנית של הטלפון הנייד

ול ועל מענה להיסח הדעת הויזואלי והידני, אולם אינו נותן מענה להיסח הדעת הקוגניטיבי

אף להגביר אותו באמצעות מתן לגיטימציה לשימוש בסמארטפון במהלך נהיגה.  יתר על 

 כן, למרות קיום הממשק הקולי נהגים עדיין נוטים להסתכל על המסך. 

 

 במהלך ניידים בטלפונים שימוש מגבילות או החוסמות לטכנולוגיות הקשור חשוב נושא

 מכשיר כאשר לזהות קל – הטכנולוגיה מבחינת; לנוסע נהג בין להבחין הצורך הוא נהיגה

 נוחות לאי לגרום עשויה כזו חסימה אולם, בו שימושים ולחסום בתנועה נמצא הטלפון

יש לציין שבסקר שבוצע במסגרת מחקר שפרסם . נהג ואינו נוסע הוא המשתמש כאשר

ם לקיומן לאחרונה מכון רן נאור  נמצא שבעוד שפחות משני אחוזים בלבד מהנשאלים מודעי

הצהירו כי יהיו מוכנים  50%-של אפליקציות וטכנולוגיות להפחתת היסח דעת בנהיגה, כ

מתקדמות בשל נטייתם לשימוש בטכנולוגיות ההנחה היא שנהגים צעירים, להתנסות בהן. 

 עשויים לאמץ טכנולוגיות להפחתת היסח דעת בזמן בנהיגה. ,יום וגם בנהיגה-בחיי היום

הינה  ,(17-23מתמקד בשימוש בסמארטפון בקרב נהגים צעירים )גילאי ה , מחקרהמטרת 

הערכת רמת ודפוסי השימוש של נהגים צעירים בסמארטפון ובחינת השפעת טכנולוגיות, 

תחילתו של המחקר היא בהכנה לניסוי השטח  פיזיאביליות ומקובלות, המסייעות לצמצומה.

תחילת המחקר היתה להעריך באמצעות בשם "מצב נהיגה" שבוצע מאוחר יותר.  המטרה ב

את דפוסי השימוש  היעד קהל בקרב אינטרנטי סקרו סקירת ספרות, קבוצות מיקוד

 את יעליל מנת על וזאתבסמארטפון בנהיגה ובעיקר את הנכונות להתנסות בטכנולוגיות 

  .השטח ניסוי

 20מיקוד עם  שיטת איסוף הנתונים היתה איכותנית וכללה שלוש קבוצותבקבוצות המיקוד 

הנושאים שנבדקו כללו ניסיון להבין את . 16.5-18נערות(, בגילאי  8-נערים ו 12בני נוער )

תפיסת חשיבות הזמינות של בני הנוער כלפי משפחה, חברים ואחרים, בין אם בכלל או 

בטלפון הנייד בפרט, וכן את התפיסה שלהם של הסחת דעת בנהיגה ומתי ובאלו נסיבות 
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טכנולוגיות השונות שנבדקו כאפשרות לניסוי בקבוצה נוספת של שאלות עסקה הוא קורה. 

בממשק שהן כוללות ובעמדות של המשתתפים כלפיהן, לרבות חסמים ותמורות.  השטח,

עוד נשאלו משתתפי קבוצות המיקוד על דפוסי השימוש שלהם בטכנולוגיה ותמריצים 

 אפשריים להשתתפות בניסוי.

מעלים כי בני הנוער עושים שימוש במגוון רחב של אפליקציות ממצאי קבוצות המיקוד 

במהלך הנהיגה, חלקן עם פוטנציאל להסחת דעת גבוהה יותר וחלקן פחות. עם זאת, עלה 

כי לצורך תקשורת עם אנשים אחרים לעיתים מקובל להשתמש באפליקציות מסוימות ולא 

כי לא חשוב להם להיות באחרות. למרות שמשתתפי קבוצות המיקוד הצהירו, בחלקם, 

זמינים לכולם בטלפון הנייד, דוגמאות רבות שהעלו העידו על החשיבות שבזמינות ועל 

פעולות שונות שהם נוקטים כדי להיות זמינים. הזמינות נתפסה כנורמה מקובלת, ודווקא 

 בני נוער שהצהירו כי יעדיפו שלא להיות זמינים בנהיגה נתפסו כחורגים מהנורמה.

ל פתרונות אפשריים להפחתת הסחת הדעת מהטלפון הנייד בנהיגה בני הנוער היו בדיון ע

חלוקים בנוגע לאפשרות טכנולוגית להפחית את הסחת הדעת בנהיגה, בטענה כי אם הדבר 

( של הטלפון הנייד, הם יעדיפו לא להשתמש ואפילו Usefulnessיפגע להם בשימושיות )

( של Usabilityרב בקרב בני הנוער בנוגע לשמישות )להסיר את הטכנולוגיות. עוד עלה ספק 

 הטכנולוגיות הללו. קרי, נוחות השימוש שלהן. 

אפליקציה המאפשרת  – Bazzהטכנולוגיות שנבחנו בקבוצות המיקוד כללו שלושה סוגים: 

המשתיקה התראות אפליקציה  - ProtextMeממשק קולי, תיפעול של הטלפון באמצעות 

, החוסמת שימוש בטלפון הנייד  Drive First/Safely Goבטלפון, ומאפשרת שימוש רגיל

 למעט אפליקציות "מותרות". 

 המאפשרתממצאי קבוצות המיקוד העלו כי הטכנולוגיה שנתפסה כמלהיבה ביותר היתה זו 

(. עם זאת, עלו חששות רבים לגבי ההיתכנות הטכנולוגית שלה, המגבלות Bazzממשק קולי )

למשתמשים ועוד. האפליקציה שנתפסה כהכי פחות מתאימה היתה שהיא עשויה להציב 

Safely Go/Drive First דבר  –, זאת בשל חסימת השימוש באפשרויות שונות בטלפון הנייד

שנתפס על ידי מרבית המשתתפים בקבוצות המיקוד כפגיעה קשה ולא מקובלת בשימוש 

נשלחת לשולחי ההודעה כדי הודעה אוטומטית ש -החוזרת בטלפון הנייד. אפקט ההודעה 

הן מהזווית  ,זכתה לתגובות מעורבות לחיוב ולשלילה  -להתריע שהמשתמש נמצא בנהיגה

 של הנהגים והן מהזווית של שולחי ההודעות. 

ממצאי קבוצות המיקוד העלו מספר חסמים ותמריצים להשתתפות והתמדה בניסוי. 

השוטפת של הטלפון, איטיות, החסמים כוללים קשיים טכנולוגיים, פגיעה בפעילות 

פונקציונליות חסרה או משובשת ותקלות בממשק הקולי. מנגד, תמריצים אפשריים כללו 

כזה שפתוח למימוש במקומות  ותגמול אישי חומרי לבני הנוער בגין השתתפותם בניסוי, א

שונים )כגון שוברי מתנה( וכן תמריצים קבוצתיים ששמו דגש על השתתפות של מספר 

עידוד האלטרואיזם של בני הנוער  היתה . אפשרות נוספת שהועלתהם כחלק מקבוצהחברי

 .השטח עצם השתתפותם בניסויעל 

חן את דפוסי השימוש של נהגים צעירים בסמארטפון ב בהמשךהאינטרנטי שבוצע  הסקר

בזמן נהיגה, עמדותיהם כלפי הסחת דעת הנגרמת בשל כך ומציאת אפיקים מקובלים 

הפחתת הסחת הדעת בנהיגה. כמו כן, נבדקה מידת המקובלות והנכונות ואפקטיביים ל

-17נהגים צעירים בגילאי   766בקרב הסקר נערך ליישום פתרונות טכנולוגיים ספציפיים. 

22 . 
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ניווט, שיחות, מוסיקה  -השימושים הנפוצים בסמארטפון בזמן הנהיגה בקרב צעירים הינם 

האפליקציה עליה יהיה לנהגים צעירים הכי קשה  וווטסאפ. לדעת המשיבים ווטסאפ היא

מהמשיבים חושבים  80% -לוותר בזמן נהיגה. בהתייחס לשימוש בווטסאפ בזמן נהיגה, כ

סוברים כי שימוש בווטסאפ בנהיגה יכול לפגוע אך  20% -שזה פוגע בבטיחות, עם זאת, כ

לגבי השימוש  יכול גם להיעשות בצורה בטוחה. כפי שעולה מהסקר, תפיסת הבטיחות

סבורים כי ניתן להשתמש בווטסאפ ובו זמנית לנהוג בצורה  20% -בווטסאפ בנהיגה )כ

בטוחה( והעובדה שהמשיבים מדווחים כי עושים שימוש בינוני בווטסאפ בנהיגה אך יחד עם 

זאת, שחבריהם ומכריהם עושים בו שימוש נרחב ולא יוותרו עליו בזמן נהיגה,  מלמדים על 

  יגה.תופעה מדא

מהמשיבים  25%בתשובה לשאלה האם קוראים או כותבים הודעות בזמן נהיגה נמצא כי 

גם קוראים את רוב ההודעות שנשלחות אליהם וגם כותבים הודעות מיוזמתם בזמן נהיגה. 

נמצא כי לצעירים קשה יותר להתאפק לקרוא הודעות בזמן נהיגה מאשר להתאפק לכתוב 

 ים להודעות מאשר יוזמים אותן.הודעות, וכמו כן, יותר מגיב

עוד עולה בסקר, שרוב המשיבים לא מכירים אפליקציות נהיגה המגבירות את בטיחות 

(. 30%( או שמעו שיש אפליקציות כאלו אבל "לא יודעים חוץ מזה שום דבר" )68%הנהיגה )

רך ( חושבים שניתן במידה רבה או במידה מסוימת, התלויה בד91%עם זאת, רוב המשיבים )

 בה זה יתבצע, להשפיע על נהגים צעירים להפחית את השימוש בסמארטפון בעת נהיגה. 

נבחנו מספר אפשרויות לשימוש בטכנולוגיות או אפליקציות שמטרתן הפחתת הסחת דעת 

אפ, הקראת הודעות -השתקת צלילי התראות נכנסות, הסתרת תצוגת פופבנהיגה. ביניהם, 

תן פקודות קוליות, הודעה אוטומטית שהנמען בנהיגה, באמצעות ממשק קולי, אפשרות למ

צמצום כמות שיחות, הפחתת אפשרות להקליד הודעות, הפחתת אפשרות לקרוא הודעות, 

הפחתת שימוש ברשתות חברתיות וצמצום מספר האפליקציות / תכונות הזמינות בזמן 

תת היסח דעת נמצא כי קיימת נכונות גבוהה יחסית להתנסות באפליקציות להפח נהיגה.

בנהיגה המבוססות על ממשק קולי. כמו כן, בנוגע להודעה אוטומטית חוזרת, מרבית 

( סבורים שהודעה  "אני בנהיגה ואינני יכול לענות כרגע" תתקבל בהבנה 86%המשיבים )

( לא היו שולחים הודעות לחבר אם היו יודעים 80% –ע"י צעירים. בנוסף, רוב משיבים )כ 

מידע לנהגים צעירים   -משוב ן היו מתקשרים במידה והנושא חשוב. לגבי שהוא נוהג אך כ

קיימת אדישות בקרב המשיבים, הם הביעו  - על אופן השימוש שלהם בסמארטפון בנהיגה

קבלת כל סוגי המידע שהוצגו בפניהם. ממצאי הסקר מראים כי בעניין במידה בינונית 

של הודעות והפחתה של כמות השיחות  האופציה של טכנולוגיות להגבלת הקלדה וקריאה

פחות מועדפת על נהגים צעירים. יחד עם זאת, אין ספק שמידת המקובלות בפועל של 

טכנולוגיות שמטרתן להפחית הסחת דעת של נהגים צעירים תלויה רבות באיכותן 

לא רק שלא   ) poorly executed systemsובאמינותן. חשוב לציין כי פתרונות כושלים )

 .יתקבלו בקרב הנהגים אלא שהם עלולים לגרום  לעליה בהיסח הדעת של הנהגים
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הליבה של ומהווה את "מצב נהיגה"   זכה לשם  SERENADE-של מחקר ה שטחהיסוי נ

. בתכנון הניסוי  שולבו התובנות שעלו בשלבים הקודמים של המחקר בכפוף המחקר

 .  היה הטכנולוגיהלאילוצים, כאשר העיקרי בהם 

, מתודולוגיה חדשנית לניטור דפוסי שימוש וגיבוש מדדים להצגתם במצב נהיגה הוצעה 

 טכנולוגיות שונות התערבויות של והאפקטיביות בחינה בפועל של  הישימותובוצעה 

 בסמארטפון במהלך הנהיגה. השימוש להפחתת

 260היו פעילים בסה"כ ובו  2016אוקטובר -תקיים בחודשים ינוארהשטח הניסוי 

 נהגים צעירים.

כאשר תקופת הניסוי חולקה לשלושה  חודשים 4 -כל נהג צעיר השתתף במחקר במשך כ 

שלבים:  תקופת הניטור הראשונה )כחודש(, תקופת ההתערבות )כחודשיים( ותקופת הניטור 

כלומר,  נקודת ההתחלה והסיום של כל משתתף היתה שונה.הסופית )כחודש(. יש לציין כי 

בעוד שראשוני המשתתפים התחילו בינואר וסיימו באפריל, אחרוני המשתתפים התחילו 

בדואר רשום כתגמול על ההשתתפות קיבל כל משתתף בתום הניסוי  ביוני וסיימו באוקטובר.

לא היה תלוי בשום היה קבוע וידוע מראש וותעודת הוקרה התגמול  ₪ 200גיפטקארד בסך 

 תף במהלך המחקר.אופן בהתנהגות המשת

 .2016ועד יוני  2015חודשים, החל מדצמבר  תהליך הגיוס התבצע במשך כשבעה

גיוס באמצעות "חבר מביא חבר"  –פרטי האחד,  המשתתפים גויסו בשני ערוצים מקבילים:

חברים, מכרים, עמיתים, שליחת הודעות ומיילים לרשימות התפוצה של עובדי אור ירוק  –

שיבים לסקר האינטרנטי שהביעו את רצונם להשתתף בניסוי השטח. השני, , ומומכון רן נאור

בעמוד הפייסבוק  מועל הגיוס למחקר פורס יםפוסט -באמצעות הרשת החברתית פייסבוק 

. תהליך הגיוס היה זהה בשני הערוצים וכלל 2016של אור ירוק בשלושה מועדים בשנת 

ר בו נבחנו "תנאי סף" להשתתפות )גיל, מספר שלבים סידרתיים: מילוי שאלון הצטרפות קצ

מערכת הפעלה, וכו'(, שיחות טלפון למתאימים שלוו בהסברים על המחקר, ומשלוח טפסים 

של "סלי קליטה" למעוניינים להשתתף )חוברת הדרכה, כתב הסכמה, בקשות לצילום רשיון 

ות, ובסופו של שאלוני הצטרפ 1,850נהיגה וכו'(.  בשלב הראשון של תהליך הגיוס התקבלו 

מועמדים שעברו את כל השלבים וששלחו "סלי קליטה" שמולאו כנדרש,  297 -התהליך ל

אפליקציה  יםהאישי ניםרטפואהסמנפתח מספר משתמש ייחודי והם התבקשו להתקין על 

. למרות הסינון הקפדני במעבר שפותחה והותאמה למחקר ProtextMe ®בשםייחודית 

פרשו במהלך המחקר כך  27ו קשיים טכניים בהתחברות, ו מועמדים חו 10משלב לשלב, 

הגיל  (.36%בנות ) 113(  ו 64%בנים ) 147משתתפים,  260במחקר השתתפו שכאמור, 

, נתונים אלה בחלוקה לבנים ובנות זהים SD=1.7))  19.4המשתתפים  260של כל  הממוצע

 לחלוטין.
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לניטור השימוש של המשתתפים  ProtextMe®  במהלך ניסוי השטח הופעלה אפליקצית 

. בור משתמשי מערכת הפעלה אנדרואידזמינה עבסמארטפון תוך כדי נהיגה. האפליקציה 

ידי -בגרסת המחקר האפליקציה מנטרת באופן רציף את השימוש  שנעשה בסמארטפון על

המשתתף תוך כדי נהיגה. הניטור נעשה באופן אוטומטי באמצעות זיהוי חכם של נהיגה 

( אם, מסיבה כלשהי, NFCוזיהוי  GPSלמשל,  Bluetoothמספר מדדים )חיבור  באמצעות

האפליקציה נכנסה לפעולה כאשר זו היתה נסיעה )למשל בתחבורה ציבורית( ולא נהיגה, 

". כמו I'm not drivingהתבקש המשתתף  לכבות את האפליקציה על ידי סימון האופציה "

. על מנת לכבד את הפרטיות, תוכן לא האפליקציה לציין את הסיבה לכיבויכן, הוא התבקש 

 נוטר כלל.

: זמן כל השימושים  שהנהגים עשו בסמארטפון בזמן הנהיגהותועדו נוטרו  הניסוי במהלך 

, את התדירות הסמארטפוןבמסך של  נוגעים מספר הפעמים בהם הנהגים ומשך הנסיעה, 

 הזמן בו נעשתה הנגיעה.וציון  באיזו אפליקציה התבצעה הנגיעהבה המגע קורה, 

תקופת הניטור הראשונה )כחודש(, ותקופת הניטור הסופית )כחודש( כללה רק ניטור. 

תקופת ההתערבות )כחודשיים( התחילה בתום תקופת הניטור הראשונה  –תקופת הביניים 

 ובסיומה התחילה תקופת הניטור הסופית.

 בתקופת ההתערבות חולקו המשתתפים לחמש קבוצות:

A. CONTROL 

 משתתפים. 64קבוצה זו כללה  רק מנוטרת )גם בתקופת ההתערבות(. –קבוצת ביקורת 

B. SILENCING OF NOTIFICATIONS 

 שליחת הודעה חוזרת.ללא   צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש

קבוצה זו כללה  .ProtextMe ההתערבות בוצעה באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה

 משתתפים. 48

C. SILENCING OF NOTIFICATIONS + AUTO RESPONSE  

חוזרת שליחת הודעה  עם צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש

נוסח ברירת המחדל של ההודעה החוזרת: אני ב"מצב  .WhatsApp ו לשולחי הודעות סמס

 בוצעה באופן אוטומטי באמצעות האפליקציהההתערבות  נהיגה". כשאתה נוהג, תנהג.

ProtextMe.  משתתפים. 55קבוצה זו כללה 

D. PERSONAL FEEDBACK 

+ דיון. השיקוף בקבוצת המשוב האישי שוקפו למשתתפים חלק מנתוני הניטור האישיים 

דיון נעשה ומעת לעת מחוקר מצוות המחקר  יזומה  WhatsAppנשלח מדי שבוע בהודעת 

 משתתפים. 45קבוצה זו כללה עם המשתתף במידע ששוקף.  מכוון מטרהטלפוני 

E. VOICE INTERFACE 

ממשק קולי המאפשר לנהג להאזין ולהגיב לתוכן המתקבל במכשירו )הודעות טקסט 

ההתערבות בוצעה  ( באמצעות פקודות קוליות, ללא נגיעה במסך.WhatsAppוהודעות 

 משתתפים. 48קבוצה זו כללה  .Bazz באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה
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אקונומיות, שאלות -השאלון כלל שאלות סוציו שאלון פתיחה:כל משתתף התבקש למלא 

על הרגלי שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, עמדות כלפי פתרונות שונים להפחתת הסחת 

 . , אקלים ומוטיבציה, וקשיבות  mini BIG Fiveהדעת. שאלון התמכרות, חיפוש סיכונים, 

השאלון כלל שאלות על הרגלי שימוש כל משתתף התבקש גם למלא שאלון סיום: 

בסמארטפון בזמן נהיגה בתקופת הניסוי, עמדות כלפי פתרונות שונים להפחתת הסחת 

, אקלים ומוטיבציה. כמו כן כלל השאלון LOC  (Locus of Control) הדעת. שאלון התמכרות,

 16ראיונות עומק אישיים עם בנוסף,  פות במחקר.ויית ההשתתושתי שאלות פתוחות על ח

 תואמו ונערכו כשבועיים לאחר תום ההשתתפותמכל קבוצת התערבות(  3-)כמשתתפים 

 בניסוי השטח.

 ניתוח דפוסי השימוש מתבצע :  חדשנית גישה מציג זה מחקרלגבי השימוש בסמארטפון 

 מאפיינימספר ו על בדגש בפועל השימוש דפוסי את המנטרת טכנולוגיה באמצעות

 עם" התעסקות" שמתארות הפעולות למגוון הכוונה.  הסמארטפון במסך הנגיעות

 ו'. וכ חברתיות ברשתות הודעות כתיבת, שליחתם, מסרונים הקלדת: כמו בנהיגה הטלפון

באופן ישיר לסיכון גבוה לתאונה. למרות שהמחקר  קשורים ים"נגיעות במסך" המוצגמדדי ה

הנוכחי אינו מייחס קשר סיבתי בין מספר נגיעות מסך לבין עליה בסיכון לתאונה, ניתן 

ההנחה  בוודאות לומר כי כאשר הנהג נוגע במסך הטלפון הנייד, עיניו אינן על הכביש.

כב במהירות וכאשר במחקר הינה שסיכון זה גבוה יותר כאשר הנגיעות מתבצעות כשהר

הנגיעות מבוצעות באפליקציות מסרים חברתיות המערבות היסח דעת ידני, ויזואלי, 

 וקוגניטיבי.

במטרה לאפיין את דפוסי הנגיעות בסמארטפון עיקריים נתוני הניטור נבחנו בשלושה מדדים 

  של המשתתפים:

 ממוצע נגיעות לדקהא. מדד 

סיעה חלקי משך הזמן של הנסיעה. כך הוא מדד המחושב לפי סכום מספר הנגיעות בנ

ניתן לחישוב עבור משתתף מסויים, עבור תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות 

מספר הנגיעות של משתתף מסוים בנסיעה מסוימת חלקי משך הזמן של מסויימת. למשל, 

סך הנסיעות של חלקי משך הזמן של בתקופה מספר הנגיעות של משתתף , אותה נסיעה

 תתף באותה תקופה, וכו'. המש

 קמ"ש( 5ממוצע נגיעות לדקה בנסיעה )במהירות מעל ב. מדד 

סכום מספר מחושב רק על סמך הקמ"ש(  5ממוצע נגיעות בנסיעה לדקה )מהירות מעל 

ולא מתייחס קמ"ש חלקי משך הזמן של הנסיעה  5במהירות מעל נגיעות בנסיעה ה

ניתן לחישוב  ברמזור, פקק וכו'(.-קמ"ש  5נמוכה מ לנגיעות בזמן עצירה )כלומר, במהירות 

צת התערבות מסויימת  וכו' באופן ועבור משתתף מסויים, עבור תקופה מסויימת, עבור קב

 דומה למדד ממוצע נגיעות לדקה.

לעיתים מוצג מדד תחליפי המציג את אחוז הנגיעות בעצירה, כלומר, מהו אחוז הנגיעות 

קמ"ש  עבור משתתף מסויים, עבור  5-רות של מתחת לשבוצעו כאשר הרכב היה במהי

 תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות מסויימת,  וכו'. 

 היה פתוח.  GPS מדד זה ניתן לחישוב רק עבור נסיעות בהן  ה  
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 לנגיעות במהירות מדד חזקהג. 

מתבצעת במהירות במסך הסמארטפון היא שככל שהנגיעה בהגדרת מדד זה הנחת היסוד 

מסוכנת  קמ"ש 80גבוהה יותר הסיכון הבטיחותי שבה גבוה יותר. כלומר, נגיעה במהירות 

 Elvik  מותאם ל נעשה באופן  החזקהחישוב מדד קמ"ש.  20נגיעה במהירות של יותר מ

פיתח מדד סיכון שמחשב את השינוי ברמת הסיכון של הנהגים )הרוגים, אשר ( 2009)

גם מדד זה ניתן לחישוב רק מהירות הממוצעת. העים קל( כפונקציה של פצועים קשה ופצו

 היה פתוח.  GPS עבור נסיעות בהן ה 

נסיעות תקינות שביצעו   34,449ניסוי השטח של מצב נהיגה נוטרו   בסה"כ בכל תקופת

שעות נהיגה. נסיעה הוגדרה כ"תקינה" רק כאשר עמדה במספר   9,718המשתתפים ב 

שעות.  3דקות אך לא יותר מ  3אמינות. למשל, משך הנסיעה היה לפחות  קריטריונים של

במכשיר הסמארטפון היה   GPS( ה 84%נסיעות ) 28,875 -מתוך כלל הנסיעות התקינות ב

נתונים על מאפייני הנסיעות שתועדו תואמים פתוח, כך שהתקבל מידע גם לגבי המהירות. 

הינו  הנוטים לצאת למעט נסיעות  ומשך הנסיעהנהגים הצעירים בישראל: הם בדרך כלל 

צעירים נוטים שנהגים הספרות המקצועית מכירה בכך בעוד  .דקות 17-כבממוצע , קצר

המחקר מצא כי בכל  נהגות צעירות,מעורבים בנהיגה מסוכנת בהשוואה ל יותרלהיות 

מהבנים  למרות שהבנות נטו לגעת יותר -במהלך הנהיגה הסמארטפוןנגיעה במסך הקשור ב

  .במסך הסמארטפון, ההבדל לא היה מובהק במהלך כל תקופות המחקר

 נהיגהבמהלך  הסמארטפון שלהם כמה פעמים נהגים צעירים נוגעים במסך של 

 ? ומהם דפוסי הנגיעות

.  (SD=1.4) לדקהנגיעות  1.6מראות ממוצע של  תקופת הניטור הראשונההתוצאות של 

פעמים במסך הסמארטפון.  30-דקות הם נוגעים כ 17-כלומר במהלך נהיגה טיפוסית של כ

 3,304נסיעות הכוללות  11,528במהלך תקופה זו ביצעו משתתפים ש 254זאת על סמך 

 לדקהנגיעות  1.2מראות ממוצע של  תקופת ההתערבותהתוצאות של   שעות נהיגה.

(SD=1.2)  נסיעות  13,177 ביצעו במהלך תקופה זומשתתפים ש 203. זאת על סמך

 1.3מראות ממוצע של  תקופת הניטור הסופיתהתוצאות של  שעות נהיגה 3,792הכוללות 

במהלך תקופה זו ביצעו משתתפים ש 220. זאת על סמך  (SD=1.4) לדקהנגיעות 

 . שעות נהיגה 2,621נסיעות הכוללות  9,744המשתתפים 

בתקופת ההתערבות  (pvalue<0.01)ה מובהקת תוצאות אלו מראות על מגמת יריד

כלומר, ממוצע הנגיעות לדקה   .יחסית לתקופת הניטור הראשונהובתקופת הניטור הסופית 

שנשמרה במהלך , ירידה ירד באופן מובהק מתקופת הניטור הראשונה לתקופת ההתערבות

)כולל קבוצות בכל הקבוצות יש לציין כי בתקופת ההתערבות   תקופת הניטור הסופית.

בקרב  קבוצת ו ערכים נמוכים יותר מאשר בתקופת הניטור הראשונהנמצאו קורת( יהב

   (.נגיעות לדקה בלבד 0.9) הנמוך ביותרהוא היה ( Dהמשוב האישי )

בשל הנגיעות ומאפייניהן ( איננה ברת השוואה מבחינת מספר Eקבוצת הממשק הקולי )

. יחד עם זאת היא מעלה מספר ובשל המיקוד בממשק קולי השימוש בטכנולוגית ניטור שונה

תובנות מעניינות:  רוב ההודעות המתקבלות אצל הנהגים הצעירים הן הודעות מקבוצות 

מהמקרים מסתפקים  68% -השונות.  בסה"כ, כשמתקבלת הודעה חדשה, ב WhatsAppה

מהמקרים  75%המשתמשים בהקראת שם השולח בלבד, ובמידה ושומעים את ההודעה, ב 

בוחרים לא להגיב. כלומר, כנראה הדבר החשוב להם ביותר הוא לוודא שלא פספסו משהו 
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כנראה שהלחץ החברתי להגיב פחת מכיוון שעצם הקראת שם רלוונטי ופחות להגיב. 

 –)כלומר   WhatsAppהשולח ו/או ההודעה ע"י הממשק הקולי איננו נראה באפליקצית ה 

 בצבע שחור ואינם נצבעים בכחול(.נשארים  √-שני סימוני ה

מערבים שימוש במגע של המסך )אפילו עבור  בסמארטפוןסוגים שונים של שימוש 

מצביעים  הממצאים  התקשרות טלפונית, המהווה פעילות חוקית בכל העולם(. יחד עם זאת

בוצעו תוך כדי שימוש בתקופות הניטור ( 46%45%-על כך, כי רב הנגיעות במסך )

בתקופת הפופולרית להתכתבויות. החברתית , האפליקציה WhatsAppית באפליקצי

, אך עדיין היא היתה 35%בסך כל הנגיעות ל  WhatsAppההתערבות ירד חלקה של 

, YouTube האפליקציה המשמעותית ביותר. חלקן של האפליקציות הבאות בתור:  

Facebook  וWaze  כל אחת.   8%עומד על כ 

במהלך כל הנסיעה. אולם, נראה כי מתרחשות ללא קשר למשך הנסיעה, נגיעות במסך 

. הסמארטפוןבתחילת הנסיעה )בעשירית הזמן הראשונה שלה(, בוצעו יותר נגיעות במסך 

דפוס זה יכול להיות מוסבר על ידי התנהגויות נפוצות כגון: הודעה על תחילת הנסיעה 

לות אלו נפוצות בפרט בתחילת וכתובת, וכו'. פע קלדתלאחרים, חיפוש אחר מוזיקה, ה

 נסיעה.

בתנועה, היה הרכב כאשר  התרחשומסך בנגיעות המ כמחציתמראות כי  התוצאותבנוסף, 

אשר  דפוס נהיגה מסוכן . נתון זה מצביע על קמ"ש 5כלומר,  בנסיעה במהירות של מעל 

רכב נוסע במהירות גבוהה , אף כאשר ההסמארטפוןנגיעות במסך  בא לידי ביטוי באמצעות

  קמ"ש.  100-מעל ל

קמ"ש( היה הגבוה ביותר בתקופת  5אחוז הנגיעות בעצירה )כלומר, במהירות נמוכה מ 

בלבד מהנגיעות בוצעו  49%( והנמוך ביותר בתקופת הניטור הסופית, בה 56%ההתערבות )

עצירה עדיף  מבחינה בטיחותית אין ספק שביצוע נגיעה במצב כאשר הרכב היה בעצירה.

לכן, בצד התוצאה המעודדת שמספר הנגיעות הממוצע על ביצועה במצב בו הרכב בתנועה. 

לדקה נשאר נמוך בתקופת הניטור הסופית, מדאיגה העובדה שאחוז הנגיעות בעצירה, מתוך 

 . במקצת ירד ,כל הנגיעות-סך

הנגיעה, ניתן לפי מדד חזקה שנותן ביטוי גם למהירות הנסיעה של הרכב כאשר בוצעה 

לראות באופן מוקצן את התופעה: בתקופת הניטור הסופית, לא רק שיחסית לתקופות 

האחרות חלק גדול יותר של הנגיעות בוצעו במהירות, אלא הם אפילו בוצעו במהירויות 

גבוהות. בתקופת ההתערבות ערכו של מדד היה הנמוך ביותר. קשה להסביר מה גרם לכך 

 מהירויות גבוהות בתקופת הניטור הסופית.שיותר נגיעות בוצעו ב

ומהשוואתם לממצאים בתקופת הניטור משתתפים  240משאלוני הפתיחה שמולאו ע"י 

שחלוקת המשתתפים לקבוצות התערבות על סמך מאפיינים ניתן ללמוד הראשונה 

דברים נוספים על דפוסי השימוש של אישותיים וסוציואקונומיים היתה אכן אקראית. 

, לפני תחילת ההשתתפות כפי שהם הצהירו עליהם)ם בסמארטפון בזמן נהיגה המשתתפי

 :במחקר(

 (.39%( או עם חברים )54%במרבית הנסיעות המשתתפים נוהגים לבד ) .1
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מרבית המשתתפים משתמשים במעמד המאפשר גישה נוחה לסמארטפון כמו  .2

ח בסביבת הנהג ו( או לחילופין מניחים אותו במיקום נ51%דיבורית, תושבת או מגנט )

 (, ובכל אופן לא מחוץ להישג ידם. 45%כמן בדלת )

, המשתתפים העריכו את כי הסמארטפון משמש אותם בזמן נהיגה בעיקר לצורך: ניווט .3

בפער  WhatsAppהגיעה אפליקציית בלבד למקום הרביעי . שיחות ומוסיקה ובידור

 קטן יחסית מהמקום השלישי.

( הודעות 36%-( או לשמוע )כ31%-וא )ככשליש מן המשתתפים נוהגים לקר .4

( 21%-( או כתובות )כ35%-שהתקבלו בזמן נהיגה, ורבים אף יוזמים הודעות קוליות )כ

נבדקו המתאמים שבין קבוצות שאלות  בעצמם, ולא רק במענה להודעות שהתקבלו.

-0.2שעשויות להעיד על מספר הנגיעות של הנהגים. נמצא שיש מתאם חיובי ומובהק )

( בין שאלות שהתייחסו ליוזמה ומענה לשיחות והודעות בסמרטפון בזמן נהיגה ובין 0.3

 מספר הנגיעות של אותם נהגים בסמארטפון בתקופת הניטור.

וכן,  17.2עמד על לנסיעה טיפוסית ממוצע הנגיעות המוערך  על אף כל המתואר לעיל, .5

קמ"ש  60-הם לא נוגעים בטלפון במהירות של מעל להמשתתפים העריכו כי 

בהשוואה בין מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור ובין מספר הנגיעות שהנהגים העריכו 

מזה  40%-בשאלון, נמצא שהנהגים העריכו בשאלון מספר נגיעות ממוצע הנמוך בכ

נמוך שנמדד בניטור. גם ערכו של החציון של מספר הנגיעות מהשאלון היה 

 כשליש ממספר הנגיעות מהניטור. -משמעותית 

בשאלות ההתמכרות נמצא מתאם חיובי ומובהק בשניים מתוך שלושת המדדים  .6

שמעיד שככל שנהגים מכורים יותר לסמארטפון כך גם מספר הנגיעות שלהם בתקופת 

 גבוה יותר.ונה הראשהניטור 

בבדיקת הבדלים בין המינים נמצא שאין הבדל מובהק בין גברים לנשים במדד ממוצע  .7

אבל ברמת מובהקות בתקופת הניטור הראשונה נגיעות לדקה ונגיעות במהירות 

גבולית נמצא שנהגים ממין זכר נוטים להשתמש בסמארטפון יותר כאשר משקללים 

 יותר במהירות.את מהירות הנסיעה, כלומר, נוגעים 

נמצא שהנהגים דיווחו על משכי נסיעה שבועיים גבוהים מאילו שנמדדו בפועל, כלומר  .8

 הנהגים נוהגים פחות זמן באופן מובהק מאשר הזמן שעליו הם מדווחים.

( 67%בנוגע לעמדות לגבי פתרונות טכנולוגים להפחתת היסח הדעת, כשני שליש ) .9

עד רבה מאוד,  –העריכו שממשק קולי בזמן נהיגה יכול להיות אפקטיבי במידה רבה 

( ומענה חוזר 48%וכמחצית מן המשתתפים העריכו כי השתקת צלילי התראות )

 עד רבה מאוד.  –( יכולים להיות אפקטיביים במידה רבה 45%אוטומטי )

לממצאי המחקר עולים הדברים ומהשוואתם משתתפים  250שמולאו ע"י הסיום משאלוני 

 הבאים:

 נמצא ההתערבותעל תקופת  בסמארטפון הנהגים שלהמדווחים  השימוש בדפוסי .1

 שההתערבות הקבוצות שתי של הציונים ממוצע. השונות הקבוצות בין מובהק הבדל

 נמוך היה( Cו   B) חוזרת הודעה עם הודעות קטתוהש הודעות תקטהש הייתה שלהן

 יותר מצומצםמדווח  שימוש על שמעיד דבר, האחרות הקבוצות משלוש 8%-בכ

 וקבוצת( E) הקולי הממשק משתמשי של הממוצעים. נהיגה בעת בסמארטפון

 אישי משוב שקבלה הקבוצה של הממוצע. ודומים ביותר הגבוהים היו( A) הביקורת

(D )מבחינת. הקודמות מהשתיים מובהק באופן שונה לא אבל נמוך יותר מעט היה 

 הבדלים נמצאו לא, הסמארטפונים תפקוד על הטכנולוגיות סוגי של ההשפעה

 .מובהקים
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 בסמארטפון השימוש בדפוסי מובהקים הבדלים קיימים תהסופי הניטור תקופתלגבי  .2

 מסוג ההתערבות של הציונים ממוצע. הקבוצות ליתר הקולי הממשק קבוצת בין

 לא הקולי הממשק אפליקציית. הקבוצות מיתר מובהק באופן גבוה הקולי הממשק

 השימוש אופן את המירה אלא נהיגה בזמן בסמארטפון להשתמש מהנהגים מנעה

 המשתמשים של הלב תשומת את פחות להסית שאמורות קוליות והוראות להודעות

 הקולי בממשק משתמשי של יחסית הגבוה שהממוצע נראה מכך כתוצאה. מהנהיגה

 את להפחית להם גרם שלא, באפליקציה השימוש של השונה מהייעוד נבע

 .הסמארטפון על ההתעסקות

 באפליקציות השימוש בדפוסי ההתערבות קבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא .3

 מאשר הודעות קוראים פחות שהם עצמם על העידו הנהגים אולם ומוסיקה ניווט

 ביוזמה. הודעה לכתיבת הנדרשת הלב תשומת בשל הנראה ככל, אותן כותבים

 אולם הקבוצות מרבית בין מובהקים הבדלים נמצאו לא והודעות שיחות להוצאת

 משתמשי בין מובהקים הבדלים היו והודעות לשיחות למענה שהתייחסו בשאלות

 של הממוצע הזה מהסוג בשאלות גם. ההתערבות קבוצות לכל הקולי הממשק

 כפי היא הסיבה, הקבוצות משאר מובהק באופן גבוה היה הקולי הממשק משתתפי

 .הודעות וכתיבת למענה קולית חלופה לה שהוצעה היחידה הקבוצה שזוהי הנראה

 עם להשוואה בדומה, תקופת הניטור הסופית נתוני עם הסיום שאלוני בהשוואת .4

 מאילו גבוהים שבועיים נסיעה משכי על דיווחו שהנהגים נמצא, הפתיחה שאלוני

 הם שעליו הזמן מאשר מובהק באופן זמן פחות נוהגים הנהגים כלומר, בפועל שנמדדו

 .מדווחים

 בחלק והגיע גבוה יותר מעט היה בסמארטפון לשימוש התמכרות שאלות בין המתאם .5

 לשימוש מכורים שהם עצמם על שהעידו נהגים כלומר. 0.2-ל קרוב עד מהמדדים

 . יותר גבוה היה  בניטור  שנמדד כפי שלהם הנגיעות מספר, בסמארטפון

 העריכו שהנהגים הנגיעות מספר ובין מהניטור שהתקבל הנגיעות מספר בין בהשוואה .6

 מזה 30%-בכ הנמוך ממוצע נגיעות מספר בשאלון העריכו שהנהגים נמצא, בשאלון

 עמד הנהגים של הנגיעות ממוצע הערכת בין הפער הפתיחה בשאלון. בניטור שנמדד

 הנגיעות למספר ביחס מודעות יותר יש שלנהגים נראה הניסוי בסוף כלומר, 40% על

 הנגיעות ממספר כמחצית היה מהשאלון הנגיעות מספר של החציון של ערכו. שלהם

 .מהניטור

 העלייה עם שנוטר הנגיעות במספר עליה מגמת שיש נראה בנהיגה הוותק בבדיקת .7

 את. בסמארטפון יותר נוגעים בנהיגה יותר רב וותק בעלי נהגים כלומר.  בוותק

 מדד, נגיעות ממוצע, הנגיעות ניטור של המדדים בשלושת לראות ניתן הזו התוצאה

 .ש"קמ 5 מעל במהירות ובנגיעות חזקה

 הסיכום משאלוני כחלק למשתתפים שניתנו פתוחות שאלות שתי של ניתוחנעשה  בנוסף, 

 ההשתתפות בחוויית עסקה הראשונה השאלה. במחקר השטח ניסוי בסיום שהועברו

 את תופסים המשתתפים שבו באופן עסקה השנייה והשאלה( ושלילית חיובית) במחקר

 ניתוח שיטת לפי נותחו התשובות. במחקר ההשתתפות של עליהם העתידית ההשפעה

 לנתח שמנסה באופן, אנשים ולא טקסטים למחקר שיטה הינו תוכן ניתוח. האיכותני התוכן

 .עצמם על שחוזרים שונים דפוסים זיהוי תוך, שיטתית בצורה הדברים של המשמעות את

, ביותר הזכורות החוויות על רבים דפוסים  עלו, הראשונה לשאלה התשובות מניתוח כחלק

 של החיובית בחוויה עסקו הדפוסים. במחקר המשתתפים של, ושליליות חיוביות

 שהובילו האפליקציה פעילות אופן לגבי שלהם ההבנה ואי התקלות, מהמחקר המשתתפים
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 העלאת, השוטפת בפעילות הפרעה והיעדר הממשק של הנוחות, יותר שלילית לחוויה

 עצם של האפקט, למודעות שמעבר באופן התופעה על חשיבה, למודעות הנושא

 תחושה, להם נגרמה שלעיתים הדעת הסחת, והניטור המעקב, במחקר שלהם ההשתתפות

 הנייד מהטלפון שחרור של התחושה, ולמשפחה לחברים המסר העברת, השפעה היעדר של

 . השיקוף ותהליך

 ולא חיובי כמשהו נתפס, במחקר ההשתתפות נושא הסחת הדעת בנהיגה, העלאת עצם

. ואפילו לדברי המשתתפים, רק לעצם ההשתתפות היתה השפעה על ההתנהגות מרתיע

 יכולות זה מסוג שתכניות כך על להעיד עשוי והדבר מזערית היתה שהתעוררה ההתנגדות

 יש, הרבה מהחשיבות להתעלם ניתן לא. חיובי באופן יותר רחבים בקהלים גם להתקבל

 שהממשק שמצופה איך בין פערים, תקלות. הטכנולוגי הממשק של, הקריטית אף – לומר

בשל הממשק  דעת הסחות ויצירת הנהיגה בשגרת פגיעה, בפועל פועל שהוא איך לבין יפעל

 של הטובה ובתחושה בניסוי בהשתתפות משמעותית שפגעו כחוויות נתפסוהטכנולוגי 

, יותר חיובית בצורה ונזכרו נתפסו" רכות" התערבויות דווקא כי לטעון ניתן. המשתתפים

 מקבוצות בחלק רק אם גם, שבלט נוסף דפוס. פחות" אגרסיבית"ה שההתערבות בעוד

 לגבי הרווחת לתפיסה אולי בניגוד. הנייד מהטלפון שחרור של התחושה של, ההתערבות

 שכחלק הרי, הנוער בני של יום היום בחיי הנייד הטלפון של מרכזי כך הכל המקום

 בוויתור מדובר לא. הנייד מהטלפון שבהתנתקות התועלות את גילו הם – שלהם מההתנסות

 השימוש מאי כתוצאה רווח, ממשית תועלת של בתחושה אלא, חסם על התגברות או, מצדם

 .הנייד בטלפון

: השפעה של שונות לרמות שנוגעים דפוסים מספר זוהו, השנייה מהשאלה כחלק

 השפעה, ההשלכות והבנת החלטות קבלת מכך וכתוצאה חשיבה, מודעות, ההתנהגותית

 אמונה ואי בטכנולוגיה כתלות רק להימשך יכולה ההשפעה כי תפיסה, החברתית ברמה

. להשגה שקשה דבר הן התנהגותיות השפעות .הרחוק לטווח להימשך ההשפעה של ביכולת

 התשובות, זאת עם יחד אך .שלבים ומרובה ממושך, ארוך תהליך דורש התנהגותי שינוי

 החסמים על או לשקול מוכנים יהיו אולי שהמשתתפים ההתנהגותיים השינויים על מלמדות

 לשינויים נקודתיים פתרונות על לחשוב יש. איתם להתמודד עתידית פעילות שעל

 .ועוד הנייד מהטלפון התנתקות, ברכב אחרים באנשים היעזרות כגון שהועלו הנקודתיים

 מלמדות ההשלכות והבנת ההחלטות קבלת, החשיבה, המודעות ברמת ההשפעות תפיסת

 תפיסת .המשתתפים של האישי היום לסדר נושאים בהעלאת הניסוי של הכוח על אותנו

 הקושי את מדגיש הדבר. בתשובות שכיח דפוס היתה לא החברתית ברמה ההשפעה

 החברים מעגל כמו, יותר רחבים למעגלים המחקר אפקט של לחלחול לגרום שבניסיון

, טכנולוגיות התערבות שיטות על דגש שם שהניסוי מאחר, לבסוף .והמשפחה הקרובים

 תפיסת פיתחו מהמשתתפים חלק, ניטור טכנולוגית  רק בהן שהיתה בקבוצת גם כאשר

 בטלפון השימוש להפחתת ככלי טכנולוגיים בעזרים החשיבות את מדגיש הדבר. בה תלות

 .הנייד

ראיונות טלפוניים חצי מובנים עם מדגם לא גם בשיטת איסוף הנתונים  היתה איכותנית 

 המשתתפים על הניסוי של ההשפעה תפיסת .משתתפי הניסוי 260מתוך כלל  16מייצג של 

 את המרואיינים תפסו שבהם הנושאים אחד. הראיונות במהלך היבטים במספר נידון

 לדברים חיזוק שקיבלו או עצמם על שלמדו חדשים בדברים הוא עליהם הניסוי השפעת

 השימוש היקף כמה עד אותם לימד שהניסוי דיווחו מהמרואיינים חלק, למשל, כך. שידעו

 הניסוי כי שדיווחו היו, מנגד. להם חשוב הוא כמה ועד גבוה נהיגה בזמן הנייד בטלפון שלהם
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 שהם האינסופית הזמינות מתחושת ניתוק תוך, הנייד הטלפון בלי גם שאפשר אותם לימד

 .מרגישים

, לשלבים חולק לא והמחקר מובנה התערבות היתה לא שבהם, הביקורת קבוצת מרואייני

. הצלחתו לטובת להתאמץ רצו כי וכן במחקר הניטור בתחושת שהרגישו השינוי את תלו

 אם, קטן היה הנתפס השינוי האחרון בחודש כי טענו השונות ההתערבות קבוצות מרואייני

 כמו, ציינו שאותן שונות מסיבות, ההתערבות במהלך הורגש השינוי מירב כאשר, בכלל

 קבוצת חברי ציינו המחקר של האחרון בחלק. פעולות בביצוע וסיוע השתקה, חיובי פידבק

 בצורה מהקבוצות אחת בכל – להתפוגג החל הוא אבל, מהשינוי חלק נשמר, ההתערבות

 .המחקר לאחר ממשיך ואף נשמר שעברו השינוי כי טענו מהמרואיינים חלק, זאת עם. אחרת

 בקרב. לה הייחודיות התפיסות היו התערבות קבוצת לכל, וחסרונות יתרונות מבחינת

 ופרופורציות משמעות מתן כללו הנתפסים היתרונות, המדדים על האישי המשוב מרואייני

 התועלת לחוסר בעיקר התייחסו החסרונות כאשר וגאווה מוטיבציה ותחושת לנתונים

 מרואייני בקרב. דיווח בקובץ המדדים שליחת מול אל הטלפון שיחת של, לכאורה, הנתפסת

 השתקת בעצם הדעת והסחת הפיתוי למניעת התייחסות היתרונות, ההתראות השקטת

, כחיסרון גם נתפס זה יתרון, מנגד. חדש למצד אותם שחשפו, וההודעות ההתראות צלילי

 יותר הטלפון את יזום באופן לבדוק לאחרים לגרום עשויה שההשתקה טענו מהם כשחלק

 את העלו הקולי הממשק מרואייני. והתראות הודעות מקבלים שהם במקרים מאשר

 עוזר שהוא וטענו הקולי מהממשק מאוד התלהבו אחד מצד כאשר, קונטרווורסלים ממצאים

 שהוא בכך דעת להסחת וגורם פוגע דווקא הוא כי הטענה את העלו, שני מצד אך, לשימוש

, הפעילה הטכנולוגית ההתערבות קבוצות בכל. הפיתוי את ומגדיל ההודעות רוב את דוחף

. יותר וחלקם פחות משמעותיים חלקם, כחסרונות ותקלות טכניים קשיים הועלו, בנוסף

 מוכנים והיו מרוצים הכי היו ההתראות השקטת שמשתמשי היה נראה, הקבוצות שלוש מבין

 הקולי והממשק כמיותרת נתפסה החוזרת ההודעה בעוד, הלאה האפליקציה עם להמשיך

 היו טכנולוגי פתרון באיזה נשאלו כאשר, הקולי הממשק קבוצת חברי דווקא. תקלות כרווי

, הודעות של והקריאה ההקלדה, הנייד בטלפון השימוש את להפחית כדי משתמשים

 באופן נשאלו כאשר. ההתראות השקטת דמוית אפליקציה הזכירו – והזמינות במסך הנגיעות

 פתרונות של שורה במחקר המשתתפים הזכירו, מבחינתם האידיאלי הפתרון על כללי

 .כלכליות וסנקציות חקיקה, חינוך, אפליקציות, טכנולוגיים

שבעידן בו  . מסתמןהחזון של "אפס נגיעות במסך בזמן נהיגה" הוא כנראה אינו מציאותי

נדרש יהיה להשקיע מאמץ רב בניסיון למצוא שיטות אשר יסייעו לצמצם את מספר אנו חיים 

הנגיעות הקשורות לאפליקציות של רשתות חברתיות, בידור הנגיעות במסך, ובפרט את 

ואפילו ברמה הבטיחותית, שימוש כה נרחב באפליקציות חברתיות בזמן נהיגה  .והתכתבות

למרות זאת מחקר חדשני וייחודי זה  מהווה נתון מדאיג ביותר.כשהרכב בתנועה ובמהירות 

יות על שינוי התנהגות בטווח מראה ניצני אופטימיות בכל הקשור להשפעתן של טכנולוג

  הקצר והארוך.
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 מבוא. 1

 רציונל ומוטיבציה למחקר 1.1

הסטת תשומת הלב של הנהג  ממטלת הנהיגה  )המשימה  , כלומר, היסח דעת בנהיגה

הינו אחד הגורמים המובילים, יחד עם מהירות ואלכוהול, העיקרית(, לפעילויות אחרות 

היסח דעת . NSC, 2010; WHO, 2011 (NHTSA, 2013תאונות דרכים קטלניות וקשות )ל

מדאיג באופן מהווה גורם  –סמארטפונים  –חכמים  יםנייד בטלפוניםשימוש בנהיגה עקב 

גדל  , הן מבחינת היקף ואינטנסיביות, השימוש במכשירים אלהבבטיחות בדרכים:  מיוחד 

כתוצאה  .לדוגמא, ידני, ויזואלי וקוגניטיביומערב סוגים שונים של היסח דעת, , מהירבקצב 

  .דרכים הסיכון להתרחשות תאונותעוד יותר  גדל

התפתח בסיס ידע מחקרי רחב היקף הקשור , סמארטפוניםהתפתחות העם בעשור האחרון, 

כלומר, פעולות המערבות  תשומת לב הכרתית ורגשית בזמן  בנהיגה. להיסח דעת קוגניטיבי

הגורמים להסטת  ,תכנים המוצגים בובמסך המכשיר ובריכוז יתר עקב  השימוש בסמארטפון

 התרחשהיסח דעת קוגניטיבי יכול לקרית של הנהיגה. של הנהג מהמשימה העי הריכוז

אך יש לו גם קיום עצמאי: כאשר הידיים על ההגה,  בשילוב עם סוגים שונים של היסח דעת

במצב זה (. (look but don't see   -והנהג מסתכל אך אינו רואה   –העיניים על הכביש 

 כלי רכברגל, רוכבי אופניים וראייה של הנהג מצטמצם והוא  עלול לפספס הולכי השדה 

  .שמתקרבים מהצדדים

נוספות לטלפון הנייד  והשימוש בהן עם ההתקדמות הטכנולוגית  פונקציות רבות  

ותקשורת לדוגמא, פעילות  אינטנסיבי ונפוץ יותר מאשר  הפעולה ה"מסורתית" של שיחה.

ברשתות חברתיות, ניווט אלקטרוני, גלישה באינטרנט.  פונקציות אלו דורשות רמת קשב 

גבוהה יותר מאשר טלפונים ניידים של הדורות הקודמים ולכן מגבירות רובן ככולן את הסיכוי 

להיסח דעת. כתוצאה, גדל היסח הדעת הקוגניטיבי ובנוסף עלול לגדול גם היסח הדעת 

)לדוגמא,  Texting-שפעולות הכרוכות ב רוב המחקרים מראיםי. החזותי, השמיעתי והידנ

מערבות יותר מפעולות אחרות סוגים שונים של היסח בזמן נהיגה , קריאה( תהקלדה, שליח

 מפעולות אחרותעוד יותר באופן משמעותי ות מעלו (Kinnear and  Stevens, 2015)דעת 

הראתה   (Caird et al., 2013)אנליזה -מטהלדוגמא, את הסיכון להתרחשות תאונה. 

 , כתלות בסוג הנהג164עד פי  1.73לים את הסיכון להתרחשות תאונה פי שמסרונים מע

להסטת העיניים מהכביש למשך  מביאמסרון ווחו שיד  Fitch et al., 2013. ותנאי הנהיגה

כמו שניות בפעולה  8-שניות בהשוואה ל 23-כ) יחסית לפעולות אחרות זמן גבוה ביותר

זמן התגובה של הנהגים השולחים מסרון כפול שדיווח   (Yager, 2013)מחקר נוסף (. חיוג

 ., גם בהימצאותו של ממשק קולייחסית למצב ללא שליחת מסרון

בישראל, . נוטים  להשתמש בטלפון הנייד החכם יותר מכל קבוצת גיל אחרת צעירים

ממשתמשי בטלפון החכם, בדומה  22%בישראל מהווה כ  18-24קבוצת הגיל לדוגמא, 

.  "Our Mobile Planet") 2013 ,  ;2012למרבית מדינות העולם המערבי )דרור וגרשון, 

נמצא  -המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה   -  NHTSA-בסקר שנערך בארה"ב עבור ה

מייל במהלך נהיגה יחסית לממוצע של  לשלוח מסרון אומקבוצה זו נוהגים  50%כי כמעט 

במחקר מקיף שנערך באוסטרליה נמצא  (.Tison et al., 2011בין כל משתתפי הסקר ) 18%

מהנהגים הצעירים שהשתתפו במחקר דווחו שהם נוהגים לשלוח ולקבל מסרונים   75%כי 

 מאוחריםמחקרים . AAMI, 2007)) 25מהנהגים מעל גיל   36%בעת הנהיגה בהשוואה ל
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 70%נוהגים לשוחח בטלפון הנייד ומעל  80%-אומדנים גבוהים יותר: כ , כצפוי, הראו

  . (O’Brien et al, 2014; Ehsani, et al., 2013) שולחים וקוראים מסרונים

כתוצאה משימוש בטלפונים ניידים  , ההשפעה השלילית של היסח הדעת של נהגים צעירים

מצאו שנהגים  Hosking et al. (2006)נבחנה באמצעות סימולטור נהיגה במספר מחקרים.  

פעמים יותר כאשר הם מקלידים  400%צעירים מסיטים את המבט מהכביש בזמן נהיגה 

מסרון יחסית למצב ללא הקלדה.  הקלדת המסרונים גרמה למספר גבוה יותר באופן מובהק 

 Stavrinos et al., 2013) (Hosking ;של סטיות מנתיב הנסיעה, יחסית למצב ללא הקלדה 

et al.,2006בנוסף, מחקר של  . Yannis et al. (2013)  בחן את השפעת הדיבור בנייד על

בתנאי מעבדה. במחקר נמצא כי זמני  19-29נהגים צעירים בגילאים  48הסיכון לתאונה של 

התגובה לאירועים קריטיים בזמן ניהול שיחה "קשה" ונהיגה גדלו באופן משמעותי ובעקבות 

  לתאונה. כך גם הסיכון

רוב הציבור בישראל,  כמו ברוב העולם המערבי, מודע להשלכות השליליות של היסח הדעת 

בזמן  בסמארטפוןעל מטלת הנהיגה אך יחד עם זאת מתקשה לעמוד בפיתוי ומשתמש 

מחקר של   .הזהה גם נהגים צעירים מודעים לסיכון יהאוכלוסילכלל בדומה  נהיגה.

Hamilton et al   שנערך עבורAAA Foundation for Traffic Safety  מצא ש  2013בשלהי

 -מהנהגים הצעירים חושבים שנהגים אחרים ששולחים מסרונים מסכנים אחרים  ו 84%

דיווחו   O’Brien et al. (2014)שיחה בטלפון מהווה סיכון לאחרים.  כי מאמינים  53%

חושבים שקריאת  40%, מסוכנת מאוד הקלדת מסרוןש חושביםמהנהגים הצעירים  62%ש

 . מסוכנת מאודעלולה להיות שיחת טלפון  אפילו חושבים ש 16%-ו מסרון היא כזו

בשנים האחרונות מפותחים פתרונות טכנולוגים שמטרתם להפחית את היסח הדעת של 

נהגים בזמן הנהיגה.  בעקרון, הרעיון המרכזי העומד בבסיס פתרונות אלה הוא להקטין  את 

השימוש בטלפון באמצעות  "השבתה" או "הגבלה" של פונקציות מסויימות בסמארטפון 

 בזמן נהיגה. 

אפליקציות מתקדמות יכולות לאפשר כיבוי של תכונות המכשיר וכך להגביל פעולות כמו 

הקלדת טקסט וחיוג  בזמן נהיגה. האפליקציות משנות את הממשק של המכשיר כדי למנוע 

מיותרת בעת הנהיגה. יחד עם זאת הן מאפשרות גמישות בבחירת גלישה ותקשורת 

הפונקציות שיהיו זמינות בזמן נהיגה )למשל, חיוג למספרי חירום ולמספרים מוגדרים 

מראש(. סוג נוסף של פתרונות מבוסס על הפיכת התקשורת עם הסמארטפון לקולית 

א ולכתוב אלא יכול "לדבר" עם )במקום ויזואלית או ידנית(. בשיטה זו הנהג אינו צריך לקרו

הסמארטפון. לכאורה, פתרון כזה נותן מענה להיסח הדעת הויזואלי והידני, אולם אינו נותן 

 ,Yagerמענה להיסח הדעת הקוגניטיבי, ואף עלול לעודד נורמות של שימוש מוגבר בטלפון

2013; NSC, 2010; He et al., 2013)  מחקר שנערך ב .)-  MITנות אלה אינם הראה כי פתרו

מונעים את היסח הדעת הויזואלי משום שמשתמשים רגילים להסתכל לטלפון הנייד גם 

 (. Reimer and Mehler, 2013כאשר האינטראקציה איתו היא קולית )

 ,.Albert et alרן נאור ) מכון פרסם לאחרונהש בסקר שבוצע במסגרת מחקריש לציין ש

מודעים לקיומן של אפליקציות בלבד מהנשאלים  שבעוד שפחות משני אחוזים נמצא( 2016

 הצהירו כי יהיו מוכנים להתנסות בהן.  50%-וטכנולוגיות להפחתת היסח דעת בנהיגה, כ

כיום, הפיתוי העומד בפני הנהגים ככלל להשתמש במגוון הפונקציות והפעולות המקוונות 

רטפון בקרב נהגים אין ספק שתופעת השימוש בסמאשמציע הסמארטפון  הוא גבוה מאוד. 
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צעירים הופכת לנפוצה יותר ויותר ופוגעת בצורה משמעותית בבטיחותם של נהגים אלה. 

 משתמשים מאסיביים בטלפון הניידהשילוב שנוצר אצל הנהגים הצעירים בהיותם, מחד, 

גבוהה ביותר, יוצר היא הה שמעורבותה בתאונות דרכים ימאידך, קבוצת אוכלוסיו  ,החכם

בשל נטייתם לשימוש יחד עם זאת,  .(Nemme and White, 2010) בטיחותית מהותיתבעיה 

 ,.Hamilton et al.,2013; Tison et al)בנהיגה יום וגם -מתקדמות בחיי היוםבטכנולוגיות 

 בנהיגה.בזמן , הם עשויים גם לאמץ טכנולוגיות להפחתת היסח דעת (2011

 

 מטרת המחקר 1.2
 

העל של מטרת (. 17-23מחקר זה מתמקד בשימוש בסמארטפון בקרב נהגים צעירים )גילאי 

של נהגים צעירים בטלפונים במהלך להפחתת השימוש הציע ולבחון דרכים להמחקר הינה 

 נהיגה ובכך להקטין את רמת הסיכון שלהם.

 הוגדרו המטרות הבאות: –על מנת להתמודד עם מטרת העל המאתגרת של מחקר זה 

והערכת הנכונות לקבלת  חקר דפוסי שימוש של נהגים צעירים בטלפון במהלך נהיגה .1

 טכנולוגיות להפחתת השימוש

 וגיבוש מדדים להצגתםלניטור דפוסי שימוש  ניתודולוגיה חדשתהצעה של מ .2

 להפחתת שונותטכנולוגיות  התערבויות של והאפקטיביות הישימות ה בפועל של בחינ .3

  השימוש

 

 שאלות המחקר 1.3
 

 ?מהם דפוסי השימוש של נהגים צעירים בסמארטפון בזמן נהיגה 

באיזה אפליקציות משתמשים בזמן : דפוסי השימוששאלה זו מתייחסת בעיקר למאפייני 

דפוסי מושווים וכו'. במסגרת שאלה זו נהיגה באיזו מידה, מתי )עצירה, נהיגה במהירות(, 

ונבחן הקשר בינם  בפועל לדפוסי השימוש המדווחים ע"י הנהגיםהשימוש המנוטרים 

 .לבין משתנים סוציואקונומיים ואישיותיים

  האם וכיצד טכנולוגיות להפחתת היסח דעת משפיעות על דפוסי השימוש של נהגים

 צעירים בסמארטפון בזמן נהיגה? 

ונות )למשל, בפועל דפוסי השימוש בסמארטפון תחת טכנולוגיות ש בשאלה זו נבחנים

ממשק קולי, השקטת צלילי התראות נכנסות והעלמת חלונות קופצים(. גם במסגרת 

דפוסי השימוש המנוטרים בפועל לדפוסי השימוש המדווחים ע"י מושווים שאלה זו 

ונבחנת השפעתם של משתנים  הנהגים על השפעת הטכנולוגיות השונות

 .סוציואקונומיים ואישיותיים

 ההתנסות הטכנולוגית  לאחר שהסתיימה סי השימוש בסמארטפון האם יש שינוי בדפו

 ?להפחתת היסח הדעת

שאלה זו עוסקת בשינוי בדפוסי השימוש בסמארטפון שנוצרו עקב ההתנסות 

בטכנולוגיות השונות, הן באמצעות בחינה של דפוסי השימוש בפועל והן באמצעות 

 דווח עצמי של הנהגים על התרשמותם מהטכנולוגיות. 
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 המחקרדו"ח מבנה  1.4
 

בפרט, למחקר מרכיבים רבים והוא מוצע במספר שלבים, לכל שלב מוצג דו"ח מסכם. 

  :הדו"ח הסופי על המחקר מחולק לשני חלקים

בשלבים הראשונים של המחקר ובנושאים שנלמדו  לקראת ביצוע ניסוי  יםעוסק 2-4פרקים 

תופעת הסחת הדעת מהסמאטרפון ובהיקפה, אופן סקר ספרות בנושא כולל  2פרק השטח. 

תופעת ההתמכרות לסמארטפון, ותמריצים לשינוי דן בהערכתה וטכנולוגיות למניעתה, 

 מוצגים ממצאי קבוצות מיקוד של נהגים צעירים בנושא 3בפרק התנהגות. לאחר מכן, 

נהגים צעירים  750רנטי מקיף שבוצע בקרב למעלה מ טמוצגים ממצאי סקר אינ 4ובפרק 

לבחינת הרגלי השימוש )המדווחים( בסמארטפון והנכונות לאימוץ פתרונות טכנולוגיים 

  .שונים

ניסוי שטח בשם  "מצב נהיגה".  בניסוי השתתפו  :את ליבת המחקר ריםמתא  5-6פרקים 

אישי שלו אפליקציה ייחודית נהגים צעירים, שכל אחד מהם התקין על הסמארטפון ה 260

למחקר. כל נהג צעיר השתתף במחקר במיוחד שפותחה והותאמה  ProtextMe ®בשם 

חודשים.  במהלך ניסוי השטח  נוטרו למעשה כל השימושים  שהנהגים עשו  4 -במשך כ

 פרקים אלה בסמארטפון בזמן הנהיגה,  גם כשהיו חשופים לפתרונות טכנולוגים שונים.  

גם לכלי המחקר שליוו את ניסוי  יםניסוי השטח על כל מרכיביו ומתייחס את יםמפרט

תוצאות ניסוי השטח וניתוחן, תוצאות  6פרק מתאר את המתודולוגיה,  5השטח. פרק 

דיון מציג  7פרק שאלוני הפתיחה והסיכום וניתוחן ותיאור ראיונות העומק. לסיכום, 

   ומסקנות.
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.סקר ספרות2  
 

אופן ו היקפה, תופעת הסחת הדעת מהסמאטרפוןסקר ספרות זה סוקר שלושה תחומים: 

הערכתה וטכנולוגיות למניעתה, תופעת ההתמכרות לסמארטפון, ותמריצים לשינוי 

 התנהגות.

 

 סח דעת בנהיגה ופתרונות טכנולוגייםיה 2.1
 

במיוחד עקב שימוש בטלפון הסלולרי, מהווה את אחד הנושאים  היסח דעת בנהיגה, 

מהנהגים בעלי טלפונים  70%המרכזיים בבטיחות בדרכים. סקר שנערך לאחרונה מצא כי 

(. AT&T, 2015סלולריים מעורבים באופן כלשהו בשימוש בטלפון הסלולרי במהלך הנהיגה )

פעולה שמערבות נמצא כי מכל סוגי הפעילויות הקשורות בשימוש בטלפון הנייד, 

היא  (texting while driving)"התעסקות" עם מסרונים כמו כתיבה, שליחה, קריאה, 

 ,Callaway et al., 2014, Dingus, 2014, Hedlundההתנהגות המסוכנת ביותר )

2011Klauer et al., 2014, Victor et al., 2014 מחקרים עדכניים מראים, כי אחת .)

שניות בממוצע, מה  23 -למשך כמן נהיגה היא הורדת העיניים מהכביש ההשלכות שלה בז

 ,Hedlund, 2011שמכפיל פי שניים את הסיכון להתרחשות תאונה או כמעט תאונה )

NHTSA, 2015 .) 

 

 2015-היסח הדעת במהלך נהיגה מהווה בעיה מרכזית בקרב נהגים צעירים. סקר שנערך ב

( אשר עשו שימוש בטלפון הנייד שלהם 16-24אי הראה שמספר הנהגים הצעירים )בגיל

בשנת  4.8% -ל  2007בשנת  1.0%-באופן אקטיבי בזמן נהיגה עלה באופן משמעותי מ

. במקביל, אחוז הנהגים הצעירים )אותה קבוצת גיל( אשר השתמשו בטלפון הנייד 2014

בשנת  5.8% –ל  2007בשנת  8.8% –למטרת שיחה ללא דיבורית ירד באופן משמעותי מ 

2014 (NHTSA, 2015ראה( ) Figure 1(. 

 

מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות קטלניות היו נהגים צעירים )גילאים  7%, רק 2014בשנת 

 13%-מסך כל הנהגים מוסחי הדעת ו 10%(. אך עם זאת, נהגים צעירים מהווים 15-19

 20-בטלפון הסלולרי. בנוסף, נהגים בשנות המהנהגים מוסחי הדעת אשר עשו שימוש 

מכלל  29%מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות. הם מהווים  24%לחייהם מהווים 

מכלל הנהגים שדעתם היתה מוסחת ושהשתמשו בטלפון  39% -הנהגים שדעתם מוסחת ו

 .) Figure 2 )ראה( NHTSA, 2016נייד בזמן התאונה הקטלנית )

 

 Carney ( בחנו באופן מקיף את נתוני המחקרים הנטורליסטיים לגבי 2016ועמיתים )

 2007תאונות אשר כללו פגיעות בינוניות וקשות ובהן היו מעורבים נהגים צעירים בין השנים 

אשר כוללות סוגים אפשריים  58.5%. התוצאות מצביעות על ממוצע תאונות של 2015-ו

שניות שקדמו לתאונה. בקרב התאונות הקשורות ה 6של הסחות דעת אשר התרחשו במהלך 

בשימוש בטלפון הנייד, אחוז הנהגים אשר הפעילו או הסתכלו על הטלפון הנייד בזמן נהיגה 

עלה בצורה משמעותית עם השנים, וזאת בניגוד לנהגים אשר השתמשו בטלפון הנייד 
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(. 7.29 – 1.15ך: סמ-; עם רווח בר4.22%למטרת דיבור בלבד. )אחוז העלייה השנתי הינו 

 (. p=0.0262β ,0.1715=אחור )-העלייה המשמעותית ביותר קשורה לתאונות חזית

 

בזמן נהיגה ואת    texting while driving-פרק זה  מציג את הבעייתיות של תופעת ה

היקפה. בנוסף, נסקרת הספרות הקיימת לגבי השיטות למדידת התופעה  והכלים  אשר 

ל הסחות דעת בזמן נהיגה והשפעותיה השליליות על הבטיחות. מאפשרים את המדידה ש

בהמשך יסקרו פתרונות אפשריים לבעיה, בעיקר מתחום האפליקציות. עבור כל פתרון יוצגו 

  השיטה, כלי המדידה בו נעשה שימוש והאם ניתן ליישמו בפועל.

 

 ומתארת המחקרים מקורות את המסכמת( Table 1)ראה  טבלה כוללת הספרות סקירת

, פירוט ביתר. האפשריים הפתרונות של העיקריות והתוצאות המדידה כלי, השיטות את

( 3) -ו כלים( 2(, )נטורליסטי מחקר או מאובזר רכב, סימולטור) שיטה( 1) כוללת הטבלה

 . עיקריות תוצאות

( 1) וכוללת האפשריים הפתרונות של הספרות סקירת את מסכמת (Table 2)נוספת  טבלה

 ממשק, חסימה – מודליות כולל סלולרית או רכבית-תוך אפליקציה) הפתרון סוג( 2, )שיטה

 הפתרון האם) הנהג מצד להטמעה ונכונות אפקטיביות( 3)-ו( אוטומטי מענה/פידבק או קולי

 (.ישים

 

 פרק זה כתוב בשפה האנגלית.

 

 

2.1.1 Introduction 

 

A recent survey found that 70% of the drivers who own a smartphone engage 

in some type of cell phone use while driving (AT&T, 2015). Of the many types 

of mobile device related activities, texting was found to be the most risky 

behavior (Callaway et al., 2014, Dingus, 2014, Hedlund, 2011, Klauer et al., 2014, 

Victor et al., 2014). Recent studies show that texting result in drivers taking their 

eyes off the road for an average of 23 seconds total and increase the risk of a 

crash or near-crash by two times (Hedlund, 2011, NHTSA, 2015). 

For teens, distracted driving has been identified as a particularly large problem. 

Recent survey (NHTSA, 2015) indicated that the number of young drivers (aged 

16 - 24) who visibly manipulated their phones while driving has increased 

significantly, from 1.0% in 2007 to 4.8% in 2014. Concurrently, the percent of 

young drivers (same age group) using hand-held cell phone has been 

significantly reduced from 8.8% in 2007 to 5.8% in 2014. See Figure 1 (NHTSA, 

2015).  
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a 

 
b 

 

Figure 1: Hand-held cell phone use by age 

a) Driver Hand-Held Cell Phone Use by Age, 2005–2014  

 b) Drivers Visibly Manipulating Hand-Held Devices by Age, 2005–2014 

Source: NHTSA, 2015 

 

In 2014, only 7% of the drivers involved in fatal crashes were teen drivers (15 to 

19 years old) however they account for 10% of the total distracted drivers and 

13% of all the distracted drivers using cell phones. Furthermore, drivers in their 

20s were 24% of drivers involved in all fatal crashes, but were 29% of the 

distracted drivers and 39% of the distracted drivers that were using cell phones. 

See Figure 2 (NHTSA, 2016). 
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Figure 2: Percent Distribution of Drivers Involved in Fatal Crashes by Age, 

Distraction, and Cell Phone Use 

Source: NCSA, FARS 2014 (ARF) in NHTSA (2016) 

 

Carney et al., (2016) conducted an extensive investigation of naturalistic crash 

data of moderate to severe collisions that involved teenage drivers between 

2007 and 2015 (see Figure 3).  The results show an average of 58.5% of crashes 

containing some type of potentially distracting behavior during the six seconds 

prior a crash.  

 

 
Figure 3: Trends associated with cell phone use 

Source: Carney et al., (2016) 

 

Among the cell phone related crashes, drivers operating or looking at the cell 

phone proportion, as opposed to talking or listening, increased significantly 

over these years (annual change was 4.22%; 95% Confidence Interval: 1.15 – 

7.29 percentage points per year), with significant increase of rear-end crashes 

(β=0.1715, p=0.0262).  
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This introduction details the problem of texting while driving phenomenon and 

its extent. Furthermore, we will review the literature regarding methods used to 

investigate this problem and common measurements of driving distractions. 

The following paragraph will detail known solutions, mainly apps-based, within 

driving and other domains. For each solution we will discuss the method, 

measurements, acceptance and main results, if applicable.   

 

Methods and measurements of distracted driving 
 

There is no doubt that using a smartphone, and specifically texting while 

driving,  is a risky behavior which leads to poorer driving performance. Texting 

and driving behaviours measurements, either by using driving simulator (e.g., 

Basacik et al., 2011, Monement et al., 2015, Terken et al., 2011, Yannis et al., 

2013) or through a naturalistic driving study (Fitch et al., 2013), indicated that 

drivers have difficulties to control lateral position, and increased reaction time. 

Yet, drivers who text and drive tend to slow down to compensate distractions 

(Knapper et al., 2014) and increased headway (Basacik et al., 2011, Fitch et al., 

2013, Terken et al., 2011, Yannis et al., 2013). A recent study (He et al., 2015b) 

investigated the mutual influences of driving and texting in a simulator. They 

found that texting while driving increased variability in lane position. In 

addition, driving impaired texting by increasing texting completion time, 

texting errors, and also reduced key entry speed.  

 

In Owens et al., (2011), an evaluation of driving performance while texting via 

handheld mobile phones and by using an in-vehicle texting system in an 

instrumented car, was presented. Results indicated that using handheld phones 

to send and receive text messages had higher mental demand, more frequent 

and longer glances away from the roadway, and degraded steering measures 

compared to baseline. Using the in-vehicle system to send messages (through 

steering-wheel-mounted buttons displaying a set of 15 pre-programmed 

messages) showed less performance degradation, but still had more task-

related interior glance time and higher mental demand than baseline, while 

using the incoming messages system’s text to speech functionality showed no 

differences from baseline.  

Studies also measured drivers' behaviour rather than driving performance, e.g., 

Number of errors (Iqbal et al., 2011) or Number of calls and text messages per 

mile driven (Creaser et al., 2015b).  

Table 1 summarizes the main results of the above mentioned studies. 
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2.1.2 Solutions 

  

Texting and other usages of smartphone while driving appear to be a major 

issue in safety research. Several kinds of solutions to the texting while driving 

problem were investigated and implemented, starting from bans or legislated 

rules that restrict usage and up to emerging technological solutions. Some of 

the current technological solutions, which involve different types of interactions 

with the driver, are doubtful due to high cognitive demand they might impose 

on drivers and the severity of their potential impact.  

Using phone apps to monitor young drivers' behaviour and mitigate risky 

driving, is of growing interest. However, the willingness to use such 

technologies is essential for its penetration. Kervick et al. (2015) tested a novel 

structural model of willingness to use Smartphone Driver Support Systems. 

They found that perceived gains and social influence factors had significant 

direct effects on Behavioural Intention (BI). Perceived risks and social influence 

also had significant indirect effects on BI, as mediated by perceived gains. 

Another study (Poormohammadroohafza & Keuntje, 2014) investigated drivers' 

perceptions of car infotainment systems and found it slightly positive. 

Influencing factors of the BI to use such systems were: Task-technology-fit, 

usefulness, ease of use, risk and costs. However, the perceived risk seems to 

have no direct influence. Kujala et al., (2016) investigated the effects of context-

sensitive smartphone application-based distraction warnings on drivers' in-car 

glance behaviors and acceptance. They found that location-based distraction 

warnings of high demanding driving situations ahead can help drivers evaluate 

situational demands while interacting with complex driving tasks and to place 

more attention on the road. The context-sensitive warning application was well 

accepted by the drivers.  

Some drivers prefer to use their smartphones rather than vehicle embedded 

systems. The reasons for this preference are not fully understood. Reimer et al., 

(2015) suggested few contributing factors; familiarity with the smartphone, 

Bluetooth difficulties of connecting the smartphone to the vehicle, the need to 

acquire additional mental models for the vehicle embedded systems, and the 

desire for the most recent technologies. In this report we focus on smartphone-

based apps which can be downloaded voluntarily and can be categorized into 

different types (e.g., blocking, voice control, feedback and automatic response). 
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Blocking 

  
Blocking apps prevent or limit drivers from using common features of the 

mobile phone such as: calling, texting, reading and prevention of various 

notifications. Funkhouser & Sayer (2013) investigated drivers' behaviour while 

implementing cell phone blocking applications. They implemented two custom 

applications and 44 participants who use to drive as part of their job. The results 

show that fewer incoming calls at 'non-zero' speeds during the blocking period 

were answered, participants placed outgoing calls at lower speeds and more 

calls at zero speed during the blocking period. Mostly, participants were neutral 

regarding the safety benefits from the cell phone blocking applications. A 

recent study (Ebel, 2015) included three groups of teen drivers – (1) a control, 

(2) a bi-directional video camera which kept records of all high-risk driving 

events, for later parental/driver review, and (3) a camera plus a programmable 

device that blocked all calls and texts on smartphones linked via an app to the 

car's ignition. Those who drove cars outfitted with either the camera alone or 

the camera plus the phone-blocking technology saw their frequency of high-

risk driving events drop by almost 80%. In a naturalistic study, Creaser et al., 

(2015a, b) compared 'texting and driving' behaviour of young drivers, including 

a control group and two treatment groups; the first group used driver support 

application on a smartphone that also block phone usage, and the second 

group used the same application which also reported back to their parents. 

They found that both treatment groups made significantly fewer calls and texts 

per mile driven compared to the control group. Moreover, monitoring 

applications that comprise forcing functions, for example, by blocking mobile 

devices' usage while driving, are useful at reducing risky driving behaviors in 

novice drivers mostly when combined with parental feedback. They also found 

that although blocking smartphone use while driving can be effective at 

mitigating calls and texts, novice teen drivers might find ways around, e.g.; 

bypass the blocking system by using background applications or using friends' 

phone while driving when they can't use theirs. 

Prohibiting communication while driving by completely blocking smartphone 

interaction is apparently not a good idea because there are also substantial 

uses of it (e.g., emergency calls, navigation usage) and thus young drivers will 

probably not accept such solutions. The acceptance and willingness of drivers 

to install phone blocking applications voluntarily is likely to be low (TRL, 2015). 

Therefore, other alternatives of apps, such as partially (e.g. context based) 

blocking phone interaction, changing the interface with the driver or apps 

which provide feedback to the people who try to communicate with the driver 

should be considered. 
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Voice control 

  
Voice control includes either voice-to-text (V2T) or text-to-speech (T2S) 

interfaces. It enables "Eyes on the road and hands on the wheel". The effect of 

voice control interface on drivers behavior was investigated in numerous 

studies, either of in-vehicle systems (Mehler et al., 2015, Reimer et al., 2013, 

2015) or applications-based (Brumby et al., 2011, Eriksson et al., 2014, He et al., 

2014, Strayer et al., 2015a, Yager, 2013). It was concluded that voice interfaces 

are not necessarily free of visual-manual demands on attentional resources and 

might create high levels of cognitive workload (e.g., Mehler et al., 2015, Reimer 

et al., 2013). Cooper & Strayer (2015) evaluated the mental demands of a small 

set of auditory-vocal vehicle commands infotainment systems. They found that 

well executed voice systems impose little additional cognitive demand while 

poorly executed systems may significantly elevate workload. 

Reimer et al., (2015) found that voice interfaces, either in embedded system or 

on portable devices, place fewer visual demands on the driver than manual 

interfaces. They also emphasized that different system designs can significantly 

affect not only the demands placed on drivers but also the successful 

completion of tasks. A recent study indicated long-lasting residual costs of 27 

seconds to return to single-task baseline levels of performance after in-vehicle 

infotainment system interaction had terminated (Strayer et al., 2015b). He et al., 

(2015a) tested driving performance whereas drivers had three different texting 

interfaces: manual smartphone interaction, and two vocal (voice to text) 

interactions; one with smartphone, and the other with Google Glass (as a 

monocular optical Head-Mounted Display). They found that the manual 

interaction produced worse driving performance, e.g.; leading to more lane 

excursions and variable vehicle control, and higher workload. Texting using 

Google Glass produced fewer lane excursions, more braking responses, and 

lower workload compared to voice to text condition using smartphone. All 

forms of texting impaired driving performance (e.g., speed, lane position, break 

response, headway) compared to undistracted driving. Texting entry length was 

measured by looking at the average number of characters in each text message. 

Analysis revealed that significantly less characters were entered while driving 

and manually texting compared to other four conditions: driving and texting 

with vocal interface, driving and texting by Google Glass interface, manually 

texting only, and texting using Google Glass. 

Brumby et al., (2011) suggested implementing applications with a single output 

modality, by presenting audio output and disabling visual output, which 

dictates text messages whereas not presenting the message on the phone’s 

screen.  
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Yager (2013) compared three options of texting while driving an Instrumented 

vehicle: manual entry, and two voice-to-text mobile applications; Siri (iPhone), 

and Vlingo (Android). His results revealed that all texting methods while driving 

impaired drivers' reaction times and eye gazes ahead compared to driving only 

condition. Additionally, it took drivers longer to complete the same texting task 

using the voice-to-text applications than it did when texting manually, though 

Siri produced the fewest errors.  

Albeit voice control is preferred to handheld manual interface while driving (He 

et al., 2015a), yet it is essential to verify well implementation of such interfaces 

to mitigate drivers distraction.  

 

Feedback and automatic response 

  
There are two forms of feedback, either by reporting drivers or other relevant 

authority (e.g. drivers' parents) on their behaviours or alternatively, automatic 

response to the caller (or texter) about the driving situation. Most people are 

lack of self-monitoring skills thus it is often hard for them to change their 

inferior habitual behavior (Hermsen et al., 2016). Technologies can facilitate 

self-monitoring by delivering feedback on undesired habitual behavior. 

Hermsen et al., (2016) analyzed the results of 72 studies where technology-

based feedback attempted to change different undesired habits. A vast majority 

of these studies found that feedback through digital technology is an effective 

way to disrupt habits, regardless of target behavior or feedback technology 

used. Kervick et al., (2014) examined the impact of Phone App’ Driver Monitors 

(PADM) use on young driver behaviour (speeding violations and mean speed). 

These smartphone apps provided real-time, in-vehicle feedback and summary 

reports. They compared five different groups – drive only (as control), 

monitored, monitored with audio alerts for unsafe driving, monitored and 

financial incentive for safe driving, and lastly, all three interventions - 

monitoring, alerts and financial incentive. "The results identify the optimal 

medium for successfully moderating young driver speeding, and the potential 

roles of PADM feedback and financial incentives in improving this risky health 

behaviour are discussed". 

Few systems were designed to provide alternative interactions and auditory 

feedback to the driver (e.g., Blind-Sight, Negotiator, Taming of the Ring, and 

Quiet Calls. See Lindqvist & Hong, 2011). Though, these approaches might 

interrupt the driver (as a callee or a textee) by the caller. Other alternative to 

mitigate drivers' distractions is by postponing the notification delivery time or 

transferring the responsibility to the caller. This could be reached by letting the 

system or the other person know that the driver is busy driving. Lindqvist & 

Hong (2011) developed a context-aware Android app that offers three 
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concepts: 'burden-shifting' (to the caller), 'time-shifting' (delivery time for 

messages), and 'activity-based sharing' to reduce driver distraction. This can 

give callers appropriate information about drivers' context without them 

needing to answer, or let callers communicate with the drivers when the 

situation is appropriate, it also offers delay messages and to send pre-planned 

automatic respond.  

In most cases the person outside the car cannot understand the current driving 

situation of the driver. As a matter of fact, by allowing callers (or texters) to have 

the callee (or textee) context information issues such as privacy and 

subsequently acceptance are raised. 

   

Examples of other solutions to mitigate smartphone-based distractions 

  

Ko et al., (2016) designed an application named "Lock n’ LoL" to help users focus 

on their group activities and limit their smartphone usage together. As a result, 

a synchronous social awareness is provided which can mitigate social 

vulnerability due to smartphone distraction.  

Böhmer et al. (2014) designed an incoming calls interface which allow users to 

postpone calls. They found that a multiplex by way of a smaller partial screen 

notification works best, people can continue with their primary task while being 

aware that there is a caller on the line.  

Iqbal et al. (2011) investigated the effectiveness of auditory alerts of upcoming 

critical road conditions which consequently put calls on hold. Participants were 

either driving, conversing or both. The design included two intervention modes 

(short and long messages), putting calls on hold (or not), and two intervention 

timing (immediate or deferred). They found that such context-sensitive 

mediation systems reduce driving errors and the shared-situations alerts are 

more effective than general alerts. Moreover, Drivers mostly preferred the short 

message delivered at a breakpoint with the call put on hold, while callers mostly 

preferred the shorter message delivered at a breakpoint with the call not put 

on hold. Both drivers and callers least preferred the immediate, longer 

messages with the call on hold option. Drivers experienced the intervention and 

could perceive its benefits on driving performance more than the callers, who 

only experienced its effect on the conversation. 

Okoshi et al., (2015) proposed a middleware named 'Attelia' - which proved to 

decrease cognitive load by identifying breakpoints in users' interaction and 

delivering notifications at these moments. Similarly, Park et al., (2016) 

suggested a social context-aware smartphone notification management system 

to wisely push notifications on smartphones in order to mitigate distractions 

during social interactions. 

Schneeberger et al., (2015) presented an automotive interaction concept called 

GetHomeSafe that allows drivers to book hotels or browse the internet safely 

while driving. GetHomeSafe is consisted of a natural speech dialog system and 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81500664504&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=792517562&cftoken=38329654
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a graphical user interface both adapted to drivers' needs. The results indicated 

a safer usage of GetHomeSafe compared to a mounted tablet apps.  The 

GetHomeSafe interaction concept received favorable usability ratings in this 

real-car driving study. 

 

2.1.3 Summary  

 

The literature review reveals varied evidence concerning the extent of texting 

among young drivers. According to NHTSA (2015) ten percent of all drivers 15 

to 19 years old involved in fatal crashes were reported as distracted at the time 

of the crashes. This age group has the largest proportion of drivers who were 

distracted at the time of the crashes. Drivers in their 20s are 23 percent of drivers 

in all fatal crashes, but are 27 percent of the distracted drivers and 38 percent 

of the distracted drivers who were using cell phones in fatal crashes. The 

percentage of text-messaging or visibly manipulating handheld devices while 

driving increased from 1.7 percent in 2013 to 2.2 percent in 2014. Since 2007, 

young drivers (ages 16 to 24) have been observed manipulating electronic 

devices at higher rates than older drivers, showing more risky behaviour 

(NHTSA, 2015). 

Texting while driving impair driving performance by increasing variability in 

lane position, and increased reaction time. On the other hand, drivers reduce 

speed and increase headway to compensate the distraction.  

Based on existing knowledge and expert opinions, a recent report (TRL, 2015) 

provided an overview of technology-based countermeasures, the most 

essential system characteristics and their supposed safety effects. The experts' 

assessment suggests relatively high impacts from actions concerning safer 

product design, better integration between nomadic devices and vehicles and 

the banning of products that are inherently distracting. The conclusions are that 

distraction prevention measures (e.g., phone blocking systems) and distraction 

mitigation measures (e.g., distraction warning systems) are preferred to systems 

that present warnings regarding impending collisions; however the latter 

technologies are more mature, and have greater supporting evidence for 

effectiveness, making them a better short term alternative for policy focus.  

Apparently, drivers do not always obey legislative rules that restrict usage of 

smartphones while driving.  Furthermore, they do not accept blocking solutions 

and find ways around. Limiting communication while driving might delay 

emergency calls or prevent navigation usage which again generate negative 

perceptions of such apps. Therefore other alternatives should be considered.  

The option of using voice control applications to enables "Eyes on the road and 

hands on the wheel", was investigated. It was found that voice control is less 
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likely to distract drivers than manual interfaces, but it creates high levels of 

cognitive workload nevertheless.  

Future technologies may assist in diminishing the texting while driving 

phenomenon, by removing the responsibility of driving to the vehicle. Drivers 

will not need to dedicate their attention to the road and can continue to text 

while driving without a threat to themselves and their surroundings. Meanwhile 

we need to find other solutions to help drivers mitigate the distractions due to 

texting while driving.   

The literature review revealed very few studies on transferring the responsibility 

to the callers or texters by automatic response which informs about the driver 

situation.   

Table 1 summarizes the literature review of common measures, methods and 

main results of potential solutions including (1) Methods (a simulator, 

instrumented vehicle or naturalistic study), (2) Measurements, and (3) Main 

Results. Table 2 summarizes the literature review of potential solutions 

including (1) Methods, (2) Solution types (in-vehicle or smartphone 

applications, and the modality – blocking, voice control or feedback / automatic 

response) and (3) Effectiveness and Acceptability (if applicable). 
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Table 1 - Measures, methods and main results 

Reference  Method  Measures Main Results 

Reimer, B., Mehler, B., Reagan, I., 

Kidd, D., & Dobres, J. (2015). / 

Mehler, B., Kidd, D., Reimer, B., 

Reagan, I., Dobres, J., & McCartt, 

A. (2015). /   

Reimer, B., Mehler, B., Dobres, J., 

& Coughlin, J. F. (2013) 

Instrumented car Task time and major wheel reversals  

Speed (and SD) 

Task error rates  

Task Completion Time 

Visual Demand - off-road glance time 

The smartphone largely 

outperformed the 

embedded vehicles’ 

voice systems in task 

time and various 

metrics of visual 

engagement for the 

destination address 

entry task, and showed 

a smaller reduction in 

total off-road glance 

time when placing calls 

using voice input 

compared with manual 

input. Average task 

completion time for 

contact calling using 

the smartphone was 

shorter than when 

using Sensus but not 

different from MyLink. 

Voice interfaces offer a 
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less visually demanding 

way to access and input 

information than 

manual alternatives. 

When drivers choose to 

engage in contact 

calling, the embedded 

vehicle voice interfaces 

was the most 

advantageous method. 

For destination address 

entry, these benefits 

were not as clear. 

Owens, J. M., McLaughlin, S. B., 

& Sudweeks, J. (2011). 

Instrumented car Steering wheel position variance,  

Maximum steering wheel velocity, and 

number of steering wheel reversals greater 

than 5◦.  

Total task duration,  

Total number of task-related interior 

glances,  

Total task-related interior glance duration, 

and longest task-related single-glance 

duration. 

Subjective mental demand 

Handheld text message 

sending and receiving 

resulted in higher 

mental demand, more 

frequent and longer 

glances away from the 

roadway, and degraded 

steering measures 

compared to baseline.  

Using the in-vehicle 

system to send 

messages showed less 
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performance 

degradation, but still 

had more task-related 

interior glance time 

and higher mental 

demand than baseline; 

using the system’s text-

to-speech functionality 

for incoming messages 

showed no differences 

from baseline. 

Creaser et al., (2015a, b) Naturalistic Number of calls made by the teenage driver 

per mile driven 

Number of text messages sent by the teen 

driver per mile driven. 

Drivers who used a 

phone-based blocking 

application, with or 

without feedback to 

their parents about 

monitored risky 

behaviors (e.g., 

speeding), made 

significantly fewer calls 

and texts per mile 

driven compared to the 

control group.  

Fitch, G. M., Soccolich, S. A., 

Guo, F., McClafferty, J., Fang, Y., 

Naturalistic  Percentage of Total Eyes Off Road Time  

Speed ( and SD) 

Texting was found to 

increase the mean 
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Olson, R. L., ... & Dingus, T. A. 

(2013).  

Headway (and SD) 

Reaction time 

Time-to-Collision (TTC) 

Lane Change 

Lane Position 

Peak Deceleration 

Scanning  

Violations   

percentage of Total 

Eyes Off Road Time.  

Text messaging was 

performed at a 

significantly greater 

headway than during 

baseline.  

Text messaging was 

significantly longer in 

low driving task 

demands than in high 

driving task demands. 

Eriksson, A., Lindström, A., 

Seward, A., Seward, A., & 

Kircher, K. (2014). 

Simulator  Number of hazard reports initiated by 

pressing the touch screen. 

Drivers employ 

compensatory 

strategies when making 

speech-based hazard 

reports, the strategy is 

dependent on the 

complexity of the traffic 

situation. Overall 

reported workload 

does not increase when 

using a speech-based 

hazard reporting 

system. 
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He, J., Chaparro, A., Nguyen, B., 

Burge, R., Crandall, J., Chaparro, 

B., and Cao, S. (2014). 

He, J., Choi, W., McCarley, J. S., 

Chaparro, B. S., & Wang, C. 

(2015a). 

He, J., Chaparro, A., Wu, X., 

Crandall, J., & Ellis, J. (2015b). 

Simulator  Brake response time and rate,  

Headway distance (mean and SD)  

Speed (mean and SD). 

Lane position (Mean and SD). 

Texting accuracy and number of texting 

entries. 

Results showed that 

both speech-based and 

handheld text entries 

impaired driving 

performance relative to 

the drive-only 

condition by causing 

more variation in speed 

and lane position. 

Handheld text entry 

also increased the 

brake response time 

and increased variation 

in headway distance. 

Text entry using a 

speech-based cell 

phone was less 

detrimental to driving 

performance than 

handheld text entry. 

Speech-based text 

entry task significantly 

impaired driving 

compared to the drive-

only condition. 
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Terken, J., Visser, H. J., & 

Tokmakoff, A. (2011). 

Simulator  No. of collisions and near collisions, Average 

speed and speed variability, and Average 

headway and headway variability 

Drivers increased the 

headway when 

performing an 

additional task. Drivers 

felt that driving only 

was safest, and that 

voice-enabled 

interaction was safer, 

enabled better 

concentration and a 

better driving 

performance than 

handheld interaction. 

Yannis, G., Laiou, A., 

Papantoniou, P., & Gkartzonikas, 

C. (2013). 

Simulator  Speed, Headways and Accident probability SMS reading and 

writing during driving, 

increased the accident 

probability despite a 

reduction in speed.  

SMS reading and 

writing were also found 

to increase headways in 

either moderate or 

heavy traffic conditions. 

Iqbal et al. (2011) Simulator  The number of errors with turning and 

collisions.  

Intervention with more 

explicit messages about 
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The number of missed red lights & stop 

signs, and roadside excursions. 

upcoming critical 

conditions was effective 

in reducing turning 

errors and collisions, 

compared to situations 

with no intervention. 

No effects of additional 

load on the driver were 

found. The benefits on 

driving were traded off 

with a corresponding 

slowing down of the 

conversation. 

 

  



51 
 

Table 2 –Solutions and their acceptability  

Reference  Method  Solution Type Effectiveness and 

Acceptability 

Ko et al., (2016) Survey + In situ Deployment 

Study 

Application  

 Blocking  

976 users engaged in 10,365 

hours of limiting over the 

campaign period.  

Results indicated that the app 

(Lock n’ LoL) helped users 

manage distractions in their 

primary activities (e.g. eating, 

studying, etc.), and social 

interactions. 

Users who frequently limited 

their use tended to reveal their 

limiting behaviors in diverse 

situations for diverse purposes 

rather than frequent trials in 

limited contexts. 

Böhmer et al. (2014) A controlled lab study + 

A naturalistic study 

Application  

 'Feedback'  

The app (CallHeads) was 

publicly released during 2013 

and is now available on 

Google Play with tens of 

thousands downloads. Its rate 

is 3.9 (1,568 reviewers). 
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Iqbal et al. (2011) Simulator  context-sensitive mediation 

systems 

 shared-situations alerts 

Drivers showed strong 

preference towards 

interventions while callers, 

who did not directly benefit 

from interventions, were more 

neutral about the need for 

interventions while driving 

and conversing. 

Okoshi et al., (2015) Controlled  user study + In-

The-Wild user study 

Application  Notifications delivered at 

breakpoint timings identified 

in real-time by Attelia, 

resulted in cognitive load 

levels that were 33% less than 

notifications delivered at 

random moments, and 

decreased the response time 

to the notification by 12%.  

Schneeberger et al., (2015) Real-car driving study Application  

 voice control  

The GetHomeSafe interaction 

concept received favorable 

usability ratings. 

Kujala, T., Karvonen, H., & 

Mäkelä, J. (2016) 

Test track + Survey  Application  

 

Survey results indicated that 

context-sensitive distraction 

warnings for drivers achieve 

high levels of trust, perceived 

usefulness, and acceptance. 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81500664504&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=792517562&cftoken=38329654


53 
 

References 

 

1. AT&T (2015). Smartphone use while driving grows beyond texting to 

social media, web surfing, selfies, video chatting. Retrieved from  

http://about.att.com/story/smartphone_use_while_driving_grows_beyond_texti

ng.html 

2. Basacik, D., Reed, N., & Robbins, R. (2011). Smartphone use while driving: 

a simulator study. IHS. 

3. Böhmer, M., Lander, C., Gehring, S., Brumby, D. P., & Krüger, A. (2014). 

Interrupted by a phone call: exploring designs for lowering the impact of call 

notifications for smartphone users. In Proceedings of the SIGCHI Conference on 

Human Factors in Computing Systems (pp. 3045-3054). ACM.  

4. Brumby, D. P., Davies, S. C., Janssen, C. P., & Grace, J. J. (2011, May). Fast 

or safe?: how performance objectives determine modality output choices while 

interacting on the move. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human 

Factors in Computing Systems (pp. 473-482). ACM. 

5. Callaway, J., Rushing, S., & Stallmann, A. (2014). Fatal Distraction 

6. Carney, C., McGehee, D., Harland, K., Weiss, M., & Raby, M. (2016). Using 

Naturalistic Driving Data to Examine Teen Driver Behaviors Present in Motor 

Vehicle Crashes, 2007-2015. Washington, DC: AAA Foundation for Traffic Safety. 

7. Cooper, J. M., & Strayer, D. L. (2015). Mental Workload of Voice 

Interactions with 6 Real-World Driver Interfaces. In 8th International Driving 

Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training, and Vehicle 

Design. 

8. Creaser, J. I. (2015a). Effectiveness of a Smartphone-based Driver 

Support System for Reducing the Frequency of Risky Driving Behaviors in 

Novice Teenage Drivers (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF MINNESOTA). 

9. Creaser, J. I., Edwards, C. J., Morris, N. L., & Donath, M. (2015b). Are 

cellular phone blocking applications effective for novice teen drivers? Journal 

of safety research, 54, 75-e29. 

10. Dillow, M. R., Walsh, A. G., Spellman, F., & Quirk, M. (2015). Testing the 

Risk Perception Attitude Framework in the Context of Texting While Driving. 

Communication Research Reports, 32(2), 132-142. 

11. Dingus, T. A. (2014). Estimates of prevalence and risk associated with 

inattention and distraction based upon in situ naturalistic data. Annals of 

advances in automotive medicine, 58, 60. 

12. Ebel (2015) http://www.reuters.com/article/2015/04/27/us-teen-

driving-blockedphones-idUSKBN0NI25V20150427 

13. Eriksson, A., Lindström, A., Seward, A., Seward, A., & Kircher, K. (2014). 

Can User-Paced, Menu-free Spoken Language Interfaces Improve Dual Task 

Handling While Driving?. In Human-Computer Interaction. Advanced 

Interaction Modalities and Techniques (pp. 394-405). Springer International 

http://about.att.com/story/smartphone_use_while_driving_grows_beyond_texting.html
http://about.att.com/story/smartphone_use_while_driving_grows_beyond_texting.html
http://www.reuters.com/article/2015/04/27/us-teen-driving-blockedphones-idUSKBN0NI25V20150427
http://www.reuters.com/article/2015/04/27/us-teen-driving-blockedphones-idUSKBN0NI25V20150427


54 
 

Publishing. 

14. Funkhouser, D., & Sayer, J. R. (2013). Cell phone filter/blocker 

technology field test (No. DOT HS 811 863). 

15. He, J., Chaparro, A., Nguyen, B., Burge, R. J., Crandall, J., Chaparro, B., ... & 

Cao, S. (2014). Texting while driving: Is speech-based text entry less risky than 

handheld text entry?. Accident Analysis & Prevention, 72, 287-295. 

16. He, J., Choi, W., McCarley, J. S., Chaparro, B. S., & Wang, C. (2015a). 

Texting while driving using Google Glass™: promising but not distraction-

free. Accident Analysis & Prevention, 81, 218-229. 

17. He, J., Chaparro, A., Wu, X., Crandall, J., & Ellis, J. (2015b). Mutual 

interferences of driving and texting performance. Computers in Human 

Behavior, 52, 115-123. 

18. Hedlund, J. (2011). Distracted Driving: What Research Shows and What 

States Can Do. 

19. Hermsen, S., Frost, J., Renes, R. J., & Kerkhof, P. (2016). Using feedback 

through digital technology to disrupt and change habitual behavior: A critical 

review of current literature. Computers in Human Behavior, 57, 61-74. 

20. Iqbal, S. T., Horvitz, E., Ju, Y. C., & Mathews, E. (2011). Hang on a sec!: 

effects of proactive mediation of phone conversations while driving. 

InProceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems (pp. 463-472). ACM. 

21. Kervick, A. A., Hogan, M. J., O’Hora, D., & Sarma, K. M. (2015). Testing a 

structural model of young driver willingness to uptake Smartphone Driver 

Support Systems. Accident Analysis & Prevention, 83, 171-181. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300312 

22. Kervick, A. A., O’Hora, D., & Sarma, K. M. (2014). Testing the Effects of 

Real-Time Smartphone Alerts and Financial Incentives in Moderating Young 

Driver Speeding. European Health Psychologist, 16(S), 794. 

http://openhealthpsychology.com/ehp/index.php/contents/article/view/585 

23. Klauer, S. G., Guo, F., Simons-Morton, B. G., Ouimet, M. C., Lee, S. E., & 

Dingus, T. A. (2014). Distracted driving and risk of road crashes among novice 

and experienced drivers. New England journal of medicine, 370(1), 54-59. 

24. Ko, M., Choi, S., Yatani, K., & Lee, U. (2016, May). Lock n’LoL: Group-based 

Limiting Assistance App to Mitigate Smartphone Distractions in Group 

Activities. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in 

Computing Systems (pp. 998-1010). ACM. 

25. Kujala, T., Karvonen, H., & Mäkelä, J. (2016). Context-sensitive distraction 

warnings–Effects on drivers׳ visual behavior and acceptance. International 

Journal of Human-Computer Studies, 90, 39-52. 

26. Lindqvist, J., & Hong, J. (2011). Undistracted driving: a mobile phone that 

doesn't distract. In Proceedings of the 12th Workshop on Mobile Computing 

Systems and Applications (pp. 70-75). ACM. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300312
http://openhealthpsychology.com/ehp/index.php/contents/article/view/585


55 
 

27. Mehler, B., Kidd, D., Reimer, B., Reagan, I., Dobres, J., & McCartt, A. (2015). 

Multi-Modal Assessment of On-Road Demand of Voice and Manual Phone 

Calling and Voice Navigation Entry across Two Embedded Vehicle Systems 

March 2015 

28. Monement, S., & Desbrow, B. Drinking, Texting, Eating: The influence of 

everyday distractions on simulated driving performance. 

29. National Highway Traffic Safety Administration (2015), Driver Electronic 

Device Use in 2014. Traffic Safety Facts Research Note (National Highway Traffic 

Safety 

Administration, Washington, DC), Report No. DOT HS 812 197. 

30. National Highway Traffic Safety Administration (2016), Distracted 

Driving 2014. Traffic Safety Facts Research Note (National Highway Traffic 

Safety 

Administration, Washington, DC), Report No. DOT HS 812 260. 

31. Oh, C., & Lee, J. (2014). Understanding in-car smartphone usage pattern 

with an un-obfuscated observation. In CHI'14 Extended Abstracts on Human 

Factors in Computing Systems (pp. 1795-1800). ACM 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2581365 

32. Okoshi, T., Ramos, J., Nozaki, H., Nakazawa, J., Dey, A. K., & Tokuda, H. 

(2015). Attelia: Reducing user's cognitive load due to interruptive notifications 

on smart phones. In Pervasive Computing and Communications (PerCom), 2015 

IEEE International Conference on (pp. 96-104). IEEE. 

33. Owens, J. M., McLaughlin, S. B., & Sudweeks, J. (2011). Driver performance 

while text messaging using handheld and in-vehicle systems. Accident Analysis 

& Prevention, 43(3), 939-947. 

34. Park, C., Lim, J., Kim, J., Lee, S. J., & Lee, D. (2016) Mitigating Smartphone 

Interruptions During Social Interactions. poster 

35. Poormohammadroohafza, F., & Keuntje, P. (2014). Car Infotainment: An 

early analysis of driver perceptions towards apps in the car.  

36. Reimer B. and Mehler B. (2013). The Effects of a Production Level “Voice-

Command” Interface on Driver Behavior: Summary Findings on Reported 

Workload, Physiology, Visual Attention, and Driving Performance. White Paper 

2013-18A, MIT AgeLab. 

37. Reimer, B., Mehler, B., Reagan, I., Kidd, D., & Dobres, J. (2015). Multi-

Modal Demands of a Smartphone Used to Place Calls and Enter Addresses 

during Highway Driving Relative to Two Embedded Systems March 2015. 

38. Schneeberger, T., von Massow, S., Moniri, M. M., Castronovo, A., Müller, 

C., & Macek, J. (2015). Tailoring mobile apps for safe on-road usage: how an 

interaction concept enables safe interaction with hotel booking, news, Wolfram 

Alpha and Facebook. In Proceedings of the 7th International Conference on 

Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications (pp. 241-

248). ACM. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2799264 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2581365
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2799264


56 
 

39. Strayer, D. L., Cooper, J. M., Turrill, J., Coleman, J. R., & Hopman, R. J. 

(2015a). The Smartphone and the Driver's Cognitive Workload: A Comparison 

of Apple, Google, and Microsoft's Intelligent Personal Assistants 

40. Strayer, D. L., Cooper, J. M., Turrill, J., Coleman, J. R., & Hopman, R. J. 

(2015b). Measuring Cognitive Distraction in the Automobile III: A Comparison 

of Ten 2015 In-Vehicle Information Systems. 

41. Terken, J., Visser, H. J., & Tokmakoff, A. (2011). Effects of speech-based 

vs handheld e-mailing and texting on driving performance and experience. 

In Proceedings of the 3rd International Conference on Automotive User 

Interfaces and Interactive Vehicular Applications (pp. 21-24). ACM. 

42. TRL, TNO, Rapp Trans (2015) Study on good practices for reducing road 

safety risks caused by road user distractions Final report. Project Number: 

2014.6693 

43. Victor, T., Dozza, M., Bärgman, J., Boda, C. N., Engström, J., & Markkula, 

G. (2014). Analysis of Naturalistic Driving Study Data: Safer Glances, Driver 

Inattention, and Crash Risk 

44. Yager, C. (2013). An evaluation of the effectiveness of voice-to-text 

programs at reducing incidences of distracted driving (No. SWUTC/13/600451-

00011-1). 

45. Yannis, G., Laiou, A., Papantoniou, P., & Gkartzonikas, C. (2013). Impact 

of Texting on Young Driver's Behaviour and Safety on Motorways by the Use of 

a Driving Simulator 

 

  



57 
 

 התמכרויות וסמארטפון 2.2
 

 הקדמה  2.2.1

 

בעשור האחרון הושגה התקדמות טכנולוגית משמעותית באמצעות שימוש באינטרנט 

ובטלפונים חכמים, המפשטת פעולות מורכבות רבות, מנגישה שירותים וטכנולוגיות, 

מקשרת בין אנשים ומשפרת את איכות החיים. השימוש בטלפונים סלולאריים ככל 

. גורמי תקשורת רשמיים בהונג קונג ובסמארטפונים בפרט גדל באופן ניכר בעשור האחרון

בין כמות הסמארטפונים הפעילים לכמות התושבים. גם  2.21לדוגמא דיווחו על יחס של 

במדינות שונות באירופה הדיווחים מצביעים על כך שקיימים יותר סמארטפונים פעילים 

טניה , בברי1.6, באיטליה 1.61, באוסטריה 1.72מתושבים. היחס בפינלנד לדוגמא הוא 

 & ,Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss) 1.12ובגרמניה  1.3, בשוויץ 1.35

Griffiths, 2015.) 

עם זאת, נראה כי לצד היתרונות הרבים, לטלפונים חכמים קיים גם צד אפל. לצד השימוש 

ההולך וגדל, הספרות המדעית עוסקת באופן נרחב בהשלכות החיוביות והשליליות 

עם שימוש בסמארטפונים. מגוון ההשלכות החיוביות מתפרסות על פני תחומים המקושרות 

רבים כגון הנגשה של שירותים וטכנולוגיות, התייעלות ונגישות של התקשורת הבינאישית 

וכן פיתוח של טכנולוגיות המקדמות נושאים בריאותיים כגון גמילה מעישון, הקפדה על 

;  Blake, 2008על מחלות כרוניות וכן הלאה ) דיאטה ופעילות גופנית, ניטור ושליטה

Fjeldsoe, Marshall & Miller, 2009 עם זאת, לא  ניתן להתעלם ממגוון ההשלכות .)

השליליות הפוטנציאליות המקושרות לרוב עם שימוש מוגזם או עודף או עם תסמינים של 

לא מותאם התמכרות ותלות בסמארטפון. אחת ההשלכות השליליות הבולטות של שימוש 

;  Barkana, Zadok, Morad & Avni, 2004השימוש בו בעת נהיגה ) בסמארטפון היא

Billieux, Van der Linden & Rochat, 2008  ;White, Eiser & Harris, 2004.) 

אנשים רבים משתמשים לרעה בטכנולוגיות באופן בלתי נשלט, המקשה על קיום אורח חיים 

" SMS ADDICTIONסיכולוגים החלו לחקור תופעות שכונו "פ 2007 -סדיר תקין. כבר ב 

 ,Hassanzadeh & Rezae", על מאפייניהם והגורמים להם )INTERNET ADDICTIONו"

2011; Isfahani, 2011; Whang, Lee & Chang, 2003)) כיום, לצד השינויים הטכנולוגיים .

