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 תודות

, יום ראשון, נכנסתי בפעם הראשונה לכיתה, לשיעור הראשון שלי באקדמיה. מה שהתחיל 2006 באוקטובר, 30-ב

עבר עולם העיתונות, התפתח בהמשך ל"רק עוד תואר  לאכתכנית "סטנדרטית", לסיים תואר ראשון ולהסתער 

 ובהמשך, לדוקטורט שמסתיים עתה. שני ודי"

ר, אני חייב לאדם אחד, יחיד ומיוחד, שדרכינו את הבחירה בדרך הזאת, שמסתיימת עם הגשת עבודת המחק

למנחה שלי למן צעדי הראשונים בתואר השני ועד הדוקטורט, למנטור, ובסוף גם לחבר  –השתלבו כמעט במקרה 

 והקולגה, ד"ר אלעד שגב. 

, אלעד, אני מוקיר לך תודה על כל עמוד ועמוד בעבודה ועל כל פסע בדרך שבו ליווית, תמכת, עודדת, ביקרת

התרחקת, התקרבת ואפילו התגמשת פעמים רבות עבורי, רק כדי שאצליח. זה לא עניין של מה בכך ואני מעריך 

 זאת רבות.

אני רוצה להודות גם למנטורית וקולגה נוספת שבזכותה אני פה. לד"ר רונית קמפף, אותה הכרתי בשנה ג' של 

כשהתחלתי את התואר השני, הזמינה אותי  התואר הראשון, בקורס במדע המדינה, וכבר בשנה שלאחר מכן,

לכתוב איתה יחד מאמרים ונתנה לי הזדמנות להתנסות. תודה גם העצות והתמיכה לאורך כל הדרך וכן על 

 שפתחת אותי לעולמות תיאורטיים ואמפיריים מרתקים, ש"מככבים" בעבודת הדוקטורט.

 ך הדרך.תודה גם לכל חברי הסגל והמנטורים השונים שליוו אותי לאור

לפרופ' נורית גוטמן, שנתנה לי משרת עוזר המחקר הראשונה שלי, עוד בשנה ב', לימדה אותי מחקר מהו, ודאגה 

 שתמיד תהיה לי פרנסה שתאפשר לי להקדיש את זמני לאקדמיה.

 לפרופ' אלי דרזנר שהסכים לסייע בתחילת הדרך על מנת שאחל את העבודה בהקדם וללא עיכובים.

 בורדון, שידע תמיד לייעץ על חיי המחקר ועבודת האקדמיה. לפרופ' ז'רום

 ופרופ' )אמריטוס( ד"ר תמר אשורי ,גבירצמן, פרופ' דניאל דור, ד"ר סנדרין בודנה-תודה גם לפרופ' שירה דביר

, משפחת החוג לתקשורת, על כל עצה ותמיכה שנתתם לי לאורך הדרך, ובעיקר, על שהייתם חלק עקיבא כהן

האיחול הטוב ביותר שאני יכול לאחל לעצמי זה  השנים האחרונות. 12-מחיי והקריירה המקצועית שלי בחשוב 

 שתהיה לי ההזדמנות להיות חלק מכם גם בעתיד, הפעם מצד אחר של השולחן.

לסברינה אונגר, שבסגנונה המיוחד תמיד ידעה לעודד ולפרגן,  –אני רוצה להודות גם לסגל המנהלי של החוג 

 , וכמובן, גם לאורית דן, שעודדה אותי להירשם ללימודי הדוקטורט ולא לוותר.ה מעוז בן טובלמאי

 לצד כל אלו, לא אשכח גם את משפחתי וחבריי שתמיד תמכו ועודדו.

תודה לאשתי אפריל ובתי מישל, שכתיבת הדוקטורט היתה משימה קלה ביותר בהשוואה לניסיון להסביר לה 

בי דן, לאימי שרה ולאחי יאיר. תודה לחבריי, לשותפים האקדמיים, למתרגלים מה אבא עושה בעבודה. לא

 ועוזרי ההוראה. עברנו חוויה מדהימה.

יאללה,  –עכשיו, כמו שכתב לי פעם בכיר בשוק התקשורת, עת עזבתי את עבודתי כדי להתחיל את הדוקטורט 

 אל הלא נודע!
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 תקציר

הפריצה המהירה של טכנולוגיות דיגיטליות חדשות, רשתיות וניידות בשלושת העשורים האחרונים, איתגרה 

קונספציות, פרקטיקות ותפיסות רבות של התרבות הדיגיטלית, כתוצאה מהאפשרויות המגוונות 

(Affordancesשהן העניקו לציבורים רחבים ) Jenkins, Ito & boyd, 2015)) אחד הדיונים הבוערים והשנויים .

 מדעני החברה והרוח נוגע לקשר שבין מבוגרים וצעירים לבין טכנולוגיות דיגיטליותבמחלוקת בקרב 

(Buckingham, 2013; Helpser & Eynon, 2010; Herring, 2008).  נושא זה נחקר במגוון תחומים, מהדרך שבה

נוער , דרך אקטיביזם פוליטי של בני (Lemish, 2015; 2017אמצעי תקשורת חדשים משפיעים על ילדים )

 ,Jenkins, Shrestova, Gamber-Thompson & Kligler-Vilenchik, 2016; Vraga, Thorson) וסטודנטים

Kligler-Vilenchik & Gee, 2015))  ,ועד לבחינת השאלה אם השימושים הטכנולוגיים יוצרים שינוי משמעותי

 . (Palfrey & Gasser, 2016; Presnky, 2001) בין צעירים למבוגרים, שלא היה קיים בעבר

המחקר הנוכחי מבקש להתייחס לשאלת הדרכים השונות שבהן צעירים ומבוגרים תופסים את מקומה 

של הטכנולוגיה בחיי היום יום שלהם דרך ההתייחסות לנושא תהליך איתור וחיפוש מידע מקוון, או באופן שבו 

הספרות  .(Case & Given, 2016) מידעהוא מכונה בספרות, התנהגות איתור מידע או התנהגות איתור וחיפוש 

האקדמית בנושא הדרכים השונות שבהן משתמשים חושבים על הנושא של מידע מועטה באופן יחסי. היא 

אומנם מתמקדת בדרכים השונות שבהן מבוגרים וצעירים, לצד קבוצות אחרות, מאתרים ומחפשים מידע וכן 

, אך עולה כי שני תחומים (Bilal & Gwizdka, 2018; Cooper, 2002;Kirby & Bilal, 2002) משתמשים בו בפועל

נותרו פתוחים. כפי שיעלה בהמשך בסקירת הספרות, יש מקום להרחיב את המחקר בכל הנוגע לאופן שבו 

את הנושא של מידע וכן האופן שבו אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שלהן עשויות  תופסותהקבוצות השונות 

בקש המחקר הנוכחי למעשה ליישם את הספרות שהן נחשפות אליו. בכך, מ המידע והיקף סוג על להשליך

 בנושא תרבות דיגיטלית, כפי שהוצגה לעיל, על האופן שבו צעירים ומבוגרים תופסים איתור וחיפוש מידע מקוון.

 

 מטרת המחקר

אופן שבו מבוגרים וצעירים מגדירים היא להבין את הלמחקר הנוכחי שתי מטרות עיקריות. מטרה ראשונה 

לבסס את הידע שלהם בנושאים  כדי מציבים לעצמם מטרות הקשורות באיתור וחיפוש מידע מידע מקוון וכן

הבדלים בין באמנם רבות  עוסקשונים. המחקר בתחום התנהגות איתור וחיפוש מידע של מבוגרים וצעירים 

 התפיסותת ההבדלים בין אבחון , אך ממעט לבפועל קבוצות הגיל השונות ביןהתנהגויות איתור וחיפוש המידע 

של קבוצות הגיל השונות את התהליך. בייחוד, חסר ניסיון מעמיק להבין את ההגדרות של קבוצות הגיל השונות 
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התנהגות השפיע על כיצד ההגדרות והתפיסות השונות עשויות ללמושג המידע ותהליך איתור וחיפוש המידע, ו

 .איתור וחיפוש המידע שלהם

של התפיסות וההתנהגויות על המידע אליו הם  ההשלכות יתנוגעת לסוגימטרתו השניה של המחקר 

. היא מבקשת לבדוק את האופן שבו אותן אסטרטגיות איתור וחיפוש מידע, של בני נוער, מבוגרים נחשפים

צעירים ומבוגרים, משליכות על המידע שהם חשופים אליו, מצד אחד, אך מנועים מלהגיע אליו, מן הצד השני. 

בוחנת כיצד אותן פעולות שהם מבצעים תוך כדי איתור וחיפוש מידע מאפשרות להם להגיע  במילים אחרות, היא

 למידע מסוג ובהיקף מסוימים, אך מנגד לא מאפשרים להם להגיע למידע אחר. 

 

 רקע תיאורטי

פער הידע והפער הדיגיטלי בין צעירים למבוגרים,  (1) :ייםתחומים עיקר ניהרקע התיאורטי של המחקר מגיע מש

צעירים  את המקום של אמצעי תקשורת וטכנולוגיות בצמצום והרחבה של הפער הדיגיטלי בקרבאשר בוחן 

התנהגות איתור וחיפוש מידע, תחום שעוסק בדרכים השונות שבהם משתמשים מזהים את  (2)-ו ומבוגרים; 

 דע ומשתמשים בו.צורכי המידע שלהם, מאתרים אחר מי

האופן שבו התחום הראשון עוסק בשאלת היווצרות פער הידע והפער הדיגיטלי בחברה, באופן כללי, ו

צעירים ומבוגרים, אשר לעיתים מכונים באנלוגיה "ילידים דיגיטליים" ו"מהגרים  הוא בא לידי ביטוי בקרב

צעירּות דיגיטלית. הוא דן במקום של ב הספרות העוסקת של יותר והוא חלק מתחום מחקר רחב ,דיגיטליים"

אמצעי התקשורת השונים בהיווצרות וצמצום פערי ידע בין קבוצות שונות באוכלוסיה וממה פערים אלו 

במספר גישות  עוסקחלק הראשון של סקירת הספרות ה .(Tichenor, Donohue & Oilen, 1970) מושפעים

. חלק מהן שמות דגש על סוציולוגיה (Hargittai, 2002; 2010; Norris, 2001) לבחינת הפער הדיגיטלי

ופסיכולוגיה ולכן מבקשות לבחון את התופעה בקריטריונים מסורתיים של חוויות משותפות, היסטוריה, 

. גישות אלו נוטות להמעיט בערכו של הדיון (Herring, 2008) ועוד ,תרבות, משתנים דמוגרפים, שלבי התפתחות

. (Buckingham, 2013) ושמרניות יותר בקריטריונים שהן משתמשות כדי לבחון את התופעה על "דור דיגיטלי"

יחס שלהם כל הנוגע לב נפרדות ומובחנות קבוצותכמנגד, גישות אחרות מתארות את הצעירים והמבוגרים 

 . (Hsiao, 2018; Milkman, 2017) לטכנולוגיה

טכנולוגיות חדשות עברה תהפוכות רבות בשני הספרות בנושא של צעירים, מבוגרים ויחד עם זאת, 

העשורים הראשונים. ניכר כי בתחילה נטתה הספרות לקביעות דטרמיניסטיות, וכאלה שפספסו את המגוון 

. עם זאת, לאחר (Presnky, 2001; Tapscott, 1998) הרחב בתוך קבוצת הילידים והמהגרים הדיגיטליים



6 
 

נטשטשו הגבולות בין הגישות הסוציולוגיות המסורתיות והספרות שהוטמעה הביקורת הרבה על הדיסיפלינה, 

כיווני מחקר החדשה המפרידה בין הדורות. הדיון בנושא ה"דור הדיגיטלי" נהיה זהיר וספקני יותר. נוספו לו 

קריטריונים כמו גם שימוש, היקף הודיגיטליות, נסיון טכנולוגי מיומנויות  כגון החשיבות של חדשים,

 ,boyd) שמתייחסים יותר לתרבות, כגון נורמות חברתיות, תפיסות תרבותיות, התפיסה של קבוצת השווים ועוד

2014; Livingstone, 2008; Palfrey & Gasser, 2016) . 

 & Case) התחום התיאורטי השני שבו ממוקם המחקר הוא זה של התנהגות איתור וחיפוש מידע 

Given, 2016)ידע, בכלל, וספציפית של מבוגרים מול צעירים, מעלה שאלות רבות שניתן לחלק . הדיון באיתור מ

אלו תהליכים  כיצד אנו מגדירים מידע? –אותן לשלוש קטגוריות כלליות. קטגוריה אחת היא זו של ההגדרות 

 את הקטגוריה הזאת ניתן לקשר מבחינה אמפירית עם הוא כולל? לפי אילו פרמטרים אנחנו מעריכים אותו?

כיצד הם תופסים את התהליכים  ?"מידעאת המושג "כיצד משתמשים תופסים  תפיסות:ב הקשורות שאלות

כולל? כיצד ההבדלים בין צעירים למבוגרים באים לידי ביטוי בתפיסותיהם השונות, כתלות  מידעהשונים ש

גוריה השניה מתייחסת ועוד. הקט ,בניסיון שלהם, בשלבי ההתפתחות הפסיכולוגיים, בתרבות, בקבוצת השווים

 וכיצד פעולות אל מה הם לא עושים? מה משתמשים עושים כאשר הם מנסים לאתר מידע? לפעולות עצמן:

כיצד נבדלים צעירים ומבוגרים בפעולות שהם מבצעים? קטגוריה שלישית  מתקשרות למטרותיהם הראשוניות?

מידע שונה על סביבת המידע המתקבלת. שזוכה לביטוי מועט בספרות נוגעת בנושא ההשלכות של התנהגות 

 במילים אחרות, כיצד פעולות איתור מידע משליכות על סביבת המידע שנחשפת בפני המשתמשים?

הסכסוך  בנושאשל של איתור וחיפוש מידע  מקרה פרטיכחלק מהתחום התיאורטי השני, יידון גם 

לאחר הדיון בתפקיד של טכנולוגיות חדשות דיגיטליות בחיי היום יום של צעירים ומבוגרים הישראלי פלסטיני. 

וכן החיבור התיאורטי לתחום של התנהגות איתור וחיפוש מידע, ייערך דיון במקרה הספציפי של איתור וחיפוש 

 מידע בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני בקרב צעירים ומבוגרים. 

 ם אחת הדרכים הדיגיטליות של בני נוער, מבוגרים צעירים וצעירים ללמוד עלחיפושי מידע מקוונים ה

איתור וחיפוש פלסטיני. -הסכסוך הישראלי הסביבה הקרובה והרחוקה, ובהקשר של המציאות המקומית, על

עשוי לכלול נטייה של המשתמשים להיחשף דווקא למידע שיסגור אותם  פלסטיני-מידע על הסכסוך הישראלי

-Festinger, 1962; Knobloch) אתנוצנטרית וימנע מהם להיחשף לנרטיב של הצד השני בסכסוך מבחינה

Westerwick, 2014; 2015) הוא גם עשוי לחשוף אותם דווקא למידע סטריאוטיפי ושלילי, אשר יסגור אותם .

ידן של . סקירת הספרות במחקר דנה בהרחבה בתפק(Bar-Tal & Salomon, 2006) בתוך עמדות העוינות
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פלטפורמות דיגיטליות ככלי שיכול דווקא לנפץ את אותם סטריאוטיפים שליליים ולהביא לפתיחות, בייחוד 

 בקרב צעירים.

 

  שאלות והשערות המחקר

הפרויקט המחקר בוצע באמצעות שני שלבים אמפיריים, אשר כללו שני מחקרים מרכזיים, אשר משלימים אחד 

על. המחקר הראשון התמקד בתפיסות של המשתמשים, והוא נועד לבחון כיצד את השני, כדי לענות על מטרות ה

מבוגרים וצעירים חושבים על מידע, באופן כללי, ועל התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם ושל אחרים באופן 

ספציפי. לאחר מכן, נערך המחקר השני שהתמקד בהשלכות של התנהגות איתור וחיפוש המידע על סביבת המידע 

ל המשתמשים, על המידע שהם נחשפים אליו כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים ועל המידע שהם לא נחשפים ש

 אליו כתוצאה מאותן פעולות.

 

 שאלות הנוגעות לתפיסות

 & Glaser) המחקר הראשון, כפי שיפורט בהמשך, נערך במתודולוגיה איכותנית של תיאוריה מעוגנת בשדה

Strauss, 1971; 2017) . לכן, הכניסה לשדה המחקר נערכה מבלי לנסח שאלת מחקר מדויקת, אלא עם מטרה

 לגשש ולבחון את התיאוריה שעולה מן השדה, ורק לאחר מכן גובשו שאלות המחקר הבאות:

מהן הדרכים שבהן בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים תופסים  שאלת מחקר ראשונה: •

 ומגדירים מידע?

ההבדלים בין האופנים השונים שבהם בני נוער, מבוגרים צעירים  מהם שאלת מחקר שנייה: •

 ומבוגרים תופסים תהליכים מרכזיים בהתנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם?

להשיג תוצאות חיוביות  למשתתפים ותמסייע התפיסות השונותכיצד  שאלת מחקר שלישית: •

 מתהליך איתור וחיפוש המידע ולהימנע מתוצאות שליליות?

 

 שאלות הנוגעות להשלכות על סביבת המידע

מהן ההשלכות של התנהגות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים  שאלת העל של המחקר: •

לאיזה סוג והיקף של מידע הם נחשפים,  צעירים ומבוגרים על סביבת המידע שהם יוצרים לעצמם?

כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים במהלך איתור וחיפוש מידע, ומנגד, לאיזה סוג של מידע הם לא 

 ?נחשפים כתוצאה מפעולות אלו
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מהן ההשלכות של  שאלת העל של המחקר שעסק במקרה המבחן של הסכסוך הישראלי פלסטיני: •

התנהגות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים, על סביבת 

לאיזה  פלסטיני?-המידע שהם יוצרים לעצמם כאשר הם מאתרים ומחפשים מידע על הסכסוך הישראלי

והיקף של מידע הם נחשפים, כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים במהלך איתור וחיפוש מידע, ומנגד, סוג 

 לאיזה סוג של מידע הם לא נחשפים כתוצאה מפעולות אלו?

 

 שיטת המחקר

, המוקדם, התמקד איכותניה. המחקר שילוב של שיטות מחקר איכותניות וכמותניותהמחקר הנוכחי כלל 

התמקד בהשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע  כמותניהבתפיסות של המשתמשים ואילו המחקר 

שלהם. מאחר ששני המוקדים )תפיסות והשלכות( דורשים גישות מחקר שונות, הושם דגש במחקר הנוכחי על 

שלבים, אשר מהווים שני מחקרים  (. בהתאם, המחקר הכללי חולק למעשה לשניMulti Methodsריבוי שיטות )

 שנערכו זה אחרי זה, כשעיצוב המחקר השני נשען באופן נרחב על תוצאותיו של המחקר הראשון.

מטרתו של המחקר הראשון, האיכותני, היא לזהות את האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 

איתור וחיפוש המידע. מטרתו היא גם לזהות  תופסים ומגדירים את הנושאים של מידע מקוון וכן את תהליך

את המושגים המרכזיים שבהם הם משתמשים כדי לתאר את התפיסות שלהם וכן לבנות מודל, שיוצא מתוך 

שדה המחקר עצמו, ושמתאר את ההבדלים בתפיסות הללו. תפקידו של המודל הוא לספק הבנה על הדרכים 

 גות איתור וחיפוש המידע של המשתתפים במחקר. השונות שבהן תפיסות עשויות להשליך על התנה

לשם כך, הגישה המתודולוגית המתאימה ביותר היא זו של התיאוריה המעוגנת בשדה, המאפשרת לנסח 

תיאוריה, מודלים וטיפולוגיות אשר צומחים מתוך שדה המחקר עצמו, מפי האינפורמנטים ומקורות המידע 

. תיאוריה מעוגנת בשדה מציעה אסטרטגיות שונות (Glaser & Strauss, 1971; 2017) האחרים שמרכיבים אותו

לארגון המידע, הנשענות על מיון קטגוריאלי תמטי של הממצאים שעלו, תוך זיהוי מוטיבים חוזרים בחומר 

שנאסף בשטח ואפיונו לכדי תיאוריה מסכמת שיש בכוחה כדי להסביר את המציאות הנחקרת. הרעיונות 

ים במסגרת התיאוריה המעוגנת בשדה כדי ליצור הבנה מעמיקה יותר של סיטואציות, והמשמעויות מאורגנ

מבנים חברתיים, אינטרקציות חברתיות מורכבות ועוד, כל זאת כששדה המחקר עצמו, לבדו, לא מציע תיאוריה 

 . (Strauss & Corbin, 1997) מספקת כדי להבין את התהליכים השונים

 51המחקר הראשון הוא ראיון עומק איכותני ואישי שנערך עם כלי המחקר העיקרי ששימש את 

(. הראיונות 40-55מבוגרים )גילאי  18-( ו22-30מבוגרים צעירים )גילאי  16(, 13-18בני נוער )גילאי  17 מרואיינים:
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( 1. מדריך הראיון כלל מספר חלקים ושאלות: )2016לחודש יולי  2015נערכו במשך שנה, בין חודש יוני 

ואיינים נשאלו על החוויות השונות שלהם עם טכנולוגיות בחיי היום יום, וכן על האופן שבו הם תופסים המר

הם נשאלו  (2את הטכנולוגיות הללו, מתוך מטרה לאפיין את האוריינטציה הטכנולוגית שלהם באופן כללי; )

( חלק מרכזי של הראיון 3ן; )בנוסף גם על תפיסת המידע שלהם, ובאופן ספציפי על איתור וחיפוש מידע מקוו

כלל גם ביצוע משימות קצרות של איתור וחיפוש מידע, באופן שבו המשתמשים מבקשים לשקף את המחשבות 

. כך, Think-aloud protocolשלהם בקול, תוך כדי שהם מבצעים את אותן משימות. שיטה זו מכונה בספרות 

יי היום יום שלהם, תיארו המשתתפים את המחשבות תוך כדי שהם מבצעים משימות איתור וחיפוש מידע מח

 והדילמות שלהם, וכן את הרגשות שעולים להם תוך כדי ביצוע המשימות.

משתתפים השתתפו בחלקו העיקרי של המחקר  172משתתפים, מתוכם  232במחקר הכמותי השתתפו 

בוצות. שלוש קבוצות על משתתפים נוספים התווספו לניתוח מקרה המבחן. המשתתפים חולקו לארבע ק 60-ו

מבוגרים יהודים, כאשר טווחי  60-מבוגרים צעירים יהודים ו 56בני נוער יהודים,  56בסיס גיל המשתתפים: 

ומעלה למבוגרים(.  40-למבוגרים צעירים ו 22-30לנוער,  13-18הגילאים היו זהים לאלו של המחקר האיכותני )

ים, נבחרה בכדי לבחון את ההבדלים התרבותיים לאומיים קבוצה נוספת רביעית של מבוגרים צעירים ערב

 פלסטיני.-במיוחד בהקשר של חיפוש מידע בנושא הסכסוך הישראלי

על חדשות, על הסכסוך הישראלי פלסטיני ועל  התצפית המדעית כללה ביצוע שלוש משימות חיפוש:

במעבדה  ולה באופן ממוחשבנושאי פנאי. בנוסף, המשתתפים התבקשו למלא שאלון קצר. התצפית בוצעה כ

במחקר . הכללה גם אמצעי מעקב אחר נתוני הגלישה של המשתתפים כמו גם על תנועות העיניים שלהם על המסך

, תוך שימוש בכלים של סטטיסטיקה תיאוריות, SPSS V23הכמותי, התבצע ניתוח הנתונים באמצעות תוכנת 

(, מבחני ניתוח שונות ANOVAכיוונית )-ניתוח שונות חד מבחני חי בריבוע לטיב התאמה, מבחני פירסון, מבחני

( MANCOVAמשתניים עם משתני בקרה )-(, מבחני ניתוח שונות רבANCOVAכיוונית עם משתני בקרה )-חד

 ורגרסיה היררכית לינארית.

 

 ממצאים: המחקר האיכותני

מה שהמחקר יצרו באמצעות תיאוריה מעוגנת בשדה את  מתוך ראיונות העומקממצאים שעלו ה

. הם "מודל ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידעהאיכותני מגדיר כ"

מציגים את ההבדלים סביב התפיסות של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים בכל הקשור למידע ולהתנהגות 

זיהה דפוסים חוזרים ונשנים בתשובותיהם של המבוגרים והצעירים האיכותני  איתור וחיפוש מידע. המחקר
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הגדרות ותפיסות צרות, שהן, בכללן, הניסיון להסתכל על תופעות והתנהגויות מתוך פרספקטיבה צרה, ל שנגעו

המבקשת לתחום גבולות ברורים. אותם גבולות ברורים לא מייצגים, בהכרח, צרות מחשבתית, אלא לעיתים 

הגדרה ותפיסה בקשים להגדיר את התהליך בצורה מדויקת כדי שהוא יתנהל בצורה הטובה ביותר. מנגד, מ

רחבה מבקשות שלא להגביל תופעות והתנהגויות באמצעות גבולות מוגדרים. המחקר האיכותני דן בתפיסות 

שעלו  תמות/נושאיםה תוההגדרות הצרות והרחבות של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, באמצעות ארבע

הדרכים שבהן הם מגדירים מידע, התפיסה שלהם את סט הכלים שעומד לרשותם כדי לאתר  בראיונות העומק:

וכן הדרכים השונות להערכת המידע. בנוסף לכך,  ,ולחפש מידע, ההתמודדות עם הכמויות הרבות של המידע

בהן המרואיינים מבקשים לממש לצד ההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות, דן המחקר גם בדרכים ש

 הזדמנויות ולהימנע מסיכונים באמצעותן.

התמה הראשונה מתייחסת לאופן שבו הם מגדירים מידע. מהראיונות עלה כי בני נוער מגדירים מידע 

בצורה צרה, כאשר לדבריהם, מידע הוא בעיקר משהו שהם מזהים כשהם צריכים משהו או מוטלת עליהם 

רים הגדירו מידע בצורה יותר רחבה כ"הכל". המבוגרים הצעירים נחלקו לשני חלקים, משימה. מולם, המבוג

 כאשר חלקם מאמצים הגדרה שיותר דומה לבני הנוער וחלקם האחר הגדרה שיותר דומה למבוגרים. 

התמה השנייה מתייחסת לתפיסות הנוגעות לשימוש בסט כלים במהלך איתור וחיפוש המידע. בני  

המבוגרים הצעירים, סברו כי כדי להגיע למידע טוב ומגוון יותר, יש להשתמש בכל פעם שהם  הנוער, וחלק מן

זוהי  גם אם מדובר באותם הנושאים. –מחפשים מידע על נושא מסוים בכלים, שיטות ומקורות מידע אחרים 

הם חששו, כי מעקב באופן שיטתי וקבוע אחר אותו סט כלים ואותן שיטות כדי לחפש מידע על  תפיסה רחבה.

נושאים שונים, יגרור פגיעה במידע. המבוגרים, וחלקה האחר של קבוצת המבוגרים הצעירים, חשבו בדיוק הפוך. 

ה של סט הכלים הם חשבו שדווקא שימוש בסט כלים קבוע ושיטתיות תוביל למידע טוב יותר, בעוד שהחלפ

 זוהי תפיסה צרה.תגרום להתפזרות. 

התמה השלישית מתייחסת לתפיסות הנוגעות להתמודדות עם שטף המידע. בני הנוער והמבוגרים  

כי כדי להגיע למידע טוב, רב ומגוון יותר, יש "לזרום עם הידע",  , כחלק מהתפיסה הרחבה שלהם,הצעירים סברו

ל כך היא לעקוב אחר האופן שבו האלגוריתם מכוון את המשתמשים, להיכנס כפי שהם הגדירו זאת. המשמעות ש

למידע כאשר הוא מופיע ולא לדחות אותו. הם חששו כי ניסיון "להתנגד" למה שהם הגדירו כ"איך שהאינטרנט 

, כחלק מהתפיסה עובד" יגרור פגיעה במידע ואובדן יכולת לנצל הזדמנות למידע טוב. מנגד, המבוגרים סברו

כי יש לשלוט בזרימת המידע, כדי לקבל מידע טוב יותר ולהצליח לשלוט על לוח הזמנים שלהם.  צרה שלהם,ה

לדבריהם, יש להחליט מתי להיכנס לכל פריט מידע שהם נחשפים אליו, לתזמן את משך זמן צריכת המידע וכן 
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למיקומו, למשל, בסדר  להחליט לגבי כל מקור מידע באופן פרטני אם יש להיכנס אליו או לא, ללא קשר

התוצאות במנוע החיפוש. החשש שלהם היה כי ללא השליטה הם יבזבזו זמן וגם המידע שהם ייחשפו אליו יהיה 

 פחות טוב.

 התמה הרביעית מתייחסת לתפיסות הנוגעות להערכה של טיב המידע. בני הנוער והמבוגרים הצעירים 

י, לא ניתן להתכנס סביב קריטרינים קבועים וקשיחים טענו כי בעידן העכשוו החזיקו בתפיסה רחבה. הם

להערכת מידע וכי יש להסתגל ולחפש קריטריונים חדשים להערכת המידע בכל חיפוש מחדש. הם אימצו תפיסה, 

(. משמעותה של Gasser, Cortesi, Malik & Lee, 2012אשר בספרות מוגדרת כ"הערכת איכות" של המידע )

ך מידע יש לבחון שורה ארוכה של קריטריונים אשר עשויים להעיד על טיבו. הם התפיסה היא כי כדי להערי

הסתכלו על כמות המידע שבעמוד, האופן שבו הוא מעוצב, האופן שבו הוא בנוי ועוד מגוון רחב של קריטריונים, 

וב יותר. כשבסופו של תהליך הם החליטו אם המידע שמופיע טוב או לא. לדבריהם, רק כך ניתן להגיע למידע ט

החשש שלהם היא כי אם הם יתכנסו סביב קריטריונים מסורתיים להערכת מידע, כמו למשל אמינות וסמכות, 

הם יאבדו את היכולת להעריך מידע ולא יוכלו להעריך אותו בצורה טובה ומדויקת. מנגד, המבוגרים התכנסו 

י הם מעריכים את המידע רק על פיהם, קריטריונים מסורתיים של אמינות וסמכות וטענו כתפיסה צרה וסביב 

כאשר במצבים שבהם הם לא יכולים להעריך את האמינות והסמכות, הם לא מתייחסים למידע שנחשפו אליו. 

החשש שלהם היה כי אם הם לא יתכנסו סביב קריטריונים אלה, הם יאבדו את היכולת להעריך מידע וגם טיב 

 המידע שהם נחשפים אליו ייפגע.

תרומתו העיקרית של המודל היא באופן שבו התמות השונות שעלו, אלה שעוסקות בהגדרות ובתפיסות  

הצרות והרחבות והן אלה שעוסקות בהזדמנויות מול הסיכונים, מתחברות יחד על שני הצירים. המודל מאפשר 

שונות, על ידי קבוצות לראות כיצד פרקטיקות דומות של התנהגות איתור וחיפוש מידע יכולות להיתפס בצורות 

יכולות להיתפס  )המוגדרות כצרות או רחבות( שונות. במקביל לכך, מראה המודל כיצד אותן פרקטיקות

כחיוביות מועילות עבור קבוצה אחת, בעוד שאותן פעולות בדיוק, ייתפסו על ידי קבוצה אחרת כשליליות 

חד ערכי. במילים -אינו, ולא יכול להיות, חד ומסכנות. הוא מראה, בנוסף, כי הדיון בתפיסות רחבות וצרות

אחרות, לא ניתן להסתכל על תפיסות צרות, בהכרח, כשליליות, ועל רחבות, בהכרח, כחיוביות, מאחר שכל אחת 

בחיבור מהן יכולה להיות מנוצלת בצורה שונה, חיובית או שלילית, על ידי בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. 

על שני הצירים, מדגיש לבסוף המודל, את החשיבות שבניתוח התנהגות איתור וחיפוש מידע  בין התמות השונות

של קבוצות שונות, במקרה הנוכחי קבוצות גיל, באופן נטראלי, ולא בהכרח מתוך נקודת מבט אוניברסלית של 

, שנובעת מתוך הערכת ביצוע משימות ומיומנויות התפתחותיות שונות. המודל מראה כי לעיתים דווקא התפיסה
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קשר נקודת המבט של המשתמש, יכולה לשנות את האופן שבו הוא מתנהל בתהליך איתור וחיפוש המידע, ללא 

 למיומנויות או יכולות קוגניטיביות. בהכרח )גם אם בחלק גדול מהמקרים הוא קיים(

 

 ממצאי המחקר הכמותי ומקרה המבחן

אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים במסגרת המחקר הכמותני נבדקו ההשלכות של 

אמור, בנושא של סט ומבוגרים על סביבת המידע שהם מעצבים להם. השערת המחקר הראשונה התמקדה, כ

בני נוער יגלשו ליותר כי  היתה המחקר השערת האיכותני המחקר לממצאי בהתאם. כלים קבוע מול משתנה

נמצא כי בני נוער לא גלשו ליותר עמודים ייחודיים בניגוד להשערה,   .מאשר מבוגרים ועמודים ייחודייםאתרים 

בהשוואה למבוגרים, אלא דווקא להפך. ההשערה השניה התמקדה בשאלת השליטה במידע מול הזרימה. 

מאשר ( על יותר קישורים Clickedבני נוער יילחצו )כי  האיכותני המחקר לממצאי בהתאם, היתה ההשערה

ההנחה היתה כי הנטייה לזרום על  .כי בני נוער לחצו על יותר קישורים מאשר המבוגריםבפועל נמצא  מבוגרים.

המידע, כפי שהציגו אותה בני נוער בראיונות האיכותניים, תוביל אותם ללחוץ על יותר קישורים, כחלק מאותה 

של בני הנוער מול תפיסת השליטה של מחזק את תפיסת הזרימה זרימה. לכן, אישושה של השערת המחקר 

, האיכותני המחקר לממצאי בהתאם. לבסוף, ההשערה השלישית התמקדה בנושא של הערכת המידע המבוגרים.

במקרה זה הממצאים היו . בני נוער ומבוגרים צעירים ייבחנו יותר קישורים מאשר מבוגריםכי  היתה ההשערה

ומבוגרים צעירים לא הסתכלו על יותר קישורים מאשר מבוגרים, אך מן הצד השני, מצד אחד, בני נוער סותרים. 

 פעמים ולכן גם השערה זו אוששה. הם התמקדו בהם יותר

בנוסף לכך בחן המחקר, כאמור, ארבע שאלות מחקר שהתמקדו בתיאור כמותי של סביבת המידע של  

נה עסקה בנתונים הטכניים והפיזיים של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. שאלת המחקר הראשו

קישורים גדולים ובולטים יותר, בהשוואה לבני וללחוץ על הקישורים. היא העלתה כי המבוגרים נטו להיחשף 

 השפה ותשאלת המחקר השניה התמקדה בפריצת גבול. קישורים קטנים יותרוללחוץ על הנוער שנטו להיחשף 

העמודים בשפה  מספרוהיא העלתה כי מבחינה נומינלית הקבוצות השונות אמנם לא נבדלות ביניהן ב הוגיאוגרפי

עמודים אלו היוו אחוז גדול  םאחוזיה תהאנגלית, שאינה שפת אמם, שמאפיינת את הסביבה שלהם, אך מבחינ

חלק ממקורות מידע יותר מסביבת המידע של המבוגרים. בנוסף, עלה כי בני נוער גלשו ליותר עמודים שהם 

, מבחינה נומינלית. עם זאת, ההבדל נבע גם מכך שבני נוער גלשו ליותר עמודים מערביים, בהשוואה למבוגרים

לבסוף, שאלת המחקר השלישית התמקדה בשאלת  .הבדל לא בא לידי ביטוי מבחינה אחוזיתה באופן כללי.

להיחשף למידע ש"כולם חשופים אליו", ואילו  המיינסטרים מול הנישה, והראתה כי דווקא בני הנוער נוטים
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המבוגרים, מן הצד השני, נוטים להיחשף לעמודים שהם חלק ממקורות מידע פופולאריים פחות, אשר המידע 

 שמוחזק בהם משותף פחות לגולשים אחרים. 

לבסוף, ההשוואה הלאומית וההשוואה הלאומית והגילאית שנערכו במסגרת המחקר הכמותי, ובאופן 

פציפי על חיפושי מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני, הראו שוני משמעותי בין סביבות המידע שאליהן ס

נחשפות קבוצות לאום וגיל שונות בנוגע לסכסוך. ממצא זה משאיר מעט פוטנציאל לגישור על הפערים באותן 

ו למידע בשפות שונות. נקודות בהן המידע בין הקבוצות משיק. מצד אחד, עלה כי הקבוצות הלאומיות נחשפ

אזורים משותפים בסביבת המידע שלהם מאשר  מספרמנגד, עלה כי לבני נוער יהודים ולמבוגרים צעירים ערבים 

שווה של  מספראחרים. הם גלשו לעמודים שהגיעו ממקורות מידע שהפופולאריות שלהם היתה דומה וכן ב

הרבה ערכים בויקיפדיה בעברית וגם מספר כתבות למשל, הם צרכו עמודים שהגיעו ממקורות מידע מערביים. 

טענה אחת שניתן לטעון נוגעת לפוטנציאל האפשרי של גישור בין סביבות המידע לכן, . Ynetחדשותיות באתר 

היה דמיון בין הקבוצות מבחינת מידת הפופולאריות והמערביות של האתרים, אך כאמור, לא  של הצדדים.

ם עצמם, אשר הסתכמו בעיקר בעמודים בויקיפדיה בעברית ואתר החדשות הכרח מבחינת המקורות המשותפי

Ynet עם זאת, העובדה שהן מבוגרים צעירים ערבים והן בני נוער יהודים נטו לגלוש ליותר אתרים מערביים .

ויותר אתרים פופולאריים, מציבה אפשרות לגשר בין סביבות המידע. העובדה שמדובר במקורות מידע מערביים, 

ר באופן תיאורטי אמורים להיות מאוזנים יותר ופחות צנטרליסטים מבחינה תרבותית, פותחת את הפתח אש

לשימוש במידע המאוזן על מנת לגשר על הפערים בין הצדדים. בנוסף, העובדה שהם נחשפים למקורות 

הם נחשב פופולאריים יותר, מעידה שהם נחשפים למקורות מידע שיותר אנשים נחשפים אליהם, שהידע ב

 לבעל השפעה יותר גדולה.  –מאחר שהוא נחשף ליותר אנשים, וכתוצאה מכך  משותף יותרל

 

 תרומת המחקר

. תרומה אחת היא בהצגתו של מודל תיאורטי חדש של ברמה התיאורטית והאמפיריתלמחקר מספר תרומות 

שבו הם מגדירים מידע וכן איתור וחיפוש מידע, אשר ממוקד בציפיות המוקדמות של המשתמשים: באופן 

תופסים תהליכים שונים בתהליך איתור וחיפוש המידע ואת הדרכים, שבאמצעותן, הם מצליחים לממש 

ותפיסות צרות מודל זה מבחין בין הגדרות ולהימנע מסיכונים שונים )חסרונות(.  הזדמנויות שונות )יתרונות(

או הזדמנויות והשלכות שליליות  השלכות חיוביות מייחסהוא רות ותפיסות רחבות, ועבור כל אחת מהן לבין הגד

באמצעות חקר ההגדרות והתפיסות של מידע המחקר הנוכחי מדגיש את חשיבות הפער הדורי.  או סיכונים.

הטיעון התיאורטי המרכזי נוגע להבחנה בין תפיסות צרות ורחבות של הטכנולוגיה, אשר לרוב מזוהות בספרות 
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, אחד החידושים התיאורטיים המרכזיים של העבודה הנוכחית , כאמור,זהוהתאמה. עם מבוגרים וצעירים ב

 .צירים אלו על בסיסמאחר שמחקרים קודמים טרם ניסו לבחון את התפיסות של מבוגרים וצעירים 

תרומה נוספת של המחקר היא בבחינת ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע על מה 

נגזרת מהתרומה  של סביבות המידע של המשתמשים. תרומה שלישית, אשר שהמחקר ביקש להציג כמושג

שניה היא ההבדל המשמעותי שמתקבל מניתוח ראיונות העומק וממצאי המחקר הכמותני אודות ההראשונה ו

ההגדרות, התפיסות וסביבות המידע של הצעירים והמבוגרים. ממצאי המחקר מראים בבירור כי יש מקום 

עתידיים להתייחס למשתנה הגיל כחלק משמעותי מהבנת התנהגויות המידע וההשלכות שלהם. במחקרים 

מתייחסת למקרה המבחן של איתור וחיפוש מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני.  לבסוף, התרומה הרביעית

וגרים מקרה המבחן הראה כיצד בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים יהודים, מבוגרים צעירים ערבים וכן מב

יהודים יוצרים לעצמם סביבות מידע שונות בכל הנוגע למידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני, אך יחד עם זאת 

העלה מספר נקודות שבהן סביבות המידע עשויות להשיק. באמצעות כך, הבחינה של סביבת המידע מסוגלת 

במסגרת הסכסוך הישראלי להדגיש, הלכה למעשה, את האזורים שיכולים לשמש כבסיס ללמידה על האחר 

פלסטיני, וכן את הדרכים שבהם ניתן לנצל את האופן שבו הדור הצעיר יוצר את סביבת המידע שלו, כדי לקדם 

 למידה על האחר.

היא באה לידי ביטוי בשני מישורים. המישור  .המתודולוגי להיבט נוגעת המחקר של נוספת תרומה

איכותנית והכמותית והתרומה של כל שיטה לטיעונים הראשון הוא באמצעות חיבור שיטות המחקר ה

המרכזיים של המחקר. הטיעונים המרכזיים של המחקר התמקדו בכך שבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 

יחזיקו בתפיסות שונות כלפי תהליך איתור וחיפוש המידע. בנוסף, נטען כי להגדרות ולתפיסות השונות יהיו 

כיבים בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים את סביבת המידע שלהם ומקורות המידע השלכות על האופן שבו מר

שהיא מכילה. באמצעות המתודולוגיה המשולבת, התאפשר תחילה לאתר את המקומות שבהם קבוצות הגיל 

שונות בתפיסתם, וכך, בשלב השני, לבחון את ההשלכות של תפיסות שונות אלו על סביבת המידע. התרומה באה 

 לידי ביטוי במתן האפשרות ליישם במחקר השימוש בפועל באסטרטגיות איתור וחיפוש מידע )המחקר הכמותי(

את האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מגדירים מידע בצורה שונה ומחזיקים בתפיסות שונות כלפי 

 תהליכים באיתור וחיפוש מידע )המחקר האיכותני(.

מחקר הכמותי ובשילוב של תצפית מדעית שיטתית כמותית לצד שימוש במעקב גלישה המישור השני מתמקד ב

ומעקב תנועות עיניים. הדבר אפשר לנתח את הרמות השונות סביבות המידע של המשתמשים. שעוד שמחקרים 

שמתמקדים במעקב גלישה מכסים בעיקר את הרמה הראשונה, של המידע שהגולשים גלשו בו בפועל, המחקר 
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המידע  –י ששם דגש גם על מתודולוגיה של מעקב אחר תנועות עיניים איפשר להתמקד גם ברמה השניה הנוכח

שהגולשים הבחינו בו, אך בחרו שלא לגלוש אליו בפועל, ובכך לנסות ולהתמקד במאפיינים השונים של כל רמה. 

דע שהמשתמשים לא על אף שהדבר התאפשר, המחקר הנוכחי לא התמקד ברמה שלישית אפשרית, שכוללת מי

 גלשו אליו בפועל, לא הבחינו בו, אך כן הופיע על המסך, ולנסות להבין את ההבדלים בינו לבין הרמות האחרות.

לבסוף, למחקר שלוש השלכות מעשיות אפשריות. השלכה ראשונה נוגעת לאוריינות מידע והיא נשענת 

של אוריינות מידע ולשקף לקבוצות שונות  על ממצאי המחקר האיכותני. המודל שפותח, יכול לשמש בהוראה

את הדרכים שבהם הם תופסים ומגדירים מידע ואת התהליכים השונים של איתור וחיפוש מידע, וכך, לנסות 

השלכה יישומית נוספת מגיעה  ולחשוף באמצעות כך את הנקודות החזקות והחלשות של תפיסות והגדרות אלה.

איתור וחיפוש מידע ונשענת על ממצאי המחקר הכמותי. גם של אפקטיביות ה תוך הצורך לשפר אתמאף היא 

במקרה זה, ניתן לנצל את התובנות שעלו מן המחקר לכדי למידה רפלקסיבית של תהליך איתור וחיפוש המידע 

וכן האופן שבו האסטרטגיות מתורגמות למידע שניתן להגיע אליו ומידע שלא ניתן להגיע אליו, וכך, לדון 

  רויות לשפר את תהליך איתור וחיפוש המידע עצמו.באפש

כדי להבחין בין שתי ההשלכות ניתן להשתמש בדוגמה הבאה. בהתאם לגישת המחקר האיכותני, 

במקרה הראשון יתבקשו המשתתפים לשתף על סיטואציות שבהן הם היו צריכים לחפש מידע על נושא מסוים, 

ובכך  וממה הם חששו )סיכונים( הם ביקשו להשיג )ההזדמנויות(להסביר כיצד הם עשו זאת ומה היו המטרות ש

לנסות לבחון את האופן שהם תופסים את התהליך ועד כמה הוא באמת מסייע להם לממש את ההזדמנויות 

 ולהימנע מהסיכונים. 

במקרה השני, מדובר בהתנסות מעשית באיתור וחיפוש מידע, בדומה לגישתו של המחקר הכמותי, שבו 

המשתמשים יחפשו אחר מידע בפועל, בהתאם לדרך שהם מוצאים לנכון, ולאחר מכן ייערך איתם ניתוח של 

ת מסוימות ולא מדוע הם בחרו תוצאו מה הם קיבלו? מה הם היו יכולים לקבל בדרך אחרת? –התוצאות בפועל 

אחרות? ועוד. כך, יהיה ניתן לעבור איתם על הרכב סביבת המידע שלהם, לנתח את האופן שבו הם בחרו על אילו 

באופן יותר קישורים ללחוץ ומה עומד מאחוריהם, על שפה ואיזורים גיאוגרפיים וכן פופולאריות האתרים. 

. כך, יהיה ניתן לתת נושא הסכסוך הישראלי פלסטיניאיתור וחיפוש מידע בספציפי, ניתן יהיה ליישם זאת על 

משימות איתור וחיפוש מידע על הנושא לצעירים ומבוגרים משני צידי הסכסוך ולנתח יחד איתם, בדומה לדוגמה 

לעיל, את סביבות המידע שלהם, ובכך, לבחון דרכים ליצירת ידע משותף בין הקבוצות וכן לבחון את העמדות 

דע שהם נחשפים אליו באתרים המשותפים שהם גולשים אליהם, כפי שעלה במחקר במקרה של הצדדים כלפי מי

 .Ynetשל ויקיפדיה בעברית ואתר החדשות 
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 255 . עמוד באתר ויקיפדיה שכולל קישורים קטנים רבים.10תרשים 
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 פלסטיני.

222 

ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות צרות . סיכום המודלים המרכזיים עם מודל 28טבלה 
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 מבוא
הפריצה המהירה של טכנולוגיות דיגיטליות חדשות, רשתיות וניידות איתגרה בשלושת העשורים האחרונים, 

 מגוונותקונספציות, פרקטיקות ותפיסות רבות של התרבות הדיגיטלית, כתוצאה מהאפשרויות ה

(Affordances )( שהן העניקו לציבורים רחביםJenkins, Ito & boyd, 2015 אחד הדיונים הבוערים והשנויים .)

