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Abstract

Multitasking has become part of our lives. Our technological environment
not only enables preforming multiple tasks but even encourages it. Literature
reports that technology plays an important role in the life of the "Net
Generation" and that they multitask to a large extent. However, attitudes
towards multitasking are mostly negative and are based more on "gut feeling"
than on academic research. There is a need for more research about
technological activities and multitasking behaviors of the "Net-geners". This
research is a primary one, in which observations were made on two Israeli
teenagers in a technological environment during study and leisure time. The
observation showed that Israeli teens, like American teens, spend time in
social networks, listening to music and texting. The observation showed
much concurrent activity, but also showed different multitasking patterns
during leisure and study sessions. Mostly, when the different concurrent tasks
required attention, multitasking is actually linear task-switching.
Simultaneous multitasking occurs less often, usually when one task is active
and the other is passive. This seems to be an adaptive behavior that enhances
multitasking abilities. Gender differences where observed in the observations,
but this and the adaptive nature of the concurrent tasking require further
research with additional methods.
Keywords: multitasking, task switching, gender, net generation, media.

תקציר

 הסביבה הטכנולוגית שבה אנחנו.זמנית הפכה לחלק מחיינו-ביצוע משימות בו
 הספרות. אלא אפילו מעודדת אותה,זמנית-חיים לא רק מאפשרת פעילות בו
מדווחת על התפקיד המרכזי שמשחקת הטכנולוגיה בחייהם של הדור הצעיר
Roberts & Foehr, 2008,) משימות היא התנהגות נפוצה וחשובה עבורם-ושריבוי
המשימות היא- הגישה כלפי ריבוי, עם זאת.(Judd & Kennedy, 2011; Jez, 2011
Wallis,) " ונראה שהיא מבוססת בעיקר על "תחושות בטן,שלילית בדרך כלל
 נראה שחסר מחקר המפרט בדיוק מהם דפוסי.(; ופחות על מחקר אקדמי2006
-ההתנהגות של צעירים בסביבות טכנולוגיות וכיצד הם מבצעים פעולות זו
.זמניות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים,ורוד- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי,אלקלעי-י' עשת

204ע דפוסי שימוש של צעירים בסביבות טכנולוגיות והתנהגויות של ריבוי משימות )פוסטר(

מחקר זה הוא מחקר ראשוני שבמהלכו בוצעו תצפיות על שני מתבגרים
ישראליים בשעת שהייה ליד מחשב במשך זמן לימודים ופנאי .בשעת התצפיות
נרשמו כל הפעולות שביצעו הנחקרים בטבלת תצפית .התצפית הראתה,
שצעירים ישראלים ,כמו חבריהם האמריקנים ) ,(Rideout et al., 2013מבלים
זמן ברשתות חברתיות ,בהאזנה למוסיקה ובהודעות טקסט .התצפיות הראו
שמשימות רבות מבוצעות בו-זמנית אך גם הראו שיש דפוסי ריבוי-משימות
שונים בזמן פנאי ובזמן ביצוע משימות לימודיות .דוגמה להבדלים בדפוסי ריבוי
המשימות אפשר לראות מטבלאות התצפית החלקיות של תצפית ) 1משימות
לימודיות( ותצפית ) 2בשעת פנאי(.
טבלה  .1תיעוד תצפית 1

טבלה  .2תיעוד תצפית 2

נראה שההבדלים שנצפו באופן שילוב המשימות בשעת לימודים ובשעת פנאי
מעידה על התנהגויות של שליטה ובקרה בביצוע משימות בו-זמניות.
התצפיות הראו שרוב הזמן ,בעיקר בזמן לימודים ,ריבוי המשימות הוא למעשה
 ,task switchingכלומר מעבר מהיר ורציף בין משימה למשימה .התנהגות הtask-
 switchingבוצעה בדרך כלל כאשר המשימות המשולבות דורשות תשומת לב.
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בתצפיות נראו הרבה פחות אירועים של ריבוי משימות סימולטני ).(multitasking
התנהגויות ה multitasking-נצפו בעיקר בשילוב של משימה אחת פעילה והשנייה
סבילה .גם התנהגות זו מעידה על התנהגות של בקרה שמאפשרת שיפור יכולות
ריבוי המשימות.
בתצפיות ניתן היה להבחין בין שלושה סוגי משימות :משימות פעילות – כגון
פעילות במשחק מקוון ,משימה סבילה – כגון האזנה למוסיקה ברקע ,ומשימה
"קופצת" – כגון הודעת טקסט .אופן שילוב סוגי המשימות ,כפי שנראה
בתצפיות ,מהווה אף היא דוגמה להתנהגויות בקרה ושליטה על ריבוי משימות.
ראינו שכשהנחקר שילב בין משימה פעילה למשימה סבילה – כגון האזנה
למוסיקה וכתיבה ,נצפתה התנהגות של  .multitaskingלעומת זאת ,בשילוב של
משימות "פעילות" ו"קופצות" או "פעילות" אחרות ,ריבוי המשימות היה בtask-
 switchingכפי שמתואר באיור .1

איור  .1שילוב משימות
נצפו הבדלים בין שימושי המחשב ופעולות ריבוי המשימות בין הנער והנערה
שתוצפתו .עם זאת ,יש לבחון את הנושא הזה ואת נושא התנהגויות הבקרה
במחקרים נוספים עם שיטות מחקר נוספות.
לסיכום יש לציין שזהו מחקר ראשוני שבחן אוכלוסייה קטנה מאוד ,בעלת
מאפיינים ספציפיים במספר קטן של תצפיות .שיטת המחקר באמצעות תצפית
מוגבלת אף היא .במחקרים עתידיים יש צורך בהרחבת קבוצת הנחקרים
ובשימוש בשיטות מחקר נוספות.
מילות מפתח :ריבוי משימות ,ריבוי-משימות סימולטני ,ריבוי-משימות ברצף
ליניארי ,מגדר.
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