התמכרות לטלפונים חכמים והזמינות ההולכת וגוברת, מצטברות עדויות מחקריות בנוגע ל

כתופעה מובחנת בעלת מאפיינים ייחודיים, גורמי סיכון וצורך במתן סיוע וטיפול לסובלים 

 ;Fernandez, Honrubia-LopezKim, 2013; Lee, Chang, Lin & Cheng, 2014-ממנה )

Oulasvirta, Rattenbury, Ma & Raita, Blancart, & Wilson, 2013; -Serrano, Freixa

Salehan & Negahban, 2013; Van Deursen, Bolle, Hegner & Kommers,  2012;

. בסקירה הבאה נדון בגורמים לשימוש מוגזם או להתמכרות לסמארטפון וכן (2015

 בהשלכות שלו כפי שנתפסות כיום. 

 

 בסמארטפון מאפייני השימוש 2.2.2
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מחקרים אקדמאיים מעטים עסקו באפיון השימוש בסמארטפון, בניהם בולט מחקרם של 

Falaki ( אשר עשה שימוש ב2010ועמיתיו )-מאגרי מידע שונים )אשר סיפקו נתונים  2

אובייקטיבים( כדי להרחיב את ההבנה שלנו לגבי השימוש בסמארטפון. מסקנתם העיקרית 

את השימוש בסמארטפון היא גדולה מכפי שאנו  של החוקרים הייתה שהשונות המאפיינת

תופסים ושאפיון של "האדם הממוצע" אינה נכונה בהקשר זה )לפחות לא מתוך מאגרי 

דקות ביום  30הנתונים בהם הם עשו שימוש(. כך למשל, משך השימוש בסמארטפון נע בין 

דומה, דקות בממוצע אצל משתמש אחר. באופן  500 -בממוצע עבור אחד המשתמשים ל

פעמים ביום, כאשר  200-למעל ל 10כמות האינטראקציות הממוצעת עם המכשיר נעה בין 

 שניות. 250 -ל  10האינטראקציה הממוצעת נעה בין 

בעוד שמחקר זה זכה לאזכורים רבים, נראה כי תדירות ואופי השימוש עלו באופן משמעותי 

ת היקף התופעה ואת מידת בשנים האחרונות, ומחקרים וסקרים שונים ניסו לאפיין א

( אשר 2014) Tecmarkהתלות במכשיר הפופולארי. דוגמא לכך הוא סקר שערכה חברת 

משתמשים בריטים לגבי דפוסי השימוש  2000זכה לסיקור רחב במיוחד. בסקר נשאלו 

 שלהם, כשאר ניתוח התוצאות העלה בין היתר את הנתונים הבאים:

  כדי לבדוק אימיילים אישיים 7:31כבר בשעה האדם הממוצע מושיט את ידו לטלפון ,

 ופייסבוק לפני שהוא יוצא מהמיטה.

  פעמים בשבוע. 1500 -רבים מאתנו בודקים את הסמארטפון מעל ל 

 דקות ביום בסמארטפון )וכמעט יממה שלמה  16-שעות ו 3 -האדם הממוצע מבלה כ

 בשבוע!(

 4  לי הסמארטפון, ורבים משתתפים בסקר מודים שהם מרגישים אבודים ב 10מתוך

 נוספים הודו כי הם בודקים את הסמארטפון מבלי לשים לב או להתכוון.

סקרים רבים מסוג זה פורסמו בשנים האחרונות במטרה לנסות ולעמוד את אותן תופעות, 

וחלקם אף הצביעו על מגמה דומה. עם זאת, נשאלת השאלה האם ניתן להסתמך על שאלוני 

( 2015ועמיתיו ) Sallyלהבנת התופעה. על שאלה זו בדיוק רצו לענות דיווח עצמי בכל הנוגע 

 משתתפים אשר התבקשו:  23במחקרם, אשר כלל 

 להוריד אפליקציה ייעודית שניטרה את השימוש שלהם במכשיר.  .1

לדווח בכל יום כמה זמן להערכתם הם השתמשו בסמארטפון )כמה זמן במהלך היום  .2

 המסך שלהם דלק( וכמה פעמים הם עשו בו שימוש )פתחו את נעילת המסך(. 

המחקר מצא מתאמים נמוכים בין הדיווחים העצמאיים לבין המידע האובייקטיבי, ומסקנת 

יה במקרים רבים, אך לא במקרה זה. החוקרים הייתה שהסתמכות על דיווח עצמי היא ראו

 להלן מספר דוגמאות לממצאים:

  פעמים ביום, אך דיווחו על שימוש  84.68המשתתפים השתמשו במכשיר בממוצע

 פעמים בלבד. 37.20ממוצע של 

 שניות והוגדר על ידי החוקרים  30-מהפעמים השימוש במכשיר היה נמוך מ 55% -כ

 כפעולות בדיקה.

  שעות ביום, כאשר דיווח  5.05היה בשימוש בממוצע הוא משך הזמן שהמכשיר

 שעות ביום. 4.12המשתתפים עמד בממוצע על 
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 התמכרויות 2.2.3

 

, בחומר או בפעילות כלשהם. התמכרות גופניתו כולוגיתפסיהיא מצב של תלות  התמכרות

מתאפיינת בהתנהגות כפייתית שנועדה להשיג את אותו גירוי, אשר ממשיכה גם כאשר היא 

חשובים אחרים, פסיכולוגיים  צרכים להשלכות שליליות ובאה על חשבונם שלמובילה 

חברתיים(. המנגנון הביולוגי של התופעה כולל  או יחסים שינה וגופניים כאחד )לדוגמה

אשר אחראי ליצירת תחושת עונג בתגובה לגירויים  שחרור של הנוירוטרנסמיטר דופמין,

 חיוביים.

הפעלת מערכת החיזוקים חשובה לתהליכי הלמידה השונים של האדם אשר באמצעותם 

הוא מבין על איזה פעולות לחזור ומאיזה פעולות להימנע. עם זאת, במקרים מסוימים נוצרת 

סם או הימורים( אשר מפעיל ההתמכרות, שבמהלכה מפתח האדם תלות בגירוי מסוים )כמו 

את מערכת החיזוקים ופועל כדי להמשיך לנסות ולהשיג חיזוקים באמצעותו באופן 

 קומפולסיבי ומבלי התחשבות בהשלכות השליליות.

התיחום וההגדרה של התמכרות התנהגותית הם נושאים שנויים במחלוקת, בעיקר בשל 

, שפוגעת בצורה קשה בתפקוד הפרעה נפשיתהקושי להפריד בין התמכרות התנהגותית כ

היומיומי של האדם המכור, לבין התמכרויות קלות או "הרגלים רעים" שהם מנת חלקם של 

 (.den, 2001Hol  ;Wise, 2002אחוז ניכר מהאוכלוסייה )

הימור  מגוון רחב של הרגלים ופעילויות מזוהים לעתים כהתמכרות התנהגותית, ביניהם

פעילות , קניות, משחקי מחשב, פורנוגרפיה, התמכרות למיןכפייתית,  אכילה, פתולוגי

ולסמארטפון ועוד. במקרים קשים של התמכרות התנהגותית,  התמכרות לאינטרנט, גופנית

לעתים נצפות תופעות המזכירות התמכרות לסמים, כמו מאפיינים של חרדה, נסיגה, רמת 

 ם ובתפקוד.סיבולת הולכת וגדלה, איבוד שליטה ובעיקר פגיעה משמעותית בקשרי

עם זאת, נכון להיום הבסיס המדעי להגדרת רוב הבעיות האלה כהתמכרות, הדומה באופן 

ביולוגי והתנהגותי להתמכרות לחומרים אסורים, הינו חסר. לקראת שחרור הגרסה 

 DSM (American Psychiatric Association Diagnostic and –האחרונה של ה 

Statistical Manual of Mental Disorders סבבו את הנושא דיונים וויכוחים סוערים, הן ,)

 –בקרב חוקרים ומטפלים והן בקרב קבוצות חברתיות ופוליטיות. לבסוף, הוחלט להכניס ב 

DSM 5  קטגוריה שלNon-Substance Related Disorders category  אשר מופיעה תחת

. לקטגוריה זו Substance-Related and Addictive Disorders -הקטגוריה המחודשת 

נכנסה נכון להיום רק התמכרות להימורים. עם זאת, סביר שהתמכרויות נוספות ובעיקר 

התמכרות לאינטרנט יכנסו לגרסה הבאה, עם ההצטברות של תמיכות מדעיות נוספות 

(Holden, 2010). 

מכרים התמכרות הוא המושג המקובל לתיאור שימוש לרעה באלכוהול, סיגריות וחומרים מ

(. APA, 2001אחרים, וכן להתנהגויות ממכרות כמו הימורים, ספורט ופעילויות אקסטרים )

החיזוק החיובי המתקבל כתוצאה מהשימוש בחומר או מההתנהגות, בשילוב עם מאפיינים 

נוספים כמו הזמן שעובר בין צריכה או פעולה, תגובות פסיכולוגיות ומאפיינים אישיותיים  

(. Carbonell, Oberst, & Beranuy, 2013ל היווצרותה של ההתמכרות )משפיעים כולם ע

מקובל להאמין שבבסיס תהליך ההתמכרות עומדת התנהגות חזרתית בה חומר או פעולה 

מסוימת גורמים לסיפוק. החזרה מביאה לכך שעצם החשיפה לגירוי מקדים כלשהו, מעוררת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
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תחלתי. כאשר צורך זה מתעורר, האדם את הצורך בחומר או בפעולה, ללא תלות בחיזוק הה

המוכר מרוכז בסיפוקו המידי, תוך הערכה שגויה והתעלמות מהשלכות עתידיות 

(O'Donoghue & Rabin, 1999; Waal & MØrland, 1999.) 

התנהגויות ממכרות יכולות להיות מוגדרות באופנים מעט שונים. אנו נתייחס להתנהגות 

סיפוק או להקלה בסבל או חרדה, בצירוף עם מספר  ממכרת כהתנהגות המשמשת לתחושת

 כמשותפים להתמכרויות השונות: DSM-מן הסימפטומים הבאים המוגרים ב

נוצרת סבילות להתנהגות, כלומר יש צורך בכמות הולכת וגדלה של ההתנהגות  .1

 במטרה לספק את הצורך של המתנהג.

תחושות לא נעימות נסיגה: כשאר אין אפשרות להתנהג את ההתנהגות מתעוררות  .2

 הכוללות מצוקה וחרדה.

אובדן שליטה על ההתנהגות: האדם ממשיך בהתנהגות למרות שהיא מביאה  .3

 לתוצאות שליליות עבורו, באופן בלתי נשלט.

פעילויות אחרות כמו עבודה, קשרים חברתיים ופנאי  -עיסוק יתר בהתמכרות .4

 מתכוננים סביב ההתמכרות.

מין אחראי ליצירת החיזוק עבור המתנהג ותחושת העונג ברוב ההתמכרויות, שחרור דופ

התהליך הוא זה שגורם לתחושת העונג, במהלכו  בהתנהגויות ממכרותשהוא חש. 

משתחררים דופמין ואנדרופין. בדומה להרגלים, גם כאשר החיזוק אינו נוכח, דופמין עדין 

החברתיות הוא  משתחרר בשל הציפייה לחיזוק. זאת הסיבה שהימורים ושימוש ברשתות

 (. Everitt & Robbins, 2005כל כך ממכר )

 

 התמכרות לסמארטפון
 

בדומה להתמכרות לאינטרנט, התמכרות לטלפון החכם מאופיינת בהתנהגות בדיקה 

כפייתית ובתלות אשר פוגעת בתפקוד היום יומי התקין. האדם המכור יחווה ירידה בשליטה 

ד והיא תעורר אצלו בתגובה למגוון רחב של שלו על ההתנהגות, יעסוק בה באופן מתמ

מצבים וגירויים שונים )כמו למשל נסיעה באוטובוס או עמידה בתור(, על ידי התראות מן 

המכשיר עצמו או באופן ספונטני. להתנהגות הכפייתית והשימוש המופרז השלכות על 

איכות השינה איכות החיים ובריאותו של האדם הסובל ממנה. הסימפטומים יכללו ירידה ב

 ,Chesley, 2005; Thomee, Eklofוקושי להירדם, דיכאון, חרדה ומצוקה פסיכולוגית )

Gustafsson, Nilsson, & Hagberg, 2007; Thomee et al., 2011 בנוסף, האדם הסובל .)

מן ההתמכרות עשוי לחוות מצוקה קשה ואפילו התקף חרדה במידה והמכשיר לא יהיה זמין 

 (.Eduardo et al., 2012; Oulasvirta, Rattenbury, Ma & Raita, 2012עבורו )

התמכרות לטכנולוגיה ובעיקר לאינטרנט נחקרת כבר מספר עשורים. להתמכרות זו הגדרות 

שונות, אך ניתן לתאר אותה כשימוש מוגזם בטכנולוגיה או אפליקציות אינטרנטיות. 

במכשיר ספציפי )למשל טאבלט( או  ההתמכרות יכולה להיות מתוארת כשימוש מוגזם

 What's –ו  Facebook ,Instagramכשימוש בסוג מסוים של אפליקציות אינטרנטיות כמו 

App (Fernandez, 2015-Lopez.) 

ההתמכרות לטלפונים ניידים ולסמארטפונים בפרט החלה לקבל תשומת לב מדעית לפני 

ולטת של תחום מחקר זה היא שאין כעשור והלכה וצברה תאוצה בשנים האחרונות. בעיה ב

כיום מסגרת תיאורטית מקובלת למגוון המחקרים, ועל כן התופעה מתוארת באמצעות מגוון 
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 Smartphone Addiction, Mobile Phone Addiction, Problematicרחב של מושגים ]

Mobile Phone Use (PMPU), Mobile Phone Dependence, Compulsive Mobile 

Phone Use, Mobile Phone Overuse  ו-Nomophobia  שהספרות מתייחסת אליה(

Al-) כפחד מכך שלא תוכל להשתמש בסמארטפון([ וכן מגוון רחב של סימפטומים והגדרות

Barashdi, Bouazza, & Jabur, 2015 אי ההסכמה יוצרת קושי לבצע אינטגרציה בין .)

י המדידה והם בתורם משפיעים באופן הממצאים השונים מכיוון שההגדרות משליכות על כל

דרמתי על התוצאות. כך למשל קשה מאוד לעמוד על מימדי התופעה, אשר נעים במחקרים 

 ,Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez) 35%ועד  0% -שונים החל מקצת למעלה מ

Kuss, & Griffiths, 2015.) 

 

 גורמים להתמכרות וקבוצות סיכון
 

הטלפון החכם מלווים לעיתים קרובות בחיזוק חיובי. ע"פ בנדורה  השימושים השונים של

(, כאשר ההתנהגות Skinner, 1974( ולפי עקרונות התיאוריה של למידה אופרנטית )1991)

שלנו מחוזקת, עולה הסיכוי שנחזור עליה. מחקרים שונים מסווגים באופן שונה את 

ה משימוש בטלפון החכם. אנו נתייחס השימושים וחיזוקים החיוביים שאנו מרוויחים כתוצא

 חיזוקים עיקריים: חיזוק הנובע משימוש ביישומים עצמם וחיזוק חברתי.  2 -ל

החיזוק הנובע משימוש ביישומים, מתייחס להנאה משימוש במשחקים, מדיה וערוצים 

נוספים זאת בשונה משימוש ביישומים במטרה ללמוד, לאסוף אינפורמציה או לרכוש 

(. החיזוק החברתי, מתייחס לשימוש ביישומים למטרת הבעת Song et al., 2004) מיומנויות

חיבה וחברותיות, מטרות פסיכולוגיות, תחזוק מערכות יחסים, אינטראקציה חברתית, 

 (.Van Deursen, Bolle, Hegner & Kommers, 2015שימוש חברתי במדיה ושיתופי תוכן )

החיזוקים האלה והתמכרות לטלפונים חכמים מספר מחקרים מצאו קשר בין שני סוגי 

 ,Chou and Hsiao, 2000; Li & Chung, 2004; Lopez-Fernandezולאינטרנט )

Honrubia-Serrano, Freixa-Blancart, & Wilson, 2013; Song, La Rose, Eastin, & 

Lin,2004; Yang & Tung, 2007 .) 

(, נחקרו הגורמים 2015) ersVan Deursen, Bolle, Hegner & Kommבמחקרם של 

הקשורים להתמכרות לטלפונים חכמים ולשימוש הרגלי בטלפונים חכמים )כתנאי מקדים 

. המחקר בדק אילו סוגי שימושים נמצאים במתאם עם להתפתחות של התמכרות(

ההתמכרות: שימוש ביישומים למטרות הנאה ושימוש חברתי, בנוסף, נבדקו משתנים 

אישיותיים )אינטליגנציה רגשית, חרדה חברתית וויסות עצמי( וכן מאפיינים דמוגרפיים )גיל 

קשר בין שימוש  משתמשים. תוצאות המחקר מצביעות על כך שקיים 386ומין( בקרב 

למטרות הנראה, חרדה חברתית גבוהה, ויסות עצמי נמוך וגיל לסיכון להתמכרות לטלפונים 

חכמים. בנוסף, נמצא כי לצעירים יש קשר עם חרדה חברתית גבוהה, ויסות עצמי נמוך, 

שימוש ביישומים למטרות הנאה, שימוש חברתי, שימוש הרגלי בטלפון חכם והתמכרות 

שוואה למבוגרים ועל כן הם בסיכון גבוה יותר. בנוסף, נמצא כי קיים קשר לטלפון חכם בה

 מתון בין מגדר להתמכרות, כך שנשים נמצאות בסיכון מעט גבוה יותר. 

מחקר נוסף, אשר בדק תכונות פסיכולוגיות והתנהגות קומפולסיבית בטלפונים חכמים מצא 

מריות וצורך במגע עם ההתנהגות כי קיים קשר למיקוד שליטה חיצוני, חרדה חברתית, חו
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. בהמשך לכך, מחקרים נוספים מצאו (Lee, Chang, Lin & Cheng, 2014הקומפולסיבית )

 ;Billieux, 2012כי צעירים פגיעים יותר בפני ההתמכרות ובעלי הרגלי שימוש כפייתיים )

09Haverlag, 2013; Wang et al., 20 guner, 2012;şCholiz,2010; Güzeller & Co.) 

 

 תוצאות שליליות של התמכרות לסמארטפון

 

תוצאות שליליות של ההתמכרות או שימוש לא חוקי בסמארטפון יכולות להיות להתבטא 

בהשלכות על מצב נפשי ותפקוד: כמו למשל פגיעה בפרודוקטיביות בעבודה או בלימודים 

מיומנויות בין אישיות, כתוצאה מהסחת הדעת, הימנעות ממצבים חברתיים ופגיעה בפיתוח 

Al-פגיעה באיכות ובכמות השינה, פגיעה ביכולת להיות נוכח באופן מלא בהווה וכן הלאה )

Barashdi, Bouazza, & Jabur, 2015  בנוסף, הפגיעה יכולה להתבטא בהשלכות . ;

ההתנהגות שלנו על אחרים ועל עצמנו, כמו במקרה של שימוש בסמארטפונים בזמן נהיגה, 

בסמארטפונים להתנהגות בריונית או אלימה כלפי אחרים )ובעיקר כלפי בני נוער  שימוש

אחרים( או שימוש בסמארטפונים על מנת לקבל מידע על אחרים באופן שמפר את פרטיותם 

(Bianchi & Phillips, 2005) 

בעוד שהתנהגויות רבות מההתנהגויות שתוארו הן אסורות על פי חוק במדינות רבות, ובעוד 

הספרות המדעית מצביעה על מגוון הולך וגדל של השלכות שליליות של השימוש המוגזם ש

בסמארטפונים, העולם האינסופי כמעט של אפשרויות שהם מציעים וכן המנגנונים 

העומדים בבסיס התמכרות אליהם, מביאים לכך שהשימוש בהם, בעיקר בקרב צעירים 

 (. Head & Ziolkowski, 2012  ;hmed, Ramzan, Qazi & Jabeen, 2011Aהולך ומתרחב )

 

 סיכום 2.2.4

 

 תלסיכום חלק זה של הסקירה, ניתן לומר כי צעירים נוטים להתנהגות הרגלית בעייתי

 Vanבטלפונים חכמים, וכן לתכונות פסיכולוגיות רבות אשר נמצאו קשורות להתמכרות )

Deursen, Bolle, Hegner & Kommers, 2015) יכולים לספק אינדיקציה . ממצאים אלו

לסיבה בגינה רבים מאתנו ובפרט צעירים מתקשים להתנתק מהמכשירים גם כאשר מדובר 

בפעולות המצריכות מהם ריכוז, וגם כאשר ההתעסקות בהם עשויה להוות היסח דעת 

. בהמשך לכך, ייתכן והתנהגות Atchley & Warden, 2012)משמעותי ואף לסכן את חייהם )

במיוחד להכחדה ועל כן יש לקחת את מאפייניה בחשבון בעת תכנון  זו תהיה קשה

 התערבות או מערך ניסויי אשר מטרתו להפחיתה. 
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 תמריצים לשינוי התנהגות 2.3
 

 הקדמה 2.3.1

 

אנו רוצים להאמין שההחלטות שאנו מקבלים בחיינו הן החלטות מושכלות ורציונלית. 

בנוסף, אנו נוטים להאמין כי יש לנו שליטה גבוהה על התנהגותנו ושלרוב אנו מתנהגים 

פער בין האמונות האלו ובין באופן שתואם את החלטות והערכים שלנו. לצערנו, קיים 

המציאות. כולנו מכירים החלטות כמו לנהל אורך חיים בריא יותר )למשל, עיסוק קבוע 

בספורט, שמירה על דיאטה, הפסקת עישון וכו'. שאנו מתקשים ליישם או להתמיד בהן 

לאורך זמן. תיאוריות שונות מסבירות למה כל כך קל לחשוב שנוכל לעמוד בהחלטות כאלה 

תיד ולמה זה קשה כל כך כאשר מנסים ליישם אותן בפועל. בעשור האחרון חוקרים בע

כיצד ניתן לעשות שימוש בידע שבנצבר מתיאוריית הלמידה האופרנטית  -מנסים לבחון

ומשימוש בתמריצים בכדי לעודד התנהגות רצויה )שמירה על אורח חיים בריא, נהיגה זהירה, 

 .שמירה על איכות הסביבה וכו(

צאים מניסויים אשר בחנו שימוש בתמריצים למטרה זו, מראים כי אכן ניתן להגביר את ממ

הסיכוי להתנהגות רצויה. עם זאת, יש להקדיש תשומת לב ומחשבה לאופן השימוש 

בתמריצים, שכן שימוש לא נכון עשוי שלא להביא לשינוי הרצוי ואף להביא להגברתה של 

 (.Geenzy et al., 2011התנהגות לא רצויה )

בכדי לעשות שימוש מושכל בתמריצים נבצע סקירה של הידע המחקרי שנצבר בנושא: נסכם 

את עיקרי תיאוריית הלמידה האופרנטית ונראה מה ניתן ללמוד מן המחקר עליה וכן, נשווה 

בין שיטות ושימושים שונים בתמריצים ועונשים. לבסוף, נסקור מספר ניסויים אשר עשו 

מטרה לעודד התנהגות בריאה או אחראית. הסקירה תבוצע תוך שימת שימוש בתמריצים ב

. טווח ההשפעה שלהן 2. מידת האפקטיביות שלהן 1דגש על שלושה מאפיינים עיקריים: 

. הסיכונים או החסרונות האפשריים של 3)האם הן מצליחות לייצר השפעה ארוכת טווח( 

 השימוש בהן.

 

 דה אופרנטיתעיקרי העקרונות והמושגים בלמי 2.3.2

 

, SKINNER,  THORNDIKEעל פי התיאוריה הביהביוריסטית אשר פותחה ונחקרה על ידי 

TOLMAN  .ורבים אחרים, ניתן ללמד ולעצב התנהגותSkinner  :הגדיר למידה אופרנטית כך

 . כל התנהגות שהסבירות שלה נקבעת על ידי התוצאות שלה

להיות קבלת חיזוק או עונש. נבחן כיצד מקובל על פי התאוריה, תוצאה של התנהגות יכולה 

 לסווג את התוצאות הללו, ובאלו דרכים ניתן להשתמש בהן על מנת להשפיע על ההתנהגות.

 סוגי חיזוקים/עונשים
 

איור סוגים, חיוביים ושליליים, באופן הבא )ראה  2-את החיזוקים/עונשים, מקובל לחלק ל 

1 ): 
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הוספה של גירוי חיובי )לגירוי יש משמעות חיובית עבור המתנהג(,  -חיזוק חיובי .1

 אשר מביאה להגברת ההתנהגות המחוזקת.

הסרה של גירוי שלילי )לגירוי של משמעות שלילית עבור המתנהג(,  -חיזוק שלילי .2

 אשר מביאה להגברת ההתנהגות המחוזקת.

הוספה של גירוי שלילי )לגירוי יש משמעות שלילית עבור המתנהג(,  -עונש חיובי .3

 אשר מביאה להפחתת ההתנהגות המוענשת.

הסרה של גירוי חיובי )לגירוי משמעות חיובית עבור המתנהג(, אשר  -עונש שלילי .4

 מביאה להפחתת ההתנהגות המוענשת.

החיזוק/עונש עבור המתנהג יכולה להיות מולדת כמו צליל לא נעים, שוק המשמעות של 

חשמלי, אוכל טעים, או נלמדת כמו שילדים לומדים שלשחק בטלפון של ההורים זה 

 חיזוק חיובי.

 : חלוקה לחיזוק/עונש חיובי ושלילי1איור 

 

 

 
 

 /http://physiologyonline.physiology.orgמקור: 

 

בנוסף לחלוקה זו, מקובל לחלק את החיזוקים/עונשים על פי רמת הקשר בינם ובין 

 ההתנהגות:

 החיזוק/העונש ניתן בכל פעם שההתנהגות מתבצעת. -קשר מלא .1

 ן בחלק מן הפעמים שההתנהגות מתבצעת. החיזוק/העונש נית -קשר חלקי .2

 

 לוחות חיזוקים
 

חיזוקים/עונשים אשר מקיימים קשר חלקי עם ההתנהגות יכולים להינתן ביחסים 

ובמרווחים שונים. את היחס או המרווח בו ניתנת התוצאה נהוג לתאר באמצעות "לוחות 

חיזוקים". הלוחות מציינים מתי התנהגות תגרור חיזוק או עונש, כלומר כמה פעמים יש 

http://physiologyonline.physiology.org/
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תוצאה(, או לחילופין -)מה היחס התנהגות לבצע את ההתנהגות כדי שתתקבל התוצאה

מה צריך להיות מרווח הזמן בין התנהגות להתנהגות כדי שתתקבל התוצאה )לעיון נוסף 

 (:2איור  ודוגמאות ראה

לאחר מספר פעמים קבוע של הופעת ההתנהגות  -חס קבועלוחות חלקיים בי .1

 יינתן חיזוק/עונש.

 הוא למעשה מקרה פרטי של לוח חיזוקים זה, בו מספר ההופעות  קשר מלא

 .1של ההתנהגות= 

לאחר מספר פעמים משתנה של הופעת  -לוחות חלקיים ביחס משתנה .2

 ההתנהגות יינתן חיזוק/עונש.

לאחר מרווח קבוע של זמן, כאשר ההתנהגות  -לוחות חלקיים במרווח קבוע .3

תופיע, יופיע גם החיזוק/העונש. בזמן המרווח לא משנה כמה פעמים תופיע 

 ההתנהגות, היא לא תגרור את התוצאה.

לאחר מרווח משתנה של זמן, כשאר ההתנהגות  -לוחות חלקיים במרווח משתנה .4

ה פעמים תופיע תופיע, יופיע גם החיזוק/העונש. בזמן המרווח לא משנה כמ

 .ההתנהגות, היא לא תגרור את התוצאה

 : השפעת לוחות החיזוקים על תדירות ההתנהגות.2איור 

 

 hammerstrikegamedesign.wordpress.comמקור: 

כאשר החיזוקים/העונשים מופסקים, תדירות ההתנהגות דועכת בהדרגה, וחוזרת להיות כפי 

(. תהליך זה מכונה הכחדה. נמצא כי ללוחות החיזוקים 3ור אי הלמידה )ראהשהייתה לפני 

השפעה הן על קצב הלמידה והן על קצב ההתנהגות ועל העמידות שלה בפני הכחדה(. 

ממחקרים אשר בחנו את הקשר בין לוח החיזוקים ורכישת התנהגות עולה כי לוח חיזוקים 
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רה להגביר את מלא הוא היעיל ביותר לרכישה של התנהגות חדשה. לעומת זאת, במט

התדירות/הסיכוי להתנהגות קיימת, הלוח היעיל ביותר יהיה לוח יחס משתנה. לוח זה גם 

 (. 4איור  נמצא כיעיל ביותר ליצירת עמידות בפני הכחדה )ראה

 : רכישה והכחדה.3ור אי

 

 rhsmpsychology.comhttp://www.מקור: 

 

 : השפעת לוח החיזוקים על קצב ההכחדה4איור 

 

 walker.org.uk-f-http://sמקור: 

 

 הרגליתהתנהגות 
 

בתנאים מסוימים, ההתנהגות הנלמדת הופכת להרגל. על פי התיאוריה שפיתח 

THORNDIKE  התנהגות הרגלית היא התנהגות שלא נעשית במטרה להשיג את

http://www/
http://www/
http://s-f-walker.org.uk/
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החיזוק/להימנע מהעונש, אלא מעוררת מעצם החשיפה לגירוי שבעבר הצביע על כך 

תומכים בתיאוריה זו, אשר מצליחה שההתנהגות תגרור את התגובה הרצויה. ממצאים רבים 

(. law of effectלהסביר תופעות רבות בהן אנו נתקלים אשר סותרות את חוק התוצאה )

לדוגמא, הדלקת סיגריה בסיום ארוחה היא התנהגות הרגלית. ייתכן כי בתהליך הרכישה 

הייתה מוטיבציה ראשונית, כמו הארכת ההפסקה, או אינטראקציה חברתית שמתרחשת 

מן הפסקת הסיגריה, אך לאחר חזרות רבות על הפעולה עצם סיום הארוחה מעורר באדם בז

חשק להדליק סיגריה ללא קשר לקיומן או לאי קיומן של המוטיבציות הראשוניות האלו. 

הרגלים מסוג זה נוצרים כאשר מתרחשות חזרות רבות של הצימוד בין הגירוי המעורר, 

נים שונים הן של ההתנהגות והן של החיזוק. בבסיסו ההתנהגות והחיזוק, ותלויה במאפיי

של תהליך זה, עומד המנגנון אשר אנו מאמינים כיום שאחראי על התמכרויות. ניתן לראות, 

כי למרות שתוצאות ההתנהגות משתנות )למשל, הדלקת סיגריה כבר לא קשורה בחיזוק 

גוברות של ההרגל חברתי כבעבר, והאדם מתחיל לחוש בהשלכות השליליות ההולכות ו

 המגונה על חייו( ההתנהגות אינה דועכת.

 .The Principles of Learning and Behaviorלקריאה נוספת בנושא למידה אופרנטית: 

6th Edition. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California ,

(Domjan M, 2010) 

 

 ממצאים 2.3.3

 

ויים שונים המתארים תוצאות חיוביות להתנהגות שמטרתן הערה: בספרות קיימים ביט

להגביר את הסיכוי להתנהגות או את תדירותה כגון פרסים, חיזוקים, תמריצים וכן הלאה. 

בהמשך הסקירה נתמקד בעיקר בחיזוקים חיוביים ובעונשים שליליים, אותה נכנה תמריצים 

 ועונשים בהתאמה. 

 

 מדידת אפקטיביות

 ייחס לאפקטיביות התוצאה באופן הבא:במהלך הסקירה נת

תוצאה חיובית עבור המתנהג אשר מעלה את הסיכוי/התדירות  -תמריץ אפקטיבי

 שההתנהגות תתרחש.

מניעת תוצאה חיובית עבור המתנהג אשר מפחיתה את הסיכוי/התדירות  -עונש אפקטיבי

 שתתרחש.

 :מאפיינים של תמריצים אפקטיביים

ככל שתהיה התאמה גבוהה יותר בין  -התאמה בין התמריץ להתנהגות  .1

ישנם שני מדדים עיקריים  ההתנהגות לתמריץ, כך הוא יהיה אפקטיבי יותר.

  המתארים התאמה בין תמריץ להתנהגות:

 Temporal Contiguity-  הזמנים בין ההתנהגות לתמריץ גדולה  שסמיכותככל

 (. Dijksterhuis et al., 2015יותר, התמריץ יהיה אפקטיבי יותר. )

 Causal relation / Response- Reinforcer Contingency-  ככל שמתחזק

בין הופעת ההתנהגות וקבלת תמריץ, כך גדלה האפקטיביות שלו. כלומר,  מתאםה



72 
 

עם שהיא מתרחשת, או שתמריץ מסוים מופיע אם מתמרצים את ההתנהגות בכל פ

 ;Skinner, 1974רק בהקשר של התנהגות ספציפית, האפקטיביות שלו גדלה )

Abrahamse, Steg, Vlek & Rothengatter, 2005; Lehman et al., 2008.) 

כלומר, ככל שהתמריץ יינתן בסמיכות להתנהגות הרצויה, והאדם יוכל לדעת בוודאות 

 היא זאת שגרמה לקבלתו, כך הוא יהיה אפקטיבי יותר.  שההתנהגות שלו

ככל שהתמריץ נתפס כעוצמתי יותר, הוא יהיה אפקטיבי יותר  -עוצמת התמריץ .2

וההתנהגות תהיה עמידה יותר מפני הכחדה. העוצמה יכולה להימדד בכמות או 

שקלים, ארוחה  50 -שקלים יהיו יותר עוצמתיים ביחס ל  100באיכות )למשל, 

דת יוקרה תהיה עוצמתית יותר ביחס לארוחה בדוכן מזון מהיר(. חשוב במסע

להדגיש, עוצמת התמריץ היא איננה אובייקטיבית ותלויה במשמעות שהפרט 

המסוים נותן לתמריץ. בהתאם לכך, תמריץ ייתפס כעוצמתי בהשוואה לתמריצים 

ריצים אחרים אשר קושרו בעבר עם ההתנהגות. לדוגמא, אם הלמידה מתחילה בתמ

עוצמתיים במטרה לזרז את תהליך הרכישה, ירידה בעוצמת התמריץ תגרום לו 

להיחשב כחלש ולפגוע באפקטיביות שלו )לעומת מצב שזו העוצמה בה היו 

משתמשים מלכתחילה(. בנוסף, נמצא כי ניתן לבצע מניפולציה על העוצמה 

מה שחשוב בתנאים מסוימים )דוגמאות כאלו יקבלו התייחסות בהמשך הפרק(. 

 ,Bjørnskau & Elvikלצורך השינוי ההתנהגותי הוא העוצמה הנתפסת בלבד )

1992; Gneezy, Meier &  Rey-Biel, 2011; Skinner, 1974; Zaal, 1994 .) 

ככל שקיימת התנהגות אחרת שיכולה להשיג  -זמינות אלטרנטיבית של תמריצים .3

עדף, היעילות של התמריץ את אותו תמריץ, או שהתנהגות סותרת תשיג תמריץ מו

 (.Domjan M, 2010תפחת )

תמריץ קבוצתי נמצא מעט אפקטיבי יותר, אך  -תמריץ אישי מול תמריץ קבוצתי .4

האפקטיביות שלו תלויה במאפיינים שונים של הקבוצה )ראה פרק סוגים שונים של 

 תמריצים(.

ם גדולים נמצא כי תמריצים נוטים להשיג אפקטי -ניסוי שטח מול ניסוי במעבדה .5

 (.Domjan M, 2010יותר בניסויי שטח לעומת ניסויים במעבדה )

 :מאפיינים של עונשים אפקטיביים

ככל שהעונשים עוצמתיים יותר )קנס גדול יותר/ עונש מרתיע יותר  -עוצמת העונש .1

כמו שלילה או כלא(, הם אפקטיביים יותר, והלמידה עמידה יותר מפני הכחדה. 

עונשים בינוניים לא תמיד יגרמו לשינוי מתמשך בהתנהגות בהקשר לכך, נמצא כי 

וכי עונשים קלים אף עשויים לייצר סבילות הולכת וגדלה לעונשים )אנחנו מתרגלים 

והעונש מאבד את המשמעות(. הבעייתיות בנושא זה, היא שבדרך כלל מתחילים 

 ,Pit, Vo & Pyakurelמענישה קלה אשר עולה בהדרגה )אזהרה, קנס, שלילה..( )

(. לדוגמא: שלילה יכולה להיות אפקטיבית מאוד אם תינתן בפעם הראשונה. 2014

לעומת זאת, אם היא תינתן לאחר עליה הדרגתית בחומרת הענישה, האפקטיביות 

 שלה תפחת.

 סמיכותבדומה לתמריצים, ככל שהעונש ניתן ב -התאמה בין ההתנהגות לעונש .2

בינו לבין  מתאםר. בנוסף, ככל שהגדולה יותר להתנהגות הוא אפקטיבי יות

ההתנהגות יהיה חזק יותר )כלומר, מתקבל עונש בכל פעם שההתנהגות מתרחשת, 

או שעונש מסוים מופיע רק בהקשר של התנהגות ספציפית(, כך הוא יהיה אפקטיבי 

יותר והשינוי בהתנהגות יהיה עמיד יותר מפני הכחדה. למעשה, ככל שברור למתנהג 
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שתביא לתוצאה שלילית עבורו, וכן קיימת וודאות גבוהה לכך מהי ההתנהגות 

 שההתנהגות אכן תגרור את אותה תוצאה שלילית, האפקטיביות של העונש גדלה. 

ככל שהתמריץ עבור ההתנהגות ה"אסורה"  -תדירות ועוצמת התמריץ .3

 עוצמתי/תדיר יותר, יהיה קשה יותר להכחיד אותה באמצעות עונש.

אם ההתנהגות המוענשת היא הדרך  -לופיים לתמריץזמינות של מקורות ח .4

היחידה להשיג תמריץ מסוים, האפקטיביות של העונש תרד. לדוגמא: אם הדרך 

היחידה להשיג כתובת שאנחנו צריכים היא לבדוק בהודעות שלנו בזמן נהיגה, עולה 

הסיכוי שנעשה זאת למרות הסיכוי להיענש; ילד שמצליח להשיג תשומת לב רק 

מתנהג באופן שלילי, ימשיך להתנהג כך למרות התוצאות השליליות של כאשר 

 התנהגותו.

כאשר יש גירוי מבחין שמסמן מתי עשוי להתקבל עונש  -נוכחותו של גירוי מבחין .5

עבור ההתנהגות ומתי לא, ההתנהגות תפחת רק בנוכחותו של הגירוי. לדוגמא: 

; חנייה במקומות אסורים ירידה במהירות בנוכחות משטרה/מצלמות מהירות בלבד

 בשעות שאין בהן אכיפה.

 

 סוגי תמריצים/עונשים
 

 תמריצים מול עונשים

כפי שניתן ללמוד מן הסעיף הקודם, שימוש אפקטיבי בתמריצים או עונשים תלוי במגוון 

רחב של משתנים חיצוניים ופנימיים. עם זאת, ידע שנצבר מעשורים של מחקר בתחום 

 ,Thorndikeתמריצים יעילים יותר מעונשים כדי לעצב התנהגות )מצביע על כך שלרוב 

1911; Watson, 1917; Skinner, 1953, 1974; Renner, 1964; Cameron & Pierce, 

1994; Lattal, 2010; Gneezy et al., 2011 נסתכל על מספר הבדלים אשר יסבירו את .)

 היתרון שיש לתמריצים על פני עונשים:

לומדים מעונשים שהתנהגות מסוימת היא לא רצויה, אנחנו לא לומדים בעוד שאנו  .1

להחליף אותה בהתנהגות שהיא כן רצויה, ולא לומדים מה נדרש מאתנו וכיצד עלינו 

לנהוג בעתיד )ילד שכל הזמן שומע שההתנהגות שלו טובה, לא יודע כיצד לשנות 

ד לא יחוזק על את ההתנהגות שלו ועל כן ימשיך להתנהג בצורה דומה כל עו

 התנהגות נאותה במקביל(.

עונשים בדרך כלל ניתנים בזמן שנוח למעניש ולא באופן מידי, מה שפוגע  .2

באפקטיביות שלהם )כשתופסים נהג על מהירות מופרזת באמצעות מצלמה, 

 עשויים לעבור חודשים עד למשפט שלו(. 

לה כפי חומרת הענישה בדרך כלל עולה בהדרגה, מה שפוגע באפקטיביות ש .3

 שהוסבר לעיל.

אנו מוענשים על התנהגות רק אם נתפסנו. לעיתים קרובות, הסיכויים להיתפס הם  .4

 נמוכים או לא וודאיים ועל כן לא מושגת ההרתעה הרצויה.

במצבים רבים קיים גירוי מבחין אשר מסמן מתי ההתנהגות עשויה להיות מוענשת  .5

קרבות למצלמת מהירות, ומתי זה "בטוח". )מכוניות רבות מאטות כאשר מת

ומאיצות מיד לאחר שעוברים אותה(. במצב כזה, לא נוצר שינוי ארוך טווח 

בהתנהגות, כלומר לא למדנו כיצד נכון להתנהג, אלא למדנו לא להתנהג בצורה 

 מסוימת כאשר אנו נחשפים לגירוי מסוים. 
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ור מחדש עונשים עלולים לספק "תמחור" של התנהגות לא רצויה ובכך להביא למסג .6

 & Gneezyשל הסיטואציה ולעלייה בהתנהגות הלא רצויה. במחקרם של 

Rustichini (2000 .הורים שאיחרו להוציא את ילדיהם מהמעון נאלצו לשלם קנס ,)

הקנס גרם באופן מפתיע לעלייה בתדירות ובאורך האיחורים במקום לירידתם. 

האם הם  –החלטה משניתן מחיר להתנהגות הלא רצויה, ההורים יכלו לבצע 

מוכנים לשלם את המחיר? זאת מבלי להתמודד עם תחושות לא נעימות עבורם כמו 

 אשמה ובושה.

לבסוף, עונשים מלווים לעיתים קרובות ברגשות שליליים כלפי המעניש ופוגעים הן  .7

במערכת היחסים עמו והן בתקשורת בניהם ובנכונות של המוענש לפעול באופן 

 שירצה את המעניש. 

 ריצים אישיים מול תמריצים קבוצתייםתמ

כפי שהוזכר לעיל, נמצא כי לתמריצים קבוצתיים אפקט גדול יותר ביחס לתמריצים אישיים. 

עם זאת, חשוב לציין כי בעוד שמדובר בהבדלים מבוהקים הם קטנים יחסית. כמו כן, במידה 

 ל הקבוצה:ומחליטים להשתמש בתמריצים קבוצתיים, יש לשים לב למספר מאפיינים ש

תמריצים יעילים יותר כאשר משתמשים בהם כדי לתמרץ קבוצות  -גודל הקבוצה .1

 (.Hertel, Deter, & Konradt, 2003; Rynes et al., 2005; Spink, 2000קטנות )

תמריצים יהיו יעילים יותר בקבוצות הטרוגניות ביחס  -הטרוגניות הקבוצה .2

 & Campion et al., 1993; Lee & Farh, 2004; Pharmerלקבוצות הומוגניות )

Salas, 2000.) 

תמריצים יהיו יעילים יותר אם ייתנו בהתאם  -חלוקת הפרס בין חברי הקבוצה .3

 ,Bartol & Hagmanלתרומה האישית למאמץ הקבוצתי, ולא יחולקו באופן שווה )

1992; Kerr & Tindale, 2004; Spink, 2000) תמריץ כזה בעצם מנצל הן את .

 של תמריץ אישי והן של תמריץ קבוצתי. היתרונות

תיאוריות שונות מנסות להסביר למה תמריץ קבוצתי עשוי להיות אפקטיבי יותר ביחס 

לתמריץ אישי. נראה כי בבסיס התופעה קיימים תמריצים/עונשים חברתיים שהפרט 

מרוויח/נמנע מהם כתוצאה מתרומה למאמץ הקבוצתי. התחושות המקושרות עם 

תמריצים/עונשים חברתיים כמו תחושת אלטרואיזם, אשמה, מבוכה, כבוד, הערכה 

ותחושות נוספות עשויות להוות גורם מוטיבציוני חזק במיוחד בניסיון להשפיע על התנהגות 

(. בנוסף, כאשר ההתנהגות Babcock et al., 2012; Garbers & Konradt, 2014הפרט )

שכרים, היא תורמת להעלאת הדימוי העצמי שלנו, שלנו מביאה לכך שגם אחרים יצאו נ

 ,Garbers & Konradtוהיא עדיפה מבחינתנו על פני מצב בו אנו המרוויחים היחידים )

2014; Imas, 2013.) 

 תמריצים כספיים מול תמריצים חברתיים

הם התמריצים הנפוצים ביותר, וממצאים מצביעים על כך שהם יעילים  תמריצים כספיים

(. למרות Edwards et al., 2010; Halpern et al., 2011כר ביחס לתמריצים אחרים )באופן ני

זאת, לשימוש בתמריצים כספיים עשויות להיות גם השפעות שליליות אותן צריך לקחת 

 בחשבון:

עשויים לפגוע במוטיבציה תמריצים כספיים, כמו תמריצים חיצוניים אחרים,  .1

, אשר חשובה כדי להשפיע על התנהגויות רצויות. דוגמא לניסוי שהדגים פנימית
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(, בו שילמו לאנשים 2011) Gneezy, Meier &  Rey-Bielאפקט זה הוא הניסוי של 

שאוהבים לעשות תשחצים סכום כסף )לא גבוה( עבור כל תשחץ שסיימו. על פי 

התשחצים שהנבדקים התיאוריות הכלכליות, תמריץ זה צפוי להביא לעלייה בכמות 

ימלאו, אלא שהתוצאות הראו אפקט הפוך. ברגע שהמוטיבציה הפכה להיות 

 חיצונית ולא פנימית, היה קשה יותר לתמרץ את הנבדקים להתנהג באופן הרצוי.

לצור שינוי בהבניה של בדומה לשינויים מוטיבציוניים, תמריצים כספיים עשויים   .2

בסיטואציות שמובנות כסיטואציות  . אנשים יעשו דברים שוניםסיטואציות

חברתיות שהם לא היו עושים עבור כסף קטן. לדוגמא, אם אדם ברחוב יבקש מאתנו 

עזרה להכניס רהיט לבית שלו, קיים סיכוי סביר שנסכים לעזור לו. לעומת זאת, אם 

שקלים כדי לבצע את אותה משימה, קיים סיכוי גדול יותר  10אותו אדם יציע לנו 

צעה. למרות ההשפעה המידית והאפקטיבית של תמריצים כספיים, היא שנסרב לה

נוטה להיות קצרת טווח ולהעלם ברגע שהתמריץ מופסק. לכן, קיים קושי לייצר שינוי 

 התנהגות ארוך טווח בשימוש בתמריץ זה. 

נמצאו יעילים, לא פוגעים במוטיבציות פנימיות  שתמריצים חברתייםלעומת זאת, בעוד 

מנת לייצר שינוי התנהגות ארוך טווח, הם עשויים להיות קשים יותר ליישום ביחס  וטובים על

לתמריצים כספיים. תמריצים אלו קשורים בדרך כלל לתשומת לב חיובית מצד אנשים 

שקרובים אלינו או שאנו מעריכים את דעתם, ולרוב אין לנו שליטה על אנשים כאלה 

 ים של העובד שלו לתמרץ אותו(.ותגובותיהם )המעסיק לא יכול לגרום לילד

 עם כן, איך בכל זאת ניתן לנסות ולהשתמש ביתרונות של תמריץ חברתי?! 

(, נעשה שימוש 2012) Long, Jahnle, Richardson, Loewenstein & Volppבמחקרם של 

במנטורים אשר שימשו כתמריץ חברתי עבור הנבדקים. מטרת הניסוי הייתה לסייע לנבדקים 

לשמור על תזונה בריאה. המנטורים הם חולים בעצמם אשר התקשו בעבר  חולי סכרת

לשמור על הדיאטה, והצליחו לעבור שינוי. הם הונחו לצור קשר עם הנבדקים באופן טלפוני 

חודשי  6 –פעמים בחודש )בכל אחד מ  4ותומרצו כספית אם יצרו קשר עם הנבדק לפחות 

. שיטה זו הצליחה להביא לשיפור משמעותי יותר אם עמדו בתנאי זה( 20$הניסוי יכלו לקבל 

ביחס לתמריץ כספי ולשיטה הקונבנציונאלית. עם זאת, חשוב לשים לב שהיה צורך לתמרץ 

את המנטורים. בנוסף, המנטורים הותאמו לנבדקים מבחינת מאפיינים דמוגרפים מה 

 שהגביר לטענתם של החוקרים את האפקט.

יר את הקרובים לנבדק, ניתן לתמרץ אותו באופן שעשוי במידה ולא ניתן לתמרץ באופן יש

להביא לרווח גם עבורם. כפי שהוזכר קודם לכן, כאשר אנו לא המרוויחים היחידים 

מהתנהגותנו, הערך של הרווח גדל עבורנו ואנו נעבוד קשה יותר במטרה להשיג אותו. בניגוד 

של אחר על חשבון הרווח האישי  לתיאוריות כלכליות, אנו אפילו נעדיף תוצאה שתביא לרווח

שלנו על פני תוצאה שרק אנחנו נצא נשכרים ממנה. אפקט זה הודגם גם בסכומי כסף לא 

 ,Garbers & Konradtמבוטלים, וגם כאשר המרוויח הנוסף היה אדם זר לנו לחלוטין )

2014; Gino, Ayal & Ariely 2013; Imas, 2013; Murphy & Ackermann 2013 בדומה .)

לתיאוריות אשר מנסות להסביר את היתרונות שבתמריצים קבוצתיים, תיאוריות אשר 

מסבירות את האפקט הנ"ל, מציעות כי כאשר אדם אחר מרוויח כתוצאה מההתנהגות שלנו, 

אנו חווים עליה בתחושת הערך העצמי שלנו והדימוי העצמי החיובי שלנו עולה. בנוסף, ניתן 

נו מתוגמל כתוצאה ממעשה שלנו, אנו נקבל ממנו תמריץ להניח כי כאשר אדם קרוב אלי

 חברתי.



76 
 

בהתאם לכך, ניתן להשתמש בתמריצים קבוצתיים, או לתמרץ את היחיד באופן שישרת לא 

רק אותו )למשל, הזוכה יבחר מספר חברים לקחת איתו לסרט, או תחרויות שבהן הזוכה 

 מחליט לאן לתרום את הכסף שזכה בו(.

 

 ם את הערך הנתפס של תמריצים?!כיצד ניתן להעצי

   

 תמריצים באמצעות מדיומים המשנים את הערך הנתפס )שיטת הנקודות(

הטיות וקיצורי דרך קוגניטיביים, עשויים לגרום לנו לתפוס את הערך של תמריץ מסוים באופן 

שונה בהתאם להבניה שבה הוא הוצג לנו. בדוגמא הקלאסית, אותה בעיה המנוסחת בצורה 

( עשויה לגרום לנו לבחור באופציה שונה 5איור  סד לעומת צורה של רווח )ראהשל הפ

 (:6איור  מהאופציה בה היינו בוחרים אם הבעיה הייתה מנוסחת במונחים של רווח )ראה

 

 שתי אופציות בניסוח של רווח מול ניסוח של הפסד:  5איור 

 הפסד 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 תוצאות הניסוי 6איור 

 28%ב'     72%א'      "ינצלו"

 78%ד'      22%ג'       "ימותו"

 

ד', כשאר נבדקים היו צריכים להכריע -שתוכנית א' ותכנית ג' זהות וכן תכניות ב' ולמרות 

בסוגיה הראשונה רובם בחרו א'. לעומת זאת, כאשר היה עליהם להכריע בנוגע לסוגיה 

 (.Kahanman & Tversky, 1981השנייה רובם בחרו ד' )

שינוי הגודל הנתפס באופן דומה ניתן להשפיע על העוצמה הנתפסת של התמריץ על ידי 

שלו. דרך נפוצה לעשות זאת, היא לשנות את המדיום שבו הוא מחושב. למשל, על ידי צבירת 

נקודות שיכולות להיות מומרות בפרס. אנחנו אוהבים להרוויח "הרבה" ממשהו, ובאופן 

מפתיע נמצא כי אנחנו לא רגישים במיוחד ליחס ההחלפה שבין המדיום והפרס הסופי 

:בתוכנית

ינצלו600-סיכוי ש1/3

סיכוי שאיש לא ינצל2/3

:תוכנית א

ינצלו200

:תוכנית ד

סיכוי שאיש לא ימות1/3

ימותו600-סיכוי ש2/3

:תוכנית ג

ימותו400
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(Bagchi and Li, 2011; Hsee et al., 2003 על כן, תמריצים המשתמשים במדיום אחר .)

 מהערך הכספי שאנו מורגלים לחשב, יכולות לצור השפעה גדולה יחסית בהשקעה נמוכה.

 הגרלות

בדומה לשיטה הקודמת, שיטה זו מנצלת את הקושי שלנו לחשב סיכויים ואת הנטייה לתת 

בהגרלות. אנו מכירים דוגמאות רבות לקמפיינים ומבצעים משקל יתר לסיכויי זכייה נמוכים 

אשר משתמשים בשיטה זו, וכן מודעים לאחוזים הגבוהים של משתתפים בהגרלות השונות 

מיליוני שקלים(. בהתאם לכך,  6239 -לבד הסתכמו הכנסות מפעל הפיס ב 2014)בשנת 

ה מבחינת ההשקעה מחקרים מצאו כי מדובר בשיטה אפקטיבית לשינוי התנהגות ויעיל

Volpp et al. (2008 )(. במחקרם של Gujic, Cameron & Hurley, 2012שהיא דורשת )

לדוגמא, נמצא כי תמריצים מסוג זה הביאו להטבה משמעותית באחוזי הירידה במשקל של 

  מטופלים הסובלים ממשקל יתר בהשוואה לטיפול הקונבנציונלי.

 (double or nothingפקדון )

פת המתבססת על הנטייה שלנו להימנע מהפסדים, היא לבנות הסכם עם הנבדק, שיטה נוס

אשר במסגרתו הוא יתחייב לעמוד ביעד מסוים. במידה והנבדק לא יעמוד ביעד זה הוא יפסיד 

את הפיקדון אותו הסכים לסכן, לעומת זאת במידה ויעמוד ביעד הוא יקבל עליו תוספת 

כימו להשתתף בתכנית כזאת במטרה להפסיק נדיבה. בתחום הרפואה, מטופלים שהס

לעשן השיגו תוצאות מרשימות, והשיטה נמצאה כיעילה ביותר מבין התמריצים שנבדקו. עם 

זאת, מעט מאוד מטופלים הסכימו לשתף פעולה עם השיטה, מה הוריד את האפקטיביות 

 . (Halpern et al., 2015שלה במידה ניכרת ביחס לשיטות האחרות )

 בין תמריצים שונים )תחושת השליטה בתמריצים(בחירה 

כמו בתחומים רבים אחרים בחיים, גם כשאר אנו זוכים בפרס, אנו אוהבים את תחושת 

השליטה ואת האפשרות לבחור. בהתאם לכך, נמצא כי בחירה בין מספר מצומצם של 

בנוסף,  אופציות לפרס יכולה להגביר את הערך הנתפס שלו, ביחס לאופציה של פרס יחיד.

שימוש במספר פרסים אופציונאליים יכולה לסייע בהשפעה על מספר רב יותר של אנשים 

 למרות השונות בטעמים שלהם. 

 בונוס )במקום הנחה(

הנחה היא שיטת תמריץ מקובלת. בשנים האחרונות הושקו פרמיות ביטוח אשר משתמשות 

בנהיגה זהירה. ממצאים הנחה על פרמיית הביטוח כתלות  30%בשיטה וזו ומציעות עד 

מצביעים על כך, שכמשווים קבלת בונוס לקבלת סכום זהה בהנחה, הערך הנתפס של 

 (.Byun & Jang, 2015הבונוס הוא גדול יותר )

 

 שימוש בתמריצים במטרה לקדם התנהגות בטוחה בדרכים 2.3.4

 

רב נהגים בעשורים האחרונים נעשה שימוש בתמריצים במטרה להביא לשינוי התנהגותי בק

במגוון פרמטרים ובניהם: הורדה בבלימות והאצות פתאומיות, שמירה על המהירות 

המותרת, ירידה בכמות הנהיגה ובנהיגת לילה ושימוש במערכות המספקות משוב על 
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הנהיגה ומזהירות מפני נהיגה לא בטיחותית. הניסויים השונים השתמשו בשיטות שונות 

 להסיק מהם מספר מסקנות.במטרה לתמרץ את הנבדקים ונוכל 

נתחיל בממצא עליו דנו קודם לכן, התנהגויות מסוימות קשות יותר לשינוי באמצעות תמריץ 

או עונש, במיוחד כאשר לא קיימת דרך אלטרנטיבית לקבל את החיזוק אשר גורם להתנהגות 

ר עליה אנו רוצים להשפיע. ניתן להניח שזהו המקרה בכמות הנהיגה ונהיגת הלילה. מספ

מחקרים אשר ניסו להשפיע על דפוסי התנהגות אלו, לא הצליחו לצור שינוי מובהק, או 

  ,Bolderdijkaלחילופין יצרו שינוי מובהק אך מתון מאוד ללא קשר לתמריצים שהוצעו )

Knockaertb, Stega, & Verhoefb, 2010; Elvik, 2014.) 

פרמטרים אחרים כמו שמירה על המהירות המותרת, נמצאו כניתנים להשפעה על ידי 

 6(, החוקרים השוו בין 2003) Hultkrantz & Lindbergתמריצים. לדוגמא, במחקרם של 

קבוצות קיבלו תמריץ קבוע )נמוך או  2קבוצות אשר נבדלו בשיטת התמריץ שיושמה עליהן. 

קבוצות קיבלו תמריץ גבוה כשאחת  2ירות בה נסעו, גבוה( על השתתפותם ללא תלות במה

קבוצות  2-מהן שילמה מחיר נמוך על מעבר על המהירות המותרת והשנייה מחיר גבוה ו

נוספות קיבלו תמריץ נמוך וחולקו גם הן למחיר גבוה על מעבר על המהירות המותרת ומחיר 

ל המהירות המותרת. במעבר ע %35-%43על פני כל הקבוצות, נמצאה ירידה של נמוך. 

בהשוואה בין הקבוצות השונות, נמצא כי הקבוצות אשר התמריץ שקיבלו היה תלוי 

בהתנהגות שלהם הראו ירידה גדולה יותר במעבר על המהירות המותרת ביחס לקבוצה 

שקיבלה תמריץ קבוע. בנוסף, נמצא כי ככל שלהתנהגות השפעה חזקה יותר על התוצאה, 

ותר: הקבוצה שקיבלה תמריץ נמוך שינתה את ההתנהגות שלה היא הייתה אפקטיבית י

יותר ביחס לקבוצה שקיבלה תמריץ גבוה )באחוזים, ההתנהגות שלהם השפיעה בצורה 

חזקה יותר על הסכום שקיבלו בסוף(, בנוסף נמצא בקבוצת התמריץ הנמוך הבדל מובהק 

שה, הקבוצה בין הקבוצה ששילמה מחיר גבוה והקבוצה ששילמה מחיר נמוך. למע

שההתנהגות שלה השפיעה בצורה החזקה ביותר על התמריץ שקיבלה )תמריץ נמוך, מחיר 

 גבוה(, הייתה הקבוצה שהתנהגותה הושפעה בצורה החזקה ביותר מההתערבות. 

( אשר במהלכו צברו 2006) Mazureck & Hattemדוגמא נוספת, ניתן לראות במחקרם של 

יף בפרסים שונים בסוף הניסוי. בניסוי נמצאה ירידה של הנבדקים נקודות אותן יכלו להחל

במעבר על המהירות המותרת. מחקר זה נותן תוקף לשיטות שנידונו קודם לכן  50%-כ

להעלאת הערך הנתפס של התמריץ, שיטת הנקודות ומתן אפשרות בחירה בין פרסים 

הקטנה זו גרמה  שונים. בנוסף, במהלך הניסוי היחס בין הנקודות לכסף הוקטן פעמיים.

 לירידה בהיענות, מה שמדגים את הרגישות שלנו לשינויים בעוצמת התמריץ. 

(, השתמשו בהנחה בביטוח 2011) Bolderdijk, Konckaert, Steg & Verhoefבמחקר נוסף 

כדי להוריד את כמות הנהיגה, נהיגת לילה ושמירה על המהירות המותרת. בעוד שלא נמצא 

מטרים הראשונים, נמצא אפקט קטן אך מבוהק למדד השמירה על אפקט הנוגע לשני הפר

המהירות המותרת. ממצא זה מתיישב עם ספרות בנושא המראה כי אנחנו מעדיפים קבלת 

בונוס על פני קבלת הנחה כפי שפורט לעיל. ממצא נוסף שבלט במחקר ויש לשים אליו לב, 

עלייה במעבר על המהירות הוא שלאחר ההתערבות, ההשפעה לא רק נעלמה, אלא נרשמה 

 (.7איור  המותרת ביחס לתקופה שקדמה להתערבות )ראה

  עלייה בהתנהגות לא רצויה לאחר סיום ההתערבות :7איור 
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חקר נוסף שהשתמש בהנחה בביטוח במטרה להפחית מעבר על המהירות המותרת, מ

השווה בנוסף לקבוצה שקיבלה את ההנחה כתמריץ קבוצה שקיבלה מידע על הסכנות של 

מהירות מופרזת, קבוצה שקיבלה הנחה בנוסף למידע וקבוצת ביקורת. נמצא כי הירידה 

נמצאה בקרב הקבוצה שקיבלה את  המשמעותית ביותר במעבר על המהירות המותרת

. ניסוי זה מדגיש את החשיבות של (Lahrmann et al., 2012המידע בנוסף לתמריץ הכספי )

הדגשת התועלות של התערבויות מסוג זה עבור האדם והסביבה שלו, בנוסף לתועלות 

הכלכליות. ייתכן כי המידע משנה מעט את ההבניה של ההשתתפות בניסוי ממסגור כלכלי 

 גרידא, למסגור המשלב פן חברתי ותרומה לקהילה עם פן כלכלי.

 

 התנהגות נהיגה מסוכנת בצעירים
 

 מה גורם להתנהגות המסוכנת?

( כי משתנים מתחום הלמידה 2009) Scott-Parker, Watson & Kingבמחקרם, מצאו 

מדיווח עצמי על נהיגה מסוכנת בקרב נהגים צעירים.  42%החברתית הצליחו להסביר 

החוקרים מציעים, כי למידת חיקוי וציפייה לחיזוקים או עונשים חברתיים  מצד בני גילם 

והוריהם משחקים תפקיד מרכזי בהתנהגות המסוכנת. במחקר אחר, נמצא כי לחץ מצד 

נהגים אחרים על הכביש השפיע על מעבר על מהירות המותרת בקרב נהגים צעירים. בנוסף, 

נמצא כי בהקשר זה נוכחותו של נוסע נוסף עשויה דווקא למתן את ההשפעה. לטענת 

החוקרים, הנוסע עשוי לסייע לנהג לעמוד בפני הלחץ החברתי מצד נהגים אחרים בכביש. 

 ,Fleiterהווה גם היא גורם המשפיע על התנהגות הנהג )בנוסף, האחריות על חיי הנוסע מ

Lennon & Watson, 2009 ניתן להניח כי ההשפעה של הנוסע על הנהג עשויה להיות .)

חיובית כמו שמציעים האחרונים או שלילית כמו שמציעים הראשונים, כתלות בהתנהגות 

חברתיים, צעירים  ובגישת הנוסע. לסיכום, נראה כי בעוד שכולנו מושפעים ממשתנים

רגישים יותר להשפעה זו, ועל כן יש לתת לה את היחס הראוי כאשר מתכננים התערבות 

 בנהגים בגילאים אלו. 
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 האם ניתן לתמרץ נהגים צעירים לנהוג בצורה בטיחותית?

( ושל 2014) Dijksterhuis et al. (2014 ,)Ellison ,Bliemer & Greavesממחקריהם של 

Reagan, Bliss, Van Houten & Hilton (2013 ניתן להסיק כי המשימה קשה, אך יש מקום )

לאופטימיות. שימוש בתמריצים הביא לשינוי התנהגותי בקרב הנהגים הצעירים במדדים 

שהוגדרו כנהיגה בטוחה. בנוסף, נמצא כי מתן משוב על הנהיגה )בתנאי שהנבדקים אכן 

את תהליך התלמידה. אפקט זה היה גדול  נחשפים אליו( הגביר את השפעת התמריץ והאיץ

 יותר כאשר המשוב ניתן באופן מידי. 

עם זאת, עולה ממספר מחקרים קושי בגיוס נהגים צעירים, אחוזי נשירה גבוהים וכן חשש 

כי הנהגים שהסכימו להשתתף בניסויים הם מוטים בטיחותית ועל כן יכולת ההכללה של 

 ניסויים אלו מעט מוגבלת. 

י התמריץ השונות שהוזכרו מעלה, דרך אחת נמצאה יעילה במיוחד במטרה להביא מבין דרכ

תמריץ קבוצתי.  -להשתתפות בניסוי ולצור שינוי התנהגותי בקרב נהגים צעירים והיא 

(, צוערים שהשתמשו באפילקצית 2015) Musicant, Lotan & Grimbergבמחקרם של 

ל הצוערים שהחזיקו במכשיר שתמך קופסא ירוקה, זיכו את כלל הקבוצה בפרסים. כ

בטכנולוגיה השתתפו. בנוסף, משתתפים שלא היה בבעלותם מכשיר תומך גייסו לניסוי 

חברים שהשתתפו ללא כל תמריץ )חומרי(. חשוב לציין, כי הפרסים בהם זכו הצוערים היו 

עבורם  שקלים(. על כן, ניתן להניח כי התמריץ 30 -ל 15פרסים בעלי ערך כספי נמוך )בין 

היה תמריץ חברתי. ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאים שנידונו לעיל בנוגע ליתרון שיש 

לתמריץ שגם אחרים מרוויחים ממנו )לעומת תמריץ שרק הנבדק נהנה ממנו(, וכן למשמעות 

 שיש למשתנים חברתיים על דפוסי ההתנהגות של נהגים צעירים.
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 סיכום סקר הספרות  2.4
 

בזמן נהיגה בקרב נהגים  textingסקירת הספרות מספקת מידע מגוון אודות היקף תופעת ה 

שהיו  19עד  15מבין כל הנהגים בגילאים  NHTSA  (2015 ,)10%לפי ארגון צעירים. 

קבוצת גיל זו מהווה את  דעת בזמן התאונה.מוסחי כמעורבים בתאונות קטלניות דווחו 

 20-האחוז הגבוה ביותר של נהגים שדעתם הייתה מוסחת בזמן התאונה. נהגים בשנות ה

הם מהווים יחד עם זאת, מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות.  23%לחייהם מהווים 

יד בזמן מכלל הנהגים שהשתמשו בטלפון ני 38% -מכלל הנהגים שדעתם מוסחת ו 27%

  התאונה הקטלנית.

 

בשנת  1.7% –נהיגה עלה מ האחוז השולחים מסרונים או המתפעלים מכשירים ניידים בזמן 

( נצפו 16-24נהגים צעירים )גילאי  2007מאז שנת בנוסף, . 2014בשנת  2.2% –ל  2013

משתמשים במכשירים אלקטרוניים במידה רבה יותר מאשר נהגים מבוגרים, והציגו 

בביצועי  תבזמן נהיגה פוגע  textingפעולה זו של (. NHTSA, 2015ות מסוכנת יותר )התנהג

. ארוך יותר תגובה בזמן בנתיב ו מיקומי הרכבים של הגדלת השונות על ידי גם הנהיגה 

ומקפידים יותר על שמירת מרחק מהמכונית , נהגים מפחיתים את מהירות הנסיעה אידךמ

  .כךעל  פצותעל מנת לשלפניהם 

 

( המסתמך על ידע קיים ועל דעות מומחים, מספק סקירה המבוססת TRL 2015דו"ח עדכני )

המשויכים והאפקטים הבטיחותיים  המאפיינים החיוניים ביותר על אמצעים טכנולוגיים של

התערבות הלוקחת בחשבון לתהיה השפעה גבוהה יחסית  ,על פי הערכת המומחיםאליהם. 

איסור על לאינטגרציה טובה יותר בין מכשירים ניידים וכלי רכב ו ,יותר עיצוב מוצר בטיחותי

שימוש במוצרים אשר מטבעם מסיחי דעת. המסקנה היא שאמצעים למניעת היסח דעת 

הטלפון( ואמצעים להפחתת סיכון הסחת הדעת  החוסמת את פעילותמערכת  )לדוגמה,

כות המתריעות מפני עדיפים על פני על מער )לדוגמה, מערכות התרעה על הסחת דעת(

הטכנולוגיות האחרונות הן יותר מפותחות וישנן  ,עם זאתיחד  התרחשות קרובה של תאונה.

לאלטרנטיבה הטובה  ,מבחינת מדיניות ,ראיות לגבי יעילותן, דבר ההופך אותן בטווח הקצר

 .ביותר

 

הלך בפועל, נהגים לא תמיד מצייתים לחוקים המגבילים שימוש בטלפונים סלולריים במ

הם אינם מוכנים להשתמש בפתרונות החוסמים טלפונים ניידים  הנהיגה. מעבר לכך,

לגרום לדחייה בקבלת  עשויההגבלת התקשורת במהלך נהיגה  ומוצאים דרכים לעקיפתם.

לכן,  לאפליקציות אלו. להתנגדויותשיחות חירום או למנוע שימוש בתוכנות ניווט אשר יגרמו 

 ות. יש לשקול אלטרנטיבות אחר

 

( על מנת לאפשר שמירה של voice controlנבחנה האפשרות לעשות שימוש בממשק קולי )

"מבט על הכביש וידיים על ההגה". נמצא כי הוראות קוליות מהוות פחות היסח דעת עבור 

נהגים בהשוואה להפעלה ידנית של הטלפון הנייד. אך יחד עם זאת, שימוש בהוראות קוליות 

לסייע  עשויותטכנולוגיות עתידיות קוגניטיבית גבוהה עבור הנהג.  עדיין מהווה מעמסה

בזמן נהיגה על ידי העברת האחריות על הנהיגה מהנהג  מסרוניםתופעת משלוח  בצמצום
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ויוכלו להמשיך  כבישאל הרכב. הנהגים לא יצטרכו להפנות את מלוא תשומת ליבם אל ה

אך עד שטכנולוגיה זו תהיה יבה. במשלוח מסרונים בזמן הנהיגה ללא חשש לעצמם ולסב

 .הדעת סחתשיסייעו לנהג בהפחתת האחרים למצוא פתרונות זמינה, יש 

 

 לתכונות וכן, חכמים בטלפונים בעייתית הרגלית להתנהגות נוטים צעירים כי אין ספק

 & Van Deursen, Bolle, Hegner) להתמכרות קשורות נמצאו אשר רבות פסיכולוגיות

Kommers, 2015 .)ובפרט מאתנו רבים בגינה לסיבה אינדיקציה לספק יכולים אלו ממצאים 

, ריכוז מהם המצריכות בפעולות מדובר כאשר גם מהמכשירים להתנתק מתקשים צעירים

 חייהם את לסכן ואף משמעותי דעת היסח להוות עשויה בהם ההתעסקות כאשר וגם

((Atchley & Warden, 2012 .להכחדה במיוחד קשה תהיה זו והתנהגות ייתכן, לכך בהמשך 

 מטרתו אשר ניסויי מערך או התערבות תכנון בעת בחשבון מאפייניה את לקחת יש כן ועל

 .להפחיתה

 

בעשורים האחרונים נעשה שימוש בתמריצים במטרה להביא לשינוי התנהגותי בקרב 

שמירה על המהירות נהגים במגוון פרמטרים ובניהם: הורדה בבלימות והאצות פתאומיות, 

המותרת, ירידה בכמות הנהיגה ובנהיגת לילה ושימוש במערכות המספקות משוב על 

הנהיגה ומזהירות מפני נהיגה לא בטיחותית. הניסויים השונים השתמשו בשיטות שונות 

 במטרה לתמרץ את הנבדקים ונוכל להסיק מהם מספר מסקנות.

קשות יותר לשינוי באמצעות תמריץ או ות" במיוחד התנהגויות "ממכרהתנהגויות מסוימות 

עונש, במיוחד כאשר לא קיימת דרך אלטרנטיבית לקבל את החיזוק אשר גורם להתנהגות 

עליה אנו רוצים להשפיע. ניתן להניח שזהו המקרה בכמות הנהיגה ונהיגת הלילה. מספר 

הק מובמחקרים אשר ניסו להשפיע על דפוסי התנהגות אלו, לא הצליחו לצור שינוי 

מבין דרכי התמריץ השונות שהוזכרו מעלה, דרך אחת נמצאה יעילה במיוחד בהתנהגות. 

תמריץ  -במטרה להביא להשתתפות בניסוי ולצור שינוי התנהגותי בקרב נהגים צעירים והיא 

 קבוצתי.
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בחינת דפוסי שימוש בסמארטפון בקרב  -. קבוצות מיקוד 3

טכנולוגיים וחסמים    נהגים צעירים, הנכונות לאמץ פתרונות

 להשתתפות בניסוי שטח
 

 

 תמצית 3.1
 

ח זה בוחן את העמדות והתפיסות של בני נוער לפני גיוס, בעלי רשיון נהיגה כלפי הסחת "דו

דעת בנהיגה כתוצאה מהקלדת וקריאת הודעות בטלפון הנייד, וכן כלפי שלוש טכנולוגיות 

 Bazzלהפחתת הסחת הדעת במהלך השימוש בטלפון הנייד בנהיגה, האפליקציות 

,ProtextMe ו-Drive First/Safely Go המטרות שלשמן נערכו קבוצות המיקוד הן: למידת .

עמדות ותפיסות של בני נוער כלפי הסחת הדעת בנהיגה, ובפרט בעת הקלדת וקריאת 

הודעות בטלפון הנייד; בחינת העמדות והתפיסות, וכן חסמים, תמורות ונורמות חברתיות 

; זיהוי חסמים של הטכנולוגיות השונות להפחתת הסחת הדעת בנהיגה מהטלפון הנייד

ויתרונות של שליחת הודעה חוזרת באופן אוטומטי מהטלפון של בני הנוער, המתריעה 

לשולחי ההודעה כי הם בנהיגה; איתור חסמים ותמריצים אפשריים להשתתפות בניסוי 

ולתכנונו, באמצעות שימוש בשלוש הטכנולוגיות הללו כהתערבויות; אפיון דפוסי השימוש 

ן הנייד. האפיון שם דגש על הקלדה וקריאת התראות תוך כדי נהיגה. של בני נוער בטלפו

כמו כן, שם האפיון דגש על זיהוי נורמות מקובלות לשימוש בטלפון הנייד, הקלדה וקריאת 

 הודעות בזמן נהיגה.

 12בני נוער ) 20שיטת איסוף הנתונים היתה איכותנית וכללה שלוש קבוצות מיקוד עם 

, חברי תנועות נוער בבארותיים וצורן וכן תלמידי אותה 16.5-18ילאי נערות(, בג 8-נערים ו

שכבה בבית ספר תיכון ברמת גן. הנושאים שנבדקו במדריך הראיון של קבוצות המיקוד כללו 

ניסיון להבין את תפיסת חשיבות הזמינות של בני הנוער כלפי משפחה, חברים ואחרים, בין 

את התפיסה שלהם של הסחת דעת בנהיגה ומתי  אם בכלל או בטלפון הנייד בפרט, וכן

ובאלו נסיבות הוא קורה. קבוצה נוספת של שאלות מרכזיות עסקה בשלוש הטכנולוגיות 

השונות שנבדקו כאפשרות לניסוי שייערך בשלב הבא, בממשק שהן כוללות ובעמדות של 

ד על המשתתפים כלפיהן, לרבות חסמים ותמורות. עוד נשאלו משתתפי קבוצות המיקו

 דפוסי השימוש שלהם בטכנולוגיה ותמריצים אפשריים להשתתפות בניסוי.

ממצאי קבוצות המיקוד מעלים כי בני הנוער עושים שימוש במגוון רחב של אפליקציות 

במהלך הנהיגה, חלקן עם פוטנציאל להסחת דעת גבוהה יותר וחלקן פחות. כמו כן, עלה 

קציות שעושים בהן שימוש מחוץ לרכב לבין כי בני הנוער לא מבצעים הבחנה בין אפלי

אפליקציות שעושים בהן שימוש בתוך הרכב. עם זאת, עלה כי לצורך תקשורת עם אנשים 

אחרים לעיתים מקובל להשתמש באפליקציות מסוימות ולא באחרות. למרות שמשתתפי 

ייד, קבוצות המיקוד הצהירו, בחלקם, כי לא חשוב להם להיות זמינים לכולם בטלפון הנ

דוגמאות רבות שהעלו העידו על החשיבות שבזמינות ועל פעולות שונות שהם נוקטים כדי 

להיות זמינים. הזמינות נתפסה כנורמה מקובלת, ודווקא בני נוער שהצהירו כי יעדיפו שלא 

 להיות זמינים בנהיגה נתפסו כחורגים מהנורמה.
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הנייד בנהיגה עלו כיוונים בדיון על פתרונות אפשריים להפחתת הסחת הדעת מהטלפון 

הסברתיים )כגון קמפיינים( וטכנולוגיים. בני הנוער היו חלוקים בנוגע לאפשרות טכנולוגית 

להפחית את הסחת הדעת בנהיגה, בטענה כי אם הדבר יפגע להם בשימושיות 

(Usefulness .של הטלפון הנייד, הם יעדיפו לא להשתמש ואפילו להסיר את הטכנולוגיות )

( של הטכנולוגיות הללו. קרי, Usabilityלה ספק רב בקרב בני הנוער בנוגע לשמישות )עוד ע

 נוחות השימוש שלהן. 

, בעלת Bazzהטכנולוגיות שנבחנו בקבוצות המיקוד כללו שלושה סוגים של התערבות: 

, המשתיקה התראות ומאפשרת שימוש רגיל ProtextMeאפשרות שליטה בממשק קולי, 

, החוסמת שימוש בטלפון הנייד למעט אפליקציות Drive First/Safely Goבטלפון,

 "מותרות"(. 

ממצאי קבוצות המיקוד העלו כי הטכנולוגיה שנתפסה כמלהיבה ביותר היתה זו בעלת 

(. עם זאת, עלו חששות רבים לגבי ההיתכנות הטכנולוגית שלה, Bazzהממשק הקולי )

פליקציה שנתפסה כהכי פחות המגבלות שהיא עשויה להציב למשתמשים ועוד. הא

(, זאת בשל חסימת השימוש באפשרויות שונות Safely Go/Drive Firstמתאימה היתה )

דבר שנתפס על ידי מרבית המשתתפים בקבוצות המיקוד כפגיעה קשה ולא  –בטלפון הנייד 

מקובלת בשימוש בטלפון הנייד. אפקט ההודעה החוזרת שמשותף לשלוש הטכנולוגיות, קרי, 

דעה אוטומטית שנשלחת לשולחי ההודעה כדי להתריע שהמשתמש נמצא בנהיגה, זכתה הו

הן מהזווית של הנהגים והן מהזווית של שולחי  –לתגובות מעורבות לחיוב ולשלילה 

 ההודעות. 

נושא נוסף שנבחן בקבוצות המיקוד נגע לשפה שיש לעשות בה שימוש כדי לקדם את הניסוי, 

ים בו ולהפוך אותו למלהיב יותר בעיני המשתתפים. כמו כן, לכנות את המרכיבים השונ

באיזו מסגרת כדאי להציב את המרכיבים השונים כדי לקדם רגשות  –עלתה שאלת המסגור 

חיוביים והתלהבות ביחס לניסוי ולהתמודד עם החסמים והרגשות השליליים. בכל הנוגע 

הביטוי הסחת דעת נמצא מתאים  לדיון בהסחת הדעת, עלו תפיסות מעורבות בנוגע לביטוי.

יותר לעולם המושגים של בני הנוער מאשר הביטוי הסחת דעת, שנתפס פחות מתאים. 

הביטוי טכנולוגיות גם כן נתפס ככללי מדי ולא מובן. הוצע להקפיד להשתמש בביטוי 

אפליקציות, שמתאר את מה שיוצג למשתתפים בניסוי. כדי לקדם את האפליקציות 

בני הנוער, הוצע לשים דגש על התמורות שהן נותנות לבני הנוער ולא על בהצלחה בקרב 

מניעת החסמים. קרי, כיצד הן עוזרות לבני הנוער להשתמש בטלפון הנייד טוב יותר ולא 

כיצד הן מונעות מהם להיות מוסחים. כדי לתמרץ את המשתתפים לקחת חלק בניסוי, הציעו 

ות, ששמות דגש על הנושא של אלטרואיזם: עזרה, בני הנוער להשתמש גם כן במילים חיובי

מטרה חשובה, שליחות, מובילות, חזית וכן הלאה. נקודה חשובה אחרונה שעלתה בקבוצות 

המיקוד נגעה לנושא הצגת התמריצים וקידומם. מצד אחד, כפי שיפורט בתת הפרק הבא, 

טויים הללו נמצאו עלה שימוש רב במילים כמו פרסים, מתנות, תחרויות, לקבל ועוד. הבי

בקבוצות המיקוד כמעוררי התרגשות ותחושה שמקבלים משהו על ההשתתפות, משהו 

ששווה להשתתף בניסוי עבורו. עם זאת, חלק ממשתתפי קבוצות המיקוד הזהירו שהאפקט 

להוריד מהחשיבות החברתית של הניסוי  –של שימוש במילים הללו יכול להיות הפוך 

ן, הוצע להשתמש במילים צנועות יותר כמו מתנה ולא פרס, ומתחושת האלטרואיזם. לכ

 למשל.

לבסוף, ממצאי קבוצות המיקוד העלו מספר חסמים ותמריצים להשתתפות והתמדה בניסוי. 

החסמים כוללים קשיים טכנולוגיים, פגיעה בפעילות השוטפת של הטלפון, איטיות, 
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גד, תמריצים אפשריים כללו פונקציונליות חסרה או משובשת ותקלות בממשק הקולי. מנ

תגמול אישי חומרי לבני הנוער בגין השתתפותם בניסוי, אך כזה שפתוח למימוש במקומות 

שונים )כגון שוברי מתנה( וכן תמריצים קבוצתיים ששמו דגש על השתתפות של מספר 

חברים כחלק מקבוצה, מתן פרס חוויתי לחברי הקבוצה וכן מפגשים חברתיים משותפים 

הקבוצות שהשתתפו בניסוי וקשורים לנושא של נהיגה נכונה. סט שלישי של  של כלל

 תמריצים שם דגש על עידוד האלטרואיזם של בני הנוער בעצם השתתפותם בניסוי.

 על בסיס ממצאים אלו, ההמלצות נחלקות לשני חלקים:

  ההמלצות לסקר כוללות: לבחון את היקף השימוש בתקשורת שאינה טקסטואלית

ת באמצעות אפליקציות תקשורת, קריאה ותגובה להתראות שאינו חלק או קולי

מתקשורת בין אישית )למשל, התראה על אירוע חדשותי(, לכלול שאלות הבוחנות 

תפיסות נורמטיביות של זמינות, את האפקטיביות של ההודעה החוזרת האוטומטית 

ת התמודדותן וחשיבותה, בחינת רמת הקבלה של הטכנולוגיות השונות ואופן תפיס

עם הסחת דעת, בחינת השימוש בטרמינולוגיה של ייעול במקום עזרה בהפחתה של 

 הסחת דעת וכן מיפוי כמותי של חסמים טכנולוגיים אפשריים להשתתפות בניסוי.

  ההמלצות לניסוי כוללות: מתן מענה לכלל סוגי אפליקציות התקשורת שבני הנוער

ק הקולי להקריא התראות גם משתמשים בהן, בחינת האפשרות של הממש

מאפליקציות שאינן למטרת תקשורת בין אישית, מסגור האפליקציות באופן חיובי 

שמייעל את השימוש ולא פוגע בזמינות, מתן דגש לשמישות של האפליקציות 

השונות ולהיעדר הפגיעה בשימושיות של הטלפון הנייד, הדגשת אפשרות ניסוח 

גבלתה לפעם אחת לכל נמען, התנאים ההודעה החוזרת באופן עצמאי וה

המתאימים ביותר לביצוע הניסוי בשתיים או כל שלוש הטכנולוגיות, חידוד הביטוי 

הסחת דעת והבהרה לנבדקים מה המשמעות של להיות חלק מניסוי, הצורך 

בהתמודדות עם החסמים שנמצאו וכן הדגשת תמריצים בשלוש רמות שונות: 

 נורמטיבית, אישית וחברתית.

 

 הקדמה ורקע 3.2
 

הדוח הנוכחי בוחן את העמדות והתפיסות של בני נוער בעלי רשיון נהיגה, לאחר תקופת 

לווי היום ולפני גיוס כלפי הסחת דעת בנהיגה, כתוצאה מהקלדה וקריאת הודעות בטלפון 

הנייד, וכן את העמדות והתפיסות שלהם כלפי שלוש טכנולוגיות מוצעות להפחתת הסחת 

גה כתוצאה מפעולות אלו. קבוצות המיקוד נערכו כשלב מקדים לניסוי מדעי הדעת בנהי

שנערך לאחר מכן בשלוש הטכנולוגיות. בחינת העמדות והתפיסות של בני הנוער אמורות 

לסייע בבניית הניסוי, בחירת הטכנולוגיות והתנאים שהוא יבוצע בהם וכן מתן תמריצים 

איכותנית, תוך שימוש בשלוש קבוצות מיקוד  שיעודדו השתתפות בו. המחקר נערך בגישה

 בני נוער. 20עם 

 

 מדוע נבחרה האוכלוסיה זו של בני נוער?
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אחת האוכלוסיות שמעורבות הרבה יותר מאחרות בתאונות דרכים בכלל, ובתאונות דרכים 

כתוצאה מהסחת דעת בפרט, הם בני נוער. אוכלוסיה זו חשובה מאחר שמדובר בנהגים 

 בראשית דרכם, בסמוך לקבלת רישיון הנהיגה 

לשלילה הטלפון הנייד והאפליקציות שבו מהוות דרך תקשורת חשובה עבור בני נוער, 

ולחיוב. לשלילה, מאחר שהם עושים בו שימוש גם במהלך הנהיגה, לתקשורת עם חברים, 

לרבות התנהגויות מסוכנות שכוללת קריאה והקלדה של הודעות. מאחר שהוא נתפס ככלי 

חשוב בחיי היום יום, בין השאר לתקשורת עם חברים, בני משפחה ואחרים, חשוב לבחון 

כלפיו במהלך הנהיגה. לחיוב, מאחר שהטלפון הנייד נתפס ככלי את העמדות של בני הנוער 

חשוב ומעניין, ושימוש בטכנולוגיות להפחתת הסחת הדעת במהלך הנהיגה יכולות להיתפס 

 כחדשניות וככאלה ששווה להתנסות בהן. 

 

 אילו טכנולוגיות נבחרו ומדוע?

במהלך המחקר נבדקו שלוש אפליקציות שמייצגות שלושה סוגים של טכנולוגיות להפחתת 

. כל האפליקציות DriveFirst/Safely Go-ו Bazz ,ProtextMeהסחת הדעת בטלפון הנייד: 

זמינות למשתמשי מערכת ההפעלה אנדרואיד בלבד. כל האפליקציות הותאמו לצורך 

ת ויתחילו לפעול באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה המחקר, כך שיזהו נהיגה בצורה מדויק

 מצד המשתמש.

הבחירה באפליקציות לטלפון הנייד ככלי התערבות להפחתת הסחת הדעת בנהיגה נעשתה 

ממספר טעמים. ראשית, בשל חשיבותו הרבה של הטלפון הנייד והשימוש היום יומי שלו 

תוך ניסיון לסייע לבני נוער לייעל את מצד בני נוער, וכן בפרט באפליקציות שונות. שנית, מ

לא רק להפחית את הסחת הדעת, אלא גם להציג בפניהם  –השימוש בטלפון הנייד 

אפשרויות להשתמש בטלפון הנייד בצורה טובה ונכונה יותר בזמן שהם נוהגים, באופן שייתן 

ד הן נוחות. שלישית, אפליקציות לטלפון הניי –להם גם תמורה שאינה קשורה לנהיגה 

טכנולוגיות שלא זרות לבני הנוער ואף אהובות עליהם. שימוש באפליקציות לטלפון הנייד 

יהיה עדיף על פני טכנולוגיות אחרות, שזרות לבני נוער והם אינם משתמשים בהן. שימוש 

באפליקציות יתקבל בצורה טובה יותר מאשר טכנולוגיות כלל לא מוכרות שלא נמצאות 

ם של בני נוער. לבסוף, המחקר בא לבחון טכנולוגיות קיימות שכבר בשימוש בחיי היום יו

פותחו ונוסו, כך שיש מידע ראשוני לגבי אופן פעולתן והאפקטיביות האפשרית שלהן. 

 האפליקציות הוצגו לכל אחת מקבוצות המיקוד בסדר שונה.

 

Bazz 

שלה הוא  , כאשר הייחודBazzאפליקציה אחת שהוצגה למשתתפי קבוצות המיקוד היתה 

האפשרות לשלוט על הטלפון הנייד באמצעות ממשק קולי. עם הפעלתה מאפשרת 

האפליקציה למשתמשים להאזין להודעות שהתקבלו, גם במסרונים וגם באפליקצית 

Whatsapp וכן לשלוח הודעות בחזרה באמצעות שימוש בפקודות קוליות. למשתמש ,

להתעלם. אם בחר להאזין לה,  שקיבל את ההודעה יש את האפשרות להאזין לה או

באפשרותו לבחור להתקשר לשולח ההודעה, להקליט הודעה קולית שנשלחת באופן 

כל זאת  –אוטומטי, או לשלוח באופן אוטומטי הודעה שהוא נמצא בנהיגה, או להתעלם 

באמצעות פקודות קוליות. מעבר לכך, הטלפון הנייד של המשתמש ממשיך לפעול כרגיל, 

 קבל את ההתראות וההודעות ויכול להשתמש בהם באופן חופשי..הוא ממשיך ל
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ProtextMe 

. הייחוד שלה הוא ProtextMeאפליקציה נוספת שהוצגה למשתתפי קבוצות המיקוד היתה 

בכך שעם תחילת הנהיגה היא משתיקה באופן מוחלט את כל סוגי ההתראות בטלפון הנייד. 

אפשרות שהוא יקבל הודעה חוזרת אוטומטית כאשר אדם אחר שולח הודעה למשתמש, יש 

שהמשתמש נמצא בנהיגה. ההודעות עצמן נשמרות בטלפון הנייד והמשתמש יכול לקרוא 

אותן עם סיום הנהיגה ואף במהלכה, אם יחפוץ בכך  מעבר לכך, הטלפון הנייד של 

המשתמש ממשיך לפעול כרגיל, הוא ממשיך לקבל את ההתראות וההודעות והוא יכול 

 שתמש בו באופן חופשי.לה

 

Safely Go ו-Drive First 

. מדובר בשתי Safely Go-ו Drive Firstסוג שלישי של אפליקציות שנבדק כלל את 

אפליקציות שמבצעות דברים דומים ולכן בחלק מקבוצות המיקוד הוצגה אחת ובחלק מהן 

השניה. מדובר באפליקציה שמבצעת חסימה מוחלטת של האפשרות להשתמש 

, פייסבוק, מסרונים ועוד. Whatsappפליקציות שדורשות הקלדה מצד המשתמש, כמו בא

עם התקנת האפליקציה, בוחר המשתמש מספר אפליקציות )שלא כוללת הקלדה( שהוא 

, מוזיקה ועוד, ורק בהן הוא יכול להשתמש במהלך הנהיגה. GPSצריך במהלך הנהיגה, כגון 

מן הנהיגה. שיחות טלפון ניתן לקבל ולהוציא כל שאר האפליקציות נחסמות לשימוש בז

כרגיל. גם באפליקציות אלו, יכול המשתמש לקרוא את הודעותיו בסוף הנהיגה, אך לא 

 במהלכה. טכנולוגיה זו מבצעת חסימה של אפשרויות שונות בטלפון הנייד באופן מוחלט.

 

 יעדי קבוצות המיקוד 3.3
 

הסחת דעת בנהיגה בשל הקלדה,  למידת העמדות והתפיסות של בני נוער כלפי .1

שליחת וקריאת הודעות בטלפון הנייד במהלך נהיגה. יעד זה התמקד בבחינת 

העמדות והתפיסות כלפי מה מסיח את הדעת ומה לא והאם בני נוער מוסחים, 

לדעתם, יותר או פחות מאשר מבוגרים או אחרים, בשל ההקלדה והקריאה בטלפון 

 הנייד בנהיגה.

והתפיסות, וכן חסמים, תמורות ונורמות חברתיות, של שלוש בחינת העמדות  .2

 הטכנולוגיות להפחתת הסחת הדעת בנהיגה מהטלפון הנייד.

חסמים ויתרונות של טכנולוגיה המאפשרת משלוח הודעה חוזרת אוטומטית  .3

הן  –המתריעה על כך שבני הנוער נמצאים בנהיגה ולא יכולים להשיב להודעה 

 והן מנקודת המבט של שולחי ההודעה. מנקודת המבט של הנהגים

איתור חסמים ותמריצים אפשריים להשתתפות בניסוי, ברמה הנורמטיבית, ברמת  .4

 הפרט וברמת הסביבה החברתית.

אפיון דפוסי השימוש של בני נוער בטלפון הנייד, בדגש על הקלדה וקריאת הודעות  .5

 והתראות, תוך כדי נהיגה.
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 לפון הנייד, הקלדה וקריאה בזמן נהיגה.זיהוי נורמות מקובלות לשימוש בט .6

 

 שיטת איסוף הנתונים ומשתתפים 3.4
 

קבוצות מיקוד עם נערות ונערים בעלי  –שיטת איסוף הנתונים שנבחרה היתה איכותנית 

רישיון נהיגה, לאחר ליווי היום. הדגימה של קבוצות המיקוד התבצעה בשיטת "דגימת 

תנועות נוער ודרך מתנדבים באור ירוק. בעוד שניתן נוחות", כאשר המשתתפים נבחרו מתוך 

לטעון כי דגימה מסוג זה מטה את המחקר, הרי שהאוכלוסיה שנבחרה בסופו של דבר תאמה 

את האוכלוסיה של הניסוי, שנערך לאחר קבוצות המיקוד. בסך הכל נערכו שלוש קבוצות 

הכל השתתפו בקבוצות  מיקוד, בשלושה יישובים שונים: בארותיים, צורן ורמת גן. בסך

נערים. טווח הגילאים של המשתתפים נע בין  12-נערות ו 8בני נוער, מתוכם  20המיקוד 

. קבוצות המיקוד נערכו במקומות שנבחרו על ידי הנערים. בבארותיים ובצורן נערכו 16.5-18

קבוצת המיקוד במבנה ציבורי המשרת את חברי תנועת הנוער, בעוד שברמת גן נערכה 

 צת המיקוד בבית הספר, בתיאום וקבלת אישור מהצוות החינוכי.קבו

השאלות המרכזיות במדריך הראיון עסקו בניסיון להבין את תפיסת חשיבות הזמינות של 

בני הנוער כלפי משפחה, חברים ואחרים, בין אם בכלל או בטלפון הנייד בפרט, וכן את 

בוצה נוספת של שאלות מרכזיות התפיסה שלהם של הסחת דעת בנהיגה ומתי הוא קורה. ק

עסקה בשלוש הטכנולוגיות השונות שנבדקו כאפשרות לניסוי שייערך בשלב הבא, בממשק 

שהן כוללות ובעמדות של המשתתפים כלפיהן, לרבות חסמים ותמורות. עוד נשאלו 

 משתתפי קבוצות המיקוד על דפוסי השימוש שלהם בטכנולוגיה ותמריצים אפשריים לניסוי.

 

 ממצאי קבוצות המיקוד 3.5
 

שימוש באפליקציות למטרות תקשורת עם אחרים, מחוץ לרכב ובמהלך  3.5.1

 הנהיגה

 

כדי להבין את היקף וסוג השימוש של בני נוער בטלפון הנייד, בתוך הרכב ומחוצה לו, נשאלו 

המשתתפים שאלות הנוגעות לשימושים שלהם באפליקציות שונות כדי לתקשר עם חברים. 

הם נשאלו לגבי האפליקציות שהם עושים בהן שימוש במהלך הנהיגה. החשיבות  בנוסף,

של בחינת נושאים אלה היא מיפוי האפליקציות שעמן הניסוי יצטרך להתמודד וכן הבנת 

 המקום שהן ממלאות בחיי היום יום, ובפרט בנהיגה, בקרב בני הנוער.

יות שמשתמשים בהן רק, או מקבוצות המיקוד עלתה התפיסה כי אין הבחנה בין אפליקצ

בעיקר, מחוץ לרכב, לבין אפליקציות שמשתמשים בהן רק, או בעיקר, במהלך הנהיגה. 

האפליקציה שזכתה להסכמה כפופולארית ביותר לתקשורת עם חברים, בני משפחה 

. אפליקציות נוספות שהוזכרו לצרכי תקשורת הן אינסטגרם, Whatsappואחרים היא 

סקייפ, וייבר, טנגו, טלגרם ומסרונים רגילים. התפיסה הבולטת  סנאפצ'אט, פייסבוק,

בקבוצות המיקוד היתהכי בני נוער משתמשים באפליקציות מסוימות כדי לתקשר עם 
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כולם.לא קיים מצב של תקשורת באפליקציות מסוימות לצורך יצירת קשר עם קבוצות 

ם, בעוד שמשתמשים כדי לתקשר עם חברי Whatsapp-ספציפיות. למשל, לא משתמשים ב

וגם במסרונים כדי  Whatsapp-במסרונים כדי לתקשר עם המשפחה, אלא משתמשים גם ב

לתקשר עם משפחה וחברים. עם זאת, היתה קיימת תפיסת מיעוט בקרב משתמשים 

מסוימים שציינו כי קיים שימוש באפליקציות שונות לתקשורת עם אנשים שונים. למשל, עם 

 .Whatsapp-ברים באימא במסרונים ועם הח

 דוגמאות לשימושים באפליקציות שונות עם אנשים שונים:

, אבל אבא שולח לי הודעות Whatsapp-"החברים שולחים לי הודעות במצורן:  17נערה בת 

 רגילות... אני עונה לאיפה שקיבלתי".

שאוהבים . יש חברים Whatsapp-"כל השיחות בינינו... כמעט הן במבארותיים:  17נער בן 

 עדיין לשלוח הודעות בפייסבוק".

אפליקציות נוספות שהוזכרו כנמצאות בשימוש תכוף בטלפון הנייד, לא בהקשרים של 

ואחרות(  iTube, Youtube(, מוזיקה )Wazeתקשורת עם חברים, הן אפליקציות ניווט )

 ותמונות. 

ת שגורמים לבני הנוער בקבוצות הדיון עלו תפיסות שונות לגבי מה היתרונות של האפליקציו

לרצות להמשיך להשתמש בהן, ומה החסרונות שלהן, שגורמים לבני נוער להפסיק 

להשתמש או לעבור להשתמש באפליקציה אחרת. בעיות בשימושיות ושמישות של 

האפליקציות עלו כגורמים מובילים להפסקת שימוש בהן. בלטה התפיסה כי אפליקציות 

למשל פונקציות שלא עובדות בהתאם לציפיות הראשוניות, שמקשות על השימוש בהן, כמו 

מובילות להסרה מידית של  –איטיות, ניצול כבד של הסוללה, התחממות של המכשיר ועוד 

 האפליקציה והפסקת השימוש בה, ללא ניסיון נוסף.

 דוגמה להפסקת השימוש באפליקציות:

א יותר איטית ויש אפליקציות "פייסבוק פחות פופולרית כיום. הימבארותיים:  17נער בן 

 .יותר ספציפיות לשיחות אחד עם השני"

חשוב לציין כי השימושים באפליקציות השונות אינם רק להחלפת הודעות טקסט, אלא מגוון 

של מולטימדיה, כגון תמונות, וידאו ועוד. הודעות טקסטואליות אינן נתפסות כהכרח 

 כחשובות יותר מאשר תמונות או וידאו.

 

החשיבות של להיות זמין: חסמים ותפיסות נורמטיביות 53..2  

 

מחקרים המתארים את השפעות השימוש של הטכנולוגיה על בני נוער נעים בין שני קטבים. 

בקוטב אחד נמצאים מחקרים המצביעים על השפעה שלילית של שימוש בטכנולוגיה על 

רתיים ועוד. בקוטב השני בני נוער, בהיבטים של דיכאון, בדידות, פגיעה בכישורים החב

נמצאים מחקרים הקושרים באופן חיובי את השימוש בטכנולוגיה לפיתוח מיומנויות 

חברתיות. הממצא הבולט מניתוח מחקרים אלו מעיד על קשר בין שימוש בטכנולוגיה 

לפיתוח קשרים חברתיים. בנוסף, מעידים בני נוער כי שימוש בטלפונים  חברתיותלמטרות 

ניידים ואפליקציות שונות לתקשורת בין אישית מתווכת מאפשרילהם קשר רציף עם 

 צורך בעל חשיבות גבוהה מבחינתם.  –הסביבה החברתית ואף המשפחתית שלהם 
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ייד, בין אם באופן גורף ובין אם כדי לבחון עד כמה חשוב לבני נוער להיות זמינים בטלפון הנ

לאנשים מסוימים, נשאלו מספר שאלות שמטרתן לבחון את התפיסה הנורמטיבית של 

המשתתפים. השאלות הבחינו בין נורמות נתפסות, קרי, מה בני הנוער חושבים שקורה 

בפועל, לבין נורמות מחייבות, קרי, מה בני הנוער חושבים שצריך להיות. מקבוצות המיקוד 

 עלה פער בין הנורמות הנתפסות לבין הנורמות המחייבות בכל הנוגע לדיון בזמינות.

מבחינת הנורמות הנתפסות, טענו המשתתפים כי לבני נוער חשוב להיות זמינים לאנשים 

מסוימים ולא לכלל האנשים. יש שציינו שחשוב להם להיות יותר זמינים עבור בני משפחה, 

יינו חברים, מקומות עבודה ועוד. טענה מעניינת שעלתה שעשויים לדאוג להם; אחרים צ

לגבי הזמינות הסלקטיבית נגעה לאסטרטגיות השונות שבהן בני הנוער עושים שימוש כדי 

לנסות ולקבל החלטה אם ההתראה ששמעו מעידה על נושא או אדם שיותר חשוב להיות 

סות כחשובות יותר להיות זמין עבורו או לא. כך, למשל, היו שציינו שהודעות רגילות נתפ

שנתפסת כאפליקציה לשיחות שגרתיות. היו אחרים  – Whatsappזמינים עבורן מאשר 

 שציינו שהודעות בקבוצות חשובות פחות וכן הלאה.

 דוגמאות לשימוש באסטרטגיות לבחינת דחיפות הזמינות:

 ממנה"."כשהנורה של ההודעה הפרטית מהבהבת, קשה יותר להתעלם מצורן:  16נער בן 

אם זה בפרטי זה כנראה משהו... ספציפי אליך, שמחפשים אותך ספציפית, מצורן:  16נער בן 

 שואלים אותך משהו... כנראה זה חשוב, או לפחות מעניין אותך מה כתוב שם".

 "יש לי צליל שונה אם שולחים לי בפרטי או בקבוצה".מרמת גן:  17נער בן 

את זהות הפונה, כתוצאה מכך נתפס שאחרים עם זאת, מאחר שלא ניתן לדעת מראש 

זמינים בתדירות גבוהה. הזמינות באה לידי ביטוי בבדיקה תכופה של הטלפון הנייד, מענה 

יחסית מהיר להודעות ושמירה על קשר עין עם המכשיר כשניתן. מרבית הטלפונים הניידים 

פשר למשתתפים בקבוצות המיקוד היו אמנם מושתקים, אך על מצב רטט או מצב אחר שא

קשר עין עם המכשיר. בקבוצת המיקוד בבארותיים, במהלך הדיון בנושא הזמינות, צלצל 

 הטלפון של אחת המשתתפות, שבחרה לצאת מהדיון ולנהל את השיחה.

 דוגמאות לתפיסת הנורמה של זמינות:

כשיו, "אנחנו לא רוצים לפספס. אנחנו רוצים הכל מהיר. הכל כאן ועמבארותיים:  17נער בן 

 ברגע זה. להיות מעודכנים כל הזמן, לקבל מידע כל הזמן. לדעת כל הזמן מה קורה".

מבארותיים, שדיברה על הזמינות לא רק כביטוי לתקשורת בין אישית מתווכת, 18נערה בת 

"גם כשקופצת לי התראה אני רוצה לראות אלא גם כזמינות להתראות מאפליקציות שונות: 

 אותה".

 "יש יצר כזה לבדוק כל הזמן, לראות". :17אותו נער בן 

תפיסה נורמטיבית זו של בני הנוער היא חסם אפשרי לשינוי התנהגות, שכן אם הם תופסים 

הצעה לשינוי התנהגות תצטרך  –את הזמינות כמשהו חשוב וכמשהו שחשוב גם לאחרים 

חזקה מאוד  להתמודד עם צורך זה. התחושה שאם לא יהיו זמינים, יחמיצו דבר מה חשוב,

 בקרבם. 

 דוגמאות נוספות לחששות:

"אם אתה לא עם יד על הדופק ובטלפון אז אתה מפספס הזדמנויות מצורן:  17נער בן 

 שמהרגע להרגע... חשוב להיות מעודכן".
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 "אם יש משהו מעניין ואני מפספס אותו כי אני לא זמין? מבאס".מרמת גן:  17נער בן 

מה צריך להיות. כאן  –בני הנוער את הנורמות המחייבות מצד שני, כאמור, עמדה תפיסת 

הציגו בני הנוער השונים עמדות מגוונות שנעו על רצף שבין אדישות להתנגדות ותמיכה 

בזמינות גבוהה. בהיבט אחד, ציינו בני הנוער כי שאלת הזמינות היא כלל לא שאלה חשובה 

מבארותיים כי "אין סיבה  17נער בן או שאלה שהם חושבים עליה מדי יום. כך, למשל, ציין 

 למה לא להיות זמין". 

אחרים ציינו כי הם לא מרגישים שאחרים מצפים מהם להיות זמינים כל הזמן. היו שציינו 

כי יש מצבים שבהם הם משאירים את הטלפון בבית או לחלופין, אם שכחו אותו בבית, לא 

סיטואציה ומקום, קרי, אם למשל  מייחסים לכך חשיבות. חלקם טענו כי הדבר הוא תלוי

הם הולכים לבית הספר זה לא נורא לא להיות זמין, אבל אם מדובר בשעות שהם לא 

נמצאים בסביבה החברתית שלהם, הנורמה המחייבת היא להיות זמין. עם זאת, יש לציין 

, כי היה מדובר בתפיסת מיעוט בקבוצות המיקוד. גם כאשר תפיסה זו היתה יותר דומיננטית

 באחת מקבוצות המיקוד, ניתנו דוגמאות שונות שסותרות אותה.

 

נהיגה ושימוש בטלפון הנייד: חסמים ותפיסות נורמטיביות 3.5.3  

 

כאשר נשאלו המשתתפים עד כמה הם תופסים את השימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה 

כמסוכן, התפיסות היו מגוונות. היתה הסכמה כי שימוש בטלפון הנייד באופן שמביא 

להורדת העיניים מהכביש, כגון הסטת המבט מהכביש, הקלדת הודעה וקריאת הודעות 

רות, כגון ניהול שיחת טלפון, היו התפיסות מהמסך הוא מסוכן. בכל הנוגע לפעילויות אח

חלוקות. היו שטענו כי מדובר בהתנהגות מעט מסוכנת ואחרים טענו כי לא מדובר 

 בהתנהגות מסוכנת בהשוואה לפעולות אחרות. 

 דוגמאות לתפיסת המסוכנות:

 "כל הסחת דעת בזמן נהיגה היא לא טובה".מבארותיים:  18נערה בת 

 לטת הודעה, רק עם יד אחת, בלי עיניים, היא פחות מסוכנת"."הקמצורן:  16נער בן 

 "ברגע שזה בדיבורית זה בסדר".מצורן:  16נער בן 

 "יש הסחת דעת כשהעיניים לא על הכביש".מרמת גן:  17נערה בת 

מבחינת ההבדלים בין מבוגרים לצעירים, המשתתפים בקבוצות המיקוד חשבו שהשימוש 

סוכנים באותה מידה עבור מבוגרים וצעירים. חלקם חשבו בטלפון הנייד והסחת הדעת מ

שעבור צעירים הדבר יותר מסוכן. היו שטענו שבני נוער או מבוגרים עשויים לתפוס שהמצב 

 פחות מסוכן עבורם, אך המצב לא כך בפועל.

 דוגמאות להבדלים בין מבוגרים לצעירים:

בטלפון ואני כן עוצר לפעמים  "אף פעם לא ראיתי את ההורים שלי עוצרים בצד כדי לדבר

 בצד כדי לדבר".

 "אבא שלי אומר שהוא יודע גם וגם... לא מפריע לו לנהוג ולכתוב".

"נהגים חדשים דווקא יותר מפחדים לעשות דברים כאלה ומפחדים על אוטו שהוא לא 

 שלהם".
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א בכל הנוגע לשאלת הזמינות בתוך הרכב, טענו משתתפי קבוצות המיקוד כי החשיבות ל

משתנה, ביחס למצב שמחוץ לרכב. היו שטענו כי הם מנסים להיות פחות זמינים, מאחר 

 שזה מסוכן, אבל החשיבות של הזמינות עצמה עדיין היתה גבוהה.

במהלך הדיונים בקבוצת המיקוד, התבקשו המשתתפים לתאר כיצד הם מגיבים כאשר הם 

ו אינסטינקט, מעין התנהגות שומעים התראה מהטלפון הנייד. המשתתפים תיארו זאת כמ

מידית ואוטומטית, או הרגל. יש צלצול או צפצוף והיד מיד בודקת את המכשיר, לעיתים 

באופן בלתי מודע, תוך כדי שהם שוכחים שהם נמצאים בנהיגה. ההתראות מהטלפון הנייד 

ת הוגדרו מספר פעמים רב במילים כמו "פיתוי" ו"צורך". לעיתים הם אף עושים זאת למרו

שהם מרגישים באותו רגע שההתנהגות מסוכנת, אך האינסטינקט, לדבריהם, גובר על כך. 

אלו שטענו שהם נמנעים יותר מהתעסקות עם אותו ה"פיתוי", היו גם אלה שחוו תאונות 

קלות עם הרכב בעקבות שימוש בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה. עוד עלה מהדיונים בקבוצות 

שתתפים לא רואים בכך בעיה ומעוניינים להמשיך לבדוק את המיקוד כי בעוד שחלק מהמ

הטלפון הנייד, אחרים תיארו התנהגויות שונות שמטרתן, לדבריהם, "להילחם בפיתוי", כמו 

 לשים את הטלפון רחוק מהם, להשתיק את ההתראות ועוד.