טכנולוגיות דיגיטליות  לבין במחלוקת בקרב מדעני החברה והרוח נוגע לקשר שבין מבוגרים וצעירים

(Buckingham, 2013בין סוף שנות ה .)-את הגישה כי יש , הציעו פירסומים מוקדמים 2000-לאמצע שנות ה 90

במרבית  ואילך 1980לראות בצעירים שנולדו לתוך הסביבה הרוויה בטכנולוגיות דיגיטליות, בערך משנת 

ומוקפים בטכנולוגיות חדשות וחברתיות כחלק  מאוד, המיומנים כ"ילידים דיגיטליים" ,המדינות המערביות

(. מחקרים מאוחרים יותר Prensky, 2001; Tapscott, 1998) ם אמםמסביבתם, למן הרגע שהם יוצאים מרח

 ;Helpser & Eynon, 2010איננה מבוססת מבחינה אמפירית )היא איתגרו את הטענה הזאת, טענו כי 

Kennedy, Judd & Churchward, 2008 מתעלמת מהשפעות סוציולוגיות ותרבותיות שאינן רק הגיל ,)

(Herring, 2008מכך שפחו ,) ת ממחצית מאוכלוסיית הצעירים מתגוררת באיזורים מתועשים שבכלל חשופים

ולכך שקיימת שונות גדולה בקרב כל קבוצת  (Helpser & Eynon, 2010) להתפתחות הטכנולוגית העדכנית ביותר

 ,Bennett & Maton, 2010; Koutropoulos, 2011; Margaryan, Littlejohn & Vojt, 2011; Selwyn) גיל

 & Bennett, Matonאקונומי, מגדר ועוד )-, שתלויה במשתנים אחרים לחלוטין כגון השכלה, מצב סוציו(2009

Kervin, 2008; Buckingham, 2013; Hargittai, 2010 .) 

זאת, המחקר העדכני בתחום התרבות הדיגיטלית של צעירים מציע להתמקד בתפקיד הייחודי  לאור

נקודת . פחות דטרמיניסטית נקודת מבטמתוך  והמבוגרים הצעירים בחייהם של בני הנוער של טכנולוגיות שונות

זו מכירה גם במשתנים האחרים שמשפיעים על אימוץ הטכנולוגיות וכן בהבדלים בתוך קבוצת הצעירים,  מבט

נות (. המחקרים בנושא בשנים האחרוboyd, 2014) ובכך שלא מדובר בקבוצה הומוגנית מבחינת מאפיינה

מבקשים להתמקד לא בשאלת המיומנויות או השימושים, אלא באופן שבו צעירים חושבים על הטכנולוגיה 

 ;Jenkins, Ito & boyd, 2014; Palfrey & Gasser, 2016המקום שלה בחיי היום היום שלהם ) תופסים אתו

Schofield-Clark, 2013 .) 

שבהן צעירים ומבוגרים תופסים את מקומה  המחקר הנוכחי מבקש להתייחס לשאלת הדרכים השונות

, או באופן שבו של הטכנולוגיה בחיי היום יום שלהם דרך ההתייחסות לנושא תהליך איתור וחיפוש מידע מקוון

 Information seeking, התנהגות איתור מידע או התנהגות איתור וחיפוש מידע )הוא מכונה בספרות

behaviour, Information seeking and searching behavior) המחקר בתחום התנהגות איתור וחיפוש מידע .



23 
 

מקוון מתמקד בדרכים השונות שבהן משתמשים מתנהלים עם מידע, משלב האיתור והחיפוש ועד לשלב שבו 

ונות שבהן (. עם זאת, הספרות האקדמית בנושא הדרכים השCase & Given, 2016הם מנצלים אותו לצרכיהם )

מתמקדת בדרכים השונות שבהן אומנם משתמשים חושבים על הנושא של מידע מועטה באופן יחסי. היא 

, אך עולה כי שני בפועל מבוגרים וצעירים, לצד קבוצות אחרות, מאתרים ומחפשים מידע וכן משתמשים בו

אופן ל ת המחקר בכל הנוגע, יש מקום להרחיב אכפי שיעלה בהמשך בסקירת הספרות .תחומים נותרו פתוחים

את הנושא של מידע וכן האופן שבו אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שלהן  תופסותשבו הקבוצות השונות 

בכך, מבקש המחקר הנוכחי למעשה ליישם את  שהן נחשפות אליו. המידע והיקף סוג על להשליךעשויות 

ן שבו צעירים ומבוגרים תופסים איתור וחיפוש הספרות בנושא תרבות דיגיטלית, כפי שהוצגה לעיל, על האופ

 מידע מקוון.

ן מספר שאלות מחקר מעניינות. מצד אחד, מ  ז  מ   ,החיבור התיאורטי בין שני עולמות תוכן אלו שהוזכרו

 עלגוף המחקר אשר מציע תובנות על המקום שהטכנולוגיה תופסת בחיי היום יום של בני נוער ומבוגרים וכן 

הפרשנות שהקבוצות השונות מעניקות לה. מצד שני, הדיון במידע כאבן הבסיס שמטפחת את הידע שמחזיקות 

ם. מתוך כך, למחקר הנוכחי שתי מטרות עיקריות שבהן הוא מבקש שתי קבוצות אלו, הצעירים והמבוגרי

 לעסוק.

מטרה ראשונה עוסקת באופן שבו מבוגרים וצעירים, תוך התמקדות באוכלוסיית בני נוער, מבוגרים 

צעירים ומבוגרים, מגדירים מידע מקוון וכן מציבים לעצמם מטרות הקשורות באיתור וחיפוש מידע, שמטרתו 

שלהם בנושאים שונים. המחקר בתחום התנהגות איתור וחיפוש מידע של מבוגרים וצעירים  לבסס את הידע

קבוצות הגיל השונות, אך הוא ממעט  התנהגויות איתור וחיפוש המידע שלאמנם רבות את ההבדלים בין מתאר 

נהגויות להתחקות אחר הסיבות להבדלים הללו. באופן ספציפי, נשאלת השאלה מדוע קיימים הבדלים בין הת

איתור וחיפוש המידע של צעירים ומבוגרים, והאם אלו קשורות לתפיסות ולחוויות השונות שלהם את התהליך. 

כיצד ההגדרות והתפיסות השונות של בני נוער, מבוגרים צעירים במילים אחרות, השאלה המרכזית שעולה היא 

 ומבוגרים, עשויות לשנות את התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם?

של ההבדלים הללו על סביבות המידע אליהן  מטרתו השניה של המחקר עוסקת בשאלת ההשלכות

. היא מבקשת לבדוק את האופן שבו אותן אסטרטגיות איתור וחיפוש מידע, של נחשפים קבוצות הגיל השונות

ועים מלהגיע ידע שהם חשופים אליו, מצד אחד, אך מנמבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, משליכות על ה

במילים אחרות, היא בוחנת כיצד אותן פעולות שהם מבצעים תוך כדי איתור וחיפוש מידע אליו, מן הצד השני. 

ה דוגממאפשרות להם להגיע למידע מסוג ובהיקף מסוימים, אך מנגד לא מאפשרים להם להגיע למידע אחר. 
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. גולשים רבים נוטים להיות חיפוש בגוגליכולה  הממחישה את הקשר בין תפיסות להשלכות על סביבת המידע

מהמידע  אחוז קטן, על פי הערכות, רק לחשוב שמרבית המידע הקיים ברשת נסרק על ידי גוגל. יחד עם זאת

 ;Bergman, 2001; He et al., 2007; Lewandowski & Mayr, 2007ניתן לחיפוש בגוגל ) שמצוי באינטרנט

Segev, 2010)טי שיחפש מידע אך ורק במנוע החיפוש של גוגל, מגביל את עצמו לאותם . לכן, אותו מחפש תיאור

 של מידע כתוצאה מהתנהגות איתור וחיפוש מידע זו. 2%

המחקר בתחום התנהגות איתור וחיפוש המידע עוסק רבות בהצלחה, מצד אחד, ובכישלון, מן הצד 

במציאת מידע. הוא מתמקד, בנוסף, השני, של משתמשים באיתור תשובות לשאלות ובביצוע משימות הכרוכות 

מטרתו השניה של המחקר באה להוסיף לגוף ידע  מה לא?ו מה יודעים משתמשים לעשות – המיומנותבשאלת 

זה את שאלת ההשלכות ולהציג את האופן שבו היקף וסוג המידע שאליו נחשפים המשתמשים מושפע מהתנהגות 

 בהרחבה יידוןיוגדר ובכך, יבקש המחקר להציג מושג חדש של סביבת מידע, אשר  איתור וחיפוש המידע שלהם.

שונה מהאופן שבו בבהמשך ומתייחס לאותו מידע שזמין או לא זמין כתוצאה מהתנהגות איתור וחיפוש המידע, 

 (.Delli Carpini, 2000מתייחסים כיום בספרות לנושא סביבת המידע )

 על פי הפירוט הבא:מבנה המחקר כולל מספר שלבים, 

סקירת ספרות, אשר מהווה את המבוא התיאורטי של המחקר. סקירת הספרות יוצאת מתוך שני  (1

עולמות התוכן התיאורטיים הראשיים שמתווים את המסגרת של המחקר. עולם התוכן הראשון 

הידע דן בשאלות של פער (. הוא Digital Youthצעירּות הדיגיטלית )פערים בתקשורת והוא זה של 

לשאלת אימוץ הטכנולוגיה  העכשוויתמציג את האופן שבו מתייחסת הספרות וכן  ,והפער הדיגיטלי

את הוויכוחים הסוציולוגיים, התרבותיים  הוא מציג .על ידי המשתמשים הצעירים והמבוגרים

וההיסטוריים בתחום. עולם התוכן השני הוא של התנהגות איתור וחיפוש מידע, לו שורשים במגוון 

רחב של דיסיפלינות, ממידענות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה אירגונית ועד תקשורת, כאשר המיקוד 

, תוך התמקדות במידע וצות גיל שונותהתנהגות איתור וחיפוש מידע של קבבשל הסקירה יהיה 

לאומית, ולכן, גם . בנוסף לכך, עוסק המחקר בהשוואה נוספת, אשר אינה רק גילאית, אלא מקוון

יינתן דגש לא רק לדרכים השונות שבהן מבוגרים וצעירים מחפשים מידע, מצד אחד, אלא גם 

 להבדלים הלאומיים, בין יהודים וערבים.

שערות. למחקר הנוכחי שתי שאלות מחקר מרכזיות, שאלות על, אשר הצגת שאלות המחקר והה (2

מתוכן נגזרות כל שאר המטרות, השאלות וההשערות:  .מהוות את שתי המטרות המרכזיות שלו

להבין את הדרכים השונות שבהן צעירים ומבוגרים מגדירים מידע מקוון וכן תופסים את  )א(
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בני נוער  –אמצעות השוואה של שלוש קבוצות גיל התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם, זאת ב

)צעירים(, מבוגרים )מבוגרים( ומבוגרים צעירים )קבוצת הביניים(; )ב( לבחון את ההשלכות של 

אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים על המידע שנפרש 

תר נגישים אליו, לעומת המידע שהם פחות בפניהם, על המידע שכתוצאה מאותן אסטרטגיות הם יו

נגישים אליו. כחלק מהדיון בשאלת המחקר השנייה, מטרה משנית נוספת תהיה לבצע השוואה בין 

משתנה קבוצת הגיל למשתנה נוסף אשר עשוי להסביר את ההבדלים, משתנה הלאומיות, תוך 

 . בישראל השוואה בין יהודים לערבים

פר נושאים: )א( הצגת שתי הגישות שבאמצעותן נערך המחקר, הצגת שיטת המחקר ודיון במס (3

הבסיס התיאורטי של  והכמותית )שאלת העל השניה(; )ב( האיכותנית )שאלת העל הראשונה(

( והן הגישה Strauss & Corbin, 1997הגישות שמנחות את המחקר, הן התיאוריה המעוגנת בשדה )

צות הגיל ושתי קבוצות הלאום; )ד( הכלים הכמותית; )ג( משתתפי שני המחקרים משלוש קבו

המחקריים שנעשה בהם שימוש בשני המחקרים, ראיון העומק במחקר הראשון, האיכותני, 

 , במחקר השני, הכמותי.תוכן והתצפית המדעית וניתוח

ממצאים. פרקי הממצאים מחולקים למעשה לשלושה חלקים, בהתאם למטרות המחקר. פרק  (4

 כפי שעלה מהתיאוריה המעוגנת בשדה, מציג את ממצאי המחקר האיכותני,הממצאים הראשון 

שהתמקד בהגדרות ובתפיסות של שלוש קבוצות הגיל, ללא השוואה לאומית, תוך התמקדות 

בני הנוער, המבוגרים הצעירים והמבוגרים. פרק זה מציג בנוסף את המודל  ביהודים בלבד:

של תפיסות צרות ורחבות של  ההזדמנויות והסיכוניםהתיאורטי שפותח במסגרת מחקר זה, "מודל 

", אשר מציג את הדרכים השונות שבהן בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים איתור וחיפוש מידע

שהם מנסים לממש,  משתמשים בהגדרות ותפיסות שונות כדי למקסם את ההזדמנויות )הרווחים(

הממצאים השני מציג את ממצאי המחקר  אחרים. פרק מצד אחד, ולהימנע מסיכונים )הפסדים(

הכמותי, אשר התמקד באופן שבו אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים 

מן הצד אינם נחשפים , מצד אחד, וליהם הם נחשפיםהמידע א יהיקף וסוג עלומבוגרים משליכים 

של הקבוצות השונות,  המידע השני. פרק זה מתמקד בהבדלים בין מה שמגדיר המחקר כסביבות

כאשר סביבות המידע הן האסופה של כל הצמתים האפשריים שפתוחים בפני המשתמשים כדי 

ולמעשה כל סוג של מידע שהמשתמש חשוף אליו וצורך בפועל או חשוף אליו  להגיע למידע ברשת

( שאליו Hyperlinkומחליט שלא לצרוך. באופן אופרציונלי, הוגדרו יחידות המידע ברמת הקישור )
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. לבסוף, פרק הממצאים השלישי מהווה, למעשה, מקרה מבחן ספציפי המשתמש נכנס או לא נכנס

של בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים השונות מידע האיתור וחיפוש אסטרטגיות המתאר את 

סוגי המידע המתקבל בכל  על וההשלכות שלהם ערבים, מבוגרים צעירים יהודים ומבוגרים יהודים

 פלסטיני.-נושא הסכסוך הישראליקבוצה ב

דיון וסיכום. פרק זה יציג את תרומתו של המחקר לשני עולמות התוכן התיאורטיים שנמצאים  (5

במוקד המחקר, הן במישור התיאורטי והן במישור המעשי. הוא ידון באופן שבו המודל התיאורטי 

שיש לו להציע לגבי מחקרים עתידיים. בנוסף, יציג פרק  שפותח משתלב במחקר בתחום ובתובנות

הדיון את התובנות התיאורטיות המרכזיות שיש להשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע 

אליהן. הפרק יסתיים בשורה  אינם חשופיםשל הקבוצות השונות על סביבות המידע שהם חשופים ו

יש להתייחס לאיתור וחיפוש מידע של צעירים,  של מסקנות יישומיות שכוללות את הדרכים שבהן

מצד אחד, ומבוגרים, מצד שני, על מנת לעזור להם למקסם את המטרות שלהם, וכן לייעל את 

 תהליך איתור וחיפוש המידע.
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 סקירת ספרות

 פערים בתקשורת: פער הידע

לאסית אשר בוחנת את הינה תיאוריית מחקר ק (Tichenor, Donohue, & Olien, 1970)השערת פער הידע 

ההתפלגות ההטרוגנית של ידע בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה. למרות שהשערת פער הידע המקורית עסקה 

 ,Bas & Grabe)באופן ספציפי בידע המוגדר פוליטי, מקובל כיום לבחון אותה בהקשרים כלליים יותר של ידע 

2013; Tortoriello, Reagans, & McEvily, 2012) ( ואף בתחומים אחרים, כגון בריאותGuttman & Salmon, 

. על פי ההשערה, בסביבות עתירות מידע, הפער בידע בין קבוצות שונות מתרחב, כתלות במספר גורמים. (2004

אקונומי. כתוצאה מכך, נוצר חוסר שוויון -א המצב הסוציווהבולט בהם, לפחות על פי המחקרים המוקדמים, ה

מצליחים לרכוש מידע, בעלי  מעטיםאוכלוסייה. על פי ההשערה, גם אם בעלי המשאבים הבחלוקת המידע ב

 . (Tichenor et al., 1970) ידע יותר מהם ובכך מתרחב הפערמצליחים לרכוש יותר  רביםמשאבים 

במרבית , אשר עשוי להביא לצמצום פער הידע ,אפקט תקרהעל פי השערת פער הידע המקורית, 

יהיו גבול עליון לידע, בעלי המשאבים הגבוהים  מו שללא קיילנטען כי . במילים אחרות יםקיהמקרים לא מת

 ,.Tichenor et al) רק יתרחבנמוכים גבוהים וההמשאבים הפער הידע בין בעלי , ותמיד חשופים ליותר ידע

תקרה. כך,  למרות טענה זו, מחקרים מאוחרים יותר הראו כי בנושאים מסוימים ניתן לזהות אפקט. (1970

פלסטיני, נמצא -ישראלים לפלסטינים על הסכסוך הישראלי-למשל, במחקרים על צמצום פער הידע בין יהודים

כי לקבוצות השונות היה אפקט תקרה של ידע על הסכסוך, שאפשר לקבוצות שהחזיקו ברמות ידע נמוכות יותר 

 ,Kampf & Stolero) בזכות אפקט התקרה לצמצם פערים מול הקבוצות שהחזיקו ברמות ידע גבוהות יותר, זאת

2015.) 

לטענה כי התפתחות מואצת והפצה מוגברת של מידע באמצעי  ביקורתכפותחה השערת פער הידע 

, מחקרים שונים הראו כי ככל בהתאם להשערהתקשורת ההמונים יובילו לצמצום פערים בין קבוצות שונות. 

שזרימת המידע גוברת, כך מעמיק הפער בין קבוצות שונות, עקב מהירות הלמידה השונה של החברים בהן. 

 ,Bonfadelli)רוכשים ומעבדים מידע פוליטי מהר ולכן מרוויחים יותר מריבוי המידע אנשים בחברות מבוססות 

. הסיבה לכך נעוצה ביכולות הקוגניטיביות הגבוהות יותר שמפחיתות את עלות הלמידה, וכן מעלות את (2002

 רמת המוטיבציה ללמוד מידע חדש.
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 ;Ettema, Brown, & Luepker, 1983)פער הידע לאורך השנים  מחקרים רבים נערכו על השערת

Eveland Jr & Scheufele, 2000; Gaziano, 1983, 1997; Genova & Greenberg, 1979; Kwak, 1999; Lee 

& Yang, 2014; Tortoriello et al., 2012; Valadez et al., 2013) כמעט כולם שמו את הדגש על כך שככל .

ידע הופך להיות חזק יותר. טענה זו נמצאה פערי הקונומי ושתפוצת המידע עולה, כך הקשר בין מצב סוציוא

 ,Gaziano, 1983)תקפה עבור סוגי ידע שונים, במחקרים שנקטו בשיטות מחקר והשקפות תיאורטיות שונות 

1997) .  

 נושאים שונים, שבהם נוצרים פערי ידע, כגון מידע פוליטימחקרי פער הידע נערכו לאורך השנים סביב 

(Jerit & Barabas, 2017; Mondak & Anderson, 2004; Prior, 2005)בריאותי , (Danis & Wolf, 2017) ,

המשותף לכל המחקרים הוא בבחינת  .ועוד (Neuman, 2006; Kwak, 1999; Wei & Hindman, 2011) חינוכי

י. יחד עם פער הידע סביב קבוצות אוכלוסיה שונות, בדגש על קבוצות מרמות שונות של מעמד סוציואקונומ

תקשורת ההתמקדה בתפקידם של אמצעי אחת זאת, כל קבוצת מחקרים שמה דגש על היבט אחר בפער. קבוצה 

 Aarts & Semetko, 2003; De Vreese & Boomgaarden, 2006; Kenski) צמצומו של פער הידעבבהיווצרותו ו

& Stroud, 2006; Vettehen, Hagemann, & Van Snippenburg, 2004)של מחקרים התמקדה  נייה, קבוצה ש

שלישית התמקדה בפערי  .(Graber, 2001; Prior, 2014) בהשוואת פער הידע הקלאסי לפערים אחרים, דומים

  (.Prior, 2005בידור )כמו למשל התמקדות באקטואליה מול , ידע סביב תחומי ידע שונים

סוציואקונומי לידע חזק יותר -בין מצבשנוצר קשר כי המחקרים מהקבוצה הראשונה טענו, למשל, 

 Less(, מאשר נושאים שלא זוכים לפרסום רב )Highly publicizedסביב נושאים שזוכים לפרסום רב )

Publicized .) במילים אחרות, שניתן להבחין בפערי ידע משמעותיים יותר סביב נושאים שזוכים לסיקור רב

כים לסיקור נמוך יותר. באופן כזה, דווקא כאשר אמצעי התקשורת מסקרים יותר מאשר בקרב נושאים שזו

להפיק ממנו  ותאקונומי גבוה יותר מצליח-נושא מסוים בתדירות גבוהה יותר, קבוצות חברתיות ממצב סוציו

 (.Gaziano, 1983; 1997יותר ידע מאשר הקבוצות במעמד הנמוך )

יכולה אמנם להרחיב את פער הידע בין קבוצות ממצב עם זאת, על אף הטענה כי הסביבה התקשורתית 

. טענה זו (Bonfadelli, 2002)אקונומי שונה, באפשרותה גם לצמצמו בקרב פרטים עם מאפיינים שונים -סוציו

( אשר טענו אף הם כי ההשפעה של מאפיינים 1970) .Tichenor et alעולה בקנה אחד עם זו המקורית של 
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קשורה לסוג אמצעי התקשורת. עם זאת, התיאוריה המקורית של פער הידע התייחסה  אינדיווידואליים על הידע

, זאת בהשוואה למחקרים מאוחרים יותר לתפקידו של העיתון, כמדיום טקסטואלי, בהרחבת פער הידע

 . שהתייחסו למגוון רחב יותר של אמצעי תקשורת

מחקרים מאוחרים יותר, שנערכו על הטלוויזיה, כמדיום ויזואלי, מצאו אותה דווקא כמגשרת על פער 

 Grabe, Bas & van Driel. (Eveland Jr. & Scheufele, 2000; Graber & Smith, 2005; Kim, 2008)הידע 

מקורות מידע לבין לים מקורות מידע ויזואבין ( הראו כי קיימים הבדלים בצמצום וביצירת פערי ידע 2015)

מילוליים. ההבדלים שנמצאו חשובים נוכח הטענה כי המידע ברשת הולך ונעשה ויזואלי יותר, ומילולי פחות, 

כאשר מצד אחד עולה הטענה כי הדבר יכול להביא לצמצום פער הידע, עקב כך שהמידע הויזואלי דורש פחות 

 היה לראות במחקר, גם כאן הפערים נותרו משמעותיים. יכולות עיבוד קוגניטיביות, אך למעשה, כפי שניתן 

מחקרים מאוחרים יותר כי יש הראו  ,לרוב לא ניסו החוקרים להבחין בין סוגי המדיה השוניםלמרות ש

לאמצעי מדיה דיגיטליים תרומה חשובה לצמצום פער הידע לאורך זמן, בייחוד בין קבוצות ממצב סוציואקונומי 

 ,Bernhardt, Mays, & Kreuter, 2011; De Laat, 2011; Kampf & Stolero)שונה של משתמשים צעירים 

2015; Wei & Hindman, 2011)אפשריות של אמצעי ה שלכות ההאת י יש להעמיק ולבחון . מהמחקרים עולה כ

 דיגיטליים ואופן השימוש בהם על פער הידע בקרב צעירים לעומת מבוגרים. המדיה ה

מנגד, היו שטענו כי ההתמקדות באמצעי מדיה חדשים עשוי לגרום להמעטה בערכם של מדיה 

 Eastin, Cicchirillo & Mabry(. Yang & Grabe, 2014; Yang & Ho, 2017מסורתיים עבור קהלים מסוימים )

, ואלו קודמים קהלים מסוימים מגיעים קודם כל עם ציפיות מוקדמות לאמצעי התקשורת( הראו כי 2015)

במחקר שערכו להרחבה או צמצום של פער הידע. כך, למשל, לשימושים שהם מבצעים בהם, וכתוצאה מכך גם 

עיתוני חדשות מקומיים כמקור נטו לצרוך יותר  , שהשתתפו במחקר,קבוצת היספניםשלושת החוקרים נמצא כי 

מדיה  מידע של מידע בשל ציפייתם כי מקור מידע זה יהיה טוב יותר עבורם, ופחות חשפו את עצמם למקורות

היה יותר כוח בצמצום פער הידע בין בוחרים  ( הראתה בנוסף כי דווקא למדיה אלטרנטיביים2015) Gohחדשים. 

 בשונה מהשערת פער הידע המעודכנת.זאת עם השכלה נמוכה לבוחרים עם השכלה גבוהה, 

באופן כללי, הדיון סביב משתנה הגיל בהרחבה וצמצום פער הידע בספרות מעלה מספר ממצאים 

לפעולות אשר עשויות להשפיע על צמצום  סותרים. הגיל, כמשתנה בפני עצמו, לא נמצא כמשתנה בעל קשר ישיר

ורחבה של פער הידע. כך, למשל, במחקר על פער הידע סביב הוריקן קתרינה, לא נמצא כי הגיל היה מנבא 

לפעולות איתור וחיפוש מידע על ההוריקן, הבנת המסר או תפיסת הדיוק, אך כן נמצא כי צעירים הפיקו יותר 
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 ,Lachlan, כמו למשל בהכנות החירום להתמודדות עם ההוריקן )תועלת מאשר המבוגרים מהמידע שצרכו

Spence & Eith, 2007 .) עם זאת, מחקר מאוחר יותר דווקא מצא קשר בין הגיל לבין איתור וחיפוש מידע על

ההוריקן אייק, כאשר משתמשים צעירים נטו לחפש יותר מידע על ההוריקן ודרכי ההתמודדות איתו, וכך גם 

 (.Spence, Lachlan & Burke, 2011ידע לגבי התמודדותעם מצבי חירום ) החזיקו ביותר

ההשפעה של הגיל על פער הידע באה לידי ביטוי בעקיפין, למשל, באמצעות בחירת אמצעי התקשורת 

כך, למשל, דוגמה נוספת מהמחקר על רכישת מידע בנושא הוריקן קתרינה מראה כי שמשמשים לרכישת מידע. 

, (Spence, Lachlan & Burke, 2007; 2008יו וטלוויזיה, באופן ספציפי, עלתה עם הגיל )ההסתמכות על רד

 ,Spence, Lachlanממצא שגם עלה במחקרים קודמים שבחנו את הקשר בין גיל להעדפת אמצעי תקשורת )

McIntyre & Seeger, 2009 .) 

דו מחקרים בעשור האחרון כחלק מקבוצת המחקרים השנייה, שבחנה את סוגי הפערים השונים, התמק

(. ההבדל בין פער הידע לבין פער האמונה הוא שהראשון יוצא Belief Gapגם במה שמכונה "פער האמונה" )

(, בעוד שנקודת המבט Veenstra et al., 2014מתוך נקודת הנחה שלכל שאלה יש תשובות נכונות ולא נכונות )

(. הטענה המרכזית היא שגם אם החשיפה לידע Hindman 2009; 2012של פער האמונה סובייקטיבית יותר )

גבוהה, מערכת האמונות של האדם מעצבת את הידע שהוא מחזיק מחדש. לכן, משתנים מסורתיים של פער 

הידע, כמו למשל השכלה, נמצאו לא מובהקים בחלק מהמחקרים בהשפעה על רמות הידע של אדם ועל צמצום 

 משתנים אחרים שקשורים למערכת האמונות שלו בנושאים כמו ידעאו הרחבה של פער הידע, אלא דווקא 

(, חינוך מיני Hindman, 2009) (, סביבהVeenstra et al., 2014(, בריאות )Hindman, 2012יומיומי )

(Hindman & Yan, 2015.ועוד )  הראו שנערך לאחרונהבמחקר ,Diercks & Landreville (2017 כי הכנסה )

מיניים, אך לא כך לגבי חינוך. בנוסף לכך, הראו -משתנה מסביר ברמות הידע של אנשים על נישואים חד הנותר

החוקרים כי ההשתייכות הפוליטית של אדם וההעדפות התקשורתיות שלו השפיעו בצורה עקיפה על רמות הידע 

 ה שהוא צורך.שלו על נישואים חד מיניים באמצעות בחירת אמצעי המדי

, נרשם 2000-, עם ניסוחה של השערת פער הידע ועד לתחילת שנות ה1970מאז בכלליות, ניתן לראות כי 

. חלק (Gaziano, 1983; Hwang & Jeong, 2009)גידול ניכר במחקרים שעסקו במישרין או בעקיפין בנושא 

 & Banducci, Giebler & Kritzinger, 2017; Fraile)ניכר מהם נועד לבחון מחדש או להרחיב את ההשערה 
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Gomez, 2017; Gaziano, 1997)המוחלט של המחקרים שנערכו תחת ההשקפה התיאורטית של השערת  ם. רוב

פער הידע יוצא מתוך שיטות מחקר כמותיות בעיקר תוך שימוש בסקר. ההגדרה האופרציונלית של פער ידע 

ידע בכל תקופה. מבין המחקרים שנערכו, חלקם מצאו כי לאורך זמן הייתה השינוי במצב הסוציואקונומי וה

משתנה ההשכלה הוא המנבא הטוב ביותר של פער הידע, בעוד אחרים מצאו שוויון בינו לבין הכנסה או יתרון 

 . המסקנה מניתוח המחקרים השונים היא כי מצב סוציואקונומי(Hwang & Jeong, 2009)קל להכנסה בניבוי 

 . פער הידעהסבר ות כמו כל שאר הפרמטרים במנבא בצורה טובה לפח

על אף שמחקרים רבים בוצעו לאורך השנים על השערת פער הידע, ההבנה המחקרית על התנאים 

והמשתנים שעשויים להקטין את אי השוויון בידע מצומצמת. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שיטות המחקר 

 Hwangניתוח שערכו -(. במטאGrabe, Bas & van Driel, 2015השונות ואופרציונליזציה שונה של המשתנים )

& Jeong (2009 ) שנות מחקר של השערת פער הידע, טענו החוקרים כי למרות שמאות מחקרים פורסמו  35לציון

על התיאוריה, רק מעטים ערכו סינתזה של הידע הקיים בספרות. במאמר שפרסמו, ביקשו שני החוקרים לבצע 

בריאות, מדע,  ניתוח היו סביב ארבעה נושאים:-תחום. הפערים שבחנו החוקרים במטאסינתזה של הספרות ב

עובדתי, מודעות, אמונה, שילוב של הקודמים ובלתי  פוליטי ואחר. כמו כן, נבחנו חמישה סוגים של ידע:-חברתי

השוואה  אקונומי.-ניתוח היתה סביב קבוצות מרמות שונות של מצב סוציו-מוגדר. ההשוואה שנבדקה במטא

 סביב משתנים דמוגרפים אחרים לא נערכה. 

(. עם זאת, r=.28ניתוח הראו כי המתאם הממוצע בין השכלה לרכישת ידע היה מתון )-ממצאי המטא

ניתוח הוא כי פער הידע בין קבוצות ברמות שונות של מצב סוציואקונומי לא השתנה -הממצא המעניין במטא

הקבוצות לא השתנה גם כאשר נערכה השוואה בין הנושאים השונים ואף בין סוגי לאורך זמן. פער הידע בין 

הידע שנבחנו. גם עבור נושאים שזכו לסיקור תקשורתי נרחב באמצעי התקשורת, פער הידע נותר קבוע בין 

הקבוצות שנבדקו. עוד נמצא כי שיטת המחקר שבה נעשה שימוש כדי לבחון את פער הידע היוותה גורם מתווך 

בממצאים. מחקרים שהתבססו על דיווחים עצמיים של הנחקרים הציגו פערי ידע נמוכים יותר מאחרים. כך גם 

 .(Hwang & Jeong, 2009) ניסויים לעומת סקרים

לכן, לסיכום הדיון בפער הידע, ניתן לזהות מספר הסכמות נרחבות בספרות, אך גם שורה של מחלוקות. 

 ואקונומי נמוך ואל-למצב סוציו ות, אלו ששייכידעההשוואה סביב פער ה ההסכמות בספרות נוגעות לקבוצות

אקונומי גבוה, בין אם כשתי קבוצות קטגוריאליות או כחלק ממשתנה רציף. השכלה, על -ששייכות למצב סוציו

אף שבחלק מהמחקרים נמדדת בנפרד, נכללת לרוב בתוך המדד של מצב סוציואקונומי. המחלוקות בספרות 
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לגבי המשתנים המתווכים, שמשפיעים על צמצומו או הרחבתו של הפער, וביניהם גם גיל, מגדר, שימוש נוגעות 

באופן ספציפי יותר, בכל הנוגע למשתנה הגיל, מראים באמצעי תקשורת, חשיפה לאמצעי תקשורת, ידע ועוד. 

מסוימים, כמו למשל המחקרים השונים כי בקרב קבוצות שונות, שביניהן קיים פער של ידע, יהיו תנאים 

  .לבין המשתמשים המבוגרים הסביבה התקשורתית, שיסייעו לצמצום הפער בקרב משתמשים צעירים, וביניהם

  

 הדיגיטלי הפערבתקשורת:  פערים

באופן דומה לפער הידע, הפער הדיגיטלי מוגדר כאי שוויון בין פרטים, קבוצות, עסקים, מדינות, אזורים 

בשנים האחרונות הדיון טכנולוגיות מידע ותקשורת. בגיאוגרפים אחרים ועוד, בכל הנוגע לגישה, שימוש, וידע 

ר הדיגיטלי שואב את מקורותיו הפע(. Yang & Ho, 2017) באופן משולבבפער הדיגיטלי ובפער הידע נעשה 

 ,DiMaggio & Hargittai)התיאורטיים ממחקרים על אימוץ חברתי ואישי של טכנולוגיות תקשורת חדשות 

2001; Hargittai, 2002, 2010; Morimoto & Friedland, 2011; Wei & Hindman, 2011) חוסר שוויון ,

 ,Hoffman, Novak, & Schlosser, 2000; Pearce & Rice, 2013; Robinson)חברתי וגישה לאמצעי תקשורת 

Cotton, Ono, Quan-Hasse, Mesch & Chen, Shultz, 2015) ועוד. ביכולתו של הפער הדיגיטלי להשליך על ,

 היקף המידע שהם חשופים אליואחר מידע מקוון, וכתוצאה מכך, גם על  מאתרים ומחפשיםהאופן שבו אנשים 

 .השוניםהמידע  יוסוג

אף שהפער הדיגיטלי מתייחס בכללותו לטכנולוגיות מידע ותקשורת באופן כללי, הדגש שיינתן בחלק  על

הדיון בפער יידים, רשתות חברתיות ועוד. נאינטרנט, טלפונים ב תוך התמקדותזה הוא למדיה דיגיטליים, 

שעניינו גישה לטכנולוגיה. מסדר ראשון חלקים. ראשית, בפער הדיגיטלי המסורתי  שלושההדיגיטלי ייערך ב

מסדר שני הנוגע למיומנויות, שעוסקים בדיון המרכזי, כיום, של הפער הדיגיטלי לאחר מכן, ייסקרו מחקרים 

 י כן,, אך נחקר עוד לפנשנים האחרונות. בחלק השלישי ייסקר תחום מחקר חדש, שהומשג בולידעשימושים ל

 ,Ragnedda, 2017; van Deursen & van Dijkפער דיגיטלי מסדר שלישי )כוהוא מה שמכנים מספר חוקרים 

2017; van Deursen & Helpser, 2015) קבוצות החברתיות בוהשלכותיו; כלומר,  סוגיית הכוחבנוגע ו

 הפער הדיגיטלי.מ ותוהמפסיד ותהמרוויח

אי השוויון בין אלה את את ההזדמנות לזהות את ההבדלים והפער הדיגיטלי החל כמטאפורה שנתנה 

(. המחקרים המוקדמים שנערכו The have-nots( ואלה שאין להם טכנולוגיה )The havesשיש להם טכנולוגיה )
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 ,Hargittai & Hinnant)סביב הפער הדיגיטלי שמו דגש על אי השוויון בגישה ובשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות 

2008; Norris, 2001) אלו נקראו הרמה הראשונה והשנייה של הפער הדיגיטלי .(Hargittai, 2002) . 

הפער הדיגיטלי מסדר ראשון בוחן מי נגישים ומי לא נגישים לטכנולוגיות, ובראש ובראשונה, 

הפער ון של יש או אין חיבוריות, גם שאלת איכות החיבור נמצאת תחת תחום הדיאם לצד שאלת ה לאינטרנט.

בדומה לממצאים של מחקרים על פער הידע, מחקרים שהתמקדו ברמה הראשונה של  הדיגיטלי מסדר ראשון.

, מגדר (Loges & Jung, 2001)הפער הדיגיטלי, אשר שמה דגש על גישה לאינטרנט, הראו קשר בין הפער לגיל 

(Wilson, Wallin, & Reiser, 2003) השכלה ,(Bucy, 2000) הכנסה ,(Rice & Haythornthwaite, 2006), 

 (Hoffman, Novak, & Schlosser, 2001; Jones, Johnson‐Yale, Millermaier, & Pérez, 2009)אתניות 

. יחד עם חדירת האינטרנט (Dutta-Bergman, 2005; Hindman, 2000; Zhang et al., 2008)ואזור גיאוגרפי 

מחדש את התפיסה המקובלת. תחילה, הוצעה זווית מורכבת למקומות רבים בעולם, הציעו חוקרים רבים לבחון 

. כך, (Van Deursen & Van Dijk, 2011; Van Dijk, 2006)ודינמית על התופעה, בעלת מספר ממדים לגישה 

בגישה לרמה הטכנית והרמה החברתית. בראשונה נכללת הזמינות הפיזית  את הפערKling (1998 )מחלק למשל, 

ה שילוב של ידע מקצועי, משאבים כלכליים ומיומנויות טכניות הנדרשות לשימוש של טכנולוגיה ובשניי

עם זאת, יש לציין כי יש הרואים בשילוב של ידע מקצועי גלישה לרמה השניה של הפער  אפקטיבי בטכנולוגיה.

   (.Hargittai, 2002הדיגיטלי, ששמה דגש על הידע והשימושים )

הראשון התמעט בשנים האחרונות, ופינה את מקומו לדיון בפער  הדיון המחקרי בפער דיגיטלי מהסדר

 Internetדיגיטלי מסדר שני. הסיבה לכך אינה נעוצה בהעלמותו של הפער הדיגיטלי מסדר ראשון. על פי נתוני 

World Stats (2018 ,לקרוב ממחצית העולם אין עדיין גישה לאינטרנט והפערים בין יבשות מאוד מחוברות ,)

( ליבשות שנמצאות בצמיחה מתמדת, אך עדיין לא מחוברות ברובן, כמו אפריקה 95%כגון צפון אמריקה )

, למטה-מלמעלההסיבה לכך היא שהגורמים והפתרונות לפער דיגיטלי מהסדר הראשון רובם ( הוא גדול. 35.2%)

, זאת בעוד שהפער הדיגיטלי מהסדר השני, לאחר שכבר ניתנה ונוגעים למדיניות ממשלתית ותשתיות טכנולוגיות

 גישה לטכנולוגיה, הוא סבוך יותר.

החלו לבצע שינוי קונספטואלי ולהתמקד בשימוש בפועל  משני העשורים האחרוניםמחקרים לכן, 

. מחקרים שבחנו (Gunkel, 2003; Livingstone & Helsper, 2007; Selwyn, 2004)במקום בגישה החומרית 
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את הרמה השנייה של הפער הדיגיטלי כללו התייחסות לשוני בשימוש במחשבים, באינטרנט ובמדיה דיגיטליים 

 ;Gunkel, 2003)נוספים, תוך התמקדות באיכות השימוש, והתנתקות מהיחס מהדיכוטומי של יש או אין גישה 

Hargittai, 2002; Livingstone & Helsper, 2007; Selwyn, 2004) התובנה שהתפתחה הייתה כי עצם הגישה .

 & Hargittai)והשימוש בטכנולוגיה אינם מספיקים כדי לפתור את אי השוויון, אלא סוגי השימושים ואיכותם 

Hinnant, 2008; van Deursen & Van Dijk, 2014)של  . דוגמה לכך ניתן לראות בטענתםJung, Qiu, & Kim 

, לגבי ההבחנה בין שימוש באינטרנט למטרות משחק והנאה, לעומת שימוש בו ככלי לרכישת ידע. טענה (2001)

פוליטי  זו נתמכת גם על ידי מחקרים אחרים אשר מצאו פער בשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות לצורכי מידע

 Bonfadelli, 2002; Hargittai & Hinnant, 2008; Livingstone)לעומת שימוש בעיקר למטרות בידור  וכלכלי

& Helsper, 2007; Segev & Ahituv, 2010; van Deursen & van Dijk, 2011; van Dijk, 2006) המסקנה .

עדיפים על פני מסוגים שונים העולה ממחקרים אלו היא כי שימושים בטכנולוגיה דיגיטלית למטרות מידע 

, שכן הם מגדילים את הידע של הפרט, ויחד עם זאת, את היתרון ם בידוריים בלבדשימושים המוגבלים לצרכי

 . (Hargittai & Hinnant, 2008)בתחומי חיים שונים 

חברתי גבוה ים על הרמה השנייה מצאו כי מעמד בדומה לרמה הראשונה של הפער הדיגיטלי, מחקר

כגון שליחת אימייל, חיפוש אחר מידע כלכלי או  יותר וחינוך טוב יותר היו קשורים לריבוי בפעילות מקוונת

. מחקרים נוספים מצאו קשר בין השכלה והכנסה (Howard, Rainie, & Jones, 2001)פוליטי ועוד, ולהפך 

גבוהים לתדירות נמוכה של הורדת שירים ושימוש במסרים מידיים, לעומת תדירות גבוהה בשימוש באינטרנט 

, ומה שמוגדר על ידי (Furlong & Davies, 2012)ם וקבלת מידע על מוצרים לחדשות, עבודה, סידורי טיולי

Hargittai & Hinnant (2008 ) בדרך  חיפוש מידע כלכלי, קבלת ייעוץ עסקי מקוון ועוד. –כפעולות מגדילות הון

כלל, מראים מחקרים בנושא הפער הדיגיטלי, כי אלו שפחות משכילים, פחות עשירים, פחות מעורים בתרבות 

חלקם דווקא מראים את התופעה  עם זאת, .)כגון מהגרים( ועוד נוטים לסבול יותר מהפער הדיגיטלי מסדר שני

והה יותר לעשות שימוש בטכנולוגיות שדווקא אלה שנמצאים בנקודת נחיתות הם בעלי מוטיבציה גב –ההפוכה 

כיום ניתן לטעון כי במדינות מסוימות הפער הדיגיטלי  (.Abbas & Mesch, 2016; Mesch, 2011דיגיטליות )

‐Ono & Zavodny, 2003; Wasserman & Richmond)מהרמה הראשונה, הנוגע לגישה, הפך לפחות משמעותי 
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Abbott, 2005) שממשיך לגדול , לעומת הפער מהרמה השנייה(Eveland Jr & Scheufele, 2000; Hargittai, 

2002, 2010)  . 

, רק מחקרים ספורים בחנו בצורה מעמיקה את ההשלכות Wei and Hindman (2011)כמו כן, מציינים 

החברתיות של הפער הדיגיטלי, בדגש על בחינה אמפירית. המחקרים עד כה התמקדו במה גורם לפער הדיגיטלי 

וא מאופיין, אך פחות בבחינת התועלות שהשימוש באינטרנט מפיק למשתמשים. כתוצאה מכך, השערה ובמה ה

רווחת במחקרים היא כי הסף המינימלי הנדרש לצורך למידה הוא רק להיות מחובר, ולא מעבר לכך 

(Livingstone & Helsper, 2007)יטלי, . על מחקרים עכשוויים להתמקד בהשלכות החברתיות של הפער הדיג

 ובכלל זה, כפי שמציע המחקר הנוכחי, סוגי המידע אליו נחשפים המשתמשים.

ובהשלכות של המיומנויות והשימושים  הפער הדיגיטלי מסדר שלישי, כאמור, עוסק בסוגיית הכוח 

עם זאת, יש לציין כי רבות המחלוקות לגבי הגדרתו של הפער הדיגיטלי מסדר שלישי או עצם ההבחנה . השונים

הוא דן בשאלות של מי מרוויח ומי מפסיד מהפער הדיגיטלי, ו מהמחקר בתחום הפער הדיגיטלי מהסדר השני. של

 ,Amichai-Hamburger, McKenna) , מי השחקנים הדומיננטים בכל מערכת ועודלמי יש יותר השפעה מאחרים

& Tal, 2008; Stern, Adams, & Elsasser, 2009; Ragnedda, 2017; van Deursen, Helsper & van Dijk, 

הגלובליזציה, , למשל, לתהליך הדיון בפער הדיגיטלי מסדר שלישי הוא ההסבר שמציעים חוקרים רבים (.2017

האמריקניזציה, שבו התרבות האמריקנית התפתחה למקומות רבים בעולם, אף מעבר לעולם או ליתר דיוק, 

אך אמריקניזציה היא רק דוגמה אחת . (Schiller, 1992; Segev, Ahituv & Barzilai-Nahon, 2014) המערבי

מתוך רבות, בתחום הפוליטי, החינוכי, המסחרי, התעסוקתי ועוד, שבהם הכתיב הפער הדיגיטלי את סדר 

מעולם מנועי החיפוש, אשר הפכו למוקד כוח משמעותי של הפצת ידע בחברה וכן  דוגמה נוספת מגיעה הכוחות.

בנוסף, בשאלת יחסי הכוחות מנסים  (.Segev, 2008; 2010אינטרנט בין מוקדי ידע אחרים )ניתוב גולשי ה

חוקרים שונים שבוחנים את שאלת הסדר השלישי של הפער הדיגיטלי לתרגם את ההשלכות של הפער הדיגיטלי, 

ר שלישי בוחן . במילים אחרות: הפער הדיגיטלי מסדשהוא מקוון בעיקרו, לפעולות יומיומיות שאינן מקוונות

 את הפערים ביכולת של פרטים לתרגם את הגישה, השימוש והידע באינטרנט להשלכות מעשיות מחוץ לאינטרנט

(van Deursen & Helpser, 2015 .) 

סדר השלישי מניחים שגם בקרב פער הדיגיטלי ממחקרים שיוצאים מתוך נקודת המבט של ה 

יות מידע ותקשורת, עם איכות תשתית מעולה, ועם מיומנויות משתמשים שיש להם גישה בלתי מוגבלת לטכנולוג
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יכולים להיות תוצאה של בחירה של פערים . אותם (Ragnedda, 2017) גבוהות, עדיין יכולים להימצא פערים

כלים מסוימים על פני כלים אחרים והם יכולים להיות תלויים גם באופן שבו הארכיטקטורה והאלגוריתמים 

 ;Stern et al., 2009שונות של השימוש באותם כלים )שלפיהם אותם כלים עובדים, באופן שיגרום לתוצאות 

van Deursen et al., 2014.)  

את ההבחנה בין פער דיגיטלי מסדר ראשון, שני ושלישי, ניתן להיעזר בתרשים הבא )מתוך  להביןכדי  

van Deursen & Helpser, 2015 .) 

