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 תקציר 
 

מרבית הסחי הדעת מתרחשים בעקבות עיסוק במטלה המשנית וניכר כי ההיסח הוויזואלי הינו  
המשמעותי ביותר בירידה בביצועי הנהג במצבי השתלטות. העיסוק במטלה המשנית מושפע 

העניין שהיא יוצרת אצל הנהג. קיים חוסר מידע בספרות על מדרישות מטלת הנהיגה ומרמת 
השפעת המוטיבציה לביצוע המטלה המשנית על ביצועי הנהג. כמו כן, קיים חוסר בספרות בנושא  

 גורמי המוטיבציה השונים המשפיעים על תהליך קבלת החלטות בנוגע לפעילויות שאינן נהיגה.
 

לשימוש במטלה משנית בעת נהיגה חצי אוטונומית  מטרת המחקר הינה להעריך כיצד המוטיבציה
משפיעה על ביצועי הנהיגה. כמו כן, לבחון האם יש משמעות לכך שהמטלה המשנית היא יזומה מצד 

 הנהג או "נכפית" עליו. השערתנו כי המוטיבציה משפיעה באופן חיובי על הסחות הדעת.
 

. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות, כך  ל תקלותלאחר ניפוי ש מכל מגדר( 16נבדקים )  32-הניסוי כלל כ
קבוצת ה'מוטיבציה', והקבוצה   –שקבוצה אחת קיבלה תשלום עבור תשובות נכונות במטלה המשנית 

קבוצת ה'בלי מוטיבציה'. כל נבדק עבר שתי נסיעות, כך שבנסיעה אחת   –השנייה לא קיבלה תשלום 
הוצגה רק  במטלה השאלהו, המטלה המשנית היה 'יזומה', כלומר הנבדק בחר אם לבצע אותה

לאחר אישורו. בביצוע מטלה זו הנהג פעיל, בדומה למצב בנהיגה בו הנהג מחייג ומבצע שיחה 
אפ', כלומר השאלה קפצה ללא בחירת הנהג. -בהחלטתו. בנסיעה השנייה המטלה הייתה 'פופ 

חצית מהנבדקים  בביצוע מטלה זו הנהג סביל, בדומה למצב בנהיגה בו הנהג עונה לשיחה נכנסת. מ
אפ'. בעת נהיגה, המשתתפים היו מחוברים למערכת -התחילו עם נסיעת ה'יזום' ומחצית עם ה'פופ

הקלטה של נתוני   -. כל הדינמיקה של הרכב נרשמה לאורך כל הניסויECG -עקיבת תנועות עיניים ו 
 הסימולטור כגון האצה, בלימה, מהירות, מרחק מהרכב המוביל וכדומה.  

 
העיקריים שנבדקו הינם מספר התשובות הנכונות במטלה המשנית, מספר המבטים  המדדים 

במטלה המשנית בעת תרחיש מסוכן ומספר הסתות המבט של הנבדקים מהכביש בעת כניסה  
( השילוב בין 'פופ אפ' למוטיבציה היה הגבוהה 1לתרחיש מסוכן. התוצאות העיקריות הראו כי: )

אפ' משפיע באופן חיובי על מספר  -י מודל רגרסיה פואסוני, ה'פופ( לפ2ביותר עבור כלל המדדים. ) 
התשובות הנכונות וכן על מספר המבטים שאינם על הכביש בעת תרחישים מסוכנים. )רמת בטחון  

אפ'/יזום על מספר המבטים, אך  -( לפי מודל רגרסיה פואסוני, אין השפעה מובהקת ל'פופ3( )95%
 ים. יש השפעה מובהקת לתרחישים מסוימ

נמליץ לאפיון המטלות המשניות ברכב כיזומות, כלומר ללא קפיצת הודעות )למשל חסימת התראות  
ווטסאפ( אלא מענה רק מבחירה יזומה של הנהג. נוסף על כך, ניכר הבדל בין התרחישים השונים  

 במספר המבטים על המטלה המשנית ולכן נמליץ במחקר המשך לבחון הבדלים אלו ולהקטינם. 
 

 נהיגה, מטלה משנית, מוטיבציה, יכולת הערכת גורמי סיכון, תנועות עיניים.   מפתח: מילות
 
 

 