 דוגמאות:

עש ואתה "זה כבר כל כך אוטומט להסתכל... אתה שומע את הרמבארותיים:  18נער בן 

 פשוט ישר מסתכל. זה מעניין אותך".

 "זה כל הזמן קורה. זה באינסטינקט".מבארותיים:  18נערה בת 

 "אתה קודם מסתכל ואז חושב, רגע, אני נוהג".מצורן:  16נער בן 

"אני שומעת את הצליל ואני לוקחת את הטלפון... ואז נזכרתי שאני מצורן:  16נערה בת 

 .בנהיגה, אז ישר החזרתי"

 "אין מצב שאני לא מסתכל. מבט קצר לשניה".מרמת גן:  17נער בן 

 

 3.5.4 הפחתת השימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה: הצעה לפתרונות

 

בדיון בפתרונות האפשריים להפחתת השימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה, התחלקו הצעות 

ופתרונות טכנולוגיים. פתרונות הסברתיים  –משתתפי קבוצות המיקוד לשני חלקים 

הפתרונות ההסברתיים כללו הרצאות וימי הסברה בנושא הסכנות הנובעות מהשימוש 

בטלפון הנייד. עם זאת, פתרונות אלו, על אף שהוצעו על ידי חלק ממשתתפי קבוצות 

 המיקוד, לא נתפסו על ידי אחרים כמשכנעים.

וט בקו חיובי ולא שלילי. לא לדבר בהיבט של הפתרונות הטכנולוגיים, הציעו בני הנוער לנק

על חסימה, מניעה וביטול, אלא על ייעול ושיפור השימוש בטלפון הנייד. למשל, שליחת 

הודעות קוליות )שאינן מתורגמות לטקסט( בלחיצת כפתור אחת, התראה חכמה מפני 

 כניסה למצב מסוכן עם הרכב ועוד.

 דוגמאות:

א כבר בתוך הטלפון לצמצם את זמן השהייה "השאלה איך כשהומבארותיים:  18נער בן 

שלו בטלפון. את תשומת הלב שהטלפון דורש. את המבט... אם נייעל את אלה אז אולי נצליח 

 לצמצם את זה".
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 "האוטו... קולט את זה וישר זה על שקט או ישר... אין קליטה באוטו...".מצורן:  16נערה בת 

וד העלה את הטענה כי שימוש בטלפון עם זאת, מספר רב של משתתפים בקבוצות המיק

הנייד בזמן נהיגה שקול להתמכרות שקשה להיגמל ממנה. דוגמה ניתן לראות בציטוט הבא 

 מרמת גן: 17של נער בן 

"אני לא חושב שמישהו יעשה משהו. אתה רוצה את זה... זה כמו... התמכרות... זה כמו 

 ך את זה".להיגמל מסיגריות. אתה רוצה להיגמל... אבל אתה צרי

 

תפיסות בני נוער לגבי אפקט ההודעה החוזרת 3.5.5  

 

כדי לבחון את ההודעה החוזרת, המשותפת לכל סוגי האפליקציות שנבחנו, נשאלו בני 

הנוער על החסמים האפשריים וכיצד ההודעה יכולה לגרום לנהג, או לשולח ההודעה, 

ר לנחיצותה של ההודעה להגיב. בקבוצות המיקוד השונות עלו תפיסות מגוונות באש

והתנהל דיון סביב האם היא תורמת לנהג או דווקא מפריעה לו. הדיון בחסמים השונים 

 לאימוץ ההודעה החוזרת התחלק לחסמים של שולח ההודעה והחסמים של הנהג ברכב.

מבחינת הנהג ברכב עלו חסמים שנגעו לשליטה של הנהג בשליחת ההודעה, פגיעה 

ר התמודדות עם הדחף לבדוק את הטלפון הנייד, תחושה של הטפה אפשרית בפרטיות, חוס

 ולא של סיוע והחסם הטכנולוגי, שהיה משותף למרכיבים שונים בדיון.

חלק מהמשתתפים בקבוצות המיקוד הביעו חשש מכך שההודעה החוזרת נשלחת באופן 

חברים, משפחה  –גורף לכל אדם שינסה ליצור קשר עם הנהג באמצעים טקסטואליים 

וגורמים אחרים לא מוכרים. הם ציינו כי בעוד שבחלק מהמקרים זה בסדר שתשלח ההודעה 

 א היו רוצים שתשלח הודעה כזאת. החוזרת לשולח ההודעה, במקרים אחרים הם ל

 דוגמה לחששות:

 "הייתי רוצה לבחור אנשים שלהם זה לא יישלח, למשל למורה שלי".מרמת גן:  17נער בן 

בקבוצת המיקוד ברמת גן, ניסתה אחת המשתתפות להציע פתרון מעבר להפעלה או כיבוי 

אילו אנשי קשר גורף של פונקציה זו. ההצעה היתה לאפשר לבחור מספר הטלפונים ל

מעוניינים שתשלח ההודעה ולאילו לא. עם זאת, הצעה זו נדחתה על ידי המשתתפים 

האחרים בטענה שזו תהיה פעולה ממושכת שלא יוכלו להתמיד בה. ההצעה המוסכמת 

לפתרוןהיתה להדגיש בפני המשתמשים באפליקציה כי ההודעה החוזרת אינה אוטומטית 

 וכי ניתן לכבות את הפונקציה.

נושא נוסף הקשור בשליטה נגע לקבוצות, כאשר משתתפי קבוצות המיקוד טענו כי אם 

ההודעה החוזרת תשלח לקבוצות, ולא רק לפרטים, הדבר יפריע להם מאוד. בנוסף, הם 

 טענו כי אם ההודעה תשלח בכל פעם שנשלחת אליהם הודעה, זה יפריע.

גע לפגיעה אפשרית בפרטיות. חסם נוסף, שנגזר מחסם השליחה הגורפת של ההודעה, נ

כפועל יוצא מהשליחה האוטומטית של ההודעה, הביעו משתתפי קבוצת המיקוד 

בבארותיים וברמת גן חשש כי ההודעה האוטומטית תשלח לאדם שלא יודע שהם נמצאים 

בנהיגה והם לא רוצים שיידע. בכך, טענו, ההודעה האוטומטית יכולה לפגוע בהם ולחשוף 

שלא היו רוצים שייחשפו. המשתמשים נתנו דוגמאות מחיי היום יום שלהם, אותם במקומות 

כמו למשל מצב שבו לא הגיעו לבית הספר בטענה שלא מרגישים טוב, אך כאשר ישלחו 
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להם הודעה, יקבלו בחזרה תשובה כי הם נוהגים. לחלופין, לאחר שידברו עם חבר ויגידו 

 ן תשובה כי הם נוהגים.שנמצאים בבית, ישלח החבר הודעה ויקבל גם כ

 דוגמה לחששות:

 "נגיד שאני נוהג ולא רוצה שיידעו שאני נוהג... זה נשלח אוטומטית".מבארותיים:  18נער בן 

"אנשים יכולים לנצל את ההודעה האוטומטית כדי לבדוק אם... מרמת גן:  17נערה בת 

 בנהיגה... למשל, לשלוח נקודה ולראות אם מקבלים בחזרה הודעה".

גם במקרה זה, הציעו המשתתפים להתמודד עם חסם זה באמצעות הדגשת האפשרות כי 

 ההודעה אינה בהכרח אוטומטית וניתן לכבות את הפונקציה.

חשש שלישי שעלה בקבוצות המיקוד בנוגע להודעה החוזרת היה כי היא לא מסייעת 

ה להתראות. להתמודד עם חסם הדחף לבדוק את הטלפון הנייד באופן תדיר, או בתגוב

הטענה היתה כי הבעיה של ההתעסקות בטלפון הנייד אינה בהכרח מתוך תחושת אי 

נעימות של חוסר מתן מענה, אלא מתוך דחף לקרוא את ההודעות וההתראות שמופיעות 

בטלפון הנייד. הדחף הזה, כפי שצוין בחלק מוקדם יותר לדוח, אינו נגזרת של הדחיפות 

 הנתפסת של ההודעה. 

 ות לחששות:דוגמא

"אם אני נוסעת נסיעה ארוכה, למשל של שעה או שעה וחצי, אני רוצה מצורן:  16נערה בת 

 להתעדכן באיזשהי צורה".

"הבעיה זה לא שלא נעים לי שאני לא עונה תוך דקה. הבעיה זה מבארותיים:  18נערה בת 

 שאני מתאפקת לא להסתכל מה הם כתבו לי".

שואל אם אתה  Waze-ת ימנע שימוש בטלפון... זה כמו שה"זה לא באממצורן:  16נער בן 

 הנהג ואף אחד לא אומר שהוא הנהג, אז גם כאן זה לא ימנע לקחת את הטלפון ולסמס...".

הטענה היתה, כפי שחזרה פעמים רבות בסוגיות שונות הקשורות לטכנולוגיות שהוצגו, היא 

להם בהכרח את הבעיה. הם ציינו  כי ההודעה החוזרת אינה מהווה חידוש טכנולוגי שפותר

פונקציות קיימות בטלפון הנייד כמו כיבוי נתונים, מצב שקט והודעות מוכנות מראש שניתן 

לשלוח בלחיצת כפתור וטענו כי אפקט ההודעה החוזרת לא מוסיף פתרון עבורם לפתרונות 

 הקיימים. 

לנהג, אלא היא חלק החסם הרביעי שעלה נגע לתחושה כי ההודעה החוזרת לא באה לסייע 

מתחושה של "הטפה" כיצד על בני הנוער בפרט, ונהגים בכלל, להתנהג. הטענה לא היתה 

כי פונקציית ההודעה החוזרת עצמה מטיפה, אלא שהיא מדגימה מבחינתם את הרעיון. 

משתתפי קבוצות המיקוד טענו כי ההודעה החוזרת לא עוזרת בהכרח לייעל את תהליך 

קציה שנועדה להביא למניעת התקשורת ברכב. עם זאת, יש לציין כי התקשורת, אלא פונ

 חסם זה הועלה על ידי משתתף בודד בקבוצת המיקוד בבארותיים ולא חזר בקבוצות נוספות.

החסם החמישי, הטכנולוגי, התייחס לחוסר אמון שהיה למשתתפים בנוגע להיתכנות 

אחרים של הטכנולוגיות, כפי שמפורט הטכנולוגית. חסם זה היה משותף גם לדיון במרכיבים 

בחלקים אחרים בדוח. בהקשר להודעה החוזרת, טענו המשתתפים כי אם זו תשלח בהודעה 

או בפייסבוק, זה יהווה חסם לשימוש. כפתרון,  Whatsapp-רגילה, כאשר מתקבלת הודעה ב

 הציעו המשתתפים שההודעה החוזרת תשלח באותה אפליקציה שבה קיבלו את ההודעה.
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כחלק נוסף החסם הטכנולוגי, העלו המשתתפים חשש לגבי חומרי מולטימדיה אחרים שהם 

מקבלים שאינם הודעות טקסטואליות, כמו למשל תמונות ווידאו. לא היה ברור להם אם גם 

במקרה זה שולח ההודעה יקבל הודעה חוזרת ולאחר שהובהר להם שכן, הצביעו על 

 באפליקציה.החשיבות שבהדגשת נקודה זו בשימוש 

אל מול החסמים, וההצעות להתמודדות עמם, הועלו גם מספר יתרונות של ההודעה 

החוזרת עבור הנהג ברכב. כך, למשל, יתרון אחד שעלה בקבוצות הדיון נגע למתן האפשרות 

להפסקת ההתכתבויות החוזרות במהלך הנהיגה. לעיתים, טענו המשתתפים בקבוצות 

ה להסיר מהם את האחריות להודיע לצד השני כי הם נוהגים, המיקוד, ההודעה החוזרת יכול

בכך שהיא נשלחת אוטומטית. עם זאת, כאמור, יש לציין כי התפיסות בקבוצות המיקוד אם 

אכן ההודעה החוזרת תפסיק את ההתכתבות בנהיגה היו חלוקות, בטענה כי גם ההודעה 

 הנהג.החוזרת יכולה להיות מלווה בהודעה נוספת שתכתב על ידי 

 דוגמאות להפסקת ההתכתבות:

"אם נגיד אני שולחת למישהו שאני בנהיגה, הוא לא ימשיך לחפור מבארותיים:  18נערה בת 

 לי... זה מונע מהצד שלו ואז ימנע ממני להתעניין".

 "זה יחסוך הודעות של סתם".מצורן:  17נערה בת 

 Whatsapp-עות... נכנסתי ל"יש את הדילמה... מישהו כותב לי ובטמרמת גן:  17נער בן 

ברמזור אדום... ואז מתחלף הרמזור לירוק וסגרתי, אז בראש שלי הוא רואה שראיתי אז אני 

חייב להגיד לו שאני בנהיגה כדי שלא יחשוב שאני מסנן אותו. אבל יש את האפליקציה 

 הזאת אז יש לי ראש שקט".

 

הערכת האפשרות של שימוש באפליקציה דמוית  3.5.6 Bazz 

 

, פועל במתכונת של ממשק קולי שמקריא Bazzהסוג הראשון של האפליקציות, בו נכללת 

את ההודעות הטקסטואליות שמקבלות בטלפון, תוך שמירה על פעילותו הרגילה של 

עוררה את ההתלהבות הגדולה ביותר בכל שלוש קבוצות המיקוד, בזכות  Bazzהמכשיר. 

הממשק הקולי.זו גם היתה האפליקציה שדורגה במקום הראשון על ידי רוב בני הנוער 

בקבוצות המיקוד כבעלת סיכוי לחולל שינוי התנהגותי ונורמטיבי. עם זאת, ההתלהבות לא 

כנולוגי הוא שמעורר אצלם סקרנות היתה מפורטת ומנומקת ונראה היה כי הממשק הט

 ולאו דווקא פונקציונליות מסוימת.

 דוגמאות:

 "איך זה לא מוכר? איך לא שמענו על זה?".

 "את זה הייתי מוריד גם בלי קשר".

 "אני מוריד את זה".

 "אין, זה ענק!".

 "זה הדבר הכי מדליק שראיתי בזמן האחרון".

 "זו פריצת דרך".
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אותי... אני אפילו לא לוקח את זה בתור לשמור עלי. זה הרבה יותר "זה חדשני... זה מדליק 

נוח. אני לא חושב על הבטיחות שלי. אני חושב על זה בתור שזה מגניב... האפליקציות 

 האחרות לא מושכות".

 "היא הכי שימושית".

Bazz ,גם העלתה חסמים לא מעטים. החסמים התמקדו בשליחת ההודעה החוזרת, פרטיות

כנולוגיים וחוסר התמודדות עם הסחת הדעת.בכל הנוגע לחסם ההודעה החוזרת, חששות ט

אמרו המשתתפים כי העובדה שלא ניתן להחזיר הודעה לשיחות בקבוצות עלולה להקשות 

עליהם. הם טענו כי שליחת הודעה פרטית כתגובה להודעה קבוצתית עלולה להתפרש 

עוד טענו בני הנוער כי אם  כהתנהגות "מוזרה" ולמנוע מהם לקחת חלק בשיחה.

 האפליקציה לא תוכל לאפשר להם להאזין להודעות קוליות, זהו חסם.

 דוגמה:

 "זה אדיר, אבל אני לא יכול להשתתף בדיון".מבארותיים:  18נער בן 

בכל הנוגע לחסם הפרטיות, היו הדעות מגוונות בקבוצות המיקוד השונות. מצד אחד, נטען 

לפגוע בפרטיות שלהם, גם אם יבחרו שלא לשמוע את ההודעה.  כי הקראת ההודעות עשויה

זאת מאחר ששם שולח ההודעה מוקרא בכל מקרה. חלק מהמשתתפים בקבוצות המיקוד 

טענו כי הם לא היו רוצים שמי שבאוטו ישמע שמות מסוימים של חברים ומשפחה באנשי 

יה מאחר ששמות הקשר שלהם. מנגד, היו משתתפים שטענו שהדבר לא אמור להווה בע

אנשי הקשר אינם דבר חסוי ובכל מקרה גלוי לעין, גם ללא האפליקציה, אם אחד החברים 

 נוסע ליד הנהג. 

בנוסף לכך, הביעו משתתפי קבוצות המיקוד חששות מהתפקוד הטכנולוגי של האפליקציה. 

כך, למשל, הביעו המשתתפים חשש מהזיהוי הקולי של האפליקציה ומכך שהפקודות 

 של המכשיר.  Speech-to-Textנות באנגלית והביעו ספקנות בדבר היכולות נית

לבסוף, למרות שהאפליקציה נועדה להתמודד עם הסחת הדעת, חלק מהמשתתפים 

בקבוצות המיקוד תפסו אותה כגורמת להסחת דעת. ההקראה הקולית של ההודעות, באופן 

כל אלו נתפסו  –יב הודעות פתאומי במהלך נהיגה, הצורך לתת פקודות קוליות ולהכת

 כמסיחים את הדעת לא פחות מאשר כתיבת הודעה.

 דוגמה:

"זה כן מסיח את הדעת... כמו שאם מישהו שיושב באוטו מדבר איתך מצורן:  16נערה בת 

זה לא כמו לדבר עם מישהו בטלפון... עדיין יש לך את הסחת הדעת הזאת כשאתה מתקשר 

 פתאום אתה נכנס לאיזו סיטואציה מסוכנת". בטלפון... שנגיד זה לא קולט אם

מציגה לבני הנוער הכי הרבה  Bazzלמרות כל אלו, נראה היה כי מבין שלוש האפליקציות, 

יתרונות נתפסים משמעותיים. התחושה היתה כי הממשק הקולי מאפשר להם להישאר 

מחוברים ולהמשיך את השיחות, באופן שלא גורם להם להרגיש מנותקים. גם הקראת 

ההודעה, מבלי שהדבר יגרום לשולח ההודעה לקבל אינדיקציה על קריאתה, היוותה יתרון 

 קבוצת המיקוד בצורן. חשוב שעלה ב

 דוגמאות ליתרונות:

"... מקריא לי את ההודעה ואני יכול לענות לו. אני עושה את זה בלי לגעת מצורן:  16נער בן 

 בטלפון, בלי להוריד את העיניים מהכביש... זה בא לעזור לך ולא להגן עליך".
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פתרון ממש טוב... מה  "אם זה באמת עובד טוב, אז כן, זה יכול להיותמרמת גן:  17נער בן 

שמגניב אותי בזה זה שזה לא מנסה למנוע ממני לקרוא הודעות וזה מקל עלי לקרוא 

 .הודעות"

 

הערכת האפשרות של שימוש באפליקציה דמוית  3.5.7 Protextme 

 

, פועל במתכונת של השתקת ההתראות Protextmeהסוג השני של האפליקציות, בו נכללת 

על פעילותו הרגילה של הטלפון. מסיבה זו, נתפס סוג זה של של הטלפון, תוך שמירה 

מצד אחד, לא מוסיף שום דבר שיכול לגרום למשתמשים לרצות  –האפליקציות כ"אפור" 

להשתמש בו, אך מצד שני גם לא חוסם ומפריע. באופן כללי, התקשו המשתתפים בקבוצות 

אותה ממצב שקט, מלא או המיקוד השונות להבין את הייחודיות של האפליקציה ולבדל 

חלקי. החסמים התרכזו בהיעדר ייחודיות וחוסר התמודדות עם חסם הזמינות. היתרונות, 

 מנגד, התרכזו בהשתקה האוטומטית של ההתראות ובמינימליות שלה.

חסר היעדר הייחודיות התרכז בחוסר היכולת להבחין בהשתקה האוטומטית כגורם מסייע, 

ת הטלפון באופן ידני. בנוסף, טענו המשתתפים כי ההשתקה שחוסך את הצורך להשתיק א

לא פותרת את בעיית הסחת הדעת. זאת מאחר שגם ניתן בכל זאת לגשת להודעה, ובקרב 

ההודעה אף קופצת על המסך ויוצרת את הדחף לקרוא אותה מתוך  –משתמשי אייפון 

 אינסטינקט. 

 דוגמאות לחששות:

 י כמו מצב שקט"."זה מבחינתמבארותיים:  18נער בן 

"זה לא פותר את הבעיה שרוצים לקרוא את ההודעה, ואז בעצם זה מבארותיים:  18נער בן 

 עם שימוש בידיים".

 "זה סתם תופס לי מקום בטלפון".מבארותיים:  18נערה בת 

 "לא הייתי מורידה את זה כי הטלפון שלי תמיד על שקט בלי רטט".מרמת גן:  17נערה בת 

"אם הייתי שומע שיש את זה לחבר אני לא חושב שהייתי אומר וואלה, ת גן: מרמ 17נער בן 

 אני צריך את זה, נכנס ומוריד".

מנגד, כאמור, דווקא המינימליות של האפליקציה נתפסה כיתרון שלה ואפשרות להתמודד 

עם החסמים השונים. מצד אחד, היא לא מחייבת שימוש בממשק קולי שעלול ליצור התעסק 

, ומצד שני, אין חסימה על המכשיר. היא פחות מורגשת באופן Bazzיתר עם הטלפון, כמו 

חות התנגדויות. עם זאת, לא כל היתרונות הנתפסים היו בהכרח ויזואלי ולכן עשויה לעורר פ

בטיחותיים. כך, למשל, באחת מקבוצות המיקוד, העובדה שההודעות ניתנות לצפייה 

מהנימוק שניתן לעצור ברמזור ולקרוא אותן במרוכז. יתרון נוסף שנתפס  –נתפסה כיתרון 

 הנייד. כחיובי הוא העובדה שלא צריך לזכור להשתיק את הטלפון

 דוגמאות ליתרונות והתמודדות עם החסמים:

"פה לפחות אתה מקבל את ההודעות. אם יש משהו דחוף אתה יכול מצורן:  17נער בן 

 לראות".
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"בגלל שהיא יותר פתוחה, היא נותנת לך יותר אפשרויות, אז אני מאמין מצורן:  16נער בן 

 שלבני נוער תהיה פחות בעיה להתקין אותה".

"זה לא כזה שינוי דרסטי ולאנשים יהיה יותר קל להכניס את זה, כי זה מצורן:  16נערה בת 

מתנהג כמו טלפון רגיל, אבל אתה לא שומע הכל... כל הקטע של לא לשמוע בזמן נהיגה זה 

הרבה יותר מנתק מאשר להיות עסוק בלשמוע ולהגיב... וזה לא משהו שמנתק אותך 

 זה יותר מועיל". מהעולם... ככל שאתה מתנתק מהטלפון

"זה כמו טלפון רגיל, רק שזה עושה בשבילך את הלחיצה הקטנה הזאת מצורן:  16נער בן 

 שאנחנו שוכחים לעשות".

 "לא הייתי שומע, לא הייתי בודק".מרמת גן:  17נער בן 

 

הערכת האפשרות של שימוש באפליקציה דמוית  3.5.8 Drive First / Safely Go 

 

, ששתיהן הוצגו Drive First-ו Safely Goליקציות, בו נכללות הסוג השלישי של האפ

בקבוצות המיקוד השונות, פועל במתכונת של חסימה/מניעה מלאה של אפשרויות תקשורת 

והקלדה. בשונה מהדיון בשני סוגי האפליקציות השונות, הדיון בסוג השלישי עמד על שני 

רבות הטכנולוגית ומניעת הגישה קיצונים מוחלטים. מצד אחד, התנגדות מוחלטת להתע

לפונקציות השונות, ומצד שני תמיכה במניעה, מתוך טענה כי אם כבר מתקינים אפליקציה, 

אז כזאת שתצמצם את הסחת הדעת למינימום. עם זאת, הדיון בסוג השלישי של 

 האפליקציות העלה חסמים רבים שיש להתמודד עמם.

הזה מונעות שימוש בפונקציות שונות בטלפון  חסם ראשון התייחס לכך שאפליקציות מהסוג

הנייד, ולא רק משתיקות או מקריאות. משתתפי קבוצות המיקוד הביעו את רצונם לשמור 

את האפשרות כן לעשות שימוש בטלפון הנייד, לקרוא ולשלוח הודעות. לטענתם, הגבלת 

נוסף, האפשרות הזאת תגרום להם מראש לא להשתמש באפליקציה או להסיר אותה. ב

טענו כי מי שחושב שיכול להשתלט על הדחף לקרוא ולשלוח הודעות, לא יתקין אותה כי 

הוא מרגיש שיכול לבד. מי שלא חושב שהוא יכול לשלוט על הדחף לא יתקין אותה כי חשוב 

לו לקרוא את ההודעות. ניתן היה לזהות בחלק ממשתתפי קבוצות המיקוד תחושות של 

 גביל את הטלפון הנייד שלהם.כעס, על כך שאפליקציה ת

 דוגמאות לחששות:

"ממש מגבילים אותי. אני מרגישה בעונש... יש לי מספיק כוח רצון מבארותיים:  18נערה בת 

 כדי לא להיכנס. זה מרגיש לי ממש מיותר. בחיים לא הייתי מורידה את זה".

 "אני בספק אם זה יעבוד אצל בני נוער".מצורן:  17נער בן 

 "אני לא הייתי מוריד את זה".מצורן:  16נער בן

"אני רוצה לראות את ההודעות. זה לא שאני לא רוצה. אני כן רוצה. אני מרמת גן:  17נער בן

 לא רוצה שיעצרו לי את זה".

"אם אני לא ארצה להיכנס, אני פשוט לא אכנס. אני לא צריך את מרמת גן:  17נער בן

 האפליקציה שתחסום אותי".
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"אם מנסים להקל עלי את הסחות הדעת, כן הייתי חושב על זה בכיוון מרמת גן:  17בן נער 

 חיובי. אם מנסים למנוע ממני, אז לא".

כחלק מחסם זה, עלתה גם התפיסה כי "רק להסתכל" בהודעות זה לא מזיק, ולכן אין סיבה 

היתה כי הם לחסום את הגישה אליהן לגמרי. התפיסה שייצגו בני הנוער שטענו טענה זו 

 בשליטה ויכולים לעשות את ההבחנה בין "רק להסתכל" ללקרוא בפועל.

 דוגמאות לתפיסת השליטה העצמית וחוסר המסוכנות:

 "זה כן חשוב לי לפחות להסתכל, כי להסתכל זה לא מזיק".מרמת גן:  17בן 

ח "אם אני ארגיש שהשימוש בטלפון מפריע לי לנהיגה ואני לא מצלימרמת גן:  17בן 

 להפסיק, רק אז הייתי משתמש בדבר כזה".

, למשל, Bazzמתוך חסם זה, עלתה התחושה כי לאפליקציה אין משהו שהיא נותנת, כמו 

אלא היא רק חוסמת. משתתפי קבוצות המיקוד ציפו לפונקציונליות נוספת לשימוש מעבר 

 לפונקציות הקיימות בטלפון הנייד, כמו למשל "מצב חסימה".

ות אפשריים לחסמים שהעלו, עלו מספר אפשרויות שיכולות לעודד שימוש בדיון בפתרונ

באפליקציות מסוג זה. סוג אחד של פתרונות התייחס לחקיקה של חוק/תקנה/כלל שיחייבו 

את ההתקנה של האפליקציה כחלק מנהיגה של בני נוער. עוד אפשרות נוספת שיישומה 

זה בתוך אפליקציות פופולאריות, כגון בסבירות נמוכה, היה לשלב את האפליקציות מסוג 

Waze. 

פתרון אפשרי להתמודד עם החסמים שעלו היה כי ההורים יעודדו אותם להשתמש 

באפליקציה. חלק ממשתתפי קבוצות המיקוד ציינו שאם ההורים דורשים מהם לעשות 

דברים כתנאי לנהיגה באוטו, הם ממלאים אחר הדרישה, גם אם הם לא אוהבים אותה. 

להסביר להם  –ון אפשרי נוסף שמתחבר עם דרישת ההורים הוא הפתרון ההסברתי פתר

 בפורום קבוצתי כיצד האפליקציות מסוג זה יכולות לעזור להם לנהוג יותר בבטחה.

למרות שהיתרונות והפתרונות לחסמים של אפליקציות מסוג זה נתפסו כמעטים על ידי 

את השימוש באמצעות מסגור חיובי של  משתתפי קבוצת המיקוד, בלט הרעיון של לעודד

האפליקציה. כך, למשל, באמצעות תיאור סיטואציות מחיי היום יום, שמוכרות לכל בן ובת 

נוער. אחד המשתתפים תיאר מצב של נהיגה בכביש בשעה מאוחרתורצון להתעסק עם 

טלפון. הטלפון מתוך שיעמום. אפליקציה מסוג זה, לטענתו, תזכיר לו שלא כדאי לו לגעת ב

עוד ציינה משתתפת אחרת כי האפליקציה הזאת מזכירה לה "תקלות", כך לדבריה, שהיו 

לה בשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה. אפליקציות מסוג זה, לדבריה, יכולות לסייע 

 "להתמודד עם הפיתוי".

 דוגמה נוספת ליתרונות נתפסים:

י רוצה להתנתק עד הסוף, בלי אפילו "אם כבר אני מתנתק מהטלפון, אז אנמצורן:  16נער בן 

 סיכוי להתגרות".

 

מסגור ושפה 3.5.9  

 

נושא נוסף שנבחן בקבוצות המיקוד נגע לשפה שיש לעשות בה שימוש כדי לקדם את הניסוי, 

לכנות את המרכיבים השונים בו ולהפוך אותו למלהיב יותר בעיני המשתתפים. כמו כן, 
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כדאי להציב את המרכיבים השונים כדי לקדם רגשות באיזו מסגרת  –עלתה שאלת המסגור 

חיוביים והתלהבות ביחס לניסוי ולהתמודד עם החסמים והרגשות השליליים. השימוש 

בשפה ובמסגור נבחן בשני קריטריונים שונים: הצעה חיובית )קידום תמורות( מול שלילית 

חנו שאלות השפה )מניעת חסמים( והתאמה לעולם המונחים של בני הנוער. כמו כן, נב

הבאות, בנוגע לכינוי וההצגה של הסחת דעת בנהיגה, הצגת הטכנולוגיות השונות, דגש על 

אפקט ההודעה החוזרת והצגת התמריצים )כאשר ההתייחסות לאפקט ההודעה החוזרת 

 הפרק הרלוונטי(.-פורטה בתת

י הסחת דעת בכל הנוגע לדיון בהסחת הדעת, עלו תפיסות מעורבות בנוגע לביטוי. הביטו

נמצא מתאים יותר לעולם המושגים של בני הנוער מאשר הביטוי הסחת דעת, שנתפס פחות 

מתאים. המשתתפים ציינו כי הסחת דעות הוא ביטוי מוכר להם ושגור. עם זאת, עלה הצורך 

להסביר מהי הסחת הדעת שעמה מעוניינים להתמודד. הביטוי הכללי הסחת דעת יצר 

על הסחת דעת ברכב, אם היא כוללת רק הקלדה בטלפון הנייד או  בלבול אם מדובר בכלל

גם הסתכלות כללית על המכשיר )התראות, הודעות וגם הנחיות באפליקציות ניווט( וגם 

תהיה אם הסחת הדעת כוללת שיחות בטלפון. המשתתפים ציינו כי הביטוי הסחת דעת 

לחדד בביטוי לאיזו הסחת דעת עושה להם אסוציאציה לכל הדברים הללו גם יחד, ולכן יש 

 מתכוונים. למשל, הסחת דעת כתוצאה מהקלדה בטלפון הנייד.

הביטוי טכנולוגיות גם כן נתפס ככללי מדי ולא מובן. הוצע להקפיד להשתמש בביטוי 

אפליקציות, שמתאר את מה שיוצג למשתתפים בניסוי. כדי לקדם את האפליקציות 

דגש על התמורות שהן נותנות לבני הנוער ולא על  בהצלחה בקרב בני הנוער, הוצע לשים

מניעת החסמים. קרי, כיצד הן עוזרות לבני הנוער להשתמש בטלפון הנייד טוב יותר ולא 

כיצד הן מונעות ממנו להיות מוסח. כך, למשל, במקום להתייחס לאפליקציה כמסייעת 

ה שעוזרת לעשות להפחית את הדחת הדעת בנהיגה, הציעו בני הנוער לדבר על אפליקצי

שימוש טוב יותר בטלפון הנייד, לתקשר בקלות יותר עם אנשים בזמן הנהיגה. בקבוצת 

המיקוד בבארותיים, שהיתה קבוצת המיקוד הראשונה, עלה הביטוי "לייעל את השימוש 

בטלפון הנייד". ביטוי זה הוצג באופן יזום בקבוצות המיקוד וזכה לתגובות מעורבות שנעו בין 

 להתלהבות, ולא לתגובות שליליות.אדישות 

כדי לתמרץ את המשתתפים לקחת חלק בניסוי, הציעו בני הנוער להשתמש גם כן במילים 

חיוביות, ששמות דגש על הנושא של אלטרואיזם: עזרה, מטרה חשובה, שליחות, מובילות, 

מיקוד, חזית וכן הלאה. בעוד שמובן שטענה זו הינה הטיה של אופי המרואיינים בקבוצות ה

הרי שבהתבסס על כך שזה יהיה גם אופי המשתתפים בניסוי, ניתן להסתמך עליה. הביטוי 

"ניסוי" היה פחות מובן ויצר בלבול לגבי הכוונה ומה הוא כולל. ביטויים כמו "פרויקט" 

 ו"תכנית" נתפסו כברורים יותר.

ם וקידומם. נקודה חשובה אחרונה שעלתה בקבוצות המיקוד נגעה לנושא הצגת התמריצי

מצד אחד, כפי שיפורט בתת הפרק הבא, עלה שימוש רב במילים כמו פרסים, מתנות, 

תחרויות, לקבל ועוד. ביטויים הללו נמצאו בקבוצות המיקוד כמעוררי התרגשות ותחושה 

שמקבלים משהו על ההשתתפות, משהו ששווה להשתתף בניסוי עבורו. עם זאת, חלק 

 –רו שהאפקט של שימוש במילים הללו יכול להיות הפוך ממשתתפי קבוצות המיקוד הזהי

להוריד מהחשיבות החברתית של הניסוי ומתחושת האלטרואיזם. לכן, הוצע להשתמש 

 במילים צנועות יותר כמו מתנה ולא פרס, למשל.
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חסמים ותמריצים להשתתפות בניסוי השטח 3.5.10  

 

השטח. הדיון התמקד מצד אחד החלק האחרון של קבוצות המיקוד התמקד בהכנה לניסוי 

בחסמים שיכולים למנוע השתתפות בניסוי, לגרום למשתתפים לא להתמיד בו לאורך זמן 

או לפרוש באמצע. מצד שני, נערך דיון בתמריצים שיכולים לעודד משתתפים לקחת חלק 

הן בניסוי, להשקיע בו יותר ולא לפרוש עד סופו, גם אם ייתקלו בקשיים. הדיון הן החסמים, 

בפתרונות האפשריים להם והן ביתרונות, נע במהלך השיחה בין גורמים אינדיווידואליים, 

חברתיים, כגון דימוי חברתי ושיתוף פעולה -כגון קשיים והישגים אישיים, לגורמים קבוצתיים

 בין החברים.

 הדיון בחסמים התמקד רובו בקשיים טכנולוגיים שיכולים לצוץ תוך כדי ההשתתפות בניסוי,

כאשר סוגיית הפרטיות, המעקב והרישום אחרי פעולות המשתתפים, לא נתפסה כחסם. 

לעומת זאת, החסם הטכנולוגי נתפס כמשמעותי. באופן כללי, כל פגיעה בפעילות השוטפת 

נתפסה כגורם  –של הטלפון, בשימושיות שלו או בדרישה לבצע פעולות שאינן שגרתיות 

השתתפות בניסוי, כמו גם גורם לחשש מכניסה אליו שיכול להביא לאי התמדה או הפסקת 

מלכתחילה. דוגמאות שניתנו התייחסו, למשל, לאיטיות של המכשיר, תקלות פונקציונליות 

(. הנקודה החשובה שעלתה מדברים Bazzבאפליקציה, תקלות בממשק הקולי )במקרה של 

השימושיות של הטלפון  אלו היתה כי האפליקציות השונות אמורות לעזור, לייעל ולהיטיב עם

ולא לפי הפרמטר של בטיחות. לכן, אם האפליקציות לא יעמדו  –הנייד וכך הן נשפטות 

 בקריטריונים הללו, גם אם הן ייתפסו כבטיחותיות, לא ייעשה בהן שימוש.

 דוגמאות לחששות:

 ום"."תקלות, באגים... נתקעת, איטית, לא יעילה, סתם תופסת לי מקמבארותיים:  18נער בן 

 "בזבוז בטריה זה נורא".מבארותיים:  18נער בן 

 "אם צריך כל פעם להדליק או בכלל להתעסק, אפילו ללחוץ על כפתור".מצורן:  16נער בן 

 "אם זה יקפוץ לא בנהיגה".מצורן:  16נער בן 

"אם האפליקציה הזאת... מעצבנת אותי, כי זה מפריע לי בטלפון, אני מצורן:  16נערה בת 

 אותה".מוחקת 

 "יותר מדקה התעסקות, אני ישר מוחק".מצורן:  16נער בן 

 "אפילו אני צריך ללחוץ לחיצה אחת ביום, אז לא".מרמת גן:  17נער בן 

 "מספיק שהיא תפעל פעם אחת כשאני לא נוהג, אני מוחק אותה".מרמת גן:  17נער בן 

פתרונות אלו לא היוו המוקד בתגובה לחסמים אלו, נערך דיון בפתרונות אפשריים להם, אך 

לשיחה וכן כללו הצעות שאינן נמצאות בתכנון הניסוי )כגון שינויים באפיון האפליקציה 

והחלפת פלטפורמת הנהיגה( ועל כן לא יידונו בדוח זה. הדיון עם משתתפי קבוצות המיקוד 

לים התמקד בתמריצים השונים שניתן להעניק להם על השתתפותם והתמדתם בניסוי, ויכו

לעודד אותם להמשיך ולא ולפרוש במהלכו, חרף הקשיים השונים שהם עשויים להיתקל 

 בהם.

את התמריצים שהוצעו ניתן לחלק לשלוש קטגוריות על ולהציע בתוכן חלוקות משנה 

נוספות: עידוד אלטרואיזם, תמריצים אישיים ותמריצים קבוצתיים. חשוב לציין כי לא כל סוג 

ל כל חברי קבוצות המיקוד וניכר היה כי קיים מגוון רחב של דעות תמריצים היה מקובל ע
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בנושא זה. הנקודה החשובה שעלתה מהדיון היא כי נושא התמרוץ צריך להיות רחב ככל 

האפשר ולאפשר בחירה מתוך אופציות ולא להסתפק בתמריצים קבועים וזהים לכל 

 המשתתפים.

י קבוצות המיקוד כי לניסוי יש מטרה בהיבט של חיזוק האלטרואיזם, טענו חלק ממשתתפ

חשובה ורלוונטית לבני הנוער, ולכן יהיו משתתפים שיירצו לקחת חלק בניסוי מטעמים 

להתנדב, לעזור, ללמוד, להתעניין ולהביא להצגת פתרון טוב עבור בני נוער  –אלטרואיסטים 

ם חלק מטעמים אחרים. הם הקבילו זאת לפעילויות חברתיות אחרות שבני נוער לוקחים בה

התנדבותיים בלבד, ללא תמורה או תגמול. הדגש היה שצריך לחזק בקרב המשתתפים את 

תחושת האלטרואיזם ולהראות להם כיצד התרומה שלהם יכולה ומחוללת שינוי, גם לפני 

 הניסוי, במהלכו ואפילו לאחריו.

 דוגמאות לתמריץ האלטרואיזם:

 ותי"."אני... מעניין אמבארותיים:  18נער בן 

"יתנדבו בגלל התרומה ובגלל הנושא... כדי שחודשיים מהחיים שלהם מצורן:  16נערה בת 

 יתרמו למען שינוי אופי הנהיגה והשימוש בטלפון, וגם אם הם יסבלו, הם עושים את זה".

 "מסקרן אותי".מצורן:  16נער בן 

תגרמו להם להבין "תגרמו לאנשים להבין שיש להם אחריות בידיים... מצורן:  16נער בן 

שהם משמעותיים... הרבה אנשים יסכימו לעשות את זה גם בלי תמורה. הרעיון הוא להעצים 

 את התרומה שלהם ולתת להם הרגשה שהם מוערכים".

קרי, תגמול חומרי אישי לבן הנוער  –סוג שני של תמריצים שהוצגו היו אישיים וחומריים 

ים מוצעים התחלק לשלושה תתי תמריצים: בגין השתתפותו בניסוי. סוג זה של תמריצ

כספיים, פנאיותמריצים הקשורים לנהיגה ברכב.תמריץ כספי כלל תשלום מזומן עבור 

ההשתתפות בניסוי. לדברי המשתתפים בקבוצות המיקוד, התשלום אמור להיות מחושב על 

ות בו פי הזמן שנדרש מהם להשתתף בניסוי וכן להיות בשיעור כזה שירגישו שיכולים לקנ

שקלים. עם  400-500משהו משמעותי. כאשר התבקשו לנקוב בסכומים, ציינו סכומים שבין 

זאת, היו שציינו בקבוצות המיקוד כי החסמים שהועלו קודם לכן יכולים לגרום להם לוותר 

 על התגמול הכספי ולפרוש מהניסוי.

ייה של בגדים, תמריצים שקשורים לפעילות פנאי, לדברי המשתתפים, כוללים שוברי קנ

כרטיסים להופעות, שוברי קנייה כלליים, טיולים, הזמנות לסרטים, ימי כיף, כניסה 

לפארקים, חולצות, צמידים, ערכות קפה ועוד. הרעיון שבלט בקבוצות המיקוד הוא שחשוב 

שיהיה מבחר שיוכלו לבחור מתוכו. העדיפו פרס עם שווי פחות, אבל שניתן לנצל אותו 

, כמו למשל שובר קנייה, מאשר פרס יקר ערך, אבל לא מגוון. למשל, יעדיפו במגוון מקומות

 לרשת ספציפית. ₪ 1,000בתווי קנייה למבחר רשתות, על תו של  ₪ 500

תמריצים הקשורים לנהיגה ברכב כוללים כל פעילות הקשורה לנהיגה עצמה או להוצאות 

העידו כי הם משלמים על  על הרכב. חלק גדול מבני הנוער שהשתתפו בקבוצות המיקוד

הוצאות הרכב, או לפחות על מרכיב הדלק, בעצמם. על כן, פרסים כמו שוברי שטיפה לרכב, 

 –ערכת קפה שניתן להשתמש בה ברכב בנסיעות ארוכות או בטיולים, שוברי תדלוק ועוד 

 נתפסו כתמריצים מתאימים כי יש להם קשר לנושא הניסוי, נהיגה.

צים שם דגש על הקבוצה/החברה שהמשתתף בניסוי הוא חלק הסוג השלישי של התמרי

ממנה. במקרה זה, הציעו משתתפי קבוצות המיקוד לא לגייס יחידים לניסוי, אלא קבוצות 
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של תלמידים מבתי ספר, כך שלניסוי יהיה גם ממד אישי וגם ממד קבוצתי. תמריצים מהסוג 

א חלק ממנה. למשל, חולצות הקבוצתי/חברתי לא ניתנים לאדם בודד, אלא לקבוצה שהו

תואמות לכל חברי הקבוצה, ימי כיף לכולם, סדנאות שקשורות בנהיגה וכיוצא באלה. לגיוס 

לניסוי וההשתתפות כקבוצה יש חשיבות כי אחד יכול לעודד את השני ובכל מקרה יש 

 למשתתפים עם מי לדבר ולחלוק חוויות. המשתתפים בקבוצות המיקוד הגדירו זאת כחוויה. 

לצד התמריצים, נושא נוסף שעלה בקבוצות המיקוד היה משך התמרוץ. תמריצים חד 

פעמיים נתפסו כמשמעותיים פחות מאשר תמריצים נמשכים לאורך תקופת הניסוי. 

המשתתפים הציעו פעילויות אחת לחודש, באופן כזה ששומר על קשר רציף בין משתתפי 

 מהם.  הניסוי לאורך זמן ונותן להם תחושה שלא שכחו

בכל הנוגע לנושא התחרויות, היו התחושות בקבוצות המיקוד מעורבות. מצד אחד, תחרות 

נתפסה כמשהו מלהיב שמאפשר לצבור נקודות, לזכות בפרסים ולתת להם עוד סיבה 

להתמיד בניסוי, כחלק מחוויה נוספת. מצד שני, תחרויות נתפסו כלא הוגנות, מאחר שלא 

רכב". עם זאת, נטען כי אם תחרויות יוכלו -ת אותו "זמןלכל משתתפי הניסוי יהיה א

להיעשות ללא "אפליה", באופן שמאפשר גם למי שיש לו רכב זמן מועט יחסית להצליח, זה 

יכול להיות תמריץ טוב. ניתן, לדברי חלק ממשתתפי קבוצות המיקוד, לעשות תחרויות על 

 ון של לדרבן אחד את השני.פרסים אישיים וקבוצתיים. לתחרות קבוצתית יש את היתר

 

 לסקר ולניסוי סיכום והמלצות 3.6
 

הדיון בשלוש קבוצות המיקוד שנערכו התמקד במספר נושאים, ביניהם האפליקציות שבהן 

הם עושים שימוש, בין אם לתקשורת ובין אם במהלך נסיעה, החשיבות של להיות זמין 

ימוש במהלך הטלפון הנייד לחברים ולבני משפחה, בתוך הרכב ומחוצה לו, דפוסי ש

ותפיסות הקשורות להתנהגות זו, פתרונות אפשריים, טכנולוגיים וכלליים, להפחתת 

השימוש בטלפון הנייד במהלך נהיגה, תפיסות לגבי אפקט ההודעה החוזרת של הטכנולוגיות 

המוצעות, בחינה של שלושה סוגי אפליקציות וחסמים ותמריצים אפשריים להשתתפות 

 ל "אור ירוק". בניסוי ש

מקבוצות המיקוד עלה כי בני נוער משתמשים באפליקציות רבות כדי לתקשר אחד עם השני, 

, נכון להיום, היא הפופולארית שבהן. השימוש באפליקציות אינו קבוע Whatsappגם אם 

ומשתנה מתקופה לתקופה. כך, למשל, פייסבוק שהיתה פופולארית בעבר לצורך תקשורת 

. אפליקציות אלו ממלאות מקום חשוב Whatsappעם החברים, איבדה את מקומה לטובת 

תנגדויות לחסימת או התערבות בשימוש בחיי היום יום והתקשורת של בני הנוער והם גילו ה

בהן. לצד אפליקציות התקשורת, קיימות אפליקציות רבות אחרות שנעשה בהן שימוש 

 במהלך הנהיגה.

נושא הזמינות העלה דיון חשוב, שהדגיש את הפער שבין כיצד בני הנוער תופסים את המצב 

הקיים, לעומת התפיסה שלהם את מה שצריך להיות. חשוב להם להיות זמינים לחברים, 

משפחה וגורמים נוספים, גם אם חלקם טוענים, לפחות ברמה ההצהרתית, שהיו יכולים 

רות בקבוצות המיקוד כי ניתן להיות פחות זמינים, בעיקר להיות פחות זמינים. למרות ההצה

בנהיגה, נראה כי מדובר בחסם משמעותי. החשיבות של הקשרים החברתיים היא גבוהה 

כאשר אמצעי  –בקרב בני הנוער ותפיסת הקשר עם הסביבה החברתית היא רציפה 

ר הזה גם התקשורת הדיגיטליים, והאפליקציות בפרט, מסייעים להם להמשיך את הקש
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כאשר התקשורת הפיזית נגמרת. תחושה זו, של הרצון להמשיך את הקשרים החברתיים, 

עולה על תחושת המסוכנות שבשימוש שבטלפון הנייד. תחושת המסוכנות אף מוסוות 

 באמצעות "אסטרטגיות" שונות שבהן נוקטים בני הנוער, לכאורה, כדי לצמצם את השימוש.

המיקוד נגע לאוטומטיות של הפניית תשומת הלב לטלפון ממצא מעניין שעלה מקבוצות 

הנייד, מה שהוגדר כ"אינסטינקט". משתתפי קבוצות המיקוד אף העלו מספר דוגמאות 

שתיארו מצבים שבהם שמעו התראות בטלפון הנייד ולרגע שכחו שנמצאים בנהיגה, תוך 

 כדי שהם שולחים יד באופן אוטומטי אל הטלפון הנייד.

נות שיוכלו לסייע בהפחתת הסחת הדעת מהטלפון הנייד שמו דגש על ההצעה לפתרו

ההיבט הטכנולוגי. עם זאת, הדגישו משתתפי קבוצות המיקוד כי פתרונות טכנולוגיים 

שיחסמו אפליקציות שבהן הם עושים שימוש, ימנעו באופן מלא או חלקי שימוש בהן, ישבשו 

אינם פתרונות המקובלים עליהם.  –יד את פעילותן או יפגעו בשימושיות של הטלפון הני

ייעול של השימוש בטלפון הנייד והפיכתו  –במקום זאת, הציעו המשתתפים חשיבה חיובית 

להפוך את חווית  –ליותר פונקציונלי. קרי, במקום למנוע או לחסום אפשרויות מסוימות 

 השימוש בהן לטובה ויעילה יותר.

עות מגוונות. ראשית, לגבי אפקט ההודעה החוזרת, בדיון בשלושת סוגי האפליקציות, היו הד

גילו בתחילה משתתפי קבוצות המיקוד התנגדות, אך לאחר שהבינו שמדובר באפשרות 

שניתן לוותר עליה, נעלמו ההתנגדויות. אמנם חלק מהמשתתפים אמרו כי לא ישתמשו בה, 

חלקם אך נראה היה שאפשרות הבחירה אם להשתמש או לא להשתמש הקלה עליהם. 

ממשתתפי קבוצות המיקוד דווקא אהבו את אפשרות ההודעה החוזרת ואמרו כי היא חוסכת 

 להם התעסקות עם הטלפון הנייד.

היתה זו שעוררה את התגובות החיוביות ביותר. נראה היה  Bazzמבין שלוש האפליקציות, 

העלו  כי היא היחידה מבין שלוש האפליקציות שנתפסת על ידם כחדשנית. עם זאת, הם

חששות רבים לגבי האופן שבו עובד הממשק הקולי שלה. גם אם נראה היה שהחסמים 

כלפי האפליקציה הזאת נמוכים ביחס לשתי האפליקציות האחרות, נראה כי אלו עדיין 

קיימים, כמו למשל בחוסר היכולת שלה להתמודד עם הודעות קוליות, קבלת תמונות, וידאו 

 ועוד.

Protextme יקציה לא מתוחכמת מבחינה טכנולוגית, ובכך היו יתרונותיה נתפסה כאפל

בכך שלא מגבילה את השימוש בטלפון הנייד  –וחסרונותיה בפני המשתתפים. יתרונותיה 

בכך שלא נתפסת כבעלת ערך מוסף.  –ועדיין ניתן לקרוא בו את ההודעות. חסרונותיה 

ידי בני הנוער  האוטומטיות שבהשתקת ההתראות בטלפון הנייד לא נתפסה על

כמשמעותית. חלקם אף ראו באפליקציה זו מעין אופציה נרדפת לאפקט ההודעה החוזרת. 

בכך שעדיין מאפשרת גישה  –חשוב לשים לב כי יתרונותיה הנתפסים של האפליקציה 

 עשויות לסתור מעט את כוונות הניסוי. –להודעות 

 Driveבמהלך קבוצות המיקוד,  הסוג השלישי של האפליקציות, שבהן נעשה שימוש בשתיים

First ו-Safely Go עורר את ההתנגדות הרבה ביותר. מניעת הגישה לפונקציות ואפליקציות .

שונות בטלפון הנייד היה לא מקובל על משתתפי קבוצות המיקוד והם טענו בנחרצות שהיו 

י הם מסירים את האפליקציה באופן מידי. טענות עלו בקנה אחד עם דברי המשתתפים כ

מתנגדים להתערבות בשימוש בטלפון הנייד שלהם ובפגיעה בשימושיות שלו. עם זאת, עלו 

מספר תועלות בשימוש באפליקציות מסוג זה שלא ניתן להתעלם מהן. למשל, בעוד 

 Driveעשויות לפספס את מטרת הניסוי, במקרה של  Protextmeשהיתרונות הנתפסים של 
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First  אוSafely Goדעים שאין להם גישה להודעות, ובכך עוזרים להם להתגבר , הנהגים יו

 על הפיתוי.

לבסוף, נערך דיון עם משתתפי קבוצות הדיון על החסמים והתמריצים מהשתתפות בניסוי. 

החסמים התייחסו לקשיים טכנולוגיים שיכולים להרתיע מהשתתפות בניסוי, להתמיד בו או 

תמריצים חומריים אישיים וקבוצתיים.  לסיימו, בעוד שהתמריצים עסקו באלטרואיזם,

משתתפי קבוצות המיקוד הציעו באופן בולט לחזק את תחושת ההתנדבות של משתתפי 

הניסוי והציעו תמריצים על בסיס חברתי/קבוצתי, שמאפשרים למשתתפי הניסוי להשתתף 

 בו לא כאינדיווידואלים, אלא כחלק מקבוצה שמחזקת אחד את השני.

 לו, ניתן להציע מספר המלצות לגבי הסקר והניסוי.על בסיס ממצאים א

 

המלצות הנוגעות לשימוש המגוון של בני נוער באפליקציות 3.6.1  

 

 המלצות לשאלות בסקר

  שאלה הבוחנת את היקף השימוש בתקשורת שאינה טקסטואלית או קולית

ברור באמצעות אפליקציות תקשורת, כגון תמונות או וידאו. בני הנוער הצביעו באופן 

על תעבורת תמונות ווידאו, אשר עשויות גם הן להביא להסחת דעת בטלפון הנייד 

 במהלך נהיגה.

  ,שאלה הבוחנת קריאה ותגובה להתראות שאינן כחלק מתקשורת בין אישית. למשל

כל אלו עלולות להוות גם כן הסחת  –מבזקי חדשות, עדכונים באפליקציות שונות 

 ייד.דעת ולגרור פעולות בטלפון הנ

 

 המלצות לניסוי 

  הניסוי אמנם ייערך בתקופה שככל הנראה לא יהיה שינוי משמעותי בתמהיל

האפליקציות שבהן משתמשים בני נוער, אך הטכנולוגיות אמורות לתת מענה לכל 

שימוש טקסטואלי ולהיות רגישות לכניסתן של אפליקציות חדשות. קרי, לא להקריא 

ופייסבוק, אלא שיאפשרו הקראה גם מאפליקציות  Whatsapp-רק הודעות מ

 חדשות שייתכן וייכנסו לשימוש.

  בחינת האפשרות שלBazz  להקריא גם התראות שהמקור שלהן אינו אפליקציות

תקשורת, כמו למשל התראות חדשותיות ועדכונים. עם זאת, זאת צריכה להיות 

 נו על ריבוי ההתראות.אופציה וולנטרית ולא מחייבת, כי חלק מבני הנוער התלונ

 

 

המלצות הנוגעות לחשיבות הזמינות, השימוש בטלפון הנייד והצעה  3.6.2

 לפתרונות

 

 המלצות לשאלות בסקר
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  הכללת שאלה או שתיים שבוחנות תפיסות נורמטיביות של זמינות: כמה חושבים

שחשוב לאחרים להיות זמינים? כמה חושבים שזה חשוב להיות זמינים. ניתן יהיה 

 להשתמש בממצאים אלו כדי לעודד בני נוער להשתתף בניסוי.

 

 המלצות לניסוי 

  מסגור האפליקציות השונות באופן חיובי, אשר לא בהכרח פוגע בזמינות, אלא

מסייע להם לייעל את הזמינות. אם נוהגים ומקבלים הודעה דחופה, לא יוכלו 

חוזרת, למשל, מסייעת להתייחס אליה בצורה טובה תוך כדי נהיגה ולכן ההודעה ה

ואז יהיה יותר קל לנהל  –להם בקלות להעביר הודעה לצד השני שכדאי שיתקשר 

את התקשורת עמו. ניתן לעשות זאת בהדרכה לניסוי וכן בערכת הסבר שיקבל כל 

 אחד מהמשתתפים.

  מתן דגש לשימושיות של האפליקציות השונות ולהיעדר פגיעה בשמישות של

תחיל את הניסוי עם תקלות "מזעריות", שכן כל פגיעה קלה המכשיר. לא מומלץ לה

בשימוש של בני הנוער בטלפון הנייד עלול להרתיע אותם מהמשך שימוש 

 באפליקציות והשתתפות בניסוי. 

 

המלצות הנוגעות אפקט ההודעה החוזרת 3.6.3  

 

 המלצות לשאלות בסקר

  להם, מצד אחד, הוספת שאלה הבוחנת עד כמה הודעה אוטומטית יכולה לסייע

ולהפריע להם, מן הצד השני. בניסוח השאלה יש להסביר כי מדובר בהודעה 

 אוטומטית, אך בפונקציה שניתן לא להפעיל אותה.

  אפשרות לבחינת אנשים שלא היו רוצים שההודעה האוטומטית תשלח אליהם, לפי

 קטגוריות של חברים, משפחה, מורים וכו'.

 ההודעה החוזרת בקבוצות. הוספת שאלה שבוחנת את חשיבות 

 

 המלצות לניסוי

  להדגיש את האפשרות לנסח את ההודעה החוזרת באופן עצמאי. יש להסביר

 במפורט כיצד עובדת ההודעה החוזרת, כי זה לא בהכרח ברור מאליו.

  להגביל את מספר הפעמים שההודעה החוזרת נשלחת לנמען אחד לפעם אחת

 ודעות אוטומטיות.בזמן נתון על מנת למנוע הצפה של ה

 

המלצות בנוגע לשלושת סוגי האפליקציות 4.63.  

 

 המלצות לשאלות בסקר

  הוספת שאלה על שלושת סוגי הטכנולוגיות, כדי לקבל מדד לרמת האהדה לכל

מבלי הדגמה שעשויה להטות את הכף. להעמיד על הפרק את הייחודיות  –אחת מהן 
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קולו של הנהג, השתקת  של כל אפליקציה: ממשק קולי שמופעל באמצעות

 ההתראות באופן אוטומטי וחסימת הגישה לאפליקציות התקשורת.

  הוספת שאלה שבוחנת עד כמה נראה להם שהאפליקציות השונות מתמודדות עם

הסחת דעת. מקבוצות המיקוד עלה חשש כי חלק מהאפליקציות דווקא מגבירות 

 את הסחת הדעת ולא מפחיתות אותו.

 

 המלצות לניסוי 

 רות ההתנגדות הגדולה לאפליקציות מהסוג החוסם, מומלץ לשקול לכלול את למ

 כל סוגי הטכנולוגיות. 

 Bazz  עוררה את ההתלהבות הגדולה ביותר וגם יש לה ייחוד בזכות הממשק הקולי

 שמאפשר לתפעל את הטלפון באופן רגיל. 

 Protextme ת היא אמנם האפליקציה ה"שקטה" ביותר ועוררה פחות התנגדויו

באופן יחסי, אך לאור אופי השימוש של בני הנוער בטלפון הנייד, השימוש בה בניסוי 

עלול לפספס את המטרה. בני הנוער דיווחו כי הטלפון נמצא הרבה פעמים על 

הדיבורית, פתוח ופועל בתוך אפליקציית ניווט או מוזיקה. אם ההתראות יושתקו, 

ים פיתוי והנהגים עדיין יידעו ברגע אך ההודעות יוצגו על המסך, עדיין יהיה קי

 שנכנסת הודעה ועלולים לפעול באופן אוטומטי.

  לכן, אם יוחלט להשתמש בניסוי בשתי אפליקציות בלבד, כדאי לבחון את השימוש

, חרף ההתנגדויות הרבות Safely Goאו Drive First-דווקא ב Bazzלצד 

קט הפיתוי וגם יעודדו להפעיל שעלו.אפליקציות אלו יתמודדו באופן טוב יותר עם אפ

 את ההודעה החוזרת.

 

המלצות בנוגע למסגור ושפה 3.6.5  

 

 המלצות לשאלות בסקר

  .להוסיף היגדים של מידת הסכמה שעושים שימוש במילים חיוביות מול שליליות

השימוש בטלפון הנייד לעומת היגד שני ששואל  ייעוללמשל, היגד אחד ששואל על 

 . כדי לראות אילו מילים מעוררות יותר הסכמה.ת הדעתעזרה בהפחתת הסחעל 

  אם משתמשים בביטוי הסחת דעת, להבהיר מה הוא כולל ומה לא. צריך להיות ברור

 מה הולך להיבדק ומה לא.

  לבחון היגדים של אלטרואיזם מול קבלת תמורה פיזית. חשוב שיהיו היגדים

טרואיזם. למשל, היגד שבוחנים אם תמורה יכולה לפגוע בתחושת ההתנגדות/אל

שבודק עד כמה האלטרואיזם חשוב, היגד שבודק עד כמה התמריצים חשובים והיגד 

 ששואל עד כמה קבלת פרס יכולה לפגוע בתחושה של האלטרואיזם בניסוי.

 

 המלצות לניסוי 

 .חידוד הביטוי הסחת הדעת, כפי שהוסבר בסעיף הקודם 

 .להסביר מהו ניסוי ומה נדרש מהם 
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  ייעול ושיפור, במקום מניעה וחסימה. גם לגבי השימוש  –במילים חיוביות שימוש

לא לדבר על חסימה ומניעה של אפשרויות, אלא לתת דגש על  –באפליקציות 

התמורה לנהג )למשל, האפליקציה עוזרת לך לא להסתבך עם חברים שרואים 

צורך היא בעצם מגיבה בשמך וחוסכת לך את ה –שקראת את ההודעה ולא הגבת 

 לכתוב שאתה נוהג(.

  מתנה ולא פרס. אפשר להשתמש  –הדגשת התמריצים בטרמינולוגיה מרוככת

במילים נוספות כמו תחרות, אבל לא לשים אותן במוקד, כדי לא לפגוע במי שישתתף 

 בניסוי מתוך תחושת אלטרואיזם.

 

המלצות בנוגע לחסמים ותמריצים להשתתפות בניסוי 3.6.6  

 

 בסקרהמלצות לשאלות  

  הוספת שאלה שממפה תקלות וקשיים טכנולוגיים אפשריים וסימון עד כמה זה

 , בהתבסס על ממצאי קבוצות המיקוד.1-5-מפריע מ

 

 המלצות לניסוי 

  תמרוץ רחב שמאפשר בחירה מתוך מגוון אפשרויות או לחלופין תמרוץ שניתן

 למימוש מתוך מספר אפשרויות.

 לא תמריץ חד פעמי בתחילת הניסוי ובסופו, חלוקת התמרוצים לאורך שלבי הניסוי .

 אלא תמריץ בשלבים.

 התנדבותי. זה יכול להיעשות באמצעות סיפורים -הדגשת הממד האלטרואיסטי

אישיים של משתתפים בניסוי שיופצו בתפוצת בני הנוער שייקחו חלק בניסוי, ישותפו 

עצמיים של סרטוני  בקבוצה ייעודית בפייסבוק. זה יכול להיות גם באמצעות צילומים

וידאו שבני נוער יצלמו אחד את השני עושים שימוש באפליקציה וידברו על החשיבות 

 שלה ושל ההשתתפות בניסוי.

  גיוס לניסוי בקבוצות ולא באינדיווידואלים, כדי שתהיה אפשרות לתמרץ בצורה

קבוצתית. התמריצים יחולקו גם על סמך הפעילות הקבוצתית ולא רק על סמך 

 ילות האישית.הפע

 התנדבותי, תמרוץ שיושג על -לכן, על התמרוץ להיות בשלוש רמות: אלטרואיסטי

בסיס אינדיווידואלי לפי ההתקדמות בניסוי ותמריץ קבוצתי שיושג לפי ההתקדמות 

הקבוצתית. ככה, כל אחד מחברי הקבוצה יודע שההתנהגות שלו בניסוי משפיעה 

 תמריצים מסוימים.גם על הסיכוי של החברים שלו להגיע ל

  ניתן לערוך תחרות, אך כזו שתהיה על בסיס שוויוני ולא על בסיס נסיעה מרובה

ברכב. למשל, אחוז השימוש באפליקציה מתוך מספר הנסיעות. כך לא יהיה הבדל 

בין מי שנוסע קצת ומי שנוסע הרבה. כל אחד מהמשתתפים יזכה בתמריצים לאורך 

ובסוף הניסוי יהיה תמריץ נוסף לקבוצות הדרך על בסיס ההתקדמות האישית 

 המצטיינות.

  על התמרוצים להיות רצופים ולא חד פעמיים. תוך כדי עדכון המשתתפים

 בהתקדמות הניסוי.
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  כמו למשל  –תמריצים אישיים צריכים להיות כלליים ככל האפשר ונתונים לבחירה

 שוברי מימוש ברשתות שונות.

 כמו ימי כיף לקבוצה  –על החוויה החברתית  תמריצים חברתיים צריכים לשים דגש

 או סדנאות נהיגה לחברים.

  ,ניתן לשלב תמריצים קטנים שמתמודדים עם חלק מהחסמים שהועלו. למשל

קישוט דקורטיבי לדיבורית שמזכיר שיש לנו דרך טובה יותר להתמודד עם נושא 

 הזמינות והפיתוי או עץ ריח לאוטו עם כיתוב דומה.

 ק של תמריצים שונים שניתן "לקנות" בנקודות על פי קצב ההתקדמות. ניתן ליצור בנ

 כך, כל משתתף יוכל "לחסוך" לתמריצים שמעניינים אותו יותר מאחרים. 
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שימוש בסמארטפון בקרב  דפוסיבחינת  -. סקר אינטרנטי 4

 נהגים צעירים והנכונות לאמץ פתרונות טכנולוגיים  
 

 

 תמצית 4.1

   
הניידים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו, אנשים לא יכולים לדמיין עצמם מאז שהטלפונים 

( ואנו עדים לשימוש נרחב בסמארטפונים גם בזמן נהיגה. Vincent, 2015חיים בלעדיהם )

( עולה כי הנכונות של נהגים להיעזר Musicant et al., 2015בסקר שנערך לאחרונה )

מן נהיגה קשורה בעיקר לצורך הנתפס, בטכנולוגיות המגבילות שימוש בסמארטפון בז

 לבטיחות הנתפסת ולשימוש לצורכי עבודה.

דוח זה מציג ממצאי סקר שבוצע במסגרת מחקר העוסק בהערכת הנכונות ורמת השימוש 

באפליקציות בטיחותיות להפחתת הסחת דעת של נהגים צעירים מטלפונים ניידים. 

חדשה בקרב בני נוער תוך עידוד  מטרת העל של המחקר הינה ליצור נורמת התנהגות

 נהגים צעירים להשתמש באפליקציות המפחיתות את הסחת הדעת בזמן נהיגה.  

דמוגרפיות, וכן שאלות העוסקות בדפוסי נהיגה, דפוסי התנהגות -הסקר כלל שאלות סוציו

ועמדות לגבי שימוש בסמארטפון בנהיגה ונכונות להשתמש בטכנולוגיות להפחתת הסחת 

 בנהיגה.דעת 

מהסקר עולה כי צעירים מודעים לכך שהשימוש בסמאטרפון בנהיגה מסוכן אך יחד עם 

ניווט, שיחות, מוסיקה ווטסאפ. חלק מהמשיבים  -זאת עושים בו שימוש, בעיקר לצרכי 

מצהירים כי הם קוראים וכותבים הודעות בזמן הנהיגה וזאת כי לדעתם קשה להתאפק 

ה עליה יהיה הכי קשה לנהגים צעירים לוותר בזמן נהיגה מכך. לדעת המשיבים האפליקצי

הינה ווטסאפ. בנוסף, המשיבים לא מכירים אפליקציות בטיחות לנהיגה אך סבורים כי 

ניתן להשפיע על נהגים צעירים להפחית את השימוש בסמארטפון בזמן נהיגה אך זה תלוי 

להפחתת הסחת דעת בדרך בה זה יתבצע. המשיבים מוכנים להתנסות בטכנולוגיות 

בנהיגה, בעיקר כאלו העושות שימוש בממשק קולי, מגבילות שימוש ברשתות חברתיות או 

 שולחות הודעה חוזרת אוטומטית. 

 מטרות הסקר  4.2
 

הסקר בוחן דפוסי שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, עמדות כלפי הסחת דעת הנגרמת בשל 

הגים צעירים להפחתת הסחת הדעת כך ומציאת אפיקים מקובלים ואפקטיביים בקרב נ

בנהיגה. כמו כן, הסקר בוחן מקובלות ונכונות ליישם פתרונות טכנולוגיים ספציפיים בקרב 

 נהגים צעירים.

בנוסף, סקר זה מהווה שלב מקדים לניסוי שטח, אשר יבוצע בהמשך ושמטרתו לבחון את 

פתרונות טכנולוגיים השינוי בדפוסי השימוש בסמארטפון בזמן נהיגה כתוצאה משימוש ב

שונים, שנועדו להפחית את הסחת דעת של נהגים צעירים, ואת מידת המקובלות של 
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טכנולוגיות אלו. תוצאות הסקר יסייעו בבחירת הטכנולוגיות ובקביעת הקריטריונים לסינון 

 ומיון המשתתפים בניסוי.

 מתודולוגיה  4.3
 שיטה 

. 17-22לקהל יעד של נהגים בגילאים   iPanelהסקר האינטרנטי הופץ באמצעות חברת 

-. הסקר כלל שאלות על מאפיינים סוציו2015דצמבר  -הסקר נערך בחודשים נובמבר 

דפוסי התנהגות ועמדות ונכונות  –דמוגרפיים, דפוסי נהיגה, שימוש בסמארטפון בנהיגה 

 להשתמש בטכנולוגיות שנועדו להפחית הסחת דעת בנהיגה. 

יבים ע"פ דגימה אקראית, תוך שמירה על מכסות מש  1416-הסקר הופץ  ל

 פרופורציונליות מייצגות לפי אזור מגורים ומין בכלל האוכלוסייה.

 קריטריוני הסינון היו: 

  חודשים  3רישיון נהיגה מעל 

  שעות נהיגה שבועיות  2לפחות 

  יכולת לענות בכנות על השאלות 

( נשים. מרבית המסוננים 63%) 407 -( גברים ו37%) 243משיבים.  650סה"כ סוננו 

( עקב חוסר 2%) 15. פיזור המשיבים לפי קריטריוני הסינון הינו: 17-18( היו  בגילאי 71%)

( 44%) 287( עקב פחות משלושה חודשי רישיון נהיגה ו 54%) 348יכולת להשיב בכנות, 

 נוהגים פחות משעתיים בשבוע.

 פיילוט

משיבים. בדיקת  53בוצע פיילוט בו השתתפו  2015במהלך השבוע האחרון של נובמבר 

( 1מהימנות פנימית בוצעה עבור שאלות העוסקות בדפוסי שימוש בסמארטפון בנהיגה ))

"לפניך רשימת אפליקציות / פונקציות בהן ניתן להשתמש באמצעות סמארטפון אנא סמן 

( "בזמן הנהיגה האם אתה 2, )Q15-26, שאלות את מידת השימוש שלך בהן בנהיגה..."

בזמן הנהיגה....",  Whatsapp( "האם לדעתך השימוש ב 3) -ו  Q36-37בד"כ...", שאלות 

, עבור שאלות העוסקות בתדירות קריאה או כתיבה של 0.84(, אלפא = Q38שאלה 

מן נהיגה...", הודעות בתרחישי נסיעה מסוימים )"באופן כללי אני קורא או כותב הודעות בז

וכן עבור שאלות העוסקות בהיכרות ונכונות להשתמש  0.86(, אלפא = Q29-35שאלות 

באפליקציות: נכונות נהגים צעירים )"להלן יוצגו מספר אפשרויות טכנולוגיות להפחתת 

היסח הדעת בנהיגה. עד כמה לדעתך נהגים צעירים יהיו מוכנים להתנסות ולאמץ כל 

, נכונות המשיבים עצמם להשתמש 0.86(, אלפא = Q48-57אחת מהן?", שאלות 

באפליקציות )"באיזה מהאפליקציות / פונקציות הנ"ל המיועדות לנהיגה היית מוכן 

 .0.8(, אלפא = Q58-67להתנסות? ", שאלות 

 סקר מלא 

הסקר הופץ לשאר המדגם. בדיקת מהימנות פנימית בוצעה על אותן   2015במהלך דצמבר 

צע בפיילוט, שאלות העוסקות בדפוסי שימוש בסמארטפון בנהיגה לכלל שאלות כפי שבו

( "לפניך רשימת אפליקציות / פונקציות בהן ניתן להשתמש 1(: ))766המשיבים )סה"כ 
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 Q15-26באמצעות סמארטפון אנא סמן את מידת השימוש שלך בהן בנהיגה...", שאלות 

( "האם לדעתך השימוש ב 3) -ו  Q36-37( "בזמן הנהיגה האם אתה בד"כ...", שאלות 2)

Whatsapp  בזמן הנהיגה....", שאלהQ38 = עבור שאלות העוסקות 0.85(, אלפא ,

בתדירות קריאה או כתיבה של הודעות בתרחישי נסיעה מסוימים )"באופן כללי אני קורא 

וכן לשאלות העוסקות  0.86(, אלפא = Q29-35או כותב הודעות בזמן נהיגה...", שאלות 

כרות ונכונות להשתמש באפליקציות: נכונות נהגים צעירים )"להלן יוצגו מספר בהי

אפשרויות טכנולוגיות להפחתת היסח הדעת בנהיגה. עד כמה לדעתך נהגים צעירים יהיו 

ונכונות  0.85(, אלפא = Q48-57מוכנים להתנסות ולאמץ כל אחת מהן?", שאלות 

אפליקציות / פונקציות הנ"ל )באיזה מה באפליקציותהמשיבים עצמם להשתמש 

. לאור 0.82(, אלפא = Q58-67המיועדות לנהיגה היית מוכן להתנסות?", שאלות 

 המהימנות הפנימית הגבוהה של השאלון לא בוצעו שינויים בין הפיילוט לסקר המלא.

 אוכלוסייה 

מילאו את הסקר במלואו. המשיבים נדגמו בקרב  17-22נהגים בטווח הגילאים  766

ר היהודי מכל רחבי הארץ. המשיבים הינם בעלי רישיון נהיגה מעל שלושה חודשים המגז

 ונוהגים מעל שעתיים בשבוע.

 כלים 

דמוגרפיים, -כלי המחקר בסקר היו שאלונים מובנים ובהם שאלות על מאפיינים סוציו

דפוסי נהיגה, דפוסי שימוש בסמארטפון בנהיגה, עמדות כלפי שימוש באפליקציות / 

דעת בנהיגה. יות בנהיגה, ונכונות להשתמש בטכנולוגיות שנועדו להפחית הסחת פונקצ

 .1בנספח השאלון המלא מצורף 

 עיבוד הנתונים 

בשלב עיבוד הנתונים נבדקה התפלגות המשתנים )ממוצעים וסטיות תקן(, קשרים בין 

 IBM SPSSמשתנים וקורלציות. הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו באמצעות תוכנת 

statistics version 23 מאחר  17-18. הדרישה בסקר זה הייתה לעיבוי המדגם עבור גילאי

וזו קבוצת המדגם המיועדת להשתתף בניסוי השטח בהמשך. בכדי לקבל ייצוג נכון של 

קבוצות הגיל השונות בניתוח הממצאים בוצע ניתוח לפי משקולות ע"פ ייצוג של כל שכבת 

ץ. אופן החישוב: לכל קבוצת גיל המשקולת הינה היחס בין גיל באוכלוסיית הנהגים באר

( לבין שיעורם במדגם 2014שיעורם באוכלוסייה )ע"פ נתונים שהתקבלו מהלמ"ס, לשנת 

. לא בוצע שימוש במשקולות בניתוח הממצאים בפרק 1טבלה בסקר זה, כפי שמופיע ב

דמוגרפיים" מאחר ופרק זה מתאר את מאפייני המדגם. בנוסף, ניתוח -"מאפיינים סוציו

 דפוסי ההתנהגות והשימוש של המשיבים עם וללא המשקולות העלה ממצאים דומים.  
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 אופן חישוב המשקולות – 1טבלה 

התפלגות גילאי  גיל

נהגים באוכלוסייה 

 )באחוזים(

התפלגות גילאי 

נהגים במדגם 

 )באחוזים(

משקולת )התפלגות 

באוכלוסייה / 

 התפלגות במדגם(

17 8 14 0.571 

18 16 33 0.485 

19 18 14 1.286 

20 19 13 1.462 

21 19 13 1.462 

22 20 13 1.538 

 ממצאים 4.4
 

דמוגרפיים -סוציומאפיינים  1.44.  

דמוגרפיים כלליים כגון: מין, גיל, אזור מגורים, דת, מצב -בפרק זה נבחנו מאפיינים סוציו

בעלות על  -משפחתי, ארץ מוצא, עיסוק והכנסה, מאפיינים הקשורים לרכב ולנהיגה 

סוג המכשיר ומערכת  -הרכב, ותק בנהיגה, ומאפיינים הקשורים למכשיר הסמארטפון 

 הפעלה. 

 24%חילוניים,  56%  -נשים, מבחינת הגדרה דתית  52%מהמשיבים גברים ו  48%

 94%(, רווקים )96%חרדיים. מרבית המשיבים ילידי הארץ ) 4% -דתיים ו 16%מסורתיים, 

 18%חיילים בחובה,  30%תלמידים או לפני גיוס,  37%(. 76%( וגרים אצל ההורים )

 סטודנטים. 

 (. התפלגות הגילאים:1.6)ס.ת.  19. גיל ממוצע 8איור בפיזור גילאי המשיבים מוצג 

 22 21 20 19 18 17 גיל

 100 97 99 110 254 106 כמות המשיבים

נבעה מהרצון לקבל מידע רחב על  17-18הדרישה לעבות את מספר המשיבים בגילאי 

הרגלי השימוש של נהגים צעירים בגילאים אלו, עמדותיהם ונכונותם להשתמש 

באפליקציות רלוונטיות וזאת במטרה ליישם מסקנות מסקר זה בשלב מאוחר יותר בניסוי 

השטח. כאמור, בניתוח הפריטים העוסקים בדפוסי נהיגה, שימוש בסמארטפון בנהיגה 

השתמש בטכנולוגיות להפחתת הסחת דעת, נעשה שימוש במשקולות על פי והנכונות ל

 ייצוגם באוכלוסייה.
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 (N=766גילאי המדגם )– 8איור 

חודשים )דהיינו, לאחר סיום תקופת  3תנאי להשתתפות בסקר היה רישיון נהיגה מעל 

)ס"ת  22הרישיון של המשיבים היה הליווי ביום(. ממוצע ותק בחודשים מתאריך קבלת 

 .9איור חודשים. ההתפלגות מוצגת ב 71עד  4חודשים והטווח  16(, החציון  17

 

 (N=766חודשי וותק בנהיגה )מיום קבלת הרישיון( )– 9איור 

 (.P<0.01) 0.78הקורלציה בין גיל לוותק בנהיגה )בחודשים( =  

 .10איור פיזור המשיבים בחתך אזור מגורים מובא ב

17 ;14%

18 ;33%

19 ;14%

20 ;13%

21 ;13%

22 ;13%

3-6 ;16%

6-12 ;27%

12-24 ;25%

24+ ;32%
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 (N=766אזור מגורים )– 10איור 

(, שנמצא 59%רוב המשיבים נוהגים ברכב של ההורים שנמצא אצלם  מפעם לפעם )

 (.11איור (, )ראה 18%(, או שנוהגים ברכב אשר נמצא בבעלותם )17%אצלם רוב הזמן )

 

 (N=766בעלות הרכב )– 11איור 

(, וכן 12איור המשיבים נתבקשו להעריך את הכנסתם יחסית  להכנסה הממוצעת במשק )

תלמידים, לפני גיוס, שנת שירות, חיילי חובה, חיילי קבע , סטודנטים  –לציין מהו עיסוקם 

 (.  13איור או אחר )

ירושלים והסביבה
12%

תל אביב וגוש דן
31%

חיפה והצפון
23%

הדרום והשפלה
23%

אזור השרון
11%

ההורים ונמצא  
רוב הזמן אצלי

17%

ואני נוהג  , ההורים
בו מפעם לפעם

59%

שלי
18%

חברים
1%

צבאי/עבודה
3% אחר

2%
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 (N=766הכנסה ממוצעת )– 12איור 

 

 (N=766עיסוק )– 13איור 

סוג מכשירי הסמארטפון ומערכות ההפעלה נבדקו על מנת לבחון את התאמת המשיבים 

להשתתף בניסוי בהמשך, הבוחן יישום של אפליקציות שונות הנתמכות במכשירים / 

מערכות הפעלה ספציפיות )לדוגמא, אפליקציות שאינן פועלות על מכשירי אייפון או על 

 1מציג את התפלגות התשובות. 14איור גירסאות אנדרואיד מסוימות(. 

                                                           

. הדבר מחזק IOSרכת הפעלה מסוג עניתן לראות כי קיימת תאימות בין שיעור משתמשי האייפון לשיעור מ 1

 הממצאים.  אמינותאת 

 

הרבה מתחת  
לממוצע
21%

קצת מתחת  
לממוצע
12%

דומה לממוצע
22%

קצת מעל הממוצע
16%

הרבה מעל  
הממוצע

9%

מסרב לענות
20%

לפני גיוס
22%

חייל חובה
30%

חייל קבע
1%

תלמיד
14%

סטודנט
18%

שנת שירות
3%

אחר
12%
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  (N=766סוגי מכשירים ומערכות הפעלה )– 14איור 

 

החל מפרק זה הנתונים המוצגים הינם משוקללים )על פי המשקולות שהוצגו 

עיבוד הנתונים( כך שהממצאים מבטאים עמדות ודיווחים של  –בפרק מתודולוגיה 

 מדגם מייצג של האוכלוסייה הנבדקת גם מבחינת התפלגות הגילאים.

 

 

דפוסי נהיגה 2.44.  

מאחר ואנו מעוניינים לבחון באיזו מידה ניתן להשפיע ולסייע להפחתת הסחת הדעת של 

של שעתיים נהיגה בשבוע בכדי  נהגים צעירים, תנאי נוסף להשתתפות בסקר היה מינימום

למנוע השתתפות בסקר של בעלי רישיון נהיגה שאינם נוהגים בפועל או נוהגים לעיתים 

איור מאד רחוקות. ניתן לראות את התפלגות סך שעות הנהיגה השבועיות של המשיבים ב

15. 

אייפון
29%

סמסונג
34%

LG
27%

סוני
2%

אחר
8%

מכשיר סמארטפון

IOS
28%

אנדרואי
4ד 

25%

אנדרואיד  
5

33%

,  אחר
פרט
2%

לא יודע
12%

מערכת הפעלה
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 (N=766ממוצע שעות נהיגה בשבוע )– 15איור 

המשיבים נשאלו לגבי המצאות של נוסעים  )חברים, משפחה וכו'( ברכב בד"כ בזמן 

 -עם ההורים ו 6%נוהגים בליווי חברים,  25%נוהגים לבד,  25%הנהיגה. ניתן לראות כי 

מהמשיבים טוענים כי הם נוהגים  41%בנוכחות אחים או קרובים בוגרים. כמו כן,  3%

 ראה ) לעיתים לבד ולעיתים בנוכחות נוסע נוסף ברכב, בין אם זה מבוגר או חבר

 (. 16 איור

 

 (N=766הימצאותם של נוסעים נוספים ברכב )– 16איור 

 

 דפוסי התנהגות 4.4.2.1

השאלות בחלק זה נועדו לבחון דפוסי שימוש בסמארטפון בנהיגה. בפרט: מיקום המכשיר 

סמארטפון ומצב הסמארטפון בזמן הנהיגה )צליל, רטט, צליל ורטט -ברכב, ממשק רכב

משולב, שקט ומשתנה(. המידע נדרש בכדי ללמוד מהם דפוסי השימוש המקובלים על 

י בהמשך הבוחן התאמה ונכונות לשימוש נהגים צעירים ובכדי לסייע בתכנון ניסו

באפליקציות שונות. למשל: השימוש באפליקציה שמשתיקה את הצליל בסמארטפון 

רלוונטית רק עבור משתמשים אשר מכשיר הטלפון שלהם לא נמצא באופן קבוע במצב 

"שקט" או "רטט" ממילא. כמו כן נבחנו דפוסי שימוש באפליקציות שונות ע"י המשיבים, 

ם ובני משפחה מבוגרים. בנוסף, נבחנו דפוסי קריאה וכתיבת הודעות בזמן הנהיגה. חבריה

חלק זה כלל גם שאלות בנוגע לעמדות המשיבים לגבי מידת הסיכון בשימוש בסמארטפון 

שעות  2-4
41%; בשבוע

; שעות בשבוע4-7
32%

שעות 7-10
15%; בשבוע

שעות 10מעל 
12%; בשבוע

25%; לבד

25%; עם חברים

6%; עם הורים
3%; עם בוגרים

; משתנה/ לא קבוע 
41%
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בנהיגה, מידת הזמינות הנדרשת מנהגים, היכולת להתאפק מלקרוא / לכתוב הודעות ועל 

 לוותר בזמן נהיגה.איזו אפליקציה יהיה קשה לצעירים 

 דפוסי התנהגות -שימוש בסמארטפון בנהיגה 

באחד רוב המשיבים  מניחים את הסמארטפון בזמן הנהיגה בהישג יד לצדם, למשל, 

 .17איור (, ראה 32%( או בזרוע / תושבת / מגנט )47%) התאים שעל הדלת / על הכיסא

 

 (N=766מיקום הסמארטפון ברכב )– 17איור 

( מניח את המכשיר לצדם בזמן N=362, 47%ניתן לראות שאחוז ניכר מהמשיבים )

הנהיגה, לפי ותק הנהיגה. פילוח המשיבים אשר שמים את הסמארטפון לצדם בזמן 

(, 0.59= בנהיגה, מראה כי אין הבדל בין שיעורם בקבוצה זו לשיעורם במדגם כולו )

בנהיגה, אחוז . כלומר, בקרב כל אחת מארבעת קבוצות הותק 18איור כמו שמודגם ב

המשיבים אשר מניחים את המכשיר לצידם בזמן הנהיגה זהה לשיעורם בכלל המדגם 

 המשוקלל.

 

התפלגות לפי ותק בנהיגה )בחודשים( השוואה בין אלו ששמים את – 18איור 

 (N=766( לכלל המדגם )N=362המכשיר לצדם בזמן הנהיגה )

13%; בדיבורית

תושבת /זרוע 
47%; לצידי32%; מגנט/

6%; בתיק 2%; אחר
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בו נמצא בדר"כ הסמארטפון בזמן נהיגה השיבו הרוב  כי  על השאלה לגבי מצב השמע

 –(. כמו כן, ממשק רכב 26%( או רטט וצליל במשולב )43%מכשירם נמצא במצב צליל )

(. 34%( או בלוטות' )56%טלפון בו בדר"כ משתמשים בנהיגה הוא רמקול / אוזניה )

 בהתאמה. 20איור ו 19איור התוצאות מוצגות ב

 

 (N=766מצב השמע של מכשיר הסמארטפון בנהיגה ) – 19איור 

 

 (N=766מכשיר סמארטפון ) –ממשק רכב  – 20איור 

בפני המשיבים הוצגה רשימת אפליקציות / פונקציות בהן ניתן להשתמש באמצעות 

ל:  )על סקלה ש בהם  בזמן נהיגה שלהםסמארטפון. הם נתבקשו לסמן את מידת השימוש 

. ניתן 21איור במידה רבה מאד(. הממצאים מוצגים ב - 5לא עושה שימוש כלל  עד  -  1

, 3.2)ממוצע שיחות (,  1.1, ס"ת 3.9)ממוצע  ניווטלראות כי השימושים הנפוצים הינם: 

 (. 1.5, ס"ת 3)ממוצע  ומוסיקה( 1.2ס"ת 

צליל
43%

רטט
16%

רטט וצליל
26%

שקט
6%

משתנה
9%

'בלוטות
34%

טלפון נייח
6%

אוזנייה/ רמקול 
56%

אחר
4%
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 (N=766ממוצע מידת השימוש באפליקציות ) – 21איור 

הנשאלים נתבקשו לדרג מהן שלוש האפליקציות/פונקציות הכי נפוצות בשימוש בנהיגה 

. הממצאים מראים כי האפליקציות/פונקציות הנפוצות בקרב חבריהם הקרוביםאצל 

 571) ווטסאפמשיבים ציינו זאת במקום הראשון(,  617) שיחותחברים קרובים הן 

משיבים ציינו זאת  505) ניווטות הראשונים(, משיבים ציינו זאת באחד משלושת המקומ

משיבים ציינו זאת באחד משלושת  345) מוסיקהבאחד משלושת המקומות הראשונים( ו

 המקומות הראשונים(.

לשם חישוב שלושת המקומות הראשונים, בוצע שקלול בצורה הבאה: עבור כל אפליקציה 

שון כפול שלוש נקודות, חושב סכום מכפלת מספר המשיבים שדרגו אותה במקום הרא

במקום  מספר המשיבים שדרגו במקום השני כפול שתי נקודות ומספר המשיבים שדרגו

השלישי כפול נקודה אחת. מחישוב זה התקבל כי עבור חברים קרובים, השימוש במקום 

 .2טבלה הראשון הינו שיחות, במקום השני ווטסאפ ובמקום השלישי מוסיקה וניווט. ראה 

 דירוג שלושת המקומות הראשונים שבשימוש בקרב חברים – 2טבלה 

 ציון משוקלל מקום שלישי מקום שני מקום ראשון אפליקציה

 1851=3*617   617 שיחות

 1215=2+51*3+396*124 51 396 124 ווטסאפ

 570=2+127*3+211*7 127 211 7 מוסיקה

 541=2+470*3+34*1 470 34 1 ניווט

 

קרובים מבוגרים, בדירוג שלוש האפליקציות/פונקציות הנפוצות בשימוש בנהיגה אצל 

 557) ניווטציינו זאת במקום הראשון(,  701) שיחות נמצא כי השימושים הנפוצים הם:
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ציינו זאת באחד משלושת  378) ווטסאפציינו זאת באחד משלושת המקומות הראשונים(, 

 ציינו זאת באחד משלושת המקומות הראשוניםSMS (250 .) -המקומות הראשונים( ו

לפי שיטת החישוב שתוארה לעיל, עבור מבוגרים, השימושים הנפוצים הם, במקום 

 . ראה SMSשיחות, במקום השני ווטסאפ וניווט, ובמקום השלישי בהפרש קטן  –הראשון 

 .3טבלה 

 

 דירוג שלושת המקומות הראשונים שבשימוש בקרב חברים - 3טבלה 

 ציון משוקלל מקום שלישי מקום שני מקום ראשון אפליקציה

 2103=3*701   701 שיחות

 706=2+73*3+282*23 73 282 23 ווטסאפ

 652=2+464*3+91*2 464 91 2 ניווט

SMS 25 225  25*3+225*2=525 

 

 קריאת וכתיבת הודעות בזמן נהיגה

מבין השימושים השונים בסמארטפון בזמן נהיגה, כתיבת הודעות מוכרת כהתנהגות 

 ,.Dingus, 2014, Hedlund, 2011, Klauer et al., 2014, Victor et alהמסוכנת ביותר )

הודעות בזמן נהיגה (. שאלנו את המשיבים על דפוסי הקריאה / כתיבה שלהם של 2014

"קורא את רוב ההודעות",  –באופן כללי, כאשר התשובות האפשריות עבור קריאה היו 

 –"קורא רק הודעות מסוימות", "לא קורא", "שומע רק הודעות קוליות". ועבור כתיבה 

"כותב הודעות מיוזמתי", "כותב רק בתשובה להודעות שהתקבלו", "לא כותב", "שולח 

 47%ניתן לראות כי למרות האיסור בחוק,  23איור וב 22איור . בהודעות קוליות"

 כותבים בתשובה להודעות שהתקבלו.  34% -מהמשיבים קוראים הודעות מסוימות ו
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 (N=766קריאת הודעות בזמן נהיגה ) – 22איור 

 

 (N=766כתיבת הודעות בזמן נהיגה ) – 23איור 
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 ההתפלגות המשותפת של קריאה וכתיבת הודעות – 4טבלה 

 

 נהיגה בזמן כותב

 סה"כ

 "כותב

הודעות 

 מיוזמתי"

בתשובה  רק "כותב

 להודעות שקיבלתי"

 "לא

כותב 

 כלל"

 "שולח

 הודעה

 קולית"

 קורא

 בזמן

 נהיגה

 

 רוב את "קורא

ההודעות שנשלחות 

 אלי"

18 42 5 10 75 

 הודעות רק "קורא

מסוימות שנשלחות 

 אלי"

17 192 98 55 362 

 280 10 249 17 4 קורא כלל" "לא

 "שומע רק אם

 קולית" ההודעה
0 7 16 25 48 

 765 100 368 258 39 סה"כ

 

( גם "כותבים הודעות רק בתשובה להודעות N=192מהמשיבים ) 25%חשוב לשים לב כי 

 (.4טבלה שקיבלו" וגם "קוראים רק הודעות מסוימות שנשלחות אליהם" בזמן נהיגה )ראה 

בנהיגה בקרב אלו שגם קוראים וגם כותבים הודעות בבחינת התפלגות המשיבים לפי ותק 

(. כלומר, בקרב 24איור (, )ראה 0.42= ) בזמן נהיגה עולה כי שיעורם דומה למדגם כולו

בנהיגה, אחוז המשיבים אשר גם קוראים וגם כותבים  כל אחת מארבעת קבוצות הותק

 הודעות בזמן הנהיגה זהה לשיעורם בכלל המדגם המשוקלל.

 
התפלגות לפי ותק בנהיגה )בחודשים( השוואה בין אלו שגם קוראים  - 24איור 

 (N=766( לכלל המדגם )N=192וגם כותבים בזמן הנהיגה )

( שהם גם "כותבים הודעות רק 15% -)כ 113יש לציין כי מתוך כלל המשיבים, ענו 

בתשובה להודעות שקיבלו" וגם "קוראים רק הודעות מסוימות שנשלחות אליהם" ובנוסף, 

הם מניחים את הסמארטפון לצידם בזמן הנהיגה. מכך עולה, כי שיעור אלו השמים את 

וגם כותבים בזמן נהיגה מתוך אלו שקוראים המכשיר לצידם בנהיגה וכן גם קוראים 
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המניחים את המכשיר לצידם מכלל  47%. לעומת 59%(, הוא N=192וכותבים בנהיגה )

המדגם. בנוסף, שיעור הכותבים וקוראים בזמן הנהיגה שגם מניחים את הסמארטפון 

מכלל  25%לעומת  31%( הינו N=363לצידם בקרב אלו שמניחים את המכשיר לצידם )

 דגם )ראה המ

 (.5 טבלה

 

 הסמארטפון  מיקוםחישוב שיעור המשיבים לפי קריאה וכתיבת הודעות ו– 5טבלה 

 % סה"כ שמים לצידם 

%59= 113/192 192 113 קוראים וכותבים  

%47=  363/766 766 363 סה"כ  

% 113/363  =31% 192/766  =25% 113/766  =%15  

 

המשיבים נשאלו לגבי מידת הקריאה או הכתיבה של הודעות בזמן נהיגה במספר מצבים 

בכדי להיות עקביים עם שאלות כלל לא(.  5 -כמעט תמיד ו - 1סקלה של: ספציפיים )ב

 , בוצע היפוך שלבטיחותית יותראחרות בהן ערך נמוך יותר בסקלה מסמל התנהגות 

. 25איור , ראה 3.4 – 1.7הסקלה בשאלה זו. ממוצע התשובות )בסקלה ההפוכה( נע בין 

 3.4הממוצע עבור השאלות הספציפיות: "מבקש מנוסע ברכב לשלוח הודעה" )ממוצע 

"כשיש משהו דחוף (, 1.3ס"ת  3.2)ממוצע  "בעצירה בפקק או ברמזור אדום", (1.3 ס"ת

(," כשמצב התנועה לא דורש תשומת לב רבה" ו"כשמישהו 1.4ס"ת  2.6להודיע" )ממוצע 

ס"ת  1.9)ממוצע  "בנסיעה בכביש עירוני ובינעירוני" (1.2ס"ת  2.1)ממוצע שולח הודעה" 

 (.1.1ס"ת  1.7ע " )ממוצ"כשמשעמם בנהיגה(, 1.1

 
 (N=766ממוצע מידת הקריאה או הכתיבה במצבים שונים ) – 25איור 

 

 דפוסי התנהגות –סיכום השימוש בסמארטפון בנהיגה 

  ניווט, שיחות ומוסיקה.הן:  בקרב המשיביםהאפליקציות הנפוצות 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

כשמשעמם  
לי בנהיגה  

בנסיעות  
בכבישים  
עירוניים  

ובינעירוניים  

כשמישהו  
שולח לי 
הודעה  

כשמצב  
התנועה אינו  

דורש  
תשומת לב  

רבה  

כשיש משהו  
דחוף להודיע  

כשהרכב  
עומד  /עוצר

/  בזמן פקק 
רמזור אדום 

מבקש  
מנוסע ברכב  
לשלוח את  
ההודעה  

1.71.92.12.1
2.6

3.23.4
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  שיחות, ווטסאפ, , הן: בקרב נהגים צעירים, לדעת המשיביםהאפליקציות הנפוצות

 .ניווט ומוסיקה

  שיחות, ווטסאפ, , הן: בקרב נהגים מבוגרים, לדעת המשיביםהאפליקציות הנפוצות

 .SMS–ניווט ו 

 47% .מהמשיבים מניחים את הסמארטפון לצדם בזמן הנהיגה 

 25% .גם כותבים וגם קוראים הודעות בזמן הנהיגה 

 

 עמדות  4.4.2.2

בחלק זה של הסקר נבחנו עמדות המשיבים כלפי שימוש באפליקציות/פונקציות שונות 

בסמארטפון בזמן נהיגה וכן הערכתם לגבי מידת השימוש של חבריהם ושל מבוגרים 

 קרובים בהם. 

( מסכימים "במידה רבה עד רבה מאד" עם האמירה ש"השימוש 87%רוב המשיבים )

, בסקלה של: 1ס"ת  4.4)ממוצע  Q40ולא בטיחותי", בסמארטפון בזמן נהיגה הוא מסוכן 

. גם כאשר שאלנו האם 26איור מסכים במידה רבה מאד(, ראה  – 5כלל לא מסכים ,  – 1

לדעת המשיבים "נהג יכול להשתמש בסמארטפון בזמן נהיגה ועדיין לנהוג בביטחה" 

(Q41( השיבו רוב הנהגים ,)שהם כלל לא מסכימים או מסכימים "במידה מועטה", 70% )

מסכים במידה רבה  – 5כלל לא מסכים ,  – 1, הסקלה: 1ס"ת  2.1, )ממוצע 27איור ראה 

מאד(. יתכן ותשובות אלו מייצגות רצייה חברתית, יחד עם זאת, ממצא זה תואם מחקרים 

 (.Musicant et al., 2015אחרים )

 

 (N=766מידת הסיכון שבשימוש בסמארטפון ) – 26איור 

; כלל לא
3%

;  מועטה
3%

7%; בינונית

25%; רבה

62%; רבה מאד
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מידת היכולת להשתמש בסמארטפון ובו זמנית לנהוג בביטחה  – 27איור 

(N=766) 

ידוע כי נוער בכלל ונהגים צעירים בפרט מחוברים בצורה רציפה למכשירי הטלפון שלהם 

(Roberts et al., 2015( מהסקר עולה כי רוב המשיבים .)כלל לא סבורים או 62% )

 28איור  -סבורים במידה מועטה ש"חשוב להיות זמינים בסמארטפון גם בזמן נהיגה" 

 מסכים במידה רבה מאד(. – 5כלל לא מסכים,  – 1, בסקלה של: 1ס"ת  2.3)ממוצע 

 

 (N=766תפיסת חשיבות הזמינות בזמן נהיגה ) – 28איור 

לשימוש בסמים ואלכוהול, אלא גם כיום, "התמכרות התנהגותית" לא מתייחסת רק 

(. העובדה שהסמארטפון מאפשר זמינות בכל Kwon et al., 2013לשימוש בסמארטפון )

מקום ובכל זמן מקשה על היכולת להתאפק ולא להשתמש במכשירים בזמן נהיגה. בנושא 

יכולת עמידה בפיתוי / דחיית סיפוקים נבחנה הערכת המשיבים למידת היכולת של 

התאפק לקרוא ולהתאפק לכתוב הודעות בזמן נהיגה. נמצא כי הממוצע של צעירים ל

במידה רבה מאד( ש"קשה לצעירים  5כלל לא עד  1מידת ההסכמה )בסקלה של: 

(, והממוצע של מידת ההסכמה 0.9)ס"ת  4.2הודעות בזמן נהיגה" הוא  קריאתלהתאפק מ

29%; כלל לא

41%; מועטה

21%; בינונית

6%; רבה
3%; רבה מאד

כלל לא
25%

מועטה
37%

בינונית
28%

רבה
8%

רבה מאד
2%
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 29איור (, ראה 1)ס"ת  3.8הודעות בזמן נהיגה" הוא   כתיבתש"קשה לצעירים להתאפק מ

 .30איור ו

 

 (N=766עד כמה קשה להתאפק מלקרוא הודעות במהלך נהיגה ) – 29איור 

 

 (N=766עד כמה קשה להתאפק לכתוב הודעות המהלך נהיגה ) – 30איור 

. 31 איורהקשר בין הערכת הקושי להתאפק לקרוא והערכת הקושי להתאפק לכתוב מוצג 

מתאר את הערכות המשיבים למידת הקושי להתאפק לקרוא הודעות בזמן נהיגה   Xציר 

מתאר את הערכותיהם למידת הקושי להתאפק לכתוב הודעות בזמן נהיגה. כל  Yוציר 

עיגול בגרף מסמל קבוצת משיבים שהעריכו באופן זהה את מידת הקושי להתאפק לקרוא 

1%; כלל לא 4%; מועטה

13%; בינונית

40%; רבה

42%; רבה מאד

2%; כלל לא
10%; מועטה

24%; בינונית

35%; רבה

29%; רבה מאד
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ה. ככל שהעיגול כהה יותר כך ניתן וכן את מידת הקושי להתאפק לכתוב הודעות בנהיג

ללמוד שהקבוצה מכילה יותר משיבים. לדוגמא, הקבוצות הגדולות ביותר מסמלות את 

( שקשה להתאפק גם לקרוא וגם לכתוב ובנוסף, 5אלו שהסכימו במידה רבה מאד )ציון 

( שיהיה קשה גם להתאפק לקרוא וגם לכתוב. הקבוצות 4אלו שהסכימו במידה רבה )ציון 

( להתאפק לקרוא אך 5שניות בגודלן הן אלו שציינו כי יהיה קשה במידה רבה מאד )ה

( 4( להתאפק לכתוב וכן אלו שמסכימים כי יהיה קשה במידה רבה )4במידה רבה )

( להתאפק לכתוב. קיים קשר מובהק בין הערכת 3להתאפק לקרוא אך במידה בינונית )

(, אך p<0.0001 R=0.76לכתוב )הקושי להתאפק מלקרוא והערכת הקושי להתאפק 

מהממצאים עולה כי קיימת נטייה לחשוב שיהיה קשה יותר להתאפק לקרוא מאשר 

 להתאפק לכתוב הודעות בזמן נהיגה.  

 

הקשר בין הקושי להתאפק לקרוא והקושי להתאפק לכתוב הודעות  – 31 איור

 (N=766בזמן נהיגה )

( עולה כי האפליקציה עליה לא מוכנים לוותר הינה ווטסאפ. 2015ק )בסקר שנערך ע"י בז

בדקנו מהי תפישת הבטיחות של המשיבים לגבי השימוש בווטסאפ בזמן נהיגה )כאשר 

האפשרויות היו: "מגביר את הבטיחות", "לא משפיע על הבטיחות", "יכול לפגוע בבטיחות 

  -ות בין אם מודעים לכך או לא"(. כ אבל יכול גם להיעשות בצורה בטוחה" ו"פוגע בבטיח

פוגע בבטיחות בין אם מודעים  מהמשיבים סבורים שהשימוש בווטסאפ בזמן הנהיגה 80%

בזמן נהיגה  מהמשיבים הסבורים שהשימוש בווטסאפ 19%לכך או לא. יחד עם זאת, ישנם 

 יכול לפגוע בבטיחות אבל גם יכול להיעשות בצורה בטוחה. 

היבט נוסף, של השימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, נבחן על ידי מידת הנכונות של נהגים 

האפליקציות  3צעירים לוותר על שימושים שונים במהלך הנהיגה. המשתתפים דירגו את 

הממצאים מראים כי לוותר בזמן נהיגה.  נהגים צעיריםעליהן לדעתם יתקשו 
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ירים קשה ביותר לוותר בזמן נהיגה הן: האפליקציות עליהן לדעת המשיבים יהיה לצע

משיבים דרגו  422) שיחותמשיבים דרגו זאת באחד משלושת המקומות(,  713) ווטסאפ

משיבים דרגו זאת באחד משלושת  370) מוסיקהזאת באחד משלושת המקומות(, ו

באחד משלושת המקומות.  ניווטמשיבים דרגו את אפליקציות ה 323המקומות(, בנוסף, 

אפליקציות עליהן יתקשו נהגים צעירים לוותר בזמן נהיגה בוצע לפי שיטת החישוב דרוג ה

 .6טבלה שתוארה בפרק "דפוסי התנהגות", ראה 

 דרוג אפליקציות עליהן יתקשו נהגים צעירים לוותר בזמן נהיגה – 6טבלה 

 ציון משוקלל מקום שלישי מקום שני מקום ראשון אפליקציה

 1870=2+68*3+133*512 68 133 512 ווטסאפ

 730=2+180*3+176*66 180 176 66 שיחות

 605=2+187*3+131*52 187 131 52 מוסיקה

 582=2+150*3+87*86 150 87 86 ניווט

 

 עמדות –סיכום פרק: שימוש בסמארטפון בנהיגה 

 .קשה יותר להתאפק מלקרוא הודעות מאשר מלכתוב הודעות בזמן נהיגה 

 80%  סוברים כי זה  19%חושבים ששימוש בווטסאפ בזמן הנהיגה פוגע בבטיחות )אך

 יכול לפגוע אך יכול גם להיעשות בצורה בטוחה(.

  העיקריות עליהן לדעת המשיבים יתקשו נהגים צעירים לוותר הן: ווטסאפ, האפליקציות

 שיחות ומוסיקה.

נכונות להשתמש בסוגים של טכנולוגיות להפחתת הסחת דעת 3.44.  

כאמור, מטרות המחקר הן לבחון האם וכיצד ניתן להפחית הסחת דעת של נהגים צעירים 

וצגו עד כה התייחסו לדפוסים הנובע משימוש בסמארטפון בנהיגה. ממצאי הסקר שה

ועמדות של נהגים לגבי שימוש בסמארטפון בנהיגה באופן כללי ושימוש בסמארטפון 

 לקריאה וכתיבת הודעות באופן ספציפי. 

(, או ששמעו 68%רוב המשיבים לא מכירים אפליקציות המגבירות את בטיחות הנהיגה )

מהמשיבים  2%(. רק 30%שיש אפליקציות כאלו אבל לא יודעים חוץ מזה שום דבר )

 מכירים אפליקציות כאלו. 

נבדק גם האם לדעת המשיבים ניתן להשפיע על נהגים צעירים להפחית את בסקר 

מן נהיגה )"האם אפשרי לדעתך להשפיע על נהגים צעירים השימוש בסמארטפון בז

להפחית את השימוש בסמארטפון בעת נהיגה?"(. נראה כי רוב המשיבים חושבים שניתן 

(, שאר 70%( או במידה מסוימת, תלוי בדרך בה זה יתבצע )21%להשפיע במידה רבה )

פחית את השימוש ( אינם יודעים האם ניתן להשפיע על נהגים צעירים לה9%המשיבים )

 בסמארטפון בנהיגה או שחושבים שנהגים צעירים לא יסכימו  לכך. 

 –בנוסף, נבחנה הנכונות להשתמש במספר חלופות שנועדו להשיג את המטרה שלעיל 

הפחתת הסחת דעת הנובע משימוש בסמארטפון בנהיגה. האפשרויות הטכנולוגיות 

אפ", -ות נכנסות", הסתרת תצוגת פופ"השתקת צלילי התרא –שהוצגו בפני המשיבים היו 
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"הקראת הודעות באמצעות ממשק קולי", "אפשרות למתן פקודות קוליות", "הודעה 

אוטומטית שהנמען בנהיגה", "צמצום כמות שיחות", "הפחתת אפשרות להקליד הודעות", 

"הפחתת אפשרות לקריאת הודעות", "הפחתת שימוש ברשתות חברתיות" ו"צמצום 

 ציות / תכונות הזמינות בזמן נהיגה".מספר האפליק

להתנסות ולאמץ טכנולוגיות  נהגים צעיריםבדקנו עד כמה לדעת המשיבים יהיו מוכנים 

נראה כי קיימת העדפה  32איור בבמידה רבה מאד(.  - 5כלל לא עד  1אלו )בסקלה של:

 להתנסות עם מערכות המבוססות על ממשק קולי ולהודעה אוטומטית שהחבר בנהיגה. 

 

 (N=766ממוצע מידת נכונות נהגים צעירים להתנסות בטכנולוגיות ) - 32איור 

עצמם  המשיביםבנוסף, בדקנו באיזו מהאפליקציות/פונקציות המיועדות לנהיגה יהיו 

קיימת העדפה ברורה לטכנולוגיות  מוכנים להתנסות )האפשריות היו: כן / אולי / לא(.

 (. 33איור המבוססות על ממשק קולי )

 
 (N=766התפלגות מידת נכונות המשיבים להתנסות בטכנולוגיות ) - 33איור 

 Varimaxורוטציה בשיטת  Principal Component Analysisבניתוח גורמים בשיטת 
with Kaiser Normalization 1מהשונות. גורם  58%, נמצאו שני גורמים המסבירים – 

1.0
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4.0

5.0
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אפ
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הקראת  -

הודעות

פקודות  

קוליות  

2.52.72.72.93.03.03.1
3.5

3.73.9

73%73%
54%50%49%46%44%36%31%30%

19%16%

24%34%31%31%33%
31%30%29%

8%11%
22%16%20%23%23%

34%39%41%
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אפליקציות  – 2מערכות המשתיקות או מגבילות את השימוש בסמארטפון וגורם 
המבוססות על ממשק קולי או משתמשות בהודעה חוזרת על מנת לידע את השולח 

 מופיעה ב שהנמען בנהיגה. מטריצת המקדמים

 . 7טבלה 

 

 : מטריצת מקדמים ניתוח גורמים7טבלה 

 הטכנולוגיה

 גורמים

1 2 

  855. הפחתת אפשרות להקליד הודעות

  828. הפחתת אפשרות לקריאת הודעות

  739. הפחתת שימוש ברשתות חברתיות

  737. צמצום כמות שיחות

צמצום מספר האפליקציות / תכונות 

 הזמינות בזמן נהיגה
.731  

  667. השתקת צלילי התראות נכנסות

אפ-הסתרת תצוגת פופ  .659  

 864.  אפשרות למתן פקודות קוליות

 855.  הקראת הודעות באמצעות ממשק קולי

 518.  הודעה אוטומטית שהנמען בנהיגה

 

אחת הדרכים להתערבות, במטרה להפחית את היסח הדעת כתוצאה משימוש כאמור, 

בסמארטפון בנהיגה, היא לידע גורמים אחרים שהנמען נמצא במצב נהיגה. ניתן לעשות 

זאת ע"י שליחת הודעה אוטומטית חוזרת לשולח שהנמען בנהיגה. נמצא כי נהגים צעירים 

עד רבה. שאלנו את המשיבים האם היו  יהיו מוכנים להתנסות בחלופה זו במידה בינונית

 82%שולחים הודעה לחבר במידה והיו יודעים שהוא נוהג. הממצאים מראים כי 

מהמשיבים "היו שוקלים האם באמת כדאי לשלוח" או "שלא היו שולחים אלא דוחים או 

 (. 34איור מבטלים" את ההודעה אם היו יודעים שהנמען בנהיגה )
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 (N=766שליחת הודעה לחבר אם ידוע שהוא נוהג ) – 34איור 

לחבר במידה והנושא  מתקשרים מהמשיבים טוענים כי בכל זאת היו %80לעומת זאת 

 חשוב להם גם אם היו יודעים שהחבר נוהג.