 (.van Deursen & Helpser, 2015הפער הדיגיטלי מסדר שלישי )מתוך היווצרות . 1תרשים 

 

מקוונים של אדם, ואלו בתורם דמוגרפים משפיעים על המשאבים הלא -לפי התרשים, משתנים סוציו

ות, מוטיבציות, ידע(. משפיעים על האינדיקטורים של פער מסדר ראשון )הגישה לאינטרנט( ומסדר שני )מיומנ

שלישי מתבטא ביכולת של אנשים לתרגם את השימוש, הידע, המוטיבציות ועוד לשיפור במשאבים הפער מסדר 

לדוגמה: אנשים שמנצלים רשתות חברתיות ף, מסדר שלישי. מקוונים שלהם, ובכך ליצור את הפער הנוס-הלא

עבודה חדשה, עשויים , כדי למצוא (Granovetter, 1973מקוונות, ששמות דגש על הכוח של קשרים חלשים )

למצוא עבודה טובה יותר, מכניסה יותר ושתגרום להם לשביעות רצון גבוהה יותר. עבודה זו תיצור להם רשת 

לרכישת כלים שיקנו להם יתרונות על פני אחרים תר וההכנסה הגבוהה תתורגם, על ידם, קשרים נוספת ענפה י

ובכך ירחיבו את הפער בינם לבין אנשים בעלי נתונים דומים, שההבדל היחיד ביניהם הוא ביכולת תרגום  –

 המיומנות והשימושים להשלכות לא מקוונות. 

ק באופן בלעדי בתרגום הגישה והשימוש בטכנולוגיה חשוב להבחין בין פער דיגיטלי מסדר שלישי, שעוס 

 ;Akca, Sayili & Esengun, 2007להשלכות לא מקוונות, לבין פערים אחרים, כמו למשל "פער ההזדמנויות" )

Mosberger, Tolbert & Stansbury, 2003; Stern et al., 2009( או פער ההשתתפות )Hargittai & Jennrich, 

2016; Kligler-Vilenchik & Shresthova, 2012; Literat, Kligler-Vilenchik, Brough & Blum-Ross, 2018; 
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Norris, 2001; Sylvester & McGlynn, 2010אינטרנט ולא ( שמתמקדים בשימושים שונים שנעשים ב

חברתי  ( מוסיף לידע שלנו על ריבוד2017) Ragneddaפער דיגיטלי מסדר שלישי, לדברי  בהשלכות הלא מקוונות.

  הרבה מעבר לרמת האינטרנט, ברמת אי השוויון הכללי בחברה, מקורותיו והשלכותיו.

 & van Deursenכדי לקבוע מהן ההשלכות הלא מקוונות של הגישה והשימוש באינטרנט, נעזרים 

Helpser (2015 בטיפולוגיה של )van Deijk (2005 לשדות מידע כלכליים, פוליטיים, מוסדיים, חברתיים )

וחינוכיים. השניים הראו כי קבוצות שונות בחברה, לפי משתנים סוציודמוגרפים שונים, מרוויחים יותר 

דווקא חלק מן המשתנים המסורתיים שאמנם הסבירו את . עם זאת, מהשימוש באינטרנט מאשר אחרות

, לא נמצאו מובהקות בהסבר של חלק מההשלכות הלא מקוונות של הפער. למשל, היווצרות הפער בין הקבוצות

אם במחקרי פער דיגיטלי מסורתי נמצא שמשתנים כגון מגדר, השכלה, הכנסה ועיסוק הסבירו את היווצרות 

  הפער בין הקבוצות, משתנים אלו לא הסבירו את ההבדלים בין הקבוצות בהשלכות של הפער הדיגיטלי.

  

 ?מוטעית אבחנה או דיגיטליים ילידים של חדש דור: וטכנולוגיה םצעירי

מחקרים על השימוש של צעירים  מבוגרים.לבין צעירים  שנוצר ביןהמחקר הנוכחי מתמקד בפער הדיגיטלי 

בטכנולוגיות חדשות נערכו בעבר והראו כי לרוב אלו הצעירים אשר ממהרים לאמץ את הטכנולוגיות החדשות. 

ותפיסות מושגיות רבות של תרבות תגרה פרקטיקות יהפריצה של טכנולוגיות דיגיטליות, מרושתות וניידות א

 ,Jenkins, Ito & boydלקהלים שהשתמשו בהן ) העניקון דיגיטלית, וזאת כתוצאה מהאפשרויות הרבות שה

2015; Mesch, 2009 .) לכן, אחד הדיונים השנויים במחלוקות בקרב סוציולוגים, חוקרי תקשורת ואנשי מדעי

דיון זה  (.Buckingham, 2013החברה נוספים נוגע לקשר שבין מבוגרים וצעירים עם טכנולוגיות דיגיטליות )

קת בשל מחלוקת בקרב חוקרים על האופן שבו יש להסתכל על צעירים ומבוגרים. בין השאלות הינו שנוי במחלו

האם ניתן להסתכל על מבוגרים וצעירים כשתי קבוצות דיכוטומיות, שנעדרות כל מאפיין  שנמצאות במחלוקת:

עירים זהותי אחר שעשוי לחלק באופן אחר את הקבוצות )כמו למשל מצב סוציואקונומי(? האם בהכרח צ

  מייצגים את הקידמה הטכנולוגית והמבוגרים נשרכים מאחור?

 Parsons, שהוצג לראשונה על ידי (Youth Culture) "ּותבמוקד הוויכוח נמצא המונח של "תרבות הצעיר 

(. הגישה Buckingham, Bragg & Kehily, 2015; Savage, 2007רבות לפני כן )עוד (, אך נידון בספרות 1942)

ההתפתחותית מציעות לראות בילדות ובצעירות כשלבים זמניים  יהשל הסוציולוגיה והפסיכולוג הקלאסית
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. (Erikson, 1958; Wartella, Alexander & Lemish, 1979) עם המעבר לבגרותומתפתחים בחיים שמשתנים 

בקטגוריות חברתיות, מנגד, חוקרים אחרים מציעים לראות בילדים ובצעירים כשחקנים עצמאיים, תוך שימוש 

 Itoהיסטוריות ותרבותיות עצמאיות, ולהתמקד באיך השחקנים הללו מתארים את נקודת המבט שלהם עצמם )

et al., 2010; Jenkins, Ito & boyd, 2015; Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson & Weigel, 2006; 

Lemish, 2013; 2015; Mesch, 2009.) 

קודות המבט לגבי תרבות הצעירים באות לידי ביטוי בספרות שבוחנת את הקשר של ניתן לראות את נ 

, החלו להתפרסם טקסטים בעיקר 2000-ותחילת שנות ה 90-בסוף שנות המבוגרים וצעירים לטכנולוגיה. 

בעיתונות הפופולרית, אך גם בכתבי עת מדעיים, אשר התייחסו לשימושים של צעירים במדיה החדשים שהחלו 

, או דור הרשת, בתור דור ההמשך של דור Y-פתח רק עשור קודם לכן. חלקם התייחסו אל הצעירים כדור הלהת

, ביטוי המופיע בעיקר X (Oblinger, 2005; Oblinger, Oblinger, & Lippincott, 2005; Tapscott, 1999)-ה

 ,Howe & Strauss, 2009; Strauss & Howe)בכתבות בתקשורת הפופולרית. אחרים כינו אותם מילניאליים 

 ,Prensky (2001a. עם זאת, הביטוי שהצליח להטביע חותם באופן הבולט ביותר, הוא דווקא זה של (2000

2001bילידים דיגיטליים". (, אשר כינה אותם במושג" 

הרעיון שעמד מאחורי כל אותם טקסטים אקדמיים ופופולריים היה דומה: הטכנולוגיה הדיגיטלית  

בטכנולוגיה, שולט בה נויות רבות בשימוש מיומרוכש צרה דור חדש ומובחן מאלו שקדמו לו. דור אשר החדשה י

יותר מהוריו, בני הדור הקודם, ובעל העדפות ברורות בכל הנוגע לשימוש בה. תחילה, יצאו הטקסטים מתוך 

תלמידים , בין ההכותבים השוניםהחינוך. הם באו להדגיש את הפערים הקיימים, לדברי  נקודת המבט של אנשי

סטודנטים הצעירים, השקועים באופן עמוק בטכנולוגיה, למוריהם, אשר אינם יודעים לנצל את הטכנולוגיה וה

 באופן מיטבי. 

עד  90-בסוף שנות האת הכתיבה על אותם "ילידים דיגיטליים" ניתן לחלק לשלוש תקופות. הראשונה, 

באופן התואם את התפתחותן של  ומיתולוגיה ינת במעין רומנטיותמאופיה, 2000-שנות ה אמצע-תחילת

, הן בספרות האקדמית והן בעיתונות לילידים הדיגיטלייםההתייחסות  . בתקופה זו,טכנולוגיות חדשות

תקופה זו הצביעה על הילידים בכתופעה חדשה, חסרת תקדים ודטרמיניסטית. הכתיבה  הפופולארית, היתה

 חדשה ומנות גבוהה מאוד בחידושים טכנולוגיים והעדפה מוחלטת לטכנולוגיההדיגיטליים כבעלי מי

(Oblinger, 2005; Oblinger et al., 2005; Prensky, 2001; Tapscott, 1999)טיעונים אלו, שהיו רדיקליים . 
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 בה התפתחה, ש2000-, הובילו לתקופה השנייה, באמצע שנות הולוו במעט מאוד ממצאים אמפיריים מאוד

אנטיתזה לרעיונות המקוריים. כותבים שהיו חלק מן הגל השני, ניסו לשמוט את הקרקע מתחת לכתביהם של ה

 ;Bennett, Maton, & Kervin, 2008)הוגי הילידים הדיגיטליים, ולטעון כי מדובר בתופעה ללא בסיס אמפירי 

Helsper & Eynon, 2010; Herring, 2008; Kennedy, Judd, Churchward, Gray, & Krause, 2008; 

Koutropoulos, 2011) ,לבסוף, לאחר תקופה של מספר שנים שבהם היו נתונים החוקרים במחלוקת רבה .

זו שבמסגרתה  :2000-לעיתים תוך פרסום מאמרי תגובה חוזרים ונשנים, החלה התקופה השלישית בסוף שנות ה

ים חלק מן הביקורת שהופנתה כלפי הכתיבה הטוענים לייחודיות של השימוש של צעירים בטכנולוגיה מקבל

-הדטרמיניסטית, תומכים את טענותיהם באופן אמפירי, מעדנים אותן ונוטשים את התפיסה הדטרמיניסטית

ת שלוש א .(Boyd, 2014; Boyd & Marwick, 2011)גלובלית שאפיינה את הכתיבה בתקופה הראשונה 

 ( בצורה הגליינית: תזה, אנטיתזה, לקראת סינתזה.2009) Livingstoneהתקופות האלה הגדירה 

(, Tapscott, 1999) 90-על אף שהטקסטים הראשונים שהתייחסו לנושא הופיעו כבר בסוף שנות ה 

 Prenskyהטקסט המכונן סביב המושג התיאורטי של הילידים הדיגיטליים הוא מאמר בשני חלקים שפרסם 

(2001a, 2001bבכתב העת החינוכי ) ,On the horizon ונואם, שאינו . הטקסט שפרסם פרנסקי, יצרן משחקים

 ת של מאמר אקדמי.ו, היה רחוק מאוד מאמות המידה המקובלדוקטורתואר כלל חוקר אקדמיה ואף אינו בעל 

-ל מעלועומד על  יחד עם זאת, מדובר במאמר המצוטט ביותר כיום בתחום של צעירים וטכנולוגיות דיגיטליות

טענותיו, אשר יפורטו בהמשך, היו כלליות, דטרמיניסטיות, לא  .Google Scholarציטוטים, על פי מדד  אלף 20

מאמרי המשך שפירסם בהמשך נשענו על סימוכין מקובלים ונתונים אמפיריים וכללו הכללות ומסקנות גורפות. 

עם זאת, כאמור, על אף היותו יחד (. Prensky, 2003; 2005; 2006זכו אף הם לציטוטים רבים ) 2000-שנות ה

ט שנוי במחלוקת מבחינה אמפירית, הוא נתן השראה לשאלות מחקר רבות שנבחנו לאחר מכן, וגם טקס

  לביקורת.

 בעולם המערבי השתנתה הסביבה הטכנולוגית 1980(, מאחר שבסביבות שנת 2001a) Prenskyעל פי    

 Bulletin-הדיגיטליים. באותם שנים התפתחו מערכות הדור דיגיטלי חדש, הילידים התהווה בצורה דרמטית, 

Boards  הראשונות, שהיוו מאוחר יותר את הבסיס לפורומים של ימינו, קבוצותUsenet .האימייל ועוד ,

(, שאומץ על ידי המשתמשים הפרטיים WWW) World Wide Web-הצטרף לאלו גם ה 90-בתחילת שנות ה
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(Berners-Lee, Caillau, Luotonen, Nielsen & Secret, 1994 על כן, כל אלו שנולדו מאז שנת .)הוגדרו  1980

חזור -על ידו כילידים דיגיטליים. פרנסקי הגדיל אף לעשות כאשר דימה את המצב הזה לסינגולריות, נקודת אל

 טכנולוגית. 

(, חיים בעולם רווי בטכנולוגיות. הם עושים שימוש רב 2001a) Prenskyליים, לפי הילידים הדיגיט 

במחשבים, משחקי וידאו, צעצועים דיגיטליים, נגני מוזיקה ועוד. הם קוראים פחות ספרים מנייר, אך מנגד 

נים ברמה עושים שימוש גובר במסכים דיגיטליים עבור פעולות דומות. הם מעדיפים וידאו על פני טקסט, מיומ

גבוהה בטכנולוגיות ומעדיפים אותן באופן טוטאלי על פני המדיה המסורתיים. הם נוטים להעדיף ריבוי משימות 

על פני התמקדות במשימה אחת, לפחות בכל הנוגע לטכנולוגיה, לומדים טוב יותר מלימוד תוך כדי חווייתיות 

 ,Brown, 2000; Carrierעות ספרי הדרכה ועוד )ואינטרקטיביות דיגיטלית, באמצעות ניסוי וטעייה ולא באמצ

Cheever, Rosen, Benitez, Chang, 2009; Oblinger & Oblinger, 2005; Palfrey & Gasser, 2008; 

Tapscott, 1999 אותם ילידים דיגיטליים, על פי .)Prensky (2001a, 2001b מדברים את השפה הדיגיטלית ,)

כי מבנה המוח של אותם ילידים דיגיטליים  פרנסקי טעןמעבר לכך, "מבטא". ושוטפת, ללא כל  בצורה "רהוטה"

חלקית במחקרים  נתמכהטענה זו של פרנסקי  ת.סביבה הדיגיטלילשיותאם לכלים שזמינים  משתנה באופן כזה

 (. Greenfield, 2015מאוחרים יותר )

ו"היגרו" לתוך  1980לפני שנת מול הילידים הדיגיטליים, ניצבים המהגרים הדיגיטליים, אלו שנולדו 

פחות טוב  טכנלוגיותהסביבה הטכנולוגית החדשה. הם מדברים את השפה הטכנולוגית עם "מבטא", שולטים ב

וגם כאשר לומדים להשתמש בהן, עושים זאת באופן מיושן שלא ממצה את הפוטנציאל הטכנולוגי של החידוש 

(Presnky, 2001aמחקרים מאוחרים יותר אף הוס .) יפו קטגוריה של מתיישבים דיגיטליים, אלו אשר נולדו

השפה  , אך הצליחו ללמוד את הטכנולוגיות הדיגיטליות. אלו, לפי הספרות, עדיין מדברים את1980לפני שנת 

טענתו  .(Palfrey & Gasser, 2016, 2011; Prensky, 2001; Prensky & Berry, 2001)עם "מבטא"  הדיגיטלית

( אף פותחה מאוחר יותר להבחנה בין דור ראשון ודור שני של ילידים דיגיטליים, כאשר 2001a) Prenskyשל 

 (.Palfrey & Gasser, 2016; Roiner, Gavin & Brosnan, 2013את החיץ יוצרות הרשתות החברתיות )

ממצאים ( העלו 2001a; 2001b) Prenskyשל הפופולרי מחקרים ראשונים שנערכו בעקבות הטקסט  

אשר עשויים לתמוך בטענותיו. נמצא כי צעירים אשר משתייכים לדור הילידים הדיגיטליים אכן מבלים זמן רב 

יותר אונליין מאשר המהגרים הדיגיטליים, עושים שימוש ביותר אמצעים טכנולוגיים, מבלים זמן רב יותר 
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. מחקרים מאוחרים יותר (Madden, Lenhart, Duggan, et al., 2013)במשחקי מחשב ונוטים לריבוי משימות 

לא ניסו להשוות בין  משתנה, אם כיאף מצאו כי מבנה המוח של אלו שמבלים זמן רב יותר בגלישה באינטרנט 

 . (Small & Vorgan, 2008; Small, Moody, Siddarth, & Bookheimer, 2009)צעירים למבוגרים 

פרנסקי ניתן  רעיונותיו שלת הטיעונים שהועלו נגד אלטיעונים אלו. מהר מאוד, קמו מתנגדים רבים 

טיעוני נגד פילוסופיים, אשר נטו לדעת הכותבים ל"אוונגליסטיות", ומחלוקת בדבר  חלקים: לושהלחלק לש

 ;Haigh, 2011ההתייחסות לילידים ומהגרים דיגיטליים במונחים של דור בכלל וחלוקה דיכוטומית בפרט )

Herring, 2008; Koutropoulos, 2011; May, 2002 ,)וטענות לאוניברסליות  היעדר תימוכין אמפירי לטענות

 . יתר של ההבחנה בין מבוגרים לצעירים תוך התעלמות ממשתני לאום, תרבות, מסורת ועוד

במסגרת קבוצת הטיעונים הראשונה ניתן להעלות מספר טענות. ראשית, עלתה הטענה כי אין כל חידוש 

כי דבריו מתארים את הפאניקה המוסרית שמתעוררת עם  טענו(. הם 2001a) Prenskyל תיאורטי בטיעוניו ש

חשש מפני ההשלכות של התמקדו בהתפתחותן של תופעות טכנולוגיות חדשות, על אף שדבריו כלל לא 

הטכנולוגיה, אלא להפך. לדברי המבקרים, עם כל התפתחות טכנולוגית, קמים אלו שטוענים כי זו משנה את 

( הופיעו עוד קודם 2001a) Prensky(. בנוסף, טענות לכאורה חדשניות של Cohen, 1972אות ללא הכר )המצי

לכן בספרות. כך, למשל, הטענה כי ילידים דיגיטליים לא עושים שימוש במדריכים והוראות, אלא מעדיפים 

( Prensky, 2006a, 2006b, 2010ללמוד בשיטה של ניסוי וטעייה ובאמצעות התייעצות עם קבוצת השווים )

 (. Piaget, 1978; Singer & Revenson, 1996הופיעה כבר בניסויי למידה בפסיכולוגיה )

( מתייחס לילידים ומהגרים דיגיטליים במונחים 2001a; 2001b) Prensky-שנית, נטען כי על אף ש 

דוריים, הוא כלל אינו משתמש באמות המידה המקובלות לדור, הכוללות חוויות דוריות משותפות, אירועים 

 (.Mannheim, 1970;Edmunds & Turner, 2002; Koutropoulos, 2011; 2009היסטוריים ועוד )הרצוג, 

מונח דור כהבנייה תרבותית. דורות מעוצבים באופן דינמי לאורך בספרות האקדמית, מקובל להתייחס ל

(, שמעצבים שינויים Bourdieu, 1993; Mannheim, 1970ההיסטוריה על ידי כוחות פוליטיים וחברתיים )

טכנולוגיה ואת הטענה שלצעירים השל  לכן, נטען כי גם אם נקבל את התפקיד המרכזי. טכנולוגיים ולא להפך

 ,Postman) שה רחבה יותר למידע מאשר להורים שלהם, עדיין ההבחנה הדורית עתידה להיעלםיש לפעמים גי

( וממשיכי דרכו התעלמו מהמשתנים 2001a, 2001b) Prensky, כי עוד טענו הוגים מתחום הסוציולוגיה. (1985
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-ן מצב סוציוכגו שמאפיינות את השערות פער הידע והפער הדיגיטלי, המקובלים לבדיקת טענות מעין אלו,

 אקונומי, הכולל השכלה והכנסה. 

, בעוד שמשתנים אלו גם גורמים נוספים כמו תרבות, מגדר ואזור גיאוגרפי כמעט לא נבחנו בהתחלה

נבחנים בצורה רחבה בספרות המקיפה שדנה בשימוש ובהשפעות של אמצעי תקשורת וטכנולוגיה על ילדים ובני 

 ,Calvert, Jordan & Cocking, 2002; Elias & Lemish, 2009; Jordan, 2004; Lemish & Cohen נוער )

2005; Strasburger, Wilson & Jordan, 2009) . כך, למשל, טועןBuckingham (2013 ,כי מבחינה סוציולוגית )

לא לוקח בחשבון הבדלים כל ניסיון להבחין בין דורות רק סביב הקשר שלהם לטכנולוגיה הוא עקר, שכן הוא 

מחקרים רבים הראו שצעירים ומבוגרים נבדלים ביניהם בקרב תרבויות שונות, הן לגבי הידע והן  תרבותיים.

 (. Livingstone, Mascheroni & Staksrud, 2017טכנולוגיה )עם הלגבי השימושים שהם עושים 

הילידים והמהגרים הדיגיטלים.  לבסוף, גם מבחינה אמפירית, כאמור, הושמעה ביקורת כלפי הוגי

 & Brownמחקרי המשך שבוצעו הראו כי בחינת צעירים שאינם תלמידי קולג' מעלה תוצאות שונות )

Czerniewicz, 2010אקונומי ועוד -(, כמו גם בהתחשב במשתנים כמו אתניות, מגדר, השכלה, מצב סוציו

(Bennett et al., 2008; Broos & Roe, 2006; Hargittai, 2002; Helsper & Eynon 2010, Rainie, 2011 .)

על כן, לא ניתן להתייחס לילידים הדיגיטליים כתופעה הומוגנית, שעה שאחוזים רבים מאלו שעונים להגדרת 

 & Facer, Furlong, Furlong( כלל אינם נגישים לטכנולוגיה ואינם מיומנים בה )Prensky (2001aהגיל של 

Sutherland, 2003; Kennedy, Judd, Churchward, Gray & Krause, 2008 כמו כן, אם נטען כי ילידים .)

דיגיטליים מעדיפים למידה משחקית מאשר מסורתית, לא בהכרח נמצא כי העדפה זו אכן מתורגמת ללמידה 

(. כך גם VanSlyke, 2003המבוגרים, אותם מהגרים דיגיטליים ) אפקטיבית יותר מהלמידה שלמשמעותית, או 

(. טענות אלו לא ציינו אם המשימות Dede, 2005גבי הטענה כי ילדים דיגיטליים מעדיפים ריבוי משימות )ל

מבוצעות במקביל או בהפרשי זמן קצרים ביניהם וכן, לא הופיעה התייחסות לשאלה אם הילידים הדיגיטליים 

 (.Koutropoulos, 2011מצליחים בביצוע אותן משימות במקביל )

עושים  1993את האופן שבו צעירים שנולדו אחרי  ( ניסה לבחון2008) .Rowlands et alדוח מחקר של 

ל כי דרכי חיפוש המידע שלהם ישפיעו על האופן שבו הם חוקרים שימוש במקורות מידע דיגיטליים, מתוך רציונ

יים שחלו , ניסה לבחון את השינו2008המחקר, שפורסם בשנת  שאלות שונות, שמבוססות על מידע, בעתיד.

. מטרתו היתה לבחון את ההשפעה של המעבר הדיגיטלי על התנהגות המידע של שקדם לו במהלך העשור
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הצעירים, אותם הוא כינה "דור הגוגל". ממצאי המחקר העלו את הטענה כי תפיסת ההשפעה של טכנולוגיות 

ינים שליטה גבוהה המידע והתקשורת על הצעירים היתה מוגזמת. המחקר טען כי למרות שצעירים מפג

בטכנולוגיה החדשה, הם מסתמכים רבות על מנועי חיפוש, מרפרפים במידע יותר מאשר קוראים אותו, ולא 

 מחזיקים במיומנויות ביקורתיות ואנליטיות כדי להעריך את המידע שהם חשופים אליו ברשת.

שך לדוח המחקר של (, אשר נערך בהמ2011) Nicholas, Rowlands, Clarck & Williamsמחקר של  

Rowlands et al. (2008 הראה כיוון נוסף אפשרי לאופן שבו צעירים מתייחסים למידע. המחקר העלה כי אותו ,)

"דור הגוגל" מתנהג בצורה שונה מאוד מדורות קודמים בכל הנוגע לאיתור וחיפוש מידע. הם היו פחות בטוחים 

ביצעו פחות חיפושים. בנוסף,  –רו בפחות אתרים ובכלליות ביכולות החיפוש שלהם, צפו בפחות דפי מידע, ביק

עיבוד המידע שלהם לקה בחסר והם נטו יותר להעתיק את המידע ולהדביקו בשלמותו במקום לנסחו במילים 

שלהם. עוד הראה המחקר כי לצעירים זיכרון עבודה פחות טוב מאשר לדורות קודמים והם אף לוקים ביכולתם 

 .לבצע משימות במקביל

על ההבדלים בין צעירים למבוגרים ביחס למידע בכלל, ומידע דיגיטלי בפרט, העלו כי נוספים מחקרים  

בני נוער היו בעלי אוריינות מידע דיגיטלית נמוכה יותר מאשר תלמידי מכללות/אוניברסיטאות, בעוד שמבוגרים 

נמדדה כיכולת לעשות שימוש במאגרי  היו בעלי אוריינות המידע הגבוהה ביותר. אוריינות המידע במחקרים אלו

 (.  Eshet, 2002; Eshet-Alkalai & Chajut, 2008מידע מקוונים ולדלות מהם אינפורמציה )

מחקרים נוספים העלו אף תרחישים הפוכים מאלו שראו בצעירים, הילידים הדיגיטליים, את החזית 

 Haddon) נוער כתוצאה מהשימוש באינטרנטהטכנולוגית. מחקרים אלו הצביעו על הסכנות הנשקפות לילדים ו

& Livingstone, 2018; Livingstone, 2008; Livingstone & Helpser, 2010; Livingstone, Haddon, Gorzig 

& Olafsson, 2011; Milosevic & Livingstone, 2018; Wartella & Jennings, 2000) את השימוש המוגבל ,

 ;Bilal & Jopeck, 2014; Bilal & Beheshti, 2014 ;2002) יפוש מידעשלהם במקורות מידע ובתהליכי ח

Cooper, 2002;  Hargittai, 2010; Flanagin & Metzger, 2010; Nesset, 2014; Shenton, 2011) , על

ועוד. כמו כן, הראו מחקרים אחרים כי קיים  (James & Jenkins, 2014) נמוכה לעיתים אוריינות טכנולוגית

אפילו כאלה שמשתייכים לאותן קבוצות חברתיות ותרבותיות.  –פער דיגיטלי גם בקרב קבוצת הצעירים 

לא ניתן לבצע הבחנה טכנולוגית רק לפי משתנה הגיל, אלא לפי שייתכן המסקנה של אותם מחקרים היתה כי 

 .(Buckingham, 2013) תרמשתנים מסורתיים אחרים, מקובלים יו
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עם זאת, למרות הביקורת הקשה, גם כיום נערכים מחקרים רבים אשר שמים דגש על השימושים  

מחקרים אלו אימצו לתוכם את בהמשך, שניתן יהיה לראות כפי הייחודיים לעיתים של צעירים בטכנולוגיה. 

מפיריות ומתעלמות מהמקובל במחקר. הביקורת שנכתבה לאורך השנים ואף ויתרו על מספר אמירות שאינן א

מנסים להתרחק מן הקביעות כי ניתן להבחין בין ילידים למהגרים דיגיטלים רק סביב  המחקרים העכשוויים

הבדלים בתוך קבוצות הגיל ב כמו גם אחרים,ו, תוך הכרה בפערים תרבותיים שונות ת ידעוורמ שונים שימושים

דיגיטלית של הצעירים, מראים את התפקיד הייחודי של טכנולוגיות , שמתמקדים בתרבות העצמן. מחקרים אלו

שונות בחייהם, בצורה שלא תלויה רק בשימושים שלהם בפועל, אלא בדרכים שבהם הם תופסים את 

 & Jenkins, Ito) , באופן שאינו רק דטרמיניזם טכנולוגי, אלא שם דגש, לא פחות חשוב, על החברההטכנולוגיה

boyd, 2015; Mesch, 2011; Mesch & Talmud, 2010; Palfrey & Gasser, 2016 .) 

למשל, בעוד שמחקרים מראים שלא כל הצעירים משתמשים ברשתות חברתיות ולא חולקים מיומנויות 

( עם נערים ונערות אמריקנים מצאו תפיסות מושגיות דומות לגבי התפקיד 2014) boydדומות, ראיונות שביצעה 

 Schofield-Clarkכאלה בתרבות הדיגיטלית שלהם. ממצאים דומים נוספים נמצאו גם על ידי  של טכנולוגיות

באופן דומה, (, בכל הנוגע לשימוש בטלפונים ניידים וטכנולוגיות נוספות בתקשורת שבין הורים לילדיהם. 2013)

ים צעירים חולקים ( כי מבוגר2014) Thorson, Vraga & Kligler-Vilenchikאך מנקודת מבט אחרת, הראו 

דאגות דומות מפני השימוש ברשת החברתית פייסבוק ככלי לדיון פוליטי, דבר אשר עשוי להדיר בסופו של דבר 

( הוסיפו כי עבור צעירים, טכנולוגיות מידע 2010) Mesch & Talmud את הבעת הדעות שלהם מתחומי הרשת.

פעילות חברתית ואינטרקציות עם קבוצת השווים,  ותקשורת מהווים עוד סביבה, הדומה לשכונה, שבה מנהלים

 לא מחליף את המרחבים הקיימים שהם פועלים בהם ביום יום. מתווסף אך באופן ש

לשם בעיקר , ונועד יותר ביקורתיעל אף שעדיין נעשה שימוש במונחים ילידים ומהגרים דיגיטליים, הוא 

האקדמיים מאמרים אשר עושים שימוש בביטוי המטאפורה התיאורית. כיום, ניתן למצוא במאגרי המידע 

 ,Candamio, Novo-Corti & Barreiro-Gen) , הטכנולוגיה והמידעילידים דיגיטליים בעיקר בתחום החינוך

2014; Sullivan & Gainer, 2013; Teo, 2013; Thompson, 2013) , כי מאמרים נוספים מגיעים גם אם

 .(Hsiao, 2018) ( והפסיכולוגיהMilkman, 2017; Yun & Chang, 2011מתחומי הפוליטיקה )

במונחים של דור סוציולוגי מובחן, כפי שנטען בעבר. לרוב,  ,ההתייחסות לילידים דיגיטליים כבר אינה 

שלהם  המובחנים כיום, מקובל להתייחס לילידים דיגיטליים כקטגוריה תיאורית, אשר מתארת את השימושים
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(. ילידים Bennett & Maton, 2010; Mantymaki & Riemer, 2014)ביחס לקבוצות אחרות  בטכנולוגיות מידע

-רק בזכות גילם, אלא נבחנים גם במדדים של שימוש בטכנולוגיה, מצב סוציואך ודיגיטליים כבר לא נמדדים 

 (. Banaji, 2017; Hadden & Livingstone, 2018; Teo, 2013אקונומי, השכלה, מגדר ועוד )

ת דיגיטלית" היתה במונחים אוטופיים, ולעיתים כפי שטוען אם בעבר, ההתייחסות ל"צעירּו 

Buckingham (2013גם מיתיים, בשנים האחרונות בוח )חלק ניכר מהספרות את התופעה דווקא בצורה  נת

 ;Bruter, Banaji, Harrison, Cammaerts & Anstread, 2016; Banaji & Buckingham, 2013ביקורתית )

Mesch & Talmud, 2010; Watkins, 2009 .)נגד התחושה של "דור דיגיטלי",  לטעון והחל מספר חוקרים אף

 & Jamesצעירים דווקא לעיתים יותר מנותק )חלק מהראיות לכך ש יםששולט במדיה חברתיים, ומספק

Jenkins, 2014; Kennedy et al., 2010), אף כלל לא מחובר לאינטרנט )לעיתים וJames & Jenkins, 2014; 

Palfrey & Gasser, 2016). boyd (2014)  סביבת מדיה חברתיים ב הצעירים מוקפיםאף מוסיפה שגם אם

 ולעיתים דווקא למבוגרים יש את נקודת המבט הרחבה יותר.יותר, עשירה, הם עדיין לא בהכרח מיומנים בה 

השימוש  היקףפחות מבחינת , השינוי הבולט והחשוב ביותר בכל העיסוק בצעירים וטכנולוגיה הגיע לכן 

את הטכנולוגיה ואת תופסים בעמדות כלפיה ובאופן שבו מבוגרים וצעירים ויותר מהתמקדות בטכנולוגיה 

בוחנים עד כמה  פחות אף(. מדדים עדכניים Joiner et al., 2013) התפקידים והמקום שלה בחיי היום יום שלהם

הצעירים מיומנים בטכנולוגיה, מתוך הטענה כי אין זה פרמטר שמייחד את הצעירים בשימושם בטכנולוגיה 

(Kennedy et al., 2008; Margaryan, Littlejohn & Vojt, 2011; Nagler & Ebner, 2009; Teo, 2013; 

Thinyane, 2010 כך, למשל, מבחן המילניאליות של .)Pew Internet & American Life Project (2010 מורכב )

על הרגלי Watkins (2009 )משאלות שבוחנות חשיפה לסוגי טכנולוגיה שונים, ולא מיומנות בהם. במחקר שערך 

השימוש של צעירים בטכנולוגיות חדשות, שם החוקר דגש על התפיסות והעמדות של הצעירים כלפי הטכנולוגיה 

( הראו 2004) Xenos & Footום כדי לתחזק קשרים חברתיים ועוד. וש בחיי היום יואיך הם עושים בה שימ

צעירים כלפי תהליך פוליטי כלל לא היו קשורות ביכולת או במורכבות סטודנטים בנוסף כי העמדות של 

 הטכנולוגיות, אלא באופן שבו הם תפסו את התהליך והרגישו שיש להם יכולת השפעה ומעורבות.

( בגישה אנתרופולוגית כדי לחקור את הדרכים 2014) boyd, משתמשת It’s Complicatedבספרה,  

השונות שבהן בני נוער אמריקנים מאמצים, משתמשים ותופסים את האפשרויות החדשות שמציבים בפניהם 
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 מדיה חברתיים וטכנולוגיות אחרות בחייהם. באמצעות ראיונות חצי מובנים עם בני נוער מרקעים

סוציואקונומיים מגוונים, היא מראה שהשימוש במדיה חברתיים תלוי באופן שבו צעירים תופסים וממשיגים 

 ,Livingstone-( ו2013) Schofield-Clarkטכנולוגיה בחיי היום יום שלהם. באופן דומה, האת תפקיד 

Mascheroni, Dreier, Chaudron & Lagae (2015 ) אמצעי תקשורת כלפי את התפקיד של תפיסות מדגישות

. מחקרים נוספים דנים גם במקום של טכנולוגיות חדשות, באופן דיגיטליים שונים בקרב הורים והילדים שלהם

. חוקרים נוספים מתמקדים בהקשרים (Mesch, 2003; 2006; 2012כללי, בתוך גבולות המשפחה הגרעינית )

(, תפיסות לגבי למידה באמצעות Livingstone, Haddon, Gorzig & Olafsson, 2011אלו גם בתפיסות סיכון )

תפיסות  ,(Kligler-Vilenchik & Shresthova, 2012; Livingstone & Sefton-Green, 2016הטכנולוגיה )

 ,Lemish, 2017; Meschבאמצעות הדיון של תיווך הורי של טכנולוגיות ) ,(Marwick & boyd, 2014פרטיות )

2009; Sasson & Mesch, 2014)לבני נוער לחלוק נורמות וזהויות  ותאופן שבו טכנולוגיות תקשורת מסייע, ה

 Ito, Soep, Kligler-Vilenchik, Shresthova, Thompsonוכן פוליטיקה ואזרחות ) (Lim, 2013קולקטיביות )

& Zimmerman, 2015; Kligler-Vilenchik, 2013).  

האופן שבו תפיסות כלפי הטכנולוגיה יכולות להשפיע מחקרים אלו, ואף רבים אחרים, ממחישים את  

 boydיכולות או אפילו שימושים בפועל. כך, למשל, מחקריה של  ,על השימושים בה, ללא כל תלות במיומנויות

בוחנים את האופן שבו טכנולוגיות דיגיטליות וחברתיות מתקבלות בקרב בני נוער אמריקאים  (2014 ;2010)

יים שונים, ביניהם גם בני מהגרים ואחרים אשר נגישים ומיומנים פחות בטכנולוגיות אקונומ-מחתכים סוציו

חברתיות הרשתות הדיגיטליות מאשר חבריהם. יחד עם זאת, הם חולקים את אותה תפיסה של הטלפון הנייד ו

שים אקונומי גבוה יותר, שנגי-כמרחב חברתי לתיאום והעברת חוויות, כמו זו של בני נוער ממעמד סוציו

באותו האופן, בני נוער, תופסים את הרשתות החברתיות כחלל פרטי יותר, לטכנולוגיה יותר ומיומנים בה. 

מאשר למשל חדרם בבית. זאת רק בשל העובדה שהם לא מרגישים כי הם מנוטרים בו באותה צורה על ידי 

ים יותר, רק בשל האופן שבו הוריהם. לכן, הם יעדיפו להעלות בחלל זה תכנים שאולי נחשבים על ידם כפרטי

 ,boyd & Marwick, 2011; Marwick & boyd) הם תופסים את הטכנולוגיה ואת סוג החלל שהיא מייצגת

2014).  
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( מציעים לחקור את האופן שבו 2016) Born Digital” ,Palfrey & Gasser“במהדורה השניה לספרם  

דיגיטליים, ולמה שהם חושבים עליהם. זאת במקום צעירים מתייחסים למידע, ואחד לשני, באמצעות מדיה 

הם טוענים כי לנורמות חברתיות יכולות להיות השפעות . את הטכנולוגיהלדון בשאלה כמה הם באמת מבינים 

גדולות יותר על הפרט מאשר למדיה דיגיטליים, ולפעמים השפעות אלה יכולות לבוא באינטראקציה אחת עם 

התפיסות של בני נוער ומבוגרים את הטכנולוגיה לא חייבות להיות מושפעות  השנייה. לכן, ניתן לטעון כי

גם אם  –מהשימושים שלהם בה, אלא לעיתים דווקא מנורמות חברתיות מקובלות בקרב קבוצת השווים לגביה 

כך, למשל, טוענים שני החוקרים כי בני לא השתמשו בה כלל או שהידע שלהם לגבי אותן טכנולוגיות מוגבל. 

וער באוסלו ובוסטון, ואפילו בתוך אותן ערים, יכולים להיבדל משמעותית במיומנות הדיגיטליות שלהם. יחד נ

עם זאת, מאות ראיונות שערכו החוקרים כחלק ממחקר רחב היקף, בכל העולם ובמגוון רחב של תרבויות, הראו 

שותפים וכן תפיסות ומחשבות שלצד ההבדלים, בני נוער חולקים נורמות חברתיות נתפסות רבות, ערכים מ

 דומות על טכנולוגיות חדשות, גם אם הם לא משתמשים בהן בפועל או לא יודעים להשתמש בהן.

( על 2008) Xenos & Footאחת הדוגמאות לתפקיד של הנורמות בשימוש בטכנולוגיה מגיע ממחקר של  

. על אף שמדובר בדוגמה ישנה 2004הפריימריס למועמדי המפלגות לנשיאות בבחירות בארצות הברית בשנת 

באופן יחסי, ובקהל יעד מבוגר יותר מאשר בני נוער )סטודנטים לתואר ראשון(, היא ממחישה את התפקיד 

נולוגיות חדשות לעריכת כנס החשוב של הנורמות. במחקר, בחנו החוקרים את ההתקבלות של שימוש בטכ

באמצעות  םבווידאו וקהל הצופים היה יכול לתקשר אית ים נאמובהשתתפות הקהל. המועמדבחירות 

לשאול שאלות, לקבל תשובות, להעיר הערות, להצביע על נושאים שונים לדיון שהוא  ,טכנולוגיה אינטרקטיבית

ות שהחזיקו הסטודנטים השפיעו על האופן שבו הם ממצאי המחקר הראו כי נורמות חברתיות שונועוד.  ,מעלה

תפסו את השימוש בטכנולוגיות השונות. כך, למשל, הם לא הרגישו שהם באמת משתתפים בדיונים הפוליטיים, 

למרות הכלי שאיפשר להם להגיב ולשאול שאלות, רק בשל כך שהפידבק לא היה מידי וכן שנערך סינון של 

הצעירים ממחישה את האופן שבו הנורמות החברתיות סביב הטכנולוגיה השאלות השונות. תגובה זו של 

 משפיעות על האופן שבו תופסים את השימוש בה. 

שבני נוער ברחבי העולם חולקים נורמות דומות, גם  Palfrey & Gasser (2016)הראו  בנוסף לכך,

בקרב בני נוער בארצות הברית  בתרבויות שונות. נורמות מתירניות כלפי פיראטיות של תכנים, שהיו דומות

הציפייה של בני נוער וגרמניה, זאת על אף שכללי ההתמודדות עם תכנים פיראטיים בין המדינות שונים. 

מחבריהם שיהיו נגישים להם במרחב הווירטואלי החברתי, ושיוכלו לנהל איתם קשרים חברתיים באופן שוטף, 

  שבהן אחוזי השימוש ברשתות חברתיות נמוכים יותר. גם היא היתה חוצת תרבויות ומדינות, גם כאלה 
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ת ותיאורי ות, כקטגוריותפיסות מושגיות כאשר מגבילים את הדיון בילידים דיגיטליים לעמדותלכן,  

. על כן, מחקרים עכשוויים שנערכו בשנים חלוקה הדוריתיותר לקבל את ה ניתןובהתחשב במשתנים חיצוניים, 

, תוך בחינת עירים בטכנולוגיות הדיגיטליות החדשות התמקדו בתיאור השימושיםהאחרונות על שימושים של צ

ובניסיון להבין  כן בתפיסות המושגיות שלהם,ו המקום של הטכנולוגיות בחיי היום יום של בני נוער ומבוגרים,

 ,Jenkins) לא ניסו לטעון כי רק עצם ההשתייכות לדור מסוים משפיעה על ההתנהגותהם  ן.מה עומד מאחוריה

boyd & Ito, 2015; Palfrey & Gasser, 2016) ההסכמה היא כי צעירים במדינות מערביות מפותחות שחשופים .

רבות לטכנולוגיה מסתכלים עליה באופן שונה מאחרים ועושים בה שימוש רב כדי לנהל את חיי היום יום שלהם. 

 עדיין, תופעה נרחבת זו דורשת בדיקה ומחקר נוספים. 

 Milkmanסיס מעבר תיאורטי זה לדיון בתפיסות ונורמות, על פני שימושים ומיומנויות, טוענת על ב 

דור פוליטי חדש, שחוויותיו, ניסיונו ותפיסת העולם ( בכל הנוגע לצעירים אמריקאים כי ניתן לראות בהם 2017)

לקמן מבססת את טיעוניה מדורות קודמים של אקטיביסטים צעירים. מי ברורמבחינים אותו באופן  שלו שונהה

באמצעות דיון  .Mannheim (1927)-( ו2013) Beinartעל תיאוריות סוציולוגיות בולטות של דורות, שפיתחו 

 The Dreamers, Black Lives Matter, Occupy Wallבארבע תנועות חברתיות בולטות של השנים האחרונות )

Street  ,)טוענת שהדור הנוכחי עוצב באופן משמעותי מהעובדה א היוהתנועה נגד תקיפות מיניות בקמפוסים

שחבריו הם "ילידים דגיטליים", עם נורמות חברתיות ותפיסות שונות לגבי מדיה חברתיים וטכנולוגיה חדשה 

טענתה המדיה החדשים השפיעו באופן ניכר על הצעירים בגלל שאלו נמצאו בחזית המאבקים ומבחינה לבכלל. 

הם בעיצומו של תהליך בניית הזהות ועיצוב עמדותיהם בכלל, והפוליטיות לב שבו התפתחותית, נמצאים בש

(, שהראה כי המקום של רשתות 2018) Hsiaoבפרט. טענות אלו קיבלו חיזוק אמפירי מאוחר יותר על ידי 

וו תחושות של כעס, מסוגלות עצמית, הזדהות, רצון למחות ועוד, שהי אצלםחברתיות בחייהם של צעירים הניע 

 משתנים מתווכים בנטייה שלהם לקחת חלק במחאות פוליטיות.

את האופן שבו צעירים מנהלים את הקשרים  בחנושנערכו מתוך נקודת מבט זו  מחקרים נוספים

(, לומדים מאמצעי מדיה דיגיטליים, boyd, 2014, 2013, 2008, 2007החברתיים שלהם ברשתות החברתיות )

(, Jenkins et al., 2006; Jenkins, 2012; Ito et al., 2013, 2009) מונחיתלעיתים תוך למידה עצמית ולא 

 & boyd(, מביאים לידי ביטוי את תפיסת הפרטיות שלהם )boyd, 2012מעצבים את תדמיתם החברתית )

Marwick, 2011; Cortesi & Gasser, 2012; Palfrey & Gasser, 2016; Solow-Niederman, Plunkett & 
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Gasser, 2014( מנהלים את הקונפליקטים האישיים והחברתיים שלהם על גבי הרשת ,)boyd, 2011 מחפשים ,)

 ( ועוד.Palfrey & Gasser, 2016, יוצרים תוכן )(Gasser et al., 2012)מידע 

 

 רחבות מול צרות תפיסות :ומבוגרים צעירים בקרב טכנולוגיה של מושגיות תפיסות

נורמות של מבוגרים בעמדות ובתפיסות המושגיות, בשימושים, ב שדנים בין היתרסקירת המחקרים השונים 

המודל  יוצגוצעירים כלפי טכנולוגיות דיגיטליות וחברתיות, מעלה מספר קווים המחברים ביניהם. בחלק זה 

תפיסות של מבוגרים וצעירים בספרות התיאורטי שעבודה זו מבקשת לפתח, מודל תיאורטי שמנסה למקם את ה

, ממקם את התפיסות על פני רצף של 2תרשים וצג במשל המערכת, כפי ש הרוחביצירית. הציר -על פני מערכת דו

צרות ורחבות של ותפיסות הגדרות  , או במילים אחרות:תפיסות מושגיות צרות מול תפיסות מושגיות רחבות

 . טכנולוגיה

ו"תפיסה רחבה" עלול לעורר קונוטציה שלילית וחיובית,  "תפיסה צרה" על אף שהשימוש במונחים 

בהתאמה, אין זו הכוונה של חלוקה זו. חוקרים ממדעי החברה, ואף מדיסיפלינות אחרות, ניסו לאורך השנים 

להגדיר תופעות רבות דרך הגדרות צרות ורחבות. כך למשל, ההגדרה הצרה של פוליטיקה שמבקשת להתמקד 

, לעומת הגדרה רחבה יותר שמבקשת (Easton, 1957) מנוהלת המדינה באמצעות שימוש בעוצמה בדרך שבה

. גם הגדרה של (Schumpeter, 2010) להכניס לתוכה כל קונפליקט אפשרי, ולא רק בתחום ניהול המדינה

תכלול  הרחבהמאבקים חברתיים, שבגרסתה הצרה מבקשת להגביל פעילות זו לארגונים ממוסדים ובגרסתה 

 . (Ashuri & Bar-Ilan, 2016) בתוכה גם כל פוסט מתלונן של אינדיווידואל ברשתות החברתיות

יתרונן של ההגדרות הצרות הוא בתחימת הגבולות של התופעה, באופן שמאפשר השוואה, גבולות 

ת להגביל את הניתוח ברורים, ניסיון לגבש קריטריונים ועוד. מנגד, חסרונן הבולט הוא באופן שבו הן עשויו

וההכללה של תופעות שחורגות, אף במעט, מההגדרה הצרה ובכך להוביל לקיבעון בתפיסות ולפספס התפתחויות 

בשינוי הגבולות. יתרונן של ההגדרות הרחבות הוא באופן שבו הן מתמודדות עם החיסרון של ההגדרות הצרות, 

ם של התופעה ועוד. אך יחד עם זאת, חסרונן הבולט הוא בכך שהן מאפשרות דינאמיות, זיהוי קריטריונים חדשי

? שכן, חלק Xמה לא  ", עולה השאלה:Xגם כן בהיותן כוללניות. שכן, אם נשתמש בהגדרה רחבה ונטען ש"הכל 

מהגדרתה של תופעה היא בהצבת גבולות בין מה ששייך אליה לבין מה שלא, ואם נקבע כי הכל שייך לתופעה, 

 באשר למה שלא שייך אליה.איבדנו את הקביעה 
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הוא כולל  דן בתפיסות צרות מול רחבות, שהמודל מבקש לשרטט ההגדרות והתפיסותלכן, בעוד שציר  

הזדמנויות מול סיכונים. כל תפיסה, צרה או רחבה, טומנת בחובה מצד אחד הזדמנויות,  גם ציר נוסף שבוחן

ד שני גם סיכונים, כל אותם דברים שאנשים , ומצןשאנשים מקווים להשיג ולהצליח בה מטרותשכוללות 

בפרק זה אנסה למקם את הטענות המרכזיות בספרות על מערכת הצירים במטרה להציג מבקשים להימנע מהם. 

 תיש .אופן שבו הוא עלה משדה המחקראת המודל שבפיתוח, כאשר בחלק האיכותני של הצגת הממצאים אדון ב

, כאשר הגדרות מתייחסות לאופן שבו הגדרות יסוד( 1) :גמת הציריםלצורך הדתמות מרכזיות בספרות ישמשו 

המשתמשים מגדירים תופעה וכן את גבולותיה ותפיסות יתייחסו לאופן שבו הם תופסים אותה, כמו למשל כיצד 

בחיי היום יום והצורך להסתגל  מקומןהערכה של  , תוךשימוש בטכנולוגיות שונות( 2)-ו יש להשתמש בדבר מה

 ולהתאים.

 

 הגדרות יסודתפיסות צרות ורחבות של 

הדיון בהגדרות מבקש לתאר כיצד הקבוצות השונות מגדירות טכנולוגיות דיגיטליות שונות ואת האפשרויות 

(Affordances) המחקר של . עניקותשהן מXenos & Foot (2008)  על השימוש בטכנולוגיות חדשניות בבחירות

מדגים את את סוגיית תפיסת ההגדרות. בעוד שמי שעמדו מאחורי הקמפיין ועריכת  המקדימות בארצות הברית

הגדירו את השימוש בטכנולוגיות האינטרקטיביות כהשתתפותי, ההגדרה של  , מרביתם מבוגרים,הכנסים

המחקר  ללה מרכיבים של מידיות, תחושה של יחסי כוח שווים ועוד.הצעירים היתה שונה. השתתפות, עבורם, כ

הציג אמנם את הפער הדורי בין התפיסות ביחס למושג "השתתפות", אך מתוך הממצאים ניתן היה גם להפיק 

בחרו באסטרטגיות תובנות הנוגעות להגדרות עצמן. כך, למשל, ניתן היה לראות כי המבוגרים, מנהלי הקמפיין, 

שמעותן, עבורם, היא הגדלת ההשתתפות, כגון שידור חי, הכנסת האפשרות לשאול שאלות בזמן אמת רבות שמ

ולקבל תשובות ועוד. ניתן לגזור מכך את ההגדרה של ההשתתפות, בעיניהם, שכוללת את הפעולות הללו. מנגד, 

תן לגזור את כאמור, הצעירים לא תפסו את מה שהתרחש באותה אסיפת בחירות כהשתתפות אמיתית, וני

ההגדרות שלהם מהטענות שהעלו לאחר מכן, כי השיהוי במתן התשובות, הסלקציה והעובדה כי לא ניתנה באמת 

לכל אחד ואחד מהם האפשרות לקחת חלק פגעה בהשתתפות. ההגדרה, לפי זה, של השתתפות שמה דגש על 

 הרבה יותר מרכיבים מאשר אלו שנכללו בהגדרה של מנהלי הקמפיין.

ילדים בכיתה ב התמקדאמנם ש ,Shenton, Nesset & Hayter (2008)א נוספת היא מחקרם של דוגמ

החוקרים  בסביבה טכנולוגית משתנה. ממשיגים את המונח של מידע כיצד הם הוא םן גבחאך בני נוער, ב, ולא ג'

כדי לתאר  (Stuff) הילדים השתמשו בהגדרה מעורפלת, אך גם רחבה, והרבו להשתמש במילה "דברים"הראו כי 
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יחד עם זאת, הראו החוקרים ומשתנה.  תמעורפל העלי והם שמרמידע. ניתן להתייחס לכך כהגדרה רחבה, שכן 

באמצעות  -באמצעות גבולות שונים אותו כי ילדים ניסו, בכל זאת, למצוא גבולות להגדרה וניסו גם להגדיר 

 המקור שמשתמש אותנו לעסוק בו, באמצעות הפעולות שאנחנו מבצעים איתו ובאמצעותו ועוד. 

של המושג מידע ופעולות שונות  מעלה כי לרוב התפיסה של צעיריםסקירה של הספרות הקיימת בנושא  

הדוגמאות  אחתרחבה. יותר פתוחה, כוללנית ונוטה להיות הכרוכות במידע, כמו השתתפות או פרטיות, 

חלק מן המחקרים כך, למשל,  (.Creativityהמרכזיות בספרות לכך היא באופן שבו צעירים מגדירים יצירתיות )

שבחנו את המדיה השונים שבני נוער תופסים כמרחב של יצירתיות, שמו דגש, אמנם, על כאלה שדורשים 

(, ניהול פרופילים Lange, 2015) ותפעולם Youtube-מיומנויות מעבר לבסיסיות, כגון פתיחת ערוצים ב

 ,Lemishמימוש הזהות העצמית שלהם ) (,Longley, 2018; Yau & Reich, 2018פופולאריים באינסטגרם )

(, השתתפות בקמפיינים פוליטיים Jenkins, Ford & Green, 2013) Wikipedia-עריכת תוכן ב (2015

(Bennett, 2008; Bennett, Wells & Rank, 2009; Literat et al., 2018)( כתיבת בלוגים ,Herring, 2007) ,

מתוך כך, ניתן לגזור תפיסה מסוימת של יצירתיות שמאפיינת  ועוד. (Jenkins et al., 2006) יצירת רימיקסים

 ושמה דגש על ערוצים ופעולות אלה, כמרחב ביטוי ליצירתיות.צעירים במחקרים השונים, 

התפיסה של בני נוער וצעירים את המושג של יצירתיות אינה מוגבלת רק ניתן לראות כי יחד עם זאת, 

לכך, אלא לכל תהליך של יצירת תוכן. כך, למשל, גם כתיבת פוסט בן שורה ברשת החברתית, סימון "לייק" או 

ניתן לראות . מהי ( נתפסה כחלק מההגדרה של יצירתיותPalfrey & Gasser, 2016אפילו כתיבה בחדרי צ'אט )

באופן שבו היא מאפשרת מצד אחד לכל אלמנט של יצירת  –ך הגדרה רחבה כפי שהוגדרה בתחילת הפרק בכ

 מהי לא יצירתיות? –תוכן להיכנס תחת ההגדרה של יצירתיות, אבל מנגד, מקשה במענה על השאלה 

צעירים באופן האינדיקציה מן הספרות, על אף שלא מצוינת כך באופן מפורש, היא כי יצירתיות נתפסת בעיני ה

(. מדובר בהדגמה של הגדרה רחבה, שכן היא מציגה כיצד הרחבת גבולות Creationכמעט חופף למושג יצירה )

ההגדרה על מושג אחד יוצרת מצב שבו הוא כה רחב, עד כדי שלא ניתן לציין מה הוא לא, עד כדי כך שנוצרת 

 חפיפה בינו לבין מושג אחר, דומה אך שונה.

את הציר של התפיסה הצרה מול  שממחישם בולט נוסף במחקר של צעירים ומבוגרים למידה היא תחו 

הרחבה. השאלה המרכזית שעומדת בבסיס ההגדרה של למידה, בהקשר של צעירים, היא כיצד הם תופסים 

למידה יכולה להתרחש גם כתוצאה גם כאן, ניתן לזהות תפיסה רחבה של ההגדרה.  למידה בסביבה דיגיטלית?
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 .Ito et alש מידע מקרי ולא מכוון, תוך היתקלות בפריטי מידע שלא התכוונו לחפש, תהליך שמכנים מחיפו

(2010 )Messing Around . למידה, לפיJenkins et al. (2006) ו-Jenkins, Ford & Green (2013) או אם לדייק ,

יותר, תפיסה של למידה, מתרחשת בקרב בני נוער וצעירים בכל אינטרקציה שלהם עם מידע. הם מרגישים שהם 

(, צופים בסרטונים ברשת, Herr-Stephenson, 2013אקראית )לומדים כשהם מתנסים בדברים חדשים בצורה 

ועוד. למעשה, עיון במחקרים השונים  (Palfrey & Gasser, 2016) גולשים באתרי ממים, משתתפים בדיונים

וכי ממחקר  למידהמעלה כי לא ניתן לחבר קו בין הדרכים השונות שבהן בני נוער וצעירים מגדירים תהליכים של 

למחקר מתווספים עוד מקרים ודוגמאות להגדרה הרחבה, שניתן לסכמה בכך שבני נוער וצעירים מרגישים שהם 

 שבה הם מעורבים ברשת.  לומדים מכל סיטואציה ופעילות

 .ברשתות חברתיות תמחקרי פרטיובחינת  הרחבה גם באמצעות הניתן לראות את הדוגמה לתפיס

בני נוער לחשוב מחדש על התפיסות המושגיות שלהם בכל מחקרים אלו מראים כי הסביבה הדיגיטלית מאלצת 

 Boyd(. boyd & Marwick, 2011; Marwick & boyd, 2014) רחבות יותרמה שנוגע לפרטיות ולאמץ תפיסות 

& Marwick (2011; 2014 הדגימו כיצד ) פרטיקה של  ,בכל הנוגע לפרטיותבמחקרים אלו, בני נוער מתארים

Social Steganographyבני נוער כחלק מן התהליך הזהיון שדורש קידוד ופיענוח של מסרים. ע, שהוא ר ,

הם גם  .לתהליך של קידוד מידע בצורה שבה רק הם וחבריהם יוכלו לפרש אותו בצורה נכונה מתייחסים

 (.Agosto & Abbas, 2017מתייחסים לדרכים אחרות ומגוונות של נקיטת אמצעים כדי להגן על עצמם ברשת )

ן תשובה על אף שהמוקד של מחקרים אלו הוא בהצגת התפיסה השונה של בני נוער את מושג הפרטיות, ומת

לאלו שטוענים כי "הפרטיות מתה", בכל הנוגע לבני הנוער, עיון מעמיק בהם מעלה גם את התפיסה הרחבה 

כאשר בני נוער וצעירים נשאלים במחקרים השונים מה פרטי, עולה מגוון בקרב בני נוער של מושג הפרטיות. 

כי  ים מחקריםכפרטי. כך, למשל, מעלרחב של תשובות, באופן כזה שמעלה את התפיסה שכל דבר יכול להיתפס 

גם תמונות מבילוי משותף של חברים או תגובות שנכתבו במקום פתוח לכולם ברשת חברתית ציבורית עשויות 

פרטיות, אם כך, לפי . (Livingstone, 2008) להיתפס כמידע פרטי שבני הנוער לא רוצים לשתף אותו עם אחרים

 שרי, אשר עשוים בתנאים מסוימים, להיחשב כפרטי.תפיסת בני הנוער חלה על כל מידע אפ

מנגד, כאשר בוחנים את הספרות שעוסקת באופן שבו מבוגרים מגדירים פרקטיקות טכנולוגיות מן הצד  

השני, עולה, לרוב, תפיסה צרה של הגדרות היסוד. לצורך אחידות הדיון, ניתן להשוות מחקרים מאותם תחומים 

כך, למשל, ניתן לראות בספרות כי מבוגרים תופסים פרטיות מידע צעירים. ונושאים שנסקרו בהקשר של ה
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בצורה דומה לסוגי פרטיות אחרים בסביבה הפיזית שלהם, או במילים אחרות, מתאימים אותם לתוך מבנים 

קיימים ותבניות מחשבתיות שיש להם. הם מסתכלים על פרטיות מידע כהימנעות משיתוף של מידע שהם לא 

(. המרחב הפרטי מובחן בתפיסותיהם מהמרחב הציבורי וכך Tsay-Vogel et al., 2016רים ייראו )רוצים שאח

גם הנושאים השונים שמזוהים עם כל אחד מהמרחבים. כך, למשל, תמונות חושפניות, משפחתיות, אינטימיות 

ם בין כאלה שלא ואחרות נכנסות כמעט באופן בלעדי למרחב הפרטי. תכנים אשר נכנסים למרחב הציבורי נעי

נוגעים לחייו האישיים או לזהותו של אותו אדם, לכל סוג תוכן אחר שהאדם מרגיש שאין מניעה כי כל אדם 

אחר, באשר הוא, ייחשף אליו בצורה גלויה. באופן זה, ניתן לזהות תפיסה צרה של הגדרת הפרטיות שמנסה 

 לתחום אותה בגבולות ברורים.

 & Palfreyהמבוגרים. בספרם, מתארים רות של צה את התפיסות הדגיממ "למידהההמשגה של "גם  

Gasser (2016כיצד בית הספר למשפטים בהרווארד שיפץ בשנות ה )-את חדרי הלימוד, ולראשונה, התקין  90

שקעי חשמל ושקעים של חיבור רשת לכיסאות ולשולחנות, באופן שיאפשר לסטודנטים לחבר את המחשב ואף 

, המורכבת מקבוצת המבוגרים, באינטרנט. לתיאורם, בסמוך להשקת הכיתות החדשות הוחלט בפקולטהלגלוש 

הם  הגלישה באינטרנט בזמן השיעור פגעה בתהליך הלמידה.כי להוציא את כבלי הרשת מכלל שימוש, בטענה 

ר, שכוללות טענו כי הגלישה באינטרנט גורמת לתלמידים להיות מוסחים מהפעולות הסטנדרטיות של שיעו

הקשבה, סיכום והשתתפות באמצעות שאילת שאלון ודיון, וחששו כי הדבר ייפגע, בסופו של דבר בהישגים. 

לדברי החוקרים, בכך, פספסו בפקולטה למשפטים בהרווארד את נקודת המבט של הסטודנטים עצמם, אשר 

למידה, כגון אפשרות לחפש מידע הגישה לאינטרנט בזמן השיעור היתה יכולה להוות עבורם הרחבה של מרחב ה

סיפור זה של הרווארד אינו בודד בדיון בתפיסת הלמידה בעידן  בזמן אמת על המתרחש בהרצאה, להתייעץ ועוד.

ומה היא כוללת  הדיגיטלי, במסגרתו נחקרו תהליכים שונים, ואיטיים, של השינוי בהגדרה של למידה

(Hershkovitz et al., 2016) ן להשתמש לצורך חווית הלמידהובאילו כלים נית (Cocea, Hershkovitz & 

Baker, 2009; Hershkovitz & Nachmias, 2008) -  בסביבה הדיגיטלית.כל זאת 

כאשר בוחנים את האופן שבו מבוגרים מגדירים למידה בסביבה הדיגיטלית, ניתן לזהות בספרות  

( כי מורים בבתי ספר תיכוניים 2008) Chambers Cantrell & Burns ושל המושג. כך, למשל, מצא תפיסה צרה

התייחסו לתהליך המחקר שתלמיד צריך לעבור כתהליך סדור וקבוע, שדורש התמקצעות בכלים מסוימים ולא 

 ,Hsu, Tsaiיכול להיעשות באמצעות כלים אחרים. גם מחקרים אחרים בתחום החינוך העלו ממצאים דומים )

Chang & Liang, 2017 .)הצרה של למידה בסביבה הדיגיטלית אינה רק נחלתם של את, התפיסה יחד עם ז
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הראו  Muller & Kerbow (2018)מורים, שנמצאים מהצד האחד של המתרס, כאנשי מקצוע, מול התלמידים. 

 Livingstoneכי ההורים לא היו שבעי רצון מהרגלי הלמידה של ילדיהם וציפו כי אלו יעקבו אחר תבנית סדורה. 

& Sefton-Green (2016)  הוסיפו כי למידה בסביבה דיגיטלית, לפי מבוגרים, צריכה לשעתק של המודלים

הקיימים של הלמידה, באופן כזה שהסביבה הדיגיטלית מעצימה של השלבים הקיימים ולא מחליפה חלק מהם. 

( כי נקודת המבט של ההורים ושל ילדיהם, או של מבוגרים 2001) Livingstone & Lemishלבסוף, טוענות 

 ודורשות בחינה מעמיקה של כל אחת מהקבוצות בנפרד. וצעירים בכלל, הן לרוב שונות

לסיכום הרעיון של הגדרות ותפיסות צרות ורחבות של צעירים ומבוגרים, ניתן לראות כי הנושא אמנם  

עם זאת, ניתן היה למצוא אינדיקציה לטיעונים בנושא זה שניתן לגזור לא נידון כלל בספרות באופן מפורש. 

כך, במספר מחקרים שהודגמו, ניתן היה לראות כי מבוגרים נוטים להגדיר מושגים מממצאי מחקרים קודמים. 

טכנולוגיים בצורה צרה, אך ממוקדת יותר, לעומת הצעירים שמנסים להרחיב את ההגדרה, באופן שלעיתים 

בנוסף, הגדרות לאבד את עצמה ולהידמות למושג אחר. הדבר בא לידי ביטוי גם בקרב התפיסות. גורם לה 

הן גם ביטוי של הפער הדיגיטלי, כפי שבא לידי ביטוי בפרק הקודם, ממספר טעמים. ותפיסות, צרות ורחבות, 

גזר רים, כפי שנראשית, כי הן מושפעות ממנו וניתן היה לראות כי ההגדרות והתפיסות של צעירים ומבוג

שנית, ואולי חשוב מכך, הן מהמחקרים הקודמים, הן תוצאה של האינטרקציה שלהם עם טכנולוגיות שונות. 

יוצרות עולם שלם של שימושים שנגזר מההגדרות והתפיסות ובכך יכולות להרחיב ולצמצם את הפער הדיגיטלי, 

 (.van Deursen & Helpser, 2015ובהמשך, להשליך על מה שהוגדר כפער הדיגיטלי מסדר שלישי )

 

 והצורך להסתגל ולהתאים יום היום בחיי שלהן המקום הערכת תוך, שונות בטכנולוגיות שימוש

מחפשים להשמיע ( שצעירים 2016) .Jenkins et al ניםטועשל השתתפות פוליטית של צעירים, שלהם בניתוח 

לצד הדיון במונח השתתפותי ובין אם לאו. הוא , בין אם תקשורת שיתאפשר להםאת קולם בכל אמצעי 

Messing Around ,שהוזכר קודם ,Ito et al. (2009זי )ית,של התנהגות השתתפות נוסף סוג התה Hanging Out ,

שמתמקד בהפיכת הפלטפורמות הדיגיטליות )כמו טלפונים ניידים ואתרי רשתות חברתיות( למרחב שבו ניתן 

, המרחב לעיתים .עם זאת, המרחב הווירטואלי אינו המרחב היחיד שבו נפגשים בני נוער יחד לפגוש חברים.

 משמש כמרחב שמגשר ומאפשר להם להישאר בקשר אחד עם השני, בין מפגש פיזי אחד למשנהוהווירטואלי רק 

(boyd, 2014; Lemish, 2015)  משמשים ולעיתים המרחב הפיזי והמרחב הווירטואלי בקרב ילדים ובני נוער
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הגדרות הצרות הדיון ב .(Mesch & Talmud, 2006; 2007; 2010כמרחבים משלימים ליצירת קשרים )

אילו שימושים ניתן לעשות  :ותהבא ותנוגע בשאל , וכן בתפיסות שנגזרות מהן,של טכנולוגיות שונות והרחבות

? אילו תפקידים הן ממלאות למה הן לא נועדו –למה הן נועדו? ואולי חשוב לא פחות  עם הטכנולוגיות הללו?

 םאת עצמ המשתמשים מרגישים צורך להתאיםעד כמה, אם בכלל,  ומה הן לא יכולות לעשות? בחיי היום יום?

לשימושים  ת אותן טכנולוגיות חדשותלשינויים הטכנולוגיים או רק למצוא את דרך להמשיך להתאים א

 ?ורגלושאליהם ה

טוענים בנוסף כי הם  45%מבני הנוער האמריקנים מצהירים כי הם נגישים לטלפון הנייד,  95% 

מחוברים "כמעט תמיד", עם יוטיוב, אינסטגרם וסנאפצ'אט כפלטפורמות הטכנולוגיות החברתיות המובילות 

(Anderson & Jiang, 2018 .)נולוגיות דיגיטליות, לרבות רשתות מסקירת הספרות עולה כי עבור בני נוער, טכ

ממלאות מגוון רחב של צרכים ונתפסות כבעלי מגוון רחב של שימושים, ומקנות חברתיות, טלפונים ניידים ועוד, 

 ;Marwick & Boyd, 2014סיפוקים שונים, ביום יום. הן נתפסות כפלטפורמות לתמיכה חברתית ורגשית )

boyd, 2014( מרחב של תיאום חברתי ,)Ito et al., 2009 ,)( הגדרה עצמיתIto et al., 2009; Jenkins, Ito & 

boyd, 2015; Schofield-Clark, 2013 .ועוד ) 

-השימושים של בני נוער בטכנולוגיות הללו לא היה בהכרח קבוע. למשל, בעוד שכי  גם מראה הספרות

Sveningsson (2015) כי הרשתות החברתיות נתפסות על ידי בני נוער כמקור מידע חשוב לצריכת מידע  המרא

, כי במקרים מסוימים שבהם ההורים Edgerly, Thorson, Thorson, Vrage & Bode (2018)הראו פוליטי, 

מהווים מודלים לחיקוי בפני ילדיהם, צריכת החדשות יכולה להתבצע באמצעים אחרים, לרבות הטלוויזיה 

שמירה על על ידי בני נוער ככאלה שמאפשרים להם  יכולים להיתפס. באופן דומה, טלפונים ניידים חשבוהמ

דווקא עונים יותר על הצורך של , כאשר במקרים אחרים טלפונים ניידים קשר עם החברים, במקרים מסוימים

-Ling & Bertel, 2013; Schofieldלהרגיש ביטחון, בכך שניתן ליצור קשר עם אנשים אחרים בעת צרה או בעיה )

Clark, 2013מסכנים( או לפעמים אפילו נתפסים כמסיחים , ( ומפריעיםLivingstone, 2013.)  ,לעיתים

במחקרים אחרים, דווקא אמצעי תקשורת אחרים, כמו למשל הטלוויזיה, ענו על צרכים אלה או נתפסו 

 . (Alper, 2013) כמפריעים באותה מידה

את התפיסה הרחבה האפשרית של בני נוער וצעירים היא תולדה של שינוי בשומרי  דוגמה נוספת שמעלה 

הסף המסורתיים, אשר מוחלפים בהדרגה באלגוריתמים מתמטיים, מקורות אנונימיים ומידע שמותאם על ידי 
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הסביבה החברתית. למשל, במקרים שבהם משתמשים נזקקים לפתח אסטרטגיות מתקדמות כדי להעריך מידע 

כאשר לא ניתן להעריך את האמינות והסמכות של מקור מידע מסוים, ויש צורך להיעזר בקריטריונים  ברשת,

צעירים עשו שימוש גם כי ילדים, בני נוער וGasser, Cortesi, Malik & Lee (2012 )אחרים. במקרה זה, הראו 

ועוד מגוון רחב של קריטריונים בזיהוי אלמנטים חזותיים, רמזים קוגניטיביים, הערכה של היקף המידע 

יש לציין כי מחקרים קודמים  .שתפסו אסטרטגיות אלו כלא טובות, זאת בשונה מהמבוגרים להערכת מידע

מראים כי האימוץ של קריטריונים אחרים, נוספים, של הערכת מידע אינו בהכרח מוביל לתוצאות רצויות. חלק 

ם להערכת מידע כגון מקום התוצאה בעמוד התוצאות של מנוע מן המחקרים הראו כי שימוש בקריטריונים שוני

 ,Beheshti, Bilal, Mackeyהחיפוש, קריאת התקציר ועוד, עשויים דווקא להוביל למידע פחות טוב ומגוון )

Limberg, Bartlett & Gwidzka, 2016 .) 

טכנולוגיות  בנוסף לכך, במחקריה באשר לדרכים שבהם הורים וילדיהם מתקשרים את השימוש של 

מספר הבדלים בין תפיסות הילדים לתפיסות של Schofield-Clark (2013; 2011 ) הראתה דיגיטליות בבית,

כך, למשל, ראו ילדים את הטלפון הוריהם, אשר ניתן להסתכל עליהם דרך הציר של תפיסות צרות ורחבות. 

ים לחבריהם בכל רגע נתון. ניתן לזהות הנייד כמכשיר שיכול ללוות אותם בכל מקום ומאפשר להם להיות זמינ

, כאשר זאת כתפיסה רחבה באמצעות בחינת השאלה מתי אותם ילדים לא הרגישו צורך להיות זמינים לחבריהם

הם תמיד הרגישו את הצורך להיות זמינים ולא הציבו גבולות למצב זה, באופן שתואם  –התשובה היא אף פעם 

  .הגדרה רחבה של השימוש בטכנולוגיה

, תפיסות ההורים היו צרות יותר. על אף הרצון להתגמש ולאפשר לילדיהם כן את מנגד, כאמור 

הורים ממשפחות ממגוון רחב של ההתנסות עם הטכנולוגיה, הלמידה וניהול חיי החברה שלהם באופן עצמאי, 

ת ברורים. גבולות רקעים נטו לתפוס את השימוש בטלפון הנייד מתוך תפיסה צרה יותר, שמנסה להתוות גבולו

כגון איסור על שימוש בטלפון בזמן ארוחת הערב, הגבלת זמן השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ניידות אחרות 

ההורים נטו לקבוע כללים קשיחים, בעוד הילדים ניסו להתגמש ולהתמודד עם המגבלות ולאתגר את ועוד. 

 .(Schofield-Clark, 2011; 2013) ני השימושהתפיסות שלהם לגבי אופ

בנוסף לכך, גישתם של הילדים ובני הנוער להערכת מידע זכתה לביקורת מצד מבוגרים שנטו לבקר את  

יכולות איתור וחיפוש המידע של הצעירים וטענו שהם צריכים לדבוק בקריטריונים מסורתיים וקשיחים. על אף 

ידע, אלו שהתמקדו שמספר מחקרים מצאו כי גם המבוגרים נוטים להשתמש בקריטריונים אחרים להערכת מ
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באופן שבו הם תופסים את הדרך שבה יש להעריך מידע, זיהו תפיסות נורמטיביות, ולעיתים אף מוסרניות, 

 (.Gasser et al., 2012שהציבו גבולות ברורים לדרכים שבהן ניתן ורצוי להעריך מידע )

 

 ורחבות צרות תפיסות של סיכונים לצד הזדמנויות

מחקרים המוצגים לעיל יוצאים מנקודת הנחה, אם כי לא תמיד באופן מפורש, ניתן לראות, כי מרבית ה

שהתפיסות הצרות או הרחבות של מושגים כמו מידע, למידה מקוונת או פרטיות, נועדו לאפשר למשתמשים 

-כפי שנטען קודם, התפיסות הרחבות והצרות אינן מזוהות באופן חדלפעול ברשת בכדי לקדם את מטרותיהם. 

במילים אחרות, תפיסות שונות של הטכנולוגיה והשימושים שלה  י עם השלכות חיוביות או שליליות.חד ערכ

יש בכוחן להרחיב או לצמצם את הפער הדיגיטלי מסדר שני ושלישי. הן גוררים הזדמנויות וסיכונים שונים. 

מגוון וטיב השימושים יכולות, למשל, להביא להגדלת הידע בתחומים טכנולוגיים מסוימים ובכך להרחיב את 

(Hargittai, 2002; Norris, 2001 בכך, יש גם בכוחן להשליך על פערים של כוח של קבוצות שונות מחוץ למרחב .)

המקוון, כתוצאה מאותן הגדרות ותפיסות והשימושים שנובעים מהן, כפי שטוען הפער הדיגיטלי מסדר שלישי 

(van Deursen & Helpser, 2015.) 

הקשר בין תפיסות שונות פי שיוצג בפרק הממצאים, ומאוחר יותר, גם יידון בפרק הדיון, כ, מכך היתר

 סיכוניםהתיאורטי של ההזדמנויות ומודל להשלכות שונות בא לידי ביטוי בדבריהם של המרואיינים עצמם. ה

שונות, שנמצאות על תפיסה, צרה או רחבה, יכולה ליצור למשתמש הזדמנויות הגדרה וכל לטעון כי מבקש 

על הקוטב השלילי. ניתן לטעון כי תפיסות  יםהקוטב החיובי, אך מנגד גם מעלות חשש לסיכונים, אשר נמצא

, זאת מאחר שככל שהתפיסה גמישותרחבות של הטכנולוגיה יכולות לייצר עבור המשתמשים הזדמנות של 

נגד, אותה תפיסה רחבה עלולה לייצר סיכון לא מ יותר אפשרויות, אותן ניתן לנצל. רחבה יותר, כך היא מזמנת

, שכן תפיסה רחבה מונעת התמקדות, וכל אותן הזדמנויות שונות עלולות דווקא להרחיק את התפזרותרצוי של 

וארגון. בסביבה רווית גירויים, הסחות  סדרהמשתמש מן היעד. מן הצד השני, תפיסה צרה מייצרת הזדמנות ל

והצפה של מידע, הסדר נתפס כהזדמנות חיובית. עם זאת, התפיסה הצרה מסכנת  דעת, אפשרויות טכנולוגיות

והיסודית, מודר החוצה  , שכן ההיסגרות לכל מה שלא נמצא בתוך התפיסה הבסיסיתקיבעוןאת המשתמש ב

 ועלול להיות מפוספס. 

, גם אם המודל לחזק את הרעיון שעומד מאחורי יםשיכולניתן לנסות לזהות כיוונים ראשוניים בספרות  

. כך, למשל, התפיסה הרחבה של פרטיות של בני נוער מעולם היא לא התייחסה לקטגוריות אלו באופן מפורש

 יכולה להיתפס על ידם כמייצרת הזדמנויות שונות וגמישות להעביר תכנים שונים, למרות החשש מפרטיות
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(Marwick & boyd, 2014) הפרקטיקה של .Social Steganography (Marwick & boyd, 2014; boyd & 

Marwick, 2011 ) נתפסת כדרך גמישה על ידם להעביר תוכן פרטי, באופן שמרחיב את ההגדרה של פרטיות

והאופנים שניתן לשמור עליה. כך גם השימושים השונים והמגוונים ברשתות חברתיות וטלפונים ניידים, 

יה שמייצרת הזדמנות לגמישות בדרכים השונות להשיג סיפוקים מגוונים. שמייצגים תפיסה רחבה של הטכנולוג

מנגד, ניתן לטעון כי דווקא תפיסה רחבה זו עלולה לייצר סיכון שיוצר התפזרות. אי ההתמקדות במדיה 

 ,Anderson & Jiang) ספציפיים לצורך סיפוקים מסוימים עלולה לפגוע ביכולת לייצר את הסיפוק הרצוי, למשל

2018; Livingstone, 2013) דוגמה נוספת היא מצב של למידה, אשר תפיסה רחבה של המושג מייצר הזדמנויות .

לגמישות בכל הנוגע לאפשרות ללמוד, להרחיב אופקים, להיתקל במידע חדש ועוד, אך מנגד, מייצרת גם את 

שלא ניתן להעריך את טיבו,  , אובדן של נרטיב מסודר, היעדר קריטריונים להשוואה, מידעהסיכון של התפזרות

 Livingstone, 2015; Jenkins) ובאופן כללי, התפזרות של הלמידה יחד עם גירויים אחרים שמסיחים את הדעת

et al., 2006). 

מנגד, ניתן לזהות כיצד מבוגרים מזהים את ההזדמנויות שמייצרת להם התפיסה הצרה ככלי להשגת  

שהנטייה שלהם לדבוק בקריטריונים סדר. כך, למשל, מחקרי הערכת מידע על האוכלוסיה המבוגרת שהראו 

, גם מחקרים נוספים . כך(Gasser et al., 2012) להערכת מידע קבועים ומוכרים, מעידים על הרצון לסדר וארגון

( שהעידו על Bennett, 2008הפוליטיקה )ו( Mitchelstein & Boczkowski, 2010בתחום העיתונות ) למשל,

מקוון, יכולים להיתפס כהזדמנויות שמייצרות -דפוסים ושימושים קבועים, שחלקם משועתקים מהעולם הלא

יטריונים או בדפוסי שימוש, מייצרת גם סיכון את אותו סדר רצוי. מנגד, כפי שנטען קודם, אותה דבקות בקר

 (.Gasser et al., 2012של קיבעון שמונע, למשל, הערכה של מקורות מידע מסוימים או הגעה למידע מסוג אחר )
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 גרסה ראשונה. – של תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידע . מודל ההזדמנויות והסיכונים2תרשים 

 

 

 צעירּות דיגיטליתשל פרק הפערים בתקשורת ו והצגת הטיעון התיאורטי סיכום 

הפרק התיאורטי הנוכחי עסק בשאלת היווצרות פער הידע והפער הדיגיטלי בחברה, באופן כללי, ויישומו על 

בתחילתה, צעירים ומבוגרים, אשר לעיתים מכונים באנלוגיה "ילידים דיגיטליים" ו"מהגרים דיגיטליים". 

ספרות שדנה במקום של אמצעי התקשורת השונים בהיווצרות וצמצום פערי ידע בין קבוצות שונות נסקרה 

  

 סיכונים 

 הזדמנויות

 תפיסות
 צרות

 תפיסות
 רחבות

 

 

 גמישות

 קיבעון

 סדר

 התפזרות
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באוכלוסיה וממה פערים אלו מושפעים. בהמשך, נידונו הסוגים השונים של הפער הדיגיטלי וכן המחקרים 

קבוצות גיל  העדכניים בתחום. לבסוף, הוצגה השאלה המרכזית שעניינה עצם הדיון בפערים דיגיטליים בין

 שונות.

. חלק הפערים הדיגיטלייםהטיעון התיאורטי המרכזי של פרק זה הוא כי קיימות מספר גישות לבחינת  

מהן שמות דגש על סוציולוגיה ופסיכולוגיה ולכן מבקשות לבחון את התופעה בקריטריונים מסורתיים של 

חוויות משותפות, היסטוריה, תרבות, משתנים דמוגרפים, שלבי התפתחות ועוד. גישות אלו נוטות להמעיט 

ות כדי לבחון את התופעה. מנגד, בערכו של הדיון על "דור דיגיטלי" ושמרניות יותר בקריטריונים שהן משתמש

. גישה זו ביחס שלהם לטכנולוגיה כקבוצות נפרדות ומובחנותגישות אחרות מתארות את הצעירים והמבוגרים 

. הספרות בנושא של את הטכנולוגיההם המשתמשים והתפיסות של נקודת המבט של בין היתר מדגישה את

ת רבות בשני העשורים הראשונים. ניכר כי בתחילה נטתה צעירים, מבוגרים וטכנולוגיות חדשות עברה תהפוכו

הספרות לקביעות דטרמיניסטיות, וכאלה שפספסו את המגוון הרחב בתוך קבוצת הילידים והמהגרים 

בקריטריונים בהדרגה דיון ה התמקדהדיגיטליים. עם זאת, לאחר שהוטמעה הביקורת הרבה על הדיסיפלינה, 

 ורמות חברתיות, תפיסות תרבותיות, התפיסה של קבוצת השווים ועוד. שמתייחסים יותר לתרבות, כגון נ

לבסוף, הטיעון התיאורטי המרכזי שפרק זה מנסה להציב נוגע להבחנה בין תפיסות צרות ורחבות של  

אשר לרוב מזוהות בספרות עם מבוגרים וצעירים בהתאמה. יחד עם זאת, מאחר שמחקרים  ,הטכנולוגיה

ון את התפיסות של מבוגרים וצעירים לפי צירים אלו, לא ניתן לטעון כי מבוגרים בהכרח קודמים טרם ניסו לבח

יהיו מזוהים עם תפיסות צרות בעוד שצעירים בהכרח יהיו מזוהים עם תפיסות רחבות. בהמשך, יוצג חלקו 

כמו האמפירי הראשון של המחקר שממנו התפתח המודל האמור, באמצעות שימוש בתיאוריה מעוגנת בשדה. 

כן, המודל לא מבקש לקשור בין תפיסות רחבות לקוטב חיובי ותפיסות צרות לקוטב שלילי, אלא מבקש להציג 

-הזדמנויות, רחב-רחב באופן רחב את האינטרקציות השונות ביניהם, אשר יוצרות ארבעה אזורים אפשריים:

 סיכון.-הזדמנויות וצר-סיכון, צר

, כי הקו התיאורטי המקובל כיום הוא לבחון בנושא של צעירּות דיגיטליתניתן לראות מסקירת הספרות  

את האופן שבו קבוצות שונות בני נוער, מצד אחד, ומבוגרים, מן הצד השני, תופסים את המקום של הטכנולוגיה 

 כתופעה קיבוצית, אוניברסלית והומוגנית. ולא להסתכל על הקבוצה של "בני נוער" –בחיי היום יום שלהם 

בנוסף, דגש חשוב שעולה מן הספרות הוא הצורך לבחון כיצד אותן הגדרות ותפיסות, צרות או רחבות, משרתות 

מכאן שההבחנה בין תפיסות  את הצרכים של בני נוער ומבוגרים, אחת משתי מטרותיו המרכזיות של המחקר.

וגעות באופן ישיר בסיכונים צרות ורחבות מהותית להבנת הפער הדיגיטלי מסדר שני ושלישי, כיוון שהן נ
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ובסיכונים הנתפסים, ובסופו של דבר ביכולות להשתמש בטכנולוגיה בכדי לקדם מטרות ואינטרסים אישיים 

 וחברתיים.

 

 התנהגות איתור וחיפוש מידע

השער התיאורטי הראשון של הסקירה, עסק בתיאוריות פער הידע והפער הדיגיטלי וכן באופן שבו הן באות לידי 

י במקומן של טכנולוגיות דיגיטליות, חברתיות וחדשות בחיי היום יום של מבוגרים וצעירים. המקרה שנדון ביטו

כן בחיי היום יום של מבוגרים ובמחקר זה, כאמור, מתמקד במקום של מידע מקוון בתוך התיאוריות הללו 

מבוגרים וצעירים, כיצד היא  התנהגות איתור וחיפוש המידע שלבוצעירים. באופן יותר ספציפי, המחקר עוסק 

מושפעת ומשפיעה על פער הידע ביניהם, וכן נובעת מהפער הדיגיטלי האפשרי בין הקבוצות ועשויה אף להשפיע 

 על אי השוויון. 

באופן כללי, על אף שלאורך העבודה נעשה, לצורך הנוחות, שימוש במונח התנהגות איתור וחיפוש מידע, 

(, אשר Information Seeking Behaviorפרות הוא התנהגות איתור מידע )המונח המקורי שבו משתמשת הס

לקוח מתוך לימודי מידענות. הוא מתאר את האופן שבו אנשים זקוקים, מחפשים, מנהלים, נותנים ומשתמשים 

. התנהגות איתור מידע היא חלק (Hyldegård & Harbiye, 2014; Savolainen, 2007)במידע בהקשרים שונים 

(, שהוא התחום המקובל כיום כדי לתאר Information Behaviorם רחב יותר, שנקרא התנהגות מידע )מתחו

את הדרכים הרבות שבהן באים בני אדם באינטרקציות עם סוגים שונים עם מידע, לרבות איתור והפקת מידע, 

(. בעוד שהתנהגות Bates, 2010שהם רק חלק מהדרכים השונות, וכן את הפערים השונים שנוצרים ביניהם )

מידע הוא מונח שמתאר כל אינטרקציה עם מידע, לרבות הימנעות ממנו, יצירה של מידע ועוד, התנהגות איתור 

מידע מתמקדת בתהליך זיהוי צרכי המידע של המשתמש והפעולות שהוא מבצע על מנת לאתר מידע רלוונטי 

אחת מהתנהגויות איתור המידע, אשר מתייחסת (. חיפוש מידע היא רק Case & Given, 2016ולהעריך אותו )

(. מאחר שהמחקר שם דגש לא רק על איתור Bates, 1989לאיתור מידע באופן יותר אקטיבי ועם כוונה מראש )

 מידע, בכללותו, אלא באופן ספציפי גם על חיפוש מידע, נעשה שימוש במונח התנהגות איתור וחיפוש מידע.

יאורטיים והגדרות שנמצאים בבסיס שאלת המחקר ומסייעים להבנת פרק זה יעסוק במספר תחומים ת 

ההבדלים בין מבוגרים לצעירים בנושא התנהגות איתור המידע שלהם, פער הידע שנוצר וכן הפער הדיגיטלי. 

 . מרכזיות מטרות מספרלפרק זה 
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שממנו יוצאות שאלות המחקר: הגדרת  שניהגדרה ומיקוד של התחום התיאורטי ה מטרה אחת היא

מידע והתנהגות איתור וחיפוש מידע. בכל הנוגע למידע, ייסקרו הניסיונות לאורך שנים להגדיר את המושג, תוך 

התמקדות בתפיסת עולם אוניברסלית ומאחידה מול תפיסת עולם סובייקטיבית שממוקדת בפרשנות של 

תמשים, ובאופן ספציפי למחקר זה, בהבדלים האפשריים בפרשנות של מבוגרים וצעירים. תרומתו של נושא המש

 –זה לשאלת המחקר היא בהבנת המושג היסודי ביותר שנמצא במוקדה של התנהגות איתור המידע ופער הידע 

מושגים תיאורטיים  מהו מידע וכיצד הוא בא לידי ביטוי בתפיסתם של מבוגרים וצעירים? בהמשך, יוצגו

וחיפוש )שמייצגת  מרכזיים שבהם נעשה שימוש לאורך העבודה, כגון ההבחנה בין איתור )שהינה פעולה כללית(

פעולה ממוקדת יותר ואקטיבית(, מוכוונות המטרה, צרכי המשתמשים ועוד. תרומתו של נושא זה לשאלת 

שגים נוספים, כמו אלו שצוינו, שיעמדו במרכזו, המחקר היא בהגדרת הגבולות התיאורטיים שלו וכן בהדגשת מו

 אשר תורמים להבנת הקשר בין פער הידע והפער הדיגיטלי להתנהגות איתור וחיפוש מידע של מבוגרים וצעירים.

מטרה נוספת הינה לדון בשורשים שמהם התפתח תחום התנהגות איתור וחיפוש המידע. חלק זה ידון 

ר וחיפוש מידע מוקדמים והאופן שבו נתפס התחום של התנהגות איתור בהיסטוריה של התחום, מחקרי איתו

וחיפוש מידע במחקר, מאז ועד היום. הדיון בחלק זה יאפשר להבין את הרקע להתפתחות המחקר הספציפי 

 בהתנהגות איתור וחיפוש המידע של צעירים ולהבין ממה נובעות חלק מהנחותיו התיאורטיות.

וכן לדון במרכיבים  ודלים מרכזיים להתנהגות איתור וחיפוש מידעלהציג מ מטרה שלישית הינה

. מאחר שהתחום מעוגן במודלים תיאוריים יותר מאשר בתיאוריות, מרכזיים בתהליך איתור וחיפוש המידע

מטרתו של פרק זה להציג את המרכיבים השונים שמוסיפים המודלים לתהליך איתור וחיפוש המידע. המודלים 

כל אחד מושג מרכזי אחד או יותר שבהם מתמקד המחקר. תרומת חלק זה לשאלת המחקר היא  שייסקרו יציגו

בזיהוי והבנת המשתנים העיקריים שבהם מתמקדים כאשר מנתחים תהליכי איתור מידע, האופן שבו הם 

וי עשויים להשפיע ולהיות מושפעים מפער הידע ומהפער הדיגיטלי, וכן הדרכים השונות שהם באים לידי ביט

בנוסף, יתמקד החלק בדרכים שבאמצעותן משתמשים, ובאופן ספציפי מבוגרים  בקרב מבוגרים וצעירים.

וצעירים, מעריכים מידע. תרומתו של חלק זה לשאלת מחקר היא בהדגשת תהליך חשוב שסביבו, על פי 

 ההשערה, יימצא הבדל בין צעירים למבוגרים והיא בחירת יחידות המידע והערכתן. 

 

 מהו מידע? מהי התנהגות איתור וחיפוש מידע? ראשונה: מטרה

שתי נקודות משותפות לדיון בתיאוריות פער הידע והפער הדיגיטלי הן הדיון בשני מושגים שחלק זה מנסה 

(, אנשים נבדלים בחשיפה שלהם למידע Tichenor et al., 1970להבהיר: מידע וידע. על פי השערת פער הידע )
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(, ידע Norris, 2001תיאוריית הפער הדיגיטלי )בלת שלהם לבנות ידע מצטבר. במקביל, וכתוצאה מכך, ביכו

חשיפה למידע נוסף, וכתוצאה מכך, עודד או למנוע מוקדם )למשל, בנוגע לשימוש באמצעים טכנולוגיים( יכול ל

התפר בדיון בשתי . איתור וחיפוש מידע מקוון הינה פעולה שנמצאת בקו בהתאמה הידעאו צמצום גם להעשרת 

תיאוריות אלו. היא פעולה שתוצאותיה יכולות להרחיב או לצמצם את פער הידע, מצד אחד, אך כזו שמושפעת 

רבות מהפער הדיגיטלי, על סוגיו השונים, לרבות סוגיות של כוח ואי שוויון. על כן, טרם הדיון בהתנהגות איתור 

הבסיסי ביותר שעליו  שגאלו הינה להבין קודם כל את המווחיפוש מידע, מטרתה הראשונה של הסקירה בפרקים 

 מהו מידע וכיצד המשתמשים תופסים אותו? –היא מדברת 

קיימות בספרות מספר דרכים להגדיר מידע. ההגדרה המילונית, לפי מילון אוקספורד, שמה דגש על 

רה של מידע את הפעולה של המושג "יידוע". לפי ההגדרה, מידע הוא "הפעולה של להודיע". עוד כוללת ההגד

לספר דבר עובדתי למישהו אחר או לשמוע ממישהו אחר דבר עובדתי. הגדרה זו שמה את הדגש על התהליך 

 )"להודיע"( או סוג ההודעה )"עובדה"(.