בדקנו כיצד לדעת המשיבים תתקבל הודעה חוזרת באופן אוטומטי כגון: "אני בנהיגה 

ואינני יכול לענות כרגע", ע"י צעירים. הממצאים מראים כי רוב המשיבים סבורים שהודעה 

( או מפני 43%ענות באופן מיידי" )"לפעמים אי אפשר ל -הייתה מתקבלת בהבנה מפני ש 

 . 35איור (. ראה 43%"אם מישהו עסוק בנהיגה הוא לא אמור להתעסק עם הודעות" ) -ש 

 

 
 (N=766התייחסות לקבלת הודעה חוזרת ) – 35איור 

כמו כן, נבדקה נכונות המשיבים לקבל מידע לגבי מידת השימוש שלהם בסמארטפון בזמן 

הנהיגה )להלן "שיקוף"( וכן לגבי התדירות בה יהיו מעוניינים לקבל מידע זה. המטרה 

השימוש  בשיקוף היא לשים "מראה" מול הנהגים ולהציג להם מידע לגבי כמות ואופן

 שלהם בסמארטפון בזמן הנהיגה.

הייתי שולח לו  
הודעה
18%

הייתי שוקל האם  
באמת כדאי לשלוח  

לו הודעה
50%

לא הייתי שולח 
הודעה אלא דוחה  

או מבטל
32%

,  חושבים שזה מוזר
חשוב להיות זמין  

9%; כל הזמן

לפעמים  , זה בסדר
אי אפשר לענות  

43%; באופן מיידי

,  בהבנה
שכשמישהו עסוק  
בנהיגה הוא לא  

אמור להתעסק עם  
43%; הודעות

ת  /לועגים לשולח/כועסים
5%; הודעה כזו
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לגבי השיקוף, נשאלו המשיבים האם מעניין אותם לקבל מידע לגבי השימושים שלהם 

במידה רבה מאד(. נמצא פיזור  - 5כלל לא עד  - 1)בסקלה של:  בסמארטפון בזמן הנהיגה

(, מה הייתה מהירות הנסיעה כשנגעת במסך 3של התשובות )החציון בכל השאלות = 

(, לאיזה שימושים 1.4, ס"ת 3(, כמה פעמים נגעת במסך )ממוצע 1.4, ס"ת 3.3)ממוצע 

(, כמה הודעות קיבלת 1.4ס"ת , 2.9(, לכמה שיחות ענית )1.4, ס"ת 3נגעת במסך )ממוצע 

(, וכמה פעמים 1.4, ס"ת 2.8(, כמה הודעות שלחת )ממוצע 1.4ס"ת  2.8)ממוצע 

ירות היית מעוניין לקבל . על השאלה "באיזה תד36איור ( ראה 1.4, ס"ת 2.8התקשרת )

 (. 25%(  או "באופן יזום" )38%מידע זה" השיבו הרוב "מייד בסיום הנסיעה" )

 

 
 (N=766ממוצע מידת הנכונות לקבל מידע )"שיקוף"(, ) - 36איור 

 לסיכום: 

 98%  מהמשיבים לא מכירים אפליקציות נהיגה המגבירות את בטיחות הנהיגה או

 "שמעו שיש אפליקציות כאלו אבל לא יודעים חוץ מזה שום דבר".

  91%  מהמשיבים חושבים שניתן להשפיע על נהגים צעירים להפחית את השימוש

 בסמארטפון בעת נהיגה

  קיימת נכונות גבוהה להתנסות באפליקציות להפחתת היסח דעת בנהיגה המבוססות

 .ממשק קוליעל 

 86% '' בנהיגה ואינני יכול לענות כרגע'' תתקבל בהבנה על ידי אני סבורים שהודעה

 צעירים.

 %82  לחבר אם היו יודעים שנוהג או שהיו שוקלים זאת, אך לא היו שולחים הודעות

 במידה והנושא חשוב.כן היו מתקשרים  %80

  המשיבים הביעו רצון במידה בינונית לקבל מידע לגבי השימושים שלהם בסמארטפון

שיקוף"(. לא נמצא מידע שבאופן מיוחד מעניין או לא מעניין את )" בזמן הנהיגה

 הנהגים הצעירים לקבל כשיקוף לאופן הנהיגה שלהם. 
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תמריצים 4.44.  

 

ידי נהגים צעירים יש חשיבות בקביעת תמריץ -למידע לגבי התמריצים המועדפים על

ונטי בקביעת לעידוד השימוש באפליקציות להפחתת היסח הדעת. כמו כן,  מידע זה רלו

התגמול שיינתן למשתתפים בניסוי השטח במטרה לעודדם להשתתף, להתמיד ולא 

 לפרוש, חרף הקשיים  בהם הם עלולים להיתקל במהלך המחקר. 

המשיבים נשאלו )שאלה פתוחה ( מה יגרום  להם  לשקול להשתמש 

חה( מה באפליקציה/טכנולוגיה מהסוגים שהוזכרו. בשאלה עוקבת הם נשאלו )שאלה פתו

ו  Q68יגרום  לנהגים צעירים  לשקול להשתמש באפליקציות/טכנולוגיות אלו )שאלות 

Q69   0.94בשאלון(.  נמצא מתאם של (p<0.05 בין התשובות לשתי השאלות ולכן )

 רק התוצאות שהתקבלו לשאלה שנשאלה ראשונה.  37איור מוצגות ב

ניתן היה לסווג את התשובות למספר קטגוריות עיקריות, כמוצג באיור. התמריץ הבולט 

 מהמשיבים, הוא קמפיין הכולל הסברה ופרסים. חשוב 63%ידי -ביותר, כפי  שצוין על

לציין כי בגוף השאלה ניתנו דוגמאות לתשובות אפשריות כגון: "הסברה, הנחות ברכישת 

דלק, פרסים וכיו"ב", יתכן ודוגמאות אלו השפיעו על התשובות. עוד עולה כי חשוב לספק 

 23% -מידע על הסחת דעת ועל החשיבות הבטיחותית של אפליקציות מסוג זה

פקת להתנסות עם אפליקציה להפחתת היסח מהמשיבים ציינו את הבטיחות כסיבה מס

לא  5%ידי המשיבים כתמריץ אך -דעת בנהיגה. יש לציין כי תגמול כספי כלל לא הוזכר על

יהיו מוכנים להתנסות מכיוון שאינם מוכנים להגבלות מכל סוג שהוא על השימוש בטלפון 

 בזמן נהיגה.

 

 תמריצים – 37איור 

 

 

פרסים והסברה
63%

בטיחות
23%

לא מוכן  
להגבלות

5%

חקיקה
1%

התנסות  
2%

לא יודע
6%
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 סיכום ודיון  4.5
 

זה בוחן את דפוסי השימוש של נהגים צעירים בסמארטפון בזמן נהיגה, עמדותיהם  סקר

כלפי הסחת דעת הנגרמת בשל כך ומציאת אפיקים מקובלים ואפקטיביים להפחתת 

הסחת הדעת בנהיגה. כמו כן, נבדקה מידת המקובלות והנכונות ליישום פתרונות 

נהגים צעירים  766ר שנערך בקרב טכנולוגיים ספציפיים. ממצאי המחקר מבוססים על סק

. בדומה למחקרים אחרים בתחום הממצאים מבוססים על דיווח עצמי. 17-22בגילאי  

המשיבים נדרשו לענות בכנות על שאלות הסקר ובמידה והשיבו כי לא יוכלו לעמוד 

בדרישה זו, הם סוננו ולא השתתפו בסקר. בכדי למנוע השתתפות של בעלי רישיון נהיגה 

נוהגים בפועל או נוהגים לעיתים מאד רחוקות ולפיכך יתכן ודפוסי התנהגותם לא  שאינם

משקפים את אוכלוסיית הנהגים הצעירים, תנאי נוסף להשתתפות בסקר היה מינימום של 

 שעתיים נהיגה בשבוע. 

( מניחים בד"כ את מכשיר הסמארטפון לצידם 47%מהממצאים עולה כי נהגים רבים )

הגות זו איננה חוקית ועלולה להיות מסוכנת. עוד עולה כי השימושים בזמן הנהיגה. התנ

ניווט, שיחות, מוסיקה וווטסאפ.  -הנפוצים בסמארטפון בזמן הנהיגה בקרב צעירים הינם 

נושא זה נשאל הן כשאלות ישירות לגבי מידת השימוש של המשיבים עצמם והן כשאלות 

כדי להתגבר על הטיה אפשרית הנובעת השלכה )עקיפות( על חברים או נהגים אחרים, ב

(. התשובות שהתקבלו בשאלות אלו דומות, אם כי לא Fisher, 1993מרצייה חברתית )

בהכרח באותו סדר עדיפויות. חשוב לציין כי המשיבים לא הצהירו כי הם עצמם 

משתמשים בווטסאפ באופן תדיר )לא נמצא באחד משלושת המקומות הראשונים( אך 

פליקציה השנייה )אחרי שיחות( בשימוש בקרב נהגים צעירים אחרים. כמו ציינו זאת כא

כן, לדעת המשיבים ווטסאפ היא האפליקציה עליה יהיה לנהגים צעירים הכי קשה לוותר 

מהמשיבים חושבים שזה  80% -בזמן נהיגה. בהתייחס לשימוש בווטסאפ בזמן נהיגה, כ

וש בווטסאפ בנהיגה יכול לפגוע אך יכול סוברים כי שימ 20% -פוגע בבטיחות, עם זאת, כ

גם להיעשות בצורה בטוחה. בעוד ששיחות, האזנה למוסיקה ושימוש באפליקציות ניווט 

מותרות בזמן נהיגה, השימוש בסמארטפון לכתיבה או קריאה של הודעות )כולל ווטסאפ( 

י. כפי שעולה ( ולא חוקDingus, 2014, Victor et al., 2014מהווה גורם מסוכן )לדוגמא, 

סבורים כי ניתן  20% -מהסקר, תפיסת הבטיחות לגבי השימוש בווטסאפ בנהיגה )כ

להשתמש בווטסאפ ובו זמנית לנהוג בצורה בטוחה( והעובדה שהמשיבים מדווחים כי 

עושים שימוש בינוני בווטסאפ בנהיגה אך יחד עם זאת, שחבריהם ומכריהם עושים בו 

 בזמן נהיגה,  מלמדים על תופעה מדאיגה. שימוש נרחב ולא יוותרו עליו

כיום, "התמכרות התנהגותית" לא מתייחסת רק לשימוש בסמים ואלכוהול, אלא גם 

(. צעירים מחוברים בצורה רציפה למכשירי Kwon et al., 2013לשימוש בסמארטפון )

 (. העובדה שהסמארטפון מאפשר זמינות בכל מקוםRoberts et al., 2015הטלפון שלהם )

ובכל זמן מקשה על היכולת להתאפק ולא להשתמש במכשירים בזמן נהיגה. בתשובה 

מהמשיבים גם  25%לשאלה האם קוראים או כותבים הודעות בזמן נהיגה נמצא כי 

קוראים את רוב ההודעות שנשלחות אליהם וגם כותבים הודעות מיוזמתם בזמן נהיגה. 

( נמצא כי לצעירים קשה יותר להתאפק et al., 2011 Atchleyבדומה למחקרים קודמים )

לקרוא הודעות בזמן נהיגה מאשר להתאפק לכתוב הודעות, וכמו כן, יותר מגיבים 

 להודעות מאשר יוזמים אותן.
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עוד עולה בסקר, שרוב המשיבים לא מכירים אפליקציות נהיגה המגבירות את בטיחות 

ים חוץ מזה שום דבר" ( או שמעו שיש אפליקציות כאלו אבל "לא יודע68%הנהיגה )

( חושבים שניתן במידה רבה או במידה מסוימת, 91%(. עם זאת, רוב המשיבים )30%)

התלויה בדרך בה זה יתבצע, להשפיע על נהגים צעירים להפחית את השימוש 

 בסמארטפון בעת נהיגה. 

נבחנו מספר אפשרויות לשימוש בטכנולוגיות או אפליקציות שמטרתן הפחתת הסחת דעת 

אפ, הקראת -השתקת צלילי התראות נכנסות, הסתרת תצוגת פופהיגה. ביניהם, בנ

הודעות באמצעות ממשק קולי, אפשרות למתן פקודות קוליות, הודעה אוטומטית שהנמען 

בנהיגה, צמצום כמות שיחות, הפחתת אפשרות להקליד הודעות, הפחתת אפשרות לקרוא 

מספר האפליקציות / תכונות הזמינות  הודעות, הפחתת שימוש ברשתות חברתיות וצמצום

נמצא כי קיימת נכונות גבוהה יחסית להתנסות באפליקציות להפחתת היסח  בזמן נהיגה.

דעת בנהיגה המבוססות על ממשק קולי. כמו כן, בנוגע להודעה אוטומטית חוזרת, מרבית 

ל בהבנה ( סבורים שהודעה  "אני בנהיגה ואינני יכול לענות כרגע" תתקב86%המשיבים )

( לא היו שולחים הודעות לחבר אם היו יודעים 80% –ע"י צעירים. בנוסף, רוב משיבים )כ 

שהוא נוהג אך כן היו מתקשרים במידה והנושא חשוב. לגבי "שיקוף" מידע לנהגים צעירים 

על אופן השימוש שלהם בסמארטפון בנהיגה, קיימת אדישות בקרב המשיבים, הם הביעו 

 ונית לקבלת כל סוגי המידע שהוצגו בפניהם. עניין במידה בינ

ממצאי הסקר מחזקים ממצאים ממחקרים קודמים, נהגים מצהירים שהם קוראים 

הודעות בזמן נהיגה בשיעור גבוה יחסית, שיעור נמוך יותר של משיבים מצהירים שכותבים 

זום. בתגובה להודעה שקיבלו ופחות מכך מודים שכותבים הודעות בזמן נהיגה באופן י

מהמשיבים גם כותבים וגם קוראים הודעות בנהיגה מחייבת בחינה של  25%העובדה ש 

 מאפייני אוכלוסייה זו על מנת שניתן יהיה לזהותם ולטפל בתופעה זו. 

ממצא מדאיג נוסף הינו שכמחצית מהמשיבים מניחים את הסמארטפון לצידם בזמן 

תנהגות מסוכן, בו הנהגים משתמשים הנהיגה. עובדה זו עלולה להוות פוטנציאל לדפוס ה

במכשיר בזמן הנהיגה שלא על פי המוגדר בחוק. לא בהכרח שאלו המניחים את המכשיר 

לצדם אכן עושים בו שימוש יותר מאשר אלו שמניחים את המכשיר בדיבורית או כל 

 תושבת אחרת. יש להמשיך לבחון את הנושא.

וחבריהם עושים שימוש נרחב  הממצאים מראים כי נהגים צעירים מצהירים שהם

באפליקציות המאפשרות האזנה למוסיקה בנהיגה )בנוסף על שימוש לצורכי שיחות, 

 SMS –ווטסאפ וניווט(, עם זאת, לדעת המשיבים, נהגים מבוגרים עושים שימוש ב 

 כאפליקציה הנפוצה ) גם כאן, בנוסף על שימוש לצורכי  שיחות, ווטסאפ וניווט(. 

עלים עוד שני נושאים מרכזיים אשר יבחנו באופן מעמיק במהלך ניסוי ממצאי המחקר מ

השטח. מבין השימושים הנפוצים בזמן נהיגה, השימוש בווטסאפ הוא המדאיג ביותר. 

בניגוד לניהול שיחות, שימוש באפליקציות ניווט ושמיעת מוסיקה, אשר אינם אסורים על 

אסורה. כמו כן, ראינו, שאפליקציית  פי חוק, שליחה או קריאה של הודעות בזמן נהיגה

ווטסאפ, אשר השימוש בה כולל קריאה או כתיבת טקסט, נתפסת כאפליקציה הכרחית 

עליה לא יוותרו נהגים צעירים. נראה שקל יותר למשיבים להודות שנהגים צעירים 

"אחרים" עושים שימוש תדיר בווטסאפ בזמן נהיגה ולא הם עצמם אך ניתן להסיק כי 

(, et al., 2011 Atchleyזו רווחת בקרב נהגים צעירים. בדומה למחקרים אחרים )תופעה 

קיימת סתירה בין תפיסת הבטיחות בשימוש בווטסאפ בנהיגה על ידי חלק מהנהגים, לבין 
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מידת השימוש שלהם באפליקציה זו בפועל. ניתן למצוא בקרב המשיבים, נהגים צעירים 

בזמן נהיגה פוגע בבטיחות בין אם מודעים לכך אשר למרות הבנתם שהשימוש בווטסאפ 

או לא, מודים כי עושים בו שימוש בזמן נהיגה במידה רבה או רבה מאד. סביר להניח כי 

הסיבה לכך נעוצה בחוסר היכולת שלהם לעמוד בפיתוי ולדחות קריאה או כתיבה של 

 הודעות. 

חוזרת, המיידעת את  נושא נוסף אשר נבדק בסקר זה, הינו השימוש בהודעה אוטומטית

 Lindqvistהשולח כי חברם נמצא בנהיגה. על פי הספרות, נושא זה טרם נחקר לעומק. 

& Hong (2011 פיתחו אפליקציה תלוית הקשר לבחינת מספר דרכים לצמצום הסחת )

דעת של נהגים כתוצאה משימוש בסמארטפון למשל באמצעות עדכון השולח שהנמען 

הודעה אוטומטית(, אך לא פורסמו ממצאים ומסקנות. המטרה נמצא בנהיגה )ע"י שליחת 

בטכנולוגיה זו היא לספק למתקשר מידע לגבי העובדה שהנמען בנהיגה ובכך להעביר את 

האחריות לשולח ההודעה, לדחות את ההתקשרות לזמן מתאים יותר, ולהפחית את 

מהמשיבים  50% -הסחת הדעת העלולה להיגרם לנהגים. בהקשר זה, מעניין לראות כי כ

אמרו  34% -הביעו עניין להתנסות בטכנולוגיה של הודעה אוטומטית בנהיגה ובנוסף כ

שאולי יהיו מוכנים להתנסות בכך. בקרב אלו שיהיו מוכנים או אולי יהיו מוכנים להתנסות 

בטכנולוגיה, הרוב טענו, שבמידה והיו יודעים שחברם נמצא בנהיגה )באמצעות  קבלת 

טית שכזו( היו שוקלים האם בכל זאת לשלוח לו הודעה או שהיו מחליטים הודעה אוטומ

 לבטל / לדחות את שליחתה. 

טכנולוגיות העושות שימוש בממשק קולי וכן ההודעה האוטומטית נמצאו כמקובלות 

ביותר. בניסוי השטח יבחנו אפליקציות אשר יישמו את המסקנות העולות מסקר זה ע"י 

פשר שמיעת ההודעות ומענה להן ללא הורדת הידיים מההגה שימוש בממשק קולי, המא

והעיניים מהכביש, ע"י שימוש בהודעה אוטומטית, שיקוף, השתקת צלילי התראות, 

והסתרת חלונות קופצים. בניסוי תיבדק המקובלות של טכנולוגיות אלו, לאחר ההתנסות 

ימוש בסמארטפון והשימוש בהן בפועל ובנוסף, ההשפעה של השימוש בהן על דפוסי הש

בנהיגה ועל הסחת הדעת. ניסוי השטח עשוי להוות אבן דרך בהעלאת המודעות לקיומן 

 של טכנולוגיות קיימות לצמצום הסחת הדעת בקרב נהגים צעירים.

ממצאי הסקר מראים כי האופציה של טכנולוגיות להגבלת הקלדה וקריאה של הודעות 

 & Funkhouserהגים צעירים. במחקר )והפחתה של כמות השיחות פחות מועדפת על נ

Sayer, 2013 ( נמצא כי נהגים ניטרליים )לא מביעים דעה שלילית או חיובית( באשר

לשיפור הבטיחות כתוצאה מחסימת הטלפון שלהם בזמן הנהיגה. זו הסיבה שבחרנו שלא 

על ליישם טכנולוגיות חוסמות בניסוי השטח. יחד עם זאת, אין ספק שמידת המקובלות בפו

של טכנולוגיות שמטרתן להפחית הסחת דעת של נהגים צעירים תלויה רבות באיכותן 

לא רק שלא  ) poorly executed systemsובאמינותן. חשוב לציין כי פתרונות כושלים )

יהיו יתקבלו בקרב הנהגים אלא שהם עלולים לגרום  לעליה בהיסח הדעת של הנהגים 

Cooper & Strayer, 2015).) 
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 מתודולוגיה  -. "מצב נהיגה" 5
 

 כללי 5.1
 

אוקטובר -שזכה לשם "מצב נהיגה" התקיים בחודשים ינואר SERENADEניסוי השטח של 

 נהגים צעירים. 260פעילים בסה"כ  ובו היו 2016

חודשים. נקודת ההתחלה והסיום של כל  4 -כל נהג צעיר השתתף במחקר במשך כ 

משתתף היתה שונה. כלומר, בעוד שראשוני המשתתפים התחילו בינואר וסיימו באפריל, 

אחרוני המשתתפים התחילו ביוני וסיימו באוקטובר. שלבי הניסוי עבור כל משתתף 

 .38איור במתוארים 

 

 

 : שלבי ניסוי השטח38איור 

 

: על משתמש קיבל לסמארטפון לינק ובו התבקש לענות על שאלון שנוצר שאלון פתיחה

אקונומיות, שאלות על הרגלי שימוש -. השאלון כלל שאלות סוציוQualtrics -ב

בסמארטפון בזמן נהיגה, עמדות כלפי פתרונות שונים להפחתת הסחת הדעת. שאלון 

 , אקלים ומוטיבציה, וקשיבות.   mini BIG Fiveהתמכרות, חיפוש סיכונים, 

 :טכנולוגיה בתקופת הניסוי

  ®ProtextMe הזמינה עבור משתמשי מערכת הפעלה  היא אפליקציה לסמארטפון

מציג את האפליקציה  39 איוראנדרואיד אשר הותאמה ומוגדרת במיוחד עבור מחקר זה. 

. כל משתתף התבקש להתקין את האפליקציה וקיבל Google Playכפי שהופיעה בחנות 

מספר משתמש וסיסמה ייחודיים.  בגרסת המחקר האפליקציה מנטרת באופן רציף את 

המשתתף תוך כדי נהיגה. הניטור נעשה באופן  ידי-השימוש  שנעשה בסמארטפון על

 Bluetoothאוטומטי באמצעות זיהוי חכם של נהיגה באמצעות מספר מדדים )חיבור 

( אם, מסיבה כלשהי, האפליקציה נכנסה לפעולה כאשר זו היתה NFCוזיהוי  GPSלמשל, 

ציה נסיעה )למשל בתחבורה ציבורית( ולא נהיגה, התבקש המשתתף  לכבות את האפליק

". כמו כן, הוא התבקש לציין את הסיבה לכיבוי I'm not drivingעל ידי סימון האופציה "

 . על מנת לכבד את הפרטיות, תוכן לא נוטר כלל. 40איור האפליקציה כמוצג ב

התערבות + ניטור

ניטור (כחודשיים ) ניטור

(כחודש) בקבוצת הבקורת - ניטור בלבד (כחודש)

שאלון פתיחה שאלון סיום )בהתאם לקבוצת ההתערבות(

תגמול

ראיון אישי )16 משתתפים(
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 Google Play: מצב נהיגה בחנות האפליקציות 39 איור
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 של האפליקציה I'm not driving:  מסך ה 40איור 

 

 -על משתתף קיבל לסמארטפון לינק ובו התבקש לענות על שאלון שנוצר ב שאלון סיום:

Qualtrics בסמארטפון בזמן נהיגה בתקופת . השאלון כלל שאלות על הרגלי שימוש

 Locus) הניסוי, עמדות כלפי פתרונות שונים להפחתת הסחת הדעת. שאלון התמכרות,

of Control)  LOC אקלים ומוטיבציה. כמו כן כלל השאלון שתי שאלות פתוחות על חויית ,

 ההשתתפות במחקר.

בדואר רשום  בתום הניסוי ולאחר המענה על שאלון הסיום נשלח לכל משתתף תגמול:

ותעודת הוקרה. התגמול לא היה תלוי בשום אופן בהתנהגות  ₪ 200גיפטקארד בסך 

 המשתתף במהלך המחקר.

משתתפים תואמו ונערכו כשבועיים לאחר תום  16: ראיונות עומק אישיים עם ראיונות

 ההשתתפות.

: כלי התקשורת המרכזי עם המשתתפים התבצע בהודעות קשר עם המשתתפים

עם המפורט הקשר מפורט של באמצעות טלפון ייעודי של המחקר. נוהל  ווטסאפ,

  .2 בנספחהמשתתפים בשלבי המחקר השונים מופיע 

העמידה לרשות צוות המחקר שרת ייעודי בו נקלטו ProtextMe ®  איסוף הנתונים: 

ונאספו כל הנסיעות שבוצעו ע"י המשתתפים ונוטרו באמצעות האפליקציה. כמו כן ניתנה 

 יכה ובקרת איכות לאורך כל שלב איסוף הנתונים.תמ
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  קבוצות ההתערבות 5.2

ההתערבות מייצגת את הפתרונות להפחתת הסחת הדעת בהם התנסו המשתתפים. 

בסה"כ נוסו ארבעה סוגי התערבות + בקורת. המשתתפים חולקו באופן אקראי לחמש 

 . 41איור הקבוצות שמתוארות ב

 
A.        

 ביקורת

CONTROL 

C.      

 השקטת התראות +  

 הודעה חוזרת

SILENCING OF 

NOTIFICATIONS + AUTO 

RESPONSE 

B.  

 השקטת התראות 

SILENCING OF 

NOTIFICATIONS 

E. 

 ממשק קולי

VOICE INTERFACE 

D. 

 אישי משוב

PERSONAL FEEDBACK  

  

 

 קבוצות ההתערבות בניסוי השטח 41איור 

 

 להלן תיאור מפורט יותר של הקבוצות:

A. CONTROL 

 רק מנוטרת )גם בתקופת ההתערבות(. –קבוצת ביקורת 

 A1-4נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו סומנו ב 

 

B. SILENCING OF NOTIFICATIONS 

 שליחת הודעה חוזרת.ללא   צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש

  .ProtextMe ההתערבות בוצעה באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה

נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו בתקופת התערבות זו סומנו  כ 

B2-3 . 
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. B1ההתערבות סומנו ב  לפנינסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו 

 .B4ההתערבות סומנו ב  אחרינסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו 

 

C. SILENCING OF NOTIFICATIONS + AUTO RESPONSE  

 

שליחת הודעה חוזרת  עם צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוגקטת הש

לשולחי הודעות סמס ווטטסאפ )לא מיילים(. נוסח ההודעה החוזרת יהיה קבוע אך לנהג 

ההתערבות בוצעה באופן אוטומטי תהיה אפשרות לערוך אותה )להתאימה לנוסח אישי(. 

  .ProtextMe באמצעות האפליקציה

כשאתה נוהג, תנהג. זהו נוסח ברירת המחדל של ההודעה החוזרת: אני ב"מצב נהיגה". 

 ProtextMeנשלח ע"י אור ירוק ו 

נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו בתקופת התערבות זו סומנו  כ 

C2-3  . 

 . C1ההתערבות סומנו ב  לפנינסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו 

 .C4ההתערבות סומנו ב  אחריובוצעו נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו 

 

D. PERSONAL FEEDBACK 

+ דיון. השיקוף בקבוצת המשוב האישי שוקפו למשתתפים חלק מנתוני הניטור האישיים 

ומעת לעת דיון טלפוני מצוות המחקר מחוקר נשלח מדי שבוע בהודעת ווטסאפ יזומה 

 עם המשתתף במידע ששוקף.  החוקרמכוון מטרה של 

נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו בתקופת התערבות זו סומנו  כ 

D2-3 . 

 . D1ההתערבות סומנו ב  לפנינסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו 

 .D4ההתערבות סומנו ב  אחרינסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו 

 

E. VOICE INTERFACE 

ממשק קולי המאפשר לנהג להאזין ולהגיב לתוכן המתקבל במכשירו )הודעות טקסט 

ההתערבות בוצעה  ( באמצעות פקודות קוליות, ללא נגיעה במסך.whatsappוהודעות 

  .Bazz באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה
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נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו בתקופת התערבות זו סומנו  כ 

E2-3 . 

קבוצה זו היא ייחודית מכיוון שהמשתתפים בה התבקשו להתקין אפליקציה נוספת בשם 

BAZZ  שהותאמה במיוחד למחקר. בתקופה זו נוטרו  הרגלי השימוש בBAZZ   .בלבד 

 . E1ההתערבות סומנו ב  לפניששייכים לקבוצה זו ובוצעו  נסיעות שבוצעו ע"י משתתפים

 .E4ההתערבות סומנו ב  אחרינסיעות שבוצעו ע"י משתתפים ששייכים לקבוצה זו ובוצעו 

 

 תהליך הגיוס  5.3
 

 .2016ועד יוני  2015חודשים, החל מדצמבר  תהליך הגיוס התבצע במשך כשבעה

 המשתתפים גויסו בשני ערוצים מקבילים:

חברים, מכרים, עמיתים, שליחת הודעות  –גיוס באמצעות "חבר מביא חבר"  – פרטי. 1

ומיילים לרשימות התפוצה של עובדי אור ירוק ומכון רן נאור עם בקשה להעביר הלאה, 

וכ"ו. נוסח ההודעה על המחקר ועל גיוס משתתפים שנשלחה במייל ובווטסאפ מופיעה 

קבוצות המיקוד שהסכימו להשתתף בניסוי בערוץ זה נכללים גם משתתפי  .3 בנספח

שציינו בסקר שברצונם  ipanelהשדה, המשיבים על הסקר האינטרנטי שנעשה ע"י 

 להשתתף, וקבוצות נוער )צופים, בני המושבים ביישובים צורן ושמשית(. 

פוסט על הגיוס למחקר פורסם בעמוד הפייסבוק של אור ירוק בשלושה  – פייסבוק. 2

במאי  13במאי. דוגמא לפוסט שפורסם ב  13באפריל,  7במרץ,  9: 2016מועדים בשנת 

 איש. 68,000כפי שניתן לראות, הפוסט זכה לחשיפה של  .4 בנספחמופיע 

פר המסיימים כל מס. 42איור תהליך הגיוס עצמו היה זהה בשני הערוצים והוא מתואר ב

 . 43איור באחד משלבי הגיוס מופיע 



148 
 

 

 שלבי תהליך הגיוס 42איור 

 

שאלוני  1,850. סה"כ 2השלב הראשון בתהליך הגיוס היה מילוי שאלון הצטרפות

מספר הצטרפות התקבלו במהלך כל חודשי הגיוס. בשלב השני השאלונים סוננו לפי 

.  עם המועמדים שעברו .Error! Reference source not foundקריטריונים כמתואר ב

בהצלחה שלב זה ניסה צוות המחקר ליצור קשר טלפוני.  בסה"כ הצליח הצוות לקיים 

עם מועמדים במשך שבעת חודשי הגיוס. בשיחות הטלפון וודאו הפרטים של  1,108שיחות 

וסף על המחקר ועל הדרישות מהמשתתפים. כמו כן במהלך המועמדים ונמסר מידע  נ

השיחה הוסבר למועמדים על קבוצת ההתערבות אליה הם מיועדים. דוגמא לפרוטוקול 

. למועמדים שגילו רצינות והתעניינות והסכימו להשתתף 5 בנספחשיחת טלפון מופיעה 

ליקצית + הסבר להפעלת אפ   NFCהדרכה, מדבקת  שכלל חוברת נשלח סל קליטה

ProtextMe כתב הסכמה לחתימה, חוברת הדרכה ומידע על המחקר, ופרטים על ,

משלוח סל הקליטה היווה את השלב הרביעי של (.  2התגמול )פרטים נוספים בנספח 

 הגיוס למחקר.

סלי קליטה, באמצעות המייל או הווטסאפ. המועמדים התבקשו  745בסה"כ נשלחו 

חתום, צילום רשיון נהיגה ות"ז )אם ברשותם רשיון  להחזיר לצוות המחקר כתב הסכמה

טפסים תקינים  297כל סלי הקליטה שנשלחו, התקבלו בחזרה  745נהיגה זמני(. מתוך 

בלבד. יש לציין את המורכבות שהיתה בשלב זה בשל הדרישה לשיתוף פעולה אקטיבי 

, לסרוק 18 מהמועמדים: לצלם מסמכים נדרשים, להחתים הורים במידה והם מתחת לגיל

ולהחזיר לצוות המחקר את הטפסים הרלוונטים. בשלב זה שהיה למעשה "רגע האמת" 

                                                           
 http://goo.gl/forms/UxQNHWo1lKלינק לשאלון ההצטרפות:  2

 

https://mail.oryarok.org.il/owa/redir.aspx?REF=ntnmBMDUcxz28oVTH5N8EZ8klyKt-iad4iLevzr1sp9o05aujYPTCAFodHRwOi8vZ29vLmdsL2Zvcm1zL1V4UU5IV28xbEs.
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 62%המעיד על הרצינות של המועמדים בולט ההבדל בין שני עריצי הגיוס: בעוד ש

בלבד  31%מהמועמדים שגוייסו בערוץ הפרטי החזירו את הטפסים הנדרשים, 

 זאת. מהמועמדים שגוייסו באמצעות הפייסבוק עשו

המועמדים שעברו בהצלחה שלב זה קיבלו הודעה על הצטרפותם למחקר, כאשר  297כל  

לכל אחד מהם נשלח לינק להורדת האפליקציה עם  מספר משתמש וסיסמה ייחודיים.  

כך, עשרה משתתפים לא הצליחו להתחבר ולהתקין את האפליקציה מסיבות טכניות. 

 משתתפים. 287שבסופו של תהליך הגיוס היו במחקר 

 

 מספר המסיימים כל שלב בתהליך הגיוס 43איור 

 

 

 המשתתפים  5.3.1

 

משתתפים.  287כמוזכר בפרק המתאר את תהליך הגיוס, התחילו בפועל את ניסוי השטח 

(. יש לציין שבהתחשב בעובדה 9%משתתפים ) 27יחד עם זאת במהלך הניסוי פרשו ממנו 

שטח חדשני בו נדרש מהמשתתפים שיתוף פעולה לאורך כל הדרך  מדובר שזהו ניסוי 

 טבלהבמספר פורשים נמוך מאוד יחסית לתחזית הראשונית. הסיבות לפרישה  מוצגות ב

 כפי שניתן לראות הסיבות לפרישה היו מגוונות. . 8

גיוס ולפי מין. כפי מציג את חלוקת המשתתפים לקבוצות ההתערבות לפי מקור  44איור 

(. הסיבה לייצוג היתר 36%בנות ) 113(  ו 64%בנים ) 147שניתן לראות במחקר השתתפו 

של הבנים היא באפיק הגיוס שנערך באמצעות הפייסבוק. לעמוד הפייסבוק של אור ירוק 

הם  70%, אליו הופנו הפוסטים על הגיוס, 16-24רוב של עוקבים ממין ובחתך הגילאים 

, נתונים אלה בחלוקה SD=1.7) )  19.4המשתתפים  260של כל  יל הממוצעבנים. הג

 לבנים ובנות זהים לחלוטין.
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מספר  סיבת הפרישה

 הפורשים

טענו שההשתתפות דורשת יותר מדי מאמץ )התעסקות והקדשת 

 זמן( 

6 

 5 הפסיקו לשתף פעולה ולהגיב לפניות של צוות המחקר

פעולת המכשיר ומבזבזת סוללה  טענו שהאפליקציה מאיטה את 

 וזה מפריע

4 

 3 האקונומי במהלך המחקר )חו"ל, ש"ש(-שינו את המאפיינים הסוציו

 9 לא נקלטו מהם נסיעות תקופה ממושכת ולכן הוצאו מהמחקר 

 27 סה"כ

 

 פורשים מהמחקר 8טבלה 

 

 

 

 

 המשתתפים והחלוקה לקבוצות התערבות לפי ערוצי גיוססה"כ  44איור 

 

בנות  גיוס בנים בנות  בנים בנות  בנים בנות  בנים בנות בנים בנות בנים

FB 15 21 6 28 4 25 9 22 2 15 36 111 147

פרטי 14 14 7 7 15 11 7 7 14 17 57 56 113

29 35 13 35 19 36 16 29 16 32 93 167 260

סה"כ

64 48 55 45

A B C D E

48



151 
 

תמריץ להשתתפות במחקר 5.3.2  

 

 200כתגמול על ההשתתפות קיבל כל משתתף בתום הניסוי בדואר רשום גיפטקארד בסך 

ותעודת הוקרה התגמול היה קבוע וידוע מראש ולא היה תלוי בשום אופן בהתנהגות  ₪

 המשתתף במהלך המחקר.

ה בתמריצים אפשריים לתגמול המשתתפים בניסוי נשקלו  סוגים שונים בתהליך הבחיר

של תמריצים, למשל,  אישיים )כספי, שוברי מתנה(, קבוצתיים  ששמים דגש על 

השתתפות של מספר חברים כחלק מקבוצה( וכו'. אין ספק כי ניתן להגביר את הסיכוי 

חיר" להתנהגויות הקשורות להתנהגות רצויה באמצעות תמריצים.  יחד עם זאת קביעת "מ

לשימוש בסמארטפון בזמן נהיגה עלול להתפרש כמתן לגיטימציה לשימושים מסויימים.  

יתר על כן, שאלות המחקר התמקדו בהשפעתן של טכנולוגיות להפחתת היסח הדעת ולכן 

היה עדיף לתת תמריץ קבוע המקושר להשתתפות במחקר בלבד. היות שעידוד 

פות ולאו דווקא תמריץ כספי צוינו בסקר האינטרנטי ובקבוצות האלטרואיזם על ההשתת

 ותעודת הוקרה. ₪ 200המיקוד הוחלט על גיפטקארד בסך 
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 תוצאות -. "מצב נהיגה" 6
 

פרק זה מתאר את תוצאות ניסוי השטח "מצב נהיגה" על כל מרכיביו. הפרק מציג את 

תוצאות הניטור בכל שלושת שלבי הניסוי, את ממצאי שאלוני הפתיחה והסיום, השוואות 

 ם.ייכלים כמותיים ואיכותנבבין התוצאות וניתוחם 

 

 הקדמה  6.1
 

ב ביצעו המשתתפים שתקינות נסיעות   34,449ניסוי השטח נוטרו   בסה"כ בכל תקופת

נסיעה הוגדרה כ"תקינה" רק כאשר עמדה במספר קריטריונים של  .שעות נהיגה  9,718

, המציג את  השלבים בהכנת הנתונים הרלוונטים לצורך ניתוח 6כמתואר בנספח  אמינות

מתוך כלל הנסיעות . שעות 3אך לא יותר מ  דקות 3לפחות משך הנסיעה היה  ,למשל

במכשיר הסמארטפון היה פתוח, כך   GPS( ה 84%נסיעות ) 28,875 -התקינות ב

 שהתקבל מידע גם לגבי המהירות. 

 

 מדדים לניתוח נתוני הניטור 6.1.2

 

 טכנולוגיה באמצעות ניתוח דפוסי השימוש מתבצע :  חדשנית גישה מציג זה מחקר

 במסך הנגיעות מאפיינימספר ו על בדגש בפועל השימוש דפוסי את המנטרת

: כמו בנהיגה הטלפון עם" התעסקות" שמתארות הפעולות למגוון הכוונה.  הסמארטפון

 ו'. וכ חברתיות ברשתות הודעות כתיבת, שליחתם, מסרונים הקלדת

באופן ישיר לסיכון גבוה לתאונה. למרות  קשורים ים"נגיעות במסך" המוצגמדדי ה

שהמחקר הנוכחי אינו מייחס קשר סיבתי בין מספר נגיעות מסך לבין עליה בסיכון 

לתאונה, ניתן בוודאות לומר כי כאשר הנהג נוגע במסך הטלפון הנייד, עיניו אינן על 

יפוש כלומר, כל פעולה המערבת נגיעות במסך: פתיחת מייל, כתיבת הודעה, ח הכביש.

מספר טלפון, הקלדת כתובת, וכו'  גורמת להיסח דעת ולכן מספר הנגיעות חשוב. בנוסף, 

 , ההנחה במחקר הינה שסיכון זה גבוה יותר כאשר הנגיעות מתבצעות כשהרכב במהירות

וכאשר הנגיעות מבוצעות באפליקציות מסרים חברתיות המערבות היסח דעת ידני, 

במטרה לאפיין את דפוסי עיקריים נתוני הניטור נבחנו בשלושה מדדים  ויזואלי, וקוגניטיבי.

 .הנגיעות בסמארטפון של המשתתפים

 –" ארוע" כל. במסך נגיעה של אירועים על מבוססות המדדים לחישוב הניטור יחידות

Event – הניטור אפליקציית ידי-על מוגדר ProtextMe  לאותו כנראה) נגיעות של כרצף 

 רק מחושב והוא, במהלכו שהיו הנגיעות מספר הוא( Event) זה משתנה של ערכו(. שימוש

 עבור  9טבלה ב מופיעה" אירועים"ה של הערכים התפלגות. מופעל   GPS-ה כאשר

 .המחקר תקופות שלושת
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 תקופה

no. of 

Events Min 1st Qu. Median Mean 

3dt 

Qu. 

95% 

per Max 

 929 71 13 16.25 4 2 1 15347 ניטור ראשוני

 1114 60 11 13.31 3 2 1 16184 התערבות

 1141 69.8 14 15.76 4 2 1 11105 ניטור סופי

 

 רועים בשלושת תקופות המחקריהתפלגות ערכי הא 9טבלה 

 

-, וכ4רוע הוא קטן, החציון הוא יניתן לראות מהטבלה שבדרך כלל מספר הנגיעות בא

הממוצע  –. יחד עם זאת, בשל ערכים חריגים גבוהים 14-מהתצפיות הן מתחת ל 75%

 מהחציון.גבוה בהרבה 

רוע הם י, משויכת מדידת המהירות בה בוצע. משום שערכי האEventרוע, יעבור כל א

נמוכים בדרך כלל, אנו מתייחסים לערך מהירות זה כערך המהירות של כל הנגיעות שחלו 

 .K רועיעבור א kSpeed-Eventידי: -רוע. ערך זה מסומן עליבמהלך הא

מחושב כממוצע של ערכי , Speed-Events-Averageממוצע המהירות בזמן נגיעות, 

kSpeed-Event רועיםיעבור כל האK   .בתקופה הרלוונטית 

  .10טבלה בערכי ממוצע המהירויות בשלוש תקופות המחקר מופיע 

  

Average 

Speed 

 23.94 ניטור ראשוני

 22.58 התערבות

 26.84 ניטור סופי

 24.35 כללי

 

 ערכי ממוצע המהירויות בשלושת תקופות המחקר 10טבלה 

בכל הניתוחים המוצגים בפרק זה השתמשנו בערך המהירות הממוצעת לכל תקופת 

 קמ"ש, כערך המייצג את המהירות הממוצעת של כלל אוכלוסיית המחקר.   24המחקר, 

 הינם: אפיין דפוסי הנגיעות בסמארטפון של המשתתפיםעיקריים למדדים ה תשלוש
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 ממוצע נגיעות לדקהמדד א. 

מדד המחושב לפי סכום מספר הנגיעות בנסיעה חלקי משך הזמן של הנסיעה. כך הוא 

ניתן לחישוב עבור משתתף מסויים, עבור תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות 

מספר הנגיעות של משתתף מסוים בנסיעה מסוימת חלקי משך הזמן של מסויימת. למשל, 

סך הנסיעות של חלקי משך הזמן של בתקופה מספר הנגיעות של משתתף , אותה נסיעה

 המשתתף באותה תקופה, וכו'. 

 

 קמ"ש( 5ממוצע נגיעות לדקה בנסיעה )במהירות מעל ב. מדד 

סכום מספר מחושב רק על סמך הקמ"ש(  5ממוצע נגיעות בנסיעה לדקה )מהירות מעל 

יחס ולא מתיקמ"ש חלקי משך הזמן של הנסיעה  5במהירות מעל נגיעות בנסיעה ה

ניתן לחישוב  ברמזור, פקק וכו'(.-קמ"ש  5לנגיעות בזמן עצירה )כלומר, במהירות נמוכה מ 

עבור משתתף מסויים, עבור תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות מסויימת  וכו' באופן 

 דומה למדד ממוצע נגיעות לדקה.

אחוז הנגיעות  לעיתים מוצג מדד תחליפי המציג את אחוז הנגיעות בעצירה, כלומר, מהו

קמ"ש  עבור משתתף מסויים, עבור  5-שבוצעו כאשר הרכב היה במהירות של מתחת ל

 תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות מסויימת,  וכו'. 

 היה פתוח.  GPS מדד זה ניתן לחישוב רק עבור נסיעות בהן  ה  

 

 לנגיעות במהירות מדד חזקהג. 

מתבצעת במהירות במסך הסמארטפון היא שככל שהנגיעה בהגדרת מדד זה הנחת היסוד 

מסוכנת  קמ"ש 80גבוהה יותר הסיכון הבטיחותי שבה גבוה יותר. כלומר, נגיעה במהירות 

 Elvik  מותאם ל נעשה באופן  החזקהחישוב מדד קמ"ש.  20נגיעה במהירות של יותר מ

הנהגים )הרוגים,  פיתח מדד סיכון שמחשב את השינוי ברמת הסיכון שלאשר ( 2009)

מהירות הממוצעת. מכיוון שההנחה היא הפצועים קשה ופצועים קל( כפונקציה של 

שרמת הסיכון של הנהגים עולה כאשר הנגיעות בסמארטפון מתבצעות במהירות יותר 

 באופן הבא: נעשתהמדד החזקה  הגדרתגבוהה, 

פיתח מדד סיכון שמחשב אשר Elvik (2009 )  מותאם ל נעשה באופן  החזקהחישוב מדד 

את השינוי ברמת הסיכון של הנהגים )הרוגים, פצועים קשה ופצועים קל( כפונקציה של 

 השינוי במהירות הממוצעת. 

 :כלהלן kIndexבהתאם למודל זה מוגדר המשתנה 

 

𝐈𝐧𝐝𝐞𝐱𝑲  =  ( 
𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 − 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝𝑲

𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 − 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 − 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝
)

4.1
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גם שווה לאפס, זאת אומרת: נגיעות  k Index שווה לאפס אזי kSpeed-Eventאם 

 במהירות אפס אינן נספרות.

משתנה זה נותן אינדיקציה למהירות היחסית בארוע מסוים לעומת המהירות הממוצעת, 

 עם מתן משקל )מעריכי( גבוה למהירויות גבוהות.

 היה פתוח.  GPS ה  ןגם מדד זה ניתן לחישוב רק עבור נסיעות בה

, נותן ". מדד חזקהמדד חזקה מתוקןבלבד  מוצג בנוסף למדד חזקה זה מדד " 6.10בפרק 

 מתן עם, הממוצעת המהירות לעומת מסוים רועיבא היחסית למהירות אינדיקציה כאמור,

 מהירויות בפרט, נמוכות מהירויות עבור, אולם .גבוהות למהירויות גבוה( מעריכי) משקל

 קטן  kIndex של ערכו, הממוצעת מהמהירות נמוכה במהירות הקורים רועיםיא בזמן

 .נמוך משקל מקבלות אלה מהירויות ולכן, מאד

 מגדירים אנו הממוצעת המהירות ערך סביב ל"הנ הפרופורציה חוסר את למנוע מנת על

  כדלהלן:  k Corr-Indexאת המשתנה 

)kMAX(1, Indexk =Corr-Index 

 מוגדר על ידי:  Kולבסוף אינדקס הסיכון של ארוע 

kCorr-* Index k= Event kIndex-Risk 

ידי -ם, למשל: עליאגרגטיבי חישוביםאינדקס סיכון זה משמש בהמשך הדו"ח ליצירת 

 סכימתו לנסיעה, לנהג או לתקופה ונרמולו בדקות נסיעה.  
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 תקופת הניטור ההתחלתי 6.2
 

 תמצית 6.2.1

 

 בו נוטרו הנסיעות של  מתאר את תקופת הניטור בחודש הראשון של "מצב נהיגה" פרק זה

המתעדת   ® ProtextMeאפליקציה ה באמצעות ,נהגים ישראליים צעיריםמשתתפים,  254

זמן ומשך האפליקציה מתעדת את  באופן רציף את השימוש בטלפון הנייד במהלך הנהיגה.

, את התדירות בה הסמארטפוןבמסך של  ים נוגעמספר הפעמים בהם הנהגים הנסיעה, 

 וציון הזמן בו נעשתה הנגיעה. באיזו אפליקציה התבצעה הנגיעההמגע קורה, 

-( היו גברים ו65%משתתפים ) 164יום בממוצע עבור כל משתתף.  24 נמשכה תקופה זו

 3,304נסיעות הכוללות  11,528, ביצעו המשתתפים תקופה זו( נשים. במהלך 35%) 90

שעות נהיגה. מאפייני הנסיעות שתועדו תואמים את נתוני הנהגים הצעירים בישראל: הם 

 17.2ליום( ומשך הנסיעות הינו קצר )בממוצע  1.9בדרך כלל נוטים לצאת למעט נסיעות )

 דקות(.  10-מהמקרים הנסיעה ארכה פחות מ 42% -דקות, אך מתוך כלל הנסיעות ב

? התוצאות נהיגהכמה פעמים נהגים צעירים נוגעים במסך של הטלפון הנייד שלהם במהלך 

. (SD=1.4, min=0.0, max=6.7) לדקהנגיעות  1.6של המחקר הנוכחי מראות ממוצע של 

הספרות המקצועית מכירה בכך שגברים צעירים נוטים להיות יותר פזיזים, תוקפניים ולהיות 

השוואה לנשים אך למרות המידע הנרחב בספרות אודות מעורבים בנהיגה מסוכנת ב

הבדלים בין גברים לנשים, לא נמצאו הבדלים בין בנים ובנות במחקר הנוכחי. נתון זה מצביע 

 -במהלך הנהיגה הסמארטפוןנגיעה במסך  -על כך, כי עבור התנהגות מסוכנת ספציפית זו

 ים באופן שווה.אין הבדל בין גברים לנשים והיא נפוצה בקרב שני המינ

במהלך כל הנסיעה. אולם, נראה כי  התרחשוללא קשר למשך הנסיעה, נגיעות במסך 

. הסמארטפוןבתחילת הנסיעה )בעשירית הזמן הראשונה שלה(, בוצעו יותר נגיעות במסך 

דפוס זה יכול להיות מוסבר על ידי התנהגויות נפוצות כגון: הודעה על תחילת הנסיעה 

מוזיקה, הכנסת כתובת, וכו'. פעילויות אלו נפוצות בפרט בתחילת  לאחרים, חיפוש אחר

 נסיעה.

מערבים שימוש במגע של המסך )אפילו עבור  בסמארטפוןסוגים שונים של שימוש 

התקשרות טלפונית, המהווה פעילות חוקית בכל העולם(. יחד עם זאת, נתוני המחקר 

בוצעו תוך כדי שימוש באפליקציית ( 45%הנוכחי מצביעים על כך, כי רב הנגיעות במסך )

הפופולרית להתכתבויות. הבאה בתור הינה אפליקציית החברתית וואטסאפ, האפליקציה 

Waze  ולבסוף,  8%, אחריה פייסבוק עם 9%עם YouTube  ברמה הבטיחותית, 7%עם  .

שימוש כה נרחב באפליקציות חברתיות בזמן נהיגה מהווה נתון מדאיג ביותר. בעשירית 

מכלל הנגיעות במסך היו קשורות באפליקציית וואטסאפ  58%מן הראשונה של הנהיגה, הז

. נתון זה מדגים עד כמה שתי אפליקציות אלו נמצאות בשימוש Wazeבאפליקציית  22%-ו

 בתחילת הנהיגה. 

בנסיעה היה הרכב כאשר  התרחשומסך בנגיעות המראות כי חצי מ התוצאותבנוסף, 

. נתון זה מצביע על נהיגה מסוכנת אשר מתבטאת על ידי נגיעות שקמ" 5במהירות של מעל 

 קמ"ש.  100-במסך הטלפון הנייד, אף כאשר הרכב נוסע במהירות גבוהה מעל ל
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פרק זה מציג את הממצאים כפי שהתקבלו עבור כל המשתתפים, ללא קשר לקבוצות 

וי בהמשך, ההתערבות אליהם  שובצו. ההתייחסות לקבוצות התערבות באה לידי ביט

 ולקוח מהמאמר: כתוב בשפה האנגליתבפרקים הבאים. פרק זה 

Albert, G. and Lotan, T. (2017) How many times do young drivers actually 

touch their smartphone screens while driving? Proceeding of The 5th 

International Conference on Driver Distraction and Inattention Conference. 

March 20-22, 2017, Paris, France. 

 

6.2.2 Introduction 

 

 Smartphone usage poses a major concern for road safety and is likely to 

remain a key issue as smartphone usage continues its global rise. Of the many 

types of smartphone usages, texting was found to be the most risky behaviour 

(Dingus, 2014, Klauer et al., 2014, Victor et al., 2014; Delgado et al., 2016).  No 

doubt, texting while driving negatively affects lane position control, reaction 

time, speed and headway deviation (Fitch et al., 2013; Owens et al., 2011; Yager, 

2013; He et al., 2014). Recent studies show that texting results in drivers taking 

their eyes off the road for an average of 23 seconds in total and increase the 

risk of a crash or near-crash by two times (Hedlund, 2011; NHTSA, 2015). Texting 

while driving reveals a paradoxical behaviour according to which drivers 

unanimously agree that texting while driving is dangerous and poses serious 

risks to safety, yet, at the same time they admit to doing it, and even on a 

regular basis (Atchley et al., 2011; Musicant et al., 2015).  

 Among all age groups, young drivers, who are involved in car crashes 

more than any other age group, also tend to text more while driving.  A recent 

survey (NHTSA, 2015) indicated that the number of young drivers (aged 16 - 

24) who visibly manipulated their cell phones while driving has increased 

significantly, from 1.0% in 2007 to 4.8% in 2014. Hence, they are exposed to 

significantly increased risk (O’Brien et al, 2014; Ehsani et al., 2013; NHTSA, 2015; 

Delgado et al., 2016).  

 While it is widely agreed that texting while driving poses a serious risk, 

it is difficult to objectively measure it.  Traditional studies are based on self-

reports (see for example studies dealing with young drivers:  NHTSA, 2015; 

Creaser et al., 2015) in which drivers are asked to report on their actual texting 

behaviour and to evaluate their engagement in distracting activities while 

driving. More advanced methods are based on controlled simulator studies in 

which participants are either asked to behave as they would in their own cars, 

or are given structured tasks of texting (Yannis et al., 2013; Yager; 2013; He et 
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al., 2015) and on driving in an instrumented car equipped with in-vehicle 

systems (Owens et. al. 2011; Reimer et al., 2016).  

 Recently, with the introduction of naturalistic studies, new and more 

objective measures of driving behaviour have been obtained. In naturalistic 

studies, drivers drive their own cars in their normal settings and circumstances 

while being monitored. For example, Klauer et al. (2014) investigated in 

naturalistic setting distraction among 42 newly licensed drivers and 109 

experienced drivers. Their findings, based on analysis of 167 crashes and near-

crashes of young drivers, confirm that they are exposed to significant increased 

risk when dialling a cell phone, reaching for a cell-phone or sending and 

receiving text messages. Simons-Morton et. al., 2014 further analysed the same 

data and found that crash risk increased with the duration of the glances 

towards wireless secondary tasks. Hence they concluded that young drivers' 

crash risk increased according to duration of distraction. However, it should be 

noted that naturalistic studies are extremely complex to conduct and require 

extensive resource allocation. 

 This paper presents a research which is based on naturalistic data 

gathered through monitoring of actual smartphone usage while driving. The 

data was collected through a smartphone app and hence did not require 

expensive and extensive data collection mechanisms. To the best of our 

knowledge, this is a first attempt to capture distraction through a smartphone 

app which monitors actual number of times the driver touches the smartphone 

screen. The goal of this paper is to present a monitoring scheme of texting, to 

suggest a measure of texting while driving and to provide empirical evidence 

to the feasibility of obtaining it and its occurrence among young drivers. While 

constructing this monitoring scheme, we highlight the actual texting 

phenomenon. 

 Texting in the context of driving is a relatively new concept. One 

traditional definition of text messaging is: "the sending of short text messages 

electronically especially from one cell phone to another" (Merriam-Webster 

Dictionary). Wikipedia adds to the definition of text messaging the action of 

composing the message: "text messaging, or texting, is the act of composing 

and sending electronic messages, typically consisting of alphabetic and 

numeric characters, between two or more users of mobile phones, fixed devices 

(e.g., desktop computers) or portable devices (e.g., tablet computers)". 

However, when considering texting while driving, the length of the texting 

activity plays a role as well as the acts of receiving and reading messages (Albert 

et al., 2016).  

 Furthermore, portable devices (such as smartphones) are used while 

driving not only to read and write massages, but for other activities such as: 
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conduct phone conversations, operate and use navigation systems, access 

infotainment channels (e.g. music, video), use the internet to retrieve 

information and more. Some of these activities are even legal under certain 

restrictions (e.g. performing phone calls using devices that are fixed to the car, 

or use of navigation systems). Clearly when drivers operate their phone they 

experience visual, manual and cognitive distractions which were significantly 

found to be associated with increased risk. However, it should be acknowledge 

that it is problematic to differentiate between the various types of smartphone 

usage, e.g., using the phone to send a message, enter an address in the 

navigation app., or search the media player to choose a particular song. 

 Moreover, a crucial issue that, to the best of our knowledge, has rarely 

been addressed in previous studies, is the speed of the vehicle at the time in 

which texting occurred. There is no doubt that texting at high speeds is 

extremely dangerous. As Delango et al., 2016 indicated, the biggest problem is 

to distinguish between usages while stopped vs. usages while the car is in 

motion.  

 Hence, for the purpose of this paper we focus on the actual number of 

times drivers are "touching" their smartphone screens while driving. Clearly, 

while the driver touches the smartphone screen, his/her eyes are off the road. 

Moreover, we refer, when applicable, to the speed in which the screen-touches 

occurred which may serve as an indication to extreme risky driving behaviour, 

to foreground apps and to time stamps. The paper is organized as follow: the 

following section presents the methodology and describes the monitoring 

technology and the study. Then we present the study measures and the results. 

Finally, we conclude and discuss.  

 

6.2.3  Methodology 

 

 Two hundred fifty four Israeli young drivers aged 17-23 who hold a valid 

driver's license for at least three months and drive, on average, at least two 

hours a week, participated in a study titled "Drive Mode". Each participant was 

driving for a period of four months in his or her family owned car.  However, 

not all participants started at the same point of calendar time. Participants 

installed a smartphone app called ProtextMe ®, which was adjusted and 

configured especially for this study, on their own smartphones. During the 

study participants were introduced to various interventions aimed to mitigate 

smartphone distraction. However, in the first month of the "Drive Mode" study 

– hereby denoted by the "study period", no intervention has been presented 

and only monitoring of actual smartphone usage while driving has been 

performed by the app.  
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Monitoring technology 

 ProtextMe® is a smartphone app available for Android mobile operating 

system which has been adjusted and configured especially for this research. In 

its research oriented version the app is continuously monitoring smartphones 

usage while driving. The monitoring is automatically done through a smart 

detection of driving via several indicators (e.g. Bluetooth connection, GPS and 

NFC identification) and includes (depending upon smartphones' type and 

operating system): foreground apps, time stamps, and speed. Most importantly: 

the monitoring captures the number of times the young driver is actually 

touching the smartphone screen. If, for some reason, the app starts monitoring 

when the young driver is not driving, then he/she are asked to turn off the app 

by marking the "I am not driving" button. In order to respect privacy and 

increase acceptance among users, the content was absolutely not monitored.  

 

Participants and recruiting procedure 

 Participants have been recruited during the first half year of 2016 

through two main channels: the first was posts published in three different 

dates on the Facebook page of Or Yarok Association for safer driving in Israel. 

The second was a note distributed through various e-mail lists, among 

WhatsApp groups, friends and colleagues. In both cases, candidates were asked 

to fill in a short google form for screening, including: age, gender, driving 

license ownership, driving experience, type of smartphone and operation 

system.  In total, during the six months of recruitment, 1,850 forms have been 

received.  All of them have been carefully screened and checked for duplicates, 

balancing gender and age, and essential technical requirements (e.g. 

Android operating system version 4.3 and up). After deleting the irrelevant 

candidates, personal contact by phone was made with 1,108 candidates. During 

the phone conversation the research staff briefly described the research and, if 

the candidate agreed to proceed (745 candidates did), sent him or her written 

information and asked to get in return various forms, including: a signed 

consent agreement, copy of driving license, and personal contact information.  

 In total, completed forms from 297 candidates were received. Each one 

of the candidates was instructed how to download the research app and was 

provided with a specific user name and password. However, despite of the 

careful screening that was done throughout the recruitment process regarding 

smartphones technical compatibility, 18 candidates encountered unresolved 

technical issues and hence their trips were not monitored. Additional 15 

candidates did not complete the entire "Drive Mode" research study from 
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various reasons (e.g., changed smartphone,  decided to discontinue 

participation due to request to fill in personal questionnaires), and therefore 

were excluded from the study and from further analysis. Each participant 

received a modest compensation at the end of the study (equivalent to $US50) 

independent of actual behavior during the study. 

 In summary, 254 young drivers (average age = 19.4 years old, SD=1.7) 

participated in the study. Among them, 164 participants (65%) were male and 

90 (35%) were female. The higher percentage of males is a result of the gender 

distribution of Or Yarok’s Facebook page, according to which 70% of followers 

under the age of 24 are males. As mentioned earlier, Or Yarok’s Facebook page 

was the major recruiting channel. 

  

6.2.4 Results 

 

 Trips characteristics 

 During the monitoring phase of the study, i.e., the study period, a total 

of 11,528 trips (with a minimum duration of  3 minutes each) were undertaken 

by the participants and 3,304 hours of driving have been collected. In 9,274 trips 

(80%), the GPS feature on the smartphone was switched on, and therefore also 

speed data have been collected. Table 3 presents summary statistics of the trips 

performed by the participants. 

  

Table 3: Characteristics of the trips undertaken by the participants 

 Average SD 

No. of trips per participant  45.4 47.3 

Trip duration (minutes) 18.2 9.0 

  

These statistics regarding driving patterns and trip characteristics agree with 

figures reported from other naturalistic studies which dealt with young drivers 

in Israel (Toledo et. al. 2014, Albert et al., 2014).  

 

How many times do young drivers touch their smartphone screens?  
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According to the study’s results, young drivers touch their smartphone’s screens 

on average 1.6 times per minute of driving (SD=1.4, min=0.0, max=6.7). The 

distribution of the number of screen-touches per minute of driving among all 

participants is presented in Figure 4. 

 As can be seen 109 participants (that is, 43% of the sample) touched the 

smartphone screen, on average, not more than once per a minute. It should be 

noted that many types of smartphone usages involve touching the screen (even 

performing phone calls which is legal), and therefore "zero screen-touches 

while driving" may be unrealistic. However, higher averages, as revealed by 

most of the participants may lead to worrisome consequences from a safety 

point of view.  

 

Figure 4: Distribution of average screen-touches per minute of driving (N=254) 

 

 Figure 5 presents the frequency distribution of the number of screen-

touches per minute of driving by gender.  Figure 6 describes some statistics by 

gender; the diamond presents the average, the bold line presents Q2 (i.e., the 

median), and the rectangle's bottom and upper borderlines present Q1 and Q3, 

respectively.  As can be seen, screen-touching behaviour is common, regardless 

the young driver's gender. Although it seems that females tend to have 

somewhat higher figures and variability, no significant statistical differences 
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were found.   These results are similar to the results reported in Creaser et al., 

2015 who probed texting behavior with regard to gender. They found, based 

on self-reports, that males sent fewer text messages per mile driven, on 

average, than females, but indicated that gender was marginally predictive for 

the rate of text messages sent while driving. 

 

 

Figure 5: Distribution of average screen-touches per minute of driving by 

gender 

 

 

Figure 6: Statistics of average screen-touches by gender 
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What are the prevalent usages of smartphones while driving? 

 

According to our findings, a total of 324,726 screen touches have been 

performed during the study period. The monitoring enables to capture also the 

type of smartphone usage in which the screen-touch occurs. As expected, the 

most common usage relates to apps. However, due to technological issues such 

as android operation system and smartphone types, in 53% of the screen 

touches, the monitoring could not specify the type of app. In the rest of the 

47% of the screen touches, that is 150,868 screen-touches, the specific use has 

been monitored, and the distribution among the various smartphone usages is 

shown in Figure 7.  

 

As is notably seen from the figure, the majority of the screen-touches (45%) 

were performed while using WhatsApp, a popular free messaging app. In Israel, 

the usage of WhatsApp is wide spread; a survey from 2013 showed that 

WhatsApp is installed on approximately 92% of all smartphones and about 86% 

of users reported using it daily or almost daily (Globes, 2013). These figures may 

be even higher for young adults. Waze, the most common navigation app in 

Israel, accounts for 9% of the screen-touches and Facebook, the well-known 

social network accounts for 8% of the screen-touches. Alarmingly, the YouTube 

app, which enables to watch videos, accounts for 7% of the screen-touches.  
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Figure 7: Distribution of screen-touches according to the various smartphone 

usages 

 

It is also interesting to note that the "traditional" usage of phone for making 

and receiving phone calls is not that common among young drivers. According 

to our findings, during the study period, a total of 4,232 outgoing calls were 

made and a total of 1,961 calls were received. The duration of these calls is 

short: the average is 84 seconds (both for an outgoing call for an incoming call). 

 

Does trip duration affect smartphone screen touches?  

 

As reported earlier, a total of 11,528 trips were undertaken by the participants 

in the study period with an average duration of 18.2 minutes for a trip. Only 

1,710 trips (15%) were longer than 30 minutes, 4,937 trips (43%) took 10-30 

minutes, and 4,881 (42%) were shorter than 10 minutes. Figure 8 presents the 

distribution of screen-touches by fraction of trip duration for long trips, 

medium, and short trips. As expected, longer trip durations account for higher 

number of screen touches.  

 

Some interesting insights are revealed from Figure 8. As can be seen, regardless 

the trip duration, screen-touches occurred throughout the trips. However, it 

seems that at the beginning of a trip (first tenth of its duration) more screen-

touches are performed. This pattern can be explained by typical behaviour 

associated with trip start such as typing an address in the navigation app. A 

more careful analysis supports this: during the first tenth of trip duration 22% 

of the screen touches were performed in in Waze compared to 9% in total.  

 

 



166 
 

 

 

Figure 8: Distribution of screen-touches by fraction of trip duration for short, 

medium and long trips  

 

 Do young drivers touch their smartphone screen while the vehicle is in 

motion? 

 As mentioned, in 9,274 trips (80% of the total number of collected trips), 

the GPS feature on the smartphone was switched on, and therefore also speed 

data was monitored and documented. Those trips reflect 2,555 hours of driving 

(77% of the total duration driving time) and include 249,403 screen-touches 

(77% of the total number of screen-touches). 

 Those 9,274 trips were performed by 241 participants (that is, 13 

participants drove with GPS switched off in all their trips).  Figure 9 shows the 

distribution of the number of screen-touches by speed in those trips. As can be 

seen, about half (51%) of screen-touches are performed when the vehicle speed 

is less than 5 km/h, that is, probably in traffic light, traffic  jam, etc. However, 

about half of the screen-touches occurred while the vehicle is in motion, a 

behavior which is extremely dangerous from a safety point of view.  As is 
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alarmingly revealed from the figure, screen touches were also performed at 

high speeds and even at speeds higher than 100 km/h.  

 

Figure 9: Distribution of screen-touches by speed 

 

 

 

6.2.5 Conclusion and Discussion 

 

 This paper presents a first attempt, to the best of our knowledge, to 

capture distraction through a smartphone app which continuously monitors 

smartphones usage while driving. The focus is on young drivers who are 

involved in car crashes more than any other age group and also tend to reveal, 

more than any other age group, the most worrisome type of distraction - 

texting.  This behaviour involves manual, visual and cognitive distraction. In this 

paper we focus on texting and present a novel scheme of objective means to 

measure it by monitoring and documenting the actual number of times drivers 

touch their smartphone screens. We also provide empirical evidence to the 

feasibility of measuring screen touches and initial descriptive results of its 

occurrence among young drivers. 
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 The results presented here are based on a naturalistic study in which 254 

young drivers aged 17-23 participated for a study period which lasted, on 

overage 24 days per participant. Among them, 164 participants (65%) were 

male and 90 (35%) were female. Participants drove in their own cars and used 

their own smartphone. All of them installed the smartphone app which was 

adjusted and configured especially for this study, on their personal 

smartphones. During the study period a total of 11,528 trips were undertaken 

by the participants and 3,304 hours of driving have been collected. The 

obtained trips characteristics are similar to the figures reported for young 

drivers in Israel: they usually undertake few trips (on average 1.9 per day) with 

short duration (on average 18.2 minutes, but 42% of the trips were shorter than 

10 minutes). 

 How many times do young drivers actually touch their smartphone 

screens while driving? According to our results the average is 1.6 times per 

minute of driving (SD=1.4, min=0.0, max=6.7). It is well recognized in the safety 

literature that young males tend more to reckless, aggressive, and risky driving 

behavior compared to females, (see for example, self-report evidence in Smart 

et. al, 2004, observational study in Shinar and Compton 2004, and naturalistic 

evidence in Prato et.al. 2010). Still, we did not find in this study any evidence to 

significant gender differences. This may suggest that the risky behaviour of 

touching the smartphone screen while driving is common, regardless the young 

driver's gender.  

 Unrelated to the trip duration, screen-touches occurred throughout the 

trip length. However, it seems that in the beginning of a trip (first tenth of its 

duration) more screen-touches are performed. This pattern can be explained by 

a common behaviour such as: informing its beginning to others, searching for 

music, typing an address, etc, which is typically done at the beginning of a trip.  

 Various types of smartphone usages involve touching the screen (even 

performing phone calls which is legal worldwide), however our results indicate 

that notably, most of the screen-touches (45%) were performed while using 

WhatsApp, the popular free messaging app, followed by 9% in Waze, 8% in 

Facebook, and 7% in YouTube. The fact that social apps are so intensively used 

while driving is very worrisome from a safety point of view. In the first tenth of 

trip length, 58% of the screen-touches were performed in WhatsApp and 22% 

were performed in Waze, indicating these usages are prominent once trips start. 

 The measure of “screen-touches” used in this paper is directly related to 

increased risk. Although this paper does not refer to a causal link between 

screen-touches and crash risk, we can rely on the solid assumption that while 

the driver touches the smartphone screen, his/her eyes are clearly off the road. 

Furthermore, our results show that half of the screen-touches occurred while 
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the vehicle was in motion. This indicates an extremely risky driving behavior 

portrayed through screen-touches at high speeds, even above 100 km/h.  

Although the vision of "zero screen-touches while driving" may be unrealistic 

in this era, the effort should be put on countermeasures that have the potential 

to reduce the number of screen-touches, especially those associated with 

engagement with social and entertainment apps performed while the vehicle is 

in motion.  
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 שאלוני פתיחה 6.3
 

 הקדמה 6.3.1

 

מאז שהסמארטפונים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו, אנשים לא יכולים לדמיין עצמם 

(, ואנו עדים לשימוש נרחב בהם גם בזמן נהיגה. במקביל, Vincent, 2015חיים בלעדיהם )

( עולה כי הנכונות של נהגים להיעזר Musicant et al., 2015לאחרונה )מסקר שנערך 

בטכנולוגיות המגבילות שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה קשורה בעיקר בצורך שלהם 

 בסמארטפון, ובהשפעת השימוש בנהיגה על הבטיחות, לפי תפיסתם.

נולוגיות במסגרת מחקר מקיף בוצע ניסוי שטח בשם "מצב נהיגה", שכלל התנסות בטכ

שמטרתן הפחתת היסח דעת בזמן נהיגה, נתבקשו המשתתפים למלא שאלונים. שאלון 

הסחת הפתיחה כלל שאלות על עמדות לגבי שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, עמדות כלפי 

ומציאת אפיקים מקובלים ואפקטיביים בקרב נהגים צעירים  דעת הנגרמת בשל כך

השאלון בחן מאפיינים אישיותיים וסביבתיים להפחתת הסחת הדעת בנהיגה. כמו כן, 

שיכולים להערכת החוקרים להשפיע על התנהגות ועמדות: התמכרות לסמארטפון, אהבת 

(, אקלים mindfulness(, מודעות קשובה )Big Five(, חמשת מאפייני האישיות )SSסיכון )

 סביבתי ומוטיבציה בהקשר של בטיחות בדרכים.

 

 מטרות השאלון  6.3.2

 

הפתיחה הינה לבחון את הגורמים המשפיעים על הסחת הדעת בנהיגה  מטרת שאלון

ובפרט על דפוסי הנגיעות במסך הסמארטפון בזמן נהיגה.  השאלון משמש כלי להשוואה 

בין דיווח עצמי לבין התנהגות בפועל בקרב המשתתפים. בנוסף, השאלון מסייע לבחינת 

יים ובין התנהגות הקשורה לשימוש בסמארטפון הקשרים בין מאפיינים אישיותיים וסביבת

בזמן נהיגה. לבסוף, השאלון משמש להשוואה אל מול שאלון הסיום כדי להעריך את 

 השפעת ההשתתפות בניסוי השטח, והערכת ההתערבויות השונות שבוצעו במהלך הניסוי.  

תה מטרה נוספת של השאלון היא לוודא שחלוקת המשתתפים לקבוצות ההתערבות היי

 אקראית. כלומר, שאין הבדלים מובהקים במאפייני המשתתפים בקבוצות השונות. 

 

 מתודולוגיה  6.3.3

 

 שיטה 

, אשר מאפשר איסוף וגיבוי של התשובות Qualtricsשאלון הפתיחה הופץ באמצעות אתר 

לאתר, וכן מעקב אחרי כמות משיבים ואחרי סטטוס המענה של כל שאלון בודד )האחוז 

 שהושלם מתוך השאלון(. 
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קישור לשאלון  What's Appבעת ההצטרפות למחקר, כל משתתף קיבל בהודעת 

רטפון לכל הפתיחה האינטרנטי אותו הוא התבקש להשלים באמצעות המחשב / הסמא

 המאוחר עד תום החודש הראשון להשתתפות במחקר. 

 What's Appכדי להבטיח אחוזי מענה גבוהים, המשתתפים תוזכרו באמצעות הודעות 

אישיות, אשר נשלחו אליהם על ידי רכזת המחקר במידה ולא השיבו על השאלון בשבוע 

 240השיבו לבסוף  שבו נשלח. משתתפים שלא השיבו תוזכרו מספר פעמים. על השאלון

 המשתתפים במחקר. 260מתוך 

 כלים

 השאלונים

במסגרת שאלון הפתיחה נבדקו דפוסי שימוש של המשתתפים בסמארטפון בזמן נהיגה, 

, קשיבות, Big Fiveמשתנים אישיותיים: התמכרות לסמארטפון, אהבת סיכון, שאלון ה 

הפחתת היסח הדעת אקלים סביבתי, מוטיבציה ועמדות כלפי טכנולוגיות שמטרתן 

מהסמארטפון בזמן נהיגה. בטבלה הבאה ניתן לראות את כלל השאלונים שהרכיבו את 

 שאלון הפתיחה ומספר הפריטים שנכללו בכל שאלון:

 מספר פריטים השאלות

 9 התמכרות לסמארטפון

דפוסי נהיגה ודפוסי שימוש בסמארטפון בזמן 

 נהיגה

12 

 3 טכנולוגיות להפחתת היסח דעת

 9 שימושים נפוצים בסמארטפון בזמן נהיגה

 2 דפוסי שימוש בסמארטפון של חברים

 10 שאלון אהבת סיכון

 12 שאלון קשיבות

 20 מקוצר  Big Five –שאלון ה 

 4 שאלון מוטיבציה

 5 שאלון אקלים

 86 סה"כ

 

נעשה שימוש  (Smartphone Addiction)לצורך מדידת ההתמכרות לסמארטפון  

 שאלוני התמכרות:  2 -בפריטים מתוך

1 .Cell phone addiction scale (Roberts et al., 2014) 

2 .Smartphone Addiction Scale – Short Version for Adolescents (Kwon, Kim, 

Cho & Yang, 2013) 

 בשל השינויים התדירים באופי השימוש של האוכלוסיה בכלל, והצעירים בפרט

בסמארטפונים בשנים האחרונות עלה הצורך בשאלונים חדשים ומותאמים לצעירים 

בישראל. לכן, נעשה שימוש בשאלונים הנ"ל, אשר חוברו כדי לבחון התמכרות של צעירים 

לסמארטפון בעידן המודרני. במטרה לבחון את רלוונטיות הפריטים לקהל היעד של 
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ה מעברית לאנגלית לצורך תיקוף התרגום( המחקר, הם תורגמו מאנגלית לעברית )ובחזר

 .17-22נהגים צעירים, ישראלים בגילאים  29ונבדקו על מדגם של 

פריטים אשר הרכיבו את  9הפריטים, נבחרו  14לאחר בדיקות קורלציה ומהימנות של 

 α=0.83הייתה  pre test -הפריטים ב 9שאלון ההתמכרות בשאלון הפתיחה. מהימנות 

 .α=0.82 ובשאלון הפתיחה 

 TAS -Thrill and Adventure Seekingלצורך מדידת אהבת הסיכון נעשה שימוש בשאלון 

(Zuckerman, 1994 אשר מהימנותו בשאלון הפתיחה הייתה )α=0.75   . 

( הינו מונח מתחום מדעי ההתנהגות המשמש ככלי Sensation Seekingאהבת סיכון )

אחר סיכונים או הימנעות מהם. זוהי תכונה  להערכת תכונות הבאות לידי ביטוי בחיפוש

המאופיינת על ידי חיפוש חוויות שונות, מוזרות ומורכבות, והנכונות לקחת בהן סיכון פיזי, 

(. אהבת הסיכונים נמדדת בארבעה Zuckerman, 1994חברתי, חוקי, כלכלי למען החוויה )

 תחומים וקיימת גירסה מתוקפת בעברית.  

 תחום אחד: בשאלון הפתיחה נכלל

TAS (Thrill and Adventure Seeking)  ,אהבת סיכון בתחום הפעילות הפיזית

הספורטיבית וההרפתקנית. למשל סימון ההיגד: "אני לפעמים אוהב לעשות דברים שהם 

ומקנה נקודה אחת לציון )הציון המירבי של  TASקצת מפחידים" מעיד על הימצאות  

TAS   מים של אהבת סיכון, (.  מכל ארבעת התחו10הינוTAS   מוכר בספרות כמשתנה

(  ולכן הוא נכלל Prato et al., 2010הקשור לנהיגה פזיזה ואגרסיבית בקרב צעירים ) 

 בשאלון הפתיחה.  

 ipip נעשה שימוש בשאלון   Big Fiveלצורך בחינת מאפייני אישיות הבאים לידי ביטוי ב

scales (Frederick et al., 2006השאלון .)  פריטים  4פריטים, כאשר כל  20 –מורכב מ

מודד את אחד ממאפייני האישיות: מוחצנות, נעימות, מצפוניות, נוירוטיות ופתיחות 

מחשבתית. בבדיקת מהימנות כעקיבות פנימית התקבלו התוצאות הבאות עבור כל 

 מאפיין:

ופתיחות , α=0.70, נוירוטיות α=0.75, מצפוניות α=0.79, נעימות α=0.69מוחצנות 

המאפיינים האלו הינה הדרך המקובלת ביותר כיום  5. מתן ציונים על 0.74מחשבתית 

למדידת אישיות. למאפיינים אלו שורה של קשרים שנבחנו בעבר אל מול דפוסי התנהגות 

 ותכונות ספציפיות והן בעלות יכולת ניבוי גבוהה  באופן יחסי.  

נעשה שימוש בשאלון שאלון  Mindfulness)לצורך בדיקת נטייה למודעות קשובה )

פריטים, ונמצא בעל  12(. השאלון כלל Feldman et al.,  2007 ) CAMS-Rקשיבות 

. הנטייה למודעות קשובה נמצאה בעבר חשובה לצורך הצלחת α=0.71מהימנות של 

 התערבויות הכוללות שיקוף התנהגות ועל כן נבחנה במסגרת שאלון זה.

ברתי )בהקשר הספציפי של בטיחות בדרכים( נעשה שימוש לצורך בחינת האקלים הח

פריטים ונמצא בעל מהימנות של  5(. השאלון כלל Luria et al., 2014בשאלון אקלים )

α=0.79 השאלון עבר התאמה משאלות העוסקות באקלים קהילתי לשאלות העוסקות .

 באקלים בקבוצת החברים.
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בדרכים נעשה שימוש בשאלון מוטיבציה לצורך בחינת המוטיבציה להתנהגות בטיחותית 

(Rundmo et al., 2011 השאלון כלל .)פריטים, ונמצא בעל מהימנות של  4α=0.73 . 

 

 אוכלוסייה 

, אשר לקחו חלק בניסוי השטח "מצב נהיגה", 17-22נהגים צעירים בטווח הגילאים  240

רחבי הארץ, והם  מילאו את השאלון במלואו. המשתתפים נדגמו בקרב המגזר היהודי מכל

 בעלי רישיון נהיגה מעל לשלושה חודשים ונוהגים מעל לשעה בשבוע ממוצע.

קבוצות  5 -לאחר ההצטרפות למחקר, חולקו המשתתפים באופן אקראי לאחת מ

 ההתערבות:

Voice Interface – טכנולוגיה המאפשרת השמעה וטיפול בהודעות  - ממשק קולי

 נכנסות באמצעות ממשק קולי

Silencing of Notifications –  טכנולוגיה המשתיקה צלילים  -השקטת התראות

 והופעה ויזואלית של התראות בזמן נהיגה

Silencing of Notifications + Auto Response –  השקטת התראות + הודעה

טכנולוגיה המשתיקה צלילים והופעה ויזואלית של התראות בזמן נהיגה ובנוסף  -חוזרת 

 את השולח כי הנמען נמצא בנהיגהמיידעת 

Personal Feedback – הנהגים בקבוצה זו קיבלו משוב אנושי על השימוש  -משוב אישי

 שלהם בסמארטפון בזמן נהיגה

Control –  קבוצת הביקורת אשר רק נוטרה לאורך כל המחקר, ללא התערבות 

 .45איור ניתן לראות את החלוקה לקבוצות ב
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 חלוקה לקבוצות ההתערבות במחקר– 45איור 

 

 

 עיבוד הנתונים 

)שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן(  התפלגות המשתניםבשלב עיבוד הנתונים נבדקה 

 Big -ו Smartphone Addiction ,TAS ,Mindfulnessעבור:  חושבו ציונים מסכמיםוכן, 

 באופן הבא: 5

  עבור שאלוןTAS  באמצעות נוסחה שייצר מחבר השאלון(  1-10חושב ציון בין( 

  כל שאלה בשאלון ה- Smartphone Addiction .מכילה היגד הנוגע לשימוש בטלפון ,

למשל "אני מאבד זמן שתכננתי להקצות לעבודה / לימודים כתוצאה משימוש 

רמות )במידה  5סמארטפון" אשר יש לסמן את מידת ההסכמה אליו בסולם ליקרט בעל ב

הפריטים הנע  9מועטה מאוד עד במידה רבה מאוד(. הציון הסופי חושב כממוצע של 

 .1-5בין   

  כל שאלה בשאלון ה- Mindfulness מכילה היגד הנוגע למודעות קשובה. למשל "בדרך ,

ן בו אני מרגיש באותו רגע באופן מפורט למדי" אשר יש כלל אני מסוגל לתאר את האופ

רמות )כלל לא / לעיתים נדירות  4לסמן את התדירות בה הוא מאפיין אותי בסולם בעל 

ועד תמיד(. לצורך חישוב הציון הסופי נהפכו הציונים של הפריטים ההפוכים ולאחר מכן 

 .1-4הפריטים הנע בין  12חושב ממוצע של 

 ה כל שאלה בשאלון- Big Five  התייחסה לאחת מחמש מאפייני האישיות )סך הכל

שאלות עבור כל תכונה(: נוירוטיות, נעימות, אקסטרוברטיות, מצפוניות  4נשאלו 

ופתיחות לחוויות. עבור כל פריט היה על המשיב לסמן את מידת ההסכמה אליו בסולם 

לצורך חישוב הציון רמות )במידה מועטה מאוד עד במידה רבה מאוד(.  5ליקרט בעל 

הסופי עבור כל תכונה נהפכו הציונים של הפריטים ההפוכים ולאחר מכן חושב ממוצע 

 .1-5הפריטים הרלוונטיים אליה, הנע בין  4של 
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נבדקה ההשערה שקיימים הבדלים במאפיינים קבוצות,  5 –בנוסף, בשל החלוקה ל 

  . דמוגרפיים בין קבוצות המחקר –סוציו 

 

 ממצאים 6.3.4

 

 דמוגרפיים -מאפיינים סוציו

כאמור, כדי לבחון את ההשערה האם ישנם מאפיינים המבדילים את המשיבים בקבוצות 

דמוגרפיים כלליים כגון: מין, גיל, אזור מגורים, -ההתערבות השונות, נבחנו מאפיינים סוציו

. סוג היצרן ומערכת הפעלה -ותק בנהיגה, ומאפיינים הקשורים למכשיר הסמארטפון 

, המאפיינים השונים שנבחנוהסעיפים הבאים מתארים את חלוקת המשיבים על פני 

לא מצאו קשר בין החלוקה לקבוצות ההתערבות ובין כאשר מבחני ניתוח שונויות 

 .( 7)ראה נספח  המאפיינים

 מין

 .36.7%נהגות המהוות  88 –ו  63.3%נהגים המהווים  153בקרב המשיבים ישנם 

 גיל

 (. 1.7)ס.ת.  19.4גיל ממוצע . 47איור וב 46איור בהמשיבים מוצג פיזור גילאי 

 (N=240גילאי המדגם )– 46איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

23%

15%

15%

14%

17%

17 18 19 20 21 22
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 (N=240גילאי המדגם בחלוקה לקבוצות הניסוי )– 47איור 

 Voice קבוצה

Interfa

ce 

Silencing of 

Notifications 

+ Auto 

Response 

Silencing of 

Notificatio

ns 

Persona 

Feedba

ck 

Control 

 19.3 19.2 19.7 19.1 19.7 גיל ממוצע

 1.8 1.7 1.7 1.6 1.8 ס.ת

 

 

 ותק

. חשוב לקחת בחשבון כי מדובר בהערכה, 48איור ב  פיזור המשיבים לפי ותק נהיגה מוצג

שכן תאריך הנפקת הרישיון לא מופיע על גבי רישיונות מחודשים ועל כן הותק חושב על פי 

 התאריך אותו התבקשו המשיבים לשחזר.

 

 (N=240חודשי וותק בנהיגה )מיום קבלת הרישיון( )– 48איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

עד שנה
9%

שנה עד שנתיים
33%

שנתיים עד  
שלוש
20%

מעל לשלוש  
שנים
38%
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 חלוקה לאזורים גיאוגרפיים

פיזור המשיבים בארץ רחב במיוחד ומתפרס מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום כפי 

 .49איור בבחתך לפי אזור מגורים מובא במפה ופיזור המשיבים בשניתן לראות 

 

 (N=240אזור מגורים )– 49איור 
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 אקונומי  –מצב סוציו 

אקונומי נבדקה באמצעות שתי דרכים: חלוקה לאשכולות הלמ"ס  –החלוקה למצב סוציו 

על פי ישוב מגורים ובאמצעות דיווח עצמי במענה לשאלה ישירה "כיצד היית מגדיר את 

רמת ההכנסה של משפחתך?". כפי שניתן לראות, המשיבים נפרסים על פני מגוון רחב של 

 אקונומי ממוצע ומעלה.   –ת מרביתם בעלי רקע סוציו אקונומיים ועם זא –רקעים סוציו 

 (.50איור  . באמצעות חלוקה לאשכולות הלמ"ס על פי ישוב מגורים )ראה1

 

 (N=240אקונומי לפי חלוקה לאשכולות ) –מצב סוציו – 50איור 

 (.51איור  . באמצעות דיווח עצמי )ראה2
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 (N=240אקונומי על פי דיווח עצמי ) –מצב סוציו – 51איור 

 

 

 מכשירי הסמארטפון

בשל מגבלות טכנולוגיות, כל המשתתפים במחקר הינם בעלי מכשירי סמארטפון עם 

מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד. סקר אינטרנטי מקדים שנערך עבור המחקר באמצעות 

מחזיקים במערכת  28% –, העלה כי בקרב נהגים צעירים בישראל כ ipanelחברת 

 ה מסוג אנדרואיד.מחזיקים במערכת הפעל 60% -ומעל ל iosהפעלה מסוג 

( או 44%) LG, כאשר מרביתם מבית ממגוון יצרניםלמשתתפים במחקר מכשירים 

SAMSUNG (38% ניתן לראות את חלוקת המשתתפים לפי סוג היצרן .)52איור ב. 
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 (N=240חלוקת הסמארטפון של המשיבים לפי יצרן )– 52איור 
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 וסי נהיגהפד

תנאי חשוב להשתתפות במחקר היה מינימום של שעה נהיגה בשבוע ממוצע בכדי למנוע 

השתתפות בסקר של בעלי רישיון נהיגה שאינם נוהגים בפועל או נוהגים לעיתים מאד 

איור ברחוקות. התפלגות סך שעות הנהיגה )המדווחות( השבועיות של המשתתפים מוצגת 

בלבד הצהירו כי נוהגים פחות משעתיים בשבוע בממוצע וכי  8%ניתן לראות כי .  53

שעות. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין  4-( נוהגים מעל ל59%מרבית המשיבים )

 הקבוצות בממוצע שעות הנהיגה המדווחות.

 (N=240מספר שעות נהיגה בשבוע בממוצע ) – 53איור 

 

בד"כ ברכב בזמן הנהיגה.  המשיבים נשאלו לגבי המצאות של נוסעים )חברים, הורים וכו'(

 -עם ההורים ו 4%נוהגים בליווי חברים,  39%נוהגים לבד,  54%כי  54איור בניתן לראות 

 .בנוכחות אחים או קרובים בוגרים 3%

 (N=240הימצאותם של נוסעים נוספים ברכב )– 54איור 
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 דפוסי התנהגות ועמדות –בנהיגה שימוש בסמארטפון 

השאלות בחלק זה נועדו לבחון דפוסי שימוש בסמארטפון בנהיגה. בפרט: מיקום המכשיר 

סמארטפון ומצב הסמארטפון בזמן הנהיגה )צליל, רטט, צליל ורטט -ברכב, ממשק רכב

משולב, שקט ומשתנה(. המידע נדרש בכדי ללמוד מהם דפוסי השימוש המקובלים על 

ם ובכדי לסייע בפסילת התערבויות לא מתאימות או לא אפקטיביות. למשל: משתתפי

השימוש באפליקציה שמשתיקה את הצליל בסמארטפון רלוונטית רק עבור משתמשים 

 אשר מכשיר הטלפון שלהם לא נמצא באופן קבוע במצב "שקט". 

משפחה  כמו כן, נבחנו דפוסי שימוש באפליקציות שונות ע"י המשתתפים, חבריהם ובני

מבוגרים. בנוסף, נבחנו דפוסי קריאה וכתיבת הודעות בזמן הנהיגה. חלק זה כלל גם 

שאלות בנוגע לעמדות המשתתפים לגבי מידת הסיכון בשימוש בסמארטפון בנהיגה, מידת 

הזמינות הנדרשת מנהגים, היכולת להתאפק מלקרוא / לכתוב הודעות ואפליקציות שהם 

 קשה לוותר בזמן נהיגה. משערים שלהם ולחבריהם יהיה

 דפוסי התנהגות -שימוש בסמארטפון בנהיגה 

רוב המשיבים מניחים את הסמארטפון בזמן הנהיגה בהישג ידם, למשל בדלת הנהג או 

(. רק מעטים 51%(, או במעמד מסודר המאפשר גישה נוחה לטלפון )45%בכיסא שלידו )

 .55איור ( ראה 4%העידו כי הטלפון לא נמצא בהישג יד בזמן הנהיגה )

 מיקום לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות המחקר השונות בכל הנוגע ל

 .(8הסמארטפון בהישג יד )ראה נספח 

 

 (N=240מיקום הסמארטפון ברכב ) – 55איור 
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הסמארטפון בהישג יד בזמן הנהיגה, עולה מכאן תמונה מדאיגה מעבר לצורך להשאיר את 

כמחצית מהמשיבים על השאלון לא משתמשים במעמד מסודר להחזקת  –נוספת 

 המכשיר )ועל כן, במידה ועושים בו שימוש הוא כולל הרמה פיזית של המכשיר(.

ופין מכיוון שחלק מן ההתערבויות כללו השתקה של צלילי ההתראה בטלפון או לחיל

שימוש בממשק קולי המצריך צלילי טלפון פעילים, המשתתפים נשאלו לגבי מצב הצליל 

כי הרוב   56איור   בבו הטלפון שלהם נמצא בדרך כלל בזמן נהיגה. ניתן לראות 

מה ראה  (67%נוהגים עם הסמארטפון כאשר הוא נמצא במצב צליל או צליל+רטט  )

שאומר שמרבית ההתערבויות היו רלוונטיות עבור מרבית המשתתפים. עוד עולה כי בעוד 

באמצעות מכשיר אליו הם מתחברים  שמרבית המשיבים עושים שימוש בסמארטפון

, כשליש מהמשיבים משתמשים במכשירם באמצעות הרמקול של Bluetoothבאמצעות 

 (.57איור הסמארטפון או אוזניות שהם מחברים )

 

 (N=240מצב צליל הטלפון בזמן נהיגה ) – 56איור   
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 (N=240מכשיר סמארטפון ) –ממשק רכב  – 57איור 

  

Bluetooth
61%

באמצעות  
מכשיר נייח  
שנמצא ברכב
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במכשיר האישי  
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 שימוש באפליקציות

בפני המשתתפים הוצגה רשימת אפליקציות / פונקציות בהן ניתן להשתמש באמצעות 

סמארטפון. הם נתבקשו לדרג את שלושת האפליקציות / שימושים בהם הם עושים 

שימוש באופן התדיר ביותר. עבור כל אפליקציה חושב ציון כולל באופן הבא: כל דירוג 

נקודות וכל דירוג  2במקום השני העניק לו  נקודות, כל דירוג 3במקום הראשון העניק לו 

ניתן לראות כי השימושים . 58איור בבמקום השלישי העניק לו נקודה. הממצאים מוצגים 

 284) ומוסיקה ובידורנקודות(  306)שיחות נקודות(,   414) ניווטהנפוצים הינם: 

 נקודות(. 

 

 (N=766ממוצע מידת השימוש באפליקציות ) – 58איור 

 

 הודעות בזמן נהיגהקריאת וכתיבת 

דפוסי הקריאה / כתיבה שלהם של הודעות בזמן נהיגה, כאשר  המשתתפים נשאלו לגבי

עבור כל פעולה הם נתבקשו להעיד באיזו מידה הם מבצעים אותה בזמן נהיגה. הפעולות 

לגביהן הם נשאלו היו: "קורא הודעות כתובות" , "שומע הודעות קוליות" , "כותב  הודעות 

הסכימו עם  36%ניתן לראות כי  59איור , "שולח הודעות קוליות מיוזמתך" . ב מיוזמתך"

הסכימו עם ההיגד "כותב  21% -ההיגד "קורא הודעות כתובות" במידה בינונית ומעלה ו

הודעות מיוזמתך" במידה בינונית ומעלה. עוד נין לראות כי אחוז המשיבים המעידים כי 

עושים בהן  35%מיוזמתם עולה כאשר נשאלים על הודעות קוליות )הם שולחים הודעה 

 שימוש בנהיגה במידה בינונית לפחות(. 

  לא נמצאו הבדלים מובהקים הנוגעים לקריאת וכתיבת הודעות בין קבוצות המחקר

 .(8)ראה נספח  השונות

414

306
284

228

47
30 21

7 4

ניווט שיחות מוסיקה ובידור What's App SMS רגיל רשתות 
חברתיות

עזרים גלישה ותוכן משחקים
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 (N=240קריאת הודעות בזמן נהיגה ) – 59איור 

 

 ומענה לשיחות בזמן נהיגה יוזמה

באופן דומה נשאלו המשתתפים באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגדים "יוזם שיחות" 

ו"עונה לשיחות" בזמן נהיגה. בעוד שמרבית המשיבים הסכימו עם ההיגד "עונה לשיחות" 

( כפי 67%(, מרביתם העידו כי הם לא יוזמים שיחות בעצמם )77%במידה בינונית לפחות )

 .60איור מה שעול

 (N=240יוזמה ומענה לשיחות בזמן נהיגה ) – 60איור 

 

 

 

 נגיעות במסך הסמארטפון בזמן נהיגה
 

במהלך ניסוי השדה, תועדו מספר הנגיעות של המשתתפים בסמארטפון בזמן נהיגה, 

באופן אובייקטיבי על ידי שימוש בטכנולוגיה מיוחדת. במסגרת השאלון ביקשנו 
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יוזם שיחות



190 
 

מהמשתתפים שיעריכו את מספר הפעמים שהם נוגעים במסך במהלך נהיגה, בנסיעה 

 ?במהלך נסיעה טיפוסית ,נהיגה ממוצעת ]"בזמן האחרון, כמה פעמים נגעת במסך בזמן

*כל נגיעה במסך נספרת("[. על אף שמדובר בהערכה לא פשוטה, המענה (אנא ציין מספר 

נגיעות בלבד )להוציא מספר תצפיות בודדות  0-150שקיבלנו התפרס על פני טווח של 

( העריכו 68% -מרבית המשתתפים )כ נגיעות הוא הנתון השכיח אשר 10 קיצוניות(, כאשר

. מספר הנגיעות הממוצע שדיווחו עליו המשתתפים טיפוסית בנסיעה עובריםכי הם לא 

מתאר את האחוז  61איור ( )לאחר הוצאת תצפיות קיצוניות( 40.3)ס.ת.  17.2עמד על 

 נגיעות.המצטבר של משיבים עבור כל מספר 

 

 (N=240מספר נגיעות מוערך בסמארטפון בזמן נהיגה ) – 61איור 

באופן דומה נתבקשו המשתתפים להעריך את המהירות המקסימאלית בה נגעו במסך 

הטלפון בזמן נהיגה )מדד אשר נבדק עבור חלק מהמשתתפים בניסוי השטח, בהתאם 

הסמארטפון שלהם(. עבור שאלה זו התקבל הטווח המלא של לסוג מערכת ההפעלה של 

מן המשתתפים העריכו שהמהירות המקסימאלית הייתה גבוהה  56%-מהירויות, כאשר כ

( )לאחר הוצאת 36.4)ס.ת  60.4קמ"ש. המהירות המדווחת הממוצעת עמדה על  50 -מ

מתאר את האחוז  62איור . קמ"ש 50והמהירות השכיחה הייתה  תצפיות קיצוניות(

 המצטבר של משיבים עבור כל מהירות.
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הערכת המהירות המקסימאלית בעת נגיעה בסמארטפון בזמן נהיגה  – 62איור 

(N=240) 
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 מאפיינים אישיותיים

SMARTPHONE ADDICTION 

כדי לבחון האם מידת ההתמכרות לסמארטפון עשויה להשפיע על הפחתת היסח דעת 

מהסמארטפון באמצעות ההתערבויות השונות, וכדי לבחון את ההשערה שיש הבדל בין 

קבוצות התערבות במידת ההתמכרות של המשתתפים שלהן לסמארטפון, נעשה שימוש 

שאלוני  2 -כאמור לעיל משאלות מ)אשר הורכב  בשאלון התמכרות לסמארטפון

בשל העובדה שהשאלון  .התמכרות שונים אשר הניבו מהימנות גבוהה במבחן מקדים(

שאלונים שונים, לא ניתן להשוות את מידת ההתמכרות שנמצאה בקרב  2-הורכב מ

ניתן לראות  63איור  בהמשתתפים למידת ההתמכרות הממוצעת בקרב צעירים. עם זאת, 

מעיד על מידת התמכרות נמוכה  1את התפלגות המשיבים במאפיין זה )כאשר ציון ממוצע 

, בעוד שמיעוט מן המשיבים נמצאים כמצופהעל מידת התמכרות גבוהה(.  5וציון ממוצע 

  .(0.71, ס.ת 2.76ם במרכזה )ממוצע פים נעיבקצוות הסקאלה, מרבית המשתת

 ראה  לא נמצאו הבדלים במידת ההתמכרות של המשתתפים בקבוצות המחקר השונות(

 .(9נספח 

 (N=240התפלגות ציוני ההתמכרות לסמארטפון ) – 63איור  

 

  

1.21.31.41.61.71.81.92.02.12.22.32.42.62.72.82.93.03.13.23.33.43.63.73.83.94.04.14.24.34.74.8
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SENSATION SEEKING 

נוסף על מידת ההתמכרות לסמארטפון נמדדה גם האהבה לסיכונים. מההתפלגות ניתן 

(, ייתכן 2.56, ס.ת 6.32לראות, כי מרבית המשתתפים במחקר גבוהים במדד זה )ממוצע 

 ניתן לראות את התפלגות ציוני המשיבים במדד זה. 64איור כי בשל גילם הצעיר. ב

 לא נמצאו הבדלים במידת אהבת הסיכון של המשתתפים בקבוצות המחקר השונות 

 .(10)ראה נספח 

 

 Sensation seeking (N=240)התפלגות ציוני  – 64איור  
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BIG FIVE PERSONALITY TRAIRS 

 -מאפייני אישיות: נעימות  5-התיאוריה המקובלת ביותר כיום לבחינת אישיות מתייחסת ל

Agreeableness נוירוטיות ,- Neuroticism מוחצנות ,–Extraversion  פתיחות ,

. Conscientiousness- / מוכוונות , מצפוניותOpenness to Experiences -מחשבתית 

( במטרה מאפייןכל פריטים עבור  4פריטים ) 20על  במחקר התבקשו להשיבהמשתתפים 

קושרו עם מגוון לאורך שנות המחקר  אותם על פני כל אחד מהמאפיינים, אשרלהעריך 

שעשויות להיות רלוונטיות למחקר )כמו למשל שליטה עצמית  התנהגויות ותכונות רחב של

איור  67איור  66איור  65איור איורים הבאים: ב. או פתיחות להתנסות בטכנולוגיות חדשות(

באופן כללי  מהמאפיינים.לראות את התפלגות המשיבים על פני כל אחד  ניתן 69איור  68

ניתן לומר כי במחקר השתתפו נהגים צעירים הגבוהים בנעימות, בפתיחות מחשבתית 

 ובמצפוניות / מוכוונות ונמוכים יחסית בנוירוטיות.

 Extraversion (N=240)התפלגות ציוני  – 65איור  

 (0.83, ס.ת 3.25)ממוצע 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agreeableness (N=240)התפלגות ציוני  – 66איור 

 (0.77, ס.ת 4.06)ממוצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
5

22

6

14

23

13

3231

35

20

17

1312

65

11.251.51.7522.252.52.7533.253.53.7544.254.54.755

12
4

8

3

13
11

17

29
31

2727
25

41

1.51.752.252.52.7533.253.53.7544.254.54.755



195 
 

 

 Conscientiousness (N=240)התפלגות ציוני  – 67איור 

 (0.89, ס.ת 3.56)ממוצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neuroticism (N=240)התפלגות ציוני  – 68איור 
 (0.81, ס.ת 2.55)ממוצע 
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 Openness to Experiences (N=240)התפלגות ציוני  – 69איור 

 (0.81, ס.ת 3.80)ממוצע 
 

 

 

MINDFULNESS 

מודעות קשובה היא התהליך הפסיכולוגי שבמהלכו אדם מקדיש תשומת לב לחוויות 

הפנימיות והחיצוניות הקוראות ברגע נתון בהווה. בשאלון זה נבדקה הנטייה להפנות 

מעיד על  1פריטים )שלושה מתוכם פריטים הפוכים(, כאשר  12מודעות קשובה באמצעות 

ניתן לראות את התפלגות  70איור בגבוהה.  על מידת קשיבות 4-מידת קשיבות נמוכה ו

 המשיבים.

 MINDFULNESS (N=240)התפלגות ציוני  – 70איור   

4
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 מוטיבציה להתנהגות בטוחה בדרכים

במטרה להביא לשינוי התנהגותי, יש צורך במוטיבציה להתנהגות הרצויה. על כן, נמדדה 

 1פריטים, כאשר  4מידת המוטיבציה של המשיבים לנהוג באופן בטוח בדרכים באמצעות 

איור   בעל מוטיבציה גבוהה.  5 –מעיד על מוטיבציה נמוכה להתנהגות בטוחה ו 

 ניתן לראות את התפלגות המשיבים על מדד זה. 71

 (N=240) מוטיבציההתפלגות ציוני  – 71איור   

 

 אקלים סביבתי בנושא בטיחות בדרכים

בהתחשב בגיל המשתתפים, עמדות והתנהגות בנושא בטיחות בדרכים עשויות להיות 

מושפעות במידה ניכרת מהאקלים הסביבתי, כלומר הנורמות החברתיות המקובלות 

בקבוצת החברים. על כן, נמדדה המידה בה האקלים הסביבתי בנוגע לבטיחות בדרכים 

ניתן לראות  72איור   בריטים. פ 5בסביבת המשיבים הינו אקלים חיובי, באמצעות 

על אקלים  5 –מעיד על אקלים שלילי ו  1את התפלגות המשיבים על מדד זה, כאשר 

 חיובי.
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 (N=240) אקליםהתפלגות ציוני  – 72איור   

 טכנולוגיות להפחתת הסחת דעתנכונות להשתמש בסוגים שונים של 

המשיבים במחקר נשאלו באיזו מידה ניתן לדעתם להפחית הסחת דעת מהסמארטפון 

איור בבאמצעות מספר טכנולוגיות שונות. המשיבים לא התנסו בעבר בטכנולוגיות אלה. 

ארים אחוז המשבים במידה רבה עד רבה מאוד ובמידה מעטה עד מעטה ומת 74איור וב 73

מאוד לגבי האפקטיביות של כל אחת מהטכנולוגיות. ניתן לראות כי מרביתם מאמינים כי 

 ממשק הקולי. הטכנולוגיה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר להפחתת היסח דעת היא ה

 

 (N=240רבה מאוד ) –המשיבים במידה רבה  % – 73איור 
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 (N=240מעטה מאוד ) –המשיבים במידה מעטה  % – 74איור 

Silencing of Notifications 
24%

Auto Response
26%

Voice Interface 
15%
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 סיכום 6.3.5

 

כפי שתואר מעלה, במחקר לקחו חלק נהגים צעירים שלהם שונות גבוהה במגוון 

מאפיינים דמוגרפיים )גיל, מצב סוציואקונומי, אזור מגורים בארץ ואופי ישוב המגורים(, וכן 

בדפוסי הנהיגה והשימוש בסמארטפון )ותק בנהיגה, מספר שעות נהיגה ממוצעות בשבוע, 

 סמארטפון( ובמאפיינים אישיותיים. רכב, וסוג ה –ממשק סמארטפון 

 על אף השונות הרבה בין כלל המשתתפים, ניתן להצביע על כמה ממצאים עיקריים:

 אין הבדלים מובהקים בין קבוצות ההתערבות בכל הנוגע למאפייני המשתתפים בהם. .10

 (.39%( או עם חברים )54%במרבית הנסיעות המשתתפים נוהגים לבד ) .11

ים במעמד המאפשר גישה נוחה לסמארטפון כמו דיבורית, מרבית המשתתפים משתמש .12

( או לחילופין מניחים אותו במיקום נח בסביבת הנהג כמן בדלת 51%תושבת או מגנט )

 (, ובכל אופן לא מחוץ להישג ידם. 45%)

( משתמשים במיקרופון של המכשיר או באזניה ולא 33%כשליש מהמשתתפים ) .13

 במערכת שמע.

נוהגים  67%והגים להשתיק את מכשיר הטלפון בזמן נהיגה )מרבית המשתתפים לא נ .14

 עם הטלפון במצב צליל(.

המשתתפים העריכו את כי הסמארטפון משמש אותם בזמן נהיגה בעיקר לצורך: ניווט  .15

נקודות(. למקום הרביעי הגיעה  284נקודות( ומוסיקה ובידור) 306נקודות(, שיחות ) 414)

 נקודות(. 228פער קטן יחסית מהמקום השלישי )ב What's appאפליקציית ההודעות 

נתונים אלו עולים בקנה אחד עם הדיווחים של המשתתפים לגבי שיחות והודעות:  .16

(, עם 77%-מרבית המשתתפים עונים בדרך כלל לשיחות שהם מקבלים בזמן נהיגה )כ

(. בנוסף, כשליש מן המשתתפים 67%-זאת מרביתם לא מרבים לזום שיחות בעצמם )כ

( הודעות שהתקבלו בזמן נהיגה, ורבים אף 36%-( או לשמוע )כ31%-נוהגים לקרוא )כ

( בעצמם, ולא רק במענה להודעות 21%-( או כתובות )כ35%-יוזמים הודעות קוליות )כ

 שהתקבלו.

על אף כל המתואר לעיל, מחצית מהמשתתפים העריכו כי הם לא נוגעים במסך הטלפון  .17

(. וכן, כי 17.2יפוסית )ממוצע הנגיעות המוערך עמד על נגיעות בנהיגה ט 8-למעלה מ

קמ"ש )המהירות המקסימאלית  60-הם לא נוגעים בטלפון במהירות של מעל ל

 קמ"ש(. 60.4 -הממוצעת הוערכה ב

( 67%בנוגע לעמדות לגבי פתרונות טכנולוגים להפחתת היסח הדעת, כשני שליש ) .18

עד רבה מאוד,  –אפקטיבי במידה רבה העריכו שממשק קולי בזמן נהיגה יכול להיות 

( ומענה חוזר 48%וכמחצית מן המשתתפים העריכו כי השתקת צלילי התראות )

 עד רבה מאוד.   –( יכולים להיות אפקטיביים במידה רבה 45%אוטומטי )

 .11שאלון הפתיחה מופיע בנספח 
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 הפתיחה לשאלוני ההתחלתי הניטור נתוני השוואת 6.4
 

 הקדמה 6.4.1

 

פרק  זה מציג ניתוח תוצאות של השוואת נתוני הניטור במהלך החודש הראשון של ניסוי 

נהגים מלאו את שאלון הפתיחה ונוטרו בחודש  236השטח לנתוני שאלוני הפתיחה. 