הגדרה זו, לפי אוקספורד, היא הגדרה אוניברסלית, כלומר תקפה עבור כל אדם הנמצא באינטראקציה 

(,  Case & Given, 2016מות כיום עשרות, ואולי אף יותר, הגדרות שונות למושג מידע )עם מידע. בספרות קיי

בינהם גם הגדרות אוניברסליות. כך, למשל, ההגדרה הקלאסית והמקובלת ביותר כיום של מידע היא בעצם 

תייחס הבדלתו מהמושג של ידע. מידע, לפי ההגדרה הקלאסית, הינו מכלול עצמאי של נתונים, בעוד שידע מ

(, מידע וידע. Data( מבצע הבחנה בין נתונים )1989) Ackoff(. Floridi, 2013לכמות המידע שנצברת אצל הפרט )

נתונים, לדבריו, הם סמלים גולמיים, שאין להם שום משמעות מעבר לעצם קיומם. מידע, מנגד, הוא התהליך 

 ,Denning & Bell, 2012; Melnikova & Melnikovשבו ניתנה משמעות לנתונים על ידי מתן הקשר רציונלי )

 (. Bellinger, Castro & Mills, 2004(. לבסוף, ידע הוא אוסף של מספר פריטי מידע )2011

מנגד, קיימת הדעה שהנסיון להגדיר מידע עלול להגביל את החוקרים בהבנת התנהגות איתור מידע, 

 ,Floridi)רת הבנה מעמיקה יותר של התופעה ודווקא ההתייחסות אליו כאל מושג פילוסופי מופשט מאפש

( האופן שבו קהלים שונים מתייחסים למושג 1. לכן, על החוקרים את התחום ללמוד ראשית את )(2011 ;2013

( האופן שבו אנשים מחפשים אחר מידע תוך 2) , ורק לאחר מכן את(Gasser et al., 2012)מידע ומפרשים אותו 

. הבנת האופן שבו קהלים (Robinson & Bawden, 2014)מקובלים בספרות התייחסות למודלים השונים ה

שונים מתייחסים למידע ומפרשים אותו יכולה לספק תובנות משמעותיות באשר להיווצרות פער הידע וכן 
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להשפעת הפער הדיגיטלי על התנהגות איתור וחיפוש מידע ויצירת אי השוויון. בהקשר של מבוגרים וצעירים 

לספק תובנות באשר לדרכים השונות שבהם הם תופסים מידע וניגשים אליו, ולכן, כתוצאה  היא יכולה

 מהבדלים אלו בתפיסת המושג היסודי בתהליך, הגישה שלהם כלפי תהליך איתור וחיפוש המידע משתנה.

כחלק משאלת האופן שבו קהלים שונים מתייחיסים למושג מידע ומפרשים אותו, ניתן להציג את 

( למידע ככל דבר בעל משמעות עבור אדם מסוים, בין אם הוא צומח 1972) Batesonהישנה של הגדרתו 

מהסביבה החיצונית או מהסביבה הפנימית, כמו למשל הפסיכולוגית. חוזקה של הגדרה זו, על אף שנכתבה 

הוא נמצא להגדיר בעצמו את התהליכים ש -במנותק מהעולם הדיגיטלי, היא בכוח שהיא נותנת למשתמש עצמו 

( השתמש בהגדרה דומה 1969) Millerבהם, וכן את המשמעות של אותם תהליכים עבורו. גם חוקר התקשורת, 

כשהגדיר מידע ככל גירוי שאנחנו מזהים בסביבה שלנו, בהגדרה ששמה דגש על המשתמשים עצמם ועל היכולת 

פיעות בטקסטים נוספים במדעי המידע, והרצון שלהם לזהות, או לחלופין, לא לזהות, מידע. הגדרות דומות מו

 ;Bates, 2010ושמות דגש על היכולת של אנשים לזהות יחידות של מידע מסביבתם ולהעניק להן משמעות )

Dervin, 1976; Johnson, 1997)שמוגדר כמידע שניתנה לו משמעות ואוחד עם אובייקטים  , זאת בשונה מידע

 . (Bates, 2005נוספים של הבנה )

ה בהגדרה של מידע שיוצאת מתוך נקודת מבטם של המשתמשים צריכה להיות הצדקה. חסרונן לבחיר 

 יםשל הגדרות אלו הוא בכך שהן לא מאפשרות להאחיד ולהכליל וכן ליישם תובנות ממקרה אחד על מקר

. יחד עם זאת, מאחר שמחקר זה מתמקד, בין היתר, בנקודת מבטם של משתמשים מקבוצות שונות, ריםאח

רונן של הגדרות ששמות את הדגש על האופן שבו תופס המשתמש מושג מסוים עולות על חסרונן. זהו למעשה ית

-למטה ומלמטה-מגדירים כניסיון להגדרת מידע משני הכיוונים: מלמעלה Case & Given (2016)-הדיון ש

למטה בוחנת את ליבת ההגדרות של חוקרים שונים, שהיא, -למעלה. גישה אחת של הגדרת מידע מלמעלה

לעורר או לשנות דבר במודעות של להצטבר לידע ולדבריהם המסר שמועבר במדיום מסוים והפוטנציאל שלו 

למעלה, היא לערוך רשימה של כל המונחים החלקיים שיכולים להתקשר למידע -מלמטה אנשים. דרך אחרת,

 וכל הדרכים שבהם מידע מתפשט, כמו למשל ספרים, אתרי אינטרנט, שידור רדיו, שיחה ועוד.

את ההגדרה של מידע ניתן, לבסוף, לחלק למספר טיפולוגיות, אשר מעלות שאלות חשובות לדיון הן  

למטה של מידע, והן כאשר בוחנים את נקודת -האוניברסלית, שמנסה לפתח הגדרה מלמעלהמנקודת המבט 

ניסתה חוקרת המידע  70-המבט של קהל ביחס למידע והפרשנות שהוא מעניק לתהליך ולמושג. עוד בשנות ה

 ;Dervin, 1976; 1977לשלושה חלקים על בסיס כתביו של קרל פופר ) ברנדה דרווין לחלק את סוגי המידע
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Popper, 1972:) (1 אובייקטיבי )– ( ;סובייקטיבי 2מידע חיצוני שמתאר את המציאות )–  מידע פנימי שמייצג

 –( הניסיון להפיק היגיון מהמידע 3את התמונה שלנו את המציאות, שאותה אנחנו מנסים לפתח למציאות; )

ובייקטיבי. טענתה של דרווין היא התהליכים וההתנהגויות שמאפשרים לנו לגשר בין המידע האובייקטיבי לס

שלהסתכלות זו על המידע יתרונות רבים. כך, למשל, היא נותנת לגיטימיות שווה גם למידע חיצוני וגם לפנימי, 

ולא נותנת עדיפות לאחד מהם. גם מקורות רשמיים, כמו למשל ספרים וכתבי עת, לא זוכים לעדיפות מוסרית 

ו שיחות בעל פה. לכן, חוזקה של טיפולוגיה זו היא בבחינת השאלה כיצד על פני מקורות מידע לא רשמיים, כמ

 אנשים מנסים להפיק היגיון מהמידע ולא לתעדף מקורות מידע מסוימים על אחרים.

(, גם הפעם על בסיס חלוקה של המושג לשלושה 1991) Bucklandטיפולוגיה נוספת למידע היא זו של  

כתהליך. הוא מתייחס לפעולת היידוע שהוזכרה בתחילת הפרק ולאופן חלקים. החלק הראשון הוא של מידע 

שבו מצב הידע של אדם משתנה. ההגדרה השניה היא של מידע כידע, הגדרה ששמה דגש על הידע שנצבר. 

ההגדרה השלישית היא זו של מידע כ"דבר", הגדרה ששמה דגש על האובייקטים של הידע, כמו מסמכים 

 הם כמידע בגלל שתפקידם לידע.וספרים, שמתייחסים אלי

ההגדרות והטיפולוגיות השונות של מידע מעלות את השאלה מה בהכרח צריך לכלול מידע כדי שנתייחס  

האם בהכרח חייבת להיות מידה של תועלת והתפתחות של ידע  האם חשוב שיכלול תהליך כלשהו? אליו ככזה?

אלה הכללית: האם כולם רואים באותה צורה את ומעל כל אלו מרחפת הש הפוטנציאל להפיק ידע? או רק

 Case & Givenשאלות אלה מייצגות חמש נקודות במחלוקת שאותן מתארים  המרכיבים הנדרשים למידע?

 ( בספרם.2016)

השאלה הראשונה שנשאלת נוגעת למידת התועלת והשימושיות של מידע, כלומר האם מידע חייב להיות  

 (.Dretske, 1999ין למידע השפעה או שימושיות, לא בטוח גם שיש לו חשיבות )מועיל על פי הגדרה? במידה וא

סוגיה זו נוגעת גם לתהליך של סיבה ותוצאה: החשיפה לאובייקט מסוים תוליד שימוש ו/או תועלת. התועלות 

ע, שאותן אנשים מפיקים באמצעות שימוש במידע יכולות להיות הפחתה של אי ודאות, גישור על פערים של יד

 רכישת עוצמה ועוד. 

( מדגים מצב שבו נמסר לאדם מידע מסוים 1983) Foxמנגד, נטען כי מידע לא חייב להיות מועיל. למשל, 

אך הוא לא משתמש בו מאחר שהוא לא מאמין בו. דבר זה, לדבריו, גם לא מועיל לאותו אדם וגם עשוי להגביר 

דובר במידע. תיאוריות אחרות, מתחום תקשורת הבריאות אצלו את אי הוודאות. למרות זאת, לטענתו, עדיין מ

(, מניחות שבתנאים מסוימים, Babrow, Kasch & Ford, 1998למשל, כמו תיאוריית הפחתת אי הוודאות )



66 
 

אנשים יעדיפו להגביר את אי הוודאות שלהם וישאבו מכך תועלת פסיכולוגית. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, 

אשר דווקא אי הוודאות של החולים לגבי מצבם מעניקה להם תקווה. מסירת מידע, במצבים של מחלות קשות, כ

 במקרה זה, דווקא עשויה לגרום לחולה או למשפחתו, מנקודת מבטם הסובייקטיבית, תחושה הפוכה לתועלת. 

שאלה נוספת בוחנת אם מידע בהכרח מבוסס כוונות. נקודת מחלוקת זו נעה סביב שאלת התקשורת   

( מדוברים או 7)עמ.  ( טוען המחבר כי "מידע נישא על ידי משפטים"1983) Foxלתקשר. בעבודתו של  והכוונה

כתובים. לפיכך, ניתן לגזור כי במידע חייבות להיות מעורבות כוונות והקשר בין החלקים השונים. כך, למשל, 

יטה הבוליאנית )למילים משתמש המחבר בביטוי החיפוש "ג'ון אוהב את מרי" ומציין כי חלוקת המשפט בש

אבדת את המשמעות וכן את החיבור בין הדברים וכוונת מ (ופקודות שמחברות ביניהן בצורה מכאנית בודדות

יוצר השאילתה. מנגד, יש מי שטוען כי כוונה אינה הכרחית להעברת מידע. למשל, הדוגמה של סימנים בשמיים 

אינם מהווים שפה טבעית. במקרה זה, מדובר בפעולה  שמעידים על בואו הקרב של הגשם, כאשר סימנים אלה

 (.Stonier, 1996טבעית שמעבירה מסר ולא ניתן להתייחס אליה כפעולה עם כוונות )

ניתן לקשור  שאלה שלישית נוגעת לסוגיה של אמת. האם מידע חייב להיות אמיתי כדי להיחשב ככזה? 

-Mis. אם משהו לא נכון, בין אם ללא כוונה )Fake News-שאלת ה –שאלה זו לשאלה אקטואלית אחרת 

Information( ובין אם בזדון )Dis-Information) – במילה אחרת שמתארת אותו  אהאם נכנה אותו מידע או שמ

האם מידע שאינו מדויק נחשב  במילים אחרות: מידע", כמצב שמתאר סיטואציה שבה אין כל מידע?-כ"אי

מידע, שתרומתו חיובית או שלילית, או כמצב ששקול למצב שבו לא היה נמסר כל מידע והסיטואציה היתה 

נותרת נטראלית? מדובר בשאלה פילוסופית סבוכה שנתונה במחלוקת, כאשר מצד אחד יש הטוענים כי יש 

(, לא ניתן להתנות את המידע במערכת 1973) Wilsonלהבחין בין האמת לבין חוסר האמת, אך מנגד, מציע 

אמונות של אדם אם מדובר בדבר נכון או לא ויש להתייחס לכל פיסת מידע ככזו, ללא קשר למידת האמת או 

חוסר האמת שבה. טענה זו של ווילסון באה לידי ביטוי גם בכתביהם של חוקרי מידע אחרים, אשר מבקשים 

לבין ההכרעה אם מדובר במידע אמיתי או שקרי, ומתייחסים לכך כתהליך  לנתק בין ההגדרה של מידע ככזה

 ;Dretske, 1981קודם כל מתייחסים למידע בפני עצמו, לעצם קיומו, ורק לאחר מכן מעריכים אותו ) –שלבי -דו

1983; Budd, 2011; Floridi, 2005 .) 

במילים יותר פשוטות,  מוחשי?האם מידע צריך להיות  שאלה רביעית היא שאלת המוחשיות/פיזיות: 

שאלה זו בוחנת אם מידע הוא דבר שניתן לראות, לשמוע או להבחין בו. כמו למשל בצורה פיזית של ספר או 

מאמר, גלי קול של דיבור או כל דרך אחרת שבה הנתונים הופכים לאובייקט. בעוד שחוקרים מסכימים כי למידע 
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(, רק חלק מהם טוענים Buckland, 1992; Krippendorff, 1984) יכולה להיות צורה פיזית שניתן להבחין בה

 שזהו תנאי הכרחי על פי הגדרה.

האם יש צורך במבנה או בתהליך כדי שנגדיר  לבסוף, השאלה החמישית היא שאלת המבנה והתהליך: 

י תהליך שאלה זו בוחנת אם יש הכרח שמידע יהיה סדור, מאורגן בתבנית כלשהי או יעקוב אחר מידע ככזה?

שמגדיר נקודת התחלה וסיום. מצד אחד, יש חוקרים שמדגישים את חשיבות התבניתיות והתהליך בהגדרה של 

 Caseמידע. חוקרים אלו נוטים לסדר את המידע בתבניות ומודלים שמתארים תהליך מסוים של איסוף המידע )

& Given, 2016מידע בתוך תבניות ותהליכים פוגם בו (. מנגד, חוקרים אחרים טוענים כי הניסיון למקם את ה

 ;Belkin, 1978; Cole, 1994ומאבד העובדה כי מידע הוא דינמי, נתון לפרשנות, משתנה מאדם לאדם ועוד )

2012.) 

לכן, לסיכום נקודה זו, ניתן לראות כי למידע הגדרות שונות, טיפולוגיות הפוכות ושאלות מגוונות  

יש את הקושי בייצור הגדרה אוניברסלית, מקובלת, של מידע. מצד אחד, שבוחנות מה הוא כולל. דבר זה ממח

להגדרה כזו יש את הכוח לייצר השוואה, כללים סדורים וחוקיות. מנגד, נראה כי דווקא בתבניתיות היא עשויה 

לחטוא למגוון הדרכים השונות שבהם מידע יכול ללבוש צורה. נראה כי ויכוח זה, כמו בהרבה מישורים, הוא 

בין הגדרה צרה, שמבקשת לקבוע גבולות ברורים למושג ומותירה בחוץ את כל השאר, לבין הגדרה רחבה, 

למרות הקשיים  אז למעשה מה לא נכלל בהגדרה? –שמבקשת להכיל, ובכך עשויה לאבד את התשובה לשאלה 

 יותר.שבהגדרה הרחבה, ומאחר שמחקר זה שם את הדגש על המשתמשים עצמם, תאומץ הגישה הרחבה 

כיום, מיעוט יחסי של מחקרים מנסה להתמקד באופן שבו משתמשים מגדירים מידע, בהקשרו המקוון  

(Gasser et al., 2012; Shanton, Nesset & Hayter, 2011 ,לרוב, נחקר המידע ביחס לשימושים שלו. כך .)

(, את ההשפעות של מידע Martin, 2017; Webster, 2014למשל, בוחנים מחקרים את ההגדרות חברת המידע )

(, פוליטיקה של Brown & Duguid, 2017(, את המקום שלו בדמוקרטיה )Schiller, 2000על מערכת השוק )

 ועוד. (,Baumgartner & Jones, 2015מידע )

 

 המחקר בהתנהגות איתור וחיפוש מידעמטרה שנייה: 

השלב הבא לאחר הדיון בספרות ובמחקרים שעוסקים בהגדרות של מידע על צורותיו השונות הוא להתמקד 

באופן ספציפי בהתנהגות איתור מידע, או כפי שיומשג בהמשך, התנהגות איתור וחיפוש מידע. כפי שנטען 
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ער הדיגיטלי, תוך בפסקאות הקודמות, השאלה של התנהגות איתור מידע יוצאת מתוך הדיון בפער הידע והפ

התייחסות לסוגיות של כוח ואי שוויון, זאת מאחר שהיא נובעת מהן )פער דיגיטלי משליך על תהליך איתור 

 וחיפוש המידע( ומשפיעה עליהן )התנהגות איתור וחיפוש מידע יכולה לייצר פערי ידע, כוח ואי שוויון(. 

ות החל בשני העשורים הראשונים של יש הטוענים כי המחקר על פרקטיקות התנהגות מידע אנושי

( הצביע על דוח Case & Given, 2016אצל  1935) Wellardהמאה הקודמת, ויש הטוענים שאף מעבר לכך. 

כמחקר הראשון בהתנהגות מידע, מסמך שתיאר את ההשפעות של  1849שהוגש לפרלמנט הבריטי בשנת 

ר אקדמי, כמקובל בימינו, והוא כולל עדויות הספריות והקריאה על הקהל. עם זאת, לא היה מדובר במחק

כשנה שבה נערך המחקר האקדמי  1902( מצביע על 1985) Pooleספורדיות, נעדר שיטתיות ולא ניתן להכללה. 

השיטתי הראשון על התנהגות מידע שהתמקד בצרכים ושימושים. לדבריו, היה זה צ'ארלס אליוט שחקר את 

( הצביע על שנות 1989) Bouazza, לעומת אחרים שבהם לא השתמשו. החלקים בספריה שבהם אנשים השתמשו

 & Ayres( הצביע על מחקר של 1994) Wilson-של המאה הקודמת כתחילת המחקר בתחום, בעוד ש 20-ה

McKinnie (1916) .על הרגלי הקריאה של הציבור בספריה בקליבלנד כתחילת המחקר בתחום , 

האופן שבו אנשים משתמשים  ם" בשל המיקוד שלהם עלמחקרים אלו נחשבו ל"מחקרי משתמשי

בשירות או מקור מסוים וכן בחינה של הידע הפוטנציאלי שהם היו יכולים להרוויח מהשימוש באותם מקורות. 

המטרה שלהם בתחילה היתה לשפר שירותים של מוסד מסוים, ולאפשר לו להנגיש את הידע בצורה נוחה, ופחות 

(. בהמשך, מחקרי התנהגות המידע התרחבו מעבר Case & Given, 2016בה יותר )לספק הבנה תיאורטית רח

להתמקדות בערוץ אחד של מידע )למשל, רק ספרים או רק ספריות(, ובחנו כיצד משתמשים עושים שימוש 

במגוון רחב של מקורות כדי למצוא מידע, מה שהוליד לראשונה את השימוש בביטוי איתור מידע, במקום 

(. מאוחר יותר, התקדם תחום מחקרי התנהגות המידע, Westley & Barrow, 1959מידע )התנהגות 

כשהחוקרים לא מתמקדים רק בשימוש של שירותים או מקורות מסוימים, אלא שמים דגש גם על תהליך איתור 

כל ומציאת המידע, הפרשנות שלו, תהליכי הפקת משמעות והשלכות אחרות, כגון יצירת אי שוויון בחברה ב

(. כיום, תחום התנהגות המידע, Choo, 1998הנוגע להחזקת ידע על ידי קבוצות מסוימות, לעומת אחרות )

 & Caseמימדיים ואינטרדיסיפלינרים )-ובתוכו התחום של התנהגות איתור מידע, מתמקד בתהליכים רב

Given, 2016.) 
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וב מפתח מודלים תיאוריים על מסקירת מחקרים שונים שנערכו בנושא עולה כי מדובר בתחום אשר לר

תהליך איתור המידע וייעולו אך אינו תמיד מעוגן בתיאוריה. ההתייחסות התיאורטית להתנהגות איתור וחיפוש 

מידע שואלת לעיתים תיאוריות מתחומי ידע שונים כגון מדעי החברה. המושג של התנהגות איתור מידע קיבל 

ן של מערכות ניהול מידע אלקטרוניות ומקוונות, על אף שהוא , עם התבססות90-משנה תוקף בתחילת שנות ה

. המחקרים המוקדמים, אשר התמקדו באופן שבו 60-מבוסס על מחקרים קודמים שהתפתחו עוד בשנות ה

מוגדר מידע, בחנו בעיקר את ההשלכות של מערכות לייצור ידע ואת התרומה שלהן וההטיות שהן יוצרות. עם 

רונות חל שינוי במחקר. המוקד החל להיות מושם על המשתמשים, תוך התמקדות זאת, כאמור, בשנים האח

באופן שבו הם מגדירים מידע ומחפשים אחריו, וזאת כתוצאה מהצרכים ומהמאפיינים האישיים שלהם, וכן 

 (.Case & Given, 2016במיומנויות השימוש שלהם, בידע שהם צוברים ובפערים ביניהם )

פרות של מדעי המידע, מדעי החברה ותחומי ידע נוספים, לבחינת נושא איתור קיימות מספר גישות בס

, לחיפוש Information seekingוחיפוש המידע. הגישה המרכזית מבצעת הבחנה בין התנהגות איתור מידע, 

(. על אף שההבחנה בין התנהגות איתור להתנהגות חיפוש Bates, 1989; 2002) Information searchingמידע, 

עוסקת במודלים אשר מתייחסים בחלקם לחיפושים לא מקוונים, ההתייחסות אליהם במחקר הנוכחי תהיה 

 בהקשר של התנהגות מקוונת בלבד.

על פי הספרות, התנהגות איתור מידע היא אחד ההיבטים של התנהגות אחזור, שהבעיה המרכזית עמה  

היא מתמודדת היא האופן שבו ניתן לגשת למידע שאמור להיות מאוחסן במאגר מרוחק. התנהגות אחזור מידע 

נת שמערבת משתמשים , איתור מידע מתייחס להתנהגות מכווWilson (2000)כוללת שני תהליכים שונים. על פי 

באינטרקציות עם כל מיני סוגים של מקורות מידע )ממוחשבים, ספריות ועוד(. חיפוש מידע מתייחס לתהליך 

של אינטרקציה עם מערכות מידע. אם התנהגות איתור מידע משמשת לתיאור התהליך של בחירת מקור המידע, 

ת. בשלב החיפוש שמכונה גם אחזור מידע, התנהגות חיפוש מידע מתמקדת בעיקר במשימות ניסוח שאילתו

מקור המידע )למשל, מנוע החיפוש( זוהה, והמשתמש כבר נמצא בתהליך החיפוש: בוחר מילות מפתח, מחליט 

אם להשתמש באופרטורים בוליאנים או לא, מחליט אם להשתמש באפשרויות אחרות של המערכת ועוד. מנגד, 

נעשה ניסיון להשיג מידע בהקשרים אנושיים וטכנולוגיים. עבור  התנהגות איתור מידע מתוארת כתהליך שבו

המשתמש, איתור מידע מתייחס למצב של זיהוי מקורות המידע הרלוונטיים כדי להשיג את צורכי המידע שלו. 

זה יכול להיות בספריה, באמצעות חיפוש בקטלוג או באמצעות ספרנ/ית, זה יכול להיות בשיחת טלפון וזה יכול 

גם, במאגרי מידע מקוונים, כמו מנועי חיפוש. התנהגות חיפוש מידע מתקשרת יותר לאנטרקציה של  להיות,
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המשתמש עם מערכת אחזור המידע, בעוד שהתנהגות איתור שמה את הדגש על הסביבה החברתית והתרבותית 

ר וחיפוש יחד, (. גישה נוספת מבקשת להתייחס לאיתוJouis, Biskri, Ganascia & Roux, 2012של המשתמש )

 (.Bates, 2002כתהליך משולב )

היה  הספרות שעוסקת באיתור וחיפוש מידע התפתחה, כאמור, עוד לפני הדיון באינטרנט. בתקופה זו,

המורים, המומחים,  תהליך איתור וחיפוש המידע תלוי, לפחות בשלב הראשוני, בשומרי סף מסורתיים וקבועים:

המסורתיים  שומרי הסףמעמדם וטיבם של את משנה תפתחות האינטרנט האנציקלופדיות, הספריות ועוד. ה

את שומרי הסף לעיתים . איתורי מידע מתבצעים לרוב באופן מקוון, כאשר ומוסיפה שומרי סף חדשים

המסורתיים והאנושיים, מחליפים אלגוריתמים ממוחשבים ושומרי סף לא מסורתיים. על אף שתהליכי איתור 

ים באופן אינטואיטיבי עם מנועי החיפוש הגדולים, הרי שכל פעולה של איתור מידע, מידע מקוונים מקושר

לרבות גלישה לאתרים שאינם מנועי חיפוש, התייעצות ברשתות חברתיות, קבוצות דיון, צ'אטים ועוד מהווה 

 (. Case & Given, 2016; Hara & Fichman, 2014פעולה של איתור מידע מקוון )

לעיל, גם בשני העשורים האחרונים ניתן לטעון לשינויים נוספים בסביבת איתור וחיפוש בנוסף לאמור 

(. כיום, איתור וחיפוש מידע מאופיין בשתי התפתחויות. הראשונה, שימוש Rowley & Hartley, 2017) המידע

שניה, שחלק ניכר ברשתות חברתיות וההסתמכות על זירות נוספות כגון הטלפון הנייד לצורך חיפוש מידע. ה

מתהליך חיפוש המידע מושתת על היכולת של מחשבים לזהות מרכיבים שונים בתוך הטקסט ושל הטקסט 

היכולות להתאים מתפתחות דטא(, ולהרכיב רשתות של מידע כמו גם רשתות של משתמשים במידע. כך, -)מטא

 ,Anseel, Beatty) מידע רלוונטי למשתמשים בהתאם לשימושי המידע שלהם ולרשתות החברתיות שלהם

Shen, Lievens, & Sackett, 2015) . 

לבסוף, בדיון בנושא התנהגות איתור וחיפוש המידע של משתמשים עולים מספר גורמים אשר משפיעים 

על התהליך. קבוצה ראשונה של גורמים שיכולה להשפיע על התנהגות המידע של המשתמש היא מאפיינים 

 ,Robson & Robinson, 2013; Xiao, Sharman, Rao)אקונומי וגישה -סוציו אישיים, ביניהם גיל, מגדר, מצב

& Upadhyaya, 2014) .גיל נמצא בספרות כגורם חשוב בהקשר לאיתור מידע, בעיקר סביב צרכים ומיומנויות .

כך למשל, מחקרים מצאו כי צעירים מחפשים יותר אחר מידע בידורי ומיומנים יותר בתהליך החיפוש המקוון 

 ,Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010; Livingstone & Helsper, 2010; Punamäki)מאשר מבוגרים 

Wallenius, Hölttö, Nygård, & Rimpelä, 2009).  עם זאת, מחקרים אלו התמקדו בעיקר בהשוואה בין ילדים
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ן, לבין נערים מבוגרים יותר , אשר נעדרו מיומנויות בסיסיות לחיפוש מידע מקוו13צעירים, מתחת לגיל 

(Rowlands et al., 2008; Sloan, Smith, & Taylor, 2003) בדומה לגיל, גם משתנה המגדר נמצא משפיע על .

. בעוד שלא נמצאו הבדלים סביב (Kapidzic & Herring, 2015)נושאי החיפוש והצרכים של המשתמשים 

. שני (Fox & Duggan, 2013)חיפושים בנושא חדשות, נשים נמצאו כמחפשות יותר אחר נושאים בריאותיים 

אקונומי וגישה, נמצאו קשורים באופן מובהק למיומנות חיפוש. בהתאם להשערת -משתנים נוספים, מצב סוציו

לטכנולוגיה היתה גבוהה יותר, כך מיומנויות החיפוש היו  אקונומי והגישה-ככל שהמצב הסוציו ,הידע פער

 .(Lenhart et al., 2010; Livingstone & Helsper, 2010; Metzger & Flanagin, 2008)גבוהות יותר 

 

 מטרה שלישית: מודלים של התנהגות איתור מידע והשינויים בתהליך עם התפתחות הטכנולוגיה

ע הפער הדיגיטלי, מסוגיו השונים, על התנהגות איתור וחיפוש המידע של על מנת להבין את האופן שבו משפי

המשתמשים, וכתוצאה מכך, גם על פער הידע שלהם, יש להבין את הגורמים השונים שבהם תלויה התנהגות 

איתור וחיפוש המידע. בהיעדר עיגונה של תיאוריה פורמלית, לעיתים מקדימים אותה מודלים המאפשרים 

(. המודלים של Bates, 2005; Wilson 1999ב הקיים כדי להבין את ההסבר שעומד מאחוריו )לתאר את המצ

התנהגות איתור מידע מופיעים לרוב בצורה של דיאגרמות ותרשימי זרימה בכדי לתאר או לשפר תהליכים. 

בו חלקם יותר פרגמטיים ותיאוריים, כמו למשל מודלים שמתארים כיצד יתנהל תהליך האיתור מהרגע ש

מתגבשת השאלה במוחו של המשתמש ועד להחלטה על סיום האיתור. אחרים, המוגדרים בספרות כמודלים 

עושים שימוש בנוסחאות סטטיסטיות ובלוגיקה כדי להסביר את הקשר בין  (Case & Given, 2016פורמלים )

ים ואינדיווידואליים על מבני-תהליכי איתור מידע לבין גורמים חיצוניים, כגון ההשפעה של גורמים חברתיים

(. היתרונות של המודלים הוא גם המגבלה המרכזית שלהם: ההפשטה של התהליך Sin, 2011התנהגות מידע )

 התכוונו שמחבריו מאלה יותר הרבה נרחבים תהליכים על המודל ביישום, דוגמהלעלולה להוביל להכללת יתר. 

איתור וחיפוש בנושאי בריאות ואחרים בנושאי חדשות. יש כך, למשל, חלק מן המודלים מתארים תהליך . לכך

מודלים שבוחנים חיפושים במאגרי מידע של ספריות ואחרים ממוקדים מנועי חיפוש מקוונים. בנוסף, יש 

מודלים שעוסקים בתהליכי איתור וחיפוש מידע של בעלי מקצוע מסוימים, כגון עיתונאים, מורים, אקדמאיים 

ם כוללים בחלקם נקודות דומות, המגוון הרחב בהם יוצר קושי באחידות וכן לעיתים ועוד. על אף שהמודלי

 נוצרים מצבים שמודל שהתפתח בתנאים מסוימים, על נושאים מסוימים, מיושם באופן שגוי בתנאים אחרים.
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( תועדו תריסר מודלים שונים של התנהגות 2016) Case & Givenבמהדורה הרביעית של ספרם של  

מידע, הנמצאים כיום בשימוש בספרות. ההבדלים בין המודלים הללו נעים סביב ההשערות שלהם, איתור 

המבנה, המטרות, ההיקף וסוגי השימושים שהם מתעדים לתאר. חלק מן המודלים כלליים יותר ואחרים תלויי 

לאה. דרך אחת הקשר מסוים, כמו למשל חיפוש מידע בספריה, חיפוש מידע על ידי אוכלוסיה מסוימת, וכן ה

מצד אחד חשיפה פסיבית למידע )למשל, צריכה  –לחלק את המודלים היא לפי מידת האקטיביות שהם בוחנים 

של תקשורת המונים או הודעות קופצות בטלפון הנייד(, ומצד שני איתור אקטיבי של מידע )למשל, במנוע 

 מיםולשימושים. כשיש סוגי מידע מסויחיפוש(. ההבדלים בין המודלים שנעים על ציר זה מתקשרים לצרכים 

שאנחנו צורכים באופן קבוע )כמו למשל חדשות ובריאות(, אנחנו נחשפים אליו בתדירות גבוהה יחסית, 

, זאת לעומת נושאים אחרים שאנחנו לא נחשפים אליהם בתדירות אליהםומפתחים דפוסי חשיפה קבועים 

 גבוהה.  

מבנה שלהם. חלק מהמודלים, בייחוד הכלליים שביניהם, דרך נוספת לחלק את המודלים היא לפי ה

מתוארים כתרשימי זרימה ומשתמשים בסמיוטיקה שאופיינית לתרשימים מסוג זה, כמו למשל סדר של 

 ,Donohew & Tipton, 1973; Freimuth, Steun & Keanתהליכים, החלטות של כן/לא ועוד )ראו לדוגמה 

1989; Robson & Robinson, 2013 .) מודלים אלו נוטים לשים דגש יותר על עיבוד המידע וקבלת ההחלטות

ונותנים פחות תשומת לב להקשר שבו מתבצע חיפוש המידע או למשתנים אישיותיים. מודלים אלו גם לרוב 

תגובה". -פחות גמישים וכוללים תרשים זרימה, לעיתים לינארי ובמקרים אחרים גם מעגלי הכולל "לולאת

לים לתאר את תהליך שמסתיים בהחלטה אם להמשיך את החיפוש או לסיים אותו )ראו למשל מודלים אלו יכו

Afifi & Weiner ,2006; Griffin, Dunwoody& Neuwirth, 1999; Huurne, Griffin & Gutteling, 2009; 

Kahlor, 2010( ואחרים מתמקדים יותר במה קורה בתהליך החיפוש עצמו ,)Longo, 2005; Niedzwiedzka, 

2003). 

(, דרך חלוקה שלישית של המודלים. חלוקה זו בוחנת אם 2016) Case & Givenלבסוף, מציעים 

בדיקה/אמינים, למשל, דרך מדדים כמותיים או איכותניים. דרך זו מבקשת לבחון כיצד אנחנו -המודלים בני

המודלים ניתנים לבחינה יודעים שהמודל משקף את המציאות וניתן להכללה במקרים רבים. בעוד שחלק מן 

 אמפירית, אחרים סבוכים ומעורפלים, באופן אשר לא מאפשר את בחינתם המדויקת. 

באופן כללי, בנוסף לחלוקות אלו, ניתן להתייחס לשלושה סוגים של מודלים. הסוג הראשון כולל 

מסוים ומגבש מודלים השמים דגש על התהליך הלינארי. הם מתחילים מהנקודה שבה המשתמש נזקק למידע 
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. סוג שני (Kuhlthau et al., 2008)אסטרטגיה כיצד למצוא אותו, ומסתיימים בתהליך שבו מסתיים החיפוש 

עוסק במודלים מעגליים. הם כוללים בתוכם גם מרכיב חזרה לאחור לכל אחד משלבי התהליך וביצועו פעם 

של מודלים כלל לא מתמקד בתהליך, אלא . סוג שלישי (Case, 2006, 2012; White & Drucker, 2007)נוספת 

 ,Klein, Moon)במשמעות שהמשתמש נותן למידע ומצבי חוסר הוודאות שהוא נמצא בהם בעת עריכת החיפוש 

& Hoffman, 2006). 

כאמור, מספר מודלים מקובלים כיום בספרות המחקר בנושא התנהגות איתור מידע, ופרק זה יתמקד 

ף למודלים אשר ייסקרו בפרק זה הוא שמדובר במודלים אשר מתייחסים רק בחלקם באופן מפורט. המשות

, ולא רק (Belkin, 1980; Belkin, Oddy, & Brooks, 1982; Borlund, 2013)לתהליכי איתור מידע כלליים 

. המודלים עצמם גם אם חלקם התפתחו בתחילה ככאלה ,בהקשרים מסוימים או על ידי בעלי מקצוע ספציפיים

-ים, בהכרח, לחיפושי מידע מקוונים, אלא לתהליך הכללי, שכולל גם מאגרים אנושיים ובלתילא מתייחס

 מקוונים. 

אחד המודלים הקלאסיים והפשוטים יותר שפותח בתחום של מדעי המידע הוא זה של דייויד אליס 

(Ellis, Cox, & Hall, 1993; Ellis & Haugan, 1997; Wilson, 1999) . המוקדם, שפותח על ידי תיאוריה המודל

מעוגנת בשדה, מתאר את האופן שבו חוקרים במדעים מדויקים ומדעי החברה מחפשים אחר מידע לצורכי 

למרות שמדובר במודל, אליס הציע לא להסתכל על המרכיבים שלו כדיאגרמה שמשרטטת סדר קבוע  מחקר.

תנות ואין לו חשיבות. המודל של אליס כלל במקור של תהליכים, אלא כשורה של פעולות שהסדר שלהן יכול להש

. המודל המאוחר שתיים נוספותשש פעולות שמתבצעות במהלך איתור וחיפוש מידע, ועם השנים התווספו אליו 

 יותר כולל שמונה פעולות.

כדי להבין את שלבי המודל וכן את האופן שבו הוא מתאר תהליך איתור מידע, ניתן לקחת את הדוגמה 

החיפוש הראשוני אחר מידע, שבמסגרתו  ,התחלהפוש אחר נושא חדשותי. השלב הראשון במודל הוא השל חי

מזוהים המקורות הראשוניים. למשל, על פי הדוגמה של מידע חדשותי, הבחירה של מקורות המידע החדשותיים 

ם שנתקלים בהם במהלך )למשל, אתר הארץ ופייסבוק(. השלב השני הוא החיבור, הניסיון לחבר בין חומרים שוני

החיפוש. למשל, על פי הדוגמה של מידע חדשותי, החיבור שנועד ליצור סיפור חדשותי רחב יותר או נרטיב 

כולל זיהוי של המרכיבים השונים של הסיפור, כגון הכותרות השונות, קישורים לכתבות  חדשותי מגוון יותר

. השלב השלישי הוא הניווט, חיפוש חצי מוכוון יתקודמות ועוד וההבנה כי הם חלק המחובר מבחינה נרטיב

באזורים שבהם המחפש סובר שיש סיכוי שימצא בהם מידע רלוונטי. בהקשר החדשותי, הגלישה באתרי 
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החדשות עצמם שנבחרו. השלב הרביעי הוא הבחנה והבדלה, גישה למקורות ומיון שלהם לפי קריטריונים שונים. 

ה באילו כתבות חדשותיות להתמקד. ניטור הוא המעקב והנסיון לזהות את במידע חדשותי יהיה מדובר בבחיר

ההתפתחויות בנושא שהמשתמש מתעניין בו, למשל, עדכון חדשות באתרים ותחלופה של ידיעות. שליפה הינה 

בחינה שיטתית של המקור כדי להוציא ממנו מידע רלוונטי, למשל, כניסה לעומק לכתבות ספציפיות תוך סקירה 

קטגוריות השונות באתר. תהליך האימות מתייחס לבחינת טיב המידע ואיכותו, כמו במקרה של הערכת של ה

המידע בכתבה. לבסוף סיום הוא איתור משלים ונוסף של מידע עם ההחלטה לסיים את צריכת המידע, למשל, 

למחקר הנוכחי ההחלטה אם להמשיך לחפש מידע חדשותי נוסף או לסיים את המשימה. תרומתו של מודל זה 

 פעולות הניווט, השליפה והאימות שנמצאות במוקד המחקר. –היא בהדגשת הפעולות השונות בצמתי ההחלטה 

 ;Meho & Tibbo, 2003המודל של אליס הורחב והותאם במהלך השנים על ידי מספר חוקרים ) 

Thivant, 2005 חוזקותיו, כפי שטוענים .)Jarvelin & Wilson (2003הוא ביכו ) לת ליישם אותו על מגוון רחב של

סיטואציות. יחד עם זאת, נקודות התורפה שלו הוא בהתעלמות משאלות של סיבה ותוצאה וניסיון בכל זאת 

לצייר תהליך סדור שמתאר את השפעת הגורמים השונים על איתור וחיפוש מידע. ביקורת נוספת היא בניתוק 

 ההקשר של הפעולות וחוסר התייחסות לצרכים.

 & Johnson, Case, Andrews, Allardודל תהליכי נוסף מתייחס למושגים של שדות ומסלולים )מ

Johnson, 2006.)  דרך אחת להסתכל על סביבת המידע היא באמצעות שדה רחב של מידע. על פי המודל, אנשים

השדות הללו  מוקפים בשדות של מידע שקובעים את רמת המודעות והידע שלהם בנושאים מסוימים. האופי של

כסגורים או פתוחים לגישה בין היתר גם קובע את הסבירות שאנשים ייחשפו למידע ולמוטיבציה שלהם לחפש 

עוד מידע או לשנות את התנהגות האיתור שלהם. קשרים חלשים ולא סדירים עם אנשים אחרים עשויים להגדיל 

שדות המידע יכולים לכלול אנשים אחרים  את החשיפה למידע ולעודד את היחיד להרחיב את שדות המידע שלו.

הרעיון להתייחס לשדות מידע מדגיש את סוגי אך גם ערוצי תקשורת שמתווכים ליחיד מידע מסוגים שונים. 

המקורות, טיבם והיכולת של כל אדם לבנות סביבת מידע בהתאם לכישוריו ולרשתות החברתיות שמקיפות 

 אותו. 

ושג של מסלולים. תהליך איתור המידע מתואר על ידי מעבר בין אל מול הרעיון של שדות, נמצא המ

ערוצי ומקורות מידע שונים. בשונה משדות של מידע, הרעיון של מסלולים משקף תהליך יותר פעיל, המתמקד 

(. ככל שהזמן עובר, Emirbayer & Mische, 1998בפעולות הפרט לאורך זמן ובתגובה לאירועים שונים בתהליך )

כך יכול להשתנות ההקשר שבגינו ביצע הפרט את חיפוש המידע, כתוצאה ישירה ובתגובה לתשובות שהוא קיבל 
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או לא קיבל בתהליך החיפוש. מודל המסלולים מניח כי פעולות המשתמשים יותר מחושבות, למרות שלאורך 

 (.Taylor 1968דע )זמן יכולים גם להתפתח הרגלי חיפוש ותנועה בתוך שדה המי

מסלול הוא הנתיב שאחריו עוקב אדם בניסיון לענות על השאלות שלו. בשונה משדה, שהוא סביבה 

יציבה יחסית, מסלולים יכולים לחשוף את הפרט למקורות מידע לא רצויים וליצור קונפליקטים בתהליך איתור 

 ,Johnson, Caseיב למידע הזה )תלויה במה ימצא המשתמש ואיך הוא יג ובשדההמידע. הדרך במסלול 

Andrews, Allard & Johnson, 2006 .) 

מודל השדות והמסלולים הוא מודל יעיל לבחינת ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש מידע )למשל, 

בחירה של מסלולים מסוימים( על המידע שנפרש בפני המשתמש )שדה(, אך כיום נעשה בו שימוש בעיקר באיתור 

 ;Barnes, Khojasteh & Wheeler, 2017; Johnson, 2014; Lambert, 2015דע בנושאי בריאות )וחיפוש מי

Savolainen, 2015; Smith, Beaudoin & Sosa, 2015 כך, למשל, השוו .)Barnes, Khojasteh & Wheeler 

ם המחלה, ( בין דפוסי איתור חיפוש המידע )מסלולים( של חולי סרטן, לעומת אלה שלא אובחנו ע2017)

באמצעות ניתוח ממצאי סקר. הממצאים לא הראו כי קיים הבדל בין הקבוצות בדפוסי איתור וחיפוש המידע 

המוצהרים שלהם. עם זאת, הראו החוקרים הבדלים בין אלו שהצהירו שהם נוטים יותר להסתמך על האינטרנט 

כאשר הראשונים נהגו לחפש  –ו שלא כמקור מידע ראשי על המחלה וכן כמקור מידע ראשי לשאלות דחופות לאל

מידע באופן תכוף יותר בנושאים בריאותיים. עם זאת, מחקר זה, בדומה למחקרים אחרים, שם דגש בעיקר על 

איזה מידע בפועל נפרש בפני  –נושא המסלולים )דפוסי איתור וחיפוש המידע( ופחות בשאלת השדות בפועל 

 המחפשים בצורה כזו ולא אחרת?

דלים התהליכיים, עוד אחד מהמודלים הראשונים שהתפתחו, ואשר עודכן מספר פעמים עד בנוסף למו

(. מדובר כיום במודל המצוטט ביותר במחקרי איתור וחיפוש Kuhlthau, 1991היום, הוא תהליך חיפוש מידע )

בו הוא (. על אף שניתן להשתמש במודל במגוון רחב של מצבים, עיקר השימוש Case & Given, 2016מידע )

 באיתור וחיפוש מידע פורמלי או מובנה בהקשרים לימודיים, שכן הוא מבוסס על תיאוריות של למידה. 

תרומתו של המודל לשיח על פני אלו שהוצגו עד כה הוא בדיון בסדרה של שלבים קוגניטיביים ורגשיים 

תהליכים שחשובים להבנת המחקר ובהתנהגויות שאנשים עוברים כאשר הם מוצאים מידע ומעריכים אותו, 

הנוכחי, שבחלקו הראשון שם את הדגש על תפיסות. המודל מוסיף את הדיון ברגשות )המימד הרגשי(, מחשבות 

התחלת החיפוש, ברירה,  ופעולות )המידע הפיזי(, שבאים לידי ביטוי בשישה שלבים: )המימד הקוגניטיבי(

חד משלבי החיפוש מחשבות, רגשות ופעולות שמאפיינות אותו חקירה, יצירה, איסוף, וסגירת החיפוש. לכל א
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(Kuhlthau, 2004, 2008; Kuhlthau, Heinström, & Todd, 2008) בעוד שמימדי המחשבות )ממצב של ערפול .

והפעולות )איתור, איסוף מידע רלוונטי והערכה( דומים למודלים אחרים, התרומה  עד למצב של מודעות גוברת(

שהדגישה את  היתה הראשונהKuhlthau (1991; 2004; 2008 )מודל היא במימד הרגשות. המרכזית של ה

 ,Givenחשיבות הרגש באיתור וחיפוש מידע, מימד שהמשיך להיות דומיננטי גם במודלים מאוחרים יותר )

2007; Nahl & Bilal, 2007; Nesset, 2013; Savolainen, 2015 .) 

נטען כי התנהגות איתור מידע מונעת בין היתר מצרכים רגשיים,  80-יש לציין בנוסף, כי עוד בשנות ה

(. Atkin, 1985; Zillmann & Bryant, 1985או במילים אחרות, צריכת המידע כרוכה בקבלת סיפוקים רגשיים )

של תכנים בידוריים על מנת  כך, למשל, במספר מחקרים נמצא כי צרכנים נטו לבצע בחירות "תרפויטיות"

 (. Case & Given, 2016; Zillman & Bryant, 1985להתמודד עם תחושות שליליות ומתוך רצון להפיג אותן )

בתחום המחקר של איתור מידע, קיבלו כאמור הרגשות מקום מרכזי במודל תהליך חיפוש המידע של  

Kuhlthau (2004 ספרם של .)Nahl & Bilal (2007שמתמקד במידע ורגשות וחוקר לעומק )  את הפרדיגמה הרגשית

בהתנהגות מידע, כולל התייחסות לתפקיד הרגשות במגוון תחומים, החל מההשפעה שלהם על חיפוש מידע 

 & Given, 2007; Lopatovska & Arapakis, 2011; Parkerאקדמי, על ההחלטה לסיים את החיפושים ועוד )

Berryman, 2007; Savolainen, 2014; 2015 .) 

טענו שרגשות יכולים להניע,  Savolainen (2014)-( ו2011) Lopatovska & Arapakisתר, באופן רחב יו 

בעוד שרגשות חיוביים בדרך כלל הניעו תהליך איתור  להרחיב, להגביל או אפילו לסיים תהליך של איתור מידע:

 Kuhlthauמצאה  מידע בהקשרים מסוים, רגשות שלילים הובילו להימנעות ממנו. במודל תהליך חיפוש המידע,

שרגש של חוסר ודאות מנבא היטב את הסיבות שבגינן משתמש מפסיק לחפש מידע. באופן דומה,  (2004)

Beheshti et al. (2010 ,הראתה קשר בין רגשות שליילים וההחלטה לסיים את החיפוש, להימנע מצריכת מידע )

ת ההבחנה הדיכוטומית הזאת של רגשות ולהפחית את היקף החיפוש. מחקרים אחרים, לעומת זאת, איתגרו א

שליליים וחיוביים בהתנהגות איתור מידע, והראו שרגשות שליליים מסוימים יכולים דווקא להניע משתמשים 

 (.Dervin & Reinhard, 2007; Savolainan, 2015לחפש יותר מידע )

תניע בצורה כיצד המרכיב של חוסר ודאות מKuhlthau  (2004 )באמצעות הדיון ברגש, מראה

משמעותית את תהליך איתור המידע ומגיע לסיומו רק כשחוסר הוודאות נפתרת והופכת לתחושה של סיפוק. 
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המודל פותח באמצעות שימוש בסטודנטים כנחקרים, ועל כן הדגש שלו לסביבות של למידה. המושג של חוסר 

בהנעת תהליכים של  כול וספק(ודאות משמש כמושג מפתח במודל ומדגיש את התפקיד של רגשות )כגון תס

איתור וחיפוש מידע. בשונה ממודלים אחרים, שמתארים את ההתרחשות לפני ואחרי תהליכים מסוימים, 

המודל עצמו מתמקד בתהליכים הפנימיים שמתחוללים בקרב המשתמש במהלך החיפוש עצמו. מודל זה זוכה 

ם ומוכוונים מראש, כגון סטודנט שמתחיל בחיפוש לביקורת כיום, בין השאר מאחר שהוא עוסק בחיפושים יזומי

. עם זאת, המודל אינו מתאים לחיפושי מידע (Kuhlthau et al., 2008)מידע לכתיבת עבודה או ביצוע פרויקט 

 Gasser)ספונטניים, אשר בהם לעיתים הזמן שעובר בין שלבי החיפוש השונים הוא דקות ואף שניות בודדות 

et al., 2012). 

נוספים מקובלים בספרות מוסיפים לשיח של איתור וחיפוש מידע את הגורמים החיצוניים  מודלים

(, המתאר איתור וחיפוש מידע יומיומי, נבנה 1995) Savolainenשמשפיעים על התהליך. כך, למשל, המודל של 

שורות לעבודה, באמצעות ראיונות עם אזרחים מן השורה שלא ייצגו מקצועות מסוימים, אלא פעילויות שאינן ק

ללימודים או לתחומי התמחות מסוימים. בכך, מתמקד המודל, יותר מאחרים, בחיפושים יומיומיים, ולכן גם 

תרומתו למחקר הנוכחי, שמבקש לנתק את תהליך איתור המידע מאוכלוסיה מקצועית מסוימת. הדגש של 

וש והבחירה במקורות מידע. לכן, המודל הוא בתפקיד של גורמים חברתיים ותרבותיים שמשפיעים על השימ

בהשוואה למודלים אחרים בספרות, ובאופן ספציפי אלו שנסקרו בפרק זה, המודל הוא יותר סוציולוגי מאחרים. 

אקונומי, הון אנושי, -הוא מתייחס להשפעה של גורמים חיצוניים, כגון ערכים, עמדות, משמעויות, מצב סוציו

אישי, נפשי(, על תהליך איתור וחיפוש המידע. לכן, מדובר במודל פחות  חברתי ותרבותי ומצב בחיים )רפואי,

שגרתי מבחינת המבנה התרשימי שלו, כאשר החלק שעוסק באיתור וחיפוש מידע דומה למודלים קודמים 

 והתרומה שלו היא דווקא בהוספת הגורמים החיצוניים.

מידע אינו תהליך של המשתמש מול הדומה בין המודלים הוא כי כולם שמים את הדגש על כך שאיתור 

מאגר המידע בלבד, אלא כולל גם גורמים נוספים, כמו התייעצות עם עמיתים או מומחים. נקודת דמיון נוספת 

בין המודלים היא שהם אינם שמים דגש על ההבדלים בין האופן שבו המשתמשים מבצעים את החיפוש 

 ,Case & Given, 2016; Case, Andrews, Johnson, & Allard, 2005; Hyldegård)ומעריכים את המידע 

2006; Kalbach, 2006; Nicolaisen, 2009; Robinson, 2010) כמו כן, המודלים לא מבצעים הבחנה בין איתור .

פיזיים. כלומר המודלים -לא מקוונים, אנושיים, או לא מקוונים-מידע במקורות מקוונים, אלקטרוניים

 ,Bilal, Sarangthem, & Bachir)מידע, אך לא מבחינים בין סוגי המקורות השונים מתייחסים לתהליך איתור ה
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2008; Brand-Gruwel & Gerjets, 2008; Chelton & Cool, 2004; Chelton & Cool, 2007; Dresang, 2005; 

Kuiper, Volman, & Terwel, 2005; Savolainen, 2007, 2008; Shenton, 2010; Walraven, Brand-

Gruwel, & Boshuizen, 2008). 

 

 סיכום שלוש המטרות והמעבר לדיון באיתור וחיפוש מידע של צעירים

עד כה, נסקרה הספרות הכללית בשלושה נושאים עיקריים של התנהגות איתור וחיפוש מידע: ההגדרות השונות 

של "מידע", הרקע להתפתחות המחקר בהתנהגות איתור וחיפוש מידע וכן סקירת המודלים השונים של איתור 

מציגה סיכום של שלוש  1ה וחיפוש מידע, תוך התמקדות בזיהוי המשתנים השונים שהם מדגישים בתהליך. טבל

 המטרות העיקריות וכן התובנות המרכזיות שעלו מהספרות כחלק מהן. 

 . סיכום שלוש המטרות העיקריות והתובנות שעולות מהספרות.1טבלה 

הרקע להתפתחות המחקר  הגדרות של "מידע"
 בהתנהגות איתור וחיפוש מידע

מודלים של איתור וחיפוש מידע 
 וזיהוי משתנים

קיימות שתי דרכים להגדיר מידע 
האוניברסלית ומנקודת המבט  –

 של המשתמשים.

הבנת הדרכים שבהן משתמשים 
מפרשים מידע יכולה לספק 
תובנות משמעותיות על היווצרות 

, שכן פער הידע והפער הדיגיטלי
הפרשנות של מושג המידע יכולה 
ליצור פער טכנולוגי בשימושים 

 .וכתוצאה מכך גם בידע הנצבר

הגדרות של מידע ניתנות לחלוקה 
לפי טיפולוגיות שונות, כאשר 
החלוקות השונות מעלות את 

מה צריך לכלול מידע כדי  השאלה:
 שנתייחס אליו ככזה?

חמש נקודות מרכזיות לדיון 
במרכיבים שמידע צריך, או לא 
צריך, לכלול: תועלת, כוונות, 
אמת, מוחשיות/פיזיות ומבנה 

 ותהליך.

באופן יחסי,  מעט מחקרים,
בוחנים את שאלת הגדרת המידע 

 בעיני המשתמשים.

השורשים ההיסטוריים של 
התנהגות איתור וחיפוש מידע 
טמונים במחקרי משתמשים 
שהחלו בשני העשורים הראשונים 

 של המאה הקודמת. 

התחום מעוגן בעיקר במודלים 
תיאוריים, כאשר עולם התוכן 
התיאורטי מושאל מדיסיפלינות 

 אחרות. 

התנהגות איתור מידע נגזרה מתוך 
תחום הלימוד של התנהגות מידע. 
חיפוש הינו פעולה שנמצאת, 
מבחינה היררכית, תחת איתור, 
אך כיום ניתן להתייחס למושג 
 כ"התנהגות איתור וחיפוש מידע".

ער דיגיטלי בין המשתמשים, פ
בעיקר במיומנויות, משפיע על 
התנהגות איתור וחיפוש המידע 
שלהם ואף עשוי להשפיע על יחסי 

מקוונים )פער דיגיטלי -הכוח הלא
 מסדר שלישי(.

המודלים השונים של איתור 
וחיפוש מידע ניתנים לחלוקה לפי 
מספר דרכים: הקשר, אוכלוסייה, 

יך. הפרק מבנה, יכולת בחינה ותהל
 סוקר מספר מודלים מרכזיים.

שורה של  –המודל של דייויד אליס 
פעולות שמבוצעות במהלך איתור 

 וחיפוש מידע.

 –מודל השדות והמסלולים 
המשתמשים בוחרים כיצד להגיע 
אל המידע )המסלולים( וכך 
מקיפים את עצמם בסוגים שונים 

 של מידע )שדות(.

מודל  –תהליך חיפוש המידע 
לדיון את נושא הרגשות  שמכניס

 וחוסר הוודאות. 

 – Savolainen (2015)המודל של 
שם דגש על ההשפעה של גורמים 

 חיצוניים וחיפושים יומיומיים.

הפער הדיגיטלי משפיע על איתור 
וחיפוש מידע במודלים השונים, 
שכן הוא שם דגש על האופן שבו 
מרכיבים שונים משפיעים על 

 וחיפוש המידע.תהליך איתור 
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 כיצד משתמשים צעירים מגדירים "מידע" ומה המרכיבים הבולטים שבאים לידי ביטוי בהגדרה?

תהליכי איתור וחיפוש מידע שונים משליכים כאמור על סביבות המידע של המשתמשים ובסופו של דבר על הידע 

שהם רוכשים. הספרות בהקשר זה מבדילה בין צעירים ומבוגרים. החלוקה הבולטת ביותר במחקרים נעה סביב 

עצמאיים. כך, למשל, מחקרים  , הכרוך במעבר מבית הספר לחיים יותר18גיל  –ההגדרה הפורמלית של בגירות 

שערכו השוואה בין בני נוער למבוגרים, ערכו אותה בין תלמידי חטיבת ביניים לתלמידי תארים מתקדמים, בדרך 

(. גם מחקרים אשר לא הגבילו את אוכלוסיית Bilal & Kirby, 2002לחייהם ) 20-כלל באמצע וסוף שנות ה

(. Batool & Mahmood, 2016כקריטריון המבחין ) 18של גיל המבוגרים לגיל מסוים, התייחסו לקריטריון 

כגון תלמידי החטיבה הנמוכה מול תלמידי  – 18בנוסף, מבחין המחקר בין קבוצות גיל שונות מתחת לגיל 

 (. Burakgazi, Yildirim & Feinstein, 2016; Shenton, Nesset & Hayter, 2011החטיבה הגבוהה ועוד )

הספרות . הנוכחי, וכתוצאה מכך גם הדיון בסקירת הספרות, היא מעט שונה החלוקה שמבצע המחקר

, אך 18על החלוקה המקובלת בספרות של בני נוער, מתחת לגיל הפרק הנוכחי שומרת -שאליה אתייחס בתת

בעוד שמחקרים קודמות עשו הבחנה בין ילדים  מהחלוקה הפנימית בין קבוצות שונות של ילדים ונוער. תנמנע

בנוסף, הוא מבקש  נוער, המחקר הנוכחי לא מתמקד בהבחנה זו, וכך גם הספרות שאליה הוא מתייחס.לבני 

המבוגרים הצעירים, אלה שנמצאים  –לבצע הפרדה בקרב אוכלוסיית המבוגרים ולחלק אותה לשני חלקים 

קת אוכלוסיית בתחילת בניית החיים הבוגרים שלהם, והמבוגרים, אלה שכבר התבססו בחייהם. המטרה של חלו

היא כפולה. אחת, על  גם מבחינה תיאורטית, המבוגרים, כפי שמתייחסים אליה בספרות כיום, לשני חלקים,

מנת ליצור רצף בין בני נוער למבוגרים ולא רק חלוקה דיכוטומית. השניה, לאור ההתייחסות בספרות של צעירים 

צה של אלו שנולדו לתוך סביבה רוויה בטכנולוגיה, וטכנולוגיה לקבוצת המבוגרים הצעירים, בפני עצמה, כקבו

 . רובכך, יש צורך להפריד גם אותה מהקבוצה המבוגרת יות

באופן ספציפי, בהקשר של משתמשים צעירים, עשו מספר קטן של מחקרים ניסיון להגדיר את האופן 

מאמינים שהמושג "מידע"  18ועד  4משתתפים מגילאי ש מה( חקר את 2002) Shentonשבו הם תופסים מידע. 

מתייחסים למושג דעתך הכוונה כשאנחנו לאומר, על ידי ביצוע מספר משימות: ציור של תמונה שמסבירה "מה 

עריכת רשימה של אסוציאציות למילה  ,מידע?", הסבר של התמונה, מתן הגדרה לאותה השאלה ללא ציון מידע

 וניהול רשימה של מקורות, שלדעתם, ניתן להשיג בהם מידע.  ,"מידע"

ניתוח הממצאים העלה מספר תובנות באשר לאופן שבו משתמשים צעירים מגדירים מידע. ראשית,  

וח הציורים של המשתתפים העלה אסוציאציות בין המושג מידע לשבעה תחומים: תחומים שונים של מידע, נית
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ספקי מידע, מקבלי מידע, אנשים מוכרים כ"אייקונים של מידע", סיטואציות שבהן נחשפים למידע, סביבות של 

י ככל שגדלה קבוצת הגיל ( כ2002) Shentonמידע וכן צורות שונות של מסירת וקבלת מידע. בנוסף, הראה 

שנחקרה, כך נתפסו יותר מקורות מידע ככאלה שמשמשים, לראיית המשתתפים, כמקורות של מידע. למשל, 

בעוד שהצעירים יותר תפסו רק ספרים ומחשבים כמקורות מידע, בני נוער מבוגרים יותר החזיקו בתפיסה כל 

 ם בתמונות קוהרנטיות.כך מורכבת של המושג, כך שלא עלה בידם לייצג את תפיסת

במילותיהם שלהם, ובדק באילו  ( מהמשתתפים להגדיר מידע2002) Shentonבנוסף, כאשר ביקש  

הקשרים הם מתייחסים למידע בדברים שלהם, הוא מצא כי הם נוטים לדבוק בהגדרה ששמה דגש על ידע 

סף לכך, כאשר ביקש החוקר שמבוסס על עובדות טקסטואליות, וממקורות מידע כגון ספרים ומחשבים. בנו

קטגוריות שונות של חלוקה לדוגמאות,  12מהמשתתפים לספק הגדרות מפורשות למילה "מידע", הוא זיהה 

ביניהן גם מידע כדבר שנועד לספק צרכים, מידע כדבר שמושג באמצעות ביצוע פעולה אקטיבית מסוימת, מידע 

 ו ועוד. שמוגדר באמצעות כך שהמשתתף תיאר את השימוש שעשה ב

( מתוך המשקפיים של הגדרות צרות ורחבות, כפי 2002) Shentonכאשר מסתכלים על מחקרו של  

שנסקרו בחלקה הקודם של סקירת הספרות, ניתן לראות תיאור מצב שבו ההגדרות הולכות ומתרחבות עם 

נוער בגילאים מבוגרים הגיל. משלב שבו ילדים צעירים מגדירים מידע בצורה מאוד מצומצמת, עד לכדי כך שבני 

 יותר, מסתכלים על מידע כדבר מופשט שקשה להם לבטא אותו מרוב התפיסה הכללית שלו בעיניהם. 

ממצאים אלו נתמכים גם על ידי מספר מחקרים נוספים שנערכו בנושא. במחקר על בני נוער בבית ספר  

(, כי 2008) Shenton & Johnsonבאנגליה, שבחן את הדרכים שבהם הם מבינים את המושג "מידע", הראו 

המשתתפים. במקביל, מחקר של  בקרבחוסר ודאות, אי הסכמה וכן הטרוגניות רבה בתפיסת המושג קיימים 

Shenton, Nesset & Hayter (2008 על קבוצת ילדים קנדיים בגילאי )הראה כי אלו מתקשים בהגדרת  8-10

 ( כדי להתייחס אליו. Stuffמושג המידע, ואף הרבה להשתמש בביטוי "דברים" )

( את הטענה כי הגדרת מידע, בפי צעירים )גילאי Smith & Hepworth (2012במחקר מאוחר יותר, חיזקו 

במחקרם( הינה הטרוגרנית ומגוונת והציעו להתמקד, במקום זאת, באופן שבו הם חווים מידע. הם  11-18

ניהן, באמצעות זיהוי מקורות המידע, דרך הפעולה הצביעו על שש דרכים שבאמצעותן צעירים חווים מידע, בי

התייחסות  .עצמה של קבלת המידע, באמצעות התהליך עצמו של איתור וחיפוש מידע, השימוש במידע ועוד

בני נוער בגילאי האופן שבו (, אשר הסתכלה על 2017) Anderssonלהגדרה של מידע עולה ממחקרה של  נוספת 
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מצאה שלוש מסגרות שונות של המושג:  . היאוש המידע במנוע החיפוש של גוגלממסגרים את תהליך חיפ 15-16

 מידע כדבר שתלוי בעובדות, מידע כדבר שמגיע ממקורות נטראליים ומידע אשר מגיע ממקורות בעלי סמכות.

לסיכום, סקירת הספרות בנושא תפיסות המידע והתנהגות איתור וחיפוש מידע של משתמשים צעירים 

מעלה מספר נקודות ושאלות. ראשית, ניתן לראות מסקירת הספרות כי תפיסת המידע של צעירים מתפתחת 

ת רחבות מתפיסות שמגדירות מידע בצורה מאוד מצומצמת לתפיסו –ומתרחבת עם ההתקדמות בקבוצות הגיל 

ומופשטות. שנית, מעלה הספרות כי גם בתוך קבוצות הגיל הצעירות עצמן, לא תמיד ניתן לזהות הסכמה סביב 

ההגדרות השונות וקיימת הטרוגניות רבה. יחד עם זאת, נראה כי עולות שתי שאלות חשובות שדורשות בירור 

 מחקרי נוסף.

רים תופסים מידע לעומת המשתמשים שאלה ראשונה נוגעת להשוואת האופן שבו משתמשים צעי

המבוגרים. כאשר משווים בין מחקרים אשר בחנו בנפרד את תפיסותיהם של המשתמשים הצעירים 

(Andersson, 2017; Shanton, 2002; Shanton & Smith, 2008; Shanton, Nesset & Hayter, 2008; 

Smith & Hepworth, 2012( לבין תפיסות של משתמשים מבוגרים )Hayter, 2005 ניתן לזהות לא מעט נקודות )

. יחד עם זאת, השאלה שדורשת מחקר נוסף נוגעת להבדלים בין הקבוצות כאשר אלו נבחנים יחד, באופן דמיון

המאפשר לבחון את תפיסות הצעירים לאור תפיסות המבוגרים, ולהפך, כחלק מתהליך השוואתי אחד, ולא 

 . תנפרד קבוצת גילמתמקד ב כחלק מריבוי מחקרים אשר כל אחד מהם

. לקשר שבין ההגדרות והתפיסות של מידע לבין תהליך איתור וחיפוש המידע עצמוהשאלה השניה נוגעת 

תהליך איתור וחיפוש , האם פירושו של דבר שגם תופסים מידע באופן שונה ומבוגרים אם משתמשים צעירים

תפיסה שונה של מידע יכולה להיות קשורה למטרות וכוונות ? כיצד, למשל, שלהם יהיה בהכרח שונה המידע

במילים אחרות: האם משתמשים שיש להם תפיסה שונה של מידע יבקשו לממש מטרות  בתהליך חיפוש המידע?

שונות בבואם לאתר ולחפש מידע? האם הם יסתכלו על התהליך בצורה שונה, באופן שתלוי בתפיסת המידע 

 שלהם?

רומה חשובה לדיון בהשערת פער הידע ובתיאוריית הפער הדיגיטלי. אם מבוגרים לשתי השאלות הללו ת

וצעירים תופסים מידע בצורה שונה, דבר אשר משליך על האופן שבו הם ניגשים, מבחינה תפיסתית, לתהליך 

ויון, איתור וחיפוש המידע, ייתכן שכלל לא יהיה נכון להסתכל על הפערים ביניהם כפערים של ידע, כוח ואי שו

להסתכל על הפערים יותר באופן שקבוצה אחת מחזיקה בידע רב וטוב יותר מאשר השניה. ייתכן כי יהיה מדויק 

במונחים של  אההללו כהיווצרות של סביבות מידע שונות, אשר הנחות היסוד של כל אחת מהן שונה, ולכן השוו

 .   ביםמשטיחה את הדיון ומתעלמת מרבדים אפיסטמולוגיים חשו טיב וכמות
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 תנהגות איתור וחיפוש מידע בקרב צעיריםההרקע להתפתחות המחקר ב

במהלך שלושת העשורים האחרונים, פורסמו מספר רב של מחקרים בנושא התנהגות המידע והתנהגות איתור 

עת בשל צעירים מכשולים האתגרים וה נסב סביבמחקרים הללו ב עיקר הדיוןוחיפוש מידע של ילדים ובני נוער. 

קשיים הביצוע משימות ספציפיות, וכן יכולת תוצאות, מידת הרלוונטיות של איתור וחיפוש מידע, יצוע פעולות ב

פרשנות של התוצאות בסביבות מידע שונות. מנגד, מחקרים אלו הצביעו גם על אתגרים רבים בבהתמודדות ו

, ריבוי משימות, שיתוף פעולה שעמם ילדים ובני נוער מתמודדים בהצלחה רבה, כגון סריקה מהירה של מידע

 (.Beheshti & Bilal, 2014ויצירה ושיתוף של מידע ברשתות חברתיות )

התנהגות איתור וחיפוש המידע של ילדים ובני נוער לא התפתח בהמחקרי המיקוד מבחינה היסטורית,  

של מידענות, כפי שהתפתחות הדיון בהתנהגות איתור וחיפוש מידע באופן כללי, אשר באופן ספציפי בדיסיפלינה 

הפיכת הדיון הכללי של  אים הצעירים יותר הפך להיות רלוונטי יותר על רקעלמתמקד במבוגרים. הדיון בגי

 & Buckingham, 2013; Palfreyיטלית לפופולארי יותר מבחינה מחקרית, כפי שעלה בפרק הקודם )ילדות דיג

Gasser, 2016; Presnky, 2001; Tapscott, 1998 ומה הן  ההגדרות של איתור וחיפוש מידע(. כמו כן, גם

בשימוש גם במקרה מתארות וכוללות לא השתנה בדיון בילדים ובני נוער, אלא אותן הגדרות כלליות נמצאות 

 זה.

המחקרים הראשונים ששמו דגש על התנהגות איתור וחיפוש המידע של בני נוער וילדים בסביבה 

המקוונת בחנו את השינויים שעברה סביבה זו, בדגש על המעבר משומרי סף מסורתיים ולא מקוונים לשומרי 

, בהקשר של הצעירים, התמקדו אותם באופן ספציפי (.Bilal & Kirby, 2002; Cooper, 2002ם )סף דיגיטלי

מחפשים וניגשים למידע מקוון.  הם מאתרים,באופן בולט את האופן שבו שינה  האינטרנטמחקרים בטענה כי 

ביכולת של אנשים להיות לא תלויים באחרים בכל הנוגע לאיתור וחיפוש מידע אחד השינויים הגדולים הוא 

עבר, טרום עידן האינטרנט, הייתה בם. עזרה של אנשים אחרי ולבצע את התהליך בצורה כמעט עצמאית, ללא

חיפוש המידע נשלטת בעיקר ולרוב על ידי הסמכות של המבוגרים. על כן, לא ניתן היה לדבר על איתור ומערכת 

התנהגות איתור וחיפוש מידע מובחנת של מבוגרים וצעירים, שכן המבוגרים היו חלק מתהליך חיפוש המידע 

. סטודנטים, למשל, החלו עם ספרי הלימוד היוו מוקד של כוח ושליטה על אופן הפצת המידעו של הצעירים

שלהם שנופקו על ידי בית הספר ונכתבו על ידי המבוגרים, המשיכו לחיפוש בספריה שמנוהלת על ידי המבוגרים 

, ובכך, מעלה בוגריםחיפוש המידע זמינה הרבה יותר ופחות תלויה בשומרי סף מאיתור וכן הלאה. כיום, משימת 
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 ,Brand-Gruwel & Gerjets, 2008; Chelton & Cool) מחדש את השאלות של פער הידע והפער הדיגיטלי

2004; Chelton & Cool, 2007; Cole, 2012; Dresang, 1999; 2005; Gasser et al., 2012; Shenton, 2010) . 

אתרי בבאופן ספציפי בהמשך, התמקדו מחקרי התנהגות איתור וחיפוש המידע בקרב צעירים גם  

הם חלק בולט בהתרחבות של עולם המידע הדיגיטלי. אתרי הרשתות החברתיות מדמים ש ,הרשתות החברתיות

לו שיצרו (, אך גם יוצרים סביבה חברתית חדשה שאפילו אboyd, 2008בצורתם אזור של התייעצות ציבורית )

(. עבור Palfrey & Gasser, 2016; Weinberger, 2007אותם אינם בטוחים לאילו כיוונים היא מתפתחת )

איתור צעירים רבים, ואף עבור חלק מהמבוגרים, אתרי רשתות חברתיות מציעים כלים דיגיטליים וחברתיים ל

(, ויכולת Socializingים חברתיים )חיפוש מידע של אנשים ועל אנשים. זהו למעשה חלק מתהליך יצירת קשרו

 לחלוק, לצרוך ולהפיץ מידע בקנה מידה רחב. 

כי צעירים עושים שימוש רב בכלים חברתיים כמו אתרי רשתות חברתיות, קבוצות  מחקרים מצאוה

חפש מידע הנוגע לצרכים שלהם. הם משתמשים בהם למגוון רחב אתר ולדיון, חדרי צ'אט ומנועי חיפוש כדי ל

 ,Gasser et al., 2012; Gray, 2009; Mehra & Braquetכים, לרבות אישיים, חברתיים ולימודיים )של צר

ולא מקוונים,  רשמייםהמידע של הצעירים מתחיל מחשיפה למקורות וחיפוש (. לעיתים תהליך איתור 2006

 רשמירתי ולעיתים לא כמו מקורות סמכות אנושיים, עיתונים ועוד, אך ממשיך בחיפוש מידע מקוון בעל ממד חב

(Davis, 2004 עוד הראו .)מחקרים, כי על אף ההסתמכות הרבה על מקורות מקוונים, צעירים נוטים לשלב ה

 (.Gray et al., 2002; Rideout, 2001אותם גם עם מקורות מידע לא מקוונים, כגון הורים, רופאים ועוד )

ור וחיפוש מידע, המחקרים המוקדמים לצד המחקרים שהתמקדו בסביבה שבה מבצעים צעירים אית

הם התמקדו בנושאים כגון  .פסימיתמתוך נקודת מבט יצאו על התנהגות איתור וחיפוש מידע של צעירים 

מיומנויות החיפוש של ילדים ובני נוער בסביבת המידע המשתנה, ביכולת שלהם להשלים משימות חיפוש 

קישורים ממומנים או את דף התוצאות של מנועי החיפוש פשוטות ומורכבות, באופן שבו הם מבינים, למשל, 

והאופן שבו הוא מסודר, כגון המאפיין של האתרים שמופיעים בראשו. גם אם חלק מן המחקרים הללו יצאו 

בסופו של דבר עם ממצאים מעודדים, המשותף לחלק גדול מהם היה הדאגה מהאופן שבו דור מנהיגי העתיד 

 שלו.מפתח את מיומנויות המידע 

 מאוזנתהתנהגות איתור וחיפוש מידע של צעירים נקודת המבט של מחקרים העוסקים בכיום, נראה כי 

יותר. מרבית המחקרים מתמקדים בתיאור זוויות ייחודיות של התנהגות איתור וחיפוש מידע בחייהם של ילדים 
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 Kumarבמכשירי מגע כבר בגיל הפעוטות )(, כגון, האופן שבו הם משתמשים Abbas & Agosto, 2012ובני נוער )

Agarwal, 2014 האינטרקציה של נערים ונערות צעירות עם טכנולוגיות מידע, תקשורת וחיפוש בחברות עניות ,)

(, חיפוש מידע פוליטי, האופן שבו הם רוכשים ידע לגבי בריאות Bilal & Jopeck, 2014וכן בניית זהות מגדרית )

( Dunaev & Stevens, 2016; Feinberg, Frijters & Johnson-Lawrence, 2016) ונושאים רפואיים בחייהם

בנוסף לכך, למרות שהמגמה הביקורתית על התנהגות איתור וחיפוש המידע של צעירים קיימת גם כיום  ועוד.

(Bilal & Gwizdka, 2018; Gwizdka & Bilal, 2017 מתמקד המחקר לא מעט בנקודת מבט אופטימית ,)יותר 

על העתיד, תוך טענה שמבוגרי העתיד, מנהיגי המחר והדור הבא יהיו בעלי יותר הזדמנויות לגשת ולשתמש 

 (. Heerdink, 2015) מגוונותבמידע בדרכים 

לסיכום, הטענה הרווחת בתחום התנהגות איתור וחיפוש המידע של ילדים, בני נוער, ואפילו מבוגרים 

 לחשובאת מאגרי המידע שעומדים לרשותם, ברגע שהם יתחילו  טוב יותר ןצעירים, היא שהם יכולים לנצל באופ

חיפוש מאתרים ומחפשים מידע וכן מתייחסים לתהליך איתור ו הם שבו האופן עלבאופן ביקורתי ורפלקסיבי 

(. עם זאת, כפי שניתן יהיה לראות בחלק הבא, הדגש המחקרי ניתן במידה Beheshti & Large, 2012) המידע

 מבט נקודת אימוץ מתוך אתז .בפועל לאופן שבו הם מאתרים ומחפשים מידע וליכולות שלהםוקא דורבה 

. במילים אחרות, ניתן יהיה לראות כי המחקר מאמץ הגדרות של מהו המצב שוויון ואי כוח של אוניברסלית

וחיפוש המידע יוגדר כטוב הרצוי של ידע ומיומנויות שהמשתמשים צריכים להחזיק בהם, כדי שתהליך איתור 

עם  (.Cole, 2012) יעיל, וכן מגדיר סיטואציות ברורות של מהו חיפוש טוב ומהן הפעולות שצריך להימנע מהן

זאת, מאחר שהמחקר הנוכחי יוצא, בין היתר, מתוך נקודת מבט שמבקשת לבחון את ההשלכות של איתור 

 שדורש שיפור, נדרשת נקודת מבט אחרת. וחיפוש המידע, ולא אם מדובר בתהליך יעיל או שגוי 

 

 למבוגרים בהשוואה שלהם המידע וחיפוש איתור בהתנהגות וההבדל צעיריםאיתור וחיפוש מידע של  מודל

בדיון במודלים של איתור וחיפוש מידע הוצגו מודלים אשר ברובם נבחנו על אוכלוסיית המבוגרים והאוכלוסייה 

יחד עם  .(Kulthau, 2004שימוש באוכלוסיה צעירה, כמו למשל סטודנטים )הכללית. בודדים מהם פותחו תוך 

אף אחד מאלו שנסקרו לא פותח תוך שימוש, באופן ייחודי, באוכלוסיית הילדים ובני הנוער. המודלים זאת, 

השונים שנסקרו שמו דגש על מספר משתנים. חלקם שמו דגש על התהליך עצמו ועל הפעולות שמבוצעות במהלך 

, אחרים שמו דגש על (Ellis, Cox, & Hall, 1993; Ellis & Haugan, 1997; Wilson, 1999)ור וחיפוש המידע אית
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(, סביבתיים, ופנימיים, כגון רגשות ותחושות של חוסר ודאות בקרב Savolainen, 2015גורמים חיצוניים )

שתמשים בדרך למידע וכיצד ( והיו כאלה ששמו דגש גם על הדרכים שעוברים המKulthau, 2004המשתמש )

התחנות שהם חולפים על פניהן בדרך מרכיבות את סביבת המידע, אסופת כלל פריטי המידע שהמשתמש נתקל 

 (.Johnson et al., 2006בהם )

(, קיים 2016) Case & Givenי שנסקרים אצל פמבין המודלים המרכזיים של איתור וחיפוש מידע, כ 

(. גם אם כיום Shanton & Hay-Gibson, 2011אחד אשר פותח תוך התמקדות ספציפית בילדים ובני נוער )

בו התפתחו תוך דיון ובחינה של האוכלוסיה  דנעשה בו שימוש במחקרים על אוכלוסיה של מבוגרים, הנחות היסו

, שמניחים שאיתור ת המערכותואנשי תיאורי הצעירה. המודל הוא הרחבה של מודלים קודמים שפותחו על ידי

, באמצעות מבחינתו וחיפוש מידע הוא תהליך שנועד להעביר את המשתמש ממצב נקודתי למצב רצוי יותר

 להשלים את הידע שהוא מרגיש שחסר לו , או במילים אחרות:התגברות על הפער שהוא מזהה בידיעות שלו

(Dervin, 2005 תרומתו של המודל הוא בהדגשת הגורמים אשר מונעים מתהליך איתור וחיפוש המידע להתנהל .)

בצורה חלקה, כגון הצורך להיעזר במקורות מידע חיצוניים במהלך איתור וחיפוש המידע, דבר אשר מעכב את 

פער בין הרצוי, התהליך. כיום, עם זאת, המודל לא משמש לצורך השוואה בין קבוצות הגיל, אלא מדגיש את ה

מה שהמחפשים מעוניינים להשיג, למצוי, המצב שבו הם נמצאים בפועל, אשר הוא לעיתים פחות טוב מהמצב 

 שאותו קיוו להשיג.  

פותח ונבחן על אוכלוסיה וילדים ובני נוער, ל שמתאיםמדוע, אם כן, מדובר במודל איתור וחיפוש מידע  

סת הספרות המחקרית לילדים ולבני נוער וכיצד מתוך תפיסה זו נגזרו זו? התשובה לכך טמונה באופן שבו מתייח

 Byrnes & Bernackiהנחות הבסיס של המודל. בדיון שלהם בהתפתחות הקוגניטיבית של ילדים ובני נוער, דנים 

, ( באופן שבו היא משפיעה על התנהגות המידע שלהם. הם טוענים כי ילדים ובני נוער, בהשוואה למבוגרים2012)

בנוסף, ככל שילדים ובני  ים ותחומי העניין שלהם., וכך גם הצרכשונהמידע מחזיקים בהתנהגות איתור וחיפוש 

נוער גדלים, כך זיכרון העבודה והתפיסה המרחבית שלהם משתפרים. חוץ מזיכרון העבודה והתפיסה המרחבית, 

מתפתחת והם  ויות החשיבה שלהם,, היכולת שלהם לחשוב ברמה גבוהה ולפתח את מיומנקוגניציה-גם המטה

מסוגלים יותר לחשוב על אופן החשיבה שלהם בצורה רפלקסיבית וביקורתית. כך, כתוצאה מהתפתחות 

 קוגניטיבית זו, חל שינוי ושיפור ביכולות איתור וחיפוש המידע שלהם. 

לות רקע התפיסה שקיים פער בין היכו התפתח על Shanton & Hay-Gibson (2011)המודל של  

אחד ההבדלים המהותיים בין הדורות בכך למעשה מתמקד המודל. . הקוגניטיביות של מבוגרים וצעירים
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נחה ההאיתור וחיפוש המידע.  ךוהיכולת להתגבר על הקשיים בתהלי הנחת הרצוי מול המצויל מתייחס

פועלים? עד כמה נוסים בסביבת המידע שבה הם מעד כמה המשתמשים  –מתבססת על מרכיב נוסף של ניסיון 

יון משפיע, לדברי שני החוקרים, על היכולת של סאותו ני הם מנוסים מבחינת יכולות עיבוד המידע שלהם?

הרצוי, במודל,  המשתמשים להתגבר על אותן תקלות שנקרות בדרכן ולפתור אותן בצורה מהירה יותר או פחות.

שובה לשאלה מסוימת בתוך זמן קצר או בהיקף מייצג את מה שהמשתמשים רוצים להגיע אליו. למשל, למצוא ת

מסוים. המצוי, מנגד, הוא המצב שהם נתקלים בו בפועל ומורכב, לעיתים, מפעולת איתור וחיפוש מידע מורכבת 

על פי המודל, הפער בין רצוי למצוי בקרב צעירים הוא  יותר מאשר שציפו, קשיים במציאת והערכת המידע ועוד.

  לאור חוסר הניסיון שלהם, כפי שהוזכר. פעמים רבות גדול יותר,

דנה בנקודות החיובית הספרות בנושא התנהגות איתור וחיפוש המידע  כאשרכפי שניתן לראות, גם  

בהתנהגות איתור וחיפוש מידע של ילדים ובני נוער, היא עדיין עושה זאת מתוך נקודת מבט של השתפרות. 

וביות בהתנהגות איתור וחיפוש המידע של ילדים, בחינתן נעשית במילים אחרות, גם כאשר מודגשות נקודות חי

מתוך המקום שיש עוד לשפר נקודות אלו ככל שהילדים מגיעים לבשלות קוגניטיבית גבוהה יותר, למשל כבני 

הראו השניים כי ילדים Byrnes & Bernacki (2012 )למשל, במחקר של (. Byrnes & Bernacki, 2012)נוער 

ים אמנם במיומנות חיפוש גבוהה סביב נושאים מתמטיים, אך ככל שהם גדלים מיומנות זו נעשית צעירים מחזיק

 טובה יותר.

מבוגרים בצורה השוואתית ו לכן, נדרש מחקר אשר מנסה אף לבחון את סביבות המידע של צעירים

יומנויות לא להסתכל כיצד מאשר מבקשת להתנתק משאלת הרצוי והמצוי, גם אם מדובר בשאלה חשובה. 

חיפוש משתפרות ומאפשרות לצבור ידע ידע, אלא להתמקד באיזה ידע נצבר כתוצאה מאיזה תהליך של איתור 

מחקר אשר מבקש להתמקד בסביבת המידע של אנשים, כאשר בסביבת המידע הכוונה היא וחיפוש מידע. 

ד ביחידות המידע (, להתמקJohnson et al., 2006להשאלת הרעיונות של מודל השדות והמסלולים )

שהמשתמשים צוברים תוך כדי שיטוט ברשת וכיצד יחידות אלו מרכיבות יחד תמונה שלמה, תוך ניתוח של 

לבחון את ההבדלים בין צעירים למבוגרים, תוך התייחסות לפער הידע והפער  המאפיינים שלה. במילים אחרות:

ווית הגילאית שלו, ככזה שיכול ליצור הבדלי הדיגיטלי בצורה יותר נטראלית. להתייחס לפער הדיגיטלי, בז

 ,Hargittai) או חיובית, אלא נטראלית שימוש ותפיסות בין הקבוצות השונות, אך לאו דווקא מבחינה שלילית

2010; Norris, 2001 במקביל, להתייחס לפער הידע כמצב שבו הידע של קבוצה אחת שונה מהידע של קבוצה .)

 ;Hwang, 2009וצות נחשפות אליה הוא שונה, אבל לא בהכרח טוב יותר )שניה, שהמידע שכל אחת מהקב
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Tichenor et al., 1970( כתוצאה מכך, על אף ששאלת אי השוויון והכוח הינה חשובה .)Segev, 2008; 2010 ,)

ם להניח אותה בצד ולנסות קודם כל לתאר את הסביבות השונות, ובכך, אולי יהיה ניתן לגלות מרכיבים שונייש 

 שההתמקדות ברצוי מול המצוי מנעה את גילויים.

על כן, בשלב האחרון של הסקירה, אבקש להתמקד בתיאור השינוי בהתנהגות איתור וחיפוש המידע  

תיאור ההבדלים וההשלכות בשל צעירים בהשוואה למבוגרים, ללא התמקדות בשאלת הרצוי מול המצוי, אלא 

נושאים: האופן שבו צעירים  שלושההתיאור, כפי שעולה בספרות מתמקד בהאפשריות של אותם הבדלים בלבד. 

המעבר משימוש במנועי חיפוש לאסטרטגיות אחרות של איתור וחיפוש מידע, האופן משתמשים במנועי חיפוש, 

של חיפוש כגון דגש על גיוון בתוצאות, חיפוש אחר  שבו הם מעריכים מידע וכן השימוש באסטרטגיות שונות

 קיצורים ועוד.

נושא אחד שבו מתמקדים מחקרים בנושא התנהגות איתור וחיפוש מידע של צעירים הוא האופן שבו 

בעוד מחקרים מוקדמים מצאו כי צעירים לרוב ניסו לעשות שימוש  ,למשל ,כךהם משתמשים במנועי חיפוש. 

, ולמעשה עשו שימוש במנועי החיפוש רק כדי להגיע ש את הכתובת של אתרים מסוימיםבמילות מפתח כדי לנח

(, מחקרים מאוחרים Guinee, Eagleton & Hall, 2003) לאתרים מסוימים ולא כדי לחפש על נושאים מסוימים

 נושאיים גם למטרות כלליות יותר כמו חיפושים יותר מצאו שצעירים מבצעים שימוש במנועי חיפוש באופן תדיר

(Bilal & Ellis, 2011; Rowlands et al., 2008) כך, למשל, חיפוש מן הסוג הראשון הוא ניסיון לנחש כיצד .

כדי להגיע לאתר החדשות, בעוד שחיפוש מהסוג השני יהיה להשתמש במילות מפתח כגון  Ynetכותבים 

ספר רב של תלמידים מדווחים כי עשו ( כי מ2009) .Druin et alבנוסף, מצאו "חדשות", "אקטואליה" ועוד. 

שימוש במנוע החיפוש של גוגל וכי הם מרגישים בטוחים לגבי השימוש בו, גם אם לא בהכרח נמצא כי הם 

זאת בשונה ממחקרים על מבוגרים שאמנם בודקים את השאלה הראשונה )אופן מיומנים בו כפי שהם סבורים. 

 מרגישים מיומנים(. השימוש(, אך לא את השאלה השניה )עד כמה הם

נושא שני שבו מתמקדים מחקרים בנושא התנהגות איתור וחיפוש מידע של צעירים נוגע במעבר 

מחקרים נוספים מצאו כי כאשר צעירים משימוש במנועי חיפוש לאסטרטגיות אחרות של איתור וחיפוש מידע. 

ת, שדורשות פחות כלים מתקשים בהמשגת החיפושים במנוע החיפוש, הם פונים לשיטות חיפוש אחרו

 ,Druin et al., 2009; Beheshti, Bilal)קוגניטיביים, כמו למשל ניווט באתרים באמצעות לחיצה על קישורים 

Druin, & Large, 2010) . ,ששמה דגש על מעבר מקישור לקישור, במקום על לעיתים אסטרטגיית ניווטכמו כן ,

(. כאשר צעירים מבצעים שימוש במנועי Beheshti et al., 2011נמצאה כמועדפת על ידי צעירים ) מילות מפתח,
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הם לעיתים משתמשים במספר אסטרטגיות: הם יעשו שימוש במילות מפתח בודדות  כך מתואר בספרות, חיפוש,

 Druin. (Guinee, Eagleton & Hall, 2003או כפולות וביטויים פשוטים כמושאי חיפוש ולא משפטים מורכבים )

et al (2009 אף הוסיפו כי לצעירים נטייה להעדיף ביטויים בוליאנים ולהימנע ממשפטים מורכבים. מנגד, כאשר )

צעירים משתמשים באסטרטגיית חיפוש של ניווט, מצאו מחקרים כי הם מעדיפים אתרים מוכרים שגלשו 

למידע טוב יותר או פחות הבדלים אלו לא בהכרח מובילים את הצעירים . (Gasser et al., 2012)בעבר  אליהם

עם זאת, נדרש מחקר נוסף על מנת  טוב בהשוואה למבוגרים, אלא למידע שונה, אשר דרכי הגישה אליו שונות.

להבין לאיזה סוג של מידע מגיעים הצעירים כתוצאה משימוש באסטרטגיות אלו, אשר מתוארות במחקרים 

 קודמים באופן שונה מאשר בקרב מבוגרים.

חיפוש המידע, הוא השלב שבו הצעירים מעריכים את טיבו של המידע איתור ומתהליכי , אחד לבסוף 

 ;Walraven, Brand-gruwel & Boshuizen, 2008; Kuhlthau, 2004)ומחליטים אם ניתן לסמוך עליו 

Kuhlthau, Heinström & Todd, 2008; Shenton & Dixon, 2003; Roy & Chi, 2003) צעירים מבצעים .

של המידע בכל אחד משלבי איתור המידע, ולא רק באשר לתוצאות בסוף התהליך. הם מעריכים את הערכה 

התוצאות כשהם מסננים אותן גם כאשר הם בוחרים את כלי החיפוש, ובמיוחד את מנועי חיפוש. בכל הנוגע 

הפעולות שהם לסוגי פעולות איתור מידע שמבצעים משתמשים צעירים מול מבוגרים, מצאו הבדלים בין סוגי 

 –מבצעים. כך, למשל, צעירים ביצעו יותר פעולות חיפוש ממוקד, ובאופן כללי יותר פעולות מאשר המבוגרים 

אשר דווקא נטו להיות ממוקדים יותר, יעילים יותר והצליחו להשלים משימות רבות יותר ובאחוזי הצלחה 

 (.Bilal & Kirby, 2002גבוהים יותר )

 לתוצאות נכנסים ולא כמעט חיפוש במנועי תלמידים המשתמשים כי נמצא םמחקרי כך, למשל, במספר

(, אך בנקודה זו חשוב לזכור Heffron, Dillion & Mostafa, 1996; Druin et al., 2009הראשון ) לעמוד מעבר

כי התוצאות שמופיעות בעמוד הראשון הן אלו אשר האלגוריתם של מנוע החיפוש סימן אותן כאלו שעשויות 

 תוצאות כי ( מצאו2011) Torres & Weber .(Segev, 2008; 2010יות בעלות הערך הרב ביותר למשתמש )לה

 אסטרטגיות. צעירים משתמשים ידי על רבות לכניסות הן אף זוכות, ממומנים קישורים למשל כמו, מובלטות

 & Torres, Hiemstra) בתוצאות שמופיע האתר תקציר על הסתמכות כוללות במחקרים שנמצאו נוספות

Serdyukov, 2010 ,)בתקציר או האתר בכותרת המפתח מילות הימצאות (Hirsh, 1999; Wallace & 

Kupperman, 1997 ,)שלו הכתובת פי על האתר עם ההיכרות מידת (Guinee, Eagleton & Hall, 2003 ,)סיומת 
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 לאחר הצעירים הגולשים שמבצעים המידע וסינון החיפוש אסטרטגיות את. ועוד( Lorenzan, 2001) הכתובת

 וחיפוש להעמקה נטייה, סיווג התוצאות: מרכזיות לשלוש לחלק ניתן התוצאות וקבלת החיפוש מילות הקלדת

 (.Gasser et al., 2012) קיצורים אחר

. דרכים במספר סיווג התוצאות באסטרטגית שימוש לעשות לגולשים מאפשרים השונים החיפוש מנועי

, ביוטיוב. ועוד מילה של תרגום לחפש, המפות באזור, תמונות לפי החיפוש את לבצע ניתן בגוגל, למשל, ךכ

. ועוד מסרטים, חיות מהופעות, אהובים מערוצים, מסוימים ממשתמשים וידאו קטעי אחר לחפש האתר מאפשר

 עמודי, תמונות אלבומי גם המשתמשים של הפרופיל עמודי למעט כולל המשתמש בפני שנפתח המגוון, בפייסבוק

 החיפוש את לבצע נטייה הגולשים, מבוגרים וצערים, למרבית כי מראים מחקרים. ועוד אוהדים דפי, אירועים

. (Kuiper & Volman, 2008) יותר מדויקות העדפות פי על התוצאות סינון או סיווג ללא, ביותר הכללית ברמתו

 לנקוט באסטרטגיה של סיווג יותר נוטה הוא כך, יותר מדויקת המשתמש של החיפוש שהגדרת ככל, זאת יחד עם

(Gasser et al., 2012). 