 הראשון של הניסוי.

-עם ההצטרפות לניסוי, התבקש כל משתתף למלא שאלון פתיחה שכלל שאלות סוציו

רגלי שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, ושאלות על משתנים אקונומיות, שאלות על ה

אישיותיים בנושא התמכרות לשימוש בסמארטפון, אקלים, מוטיבציה ועוד. במהלך החודש 

 כל המשתתפים נוטרו ללא כל התערבות וללא משוב.   הראשון של הניסוי

 נתוני ניטור

ון במהלך הנסיעה. עבור איסוף הנתונים כלל ניטור של מספר הנגיעות של הנהג בסמארטפ

פעיל בזמן הנסיעה, התקבלה קריאת מהירות נסיעה בכל פעם  GPSמשתתפים שנסעו עם 

 שהתרחשה נגיעה. 

 198,256נהגים נוטרו בחודש הראשון של הניסוי. משך הזמן הכולל של הנסיעות היה  254

זמן מ 77%פעיל שמהוות מעל  GPSדקות נסיעה עם  153,293דקות נסיעה, כשמתוכן 

 הנסיעה הכולל. 

 

 השוואת משך הנסיעה: ניטור מול דיווח עצמי 6.4.2

 

בשאלון הפתיחה הנהגים התבקשו להעריך ולדווח על מספר שעות הנסיעה הממוצע 

מציג השוואה של שעות הנסיעה השבועיות כפי שנמדדו בניטור  75איור שלהם בשבוע. 

 ומדיווח עצמי בשאלונים.
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השוואת שעות הנהיגה השבועיות מהניטור ומדיווח עצמי בשאלוני   - 75איור 
 פתיחה

מנתוני הניטור נמצא כי מעל למחצית מהנהגים נהגו עד שעתיים בממוצע בשבוע, בעוד 

מהנהגים העריכו שמשך הנסיעה השבועי הכולל שלהם  10%-שמהדיווח העצמי, פחות מ

שעות נהיגה בשבוע, המגמה התהפכה. יותר נהגים  4הוא עד שעתיים. בטווח של מעל 

היה גבוה מזה שנמדד בפועל. באופן כללי  העריכו שמשך הנסיעה השבועי הכולל שלהם

לפי נתוני הניטור ניתן לראות שהנהגים נוהגים פחות זמן מאופן מובהק מאשר משך הזמן 

שעליו הם מדווחים, כפי שנמצא גם במחקרים אחרים שהשוו בין נתוני דווח עצמי לנתונים 

 (.Albert et al., 2014נטורליסטיים )לדוגמא 

 

 יותיים ודפוסי שימוש בסמארטפוןמאפיינים איש 6.4.3

 

בפרק זה נבדק הקשר בין מאפיינים של הנהגים כפי שהשתקפו בתשובות שלהם לשאלון 

הפתיחה ובין מדדי הניטור. ההנחה היא שייתכנו קשרים בין נתוני ניטור לנגיעות של 

 הנהגים כמאפיינים את  ההתנהגות שלהם. 

 נהיגהשאלות יוזמה ומענה לשיחות והודעות בזמן  
 

בשאלון נשאלו המשתתפים שלוש שאלות של יוזמה: הוצאת שיחות, כתיבת הודעות 

ושליחת הודעות קוליות. שלוש שאלות של מענה: מענה לשיחות, קריאה ושמיעת הודעות 

נכנסות, ושאלות על שימוש באפליקציות שונות. נבדק המתאם בין מדדי הניטור לתשובות 
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ולשאלות מסוג מענה. בנוסף נבדק המתאם בין מדדי של הנהגים לשאלות מסוג יוזמה 

 הניטור לתשובות של הנהגים על שימוש באפליקציות.

ההשערה הייתה שקיים קשר חיובי בין התשובות לשאלות על מידת השימוש בסמארטפון 

 בזמן נהיגה למספר הנגיעות שהתקבל מהניטור.

מציגה את המתאמים של ממוצע הנגיעות של הנהגים מהניטור לבין התשובות  11טבלה 

שלהם לשאלון הפתיחה בנושא יוזמה לשימוש בסמארטפון בזמן נהיגה של שיחות 

והודעות, מענה לשיחות או הודעות, ושימוש באפליקציות בזמן נהיגה. בשורות מוצגים 

אלות מהשאלון הפתיחה בעלות עולם נתוני מדדי הניטור  ובעמודות מוצגות קבוצות של ש

נהגים מלאו את שאלון הפתיחה ונוטרו בחודש הראשון של  236תוכן זהה. כאמור,  

 GPSהניסוי. לגבי המדדים שהביאו בחשבון את מהירות הנסיעה, חלק מהנסיעות היו ללא 

 קמ"ש( נמוך יותר. 5ולכן מספר הנהגים בחישוב מדד חזקה ומדד נגיעות בנסיעה )מעל 

 על  שאלות  

 יוזמה ומענה
 )כללי(

 שאלות על

בהוצאת  יוזמה

 שיחות והודעות

שאלות על 

לשיחות  מענה

 והודעות

שאלות על 

שימוש 

 באפליקציות

מספר נגיעות 

ממוצע לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=236)  
0.258 

(3E-05) 

0.267 
(1.7E-05) 

0.221 
(0.0003) 

0.120 
(0.033) 

 מדד חזקה

(N=223) 
0.310 

(1E-06) 

0.290 
(5.5E-05) 

0.292 
(4.5E-06) 

0.179 
(0.004) 

 5נגיעות מעל 

 קמ"ש

(N=207) 

0.268 
(4.7E-6) 

0.259 
(8.1E-05) 

0.244 
(0.0002) 

0.090 
(0.100) 

0.01המובהקות של המתאם מצוינת בסוגריים מתחת לערך המתאם ) *  ערכים .)

 מובהקים מודגשים.

טבלת מתאמים בין מדדי ניטור לבין שאלות יוזמה, מענה ושימוש  – 11טבלה 
 באפליקציות

. כל 0.3-הערכים של המתאמים בכל המקרים נמוכים יחסית ומגיעים עד לכל היותר ל

הערכים הם חיוביים ומעידים על כך שנהגים שיוזמים יותר שיחות ושליחת הודעות 

 בסמארטפון, או נהגים שעונים לשיחות ולהודעות, גם נגעו יותר במסך. 

יעות מהניטור נמוך יותר המתאם בין שאלות על שימוש באפליקציה לבין מספר נג

. יתכן והסיבה היא שהנהגים 0.2-מהמתאמים של שאלות יוזמה ומענה ומגיע עד קרוב ל

מפעילים אפליקציות כגון מוסיקה או ניווט בטרם החלו את הנסיעה, לעומת שיחות 

 והודעות נכנסות באופן רנדומלי במהלך הנסיעה.

תר בכל הקבוצות של השאלות החישוב של מדד החזקה הוא בעל המתאם הגבוה ביו

שנבדקו בהשוואה לשני המדדים האחרים. כל ערכי המתאם בחישוב מדד זה הינם 

 מובהקים, כלומר משמעותית שונים מאפס. 

 

 שאלות של אקלים ומוטיבציה בבטיחות בדרכים

שאלות מסוג אקלים ומוטיבציה נועדו לבחון את הגישות והעמדות של הנהגים הצעירים 

ת בבטיחות בדרכים, כיצד הם תופסים את נושא הבטיחות בנהיגה והאם כלפי סוגיו
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העמדות שלהם בנושא בטיחות בנהיגה משפיעות על הנגיעות בסמארטפון בזמן נהיגה. 

ההשערה הייתה שיש קשר שלילי בין נהגים שהגישה שלהם ביחס לבטיחות חיובית 

 למספר הנגיעות שלהם בסמארטפון.

  
 יבציהמוט שאלות אקליםשאלות 

אקלים  שאלות

 ומוטיבציה

מספר נגיעות 

ממוצע לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=236)  
-0.001 
(0.493) 

-0.115 
(0.038) 

-0.006 
(0.189) 

 מדד חזקה

(N=223) 
-0.007 
(0.456) 

-0.183 
(0.003) 

-0.100 
(0.078) 

 5נגיעות מעל 

 קמ"ש

(N=207) 

0.03 
(0.327) 

-0.003 
(0.330) 

0.006 
(0.466) 

0.01המובהקות של המתאם מצוינת בסוגריים מתחת לערך המתאם )*  ערכים .)

 מובהקים מודגשים.

טבלת מתאמים בין ניטור נגיעות לבין ממוצע שאלות אקלים  – 12טבלה 
 ומוטיבציה

שהנהגים נשאלו המתאמים בין מספר הנגיעות מהניטור לשאלות אקלים ומוטיבציה 

שואפים לאפס ורובם לא מובהקים. עם זאת, רוב הערכים הם שלילים מה שמראה שככל 

שהנהגים הצעירים העידו על עצמם שהם נוהגים בצורה יותר בטוחה ונמצאים בסביבה 

 יותר בטוחה, מספר הנגיעות שלהם בניטור היה נמוך יותר.

לבטיחות בדרכים ואילו שאלות  שאלות מוטיבציה מתייחסות לתפיסות של הנהג ביחס

אקלים מתייחסות לחברה הסובבת אותו. המתאמים בחלקם אינם מובהקים אך מבחינת 

המגמה שלהם, המתאמים של שאלות המוטיבציה עם מספר הנגיעות מהניטור גבוהים 

יותר מאשר שאלות האקלים. מכאן שהכיוון הוא שלחברים ולסביבה אין כמעט השפעה 

 הנגיעות של המשתתפים בסמארטפון בעת נהיגה.על מספר ודפוסי 

 

 (Smartphone Addictionשאלות התמכרות )
 

שאלות שמעידות על מידת ההתמכרות של הנהגים  9-שאלון ההתמכרות הורכב מ

המשתתפים בניסוי לסמארטפון, כמפורט בפרק המתאר את שאלוני הפתיחה. ההשערה 

דדי הניטור, כלומר, מי ש"מכור" יותר, הייתה שיש קשר חיובי בין מידת ההתמכרות למ

מציגה את המתאמים של מדדי הניטור  13טבלה מתעסק יותר עם הטלפון בנהיגה.  

 לתשובות שלהם לשאלות התמכרות לסמארטפון בשאלון הפתיחה.

 התמכרותשאלות   

מספר נגיעות ממוצע 

 לדקה מהניטור

 נגיעות

(N=236)  
0.246 

(6.6E-05) 

 מדד חזקה

(N=223) 
0.042 

(0.267) 

 קמ"ש 5נגיעות מעל 

(N=207) 
0.273 

(3.5E-05) 
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0.01של המתאם מצוינת בסוגריים מתחת לערך המתאם )* המובהקות   ערכים )

 מובהקים מודגשים.

 

 טבלת מתאמים בין ניטור נגיעות לבין שאלות התמכרות – 13טבלה 

ומובהקים.  0.2-0.3קמ"ש( הם בין  5שני המתאמים של נגיעות ונגיעות בנסיעה )מעל 

וא קשר חיובי כלומר ככל שהנהגים מעידים על עצמם שהם יותר מכורים הקשר ה

לסמארטפון כך גם מספר הנגיעות שלהם בסמארטפון בנהיגה במהירות שאיננה אפס 

 ובכלל עולה.

 

 דמוגרפים ומשך הנהיגה השבועי-מאפיינים סוציו 6.4.4

 

גיל ומין לשלושת  דמוגרפים כדוגמת-בחלק זה של הניתוח נבדק הקשר של מאפיינים סוציו

 המדדים. בנוסף נבחן האם למשך הנסיעה השבועי יש השפעה על מדדים אלה.

 גיל

קבוצות  6-שנים. הנהגים חולקו ל 22-ל 17גילאי הנהגים שהשתתפו במחקר נעו בין גיל 

גיל כאשר לכל קבוצת גיל חושבו שלושת המדדים במטרה לבחון את הקשר בינם לבין גיל. 

 זה שדווח בשאלון(.)הגיל בטבלה הוא 

 גיל הנהג
 לדקה נגיעותממוצע 

נגיעות לדקה ממוצע  ממוצע מדד חזקה
 בנסיעה

17 1.39 4.63 0.94 

18 1.64 4.16 1.00 

19 1.52 4.43 0.91 

20 2.02 4.85 1.60 

21 1.75 3.58 1.00 

22 1.40 4.81 0.80 

 נגיעות בסמארטפון לפי קבוצות גיל – 14טבלה 

התרשימים הבאים מציגים את חתכי ממוצע הנגיעות של נהגים בסמארטפון לפי קבוצות 

 גיל.

ממוצע הנגיעות לפי קבוצות גיל לכל אחד מהמדדים מוצגות גם באיורים הבאים כדי 

ורה לבחון האם יש מגמה המאפיינת קבוצות גיל מסוימות לא ניתן להבחין במגמה בר

 שמאפיינת קבוצת גיל מסוימת.
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 ממוצע נגיעות לדקה לפי גיל נהגים – 76איור 

 

 חישוב מדד חזקה לפי גיל נהגים– 77איור 
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 קמ"ש לפי גיל הנהגים 5ממוצע נגיעות לדקה במהירות מעל  – 78איור 

 

 מין

נהגים ממין זכר מלאו את שאלון הפתיחה ונוטרו במהלך החודש הראשון של המחקר  150

 מציגה שלושת המדדים  לפי מין הנהגים. 15טבלה נהגות ממין נקבה.  86לעומת 

 

 מין
 לדקה נגיעותממוצע 

נגיעות לדקה ממוצע  ממוצע מדד חזקה
 בנסיעה

 1.00 5.14 1.59 זכר

 1.12 3.36 1.66 נקבה

 נגיעות בסמארטפון לפי מין הנהגים - 15טבלה 

יותר  5% -נראה שנהגות ממין נקבה נוגעות בסמארטפון בזמן נהיגה בקרוב ל 79איור ב

בדלים מובהקים בין המינים מבחינת מאשר נהגים ממין זכר. נבדקה ההשערה שאין ה

(, P-value=0.697ממוצע הנגיעות לדקה בזמן נהיגה. נמצא שלא ניתן לדחות השערה זו )

כלומר ההבדלים בין המינים מבחינת מספר הנגיעות בסמארטפון לדקה אינם 

 . מובהקים סטטיסטית
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 ממוצע נגיעות לדקה לפי מין הנהגים – 79איור 

כאשר מחשבים את מדד החזקה שמשקלל את מהירות הנסיעה בזמן הנגיעה בסמארטפון, 

ממדד החזקה הממוצע  35%-המצב שונה, מדד החזקה של נהגים ממין זכר גבוה בכ

שחושב עבור נהגות ממין נקבה. נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין המינים 

כלומר  (,P-value=0.066נמצאה רמת מובהקות גבולית ) .חישוב מדד החזקהמבחינת 

נראה שנהגים ממין זכר נוטים להשתמש בסמארטפון יותר כאשר משקללים את 

 מהירות הנסיעה, כלומר, נוגעים יותר במהירות גבוהה.

 

 מדד חזקה לפי מין הנהגים – 80איור 

מציג את ההבדלים בין המינים כאשר ההתייחסות היא למספר הנגיעות לדקה  81איור 

קמ"ש. נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין המינים במספר  5-במהירות גבוהה מ

-Pקמ"ש. נמצא שלא ניתן לדחות השערה זו ) 5על הנגיעות לדקה במהירות מ

value=0.432 ,) כלומר ההבדלים בין המינים מבחינת מספר הנגיעות במהירות מעל

 אינם מובהקים סטטיסטית.  קמ"ש 5
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 מדד חזקה לפי מין הנהגים –81איור 

 משך הנהיגה השבועי

בשאלון הפתיחה הנהגים התבקשו להעריך את מספר שעות הנהיגה שלהם במשך שבוע 

 טיפוסי. חלק זה נועד לבחון האם יש השפעה למשך הנהיגה השבועי על מדדי הניטור.  

משך הנהיגה 
 לדקה נגיעותממוצע  השבועי

נגיעות לדקה ממוצע  ממוצע מדד חזקה
 בנסיעה

 1.18 6.41 1.56 פחות משעתיים

 0.83 3.16 1.38 שעות 2-4בין 

 1.28 4.21 1.90 שעות 4-7בין 

 1.12 7.62 1.64 שעות 7-10בין 

 0.88 3.99 1.59 שעות 10מעל 
 

 נגיעות בסמארטפון לפי משך נהיגה שבועי - 16טבלה 

התרשימים הבאים מציגים את אותם חישובי ממוצע הנגיעות של נהגים בסמארטפון 

מהטבלה מקוטלגות לפי משך הנהיגה השבועי שלהם, כדי לבחון האם נהגים שנוהגים 

 יותר גם נוגעים יותר בסמארטפון. 
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 ממוצע נגיעות לפי משך נסיעה – 82איור 

 

 מדד חזקה לפי משך נסיעה – 83איור 
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 קמ"ש לפי משך נסיעה 5-ממוצע נגיעות לדקה במהירות גבוהה מ – 84איור 

בהשוואה של משכי הנהיגה השבועיים בחתכים השונים לא ניתן להבחין במגמה ברורה 

משך הנסיעה השבועי  שמאפיינת קבוצת מסוימת. כלומר, לא ניתן להסיק שיש קשר בין

 לדפוסי הנגיעות בסמארטפןן.

 

 נגיעות בסמארטפון: ניטור מול דיווח עצמי 6.4.5

 

בשאלון הפתיחה התבקשו הנהגים להעריך את מספר הנגיעות שלהם בסמארטפון 

במהלך נסיעה טיפוסית. מתוך נתוני הניטור נמצא כי נסיעה ממוצעת של הנהגים 

דקות. הערכת מספר הנגיעות של המשתתפים  18.2 הצעירים שהשתתפו בניסוי נמשכה

בנסיעה טיפוסית לפי השאלון נורמלה לפי משך הנסיעה הממוצעת כדי לנסות ולהשוות 

 אותה מול מספר הנגיעות האמיתי לדקה שנמדד בניטור.

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין מספר הנגיעות הממוצע לדקה כפי שנמדד 

( P-value=0.865למדווח בשאלון. לא ניתן לדחות את השערה זו ) בחודש הניטור הראשון

כלומר ממוצע הנגיעות כפי שהתקבל מהניטור לא שונה באופן מובהק מההערכה של 

 1.58נגיעות לדקה לעומת  1.67הנהגים בשאלון. ממוצע הנגיעות לדקה מהשאלון היה 

 נגיעות לדקה שהתקבלו מהניטור של החודש הראשון.

ת, קיימות מספר תשובות קיצוניות של הערכת נגיעות בשאלון שהיו הרבה מעל יחד עם זא

הממוצע ונדמו כתשובות סרק. כחלק מתהליך ניקוי הנתונים, הוחלט להוציא תצפיות 

שהיו ארבע סטיות תקן מעל הממוצע של כלל הנהגים. כאשר נבדקה  -חריגות אלו 

עות כפי שהמשתתפים דווחו השערה שאין הבדלים מובהקים בין הערכת מספר הנגי

בשאלון הפתיחה מחולק במשך נסיעה ממוצע לבין מספר הנגיעות הממוצע לדקה כפי 

שנמדד בחודש הניטור הראשון נבדקה על קובץ הנתונים ללא התצפיות החריגות. נמצא 

(, כלומר, מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור P-value=0.00015שניתן לדחות השערה זו )

ובהק מההערכה של הנהגים לגבי מספר הנגיעות בשאלון. ממוצע הנגיעות שונה באופן מ
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נגיעות לדקה שהתקבלו מהניטור של  1.58נגיעות לדקה לעומת  0.94לדקה מהשאלון היה 

מהשאלון לגבי ממוצע הנגיעות היה נמוך יותר  החודש הראשון, כלומר הדיווח העצמי

 מציגה ניתוח סטטיסטי של נתוני הניטור. 17טבלה באופן מובהק מזה שהתקבל בניטור. 

 שאלון 
 )ממוצע נגיעות לדקה(

 ניטור
 )ממוצע נגיעות לדקה(

 מובהקות
P-value 

 0.865 1.58 1.67 כלל הנתונים

 נתונים "נקיים"
 תצפיות חריגותללא 

0.94 1.58 0.00015 

 ניתוח סטטיסטי של ממצאי ממוצע הנגיעות לדקה – 17טבלה 

בגלל ההשפעה של התשובות הקיצוניות בשאלון על הממוצע והתוצאות, נבדק בנוסף 

לממוצע גם החציון של הערכת הנגיעות מהשאלון מול הניטור. נמצא כי החציון של 

נגיעות לדקה שהתקבלו  1.17נגיעות לדקה לעומת  0.38הנגיעות מהשאלון הוא  הערכת

מהניטור. החישוב של החציון בקובץ הנתונים ללא תצפיות חריגות זהה לזה שכולל את 

התשובות הקיצוניות. חישוב החציון מחזק את ההנחה שהערכת הנהגים של מספר 

ר ממספר הנגיעות האמיתי כפי שנוטר הנגיעות שלהם בסמארטפון הזמן נגיעה, נמוכה יות

באמצעות האפליקציה בחודש הראשון של הניסוי. הסיבה לתוצאה זו היא כפי הנראה 

 הערכת חסר של הנהגים לגבי מספר הנגיעות האמיתי שלהם בסמארטפון.

מוצגת השוואה של התפלגות הנגיעות לדקה לפי הערכה עצמית של  85איור ב

המשתתפים בשאלון ולפי הניטור במהלך החודש הראשון של ניסוי. התרשים מתמקד 

 6.75נגיעות לדקה כיוון שמנתוני הניטור הערך המרבי שנמדד היה  10בערכים שעד 

נגיעות  8.25מהנהגים העריכו מקסימום של  99%נגיעות לדקה ובתשובות בשאלון מעל 

 לדקה.

 

 התפלגות מספר הנגיעות לדקה מהניטור ומההערכה עצמית – 85איור 
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מתוך התרשים ניתן להבחין בבירור שבערכים הנמוכים של מספר הנגיעות לדקה יש 

הערכת יתר של הנהגים בשאלון ובערכים הגבוהים של ממוצע נגיעות לדקה יש הערכת 

חסר. כלומר הנהגים מעידים על מספר נמוך של נגיעות מאילו שנמדדו בניטור. יש לציין 

ון )בקובץ הנתונים ללא תצפיות חריגות( נמוך שממוצע מספר הנגיעות כפי שדווח בשאל

שהנהגים ממספר הנגיעות הממוצע לדקה שנוטר. המסקנה שעולה מכאן היא  40%-בכ

נוטים בממוצע להעריך הערכת חסר את מספר הנגיעות שלהם לעומת המדידה 

 .בפועל

 

 רדיווח עצמי מול ניטו –ממוצע נגיעות לדקה – 86איור 

ניתן לראות שהנהגים משני המינים דווחו בממוצע על מספר נגיעות  86איור מהתבוננות ב

מהתצפיות נמצאים בתוך  50%נמוך יותר בסמארטפון מאשר נמדד בניטור. ערכי 

ם בניטור גדול ( . מכאן שפיזור הנתוניQ3וגבולה העליון  Q1"הקופסא" )גבולה התחתון 

יותר מהדיווח העצמי. החציון בדיווח העצמי בשני המינים נמוך מאשר החציון שנמדד 

  בניטור. ניתן גם לראות בבירור את התצפיות החריגות הרבות שבדווח העצמי.

 

 מדדים –נתונים מזווגים  6.4.6

 

( מלאו את שאלון הפתיחה ונהגו בחודש הראשון של הניסוי, כלומר N=236נהגים ) 236

עבורם קיימים גם נתוני דיווח עצמי מהשאלון וגם נתוני ניטור. שני המדגמים, האחד דיווח 
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עצמי והשני ניטור הנגיעות, בנויים מזוגות של תצפיות שיש ביניהם תלות )אותו נהג( ולכן 

 נותחו כמדגמים מזווגים.

 נגיעותממוצע 

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין הערכת מספר הנגיעות כפי שמשתתף דווח 

בשאלון הפתיחה מחולק במשך נסיעה ממוצע לבין מספר הנגיעות הממוצע לדקה כפי 

-P-value= 7.42Eשנמדד בחודש הניטור הראשון שלו. נמצא שניתן לדחות השערה זו )

ניטור שונה באופן מובהק מההערכה של הנהגים (, כלומר מספר הנגיעות שהתקבל מה05

לגבי מספר הנגיעות בשאלון גם בנתונים המזווגים. גם בחישוב הנתונים המזווגים נופו 

אותן תצפיות חריגות שמעל ארבע סטיות תקן מהממוצע. בחלק זה רואים באופן ברור 

מניטור מספר  1500התאמה בין זוגות התצפיות, התשובות לשאלון הגיעו עד פי -שיש אי

 הנגיעות.

בנוסף נבדקה הקורלציה של הנתונים המזווגים בין הדיווח העצמי של הנהגים לגבי נגיעות 

ובין הניטור של החודש הראשון. נמצא שהקורלציה בין הדיווח לניטור בפועל היא נמוכה 

( כלומר על פי התוצאה לא הייתה התאמה בין ההערכה של הנהגים בשאלון לניטור 0.09)

 להם בפועל.ש

מציג את ממוצע הנגיעות שהתקבל מהדיווח העצמי לעומת תוצאות הניטור. ציר  87איור 

X  מציג את הערכים שהתקבלו מהדיווח העצמי וצירY  .מציג את המדידות מהניטור

נגיעות לדקה מכיוון שמרבית התצפיות נמצאות בטווח  4התרשים מתמקד בערכים של עד 

הנתון. בתרשים לא נצפה קשר והוא מציג את ההשערה שלא קיימת התאמה בין ממוצע 

 Yהנגיעות מהשאלון לזו שהתקבלה בניטור. התצפיות שנדמות כעמודות המקבילות לציר 

נגיעות  50של עיגול מספר הנגיעות בדיווח העצמי. לדוגמא, הנהגים העריכו  הן תוצאה

 נגיעות לדקה(. 2.7)זוהי העמודה של  48לנסיעה טיפוסית ולא 

 

 דיווח עצמי מול ניטור )מדגם מזווג( –ממוצע נגיעות לדקה לנהג  – 87איור 
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 מ"ש(ק 5ממוצע נגיעות בנסיעה במהירות )מעל 

 

מהנסיעות בהם  77%נתוני הניטור התייחסו לנגיעות בכל מהירויות הנסיעה )כאמור, ב

פתוח(. ההערכה של מספר הנגיעות בשאלון התבססה על דיווח עצמי של  GPSהיה 

הנהגים. נבדקה האפשרות שהנהגים התייחסו בהערכה שלהם בעיקר לנגיעות שהיו בזמן 

)רמזור, פקק, המתנה(. לכן נבדקה ההשערה שאין הבדלים נסיעה ולא לאילו שהיו בעצירה 

מובהקים בין הערכת מספר הנגיעות מהשאלון לנסיעה ממוצעת לעומת מספר הנגיעות 

קמ"ש מתוך הניטור. נמצא שלא ניתן לדחות את ההשערה הזו  5-לדקה במהירות גבוהה מ

(P-value= 0.95כלומר הערכת מספר הנגיעות לדקה מהשאלון אינה ,)  שונה באופן

 מובהק מהניטור בפועל. 

(. ניתן לראות תוצאה זו 0.09הקורלציה שנמצאה בין שני המדגמים עדיין הייתה נמוכה )

קמ"ש  5צע הנגיעות לדקה במהירות מעל שבו לא נראה קשר מסוים בין ממו 88איור ב

 בניטור לבין השאלון. 

 

 דיווח עצמי מול ניטור –קמ"ש  5ממוצע נגיעות לדקה במהירות מעל  - 88איור 

 

  משתנה מדד חזקה לשקלול נגיעות במהירות
 

היה פתוח לווה בקריאה של מהירות הנסיעה. ניטור   GPSכאמור, כל ניטור של נגיעה כשה

מציג את  89איור הנגיעות של הנהגים נפרס על פני קשת רחבה של מהירויות נסיעה. 

 התפלגות הנגיעות בסמארטפון בזמן נהיגה לפי מהירויות נסיעה.
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 התפלגות הנגיעות בזמן נהיגה לפי מהירויות נסיעה שנמדדו בניטור – 89איור 

 

מהנגיעות בסמארטפון התרחשו במהירות נסיעה  מהתרשים ניתן לראות שמעל למחצית

-קמ"ש ל 5קמ"ש שהוגדרה כעצירה. שאר הנגיעות התפלגו במהירויות נסיעה שבין  0-5

קמ"ש, באופן שאחוז הנגיעות בסמארטפון יורד ככל שמהירות הנסיעה עולה. יש לציין  180

 קמ"ש. 100-180מסך כל הנגיעות התרחשו במהירויות שבין  4.4%-ש

מציג התפלגות של תשובות הנהגים לשאלה "מהי מהירות הנסיעה המקסימלית  90איור 

 90%בה נגעת במסך בזמן הנהיגה במהלך נסיעה טיפוסית?". ניתן לראות שמעל 

בו שנגיעה מסוג זה מהנהגים השי 17%קמ"ש(.   5מהנהגים השיבו שנגעו במהירות )מעל 

 קמ"ש. 100-180בוצעה במהירות שבין 
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12.7%

ש"קמ20-50
15.2%
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מהירות הנסיעה המקסימלית שבה הנהגים נגעו במסך על פי התגובה  – 90איור 
 לשאלון

 

הקורלציה בין מדד הנגיעות מחישוב מדד החזקה ובין ממוצע הנגיעות מהדיווח העצמי 

( וחישוב מדד החזקה Xמציג את ממוצע הנגיעות מהדיווח העצמי )ציר  91איור . 0.12הוא 

 (. ניתן לראות שלא קיימת התאמה בין שני המדגמים. Yשל הנגיעות )ציר 

 

 דיווח עצמי מול ניטור –זקה ממוצע נגיעות לדקה בחישוב מדד ח - 91איור 
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 סיכום 6.4.7

 

בפרק זה נבדקו נתוני הניטור שנאספו במהלך החודש הראשון של הניסוי )לפני תקופת 

ההתערבות( מול שאלוני פתיחה שמולאו על ידי הנהגים. נתוני הניטור נבחנו בשלושה 

 מדדים שונים במטרה לאפיין את דפוסי הנגיעות בסמארטפון של המשתתפים.

נמצא שהנהגים דיווחו על משכי נסיעה שבועיים גבוהים מאילו שנמדדו בפועל, כלומר 

 הנהגים נוהגים פחות זמן באופן מובהק מאשר הזמן שעליו הם מדווחים.

נבדקו המתאמים שבין קבוצות שאלות שעשויות להעיד על מספר הנגיעות של הנהגים. 

ות שהתייחסו ליוזמה ומענה לשיחות ( בין שאל0.2-0.3נמצא שיש מתאם חיובי ומובהק )

והודעות בסמרטפון בזמן נהיגה ובין מספר הנגיעות של אותם נהגים בסמארטפון בתקופת 

 הניטור.

המתאם בין שאלות אקלים ומוטיבציה ביחס לבטיחות בדרכים ומספר נגיעות היה חלש 

עיד על ופחות מובהק. עם זאת ניתן היה לראות שמרבית הערכים היו שליליים מה שה

קשר שלילי כלומר ככל שהנהגים התייחסו בשאלון בצורה חיובית לבטיחות כך מספר 

 הנגיעות שלהם היה נמוך יותר. 

בשאלות ההתמכרות נמצא מתאם חיובי ומובהק בשניים מתוך שלושת המדדים שמעיד 

שככל שנהגים מכורים יותר לסמארטפון כך גם מספר הנגיעות שלהם בתקופת הניטור 

 ותר.גבוה י

בהשוואה בין מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור ובין מספר הנגיעות שהנהגים העריכו 

מזה  40%-בשאלון, נמצא שהנהגים העריכו בשאלון מספר נגיעות ממוצע הנמוך בכ

שנמדד בניטור. גם ערכו של החציון של מספר הנגיעות מהשאלון היה כשליש ממספר 

 הנגיעות מהניטור.

מינים נמצא שאין הבדל מובהק בין גברים לנשים במדד ממוצע בבדיקת הבדלים בין ה

נגיעות לדקה ונגיעות במהירות אבל ברמת מובהקות גבולית נמצא שנהגים ממין זכר 

נוטים להשתמש בסמארטפון יותר כאשר משקללים את מהירות הנסיעה, כלומר, נוגעים 

 יותר במהירות.
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 תקופת ההתערבות  6.5
 

 הקדמה 6.5.1

 

 השלב השני  של "מצב נהיגה" –פרק זה מתאר את תוצאות הניטור בתקופת ההתערבות 

)קבוצות   ProtextMeאפליקציה משתתפים באמצעות ה 203 בו נוטרו הנסיעות של 

, משוב אישי C) הודעה חוזרת ) + (, השקטת התראותBההתערבות: השקטת התראות )

(D( ובקורת ,)A כמפורט בפרק ,)קבוצות ההתערבות(. המתאר את 5.2 

יום בממוצע עבור כל משתתף.  42 נמשכה תקופה זו, שהיתה ארוכה יותר מהאחרות,

משך שעות נהיגה.  3,792נסיעות הכוללות  13,177, ביצעו המשתתפים תקופה זובמהלך 

דקות, בדומה למדווח בספרות לגבי משכי הנסיעה של  17.3הזמן הממוצע של נסיעה היה 

 84%נסיעות ) 11,057וזהה למימצא שהתקבל בתקופת הניטור הראשונה. בנהגים צעירים 

במכשיר הסמארטפון היה פתוח ולכן יש מידע   GPS-מהנסיעות בתקופת ההתערבות( ה

 גם לגבי מהירות. 

)קבוצת  BAZZמשתתפים נוספים נוטרו בתקופה זו באמצעות האפליקציה  48 יש לציין ש

ון שהניטור עבור קבוצה זו כלל משתני ניטור אחרים, ((. מכיוEההתערבות: ממשק קולי )

ההתייחסות לקבוצת התערבות זו היא נפרדת. בקבוצה זו ביצעו המשתתפים סך של  

שעות נהיגה, כך שמשך הזמן הממוצע של נסיעה עמד על  4952,נסיעות, הכוללות  5,212

ות ולו בשל העובדה דקות. יש לציין כי קבוצה זו איננה ברת השוואה לקבוצות האחר 28.7

שהניטור התבצע באופן טכנולוגי שונה. כך, ניתן למשל לראות כי הערכות לגבי מאפייני 

 הנסיעות בקבוצה זו הן הערכות יתר יחסית לקבוצות ההתערבות האחרות.

 

הנגיעות בתקופת ההתערבות דפוסי  6.5.2  

 

 כמה פעמים נהגים צעירים נוגעים במסך? 

 ,SD=1.2) נהיגהנגיעות לדקת  1.2מראות ממוצע של  ההתערבותתקופת התוצאות של 

min=0.0, max=7.6) . 92איור מוצגת ב ההתערבות בתקופת לדקה הנגיעות התפלגות .

מהמדגם( נגעו במסך בסמארטפון לכל  54%משתתפים )כלומר,  109כפי שניתן לראות, 

 (pvalue<0.01)היותר פעם אחת בדקה. תוצאות אלו מראות על מגמת ירידה מובהקת 

 נגיעות לדקה(. 1.6הממוצע היה יחסית לתקופת הניטור הראשונה )ללא התערבות, בה 

)בתקופה זו נוטרו  נתונים סטטיסטיים של נגיעות לדקה לפי מין המשתתףמציג  93 איור

.  המעוין מייצג את הממוצע, הקו המודגש מייצג את החציון, גבולות בנים( 131-בנות ו 72

פית חריגה. כפי שניתן לראות בנות נטו המלבן את הרבעון הראשון והשלישי, ונקודה תצ

 ., אך ההבדל איננו מובהק סטטיסטיתלגעת יותר מבנים במסך הסמארטפון
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 (N=203) הנגיעות לדקה בתקופת ההתערבות התפלגות 92איור 

 

 

 

 בתקופת ההתערבותתונים סטטיסטיים של נגיעות לדקה לפי מין נ 93 איור
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 מהן האפליקציות הנפוצות ביותר?

ידי -נגיעות במסך הסמארטפון שבוצעו על 274,293בסה"כ בכל תקופת ההתערבות נוטרו 

המשתתפים. בשל סוגיות טכנולוגיות הקשורות לסוג המכשיר וגרסת האנדרואיד  203

ת בהן בוצעו לא ניתן לדעת את האפליקציה בה בוצעה הנגיעה.  האפליקציו 50%עבור 

ניתן לראות בבירור  .94 איור מכלל הנגיעות( מתוארות ב 50%נגיעות ) 136,611

מכלל הנגיעות. מדובר  35%בה בוצעו  WhatsAppשהאפליקציה הנפוצה ביותר היא 

מהנגיעות בוצעו ב  45%בירידה משמעותית יחסית לתקופת הניטור הראשונה בה 

WhatsApp ת ייחסית בחלקה של אפליקצי. יחד עם זאת חלה עלייהYouTube  בתקופת :

 7%מכלל הנגיעות לעומת  11%ההתערבות היא האפליקציה השנייה הנפוצה ביותר:  

 בתקופת הניטור הראשונה.

 

 

 

 התפלגות הנגיעות לפי אפליקציות בתקופת ההתערבות94 איור 

 

 

 במהירות?האם נהגים צעירים נוגעים במסך כשהרכב 

במכשיר   GPS-מהנסיעות בתקופת ההתערבות( ה 84%נסיעות ) 11,057כאמור, ב

 הסמארטפון היה פתוח ולכן יש מידע גם לגבי מהירות בה התבצעה הנגיעה במסך. 
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 5, רוב הנגיעות מבוצעות בעצירה, כלומר, במהירות נמוכה מ 95 איור כפי שניתן לראות ב

בלבד בתקופת  49%קמ"ש )לעומת  5מהנגיעות התרחשו במהירות גבוהה מ  44%.  קמ"ש

גבוהות, אפילו הניטור הראשונה( אך יחד עם זאת עדיין ניתן לראות נגיעות במהירויות 

 קמ"ש. 100יותר מ 

 

 

 התפלגות הנגיעות לפי המהירות בתקופת ההתערבות95 איור 

 

 

מדדי הנגיעות בקבוצות ההתערבות השונות 6.5.3  

 

 ממוצע נגיעות לדקה

 1.2כפי שצוין בתחילת הפרק, ממוצע הנגיעות לדקה בתקופת ההתערבות עומד על 

מציג את ממוצע הנגיעות לדקה לפי קבוצות התערבות. כפי שניתן  96 איור. נגיעות לדקה

נגיעות לדקה  0.9( הממוצע הוא הנמוך ביותר ועומד על Dלראות בקבוצת המשוב האישי )

נגיעות לדקה.  1.5גבוה ביותר ועומד על ה( הממוצע הוא Aוי, בקבוצת הבקורת )בלבד. כצפ

עם זאת יש לציין שבכל הקבוצות )כולל קבוצות הבקורת( ערכים אלו נמוכים יותר מאשר 

 בתקופת הניטור הראשוני.
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 ממוצע נגיעות לדקה לפי קבוצות התערבותמדד  96 איור

 

 נגיעות במהירות 

( היא גם זו שהשיגה את השיפור הבולט ביותר לפי מדד חזקה, Dקבוצת המשוב האישי )

הנותן ביטוי גם למהירות הנסיעה של הרכב כאשר בוצעה הנגיעה. כפי שניתן לראות 

, מדד חזקה עבור קבוצה זו נמוך משמעותית מאשר בקבוצות האחרות. יחד עם 97איור ב

השקטת זאת קשה להסביר את התוצאה לפיה בשתי קבוצות ההתערבות האחרות, 

ה גבוה יותר (, ערכו של מדד החזקC)הודעה חוזרת  + (, השקטת התראותBהתראות )

  .מאשר מקבוצת הבקורת

( אחוז הנגיעות D, שדווקא בקבוצת המשוב האישי )18  טבלהב מוצגמעניין לראות, כ

בעצירה היה הנמוך ביותר. כלומר, המשתתפים בקבוצה זו נגעו במסך פחות במצב עצירה 

 מאשר בקבוצות האחרות, אבל הנגיעות בוצעו במהירויות נמוכות. נראה שההתנהגות

( אחוז הנגיעות בעצירה נמוך Bהמסוכנת ביותר נצפתה בקבוצת השקטת ההתראות )

יחסית והנגיעות שבוצעו התרחשו במהירויות גבוהות. בהקשר זה מעניין לציין את קבוצת 

( : אחוז הנגיעות בעצירה בקבוצה זו הוא הגבוה ביותר, והנגיעות בוצעו Aהבקורת )

 (, ובקבוצת השקטת התראותBהשקטת התראות )בקבוצת במהירות נמוכות יותר מאשר 

 (.Cהודעה חוזרת ) +
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 לפי קבוצות התערבותלנגיעות במהירות מדד חזקה  97איור 

 

 קבוצת התערבות אחוז נגיעות בעצירה
58% A 
53% B 
60% C 
52% D 

 קבוצות התערבותאחוז נגיעות בעצירה לפי 18  טבלה

 

 קבוצת הממשק הקולי

. BAZZמשתתפים ונוטרה בתקופה זו ע"י האפליקציה  48הממשק הקולי כללה קבוצת 

משתני הניטור אינם מספקים מידע על מספר הנגיעות במסך ועל המהירות, אלא על 

. בסה"כ 98  איורדפוסי השימוש בפונקציות השונות באפליקציה. הפונקציות מתוארות ב

  פעמים שהופעל יישומון באזז בזמן נהיגה. 5,308, משמע, שהתקבלו הודעות 5,308נוטרו 

 WhatsApp -מיישומון ה ( התקבלו98%כמעט כל ההודעות ) 99איור ביתן לראות כפי שנ

וכי החלק המשמעותי יותר הוא של הודעות קבוצתיות, וזאת למרות שלמשתמשים היתה 

 אפשרות לחסום הודעות מקבוצות מסויימות, לבחירתם,  בזמן נהיגה.

בנוסף, יש לציין כי למשתמשים היתה אפשרות במשך כל יום )ללא קשר לנסיעה או לא( 

פעמים כיבו  1,799לכבות את האפליקציה כך שלא תהיה פעילה כלל באותו יום. בסה"כ,  

המשתמשים את האפליקציה. כך ניתן להניח שבממוצע מספר ההודעות המתקבלות 

נסיעות( אלא גבוה  5,212הודעות לחלק ל  5,308בסה"כ, איננו רק כהודעה אחת לנסיעה )

יותר. לאור הנאמר לעיל הערכה שמספר ההודעות המתקבלות הוא כשתי הודעות לנסיעה 

 סבירה ואפילו שמרנית. 

( בהם התקבלה 68%, בכשני שליש מהפעמים )98  איורבהתייחס לפונקציות המתוארות ב

הודעה חדשה  הסתפקו המשתמשים בהקראת שם השולח בלבד, וביצעו את הפקודה 
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". ביתר הפעמים בהם בחרו המשתמשים לשמוע את ההודעה )ביצעו את stopהקולית "

הם ביצעו לאחר ההקראה ברוב מהפעמים(  continue "– 32%הפקודה הקולית "

" כלומר בחרו שלא להגיב לשולח בכל צורה stop( את הפקודה הקולית "75%)המקרים 

כנראה  אלא רק לשמוע את תוכן ההודעה, כנראה כדי לוודא שלא "פספסו" משהו חשוב.

שהלחץ החברתי להגיב פחת מכיוון שעצם הקראת שם השולח ו/או ההודעה ע"י הממשק 

נשארים בצבע  √-שני סימוני ה –ומר )כל  WhatsApp-ית ה יהקולי איננו נראה באפליקצ

 שחור ואינם נצבעים בכחול(.

 

 

 

 תיאור הפונקציות בממשק הקולי98  איור
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 חלוקת מספר ההודעות שהתקבלו בממשק הקולי 99איור 

 

סיכום  6.5.4  

 

בו נוטרו  של "מצב נהיגה" השלב השני –פרק זה מתאר את תוצאות תקופת ההתערבות 

(, השקטת Bמשתתפים בקבוצות ההתערבות: השקטת התראות ) 203 הנסיעות של 

 (.A(, ובקורת )D, משוב אישי )C) הודעה חוזרת ) + התראות

בשלב  כמה פעמים נהגים צעירים נוגעים במסך של הטלפון הנייד שלהם במהלך הנסיעה

 ,SD=1.2, min=0.0)הנגיעות לדק 1.2צע של ? התוצאות מראות ממוההתערבות

max=7.6).  מדובר במגמת ירידה מובהקת(pvalue<0.01)  יחסית לתקופת הניטור

, בנות נוטות יותר הראשונההראשונה )ללא התערבות(. בדומה לנמצא בתקופת הניטור 

 נפוצה בקרב שני המינים. לגעת במסך אך ההבדל איננו מובהק והתופעה

הבאה .  WhatsApp( בוצעו תוך כדי שימוש באפליקציית 35%נגיעות במסך )כי רב הנמצא 

יחסית לתקופת הניטור ההתחלתית, השימוש .11%, עם YouTubeבתור הינה אפליקציית 

  עלה. YouTube ירד אך השימוש ב WhatsAppב 

. קמ"ש 5בנסיעה במהירות של מעל היה הרכב כאשר  התרחשומסך בנגיעות המ 44%

בתקופת הניטור הראשונה( אך יחד עם זאת עדיין ניתן לראות נגיעות  49%)לעומת 

 קמ"ש. 100במהירויות גבוהות, אפילו יותר מ 

( הוא Dבין קבוצות ההתערבות ממוצע הנגיעות לדקה בקרב  קבוצת המשוב האישי )

( הממוצע הוא Aנגיעות לדקה בלבד. כצפוי, בקבוצת הבקורת ) 0.9הנמוך ביותר ועומד על 

נגיעות לדקה. עם זאת יש לציין שבכל הקבוצות )כולל קבוצות  1.5הגבוה ביותר ועומד על 

  .הבקורת( ערכים אלו נמוכים יותר מאשר בתקופת הניטור הראשונה

( היא גם זו שהשיגה את השיפור הבולט ביותר לפי מדד חזקה, Dקבוצת המשוב האישי )

יחד עם זאת, אחוז  בוצעה הנגיעה. הנותן ביטוי גם למהירות הנסיעה של הרכב כאשר
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בעצירה בה היה הנמוך ביותר. כלומר, המשתתפים בקבוצה זו נגעו במסך פחות  הנגיעות

במצב עצירה מאשר בקבוצות האחרות, אבל הנגיעות בוצעו במהירויות נמוכות. נראה 

(. אחוז הנגיעות Bשההתנהגות המסוכנת ביותר נצפתה בקבוצת השקטת ההתראות )

נמוך יחסית והנגיעות שבוצעו התרחשו במהירויות גבוהות. בהקשר זה מעניין  בעצירה

( : אחוז הנגיעות בעצירה בקבוצה זו הוא הגבוה ביותר, Aלציין את קבוצת הבקורת )

(, ובקבוצת Bבקבוצת השקטת התראות )והנגיעות בוצעו במהירות נמוכות יותר מאשר 

 (. Cהודעה חוזרת ) + השקטת התראות

אך הנגיעות ומאפייניהן ( איננה ברת השוואה מבחינת מספר Eהממשק הקולי )קבוצת 

מעלה מספר תובנות מעניינות:  רוב ההודעות המתקבלות אצל הנהגים הצעירים הן 

 68% -השונות.  בסה"כ, כשמתקבלת הודעה חדשה, ב WhatsAppהודעות מקבוצות ה

מידה ושומעים את מהמקרים מסתפקים המשתמשים בהקראת שם השולח בלבד, וב

מהמקרים בוחרים לא להגיב. כלומר, כנראה הדבר החשוב להם ביותר  75%ההודעה, ב 

כנראה שהלחץ החברתי להגיב פחת הוא לוודא שלא פספסו משהו רלוונטי ופחות להגיב. 

מכיוון שעצם הקראת שם השולח ו/או ההודעה ע"י הממשק הקולי איננו נראה 

נשארים בצבע שחור ואינם נצבעים  √-שני סימוני ה –)כלומר   WhatsAppבאפליקצית ה 

 בכחול(.

יחד עם זאת, אם ננסה להעריך זאת במונחי נגיעות, נראה שכאשר מסתמן שמתקבלות 

בממוצע כשתי הודעות לנסיעה והנהגים סקרנים לדעת ממי ומה,  הם נוגעים במסך 

 ה.לפחות כדי לפתוח את המסך הראשי ואת האפליקציה וההודע
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 תקופת הניטור הסופית 6.6
 

הקדמה 6.6.1  

 

השלב השלישי  של "מצב  –פרק זה מתאר את תוצאות הניטור בתקופת הניטור הסופית 

  ProtextMeאפליקציה משתתפים באמצעות ה 220 בו נוטרו הנסיעות של  נהיגה"

, ביצעו המשתתפים תקופה זויום בממוצע עבור כל משתתף. במהלך  21 תקופה זו נמשכה

 16.1משך הזמן הממוצע של נסיעה היה שעות נהיגה.  2,621נסיעות הכוללות  9,744

דקות, בדומה למדווח בספרות לגבי משכי הנסיעה של נהגים צעירים ולמימצא שהתקבל 

במכשיר   GPS-מהנסיעות בתקופה זו( ה 88%נסיעות ) 8,544בשני השלבים הקודמים.  ב

 80%ח ולכן יש מידע גם לגבי מהירות. בתקופת הניטור הראשונה ב הסמארטפון היה פתו

מהנסיעות. מגמת העלייה  84%היה פתוח ובתקופת ההתערבות ב   GPS-מהנסיעות  ה

נובעת מכך שהמשתתפים התבקשו בכל פעם שנוצר עימם קשר במהלך הניסויי להפעיל 

 ת. בסמארטפון על מנת שיתקבלו גם נתוני מהירו  GPS-את מכשיר ה

 

הניטור הסופיתדפוסי הנגיעות בתקופת  26.6.  

 

 כמה פעמים נהגים צעירים נוגעים במסך? 

 ,SD=1.4) נהיגהנגיעות לדקת  1.3התוצאות של המחקר הנוכחי מראות ממוצע של 

min=0.0, max=7.27) . איור במוצגת  הניטור הסופית בתקופת לדקה הנגיעות התפלגות

מהמדגם( נגעו במסך בסמארטפון  55%משתתפים )כלומר,  122כפי שניתן לראות, .  100

לכל היותר פעם אחת בדקה. תוצאות אלו מראות על מגמת ירידה מובהקת 

(pvalue<0.01)  )ודומות מאוד לתוצאות יחסית לתקופת הניטור הראשונה )ללא התערבות

כלומר, ממוצע הנגיעות לדקה ירד באופן מובהק . 101איור ומוצגות ב בתקופת ההתערבות

 מתקופת הניטור הראשונה לתקופת ההתערבות, ירידה שנשמרה במהלך תקופת הניטור

 הסופית.

נתונים סטטיסטיים של נגיעות לדקה לפי מין המשתתף )בתקופה זו נוטרו מציג  102 איור

 גבולותבנים(.  המעוין מייצג את הממוצע, הקו המודגש מייצג את החציון,  141-בנות ו 79

המלבן את הרבעון הראשון והשלישי, ונקודה תצפית חריגה. כפי שניתן לראות בנות נטו 

 לגעת מעט יותר מבנים במסך הסמארטפון, אך ההבדל איננו מובהק סטטיסטית.
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 (N=220) הנגיעות לדקה בתקופת הניטור הסופית התפלגות 100איור 

 

 

 

 ממוצע נגיעות לדקה במצב נהיגה לפי תקופות מדד  101איור 
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 תונים סטטיסטיים של נגיעות לדקה לפי מין בתקופת הניטור הסופיתנ 102 איור

 

 מהן האפליקציות הנפוצות ביותר?

נגיעות במסך הסמארטפון שבוצעו  208,303בסה"כ בכל תקופת הניטור הסופית נוטרו 

המשתתפים. בשל סוגיות טכנולוגיות הקשורות לסוג המכשיר וגרסת  220ידי -על

לא ניתן לדעת את האפליקציה בה בוצעה הנגיעה. אחוז זה גבוה  59%עבור  ,האנדרואיד

יותר מאשר בתקופות הקודמות, כנראה בשל העובדה שעם הזמן דרישות האבטחה של 

 רואיד המתקדמות מחמירות יותר ולא מאפשרות מידע מסוג זה. מערכות האנד

ניתן  .103 איור ב מכלל הנגיעות( מתוארות 41%נגיעות ) 85,106האפליקציות בהן בוצעו  

 WhatsAppלראות בבירור שגם בתקופת הניטור הסופית האפליקציה הנפוצה ביותר היא 

( 35%מהנגיעות. כלומר, אחרי ירידה בחלקה היחסי בתקופת ההתערבות ) 46%בה בוצעו 

חזר להיות זהה למצב בתקופת בסך כל הנגיעות מדובר בעליה, וחלקה של האפליקציה 

כלומר הירידה בשימוש . WhatsAppות בוצעו ב מהנגיע 45%הניטור הראשונה בה 

 הורגשה רק בתקופת ההתערבות הפעילה.  WhatsAppב
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 הניטור הסופיתהתפלגות הנגיעות לפי אפליקציות בתקופת 103 איור 

 

 האם נהגים צעירים נוגעים במסך כשהרכב במהירות?

במכשיר   GPS-בתקופת הניטור הסופית( המהנסיעות  88%נסיעות ) 8,544כאמור, ב 

כמוצג הסמארטפון היה פתוח ולכן יש מידע גם לגבי מהירות בה התבצעה הנגיעה במסך. 

 ב

קמ"ש( היה הגבוה ביותר  5, אחוז הנגיעות בעצירה )כלומר, במהירות נמוכה מ 19 טבלה

  בתקופת ההתערבות והנמוך ביותר בתקופת הניטור הסופית.

מהנגיעות מבוצעות במהירות  (51%כמחצית מהנגיעות ), 104 איור כפי שניתן לראות ב

, שנותן 105איור במדד חזקה, המוצג בקמ"ש.  100קמ"ש ואפילו ביותר מ  5הגבוהה מ 

ביטוי גם למהירות הנסיעה של הרכב כאשר בוצעה הנגיעה, ניתן לראות באופן מוקצן את 

התופעה: בתקופת הניטור הסופית, לא רק שיחסית לתקופות האחרות חלק גדול יותר של 

הנגיעות בוצעו במהירות, אלא הם אפילו בוצעו במהירויות גבוהות. בתקופת ההתערבות 

נגיעות  אחוז גבוה יותר שלשל מדד היה הנמוך ביותר. קשה להסביר מה גרם לכך שערכו 

 בוצע במהירויות גבוהות בתקופת הניטור הסופית.

 תקופה במצב נהיגה אחוז נגיעות בעצירה
 התחלתית 51%
 התערבות 56%
 סופית 49%

 

 אחוז נגיעות בעצירה במצב נהיגה לפי תקופות 19טבלה 
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 הניטור הסופיתהתפלגות הנגיעות לפי המהירות בתקופת 104 איור 

 

 

 מדד חזקה לנגיעות במהירות במצב נהיגה לפי תקופות 105איור 
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סיכום  6.6.3  

 

בו  השלב השלישי של "מצב נהיגה" –פרק זה מתאר את תוצאות תקופת הניטור הסופית 

משתתפים . במידת האפשר, תוצאות אלו מושוות לתוצאות של  220 נוטרו נסיעות של 

 השלבים הקודמים. 

 נהיגהכמה פעמים נהגים צעירים נוגעים במסך של הטלפון הנייד שלהם במהלך ה

 ,SD=1.4) נהיגהנגיעות לדקת  1.3התוצאות ממוצע של בתקופת הניטור הסופית? 

min=0.0, max=7.27) .  תוצאות אלו מראות על מגמת ירידה מובהקת(pvalue<0.01) 

יחסית לתקופת הניטור הראשונה )ללא התערבות( ודומות מאוד לתוצאות בתקופת 

הראשונה כלומר, ממוצע הנגיעות לדקה ירד באופן מובהק מתקופת הניטור ההתערבות. 

בדומה לנמצא  לתקופת ההתערבות, ירידה שנשמרה במהלך תקופת הניטור הסופית.

 בתקופות הקודמות, בנות נוטות יותר לגעת במסך אך ההבדל איננו מובהק והתופעה

 נפוצה בקרב שני המינים.

אחרי ירידה .  WhatsApp( בוצעו תוך כדי שימוש באפליקציית 46%ב הנגיעות במסך )ור

( מדובר בעליה, וחלקה של האפליקציה בסך 35%חסי בתקופת ההתערבות )בחלקה הי

מהנגיעות בוצעו ב  45%כל הנגיעות חזר להיות זהה למצב בתקופת הניטור הראשונה בה 

WhatsApp .כלומר הירידה בשימוש בWhatsApp   הורגשה רק בתקופת ההתערבות

אך בהפרש ניכר מ  הפעילה. האפליקציות הנוספות בהם בוצעו הרבה נגיעות, 

WhatsApp ,ת ואפליקצי ןהינ בכל התקופותYouTube ,Facebook  וWaze. 

קמ"ש( היה הגבוה ביותר בתקופת  5אחוז הנגיעות בעצירה )כלומר, במהירות נמוכה מ 

בלבד מהנגיעות  49%( והנמוך ביותר בתקופת הניטור הסופית, בה 56%ההתערבות )

מבחינה בטיחותית אין ספק שביצוע נגיעה במצב עצירה  בוצעו כאשר הרכב היה בעצירה.

לכן, בצד התוצאה המעודדת שמספר הנגיעות עדיף על ביצועה במצב בו הרכב בתנועה. 

הממוצע לדקה נשאר נמוך בתקופת הניטור הסופית, מדאיגה העובדה שאחוז הנגיעות 

 בעצירה ירד.

מהנגיעות מבוצעות  (51%זאת ועוד, בתקופת הניטור הסופית כמחצית מהנגיעות )

לפי מדד חזקה שנותן ביטוי גם קמ"ש.  100קמ"ש ואפילו ביותר מ  5במהירות הגבוהה מ 

למהירות הנסיעה של הרכב כאשר בוצעה הנגיעה, ניתן לראות באופן מוקצן את התופעה: 

בתקופת הניטור הסופית, לא רק שיחסית לתקופות האחרות חלק גדול יותר של הנגיעות 

הירות, אלא הם אפילו בוצעו במהירויות גבוהות. בתקופת ההתערבות ערכו של בוצעו במ

נגיעות בוצע  שאחוז גבוה יותר שלמדד היה הנמוך ביותר. קשה להסביר מה גרם לכך 

 במהירויות גבוהות בתקופת הניטור הסופית.
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 שאלוני סיום 6.7
 

מבוא 6.7.1  

 

נהיגה. נתונים מראים שנהגים צעירים  המחקר עוסק בהסחת דעת של נהגים צעירים בזמן

נוטים להיות צרכני השימוש הכבדים ביותר של טלפונים חכמים בזמן נהיגה ושהסחת 

דעת הינו אחד הגורמים המובילים לתאונות דרכים. כתוצאה, הסחת דעת בקרב צעירים 

 הינה בעיה מרכזית בבטיחות בדרכים.

טור וההתערבות והוא כלל שאלות על שאלון הסיום הועבר למשתתפים בתום תקופת הני

הרגלי השימוש בסמארטפון בזמן נהיגה בתקופת הניסוי, עמדות וגישות כלפי פתרונות 

לצמצום השימוש והפחתת הסח הדעת, מאפיינים אישיותיים כגון התמכרות, שליטה, 

 אקלים ומוטיבציה בנושא בטיחות בנהיגה.

הסיום במלואו.  שאלוני הסיום פותחו נבדקים שהשתתפו בניסוי מילאו את שאלון  250

ונמסרו כדי לנסות ולהבין באיזה אופן השפיעה ההתערבות בקבוצות השונות על 

ההתנהגות של הנהגים הצעירים ועל הגישות והעמדות שלהם כלפי השימוש בסמארטפון 

 בעת הנהיגה ואם יש ההשפעה של מאפיינים אישיותיים וסוציואקונומיים.

ם הינה לבחון את דפוסי השימוש בסמארטפון והסחת הדעת של מטרת שאלוני הסיו

הנהגים הצעירים בזמן ולאחר ההתערבות בניסוי והאם דפוסי השימוש המדווחים דומים 

לתוצאות המתקבלות מהניטור. בנוסף, שאלוני הסיום נועדו להעריך ולהשוות את 

ם יש שינוי ההשפעה של סוגי ההתערבות השונים ושל קבוצת הביקורת ולבחון הא

בעמדות ובגישות שלהם כלפי הסחת הדעת של הסמארטפון והשפעתו על רמת הבטיחות 

 בעת נהיגה.

שאלון הסיום נועד גם לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים בתשובות של המשתתפים 

 . 12השאלון מוצג בנספח  בקבוצות ההתערבות השונות.

 

מתודולוגיה 6.7.2  

 

 שיטה

שאפשר איסוף  Qualtricsבדומה לשאלון הפתיחה, גם שאלון הסיום הופץ באמצעות אתר 

וגיבוי של התשובות לאתר ומעקב אחרי כמות המשיבים ומצב קיים של כל שאלון בודד 

 )אחוז שהושלם מתוך השאלון(.

קישור לשאלון הסיום האינטרנטי והתבקשו  What’s Appהמשתתפים קיבלו בהודעת 

כחלק מהשלמת תהליך ההשתתפות בניסוי וכדי לקבל תגמול על למלא אותו 

נהגים צעירים  260משתתפים מתוך  250השתתפותם. על שאלון הסיום השיבו 

 שהשתתפו בניסוי.
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נהגים השלימו את שני השאלונים, שאלון הפתיחה ושאלון הסיום. חלק מהמאפיינים  232

יום. במסגרת ניתוח הנתונים נבחנו בשאלונים הופיעו גם בשאלון הפתיחה וגם בשאלון הס

מדגמים מזווגים שאפשרו להשוות נהגים שנדגמו באופן אקראי לפני שלב ההתערבות 

 ובסיום הניסוי.

 מבנה השאלון

בשאלוני הסיום נבדקה ההתייחסות להפחתת נגיעות, דיווח על דפוסי השימוש בזמן 

ורמות השימוש בקרב ההתערבות ולאחר המחקר, מידת היעילות של סוג ההתערבות, נ

החברים, מאפיינים אישיותיים כגון מידת ההתמכרות לסמארטפון, נטילת סיכונים וגישות 

 ועמדות של אקלים ומוטיבציה בנושא בטיחות בדרכים.

מציגה את מקבצי השאלות שהרכיבו את שאלוני הסיום ומספר הפריטים  20טבלה 

 שנכללו בכל שאלון:

 מספר הפריטים אפיון השאלון

דיווח על ההתנהגות  ותפקוד הסמארטפון 

 במשך תקופת ההתערבות

12 

לאחר תקופת דיווח על ההתנהגות בנהיגה 

 ההתערבות

20 

 7 יעילות סוג ההתערבות בהפחתת נגיעות

 3 נורמות השימוש בקרב החברים

 9 מידת ההתמכרות לסמארטפון

 16 (LOCנטילת סיכונים )

 4 מוטיבציה

 5 אקלים

מיקום הטלפון ברכב והערכת מספר 

 נגיעות

3 

שאלות פתוחות על המחקר ואופן השימוש 

 בסמארטפון

2 

 82 שאלותסה"כ 

 שאלות נוספות שמתייחסות ספציפית לסוג ההתערבות שהנהגים קיבלו:

 שביעות רצון ממשק הקולי 

 מתייחס רק למשתמשי הממשק הקולי

9 

 יעילות המשוב

 מתייחס רק למשתמשים שקבלו משוב

7 

שביעות רצון של טכנולוגיית השתקת 

 הצלילים

מתייחס רק למשתמשים עם השתקת 

 התראות

4 

 עתידי או חסימת השתקת הצלילים שימוש

מתייחס רק למשתמשים עם השתקת 

 התראות

5 
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 מבנה שאלון הסיום – 20טבלה 

 אוכלוסייה

נהגים צעירים מלאו את השאלון במלואו בתום תקופת הניטור. טווח הגילאים של  250

הארץ. נהגים שהשתתפו  . הנהגים נדגמו מהמגזר היהודי מכל רחבי17-24המשיבים הוא 

בניסוי צברו ותק של לפחות שלושה חודשים כלומר הם השלימו את תקופת הליווי 

 הראשונית שלהם )ליווי יום(.

מדגים את החלוקה לקבוצות ההתערבות במחקר של הנהגים שהשלימו את  106איור 

 שאלון הסיום. ניתן לראות שהחלוקה לקבוצות הינה יחסית אחידה.

 

 

 משיבים על שאלון הסיום לפי קבוצות ההתערבות  – 106איור 

 ( טכנולוגית ממשק קוליVoice Interface) –  טכנולוגיה המאפשרת השמעה

 וטיפול בהודעות נכנסות באמצעות ממשק קולי.

 ( טכנולוגית השתקת צליליםSilencing of Notification) –  טכנולוגיה

 המשתיקה צלילים והופעה ויזואלית של התראות בזמן נהיגה.

 ( טכנולוגית השתקת צלילים עם הודעה חוזרתSilencing of Notification 

+ Auto Response) –  טכנולוגיה המשתיקה צלילים והופעה ויזואלית של

 התראות בזמן נהיגה ובנוסף מיידעת את השולח כי הנמען עסוק בנהיגה.

 ( משוב אישיPersonal Feedback )–  הנהגים קיבלו משוב אישי על השימוש

 שלהם בסמארטפון בזמן נהיגה.

 ( קבוצת ביקורתControl) – רבותהקבוצה נוטרה ללא התע 
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 אקונומיים ואישיותיים-סוציו ממצאים 6.7.3

 

 דמוגרפים-מאפיינים סוציו

-בדומה לשאלון הפתיחה, נבדקה ההשערה שקיימים הבדלים במאפיינים הסוציו

דמוגרפים המבדילים את המשתתפים בקבוצות ההתערבות גם של המשיבים לשאלוני 

דמוגרפים -בנהיגה. מאפיינים סוציוהסיום. נבחנו מאפיינים שכוללים אזורי מגורים וותק 

 נוספים נמצאים בדוח שאלוני הפתיחה.

לא מצאו קשר בין המאפיינים שנבחנו לבין החלוקה מבחני ניתוח השונויות 

 )כפי שמתואר בהמשך(. לקבוצות ההתערבות השונות

 מין

ים ( מולאו על ידי נהג63.2%) 158שאלונים שהושלמו על ידי הנהגים הצעירים,  250מתוך 

( מולאו על ידי נהגות ממין נקבה. נבדקה ההשערה שאין הבדלים 36.8%) 92-ממין זכר ו

-Pמובהקים בין המינים בקבוצות ההתערבות. לא ניתן לדחות את השערה זו )

value=0.698 .) 

 גיל

מציג את פיזור  107איור . 17-24הנהגים הצעירים שהשתתפו בניסוי היו בטווח הגילאים 

הגילאים של הנהגים. ממוצע הגילאים של הנהגים הצעירים שהשלימו את השאלון הוא 

מציג את ממוצע הגילאים וסטיית התקן של הנהגים  3(. איור 1.7שנים )ס.ת.  19.4

 הצעירים לפי קבוצות התערבות.

 

 (N=250גילאי המדגם ) – 107איור 

 מציגה את ממוצע הגילאים בכל קבוצת התערבות ואת סטיית התקן. 21טבלה 

17גיל 
17%

18גיל 
21%

19גיל 
16%

20גיל 
15%

ומעלה21גיל 
31%

גיל
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טכנולוגית  

 ממשק קולי

Voice 

Interface 

טכנולוגית 

השתקת 

 צלילים

Silencing of 

Notification 

טכנולוגית השתקת 

צלילים עם הודעה 

 חוזרת

Silencing of 

Notification + Auto 

Response 

משוב 

 אישי

Personal 

Feedback 

קבוצת 

 ביקורת

Control 

ממוצע 

גילאים 

 )שנים(

19.7 19.6 19.1 19.4 19.3 

סטיית 

תקן 

 )שנים(

1.8 1.6 1.6 1.8 1.8 

 גילאי המדגם לפי קבוצות ההתערבות – 21טבלה 

מובהקים בין ממוצע גילאי המשתתפים בקבוצות  נבדקה ההשערה שאין הבדלים

 (. P-value=0.380ההתערבות השונות. לא ניתן לדחות את השערה זו )

 ותק בנהיגה

כל נהג צעיר שהשתתף בניסוי התבקש בשאלון הסיום לציין את התאריך שבו הוא קיבל 

רבות את רישיון הנהיגה כדי לוודא שבוצעה חלוקה אחידה והומוגנית לקבוצות ההתע

ולבחון קשר בין הוותק בנהיגה של הנהגים הצעירים להתנהגות ולנגיעות שלהם 

בסמארטפון בזמן נהיגה. ממבחן שונות נמצא שאין קשר בין הוותק לקבוצות ההתערבות 

(. ממוצע הוותק של הנהגים שהשלימו את הניסוי ומילאו את P-value=0.289השונות )

 ..(ס.ת 1.7שנים ) 2.6שאלון הסיום הוא 

חשוב לציין שנתוני הוותק הינם הערכה של הנהגים שנתבקשו לציין את התאריך שבו הם 

 קבלו את רישיון הנהיגה.

מדגים את התפלגות הוותק של הנהגים הצעירים מהיום שקיבלו את רישיון  108איור 

 הנהיגה.
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 (N=250הוותק בנהיגה מיום קבלת הרישיון ) – 108איור 

 מציגה את ממוצע הוותק בנהיגה לכל קבוצת התערבות ואת סטיית התקן. 22טבלה 

טכנולוגית  

 ממשק קולי

Voice 

Interface 

טכנולוגית 

השתקת 

 צלילים

Silencing of 

Notification 

טכנולוגית השתקת 

צלילים עם הודעה 

 חוזרת

Silencing of 

Notification + 

Auto Response 

משוב 

 אישי

Personal 

Feedback 

קבוצת 

 ביקורת

Control 

ממוצע 

וותק 

בנהיגה 

 )שנים(

2.9 2.8 2.2 2.6 2.6 

סטיית 

 תקן

 )שנים(

1.8 1.7 1.4 1.8 1.8 

 וותק בנהיגה לפי קבוצות ההתערבות – 22טבלה 

-Pשאין הבדלים בוותק בנהיגה בין גברים ונשים. השערה זו לא נדחתה )נבדקה ההשערה 

value=0.561 כלומר הוותק של נהגים גברים שהשתתפו בניסוי אינו שונה סטטיסטית ,)

 מהוותק של נשים שהשתתפו בו. 

 

 מאפיינים אישיותיים

אישיותיים שאלון הסיום, בדומה לשאלון הפתיחה, היה מורכב משאלות של מאפיינים 

שנועדו לבחון האם לסוגי ההתערבויות השונות הייתה השפעה על היסח הדעת של 

 הנהגים.

עד שנה
18%

שנה עד שנתיים
27%

שנתיים עד שלוש
17%

מעל שלוש שנים
38%

ותק בנהיגה
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 (Smartphone Addictionהתמכרות )

שאלון ההתמכרות )זהה לשאלון ההתמכרות בשאלוני הפתיחה( מורכב משאלות שיכולות 

התמכרות  להעיד על ההתמכרות של הנהגים המשתתפים בניסוי לסמארטפון ובאיזה אופן

זו משפיעה על היכולת שלהם להתרכז במשימות אחרות. ההשוואה בין ניתוח התוצאות 

שהתקבלו בשני השאלונים עשויה להראות האם להתערבויות השונות יש פוטנציאל 

 להשפיע על התנהגות הנהגים ולהפחית את היסח הדעת שלהם בנהיגה.

שונות במידת ההתמכרות של נבדקה ההשערה שאין הבדלים בין קבוצות ההתערבות ה

 (.P-value=0.335הנהגים הצעירים לסמרטפון. השערה זו אוששה )

מעיד על  1ניתן לראות את התפלגות המשיבים במאפיין ההתמכרות )הציון  109איור ב

 מעיד על מידת התמכרות גבוהה( 5מידת התמכרות נמוכה בעוד שהציון 

 

 

 (N=250התפלגות ציוני ההתמכרות לסמארטפון ) – 109איור 

מהנהגים  50%ניתן לראות שלהתפלגות יש צורה של התפלגות נורמלית. מעל  109איור מ

העידו שהם מוצאים את עצמם משתמשים בסמארטפון זמן ממושך יותר מאשר הם 

. לציון 0.72עם סטיית תקן  2.83התכוונו. הממוצע הכללי של מאפיין ההתמכרות הוא 

אחרים שכן שאלות ההתמכרות האבסולוטי אין משמעות ואיננו ניתן להשוואה למחקרים 

 הורכבו משני שאלונים שקיימים בספרות )ראו דו"ח שאלוני פתיחה(.

 סיום.מדגים את התפלגות ציוני ההתמכרות בשאלוני הפתיחה ובשאלוני ב 110איור 
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 התפלגות ציוני ההתמכרות לסמארטפון בשאלוני הפתיחה והסיום – 110איור 

 השוואה של שאלות התמכרות עם שאלון פתיחה

בשאלוני הפתיחה נבדק גם המדד של מידת התמכרות הנהגים הצעירים לשימוש 

שמעידות על מידת שאלות  9בסמארטפון. בשני השאלונים נשאלו המשתתפים 

התמכרותם לסמארטפון. הממוצע הכללי של מאפיין ההתמכרות בשאלון הפתיחה הוא 

 .0.71עם סטיית תקן  2.76

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות שהתקבלו לגבי התמכרות בשאלון 

(, כלומר אין P-value=0.253הפתיחה לעומת שאלון הסיום. השערה זו לא נדחתה )

 דלים מובהקים בהתייחסות להתמכרות לסמארטפון בין שני השאלונים.הב

 מדגמים מזווגים

כמו כן נבדק מדגם מזווג שכלל רק נהגים שהשלימו את שני השאלונים, פתיחה וסיום. 

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות של כל נהג בנושא ההתמכרות 

יום. ההבדל שהתקבל היה גבולי מבחינת לסמארטפון בשאלון הפתיחה מול שאלון הס

(, כלומר נמצאו הבדלים עם מובהקות גבולית כאשר נבדקו P-Value=0.077המובהקות )

( היה נמוך 2.77רק נהגים שמלאו את שני השאלונים. ממוצע הציונים בשאלון הפתיחה )

תוצאות (. בניגוד לציפייה הראשונית, ה2.83יותר מאשר ממוצע הציונים בשאלון בסיום )

מראות שהנהגים בשאלון הסיום מעידים על עצמם שהם יותר מכורים לסמארטפון מאשר 

 בתחילת הניסוי.

כדי לנסות ולהבין מאיפה נובעים ההבדלים, נבדקו מדגמים מזווגים של כל קבוצת 

התערבות בנפרד. בכל אחת מקבוצות ההתערבות נבדקה ההשערה שאין הבדל בין 

נהג בנושא ההתמכרות. נמצא שרק בקבוצה של הממשק  השאלונים בתשובות של כל

( 2.83(, ממוצע הציונים בשאלון הפתיחה )P-value=0.036הקולי היו הבדלים מובהקים )

(. כלומר השימוש בממשק הקולי הציע למעשה 3.00היה נמוך מאשר בשאלון הסיום )

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8

 )
%

(
ם

בי
שי

מ

ציון ממוצע

שאלון סיום שאלון פתיחה



242 
 

ודדה את הנהגים אלטרנטיבה שונה אך נוחה יותר לשימוש בסמארטפון בזמן נהיגה ובכך ע

 שהשתתפו בקבוצת ההתערבות הזו להשתמש בסמארטפון.

 

 (LOCשליטה )

נוסף על השאלות של ההתמכרות לסמארטפון, הנהגים התבקשו להתייחס בשאלון סיום 

 למידת נטילת הסיכונים שהם מוכנים לקחת בנהיגה.

הסיכונים נבדקה ההשערה שאין הבדלים בין קבוצות ההתערבות השונות במידת נטילת 

 (.P-value=0.795של הנהגים הצעירים. השערה זו אוששה )

מעיד  1ניתן לראות את התפלגות המשיבים בדיווח על נטילת סיכונים )הציון  111איור ב

על מיקוד שליטה פנימי כלומר השליטה במאורעות בדרך תלויים במידה רבה בנהג עצמו 

מעיד על מיקוד שליטה חיצוני כלומר התלות הינה במידה רבה בגורמים  5בעוד שהציון 

 חיצוניים כגון נהגים אחרים או גורל(

שאלות הבוחנות את ההשפעה של מיקוד השליטה  17זוהי תכונת אישיות המורכבת מ 

הנתפס )פנימי או חיצוני( של  הנהג על ההסתברות למעורבות בתאונות דרכים. במילים 

שליטה  -אחרות,  עד כמה ההסתברות למעורבות בתאונת דרכים תלויה בעצמי , כלומר 

לי, התנהגות הנהיגה שלי(  לעומת גורמים שאינם ומיקוד פנימיים )כמו כישורי הנהיגה ש

תלויים בי, כלומר, מיקוד ושליטה חיצוניים  )כמו התנהגות הנהיגה של אחרים, כשל 

 חיצוני  או גורל : כשל טכני ברכב, מזג האוויר(.

מיקוד שליטה פנימי קשור בד"כ לנהיגה אחראית יותר, פחות נסמכים על טכנולוגיות. ראו 

 .Özkan & Lajunen (2005)ל כל ההתפתחויות אצל סקירה טובה ע

וסטיית תקן  3.2גם במאפיין של נטילת סיכונים ההתפלגות נראית נורמלית עם ממוצע 

1.6. 
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 (N=250התפלגות ציוני נטילת הסיכונים של הנהגים ) – 111איור 

 

 

 אקלים ומוטיבציה בבטיחות בדרכים

אקלים ומוטיבציה נועדו לבחון את הגישות והעמדות של הנהגים הצעירים שאלות מסוג 

כלפי סוגיות בבטיחות בדרכים. כיצד הם תופסים את נושא הבטיחות בנהיגה והאם סוגי 

 ההתערבות השונים השפיעו על הגישות שלהם ביחס לנושא.

לים נבדקה ההשערה שאין הבדלים בין קבוצות ההתערבות השונות בשאלות מסוג אק

 (.P-value=0.468ומוטיבציה של הנהגים הצעירים. השערה זו אוששה )

 אקלים

 1ניתן לראות את התפלגות ממוצע הציונים של התגובות בנושא אקלים )הציון  112איור ב

מעיד על אקלים חיובי  5מעיד על אקלים שלילי ביחס לבטיחות בדרכים בעוד שהציון 

 ביחס לבטיחות(
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 (N=250התפלגות ציוני אקלים בבטיחות בדרכים ) – 112איור 

להתפלגות ממוצע הציונים של המשיבים בנושא אקלים יש צורה של התפלגות נורמלית 

 . 0.84וסטיית תקן  3.2עם ממוצע 

 מוטיבציה

 מציג את התפלגות ציוני המוטיבציה של נהגים צעירים בשאלוני הסיום. 113איור 

 

 התפלגות ציוני המוטיבציה של הנהגים הצעירים – 113איור 

ורה של התפלגות נורמלית להתפלגות ממוצע הציונים של המשיבים בנושא אקלים יש צ

 0.81וסטיית תקן  3.4עם ממוצע 
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 השוואה של שאלות אקלים ומוטיבציה עם שאלון הפתיחה

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות שהתקבלו לגבי אקלים בשאלון 

(, כלומר P-value=0.103הפתיחה לעומת שאלון הסיום. לא ניתן לדחות את השערה זו )

של הנהגים לאקלים לא השתנתה באופן מובהק לאחר שלב ההתערבות. עם ההתייחסות 

ניתן להבחין שהפעמון של ההתפלגות הנורמלית בשאלון הפתיחה נוטה  114איור זאת, ב

( לעומת ההתפלגות של שאלוני הסיום שנוטה 3.09לים השלילי )ממוצע יותר לכיוון האק

 (.3.22יותר לכיוון המוטיבציה הגבוהה )ממוצע 

 

 התפלגות ציוני אקלים בשאלוני פתיחה וסיום – 114איור 

אותה ההשערה נבדקה לגבי שאלות המוטיבציה ביחס לבטיחות בדרכים. לא נמצאו 

( והממוצעים היו P-value=0.995מובהקים בין שאלון הפתיחה לשאלון הסיום )הבדלים 

 (.3.36זהים )

 נתונים מזווגים

שאלות של מוטיבציה הופיעו גם בשאלון הפתיחה וגם בשאלון  4-שאלות של אקלים ו 5

הסיום. נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות של כל נהג בנושא 

-Pשאלון הפתיחה מול שאלון הסיום. השערה זו לא נדחתה )מוטיבציה בבטיחות ב

Value=0.902 כלומר לא נמצאו הבדלים במוטיבציה של הנהגים בין התשובות בשאלון ,)

 הפתיחה לעומת הסיום.

בנוסף, נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות של כל נהג בנושא אקלים 

-Pם. נמצא שלא ניתן לדחות את ההשערה )בבטיחות בשאלון הפתיחה מול שאלון הסיו

Value=0.053מובהקים בין התשובות שענו נהגים בנושא אקלים  (, כלומר נמצאו הבדלים

( היה נמוך יותר 3.10בשאלון הפתיחה לעומת הסיום. ממוצע הציונים בשאלון הפתיחה )
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ת יותר (, כלומר הנהגים הראו גישה חיובי3.22מאשר ממוצע הציונים בשאלון בסיום )

ביחס לבטיחות בדרכים בשאלון הסיום. על מנת להבין האם אפשר לשייך את ההבדלים 

בנושא אקלים לקבוצות התערבות מסוימות, נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין 

התשובות של הנהגים בנושא אקלים בשאלון הפתיחה מול שאלון הסיום לכל קבוצת 

-Pל השתקת ההודעות היו הבדלים מובהקים )התערבות בנפרד. נמצא שרק בקבוצה ש

value=0.025( ממוצע הציונים בשאלון הפתיחה ,)היה נמוך מאשר בשאלון הסיום 3.07 )

(. כלומר נהגים שסוג ההתערבות שלהם היה השתקת הודעות הראו גישה חיובית 3.34)

 יותר ביחס לבטיחות בדרכים בשאלון הסיום לעומת הפתיחה.

 

דפוסי שימוש –ות שלב ההתערב 6.7.4  

 

שאלות שנועדו לבחון את הדיווח על דפוסי השימוש של הנהגים  10בשאלון הסיום נכללו 

הצעירים בסמארטפון בזמן תקופת הניטור ולבדוק האם יש הבדלים בין נהגים שהיו 

חשופים לסוגי ההתערבויות השונים. מדד הפקטור חושב על פי ממוצע הציונים, הסקלה 

ובחלק מהשאלות נעשה היפוך של סולם התשובות בשל הניסוח ההפוך  5עד  1-הינה מ

של השאלה ובאופן שיתאימו לשאר השאלות במדד.  ציון נמוך מעיד על שימוש מועט 

בסמארטפון בעת נהיגה )מספר נגיעות, קריאה וכתיבה( ואילו ציון גבוה מעיד על שימוש 

   גבוה בסמארטפון.

 

 (N=250התפלגות של ציוני דפוסי השימוש בזמן תקופת ההתערבות ) - 115איור 

ההתפלגות נראית כהתפלגות נורמלית, הממוצע של ציוני דפוס השימוש בזמן ההתערבות 

 . 0.37עם סטיית תקן  2.67הוא 

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות שהתקבלו לגבי דפוסי השימוש של 

(, כלומר P-value=0.00018ההתערבות השונות. השערה זו נדחתה ) הנהגים בקבוצות

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8

 )
%

(
ם

בי
שי

מ

ציונים



247 
 

נמצאו הבדלים בדפוסי השימוש בסמארטפון של הנהגים בקבוצות התערבות 

 שונות.

בנוסף נתבקשו הנהגים לענות על שתי שאלות שמתייחסות לטכנולוגיה של ההתערבות 

ההתערבות. נבדקה ולמידת התפקוד של הסמארטפון )מהירות( וצריכת הסוללה בזמן 

ההשערה שאין הבדלים בין הקבוצות )כולל קבוצת הביקורת( בהתייחס לתפקוד 

שלא היו הבדלים מובהקים מכאן (, P-value=0.374הסמארטפון. השערה זו אוששה )

 בהשפעה של סוגי הטכנולוגיות על התפקוד של הסמארטפונים.

גים בין קבוצות ההתערבות מכיוון שנמצאו הבדלים מובהקים בדפוסי השימוש של הנה

בזמן הניסוי, נבדקו הבדלים בין כל שתי קבוצות כדי לנסות ולהבין למי מבין ההתערבויות 

 הייתה השפעה מובהקת על דפוסי ההתנהגות של הנהגים. 

 (Controlקבוצת הביקורת )

קבוצת הביקורת נוטרה במשך כל תקופת הניסוי אולם הנהגים הצעירים שהיו שייכים 

מציג את  116איור ה זו לא קיבלו שום טיפול או התערבות במשך כל אותה תקופה. לקבוצ

 התפלגות הציונים של דפוסי השימוש של קבוצת הביקורת.

 

 (N=61התפלגות של ציוני דפוסי השימוש של קבוצת הביקורת ) – 116איור 

ממוצע הציונים . 0.29עם סטיית תקן של  2.76ממוצע הציונים של קבוצת הביקורת הינו 

של קבוצת הביקורת דומה לזה של הקבוצות שקבלו משוב אישי ושל קבוצת 

הנהגים הצעירים, גם הממשק הקולי. יתכן והדבר מצביע על כך שעצם הניטור של 

ללא כל התערבות, השפיעה על דפוסי השימוש שלהם. נדחתה ההשערה שאין 

הבדל מובהק בין קבוצת הביקורת לקבוצה שהשתמשה באפליקציית השתקת 

 ההודעות והשתקת ההודעות עם הודעה חוזרת.

 (Protextmeהשתקת הודעות )

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1

1
.2

1
.4

1
.6

1
.8 2

2
.2

2
.4

2
.6

2
.8 3

3
.2

3
.4

3
.6

3
.8 4

4
.2

4
.4

4
.6

4
.8

ם 
בי

שי
מ

)%
(

ציונים



248 
 

טכנולוגיית התערבות של השתקת הודעות היא טכנולוגיה שמשתיקה צלילים ומסתירה 

מציג את התפלגות  117איור ויזואלית של התראות שנכנסות לסמארטפון בזמן נהיגה. 

 הציונים של דפוסי ההתנהגות של הקבוצה שסוג ההתערבות שלה היה השתקת התראות.

 

התפלגות של ציוני דפוסי השימוש של קבוצת השתקת ההתראות  - 117איור 

(N=45) 

 .0.37עם סטיית תקן של  2.54ממוצע הציונים הינו 

 (Protextmeרת )השתקת הודעות עם הודעה חוז

הטיפול שקבלה קבוצת נהגים זו הייתה השתקה של צלילים והופעה ויזואלית בזמן קבלת 

התראות ובנוסף נשלחה ממכשיר הסמארטפון שלהם הודעה חוזרת שיידעה את השולח 

מציג את התפלגות הציונים של דפוסי ההתנהגות של  118איור  כי הנמען עסוק בנהיגה.

 הקבוצה שסוג ההתערבות שלה הייתה השתקת הודעות ושליחת הודעה חוזרת לנמען.
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התפלגות של ציוני דפוסי השימוש של קבוצת השתקת ההתראות  - 118איור 

 (N=54והודעה חוזרת )

 .0.36עם סטיית תקן של  2.54ממוצע הציונים הינו 

 

 (BAZZממשק קולי )

לקבוצת הנהגים שהשתמשה בממשק הקולי הייתה אפשרות לטפל בהודעות נכנסות 

מציג את ההתפלגות של ציוני דפוס השימוש  119איור   באמצעות ממשק קולי.

 בסמארטפון של הקבוצה שהשתמשה בממשק הקולי.

 

 (N=46התפלגות של ציוני דפוסי השימוש של קבוצת הממשק הקולי ) - 119איור 

 .0.32עם סטיית תקן של  2.79ממוצע הציונים הינו 

 משוב אישי 

 המשתתפים בקבוצה זו קיבלו משוב תקופתי על השימוש שלהם בסמארטפון בזמן נהיגה.

 לו משוב אישי תקופתי.מציג את התפלגות ציוני דפוס ההתנהגות של נהגים שקיב 120איור 
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התפלגות של ציוני דפוסי השימוש של הקבוצה שקבלה משוב אישי  - 120איור 

(N=44) 

 .0.44עם סטיית תקן של  2.70ממוצע הציונים הינו 

נראה כי בשתי קבוצות ההתערבות כשבוחנים כל אחת מקבוצות ההתערבות בנפרד, 

שהשתמשו באפליקציית השתקת ההודעות או השתקת ההודעות עם הודעה 

)ציונים נמוכים  לעומת הקבוצות האחרות 8%-חוזרת ממוצע הציונים נמוך בכ

מוצגים הממוצעים  23טבלה פון בעת נהיגה(. במעידים על שימוש מצומצם יותר בסמארט

 וסטיות התקן של קבוצות ההתערבות.

 סטיית תקן ממוצע ציונים קבוצת התערבות

 0.32 2.79 ממשק קולי

 0.29 2.76 ביקורת

 0.37 2.54 השתקת הודעות 

השתקת הודעות + הודעה 

 חוזרת

2.54 0.36 

 0.44 2.70 משוב אישי

 ממוצע ציונים וסטיית תקן של קבוצות ההתערבות בזמן הניטור – 23טבלה 

מציג את התפלגות ציוני המשיבים בשתי הקבוצות של השתקת ההודעות מול  121איור  

קבוצת הביקורת. שתי ההתפלגויות, של השתקת ההודעות והשתקת ההודעות עם הודעה 

ן לראות שבקבוצת חוזרת, דומות מבחינת הממוצע וסטיית התקן שלהן. לעומתן נית

הביקורת יש הזזה של ההתפלגות לכיוון הציונים הגבוהים שמשמעותם שימוש יותר רחב 

 בסמארטפון בעת נהיגה.
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התפלגות ציוני דפוסי השימוש בקבוצות השתקת ההודעות ובקבוצת  – 121איור 

 הביקורת 

 

תשימוש בסמארטפון בנהיגה לאחר ההתערבו 6.7.5  

  

 דפוסי שימוש 

שאלות נועד לבחון את דפוסי ההתנהגות של הנהגים הצעירים עם תום  20מקבץ של 

הניסוי ולאחר תקופת ההתערבות. השאלות נועדו לבדוק האם קיימים הבדלים בין נהגים 

 שקיבלו סוגי טיפולים שונים בדפוסי השימוש שלהם בסמארטפון.

מציג את התפלגות ציוני דפוסי ההתנהגות של הנהגים הצעירים לאחר תום  122איור 

 תקופת ההתערבות. 
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 (N=250התפלגות של ציוני דפוסי השימוש לאחר תקופת ההתערבות ) - 122איור 

ההתפלגות נראית כהתפלגות נורמלית, הממוצע של ציוני דפוס השימוש לאחר 

. מיקום הפעמון של ההתפלגות והממוצע 0.63עם סטיית תקן  2.40ההתערבות הוא 

צעירים מעידים על ( מצביעים על כל שהנהגים ה3הנמוך יחסית )ציון אמצע הסקלה הוא 

 עצמם שהם משתדלים פחות לעסוק בסמארטפון בזמן נהיגה.

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות שהתקבלו לגבי דפוסי השימוש של 

-Pהנהגים לאחר ההתערבות בקבוצות ההתערבות השונות. השערה זו נדחתה )

value=0.050 רטפון של הנהגים נמצאו הבדלים בדפוסי השימוש בסמא(, כלומר

 .בקבוצות התערבות שונות

. t-testכדי לבחון מי מקבוצות ההתערבות שונה באופן מובהק נעשתה סדרה של מבחני 

באפליקציית הממשק הקולי הייתה שונה  קבוצת ההתערבות שהשתמשהנמצא כי 

בין  p-valueמציגה את הממוצעים וערכי  24טבלה . באופן מובהק מיתר הקבוצות

 קבוצת הממשק הקולי לשאר קבוצות ההתערבות.

 p-value ממוצע ציונים קבוצת התערבות

ביחס לקבוצת הממשק 

 הקולי

  2.63 ממשק קולי

 0.014 2.33 ביקורת

 0.003 2.26 השתקת הודעות 

השתקת הודעות + הודעה 

 חוזרת

2.39 0.040 

 0.107 2.41 משוב אישי

 הבדלים בין דפוסי השימוש של קבוצות ההתערבות – 24טבלה 
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ממוצע הציונים של קבוצת הממשק הקולי גבוה ושונה באופן מובהק מקבוצת הביקורת 

מצביע על כך שלאחר תום תקופת הניתור ומשתי הקבוצות של השתקת ההודעות. הדבר 

הנהגים הצעירים שהשתמשו בממשק הקולי, העידו על עצמם שהם עוסקים יותר 

בסמארטפון בעת נהיגה. יתכן והסיבה לתוצאה זו היא שהצעירים שהשתמשו באפליקציית 

הממשק הקולי בזמן הניסוי המשיכו לקבל ולהוציא הודעות ושיחות באמצעות 

קרון של אפליקציית הממשק הקולי לא מנע מהנהגים להשתמש האפליקציה. העי

בסמארטפון בזמן נהיגה אלא המיר את אופן השימוש להודעות והוראות קוליות שאמורות 

 להסית פחות את תשומת הלב של המשתמשים מהנהיגה.

 קריאת וכתיבת הודעות בזמן נהיגה

שעוסקות בכתיבת בהפרדת השאלות שעוסקות בקריאת הודעות בעת נהיגה לאילו 

הודעות בעת נהיגה נראו גם הבדלים בין קבוצת הממשק הקולי לשאר קבוצות 

רבות של קבוצות ההתע p-valueמציגה את ממוצע הציונים וערכי  25טבלה ההתערבות. 

 בהתייחס לקריאת הודעות וכתיבת הודעות בעת נהיגה.

 קבוצת

 התערבות

ממוצע 

 ציונים

קריאת 

 הודעה

p-value 

ביחס לממשק 

 הקולי

 קריאת הודעה

ממוצע 

 ציונים

כתיבת 

 הודעה

p-value 

ביחס לממשק 

 הקולי

 כתיבת הודעה

  2.49  2.60 ממשק קולי

 0.012 2.13 0.056 2.33 ביקורת

 0.005 2.06 0.026 2.26 השתקת הודעות 

 השתקת הודעות +

 הודעה חוזרת 
2.34 0.060 2.17 0.027 

 0.298 2.31 0.161 2.38 משוב אישי

הבדלים בין דפוסי השימוש של קבוצות ההתערבות בקריאת וכתיבת  - 25טבלה 

 הודעות

נסיעה, קבוצת ההתערבות של הממשק בשני המקרים, קריאת וכתיבת הודעות הזמן 

. 25טבלה הקולי שונה באופן מובהק ממרבית קבוצות ההתערבות כפי שניתן לראות מ

 כלומר, הם נוטים לקרוא יותר ולכתוב יותר כנראה מאותן סיבות שהוזכרו קודם לכן.

ממוצע הציונים של השאלות של קריאת הודעות גבוה מזה של כתיבת ההודעות  

עירים נוטים לכתוב בכל קבוצות ההתערבות. הדבר מצביע על כך שהנהגים הצ

 פחות הודעות בממוצע מאשר לקרוא אותן.  

 שימוש באפליקציות

למשתמשים הוצגו שתי שאלות שמתייחסות למידת השימוש שלהם באפליקציות בזמן 

נהיגה. אפליקציה אחת הייתה אפליקציית ניווט והאפליקציה השנייה הייתה אפליקציית 

נמצאו בין שלוש האפליקציות שהיו בשימוש מוסיקה או בידור. שתי האפליקציות הללו 

בתדירות הגבוהה ביותר על פי תגובות המשיבים בשאלון הפתיחה )ניווט, שיחות 

 ומוסיקה/בידור(.
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( גבוה מזו של אפליקציית 3.85ממוצע הציונים של השימוש באפליקציית הניווט )

וט. נבדקה (, דבר שמצביע על שימוש תדיר יותר באפליקציית הניו3.35המוסיקה )

ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות שהתקבלו לגבי השימוש באפליקציות 

כלומר לא נמצאו (, P-value=0.364בקבוצות ההתערבות השונות. השערה זו אוששה )

הבדלים בדפוסי השימוש באפליקציות הניווט והמוסיקה של הנהגים בקבוצות 

 .התערבות שונות

 עות בזמן נהיגהיוזמה ומענה לשיחות והוד

בנוסף לדיווח על השימוש בסמארטפון בזמן נסיעה, נשאלו המשתתפים שלוש שאלות על 

יוזמה בהוצאת שיחות, כתיבת הודעות ושליחת הודעות קוליות לעומת שלוש שאלות על 

מענה לשיחות, קריאה ושמיעת הודעות נכנסות. מטרת השאלות הייתה לבחון את 

 בוצות ההתערבות השונות.הבדלים בין יוזמה ומענה בק

נמצא כי בממוצע הנהגים הצעירים מעידים על עצמם שהם פחות יוזמים הוצאת 

( ונוטים יותר להגיב לשיחות או הודעות 1.89שיחות או הודעות )ציון ממוצע 

 (.2.49נכנסות )ציון ממוצע 

מבחינת ההבדלים בין קבוצות ההתערבות, בשלוש השאלות שמתייחסות ליוזמה 

למרות שלמשתמשים בממשק הקולי יש ציונים גבוהים ההבדלים פחות מובהקים 

 .26טבלה כפי שניתן לראות מ משאר קבוצות ההתערבות והמובהקות היא גבולית

גם בשלוש השאלות שמתייחסות למענה נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין 

בוצעו כדי  t-test(. סדרה של מבחני p-value=0.054הקבוצות אולם השערה זו נדחתה )

מציגה את ממוצע הציונים  26טבלה לבחון את ההבדלים בין כל שתי קבוצות התערבות. 

 וההבדלים בין קבוצות ההתערבות בשאלות היוזמה ובשאלות המענה.

 קבוצת

 התערבות

ממוצע 

 ציונים

 יוזמה

p-value 

ביחס לממשק 

 הקולי

 יוזמה

ממוצע 

 ציונים

 מענה

p-value 

ביחס לממשק 

 הקולי

 מענה

  2.81  2.11 ממשק קולי

 0.035 2.45 0.089 1.84 ביקורת

 0.003 2.29 0.042 1.79 השתקת הודעות 

 השתקת הודעות +

 הודעה חוזרת 
1.88 0.122 2.48 0.053 

 0.049 2.45 0.150 1.86 משוב אישי

 הבדלים בין יוזמה ומענה לשיחות והודעות של קבוצות ההתערבות - 26טבלה 

שהציונים הממוצעים של יוזמת שיחות  26טבלה כפי שהוזכר קודם לכן, ניתן לראות גם ב

וצות ההתערבות, נמוכים באופן עקבי מהציונים שהתייחסו למענה. הדבר והודעות בכל קב

מעיד על כך שהמשתתפים יזמו פחות שיחות והודעות ויותר הגיבו אליהם כאשר הם 

 נכנסו.

גם ממוצע הציונים של משתמשי הממשק הקולי גבוה באופן עקבי ושונה באופן מובהק 

סוג התערבות השפיעה באופן  משאר קבוצות ההתערבות. המסקנה שעולה היא שכל
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שונה של המשתמשים שלה. בשתי הקבוצות שהשתמשו בהשתקת הודעות, האפליקציה 

מנעה כניסת הודעות ובאופן זה גם צמצמה את התגובה והמענה להודעות. משתמשי 

הממשק הקולי לא נמנעו או צמצמו את השימוש בסמארטפון אלא למדו לעשות זאת 

ת ההתעסקות שלהם במכשיר. התוצאות הללו מתייחסות בצורה "נכונה" שמפחיתה א

לתקופה שאחרי ההתערבות כאשר הנהגים הפסיקו להשתמש באפליקציות השונות. אף 

על פי כן, ניתן לראות שההשפעה של ההתערבות עדיין נותנת את אותותיה בהתנהגות של 

 הנהגים ביחס לשימוש בסמארטפון גם לאחר סיום הניסוי. 

 לון פתיחההשוואה מול שא

מבין השאלות שהופיעו בסעיפים הקודמים, שמונה שאלות שמתייחסות לדפוסי השימוש 

בסמארטפון ניתנו למשתתפים גם השאלון הפתיחה וגם בשאלון הסיום. שלוש שאלון 

התייחסו ליוזמה בהוצאת שיחות והודעות, שלוש שאלות במענה לשיחות, שמיעה וקריאת 

 לשימוש באפליקציות. הודעות ושתי שאלות שמתייחסות

נבדקה ההשערה שלא קיימים הבדלים בין כל שתי שאלות זהות בשאלון הפתיחה והסיום 

עבור שמונה השאלות השונות נעו בין  P-valueאולם לא ניתן לדחות את השערה זו. ערכי 

 .0.961-ל 0.078

 נתונים מזווגים

לשיחות והודעות בסמארטפון מדגמים מזווגים נבדקו בשמונת השאלות של יוזמה ומענה 

בזמן נהיגה. נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין התשובות של כל נהג בנושא 

-Pיוזמה ומענה בשאלון הפתיחה מול שאלון הסיום. השערה זו לא נדחתה )

Value=0.382 כלומר לא נמצאו הבדלים בהתייחסות של הנהגים ליוזמה ומענה לשיחות ,)

 יחה והסיום.והודעות בשאלון הפת

 

 נגיעות במסך בזמן נהיגה

במהלך הניסוי נוטרו כל משתמשי קבוצות ההתערבות וקבוצת הביקורת באמצעות 

טכנולוגיה שתעדה את מספר הנגיעות שלהם בסמארטפון. בשאלוני הסיום הנהגים 

התבקשו להעריך את מספר הנגיעות הממוצע שלהם במהלך נסיעה טיפוסית. נסיעה 

מנהג לנהג ולכן היה צפוי להתקבל טווח רחב של מספרי נגיעות במסך. טיפוסית משתנה 

( העריכו שהם לא נגעו בסמארטפון יותר 68%עם זאת, נמצא שמרבית הנהגים הצעירים )

פעמים במהלך נסיעה טיפוסית. מספר הנגיעות הממוצע שעליו דיווחו הנהגים היה  10-מ

ת, כלומר מחצית מהנהגים דווחו על פחות נגיעו 8( והחציון המחושב היה 28.2)ס.ת.  16.3

 נגיעות. 8-מ

 מציג את ההתפלגות המצטברת של מספר הנגיעות כפי שדווחו הנהגים. 123איור 
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התפלגות מצטברת של מספר נגיעות במהלך נסיעה טיפוסית  – 123איור 

(N=250) 

איור נגיעות. לכן ב 50-יווחו על לא יותר מד 95%-ניתן לראות מההתפלגות המצטברת שכ

 נגיעות. 50בחרנו להציג את התפלגות של  124

 

 (N=250התפלגות מספר הנגיעות במהלך נסיעה טיפוסית ) – 124איור 
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 באופן דומה נתבקשו הנהגים להעריך את מהירותם המקסימלית שבה הם נגעו במסך

המהירות הממוצעת המקסימלית שאותה העריכו הנהגים בעת נהיגה   הסמארטפון.

כלומר כמחצית קמ"ש  70(. החציון של המהירויות היה 38.6קמ"ש )ס.ת.  70.1הייתה 

מציג את  125איור  קמ"ש. 70-מהמשיבים דיווחו שנגעו במסך במהירות הגבוהה מ

 ההתפלגות המצטברת של המהירות המקסימלית שבה נגעו הנהגים במסך הסמארטפון.

 

התפלגות מצטברת של המהירות המקסימלית שבה נגעו הנהגים  – 125איור 

 (N=250בסמארטפון )

מציג את התפלגות המהירויות המקסימליות שבה נגעו הנהגים במסך  126איור 

הסמארטפון. נראה שיש ריכוז מהירויות בעיקר סביב מהירויות מקסימליות מותרות, למשל 

קמ"ש שהם מהירויות הנסיעה המותרות באזור עירוני וריכוז נוסף  40-60סביב קיים ריכוז 

 קמ"ש שמתייחס כנראה לדרכים בין עירוניות. 100-120סביב 
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התפלגות המהירות המקסימלית שבה נגעו הנהגים במסך הסמארטפון  – 126איור 

(N=250) 

 השוואה מול שאלוני פתיחה

השאלות של מספר הנגיעות בסמארטפון בנסיעה טיפוסית והערכת המהירות שתי 

המקסימלית שבה הנהג נגע במסך הסמארטפון הוצגו גם בשאלון הפתיחה. במהלך 

 תקופת ההתערבות נוטרו מספר הנגיעות במסך באופן אובייקטיבי באמצעות הטכנולוגיה.

יעות במסך הסמארטפון נבדקה ההשערה שלא קיימים הבדלים בין הערכת מספר הנג

במשך נסיעה טיפוסית בין שאלון פתיחה לשאלון סיום. הערכת ממוצע הנגיעות של נהג 

נגיעות בשאלון  17.2נגיעות לעומת  16.3במהלך נסיעה טיפוסית בשאלון הסיום היה 

(. להערכת מספר הנגיעות p-value=0.772הפתיחה, אולם ההבדלים לא היו מובהקים )

י היו כפי הנראה שתי השפעות מנוגדות. מתוצאות הניטור בזמן הניסוי לאחר תום הניסו

נראה שהערכת מספר הנגיעות בשאלון הפתיחה הייתה הערכת חסר לעומת מספר 

הנגיעות האמיתי. לחלק מהמשתתפים, בעיקר לקבוצת המשוב האישי, הייתה הערכה 

יווח של מספר הנגיעות יותר אובייקטיבית לגבי מספר הנגיעות שלהם כיוון שהם קיבלו ד

במהלך כל נסיעה. כתוצאה מכך, הערכת מספר הנגיעות שלהם לאחר הניסוי הייתה 

גבוהה יותר, אם כי לא באופן מובהק. מנגד, ההתערבויות השונות במהלך הניסוי גרמו 

 להורדה במספר הנגיעות בסמארטפון של כל המשתתפים.

הערכת המהירות המקסימלית שבה במקביל נבדקה ההשערה שלא קיימים הבדלים בין 

נגעו הנהגים הצעירים במסך בין שאלון הפתיחה לשאלון הסיום. גם במקרה זה לא היה 

 (.p-value=0.214ניתן לדחות את ההשערה )

 נתונים מזווגים

מדגמים מזווגים נבדקו בשאלה של הערכת מספר הנגיעות בסמארטפון והערכה של 

גים נגעו בסמארטפון. נבדקה ההשערה שאין מהירות הנסיעה המקסימלית שבה הנה
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הבדלים מובהקים בין ההערכה של מספר הנגיעות של הנהגים בסמארטפון בשאלון 

(, כלומר לא נמצאו P-Value=0.121הפתיחה מול שאלון הסיום. השערה זו לא נדחתה )

 הבדלים בהערכת מספר הנגיעות בסמארטפון בשאלון הפתיחה והסיום.

ערה שאין הבדלים מובהקים בין ההערכה של ההערכה של המהירות בנוסף, נבדקה ההש

המקסימלית שבה הנהגים נגעו בסמארטפון בשאלון הפתיחה מול שאלון הסיום. השערה 

(, כלומר לא נמצאו הבדלים בהערכת המהירות P-Value=0.163זו לא נדחתה )

 המקסימלית שבה הנהגים נגעו בסמארטפון בשאלון הפתיחה והסיום.

 

סיכום 6.7.6  

 

פרק זה עסק  בדפוסי השימוש המדווחים בסמארטפון בזמן ולאחר ההתערבות ובאיזה 

אופן השפיעו עליהם ההתערבויות השונות במחקר. השאלונים הועברו למשתתפים בתום 

תקופת הניסוי  והם כללו שאלות של מאפיינים אישיותיים, הרגלי השימוש בסמארטפון 

קופת הניטור הסופית. שאלון הסיום גם בחן האם יש שינוי בזמן תקופת ההתערבות ובת

בעמדות ובגישות המשתתפים כלפי הסחת הדעת של הסמארטפון והשפעתו על רמת 

הבטיחות בעת נהיגה יחסית לשאלוני הפתיחה בנוסף נועד לבדוק האם חלוקת 

 המשתתפים בניסוי לקבוצות ההתערבות הייתה אקראית והומוגנית.

נהגים צעירים שהיו לאחר תקופת הליווי הראשונית  250מו במלואו את השאלון השלי

שנים. קבוצת הנהגים חולקו לקבוצת ביקורת  17-24שלהם )שלושה חודשים( בגילאים 

ולארבע קבוצות  התערבות שונות. כל הקבוצות נוטרו לפני, בתקופת ההתערבות )למעט 

 קבוצה אחת( וכחודש לאחריה.

ישיותיים; התמכרות, שליטה, אקלים ומוטיבציה, לא נמצאו בשאלות בנושא מאפיינים א

הבדלים מובהקים בין קבוצות ההתערבות. בדפוסי השימוש של הנהגים בסמארטפון בזמן 

ההתערבות נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות השונות. ממוצע הציונים של שתי הקבוצות 

ה חוזרת היה נמוך שההתערבות שלהן הייתה השתקת הודעות והשתקת הודעות עם הודע

משלוש הקבוצות האחרות, דבר שמעיד על שימוש מצומצם יותר בסמארטפון בעת  8%-בכ

נהיגה. הממוצעים של משתמשי הממשק הקולי וקבוצת הביקורת היו הגבוהים ביותר 

ודומים, ההנחה היא שהמשתתפים בשתי הקבוצות המשיכו לקבל ולשלוח הודעות. 

אישי היה מעט יותר נמוך אבל לא שונה באופן  הממוצע של הקבוצה שקבלה משוב

מובהק מהשתיים הקודמות. מבחינת ההשפעה של סוגי הטכנולוגיות על תפקוד 

 הסמארטפונים, לא נמצאו הבדלים מובהקים.

בחודש שלאחר תקופת ההתערבות )תקופת הניטור הסופי( קיימים הבדלים מובהקים 

הקולי ליתר הקבוצות. ממוצע הציונים בדפוסי השימוש בסמארטפון בין קבוצת הממשק 

של ההתערבות מסוג הממשק הקולי גבוה באופן מובהק מיתר הקבוצות. אפליקציית 

הממשק הקולי לא מנעה מהנהגים להשתמש בסמארטפון בזמן נהיגה אלא המירה את 

אופן השימוש להודעות והוראות קוליות שאמורות להסית פחות את תשומת הלב של 

יגה. כתוצאה מכך נראה שהממוצע הגבוה יחסית של משתמשי המשתמשים מהנה

בממשק הקולי נבע מהייעוד השונה של השימוש באפליקציה, שלא גרם להם להפחית את 

 ההתעסקות על הסמארטפון.
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לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות ההתערבות בדפוסי השימוש באפליקציות ניווט 

שהם פחות קוראים הודעות מאשר כותבים אותן, ומוסיקה אולם הנהגים העידו על עצמם 

ככל הנראה בשל תשומת הלב הנדרשת לכתיבת הודעה. ביוזמה להוצאת שיחות והודעות 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מרבית הקבוצות אולם בשאלות שהתייחסו למענה 

לשיחות והודעות היו הבדלים מובהקים בין משתמשי הממשק הקולי לכל קבוצות 

בות. גם בשאלות מהסוג הזה הממוצע של משתתפי הממשק הקולי היה גבוה ההתער

באופן מובהק משאר הקבוצות, הסיבה היא כפי הנראה שזוהי הקבוצה היחידה שהוצעה 

 לה חלופה קולית למענה וכתיבת הודעות.