, מולטימדיה, עשירה גרפיקה עם אתרים מעדיפים צעירים רבים גולשים כי נוספים מצאו מחקרים

 זו העדפה. (Agosto, 2002, Bilal, 2002) רבה( Usability) שימושיות של תחושה מתוך, ועוד אינטרקטיביות

 ואינפורמטיביים יותר איכותיים יהיו כן ועל טכנולוגית מבחינה יותר מתקדמים אלו אתרים כי מהתפיסה נובעת

 גרפיקה המכילים לאתרים ייכנסו, זו אסטרטגיה לאמץ הנוטים גולשים כי הצביעו מחקרים. אחרים מאשר

מכך היא תיעדוף אתרים עשירים מבחינה גרפית ובעלי  טקסטואליים. האסטרטגיה שנובעת לאתרים ולא עשירה

אינטרקטיביות רבה, מתוך תפיסה כי המידע שבהם יהיה איכותי יותר, כאשר המחקרים השונים מצאו 

  .(Rose, Rose, & Blodgett, 2009) שהגולשים הצעירים אכן נכנסים יותר לאתרים מסוגים אלו

תהליך איתור  את להעמיק ניתן. להעמקה נטייה היא נוספתכללית אפשרית  איתור מידע אסטרטגית

 ככל. הראשון לעמוד שמעבר התוצאות בחינת באמצעות היא ראשונה דרך. עיקריות דרכים בשתי וחיפוש המידע

 כניסה באמצעות היא שניה דרך. יותר מעמיק הוא כך, יותר מתקדמים בעמודים תוצאות בוחן שמשתמש

 משתמשים של הנטייה למעט. יותר מעמיק הוא כך, אתרים ליותר נכנס משתמששה ככל. יותר רבים לאתרים

תוצאות  שפחות לכמה להיכנס מעדיפים משתמשים כי נמצא, הראשון בעמוד חיפוש שמופיעות תוצאות להעדיף

 להרבה כניסה. (Druin et al., 2009) חיפוש, כאשר צעירים נכנסים לפחות תוצאות חיפוש מאשר המבוגרים

 הראשונית למוטיבציה ואי התאמתן החיפוש מתוצאות רצון שביעות אי לתחושת קשורה לרוב תוצאות חיפוש

החיפוש. במילים אחרות, מצאו מחקרים כי ככל שמשתמש צעיר יהיה פחות שבע רצון מהתוצאות,  החל שבגללה
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, מנגד. (Duarte Torres, Hiemstra, & Serdyukov, 2010) כך הוא ינסה להיכנס ליותר תוצאות חיפוש

 ופרטים מרובות מבט נקודות לקבלת המשתמש של המוטיבציה את גם לשרת נועדה העמקה אסטרטגיית

  .החיפוש את מבצע הוא שעליו הנושא על נוספים

 חיפוש אסטרטגיה נוספת שנפוצה בקרב מחקרים על התנהגות איתור וחיפוש מידע של צעירים, במסגרת

. לאתר את המידע הנדרש הזמן בהפחתת לו שיסייעו והיוריסטיקות רמזים אחר המשתמש מחפש, קיצורים אחר

 ברשימת האתר כותרת את למנות ניתן דרך לקיצורי המשמשות במחקר המוכרות והיוריסטיקות הרמזים בין

 ועוד עמו מוקדמת היכרות, הסיומת לרבות הכתובת של בחינה, הנלווה התקציר, התוצאות של מנוע החיפוש

(Metzger & Flanagin, 2008; Metzger, Flanagin, & Medders, 2010).  אסטרטגיית חיפוש אחר קיצורים

 בחיפוש ניווטי יכולה להיות, מנגד, באמצעות גלישה לאתרים גדולים ומוכרים בלבד ועוד.

 Torres. של הצעירים נמשך גם בשלב הבא, של הניווט והסלקציה בתוצאות איתורבאסטרטגיות  הדיון 

& Weber (2011 מצאו שמשתמשים צעירים נטו לבחור קישורים מעמודי התוצאות שהיו מובלטים, לרבות )

( הוסיפו כי לצעירים קושי לזהות 2010) Torres, Hiemstra & Serdyukovפרסומות וקישורים ממומנים. 

להם. מחקרים נוספים הראו תוצאות רלוונטיות מתוך עמודי התוצאות באופן אשר יתאים למטרות החיפוש ש

 מפתח מילות, (Gasser et al., 2012)כי צעירים לעיתים מסתמכים על התקצירים של תוצאות החיפוש, 

(Madden, Ford, Miller & Levy, 2006 )את לבחון מנת על התוצאות לעמוד פעמים של רב מספר וחוזרים 

, תמונות כגון, ואינטרקטיבים גרפיים אלמנטים, בנוסף(. Bilal, 2000) נוספים לקישורים בכניסה הצורך

 במקורות בחירה על החלטות קבלת בעת צעירים משתמשים ידי על כמועדפים נמצאו, ועוד עשירים תפריטים

 ,Agosto, 2002, 2004; Bilal, 2004; Comscore Inc., 2008; Erstad, Gilje & De Lange) בחיפוש המידע

2007; Large & Beheshti, 2004.)  

לסיכום, תת פרק זה דן בהבדלים המרכזיים שמתוארים בספרות בכל הנוגע לתהליכים ואסטרטגיות  

של איתור וחיפוש מידע בקרב צעירים, בשונה ממבוגרים. עם זאת, כפי שניתן לראות, התיאור בספרות מתמקד 

להדגיש, בהשלכות של אותן  בפעולות עצמן שהם מבצעים ובסיבות לכך, אך לא, כפי שהמחקר הנוכחי מבקש

 פעולות על סביבת המידע של הצעירים, בשונה מהמבוגרים.
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 סיכום הדיון בהתנהגות איתור וחיפוש מידע

צעירים, מעלה שאלות רבות שניתן לחלק אותן ומבוגרים בהקשר של הדיון באיתור מידע בכלל, וספציפית 

אלו תהליכים הוא  כיצד אנו מגדירים מידע? –לשלוש קטגוריות כלליות. קטגוריה אחת היא זו של ההגדרות 

את הקטגוריה הזאת ניתן לקשר מבחינה אמפירית עם שאלות  כולל? לפי אילו פרמטרים אנחנו מעריכים אותו?

כיצד הם תופסים את התהליכים השונים שהוא כולל? כיצד  מידע? כיצד משתמשים תופסים התפיסות:

ההבדלים בין צעירים למבוגרים באים לידי ביטוי בתפיסותיהם השונות, כתלות בניסיון שלהם, בשלבי 

עם שאלות אלה מבקש המחקר להתמודד בחלקו  ההתפתחות הפסיכולוגיים, בתרבות, בקבוצת השווים ועוד.

מה  מה משתמשים עושים כאשר הם מנסים לאתר מידע? ה מתייחסת לפעולות עצמן:הראשון. הקטגוריה השני

כיצד נבדלים צעירים ומבוגרים  כיצד הפעולות האלה מתקשרות למטרותיהם הראשוניות? הם לא עושים?

בפעולות שהם מבצעים? שאלה זו זוכה למענה חלקי בספרות, אך לא תעמוד במוקד המחקר הנוכחי. קטגוריה 

בספרות נוגעת בנושא ההשלכות של התנהגות מידע שונה על סביבת המידע מועט שזוכה לביטוי שלישית 

המתקבלת. במילים אחרות, כיצד פעולות איתור מידע משליכות על סביבת המידע שנחשפת בפני המשתמשים? 

 החלק השני של המחקר מתמקד במענה על שאלה זו. אם ההנחה והממצאים האמפיריים מראים שצעירים

ומבוגרים נבדלים בפעולות שהם מבצעים, אז השאלה שעמה מחקר זה יבקש להתמודד היא מה מאפיין את 

 סביבות המידע שפתוחות בפני קבוצות אלו.

 

 לקראת שאלות המחקר –סיכום הדיון בבני נוער, מבוגרים צעירים מבוגרים ותהליך איתור וחיפוש מידע 

טלי והצעירּות הדיגיטלית מעלה את המתח בין שתי טענות. מצד אחד, הדיון בחיבור בין פער הידע, הפער הדיגי

מחזיקים במיומנות  הטענה כי בני נוער ומבוגרים צעירים, אשר לעיתים מוגדרים בספרות כ"ילידים דיגיטלים"

רבה יותר בטכנולוגיות דיגיטליות חברתיות חדשות וכך צוברים יותר כוח מאשר קבוצת המבוגרים. מן הצד 

השני, הטענה כי מדובר בהכללת יתר, חסרת ביסוס סוציולוגי, היסטורי, תרבותי ואמפירי ומתעלמת מהשפעות 

י השוויון שנוצר הוא דווקא הפוך. כפי שעלה בהרחבה וכי לעיתים א –אחרות, משמעותיות יותר, שאינן גילאיות 

בפרק הסקירה הראשון, שדן בפערים בתקשורת ובצעירּות דיגיטלית, המחקרים העכשוויים בתחום הצעירּות 

הדיגיטלית מבקשים להימנע מנקודת מחלוקת זו, תוך קבלת הביקורת והימנעות מהניסיון להכליל, ובמקום 

שבהם נערך דיון במקום של הטכנולוגיה בחיי היום יום של בני נוער ומבוגרים  זאת, לתאר מצבים נקודתיים

 צעירים והדרכים שבהן הם תופסים את התועלת שלהם בחיי היום יום שלהם.
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השאלות של פער הידע, הפער הדיגיטלי וסוגיות של כוח ואי שוויון עלו גם במסגרת הדיון בהתנהגות  

, מבוגרים צעירים ומבוגרים. כחלק מן הדיון הזה עלתה השאלה כיצד איתור וחיפוש המידע של בני נוער

המיומנות של הקבוצות השונות משפיעה על יכולת איתור וחיפוש המידע שלהן )פער דיגיטלי( וכתוצאה מכך גם 

משפיעה על הידע שהן יכולות לצבור )פער ידע( ויוצרות אי שוויון במשאבים ובידע בין הקבוצות. שאלה 

ת נוספת שעלתה לדיון היא האופן שבו מוגדר מידע וכן תהליך איתור וחיפוש המידע על ידי מבוגרים משמעותי

וצעירים, כאשר סקירת הספרות העלתה כי נדרשת בחינה נוספת של הנושא בספרות. על כן, כאשר מחברים מצד 

את המקום של  אחד את הדיון בספרות בצעירּות דיגיטלית ובצורך לבחון את האופן שבו הם תופסים

הטכנולוגיות החדשות בחיי היום יום שלהם, ומצד שני את החשיבות של ההגדרה העצמית של מידע, מטרה 

 ראשונה של המחקר תהיה לבחון את האופן שבו בני נוער, מבוגרים וצעירים תופסים מידע.

1RQ : מהן הדרכים שבהן בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים תופסים ומגדירים

 ע?מיד

צרות ורחבות של הטכנולוגיה. ותפיסות בנוסף לכך, כחלק מהדיון בצעירּות דיגיטלית עלה הנושא של הגדרות 

עלה כי מצד אחד, השימוש בטכנולוגיה ניתן להגדרה דרך הגדרות צרות, ששמות גבולות ברורים לגבי מה רצוי 

עונה, באילו הקשרים ועל אילו לא. מן הצד  ולא רצוי, מה ניתן לעשות ומה לא ניתן, על אילו צרכים הטכנולוגיה

מתוך שאלת השני, אותם שימושים ניתנים להגדרה באופן רחב, כמעט ללא אותם גבולות שהוזכרו. על כן, 

לבחון את האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים עושים שימוש  ,שניההמטרה הלמעשה ההגדרה נגזרת 

 בתפיסת המידע והתנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם. צרות ורחבות ותפיסות בהגדרות 

ת. במסגרת הדיון בצעירּות דיגיטלית בסקירת הספרות, ות נוספושאל ותבנוסף לדיון במטרות אלה, עול

עלה כי הן מבוגרים והן בני נוער ומבוגרים צעירים, עושים שימוש בטכנולוגיות בכלל, ובטכנולוגיות איתור 

לענות על צרכי היום יום שלהם. כמו כן, עלה כי אחד הדברים אשר מבדילים את סוגי  וחיפוש מידע בפרט, כדי

השימושים של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים בטכנולוגיות דיגיטליות חברתיות בכלל, וטכנולוגיות של 

ופסים את איתור וחיפוש מידע בפרט, הוא הצרכים שלהם. על כן, על רקע האופן שבו הם מגדירים מידע, ת

השימוש בטכנולוגיות שונות בחיי היום היום שלהם וכן את התהליכים השונים בהתנהגות איתור וחיפוש המידע 

 שלהם, יבקש המחקר לבחון שתי שאלות מחקר נוספות:
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2RQ : מהם ההבדלים בין האופנים השונים שבהם בני נוער, מבוגרים צעירים

צרות מול רחבות( תהליכים מרכזיים בהתנהגות איתור  תפיסותומבוגרים תופסים )

 וחיפוש המידע שלהם?

3RQ : כיצד התפיסות השונות מסייעות למשתתפים להשיג תוצאות חיוביות מתהליך

 איתור וחיפוש המידע ולהימנע מתוצאות שליליות?

לי של עבודה זו. שאלות מחקר אלה מרכיבות יחד את המחקר הראשון, אשר מוביל את הקו המחקרי הכל תיש

בחקירה  המחקר הראשון פרשנות של הקבוצות לתהליכים השונים, יתמקדשאלות עוסקות במאחר שה

איכותנית שעיקרה גישוש, הכוונה ותיאור. בשלב שלאחר מכן, ייערך המחקר השני, הכמותי, אשר נשען, במידה 

ר הכמותי יפורטו לאחר הצגת רבה, על ממצאי המחקר האיכותני. השערות ושאלות המחקר הקשורות למחק

יחד עם זאת, ניתן כבר בשלב זה לציין את שאלת כיוון שהן מתבססות עליו. ממצאי המחקר הראשון, האיכותני, 

 המחקר המרכזית שמלווה אותו.

בסקירת הספרות עלה, הן בדיון בפערים בתקשורת )פער הידע והפער הדיגיטלי( ובצעירּות הדיגיטלית  

ות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, כי לפעולות שמבצעות והן בדיון בהתנהג

הקבוצות השונות באמצעים הטכנולוגיים השונים קיימות השלכות. עם זאת, עלה כי נדרשת בחינה מחקרית 

, מבוגרים נוספת לגבי אותן השלכות, ובאופן ספציפי בכל הנוגע להתנהגות איתור וחיפוש מידע של בני נוער

צעירים ומבוגרים. באמצעות הדיון במודל השדות והמסלולים, ובכלל, עלה המושג של סביבות מידע, אשר 

מתאר את החיבור של כל פריטי המידע שהמשתמשים נחשפים אליהם כאשר הם גולשים באינטרנט. סביבות 

הפעולות שהוא מבצע,  –הפרט התנהגות איתור וחיפוש המידע של מהמידע האלה נוצרות כתוצאה, בין היתר, 

האתרים שהוא נכנס אליהם לעומת אלו שהוא מדלג עליהם, הבחירה לחפש מידע בשפה מסוימת ולא באחרת 

ועוד. על כן, מטרה נוספת של המחקר, אשר שאלותיה והשערותיה יפורטו לאחר הצגת ממצאי המחקר 

 האיכותני, הינה לבחון:

4RQ : וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים מהן ההשלכות של התנהגות איתור

לאיזה סוג והיקף של מידע  ת המידע שהם יוצרים לעצמם?וצעירים ומבוגרים על סביב

הם נחשפים, כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים במהלך איתור וחיפוש מידע, ומנגד, 

 לאיזה סוג של מידע הם לא נחשפים כתוצאה מפעולות אלו?
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 הזווית הלאומית –איתור וחיפוש מידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 

דיון בפערים בתקשורת )פער הידע והפער הדיגיטלי(, בצעירּות דיגיטלית ובהתנהגות איתור וחיפוש מידע של בני 

מצד השני  נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים הדגיש את משתנה קבוצות הגיל. מצד אחד בני הנוער הצעירים,

המבוגרים ובאמצע, המבוגרים הצעירים שמהווים דור מעבר שמחבר בין שתי הקבוצות. אחת ממטרות המשנה 

של מחקר זה, כפי שתבוא לידי ביטוי בהצגת הממצאים של המחקר הכמותי, הינה לבחון את ההשלכות של 

סביבת המידע שלהם, המידע שהם  התנהגות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים על

חשופים אליו כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים והמידע שהם לא חשופים אליו, דרך מקרה מבחן. לצורך כך, 

 נבחר מקרה המבחן של איתור וחיפוש מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

שראלי, הסכסוך הבחירה בנושא זה נובעת משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא כי בהקשר הי

הישראלי פלסטיני הוא אחד הנושאים הבוערים, הזוכים לעניין רב ולפומביות רבה בתקשורת, אחד הנושאים 

(. Gaziano, 1983; 1997החשובים שמודגשים בתיאוריית פער הידע לבחינת הפערים שנוצרים בין קבוצות )

על הדרכים השונות שבהן מבוגרים  בנוסף לכך, כפי שאראה בהמשך, קיימים מחקרים רבים אשר מדברים

וצעירים לומדים מאמצעי מדיה שונים, מסורתיים ודיגיטליים, על הסכסוך הישראלי פלסטיני, וכן, לאיתור 

 וחיפוש מידע עליו השלכות על חיי היום יום של המשתמשים, אשר חיים את הסכסוך בשגרת יומם.

הישראלי פלסטיני מאפשר להוסיף משתנה נוסף הסיבה השניה היא כי איתור וחיפוש מידע על הסכסוך 

למשוואה. לצד בחינת קבוצות הגיל ניתן יהיה לבחון גם את משתנה הלאום ולהשוות בין שתי אוכלוסיות 

ישראלית, מצד אחד, והפלסטינית, -היהודית –נוספות. הנושא מצוי במרכזן של שתי אוכלוסיות לאומיות שונות 

ערבים הישראלים מרגישים הזדהות עמה. מאחר שאחת התוצאות של איתור מן הצד השני, אשר אף חלק מן ה

לאיזה סוג של מידע  –וחיפוש מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני היא למידה על הצד השני, עולה השאלה 

חשופים המשתמשים כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים במהלך איתור וחיפוש המידע. באופן ספציפי, ההשוואה 

לא רק בין איך שבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מחפשים מידע על הסכסוך הישראלי  תבקש להתמקד

ולערוך השוואה בין  –פלסטיני, אלא איך ישראלים וערבים מחפשים מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני 

ות אם לצד . השוואה זו תוכל לזה, שלעיתים קרובות מבוססות על שפות ותרבויות שונותסביבות המידע השונות

ההבדלים בין סביבות המידע השונות בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני של ישראלים וערבים ניתן לזהות, אולי, 

בכל הנוגע לתהליכי  ערביםובין בני נוער יהודים קרבה גדולה יותר למשל,  –גם נקודות דמיון שחוצות גיל ולאום 

 . איתור וחיפוש המידע וסביבת המידע אליהם נחשפים
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 . עולם התוכן הראשון הוא של תיאורייתעל שני עולמות תוכן תיאורטייםמבוסס המוקד בחלק זה 

, וחשיפה חשוב מאחר שהסכסוך הישראלי פלסטיני הוא נושא טעון מבחינה פוליטית הואסלקטיבית. החשיפה ה

למידה על הסכסוך . עולם התוכן השני לקוח מתוך מחקרי סלקטיבית פירושה גם העמקת פערי הידע בנושא

הישראלי פלסטיני. עולם תוכן זה בוחן כיצד אנשים, ומשתמשים צעירים בפרט, לומדים על הסכסוך הישראלי 

פלסטיני, כיצד הם רוכשים את הידע והעמדות שלהם וכיצד ניתן להביא אותם ללמוד על הצד השני בסכסוך וכן 

  להגיע לשינוי עמדות.

  

 חשיפה סלקטיבית

וחיפוש מידע בכלל, ומידע פוליטי בפרט, מעלה את השאלה כיצד בוחרים משתמשים את המידע  הדיון באיתור

אליו הם נחשפים. כך, למשל, אנשים שמתעניינים בנושא מסוים נוטים לחפש עליו יותר מידע מאשר על נושאים 

דע, אנשים נוטים (. במהלך שלבי איתור וחיפוש המיArapakis et al., 2014; Chew & Palmer, 1994אחרים )

לפרש את הממצאים בהתאם למערכת אמונות קודמות, ידע שהם מחזיקים, עמדות קיימות, ועוד. תופעה זו 

Festinger (1962 ,)נקראת חשיפה סלקטיבית. מדובר ברעיון המבוסס על תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי של 

(. המונח מתאר את הנטייה 1947) Hyman & Sheatsleyעל אף שיש המייחסים לו שורשים יותר מוקדמים אצל 

-Knoblochשל אנשים להעדיף תכנים שתומכים בעמדות שלהם ונוטים להתעלם מאלו שסותרים אותן )

Westerwick, 2014; 2015( החשיפה לעמדות עקביות מובילה למצב של הטיית האישור .)Confirmation Bias ,)

 א את עצמו משתייך אליו. הנטייה לחפש מידע שמצדיק את הצד שאדם מוצ

( הניחה את היסודות לתיאוריה של חשיפה 1962) Festingerתיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי של  

פוליטית במהותה, אך משמשת לרוב גם בדיסיפלינות אחרות, לרבות -סלקטיבית, שהינה תיאורית פסיכולוגיה

תיאוריה כיצד ומדוע אינדיווידואלים מעצבים (. בהקשר הפוליטי, מסבירה הBryant & Miron, 2004תקשורת )

את סביבת המידע שלהם בהתבסס על האידיאולוגיה הפוליטית שלהם. בנוסף, מדגישים חוקרים כי החשיפה 

 (. Mutz & Martin, 2001הסלקטיבית אינה רק ליחידות של מידע, אלא גם למקורות מידע )

(, שבהן Echo-Chambersהדהוד )-ירה של תיבותחשיפה סלקטיבית של מידע מובילה בסופו של דבר ליצ

זווית מסוימת של המידע מוגברת על ידי מקורות המידע הספציפיים שאליהם אדם חושף את עצמו, וזוויות 

של (. מחקרים מראים כי ההיקף ההולך וגדל Jameison & Cappella, 2008אחרות מושתקות ונעלמות מעיניו )
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רם לשינוי עמדות, אלא דווקא מוביל את הגולשים לבחור מקורות מידע מקורות המידע המקוונים אינו תו

המתאימים לעמדותיהם המוקדמות, ולא בכאלה שסותרים אותן. כך, למשל, במקום להרחיב את הידע על 

הסכסוך הלאומי וללמוד יותר על הצד האחר, נחשפים שני הצדדים לתמונה הומוגנית, אתנוצנטרית, עוינת כלפי 

 ,Bar-Tal & Salomon, 2006; Biton & Salomonבאופן שפוגע בסיכוי לשינוי עמדות ולמידה ) –הצד השני 

2006; Salomon, 2008 .) 

הספרות בנושא חשיפה סלקטיבית למידע הינה חלוקה. מצד אחד, מחקרים מצביעים כי היווצרותן של 

ביכולתו של אדם להיחשף לדעות הדהוד והעדפת החשיפה לדעות תואמות פוגע במגוון הדעות הקיים ו-תיבות

הנמצאות בסתירה לאלו שלו. עם זאת, מחקרים אחרים, שהתבססו בין היתר על מודל מעודכן יותר של 

Festinger (1964( מצביעים על חוסר אחידות בממצאים )Donsbach, 2009; Garret, 2009 מצד אחד, קיימת .)

-Knoblochר מסרים תואמים לדעתם )תמיכה אמפירית רחבה בטענה שמשתמשים מעדיפים לבחו

Westerwick, 2015 מנגד, לפי .)Knobloch-Westerwick (2017 השאלה האם אנשים נמנעים מעמדות סותרות )

אנליזות -באותו אופן שבו הם מעדיפים להיחשף לעמדות תואמות עדיין פתוחה. מחקרה מתבסס על מטא

( ומחקרה של Knobloch-Westerwick, 2015) קודמות תספרו(, סקירות D’Alessio & Allen, 2002קודמות )

Garrett (2009) למרות הטענה כי אנשים 2014-על החשיפה הסלקטיבית למידע בבחירות לנשיאות בארה"ב ב .

לעיתים ( כי 2017) Knobloch-Westerwickנמנעים מלחשוף את עצמם למידע שהם לא מסכימים עמו, מראה 

ת עצמם לעמדות סותרות, אבל במקרה זה עם הטיית אישור כבדה, באופן שגורם אינדיווידואלים כן חושפים א

להם, בנוסף, גם להגדיל את חיפוש המידע על עמדות שהם מסכימים עמן. ממצא זה עולה בקנה אחד עם 

 ,Chaffee) מחקרים נוספים שהראו כי מרבית האזרחים שומרים על תמהיל מאוזן של מקורות מידע מגוונים 

Saphir, Graf, Sandvig, & Hahn, 2001; Garrett, 2013)( לצד אלו, גם הבדלים אישיותיים .Hart et al., 

2009; Smith, Fabrigar & Norris, 2008( שיקוף קוגניטיבי ,)Frederick, 2005 ,)הצורך בקוגניציה ו

(Knobloch-Westerwick, 2017( ומצב רגשי )Jonas, Graupmann & Frey, 2006קשורים )  לנטייה לחשיפה

 סלקטיבית.

הוא זכה לעדנה  90-בעוד שהמחקר בתחום של חשיפה סלקטיבית התחיל לפני מספר עשורים, בשנות ה 

 & Metzger, Hartsell(, ופעם נוספת בעשור האחרון, עם שינוי סביבת המידע )Garrett, 2009מחודשת )
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Flanagin, 2015לא צמצם את הנטייה  ו למשל ברשתות חברתיות((. המעבר לתהליך איתור מידע מהיר יותר )כמ

 Bennett & Iyengar(, אלא לפי Himelboim, Smith & Shneiderman, 2013לחשיפה לעמדות תואמות )

( מוסיף 2006) Mutz( פתח למעשה יותר אפשרויות בפני המשתמשים לחשוף את עצמם לעמדות תואמות. 2008)

הגבירה את הסלקטיביות בצריכת מידע, וזאת בשל העובדה  שדווקא הצריכה של מידע ברשתות חברתיות

שרשתות הקשרים של משתמשים ברשתות חברתיות הן הומוגניות. מחקרים מאוחרים יותר הצביעו על כך 

 ,Baumgartner & Norrisשההשפעה של הרשתות החברתיות על גדילה ברכישת הידע עדיין לא בוססה דיו )

על בלוגים,  Johnson, Bichard & Zhang (2009)יתן למצוא במחקרם של (. תמיכה אמפירית נוספת נ2010

שמצא כי משתמשים נוטים לבחור בלוגים שמחזקים את העמדות הקודמות שלהם. אפקט נוסף נמצא גם בקרב 

 (.Knobloch-Westerwick, 2014מדיה דיגיטליים נוספים )

 
 פלסטיני?כיצד ישראלים וערבים לומדים על הסכסוך הישראלי 

הספרות בנושא למידה של ישראלים וערבים על הסכסוך הישראלי פלסטיני היא מגוונת. היא כוללת דיון במספר 

דרכים שבהן הם לומדים על הסכסוך, ביניהם אבקש להתמקד באלו הבאים: אמצעי תקשורת ההמונים, מערכת 

תרומה ייחודית להבנה כיצד אנשים  קיום ומקורות דיגיטליים. לכל אחד ממקורות אלה-החינוך, מפגשי דו

 לומדים על הסכסוך הישראלי פלסטיני.

 

 למידה על הסכסוך הישראלי פלסטיני מאמצעי תקשורת ההמונים

והלאה, התפתחו מסגרות תיאורטיות אשר דנות באופן שבו אמצעי תקשורת ההמונים מבנים  60-כבר בשנות ה

 ,Adoni & Mane, 1984; Berger & Luckmann, 1967; Reynolds & McCombsאת המציאות החברתית )

2002; Schutz, 1967( על פי דור .)לאמצעי התקשורת השפעה מכרעת על האופן שבו אזרחים מקבלים 2003 ,)

את המידע הפוליטי, ובאופן ספציפי מידע בנושא סכסוכים אלימים, אשר הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא אחד 

(. המידע אשר מוצג באמצעי תקשורת ההמונים מתקבל כמעט ללא ערעור על Salomon & Bar-Tal, 2004מהם )

ידי הציבור, בייחוד כאשר מדובר בסוגיה לאומית, אשר מקורות זרים המנסים להציג תמונה שונה נתפסים 

 (. 2003כאנטי ישראלים או אנטישמיים )דור, 

ניתוח של המסרים שעוברים באמצעי תקשורת ההמונים בישראל מעלים כי התמונה שדרכה מוצג העם  

 Elbaz, 2015; Schori-Eyal et; 2016טל, -; בירן ובר2013הפלסטיני היא שלילית ברובה וסטריאוטיפית )אלבז, 
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al., 2014;פלסטינים )(. תמונה דומה עולה גם כאשר בוחנים את סיקור ישראל בכלי התקשורת הNossek & 

Rinnawi, 2003) ( וכן בעולם המערביBourdon, 2012; Goodman & Boudana, 2016) הגם שניתן היה .

 ,Baltodano et al., 2007; Hoeweיותר ) לעומת סוערותלהצביע על הבדלים באופי הסיקור בתקופות רגועות 

Bowe & Zeldes, 2012; Liebes, 1997; Liebes & First, 2003; Cohen & Wolfsfeld, 1993 המגמה הכללית )

שלילי. שליליות הסיקור באמצעי תקשורת ההמונים של שני הצדדים היא חשובה משתי סיבות של סיקור היא 

עיקריות. אחת, העובדה שמחקרים מראים כי אמצעי התקשורת נוטים להיות אתנוצנטרים וכי צרכני תקשורת 

 & Boczkowskiסים על ידם כשייכים לקבוצת הפנים הלאומית )נוטים להיחשף לאמצעי תקשורת שנתפ

Mitchelstein, 2013; Gans, 2004 זו שהם מזדהים עמה מבחינה פסיכולוגית ולא לאמצעי תקשורת של הצד ,)

(. בנוסף לכך, צרכני התקשורת Husemann, Dubow, Boxer, Souweidane & Ginges, 2012השני בסכסוך )

להיחשף לאמצעי התקשורת המקומיים באופן רב יותר מאשר לאמצעי תקשורת נטראלים, לכאורה, אף נוטים 

(. על כן, הסיבה השניה שממנה נובעת חשיבות שליליות Tsfati & Peri, 2009כגון כלי תקשורת מערביים )

כל אחד  הסיקור היא כי חשיפה אתנוצנטרית זו לאמצעי התקשורת ממשיכה לטפח תפיסת העולם שמכנסת את

 (. Wolfsfeld, 1997מהצדדים בעמדותיו ומונעת ממנו ללמוד על הנרטיב של הצד השני )

 

 פלסטיני ממערכת החינוך-למידה על הסכסוך הישראלי

אזור למידה נוסף על הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא מערכת החינוך, שבה נחשפים תלמידים יהודים וערבים, 

(. באופן דומה למוצג באמצעי Podeh, 2000וך דרך המקצועות השונים )ישראלים ופלסטינים, לנרטיב הסכס

תקשורת ההמונים, מצאו מחקרים כי מגמת הייצוג גם בחומרי הלימוד הינה שלילית וסטריאוטיפית, הן במקרה 

(. הדבר נמצא נכון גם לגבי Firer, Abd-Al-Razzaq, Adwan & Pingel, 2004הישראלי והן במקרה הפלסטיני )

פלסטיני, כגון בשיעורי אזרחות, אך גם בחומרי לימוד -רי לימוד שעסקו במישרין בסכסוך הישראליחומ

 & Adwanמתחומים אחרים, כמו ספרות, מתמטיקה ואנגלית, אשר עשו שימוש בדימויים סטריאוטיפיים )

Firer, 1997; Firer & Adwan, 2002 .) 
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 וםקי-פלסטיני במפגשי דו-למידה על הסכסוך הישראלי

אחת הדרכים היעילות, מבחינה מחקרית, ללמידה הדדית של קבוצות הנתונות בקונפליקט, ובאופן ספציפי 

(. סדנאות Maoz, 2011; Kampf, 2011קיום )-פלסטיני, היא באמצעות מפגשי דו-במקרה של הסכסוך הישראלי

מפוקחת, מבוקרת ולא המאפשרות למשתתפים משני צדדי הסכסוך להיחשף לנרטיבים של הצד השני בצורה 

(. בספרות המחקרית נידונו מספר מודלים לעריכת Ellis & Maoz, 2007; Salomon, 2008סטריאוטיפית )

(, שמבוסס על השערת המגע שטוענת כי Pettigrew, 1998קיום" )-מפגשים מן הסוג הזה, ביניהם "מודל הדו

ביניהם, אם יפעל לתחושה של מעמד שווה, קשר מגע רציף בין שתי קבוצות יריבות יכול להפחית את העוינות 

(; "מודל הפרויקטים Amichai-Hamburger, 2006רציך וארוך טווח ותמיכה של ארגונים גדולים )

 ;Maoz, 2011המשותפים", שדומה למודל הקודם, אך שם דגש על קידום מטרות משותפות של שני הצדדים )

Sherif, 1966יאוריית הזהות החברתית, ששמה דגש על האופן שבו אנשים (; "מודל העימות", שמבוסס על ת

מבנים את הזהות של קבוצת הפנים שלהם, הקבוצה שאליה הם משתייכים, וקבוצת החוץ, שהם רואים בה 

(. מפגשי העימות מתבססים על ניסיון לפרק את הזהות החברתית של Tajfel & Turner, 1986קבוצה עוינת )

ולבסוף, "המודל הנרטיבי", ששם דגש על כך שמשתתפים משני הצדדים מספרים שני הצדדים ולהבין אותה; 

 ,Elliz & Maozאת הנרטיב הלאומי שלהם, כפי שהם רואים אותו, ונערך ניסיון משותף לחבר בין הנרטיבים )

2007; Bar-On, 2000; 2008.) 

אך גם מתוך מודלים  מחקרים שנערכו על מפגשי דו קיום שיצאו מתוך אחד מארבעת המודלים האלה, 

נוספים שלא הוזכרו לעיל, הראו כי הם הובילו להפחתת העוינות של הצדדים אחד כלפי השני, ללמידה על האחר, 

: ות(. יחד עם זאת, למודלים הללו מגבלות ברורBar-On, 2008לבניית קשרים ארוכי טווח ולשינוי עמדות )

לולה להגביר את העוינות, לגרום למשתתפים מסוימים דווקא הנוכחות הפיזית של משתתפים משני הצדדים ע

להרגיש שאינם מסוגלים לבטא את דבריהם או שהם אינם לגיטימיים, ובמקרים מסוימים, בשל מגבלות 

 (.Kampf, 2011למנוע את השתתפותם ) –שמוטלות על תנועת חלק מהמשתתפים 

 

 בדגש על צעירים ומבוגרים פלסטיני ממקורות מידע דיגיטליים,-למידה על הסכסוך הישראלי

פלסטיני, אשר קושרת אותו למחקר הנוכחי שבוחן -הנקודה האחרונה בלמידה ההדדית על הסכסוך הישראלי

את השלכות איתור וחיפוש מידע של מבוגרים וצעירים על סביבת המידע שלהם בנושא הסכסוך, מגיעה מתחום 
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ידע דיגיטליים מגוונים, כגון עולמות וירטואליים דו מקורות המידע הדיגיטליים. מחקרים הראו כי מקורות מ

ותלת מימדיים, משחקי מחשב, משחקי וידאו, סימולציות, אתרים אינטרקטיביים ועוד מסייעים ללמידה על 

(, ובפרט, Adwan & Bar-On, 2004; Maoz, 2011; Salomon, 2008הצד השני בצדדים הנתונים בקונפליקט )

 (.Kampf & Stolero, 2015; 2016הישראלי פלסטיני )במקרה של הסכסוך 

היתרונות של הפלטפורמות הדיגיטליות הם מגוונים. יש להן נגישות גבוהה גם באזורים שסובלים  

מבעיות של פער דיגיטלי מהרמה הראשונה והשניה, כגון תשתיות מיושנות וחוסר ידע של המשתמשים, הן 

רידות חסמים של עוינות, הן מציגות את המידע בצורה פשוטה, הן מושכות ולעיתים גם משחקיות ולכן מו

 & Matzמאפשרות חוויית למידה אינטרקטיבית אשר מאפשרת למשתמשים התנסות עמוקה יותר ועוד )

Ebner, 2010 מנגד, לפלטפורמות הדיגיטליות גם חסרונות רבים, ביניהם הטענה כי הן רחוקות מלשקף את .)

ך, שהורדת רמת האלימות למעשה מפחיתה מעוצמת הסכסוך, שהן לא מאפשרות המצב האמיתי של הסכסו

 ,Alexander & LeBaron, 2009; Honeymanועוד ) מעקף אחרי המשתתפים כמו למשל במפגשי דו קיום

Coben & De Palo, 2009; Loewenstein & Thompson, 2000; Nadler, Thompson & Boven, 2003.) 

ורמות דיגיטליות מהוות כר פורה במיוחד לבחינת הלמידה של בני נוער ומבוגרים באופן ספציפי, פלטפ 

פלסטיני. הסיבה לכך היא שפלטפורמות דיגיטליות הן חלק -צעירים על הצד השני במסגרת הסכסוך הישראלי

(, ולכן הן Kampf, 2011מהסביבה הטכנולוגית שבה חיים צעירים משני עברי הסכסוך ועושים בהן שימוש )

מהוות עבורם קודם כל כלי שמשמש אותם ליצירת תקשורת וללמידה בחיי היום יום, ובכך מופחתים חסמי 

ההתנגדות אשר עשויים היו לצוץ. כמו כן, הראו מחקרים כי למידה של בני נוער ומבוגרים צעירים מפלטפורמות 

עילה יותר מלמידה מסורתית דיגיטליות, כגון משחקים, אתרים אינטרקטיביים וסימולציות, הינה לעיתים י

(Gee, 2003.) 

 

 פלסטיני כנושא טעון-התנהגות איתור וחיפוש מידע והסכסוך הישראלי

פלסטיני הינו טעון. בשונה מנושאי אקטואליה, בידור, חדשות -עבור ישראלים, הנושא של הסכסוך הישראלי

. על כן, לא (Salomon & Bar-Tal, 2004)פלסטיני מעורר אמוציות רבות בקרב הקהל -ועוד, הסכסוך הישראלי

ניתן לראות בו כנושא חיפוש "רגיל", כמו חדשות או פנאי, אלא כנושא ייחודי אשר התנהגות איתור וחיפוש 

המידע במסגרתו עשויה שלא לשקף התנהגות איתור וחיפוש מידע בנושאים אחרים. מחקרים קודמים בנושא 
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הוגדרו בספרות כ"טעונים", כמו למשל חיפוש מידע על מחלות  חיפוש מידע של נושאים אשראיתור והתנהגות 

, העלו כי אלו עלולים לגרור מספר (Shim, Kelly & Hornik, 2006) קשות שמהן סובל המחפש או בן משפחתו

מחפש יהיה עם מוטיבציה גבוהה יותר לחיפוש המידע, בשל התגובות אפשריות. תגובה אפשרית אחת היא ש

. (Nagler, Romantan, Kelly & Stevens, 2010) בחיפושמאמץ לנושא, ועל כן ישקיע יותר החיבור האישי שלו 

שהחיפוש יעורר תחושות לא נעימות במחפש ולכן הוא יעדיף שלא  –תגובה אפשרית אחרת היא של רתיעה 

מדובר . בשני המקרים, (Case & Given, 2016) להעמיק בחיפוש ולהתרחק ממנו או לחפש בצורה שטחית בלבד

ולכן לרוב נחקרות כמסגרת מקרי מבחן  בהתנהגויות איתור וחיפוש מידע שמקשות על הכללה לתחומים אחרים

 בלבד. 

פלסטיני, בקרב ישראלים, מחייב -באופן ספציפי, הנושא של חיפוש מידע על הסכסוך הישראלי 

חיה בתקופה שונה מזו של המבוגרים, שמכירים זוויות  התייחסות גם לקבוצות הגיל הנבחנות. קבוצת בני הנוער

אחרות של הסכסוך, ולכן אחת המגבלות האפשריות של חיפוש מידע על נושא טעון זה הוא שההשוואה בין 

הקבוצות תעלה הבדלים שמקורם לא בהסברים גילאים ו/או התפתחותיים, אלא דווקא ביחס של כל אחת 

 שבו היא נתקלה בו.  מהקבוצות לסכסוך, על רקע התקופה

פלסטיני צריכה לקחת -על כן, ההתייחסות להתנהגות איתור וחיפוש מידע בנושא הסכסוך הישראלי 

בין הקבוצות מייצגים פערים בתקופות שונות של  בחשבון שני דברים. אחד, את המגבלה ש"פערי הדורות"

פלסטיני הוא נושא -הסכסוך הישראלי דווקא עשוי להיתפס כיתרון. העובדה שחיפוש על הדבר השניהסכסוך. 

טעון, אשר עלול לעורר העמקה או רתיעה, מאפשרת להעמיק בהתנהגות איתור וחיפוש מידע מסוימת. לצד 

בחינה של נושאים נוספים, כגון חדשות ופנאי, השוואה גילאית של נושאים טעונים ולא טעונים עשויה ללמד עד 

יפוש בין הקבוצות השונות. במילים אחרות, אם לא יימצא הבדל, כמה לנפיצות הנושא השפעה על הבדלי הח

הדבר עשוי לחזק את הטענה שההבדלים נובעים מהסביבה התרבותית של כל אחת מקבוצות הגיל ולא מנפיצות 

 הנושא.

 

 סיכום והצגת שאלת המחקר של מקרה המבחן

רים צעירים וצעירים ללמוד על הסכסוך אחת הדרכים הדיגיטליות של בני נוער, מבוג םחיפושי מידע מקוונים ה

פלסטיני. נראה כי תהליך זה, של איתור וחיפוש מידע מקוון, כולל בתוכו את היתרונות, המגבלות -הישראלי

והסוגיות שהועלו לעיל. באופן דומה לנטען בנוגע לאמצעי תקשורת ההמונים, הוא עשוי לכלול נטייה של 

אותם מבחינה אתנוצנטרית וימנע מהם להיחשף לנרטיב של הצד  המשתמשים להיחשף דווקא למידע שיסגור
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אותם בתוך  עלול לקבעהשני בסכסוך. הוא גם עשוי לחשוף אותם דווקא למידע סטריאוטיפי ושלילי, אשר 

עמדות העוינות. בדומה לנטען באשר למערכת החינוך, חלק מן המידע שאליו נחשפים המשתמשים ברשת מקורו 

את הסטריאוטיפים ולא לנפץ אותם.  שמרים, משני הצדדים, אשר עשויים, כאמור, דווקא לבאתרי מידע חינוכי

קיום, שכן הוא יכול לקרב את הצדדים אחד -לבסוף, איתור וחיפוש מידע מקוון ממשיך גם את הדיון במפגשי דו

שנחקרת בעבודה  לנרטיב של השני, וכן את הדיון בפלטפורמות הדיגיטליות, שכן הוא מציג את השאלה המרכזית

פלסטיני. -ההבדלים בין קבוצות הגיל סביב האופן שבו הם מאתרים ומחפשים מידע על הסכסוך הישראלי –זו 

על כן, שאלת המחקר אשר תיבחן במסגרת מקרה המבחן, מבקשת לקחת את מטרת המחקר המרכזית של 

בני נוער, מבוגרים צעירים המחקר הכמותי, שבוחן את ההשלכות של התנהגות איתור וחיפוש המידע של 

פלסטיני, מבקשת שאלת -ומבוגרים על סביבת המידע שהם יוצרים לעצמם. באופן ספציפי לסכסוך הישראלי

 המחקר לבדוק את הדבר הבא:

5RQ: הסכסוך הישראלי בנושא מהן ההשלכות של התנהגות איתור וחיפוש המידע-

 של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים?פלסטיני על סביבת המידע 

לאיזה סוג והיקף של מידע הם נחשפים, כתוצאה מהפעולות שהם מבצעים במהלך 

איתור וחיפוש מידע, ומנגד, לאיזה סוג של מידע הם לא נחשפים כתוצאה מפעולות 

 אלו?
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 שיטת המחקר

בנושא תפיסות ושימושים של טכנולוגיות חדשות בקרב צעירים ומבוגרים מתמקדים בשלבים שונים  המחקרים

של תהליך האינטרקציה עם טכנולוגיות חדשות. החל מן התפיסות הכלליות, האמונות והעמדות בכל הקשור 

הללו על  לעצם המקום של טכנולוגיות חדשות בחיי היום יום ועד להשפעות האפשריות של הטכנולוגיות

 הקבוצות השונות, מצד אחד, ועל האופן שבו הן מעצבות את הטכנולוגיה, מן הצד השני. 

כפי שעלה מסקירת הספרות, המחקר בתחום של התנהגות איתור וחיפוש מידע מקוון בקרב צעירים  

מול ומבוגרים מתמקד בתהליך איתור וחיפוש המידע בפועל: אסטרטגיות, אופן ביצוע המשימות, הצלחה 

(. מעט Case & Given, 2016כישלון, השלכות מציאת המידע או אי מציאת המידע המבוקש על המשתמש ועוד )

(. מעט Floridi, 2011; Shenton et al., 2008של המשתמשים לגבי התהליכים הללו ) בתפיסותמחקרים עוסקים 

כיצד נתפס השימוש בגוגל  המחקרים העוסקים בתפיסות מתמקדים בתהליכים וכלים ספציפיים, לדוגמא

(Andersson, 2017 )לאיתור מידע, או מהם הסיפוקים שמופקים כתוצאה משימושים אלו.  ככלי 

 המחקר הנוכחי מנסה לשפוך אור על שני תחומים פחות נחקרים בתהליך איתור וחיפוש המידע המקוון, 

של אלו על סביבת המידע אליה נחשפים מבוגרים וצעירים. השאלה  וההשלכותתהליכי איתור המידע,  תפיסות

של תפיסות עוסקת באופן שבו משתמשים חושבים, בכלל, על הנושא של מידע, ובפרט מידע מקוון. היא בודקת 

להתייחס אל הנושא באופן שונה, בין היתר בשל תפיסות שונות שהם עשויים את האופן שבו צעירים ומבוגרים 

לפי השימוש בטכנולוגיות חדשות בחיי היום יום שלהם בכלל. כתוצאה מכך, ייתכן כי האופן שבו מחזיקים כ

 הם יתמודדו עם תהליך איתור וחיפוש מידע יהיה שונה.

השאלה של ההשלכות נוגעת לחלק האחרון של תהליך איתור וחיפוש המידע. היא מתחייחסת למידע  

והתנהגויות שונות. היא מבקשת לבדוק איזה סוג של מידע עצמו שהמשתמש נחשף אליו כתוצאה מתפיסות 

מתאפשר כתוצאה מהאסטרטגיות השונות של מבוגרים וצעירים במהלך תהליך איתור וחיפוש מידע מקוון. 