שאלות של אקלים ומוטיבציה של הנהגים הצעירים, יוזמה ומענה לשיחות והודעות ומספר 

בסמארטפון הוצגו למשתתפים גם בשאלון הפתיחה וגם בשאלון הסיום. בניתוח נגיעות 

השאלון של מדגמים מזווגים נמצאו הבדלים מובהקים  בתשובות שענו משתתפי קבוצת 

 ההתערבות של השתקת הודעות בשאלון הפתיחה מול שאלון הסיום.
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וםניתוח שאלות פתוחות בשאלוני הסי 6.7.7   

 

 הקדמה

הנוכחי מבצע ניתוח של שתי שאלות פתוחות שניתנו למשתתפים כחלק משאלוני  הפרק

הסיכום שהועברו בסיום ניסוי השטח במחקר. השאלה הראשונה עסקה בחוויית 

ההשתתפות במחקר )חיובית ושלילית( והשאלה השנייה עסקה באופן שבו המשתתפים 

וח מתבסס על ניתוח תופסים את ההשפעה העתידית עליהם של ההשתתפות במחקר. הד

תשובות פתוחות )בניכוי תשובות ריקות,  500-תשובות לכל שאלה, ובסך הכל כ 250-כ

משתתפים  61"לא יודע", תשובות לא ענייניות וכיוצא באלה(, לפי החלוקה הבאה: 

 45משתתפים בקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת,  54בקבוצת הביקורת, 

 46-משתתפים בקבוצת המשוב האישי ו 44אות, משתתפים בקבוצת השקטת ההתר

 משתתפים בקבוצת הממשק הקולי.

 

 שיטת ניתוח התשובות

התשובות נותחו לפי שיטת ניתוח התוכן האיכותני. ניתוח תוכן הינו שיטה למחקר 

טקסטים ולא אנשים, באופן שמנסה לנתח את המשמעות של הדברים בצורה שיטתית, 

זרים על עצמם. מדובר בתהליך אנליטי שמנסה להקנות תוך זיהוי דפוסים שונים שחו

משמעות, פרשנות והכללה לתופעות השונות שעולות מן הטקסט. הניתוח נערך בחמישה 

 שלבים:

חוויית ההשתתפות מחד  –בשלב הראשון חולקו התשובות לפי השאלות בשאלון הסיכום 

 רד.גיסא ותפיסת ההשפעה מאידך גיסא. כל קבוצת תשובות נותחה בנפ

בשלב השני, זוהו וסומנו מילים החוזרות על עצמן בטקסטים, לפי המשמעות שלהן. כמו 

 כן, זוהו נושאים שונים שעולים בטקסט וסומנו כקטגוריות/דפוסים.

בשלב השלישי, חולקו הציטוטים בין הקטגוריות/דפוסים שזוהו. ציטוטים שונים בהחלט 

 כך נעשה לגבי כלל התשובות שהופיעו. היו יכולים להשתייך למספר קטגוריות שונות.

בשלב הרביעי, נערך מעבר נוסף על הקטגוריות השונות. ציטוטים שנמצא בעיון נוסף 

שאינם חלק מהדפוס שהקטגוריה מעבירה נמחקו או הועברו למקום אחר, נבדק אם קיים 

ו נבנ –ייצוג חזק יותר לקבוצות התערבות מסוימות בקטגוריות שונות ובמקרה הצורך 

 קטגוריות חדשות, אוחדו קיימות או פוצלו.

בשלב החמישי נערך הניתוח על סמך הקטגוריות שזוהה, גודלן ובולטותן בתשובות 

 המשתתפים.

 

 ממצאי הניתוח: השאלה הפתוחה הראשונה הנוגעת לחוויית ההשתתפות במחקר

השאלה הפתוחה הראשונה שהופיעה למשתתפים היתה: "אנא תאר את חוויית 

חיובית ושלילית(". המענה על  –פות שלך במחקר )ציין כל חוויה שעולה בראשך ההשתת
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שאלה זו יכול להראות מהו הדבר, או הדברים המרכזיים, שהמשתתפים במחקר זכרו, 

ולדעתם עיצבו את חוויית ההשתתפות שלהם במחקר. השאלה מאפשרת לבחון היבטים 

לקים שונים היו יותר זכורים ואילו שליליים מול חיוביים של השתתפות במחקר, אילו ח

נתפסו כמשמעותיים ביותר. באופן כללי, חלק גדול מהדפוסים שזוהו היו משותפים כמעט 

לכלל הקבוצות. חלק מהם היו בולטים יותר בקבוצות מסוימות וחלק באחרות, אך אלא 

אם היה מדובר בדפוס שמתייחס במישרין למאפיין ייחודי של הקבוצה )כמו למשל 

קבוצות. לפיכך, הצגת הממצאים -תקה של צלילי התראה(, מרבית ההערות היו חוצותהש

 תתייחס בתחילה לנושאים שעלו ובסופה, לחלק מהממצאים שעלו רק בקבוצות מסוימות.

מאחר שניתוח התשובות התבצע בגישה איכותנית של ניתוח תוכן, אין ליחס לסדר הופעת 

ם הראשונים, אשר בלטו באופן ניכר מעבר למעט לשניי –הממצאים חשיבות כמותית 

לשאר. הדפוסים שעלו מתשובות הנשאלים, חולקו למספר נושאים, אשר יפורטו בהמשך: 

החוויה החיובית שעלתה מהמחקר, החוויה השלילית שנובעת מתחושה של תקלות 

טכניות ופערים בין תפיסת הניסוי למציאות, העלאת נושא ההקלדה בטלפון הנייד ונהיגה 

למודעות, חשיבה על משמעות ההקלדה מעבר למודעות, הנוחות של הממשק והיעדר 

ההפרעה שלו, האפקט של עצם ההשתתפות במחקר, התפקיד של המעקב, העברת המסר 

לחברים ומשפחה, המקומות שבהם המחקר גרם להסחת דעת והתחושה של היעדר 

ת: התחושה של שחרור השפעה. לצד אלו, כאמור, שני דפוסים עלו רק בחלק מהקבוצו

 מהטלפון הנייד והשיקוף. 

 

 החוויה החיובית מהמחקר

חלק ניכר מהתשובות לשאלות הפתוחות התייחס לחוויה החיובית שהותיר המחקר על 

המשתתפים. רגשות כמו שמחה, כבוד, תחושה של תרומה, שביעות רצון ועוד הופיעו 

פעמים רבות בתשובות. חלק מהתשובות התמקדו אך ורק בחוויה החיובית, ציינו כמה 

, ובחלק מהמקרים היה מדובר רק חשוב היה להשתתף במחקר וגם היו מרוצים מכך

שהתמקד גם בנושאים אחרים. ניכר היה שהמחקר הותיר  –בפתיח או בסגיר של התשובה 

תחושה חיובית בקרב חלק גדול מהמשתתפים, כחוויה מרכזית שזכורה להם. ניתן לראות 

 דוגמאות לכך בציטוטים הבאים: 

 .)ביקורת( שמחתי להשתתף במחקר

 .)ביקורת( היה כיף

 ני מרוצה מאוד מאיך שהשתתפתי במחקר... הייתי שמחה להשתתף במחקר נוסףא 

 . )ביקורת(

 .)השקטת התראות והודעה חוזרת( חוויה חיובית

 .)ביקורת( היה נחמד להשתתף במחקר 

 .)ביקורת( הרגשת תרומה למחקר 

 .)ביקורת( חוויה משמעותית מאוד 



263 
 

 .)ביקורת( ההשתתפות במחקר היתה חיובית עבורי 

 .)ביקורת( הרגשתי כחלק תורם למחקר 

 .)ביקורת( בסך הכל הרגשתי טוב ובעיני זה חשוב  

 היה ממש טוב )ממשק קולי(. 

 חוויה משמעותית וחשובה )השקטת התראות והודעה חוזרת(. 

 החוויה היתה מהנה ומעניינת )השקטת התראות(. 

שיכולתי )השקטת  הרגשתי לכל אורך הפרויקט שהשתתפתי במחקר חשוב ותרמתי ככל 

 התראות והודעה חוזרת(.

ניכר מתשובות אלו כי לא מדובר בניסיון לרצות, שכן מדובר בשאלוני סוף המחקר, אלא 

בתועלת ובתחושה הטובה שההשתתפות במחקר נטעה במשתתפים. ניתן אולי להניח 

שתשובות אלו מעידות גם על רמת התנגדות נמוכה יחסית להתנהגות שהמחקר מנסה 

 ות ולהתמודד איתה ולפתיחות יחסית לשינוי.לשנ

 

 החוויה השלילית: תקלות ותפיסה לא נכונה של האפליקציה 

אל מול החוויה החיובית מההשתתפות במחקר שציינו המשתתפים, חלק ניכר מהתשובות 

התייחס גם לזווית שלילית בולטת שנובעת, כמעט בעיקרה, מתחושה של תקלות טכניות 

שלא עבדה ותחושה שנספרות נגיעות בצורה לא נכונה או כתוצאה כגון אפליקציה 

מהפעלה של האפליקציה בזמן לא נכון, שמישות מוגבלת ולעיתים גם פערים בין איך 

תפיסה לא נכונה של  –שחשבו שהיא עובדת לבין איך שעבדה בפועל, או במילים אחרות 

 הבאים:עבודת האפליקציה. ניתן לראות דוגמאות לתקלות בציטוטים 

 לעיתים האפליקציה לא זיהתה נהיגה, ולפעמים זיהתה סתם נהיגה )ביקורת(.

 האפליקציה לא תמיד עבדה לי כשהייתי בנהיגה )ביקורת(.

 לפעמים האפליקציה לא עבדה כראוי )ביקורת(.

 לפעמים האפליקציה לא עבדה לבד ושכחתי ממנה )השקטת התראות(.

היא נדלקה הטלפון לא השמיע כניסה של האפליקציה גרמה לכך שלאחר כל פעם ש

הודעות, גם אם סיימתי לנהוג, וכל פעם מחדש אחרי שסיימתי לנהוג הייתי צריך להיכנס 

 להגדרות ולהגביר את הקול השקטת התראות(.

זה שיגע אותי... כל הזמן כשאני לא נוהגת להיכנס לאפליקציה ולכבות אותה )השקטת 

 התראות והודעה חוזרת(.

 יה לא מספיק מגיבה בצורה מהירה ונכונה )ממשק קולי(.האפליקצ

 לפעמים היא לא היתה עובדת או... לא היתה מקריאה הודעות )ממשק קולי(.
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היה מרגיז לכבות את האפליקציה כל פעם שאני באוטובוס או נוסע אך לא נוהג או רוצה 

 להתעסק עם הטלפון מיד אחרי שיצאתי מהאוטו )המשוב האישי(.

שהרבה פעמים כבר לא הייתי במצב נהיגה. אך האפליקציה עדיין הראתה התבאסתי 

 שאני נוהג. לפיכך נשלחו נתונים מוטעים )ביקורת(.

 דוגמאות לשמישות מוגבלת:

 היה קשה לתפעל את האפליקציה )ביקורת(.

 האפליקציה לא נוחה מדי לשימוש )השקטת התראות והודעה חוזרת(.

 ית )ממשק קולי(.ההודעה הקולית ארוכה מדי ואיט

 דוגמה לתפיסה לא נכונה של האפליקציה:

 מנע ממני לשלוח הודעה באמצע נהיגה לבוס שלי )השקטת התראות והודעה חוזרת(.

הפריע לי מאוד שלא ידעתי מה האפליקציה הולכת להיות והטלפון שלי משמש אותי 

אותה  לעבודה.  היה מאוד מביך לגלות שכשאני שולחת הודעה האפלציה מעבירה

לאחרים. אם האפלקציה הייתה רק מסמנת לי לא לכתוב אז זה היה מתקבל על הדעת אך 

בעיניי לא לגיטימי שכל אדם שאני מדברת איתו רואה את ההודעה שלכם. בנוסף ההודעה 

נשלחה אל אדם אחר גם כאשר הוא שלח הודעה ולא אני. הודעה שאני מקבלת אינה 

ר שאדם אחר קיבל מכם הודעה שסימנה לו שאני תלויה בי ואני לא חושבת שזה בסד

 כביכול לא בסדר )השקטת התראות והודעה חוזרת(.

בו  –הדוגמה האחרונה, גם אם היתה חריגה ובודדת, מדגימה מקרה קיצוני של הפער הזה 

הפרשנות שמעניקה המשתתפת להודעה החוזרת והמשמעות שלה, שונה מהייעוד שלה 

 בפועל.

 

 היעדר הפרעה בפעילות השוטפתהנוחות של הממשק ו

דפוס נוסף הממוקד יותר בהיבט הטכני, אך הפעם בהשלכות שלו על הנהיגה, נוגע 

לחוויית הנהיגה הבלתי מופרעת שחשו חלק מהמשתתפים. אחד היתרונות החווייתיים 

שהמשתתפים זכרו מההשתתפות היה שהאפליקציה שהשתמשו בה לא הפריעה להם 

יין כי דפוס זה היה חזק יותר בקבוצות בהן בזמן נהיגה בנהיגה. עם זאת, יש לצ

האפליקציה רק ניטרה )כמו ביקורת והמשוב האישי( וכמעט לא קיים בקבוצה שבה היתה 

 התערבות חזקה ומורגשת )הממשק הקולי(. 

 המחקר... לא הפריע לי בשום צורה והוא הפך להיות בשגרה שלי כשאני נוהגת )ביקורת(.

 במיוחד )ביקורת(.זה לא הפריע לי 

 האפליקציה... לא דרשה התעסקות )ביקורת(.

 בכלל לא היה נטל )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.
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 זה הרגיש רגיל... הכל היה רגיל )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.

 

 העלאת הנושא למודעות

מודעות  מודעות אינה מספיקה על מנת להוביל לשינוי התנהגות. למעשה, יש הטוענים כי

אינה כלל גורם משמעותי בשינוי ההתנהגות. יחד עם זאת, מודעות היא המפתח הראשון 

להכרה בבעיה. ללא מודעות לבעיה, לא ניתן בכלל לדבר על שינוי התנהגות. אחד 

הדפוסים שעולים מניתוח התשובות של המשתתפים לשאלות הפתוחות הוא כי אחת 

מהמחקר היא ההעלאה למודעות של נושא התרומות הבולטות שנשארו להן זכורות 

ההקלדה בזמן נהיגה. המשתתפים במחקר, בכל הקבוצות, דיווחו בשאלה הפתוחה על 

החוויה של פתאום להרגיש את זה שהם מקלידים ולשים לב לדברים אחרים שלא שמו לב 

 אליהם. יש לציין שכחלק מדפוס זה, לא יובאו דוגמאות שעוסקות להבנת הסכנה. דוגמאות

 להעלאת הנושא למודעות:

 גרם לי להיות יותר מודעת לשימוש בטלפון )ביקורת(.

המחקר גרם לי לשים לב לחוסר המודעות שלי בעת שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה 

 )ביקורת(.

 קיבלתי מודעות גבוהה יותר על שימוש בבלוטוס במהלך נהיגה )ביקורת(.

 (.העלה לי תמודעות שאני צריכה להפסיק )ביקורת

עצם הידיעה שאני שותף במחקר הגבירה את מודעותי לשימוש בטלפון בזמן נהיגה 

 )ביקורת(.

שמתי לב יותר למספר הפעמים שאני משתמשת בטלפון בזמן הנהיגה )השקטת 

 ההתראות וההודעה החוזרת(.

 גרם לי לשים לב כמה אני נוגעת בטלפון בזמן נהיגה )המשוב האישי(.

 תמשתי בו )המשוב האישי(.להיות מודע בכל פעם שהש

 מעלה מודעות וגורמת לך לחשוב יותר )ממשק קולי(.

ניתן לראות מהציטוטים כי דוגמאות אלו עוסקות רק בהעלאת מודעות להיבטים מסוימים 

שבהקלדה ונגיעה, אך לא לפתרונות האפשריים או להרהורים עמוקים יותר. המחקר 

לא מעבר.  –בל למעט אמירה כללית זו נתפס כמשהו שגורם להם לחשוב על התופעה, א

בתת הפרק הבא, יובאו ציטוטים ודוגמאות לגבי תובנות עמוקות יותר מהעלאת הנושא 

 למודעות.

 חשיבה על התופעה מעבר למודעות

חשיבה על תופעה מסוימת, מעבר למודעות, כוללת בתוכה את זרעי המחשבה לשינוי 

ה, אלא מתחיל לחשוב על כמה היא התנהגות אפשרי. האדם כבר לא רק מודע לבעי

מפריעה לו ובכך מתחיל תהליך שיכול להוביל לשינוי התנהגות. בתשובות הפתוחות עלה 
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כי חלק מהמשתתפים סיכמו את החוויה שלהם בחשיבה יותר עמוקה על תופעת 

 ההקלדה בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה. דוגמאות לכך ניתן לראות בציטוטים הבאים:

 ם לי לחשוב פעמיים אם זה כדאי או לא )ביקורת(.המחקר... גר

 לפעמים חשבתי לעצמי שצריך להפחית את השימוש בסלולרי )ביקורת(.

 מלמד כמה חשוב להיות עירניים ולא להתעסק בפלאפון )ביקורת(.

 המחקר גרם לי... להבין כמה קשה לנו להתנתק מהטלפון )המשוב האישי(.

יותר מדי פעמים בפלאפון בזמן נהיגה )המשוב  המחקר גרם לי להבין שאני משתמשת

 האישי(.

אני חושב שלמדתי על עצמי דברים בנוגע להרגלי הנהיגה שלי שלא ידעתי עד כה )המשוב 

 האישי(.

האפליקציה... גרמה לי להבין את כמות השימוש שלי בפלאפון במהלך הנהיגה וכמה 

 הדבר נורא מצדי ומצד חברי עוד יותר )המשוב האישי(.

המחקר גרם לי לחשוב הרבה על נהיגה בטוחה ועל ההפרעה של הטלפון בזמן הנהיגה. 

מצאתי את עצמי חושבת על כמות הנגיעות שלי על המסך בזמן נהיגה ומשתדלת לשלוט 

 בזה )ממשק קולי(.

ניתן לראות מהציטוטים לעיל את תהליך החשיבה שהמשתתפים מדווחים עליו בשאלת 

נים, כמו פשוט לחשוב פעמיים לפני שמקלידים הודעה או לא, החוויות. החל מדברים קט

גם אם מדובר רק בחלק קטן מהמקרים ועד לניסיונות אקטיביים לשלוט, כמו בדוגמה 

 האחרונה. 

 

 האפקט של עצם ההשתתפות במחקר

על אף שהניסוי בחן את ההשפעה של התערבויות שונות על מספר ההקלדות בטלפון 

ויה של עצם ההשתתפות במחקר סומנה כזכורה לפני כל הנייד של הנהגים, החו

טכנולוגיה או התערבות אחרת. המשתתפים טענו בשאלה הפתוחה שעצם ההשתתפות 

שלהם במחקר נתפסה על ידם כחוויה שמובילה לשינוי ההתנהגות שלהם, ולאו דווקא 

ריהם בגלל שימוש בטכנולוגיה מסוימת )היכן שהיה רלוונטי( או התחושה שעוקבים אח

 והם מנוטרים. ניתן לראות זאת בציטוטים הבאים:

 בהתחלה חשבתי שעצם הידיעה שאני במחקר משפיעה על ההתנהגות שלי )ביקורת(.

ההשתתפות הפחיתה את השימוש שלי בסמארטפון בזמן נהיגה )השקטת ההתראות 

 וההודעה החוזרת(.

 האישי(.במחקר גרם לי להשתמש פחות בטלפון בזמן נהיגה )המשוב 

 המחקר הפחית משמעותית את השימוש בפלאפון במהלך הנסיעה )המשוב האישי(.
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 ההשתתפות היתה טובה מאוד )הממשק הקולי(.

הציטוטים לעיל מראים את האפקט שהיה למחקר, עוד לפני שנכנסו ההתערבויות השונות 

יעה עצם היד –על שלל הגורמים המשפיעים שלהן. כך, למשל, גם בקבוצת הביקורת 

שמשתתפים במחקר נתפסה כחוויה זכורה. בחלק מהציטוטים ניתן גם לראות שזו היתה 

 חוויה זכורה שנתפסה כמשפיעה על ההתנהגות. 

 

 המעקב והניטור

לצד עצם ההשתתפות במחקר, שנתפסה כחוויה זכורה ומשמעותית שאף השפיעה על 

יצוב החוויה שלהם הנהגים, גם לתחושה שעוקבים אחרי הנהיגה שלהם היה תפקיד בע

מהמחקר. המשתתפים ציינו כי הם נזכרו פעמים רבות שעוקבים אחריהם. בקבוצת 

המשוב היתה התייחסות מפורשת יותר למדידת מספר הנגיעות ולכך שהם צריכים לתת 

מעין דין וחשבון, מחשבה שמאוד השפיעה עליהם. עם זאת, גם בקבוצות אחרות, שונות 

כי השימוש בטלפון נשמר, והבנה זו חלחלה לתובנות על  מהמשוב האישי, היתה הבנה

 מספר הנגיעות.

כשנזכרתי שהאפליקציה פועלת זה גרם לי לא להשתמש בפלאפון כי היתה לי תחושה 

 שאסור )ביקורת(.

הרגשתי שבוחנים כל פעולה שאני עושה בפלאפון בזמן הנהיגה, דבר שיכול לגרום 

 לתוצאות שונות מהמציאות )ביקורת(.

שתדלתי לא לשנות את הרגלי הנהיגה שלי בעקבות מעקב המחקר )השקטת ה

 ההתראות(.

בזכות האפליקציה הקפדתי מאוד לא לגעת בטלפון אפילו ברמזור אדום כדי שזה לא 

 ייספר )המשוב האישי(.

בגלל שידעתי שמישהו עוקב וינזוף בי אם אני אשתמש, השתדלתי עוד יותר לא לגעת 

 )המשוב האישי(.בטלפון בזמן הנהיגה 

להוכיח שאני בסדר )המשוב  –השימוש באפליקציה של הנהיגה גורם לתחושת התחייבות 

 האישי(.

הציטוטים מראים את הדומיננטיות של המעקב בעיצוב החוויה של המשתתפים. המעקב 

הזכיר למשתתפים שבוחנים את הפעולות שהם מבצעים בנהיגה וקשורות לטלפון הנייד, 

לפעמים גם למאמץ הפוך לא  –להוביל לשינוי הרגלי הנהיגה, לדעתם, אבל מה שהיה יכול 

לשנות את הרגלי הנהיגה כדי לתת נתונים אמיתיים. בקבוצת המשוב האישי אמנם היתה 

יותר בולטות להשלכות של המעקב )"מישהו ינזוף בי" ו"להוכיח שאני בסדר"(, בשל 

צה הדבר זכה לבולטות בשל העובדה הנוכחות של הגורם האנושי, אבל כאמור, בכל קבו

 שכל אחד מהמשתתפים ידע שמתבצע מעקב ותיעוד של הנתונים.

 

 הגברת הסחת דעת
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לצד הדפוסים על הגורמים המשמעותיים החיוביים שעלו בשאלונים, עלו לא מעט 

אזכורים על דרכים שבהם ההשתתפות במחקר, האפליקציה וגורמים נוספים דווקא 

פים, את הסחת הדעת שלהם. לעיתים היה מדובר בתקלות טכניות הגבירו, לדעת המשתת

שלדעתם הובילו להתעסקות מוגברת עם הטלפון ולעיתים גורמים אחרים. המשותף לכל 

אלו הוא העובדה שחלק מהמשתתפים, גם אם לא רובם, וביחס לשאר הדפוסים 

עו בבטיחות המתוארים, קטן יותר, יצא עם תחושה שאלמנטים שונים בניסוי דווקא פג

 שלו, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

היתה בעיה כי החלפתי פלאפון באמצע והממשק לא הכי התאים למכשיר החדש, אז 

הייתי צריכה להיות כל הזמן עם האינטרנט דלוק והג'יפיאס, ככה שזה גרם לי ליותר 

 הסחות דעת לפעמים )ביקורת(.

הרגשתי שהיא רק מפתה אותי יותר להסתכל הרגשתי שהאפליקציה קצת מעיקה עלי... 

על הטלפון ולנסות לענות ברמזורים ובאופן כללי הרבה יותר חיברה אותי לטלפון במקום 

 לנתק אותי )הממשק הקולי(.

יש לציין, בנוסף לציטוטים המובאים לעיל כי תחושת הסחת הדעת בקבוצת הממשק 

כירו הסחת דעת כחוויה זכורה הקולי היתה שונה מאשר בשאר הקבוצות. ציטוטים שהז

מהמחקר בקבוצת הממשק הקולי, התייחסו להפרעות ותקלות נקודתיות בממשק הקולי. 

שלא נכנסה  –הסחות דעת אחרות התייחסו לממשק של האפליקציה ששימשה למעקב 

לפעילות )או נכנסה לא בזמן( וייצרה תקלות אחרות שגרמו למשתמש להרגיש שהוא חייב 

לא היה מתעסק  –בזמן נהיגה במקומות שלולא ההשתתפות בניסוי  להתעסק בטלפון

בטלפון. ההתנגדות הרבה היתה בעיקר לאופן שבו פעל הממשק הקולי, ולא לעצם שימוש 

בכל ממשק קולי שהוא. עם זאת, יש לציין כי עבור חלק גדול מהמשתתפים, אם לא כולם, 

, ולכן לא מן הנמנע שלא עשו, היה זה המפגש הראשון והיחיד עם ממשק קולי מסוג זה

ואף לא יעשו בעתיד, הבחנה בין עצם הרעיון שעומד מאחורי ממשק קולי, לבין הממשק 

 הקולי הספציפי שעשו בו שימוש והתאכזבו מהשמישות שלו.

 

 לא היתה השפעה כלל

לבסוף, היו משתתפים שטענו, כחוויה מסכמת מהמחקר, שהוא כלל לא השפיע עליהם. 

בטענה שהם בלאו הכי לא משתמשים בטלפון הנייד בנהיגה, ולכן לא היה  חלק תלו זאת

להם מקום לשיפור, אחרים )בדרך כלל מקבוצת הביקורת( טענו ששכחו בכלל שנמצאים 

הפרק הקודם, שלא היו יכולים ללמוד מהמחקר כי -במחקר ויש גם מי שטען, בהמשך לתת

על נתונים אמיתיים. יחד עם זאת, לטענתם הוא לא בוצע כראוי והמדידות לא הצביעו 

האמירה האחרונה, כפי שבאה לידי ביטוי לדוגמה בציטוט השישי מטה )הראשון של 

קבוצת המשוב האישי(, יכולה גם להביע אכזבה אישית מהנתונים ולא בהכרח ביקורת 

 אמיתית כלפי המחקר או עדות לחוסר למידה והשפעה.

 )ביקורת(.הוא הפך להיות בשגרה שלי כשאני נוהג 

 המחקר לא השפיע עלי בשום צורה )ביקורת(.

 לא הרגשתי. זה פעל אוטומטית )ביקורת(.
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ההשתתפות שלי במחקר לא השפיעה כל כך על השימוש שלי בפלאפון בזמן נהיגה, אני 

 לא משתמש בכל מקרה בפלאפון בזמן נהיגה )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.

 כל כך )השקטת ההתראות(. האמת היא שהמחקר לא היה מורגש

המחקר לא השפיע על השימוש שלי בפלאפון בזמן נהיגה, והאפליקציה מדדה לי הקלדות 

 גם כשלא נהגתי או עצרתי בצד בשביל לדבר )המשוב האישי(.

 בסה"כ המשכתי בחיי היום יום והנהיגה )המשוב האישי(.

 

 העברת המסר לחברים ולמשפחה

האינדיווידואלית במחקר, אחת הנקודות המעניינות שעלתה למעט ההשתתפות 

מהשאלות הפתוחות בשאלוני הסיכום היא המקומות שבהם ההשתתפות במחקר חלחלה 

למשפחה, לחברים ולקרובים אחרים של הנהגים. דפוס נוסף שעלה מהשאלות  –הלאה 

מחקר הפתוחות, שהיה משותף לחלק קטן מהמשתתפים, נגע לאופן העברת המסר של ה

 לסביבה הקרובה שלהם. ניתן לראות זאת בדוגמאות הבאות:

חוויה משמעותית מאוד כי הצלחתי להעביר לחברים שלי לא להתעסק בטלפון בזמן 

 נהיגה )ביקורת(.

כשאתה נוהג, תנהג!  –אהבתי את המסר שהיא משדרת לאנשים ששלחו לי הודעות 

 )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.

 ת מה שהיה במחקר ואשתדל להעביר לאחרים )המשוב האישי(.אני כן מיישם א

הציטוטים מדגימים את האופנים שבהם העברת המסר לחברים ומשפחה נחקקה כחוויה 

זכורה של המחקר. הגם שחלק מהציטוטים מעידים על העברת מסר בפועל בצורה 

ראות אקטיבית )ביקורת(, העברה פסיבית כתוצאה מפעילות האפליקציה )השקטת ההת

וההודעה החוזרת( ורצון להעביר מסר ללא בהכרח מעשה שנעשה בפועל )המשוב האישי( 

המשותף לכולן הוא אפשרות ההנחלה של המסר לאנשים נוספים. יחד עם זאת, יש  –

 לציין פעם נוספת כי לא היה מדובר באחד הדפוסים הבולטים.

 

 התחושה של שחרור מהטלפון הנייד

קבוצות, מספר דפוסים בלטו רק בחלק מהקבוצות. אחד מהם  לצד הדפוסים שהיו חוצי

הוא חוויית השחרור מהטלפון הנייד שחוו משתתפי קבוצת השקטת ההתראות בלבד 

וההשקטה עם ההודעה החוזרת. המשתתפים בקבוצות אלו ציינו כי אחת החוויות 

הדבר הזכורות שבלטו היא התחושה שהם מתנתקים מהטלפון הנייד, משתחררים ממנו. 

התאפשר, לדבריהם, בזכות השקטת ההתראות והקניית החוויה שנהיגה היא רק נהיגה, 

ללא דברים אחרים. ניתן לראות את התחושה של שחרור מהטלפון הנייד בציטוטים 

 הבאים:
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האפליקציה "שיחררה" אותי מהפלאפון בזמן הנהיגה כי לא זכרתי אותו בכלל בגלל שלא 

פילו שכחתי אותו באוטו בגלל זה )השקטת ההתראות היו התראות. רוב הפעמים א

 וההודעה החוזרת(.

האפליקציה סייעה לי לנהוג ללא המחשבה על ההודעות שקיבלתי בזמן הנהיגה וכך 

 התרכזתי יותר הנהיגה עצמה )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.

 חוזרת(.קיבלתי נהיגה שקטה יותר והייתי מרוכז בכביש )השקטת ההתראות וההודעה ה

בזכות האפליקציה הייתי מרוכז יותר בנהיגה ולא מוסח על ידי ההודעות והצליל שלהן 

 )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.

הודעות רבות... לא שמעתי בכלל, וכך לא היתה לי בכלל את הסיבה לחשוב אפילו 

 להשתמש בפלאפון בזמן נהיגה )השקטת ההתראות(.

פשוט שכחתי מהסמארטפון בזמן נהיגה )השקטת מספר רב יחסית של פעמים 

 ההתראות(.

למרות שדפוס זה היה בולט רק בקרב שתי קבוצות, הוא היה מאוד בולט והופיע בחלק 

גדול מהתשובות של המשתתפים בקבוצות אלו. הציטוטים מראים עד כמה ההשתקה 

החל  –בות היתה דומיננטית בקרב החוויה של המשתתפים בקבוצות אלו, ממגוון של סי

מתרומה לריכוז, דרך נהיגה שקטה ועד ללמידה של מצב חדש כי ניתן לנהוג מבלי 

 להתעסק כל הזמן בהתראות של הטלפון הנייד, בקריאה ובמענה להודעות.

 

 השיקוף

בקרב משתתפי קבוצת המשוב האישי, בלט הדפוס של השיקוף שעברו, הן בשיחות 

עי בהודעת טקסט. תהליך השיקוף שעברו הטלפוניות והן בקבלת המשוב הגרפי השבו

נתפס עבורם כחוויה משמעותית שעזרה להם להבין את היקף השימוש שלהם בטלפון 

הנייד בזמן נהיגה ולמקם אותו ביחס לאמונות שהיו להם על עצמם. ניתן לראות זאת 

 בציטוטים הבאים:

ליד פחות רק כשאמרו לי כמה הקלדות היו לי אז באמת שמתי לב שאני מתחיל להק

 )המשוב האישי(.

 היה נחמד לראות כל סוף שבוע כמה פעמים הקלדתי )המשוב האישי(.

 גרם לי לשים לב כמה אני נוגעת בטלפון )המשוב האישי(.

זה שהראיתם לי את הנתונים כל שבוע והיה בן אדם שהיה איתי בקשר ואמר לי את 

 האישי(. הנתונים בקול, ולא שאני קראתי, זה יותר "צורם" )המשוב

השיחה עם איש הקשר שמראה את הסטטיסטיקה כמה אני נגעתי ובאיזה מהירות היו 

 ההקלדות זה מבהיל ומכניס לפרופורציות, אז הפסקתי לגעת וראו שינוי )המשוב האישי(.
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ניתן לראות מהציטוטים את המקום המרכזי שתהליך השיקוף קיבל בחוויה של 

הציב מראה בפנים לנתוני הקלדות שלא חשבו  המשתתפים. עבור חלקם, המשוב האישי

עליהם. אחרים נבהלו ו"נכנסו לפרופורציות" כדבריהם. יחד עם זאת, המשותף לכל 

התשובות הוא החשיבות של עצם נתינת המשוב, עצם העובדה שניתן פידבק, שיקוף של 

 הנתונים ומושג לגבי כיצד הם מתנהגים בנהיגה.

 

 השנייה בנושא תפיסת ההשפעות העתידיותממצאי הניתוח: השאלה הפתוחה 

השאלה הפתוחה השנייה שהופיעה למשתתפים היתה: "איך לדעתך תשפיע השתתפותך 

במחקר זה על אופן השימוש שלך בסמארטפון בזמן נהיגה בעתיד". התשובות לשאלה זו 

יה אינן יכולות לנבא, או אפילו לרמוז, על השפעה בפועל, שכן יש להן אפקט גדול של רצי

אופטימיות. יחד עם זאת, בכוחה של שאלה זו לתת מושג לגבי התפיסה של -ויתר

המשתמשים באשר למה הניסוי יכול או לא יכול לעשות. כך, למשל, משתתפים שטענו 

אין בכך כדי לנבא  –שהשתתפותם במחקר תשפיע על ההתנהגות שלהם בפועל בעתיד 

אלה עשויות להצביע כי המימד את התנהגותם בעתיד. יחד עם זאת, הדבר טענות 

 ההתנהגותי הוא זה שזכה לבולטות בחשיבה של המשתתפים על השלכות הניסוי.

גם במקרה זה, מאחר שניתוח התשובות התבצע בגישה איכותנית של ניתוח תוכן, אין 

ליחס לסדר הופעת הממצאים חשיבות כמותית. הדפוסים שעלו מתשובות הנשאלים, 

השפעה, כפי שבאו לידי ביטוי בדברי המשתתפים: התנהגותית,  חולקו לרמות שונות של

מודעות, חשיבה לצד קבלת החלטות והבנת ההשלכות )סיבה ותוצאה( וחברתית. בנוסף 

לכך, שני דפוסים נוספים שהוצגו עוסקים בתפיסת השפעה רק כתלות בהמשך שימוש 

, יש לציין כי המלל בטכנולוגיה כלשהי וטענות להיעדר יכולת להשפעה בעתיד. כמו כן

אולי כתוצאה  –לשאלה הפתוחה השניה היה נמוך יחסית ביחס לשאלה הראשונה 

מתפיסת חפיפה מסוימת של המשתתפים בין שתי השאלות. ניתן היה גם לראות חזרתיות 

 רבה בתשובות לשתי השאלות.

 

 השפעה ברמה ההתנהגותית

מענה לשאלה הפתוחה אחת ההשפעות האפשריות שעלתה בתפיסה של המשתתפים, כ

השניה, הינה ברמה ההתנהגותית. הדפוס שזוהה בדברי המשתתפים נגע לשורה של 

התנהגויות שהם טענו שישנו בעתיד כתוצאה מהשתתפות במחקר. ניתן לראות דוגמאות 

 לכך בציטוטים הבאים:

 אמשיך לנהוג בחוכמה ולא להשתמש בטלפון הנייד )ביקורת(.

 ויות בטלפון )ביקורת(.אמעיט את הנגיעות הלא רצ

 אני חושב שאשתמש בו פחות בזמן נהיגה )ביקורת(.

 אני מאמינה ששימושי בנייד יהיה פחות יותר )ביקורת(.

 תגרום לי להשתמש בו פחות )ביקורת(.
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 אשתמש פחות ואיעזר יותר באנשים אחרים ברכב )ביקורת(.

מקבל הודעות )השקטת אני אתחיל להעביר את הטלפון למצב שקט כדי לא לדעת שאני 

 ההתראות וההודעה החוזרת(.

 צמצמתי את השימוש... הפסקתי לגמרי לסמס בנהיגה )השקטת ההתראות(.

 השימוש פחת )השקטת ההתראות(.

 זה הוריד את השימוש שלי בסמארטפון )הממשק הקולי(.

ניתן לראות מהציטוטים שלעיל את מגוון ההתנהגויות שהמשתתפים חושבים שישנו, או 

טוענים שכבר כיום שינו, כתוצאה מהשתתפות במחקר. התנהגויות כמו הפחתת שימוש 

בטלפון הנייד, היעזרות באנשים אחרים, העברת הטלפון למצב שקט ועוד, כולן מייצגות 

-מצבים שבהם התמודדו במחקר. התפיסות לגבי השפעה ברמה ההתנהגותית היו חוצות

כך, דומיננטיות רבה של תפיסה זו הורגשה גם קבוצות ולא רק בקרב קבוצות ההתערבות. 

בקבוצת הביקורת. ההבדל היחיד שנמצא בין קבוצות הוא במקרה של קבוצות השקטת 

שם חלק מהתפיסות ההתנהגותיות התייחסו להעברת הטלפון למצב שקט,  –ההתראות 

 התנהגות שנלמדה רק בקרב שתי קבוצות אלו.

 

 השפעה ברמת המודעות

פת שעלתה מהתשובות הפתוחות היתה ברמת המודעות. תפיסת השפעה נוס

המשתתפים בקבוצות השונות טענו כי ההשתתפות בניסוי תשפיע עליהם באופן כזה 

שהם יהיו יותר מודעים למה שהם עושים. לא מדובר במודעות לצורך שינוי התנהגותי, או 

מודעים.  אלא פשוט בלהיות יותר –חשיבה עמוקה, כפי שבוצעה הבחנה בחלק הקודם 

 ניתן לראות דוגמאות בציטוטים הבאים:

 אהיה יותר מודע לכך שאני מתעסק בטלפון כל הזמן בזמן נהיגה )ביקורת(.

 המודעות שלי לנגיעות במסך עלתה )ביקורת(.

 בזכות המחקר הפכתי למודע לגבי השימוש שלי בטלפון )המשוב האישי(.

 אני יותר מודע לנהיגה שלי עכשיו )ממשק קולי(.

 

 השפעה ברמת החשיבה, קבלת ההחלטות והבנת ההשלכות )סיבה ותוצאה(

דפוס נוסף שעלה מהשאלות הפתוחות נוגע לתפיסה של המשתתפים לגבי השפעה ברמת 

החשיבה, קבלת ההחלטות והבנת ההשלכות של השימוש בטלפון הנייד במהלך נהיגה. 

הם יחשבו יותר על מה חלק מהמשתתפים ציינו בתשובות הפתוחות כי בעקבות המחקר 

הם עושים בזמן נהיגה ויתכננו את השימוש בטלפון הנייד בהתאם, דיווחו כי המחקר סיפק 

להם חומר למחשבה על ההתנהלות שלה ברכב וחשף אותם לתוצאות האפשריות של 

 שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה. ניתן לראות זאת בציטוטים הבאים:
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 .אשקול את צעדי יותר )ביקורת(

 זה גורם לי לחשוב... פותח חוט מחשבה אחר )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.

 אבין יותר את ההשלכות של שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה )ביקורת(.

 למדתי שהנייד יכול יותר להזיק מאשר להועיל בזמן נהיגה )המשוב האישי(.

 האישי(. הבנה של מהן הסיבות שבגללן אנחנו נוגעים בסמארטפון )המשוב

ניתן לראות בציטוטים האלה דוגמאות למחשבות שהתפתחו בקרב המשתתפים במהלך 

המחקר. חלקם דיווחו על מחשבות כלליות יותר )שקילת צעדים, קו מחשבה אחר( 

ואחרים על דברים ממוקדים יותר )הנזק של שימוש בטלפון הנייד בנהיגה והסיבות שבגינן 

אילו נושאים המחקר העלה למשתתפים לצורך חשיבה עושים זאת(. ניתן ללמוד מכך 

 לעתיד.

 

 השפעה ברמה החברתית

דפוס נוסף של רמת השפעה אפשרית שעלה מהתשובות הפתוחות הופיע רק בקרב חברי 

קבוצת הביקורת. יחד עם זאת, מדובר בדפוס לא שכיח באופן יחסי, שלא חזר על עצמו 

ימצאות שלו רק בקבוצת הביקורת אינה מספר רב של פעמים, ולכן, כלל לא בטוח שהה

מקרית. דפוס זה מתייחס לרמת ההשפעה ברמה החברתית. בחלק קטן מהתשובות 

הפתוחות, ציינו המשתתפים כי המחקר ישפיע עליהם בשיחות שלהם עם החברים על 

 הנושא, בלהעיר להם, בלבקש מהם עזרה ועוד. ניתן לראות זאת בדוגמאות הבאות:

 שיח עם החברים זה משפיע מאוד על כולם )ביקורת(.ברגע שזה מגיע ל

 אעלה את מודעות משפחתי וחברי לתופעה )ביקורת(.

 אני ללא ספק מעיר לאנשים שמשתמשים בטלפון תוך כדי )ביקורת(.

 חברים שלי נוגעים ואני מעירה להם )ביקורת(.

ית ניתן לראות כי המשתתפים סימנו כהשפעה אפשרית לא רק את ההתנהגות האיש

שלהם, כאשר הם לבד ברכב, אלא גם ביחס לקרובים אליהם. בין אם מדובר בהערות או 

בשיח נרחב יותר עם הסובבים, נראה כי חלק קטן מהמשתתפים במחקר טענו כי 

 –באפשרותו להתרחב גם למעגלים נוספים, אשר אינם אלו שלקחו חלק במחקר עצמו 

 אלא סובבים אותם.

 

 ש בטכנולוגיההמשך ההשפעה כתלות בשימו

למרות שרק שלוש קבוצות באמת זכו להתערבות טכנולוגיות מלאה, בכל אחת מהקבוצות 

הותקנה אפליקציית ניטור, באופן אשר יצר תחושה כי הטכנולוגיה מלווה את הנהג לכל 
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מקום במהלך המחקר. אחד הדפוסים שעלה בכל הקבוצות, בתשובות הפתוחות שנוגעות 

היה להמשיך אותה לאחר המחקר רק בתנאי שימשיכו לעשות להשפעה, הוא כי ניתן י

בין אם זו שעשו בה שימוש במחקר ובין אם אחרת, טובה יותר. ניתן  –שימוש בטכנולוגיה 

 לראות דוגמאות לכך בציטוטים הבאים:

הייתי בכל זאת מעדיפה להשתמש גם באפליקציה שתוריד ממני את הסחת הדעת ותמנע 

 ביקורת(.ממני הודעות והתראות )

 אני צריכה משהו שיגביל אותי כמו האפליקציה )ביקורת(.

 אפליקציה, או משהו פרקטי ישפיע הרבה יותר )ביקורת(.

אתרגל להוריד אפליקציה שעוזרת לי בזמן נהיגה ואנסה גם אפליקציה שמורידה את האור 

 שמודיע שיש הודעה )המשוב האישי(.

פן השימוש שלי בפלאפון בזמן נהיגה אם אוריד את האפליקציה היא תשפיע על או

 )הממשק הקולי(.

הציטוטים מדגימים את התלות שהמשתתפים הרגישו, בסוף המחקר, בטכנולוגיה. לא היה 

מדובר באחד הדפוסים הכי בולטים, אבל גם לא באחד הקטנים. ניתן לראות שאלו 

ייתכן בגלל  –שהשתתפו בקבוצת הביקורת, ורק נוטרו, חיפשו אפליקציה שתעשה יותר 

שנחשפו לכך מחבריהם שהיו בקבוצות אחרות, על אף שחלק גדול מהם לא היו מודעים 

לעצם קיומן של קבוצות אחרות, או כי הרגישו שקיים פתרון טכנולוגי אחר. גם בקרב 

הקבוצות הטכנולוגיות, כמו קבוצות ההשקטה, טענו המשתתפים כי רק אם ימשיכו 

ת להם, יוכלו להמשיך את ההשפעה. אפילו בקבוצת להשתמש בעזר שהאפליקציה מספק

ניתן היה  –הממשק הקולי, שלא זכתה לתגובות אוהדות רבות בשל האגרסיביות שלה 

 לזהות את אותה התלות בטכנולוגיה. 

 

 לא תהיה השפעה 

לבסוף, היו גם מי שטענו שלא תהיה השפעה שתמשך גם אחרי המחקר, ממגוון סיבות. 

הם לא משתמשים בטלפון הנייד ואחרים מתוך אולי חוסר תקווה  חלקן, בטענה שממילא

 שניתן, בסביבה לא מתערבת, לשמר את ההתנהגות הזאת:

 כנראה שזה לא ישנה יותר מדי )ביקורת(.

 לצערי לא חושב שהיא תשפיע )ביקורת(.

 לא תהיה השפעה רבה )הממשק הקולי(.

 י(.כנראה שלא תשפיע המון כי אני די אדיש )המשוב האיש

 לא ישפיע הרבה לדעתי... נהגתי לא לגעת בטלפון )השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.
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לאור ניתוח השאלות הפתוחות  סיכום והמלצות  6.7.8  

 

 250בדוח הוצגו ממצאי ניתוח לתשובות לשתי שאלות פתוחות בשאלוני הסיכום של 

ממשתתפי הניסוי. השאלה הפתוחה הראשונה היתה: "אנא תאר את חוויית ההשתתפות 

חיובית ושלילית(". השאלה הפתוחה השנייה  –שלך במחקר )ציין כל חוויה שעולה בראשך 

זה על אופן השימוש שלך בסמארטפון  היתה: "איך לדעתך תשפיע השתתפותך במחקר

 בזמן נהיגה בעתיד". 

דפוסים שונים על החוויות הזכורות  12כחלק מניתוח התשובות לשאלה הראשונה, עלו 

ביותר, חיוביות ושליליות, של המשתתפים במחקר. הדפוסים עסקו בחוויה החיובית של 

ת האפליקציה המשתתפים מהמחקר, התקלות ואי ההבנה שלהם לגבי אופן פעילו

שהובילו לחוויה שלילית יותר, הנוחות של הממשק והיעדר הפרעה בפעילות השוטפת, 

העלאת הנושא למודעות, חשיבה על התופעה באופן שמעבר למודעות, האפקט של עצם 

ההשתתפות שלהם במחקר, המעקב והניטור, הסחת הדעת שלעיתים נגרמה להם, 

ברים ולמשפחה, התחושה של שחרור תחושה של היעדר השפעה, העברת המסר לח

מהטלפון הנייד ותהליך השיקוף. כחלק מהשאלה השנייה, זוהו מספר דפוסים שנוגעים 

לרמות שונות של השפעה: ההתנהגותית, מודעות, חשיבה וכתוצאה מכך קבלת החלטות 

והבנת ההשלכות, השפעה ברמה החברתית, תפיסה כי ההשפעה יכולה להימשך רק 

 גיה ואי אמונה ביכולת של ההשפעה להימשך לטווח הרחוק.כתלות בטכנולו

ההנחה לגבי התשובות לשאלה הראשונה היא כי הן מעידות על ההשפעות הכי זכורות של 

המחקר על המשתתפים. לפיכך, ניתן להציע מספר מסקנות והמלצות הנוגעות לדפוסים 

 שזוהו:

ולא מרתיע על ידי עצם העלאת הנושא, ההשתתפות במחקר, נתפס כמשהו חיובי 

המשתתפים. ההתנגדות שהתעוררה היתה מזערית, אם בכלל קיימת, והדבר עשוי להעיד 

על כך שתכניות מסוג זה יכולות להתקבל גם בקהלים רחבים יותר באופן חיובי, קרי, חלק 

גדול מהמשתפים ישמחו לקחת בה חלק, יחפשו פתרון לבעיה ולא יתייחסו לניסיון 

 בטלפון הנייד בנהיגה כהתערבות מרגיזה בשגרת הנהיגה שלהם. להפחית את השימוש

מנגד, ועל אף שהנושא הטכנולוגי לא עמד במוקד דוח זה וכן הדוחות הקודמים, לא ניתן 

אף הקריטית, של הממשק הטכנולוגי. תקלות,  –להתעלם מהחשיבות הרבה, יש לומר 

בפועל, פגיעה בשגרת  פערים בין איך שמצופה שהממשק יפעל לבין איך שהוא פועל

הנהיגה ויצירת הסחות דעת נתפסו כחוויות שפגעו משמעותית בהשתתפות בניסוי 

ובתחושה הטובה של המשתתפים. בניסויים עתידיים, ובכלל, יש לשאוף לצמצם למינימום 

תקלות מסוגים אלה, גם במחיר של הפחתת קבוצות התערבות ושימוש בפחות טכנולוגיות 

 ת בצורה חלקה יותר.אך כאלה שעובדו –

ביחס לדפוס של נוחות הממשק והיעדר הפרעה בפעילות השוטפת, ניתן לטעון כי דווקא 

התערבויות "רכות" נתפסו ונזכרו בצורה חיובית יותר, בעוד שההתערבות ה"אגרסיבית" 

פחות. ייתכן שיש בכך הבעת העדפה וזכירות טובה יותר של הורדת התראות והסחות דעת 

 של התראות בדמות הממשק הקולי. מאשר תוספת

הדפוסים של העלאת הנושא למודעות וחשיבה על התופעה מעבר למודעות מציגים את 

היכולת של המחקר לחלחל לטווח הרחוק בקרב המשתתפים. ניתן היה לראות 
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מהתשובות של המשתתפים שהוא עשה את שני הדברים. אצל משתתפים אשר ככל 

נוי ההתנהגות נמוכה יותר, הוא התבסס במודעות, גם הנראה רמת המוכנות שלהם לשי

אם לא לטווח הרחוק. אצל משתתפים, ככל הנראה בעלי רמת מוכנות גבוהה יותר, הוא 

תורגם לחשיבה עמוקה יותר מעבר למודעות. הדבר מדגיש את הצורך לפעול בהמשך לפי 

ודרכי התערבות רמות מוכנות שונות של המשתתפים לשינוי ההתנהגות שלהם, בפתרונות 

 מותאמים אישית.

כמו כן, לעצם ההשתתפות במחקר, עוד לפני החלוקה להתערבויות השונות, היתה 

השפעה, לדברי המשתתפים. לכן, בהמשך לדפוס שדן בתחושה החיובית, גם כאן יש חיזוק 

 לחשיבות של עצם הפעלת תכניות מסוג זה.

ק בחלק מקבוצות ההתערבות, המסקנה הקודמת מצטרפת לדפוס נוסף שבלט, גם אם ר

של התחושה של שחרור מהטלפון הנייד. בניגוד אולי לתפיסה הרווחת לגבי המקום הכל 

כך מרכזי של הטלפון הנייד בחיי היום יום של בני הנוער, הרי שכחלק מההתנסות שלהם 

הם גילו את התועלות שבהתנתקות מהטלפון הנייד. לא מדובר בוויתור מצדם, או  –

על חסם, אלא בתחושה של תועלת ממשית, רווח כתוצאה מאי השימוש בטלפון  התגברות

הנייד. בניסוי או פעילות עתידית ניתן לחזק את התחושה הזאת של ניתוק ושחרור ולתת 

לבני נוער לחוות את אותם רגעים של שקט שנתפסו על ידם כחלק משמעותי מהחוויה של 

 ההשתתפות בניסוי.

ה היתה כי באפשרותה למדוד את התפיסה של המשתמשים ההנחה לגבי השאלה השני

לגבי היכולת לחולל שינוי ברמות שונות של השפעה, ולא את יכולת ההשפעה בפועל. 

 לפיכך, ניתן להציע מספר מסקנות והמלצות הנוגעות לדפוסים שזוהו:

השפעות התנהגותיות הן דבר שקשה להשגה. שינוי התנהגותי דורש תהליך ארוך, ממושך 

ומרובה שלבים. לפיכך, לא מן הנמנע כי כלל הממצאים שהועלו בחלק זה, מקורן 

בהשלכות ישירות וקצרות טווח של הניסוי ואין להן הרבה משמעות לטווח הרחוק. ניתן 

לראות זאת בתשובות הכלליות שהתקבלו. אך יחד עם זאת, התשובות מלמדות על 

וכנים לשקול או על החסמים שעל השינויים ההתנהגותיים שהמשתתפים אולי יהיו מ

פעילות עתידית להתמודד איתם. יש לחשוב על פתרונות נקודתיים לשינויים הנקודתיים 

 שהועלו כגון היעזרות באנשים אחרים ברכב, התנתקות מהטלפון הנייד ועוד.

תפיסת ההשפעות ברמת המודעות, החשיבה, קבלת ההחלטות והבנת ההשלכות מלמדות 

של הניסוי בהעלאת נושאים לסדר היום האישי של המשתתפים. לכן, אותנו על הכוח 

ולהעבירם לסדר היום  –המלצה הקשורה לכך נוגעת לצורך לשכפל את הנושאים הללו 

הציבורי. אם הניסוי הצליח להעלות את הנושאים הללו למודעות, ולחשיבה עמוקה יותר, 

ים יותר וכאלה שקל להתחבר של המשתתפים, ניתן אולי להניח שמדובר בנושאים מרכזי

 אליהם.

תפיסת ההשפעה ברמה החברתית לא היתה דפוס שכיח בתשובות. הדבר מדגיש את 

הקושי שבניסיון לגרום לחלחול של אפקט המחקר למעגלים רחבים יותר, כמו מעגל 

החברים הקרובים והמשפחה. כדי לנסות לחזק את תפיסת ההשפעה ברמה החברתית, 

לא רק  –ידיות לתת דגש יותר על השתתפות חברתית בניסוי ניתן בפעילויות עת

אינדיווידואלים, אלא קבוצות של חברים שמשתתפים יחד. כך ניתן יהיה לתת דגש יותר 

 להשפעה ברמה החברתית.



277 
 

לבסוף, מאחר שהניסוי שם דגש על שיטות התערבות טכנולוגיות, כאשר גם בקבוצת 

המשתתפים פיתחו תפיסת תלות בה. הדבר שהיתה בהן רק  טכנולוגית ניטור, חלק מ

 מדגיש את החשיבות בעזרים טכנולוגיים ככלי להפחתת השימוש בטלפון הנייד.

 

 השפעות –קבוצת המשוב האישי 

מאחר שקבוצת המשוב האישי, שזכתה לליווי אישי והנחיה של חוקר מאוניברסיטת חיפה 

יחס לשאר הקבוצות, יש לבחון אם ובעל תפקיד ב"אור ירוק", השיגה נתוני שיפור גבוהים ב

ניתן לזהות בה תהליכים שלא התרחשו בשאר הקבוצות. באופן טבעי, וכתוצאה מסוג 

ההתערבות הייחודי שהיה בה, קבוצת המשוב האישי הדגישה יותר מכל קבוצה אחרת את 

נושא השיקוף ועד כמה הוא היה משמעותי עבורה. על אף שבגוף הדוח צוינו רק נושאי 

ות השונות, ניתן היה לראות כי בלמעלה ממחצית מהתשובות היתה התייחסות התגוב

למשוב שהתקבל ולאופן שבו הוא הוביל, לדעת המשתתפים, לשינוי בהתנהגות שלהם. 

המשתתפים לא ביצעו הבחנה רבה בתשובות בין ההודעות לשיחות, אלא התייחסו לעצם 

נת הבולטות של סוג המשוב שהתקבל ששיקף להם את ההתנהגות ברכב. מבחי

ההתערבות בתשובות המשתתפים, ניתן להשוות אותה רק לקבוצת הממשק הקולי, שם 

היתה בולטות גדולה לעצם הקוליות של הממשק ואופן פעולתו, בתשובות המשתתפים. 

עם זאת, בקבוצת הממשק הקולי ההתייחסות היתה לרוב שלילית יותר, בשונה 

בשתי קבוצות ההתערבות האחרות, השקטת  מההתייחסות בקבוצת המשוב האישי.

ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת, הבולטות של האלמנטים הייחודיים 

 להתערבות הופיעו בבולטות נמוכה יותר. 

ממצא נוסף, שעולה בקנה אחד עם הנתונים הכמותיים, הוא תשובות חיוביות יותר 

י: יותר התייחסות להעלאה בשאלונים הפתוחים של משתתפי קבוצת המשוב האיש

למודעות, לחשיבה, שינוי התנהגות  ועוד. בעוד שבקבוצת הממשק הקולי היה ייצוג גדול 

של תגובות שליליות, בקבוצת המשוב האישי היו תגובות חיוביות יותר ופחות תגובות 

נטרליות, בעוד שבקבוצות השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת 

 גבוהה יותר של תגובות נטרליות.היתה בולטות 

לסיכום, ניתן היה להבחין מהתשובות של קבוצת המשוב האישי כי ההתערבות הורגשה 

שם הרבה יותר מאשר בקבוצות אחרות. בשלוש הקבוצות האחרות, ההתערבות הורגשה 

פחות. בשלב מסוים, ייתכן שהמשתתפים אף התרגלו אליה והיא הפכה לחלק מסביבת 

. גם במקרה של הממשק הקולי, שזכה לבולטות רבה, ייתכן שלמשתתפים הנהיגה שלהם

ניתן לכבוד, ניתן לדלג וניתן לא להשתמש בו. הממשק  –היתה תחושה של שליטה עליו 

הקולי, השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת היו סוגי התערבויות עם 

יך שעברו המשתתפים היה שליטה, שהתמזגו ברקע. במקרה של המשוב האישי, התהל

שונה. הם היו יכולים, אמנם, להתעלם מהמשוב שנשלח אליהם, אך עדיין היתה איתה 

שיחת פתיחה ושיחת סיכום "בדחיפה", ולעיתים גם שיחות אמצע. לכן, המשוב נתפס 

 כמשמעותי יותר בהשוואה לאלמנטים האחרים בניסוי.
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 הסיום לשאלוני אחרון חודש של הניטור נתוני השוואת 6.8
 

 הקדמה 6.8.1

 

פרק  זה מציג ניתוח תוצאות של השוואת נתוני הניטור במהלך החודש האחרון של ניסוי 

נהגים מלאו את שאלון הסיום ונוטרו בחודש האחרון  214השטח לנתוני שאלוני הסיום.  

 של הניסוי.

אקונומיות, -עם סיום הניסוי התבקש כל משתתף למלא שאלון סיום שכלל שאלות סוציו

שאלות על הרגלי שימוש בסמארטפון במשך חודשי ההתערבות ובחודש שלאחר סיום 

ההתערבות של הניסוי, שאלות בנושא התמכרות לשימוש בסמארטפון, ועוד שאלות 

 שחלקן גם הופיעו בשאלון הפתיחה. 

 נתוני ניטור

הג איסוף הנתונים באמצעות האפליקציה כלל ניטור של מספר הנגיעות של הנ

פעיל בזמן הנסיעה,  GPSבסמארטפון במהלך הנסיעה. עבור משתתפים שנסעו עם 

 התקבלה קריאת מהירות נסיעה בכל פעם שהתרחשה הנגיעה. 

נהגים נוטרו במשך החודש האחרון של הניסוי. משך הזמן הכולל של הנסיעות היה  220

 85%פעיל שהן מהוות  GPSדקות נסיעה עם  133,125דקות נסיעה, כשמתוכן  157,283

 מזמן הנסיעה הכולל.

המשווה את נתוני  6.2.4שלושת מדדי נתוני ניתוח הניטור זהים למדדים שהוצגו בפרק 

 הניטור של החודש הראשון לשאלוני הפתיחה והם:

 ממוצע נגיעות לדקה

 קמ"ש( 5ממוצע נגיעות לדקה בנסיעה )במהירות מעל 

 מדד חזקה

 

 ניטור מול דיווח עצמי השוואת משך הנסיעה: 6.8.2

 

בשאלון הסיום, בדומה לשאלון הפתיחה, הנהגים התבקשו להעריך ולדווח על מספר 

מציג השוואה של שעות הנסיעה  127איור שעות הנסיעה הממוצע שלהם בשבוע. 

 השבועיות כפי שנמדדו בניטור ובדיווח עצמי בשאלונים.
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 השוואת שעות הנהיגה השבועיות מהניטור ומדיווח עצמי בשאלוני הסיום  - 127איור 

מהנהגים נהגו עד שעתיים בממוצע בשבוע, בעוד  40%מנתוני הניטור נמצא כי כמעט 

מהנהגים העריכו שמשך הנסיעה השבועי הכולל שלהם  10%-שמהדיווח העצמי פחות מ

שעות נהיגה בשבוע, המגמה התהפכה. יותר נהגים  4הוא עד שעתיים. בטווח של מעל 

העריכו שמשך הנסיעה השבועי הכולל שלהם היה גבוה מזה שנמדד בפועל. באופן כללי 

מאשר משך הזמן לפי נתוני הניטור ניתן לראות שהנהגים נוהגים פחות זמן באופן מובהק 

שעליו הם מדווחים. תוצאה זו דומה לתוצאה שהתקבלה מההשוואה של הניטור בחודש 

 ולמדווח בספרות. הראשון עם שאלוני הפתיחה

 

 מאפיינים אישיותיים, סוציואקונומים ודפוסי שימוש בסמארטפון 6.8.3

 

לשאלון  בפרק זה נבדק הקשר בין מאפיינים של הנהגים כפי שהשתקפו בתשובות שלהם

הסיום ובין מדדי הניטור. ההנחה היא שייתכנו קשרים בין נתוני ניטור הנגיעות של הנהגים 

 למאפיינים בהתנהגות שלהם. 

 שאלות יוזמה ומענה לשיחות והודעות בזמן נהיגה 

בשאלון נשאלו המשתתפים שלוש שאלות של יוזמה: הוצאת שיחות, כתיבת הודעות 

שאלות של מענה: מענה לשיחות, קריאה ושמיעת הודעות  ושליחת הודעות קוליות. שלוש

נכנסות, ושאלות על שימוש באפליקציות שונות. נבדק המתאם בין מדדי הניטור לתשובות 

של הנהגים לשאלות מסוג יוזמה ולשאלות מסוג מענה. בנוסף נבדק המתאם בין מדדי 

 הניטור לתשובות של הנהגים על שימוש באפליקציות.

ה שקיים קשר חיובי בין התשובות לשאלות על מידת השימוש בסמארטפון ההשערה היית

 בזמן נהיגה למספר הנגיעות שהתקבל מהניטור.

יגה את המתאמים של ממוצע הנגיעות של הנהגים מהניטור באפליקציה מצ 27טבלה 

לעומת התשובות שלהם לשאלון הסיום בנושא יוזמה לשימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, 
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ות מוצגים נתוני מדדי מענה לשיחות או הודעות ושימוש באפליקציות בזמן נהיגה. בשור

הניטור  ובעמודות מוצגות קבוצות של שאלות מהשאלון הסיום בעלות עולם תוכן זהה. 

נהגים מלאו את שאלון הסיום ונוטרו בחודש האחרון של הניסוי. לגבי  214כאמור,  

ולכן מספר  GPSהמדדים שהביאו בחשבון את מהירות הנסיעה, חלק מהנסיעות היו ללא 

 קמ"ש( נמוך יותר. 5ב מדד חזקה ומדד נגיעות בנסיעה )מעל הנהגים בחישו

 

  
שאלות 

יוזמה 

 ומענה

 )כללי(

שאלות על 

יוזמה 

בהוצאת 

שיחות 

 והודעות

שאלות על 

מענה 

לשיחות 

 והודעות

שאלות על 

שימוש 

 באפליקציות

מספר 

נגיעות 

ממוצע 

לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=214)  

0.146 

(0.016) 

0.176 

(0.005) 

0.100 

(0.072) 

0.023 

(0.371) 

 מדד חזקה

(N=202) 

-0.022 

(0.377) 

0.011 

(0.437) 

-0.049 

(0.245) 

0.005 

(0.474) 

נגיעות מעל 

 קמ"ש 5

(N=180) 

0.093 

(0.106) 

0.151 

(0.021) 

0.027 

(0.358) 

0.089 

(0.118) 

0.01המובהקות של המתאם מצוינת בסוגריים מתחת לערך המתאם ) *  ערכים )

 מובהקים מודגשים.

 טבלת מתאמים בין מדדי ניטור לבין שאלות יוזמה, מענה ושימוש באפליקציות – 27טבלה 

ערכי .  0.2-הערכים של המתאמים בכל המקרים נמוכים יחסית ומגיעים עד מתחת ל

רוב  הפתיחה והניטור בחודש הראשון. המתאמים נמוכים יותר מאילו של שאלון

הערכים חיוביים ומעידים על כך שנהגים שדווחו שיוזמים יותר שיחות ושליחת הודעות 

בסמארטפון, או נהגים שעונים לשיחות ולהודעות, גם נגעו יותר במסך. שתי התוצאות 

ים לנהגהמובהקות קשורות למתאמים של שאלות יוזמה בהוצאת שיחות והודעות. כלומר 

שיוזמים הוצאת שיחות או כתיבת הודעות יש מתאם יותר גבוה, חיובי ומובהק 

 עם מימצאי ניטור הנגיעות שלהם בסמארטפון.

במדד של מספר הנגיעות, המתאם בין שאלות על שימוש באפליקציה לבין מספר נגיעות 

ם מהניטור נמוך יותר מהמתאמים של שאלות יוזמה ומענה. יתכן והסיבה היא שהנהגי

מפעילים אפליקציות כגון מוסיקה או ניווט בטרם החלו את הנסיעה, לעומת שיחות 

 והודעות נכנסות באופן רנדומלי במהלך הנסיעה.

בשאלון הפתיחה המתאמים בין השאלות לנגיעות מהניטור היו יותר גבוהים 

. עם זאת, התבנית הייתה דומה, המתאמים הגבוהים והמובהקים 0.3והגיעו עד 

 יו של יוזמה והנמוכים ביותר היו של שימוש באפליקציות.יותר ה

 

 קריאת וכתיבת הודעות
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המשתתפים התבקשו לדווח על דפוסי ההתנהגות שלהם ביחס לשימוש בסמארטפון בזמן 

נהיגה. הנהגים נשאלו על מצבים שונים בנהיגה שבהם הם נוטים לקרוא או לכתוב 

 ר וכדומה(.הודעות )שעמום, פקק, רמזור, מבקש מנוסע אח

מציגה את המתאמים של ניטור הנגיעות בסמארטפון בזמן נהיגה עם הדיווח  28טבלה 

 העצמי שהתקבל בשאלון הסיום.

שאלות על   

קריאת 

 הודעות

שאלות על 

כתיבת 

 הודעות

ממוצע 

קריאה 

 וכתיבה

מספר 

נגיעות 

ממוצע 

לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=214)  

0.124 

(0.035) 

0.081 

(0.118) 

0.109 

(0.056) 

 מדד חזקה

(N=202) 

0.032 

(0.326) 

-0.043 

(0.269) 

-0.007 

(0.463) 

נגיעות מעל 

 קמ"ש 5

(N=180) 

0.129 

(0.042) 

0.105 

(0.079) 

0.124 

(0.048) 

 שאלות קריאה וכתיבת הודעות טבלת מתאמים בין מדדי ניטור לבין - 28טבלה 

מרבית המתאמים שהתקבלו בין ניטור הנגיעות לדיווח העצמי על קריאת וכתיבת הודעות 

בזמן נהיגה הינם נמוכים. עם זאת, מרביתם חיוביים דבר שמצביע על קשר חיובי בין 

 קריאה וכתיבה של הודעות בנהיגה ובין ניטור הנגיעות.

 יחות בדרכיםשאלות של אקלים ומוטיבציה בבט

שאלות מסוג אקלים ומוטיבציה נועדו לבחון את הגישות והעמדות של הנהגים הצעירים 

כלפי סוגיות בבטיחות בדרכים, כיצד הם תופסים את נושא הבטיחות בנהיגה והאם 

העמדות שלהם בנושא בטיחות בנהיגה משפיעות על הנגיעות בסמארטפון בזמן נהיגה. 

ההשערה הייתה שיש קשר שלילי בין נהגים שהגישה שלהם ביחס  29טבלה כמוצג ב

 לבטיחות חיובית למספר הנגיעות שלהם בסמארטפון.

  

שאלות 

 אקלים

שאלות 

 מוטיבציה

שאלות 

אקלים 

 ומוטיבציה

מספר 

נגיעות 

ממוצע 

לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=214)  

0.030 

(0.334) 

-0.049 

(0.239) 

-0.005 

(0.468) 

 מדד חזקה

(N=202) 

0.0001 

(0.499) 

-0.068 

(0.168) 

-0.033 

(0.323) 

נגיעות מעל 

 קמ"ש 5

(N=180) 

0.045 

(0.276) 

-0.001 

(0.492) 

0.028 

(0.353) 

0.01המובהקות של המתאם מצוינת בסוגריים מתחת לערך המתאם )*  ערכים )

 מובהקים מודגשים.

 טבלת מתאמים בין ניטור נגיעות לבין ממוצע שאלות אקלים ומוטיבציה – 29טבלה 
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המתאמים בין מספר הנגיעות מהניטור לשאלות אקלים ומוטיבציה שהנהגים נשאלו 

המתאם הם שליליים כך שקשה להסיק שואפים לאפס ולא מובהקים. רק חלק מערכי 

מסקנות לגבי הקשר של המוטיבציה והאקלים הסביבתי של הנהגים בנושא הבטיחות עם 

 מספר הנגיעות שלהם בסמארטפון בזמן נהיגה.

גם בשאלון הפתיחה המתאמים בין שאלות אקלים ומוטיבציה היו נמוכים. המתאמים של 

 חלקם מובהקים.שאלות המוטיבציה עם ניטור הנגיעות היו ב

 

 (Smartphone Addictionשאלות התמכרות )

שאלון ההתמכרות מורכב משאלות שמעידות על מידת ההתמכרות של הנהגים 

המשתתפים בניסוי לסמארטפון . ההשערה הייתה שיש קשר חיובי בין מידת ההתמכרות 

 30טבלה למדדי הניטור, כלומר, מי ש"מכור" יותר, מתעסק יותר עם הטלפון בנהיגה.  

מציגה את המתאמים של מדדי הניטור לתשובות שלהם לשאלות התמכרות לסמארטפון 

 בשאלון הסיום.

 שאלות התמכרות  

מספר נגיעות 

ממוצע לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=214)  

0.169 

(0.007) 

 מדד חזקה

(N=202) 

0.021 

(0.382) 

 קמ"ש 5נגיעות מעל 

(N=108) 

0.197 

(0.004) 

0.01* המובהקות של המתאם מצוינת בסוגריים מתחת לערך המתאם )  ערכים )

 מובהקים מודגשים.

 טבלת מתאמים בין ניטור נגיעות לבין שאלות אקלים ומוטיבציה – 30טבלה 

ומובהקים. הקשר  0.2-קמ"ש( קרובים ל 5שני המתאמים של נגיעות ונגיעות בנסיעה )מעל 

ככל שהנהגים מעידים על עצמם שהם יותר מכורים הוא קשר חיובי כלומר 

לסמארטפון כך גם מספר הנגיעות שלהם בסמארטפון בנהיגה במהירות שאיננה 

 .אפס ובכלל עולה

( עבור ממוצע 0.3ים ומובהקים )קרובים לבשאלון הפתיחה התקבלו מתאמים חיובי

 קמ"ש בדומה לתוצאות של שאלון הסיום. 5הנגיעות וממוצע מעל 

 (LOCשליטה )

שאלות שמתייחסות למיקוד שליטה של  17בשאלון הסיום הנהגים התבקשו לענות על 

הנהג. נבדקה ההשערה שמידת השליטה של הנהגים כפי שהם מעידים על עצמם בשאלון 

במספר הנגיעות שלהם בסמארטפון כפי שנמדד בניטור. מכיוון שהמתאם הכללי תתבטא 

בין השניים היה נמוך, נבדק המתאם עם שלושת קבוצות השאלות המרכיבות את מיקוד 

השליטה. מידת האשמה של הנהג עצמו , אשמה של הנהגים האחרים,  וגורל או כשל 

 .31טבלה , כמוצג בחיצוני



283 
 

ההשערה הייתה שנהגים שמעידים על עצמם שמעורבות בתאונה קרתה באשמתם, מספר 

הנגיעות שלהם בסמארטפון צפוי להיות גבוה יותר, ולהיפך, נהגים שהשיבו שהמעורבות 

 מספר הנגיעות צפוי להיות נמוך יותר.בתאונה היא באשמת נהג אחר או גורם חיצוני, 

  

שאלות 

אשמת 

 הנהג

שאלות גורל 

או כשל 

 חיצוני

שאלות 

אשמת 

נהגים 

 אחרים

שאלות 

ממוצע 

 כללי

מספר 

נגיעות 

ממוצע 

לדקה 

 מהניטור

 נגיעות

(N=214)  

0.024 

(0.364) 

-0.033 

(0.317) 

-0.009 

(0.449) 

-0.003 

(0.481) 

 מדד חזקה

(N=202) 

-0.091 

(0.098) 

-0.144 

(0.021) 

-0.034 

(0.313) 

-0.116 

(0.050) 

נגיעות מעל 

 קמ"ש 5

(N=180) 

-0.049 

(0.265) 

-0.009 

(0.455) 

-0.023 

(0.382) 

-0.036 

(0.318) 

 מיקוד שליטהטבלת מתאמים בין ניטור נגיעות לבין שאלות של  – 31טבלה 

ומכאן שאין קשר בינהם, למעט אולי הקשר בין מדד חזקה ערכי המתאמים שואפים לאפס 

 ושאלות על גורל/קשר חיצוני

 משך הנהיגה השבועי

בשאלון הסיום )כמו בשאלון הפתיחה( הנהגים התבקשו להעריך את מספר שעות הנהיגה 

שלהם במשך שבוע טיפוסי. חלק זה נועד לבחון האם יש השפעה למשך הנהיגה השבועי 

   .32טבלה כמוצג ב ,על מדדי הניטור

משך הנהיגה 

השבועי 

 המוצהר

מספר 

 נהגים

ממוצע נגיעות 

 לדקה

ממוצע מדד 

 חזקה

ממוצע נגיעות 

לדקה ללא 

 עצירה

 0.77 2.39 0.95 17 פחות משעתיים

 0.76 4.64 1.19 71 שעות 2-4בין 

 0.97 6.01 1.60 63 שעות 4-7בין 

 0.76 4.83 1.14 31 שעות 7-10בין 

 0.68 4.74 1.14 32 שעות 10מעל 

 נגיעות בסמארטפון לפי משך נהיגה שבועי - 32טבלה 

מציגים את אותם חישובי ממוצע  130איור ו 129איור  128איור התרשימים הבאים 

י שלהם, כדי הנגיעות של נהגים בסמארטפון מהטבלה מקוטלגות לפי משך הנהיגה השבוע

 לבחון האם יש מגמה לנהגים בקבוצות ותק מסוימות.
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 ממוצע נגיעות לפי משך נסיעה – 128איור 

 

 מדד חזקה לפי משך נסיעה – 129איור 
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 קמ"ש לפי משך נסיעה 5-ממוצע נגיעות לדקה במהירות גבוהה מ – 130איור 

בהשוואה של משכי הנהיגה השבועיים בחתכים השונים לא ניתן להבחין במגמה ברורה 

לא ניתן להסיק שיש קשר בין משך הנסיעה שמאפיינת קבוצת מסוימת. כלומר, 

ועי עם ניטור גם בהשוואת משך הנהיגה השב השבועי לדפוסי הנגיעות בסמארטפןן.

 הנגיעות בשאלון הפתיחה לא נראתה מגמה ברורה.

 וותק בנהיגה

בשאלון הסיום הנהגים התבקשו לציין את התאריך שבו הם קיבלו רישיון נהיגה. לפי 

תאריך קבלת הרישיון חושב לכל נהג הוותק שלו בנהיגה בתחילת הניסוי. המטרה הייתה 

   .33טבלה , כמוצג במדדי הניטורלבחון האם יש השפעה לוותק בנהיגה על 

 מספר נהגים וותק בנהיגה
ממוצע נגיעות 

 לדקה

ממוצע מדד 

 חזקה

ממוצע נגיעות 

לדקה ללא 

 עצירה

 0.66 2.44 1.12 40 עד שנה

 0.80 5.07 1.47 51 שנים 1-2

 0.67 4.49 1.08 37 שנים 2-3

 1.08 6.92 1.40 31 שנים 3-4

 0.58 3.46 0.92 24 שנים 4-5

 0.85 7.17 1.52 23 שנים 5-6

 1.53 7.97 1.62 8 שנים 6מעל 

 נגיעות בסמארטפון לפי וותק בנהיגה - 33טבלה 

מציגים את אותם חישובי ממוצע  133איור ו 132איור  131איור התרשימים הבאים 

י לבחון האם הנגיעות של נהגים בסמארטפון מהטבלה מקוטלגות לפי הוותק בנהיגה, כד

 הניסיון בנהיגה משפיעה על מספר הנגיעות.
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 ממוצע נגיעות לפי וותק בנהיגה – 131איור 

 

 מדד חזקה לפי וותק בנהיגה – 132איור 
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 קמ"ש לפי וותק בנהיגה 5-ממוצע נגיעות לדקה במהירות גבוהה מ – 133איור 

מהתוצאות נראה שככל שהוותק עולה והנהג רוכש יותר ניסיון, כך גם מספר הנגיעות שלו 

ייתכן שעם הזמן הנהגים מקבלים יותר ביטחון ומרשים לעצמם עולה בהדרגה. 

  להתעסק בפעילויות אחרות כמו שימוש בסמארטפון.

 

 נגיעות בסמארטפון: ניטור מול דיווח עצמי 6.8.4

 

בשאלון הסיום התבקשו הנהגים להעריך את מספר הנגיעות שלהם בסמארטפון במהלך 

נסיעה טיפוסית. מתוך נתוני הניטור הסופי נמצא כי נסיעה ממוצעת של הנהגים הצעירים 

יעה דקות. הערכת מספר הנגיעות של המשתתפים בנס 17.7שהשתתפו בניסוי הייתה 

טיפוסית לפי השאלון נורמלה לפי משך הנסיעה הממוצעת כדי לנסות ולהשוות אותה מול 

 מספר הנגיעות האמיתי לדקה שנמדד בניטור.

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין מספר הנגיעות הממוצע לדקה כפי שנמדד 

( P-value=0.390בחודש הניטור האחרון למדווח בשאלון. לא ניתן לדחות את השערה זו )

כלומר ממוצע הנגיעות כפי שהתקבל מהניטור לא שונה באופן מובהק מההערכה של 

 1.29נגיעות לדקה לעומת  1.10הנהגים בשאלון. ממוצע הנגיעות לדקה מהשאלון היה 

 נגיעות לדקה שהתקבלו מהניטור של החודש האחרון.

בשאלון שהיו הרבה מעל  יחד עם זאת, קיימות מספר תשובות קיצוניות של הערכת נגיעות

הממוצע ונדמו כתשובות סרק. כחלק מתהליך ניקוי הנתונים, הוחלט להוציא תצפיות 

שהיו ארבע סטיות תקן מעל הממוצע של כלל הנהגים. כאשר נבדקה  -חריגות אלו 

השערה שאין הבדלים מובהקים בין הערכת מספר הנגיעות כפי שהמשתתפים דווחו 

ך נסיעה ממוצע לבין מספר הנגיעות הממוצע לדקה כפי בשאלון הסיום מחולק במש

שנמדד בחודש הניטור האחרון נבדקה על קובץ הנתונים ללא התצפיות החריגות. נמצא 

(, כלומר, מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור P-value=0.007שניתן לדחות השערה זו )

ממוצע הנגיעות שונה באופן מובהק מההערכה של הנהגים לגבי מספר הנגיעות בשאלון. 
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נגיעות לדקה שהתקבלו מהניטור של  1.29נגיעות לדקה לעומת  0.92לדקה מהשאלון היה 

מהשאלון לגבי ממוצע הנגיעות היה נמוך  הדיווח העצמיהחודש האחרון, כלומר 

. ממוצע הנגיעות מהדיווח העצמי בחודש יותר באופן מובהק מזה שהתקבל בניטור

נגיעות לדקה( אולם מספר  0.94ון מהחודש הראשון )האחרון דומה לזה שהתקבל בשאל

הנגיעות הממוצע מהניטור של החודש האחרון נמוך משמעותית מזה של החודש הראשון 

 גה ניתוח סטטיסטי של נתוני הניטור.מצי 34טבלה נגיעות לדקה(.  1.58)

 שאלון 

)ממוצע נגיעות 

 לדקה(

 ניטור

)ממוצע נגיעות 

 לדקה(

 מובהקות

P-value 

 0.865 1.29 1.10 כלל הנתונים חודש אחרון

 0.0038 1.29 0.89 חודש אחרון -נתונים נקיים* 

 0.00015 1.58 0.94 חודש ראשון -נתונים נקיים* 

 חריגות*לאחר הוצאת תצפיות 

 ניתוח סטטיסטי של ממצאי הנגיעות – 34טבלה 

בגלל ההשפעה של התשובות הקיצוניות בשאלון על הממוצע והתוצאות, נבדק בנוסף 

לממוצע גם החציון של הערכת הנגיעות מהשאלון מול הניטור. נמצא כי החציון של 

נגיעות לדקה שהתקבלו  0.86נגיעות לדקה לעומת  0.45הערכת הנגיעות מהשאלון הוא 

ללא תצפיות חריגות זהה לזה שכולל את  מהניטור. החישוב של החציון בקובץ הנתונים

שהערכת הנהגים של מספר התשובות הקיצוניות. חישוב החציון מחזק את ההנחה 

הנגיעות שלהם בסמארטפון בזמן נסיעה, נמוכה יותר ממספר הנגיעות האמיתי 

 כפי שנוטר גם בחודש האחרון של הניסוי. 

 0.38ל החודש הראשון )החציון של הערכת הנגיעות בחודש האחרון גבוה מזה ש

נגיעות לדקה(. יתכן שנתון זה נובע מהמודעות של הנהגים בעקבות הניסוי 

גם בהשוואת חציון הניטור של למספר הנגיעות שלהם בסמארטפון בזמן נהיגה. 

 נגיעות לדקה( גם לזהות מגמת ירידה משמעותית. 1.17החודש האחרון עם הראשון )

מוצגת השוואה של התפלגות הנגיעות לדקה לפי הערכה עצמית של  134איור ב

המשתתפים בשאלון ולפי הניטור במהלך החודש האחרון של ניסוי. התרשים מתמקד 

 7.27נמדד היה נגיעות לדקה כיוון שמנתוני הניטור הערך המרבי ש 10בערכים שעד 

נגיעות  5.5מהנהגים העריכו מקסימום של  99%נגיעות לדקה ובתשובות בשאלון מעל 

 לדקה.
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 התפלגות מספר הנגיעות לדקה מהניטור ומההערכה עצמית – 134איור 

מתוך התרשים ניתן להבחין בבירור שבערכים הנמוכים של מספר הנגיעות לדקה יש 

הערכת יתר של הנהגים בשאלון ובערכים הגבוהים של ממוצע נגיעות לדקה יש הערכת 

חסר. כלומר הנהגים מעידים על מספר נמוך של נגיעות מאילו שנמדדו בניטור. יש לציין 

ון )בקובץ הנתונים ללא תצפיות חריגות( נמוך שממוצע מספר הנגיעות כפי שדווח בשאל

המסקנה שעולה מכאן היא ממספר הנגיעות הממוצע לדקה שנוטר.  30%-בכ

שהנהגים נוטים בממוצע להעריך הערכת חסר של מספר הנגיעות שלהם לעומת 

המדידה בפועל. בשאלון הפתיחה הפער בין הערכת ממוצע הנגיעות של הנהגים 

בתום הניסוי, כלומר בסוף הניסוי נראה שלנהגים  30% -, לעומת כ40%עמד על 

 יש יותר מודעות ביחס למספר הנגיעות שלהם. 

 

 נתונים מזווגים

( מלאו את שאלון הסיום ונהגו בחודש האחרון של הניסוי, כלומר N=214נהגים ) 214

דיווח עבורם קיימים גם נתוני דיווח עצמי מהשאלון וגם נתוני ניטור. שני המדגמים, האחד 

עצמי והשני ניטור הנגיעות, בנויים מזוגות של תצפיות שיש ביניהם תלות )אותו נהג( ולכן 

 נותחו כמדגמים מזווגים.

 ממוצע נגיעות

נבדקה ההשערה שאין הבדלים מובהקים בין הערכת מספר הנגיעות כפי שמשתתף דווח 

לדקה כפי  בשאלון הסיום מחולק במשך נסיעה ממוצע לבין מספר הנגיעות הממוצע

(, P-value= 0.634שנמדד בחודש האחרון של הניטור. נמצא שלא ניתן לדחות השערה זו )

כלומר מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור לא שונה באופן מובהק מההערכה של הנהגים 
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לגבי מספר הנגיעות בשאלון גם בנתונים המזווגים. עם זאת, גם בחישוב הנתונים המזווגים 

בבדיקת ההשערה לאחר חריגות שמעל ארבע סטיות תקן מהממוצע.  נופו אותן תצפיות

ניפוי הנתונים החריגים נמצא כי ממוצע הנגיעות מהניטור שונה באופן מובהק 

בשונה משאלון מהערכת הנגיעות  .(P-value= 0.024) מההערכות בשאלון הסיום

)ולא עד פי  20בשאלון הפתיחה, הפעם ההבדלים במספר הנגיעות הממוצע הגיעו עד פי 

 כמו בחודש הראשון(. 1500

בנוסף נבדקה הקורלציה של הנתונים המזווגים בין הדיווח העצמי של הנהגים לגבי נגיעות 

ובין הניטור של החודש  האחרון. נמצא שהקורלציה בין הדיווח לניטור בפועל היא נמוכה 

בשאלון לניטור  ( כלומר על פי התוצאה לא הייתה התאמה בין ההערכה של הנהגים0.09)

 שלהם בפועל.

מציג את ממוצע הנגיעות שהתקבל מהדיווח העצמי לעומת תוצאות הניטור. ציר  135איור 

X  מציג את הערכים שהתקבלו מהדיווח העצמי וצירY  .מציג את המדידות מהניטור

ת התצפיות נמצאות בטווח נגיעות לדקה מכיוון שמרבי 4התרשים מתמקד בערכים של עד 

הנתון. בתרשים לא נצפה קשר והוא מציג את ההשערה שלא קיימת התאמה בין ממוצע 

 Yהנגיעות מהשאלון לזו שהתקבלה בניטור. התצפיות שנדמות כעמודות המקבילות לציר 

 נגיעות בנסיעה טיפוסית(. 100הן תוצאה של עיגול מספר הנגיעות בדיווח העצמי )למשל 

 

 דיווח עצמי מול ניטור )מדגם מזווג( –ממוצע נגיעות לדקה לנהג  – 135איור 

 

 קמ"ש( 5ממוצע נגיעות בנסיעה במהירות )מעל 

מהנסיעות בהם  85%-נתוני הניטור התייחסו לנגיעות בכל מהירויות הנסיעה )כאמור, ב

על דיווח עצמי של  פתוח(. ההערכה של מספר הנגיעות בשאלון התבססה GPSהיה 

הנהגים. נבדקה האפשרות שהנהגים התייחסו בהערכה שלהם בעיקר לנגיעות שהיו בזמן 

נסיעה ולא לאילו שהיו בעצירה )רמזור, פקק, המתנה(. לכן נבדקה ההשערה שאין הבדלים 

מובהקים בין הערכת מספר הנגיעות מהשאלון לנסיעה ממוצעת לעומת מספר הנגיעות 

קמ"ש מתוך הניטור. נמצא שלא ניתן לדחות את ההשערה הזו  5-בוהה מלדקה במהירות ג
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(P-value= 0.176 כלומר הערכת מספר הנגיעות לדקה מהשאלון אינה שונה באופן ,)

 קמ"ש.  5מובהק מהניטור בפועל לגבי מספר הנגיעות לדקה במהירות מעל 

תן לראות תוצאה זו (. ני0.1הקורלציה שנמצאה בין שני המדגמים עדיין הייתה נמוכה )

קמ"ש  5שבו לא נראה קשר מסוים בין ממוצע הנגיעות לדקה במהירות מעל  136איור ב

 בניטור לבין השאלון. 

 

 דיווח עצמי מול ניטור –קמ"ש  5ממוצע נגיעות לדקה במהירות מעל  - 136איור 

 

  לשקלול נגיעות במהירותמדד חזקה 

היה פתוח לווה בקריאה של מהירות הנסיעה. ניטור   GPSכאמור, כל ניטור של נגיעה כשה

מציג את  137איור הנגיעות של הנהגים נפרס על פני קשת רחבה של מהירויות נסיעה. 

 התפלגות הנגיעות בסמארטפון בזמן נהיגה לפי מהירויות נסיעה.
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 התפלגות הנגיעות בזמן נהיגה לפי מהירויות נסיעה שנמדדו בניטור – 137איור 

 0-5מהתרשים ניתן לראות שכמחצית מהנגיעות בסמארטפון התרחשו במהירות נסיעה 

קמש וכרבע  5-50מהנהגים נגעו במהירויות שבין  27%קמ"ש שהוגדרה כעצירה. 

 קמ"ש.  50-מהנהגים נגעו בסמארטפון במהירויות הגבוהות מ

זאת קיימת התפלגות הנגיעות דומה לזו שחושבה מהניטור של החודש הראשון. יחד עם 

ועליה  100-180במספר הנהגים שנגעו בסמארטפון במהירות מקסימלית  3%עליה של 

קמ"ש.  80-100במספר הנהגים שנגעו בסמארטפון במהירות מקסימלית של  1.4%של 

יש עליה במספר הנגיעות במהירויות מקסימליות גבוהות על חשבון כלומר 

ה היא הניסיון והביטחון שנהגים המהירויות הנמוכות יותר. יתכן וההסבר לתופע

חדשים צוברים במהלך הנהיגה שלהם ומכך שהם כבר התרגלו לכך שהם 

 משתתפים במחקר.

מציג התפלגות של תשובות הנהגים לשאלה "מהי מהירות הנסיעה המקסימלית  138איור 

מהנהגים  97%-בה נגעת במסך בזמן הנהיגה במהלך נסיעה טיפוסית?". ניתן לראות ש

שנגיעה מסוג זה בוצעה מהנהגים השיבו  22%קמ"ש(.   5השיבו שנגעו במהירות )מעל 

. גם על פי ההערכות בשאלון אפשר לראות עליה קמ"ש 100-180במהירות שבין 

. בשאלון הפתיחה קמ"ש 100-180באחוז הנהגים שנגעו בסמארטפון במהירות 

 מהנהגים השיבו שנגעו בתחום מהירויות זה.  17%

ש"קמ0-5
48.3%

ש"קמ5-20
11.6%

ש"קמ20-50
15.4%

50-80
ש"קמ

8.6%

ש"קמ80-100
8.1%

100-180
ש"קמ

7.4%

מהירות לא  
ידועה
0.6%



293 
 

 

 מהירות הנסיעה המקסימלית שבה הנהגים נגעו במסך על פי התגובה לשאלון – 138איור 

 

הקורלציה בין מדד הנגיעות מחישוב מדד החזקה ובין ממוצע הנגיעות מהדיווח העצמי 

( וחישוב מדד Xמציג את ממוצע הנגיעות מהדיווח העצמי )ציר  139איור  . 0.12הוא 

 (. גם כאן ניתן לראות שלא קיימת התאמה בין שני המדגמים. Yהחזקה של הנגיעות )ציר 

 

 דיווח עצמי מול ניטור –ממוצע נגיעות לדקה בחישוב מדד חזקה  - 139איור 
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 סיכום 6.8.5

 

נתוני הניטור שנאספו במהלך החודש האחרון של הניסוי לאחר שנסתיימו בפרק זה נבחנו 

 חודשי ההתערבויות מול שאלוני סיום שמולאו על ידי הנהגים.

בהשוואת שאלוני הסיום עם נתוני הניטור באותה תקופה, בדומה להשוואה עם שאלוני 

נמדדו בפועל, הפתיחה, נמצא שהנהגים דיווחו על משכי נסיעה שבועיים גבוהים מאילו ש

 כלומר הנהגים נוהגים פחות זמן באופן מובהק מאשר הזמן שעליו הם מדווחים.

בהמשך נבדקו המתאמים שבין קבוצות שאלות שעשויות להעיד על מספר הנגיעות של 

-0.1הנהגים. בשאלות יוזמה להוצאת שיחות והודעות מהסמארטפון נמצאו מתאמים בין 

ש מתאם קרוב לאפס בין שאלות שהתייחסו למענה עם ניטור הנגיעות. נמצא שי 0.2

לשיחות והודעות בסמרטפון בזמן נהיגה ובין נתוני הניטור, קריאה וכתיבת הודעות, אקלים 

 ומוטיבציה ונטילת סיכונים.

המתאם בין שאלות התמכרות לשימוש בסמארטפון היה מעט יותר גבוה והגיע בחלק 

עידו על עצמם שהם מכורים לשימוש . כלומר נהגים שה0.2-מהמדדים עד קרוב ל

 בסמארטפון, מספר הנגיעות שלהם כפי שנמדד  בניטור  היה גבוה יותר. 

בהשוואה בין מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור ובין מספר הנגיעות שהנהגים העריכו 

מזה  30%-בשאלון, נמצא שהנהגים העריכו בשאלון מספר נגיעות ממוצע הנמוך בכ

ון הפתיחה הפער בין הערכת ממוצע הנגיעות של הנהגים עמד על שנמדד בניטור. בשאל

, כלומר בסוף הניסוי נראה שלנהגים יש יותר מודעות ביחס למספר הנגיעות שלהם. 40%

 ערכו של החציון של מספר הנגיעות מהשאלון היה כמחצית ממספר הנגיעות מהניטור.

ת שנוטר עם העלייה בוותק.  בבדיקת הוותק בנהיגה נראה שיש מגמת עליה במספר הנגיעו

כלומר נהגים בעלי וותק רב יותר בנהיגה נוגעים יותר בסמארטפון. את התוצאה הזו ניתן 

לראות בשלושת המדדים של ניטור הנגיעות, ממוצע נגיעות, מדד חזקה ובנגיעות במהירות 

 קמ"ש. 5מעל 
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 ממצאי ראיונות עומק בתום ההשתתפות במחקר  6.9

 

 תמצית 6.9.1

 

הפרק הנוכחי בוחן את העמדות והתפיסות של נהגים חדשים שלקחו חלק במחקר "מצב 

נהיגה" שנועד לבחון טכנולוגיות שונות להפחתת היסח הדעת מהשימוש בטלפון הנייד 

במהלך נהיגה ומנסה לפתור בעיות של קריאה ושליחת הודעות בזמן נהיגה, להפחית 

רך הרב להיות זמין בכל צורה במהלך נהיגה. נגיעות שונות במסך וכן את התחושה של הצו

הניסוי כלל חמש קבוצות שונות. קבוצת ביקורת שלא קיבלה מניפולציה/התערבות וארבע 

קבוצות ניסוי שקיבלו טיפולים שונים: משוב אישי על המדדים של נגיעות במסך, שימוש 

לצורך  ProtextMeלצורך השקטת התראות, שימוש באפליקציית  ProtextMeבאפליקציית 

עם ממשק הקולי.  Bazzהשקטת ההתראות והודעה החוזרת ושימוש באפליקציית 

המשותף לארבע קבוצות ההתערבות היה החלוקה לחודש ראשון של ניטור ללא 

התערבות, לאחר מכן חודשיים של ניטור והפעלת ההתערבות ולבסוף חודש רביעי של 

 ניטור חוזר ללא התערבות. 

להעריך את התפיסות והעמדות של המשתתפים בניסוי לגבי הצורך  יעדי הראיונות היו

להיות זמין, קריאה וכתיבה של הודעות במהלך נהיגה ונגיעות במסך, לאחר שהשתתפו 

בניסוי; להעריך את תפיסת החוויה של המשתתפים בניסוי, לרבות הדברים שנהנו מהם 

המשתתפים בניסוי תופסים את והדברים שלדעתם היו טעוני שיפור; לבחון את האופן שבו 

השינוי שעברו, אם עברו, במהלך המחקר, בשלבים השונים שלו; לבחון את האופן שבו 

המשתתפים בניסוי תופסים את הגורמים השונים שיכולים להשפיע עליהם ועל הסביבה; 

להשוות את התפיסות של המשתתפים בניסוי לגבי ההשפעות של שיטות ההתערבות 

על הסביבה; וכן לבחון את הערכתם לגבי התנהגותם בעתיד בכל מה השונות עליהם ו

 שקשור לשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה.

ראיונות טלפוניים חצי מובנים עם מדגם לא  –שיטת איסוף הנתונים  היתה איכותנית 

עשרה גברים ושש נשים. מדריך הראיון דן  –משתתפי הניסוי  260מתוך כלל  16מייצג של 

ושאים, ביניהם האופן שבו המרואיינים תופסים נהגים טובים ובטוחים ומה במספר נ

המושג הזה כולל בתוכו, תפיסות לגבי עד כמה מקובל לקרוא ולשלוח הודעות, לגעת 

בטלפון ולהיות זמין לאחרים גם במהלך נהיגה, תפיסת החוויה שלהם מההשתתפות 

ו על עצמם ועל אחרים במהלך במחקר לרבות היבטים חיוביים ושליליים, דברים שלמד

המחקר, אם הם חושבים ששינו את התנהגותם במהלך המחקר ובאיזה אופן, השיח 

שעורר המחקר עם אנשים אחרים בסביבתם, תחושת התרומה שחשו וכן הגורמים 

השונים שהיו יכולים להשפיע עליהם במהלך המחקר. עוד התמקד הדיון ביתרונות 

האפליקציה במקרה של  –תערבות שהופעלה עליהם והחסרונות שחוו, לדעתם, מהה

קבוצות הממשק הקולי, השקטת ההתראות וההודעה החוזרת והמשוב האישי במקרה של 

הקבוצה הרביעית, כמו גם בהיבטים של יתרונות וחסרונות, אתגרים ותועלות ותגובות 

כלליות להתערבות הספציפית שנבדקה: המשוב האישי, השתקת צלילי ההתראות 

הודעות, ההודעה החוזרת והממשק הקולי. לבסוף, בחן מדריך הראיון כיצד המרואיינים וה

 מעריכים את התנהגותם בעתיד בכל הנוגע לשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה.

 תקציר הממצאים שעלו בראיונות: 
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המרואיינים לא מוצאים קשר בין האופן שבו הם משתמשים בטלפון הנייד בזמן שהם 

ב, בין אם בקריאה וכתיבה של הודעות ובין אם בנגיעות אחרות, לבין מה נוהגים ברכ

 שהופך אותם ואת הסובבים אותם לנהגים טובים או לא טובים, בטוחים או לא בטוחים.

המשתתפים שהתראיינו דיווחו כי נהנו מתחושה טובה ותרומה לחברה, אינטרקציה 

. מנגד, הם לא נהנו מהקשיים חיובית עם צוות המחקר והתנסות בטכנולוגיות חדשות

הטכניים  ומצבים שלטענתם האפליקציה ספרה להם נגיעות במסך בזמן נהיגה, לטענתם, 

 לעיתים שלא בצדק.

תפיסת ההשפעה של הניסוי על המשתתפים נידון במספר היבטים במהלך הראיונות. אחד 

חדשים הנושאים שבהם תפסו המרואיינים את השפעת הניסוי עליהם הוא בדברים 

שלמדו על עצמם או שקיבלו חיזוק לדברים שידעו, כמו למשל היקף השימוש שלהם 

 בטלפון הנייד בזמן נהיגה או היכולת שלהם להימנע משימוש בו בזמן נהיגה.

היבט נוסף שנבחן ונוגע להשפעה הנתפסת של הניסוי בחן את האופן שבו המרואיינים 

בשלבים השונים שלו, בהתאם לקבוצה הרגישו ששינו את התנהגותם במהלך הניסוי 

שאליה השתייכו. מרואייני קבוצת הביקורת, שבה לא היתה התערבות והמחקר לא חולק 

לשלבים, תלו את השינוי שהרגישו בתחושת הניטור במחקר וכן כי רצו להתאמץ לטובת 

הצלחתו. מרואייני קבוצות ההתערבות השונות טענו כי בחודש האחרון השינוי הנתפס 

ה קטן, אם בכלל, כאשר מירב השינוי הורגש במהלך ההתערבות, מסיבות שונות שאותן הי

ציינו, כמו פידבק חיובי, השתקה וסיוע בביצוע פעולות. בחלק האחרון של המחקר ציינו 

חברי קבוצת ההתערבות, נשמר חלק מהשינוי, אבל הוא החל להתפוגג, בעוד שחלק טענו 

 כי הוא נשמר. 

וחסרונות, לכל קבוצת התערבות היו התפיסות הייחודיות לה. בקבוצת מבחינת יתרונות 

המשוב האישי הם נסובו סביב האינטרקציה עם נציג אור ירוק, בקבוצת ההשתקה ללא 

ההודעה החוזרת במניעת הפיתוי מול עידוד בדיקות יזומות גם כשלא מקבלים הודעות, 

ות מקבלים משוב אל מול אי בקבוצת ההשתקה עם ההודעה החוזרת בכך ששולחי ההודע

בהירות המשוב ובקבוצת הממשק הקולי, שהיתה הקונטרוורסלית ביותר, בסיוע 

 שהאפליקציה נתנה להם אל מול תחושה של הצפת הפיתוי והגברת הסחת הדעת.

לבסוף, בראייה לעתיד, עלה כי חלק מהמרואיינים דיווחו כי השינוי בהתנהגות שחוו 

ריו, בעוד אחרים טענו שבהיעדר ההתערבות ששמרה אותם במהלך המחקר נשמר גם לאח

בתלם ועזרה להם, הם "חזרו לסורם". בנוגע לאפשרות להשפיע על אחרים, הועלו טענות 

שונות התומכות בשימוש באפליקציה מתאימה, אך לצד זאת גם התגמול זכה למעמד 

משתתפים גבוה, לצד הניטור, כאשר ההשתתפות במחקר נתפסה כפחות משמעותית. ה

ציינו כי הם מאמינים שהשינוי שחוו יכול להישמר, לפחות לטווח הקצר, אך לא כולם 

 הסכימו עם כך.

 על בסיס ממצאים אלו, ניתנו המלצות הנוגעות למספר קטגוריות:

עידוד השיח שקושר  –המלצות הנוגעות לתפיסת נהגים צעירים את המושג נהג טוב/בטוח 

יד בנהיגה לנהיגה טובה/בטוחה והדגשת מידע על החוק בין אופן השימוש בטלפון הני

 והתקנות בנושא, זאת באמצעות מתנדבי אור ירוק בקהילה.
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הדגשת נושא הזמינות ומדוע היא חשובה תוך  –המלצות הנוגעות לתפיסת הזמינות 

 הבחנה בין "זמינות טקסטואלית" ל"זמינות קולית".

אין הבחנה מצד המרואיינים סביב  –סך המלצות הנוגעות להבחנה בין סוגי נגיעות במ

נגיעות הקשורות לקריאה וכתיבה של הודעות ונגיעות באופן כללי, כאשר הנכונות לשינוי 

התנהגות לגבי הסוג האחרון נמצא ברמה נמוכה ביחס לקריאה וכתיבה. לצד זאת, 

)כמו  המרואיינים ביצעו הבחנה בין שימוש בטלפון הנייד בזמן נסיעה, אך במהירות אפס

 סוגיה אשר גם אליה יש להתייחס. –למשל ברמזור( לבין נסיעה במהירות גבוהה 

הדגשת שילוב משוב  –המלצות הנוגעות לניסוי ולשימוש באפליקציות כחוויה מלמדת 

טכנולוגי, במקומות שבהם משוב אנושי אינו אפשרי, כגורם חשוב ללמידה והיעדר הלמידה 

 וכחית.שבשימוש בממשק הקולי בצורתו הנ

הדגשת המשוב האישי  –המלצות הנוגעות לשילוב המשוב האישי באפליקציות ומשחקיות 

 ככלי חשוב בשינוי ושילוב משחקיות ככלי לשינוי ההתנהגות.

היתרונות שעלו בהשתקה של  –המלצות הנוגעות ליתרונות והחסרונות של האפליקציות 

, שסתרו את הרושם הראשוני ההתראות וההודעות אל מול החסרונות של הממשק הקולי

 של המשתמשים כלפיו.

שילוב גורמים המחקים ניטור  –המלצות הנוגעות להשפעות לטווח הרחוק וראייה לעתיד 

ותגמול בתוך האפליקציה, על מנת לשלב באופן מיטבי את ההשפעות של כל הגורמים 

 השונים שנמצאו כמשפיעים במחקר. 

 

 הקדמה 6.9.2

 

הפרק הנוכחי בוחן את העמדות והתפיסות של נהגים חדשים שלקחו חלק בניסוי שנועד 

לבחון טכנולוגיות שונות להפחתת היסח הדעת מהשימוש בטלפון הנייד במהלך נהיגה 

ומנסה לפתור בעיות של קריאה ושליחת הודעות בזמן נהיגה, להפחית נגיעות שונות 

ת זמין בכל צורה במהלך נהיגה. דוח זה נכתב במסך וכן את התחושה של הצורך הרב להיו

בהמשך לדוח קודם שסיכם ממצאי קבוצות מיקוד שנערכו טרם הניסוי, ומתבסס על 

ראיונות שנערכו בגישה איכותנית עם  16דברים שנכתבו בו. הדוח מתבסס על ממצאי 

מדגם לא מייצג של משתתפים מהניסוי שהסכימו להתראיין לאחר שסיימו את 

ם בניסוי. הנימוקים לבחירת אוכלוסיית המחקר וכן הסבר על הטכנולוגיות השתתפות

  בפרקים קודמים.השונות שנעשה בהן שימוש בניסוי, ומה שמייחד אותן, פורטו 

 אילו סוגי התערבויות נבחנו ומדוע?

הניסוי כלל חמש קבוצות שונות. קבוצת ביקורת שלא קיבלה מניפולציה/התערבות וארבע 

י שקיבלו טיפולים שונים. המשותף לכל הקבוצות היה כי על כל אחד קבוצות ניסו

מהמשתתפים נערך ניטור לגבי מספר הנגיעות שלו בטלפון הנייד בזמן נהיגה המשותף 

לארבע קבוצות ההתערבות היה החלוקה לחודש ראשון של ניטור מוקדם ללא התערבות, 

ת ולבסוף חודש רביעי של לאחר מכן חודשיים שבה היה ניטור וגם הופעלה ההתערבו

 ניטור ללא התערבות.  
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 המשוב האישי

על אף שהניסוי בא לבחון את השפעתן של טכנולוגיות שונות על הפחתת הסחת הדעת, 

נבחרה קבוצה אחת שבה לא היתה אף אפליקציה פעילה מתערבת. סוג ההתערבות 

לשבוע, את שנבחר לקבוצה זו היה נציג מטעם אור ירוק שהעביר למשתתפים, אחת 

הנתונים שנוגעים למספר הנגיעות שלהם במסך לפי ממוצע לדקת נסיעה וארועים חריגים 

של נגיעות במהירות. הנתונים הועברו למשתתפים בהודעת ווטסאפ עם תרשים, אחת 

לשבוע, ובנוסף לכך, נערכו גם שיחות משוב טלפוניות עם הנציג וכן התכתבויות במקרה 

 הצורך.

 השקטת התראות

, אשר משתיקה את צלילי ProtextMeוצת התערבות נוספת שמה דגש על אפליקציית קב

ההתראות וההודעות ומעלימה חלונות קופצים. בקרב קבוצה זו, החודש הראשון והאחרון 

של המחקר היו כאשר האפליקציה לא היתה פעילה כלל. האופציה של משלוח הודעה 

 ילה.חוזרת אוטומטית לשולחי ההודעות לא היתה פע

 השקטת התראות והודעה חוזרת

קבוצת התערבות זו היתה זהה לקודמת בתוספת האופציה של משלוח הודעה חוזרת 

 אוטומטית לשולחי ההודעות.

 ממשק קולי

, שמפעילה ממשק קולי לתפעול קריאה Bazzקבוצת התערבות שמה דגש על אפליקציית 

באופן שהקריא את שם השולח ושליחה של הודעות בטלפון הנייד. הופעלה האפליקציה 

בכל פעם שהתקבלה הודעה ונתן למשתתפים את האפשרות לשמוע את ההודעה, להגיב 

 לה בהודעה קולית, לשלוח הודעה חוזרת אוטומטית, להתקשר לשולח או להתעלם.

 

 יעדי הראיונות  6.9.3

 

 הערכת התפיסות והעמדות של המשתתפים בניסוי לגבי הצורך להיות זמין, קריאה

 וכתיבה של הודעות במהלך נהיגה ונגיעות במסך, לאחר שהשתתפו בניסוי.

הערכת תפיסת החוויה של המשתתפים בניסוי, לרבות הדברים שנהנו מהם והדברים 

 שלדעתם היו טעוני שיפור.

בחינת האופן שבו המשתתפים בניסוי תופסים את השינוי שעברו, אם עברו, במהלך 

בהתייחס לתפיסת הצורך להיות זמינים, קריאה וכתיבה המחקר, בשלבים השונים שלו, 

 של הודעות במהלך נהיגה ונגיעות אחרות במסך.

בחינת האופן שבו המרואיינים תופסים את ההשפעות העתידיות של הניסוי עליהם ועד 

 כמה השינוי בהתנהגות שחוו, אם חוו, יכול להימשך לאורך זמן.
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סים את הגורמים השונים שיכולים להשפיע בחינת האופן שבו המשתתפים בניסוי תופ

עליהם ועל הסביבה, ביניהם שיטות ההתערבות השונות )טכנולוגיות ולא טכנולוגיות(, 

 הניטור, ההשתתפות במחקר והתגמול. 

השוואה של תפיסת המשתתפים בניסוי את ההשפעות של שיטות ההתערבות השונות 

 בה.)טכנולוגיות ולא טכנולוגיות( עליהם ועל הסבי

 

 שיטת איסוף הנתונים ומשתתפים 6.9.4

 

ראיונות טלפוניים חצי מובנים עם מדגם לא  –שיטת איסוף הנתונים היתה איכותנית 

מייצג של משתתפי הניסוי. הדגימה של המשתתפים התבצעה בשיטת דגימת נוחות, 

כאשר ברגע שהם סיימו את ארבעת חודשי הניסוי, התבקש מי שהסכים להתראיין 

ראיונות טלפוניים, מתוכם עשרה נהגים ושש נהגות.  16ת המחקר. בסך הכל נערכו במסגר

דקות והם  25-40. משכי הראיונות נעו בין 17-23טווח הגילאים של המרואיינים נע בין 

נערכו בטלפון במועד שהיה נוח למרואיינים. המרואיינים נבחרו על סמך ממצאי הניסוי, 

שיפור גדול בהפחתת הנגיעות במסך וגם משתתפים כאשר נבחרו גם משתתפים שהראו 

 שהראו שיפור קטן מאוד.

השאלות המרכזיות במדריך הראיון כללו מרכיבים קבועים, שהיו משותפים לכל הקבוצות, 

מרכיבים שהיו קבועים רק לחלק מהקבוצות ומרכיבים משתנים שהותאמו לייחודיות 

ההתערבות של כל קבוצה. המרכיבים הקבועים שהיו משותפים לכל הקבוצות כללו 

סים נהגים טובים ובטוחים ומה המושג שאלות שבחנו את האופן שבו המרואיינים תופ

הזה כולל בתוכו, תפיסות לגבי עד כמה מקובל לקרוא ולשלוח הודעות, לגעת בטלפון 

ולהיות זמין לאחרים גם במהלך נהיגה, תפיסת החוויה שלהם מההשתתפות במחקר 

לרבות היבטים חיוביים ושליליים, דברים שלמדו על עצמם ועל אחרים במהלך המחקר, 

חושבים ששינו את התנהגותם במהלך המחקר ובאיזה אופן, השיח שעורר המחקר  אם הם

עם אנשים אחרים בסביבתם, תחושת התרומה שחשו וכן הגורמים השונים שהיו יכולים 

להשפיע עליהם במהלך המחקר. קבוצות ההתערבות נשאלו בנוסף שאלות על היתרונות 

האפליקציה במקרה של  –יהם והחסרונות שחוו, לדעתם, מההתערבות שהופעלה על

והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת, והמשוב האישי. כמו כן,  הממשק הקוליקבוצות 

בקרב קבוצות אלו, נערכה הבחנה בין החודש הראשון של המחקר, החודשיים של 

ההתערבות  והחודש האחרון של המחקר, לבסוף, כל קבוצת התערבות נשאלה שאלות 

שהופעלה בה, בהיבטים של יתרונות וחסרונות, אתגרים ותועלות ייחודיות על ההתערבות 

 .ותגובות כלליות להתערבות

 

 

 ממצאי הראיונות  6.9.5

 

 היעדר הקשר בין התפיסה של נהג טוב/בטוח לשימוש בטלפון הנייד
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למרות שמשתתפי המחקר, על כל תנאי הניסוי השונים, ידעו כי הם לוקחים חלק במחקר 

ימוש בטלפון הנייד, כאשר הם נשאלו לאופן שבו הם מגדירים את שמתייחס לנהיגה וש

עצמם, חבריהם, בני משפחתם ושאר סביבתם כנהגים, כמעט כולם קשרו זאת למגוון 

 מלבד השימוש בטלפון הנייד. –התנהגויות 

 

אני נהגת טובה ממש, מאוד. זה בא לידי ביטוי בכך שגם אם אני עייפה, יש לי 

 אני יודעת לעצור והכל בזמן.אינסטינקטים טובים. 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

אני נהג בטוח. אני מאוד מקפיד לציית לחוקי התנועה, כמו מהירות, ותמיד מחפש את 

 הנהגים הבעייתיים כדי להתחמק מהם ולהיזהר.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

 משתולל בכביש וגם לא מסכים שאנחנו נעשה את זה.אבא שלי נהג טוב. הוא לא 

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

ניתן לראות מהציטוטים שלעיל כי ההגדרות של נהיגה טובה מתייחסות להתנהגות הנהג,  

ציות או אי ציות לחוקי התנועה והיכולת שלו לשלוט ברכב. למרות שקיימות תקנות 

מראה כי  18-יד בזמן נהיגה, הציטוט של הנהג בן השמתייחסות לשימוש בטלפון הני

 הדוגמה שעלתה לו לראש היא דווקא מהירות. דפוס זה חזר בכל הראיונות למעט אחד:

 

אני נהג זהיר, לפחות מנסה להיות... שלא לגעת בטלפון בזמן נהיגה, בכלל לא להשתמש 

נורא להישאב למה שאני בו. להיות מרוכז בנהיגה בעיקר. גם כי אני מאבד... אני יכול 

 מתרכז בו. אני לא מתרכז בנהיגה וזה בעייתי.

 מקבוצת המשוב האישי(. 18)נהג בן 

 

שקשר בין דיבור בטלפון הנייד לתפיסה של נהג טוב/בטוח. מדובר  היחידציטוט זה היה 

בציטוט של נהג צעיר מהקבוצה שזכתה למשוב אנושי בניסוי במשך מספר פעמים ועל כן 

דגשת המדדים, שקשורים לטלפון הנייד, תרמו לתפיסה זו. עם זאת, כאמור, ייתכן שה

בעוד ששני המשתתפים האחרים  –מדובר במשתתף היחיד שעשה את הקישור הזה 

 שרואיינו מקבוצה זו, לא עשו את הקישור.
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כאשר נשאלו המרואיינים עד כמה מקובלות התופעות של קריאה וכתיבת הודעות ונגיעות 

בנהיגה, לא עלו הבדלים בין משתתפי קבוצות הניסוי השונות. בראיונות  אחרות במסך

הראשונים עלה כי המילה "בנהיגה" מתפרשת אצל המרואיינים כמצב שבו האוטו נמצא 

בתנועה. כך, למשל, לא התייחסו הנהגים לעצירה ברמזור כמצב של נהיגה. לכן, בהמשך 

שאת/ה הנהג/ת". כאשר התייחסו לעד כמה "כ –הראיונות, נערך שימוש בביטוי כולל יותר 

התופעה של קריאת ושליחת הודעות מקובלות, עלתה תפיסה כי מדובר בתופעה נרחבת. 

מרבית הנהגים העידו על עצמם כי זה נתפס מקובל לקרוא ולשלוח הודעות במהלך נהיגה 

נתפס  או לבצע נגיעות אחרות בטלפון )כמו ווייז והחלפת שירים( כאשר המצב בכביש לא

 כמסוכן, כמו למשל ברמזור ובפקק תנועה. 

 

 לפעמים, אם אני עומד ברמזורים, אז אני שנייה מכוון את הווייז או מנסה להגניב סמס.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

אם מישהו מקבל הודעה, אז הוא מסתכל ועונה או רק מסתכל... מוזיקה הרבה פעמים 

תי ברמזור, אז אני כן אשתמש ואוציא ואחליף או אסתכל הנהג רוצה להחליף... אם עצר

 על ההודעה.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהגת בת 

 

בעוד שכמעט כלל המרואיינים טענו שנגיעות במסך היא תופעה רווחת ומקובלת בקרב 

הסובבים אותם, חלק מהם טענו שקריאה ושליחה של הודעות היא תופעה לא מקובלת. 

פעה מקובלת בקרב חברים, אך שהם לא נוהגים לקרוא ולשלוח חלקם ציין שמדובר בתו

הודעות בנהיגה. הם ציינו כי כאשר הם נוהגים לבד, הטלפון מושתק, נמצא במושב ליד או 

שהם לא מתייחסים אליו, וכאשר הם נוהגים עם אדם נוסף, הם מבקשים ממנו להפעיל 

ת כ"מסמס תורן", על משקל את הטלפון עבורם. תופעה זו הוגדרה על ידי אחת המשתתפו

 "נהג תורן". 

 

 ממה נהנו המשתתפים במחקר וממה לא?

כאשר נשאלו המשתתפים מאילו חלקים במחקר הם נהנו ומאילו לא, עלו מספר טענות 

משותפות למשתתפי הקבוצות השונות ובחלקן האחר יש להפריד בין תנאי הניסוי השונים. 

 –מחקר גרמה להם לתחושה טובה טענה משותפת אחת היתה שעצם ההשתתפות ב

שהם תורמים למשהו. חלק מהמרואיינים ציינו שסיפרו לחברים ולבני משפחה בהתלהבות 

 על ההשתתפות במחקר, וחלקם אף ניסו לגייס אותם להשתתף גם כן. 

נקודה משותפת נוספת לכל הקבוצות נוגעת להנאה של המשתתפים מהאינטרקציה עם 

במשתתפי קבוצת המשוב האישי, שהיו באינטרקציה שותפת  צוות המחקר, בין אם מדובר
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עם בעל תפקיד באור ירוק שעדכן אותם על מספר הנגיעות שלהם במסך, ובין אם מדובר 

 בשאר המשתתפים שהיו באינטרקציה עם בעלת תפקיד אחרת. 

לבסוף, דפוס שלישי בולט של הנאה שעלה מדברי המרואיינים נגע לעצם ההתנסות 

ת חדשות. מדובר בדפוס שהיה משותף לשלוש קבוצות ההתערבות שלקחו חלק בטכנולוגיו

בניסוי אפליקציה ולא לשתי הקבוצות שלא עשו שימוש באפליקציה חדשה. לא משנה אם 

היה מדובר בממשק קולי או בהשתקה של ההודעות, עצם העובדה שניתנה להם הזדמנות 

 ים הנאה. להתנסות בטכנולוגיה חדשה, הסבה למרבית המרואיינ

ההבדלים בתפיסת היתרונות של המחקר בין משתתפי קבוצות הניסוי השונות, נגעו 

קבוצת הממשק הקולי ציינו אותו, את בעיקר לסוג ההתערבות. כך, למשל, משתתפי 

האפשרויות הטכנולוגיות שהוא נתן להם להאזין ולשלוח להודעות ללא מגע ועוד 

 . אפשרויות נוספות, כיתרונות של המחקר

 

כשחבר'ה התקשרו אלי הייתי כבר מחובר למערכת ועניתי וזה היה טוב. גם לא היה צריך 

 לגעת בטלפון.

 (.מקבוצת הממשק הקולי 18)נהג בן 

 

 נהניתי מהנוחות הזאת של להקשיב להודעות בזמן נהיגה, להגיב אם יש צורך.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

שמו את הדגש על המימד הטכנולוגי ועל כך  בעוד שמשתתפי הממשק הקולי

שהאפליקציה סייעה להם לתפעל את הטלפון ביותר נוחות, משתתפי השקטת ההתראות 

והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת ציינו כגורם שתרם להנאה שלהם מהמחקר את 

את הניתוק מהטלפון. השתקת ההודעות ואי שמיעתן נתנה להם שקט ועוררה  –ההפך 

החשיבה שאולי ניתן גם ללא ההודעות התמידיות. לא כולם היו שותפים  אצלם את

 לתחושה זו, אבל אצל מרבית המרואיינים מחשבה זו עלתה.

 

מאוד נהניתי מהאפליקציה, מהשלב שבו היא השתיקה את ההודעות, כי זה פשוט לא 

 תהות.מסיח את הדעת... ואין לי את התהייה של מי שלח את ההודעה. לא הייתי צריך ל

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

אחרי שהסתיים הניסוי, שאלתי את מי שדיברתי איתה בוואטסאפ בכל התהליך אם יש 

אפליקציה שמכניסה את הטלפון למצב הזה תמיד. רציתי להחזיר את האפליקציה. מאוד 

 נהניתי מזה.
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 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

יו מספר נקודות משותפות למשתתפי הקבוצות השונות שנוגעות להיבטים שמהם מנגד, ה

לא נהנו במחקר וטעונים שיפור. בראש ובראשונה, מרבית המרואיינים הזכירו את הקשיים 

אפשרויות שלא עבדו כמו שציפו, שיבוש פעולת מכשיר הטלפון ועוד. חלק  –הטכניים 

השאלונים, המשובים וכל מה שמסביב לנהיגה  –מהמרואיינים ציינו את הדרישות הנלוות 

עם האפליקציה ברכב כדבר שנהנו ממנו פחות. עם זאת, יש לציין כי דרישות אלו הוזכרו 

 על ידי משתתפים אחרים כנקודת יתרון.

קושי נוסף, שאמנם צוין גם על ידי משתתפים בקבוצות אחרות, אבל הובלט בעיקר בקרב 

אפליקציה ספרה נגיעות גם לא של הנהג. אם הוזכר המשוב האישי היה שהמרואייני 

הנוהג של "מסמס תורן", אחד הדברים שמהם לא נהנו המשתתפים במחקר זה שגם 

הדבר נספר כנגיעות  –במקרה של "מסמס תורן", אדם שמפעיל את הטלפון בשביל הנהג 

יסור "שליליות" שלהם. חלקם בחרו להתמודד עם זה על ידי הבלגה ואחרים באמצעות א

 על אדם נוסף שנמצא ברכב לגעת בטלפון שלהם במהלך תקופת המחקר.

כמו כן, בעוד שכמעט כל משתתפי קבוצות המיקוד נעו בין הנאה כללית מהשתתפות 

, במחקר )רוב( לבין אדישות )מיעוט(, משתתפת אחת בודדה, בקבוצת הממשק הקולי

ים מצוקה במהלך תיארה חוויה שלילית מהמחקר. לדבריה, היא הרגישה לעית

ההשתתפות במחקר, לא הרגישה שהוא תורם לה ולעיתים, כפי שיובא בהמשך בחלקים 

 אף פוגע בה. –הרלוונטיים 

 

אם היית שואל אולי לפני כמה חודשים, לפני הניסוי, הייתי אומר שאני נהגת זהירה. עכשיו 

גם מסתכלת הרבה  אני יותר פזיזה... לא מבינה למה אני צריכה להגיע למצב הזה... אני

יותר על הטלפון... זה מבאס... האפליקציה הפריעה לי... נורא הסיחה את דעתי... לא 

ציפיתי מעצמי שאני אתעסק כל כך הרבה בטלפון... אני מאוכזבת מעצמי... עכשיו אחרי 

 המחקר זה סוג של הקלה.

 (.מקבוצת הממשק הקולי 20)נהגת בת 

  

ית ביותר, אך הבודדת, לחוויות שליליות מהראיון. עם הציטוט שלעיל הוא הדוגמה השליל

זאת, יש לזכור כי אמנם מדובר בדוגמה בודדת למיטב ידיעתנו. ניתן לראות כי הדברים 

שתרמו לחוויה השלילית מהמחקר כוללים בין השאר הצפה של סוגיית השימוש בטלפון 

כמישהי  הנייד למודעות של הנהגת. אם לפני המחקר היא לא תפסה את עצמה

ההצפה  –גם אם ייתכן שאכן לא השתמשה בו הרבה  –שמשתמשת בטלפון הנייד הרבה 

של הנושא במהלך הניסוי גרמה לה לתחושה שלילית. כמו כן, כפי שיפורט בהמשך, גם 

אופן השימוש באפליקציה, שייתכן שלא התאימה לסוג המשתמש שהיא מהווה, גם כן 

ישה שנכפית עליה הסחת דעת כחלק מניסוי תרם לתחושתה השלילית, שכן היא הרג

תוך כדי כפיית סיטואציות מסיחות שטרם הניסוי, ללא  –שאמור לבחון את הפחתתה 

 האפליקציה, היא תפסה שביכולתה להימנע מהן.
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 תפיסת ההשפעה של המחקר: מה למדו וכיצד הרגישו שהושפעו בשלבים השונים

השתתפות בניסוי, הוא התחושה של כיצד אחד הנושאים שנבדקו עם המרואיינים לאחר ה

הושפעו מהמחקר. שאלות אלו לא בדקו כיצד הושפעו בפועל, אלא כיצד הם תופסים, אם 

בכלל, את השפעת הניסוי עליהם. תחילה, נבדק אם המשתתפים חושבים שלמדו על 

עצמם משהו חדש במהלך ההשתתפות בניסוי. בהמשך, נבדקה תפיסת ההשפעה 

ות לגבי שלושת השלבים השונים של הניסוי. לבסוף, נבדק אם בקבוצות ההתערב

 ההשתתפות בניסוי נתפסה כמשהו שעורר שיח עם הסביבה הקרובה שלהם.

סוגיה ראשונה שעלתה בדברי המרואיינים ונוגעת ללמידה של דבר מה חדש על עצמם 

על  נוגעת לשימוש שלהם בטלפון במהלך הנהיגה. כמחצית מהמרואיינים ציינו שלמדו

עצמם עד כמה הם משתמשים בטלפון הנייד במהלך נהיגה כתוצאה מהניסוי או עד כמה 

חשוב להם להשתמש בו. אלו שהזכירו זאת לא השתייכו בהכרח לאחת מקבוצות 

 ההתערבות, אך הדוגמאות שנתנו היו שונות מקבוצה לקבוצה.

 

אלא רק נוגעת. זה  שמתי לב לכמה פעמים אני נוגעת במסך, אבל לא בשביל להחליף שיר,

היה יותר ממה שחשבתי. פתחתי לראות מה השעה. פתחתי בלי סיבה מסוימת. זה גרם לי 

 לשים לב לדברים האלה.

 מקבוצת הביקורת( 18)נהגת בת 

 

לא למדתי משהו מיוחד. אולי איך שאני יכולה להסתדר בלי הרעשים האלה. אני יודעת 

גבוהה. אני לא אקח ריטלין לפני כל נסיעה. זה שיש לי בעיות קשב וריכוז ברמה ממש 

 ממש יכול לעזור.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

זה נתן לי איזושהי תשומת לב, שכל פעם שאני לוחץ על הטלפון, אני מרגיש שפוקחים עלי 

 עיניים, וזה גרם לי גם לחשוב אם זה קריטי.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

ע אם למדתי דברים חדשים כי שיערתי לעצמי שאני לא משתמש הרבה יחסית לא יוד

בטלפון. התפלאתי עד איזו רמה, אבל זה היה חדש יותר מדי. הפתיעה אותי הכמות, שגם 

ספרתי של נגיעות, שזה די הרבה, -מעט נגיעות זה לא מעט. מעט נגיעות זה כבר מספר דו

שאני בתחתית הרשימה. זה אומר שאלה  למרות שזה מעט יחסית ודי הופתעתי לראות

 שבראש הרשימה יש להם הרבה.

 מקבוצת המשוב האישי(. 18)נהג בן 



305 
 

 

הציטוטים שלעיל מדגימים כיצד הניסוי עזר למשתתפים ללמוד דברים חדשים על עצמם 

שלא היו מודעים אליהם, לפחות בהקשר של השימוש בטלפון הנייד. ניתן לראות כי למרות 

תף בין הקבוצות השונות היה הלמידה על היקף השימוש בטלפון הנייד, שהמכנה המשו

בכל קבוצת התערבות הלמידה היתה יותר ספציפית לסוג ההתערבות עצמה. כך, למשל, 

הלמידה התייחסה בקבוצות השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת 

בקבוצת המשוב האישי להיעדר הצלצולים וליכולת להתנהל בלי לשמוע אותם בנהיגה. 

זאת כתוצאה מהחשיפה של המשתתפים  –היתה יותר התמקדות במספר הנגיעות המסך 

לנתונים. בקבוצת הביקורת שני משתתפים שרואיינו הזכירו את הנגיעות במסך, אך תוך 

התייחסות לאופי הנגיעות )כמו שליחת הודעות והחלפת שירים( ולא לכמותן. משתתף 

 דה כתוצאה מהניסוי.שלישי לא הזכיר למי

סוגיה נוספת של למידה שעלתה מדברי המרואיינים נגעה לזמינות. סוגיה זו עלתה 

בקבוצת המרואיינים של הממשק הקולי, השקטת ההתראות והשקטת ההתראות 

וההודעה החוזרת. בהקשר של הזמינות, העלו המשתתפים דוגמאות שנגעו לחשיבה 

היות זמינים לאחרים, באיזה אופן ובאיזו מחודשת על עד כמה הם באמת צריכים ל

 תדירות.

 

ידעתי מראש שיש לי יכולת להתעלם מההודעות. שמתי לב לזה שבאמת יש לי יכולת 

 להתעלם עוד יותר בזמן האפליקציה.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

על ההגה... נזכרתי  המחקר הזכיר לי כמה נקודות ששכחתי, כמו להיות עם שתי ידיים

שצריך... גם לפני המחקר לא הייתי הבן אדם שהכי זמין. מקסימום הייתי חוזר לבן אדם 

 אחר כך.

 (.מקבוצת הממשק הקולי 20)נהג בן 

 

יכול להיות שלמדתי קצת על עניין הזמינות, כי בסופו של דבר אין לזה תחליף. כל אחד 

עמים שאתה יוצא מהמשרד, שלחת הודעה רוצה להיות זמין... לגבי הזמינות, קורה לפ

ואתה מצפה לתשובה וברגע שמגיעה ההודעה עם התשובה זה הרבה יותר נוח שאתה 

מקבל את התשובה מידית ולא צריך לחכות ולא צריך לסכן אף אחד. זה יוצר אי נוחות 

כזאת ועדיין אפשר להתקדם עם הפעילות, אם זה אומר להגיב או לעצור בצד ולהתקדם 

 .הלאה

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 



306 
 

הציטוטים שלעיל מראים כיצד ההשתתפות בניסוי לימדה את המשתתפים עד כמה 

 18-הצורך להיות זמין הוא חלק חשוב מהם, אך מצד שני, גם ניתן לוויתור. הנהג בן ה

שהשתתף בקבוצת השקטת ההתראות, לא שמע כאשר קיבל הודעה חדשה ולמעשה נאלץ 

לא להיות זמין. הדבר לימד אותו שהוא יכול גם  –עם סיטואציה לא מוכרת להתמודד 

להתעלם, מבלי שזה ידרוש ממנו לבדוק את הטלפון בכל הזדמנות או להיות קשוב 

הממשק הקולי הלמידה היתה קצת שונה. הממשק הקולי לא להתראות. בקרב משתתפי 

אחת מראה כיצד, למרות  השתיק את ההודעות, אלא הציע להקריא אותן בקול. דוגמה

על עצמו שהוא יכול לחזור לבן אדם גם אחר כך.  20-הממשק הקולי, למד הנהג בן ה

נהג למד כי הזמינות –כיצד  -, דווקא מראה את ההיפך 22-הדוגמה השניה, של הנהג בן ה

היא דבר חשוב לו ולכן ניצל את יתרונות האפליקציה, כפי שהוא תופס אותם, כדי להמשיך 

 שאר זמין באופן שנתפס על ידו כבטוח יותר.ולהי

בשלב השני, כאמור, נשאלו המשתתפים כיצד לדעתם הם הושפעו בשלבים השונים של 

בחודש הראשון שלו )הניטור הההתחלתי(, כאשר האפליקציה היתה פעילה  –המחקר 

)ההתערבות( ובחודש האחרון של המחקר כאשר האפליקציה שוב לא היתה פעילה 

הסופי(. שלבים אלו היו רלוונטיים לשלוש קבוצות ההתערבות שעשו שימוש )הניטור 

באפליקציה: הממשק הקולי, השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת. 

בקבוצות המשוב האישי והביקורת לא נערכה הבחנה בין השלבים השונים מאחר שלא 

 היתה חלוקה כזו. 

 

 קבוצת הביקורת 

לו המשתתפים, באופן כללי, אם הרגישו שינוי באופן שבו הם בקבוצת הביקורת נשא

משתמשים בטלפון הנייד במהלך המחקר, בהתייחסות לנגיעות במסך, קריאה וכתיבה של 

הודעות, זמינות ותפעול אפליקציות שונות. בנוסף, נשאלו המשתתפים אם הרגישו צורך 

פעו מגורמים שונים "להתאמץ", רק בשל שהם משתתפים במחקר וכיצד, לדעתם, הוש

 שכרוכים בהשתתפות במחקר, כמו למשל הניטור אחר הנהיגה.

למרות שמדובר בקבוצת ביקורת, שניים מתוך שלושת המשתתפים שרואיינו טענו 

שהשתתפות בניסוי השפיעה עליהם בכל הנוגע לשימוש בטלפון הנייד. עם זאת, שני 

ל הודעות ולעובדה שידעו כי המשתתפים קשרו זאת לנגיעות במסך ושליחה וקריאה ש

 נערך מעקב אחרי הנגיעות שלהם במסך.

 

 –מרואיין: הרגשתי איזשהו שינוי. הרגשתי שאני משתמש פחות. אני רואה הודעה ואומר 

 טוב, בסוף הנסיעה. שומע מוזיקה ברדיו ולא בטלפון.

 מראיין: אתה יכול לפרט על ההודעה?

על המסך ורואה שיש הודעות ואחר כך אם אני מרואיין: זה תלוי. לפעמים אני רק לוחץ 

נכנס אחורה ולבדוק מי שלח ואם זה דחוף. אז בדרך כלל לראות הודעה שיש ולהמשיך 

 הלאה.

 מקבוצת הביקורת(. 17)נהג בן 
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אני חושב שבתחילת המחקר מאוד מאוד ניסיתי לא לגעת בטלפון. כששכחתי בכלל 

ת המחקר כן נמנעתי, אבל אחר כך חזרתי מהמחקר, שכחתי גם לא לגעת בטלפון. בהתחל

 לנגיעות שאני עושה. כל נגיעה, להעביר שיר, לענות לשיחה.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהג בן 

 

ניתן לראות בציטוטים כיצד המרואיינים מתארים את האופן שבו הושפעו, לדעתם, מעצם 

אחריהם  ההשתתפות במחקר ותולים זאת, גם אם לא שניהם באופן מפורש, בניטור

ובעובדה שהם יודעים כי כל נגיעה נספרת. עם זאת, ניתן גם לראות כי ההימנעות לא 

היתה מלאה. בדוגמה הראשונה, כן נגע הנהג במסך, אבל לא השלים את פעולת קריאת 

ההודעה ושליחת הודעה כתגובה. במקרה השני, טען הנהג כי בשלב מסוים ההשפעה פגה 

שהרגיש שהוא חלק ממחקר ושנערך מעקב אחרי הנגיעות  והוא המשיך להתנהג כמו לפני

 שלו.

כאשר נשאלו המשתתפים אם הרגישו צורך "להתאמץ", לטובת המחקר, השיבו שניים 

 מהם בחיוב.

 

כן, לגמרי להתאמץ לטובת המחקר. הרגשתי שלא בא לי שיימדד שאני נוגע בטלפון. זה לא 

ן אותי. זה בוחן אנשים באופן כללי, אבל היה בקטע שלא ייראו את זה בפרופיל. זה לא בוח

 היתה לי את התחושה שלא בא לי לגעת.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהג בן 

 

אני חושבת שבפעם הראשונה שהפעלתי את האפליקציה, אז חשבתי לעצמי על מה שאני 

 עושה, אבל כל שאר הפעמים לא יותר מדי.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהגת בת 

 

וטים כי למרות שהתשובה של המשתתפים היתה חיובית, היא עדיין ניתן לראות מהציט

טומנת בחובה תפיסה של העובדה שהם היו נתונים תחת ניטור ולא בהכרח רצון להביא 

לתוצאה מסוימת במחקר. בציטוט של הנהג, מוזכרת המדידה, גם אם לטענתו לא מדובר 

נה הדברים גרמו לה לחשוב בעניין אישי. בדברים של הנהגת היא מזכירה שבפעם הראשו

על הפעולות שהיא עושה, אך גם היא מציינת כי בסופו של דבר תחושה זו עברה לה. 

בהמשך לכך, כאשר נשאלו המרואיינים השונים על האופן שבו הניטור אחרי הנגיעות 

שלהם השפיע על התנהגותם במהלך המחקר, הם טענו שכן, אך הגבילו את התחושה 

 פות במחקר, כאשר בהמשך תחושה זו נעלמה.הזאת לתחילת ההשתת
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בהתחלה היתה איזושהי השפעה ואחרי זה לא שמתי לב. הייתי חושבת פעמיים אם לגעת 

בטלפון ואז זה היה נורא תלוי בשביל מה. נגיד אני צריכה לפתוח לראות מה השעה כי אני 

 ממהרת ואני צריכה ללכת לחברה או לא.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהגת בת 

 

אני חושב שהתחושה שמנטרים השפיעה לטובה, של פחות להשתמש בטלפון. כשאתה 

 רואה הודעה וחושב מי שלח אותה? אני לא מתייחס לזה עכשיו. בסוף הנסיעה אני אבדוק.

 מקבוצת הביקורת(. 17)נהג בן 

 

 קבוצת המשוב האישי

יקציה, מאחר שגם בקבוצת המשוב האישי לא היתה התערבות טכנולוגית של האפל

השאלות שנבחנו בחלק זה היו דומות. ההבדל בין שתי הקבוצות שבמקרה של קבוצת 

המשוב, נשאלו המשתתפים על ההשפעה של המשוב שקיבלו מנציג אור ירוק לעומת 

 הפרמטרים האחרים שקשורים בניסוי.

בקבוצת המשוב האישי, רק משתתפת אחת מבין שלושת המרואיינים התייחסו להשפעה 

של נגיעות במסך ושליחת הודעות. עם זאת, בשונה מקבוצת הביקורת, הדגש בהקשר 

 שניתן להשפעת הניטור היה חלש יותר, בעוד שהמשוב נתפס כמשמעותי יותר.

 

זה גרם לי להשתמש פחות בטלפון, פחות להקליד, אם זה הודעות או מוזיקה, כי רציתי 

יש שאפשר לפעמים לא לענות לנצח את המשחק הזה. מבחינת זמינות, זה גרם לי להרג

 לשיחה ולא יקרה שום דבר.

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

למרות האמור לעיל, יש לציין כי שני המשתמשים הנוספים שהתייחסו להשפעה של 

שיחות המשוב, טענו כי גם טרם המחקר היו משתמשים פחות בטלפון הנייד בזמן הנהיגה. 

מה לשפר. עם זאת, למרות שהם לא חשבו שהשתנתה על כן, לטענתם, לא היה להם 

 ההתנהגות שלהם במהלך המחקר, הם כן ציינו השפעה נתפסת בהיבטים אחרים.

 

 מראיין: תוך כדי את חושבת על המחקר?

מרואיינת: כן, זה משהו שכן מהדהד בראש. קודם כל יש תחושה של לנסות להוכיח שאני 

ל כולם... שייראו שאני ככה אני מתנהגת, כי בסדר. זה נראה לי משהו טבעי שעובר אצ

 ההנחה הרווחת היא שכולם נוגעים בטלפון ואצלי זה לא, בשיא היושר.
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 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

בדבריה, מבצעת המרואיינת הבחנה בין התנהגות בפועל למה שהיא חושבת על 

היגה. אך יחד עם זאת, זה ההתנהגות. מצד אחד, לטענתה, היא לא נוגעת בטלפון בזמן נ

 לא משנה את ההשפעה הנתפסת עליה של לחשוב על זה ולנסות "להוכיח שאני בסדר". 

בהמשך, נשאלו המשתתפים עד כמה הם חושבים שהמשוב האישי על המדדים שלהם 

השפיע עליהם ביחס לגורמים אחרים, כמו עצם זה שהם השתתפו בניסוי, עצם הניטור 

בסוף המחקר. במקרה זה, היתה תפיסת המרואיינים חלוקה.  עצמו והתגמול שקיבלו

שניים מתוך שלושת המשתתפים מיקמו את המשוב במקום האחרון בסדר ההשפעה. אחד 

 מיקם את הניטור כגורם המשפיע ביותר לדעתו והשניה את עצם ההשתתפות במחקר. 

 

י או לא נגעתי... נראה לי שהשיחות פחות. בעיקר זה שידעתי שכל שבוע סופרים אם נגעת

 זה ללא ספק הפחד לקבל את המספר הגבוה.

 מקבוצת המשוב האישי(. 18)נהג בן 

 

השיחות נמצאות בסוף. זה לא היה קשור לתגמול, אלא שידעתי שאני לוקחת חלק במחקר 

וגם לזה שאני יודעת שעוקבים. ידעתי שיהיה לי פידבק אחר כך, לא בהקשר של המתנה, 

 מה קורה איתי, אבל זה לא השיחות עצמן כמו הנתונים. עלאלא פידבק 

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

שני הציטוטים אמנם ממקמים את שיחות המשוב עם נציג אור ירוק במקומות נמוכים, אך 

למרות זאת, ניתן להניח כי דווקא השיחות הם שהציפו את הסוגיות שעלו. בדוגמה 

אור ירוק אמנם מדורגות במקום נמוך, אך בהמשך, מזכיר הראשונה, השיחות עם נציג 

נושא שהודגש בשיחות המשוב. הוא אף  –המרואיין את הידיעה על כך שהנתונים נספרים 

מתייחס ל"פחד לקבל את המספר הגבוה", דבר נוסף שהתקבל בזכות המשוב האישי. גם 

, גם אם היא קשרה בדוגמה השניה, מדגישה המרואיינת שהיא ידעה שתקבל את הנתונים

זאת לעצם הנתונים עצמם ולא לשיחה. המרואיינת השלישית, אשר דירגה את שיחות 

 המשוב כגורם המשמעותי ביותר, התייחסה לכך בצורה מאוד רגשית.

 

מרואיינת: האמת שזה היה מאוד חשוב כי אני חושבת שאני תורמת למחקר, אז יש כמה 

ג שלי וזה די חשוב להוכיח שאני בסדר, להראות סוגים של נהגים ואני מביאה גם את הסו

 שככה אני מתנהגת בזמן האישי שלי, בנהיגה עם הטלפון.

 מראיין: כמה זה היה קשור לתגמול?
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זה כן מעודד להשתתף, כי בסך הכל זה נחמד, ומתי כבר  –מרואיינת: אני אגיד את האמת 

 שבת שזה כן משפיע.יצא לנו להרוויח משהו בסוג של חינם בלי התאמצות? אני חו

 מראיין: ולמעקב?

מרואיינת: זו הרגשה די מחייבת כזאת, כי האמת, גם כשאני במחקר ואני מרגישה 

שעוקבים אחרי, אז אני משתדלת עוד יותר להיות בסדר. גם אם זה יהיה לפתוח שניה, אני 

 לא אעשה כי אני יודעת שמסתכלים.

 ?נציג אור ירוקמראיין: ול

משפיע כי זה בעצם מי שרואה את התוצאות ומדבר איתי פנים מול פנים. מרואיינת: זה די 

 אותו אסור לאכזב.

 מראיין: הרגשת לפעמים שהוא מאוכזב?

מרואיינת: כן. כשהיו לי תקלות וזה לא היווה מדד בעצם, אז כן הרגשתי שאני מבאסת 

מצליחות של  אותו, שזה לא מתנהל כשורה ואני בקבוצה שלו, ואולי זה משפיע עליו ברמת

 קבוצה.

 מראיין: הרגשת כמו בחלק מנבחרת?

יש קבוצה שהוא אחראי עליה. מספר מסוים  אור ירוקמרואיינת: כן, כי הבנתי שלכל נציג 

 של אנשים שאותם הוא מדריך ואיתם הוא בקשר ומדגיש את הדברים.

 מקבוצת המשוב האישי( 21)מרואיינת בת 

 

י לתאר את השיחות כמעוררות לפעמים חוויה המרואיינת השתמשה במשוב האנושי כד

עד כדי פגיעה בהצלחה של "הנבחרת",  –של אכזבה, כאשר דברים לא הסתדרו כמתוכנן 

כהגדרתה, כמעין חלק ממשחק. במקטע זה מהראיון ניתן לראות כיצד כל אחד 

החל מהתגמול שמעודד השתתפות, דרך  –מהפרמטרים השונים של הניסוי באו לידי ביטוי 

השתתפות במחקר, הניטור אחר הנתונים ולבסוף גם שיחות המשוב שחושפות את ה

 המרואיינת ל"ביצועים" שלה. 

 

 קבוצות השקטת ההתראות 

שבאחת  –היו דומות למעט הבדל אחד  ProtextMe-מאחר ששתי הקבוצות שהשתמשו ב

יכלול החלק הראשון של  –מהן נשלחה באופן אוטמטי ההודעה החוזרת והשניה לא 

הדיווח על ממצאי קבוצות השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת 

התייחסות לששת משתתפי שתי הקבוצות, בכל הנוגע להשקטת ההתראות, ואילו החלק 

אים הייחודיים לשלושת משתתפי הקבוצה עם ההודעה החוזרת. כמו השני יעסוק בממצ

כן, יש לציין כי כלל לא בטוח שניתן במקרה זה להבחין בין שתי קבוצות, וזאת מאחר 

שבראיונות עלו תקלות שונות שאם קרו בהיקף נרחב יותר מאשר התגלה בראיונות, ייתכן 

ט לזהים. כך, למשל, דיווחו שיש בהן כדי להפוך את התנאים של שתי הקבוצות כמע
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משתמשים על כי האפליקציה שלחה עבורם הודעה חוזרת, על אף שהשתייכו לקבוצה 

 ללא ההודעה החוזרת, והציגה והשמיעה התראות על אף שהיתה אמורה להשתיקן. 

מתוך שישה מרואיינים, חמישה טענו כי לא הרגישו כל שינוי בנהיגה שלהם והשימוש 

ש הראשון של המחקר. השינויים שלגביהם נשאלו המשתתפים בטלפון הנייד בחוד

התייחסו לשימוש הכללי בטלפון הנייד, לקריאה ושליחה של הודעות, לנגיעות אחרות 

במסך כגון שימוש באפליקציות ובדיקת התראות וכן באופן כללי, לתחושת הזמינות שלהם 

חדש ומורגש, למעט בנסיעה. המרואיינים תלו זאת בעיקר בכך שלא התרחש כל דבר 

 העובדה שהם ידעו שהם חלק ממחקר.

 

זה היה בהתחלה, אז עדיין לא הבנתי את המהות. עדיין לא נכנסתי לראש. ידעתי שאני 

משתתף בניסוי וזה סופר את הקליקים שאני עושה בנהיגה וזה מה שהיה תקוע בראש... 

 בשלב הראשון היה קשה להבין.

 ות(.מקבוצת השקטת ההתרא 20)נהג בן 

 

בחודש הראשון לא היה שום דבר שונה. זה רק הראה את הנהיגה. לא הרגשתי איזשהו 

 שינוי.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהגת בת 

 

הציטוטים האלה מראים כי למרות שעל הטלפון של המשתמשים כן הותקנה אפליקציה 

ק מהמחקר. גם אם מסוימת והם כן היו נתונים תחת ניטור, עדיין הם לא הרגישו לגמרי חל

בכל זאת התחושה של להיות חלק ממחקר והעובדה שהם יודעים שמתנהל ניטור אחר 

הנגיעות שלהם בטלפון הנייד, הם עדיין לא הרגישו שונה וטרם הבינו את מהות המחקר. 

שהוא הרגיש את  –לצד זאת, אחד המרואיינים טען טענה הפוכה, גם אם טענת מיעוט 

 ון.השינוי כבר בשלב הראש

 

מרואיין: גם כשלא הייתי אמור להתעסק בחשיבה או לנסות לחסוך פעמים שאני משתמש 

בטלפון, אז כן באופן מודע ידעתי שמשהו או מישהו סופרים לי את הדברים וזה הרגיש כמו 

 משחק שבא לי לנצח בו.

 מראיין: מה לגבי תחושת הזמינות?

היות זמין. אני באמת חייב להיות זמין מרואיין: לא, ממש לא. הרגשתי עדיין שאני צריך ל

 מבחינת התפקיד. זה יכול להיות בשיחות ולא רק בהודעות.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 
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בדוגמה זו עולה שוב מוטיב שעלה גם בדוגמה קודמת בקבוצת המשוב האישי, של 

מה שנוגע המשחק. המרואיין התייחס בדבריו לכך שהרגיש שינוי בנהיגה שלו, בכל 

לנגיעות במסך בלבד, רק כי ידע שנערך ניטור אחרי הנגיעות והוא הרגיש חלק ממשחק. 

לכן, הוא השתדל להימנע מנגיעות "מיותרות". יחד עם זאת, הוא לא הרגיש שינוי בצורך 

שלו להיות זמין, אם כי, הזמינות במקרה זה התייחסה בעיקרה לשיחות קוליות ולא 

 עות תוך כדי נהיגה.לקריאה ושליחה של הוד

בהמשך, נשאלו המשתתפים אם הרגישו שינוי בנהיגה ובשימוש בטלפון הנייד בחלק שבו 

האפליקציה עבדה והשתיקה את ההתראות וההודעות. כאן, התפיסה של המרואיינים 

היתה מגוונת ולא חד משמעית. אחד המשתתפים, מהקבוצה עם ההודעה החוזרת, טען 

יקציה משתיקה את ההתראות וההודעות ולכן בדק באופן שהבין על ההתחלה שהאפל

יזום. לטענתו לא מדובר בשינוי משמעותי מהרגלי היום יום שלו, שגם אז הוא היה בודק 

הודעות והתראות באופן יזום. משתתפים אחרים טענו כי השינוי המרכזי שהרגישו הוא 

 בשקט והרוגע שהאפליקציה העניקה להם.

 

ולריכוז... אני לא במצב שאני חייבת לקרוא הודעות ואני לא מקבלת זה ממש עזר לי לקשב 

הודעות בתכיפות גבוהה. זה לא היה כזה נורא לקרוא את ההודעות אחרי הנסיעה. זה לא 

 היה ביג דיל וזה עזר לי בכביש.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

לא היתה את ההתראה האפשרות הזאת שתהיה לא זמין לא היתה קיימת לי בראש כי 

שתכניס לך את הרעיון שאתה צריך להיות זמין לראש. זה פשוט מנע את זה. לא יודע איך, 

 אבל עצם זה שאתה לא רואה את ההתראות וזה יוצא לך מהראש ולא מעניין אותך.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

ות על הטלפון, זה אין זה היה מאוד נוח שזה השתיק את ההתראות. היו לי פחות מחשב

ספק, כי לא ידעתי שקיבלתי הודעות, אז לא היתה לי את התהייה ממי קיבלתי את 

 ההודעה.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

הציטוטים האלה מראים כיצד השתקת ההתראות יצרה אצל המרואיינים מצב חדש שלא 

ישים את הצורך להיות זמינים ואת ה"אינסטינקט" מצב שבו הם לא מרג –היו רגילים אליו 

לבדוק הודעות והתראות. ההשתקה נתנה למרואיינים משהו שלא היה להם לפני זה בזמן 

שקט, קשב וריכוז. הדבר הזה לא עורר בקרבם רק את המחשבה של "אפשר בלי",  –נסיעה 

חד עם זאת, לצד אלא את המחשבה על היתרונות והתועלות המרכזיות של "לנהוג בלי". י
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של הסתגלות למצב ומעבר  –תפיסה חיובית זו, הציגו המרואיינים גם זווית נוספת 

 לבדיקות יזומות.

 

 מרואיינת: בחודש השלישי ידעתי שזה משתיק אז הסתכלתי. נסעתי ברגוע בקצב שלי.

 מראיין: זה גרם לך להסתכל?

בל בתדירות הרבה פחות. זה לא מרואיינת: כן, זה כי הייתי מודעת. מדי פעם ברמזורים, א

 שאני כל רגע חושבת על זה. זה היה נטו בעצירה ובין לבין.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

מרואיין: בחלק מהפעמים לא היה לי ברור אם האפליקציה עובדת או לא, כי לפעמים היו 

 תקלות והייתי צריך לפתוח מסך, כי זה שתק ולא שמתי לב.

 וך כדי נהיגה?מראיין: ת

מרואיין: או תוך כדי עצירה ברמזור. לא סתם תוך כדי נהיגה, כי אני משחק במשחק הזה... 

עצרתי כדי לתפעל את האפליקציה ולבדוק. לא עצרתי במיוחד בשביל זה, אבל רציתי 

 לבדוק מה קורה.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

ניתן לראות בדוגמאות הללו כי ברגע שהמרואיינים התרגלו לקיומה של האפליקציה, הם 

לבדוק בנקודות זמן יזומות אם קיבלו  –הפעילו אסטרטגיות שונות כדי "לעקוף" אותה 

התראות חדשות או לא. בדוגמה של הנהג, הוא קושר זאת לבדיקה אם האפליקציה עובדת 

עלה כי מדובר בדיוק באופן שבו האפליקציה  –" או לא, אך כאשר תיאר את ה"תקלה

 היתה אמורה לעבוד, השתקת ההודעות. 

לבסוף, ביצעו המשתמשים הבחנה נוספת: בין קריאה ושליחה של הודעות ולבין נגיעות 

אחרות במסך שקשורות לפעילות השוטפת, כמו למשל שימוש בתוכנת ניווט או מוזיקה. 

טיבית ולא על תגובה להתראה מסוימת, ציינו בהקשר השני, שמתבסס על פעולה אק

 שניים מהמשתתפים כי המשיכו לבצע בהן שימוש רגיל.

 

הייתי ממשיכה לגעת בטלפון, להפעיל ווייז, מוזיקה וכל דבר שהוא לא הודעות 

 ואינטרקציה עם אנשים אחרים. 

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 23)נהגת בת 
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השפיע. ווייז זה משהו שברגע ששמים כתובת זה עובד רציף. מוזיקה זה על ווייז זה פחות 

 גם לא כל כך השפיע. אצלי באוטו לא צריך לגעת בטלפון כדי להפעיל מוזיקה.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

בחלק האחרון, נשאלו המשתתפים לגבי החודש האחרון של המחקר ואם הרגישו את 

האפליקציה לא היתה פעילה. במקרה זה, התחלקו המשתתפים  אותם שינויים גם כאשר

לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה, שכללה שני מרואיינים, הם דיווחו שברגע שעברו לשלב 

האחרון והאפליקציה לא היתה פעילה יותר, הם חזרו למצב כמו בשלב הראשון או לפני 

צל אחד המשתתפים מדובר של נהיגה רגילה ושימוש שגרתי בטלפון הנייד. א –הניסוי 

בתפיסה שליוותה אותו לאורך כל המחקר, גם בשלב השני, כאשר הוא טען שהתעלם 

מהאפליקציה והמשיך לנהוג כרגיל. המשתתפת הנוספת טענה שברגע שהטלפון הפסיק 

להשתיק לה את ההתראות, היא שוב התייחסה אליו כמו קודם. ארבעת המשתתפים 

המחשבתי שהיה לשלב השני, נותר להם גם בשלב האחרים טענו שלפחות האפקט 

 השלישי.

 

האמת שבחודש האחרון אני התחלתי לשים קצת יותר את הטלפון על שקט בזמן נהיגה, 

כי גיליתי שזה טוב שאין התראות של וואטסאפ בזמן הנהיגה. כן, אני עדיין כשאני זוכר אני 

 לפון.שם את הטלפון על שקט ואם לא, אז אני פשוט לא נוגע בט

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

זה שינה את ההרגלים. פתאום אתה נוגע פחות בטלפון כשאתה מבין שאין צורך בזה. 

למדת שאתה לא צריך את זה. מעבר לזה שזה ניסוי, זה גם מלמד. גם לגבי הזמינות, 

שעתיים בנהיגה ולא -השעה . אפשר את24/7הבנתי שאני לא צריך להיות הכי זמין בעולם 

 להיות מחובר וזמין. לא יקרה שום דבר.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

 התרגלתי לא להתייחס לטלפון בכלל, אבל זה באמת מה שאני מרגיש.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

ופה. אני לא אני שמה את הטלפון על רטט כי גיליתי שזה ממש יכול לעזור. זה סוג של תר

אקח ריטלין לפני כל נסיעה... התקופה השלישית היתה בין לבין, כי כן הייתי הרבה פחות 

בטלפון, אבל אי אפשר להשוות לתקופה השניה כי עדיין הייתי בטלפון... בתקופה השניה 

הבנתי שזה לא כזה נורא לראות את ההודעה עשר דקות אחרי, אז גם עכשיו אני פחות 

 לתי הודעה, חכו.בלחץ. אז קיב
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 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

הציטוטים האלה מראים כיצד, בשונה מהשלב הראשון, ההרגלים שפיתחו המרואיינים 

בשלב השני ליוו אותם לשלב השלישי. עם זאת, כאמור, לא ניתן לבחון אם מדובר 

למשך תקופה בהרגלים במובן המקובל של המושג, דפוסי התנהגות שמלווים את האדם 

ארוכה, אלא הראיונות מתארים התנהגויות קצרות מועד שמוגבלות לזמן המחקר הקצר. 

יחד עם זאת, למרות שההשתקה לא ליוותה את המשתמשים באופן מחייב בשלב השני, 

אולי כדי "להצליח" במחקר  –הם ניסו לפתח אסטרטגיות שונות כדי לשמור עליה גם אז 

כי אכן למדו, כפי שדיווחו, שהם יכולים בלי. בדוגמה  ולהפחית את הנגיעות ואולי

האחרונה המרואיינת אף משווה את ההשתקה של הטלפון לתרופה שהיא לוקחת נגד 

הפרעות קשב וריכוז. בדוגמה השניה המרואיין מזכיר שיעור שלמד בכל הנוגע לצורך להיות 

 שזה פחות חשוב לו מאשר בעבר.  –זמין 

שהתייחסו להשפעה שהרגישו בשלבי המחקר השונים, ארבעה מתוך חמשת המרואיינים 

מתוכם טענו כי האפליקציה היא הגורם המשפיע ביותר, יותר מאשר ההשתתפות במחקר, 

הניטור והתגמול. רק אחד מהמשתתפים, אותו אחד שהתייחס למחקר כמשחק, מיקם את 

כאשר  –קציה ההשתתפות במחקר יחד עם הניטור במקום הראשון ולאחר מכן את האפלי

 התגמול נמצא בסוף.

 

 20אחוז רק בגלל שאני יודע שהשתתפתי במחקר ועקבו אחרי ואולי  80אני חושב שזה 

 אחוז בגלל שהאפליקציה עשתה דברים והיתרון של מה שהיא עשתה.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

שאר הגורמים  המשתתפים האחרים, כאמור, תלו את השינוי בעיקר באפליקציה, כאשר

 היו משניים, עד בלתי קיימים.

 

 אני חושב שזה היה קשור לאפליקציה ופחות לגורמים אחרים.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

מההתחלה לא היה אכפת לי מהתגמול... הבאתי אותו לסבתא שלי שתקנה דברים... בגלל 

 זה השפיע.שזו יותר אפליקציה לימודית שבאה ללמד 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 
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לגמרי השימוש באפליקציה. לא הרגשתי בכלל את הניטור... התגמול לא היה מה שעשה 

 את ההבדל.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 23)נהגת בת 

 

בהתחלה פחדתי, אני חייבת להודות. חשבתי שאולי הם קשורים למשטרה ויראו שאני 

ת ומהר מאוד הבנתי שזה לא נכון. האמת שדי נכנסתי למחקר בקטע שזה באמת עניין נוגע

אותי בעצמי ולראות אם אני מצליחה. אני חושבת שזה היה קשור גם למחקר, אבל בעיקר 

לאפליקציה עצמה... מה שהשפיע עלי זה שלא היו רעשים. התרכזתי בנהיגה... זה גם 

 גע שאין רעשים אין את הבעיה. ההבנה שמה שמפריע לי זה הרעשים ובר

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

הציטוטים הללו מראים את הדומיננטיות של האפליקציה בהשפעה הנתפסת של 

המרואיינים שהשתתפו בניסוי. אחד המשתתפים אף הגדיל לעשות והעביר את התגמול 

את המאפיינים של הלאה, כך שלא נהנה ממנו במישרין. הדוגמה האחרונה מדגישה 

האפליקציה שתרמו, יותר מכל גורם אחר במחקר, על תחושתה של המרואיינת. עם זאת, 

יש לציין כי מדובר במרואיינת אשר סמוך לתחילת המחקר, בעוד מנוטרת, היתה מעורבת 

 בכמעט תאונת דרכים, כתוצאה משימוש בטלפון הנייד בנהיגה.

 

 קבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת 

בראיונות השונים, התייחסו המרואיינים בעיקר להשתקה של ההתראות וההודעות כמה 

שגרם להם לזהות שינוי בנהיגה שלהם, בעוד שההודעה החוזרת לא הוזכרה בהקשר זה 

של השינוי, אלא בהקשרים אחרים. את האזכורים של ההודעה החוזרת ניתן לראות 

 בדוגמה הבאה.

 

לא שמתי לב לשינוי. אני עונה למה שנראה לי דחוף באותו במענה או אי מענה להודעות 

הרגע. במה שלא דחוף, עזר לי שאני יודעת שמישהו בצד השני מקבל ממני בכל זאת מסר 

 שאני בנהיגה ואדבר איתו אחר כך.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 23)נהגת בת 

 

לשינוי שהרגישה הנהגת במהלך דוגמה זו היא הדיווח היחיד שעלה בראיונות ונוגע 

בשלב השני שבו האפליקציה היתה פעילה. ההודעה החוזרת יצרה אצלה  –המחקר 

תחושה יותר נינוחה שאם מדובר במקרה לא דחוף, השולח מקבל הודעה שהיא נוהגת 

ותדבר איתו מאוחר יותר, דבר שבכל מקרה אחר, היה עשוי לעורר צורך בתגובה מצדה 

 במהלך נהיגה.
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 וצת הממשק הקוליקב

בקרב משתתפי קבוצת הממשק הקולי, שההתערבות העיקרית בה היתה הממשק הקולי, 

לא דווח על שינויים מורגשים בנהיגה ובשימוש בטלפון הנייד בחודש הראשון למחקר. 

לטענת המרואיינים, המצב נע בין חוסר הרגשה מוחלט של שינוי לתחושה של שינוי קטן 

 את האצבע.שלא ניתן לשים עליו 

 

לא הרגשתי שינוי. אני רק זוכר שהייתי מתעסק עם הבלוטות' וזה היה מחייב אותי 

להתעסק ולהוציא את הטלפון שיהיו לי שעות נהיגה... אני חושב שלא היה שינוי בגלל 

שהמטרה של החלק הזה היתה להמשיך לנהוג כרגיל. אם הייתי מתכתב ומפסיק זו לא 

 היתה המטרה.

 קבוצת הממשק הקולי(.מ 18)נהג בן 

 

פשוט הייתי מפעיל לפני כל נסיעה... התיעוד עצמו גרם לי לחשוב על זה ולא לגעת. לא 

 משהו דרסטי.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

יכול להיות שבהתחלה כן, אבל אחרי זה בלאו הכי לא הייתי מהפעילים תוך כדי... אני לא 

 חושב שזה היה מורגש.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

הציטוטים האלו מראים כי בחודש הראשון של המחקר תפיסת השינוי של משתתפי 

היתה דומה לזו של משתתפי קבוצות השקטת ההתראות והשקטת  קבוצת הממשק הקולי

ההתראות וההודעה החזרות. היתה התחלת התחושה של הניטור והידיעה כי הנגיעות 

ה מדובר בתחילתו של המחקר ולכן הדבר עוד לא השפיע במסך נספרות, אבל עדיין הי

לגמרי על המרואיינים. בדוגמה הראשונה אף ניתן לראות כי באופן מודע, ואולי אפילו 

אקטיבי, המרואיין נמנע מלהתנהג אחרת מתוך מחשבה שכך צריך להתנהג בחודש 

ית שרואיינה לנהוג כרגיל, לדבריו. אל מול דברים אלה, המרואיינת הרביע –הראשון 

תיארה תפיסה שונה, שבה רק עצם הניטור אחרי הנהיגה שלה שינה באופן רב את 

 גם אם לא בהכרח לטובה. –ההתנהלות ברכב שלה 

 

אני חושבת שלפחות בהתחלה, בגלל שהייתי כל כך מודעת לזה שהטלפון עוקב אחרי, אז 

גה, פתאום נורא נרתעתי גם להחליף מוזיקה ודברים שאני כן עושה בדרך כלל תוך כדי נהי

 מזה. אפילו התורן שישב לידי לא נגע לי בטלפון.



318 
 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהגת בת 

 

הדוגמה הזאת מראה איך מצד אחד רק המעקב הוביל לשינוי של ירידה בנגיעות בטלפון 

 –במהלך נגיעה, אבל מצד שני, הוביל גם לירידה בנגיעות שהן מצב רצוי בנהיגה בטוחה 

 אותו "מסמס תורן", שתפקידו לתפעל את הטלפון הנייד עבור הנהג במהלך הנסיעה. של

במהלך התקופה השניה, שבה האפליקציה היתה פעילה, דיווחו המרואיינים על שינוי 

נתפס, אשר התחלק לשני חלקים. החלק הראשון של השינוי שהרגישו כלל הפחתה, 

ה ושליחת הודעות. הפחתה זו לא לעיתים לתפיסתם אפילו באופן מוחלט, של קריא

הורגשה בקרב הפעולות האחרות בטלפון שכרוכות בנגיעות, אך לא באינטרקציה עם 

 אחרים.

עם באזז הרגשתי יותר שינוי. אני חושב שמבחינת הוואטסאפ הייתי נוגע פחות בטלפון, כי 

 זה היה מקריא את ההודעות.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

ש בכלל. אני חושב שאפילו ברמזורים, למעט מענה בכתוב... הוא ירד לחלוטין לא היה שימו

בצורה דרסטית. לא היה צורך. ההודעה פשוט קפצה מול הפנים ובאוזן. כשאמרתי מענה 

בכתוב, אני מתכוון שאם הייתי רוצה להגיב אז עניתי כשהייתי יכול, ברמזורים או 

 ו לקרוא, כי זה מאוד ברור.בסיטואציה אחרת. לא הרגשתי צורך לפתוח א

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

פתאום זה אפשר לי... לפני זה, אם היו שולחים לי הודעה בוואטסאפ, אז הייתי עונה 

ברמזור ופתאום היתה לי את האופציה של לשלוח הודעה. אתה רוצה לענות? אני לא זוכר 

הקלטה ומתקשר אליו ישר... מספיק לקבל  איך זה הולך, אבל זה היה כן, לוחץ כן, שולח לו

 הודעה ממישהו ואתה רוצה להתקשר אליו או לשלוח הקלטה או לחסוך זמנים ולהתקשר.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

ניתן לראות בדוגמאות האלה את הרצף של התשובות לגבי השינוי שהרגישו המרואיינים. 

אך מבלי להגדיר אותו. בדוגמה השניה מדבר הדוגמה הראשונה מדברת על שינוי כללי, 

המרואיין על הפחתה מוחלטת בקריאת ההודעות, אך עדיין מענה כתוב מדי פעם ובדוגמה 

האחרונה הציטוט מזכיר הימנעות מוחלטת מנגיעות בטלפון הנייד ושימוש בממשק הקולי 

ו בלבד. המשותף לשלושת הציטוטים הללו הוא בכך שהם מדגישים את האופן שב

האפליקציה נתפסת כמשהו שמסייע להפעיל את הטלפון הנייד בצורה יעילה יותר ומייתר 

האפליקציה מקריאה, ניתן לענות בפקודות קוליות ולכן אין את  –את הצורך להקליד 

 הצורך להקליד.
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הגברת  –יחד עם זאת, מן הצד השני, בראיונות עלה שינוי נוסף שיכול להיתפס כשלילי 

הנייד. שינוי זה מתייחס לשני דברים: הראשון, ניהול יותר אינטרקציות עם  השימוש בטלפון

אחרים במהלך הנסיעה מאשר ללא האפליקציה, והשני, חיזוק תחושת הזמינות ויצירת 

התחושה שאין צורך להתמודד איתה. בהיבט הראשון, עלה בחלק מהראיונות כי 

יפים יותר הודעות, רק כי המשתמשים מצאו את עצמם מדברים עם יותר אנשים ומחל

 היתה להם את האפשרות לעשות זאת בצורה שנתפסת יותר נוחה ובטוחה.

 

היו רגעים שקיוויתי שהתקופה עם באזז תסתיים כי ככל שמקבלים יותר הודעות, היא 

מקריאה יותר, אם זה הודעות מקבוצות וכאלה... אם הייתי רוצה לענות למישהו, הייתי 

ס ולא היו מבינים מאיפה נפלתי עליהם... או שאתה מקליט והם שולח לו את האס.אמ.א

 לא מבינים... זה היה מגדיל את כמות ההודעות.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

חמש הודעות רצוף שנגיד אני בוואטסאפ עם עשר אנשים בו זמנית וזה נוח -אחרי ארבע

 להתכתב. 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

אני חושבת שהאפליקציה שהקריאה לי את ההודעות ממש גרמה לי להסתכל יותר על 

 הטלפון. 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהגת בת 

 

הציטוטים הללו מעלים את אחת השאלות החשובות בהקשר של הממשק הקולי, כאשר 

מצד אחד הממשק הקולי עשוי להוריד את ההתעסקות עם מקלדת הטלפון, אך מצד שני, 

 –וא עלול להעלות את כמות האינטרקציות הבינאישיות באמצעות הטלפון של הנהגים ה

כאשר השימוש באפליקציה נתפס בטוח ולכן מעודד את המשמשים להגיב ליותר הודעות, 

ליזום יותר הודעות ובכך, אולי, להיכנס למצב מסוכן יותר של הסחת דעת. במקרה של 

ישה במפורש שהאפליקציה יותר הסיחה את הדוגמה האחרונה, הנהגת שרואיינה הדג

 דעתה, מה שיצר אצלה גם תסכול גדול.

הצד השני של הגברת השימוש בטלפון הנייד כתוצאה מהשימוש באפליקציה מתחבר עם 

אי התמודדות עם סוגיית הזמינות. מאחר שהשימוש בממשק הקולי הציף  –הזווית השניה 

מצעות הקראת ההודעות בדחיפה ולא באופן מוגבר את השימוש בטלפון הנייד, בא

במשיכה יזומה של המשתמשים, המרואיינים לא נדרשו כלל להתמודד עם סוגיית הזמינות 

קבוצת בנהיגה. סוגיה זו, למרות שהועלתה פעמים רבות במהלך הראיונות עם משתתפי 

 , לא זכתה להתייחסות בקרב משתתפי קבוצה זו.הממשק הקולי
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המחקר, כאשר האפליקציה לא היתה פעילה, דיווחו לבסוף, בשלב השלישי של 

מאחר שלא היה להם את הממשק הקולי  –המרואיינים על חזרה לאחור מבחינתם 

 שיקריא להם את ההודעות.

 

, הרגשתי שחזרתי לגעת בטלפון יותר כי לא היה מה שיקריא את Bazz-לגבי שינוי מ

 וואטסאפ.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

חסר קצת. קפצו ההודעות ולא היה מה שיקריא את ההודעות, אז זה היה בגדר  זה היה

 תעלומה עד שהייתי יכול לקרוא, למשל ברמזור.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

, כאשר האפליקציה לא נתנה להם אפשרות ProtextMeבשונה מאשר בקרב משתמשי 

התרגל למצב אחר, ואז בשלב טכנולוגית שלא היתה להם קודם, אלא אילצה אותם ל

השלישי הם יישמו דברים שלמדו בשלב השני, זה לא היה כך בקרב משתמשי הממשק 

הקולי. בשלב השני היה למשתמשים ממשק קולי שיקריא להם הודעות, לא מצב שניתן 

לשחזר אותו בשלב השלישי, ולכן, בהיעדר למידה בשלב השני, הם חזרו לנקודת ההתחלה 

לפחות על פי הדיווחים שלהם. במקרה של המשתמשת שדיווחה על חוויה בשלב השלישי, 

הממשק הקולי, הגברת הסחת הדעת וכך שהאפליקציה גרמה לה מאוד שלילית עם 

להשתמש יותר בטלפון הנייד ממה שהיא רגילה בזמן נהיגה, היא תיארה מעין התנייה 

 שהתפתחה אצלה בעקבות השימוש בממשק הקולי.

 

חקר זה סוג של הקלה, אבל אני עדיין מרגישה שאולי נשאר מזה משהו. עכשיו אחרי המ

אני חושבת שזה ירד. כשהאפליקציה רק נעלמה בחודש האחרון של המחקר, בהתחלה 

הרגשתי כשיש "דינג" שחסר לי המישהו הזה שיקריא לי את ההודעה. לא הבנתי למה 

ה קודם וזה מצב הרבה האפליקציה לא עובדת יותר ובשלב מסוים התרגלתי לאיך שהי

 יותר טוב מבחינתי.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהגת בת 

 

כאשר התבקשו המרואיינים להתייחס לשאלה אם השינוי שהרגישו קשור לאפליקציה 

עצמה או לדברים אחרים, כמו ההשתתפות במחקר, הניטור והתגמול, התשובות שלהם 

יקר באפליקציה עצמה שסייעה להם, היו חצויות. ניכר היה שהם תולים את השינוי בע

אבל גם מזהים השפעות של עצם זה שהם השתתפו במחקר וגם של הניטור. התגמול לא 

 הוזכר כגורם משמעותי בשינוי.
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השתדלתי כמה שפחות לתת ביטוי לזה שאני חלק ממחקר, כי באמת רציתי שיהיו 

ם נוהגים כמו שצריך תוצאות כמה שיותר טובות ומדויקות. אם יש תוצאות טובות וכול

ואחרי המחקר לא, אז לא השגנו את המטרה. אני חושב שאולי היה לזה קצת קצת קצת 

תפקיד שעוקבים אחריך, כי בסופו של דבר לך תדע מה קורה עם המידע, ומצד שני הרצון 

 הזה כשהציעו לי להצטרף למחקר, עשיתי את זה כי זה חשוב.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

שבוע וחצי -ני חושב שזה לא כל כך השפיע עלי, המחקר, אולי ממש בהתחלה בשבועא

הראשון. אולי הייתי קצת יותר זהיר, אבל אני חושב שזה לא קשור. ברגע שהאפליקציה 

התחילה לעבוד אז פשוט לא היה את הצורך. היה מענה לצורך. ברגע שאתה נותן מענה 

מענה לצורך אז הצורך נעלם וקניתם את עולמי  לצורך זה עובד בכל דבר. ברגע שנותנים

 בנושא של לפתוח את ההודעה תוך כדי.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

אני חושב שכשהסכמתי להשתתף במחקר לא ידעתי שיש תגמול. אמרתי שאני מסכים 

והאמנתי במטרה ואחרי זה אמרו לי שיש תגמול ואמרתי שאני לא מתנגד. השתתפתי 

לתת מעצמי כמה שיותר. להיות אמיתי עם עצמי ועם האפליקציה. זה כן היה  וניסיתי

נחמד, אבל בשלב מסוים אחרי חודש של התעסקות, אתה רואה שאתה לא חייב אותה... 

איך שמתחברים  -הכי גרם לשינוי זה האפליקציה, כי זה משהו חדש שחייב אותי 

ששיחקתי אותה. אני לא חושב לאפליקציה, מתנהלים על פיה. הייתי במחקר. זה לא 

 שההשתתפות זה משהו כי לא שיחקתי אותה. לשחק אותה תקופה כזאת זה לא פשוט.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

 השיח על המחקר

החלק האחרון של תפיסת ההשפעות נגע לשיח שהמחקר עורר בקרב המשתתפים בו, בני 

משפחתם וחבריהם הקרובים. הממצאים הנוגעים לשיח שהתפתח עם אנשים אחרים 

מתחלקים לשני חלקים. החלק הראשון נוגע לדיווח אינפורמטיבי על המחקר ועצם 

קחת בו חלק. החלק השני נוגע ההשתתפות בו וכן ניסיונות לשכנע משתתפים נוספים ל

 לשיתוף בתובנות שנלמדו כתוצאה מההשתתפות במחקר והיבטים התנהגותיים נוספים. 

בכל הנוגע לחלק הראשון, מרבית המרואיינים ציינו ששיתפו אחרים בכך שהם משתתפים 

במחקר. רובם לא הרחיבו והסתפקו בכך שהם ציינו שהם משתתפים במחקר של אור ירוק 

ת השימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה. אחרים סיפרו פרטים נוספים שהיו ידועים שבודק א

להם. לרוב, השיח התפתח כאשר חבר או בן משפחה הבחינו באפליקציה שמותקנת ברכב 

 או במדבקה לטלפון הנייד. ניתן לראות זאת בדוגמאות הבאות:
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חלה הם אמרו שזה יש לי כמה חברים שרצו להשתתף... נתתי להם את הפרטים... בהת

 מעניין. אמרתי להם מה אכפת לכם, זה ניסוי, תשתתפו. אני מנסה לדחוף אותם לזה.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

סיפרתי לבני המשפחה ששאלו על המדבקה ולחבר שלי ששאל על האפליקציה. סיפרתי 

סך... עם שאני משתתפת במחקר של אור ירוק שבודקים כמה פעמים יש נגיעות במ

 המשפחה רק הסברתי.

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

החלק השני עסק, כאמור, בשיתוף התובנות והיבטים התנהגותיים נוספים, כמו למשל 

לשים לב להתנהגויות של אנשים אחרים שנוהגים איתם ובמקרים מסוימים גם להעיר 

ים שציינו כי ממש שיתפו להם. כאן, הורגשה פחות השפעה של המחקר. מעטים המשתתפ

תובנות שלמדו במהלך המחקר עם אנשים אחרים או העירו על דברים. אלו שבחרו להעיר 

 לאחרים ציינו שהיו נוהגים לעשות זאת עוד קודם, לפני המחקר. 

 

 יתרונות וחסרונות של אופן ההתערבות

על סוג  למעט קבוצת הביקורת, נשאלו המרואיינים במהלך הראיונות שאלות ממוקדות

ההתערבות הייחודי שקיבלו. שאלות אלו בחנו את התועלות שהמרואיינים הרגישו 

שהרוויחו כתוצאה מסוג ההתערבות, את הקשיים והאתגרים שהם חוו וכן משובים 

בנושאים נוספים. בקבוצת המשוב האישי, התמקדו השאלות באינטרקציה עם נציג אור 

קבוצת השקטת ההתראות התמקדו השאלות ירוק שהיה בקשר עם המשתתפים בניסוי. ב

בהשתקה של ההתראות וצלילי ההודעות. בקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת 

התמקדו השאלות בהודעה החוזרת, זאת למרות שבקבוצה זו גם היתה השתקה של 

ההתראות וההודעות, זאת מתוך רצון למקד את מדריך הראיון בייחודיות של כל קבוצה, הן 

 התמקדו השאלות בממשק הקולי. זמן הראיון. לבסוף, בקבוצת הממשק הקולי מבחינת

 

 קבוצת המשוב האישי  

האינטרקציה שניהל נציג אור ירוק עם המשתתפים התחלקה לשני חלקים. ראשית, על 

בסיס שבועי הוא היה מעביר למשתתפים בקבוצת ההתערבות בהודעת ווטסאפ נתונים 

רים בתרשימים שמשווים את הנתונים האישיים שלהם על המדדים שלהם במחקר, מסוד

מול הקבוצתיים. בנוסף לכך, מספר פעמים במהלך החודשיים של ההתערבות הוא היה 

מתקשר אליהם בטלפון כדי להסביר את הנתונים ומספק להם תמיכה טכנית בקשיים 

 שעלו במהלך הניסוי.
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ות של שיטת התערבות זו. לא בקרב המרואיינים עלתה תפיסה מגוונת ליתרונות ולחסרונ

ניתן היה לזהות דפוסים בולטים שרווחו בקרב כל שלושת המרואיינים של קבוצה זו ולכן 

יש לראות בתיאור המובא פריסה של מגוון התחושות והתפיסות שעלו בראיונות. כך, 

למשל, בין היתרונות שהזכירו המשתתפים ניתן לזהות את מה שהוגדר כפרופורציות לגבי 

 יקום שלהם מול אחרים וסיוע בהבנת משמעות הנתונים.המ

 

זה עזר להבין בפרופורציות איפה אני עומדת. מה המדד, מה זה טוב, מה זה גרוע. איפה 

נגיעות לדקה בממוצע, אם אני לא  0.1אני בין הגרוע לטוב... אני זוכרת נתונים של נגיד 

גם דיבר נציג אור ירוק ופורציה... טועה. האם זה תרם לי המידע הזה? כן, רק להיכנס לפר

איתנו ברמה של להפעיל את האפליקציה והכל היה בליווי ממש צמוד ועשיתי נסיעה 

 קצרה והוא הסביר איך להפעיל ואיך להפסיק.

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

 יתרון נוסף שעלה בהקשר לשיחות עם נציג אור ירוק היה בהיבט המוטיבציוני, הן חיזוק

והן שינוי. מצד אחד, הגורם המוטיבציוני עלה בהקשר של גאווה וחיזוק תחושת הערך 

העצמי, אך מצד שני, הוא עלה גם במקרה שבו הנתונים היו לא טובים והחשיפה אליהם 

 נתנה את המוטיבציה לשינוי ושיפור.

 

זה גם אמר לי ספציפית כל הכבוד על זה שאני לא נוגע הרבה בטלפון והנציג מרואיין: 

שיפר את הרצון שלי להשאיר את זה ככה. זו שיחה שאני זוכר אותה במיוחד. זו היתה 

 שיחה לפני שהוא שלח לי כל שבוע.

 מראיין: אתה זוכר מספרים?

מרואיין: אני לא זוכר מספים מדויקים. אני זוכר שזה היה סבבה וזה שיפר לי את מצב 

 הרוח והתרשמתי מזה לטובה.

 המשוב האישי(. מקבוצת 18)נהג בן 

 

מרואיינת: זה עזר לי. ירדתי מהממוצע. הגעתי לממוצע של אפס לנסיעה. פחות ופחות 

 לדקת נסיעה. 0.4-הקלדות לדקה וירדתי ל 2.7להשתמש בטלפון. הייתי בממוצע של 

 מראיין: מה זה גרם לך להרגיש?

 מרואיינת: להקפיד יותר. זה גרם לי מאוד לשמוח. הייתי גאה. 

 מקבוצת המשוב האישי על המדדים(. 21ת )נהגת ב
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ניתן לראות בדוגמאות של הציטוטים כי המרואיינים מבצעים הבחנה מסוימת בין עצם 

קבלת הנתונים הכתובים מנציג אור ירוק, שמהווים עבורם את התרומה העיקרית, לבין 

חלק שיחות הטלפון שהיוו גורם משלים, גם אם לא מיותר לגמרי לדעתם. בנוסף לכך, 

מהמרואיינים לא זכרו חלק מהשיחות, אלא רק אחת או שתיים במהלך המחקר, כאשר 

כיווניים בהודעות, ובמקרה -מרבית ההתקשרות לתפיסתם היתה באמצעות משובים חד

הצורך, תכתובות נוספות ביוזמתם. כאשר נשאלו מהם החסרונות של שיחות 

נות כאלה. רק במקרה אחד, עשתה וההתכתבויות הללו, לדעתם, היה קשה למרואיינים למ

 אחת המרואיינים הבחנה בין השיחות לבין ההתכתבויות.

 

נראה לי שאולי השיחה היתה קצת פחות מועילה. יותר הדיאגרמות שהיה שולח בווטסאפ. 

היה מספיק בווטסאפ. הייתי מורידה את השיחות... חזר על מה שנאמר בנתונים ואמר 

 שתמשיכי ככה.

 בוצת המשוב האישי על המדדים(.מק 21)נהגת בת 

 

למרות הנאמר בציטוט זה, יש לסייג אותו ולחבר אותו להקשר הנכון שלו. מדובר בציטוט 

של מרואיינת שטענה, מנגד, כי המשוב על המדדים, שהתבסס ברובו לא רק על העברת 

הנתונים אלא גם על שיחות הטלפון והחדרת המוטיבציה לשינוי, יצר אצלה הפחתה 

ר הנגיעות בטלפון הנייד. על כן, נראה כי המשוב הטלפוני עזר כאשר היה מקום במספ

לשיפור, בעידוד המוטיבציה לכך, אבל כאשר לא היה מקום לשיפור, או לפחות שכך תפס 

 זאת הנהג, המשוב הטלפוני נתפס כמיותר על פני העברת הנתונים בהודעה לטלפון הנייד.

המיטבי, לדעתם, להפחתת היסח דעת בנהיגה,  כאשר נשאלו המשתתפים לגבי הפתרון

קריאה וכתיבה של הודעות, נגיעות אחרות במסך ותחושת הזמינות הגבוהה, הציעו 

המרואיינים פתרונות שונים. אחת הציעה פתרון בדמות חוקים ותקנות ושניים פתרונות 

 טכנולוגיים שנועלים את הטלפון ושולחים הודעה חוזרת אוטומטית.

 

אה לי בעיקר כמו איזה משהו שינעל, או כמעט ינעל, את הטלפון. שתופיע לך הפתרון נר

 ProtextMe-הודעה שיהיה כתוב בנהיגה. כמו שאני פתחתי את הטלפון והיה כתוב לי שה

עובד. יכול להיות שתהיה אפשרות ללחוץ אישור ויהיה אפשר להמשיך וזה ישחק על 

 המצפון.

 מקבוצת המשוב האישי(. 18)נהג בן 

 

אני חושבת שהחברה הישראלית, ברגע שנכנסים לה לכיס, שם זה מתחיל לדעוך. שם 

אפשר להשפיע על החברה הישראלית. אז אם אפשר באיזשהו אופן לחבר את זה למצב 

של קנס או פגיעה כספית, שם לדעתי זה יעבוד. פחות העלאת המודעות בקטע של "זה 

אחוזים זה לא מעניין  70-מהאוכלוסיה ו אחוזים 30-מסוכן, זה מסוכן", כי זה נכנס ל

אותה. ברגע שזה משהו כולל והרמטי לכולם, אז לדעתי זה יעבוד בצורה טובה יותר. 
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כשמילאתי את הטופס הממוחשב, בסוף ההשתתפות, אז כתבתי שם משהו לגבי חברת 

אז זה הביטוח. נגיד, אם יש מישהו שהנתונים שלו, כל הנתונים טובים, בינוניים וגרועים, 

עובר לחברת הביטוח ומן הסתם זה גורם מספר אחת לתאונות וחברת הביטוח לא תרצה 

 לבטח נהג שהוא לא זהיר.

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

אולי באמת איזו הודעה אוטומטית שנשלחת ואומרת שאת בנהיגה. זה הרעיון שלי. לגבי 

 של אינני הנהג וזה לא עבד. נגיעות אין לי רעיון, כי ווייז כבר עושה את זה

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

 קבוצות השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת

מרואייני קבוצת השקטת ההתראות נשאלו על היתרונות והחסרונות הנתפסים של 

האפליקציה, עבור עצמם ועבור נהגים צעירים אחרים, גם בשאלות כלליות וגם בשאלות 

יותר ספציפיות על הייחודיות של האפליקציה בקבוצה שבה השתתפו: השתקת צלילי 

ההודעות וההתראות. הקבוצה השניה נשאלה באופן כללי לגבי היתרונות והחסרונות, אך 

ההתמקדות היתה בהודעה החוזרת. בחלק זה ייסקרו הממצאים שנוגעים להשתקת 

 ההתראות וההודעות ובחלק הבא להודעה החוזרת.

היתרונות והחסרונות שהעלו המשתתפים נגעו הן לשימוש באפליקציה עצמה והן לחוויה 

הכללית. יתרונות וחסרונות שנוגעים לאפליקציה עצמה כללו התייחסות להיבטים טכניים, 

שמישות ועוד. החוויה הכללית כללה התייחסויות לתחושות שעלו בקרב המרואיינים 

 כולה לעורר בקרב אחרים.ומחשבות שהם חושבים שהאפליקציה י

היתרונות המרכזיים שהעלו המרואיינים בהקשר של האפליקציה עצמה נגעו להשתקת 

 ההודעות ולכך שלדעתם הדבר מונע שימוש בטלפון הנייד, או לפחות מפחית אותו. 

 

עזרה לי הצורה שבה זה מנע ממני להבין שיש לי את ההתראות האלה וחסך את 

עוזר להפחית את ההתעסקות בטלפון. אתה לא שמע שיש ההתעסקות בטלפון... זה 

הודעות ולכן אתה לא מתעסק בזה. אתה לא רואה שקופצים לך דברים על המסך וגם לא 

 מתעסק בזה. 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

המהות של האפליקציה זה להשתיק את הרעשים. זה הכי סבבה בעולם... לא שמתי לב 

 ראות כי ברגע שלא היו לי התראות לא שמתי לב.שזה העלים את ההת

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 
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זה מונע את הסחות הדעת בנושא. זה מונע את ההתראות ומבטל את זה. עצם העובדה 

 לא חושבים על זה. –שלא רואים את זה 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

 עזר לי.לא היו לי צפצופים והתראות וזה מאוד 

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  18)נהג בן 

 

יש אנשים שלקחו את זה לזה שזה נכנס לתודעה ואתה מתעסק עם זה פחות. זו תגובה 

 יחסית גדולה. 

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  23)נהגת בת 

 

ותיים ביותר בדוגמאות האלה שמים המרואיינים דגש על ההיבטים החזקים והמשמע

ההשתקה, ובכך העובדה שהסחת הדעת נמנעת מראש.  –בפעילות של האפליקציה 

ההשתקה מונעת מהנהגים לשמוע שקיבלו הודעה ולעמוד בפיתוי אם לקרוא אותה או לא 

הם מראש לא שומעים את ההתראה. יחד עם זאת, דווקא מאפיין  –ואם להגיב לה או לא 

 ד המשתמשים לגבי חסרונות אפשריים.זה של האפליקציה עורר תהיות מצ

 

ונוסע וחוזר מהעבודה כל יום, זה היה יכול להפריע שמפספסים  30מרואיין: אם הייתי בן 

 דברים דחופים... פעמים נדירות... היה קורה שזה הסיח את דעתי ובדקתי... 

 מראיין: מתי קרה לך שבדקת?

אבא שלי. רציתי לראות שהם  מרואיין: זה קרה לי... כשנסעתי לבקר את ההורים של

זמינים ויודעים שאני מגיע. ברגע שזה השתיק ודיברנו תוך כדי, לא יכולתי לדעת מה קורה 

 איתו ואיתי, אז בדקתי בדיקה יזומה. התכתבנו תוך כדי... תחנת דלק, רמזורים וכו'. 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

הודעה ווואלה לא בא לי להסתבך עם  לפעמים במודע אני יודע שאני צריך לקבל

האפליקציה, אז בכוונה כיביתי אותה וכתבתי שזה לא אני שנוהג... לפעמים תוך כדי 

 נסיעה... זה עוזר, בתנאי שזה לא גורם לך לבדוק, כמו שלפעמים זה גרם לי.

 מקבוצת השקטת ההתראות(.  21)נהג בן 
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ה לראות שמתקשרים אליך או שיש יש מצבים שזה מעצבן... שאתה נוהג ואתה כן רוצ

דברים שאתה כן רוצה להיות זמין, אבל נראה שצריך איזון בין הרצון להיות זמין לבין 

הרצון לחיות והאחרון עולה הרבה יותר... יש אנשים שזה פוגע להם בזמינות. יש בזה 

א ומתרגלים לזה נור –משהו מעצבן. פתאום אתה שומע שקט וזה מחרפן אותך וזה מוזר 

מהר. לא כל פעם שחסרים דברים מחפשים במה להתעסק. יש לך לנהוג שזה הכי חשוב 

 בעולם.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

הציטוטים האלה מראים שלצד היתרון הנתפס של הימנעות ממצב של הסחת דעת, יש 

בה דווקא פוטנציאל של הגברתה. אל מול השקט שהאפליקציה נותנת למשתמשים, 

כאשר ייתכן שבכלל לא קיבלו  –מצבים מסוימים היא גרמה להם לבצע בדיקות יזומות ב

הודעות. בנוסף לכך, כפי שציינו חלק מהמרואיינים, הם לעיתים כיבו את האפליקציה 

, ניתן לראות מעין 19-ובכך נמנע מהם השימוש בה. בדוגמה האחרונה, של הנהגת בת ה

כאשר התשובה לדבריה היא לעשות איזון. מצד אחד, סיכום של היתרונות מול החסרונות, 

האפליקציה יכולה לעצבן ולפגוע בזמינות, אבל מצד שני, יש את המסגרת של "הרצון 

לחיות" והתמודדות עם צורת המחשבה שאומרת ש"לא כל פעם שחסרים דברים מחפשים 

 במה להתעסק".

מוש באפליקציה עצמה, אלא לצד דברים אלו, יתרון נוסף שעלה בראיונות לא מתייחס לשי

 החוויה של ההשתתפות כמשחק שאפשר לנצח בו. –יותר ללקיחת חלק בניסוי עצמו 

 

זה גורם לי להרגיש שאני משתתף באיזה משחק שבא לי להצטיין בו. אני חושב שזה עשה 

לי יותר טוב מכיבוי ההודעות... אני רוצה להאמין שעוד אנשים לקחו את ההשתתפות 

 ורצו להצטיין בו או בכלל נהגים אחרים. במחקר כמוני

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

בציטוט זה עולה פעם נוספת בראיון המוטיב של משחק וניצחון. בעוד שהמוטיב הזה, 

כאמור, עולה בהקשר של ההשתתפות בניסוי ולא האפליקציה, ניתן להשליך ממנו גם 

חשיפת מדדים שמכמת את הנתונים ומציג עליה. אם לאפליקציה היה מרכיב נוסף של 

אותם למשתמשים בצורה משחקית, היתרון הזה היה בא לידי ביטוי לא רק כחלק 

 מהשתתפות בניסוי.

כמו כן, חסרונות נוספים שעלו בדברי המרואיינים ביחס לאפליקציה נגעו להיבטים טכניים 

תפעול טובה ויעילה  שלה, כמו תקלות תפעול, ריקון מהיר של הסוללה והרצון למערכת

 יותר, בהיבט של השמישות.
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היו פעמים שהיה באג באפליקציה, שזה גרם להשתקת הנגן... ואז הייתי צריך ללחוץ על 

Play .וזה היה חוזר לעבוד 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

ר האפליקציה לא תמיד החזירה לי את הווליום... היה גם את העניין שהיא התחילה לספו

 נגיעות לפני שנהגתי באמת והייתי צריך לכבות ולהדליק.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

הייתי צריכה להדליק את הג'יפיאס וכל הזמן שכחתי אותו דולק וזה גמר לי את הבטריה... 

 מה שהציק לי זה הצליל החזק שהאפליקציה מפעילה כשנוהגים. בכל תחילת נהיגה היה

 יורד לי הלב ובסוף נהיגה.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

 העובדה שזה כיסה לי את המסך והסתיר לי את השעה.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  23)נהגת בת 

 

פחדתי שזה גומר לי את הסוללה. זה וודו כל האפליקציות האלה... אני חושב שזה יכול 

מבחינת התוכנה שהרבה פעמים האפליקציה פועלת באופן אוטומטי להיות יותר טוב 

ומתחברת לבלוטות' ומזהה הכל... ואני חושב שההפעלה צריכה להיות יותר חכמה. צריך 

להתאים את זה למשתמש... בלחיצת כפתור אני יכול לבחור מתי היא תסמן לי הודעות 

יקציה וזה לא היה וזה היה ומתי תעביר לי הודעות. חיפשתי את זה בהגדרות של האפל

יכול להיות לי שימושי. אני חושב שזה יכול לעזור שלפעמים האפליקציה תשב ברקע ולא 

 תסנן ובערב אני כן רוצה לסנן ולהפעיל.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

מתוך שלושת מרואייני קבוצת השקטת ההתראות בלבד, כאשר הם נשאלו אם היו רוצים 

וש באפליקציה גם לאחר המחקר, השיבו שניים מהם באופן חיובי לעשות שימ

ובהתלהבות. השלישי היה יותר מסוים, אך יחד עם זאת, יש לציין כי המשתמש שהשיב 

בשלילה חווה הודעות חוזרות אוטומטית שנשלחו מהמכשיר שלו למרות שהשתייך 

 לקבוצה שבה לא היתה האפליקציה אמורה לשלוח הודעות חוזרות.
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ייתי ממש רוצה להשתמש באפליקציה והייתי שמה אותה גם לאנשים הקרובים אלי ה

 במיליון אחוז. לכן אני ממש חושבת שאני רוצה להשתיק את הטלפון.

 מקבוצת השקטת ההתראות(.  19)נהגת בת 

 

אני ממשיך להשתמש באפליקציה אחרי המחקר. מנסה להחזיק עם זה כמה שיותר. אם 

, כמו שהיה אז... זה היה עוזר לי הרבה. 2את האפליקציה למצב היתה אפשרות להחזיר 

 ככה הייתי ממשיך כל החיים.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

הוא מתייחס למצב  – 2יש לציין, כי כאשר המרואיין בדוגמה האחרון מתייחס למצב 

משתתפים כאשר נשאלו הההתערבות, המצב שבו אמורה לעבוד האפליקציה באופן רגיל. 

לגבי הפתרון המיטבי, לדעתם, להפחתת היסח דעת בנהיגה, קריאה וכתיבה של הודעות, 

נגיעות אחרות במסך ותחושת הזמינות הגבוהה, הציעו המרואיינים פתרונות שונים. אחד 

הציע את האפליקציה שבה השתמש כפתרון המיטבי, השני פתרון ששם דגש על חינוך 

 פתרון משולב. ולא על טכנולוגיה והשלישית

 

, אפליקציה חדשה שהיא 2. אם נשאיר את מצב 3או  1. לא מצב 2האפליקציה של מצב 

 , אז זה יהיה הפתרון הכי טוב. זה יעזור לאנשים.2רק מצב 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

הפתרון הכי טוב זה חינוך. זה מניעתי. זה הרגלים שמהרגע שאתה מקבל את... מהרגע 

לך מורה נהיגה שיכול לחנך אותך לזה. אם הייתי מורה נהיגה, אלא אם יש סיבה שיש 

אם אתה גבר, כבה את הטלפון ושים בבגאז' ונתעסק בזה אחרי זה  –חשובה, הייתי אומר 

 ונמשיך זה.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 21)נהג בן 

 

ולא צריך להציל הפתרון הוא להפסיק לנסוע עם הטלפון ופשוט להבין שאף אחד לא ביבי 

את העולם ואף אחד לא סופרמן ואם לא תהיה זמין עשר דקות לא יקרה כלום. זה עניין 

של אנשים שמרגישים צורך להיות מחוברים כל הזמן. לגבי נגיעות, הפתרון הוא לעשות 

את זה לפני הנסיעה. זה לוקח בדיוק שתי שניות ולא יקרה כלום, והאמת שאני אישית גם 

ברמזור שהוא ארוך. תוך כדי נסיעה זה בלתי אפשרי. כן לעצור. אנשים עושה את זה 

 עושים ביג דיל אבל זה לא.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 
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 קבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת 

כאשר נשאלו שלושת משתתפי קבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת, נראה 

לטכנולוגיה זו היתה גדולה יותר מהיתרונות שכמות החסרונות והשיפורים שהציעו 

הנתפסים שלה. תחת היתרונות הנתפסים ניתן למנות שלושה: הימנעות מהצורך להתריע 

בפני אנשים שנוהגים ואין זמן להגיב כרגע, קטיעת השיחה לשלב מאוחר יותר ותחושה 

 ערכית גבוהה.

 

ת האפליקציה ואז הם מרואיין: זה עזר בחודש הראשון כשאנשים עדיין לא הכירו א

 התחילו לשאול אותי עליה ואני חושב שזה היה טוב.

 מראיין: איך זה עזר לך להתמודד?

מרואיין: ברגע שהם שלחו לי הודעה אחת והם קיבלו את ההודעה פידבק הזאת, אז הם 

 לא שלחו יותר הודעות כי הם הבינו שאני בנהיגה וידברו איתי כשאני אסיים.

 השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  מקבוצת 18)נהג בן 

 

היתרון היחידי שזה מתריע לאנשים שאני מדברת איתם בטלפון. רוב האנשים מסביבי 

אמרו לי בתגובה שלא מדברים ולא היה לי עם מי לדבר... היו הרבה שאמרו שזה מגניב 

 וכל הכבוד וזה מחקר טוב.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  23)נהגת בת 

 

ניתן לראות מהציטוטים כי היתרונות של ההודעה החוזרת לא נתפסים בהקשר 

טכני או השמישות של הטכנולוגיה, אלא בהיבט ההתנהגותי והתחושתי: -הטכנולוגי

בתחושת הרוגע שהוא מקנה שהאדם ששלח את ההודעה מקבל פידבק ויודע שמקבל 

ההודעה נמצא בנהיגה, בשקט שזה גורם בכך שההודעות נפסקות וגם בכך שהסביבה 

 מעניקה לכך תגובה טובה ולא שלילית.

מנגד, החסרונות הנתפסים התחלקו לשני חלקים. החלק הראשון כלל התייחסות ל"אפקט 

הבומרנג" של ההודעה החוזרת, שסותר חלק מהיתרונות שנמנו. החלק השני התייחס 

 טכניות. לסוגיות

 

ההודעה החוזרת לא היתה ברורה... הייתי צריכה להסביר לאנשים מה זה... היה עוזר לי 

, ProtextMe ,Sendאם היא היתה במלל אמיתי. אף אחד לא הבין מה הסיפור. היה כתוב 

ביי וזה היה חצי עברית וחצי אנגלית ואור ירוק. אף אחד לא הבין מה הקטע. אם זה היה 

בנהיגה, דבר איתי אחר כך או תתקשר אלי אם זה דחוף או פשוט לא  מלל שאומר אני

לדבר איתי עכשיו, זה היה מונע מאנשים לשלוח לי עוד הודעות ולשאול מה זה. הם לא 

הבינו מה זה. רוב האנשים שהיו שולחים לי הודעה ואז מקבלים הודעה חזרה ואז היו 



331 
 

ר הודעות. לא בהכרח הייתי מתעסקת אומרים לי מה זה... זה לפעמים גרם לי לשלוח יות

בטלפון יותר בגללם, אבל בן אדם אובססיבי שמתעסק הרבה בטלפון זה היה מפריע לו... 

אנשים היו מקבלים את ההודעה והיו שולחים לי עוד הודעות כי הם לא הבינו מה קורה או 

שהם מתקשרים לשאול מה קורה. אז במקום לקבל הודעה אחת מהבן אדם שבמקרה 

גיל לא הייתי עונה לו ואז הייתי עונה לו אחר כך, זה גרם לו לשלוח שתי הודעות ולפעמים ר

 שלוש והייתי מסתכלת על המסך יותר מבדרך כלל וגם אז הוא היה מתקשר לפעמים.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  23)נהגת בת 

 

ה את התגובה ההפוכה ניתן לראות מהדוגמה הזאת כי ההודעה החוזרת לעיתים יצר

וגרמה ליותר התעסקות עם הטלפון. בציטוט שלעיל, מספרת המרואיינת על  –לרצויה 

מקרים שבהם היתה צריכה להסביר את משמעות ההודעה, שלא הובנה על ידי שולחי 

ההודעה אליה, ואף מתארת איך לפעמים ההודעה הגדילה לה את נפח ההכתבות ואף 

 וההקלדה בטלפון הנייד במקום להוריד.  יכולה להעלות את ההתעסקות

החסרונות הטכניים כללו התייחסות לנוסח ההודעה החוזרת, כפי שצוין לעיל, למספר 

 הפעמים שההודעה החוזרת היתה נשלחת ולחוסר האפשרות לבטל אותה.

 

בשלב מסוים רציתי להפסיק את זה כי זה בדרך כלל היה אותו מספר של אנשים ששלחו 

זמן נהיגה והם קיבלו עוד ועוד הודעות ורציתי להפסיק את זה והאפליקציה לי הודעות ב

 לא נתנה לי... בשלב מסוים זה היה מיותר.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

היו אנשים שזה שלח להם פעמיים ושלוש פעמים את ההודעה החוזרת באותה שיחה והם 

 לא היו מבינים מה אני רוצה.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(.  17)נהג בן 

 

כאשר נשאלו אם היו רוצים לעשות שימוש באפליקציה גם לאחר המחקר, השיבו שני 

משתמשים באופן חיובי, אך התנו זאת בשיפורים או באפשרות לבטל את ההודעה 

 החוזרת. משתמש אחד אמר שלא וטען כי היא מיותרת.

 

להשתמש, עם השינויים הקטנים של ההודעה, שתהיה יותר ברורה...  לגמרי כן הייתי רוצה

 שניתן יהיה לבטל אותה אם רוצים.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 23)נהגת בת 
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 אם היה אפשר לבטל את ההודעה החוזרת, הייתי רוצה להשתמש בה.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

לו המשתתפים לגבי הפתרון המיטבי, לדעתם, להפחתת היסח דעת בנהיגה, כאשר נשא

קריאה וכתיבה של הודעות, נגיעות אחרות במסך ותחושת הזמינות הגבוהה, תיארו 

 המשתתפים אפליקציה זהה לזו שהשתמשו, רק ללא ההודעה החוזרת.

 

ההודעות. זה נראה לי שזה פחות בהסברה ויותר בתכל'ס, שזה מה שמונע פשוט לקבל את 

ממש פיזית מונע לקבל את ההודעה ולא כי תסביר להם איך זה עובד. אם זה יהיה משהו 

פיזי שחוסם את הטלפון לשיחות או אפליקציה סמויה שלא מתייחסים אליה שברגע שהיא 

 מתחילה לחוש בנהיגה... חוסם רק לשיחות ורק בדיבורית.

 חוזרת(.מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה ה 23)נהגת בת 

 

אני חושב שהפתרון הכי טוב הוא פשוט להשתיק את הטלפון, אולי אפילו אפליקציה 

שברגע שהיא מזהה נהיגה, אז היא לא נותנת לגעת בטלפון, אלא רק נותנת לקבל שיחות 

דרך הדיבורית. זה יכול למנוע נגיעות של מוזיקה ווייז בזמן נהיגה, שזה גם יש להרבה 

 מת עד שמסיימים את הנהיגה.אנשים. אפליקציה שחוס

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

 קבוצת הממשק הקולי 

כאשר התבקשו מרואייני קבוצת הממשק הקולי להתייחס ליתרונות ולחסרונות של 

האפליקציה, הם העלו מספר יתרונות שמתחלקים בין העזרה בנהיגה ליתרונות הטכניים. 

לעזרה בנהיגה כוללים את הקראת ההודעות באופן שמייתר את הצורך  היתרונות שנוגעים

ללחוץ על כפתורים וכן הפעלה באמצעות ממשק קולי שמייתרת את הצורך להקליד, כמו 

גם הפחתה בהיסח הדעת. בנוסף לכך, הוזכרו גם יתרונות טכניים, כמו העובדה 

 גם בוואטסאפ. –שהאפליקציה מקריאה כל הודעת טקסט 

 

 נות של האפליקציה זה פחות נגיעות מסך. היתרו

 מקבוצת הממשק הקולי(.  20)נהג בן 

 

קיבל את  17-18היתרונות של האפליקציה עבור אחרים זה מניעת היסח דעת. ילד בן 

הרישיון שלו וכל מה שמעניין אותו זה החברים שסובבים אותו. אם הוא באמת יקבל 
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לגעת וזה יכול באמת לחסוך מהילדים גם את הודעות יותר בהקראה ופחות ימשוך אותו 

 החיים שלהם וגם את הרישיון שלהם.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

היו פעמים... שזה עזר לי לשמוע את ההקלטות ודברים השתנו תוך כדי נסיעה, כמו זמני 

 איסוף בדרך. זה ממש עזר לי... היו הרבה סיטואציות שנעזרתי. 

 ת הממשק הקולי(.מקבוצ 20)נהג בן 

 

ניתן לראות מהציטוטים את התפקיד של האפליקציה כמסייעת בידי הנהג ולא מונעת 

שימוש. בשונה מדוגמאות שניתנו בקבוצות אחרות, האפליקציה לא מנעה את השימוש 

מבני הנוער, אלא בהקשרים אלו נתפסו כמסייעת להמשיך את הפעילות הרגילה תוך כדי 

 כאשר המרואיין מדבר על נהגים צעירים באופן כללי. נהיגה. בדוגמה השניה,

לצד היתרונות שמנו, כאשר נשאלו על החסרונות, הקשיים והאתגרים שהיו להם בשימוש 

בממשק הקולי, נראה היה שהמרואיינים היו טעונים ורק חיכו לפרוק את אשר חוו. רשימת 

בעיות  –ם הטכניים החסרונות והבעיות שמנו, גם אם ברובה המוחלט מתקשרת להיבטי

היתה ארוכה. גם התחושה מטון הדברים והלהיטות שבה  –היו ידועות עוד טרם הניסוי 

דיברו על הקשיים, יותר ממרואייני כל קבוצות אחרת, הובילה לתחושה שמדובר 

בטכנולוגיה טעונה במיוחד. רשימת החסרונות שמנו המשתתפים מתחלקת לשלוש 

יסח הדעת במקום הפחתתו, אי נעימויות עם הסביבה קטגוריות שכוללות את הגברת ה

 ובעיות טכניות, כשבתוכן גם פונקציונליות חסרה.

 

יש פעמים שאתה מדבר לטלפון ואומר משהו והוא שומע משהו אחר. אתה אומר "סטופ" 

והוא מתקשר ופתאום צריך לבטל ולסגור ופתאום אני צריך לגעת במסך בסיטואציות שאני 

ה גרם לי לגעת במסך, נגיעה אחת שתבטל את כל הפעולה... הייתי צריך לא צריך לגעת. ז

ללחוץ על הכפתור האדום... זה גרם לי להתעסקויות... הסיח את דעתי כשנגיד שלחתי 

הקלטה למישהו והוא בתשובה שוב שלח לי הודעה במקום שכבר הייתי מתקשר אליו... 

ות... כשהיה עומס של הודעות הייתי הודעה, שתיים, בסדר, אבל זה גרם ליותר מדי הודע

צריך לטפל בזה בצורה ידנית, אז אני רושם לאנשים בנהיגה או הקלטה שלא הגיעה כמו 

 שצריך או כשלא יכולתי להתקשר.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

. זה לא תמיד מבטא Text-to-speechלפעמים ההודעות לא היו הכי מובנות. ככה זה עם 

נכון... הרבה פעמים לא יכולת להבין וזה היה מקריא מהר או לאט או לא נכון  את המילים

ולא הייתי קולט מה הוא אמר ואז בודק... הייתי צריך לעצור ולקרוא או לשלוח הודעות כי 
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לא תמיד אתה יכול לשלוח הודעה ולפעמים היא צריכה להיות ארוכה או שאתה רוצה 

 נסים אליה והייתי צריך לכתוב בעצמי.להקליט הקלטה, אבל אז אנשים לא נכ

 (.מקבוצת הממשק הקולי 20)נהג בן 

 

היו הרבה פעמים שאמרתי "סטופ" ומצאתי את עצמי צורחת באוטו "סטופ! סטופ!" וזה 

לא קולט אותי וזה היה מעצבן והייתי צריכה להתעסק עם הטלפון תוך כדי... לפני המחקר 

לא הייתי מתפתה להסתכל על הטלפון ופתאום כשזה התחיל להקריא ובדיוק פספסתי 

חייבת לדעת את מה שהיא הקריאה. לפני זה לא  את מה שהיא הקריאה, אז אמרתי שאני

היה חשוב לי ולא היה אכפת לי... זה מקריא גם הודעות של קבוצות שהיו על השתק. יש 

קבוצות חופרות וכל שניה "התקבלה הודעה" וזה ממש חירפן אותי... אני פשוט כל שניה 

מרתי שאני חייב שומעת... וזה התחיל לדלג לי על חלק וזה הקריא לי קטעי שיחות וא

לבדוק רגע מה היה שם... הייתי רגילה לחזור לטלפון אחרי... ולא הפריע לי שלא קלטתי 

את ההודעות קודם... אבל פתאום בנהיגה זה הכריח אותי לשמוע חצי מהשיחה ואת 

 הדברים ואז אמרתי שאולי זה כן חשוב. 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהגת בת 

 

מרובות שהעלו הציטוטים האחרונים את הגורמים בממשק הקולי ניתן לראות בדוגמאות ה

שדווקא יכולים להגברת היסח הדעת, במקום להפחית אותה. כך, למשל, הזכירו 

המרואיינים כי כברירת מחדל הממשק הקריא כל הודעה שהתקבלה, ללא פילטרים, דבר 

עומס על  שיצר הרבה התרחשויות והסחות דעת ברכב. ריבוי ההודעות לפעמים יצר

המכשיר ופספוס של הודעות שנתפסו כחשובות, אך התקבלו חלקית, דבר שגרם לנהג 

להתעסק עם הטלפון הנייד במצבים שלא היה מתעסק בו או מתעסק בו פחות. הממשק 

הקולי גם הקריא הודעות, כברירת מחדל, בקבוצות מושתקות, שממילא במצב רגיל לא היו 

ובאופן כללי, היווה פיתוי גדול מאוד להתעסק יותר  מופיעות על המסך ולא מתריאות,

בטלפון הנייד ולהגביר את השימוש בו. המרואיינת מהדוגמה האחרונה אף הרחיבה על 

 הסיבות לפיתוי הזה.

 

אני חושבת שזה בעיקר כל הקטע הזה שאין פילטר, שאני לא יכולה להגיד שהקבוצה 

כן יעשה התראה. זה העניין הזה.  הזאת על השתק, אבל אם הבוסית שולחת הודעה זה

אני יודעת מה לסנן ומה לא. הקבוצה פשוט  –אם אני שומעת "ביפ" ואני יודעת מי שלח 

על השתק ואני לא אשמע את ה"דינג", אבל כן שמעתי קבוצות על השתק... ברגע שזה עם 

האפליקציה פתאום הכל היה חשוב כי היה את הטרטור הזה... פתאום כשכל שטות זה 

חשוב, שום דבר לא חשוב, אבל הכל כן. אני יודעת שזה לא חשוב ואני יודעת שאני יכולה 

ללחוץ ולהשתיק בשניה שהיא רק מתעוררת, עוד לפני שהיא מספיקה. אני יכולה ללחוץ 

ולהשתיק אותה, ואני עדיין יכולה להספיק לעשות ובכל זאת הייתי מחכה לשמוע מי 

 ההודעה.

 משק הקולי(.מקבוצת המ 20)נהגת בת 
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בציטוט אומרת המרואיינת את המשפט "פתאום כשכל שטות זה חשוב, שום דבר לא 

חשוב, אבל הכל כן". בפרפרזה למשפט המפורסם של רוסו, "כל אדם, בכך שמוסר את 

עצמו לכולם, לא מוסר את עצמו לאף אחד", נראה שזו החולשה המרכזית של האפליקציה 

ברירת המחדל שלה יוצר יותר פיתויים מאשר  שעולה מהדיון בחסרונות, שמצב

הטכנולוגיות האחרות שנוסו. בשונה מאפליקציה משתיקה, הממשק הקולי עבד בשיטת 

 הדחיפה וחייב את המשתמשים לעמוד בפיתוי או להתמודד עם פיתויים רבים נוספים.

 לצד זאת, העלו המשתמשים חיסרון נוסף והוא נוגע לכך שהממשק הקולי היה מתאים

בעיקר בנהיגה אינדיווידואלית שקטה, כאשר במקרה של אנשים נוספים ברכב, או אפילו 

רעשים של מזגן ורדיו, נוצרו קשיים בתפעול האפליקציה. אך לא היה מדובר רק בקשיים, 

 אלא גם במצבים שעוררו פגיעה בפרטיות, כפי שעלה בדוגמה הבאה.

 

מה לעשות. אם זה לעצור, להקריא  כל פעם שזה מקריא הודעה, אתה צריך להקריא לו

וכו'. אז צריך להשתיק את כל ההמולה. להגיד משפט ולתת לחזור לדבר. היו גם מצבים 

מביכים. אח שלי היתה תקופה שהיה שמור אצלי בתור "זין גדול" וזה הקריא את ההודעה 

גם שלו. או שרבתי עם החברה שלי ואני לא בטוח שאני רוצה שכולם ישמעו את זה. זה 

 קרה... השאלה היא אם יש דברים שרוצים לא להשמיע.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

הציטוט שלעיל מראה את אחת הבעיות שחלק ממשתתפי האפליקציה נתקלו בה. בעוד 

שלפחות לגבי תוכן ההודעה, בהנחה שלא בחרו במצב אוטומטי, היתה להם האפשרות 

על הקראת שם או כינוי השולח, דבר שעורר, וגם לשלוט, לא היתה להם אפשרות לשלוט 

 אם לא, היה עשוי לעורר, מצבים לא נעימים של פגיעה בפרטיותם, כפי שעלה בדוגמה זו.

לבסוף, העלו המשתתפים שורה של בעיות טכניות, שחלקן היו ידועות טרם עריכת 

תתפים, ניתן המחקר, ולכן יוזכרו כאן אך ורק בקצרה. בין הקשיים הטכניים שהעלו המש

למנות התנגשות בין הקראת ההודעות הקוליות לאפליקציות קוליות אחרות כגון ווייז, אי 

סינכרון עם ווליום הרכב, אי קליטת פקודות קוליות בצורה מדויקת, הקלטות שהתקבלו 

 באופן חלקי, הפעלת האפליקציה שלא בנהיגה והודעות שמתקבלות בצורה לא מובנת.

 

להיות הרבה יותר טוב. הרבה יותר מדויק. ידידותי למשתמש. הממשק הביצוע היה יכול 

כל פעם שזה מקריא הודעה, אתה צריך היה מאוד מינימלי וההגדרות היו מאוד דלות... 

להקריא לו מה לעשות. אם זה לעצור, להקריא וכו'. ואז צריך להשתיק את כל ההמולה. 

אולי של כתיבת הודעות באמצעות קול, להגיד משפט ולתת לחזור לדבר... היו לי ציפיות 

 אבל זה באמת מתקדם... 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 
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לפעמים כשאתה הולך הוא אומר שהיא מתחברת לנהיגה וצריך לנתק אותה... קרה לי 

 כמה פעמים... 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

זה מוריד את הווליום של המחשב. אם זה היה מובנה ברכב, זה היה עובד יותר טוב, ואז 

כמו סדר עדיפויות של מחשב שקובע מה עדיף ולא עדיף. במקרה של האפליקציה לא היה 

 סינכרון וזה היה מתנגש שיחה ורדיו תוך כדי.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

היא היתה מסתבכת לי עם הוויז. שתי האפליקציות הקריאו בו זמנית וזה נורא סיבך 

תי... אני יותר ציפיתי שהוא יהיה כמו "סירי" כזה, שזה משהו שחסר לי. היה לי אייפון או

"היי 'סירי', 'נקסט'", והיא היתה  –בעבר ועכשיו אני עם גלקסי ובאייפון יכולתי להגיד לה 

משנה לי את המוזיקה לבד. אני קצת מתגעגעת לזה. קיוויתי שהאפליקציה שלכם תעשה 

 הגיוני שלא. כי זה מתעסק בהודעות. את זה, אבל נראה לי

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהגת בת 

 

ניתן לראות מציטוטים אלה, בנוסף לפירוט התקלות שבהם נתקלו המשתמשים, גם 

הצעות לפונקציות נוספות שהם היו מוסיפים לאפליקציה, פונקציות שהיו חסרות להם 

כתיבת הודעות טקסטואליות באמצעות בשימוש בה, כגון פתרונות להודעות מולטימדיה, 

 הממשק הקולי ושיפור ממשק המשתמש והתאמתו ליותר מצבים וסיטואציות אפשריות.

גם לאחר סיום  כאשר נשאלו המשתתפים אם היו רוצים לעשות שימוש בממשק הקולי

הניסוי, באופן התנדבותי, אף אחד מהם לא השיב באופן חיובי ובהתלהבות מלאה. אחת 

ות השיבה בשלילה מוחלטת, לאור החוויה השלילית במיוחד שחוותה. שאר המרואיינ

 המרואיינים הגיבו באופן מעט מסויג והתנו זאת בשיפורים באפליקציה. 

 

 אם יעבדו על האפליקציה יותר, אז אני מאוד אשמח להשתמש בה שוב.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 

 

הקפיצה במהלך היום. אם זה לא נפתר, זה לא זה היה אחלה אם לא היו את הבעיות של 

פוסל במאה אחוז, אבל זה קצת מציק. אם הייתי נוסע נסיעות ארוכות יותר, לא הייתי 

 מוותר. ברגע שהנסיעות קצרות ובתוך העיר, זה פחות קריטי.
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 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

ת כי אין צורך באפליקציה אני לא שולל את השימוש, אבל אני בטוח שפחות נסיעות קצרו

כזאת. הממשק הקולי לא מספיק מתקדם. צריך לפתח ממשקים כאלה, במיוחד באוטו 

 שהוא לא מספיק שקט.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

בנוסף לדוגמאות הללו יש לציין כי מנגד, כאשר נשאלו המשתתפים אם היו מוכנים לנסות 

ו בחיוב. כמו כן, כאשר נשאלו המשתתפים לגבי אפליקציה אחרת מסוג שונה, הם השיב

הפתרון המיטבי, לדעתם, להפחתת היסח דעת בנהיגה, קריאה וכתיבה של הודעות, 

נגיעות אחרות במסך ותחושת הזמינות הגבוהה, הם נשארו בתחום ההצעות הטכנולוגיות, 

 .ProtextMe-כאשר שניים מהם הציעו פתרון טכנולוגי שהלכה למעשה דומה ל

 

פתרון הוא להשתיק את הטלפון. לגבי נגיעות במסך באופן כללי, יש כאלה שגם נכנסים ה

לפייסבוק ודברים שהם ממש מיותרים... כדי להפחית את זה אני יודע שאצלנו בתיכון 

שהיתה נועלת את המקלדת בזמן נהיגה. זה נחמד, אבל זה  XSMSהמציאו אפליקציה 

בזמן נהיגה... זה הכי טוב, איך שאתה נכנס  הכריח אותך להשתמש במקלדת מסוימת...

 לאוטו זה לא מעניין עכשיו.

 (.מקבוצת הממשק הקולי 18)נהג בן 

 

היה עובד בכל המכשירים באופן אוטומטי ומנטרל  GPS-יכול להיות שאם החיישן של ה

את הצליל של ההודעות בזמן הנהיגה, אני חושב שזה מה שהיה חוסך המון. פשוט 

קמ"ש, הטלפון אוטומטית נכנס למצב נהיגה  20-25-גע שאתה מגיע לאוטומטית. בר

 והדבר היחיד שהוא מכניס לך זה שיחות טלפון לתוך הדיבורית.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

, ואפילו אפליקציה נוספת -ProtextMeציטוטים אלה ממחישים נקודה מעניינת. בעוד ש

גבילות יותר ומרתיעות יותר, עדיין המשתתפים שלא נוסתה במסגרת הניסוי, נחשבות מ

שהשתמשו באפליקציה שנחשבת להכי "מלהיבה", עדיין העדיפו את האפליקציות 

זאת למרות שלא השתמשו בהן במהלך הניסוי ולא נחשפו לאופן  –המגבילות יותר 

פעולתן. עם זאת, בהחלט ייתכן כי קיים פער בין תפיסת המשתתפים למה שהיו מוכנים 

 צע בפועל.לב

 

 תובנות לעתיד: עד כמה השינוי יכול להימשך ושינויים של הנהגים ושל אחרים
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במהלך הראיון, נשאלו המרואיינים שאלות בראייה לעתיד הנוגעים לנהיגה, קריאה 

וכתיבה של הודעות, נגיעות במסך וזמינות. השאלות עסקו בשאלות של עד כמה השינוי 

להימשך גם בתום הניסוי, ללא השתתפות במחקר, שהרגישו שחוו, אם חוו, יכול 

אפליקציה, ניטור ותגמול, וכן לאילו שינויים שמו לב שהתרחשו בנהיגה שלהם ושל אחרים 

לאחר סיום המחקר. כמו כן, נשאלו המשתתפים, כל אחד בהתאם לרלוונטיות של 

קר, השתתפות במח –הקבוצה שלקח בה חלק, אילו מן הגורמים שחוו במהלך הניסוי 

יכול להשפיע על אנשים בסביבה שלהם בכל הנוגע להפחתת  –אפליקציה, ניטור ותגמול 

 היסח הדעת, קריאה וכתיבה של הודעות, נגיעות במסך ותחושת זמינות גבוהה.

כאשר נשאלו המשתתפים עד כמה השינוי יכול להמשיך, לדעתם, גם לאחר סיום המחקר, 

מהמשתתפים טען כי לדעתו השינוי יכול להימשך רובם המוחלט ענו באופן חיובי. מיעוט 

זאת למרות שעמדותיהם כלפי שימוש  –גם ללא השימוש באפליקציה ובמעקב 

באפליקציה היו חיוביות. עם זאת, בעוד שהתשובות החיוביות ניתנות לבחינה מתוך זווית 

של רצייה חברתית, מעניין להסתכל על השינויים שטענו המשתתפים שהם חווים גם 

 לאחר שהסתיים המחקר, המעקב, השימוש באפליקציה וכבר קיבלו את התגמול.

 

אני חושב שנשמרו לי ההרגלים מתקופת המחקר, מבחינת מהירות, השימוש בטלפון... זה 

 לא שאמרתי שעכשיו אחזור לסמס חופשי.

 מקבוצת הביקורת(. 17)נהג בן 

 

פחות קוראת. רק לעיתים ממש שמתי לב שגם אחרי המחקר אני פחות מקלידה הודעות, 

 רחוקות ברמזורים או בפקקים.

 מקבוצת המשוב האישי על המדדים(. 21)נהגת בת 

 

אני חושב שאני אמשיך להימנע מלהשתמש בטלפון בזמן נהיגה, למעט רמזורים ועצירות 

 ליד הבית.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

שף לזה ומבין שאם עשו מחקר זה בגלל אני בטוח שזה העלה לי את המודעות. כשאתה נח

שקרו דברים ומחפשים פתרון אחרי שקרה משהו. אז אתה כן מודע לזה יותר ושם דגשים 

 יותר ואולי מישהו יביא את הטלפון בשבילך.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 
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ביקורת, משוב אנושי  –דוגמאות אלו, שלקוחות משלוש קבוצות מגוונות במחקר 

מראות את מגוון התשובות החיוביות שניתנו על ידי המרואיינים  –קציה טכנולוגית ואפלי

ונוגעות לשינוי האישי שהם מרגישים שמלווה אותם גם בטווח הקצר שלאחר המחקר. 

התשובות שמות דגש על תפיסת שימור של ההתנהגות החיובית שהשתנתה, לטענתם, 

כפי מראה הדוגמה האחרונה, גם בהיבט במהלך המחקר, הן בהיבט ההתנהגותי, אבל גם, 

המחשבתי שמלווה אותם בזמן נסיעה. יחד עם זאת, לצד תשובות אלה, היו גם דוגמאות 

 לתשובות אחרות, שטוענות כי השינוי לא נשמר.

 

אחרי שזה הפסיק הדיווח השבועי התחלתי להיות פחות זהיר... מבחינת קריאת ושליחת 

לעצמי לקרוא ברמזורים, אבל אם זה היה רמזור ארוך... הודעות, זה אומר שיותר הרשיתי 

 נגיעות המשכתי אותו דבר וגם זמינות כמו במחקר.

 מקבוצת המשוב האישי(. 18)נהג בן 

 

במחקר זה מאוד מחייב. זה להוכיח, להיות בסדר, להיות במדד מצוין ולא להיות בינוני 

אותי ואפשר להציץ במסך או  וגרוע, אז כשמסיימים, זה קצת רופף כי אף אחד לא בודק

לפתוח לשניה אחת וללחוץ על מקש שיעביר שיר דרך הטלפון ולא משהו שמצריך משהו 

 גדול. אבל לא משהו ברמה של מקצה לקצה, כמו להתחיל לקרוא כתבות באמצע נסיעה.

 מקבוצת המשוב האישי על המדדים(. 21)נהגת בת 

  

ת האישית שלהם לאחר המחקר, הם לצד מה ששמו לב המרואיינים בנוגע להתנהגו

נשאלו אם הם שמים לב יותר כיום להתנהגויות בקרב אחרים שקשורות למחקר. מרבית 

המשתתפים לא דיווחו על כי הם שמים לב לדברים מסוימים כיום יותר מאשר בעבר, אם 

בכלל. מאלו שכן דיווחו על תשומת לב להתנהגויות שונות של אחרים, ניתן היה לזהות 

 ון של דוגמאות. מגו

 

 תמיד לא אהבתי שמי שמסיע אותי נוגע בטלפון.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהגת בת 

 

אני יותר שם לב ומעיר לאנשים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה ושואל אותם למה זה 

 חשוב להם והם לא יכולים לחכות כמה דקות עד לסוף הנסיעה.

 מקבוצת הביקורת(. 17)נהג בן 
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אימא שלי בעיקר שולחת הודעות בנהיגה, אבל זה משהו שהפריע לי לפני, אז זה מרואיין: 

 די העצים את זה. אני מעיר לה יותר. לוקח לה את הטלפון ודברים כאלה.

 מראיין: איך היא מגיבה.

 מרואיין: היא לא מתה על זה. היא אומרת לי לעזוב אותה בשקט.

 מקבוצת המשוב האישי(. 18)נהג בן 

 

תי מודעת שזה לא תקין. אם חברה היתה מתעסקת בטלפון... הייתי לוקחת את תמיד היי

 הטלפון ביד... לוקחים את הטלפון של הנהג.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 23)נהגת בת 

 

לפני זה פחות הקפדתי, אולי הערתי, אבל עכשיו אני יותר תקיף על זה שממש לא ייגעו 

 גים באוטו. לא שמתי לב למשהו שקשור בתחושת הזמינות.בטלפון, כל עוד הם נוה

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

האפליקציה פתחה לי את העיניים. התחלתי פתאום להבין שאם אני רואה את זה, אז זה 

 מעניין או לא מעניין. כשאני יושב ליד אנשים ונהגים אני יותר מתייחס לנהיגה שלהם. אני

רואה איך זה עבד עלי ואיך הם. אני שם לב אצלהם איך הייתי חי בהרגל מסוים, שתמיד 

בודקים ווטסאפ ברמזור אדום ואני הפסקתי ואנשים ממשיכים לעשות את זה ואתה מבין 

 ואתה לא באמת חייב את זה. –כמה זה נכון 

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 

 

. אם אני רואה מישהו קורא הודעות, מנסה לענות, אני יותר רגישה כשאני עם אחרים

אני מתעצבנת ומבקשת שייתן לי לעשות. זה הרבה יותר מקפיץ  –מתעסק עם המסך והכל 

 אותי מבעבר.

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 19)נהגת בת 

 

השאלונים כן גרמו לי להרהר על הנהגים החברים שלי, אבל לא משהו שלא שמתי לב 

לב שחברים שלי נוהגים במהירות מופרזת ונוגעים בטלפון ואם הם אליו לפני. שמתי 

 נוהגים בשכרות.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהג בן 
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ההורים שלי והמשפחה באמת לא מתעסקים כמעט בטלפון תוך כדי נהיגה. רוב המערכת 

עם בלוטות' עונים לך תוך שניה ולא צריך להתעסק עם המסך וגם אם זה מחוב אז הם לא 

ישמעו כלום, כי הם חייבים מערכת כלשהי. אם מישהו מוכן לשמוע דרך אוזניה או 

בלוטות'. בגלל שאני בפנים הסתכלתי על זה יותר. שמתי פתאום דגש על זה יותר. אתה 

 יותר מעורב וזה יותר מעניין אותך כמו צבעי מתחיל שמתעניין בקירות.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

ו המשתתפים לגבי החלקים השונים שנחשפו אליהם במחקר, בהתאם לבסוף, נשאל

שלא  –לקבוצה שבה השתתפו, ועד כמה לדעתם הם יכולים להשפיע על אנשים אחרים 

היו חלק מהניסוי הנוכחי. בקרב חברי קבוצת הביקורת, שלא חוו התערבות מכל צורה, 

מיננטי, כאשר לאחר מכן לרבות פתרון טכנולוגי, עצם ההשתתפות במחקר היה הגורם הדו

 הניטור והתגמול תופסים מעמד יחסית שווה.

 

אני חושב שעצם זה שהשתתפתי במחקר לטובת נהיגה, גם אם אני לא מודע לזה באמת 

השפיע עלי באופן מסוים... אחרי זה הניטור והתגמול לא רלוונטי... נראה לי שאצל אחרים 

 זה יהיה אותו הדבר.

 ורת(.מקבוצת הביק 18)נהג בן 

 

אנשים יושפעו מעצם זה שהם משתתפים במחקר לפני הכל. יכול להיות שיהיו אנשים 

שהתגמול יהיה להם יותר חשוב או כאלה שהניטור יגרום להם יותר לחשוב על זה. אבל 

בסך הכל למעקב אחרי הנהיגה מתרגלים, אז לדעתי אצל אנשים אחרים זה השתתפות 

 המעקב.במחקר או תגמול ורק אחרי זה 

 מקבוצת הביקורת(. 17)נהג בן 

 

אני השתתפתי בסופו של דבר בשביל התגמול בסוף. לא השתתפתי בסקר כי אני רוצה 

לשנות את פני הנהיגה בארץ. הגורם הכי חשוב זה התגמול. המעקב זה השני והמחקר זה 

 אחרון. אצל אחרים זה יהיה אותו הדבר.

 מקבוצת הביקורת(. 18)נהגת בת 

 

רי קבוצות הביקורת, מרואייני קבוצת המשוב האישי חוו התערבות מסוג מסוים, לצד חב

אך לא טכנולוגית. בקרב קבוצה זו, ההשוואה לא היתה בין טכנולוגיה מסוימת לבין שאר 

הגורמים, אלא בין משוב אנושי לבין שאר הגורמים. מרואייני הקבוצה מיקמו את התגמול 

האחרות, כאשר לאחר מכן היה שילוב של הניטור  במקום משוקלל גבוה ביחס לקבוצות

יחד עם המשוב האישי על המדדים. ייתכן שהתגמול זכה למקום גבוה יותר בקרב קבוצה 
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זו מאחר שהיא נעדרה כל שימוש באפליקציה טכנולוגית, אך מספר המרואיינים המצומצם 

 לא מאפשר הסקת מסקנה בעניין זה מעבר למקריות.

 

ה מקום ראשון, אולי משוב מקום שני ואז מעקב ואז המחקר. אולי נראה לי שתגמול הי

ארבע... נראה לי שאנשים אחרים פועלים יותר מתגמול... יש -בשינוי מקום של שלוש

אנשים שאולי יותר המשוב והמעקב יגידו, כי מדובר בדברים די קשורים אחד בשני. קצת 

 י עיקרי לגבי אחרים.קשה לי להפריד ביניהם. אבל בכל זאת התגמול נראה ל

 מקבוצת המשוב האישי על המדדים(. 18)נהג בן 

 

אני חושבת שתגמול הכי הרבה. זה משהו יותר מפתה. משהו מוחשי. זה יותר מלדבר עם 

מישהו ולהוכיח למישהו, בייחוד שהמישהו הזה הוא די וירטואלי. במקום השני אני חושבת 

חקר מקום שלישי, כי יש אנשים שכן שהוא מקבל את הנתונים, המשוב. השתתפות במ

רוצים לעזור ולהשתתף ולעשות את זה בכיף גם אם לא היה תגמול, זה במקום השלישי. 

 הרביעי זה המעקב.

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

 לגבי אנשים אחרים, התגמול, המעקב, השיחות משוב אחרי זה והמחקר בסוף.

 מקבוצת המשוב האישי(. 21)נהגת בת 

 

השקטת ההתראות, השקטת ההתראות  –לבסוף, מאחר שלשלוש קבוצות במחקר 

היה מאפיין משותף של שימוש בטכנולוגיה, יובאו  –וההודעה החוזרת והממשק הקולי 

במשותף הממצאים לגבי תפיסת הגורמים שיכולים להשפיע על הנהיגה של אחרים. 

הים יותר, כאשר התגמול והמחקר באופן כללי, האפליקציה והניטור דורגו במקומות הגבו

מדורגים אחריהם. בקרב קבוצת השקטת ההתראות, האפליקציה דורגה לפני המחקר, 

הניטור והתגמול הרחק מאחור. בקרב קבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת, 

דווקא האפליקציה והמחקר דורגו במקומות הנמוכים ביותר, בעוד התגמול במקום הראשון 

ם השני. בקרב משתתפי קבוצת הממשק הקולי, האפליקציה והניטור דורגו והניטור במקו

 במקומות הגבוהים ולאחר מכן תגמול ומחקר. 

 ניתן לראות דוגמאות לדברים שאמרו מי שדירגו את האפליקציה במקום גבוה.

 

מחקר ואחרי זה מעקב. תגמול  –הכי הרבה. שאר הדברים כמו אצלי  2האפליקציה במצב 

 להשתתף בניסוי, אבל בסופו של דבר לאנשים לא יהיה אכפת מזה. ימשוך אותם

 מקבוצת השקטת ההתראות(. 20)נהג בן 
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אנחנו יכולים להגיד בוא נעשה אפליקציה חדשה והם יגידו שהאפליקציה במקום הראשון 

וזה ישפיע עליהם הכי הרבה ויעזור להם להתמודד. אני חושב שזה ימשוך. התגמול במקום 

 תפות במחקר במקום השלישי והניטור במקום האחרון.השני, השת

 מקבוצת הממשק הקולי(. 22)נהג בן 

 

 ניתן לראות דוגמאות לדברים שאמרו מי שדירגו את הניטור במקום גבוה.

 

אני חושב שבמקום הראשון יהיה או התגמול או הניטור, שעוקבים אחרי הנהיגה. אני 

שונה. אני חושב שאצל אחרים זה שונה כי  חושב שאחד משני אלה. אצל כל אחד זה יהיה

אני חושב שכאלה שכן נוגעים בטלפון, אז הם ירצו כביכול או להראות שהם לא נוגעים אז 

הם יקפידו יותר לא לגעת, כדי לצאת טוב במחקר... אני חושב שכן במקום השלישי יהיו 

יע לפתרון. כאלה שהמחקר יותר ירגש אותם, כי כאלה שכן זה חשוב להם הנושא ולהג

 האפליקציה בסוף.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 18)נהג בן 

 

נראה לי שמעקב, כי אנשים מאוד מפחדים להיתפס בסופו של דבר. אם תעמוד מחוץ לבר 

ותגיד לאנשים שיש שוטר מעבר לפינה ואם שתיתם לא תנהגו, אז אנשים לא ינהגו. אם 

הקטע הוא שצריך שאנשים יירצו.  –חשוב... אפליקציה תגידו שיש שוטר זה פתאום מאוד 

אם תשיג אפליקציה שמשתיקה את כל ההודעות, אתה צריך שהבן אדם יצטרך להתנהג 

 איך בדיוק בודקים את זה? –כדי להשתיק. תגמול 

 מקבוצת הממשק הקולי(. 20)נהגת בת 

 

 בוה.ניתן לראות דוגמאות לדברים שאמרו מי שדירגו את התגמול במקום ג

 

. התגמול. בהתחלה הציגו לנו את זה כמשהו שתורם 1לדעתי אצל אנשים זה היה יותר 

. 4. האפליקציה 3. הניטור אצל חלק גדול. 2לשבט של הצופים. זה יותר עניין אותם. 

 ההשתתפות במחקר.

 מקבוצת השקטת ההתראות וההודעה החוזרת(. 23)נהגת בת 
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ו חיילים שלך ויעשו התערבויות. כמו שבצבא יש כאלה שתמורת המתנה הכי קטנה יהי

מפקדים נותנים מתנות למי שמפסיק לעשן, תגמול... אצל אחרים המחקר יהיה שלישי, 

 המעקב בסוף והאפליקציה והתגמול בהתחלה.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 18)נהג בן 

 

 ניתן לראות דוגמה לדברים שאמר מי שדירג את ההשתתפות במחקר במקום גבוה.

ה לי שתגמול אני לא יודע כמה זה יגרום לאנשים להפחית שימוש... כי תגמול זה נרא

לטווח הקצר. אני חושב שהשתתפות במחקר ומעקב זה מה שיגרום להם הכי הרבה. אני 

 רוצה להאמין שגם השימוש באפליקציה עצמה.

 מקבוצת הממשק הקולי(. 21)נהג בן 

 

סיכום והמלצות 6.9.6  

 

משתתפי הניסוי, בחלוקה לפי שלוש קבוצות התערבות טכנולוגיות, הדיון בראיונות עם 

קבוצת התערבות אחת לא טכנולוגית וקבוצת ביקורת, התמקד במספר נושאים, ביניהם 

האופן שבו המרואיינים תופסים נהגים טובים ובטוחים ומה המושג הזה כולל בתוכו, 

בטלפון ולהיות זמין לאחרים תפיסות לגבי עד כמה מקובל לקרוא ולשלוח הודעות, לגעת 

גם במהלך נהיגה, תפיסת החוויה שלהם מההשתתפות במחקר לרבות היבטים חיוביים 

ושליליים, דברים שלמדו על עצמם ועל אחרים במהלך המחקר, אם הם חושבים ששינו 

את התנהגותם במהלך המחקר ובאיזה אופן, השיח שעורר המחקר עם אנשים אחרים 

ומה שחשו וכן הגורמים השונים שהיו יכולים להשפיע עליהם בסביבתם, תחושת התר

במהלך המחקר. עוד התמקד הדיון ביתרונות והחסרונות שחוו, לדעתם, מההתערבות 

הממשק הקולי, השקטת ההתראות האפליקציה במקרה של קבוצות  –שהופעלה עליהם 

והמשוב האישי במקרה של הקבוצה הרביעית, כמו  והשקטת ההתראות וההודעה החוזרת

גם בהיבטים של יתרונות וחסרונות, אתגרים ותועלות ותגובות כלליות להתערבות 

הספציפית שנבדקה: המשוב האישי, השתקת צלילי ההתראות וההודעות, ההודעה 

 החוזרת והממשק הקולי.

ו הם משתמשים בטלפון מהראיונות עלה כי המרואיינים לא מוצאים קשר בין האופן שב

הנייד בזמן שהם נוהגים ברכב, בין אם בקריאה וכתיבה של הודעות ובין אם בנגיעות 

אחרות, לבין מה שהופך אותם ואת הסובבים אותם לנהגים טובים או לא טובים, בטוחים 

או לא בטוחים. התפיסה שלהם של נהגים שנמצאים על הקוטב החיובי של הסקאלה 

ת וציות לחוקים, כמו מהירות ושליטה ברכב. הם תפסו, בנוסף, את התחברה למיומנויו

התנהגות הקריאה והכתיבה בזמן נהיגה כפעילות רווחת בקרבם ובקרב סביבתם, גם אם 

לא היו בטוחים כי מדובר בהתנהגות רצויה. נושא הזמינות נתפס עבורם כמשהו שלא 

דד איתו מאחר שהוא לא מתקשר בכלל לנושא של היסח דעת וכדבר שאין צורך להתמו

 מפריע.
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כשהחלו להשתתף בניסוי, נהנו המשתתפים שהתראיינו לדוח מתחושה טובה ותרומה 

לחברה. גם האינטרקציה עם צוות המחקר היתה מהנה עבורם, בין אם מדובר באופן 

ספציפי בקבוצת המשוב האישי או באופן כללי בתמיכה הטכנית שקיבלו מנציגת אור ירוק. 

ו בשלושת קבוצות ההתערבות באפליקציות גם נהנו, ברובם, מההתנסות אלו שהתנס

כאשר כל קבוצה נהנית מהייחודיות של הטכנולוגיה  –בטכנולוגיות שלא הכירו לפני כן 

שהתנסתה בה, השתקה או ממשק קולי. מנגד, קשיים טכניים, שלא היוו מוקד בדוח זה, 

לדעתם טעונים שיפור, כמו גם ריבוי היו בין הגורמים שיצרו תסכול בקרב המשתתפים ו

בשאלוני מחקר שהיו צריכים להשיב להם ותחושה כי לעיתים נספרו להם נגיעות )"נקודות 

 שחורות"( כאשר כלל לא הם השתמשו בטלפון או לא היו בנהיגה.

תפיסת ההשפעה של הניסוי על המשתתפים נידון במספר היבטים במהלך הראיונות. אחד 

סו המרואיינים את השפעת הניסוי עליהם הוא בדברים חדשים הנושאים שבהם תפ

שלמדו על עצמם או שקיבלו חיזוק לדברים שידעו. כך, למשל, חלק מהמרואיינים דיווחו 

שהניסוי לימד אותם עד כמה היקף השימוש שלהם בטלפון הנייד בזמן נהיגה גבוה ועד 

אותם שאפשר גם בלי הטלפון כמה הוא חשוב להם. מנגד, היו שדיווחו כי הניסוי לימד 

 הנייד, תוך ניתוק מתחושת הזמינות האינסופית שהם מרגישים.

היבט נוסף שנבחן ונוגע להשפעה הנתפסת של הניסוי בחן את האופן שבו המרואיינים 

הרגישו ששינוי את התנהגותם במהלך הניסוי בשלבים השונים שלו, בהתאם לקבוצה 

ו לא הופעלה ההתערבות, במהלך החודשיים שבהם בחודש הראשון שב –שאליה השתייכו 

הופעלה ההתערבות ובחודש הרביעי, שוב ללא ההתערבות. תפיסת השינוי בנהיגה 

 התייחסה לקריאה וכתיבה של הודעות, נגיעות במסך ותחושת הזמינות.

מרואייני קבוצת הביקורת, שבהם לא היתה התערבות מובנה והמחקר לא חולק לשלבים, 

נוי שהרגישו בתחושת הניטור במחקר וכן כי רצו להתאמץ לטובת הצלחתו. תלו את השי

מרואייני קבוצות ההתערבות השונות טענו כי בחודש האחרון השינוי הנתפס היה קטן, אם 

בכלל, כאשר מירב השינוי הורגש במהלך ההתערבות, מסיבות שונות שאותן ציינו, כמו 

בחלק האחרון של המחקר ציינו חברי קבוצת  פידבק חיובי, השתקה וסיוע בביצוע פעולות.

בכל אחת מהקבוצות בצורה  –ההתערבות, נשמר חלק מהשינוי, אבל הוא החל להתפוגג 

אחרת. עם זאת, חלק מהמרואיינים טענו כי השינוי שעברו נשמר ואף ממשיך לאחר 

 המחקר.

ה. בקרב מבחינת יתרונות וחסרונות, לכל קבוצת התערבות היו התפיסות הייחודיות ל

מרואייני המשוב האישי על המדדים, היתרונות הנתפסים כללו מתן משמעות ופרופורציות 

לנתונים ותחושת מוטיבציה וגאווה, כאשר החסרונות התייחסו בעיקר לחוסר התועלת 

הנתפסת, לכאורה, של שיחת הטלפון אל מול שליחת המדדים בקובץ דיווח. בקרב 

נות התייחסות למניעת הפיתוי והסחת הדעת בעצם , היתרוהשקטת ההתראותמרואייני 

השתקת צלילי ההתראות וההודעות, שחשפו אותם למצד חדש. מנגד, יתרון זה נתפס גם 

כחיסרון, כשחלק מהם טענו שההשתקה עשויה לגרום לאחרים לבדוק באופן יזום את 

נה לגבי הטלפון יותר מאשר במקרים שהם מקבלים הודעות והתראות. ניתן להניח כי הטע

כאשר גם להם תהיה הנטייה לבדוק יותר את  –אחרים נכונה גם לגבי המרואיינים עצמם 

הטלפון הנייד. מרואייני אותה אפליקציה עם ההודעה החוזרת תפסו כיתרון את ההודעה 

החוזרת שחוסכת מהם את הצורך להודיע שהם נוהגים, במקרים שלא נתפסים כדחופים, 

ם לא מעט פגמים וקשיים. לבסוף, מרואייני הממשק הקולי אך יחד עם זאת מצאו בה ג
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העלו את ממצאים קונטרווורסלים, כאשר מצד אחד התלהבו מאוד מהממשק הקולי וטענו 

שהוא עוזר לשימוש, אך מצד שני, העלו את הטענה כי הוא דווקא פוגע וגורם להסחת דעת 

פיתוי. בכל קבוצות בכך שהוא דוחף את כל ההודעות, כברירת מחדל, ומגדיל את ה

ההתערבות הטכנולוגית, בנוסף, הועלו קשיים טכניים ותקלות כחסרונות, חלקם 

השקטת משמעותיים פחות וחלקם יותר. מבין שלוש האפליקציות, נראה היה שמשתמשי 

היו הכי מרוצים והיו מוכנים להמשיך עם האפליקציה הלאה, בעוד ההודעה  ההתראות

משק הקולי כרווי תקלות. דווקא חברי קבוצת הממשק החוזרת נתפסה כמיותרת והמ

הקולי, כאשר נשאלו באיזה פתרון טכנולוגי היו משתמשים כדי להפחית את השימוש 

הזכירו  –בטלפון הנייד, ההקלדה והקריאה של הודעות, הנגיעות במסך והזמינות 

אלי השקטת ההתראות. כאשר נשאלו באופן כללי על הפתרון האידיאפליקציה דמוית 

מבחינתם, הזכירו המשתתפים במחקר שורה של פתרונות טכנולוגיים, אפליקציות, חינוך, 

 חקיקה וסנקציות כלכליות.

לבסוף, בראייה לעתיד, עלה כי חלק מהמרואיינים דיווחו כי השינוי בהתנהגות שחוו 

במהלך המחקר נשמר גם לאחריו, בעוד אחרים טענו שבהיעדר ההתערבות ששמרה אותם 

ועזרה להם, הם "חזרו לסורם". בנוגע לאפשרות להשפיע על אחרים, הועלו טענות  בתלם

שונות התומכות בשימוש באפליקציה מתאימה, אך לצד זאת גם התגמול זכה למעמד 

 גבוה, לצד הניטור, כאשר ההשתתפות במחקר נתפסה כפחות משמעותית.

 על בסיס ממצאים אלו, ניתן לדון במספר המלצות.

 

 הנוגעות לתפיסת הסיכוןהמלצות 

המרואיינים במחקר לא קשרו, כמעט בכלל, בין השימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה לבין 

התפיסה של נהג טוב/בטוח. אחד הגורמים לכך, ייתכן, הוא ההתייחסות למצב נהיגה 

כמצב שבו האוטו נמצא בתנועה, כך שנגיעות במסך ברמזורים, פקקי תנועה ועצירות 

נתפס כלל כמסובן ובחלק מהמקרים עלתה חוסר בהירות לגבי המעמד מזדמנות לא 

החוקי של שימוש בטלפון הנייד כשהאוטו במצב עצירה. יש להתמודד עם סוגיה זו בפנייה 

לבני נוער, תוך חידוד הסכנה ואי החוקיות של הקלדה בטלפון הנייד, לכל מטרה, כל עוד 

 נמצאים ברכב מותנע, בהתאם לתקנות התעבורה.

באמצעות פנייה לקבוצות )כגון תנועות נוער( שבהם פועלים מתנדבי אור ירוק הצעירים, 

יש לעורר שיח מחודש על מהו נהג טוב/בטוח ובאמצעות השיח להעלות לדיון גם את 

 הגורמים הקשורים לשימוש בטלפון הנייד בנהיגה שניכר מהראיונות שחסרים בו כיום.

 

 המלצות הנוגעות לתחושת הזמינות

נושא הזמינות עלה בצורות שונות במהלך הניסוי. למשל, כאשר ההשתקה של ההתראות 

וההודעות גרמה למשתתפים לחשוב עד כמה באמת חשוב שיהיו זמינים או בקבוצת 

הממשק הקולי כאשר הדחיפה של ההתראות וההודעות גרמו להם להפרעה. ניכר כי נושא 

ונים שעלו במחקר וברמת המוכנות הזמינות הוא המורכב ביותר מבין הנושאים הש

הנמוכה ביותר לשנות את ההתנהגות. גם אם דיווחו שנושא הזמינות לא בהכרח חשוב 
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להם, המעשים שלהם בפועל הראו כי זה עדיין חשוב להם. לכן, דווקא אפליקציה כמו 

ProtextMe .שיוצרת השתקה מכוונת, מדגישה את נושא הזמינות 

ה בין זמינות קולית )שיחות והודעות מוקלטות( לבין זמינות המרואיינים לא ביצעו הבחנ

טקסטואלית )בהודעות כתובות(. הם טענו כי כל עוד הם יכולים להיות זמינים באחת 

האפשרויות, זה בסדר, אך בפועל, התפתו להיות זמינים גם באופן טקסטואלי. לצורך כך 

הודעה להתקשר אם מדובר ההודעה החוזרת יכולה לעזור לנהגים בכך שתבקש משולח ה

בעניין דחוף ולבצע הבחנה בין נושאים דחופים לעניינים שיכולים לחכות לסוף הנסיעה, 

כפי שעלה פעמים רבות בראיונות. יחד עם זאת, אין בכך פתרון להתמודדות עם הפיתוי 

 שהיה חזק.

 

המלצות הנוגעות להבחנה בין קריאה וכתיבה של הודעות לבין נגיעות אחרות 

 סךבמ

בעוד שהמרואיינים ביצעו הבחנה בין קריאה וכתיבה של הודעות לבין נגיעות אחרות של 

המסך, הניסוי לא ביצע את ההבחנה בין סוגים שונים של נגיעות. ניכר שהבחנה זו חשובה, 

כי בעוד שקריאה וכתיבה של הודעות נמצאה אצל המרואיינים כהתנהגות לא טובה 

שינוי של נגיעות אחרות נמוך יותר. כמו כן, המרואיינים לא שצריך לשנות, שלב המוכנות ל

תפסו שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה במהירות בזמן אפס, בשונה מנהיגה במהירות 

גבוהה. תיאוריות שעוסקות בשינוי התנהגות מציעות אסטרטגיות שונות להתמודדות עם 

גם במקרה זה. הטכנולוגיות התנהגויות שנמצאות בשלבי מוכנות שונים וכך צריך להיות 

שנבחנו בניסוי זה התמודדו באופן כמעט בלעדי עם קריאה וכתיבה של הודעות, אך מדדו 

כל נגיעה במסך, גם לצורך ניווט ומוזיקה. בעתיד, מוצע לבצע הפרדה או לחלופין 

להשתמש בפתרונות ייעודיים לנגיעות במסך שאינן חלק מקריאה וכתיבה של הודעות וכן 

 סות לשימוש בטלפון הנייד גם בזמן נהיגה במהירות אפס.התייח

 

 המלצות הנוגעות לניסוי ולשימוש באפליקציה כחוויה מלמדת

לכל אחת מקבוצות ההתערבות בניסוי היתה חוויית למידה שונה. הבולטות שבהן היו 

השקטת ההתראות והשקטת ההתראות וההודעה בקבוצת המשוב האישי ובקבוצות 

הלמידה של המרואיינים על עצמם  בקבוצת הביקורת ובקבוצת הממשק הקוליהחוזרת. 

היתה נמוכה יותר. המלצה ראשונה שנוגעת לכך היא החשיבות בשילוב משוב יחד עם 

 שימוש באפליקציה. משוב שיאפשר לראות נתונים ומגמות לצד מתן פירוש למספרים.

ופן יחסי, של המשתתפים המלצה שנייה שנוגעת לכך מתייחסת ללמידה הנמוכה, בא

בקבוצת הממשק הקולי. כמצב ברירת מחדל של האפליקציה, כדאי לאפשר למשתמשים 

ולא רק במצב  –לבחור בין צליל התראה, השתקה מלאה או חלקית והתראה מלאה 

האחרון כפי שהיה בניסוי כברירת מחדל וכדי להגיע למצבים האחרים המשתמשים היו 

על מנת להתנסות בחווית למידה עשירה יותר גם באפליקציה צריכים להיכנס להגדרות. 

זו, יש לאפשר להם להתנסות במצבים שונים, כאשר כל אחד מהם יכול ללמד אותם דבר 

אך עדיין להשאיר את המרכיב המרכזי של האפליקציה, הממשק הקולי, מרכזי  –אחר 

 ופעיל.
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 ולוגיההמלצות הנוגעות לשילוב של משוב אנושי, משחקיות וטכנ 

המשוב האישי היה כלי משמעותי בהבנה של המשתתפים בניסוי את הנתונים שצברו. 

ללא המשוב האישי, גם הנתונים עצמם היו רק מספרים לא מובנים. על מנת להשיג 

אפקטיביות מירבית, גם במקרה של שימוש בטכנולוגיה בלבד, יש לאפשר משוב אנושי כדי 

חרת שתאפשר את אותם הדברים שאפשר המשוב למקסם את הלמידה או טכנולוגיה א

 האישי.

משחקיות הוזכרה כמוטיב חשוב בחוויה של שני מרואיינים, אך מחקרים מראים כי 

משחקיות היא מוטיב חשוב בלמידה של צעירים. ניתן לשלב משחקיות בשימוש 

יר באפליקציה )תחרות מול נהגים אחרים, מעקב אחר נתונים ושיא אישי ועוד( כדי להגב

 את השימוש בה ואת האפקטיביות של השימוש בה.

 

 המלצות הנוגעות ליתרונות וחסרונות של האפליקציות שנבחנו ומצבי הפעולה  

, נראה שדווקא האחרונה, לצד ההילה החיובית Bazzמול  ProtextMeבבחינה של 

וש טומנת בחובה יותר חסרונות למשתמש, אלא אם ייעשה בה שימ –וה"מגניבה" שיש לה 

הוציאה בדחיפה, כברירת מחדל, כל הודעה ולכן  Bazzנכון באופציית ברירת המחדל. 

, שנתפסה כלא מפריעה ProtextMe-דווחה כגורמת יותר להסחת דעת ומפריעה, בשונה מ

כפתרון להסחת דעת, תוך בחינה  Bazzומלמדת. לכן, מוצע לערוך חשיבה מחודשת לגבי 

 א משיגה את המטרה ההפוכה.אם היא באמת תורמת להפחתה או שמ

ההודעה החוזרת נתפסה כמיותרת ברוב המקרים וגם כאשר נתפסה כמועילה, ציפו 

המשתמשים שתהיה להם את האפשרות להתאים אותה ולשלוח אותה רק לחלק משולחי 

ההודעות. על כן, ברירת המחדל של ההודעה החוזרת צריכה להיות כבויה ולאפשר 

 ח ולמי לא, באיזה אופן ובאיזו תדירות.למשתמשים להחליט למי תשל

בשילוב שתי האפליקציות השונות שנעשה בהם שימוש, השילוב של השתקה ותפעול קולי 

של הטלפון בחלק מהמקרים, תוך שליטה ידנית )באמצעות פקודה קולית( על ההודעה 

 נמצא כשילוב הטוב ביותר. –החוזרת 

 

 בראייה לעתידהמלצות הנוגעות להשפעות לטווח רחוק 

בהיעדר מסגרת תומכת של ניסוי, מבין ארבעת הגורמים שנבחנו כמשפיעים על הנהיגה 

האפליקציה היא הגורם  –אפליקציה, מחקר, ניטור ותגמול  –והשימוש בטלפון הנייד 

החשוב ביותר שיכול להביא לשינוי בנהיגת צעירים והשימוש בטלפון הנייד. על מנת להשיג 

שאר הגורמים האחרים שצוינו כמשפיעים, ניתן לשלב אותם את היתרונות של 

באפליקציה בדרכים מגוונות. למשל, לאפשר למשתמשים לקבל ניקוד על הפחתה בנגיעות 

ואת הניקוד הזה להמיר להנחות או פרסים; לאפשר למשתמשים לקבל משוב על המדדים 

 שלהם, באופן שמחקה את אפשרות המעקב. 
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הניסוי, עלתה האפשרות להשתמש באפליקציה שמגבילה את  בנוסף לכך, בשלב שלפני

אפשרויות השימוש בטלפון הנייד למספר מצומצם של אפליקציות מוגדרות מראש, שאינן 

מאפשרות קריאה וכתיבה של הודעות )כגון מוזיקה, ניווט ועוד(. בעוד שאפשרות זו נפסלה 

יסוי העלו מספר מהמשתתפים מתוך תפיסה כי לא תתקבל על ידי קהל היעד, בראיונות הנ

תיאור של אפליקציה שדומה לאפליקציה מהסוג הזה ועל כן ייתכן שמדובר בפתח לבחון 

 שימוש בסוג זה של טכנולוגיה.
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 השוואת מדדי הנגיעות  בין תקופות ובין קבוצות התערבות  6.10
 

מבוא  6.10.1  

 

מדדים ה תשלוששבאים לידי ביטוי בפרק זה עוסק בעיקר בהשוואת מאפייני הנגיעות, כפי 

ניטור ראשוני, התערבות,  –, לפי שלוש התקופות של מצב נהיגה  6.1.2המתוארים בפרק 

 ולפי חמש קבוצות ההתערבות. -ניטור סופי 

 כזכור, קבוצות ההתערבות הינן:

A  בקורת 

 B  חוזרת.שליחת הודעה ללא  צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש 

C   שליחת הודעה חוזרת. עם צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש 

D   משוב אישי 

E     ממשק קולי 

: בתחילת הפרק נעשית השוואה כללית על בסיס כל נתוני הניטור של כל השיטה

. בהמשך, הניתוח 6.6-ו 6.5, 6.4המשתתפים שנאספו במצב נהיגה ומתוארים בפרקים 

נעשה רק על נתוני ניטור מזווגים,  כלומר רק על בסיס נתוני הניטור של משתתפים שיש 

משתתפים. בסיס הנתונים  197 סה"כ –פתוח   GPSלהם נסיעות בכל התקופות עם 

 בניתוח המזווג קטן יותר אך ההשוואה מדויקת יותר. 

 

השוואה כללית לפי תקופות וקבוצות  6.10.2  

 

 ממוצע נגיעות לדקה

ממוצע הנגיעות לדקה ירד באופן מובהק מתקופת , ערכו של מדד 6.6כמפורט בפרק 

, ירידה נגיעות לדקה( 1.2) לתקופת ההתערבותנגיעות לדקה(  1.6)הניטור הראשונה 

מציג את ערכו של  140איור  .נגיעות לדקה( 1.3) שנשמרה במהלך תקופת הניטור הסופית

י אין הבדל המדד לפי תקופות וקבוצות התערבות. יש לציין שבתקופת הניטור ההתחלת

מובהק בערכו של המדד בין הקבוצות, מה שמעיד על כל שחלוקת המשתתפים לקבוצת 

ההתערבות היתה אקראית. באיור ניתן לראות בבהירות את הירידה בערכו של המדד בכל 

הקבוצות בתקופת ההתערבות, כלומר בתקופת ההתערבות היתה ירידה משמעותית 

 . Dקבוצה -במיוחד בקבוצת המשוב האישי  במספר הנגיעות לדקה. הירידה בולטת

ערכו של המדד נשאר נמוך גם בתקופת הניטור הסופית, לאחר   Bוגם בקבוצה  Dבקבוצה 

שנפסקה ההתערבות. כלומר, יש מגמה כללית של ירידה במספר הנגיעות לדקה בין 

 לראות שמגמה זו בולטת יותר בקבוצת הבקורת שבה ערכו של המדדמעניין התקופות. 

 יורד ככל שמשך ההשתתפות בניסוי מתארך.
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ניתן להבחין במגמה של ירידה בתקופת ההתערבות ולאחר מכן בתקופת   Cבקבוצה 

  Eהניטור הסופית עלייה עד לערך שאפילו גבוה  יותר מהערך בניטור ההתחלתי. בקבוצת 

אין מידע על המדד בתקופת ההתערבות אך גם כאן ערכו של המדד בתקופת הניטור 

הסופית גבוה באופן בולט יותר מאשר בתקופת הניטור ההתחלתית )אם כי השינוי איננו 

 מובהק(.

 

 

 מדד ממוצע נגיעות לדקה לפי תקופות וקבוצות התערבות 140איור 

 

 בעצירהאחוז נגיעות 

( הוא בתקופה/בקבוצה )מתוך סך כל הנגיעותבתקופה/בקבוצה אחוז הנגיעות בעצירה 

אם כבר מתבצעות  ,פרמטר חשוב בהבנת דפוסי הנגיעות. אין ספק שמבחינה בטיחותית

כך שרצוי  ,נגיעות, עדיף שהם יתבצעו כשהרכב בעצירה )למשל: רמזור, או פקק תנועה

 ה יהיה גבוה ככל האפשר.שאחוז הנגיעות המבוצעות בעציר

, עלה 51%, אחוז הנגיעות בעצירה בתקופת הניטור הראשונה היה 6.6כפי שהוצג בפרק 

מציג את  141איור בתקופת הניטור הסופית.  49%בתקופת ההתערבות וירד ל  56%ל

אחוז הנגיעות בעצירה לפי תקופות וקבוצות התערבות. כפי שניתן לראות, מגמה זו של 

עלייה באחוז הנגיעות בתקופת ההתערבות וירידה בניטור הסופי עד לאחוז הנמוך ביותר  

 בתקופת הניטור הסופי מאפיינת את כל קבוצות ההתערבות )גם בקבוצת הבקורת(. 

נובעת כנראה מכך שהמשתמשים היו מודעים להתערבות אף העליה בתקופת ההתערבות 

כאמור, עדיף  –רצו בכל זאת לבדוק את הסמארטפון ולכן העדיפו לעשות זאת בעצירה 

שיעשו זאת כשהרבב בעצירה ולא בתנועה. בתקופת הניטור הסופית ישנה חזרה לאחוז, 

כך היא במשתנה אפילו נמוך יותר, מאשר בתקופת הניטור ההתחלתית. יתכן שהסיבה ל
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הותק בנהיגה: שלושה חודשים בעולם של נהג צעיר זה המון זמן וכנראה הרגישו בטוחים 

 יותר לגעת במסך גם כשהרכב בתנועה.

 

 אחוז נגיעות בעצירה לפי תקופות וקבוצות התערבות 141איור 

 

 מודל חזקה לנגיעות במהירות

זה, נותן  ביטוי למהירות הנסיעה בה בוצעו הנגיעות, כאשר ההנחה במחקר זה חשוב  מדד

היא שנגיעה במהירות גבוהה מסוכנת יותר מנגיעה במהירות נמוכה. כאשר הנגיעה 

מבוצעת במהירות גבוהה הרכב עובר מרחק רב יותר כדעתו של הנהג מוסחת ועוצמת 

נחה זו מותנת גם בתנאי הדרך הפגיעה במקרה של התנגשות חזקה יותר. אין ספק שה

מציג את ערכו של מדד מודל  142איור ובאזור בו הרכב נמצא, אך מידע זה איננו ידוע. 

 מודל החזקהאת ערכו של מדד מתאר  143איור חזקה לפי תקופות וקבוצות התערבות. 

 על מדדי הניטור, לפי תקופות וקבוצות התערבות. 6.1.2המתוקן, כמתואר בפרק 
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 תקופות וקבוצות התערבותמדד חזקה לנגיעות במהירות לפי  142איור 

 

 

 פי תקופות וקבוצות התערבות נגיעות במהירות ללמתוקן חזקה  מדד 143איור 

 

  Bקבוצה שני המודלים מראים על מגמות דומות.  בכפי שניתן לראות בשני האיורים 

בוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה בתקופת ההתערבות אך חלה עליה בתקופת הניטור 

ניתן   Dהסופית לרמה גבוהה אפילו יותר מאשר בתקופת הניטור ההתחלתית.  בקבוצה 

לראות בברור שבוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה בתקופת ההתערבות ומגמה זו 

שבוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה, כך  -בעקרון נשמרה בתקופת הניטור הסופית

 יחסית לתקופת הניטור הראשונה.
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בתקופת ההתערבות היתה עלייה, כלומר בוצעו יותר  -  Cתמוהים הממצאים של קבוצה 

נגיעות במהירויות גבוהות,  ובתקופת הניטור הסופית כל איור מצביע על מגמה הפוכה. 

בולט יותר נגיעות במהירות גבוהה  בתקופת הניטור הסופית בוצעו באופן  Eבקבוצה 

מעניין שבתקופה האחרונה של המחקר   Aמאשר בתקופת הניטור ההתחלתית. בקבוצה 

 בוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה.

 

השוואת נתונים מזווגים לפי תקופות וקבוצות  6.10.3  

 

הניתוחים שהוצגו בפרק הקודם מתארים גם תוצאות שלעיתים קשה להסביר את 

ההתנהגות שהביאה לכך. על מנת לבחון את הממצאים באופן מדויק יותר, בוצע ניתוח 

של נתונים על בסיס נתוני הניטור של משתתפים שיש להם נסיעות בכל התקופות עם 

GPS   תפים לפי קבוצות ההתערבות המשת 197משתתפים. חלוקת  197סה"כ  –פתוח

  .35טבלה מוצגת ב

 60%בסיס הנתונים בניתוח המזווג קטן יותר )אבל כולל בכל קבוצת התערבות לפחות 

(,  אך ההשוואה 44ממספר המשתתפים הראשוני שהוקצה לקבוצה, כמתואר באיור 

ן להם נסיעות בכל התקופות גרמו מדויקת יותר. זאת כיוון שסביר להניח שמשתתפים שאי

להטייה של חלק מהמדדים בתקופות או בקבוצות מסויימות, בניתוחים שהוצגו בתחילת 

 הפרק.

 

 מספר משתתפים קבוצת התערבות 
A 51 בקורת 
B 37 השקטת התראות 
C 44 השקטת התראות+הודעה חוזרת 
D 36 משוב אישי 
E 29 ממשק קולי 

 197 סה"כ 
 

 מספר המשתתפים לפי קבוצות –נתוני מזווגים  35טבלה 

 

 מדדים

את ערכו של מדד ממוצע נגיעות לדקה בכל חמש הקבוצות לפי  מתאר 144איור 

אינטרוולים של שבועות. הקו האדום המקווקו מתאר את הממוצע. הקו הכחול "החלקה 

 האפור השטח (. Smoothed conditional means by method "loess"(3של ממוצעים"

                                                           
3 Fit a polynomial surface determined by one  -Method "loess" = Local Polynomial Regression Fitting 

or more numerical predictors, using local fitting. 
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 ,((level of confidence interval=0.95 by default) האמידה של סמך רווח הינו

 .לאמוד קשה יותר כי גדול מאוד סמך רווח למשל מאוד קטן כשהמדגם

 

 

 מדד נגיעות לדקה לפי שבועות וקבוצות התערבות –נתונים מזווגים  144איור 

 

השוואת ערכי המדד בין תקופת הניטור ההתחלתי לתקופת הניטור הסופית מראה על 

,  ירידה )לא B,  ירידה )ברמת מובהקות גבולית( בקבוצה Dו  A ירידה מובהקת בקבוצות 

 .Eועלייה )לא מובהקת( בקבוצה  C מובהקת( בקבוצה 

בלו בניתוח על כל מעניין לציין שבעקרון המגמות שמוצגות באיור דומות לאלו שהתק

( ניתן לראות בבירור את B. בכל הקבוצות )למעט קבוצה 140איור המשתתפים שמוצג ב

: ערכו של המדד  גבוה בהתחלה )תקופת הניטור הראשונה(, יורד u-shape -צורת ה

ניתן   Bבאמצע )תקופת ההתערבות(, ועולה שוב בסוף )תקופת הניטור הסופית(. בקבוצה 

דבשתית של המדד. מגמה זו קשורה כנראה יותר לתקלה טכנית עם -להבחין במגמה דו

האפליקציה שחוו המשתתפים בקבוצה, שבגינה המעבר מתקופת הניטור הראשונה 

יום של השתתפות במחקר,  30לתקופת ההתערבות לא התרחש באופן אוטומטי לאחר 

 מאשר לדפוס התנהגות.

, ומציג מגמות 145איור חזקה מתוקן לנגיעות במהירות כמתואר בניתוח דומה בוצע למדד 

: ערכו של המדד  גבוה u-shape -דומות.  גם כאן ברוב הקבוצות ניתן לראות את צורת ה
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יורד באמצע )תקופת ההתערבות(, ועולה שוב בסוף בהתחלה )תקופת הניטור הראשונה(, 

הוא עולה אפילו לערך גבוה יותר מאשר בהתחלה,   Eבקבוצה  )תקופת הניטור הסופית(.

ערך המדד בתקופת הניטור הסופית נשאר דומה לערכו הנמוך בתקופת   Dבקבוצה 

ן נמוך יותר ערך המדד בתקופת הניטור הסופית עולה, אבל עדיי  Cההתערבות,   ובקבוצה 

ערכו נמוך יותר   B. גם בקבוצה Aמערכו בתקופת הניטור הראשונה. בקבוצת הבקורת 

דבשתית של -מאשר בתקופת הניטור הראשונה אך גם כאן ניתן להבחין במגמה הדו

המגמה קבועה. השוואת ערכי המדד בין תקופת הניטור ההתחלתי  Aהמדד. בקבוצה 

 שינוי מובהק באף קבוצה.לתקופת הניטור הסופית מראה שאין 

 

 

 מדד חזקה מתוקן לנגיעות במהירות לפי שבועות וקבוצות התערבות 145איור 

 

 במסך הסמארטפוןהכולל לנהג מודל לניבוי מספר הנגיעות 

בסיס הנתונים המזווגים מתוארים מודלים המסבירים את מספר הנגיעות הכולל לנהג על 

במסך הסמארטפון בתקופת הניטור הראשונה ובתקופת הניטור הסופית. למרות היות 

כמשתנה רציף  מהתפלגות מספר הנגיעות משתנה בדיד, הוא ניתן לתיאור באופן המיטבי 

עבור תקופת  147איור עבור תקופת הניטור הראשונה וב 146איור נורמל, כמוצג ב-לוג

מתוארים תוצאות המודל המסביר את מספר הנגיעות הכולל  36טבלה הניטור הסופית. ב

A B C D E 

3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 

Week 

C
li

ck
s 

p
er

 M
in

u
te

 S
p
ee

d
 (

D
ri

v
er

)
 



357 
 

 -R  :יחסיתר הראשונית והסופית. טיב ההתאמה של המודל גבוה לנהג בתקופת הניטו

square=0.443    במודל של תקופת הניטור הראשונה;  R-square=0.446  במודל של תקופת

 הניטור הסופית.

 

 התפלגות מספר הנגיעות בתקופת הניטור הראשונה 146איור 
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 התפלגות מספר הנגיעות בתקופת הניטור הסופית 147איור 

 

 

תקופת   
ניטור 

 ראשונה

תקופת  
ניטור 
 סופית

ערך  משתנה
 המקדם

רמת 
 מובהקות

ערך 
 המקדם

רמת 
 מובהקות

 0.06 3.106 **0.01 4.116 קבוע המודל
 **n/a n/a 0.319 0.00 מספר נגיעות בתקופה הראשונה

 **0.00 0.000 **0.00 0.000 מספר דקות נסיעה
 **0.01 0.043 0.13 0.022 משך הנסיעה הממוצע

 **0.01 0.209 0.09 0.051- ממוצע מספר ההתראות
   0.07 0.130 0.18 0.055 משך שיחת טלפון ממוצע

אינטראקציה: ממוצע מספר התראות 
 ומשך שיחה ממוצע

0.033 0.02* -0.034 0.08 

B 0.00 1.308 *0.02 0.855 קבוצת התערבות** 
C 0.13 0.592 0.81 0.082- קבוצת התערבות 
D 0.94 0.026 0.20 0.452 קבוצת התערבות 
E  0.09 0.759 0.23 0.457- קבוצת התערבות 

 0.49 0.199- 0.18 0.342 מין
 0.46 0.060- 0.97 0.002 גיל

 0.01** רמת מובהקות קטנה מ    0.05* רמת מובהקות קטנה מ 

 והסופית הת הניטור הראשונופר הנגיעות בתקופמס מודל 36טבלה 

 

כפי שניתן לראות בטבלה קיימת השפעה של  בין מספר הנגיעות בתקופת הניטור 

הראשונה לסופית, יותר נגיעות בתקופת הניטור הראשונה מסבירות יותר נגיעות בתקופת 

תנה מסביר בשני המודלים. בעקרון הניטור הסופית. מספר דקות הנסיעה הוא מש

כשנוהגים יותר דקות, נוגעים יותר במסך הסמארטפון אבל ערכו של המקדם שואף לאפס. 

( השפעה על העלאת מספר Bלהשתייכות לקבוצת התערבות השקטת ההתראות )

הנגיעות בשני המודלים,  כנראה בשל העובדה שמספר הנגיעות של המשתתפים בקבוצה 

 האינטרקציה שלותר יחסית לקבוצות אחרות כבר מההתחלה. למשתנה זו היה גבוה י

על מספר הנגיעות חיובית השפעה ממוצע משך שיחות ההתראות עם ממוצע מספר 

, בעוד שממוצע משך השיחה לא נמצא משתנה מסביר בתקופת הניטור הראשונה בלבד

בשני המודלים. בתקופת הניטור הסופית נמצאה השפעה חיובית של ממוצע מספר 

יותר נגיעות. בנוסף, גם משך  –ההתראות על מספר הנגיעות,  יותר התראות שמתקבלות 

וצע בנסיעות ארוכות יותר מהממ –הנסיעה נמצא כמשתנה המשפיע על מספר הנגיעות 

מספר הנגיעות עולה. למשתנה זה יש השפעה חזקה יותר מאשר למספר דקות הנסיעה. 

 למשתנים סוציואקונומיים, כמו מין וגיל, אין השפעה על מספר הנגיעות בשתי התקופות.

 



359 
 

 

 

סיכום 6.10.4  

 

מדדים ה תשלושפרק זה עוסק בעיקר בהשוואת מאפייני הנגיעות, כפי שבאים לידי ביטוי ב

ולפי חמש  -ניטור ראשוני, התערבות, ניטור סופי  –ש התקופות של מצב נהיגה לפי שלו

קבוצות ההתערבות. בנוסף, מציג הפרק מודל לניבוי מספר הנגיעות הכולל לנהג בתקופת 

 הניטור הראשונית וההתחלתית.

השוואת מאפייני הנגיעות בוצעה בשתי צורות ניתוח: על בסיס כל נתוני הניטור של כל 

המשתתפים שנאספו במצב נהיגה וגם  רק על נתוני ניטור מזווגים,  כלומר רק על בסיס 

סה"כ  –פתוח   GPSנתוני הניטור של משתתפים שיש להם נסיעות בכל התקופות עם 

 שני הניתוחים דומות.משתתפים. המגמות המצטיירות מ 197

 ממוצע הנגיעות לדקה ירד באופן מובהק מתקופת הניטור הראשונה ערכו של מדד 

אך לערך  ,  ובתקופת הניטור הסופית נשאר דומה: ירד או עלה קצת,לתקופת ההתערבות

נמוך יותר מאשר בתקופת הניטור הראשונית.  תוצאה זו התקבלה בשתי צורות הניתוח 

. בקבוצת השקטת Aקבוצה  –, ובקבוצת הבקורת Dקבוצה -י בקבוצת המשוב האיש

תוצאה זו מתקבלת על בסיס הניתוח המזווג  – Cקבוצה  –ההתראות עם הודעה חוזרת 

אך על סמך כלל הנתונים ערכו של המדד בתקופת הניטור הסופית חוזר לערך גבוה יותר 

 –מאשר בתקופת הניטור הראשונה. בקבוצת השקטת ההתראות ללא הודעה חוזרת 

חין תוצאה זו מתקבלת על בסיס של כלל הנתונים אך בניתוח המזווג ניתן להב – Bקבוצה 

על פני שבועות, הקשורה כנראה לבעיה טכנית, אך בכל מקרה ערכו   דבשתית-במגמה דו

של המדד בתקופת הניטור הסופית נמוך יותר מאשר בתקופת הניטור הראשונה. יוצאת 

בה נצפית דווקא עליה, אם כי לא מובהקת,  -  Eקבוצה  –דופן היא קבוצת הממשק הקולי 

 ר הסופית, יחסית לתקופת הניטור הראשונה.בערכו של המדד בתקופת הניטו

( הוא בתקופה/בקבוצה )מתוך סך כל הנגיעותבתקופה/בקבוצה אחוז הנגיעות בעצירה 

אם כבר  ,בהבנת דפוסי הנגיעות. אין ספק שמבחינה בטיחותיתנוסף פרמטר חשוב 

כך  ,מתבצעות נגיעות, עדיף שהם יתבצעו כשהרכב בעצירה )למשל: רמזור, או פקק תנועה

שרצוי שאחוז הנגיעות המבוצעות בעצירה יהיה גבוה ככל האפשר. אחוז הנגיעות בעצירה 

 49%בתקופת ההתערבות וירד ל  56%, עלה ל51%בתקופת הניטור הראשונה היה 

בתקופת הניטור הסופית. מגמה זו של עלייה באחוז הנגיעות בתקופת ההתערבות וירידה 

בתקופת הניטור הסופי מאפיינת את כל קבוצות   בניטור הסופי עד לאחוז הנמוך ביותר

 ההתערבות )גם את קבוצת הבקורת(. 

 ךהעליה בתקופת ההתערבות נובעת כנראה מכך שהמשתמשים היו מודעים להתערבות א

כאמור, עדיף  –רצו בכל זאת לבדוק את הסמארטפון ולכן העדיפו לעשות זאת בעצירה 

בתקופת הניטור הסופית ישנה חזרה לאחוז, שיעשו זאת כשהרבב בעצירה ולא בתנועה. 

אפילו נמוך יותר, מאשר בתקופת הניטור ההתחלתית. יתכן שהסיבה לכך היא במשתנה 

הותק בנהיגה: שלושה חודשים בעולם של נהג צעיר זה המון זמן וכנראה הרגישו בטוחים 

 יותר לגעת במסך גם כשהרכב בתנועה.
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נותן  ביטוי למהירות הנסיעה בה בוצעו  -הירות מדד חזקה לנגיעות במ –נוסף חשוב  מדד

הנגיעות, כאשר ההנחה במחקר זה היא שנגיעה במהירות גבוהה מסוכנת יותר מנגיעה 

במהירות נמוכה. כאשר הנגיעה מבוצעת במהירות גבוהה הרכב עובר מרחק רב יותר 

מדד כדעתו של הנהג מוסחת ועוצמת הפגיעה במקרה של התנגשות חזקה יותר. ניתוח 

חזקה המתוקן לנגיעות במהירות בוצע על כלל הנתונים וגם על נתונים מזווגים.  בקבוצת 

בוצעו פחות נגיעות  -שני הניתוחים מראים על אותה תוצאה   -Dקבוצה  –המשוב האישי 

 -במהירות גבוהה בתקופת ההתערבות ומגמה זו בעקרון נשמרה בתקופת הניטור הסופית

 במהירות גבוהה, יחסית לתקופת הניטור הראשונה. כך שבוצעו פחות נגיעות 

בוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה בתקופת  -  B קבוצה -ת השקטת ההתראות קבוצב

ההתערבות אך חלה עליה בתקופת הניטור הסופית לרמה גבוהה אפילו יותר לפי הניתוח 

לפי הניתוח על כלל הנתונים, ולרמה נמוכה יותר מאשר בתקופת הניטור ההתחלתית 

שני הניתוחים מראים  -  C קבוצה -ת השקטת ההתראות עם הודעה חוזרת קבוצהמזווג. ב

על מגמות שונות במקצת אך ניתן להסיק ולומר שלא היה שינוי במספר ובאחוז הנגיעות 

שגם בה,  – Aקבוצה  –שבוצעו במהירות. מסקנה דומה ניתן להסיק על קבוצת הבקורת 

המחקר בכל הנוגע לנגיעות במהירות לא היו גדולים. בקבוצת השינויים שחלו במשך 

שני הניתוחים מראים על תוצאה זהה:  בתקופת הניטור  – Eקבוצה  –הממשק הקולי 

הסופית בוצעו, בניגוד לרצוי,  יותר נגיעות במהירויות גבוהות יחסית לתקופת הניטור 

 בתקופת הניטור הסופית.  הראשונה. זאת ועוד, אחוז הנגיעות בעצירה היה נמוך יותר
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 . סיכום ודיון7
 

פרק זה מסכם את הרציונל למחקר, חשיבותו וחדשנותו, מציג את התוצאות העיקריות  ודן 

בשלבי ההכנה בהסברים אפשריים לכך, הן על בסיס ניתוח כמותי, איכותני, וממצאים שעלו 

 לניסוי השטח. כמו כן מציג הפרק את מגבלות המחקר והמלצות.

 

 בעיית היסח הדעת בקרב  נהגים צעירים 7.1 
 

היסח דעת בנהיגה, כלומר,  הסטת תשומת הלב של הנהג  ממטלת הנהיגה  )המשימה 

 העיקרית(, לפעילויות אחרות הינו אחד הגורמים המובילים, יחד עם מהירות ואלכוהול,

היסח דעת בנהיגה עקב שימוש בטלפונים ניידים חכמים   .לתאונות דרכים קטלניות וקשות

מהווה גורם מדאיג באופן מיוחד בבטיחות בדרכים:  השימוש במכשירים  –סמארטפונים  –

אינטנסיביות,  גדל בקצב מהיר, ומערב סוגים שונים והן מבחינת ההיקף האלה, הן מבחינת 

גדל עוד יותר הסיכון להתרחשות  ,ידני, ויזואלי וקוגניטיבי. כתוצאה :של היסח דעת, לדוגמא

 תאונות דרכים. 

הופך עם ההתקדמות הטכנולוגית  פונקציות רבות  נוספות לטלפון הנייד  והשימוש בהן 

פעילות ותקשורת  :אינטנסיבי ונפוץ יותר מאשר  הפעולה ה"מסורתית" של שיחה. לדוגמאל

אלקטרוני, גלישה באינטרנט.  פונקציות אלו דורשות רמת קשב ברשתות חברתיות, ניווט 

גבוהה יותר מאשר טלפונים ניידים של הדורות הקודמים ולכן מגבירות  את הסיכוי להיסח 

דעת. כתוצאה, גדל היסח הדעת הקוגניטיבי ובנוסף עלול לגדול גם היסח הדעת החזותי, 

 השמיעתי והידני. 

רים נוטים  להשתמש בטלפון הנייד החכם יותר מכל קבוצת צעילפי נתונים של דווח עצמי, 

ההשפעה השלילית של היסח הדעת של נהגים צעירים  כתוצאה משימוש . גיל אחרת

במספר  אוששה )כמו ההשפעה השלילית על אוכלוסיית הנהגים בכלל( בטלפונים ניידים 

נמצא כי זמני התגובה לאירועים   , רובם נעשו באמצעות סימולטור בתנאי מעבדה. מחקרים

, נמדדה שונות גבוהה במיקום באופן משמעותימתארכים נהיגה ומסוכנים בזמן קריטיים 

גדל  הרכב בנתיב הנסיעה ובעקבות כך נצפו באופן מובהק יותר סטיות מנתיב. כך, 

  גם הסיכון לתאונה. משמעותית 

תמשים מאסיביים בטלפון הנייד השילוב שנוצר אצל הנהגים הצעירים בהיותם, מחד, מש

ביותר, יוצר החכם,  ומאידך, קבוצת אוכלוסייה שמעורבותה בתאונות דרכים היא הגבוהה 

נהגים צעירים, כמו רוב האוכלוסייה, מודעים לסיכון זה אך . תבעיה בטיחותית מהותי

 והזמינות הטכנולוגיים השינוייםלאור  .להשתמש בסמארטפוןהפיתוי מתקשים לעמוד בפני 

 Smartphone)לסמארטפון  להתמכרות בנוגע מחקריות עדויות מצטברות, וגוברת ההולכת

Addiction) מאופיינת בהתנהגות  זוהתמכרות . ייחודיים מאפיינים בעלת מובחנת כתופעה

ובנהיגה, מהווה כאמור,  .בדיקה כפייתית ובתלות אשר פוגעת בתפקוד היום יומי התקיןשל 

 חמורה.בעיה בטיחותית 
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 מטרה וחדשנות 7.2
 

הערכת רמת ודפוסי השימוש של נהגים צעירים בסמארטפון ובחינת מחקר זה עוסק ב

השפעת טכנולוגיות, פזיאביליות ומקובלות, המסייעות לצמצומה. בעוד שדיווח עצמי הוא 

כמעט המקור היחידי במחקרים להערכת היקף השימוש, וסימולטור בתנאי מעבדה הוא 

רי לבחינת השפעת השימוש על התנהגות הנהג, מחקר זה מציג גישה חדשנית:  הכלי העיק

ההערכות ובחינת ההשפעות מתבצעות באמצעות טכנולוגיה המנטרת את דפוסי השימוש 

בכך, מציג המחקר טרמינולוגיה   הנגיעות במסך הסמארטפון. מאפייניבדגש על  בפועל

וגישה חדשה שמתייחסת למגוון הפעולות שמתארות "התעסקות" עם הטלפון בנהיגה כמו: 

מדדים  הקלדת מסרונים, שליחתם, כתיבת הודעות ברשתות חברתיות וכו'. בנוסף, גובשו 

 ותהתערבוי של והאפקטיביות בחינה בפועל של  הישימותמאפייני הנגיעות, ובוצעה  להצגת

 בסמארטפון במהלך הנהיגה. השימוש להפחתת שונות

באופן ישיר לסיכון גבוה לתאונה. למרות שהמחקר  ותקשור מאפייני הנגיעות בסמארטפון

גיעות מסך לבין עליה בסיכון לתאונה, ניתן דפוסי ההנוכחי אינו מייחס קשר סיבתי בין 

ההנחה  יו אינן על הכביש.בוודאות לומר כי כאשר הנהג נוגע במסך הטלפון הנייד, עינ

הנגיעות מתבצעות מספר הנגיעות רב יותר ובמחקר הינה שסיכון זה גבוה יותר כאשר 

כאשר הנגיעות מבוצעות באפליקציות מסרים חברתיות תנועה ובנוסף, כשהרכב ב

 המערבות היסח דעת ידני, ויזואלי, וקוגניטיבי.

(  64%בנים ) 147נהגים צעירים,  260הבחינה בפועל התבצעה בניסוי שטח ייחודי בהיקפו: 

  19.4 , כאשר הגיל הממוצע היה17-23בגילאי   מכל קצוות הארץ, (36%בנות ) 113ו 

((SD=1.7 ..גיוס המשתתפים התבצע   נתונים אלה בחלוקה לבנים ובנות זהים לחלוטין

חברים,  –גיוס באמצעות "חבר מביא חבר"  –פרטי ים: האחד, בשני ערוצים עיקריים ומקביל

ומשיבים לסקר האינטרנטי שהביעו את רצונם להשתתף בניסוי השטח. מכרים, עמיתים, 

 מועל הגיוס למחקר פורס יםפוסטכאשר  –השני, באמצעות הרשת החברתית פייסבוק 

צים וכלל מספר שלבים . תהליך הגיוס היה זהה בשני הערובעמוד הפייסבוק של אור ירוק

 ProtextMe®  סידרתיים. כל משתתף נהג במשך ארבעה חודשים עם אפליקציה בשם 

 שהותאמה במיוחד למחקר ומנטרת את דפוסי השימוש בסמארטפון בזמן נהיגה. 

הנתונים שנאספו במחקר זה מרשימים בהיקפם גם יחסית למחקרים נטורליסטיים: נאספו 

 84%-נסיעות. ב  34,500 -שעות נהיגה שבוצעו בקירוב ב 10,000בו נתונים על כמעט 

במכשיר הסמארטפון היה פתוח, כך שהתקבל מידע גם לגבי המהירות   GPSמהנסיעות ה 

 בעת הנגיעה במסך.

תקופת הניטור הראשונה )כחודש(,  תקופת המחקר הכוללת חולקה לשלוש תקופות:

תקופת ההתערבות  –ותקופת הניטור הסופית )כחודש( כללה רק ניטור. תקופת הביניים 

)כחודשיים( התחילה בתום תקופת הניטור הראשונה ובסיומה התחילה תקופת הניטור 

הסופית.  החלוקה לשלוש התקופות הללו: ניטור ראשוני, התערבות, וניטור סופי מאפשרת 

 ענות על מספר שאלות מחקר:ל

 ?מהם דפוסי השימוש של נהגים צעירים בסמארטפון בזמן נהיגה 

באיזה אפליקציות משתמשים : דפוסי השימוששאלה זו מתייחסת בעיקר למאפייני 

וכו'. במסגרת שאלה זו בזמן נהיגה באיזו מידה, מתי )עצירה, נהיגה במהירות(, 
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לדפוסי השימוש המדווחים ע"י הנהגים  מושווים דפוסי השימוש המנוטרים בפועל

 ונבחן הקשר בינם לבין משתנים סוציואקונומיים ואישיותיים.

 

  האם וכיצד טכנולוגיות להפחתת היסח דעת משפיעות על דפוסי השימוש של נהגים

 צעירים בסמארטפון בזמן נהיגה? 

)למשל,  בשאלה זו נבחנים בפועל דפוסי השימוש בסמארטפון תחת טכנולוגיות שונות

ממשק קולי, השקטת צלילי התראות נכנסות והעלמת חלונות קופצים(. גם במסגרת 

שאלה זו מושווים דפוסי השימוש המנוטרים בפועל לדפוסי השימוש המדווחים ע"י 

הנהגים על השפעת הטכנולוגיות השונות ונבחנת השפעתם של משתנים 

 סוציואקונומיים ואישיותיים.

 שימוש בסמארטפון לאחר שהסתיימה  ההתנסות הטכנולוגית האם יש שינוי בדפוסי ה

 להפחתת היסח הדעת?

 שאלה זו בוחנת למעשה מהן השלכות ההתערבות לטווח ארוך, אם בכלל.

יש לציין בנוסף לחלק הכמותי החדשני, המחקר משלב גם שאלונים שחולקו בתחילת 

 בית את  ממצאי המחקר.ובסיום המחקר וניתוח איכותני על מנת להבין ולפרש בצורה מיט

 

 ההכנה לניסוי השטחממצאי תהליך  7.3
 

 בקרב אינטרנטי סקרו מטרת תהליך ההכנה לניסוי השטח היתה להעריך קבוצות מיקוד

את דפוסי השימוש בסמארטפון בנהיגה ובעיקר את הנכונות להתנסות  היעד קהל

  .השטח ניסוי את יעליל מנת על וזאתבטכנולוגיות 

 20שיטת איסוף הנתונים היתה איכותנית וכללה שלוש קבוצות מיקוד עם בקבוצות המיקוד 

הנושאים שנבדקו כללו ניסיון להבין את . 16.5-18נערות(, בגילאי  8-נערים ו 12בני נוער )

תפיסת חשיבות הזמינות של בני הנוער כלפי משפחה, חברים ואחרים, בין אם בכלל או 

כן את התפיסה שלהם של הסחת דעת בנהיגה ומתי ובאלו נסיבות בטלפון הנייד בפרט, ו

טכנולוגיות השונות שנבדקו כאפשרות לניסוי בהוא קורה. קבוצה נוספת של שאלות עסקה 

בממשק שהן כוללות ובעמדות של המשתתפים כלפיהן, לרבות חסמים ותמורות.  השטח,

בטכנולוגיה ותמריצים עוד נשאלו משתתפי קבוצות המיקוד על דפוסי השימוש שלהם 

 אפשריים להשתתפות בניסוי.

ממצאי קבוצות המיקוד מעלים כי בני הנוער עושים שימוש במגוון רחב של אפליקציות 

במהלך הנהיגה, חלקן עם פוטנציאל להסחת דעת גבוהה יותר וחלקן פחות. עם זאת, עלה 

ת מסוימות ולא כי לצורך תקשורת עם אנשים אחרים לעיתים מקובל להשתמש באפליקציו

באחרות. למרות שמשתתפי קבוצות המיקוד הצהירו, בחלקם, כי לא חשוב להם להיות 

זמינים לכולם בטלפון הנייד, דוגמאות רבות שהעלו העידו על החשיבות שבזמינות ועל 

פעולות שונות שהם נוקטים כדי להיות זמינים. הזמינות נתפסה כנורמה מקובלת, ודווקא 

 כי יעדיפו שלא להיות זמינים בנהיגה נתפסו כחורגים מהנורמה. בני נוער שהצהירו

בדיון על פתרונות אפשריים להפחתת הסחת הדעת מהטלפון הנייד בנהיגה בני הנוער היו 

חלוקים בנוגע לאפשרות טכנולוגית להפחית את הסחת הדעת בנהיגה, בטענה כי אם הדבר 

( של הטלפון הנייד, הם יעדיפו לא להשתמש ואפילו Usefulnessיפגע להם בשימושיות )
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 Bazzלהסיר את הטכנולוגיות. הטכנולוגיות שנבחנו בקבוצות המיקוד כללו שלושה סוגים: 

  - ProtextMeממשק קולי, אפליקציה המאפשרת תיפעול של הטלפון באמצעות  –

,  Drive First/Safely Goהמשתיקה התראות ומאפשרת שימוש רגיל בטלפון,אפליקציה 

 החוסמת שימוש בטלפון הנייד למעט אפליקציות "מותרות". 

 המאפשרתממצאי קבוצות המיקוד העלו כי הטכנולוגיה שנתפסה כמלהיבה ביותר היתה זו 

(. עם זאת, עלו חששות רבים לגבי ההיתכנות הטכנולוגית שלה, המגבלות Bazzממשק קולי )

ציה שנתפסה כהכי פחות מתאימה היתה שהיא עשויה להציב למשתמשים ועוד. האפליק

Safely Go/Drive First דבר  –, זאת בשל חסימת השימוש באפשרויות שונות בטלפון הנייד

שנתפס על ידי מרבית המשתתפים בקבוצות המיקוד כפגיעה קשה ולא מקובלת בשימוש 

די הודעה אוטומטית שנשלחת לשולחי ההודעה כ -החוזרת בטלפון הנייד. אפקט ההודעה 

הן מהזווית  ,זכתה לתגובות מעורבות לחיוב ולשלילה  -להתריע שהמשתמש נמצא בנהיגה

 של הנהגים והן מהזווית של שולחי ההודעות. 

חן את דפוסי השימוש של נהגים צעירים האינטרנטי שבוצע מאוחר יותר ב הסקר

יקים בסמארטפון בזמן נהיגה, עמדותיהם כלפי הסחת דעת הנגרמת בשל כך ומציאת אפ

מקובלים ואפקטיביים להפחתת הסחת הדעת בנהיגה. כמו כן, נבדקה מידת המקובלות 

נהגים צעירים  766בקרב הסקר נערך והנכונות ליישום פתרונות טכנולוגיים ספציפיים. 

 . 17-22בגילאי  

ניווט, שיחות, מוסיקה  -השימושים הנפוצים בסמארטפון בזמן הנהיגה בקרב צעירים הינם 

. לדעת המשיבים ווטסאפ היא האפליקציה עליה יהיה לנהגים צעירים הכי קשה וווטסאפ

מהמשיבים חושבים  80% -לוותר בזמן נהיגה. בהתייחס לשימוש בווטסאפ בזמן נהיגה, כ

סוברים כי שימוש בווטסאפ בנהיגה יכול לפגוע אך  20% -שזה פוגע בבטיחות, עם זאת, כ

עולה מהסקר, תפיסת הבטיחות לגבי השימוש יכול גם להיעשות בצורה בטוחה. כפי ש

סבורים כי ניתן להשתמש בווטסאפ ובו זמנית לנהוג בצורה  20% -בווטסאפ בנהיגה )כ

בטוחה( והעובדה שהמשיבים מדווחים כי עושים שימוש בינוני בווטסאפ בנהיגה אך יחד עם 

יגה,  מלמדים על זאת, שחבריהם ומכריהם עושים בו שימוש נרחב ולא יוותרו עליו בזמן נה

  תופעה מדאיגה.

מהמשיבים  25%בתשובה לשאלה האם קוראים או כותבים הודעות בזמן נהיגה נמצא כי 

גם קוראים את רוב ההודעות שנשלחות אליהם וגם כותבים הודעות מיוזמתם בזמן נהיגה. 

נמצא כי לצעירים קשה יותר להתאפק לקרוא הודעות בזמן נהיגה מאשר להתאפק לכתוב 

 ודעות, וכמו כן, יותר מגיבים להודעות מאשר יוזמים אותן.ה

נבחנו מספר אפשרויות לשימוש בטכנולוגיות או אפליקציות שמטרתן הפחתת הסחת דעת 

אפ, הקראת הודעות -השתקת צלילי התראות נכנסות, הסתרת תצוגת פופבנהיגה. ביניהם, 

אוטומטית שהנמען בנהיגה, באמצעות ממשק קולי, אפשרות למתן פקודות קוליות, הודעה 

צמצום כמות שיחות, הפחתת אפשרות להקליד הודעות, הפחתת אפשרות לקרוא הודעות, 

הפחתת שימוש ברשתות חברתיות וצמצום מספר האפליקציות / תכונות הזמינות בזמן 

נמצא כי קיימת נכונות גבוהה יחסית להתנסות באפליקציות להפחתת היסח דעת  נהיגה.

סות על ממשק קולי. כמו כן, בנוגע להודעה אוטומטית חוזרת, מרבית בנהיגה המבוס

( סבורים שהודעה  "אני בנהיגה ואינני יכול לענות כרגע" תתקבל בהבנה 86%המשיבים )

( לא היו שולחים הודעות לחבר אם היו יודעים 80% –ע"י צעירים. בנוסף, רוב משיבים )כ 

מידע לנהגים צעירים   -משוב שא חשוב. לגבי שהוא נוהג אך כן היו מתקשרים במידה והנו
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קיימת אדישות בקרב המשיבים, הם הביעו  - על אופן השימוש שלהם בסמארטפון בנהיגה

קבלת כל סוגי המידע שהוצגו בפניהם. ממצאי הסקר מראים כי בעניין במידה בינונית 

ת השיחות האופציה של טכנולוגיות להגבלת הקלדה וקריאה של הודעות והפחתה של כמו

 פחות מועדפת על נהגים צעירים. 

 

 קבוצות ההתערבות 7.4
 

בסיס בממצאים  שעלו בשלב ההכנה הוחלט לא לכלול בניסוי השטח התערבות על 

שונות בטלפון ההשימוש באפשרויות את  וסמותחה, Safely Go/Drive First טכנולוגית מסוג

ומשיבי הסקר האינטרנטי דבר שנתפס על ידי מרבית המשתתפים בקבוצות המיקוד  –הנייד 

 כפגיעה קשה ולא מקובלת בשימוש בטלפון הנייד.

 בתקופת ההתערבות חולקו המשתתפים לחמש קבוצות:

A. CONTROL 

 משתתפים. 64קבוצה זו כללה  רק מנוטרת )גם בתקופת ההתערבות(. –קבוצת ביקורת 

B. SILENCING OF NOTIFICATIONS 

 שליחת הודעה חוזרת.ללא   צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש

קבוצה זו כללה  .ProtextMe ההתערבות בוצעה באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה

 משתתפים. 48

C. SILENCING OF NOTIFICATIONS + AUTO RESPONSE  

חוזרת שליחת הודעה  עם צליל התראות וחסימת חלונות קופצים מכל סוג קטתהש

נוסח ברירת המחדל של ההודעה החוזרת: אני ב"מצב  .WhatsApp ו לשולחי הודעות סמס

 ההתערבות בוצעה באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה נהיגה". כשאתה נוהג, תנהג.

ProtextMe.  משתתפים. 55קבוצה זו כללה 

D. PERSONAL FEEDBACK 

+ דיון. השיקוף בקבוצת המשוב האישי שוקפו למשתתפים חלק מנתוני הניטור האישיים 

דיון נעשה ומעת לעת מחוקר מצוות המחקר  יזומה  WhatsAppנשלח מדי שבוע בהודעת 

 משתתפים. 45קבוצה זו כללה עם המשתתף במידע ששוקף.  טלפוני מכוון מטרה

E. VOICE INTERFACE 

ממשק קולי המאפשר לנהג להאזין ולהגיב לתוכן המתקבל במכשירו )הודעות טקסט 

ההתערבות בוצעה  ( באמצעות פקודות קוליות, ללא נגיעה במסך.WhatsAppוהודעות 

 משתתפים. 48קבוצה זו כללה  .Bazz באופן אוטומטי באמצעות האפליקציה

 תוצאות ניסוי השטח  7.5
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מדדי הניטור 7.5.1   

 

 נבחנו בשלושה מדדים שהוגדרו במחקר: תוצאות הניטור 

במטרה לאפיין את דפוסי הנגיעות בסמארטפון עיקריים נתוני הניטור נבחנו בשלושה מדדים 

  של המשתתפים:

 ממוצע נגיעות לדקהמדד א. 

מדד המחושב לפי סכום מספר הנגיעות בנסיעה חלקי משך הזמן של הנסיעה. כך הוא ניתן 

משתתף מסויים, עבור תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות מסויימת.  לחישוב עבור

מספר הנגיעות של משתתף מסוים בנסיעה מסוימת חלקי משך הזמן של אותה למשל, 

סך הנסיעות של המשתתף חלקי משך הזמן של בתקופה מספר הנגיעות של משתתף , נסיעה

 באותה תקופה, וכו'. 

 קמ"ש( 5בנסיעה )במהירות מעל ממוצע נגיעות לדקה מדד ב. 

סכום מספר מחושב רק על סמך הקמ"ש(  5ממוצע נגיעות בנסיעה לדקה )מהירות מעל 

ולא מתייחס לנגיעות קמ"ש חלקי משך הזמן של הנסיעה  5במהירות מעל נגיעות בנסיעה ה

ניתן לחישוב עבור  ברמזור, פקק וכו'(.-קמ"ש  5בזמן עצירה )כלומר, במהירות נמוכה מ 

משתתף מסויים, עבור תקופה מסויימת, עבור קבוצת התערבות מסויימת  וכו' באופן דומה 

 למדד ממוצע נגיעות לדקה.

, כלומר, מהו אחוז הנגיעות אחוז הנגיעות בעצירהלעיתים מוצג מדד תחליפי המציג את 

קמ"ש  עבור משתתף מסויים, עבור  5-שבוצעו כאשר הרכב היה במהירות של מתחת ל

 מסויימת, עבור קבוצת התערבות מסויימת,  וכו'. תקופה 

 היה פתוח.  GPS מדד זה ניתן לחישוב רק עבור נסיעות בהן  ה  

 מדד חזקה לנגיעות במהירותג. 

מתבצעת במהירות במסך הסמארטפון היא שככל שהנגיעה בהגדרת מדד זה הנחת היסוד 

מסוכנת  קמ"ש 80גבוהה יותר הסיכון הבטיחותי שבה גבוה יותר. כלומר, נגיעה במהירות 

 Elvik  מותאם ל נעשה באופן  החזקהחישוב מדד קמ"ש.  20נגיעה במהירות של יותר מ

פיתח מדד סיכון שמחשב את השינוי ברמת הסיכון של הנהגים )הרוגים, אשר ( 2009)

גם מדד זה ניתן לחישוב רק מהירות הממוצעת. העים קל( כפונקציה של פצועים קשה ופצו

 היה פתוח.  GPS עבור נסיעות בהן ה 

מדדים אי וג' נותחו בשני אופנים: האחד, על בסיס כל נתוני הניטור והשני, לפני נתונים 

פתוח   GPSמזווגים, כלומר, רק על סמך נתוני הניטור של משתתפים שיש להם נסיעות עם 

כל תקופות ההתערבות. בסיס הנתונים בניתוח המזווג קטן יותר )אבל כולל בכל קבוצת ב

ממספר המשתתפים הראשוני שהוקצה לקבוצה,  אך ההשוואה  60%התערבות לפחות 

מדויקת יותר. זאת כיוון שסביר להניח שמשתתפים שאין להם נסיעות בכל התקופות גרמו 

 בוצות מסויימות,להטייה של חלק מהמדדים בתקופות או בק
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יש לזכור שמדדים אלה הינם מבחינת נסיון חדשני להעריך את מאפייני הנגיעות כאשר כל 

אחד מהם מציג היבט בטיחותי אחר. מדדים אלו משלימים זה את זה במטרה לתת את 

התמונה הכוללת. אין ספק ששיפור בטיחותי מושג כאשר ממוצע הנגיעות לדקה יורד 

הטלפון(, אחוז הנגיעות המבוצעות בעצירה עולה )אם כבר נוגעים )"מתעסקים" פחות עם 

לפחות שיעשו זאת כשהרכב בעצירה(, ומדד חזקה לנגיעות במהירות יורד )כלומר, אם כבר 

נוגעים כשהרכב בתנועה, עדיף שזה יעשה במהירות נמוכה(. כאשר המדדים אינם מתנהגים 

 באותו כוון רצוי יש לנסות להבין מה גרם לכך. 

.  (SD=1.4) לדקהנגיעות  1.6מראות ממוצע של  תקופת הניטור הראשונההתוצאות של 

פעמים במסך  30-דקות נהגים צעירים נוגעים כ 17-כלומר במהלך נהיגה טיפוסית של כ

נסיעות  11,528במהלך תקופה זו ביצעו משתתפים ש 254הסמארטפון. זאת על סמך 

 1.2מראות ממוצע של  תקופת ההתערבותהתוצאות של   שעות נהיגה. 3,304הכוללות 

 13,177 משתתפים שביצעו במהלך תקופה זו 203. זאת על סמך  (SD=1.2) לדקהנגיעות 

מראות ממוצע  תקופת הניטור הסופיתהתוצאות של  שעות נהיגה 3,792נסיעות הכוללות 

מהלך תקופה זו בביצעו משתתפים ש 220. זאת על סמך  (SD=1.4) לדקהנגיעות  1.3של 

 . שעות נהיגה 2,621נסיעות הכוללות  9,744המשתתפים 

בתקופת ההתערבות  (pvalue<0.01)תוצאות אלו מראות על מגמת ירידה מובהקת 

כלומר, ממוצע הנגיעות לדקה   .יחסית לתקופת הניטור הראשונהובתקופת הניטור הסופית 

שנשמרה במהלך , ירידה ההתערבותירד באופן מובהק מתקופת הניטור הראשונה לתקופת 

בכל הקבוצות )כולל קבוצות יש לציין כי בתקופת ההתערבות   תקופת הניטור הסופית.

בקרב  קבוצת ו ערכים נמוכים יותר מאשר בתקופת הניטור הראשונהנמצאו הבקורת( 

בקבוצת השקטת  (.נגיעות לדקה בלבד 0.9) הנמוך ביותרהוא היה ( Dהמשוב האישי )

( תוצאה זו מתקבלת על בסיס הניתוח המזווג אך על סמך Cעם הודעה חוזרת ) ההתראות

כלל הנתונים ערכו של המדד בתקופת הניטור הסופית חוזר לערך גבוה יותר מאשר בתקופת 

( תוצאה זו מתקבלת Bהניטור הראשונה. בקבוצת השקטת ההתראות ללא הודעה חוזרת )

על פני   דבשתית-וג ניתן להבחין במגמה דועל בסיס של כלל הנתונים אך בניתוח המזו

שבועות, הקשורה כנראה לבעיה טכנית, אך בכל מקרה ערכו של המדד בתקופת הניטור 

 הסופית נמוך יותר מאשר בתקופת הניטור הראשונה.

(, בה נתונים אלה אינם קיימים עבור תקופת Eיוצאת דופן היא קבוצת הממשק הקולי ) 

כי לא מובהקת, בממוצע הנגיעות לדקה בתקופת הניטור  ההתערבות אך יש עליה, אם

הסופית יחסית לתקופת הניטור הראשונה. תוצאה זו מתקבלת גם על סמך כלל הנתונים 

 וגם על סמך הנתונים המזווגים בלבד.

 קמ"ש( היה הגבוה ביותר בתקופת 5אחוז הנגיעות בעצירה )כלומר, במהירות נמוכה מ 

כאשר העלייה התרחשה בכל קבוצות הנגיעות בתקופה זו(  מתוך סה"כ 56%ההתערבות ) 

בלבד מהנגיעות  49%הנמוך ביותר נמצא בתקופת הניטור הסופית, בה ההתערבות. האחוז 

בתקופה זו בוצעו כאשר הרכב היה בעצירה, אם כי דומה לתקופת הניטור הראשונה בה  

הירידה באחוז הנגיעות  בלבד מהנגיעות בתקופה זו בוצעו כאשר הרכב היה בעצירה. 51%

 בעצירה מתקופת ההתערבות לתקופת הניטור הסופית התרחשה בכל קבוצות ההתערבות. 

מדד חזקה שנותן ביטוי גם למהירות הנסיעה של הרכב כאשר בוצעה הנגיעה, מחזק הן על 

את השיפור של משתתפי קבוצת פי הניתוח המזווג -בסיס נתוני הניטור הכוללים והן על



369 
 

בוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה בתקופת ההתערבות ומגמה זו    -(  Dישי )המשוב הא

כך שבוצעו פחות נגיעות במהירות גבוהה, יחסית  -בעקרון נשמרה בתקופת הניטור הסופית

( נצפית מגמה מתונה של ירידה במדד Aלתקופת הניטור הראשונה. בקבוצת הבקורת )

בתקופת הניטור הסופית בוצעו יותר  –מת עלייה ( מגEלאורך זמן ובקבוצת הממשק הקולי )

נגיעות במהירות גבוהה מאשר  בתקופת הניטור ההתחלתית. לגבי קבוצות השקטת 

 ( המגמות אינן חד משמעיות. Bו  C ההתראות עם ובלי הודעה חוזרת )קבוצות 

מערבים שימוש במגע של המסך )אפילו עבור  בסמארטפוןסוגים שונים של שימוש 

מצביעים  הממצאים  ת טלפונית, המהווה פעילות חוקית בכל העולם(. יחד עם זאתהתקשרו

בוצעו תוך כדי שימוש בתקופות הניטור ( 46%45%-על כך, כי רב הנגיעות במסך )

בתקופת הפופולרית להתכתבויות. החברתית , האפליקציה WhatsAppבאפליקציית 

, אך עדיין היא היתה 35% בסך כל הנגיעות ל WhatsAppההתערבות ירד חלקה של 

, YouTube האפליקציה המשמעותית ביותר. חלקן של האפליקציות הבאות בתור:  

Facebook  וWaze  כל אחת.  יחד עם זאת יש לסייג את התוצאות ולזכור  8%עומד על כ

שלאורך זמן ובמיוחד בניטור הסופי יש פחות מידע לגבי סוג האפליקציות, כנראה בשל 

 יותר. העובדה שבמערכות האנדרואיד המתקדמות יותר, הגדרות האבטחה מחמירות

הנסיעה. אולם, נראה כי במהלך כל מתרחשות ללא קשר למשך הנסיעה, נגיעות במסך 

. הסמארטפוןבתחילת הנסיעה )בעשירית הזמן הראשונה שלה(, בוצעו יותר נגיעות במסך 

דפוס זה יכול להיות מוסבר על ידי התנהגויות נפוצות כגון: הודעה על תחילת הנסיעה 

לות אלו נפוצות בפרט בתחילת וכתובת, וכו'. פע קלדתלאחרים, חיפוש אחר מוזיקה, ה

 נסיעה.

מעורבים בנהיגה  יותרצעירים נוטים להיות שנהגים הספרות המקצועית מכירה בכך בעוד 

 הסמארטפוןנגיעה במסך המחקר מצא כי בכל הקשור ב נהגות צעירות,מסוכנת בהשוואה ל

למרות שהבנות נטו לגעת יותר מהבנים במסך הסמארטפון, ההבדל לא  -במהלך הנהיגה

  .רהיה מובהק במהלך כל תקופות המחק

 

שאלונים  7.5.2  

 

בתחילת המחקר ובסיומו מילאו המשתתפים שאלוני דווח עצמי על דפוסי השימוש 

 בסמארטפון בזמן נהיגה ונשאלו גם על מאפייני אישיות שיכולים להשפיע עליהם. 

 מהשוואת ממצאי שאלוני הפתיחה והסיום בניהם ולנתוני הניטור עולות התובנות הבאות: 

, את כי הסמארטפון משמש אותם בזמן נהיגה בעיקר לצורך: ניווטהמשתתפים העריכו  .1

בפער  WhatsAppהגיעה אפליקציית בלבד למקום הרביעי . שיחות ומוסיקה ובידור

זאת בניגוד לממצאי הניטור שהראו על מרכזיותה  קטן יחסית מהמקום השלישי.

 . WhatsAppאפליקציית הבולטת של 

בהשוואה בין מספר הנגיעות שהתקבל מהניטור ובין מספר הנגיעות שהנהגים העריכו  .2

מזה  40%-בשאלון, נמצא שהנהגים העריכו בשאלון מספר נגיעות ממוצע הנמוך בכ

נמוך שנמדד בניטור. גם ערכו של החציון של מספר הנגיעות מהשאלון היה 

הם לא ם העריכו כי  המשתתפים כשליש ממספר הנגיעות מהניטור. -משמעותית 
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, בניגוד לממצאי הניטור שהראו על קמ"ש 60-נוגעים בטלפון במהירות של מעל ל

 קמ"ש. 100 -נגיעות שמתרחשות במהיריות שגבוהות מ

 שלהם הנגיעות מספר, בסמארטפון לשימוש מכורים שהם עצמם על שהעידו נהגים .3

 . יותר גבוה היה  בניטור  שנמדד כפי

בבדיקת הבדלים בין המינים נמצא שאין הבדל מובהק בין גברים לנשים במדד ממוצע  .4

אבל ברמת מובהקות בתקופת הניטור הראשונה נגיעות לדקה ונגיעות במהירות 

גבולית נמצא שנהגים ממין זכר נוטים להשתמש בסמארטפון יותר כאשר משקללים 

 את מהירות הנסיעה, כלומר, נוגעים יותר במהירות.

באמצעות  דיווחו על משכי נסיעה שבועיים גבוהים מאילו שנמדדו בפועלמשתתפים ה .5

 ., כלומר נוהגים פחות זמן באופן מובהק מאשר הזמן שעליו הם מדווחיםהניטור

 נמצא על תקופת ההתערבות בסמארטפון הנהגים המדווחים של השימוש בדפוסי .6

 שההתערבות הקבוצות שתי של הציונים ממוצע. השונות הקבוצות בין מובהק הבדל

 נמוך ( היהCו   B) חוזרת הודעה עם הודעות והשקטת הודעות השקטת היתה שלהן

 יותר מדווח מצומצם שימוש על שמעיד דבר, האחרות הקבוצות משלוש 8%-בכ

 ( וקבוצתE) הקולי הממשק משתמשי של הממוצעים. נהיגה בעת בסמארטפון

 אישי משוב שקבלה הקבוצה של ודומים. הממוצע ביותר הגבוהים ( היוA) הביקורת

(Dהיה ) הקודמות מהשתיים מובהק באופן שונה לא אבל נמוך יותר מעט . 

 בסמארטפון השימוש בדפוסי מובהקים הבדלים קיימים הסופית הניטור לגבי תקופת .7

 מסוג ההתערבות של הציונים ממוצע. הקבוצות ליתר הקולי הממשק קבוצת בין

 לא הקולי הממשק אפליקציית. הקבוצות מיתר מובהק באופן גבוה הקולי הממשק

 השימוש אופן את המירה אלא נהיגה בזמן בסמארטפון להשתמש מהנהגים מנעה

 המשתמשים של הלב תשומת את פחות להסית שאמורות קוליות והוראות להודעות

 הקולי בממשק משתמשי של יחסית הגבוה שהממוצע נראה מכך כתוצאה. מהנהיגה

 את להפחית להם גרם שלא, באפליקציה השימוש של השונה מהייעוד נבע

 .הסמארטפון על ההתעסקות

 העלייה עם שנוטר הנגיעות במספר עליה מגמת שיש נראה בנהיגה הוותק בבדיקת .8

 את. בסמארטפון יותר נוגעים בנהיגה יותר רב וותק בעלי נהגים כלומר.  בוותק

 מדד, נגיעות ממוצע, הנגיעות ניטור של המדדים בשלושת לראות ניתן הזו התוצאה

 .ש"קמ 5 מעל במהירות ובנגיעות חזקה

 

ניתוח איכותני 7.5.3  

 

 ולא חיובי כמשהו נתפס, במחקר ההשתתפות נושא הסחת הדעת בנהיגה, העלאת עצם

. ואפילו לדברי המשתתפים, רק לעצם ההשתתפות היתה השפעה על ההתנהגות מרתיע

 יכולות זה מסוג שתכניות כך על להעיד עשוי והדבר מזערית היתה שהתעוררה ההתנגדות

 . חיובי באופן יותר רחבים בקהלים גם להתקבל

. הטכנולוגי הממשק של, הקריטית אף – לומר יש, הרבה מהחשיבות להתעלם ניתן לא

 בשגרת פגיעה, בפועל פועל שהוא איך לבין יפעל שהממשק שמצופה איך בין פערים, תקלות

 משמעותית שפגעו כחוויות נתפסובשל הממשק הטכנולוגי  דעת הסחות ויצירת הנהיגה
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 התערבויות דווקא כי לטעון ניתן. המשתתפים של הטובה ובתחושה בניסוי בהשתתפות

 . פחות" אגרסיבית"ה שההתערבות בעוד, יותר חיובית בצורה ונזכרו נתפסו" רכות"

 מהטלפון שחרור של התחושה של, ההתערבות מקבוצות בחלק רק אם גם, שבלט נוסף דפוס

 היום בחיי הנייד הטלפון של מרכזי כך הכל המקום לגבי הרווחת לתפיסה אולי בניגוד. הנייד

 שבהתנתקות התועלות את גילו הם – שלהם מההתנסות שכחלק הרי, הנוער בני של יום

הזמינות סוגית הזמינות, גם בזמן נהיגה, חשובה מאוד לנהגים הצעירים. . הנייד מהטלפון

שהצהירו כי יעדיפו שלא להיות זמינים בנהיגה  כאלה נתפסה כנורמה מקובלת, ודווקא 

  נתפסו כחורגים מהנורמה.

 בטלפון שלהם השימוש היקף כמה עד אותם לימד מחקרשה דיווחומשתתפים מה חלק

 אותם לימד הניסוי כי שדיווחו היו, מנגד. להם חשוב הוא כמה ועד גבוה נהיגה בזמן הנייד

 לא .מרגישים שהם האינסופית הזמינות מתחושת ניתוק תוך, הנייד הטלפון בלי גם שאפשר

 רווח, ממשית תועלת של בתחושה אלא, חסם על התגברות או, מצדם בוויתור מדובר

 .בסמארטפון השימוש מאי כתוצאה

 ממושך, ארוך תהליך דורש התנהגותי שינוי. להשגה שקשה דבר הן התנהגותיות השפעות

 ההתנהגותיים השינויים על מלמדות התוצאות, זאת עם יחד אך .שלבים ומרובה

 להתמודד עתידית פעילות שעל החסמים על או לשקול מוכנים יהיו אולי שהמשתתפים

 ההשלכות והבנת ההחלטות קבלת, החשיבה, המודעות ברמת ההשפעות תפיסת. איתם

 .המשתתפים של האישי היום לסדר נושאים בהעלאת המחקר של הכוח על אותנו מלמדות

 בהן שהיתה תובקבוצ גם כאשר, טכנולוגיות התערבות שיטות על דגש שהמחקר שם מאחר

. בה תלות תפיסת פיתחו מהמשתתפים חלק, )בקורת ומשוב אישי( ניטור טכנולוגית  רק

 בחלק .הנייד בטלפון השימוש להפחתת ככלי טכנולוגיים בעזרים החשיבות את מדגיש הדבר

 החל הוא אבל, מהשינוי חלק נשמר -תקופת הניטור הסופית  – המחקר של האחרון

המשתתפים מ חלק, זאת עם. אחרת בצורהמקבוצות ההתערבות  אחת בכל – להתפוגג

 .המחקר לאחר ממשיך ואף נשמר שעברו השינוי כי טענו

 התפיסות היו התערבות קבוצת לכל, של ההתערבויות השונות וחסרונות יתרונות מבחינת

 והמחקר מובנה התערבות היתה לא שבהם, הביקורת קבוצת בקרב משתתפי. לה הייחודיות

 האישי המשוב משתתפי בקרב. הניטור בתחושת שהרגישו השינוי את תלו, לשלבים חולק לא

 ותחושת לנתונים ופרופורציות משמעות מתן כללו הנתפסים היתרונות, המדדים על

 של, לכאורה, הנתפסת התועלת לחוסר בעיקר התייחסו החסרונות כאשר וגאווה מוטיבציה

, ההתראות השקטת משתתפי בקרב. דיווח בקובץ המדדים שליחת מול אל הטלפון שיחת

 ההתראות צלילי השתקת בעצם הדעת והסחת הפיתוי למניעת התייחסות היתרונות

 טענו מהם כשחלק, כחיסרון גם נתפס זה יתרון, מנגד. חדש למצד אותם שחשפו, וההודעות

 שהם במקרים מאשר יותר הטלפון את יזום באופן לבדוק לאחרים לגרום עשויה שההשתקה

 נתפסה , שנוספה להשקטת ההתראות, החוזרת ההודעה. והתראות הודעות מקבלים

 מצד כאשר, קונטרווורסלים ממצאים את העלו הקולי הממשקמשתתפי קבוצת  .כמיותרת

 את העלו, שני מצד אך, לשימוש עוזר שהוא וטענו הקולי מהממשק מאוד התלהבו אחד

 ומגדיל ההודעות רוב את דוחף שהוא בכך דעת להסחת וגורם פוגע דווקא הוא כי הטענה

 . הפיתוי את

 פחות משמעותיים חלקם, כחסרונות ותקלות טכניים קשיים הועלו ההתערבות קבוצות בכל

 הכי היו ההתראות השקטת שמשתמשי היה נראה, הקבוצות שלוש מבין. יותר וחלקם
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 הפתרון על כללי באופן נשאלו כאשר. הלאה האפליקציה עם להמשיך מוכנים והיו מרוצים

, טכנולוגיים פתרונות של שורה במחקר המשתתפים הזכירו, מבחינתם האידיאלי

 .כלכליות וסנקציות חקיקה, חינוך, אפליקציות

 

 מגבלות המחקר 7.6
 

 למחקר זה שלוש מגבלות עיקריות:

בעיקר מקרב עוקבי  הגיעו אשר צעירים  מנהגים מורכב המדגם  – ייצוגיות המדגם .1

ומפניות אישיות של צוות המחקר ועובדי אור ירוק  ירוק אור של  Facebookה עמוד ה 

ולכן אין  בדרכים לבטיחות מודעות גבוהה יותר  לאוכלוסייה אל מכרים. ברור כי 

לראות למדגם כמייצג את אוכלוסיית הנהגים הצעירים במדינת ישראל. יחד עם זאת, 

בשל גודל המדגם ניתן להניח שתוצאות דומות היו מתקבלות אצל נהגים צעירים 

מוך של שיהיו מוכנים להתקין אפליקציות לבטיחות בדרכים. אחוז הפרישה הנ

( מהווה אינדיקציה נוספת לרצון להתנסות ולהתמיד 10%המשתתפים )פחות מ 

 בשימוש עם טכנולוגיות להפחתת היסח הדעת.

 

מכיוון שבמחקר נעשה שימוש בטכנולוגיה חדשנית מורכב  –חדשנות הטכנולוגיה  .2

כלומר,  את מידת האמינות  –שלה   potential functionalityה  להעריך את מידת 

מדידות של המשתנים שנעשו באמצעות האפליקציות.  בנוסף, מכיוון שלמשתמשים ב

היו מכשירי סמארטפון שונים וגרסאות מגוונות של מערכת ההפעלה אנדרואיד )חלק 

מהמשתמשים אף החליפו גרסאות ומכשירים במהלך המחקר( סביר להניח שהיתה 

מאפייני . יחד עם זאת מידה רבה של שונות במדידות שנעשו אצל משתמשים שונים

, וניתן לראות בכך הנהגים הצעירים בישראללנתונים על הנסיעות שתועדו תואמים 

עדות למהימנות לטכנולוגית. יש להדגיש שטכנולוגיות מהסוג בהם נעשה שימוש 

במחקר  עובדות רק על מערכות הפעלה אנדרואיד, אך אלה כיום המערכות המובילות 

 ונתח השוק שלהם עולה בהתמדה.  - 2016מהשוק העולמי ב 80% -

 

באופן ישיר תוארים במחקר קשורים "נגיעות במסך" המומאפייני של מספר  ים המדד .3

לסיכון גבוה לתאונה. למרות שהמחקר הנוכחי אינו מייחס קשר סיבתי בין מספר 

נגיעות מסך לבין עליה בסיכון לתאונה, ניתן בוודאות לומר כי כאשר הנהג נוגע במסך 

עם זאת, מדובר במדדים חדשניים, משלימים,  לפון הנייד, עיניו אינן על הכביש.הט

שהוגדרו לצורך המחקר במטרה לתאר את דפוסי "ההתעסקות" עם הסמארטפון ויתכן 

שאינם משקפים את התמונה כולה. למשל, הם אינם מפרידים בין קריאה לכתיבה, 

 אבחנה חשובה בכל הקשור להיסח דעת. 

 

 המלצות 7.7
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שבעידן בו  . מסתמןהחזון של "אפס נגיעות במסך בזמן נהיגה" הוא כנראה אינו מציאותי

נדרש יהיה להשקיע מאמץ רב בניסיון למצוא שיטות אשר יסייעו לצמצם את מספר אנו חיים 

הנגיעות במסך, ובפרט את הנגיעות הקשורות לאפליקציות של רשתות חברתיות, בידור 

ואפילו ברמה הבטיחותית, שימוש כה נרחב באפליקציות חברתיות בזמן נהיגה  .והתכתבות

למרות זאת מחקר חדשני וייחודי זה  מהווה נתון מדאיג ביותר.כשהרכב בתנועה ובמהירות 

 מראה ניצני אופטימיות.

.   Whats Upיש באופן כללי  ירידה בחלקה של טכנולוגית התערבות פעילה יש כאשר 

קטת התראות והשקטת התראות +הודעה חוזרת, יש ירידה בממוצע בטכנולוגית הש

 הנגיעות לדקה, אך לא חד משמעית ההשפעה על נגיעות במהירות. 

מדאיגה המגמה הברורה של העדר  .הודעות וכתיבת למענה ממשק קולי מהווה חלופה

להיבה אפליקציה זו נתפסה כמ –שיפור בכל מדדי הנגיעות. ייתכן ומה שגרם לכך זה הפער 

ביותר, אך בפועל ההתנסות היתה שונה. יחד עם זאת היא מעלה מספר תובנות מעניינות:  

 WhatsAppרוב ההודעות המתקבלות אצל הנהגים הצעירים הן הודעות מקבוצות ה

מהמקרים מסתפקים המשתמשים  68% -השונות.  בסה"כ, כשמתקבלת הודעה חדשה, ב

מהמקרים בוחרים לא  75%ם את ההודעה, ב בהקראת שם השולח בלבד, ובמידה ושומעי

להגיב. כלומר, כנראה הדבר החשוב להם ביותר הוא לוודא שלא פספסו משהו רלוונטי 

כנראה שהלחץ החברתי להגיב פחת מכיוון שעצם הקראת שם השולח ו/או ופחות להגיב. 

שני סימוני  –)כלומר   WhatsAppההודעה ע"י הממשק הקולי איננו נראה באפליקצית ה 

אפקט זה איננו מושג באמצעות ההודעה  נשארים בצבע שחור ואינם נצבעים בכחול(. √-ה

 החוזרת.

יש מגמת שיפור בהתנהגות  –מהווה התערבות שנתפסת עדינה ורכה  –הניטור לכשעצמו 

המודעות נשארת לטווח ארוך. כאשר לניטור עצמו מתווסף משוב אישי,  התקבל שינוי 

המדדים שהוצגו במחקר לא רק בתקופת ההתערבות אלא גם אחריה.  התנהגות בכל 

מתן חיזוקים ו קביעת יעדים לשיפורהמודעות מקבלת משמעות בעצם החשיפה לנתונים.  

 תורמים להעצמת ההשפעה החיובית ולשינוי התנהגות רצוי בטווח הקצר והארוך.חיוביים 

 

 

 

 

 

 

 

 