במילים אחרות, ההשלכות נוגעות לאופן שבו אסטרטגיות מסוימות מאפשרות למשתמשים להגיע למידע מסוג 

 ועוד(, מצד אחד, אך גם מונעות מהם לקבל מידע מסוג אחר, מן הצד השני.  מסוים )אזור גיאוגרפי, שפה

מאחר ששני המוקדים )תפיסות והשלכות( דורשים גישות מחקר שונות, הושם דגש במחקר הנוכחי על  

(, הוא תהליך המתאר Mixed Methodשיטה מעורבת )בשונה מ(. ריבוי שיטות Multi Methodsריבוי שיטות )

במספר שלבים, כאשר כל שלב מאופיין בשיטת מחקר מרכזית אחרת. זאת בעוד שהשיטה  ביצוע מחקר

המעורבת שמה דגש על שילוב, במקביל, של מספר שיטות במחקר אחד אשר מנסות יחד לענות על שאלת 
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המחקר. בהתאם, המחקר הכללי חולק למעשה לשני שלבים, אשר מהווים שני מחקרים שנערכו זה אחרי זה, 

 ב המחקר השני נשען באופן נרחב על תוצאותיו של המחקר הראשון.כשעיצו

המחקר הראשון התמקד בתפיסות, הגדרות והמשגות של מבוגרים וצעירים את הנושא של מידע מקוון  

ותהליך איתור וחיפוש המידע. מאחר שהמחקר עצמו עסק בתפיסות, הוא יצא מתוך נקודת המבט של המחקר 

ל הבנת תופעות באמצעות תיאורן, הסבר ומתן פרשנות לשדה. יעדי המחקר האיכותני האיכותני, אשר שם דגש ע

 ,Taylorהם לפתח מסגרת מושגים תיאורטית, תוך תיאור, מיפוי, הסבר וניתוח של המרכיבים השונים בתהליך )

Bogdan & DeVault, 2015 .אלו הן המטרות המרכזיות של המחקר הראשון .) 

לכות של אסטרגיות איתור וחיפוש המידע של מבוגרים וצעירים על המידע המחקר השני התמקד בהש 

שזמין ולא זמין להם. מאחר שכאן נדרשה יכולת כימות והשוואה, הוא יצא מתוך נקודת המבט של המחקר 

הכמותי, הכולל בין היתר תיאור של ההבדלים בין קבוצות שונות וחקר המתאמים בינהם. אלו היו מטרותיו 

פרקים -של המחקר השני. פרק השיטה מחולק לשני חלקים עיקריים, כאשר כל חלק מחולק לתתיהמרכזיות 

  כעת, יוצג פרק השיטה האיכותני, ובהמשך, יוצג פרק השיטה הכמותי. רלוונטיים.

 

 הגישה האיכותנית –המחקר הראשון 

התיאורטי של הגישה האיכותנית הבסיס  (1) פרקים:-החלק הראשון עוסק בגישה האיכותנית וכולל שלושה תתי

מרואיינים משלוש קבוצות גיל שיתוארו  51( הצגת המשתתפים במחקר, שכללו 2כתיאוריה המעוגנת בשדה; )

( הצגת כלי המחקר, שכוללת דיון בבניית מדריך 3צעירים ובני נוער; )-מבוגרים, מבוגרים בהרחבה בהמשך:

ר הצגת ממצאי המחקר האיכותני, יוצג פרק השיטה של הראיון, עריכת הראיונות וניתוחם. בהמשך, לאח

 המחקר הכמותי, אשר נובע, בין היתר, מממצאי המחקר האיכותני.

 

 הבסיס התיאורטי לגישת המחקר האיכותנית

מטרתו של המחקר הראשון היא לזהות את האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים תופסים ומגדירים 

מקוון וכן את תהליך איתור וחיפוש המידע. מטרתו היא גם לזהות את המושגים את הנושאים של מידע 

המרכזיים שבהם הם משתמשים כדי לתאר את התפיסות שלהם וכן לבנות מודל, שיוצא מתוך שדה המחקר 

עצמו, ושמתאר את ההבדלים בתפיסות הללו. תפקידו של המודל הוא לספק הבנה על הדרכים השונות שבהן 

 יות להשליך על התנהגות איתור וחיפוש המידע של המשתתפים במחקר. תפיסות עשו
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לשם כך, הגישה המתודולוגית המתאימה ביותר היא זו של התיאוריה המעוגנת בשדה, המאפשרת לנסח 

תיאוריה, מודלים וטיפולוגיות אשר צומחים מתוך שדה המחקר עצמו, מפי האינפורמנטים ומקורות המידע 

(. תיאוריה מעוגנת בשדה מציעה אסטרטגיות שונות לארגון Strauss & Corbin, 1997תו )האחרים שמרכיבים או

המידע, הנשענות על מיון קטגוריאלי תמטי של הממצאים שעלו, תוך זיהוי מוטיבים חוזרים בחומר שנאסף 

עויות בשטח ואפיונו לכדי תיאוריה מסכמת שיש בכוחה כדי להסביר את המציאות הנחקרת. הרעיונות והמשמ

מאורגנים במסגרת התיאוריה המעוגנת בשדה כדי ליצור הבנה מעמיקה יותר של סיטואציות, מבנים חברתיים, 

אינטרקציות חברתיות מורכבות ועוד, כל זאת כששדה המחקר עצמו, לבדו, לא מציע תיאוריה מספקת כדי 

 (. Glaser & Strauss, 2017להבין את התהליכים השונים )

-וד שבבסיסו של המחקר הראשון היא כי שדה המחקר, כלומר בני הנוער, המבוגריםאחת מהנחות היס

צעירים והמבוגרים הנמצאים באינטראקציה מתמדת עם מידע מקוון, כולל בתוכו מגוון רחב של תפיסות 

עת (, תיאוריה מעוגנת בשדה נוב1967) Glaser & Straussוהגדרות של מושגי יסוד באיתור וחיפוש מידע. על פי 

בצורה אינדוקטיבית מחקירת התופעה שאותה היא מייצגת, וכן מתפתחת כתהליך אינטראקטיבי שמתפתח 

(, כי מיפוי של שדה המחקר, 2003) Auerbach & Silversteinתוך כדי איסוף החומרים מן השטח. בנוסף, טענו 

ים שמרכיבים אותו, בהתבסס על תיאוריה מעוגנת בשדה, מאפשר הבהרה של התפיסות של השחקנים השונ

מתוך הבנה של העולם החברתי שהם משתייכים אליו, מזדהים עמו, פועלים כדי לממש את המטרות שלהם, 

החסמים, ההזדמנויות והמשאבים שעומדים לרשותם. תיאוריה מעוגנת בשדה גם מאפשרת להבין כיצד 

אציות דומות על ידי שחקנים שונים מרכיבים אלו מובילים בסופו של דבר להתנהגויות וביצועים שונים בסיטו

שדה מתאימה למחקר הנוכחי, אשר מבקש לרדת לעומקן של תפיסות שלוש בבשדה. לכן, תיאוריה מעוגנת 

ולנסות להבין כיצד תפיסותיהן העמוקות נבנות.  –צעירים ומבוגרים -בני הנוער, מבוגרים –קבוצות גיל שונות 

לים באופן שהם פועלים בסיטואציות דומות, ובכלל, להסביר באמצעות כך, המחקר מבקש להסביר את ההבד

 מדוע הם פועלים כפי שהם פועלים. 

שאלות המחקר בתיאוריה מעוגנת שדה מבקשות מאוכלוסיית היעד לזהות את התהליך שאותו היא 

המרכזית עוברת, להבין אותו ולהסביר את החוויה הייחודית לה שהיא עוברת במסגרתו. שיטת המחקר 

המאפיינת את התיאוריה המעוגנת בשדה היא ראיונות העומק האיכותניים. ניתוח הממצאים נעשה בשלבים, 

תוך התאמה לתובנות העולות מן השדה. בהתאמה לכך, המחקר הראשון ביקש לאתר ולמפות את התפיסות 

ומבוגרים, להבין ממה  השונות של המשתתפים, המשתייכים לקבוצות הגיל של בני נוער, מבוגרים צעירים

 תפיסות אלו נובעות, ובשלב הבא, לנתח כיצד תפיסות אלו משפיעות על תהליך איתור וחיפוש המידע.
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 משתתפי המחקר והליך גיוס המשתתפים

המחקר האיכותני בוחן את מכלול התפיסות, ההמשגות וההגדרות כלפי הנושא של מידע מקוון והתנהגות איתור 

אה שהמחקר מבצע היא בין שלוש קבוצות גיל, שמהוות שלוש אוכלוסיות מחקר שונות: וחיפוש מידע. ההשוו

צעירים ומבוגרים. הבחירה בשלוש אוכלוסיות מחקר אלה נובעת מהרצון לערוך השוואה -בני נוער, מבוגרים

 גילאית, אשר לוקחת בחשבון כי מדובר בשלבים מובחנים בחייו של אדם, כאשר כל שלב מאופיין במטרות

שונות, תפיסות חברתיות, נורמות, ועוד, אך בראש ובראשונה, ביחס ובתפיסת המקום של הטכנולוגיה בחיי 

 51הפרק הנוכחי. בסך הכל רואיינו -היום יום. כל אחת מהאוכלוסיות מאופיינת בצורה שונה, כפי שיפורט בתת

 וגרים.מב 18-מבוגרים צעירים ו 16בני נוער,  17 מרואיינים, לפי הפירוט הבא:

 

 בני נוער

אינה חד משמעית בספרות  (Adolescents( או מתבגרים )Teensההגדרה הגילאית המדויקת של בני נוער )

כגיל שבו מתחילה ההתבגרות באופן  13ויש הקובעים את גיל  11האקדמית. יש המגדירים את תחילתה כבר בגיל 

נטבע על  Adolescence(. המונח Dorn & Biro, 2011פורמלי, כתלות בשינויים פיזיולוגיים שמתרחשים בגוף )

(. Puberty(, במטרה להבחין בין ההבנייה החברתית של ההתבגרות, לבין המצב הפיזיולוגי )1908)  Hallידי 

הנושא של הגדרת גיל ההתבגרות, או הנערות, מוגדר באופן שונה בספרות הפיזיולוגית, הפסיכולוגית 

 ינה מגדירה תקופה זו בצורה שונה ותוחמת אותה אחרת. והסוציולוגית, כאשר כל דיסיפל

( טוענים כי גיל הנערות אינו קטגוריה 1994) Postman-( ו1999) Buckingham (2000 ,)Hineהוגים כגון  

ילידית, אלא המצאה חברתית, המושפעת מאירועים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, זאת בשונה מפסיכולוגים 

ים בילדות ובנערות כשורה של צעדים התפתחותיים. ההגדרה המקובלת היום לגיל התפתחותיים, אשר רוא

 ,Buckinghamהנערות, או ההתבגרות, מובנית על ידי תפיסות היסטוריות של בני נוער כפגיעים ומסוכנים )

2000; Cohen, 1972 פגיעות(, ולפי נקודת המבט של מבוגרים, שתפקידם להגן על בני הנוער מפני אותה. 

(, בקרב בני נוער, נולדה גם כתוצאה מהתפתחות בית הספר והחלוקה 2008) boydהבחנת הגיל, לפי  

שהתקבעה בו לכיתות ולקבוצות גיל שונות. בתי הספר קבעו את החלוקה לפי גילאים, התאימו לכל גיל את 

. בהמשך, עלו טענות דומות הפעילויות המותאמות לו ואת תהליכי הלמידה המותאים ובכך הנציחו את החלוקה

 גם כלפי הטכנולוגיה, כמשתנה אשר הביא להנצחה וחלוקה מחדש של גיל ההתבגרות. 



107 
 

גיל המשתתפים מקבוצת בני הנוער במחקר הראשון נבחר לפי קריטריונים המשלבים את ההגדרות  

פורמליות מוסדיות המקובלות בספרות הפסיכולוגית, הסוציולוגית והתרבותית, תוך שילוב מגבלות אתיות 

)כגון הקטגוריות המקובלות לקבלת הסכמה מדעת מבני נוער במוסדות האוניברסיטה(. לפיכך, נקבע גיל 

)אך לא  18ומרואיינים שעברו את גיל  13בלבד. לא רואיינו בני נוער מתחת לגיל  13-18-המרואיינים בני הנוער ל

צבא, לשירות הלאומי או לכל מסגרת אחרת אשר היה בה ( רואיינו בתנאי שטרם גויסו ל19הגיעו עדיין לגיל 

 מבחינה סוציולוגית כדי לשייך אותם לקטגוריה חברתית שונה מזו שביקש המחקר הראשון להכליל אליה.

בני הנוער נדגמו בשיטת דגימה משולבת של כדור שלג, מתנדבים ומכסה, תוך ניסיון לכסות מגוון רחב  

מצב  (2( אוריינטציה טכנולוגית נמוכה, ממוצעת וגבוהה; )1שונות שכוללות: ) של קטגוריות חברתיות ואישיות

אקונומי נמוך, בינוני וגבוה )אף שבסופו של דבר, מחקר זה מוטה לטובת מרואיינים ממצב סוציואקונומי -סוציו

ן, במרכז ובדרום; ( אזור גיאוגרפי, בצפו4שווה של נערים ונערות; ) מספר (3בינוני וגבוה, בכל קבוצות הגיל(; )

, 13-18בני נוער, בין הגילאים  17( פיזור פחות או יותר שווה של קטגוריות הגיל. בסופו של דבר רואיינו 5וכן )

כאשר שמונה מהם נערים ותשע נערות ושבעה מהם אינם מתגוררים במרכז הארץ, אלא בפריפריה בצפון 

 יו יהודים. ובדרום. כלל המרואיינים בקרב אוכלוסיית בני הנוער ה

במידת האפשרות וההיכרות, נערכה ראשית פנייה אל אחד מההורים של בני הנוער, כדי לבקש את  

רשותו להציע לבנו/בתו להתראיין במחקר. במקרים שבהם לא ניתן היה ליצור קשר ראשית עם ההורה, בוצעה 

צור קשר עם הוריו על מנת שיחה ראשונית עם המרואיין, אשר התבקש להמציא מספר טלפון שדרכו ניתן לי

לקבל את רשותם. כמו כן, כפי שיפורט בהמשך, לבני הנוער ולהוריהם הוסבר על מטרות המחקר ועל זכותם 

בני קה, הוחתמו יתאבהתאם לדרישות ועדת ה להפסיק את השתתפותם בו והם הוחתמו על כתב הסכמה מדעת.

הראיונות עם בני הנוער נערכו ללא נוכחות הוריהם.  ומעלה. 16על כתב הסכמה מדעת נפרד מאלו של בני  13-15

 הוחתמו על כתב הסכמה מדעת לבגירים ולא נערכה פנייה להוריהם. 18בני נוער שהגיעו לגיל 

 

 מבוגרים צעירים

מבין שלוש הקבוצות שלקחו חלק במחקר הראשון, הקבוצה של המבוגרים הצעירים היתה הקשה ביותר 

מו בני נוער, הם אוכלוסיה שקיימות לה הגדרות שונות מבחינה היסטורית, להגדרה. מבוגרים צעירים, כ

תרבותית, פסיכולוגית וסוציולוגית. בעבר, ההבחנה הראשונה שנוצרה בין שלבי החיים השונים היתה בין ילדות 

לבגרות, ללא חלוקה לקטגוריות אמצע. בעוד שבהמשך השנים התפתחו קטגוריות שונות בגילאים הצעירים 
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וכן בגילאים המבוגרים )מבוגרים, גיל זיקנה, הגיל השלישי  לדות מוקדמת, ילדות מאוחרת, התבגרות ועוד()י

 (. Levinson, 1986ועוד(, נותרה ההגדרה של המבוגרים הצעירים עמומה )

(, Pre-Adulthoodבגרות" )-בספרות הפסיכולוגית, יש המחלקים את שלבי ההתפתחות ל"טרום 

( שמוגדר Early Adulthoodנים, לערך, הראשונות, והשלב המוקדם של החיים הבוגרים )הש 20שמאפיין את 

, המעבר לבגרות. שלבים אלו 17-22לערך, כאשר שלב זה מחולק לעיתים לשני שלבים: בין הגילאים  45עד גיל 

 על תיאוריות התפתחות פסיכולוגיות בחלקן ופיזיולוגיות בחלקן האחר.

בספרות הסציולוגית וההיסטורית, החוויות החברתיות החיצוניות נתפסות כמשפיעות יחד עם זאת,  

יותר על הגדרת המבוגרים הצעירים, ובשל כך, אולי אף מגבירות את העמימות סביב ההגדרה. על פי הספרות, 

ת עצמם, מבוגרים צעירים מוגדרים ככאלה שכבר אינם בני נוער מבחינה חוקית ומשפטית, ועל כן נתונים ברשו

אך יחד עם זאת, עוד טרם ביססו את חייהם הבוגרים. התבססות בחיים הבוגרים מוגדרת כחוויות והמעשים 

שמכניסים יציבות לחייו של אדם, כגון לימודים, הקמת התא המשפחתי, פיתוח קריירה, התייצבות כלכלית 

חל קושי בתחימת הגיל שמגדיר ועוד. מאחר שאלו מתרחשים בשלבים שונים של החיים עבור אנשים שונים, 

לחייהם  30-וה 20-מבוגרים צעירים, אך בתרבות המערבית מקובל להתייחס אליהם כאלו שנמצאים בשנות ה

(Arnett, 2000 .) 

לאחר  (1מתוך מכלול ההגדרות, נקבע גיל המשתתפים כך שישקף שלושה קריטריונים מבחינים: ) 

שרלוונטי, מאחר ששלבים אלו בחיים כבר מובחנים באופן תקופת השירות הצבאי/השירות הלאומי, למי 

באופן אשר יהיה מובחן, באופן מובהק, משלבי הבגרות  (2סוציולוגי בפני עצמם, בין הנערות לבגרות; )

( עונים על מאפיינים ייחודיים בספרות של מבוגרים צעירים המעידים על 3המאוחרת, כפי שיוצג מאוחר יותר; )

חייהם הבוגרים, כגון לימודים, התחלה של קריירה, הקמת התא המשפחתי ועוד. לכן, הימצאותם בתחילת 

נקבע כסף תחתון על מנת שלא לכלול את אלו שעדיין  22. גיל 22-30לבסוף, רואיינו מבוגרים צעירים בגילאי 

יונים של נקבע כרף העליון על מנת ליצור מרווח מאחרים שיענו על קריטר 30-נמצאים בשירות חובה בצבא ו

 מבוגרים.

מבוגרים צעירים, כאשר הקריטריונים לבחירה היו דומים לאלו של בני הנוער,  16בסך הכל רואיינו  

מבחינת גיוון המרואיינים. מחצית מהמרואיינים היו גברים ומחציתם השניה נשים. שישה מרואיינים היו 

ר שלג, מתנדבים ומכסה, כאשר בשיחה מהפריפריה והשאר מהמרכז. הדגימה התבצעה בשיטה משולבת של כדו

 מקדימה תוארו למרואיינים מטרות המחקר והם הוחתמו על כתב הסכמה מדעת בטרם עריכת הראיון.
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 מבוגרים

בעוד שקבוצת המבוגרים הצעירים, אשר נקראת לעיתים קבוצת המבוגרים היתה הקלה לאפיון מבין השלוש. 

מאופיין בתחילת בניית החיים הבוגרים, המבוגרים מתוארים  Early/First Stage of Adulthood-בספרות כ

, וכתמונת המשך לזו של המבוגרים Late/Second Stage of Adulthood-בספרות הסוציולוגית לעיתים כ

מתוארים כאלו שכבר ביססו את חייהם הבוגרים, התייצבו פחות או יותר מבחינה כלכלית  –הצעירים 

התא המשפחתי ועוד. שלב זה מגיע עד לגיל הזיקנה, כאשר לעיתים בספרות ומקצועית, הקימו וביססו את 

 (.Arnett, 2000) 55הפסיכולוגית מתווספים שלבים נוסף באמצע בסביבות גיל 

( יהיה מובחן באופן מובהק משלב 1לפיכך, נקבע גיל המשתתפים כך שיענה על שני קריטריונים: ) 

נים של שלב הבגרות המאוחרת, כגון ביסוס התא המשפחתי, יענה על הקריטריו (2הבגרות המוקדמת; )

נקבע כרף תחתון שמאפשר  40, כאשר 40-55התייצבות כלכלית ומקצועית ועוד. לבסוף, רואיינו מבוגרים בגילאי 

כדי לאפשר  –נקבע כרף עליון מסיבה דומה  55מרווח סוציולוגי ניכר משלב המבוגרים הצעירים, ומן הצד השני, 

 ציולוגי ניכר משלב הזיקנה.מרווח סו

מבוגרים, כאשר הקריטריונים לבחירה היו דומים לאלו של בני הנוער והמבוגרים  18בסך הכל רואיינו   

הצעירים, מבחינת גיוון המרואיינים. מחצית מהמרואיינים היו גברים ומחציתם השניה נשים. שמונה 

ה בשיטה משולבת של כדור שלג, מתנדבים ומכסה, מרואיינים היו מהפריפריה והשאר מהמרכז. הדגימה התבצע

כאשר בשיחה מקדימה תוארו למרואיינים מטרות המחקר והם הוחתמו על כתב הסכמה מדעת בטרם עריכת 

)בני נוער בגילאי  3-ו (16-18)בני נוער בגילאי  2)בגירים(,  1הראיון. כתבי ההסכמה מדעת מצורפים כנספחים 

13-14.) 

 

 בניית מדריך הראיון, עריכתו וניתוחו כלי המחקר:

המחקר הראשון הינו, כאמור, מחקר איכותני, אשר מטרתו לבחון את נקודת המבט של גולשי האינטרנט, בני 

הנוער, המבוגרים הצעירים והמבוגרים, כאשר הם מפרשים ומבינים את המושג של מידע מקוון וכן את תהליך 

כלי המחקר העיקרי ששימש את המחקר הראשון הוא ראיון עומק איתור וחיפוש המידע באינטרנט. לכן, 

המרואיינים שהוזכרו בחלק הקודם. הראיונות נערכו במשך שנה, בין חודש יוני  51איכותני ואישי שנערך עם 

 .2016לחודש יולי  2015

רים מטרתם של ראיונות העומק האישיים היתה העמקת הבנת נקודות המבט השונות של בני נוער, מבוג 

צעירים ומבוגרים, אשר מתוכן הם מגיעים לאינטרקציה עם מידע מקוון. כך, מאפשר ראיון העומק לפתח דיון 
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על סוגיות אלו ולהתמקד בנושאים שונים הקשורים לשאלות המחקר, ובמקביל גם מאפשר למרואיינים להעלות 

(, משמשים 2006) Kvaleך, לטענת שאלות וסוגיות חדשות אשר לא עלו במוחו של החוקר טרם יציאתו לשדה. כ

ראיונות עומק כשיטת מחקר כאשר המטרה היא להבין את עולם התוכן של המרואיינים מתוך נקודת המבט 

 האינדיווידואית שלהם והרצון להימנע ממסגור התופעה על ידי החוקר בגבולות שהוגדרו על ידו מראש. 

יינים נשאלו על החוויות השונות שלהם עם ( המרוא1מדריך הראיון כלל מספר חלקים ושאלות: ) 

טכנולוגיות בחיי היום יום, וכן על האופן שבו הם תופסים את הטכנולוגיות הללו, מתוך מטרה לאפיין את 

האוריינטציה הטכנולוגית שלהם באופן כללי. הם נשאלו, למשל, מה מעודד אותם לנסות טכנולוגיות חדשות 

הם נשאלו  (2משמשות אותם ואת החברים שלהם בסביבתם הקרובה; )ואילו טכנולוגיות תקשורת נפוצות 

בנוסף גם על תפיסת המידע שלהם, ובאופן ספציפי על איתור וחיפוש מידע מקוון. הם התבקשו, למשל, לחשוב 

( חלק מרכזי של הראיון 3על סיטואציות שבהן הם נזקקו למידע, ובאמצעותן לנסות ולהגדיר מהו מידע עבורם; )

ביצוע משימות קצרות של איתור וחיפוש מידע, באופן שבו המשתמשים מבקשים לשקף את המחשבות  כלל גם

. כך, Think-aloud protocolשלהם בקול, תוך כדי שהם מבצעים את אותן משימות. שיטה זו מכונה בספרות 

את המחשבות תוך כדי שהם מבצעים משימות איתור וחיפוש מידע מחיי היום יום שלהם, תיארו המשתתפים 

והדילמות שלהם, וכן את הרגשות שעולים להם תוך כדי ביצוע המשימות. למשל, אם מרואיין סיפר על 

סיטואציה מסוימת שחווה, הוא התבקש לנסות ולשחזר אותה ולשקף בקול את המחשבות שלו וכן את הפעולות 

בתהליך איתור וחיפוש המידע  שהוא מבצע תוך כדי ביצוע המשימה. כך, ניתן היה לעצור בשלבים מסוימים

ולהעמיק בסיטואציות שעולות, ולאפשר הבנה יותר מורכבת של התפיסות שעולות למרואיינים תוך כדי והאופן 

כתבי ההסכמה מדעת שעליהם הוחתמו  .א'שבו הן משפיעות על הפעולות שלהם. מדריך הראיון מצורף כנספח 

 המרואיינים מצורפים כנספח ב'.

כו בממוצע כשעה, ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות. היו ראיונות חריגים שהיו הראיונות נער 

דקות, אך הרוב נערכו, כאמור,  105קצרים עד כחצי שעה או ראיון אחד שהיה ארוך, באופן משמעותי, ונערך 

  כשעה. הראיון הוקלטו, בהסכמת המרואיינים, ולאחר מכן נשלחו לתמלול על ידי שתי עוזרות מחקר.

לבסוף, מאחר שאחת המטרות המרכזיות של המחקר היתה להבנות מחדש את התפיסות של מידע 

-ותהליך איתור וחיפוש המידע על ידי המשתמשים, ניתוח תמלילי הראיונות נעשה בגישה הפנומנולוגית

מעוגנת (. מדובר בגישה אינדוקטיבית, היוצאת מתוך התיאוריה הSmith, Flowers & Larkin, 2009הפרשנית )

בשדה, שמתמקדת באופן שבו אנשים מבינים ומוצאים הגיון בחוויות ובהתנהגויות שלהם, תוך שימוש בתיאור 

 (.Larkin & Thompson, 2012חוויות רפלקסיביות ממבט ראשון של המרואיינים )
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זיהוי בשלב הראשון של הניתוח, נקראו הראיונות מספר פעמים וקודדו בהתאם לנושאים שונים, תוך  

עוגנים תיאורטיים משמעותיים בטקסט. בשלב השני, נושאים שחזרו על עצמם בקידודים קובצו יחד לכדי תמות 

חוזרות וקטגוריות, אשר זיהו תפיסות בולטות של הקבוצות השונות בראיונות. בשלב האחרון, נקראו הראיונות 

מבט של הקבוצות האחרות. כך, למשל, פעם נוספת וקודדו בהתאם לאותן תפיסות, רק הפעם, מתוך נקודת ה

אם בקרב בני נוער זוהתה תפיסה מסוימת בשלב הראשון ובקרב מבוגרים ומבוגרים צעירים תפיסה אחרת, אז 

בשלב השני קודדו הראיונות, באופן כזה שמבקש לזהות מה בני הנוער חושבים על מה שהעלו המבוגרים 

הממצאים, התמות והקטגוריות אורגנו בהתאם לתיאוריה  והמבוגרים הצעירים, ולהפך. בשלב האחרון, כל

 המעוגנת בשדה.
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 : מודל ההזדמנויות והסיכוניםממצאי המחקר האיכותני

כפי שהוצג בסקירת הספרות, ניתן לחלק את הספרות בנושא התנהגות איתור וחיפוש מידע לשתי נקודות מבט 

וחיפוש המידע. נקודת  ספטואלי של תהליך איתורקונ-עיקריות. נקודת המבט הראשונה עוסקת בחלק התפיסתי

המבט השנייה עוסקת בהשלכות של תפיסות שונות על ההתנהגות בפועל. פרק הממצאים האיכותני עוסק 

 בנקודת המבט הראשונה של התפיסות והקונספציות בנוגע למידע והתנהגויות איתור וחיפוש מידע.

ות שנערכו במחקר. מטרתו המרכזית היא לשרטט פרק הממצאים האיכותני מסכם את ממצאי הראיונ

צעירים ומבוגרים -את התמונה המלאה בנוגע להבדלים בין התפיסות וההמשגות השונות של בני נוער, מבוגרים

. פרק זה מציג מודל , כפי שבאו לידי ביטוי בתיאוריה המעוגנת בשדהשל מידע ואיתור וחיפוש מידע מקוון

" והוא מורכב משני מידע איתור וחיפוש של וצרות רחבות בתפיסות סיכוניםהו סיכוייםה מודלתיאורטי בשם "

מובנים ויוצג בהמשך בשרטוט. מטרת המודל להראות, כפי שעלה בראיונות -צירים, כפי שעלה מהראיונות החצי

של  צעירים ומבוגרים הן תוצאה-החצי מובנים, כי ההגדרות והתפיסות הרחבות והצרות של בני נוער, מבוגרים

חיפוש אחר הזדמנויות וסיכויים מצד אחד, והימנעות מסיכונים לא רצויים מצד שני. בנוסף, המודל מדגיש כי 

תפיסות רחבות אינן מובילות, בהכרח, רק למימוש הזדמנויות ותפיסות צרות לסיכונים, אלא להפך. המודל 

רחבה יכולה לסייע למשתמשים לממש  מראה כי כל חיבור בין תפיסה להזדמנות/סיכון הוא אפשרי. כך, תפיסה

 הזדמנות מסוימת, אך גם להוות חשש מסיכון מסוים, ולהפך. 

פרק הממצאים מחולק לשני חלקים, המציגים את מרכיבי המודל. החלק הראשון להראות כיצד בני 

דע וכן מרכזיים בתהליך איתור וחיפוש מי שלביםנוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מגדירים מידע, תופסים 

מממשים באמצעות תפיסות אלה הזדמנויות שונות שהם מבקשים להשיג, מצד אחד, ונמנעים מסיכונים אשר 

לדעתם פוגעים במידע או בתהליך איתור וחיפוש המידע. חלק זה ידון בשורה של ממצאים שעלו מן השדה, כגון 

ם זרימת המידע, הערכת המידע, השימוש של הקבוצות בסט כלים קבוע ומשתנה למציאת מידע, ההתמודדות ע

וכיצד ההגדרות שעלה מן השדה הרצון להשיג מידע טוב, החשש מפני התפזרות ועוד. בחלק השני יוסבר המודל 

 והתפיסות הצרות והרחבות מתחברות יחד להזדמנויות והסיכונים. 

 

 והימנעות מסיכוניםהגדרות ותפיסות צרות ורחבות וכיצד הן מסייעות למימוש הזדמנויות 

ן בהגדרות והתפיסות הצרות והרחבות כפי שעלו בראיונות העומק, ובאופן שבו הן דהחלק הראשון, כאמור, 

שאלת  מרכזיות, שיוצגו כעת: תמותבראיונות העומק עלו ארבע נועדו לממש הזדמנויות ולהימנע מסיכונים. 
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והערכת מידע  ,ל המידע מול זרימה עם המידעההגדרה של מידע, השימוש בסט כלים קבוע/משתנה, שליטה ע

 באמצעות קריטריונים קשיחים מול משתנים.

 

 מהו מידע? ההגדרה הצרה והתועלתנית של בני הנוער מול התפיסה הרחבה והכוללנית של מבוגרים

צעירים מהן הדרכים שבהן בני נוער, מבוגרים  שאלת המחקר הראשונה של המחקר האיכותני היתה, כאמור:

שאלה זו נמצאת בבסיסו של המודל, אשר עוסק בהגדרות למושג המידע  ומבוגרים תופסים ומגדירים מידע?

 צעירים ומבוגרים.-ולתהליך איתור וחיפוש המידע מנקודת מבטם של בני נוער, מבוגרים

 

 הגדרות למושג מידע: צרות לצעירים ורחבות למבוגרים -  תמה ראשונה

צעירים ומבוגרים נוגעת לדרכים שבהן הם -ההבחנה הבסיסית ביותר שעלתה מהראיונות עם בני נוער, מבוגרים

מגדירים מהו מידע עבורם. כפי שעולה מהספרות, המושג מידע מורכב וכולל נקודות מבט שונות. כאשר מדובר 

(. Case & Given, 2016; Floridi, 2013המשתמשים, ההגדרה לעיתים קשה עוד יותר )בנקודת המבט של 

המרואיינים לא נשאלו ישירות לגבי האופן שבו הם תופסים את ההגדרה של מידע. במקום זאת, נבנתה ההגדרה 

באמצעות הדרכים שבהן הם התייחסו למידע. היא התבססה על התיאורים של הדרכים שבהן הם מאתרים 

השונים שמתרחשים תוך כדי תהליך השלבים מחפשים מידע וכן גם על האופן שבו הם סיפרו שהם תופסים את ו

 איתור וחיפוש מידע. 

מהראיונות עלה כי המרואיינים בשלוש הקבוצות שונים באופן שבו הם מגדירים את המושג ותופסים  

רורים. גבולות ברורים של מתי מתחיל מידע אותו. הגדרה צרה של מידע שמה דגש על הניסיון להציב גבולות ב

ומתי הוא נגמר, באילו הקשרים משתמשים מתייחסים למידע, לעומת הקשרים אחרים שבהם הם לא מגדירים 

את המצב שהם נמצאים בו כמצב שמערב מידע. ההגדרה הצרה הציבה גבול בין מצב שבו משתמשים מגדירים 

לת מידע, לבין כל מצב אחר. בשונה מההגדרה הצרה, שהיתה לעצמם כי הסיטואציה שבה הם מעורבים כול

(, אחד המרואיינים 47ה היא אינקלוסיבית וגמישה, ועיקרה, כפי שציין אלי )חבאקסלוסיבית, ההגדרה הר

"מידע זה הכל". בכל הנוגע להגדרות של מידע, ההגדרה הצרה באה לידי ביטוי בעיקר בדבריהם של  במחקר:

הצעירים, כפי שיפורט בהמשך, -דרה הרחבה באה לידי ביטוי בקרב מבוגרים. המבוגריםבני נוער, בעוד שההג

 נטו לאמץ גישת ביניים, אשר חלקה קרוב יותר לזו של בני הנוער והשניה קרוב יותר לזו של המבוגרים.
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 בני נוער: הגדרה צרה

של מידע לכדי גבולות ברורים  ההגדרה הצרה של בני הנוער באה לידי ביטוי בניסיון שלהם להבנות את הנושא

הגדירו מידע רק במצבים שבהם הם היו יכולים לזהות צורך מסוים  כמעט כל בני הנוערוסיטואציות ספציפיות. 

שהוא עונה להם עליו או תועלת מסוימת שעולה להם מהתהליך. ההסברים של בני הנוער למהו מידע עבורם שמו 

 ורך וניסיון למצוא פתרון כדי לענות על אותו הצורך.דגש על ביצוע משימות מכוונות, זיהוי צ

מאחר שכל בני הנוער שרואיינו במסגרת המחקר היו תלמידים בחטיבות ביניים ובתיכונים ברחבי  

חלק גדול, למעלה הבית ספרית היתה מאפיין בולט בדרכים שבהן הם הגדירו מידע. -הארץ, הסביבה הלימודית

מידע לבין משימות שהם קיבלו בבית הספר, מבחנים, מטלות, שיעורי בית ועוד. קשרו בין  ,מרואייניםממחצית ה

מידע הוגדר על ידם פעמים רבות כדבר שהם נתקלים בו בסיטואציות לימודיות. ניתן לראות זאת למשל 

(, "כשאני מקבלת מטלה בבית הספר, 17"אני נתקלת במידע כשאני עושה שיעורי בית" )מיה,  בציטוטים הבאים:

(, "כשהכנתי שיעורי בית בהיסטוריה, חיפשתי מידע 16ני חושבת לעצמי איזה מידע אני צריכה עכשיו" )דנה, א

(, "למדנו בכיתה איך למצוא מידע כשאנחנו צריכים לכתוב עבודות והסבירו לנו על 14על השאלה בגוגל" )יעל, 

ת הספר ואני לא יודע אם יהיו לימודים (, "לפעמים כשיש לנו שביתה בבי17ויקיפדיה, שיש שם מידע" )דניאל, 

 (.15מחר או לא, אז המידע הכי טוב נמצא בקבוצת וואטסאפ של החברים והתלמידים האחרים" )דורון, 

הציטוטים לעיל, מדגימים את התפקיד החשוב של צרכים בתפיסת המידע של בני נוער ואת הקשר  

ה, התייחס ל"היתקלות" במידע בזמן הכנת שיעורי החזק שהם מבצעים בין השניים. הציטוט הראשון, של מי

הבית. באותו ראיון, הרחיבה מיה על אותן סיטואציות שבהן היא "נתקלת", לדבריה, במידע, באופן שמדגיש 

 את החשיבות של צרכים, כפי שניתן לראות:

"אני מחפשת מידע כשאני צריכה לעשות שיעורי בית, כשאני מקבלת מטלות או כשיש משהו 

שאני פשוט צריכה לעשות... אם אני צריכה מידע על שביתה שיש לנו בבית הספר, אני  אחר

אבדוק את הוואטסאפ... כשאני צריכה משהו אחר אני אכנס לגוגל... לפעמים לויקיפדיה... יש 

כל מיני מצבים שבהם אני אומרת לעצמי, או שמישהו אחר אומר לי, וואלה, עכשיו אני צריכה 

 מידע על משהו".

 (.17)מיה, בת 

השימוש החוזר במילים "צריכה" ו"מקבלת" משקף את המימד הפונקציונלי של תפיסת המידע של בני נוער. 

בני הנוער את הגבולות הברורים של מהו מידע עבורם ומתי כמעט כל באמצעות דיון בצרכים ובמשימות, הציבו 

על הצרכים שלה שקשורים לסביבה  מתרחשת סיטואציה של מידע מבחינתם. בציטוט לעיל, מיה מדברת
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הלימודית. באמצעות החשיבה על הצרכים והמשימות שהיא מקבלת בבית הספר, היא משרטטת גבולות סביב 

 הסיטואציות שבהן היא נמצאת באינטרקציה של מידע. 

הסביבה הלימודית, כאמור, היתה מאוד דומיננטית בשרטוט גבולות המידע וההגדרה הצרה של בני  

המשיך להדגים את שרטוט גבולות המידע כשהסביר על התפקיד של בית הספר  (15מרואיין בשם רום ) נוער.

"בגלל שאנחנו בגיל של בית ספר, אז נראה לי שאנחנו צריכים יותר מידע מאחרים,  והסביבה הלימודית:

לויה בצורך הלימודי מבוגרים יותר, כי אנחנו לומדים". הציטוט הזה של רום מראה עד כמה ההגדרה של מידע ת

של בני הנוער. ניתן לראות זאת גם בציטוטים נוספים, שדנו בתפקיד החשוב של הסביבה הלימודית בהגדרה 

(, "בבית הספר שמים איתנו 14)יעל,  "ביום לימודים אני חשופה ליותר מידע מבימים אחרים" הצרה של המידע:

(, "איפה 17מקומות אחרים פחות נתקלים בזה" )שני, הרבה דגש על איך מוצאים מידע ומה עושים איתו... ב

 (.  17בבית הספר. מידע זה משהו שלומדים ממנו ושם... אמורים ללמוד" )אוהד,  נתקלים במידע?

יחד עם זאת, על אף הדומיננטיות של סביבת בית הספר, משימות בית הספר לא היו עולם התוכן היחיד  

כך, למשל, רום חצית מהמרואיינים הציגו בדבריהם גם סביבות אחרות. כמשבאמצעותו בני נוער תיארו מידע. 

"אני וחברים שלי הלכנו למשחק כדורגל... היינו צריכים הוראות  שהזכיר מידע גם בהקשר לפעולות פנאי: (15)

איך להגיע, אז התחלנו לחפש מידע על זה". גם בהקשר שאינו בית הספר, ניתן היה לראות את האופן שבו בני 

נוער תוחמים בדבריהם את האינטרקציה שלהם עם מידע ואת הסיטואציות שבהן, לתחושתם, הם נתקלים 

(, "איך אני יודעת, 15)דורון,  "כשאני הולך עם חברים לסרט, אז אנחנו מחפשים מידע לאן כדאי ללכת" במידע:

לראות את הערוצים שלהן... למשל, איזה איפור לקנות? אני שואלת חברות... יש גם בלוגריות ביוטי שאפשר 

(, "לפעמים כשאני צריך לדעת שם של שיר שאני אוהב... זה 14מחברים את המידע שמקבלים ומחליטים" )סיון, 

(. בציטוטים הללו, מחוץ להקשר הלימודי, ניתן 15)אסף,  מידע... או רוצה... צריך לדעת משהו על שחקן כדורגל"

פתרון בעיות נקודתיות. המידע  – ופונקציונליות צרכיםלתחום של  לראות את החיבור בין ההגדרה של מידע

 מוגדר באמצעות פתרון שניתן לבעיה או לצורך מסוים שבני הנוער מנסים לענות עליו.

לזהות גבולות צרים  ניתן היה למרות שהגדרת המידע יצאה לפעמים מהסביבה הלימודית, עדיין  

תיאור סיטואציות שבהן ובאמצעות חזרה על ביטויים דומים, המושג,  לא התייחסו בני נוער וברורים בדרך שבה

כלי שנותן מענה לצורך מסוים. הדבר בלט במיוחד כאשר בני נוער תיארו סיטואציות, אשר מוגדר תמיד כמידע ה

לדבריהם, מידע לא נמצא בהן. כאשר הם לא זיהו צורך, גם אם ניתן לטעון שהצורך היה קיים אך סמוי, 

, היא 15-לא היה מדובר בהגדרה של מידע, כפי שהם תופסים אותו. כך, למשל, בשיחה עם שירה בת ה מבחינתם

וחיפוש אחרי תוכן אחר" כסיטואציה  YouTube-התייחסה למה שהיא הגדירה כ"האזנה רנדומלית לשירים ב
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שלא מערבת בה מידע ואינה קשורה להגדרה של מידע. היא טענה שמידע זה דבר מאוד ספציפי וקיים רק בתוך 

בהגדרה לדעתה כל מה שנמצא מחוץ לגבולות האלה, לא נכלל כאשר  ,מוגדרבהן היא זיהתה צורך סיטואציות 

חזר גם בראיונות רבים אחרים,  של מידע. המבנה הברור הזה של מהו מידע, ולא פחות חשוב מכך, מהו לא מידע,

 :17-שבהם סיטואציות שונות תוארו לפרטי פרטים. כך, למשל, גם בראיון עם נחל בן ה

"יש מצבים מסוימים שאנחנו לא צריכים כלום... רוצים להתנתק... לא מחפשים מידע, לא 

אני אומר צריכים מידע... אין אף משימה... לא בבית הספר ולא סתם בחיים... במצבים כאלה 

שזהו... מחפש איזה סרט טוב לראות בטאבלט או איזה פלייליסט מגניב שלא הכרתי לפני זה... 

 וזהו, פשוט ככה... לא צריך כלום ולא מחפש מידע על כלום".

 (17, בן נחל)

הדברים של נחל מדגישים אף הם את ההגדרה הצרה של מידע ששמה דגש חזק מאוד על צרכים 

 המערבתואז מבחינתו לא מדובר בסיטואציה , "לא צריך כלום" הוא ופונקציונליות. הוא מתאר מצבים שבהם

מידע. בדבריו, נחל אפילו משתמש בביטוי "מחפש", כדי לתאר מצב שבו הוא מחפש סרט לצפות בו בשעות 

של "התנתקות".  ניתן  הפנאי, אך מדגיש שלא מדובר במידע או בחיפוש מידע, רק בשל העובדה שמדובר בזמן

"סיימתי שיעורי בית?  היה לראות את כל הסיטואציות שנמצאות מחוץ להגדרה של מידע בעוד ציטוטים כמו:

(, "גלישה באינסטגרם ולראות מה חברים 16מצוין... שקע מספיק מידע ועכשיו אפשר לחפש במה לשחק" )רונן, 

יד סתם... באינסטגרם מסתכלת על תמונות של חברות שלי, (, "אם אני נג15וסלבס עושים זה לא מידע" )גוני, 

)דנה,  נניח, אז לא, זה מידע... אבל אם אני באתר של עדיקה מחפשת בגדים, זה כן, כי זה משהו שאני צריכה"

(. שני הציטוטים האחרונים, במיוחד, מדגימים את החיבור בין צרכים למידע וכיצד סיטואציות אחרות לא 16

גם כאשר מדובר בפעולות דומות. גלישה באינטסגרם, למשל, אינה נחשבת  –ה הצרה של המידע נכנסות להגדר

 כן. –לפעולה שיש בה מידע כאשר מדובר בפעילות פנאי, אך בהקשר של קניית מוצרים 

 

 מבוגרים: הגדרה רחבה

 מרואיינים שני רק. ומופשטת רחבה יותר בצורה מידע הגדירו, כולם כמעט, ולמעשה, המבוגרים רוב, השני מהצד

 היתה, הנוער מבני בשונה, המבוגרים המרואיינים רוב של מידע של ההגדרה בעוד, צרות בהגדרות להשתמש נטו

 ברמה. סיטואציות יותר לתוכה להכניס אפשרה שלהם הרחבה וההגדרה, גמישה ולעיתים, אינקלוסיבית

 שמאפיינת מההגדרה כחלק וצרכים מטרות לזיהוי, נוער לבני בדומה, הם גם התייחסו המבוגרים כל, הבסיסית

, שרה" )בנושא מידע לחפש לגמרי זה באינטרנט משוטטת כשאני אז, לגן שלי הבת את לרשום רוצה אני: "מידע
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 לי ויש בעבודה כשאני(, "53, דוד" )במידע שכרוך עיסוק זה... נניח, בבוקר בחדשות להתעדכן רוצה אני(, "43

 מחירים להשוות וצריך רמקולים לקנות רוצה אני(, "47, רונית" )אותו ולזקק במידע לנבור הזמן כל זה משימות

 (.49, גבי" )מקצועיים באתרים מידע ולקרוא

ניתן לראות מהציטוטים לעיל, כי בדומה לבני הנוער, גם המבוגרים קשרו בין ההגדרה של מידע לסביבה  

, בהם ביום יום, כמו עבודה, גידול ילדים ועוד. בשונה מבני הנוערשבה הם נמצאים ולנושאים שהם נתקלים 

בקרב המובגרים אינו התמקד , איתור וחיפוש מידע מידע הוגדר ברובו בהקשר של סביבת הלימודים שעבורם

. יחד עם זאת, ניתן היה לזהות כיצד הצרכים השונים של המבוגרים באים לידי ביטוי בבסיס בסביבה אחת

(, שתיאר את בסיס ההגדרה של 51של מידע. ניתן לראות דוגמה בולטת לכך בדבריו של אריק ) ההגדרה שלהם

 מידע בהקשר למספר סביבות שהוא נמצא בהן במהלך היום:

"מידע... זה משהו מאוד מורכב... בבוקר אני קם ועם העיתון אני מתעדכן במידע של חדשות... 

ן הנייד... בעבודה שלי כרואה חשבון אני כל מידע חדשותי זה גם לאורך כל היום גם בטלפו

הזמן מחפש מידע וצורך מידע... עובדת שלי לפני כמה ימים חיפשה מידע על מורים פרטיים 

למתמטיקה בשביל הבן שלה. גם זה נחשב... בערב חוזרים ויש את הילדים שאומרים 'אבא, 

הספר... צריך להתחיל לחפש תקנה לי ככה ותקנה לי ככה' וכל מיני דברים שהם צריכים לבית 

 מידע שקשור לכל זה, כמו מחירים, איפה וכולי...".

 (51)אריק, בן  

ניתן לראות בתיאור של אריק מספר סביבות שונות שהוא נתקל בהן במהלך היום. החל מהשגרה של 

העבודה עצמו, להתעדכן בחדשות לפני היציאה לעבודה, בהמשך גם בדרך לעבודה ועוד במהלך היום, במקום 

בין אם באמצעות צרכים שלו או צרכים של עובדיו שהוא נתקל בהם, ובסוף בתפקידו כאבא, בגידול ילדיו 

והדאגה לצרכיהם. כל אלה היו עבורו סביבות שונות שבהן הוא מזהה צרכים שונים ובאמצעותם הוא בונה את 

 ההגדרה של מידע.

המבוגרים של מרבית י נוער היו דומים, ההגדרה של שבבסיס ההגדרה של מידע, מבוגרים ובנ למרות 

(, 42ביטאה אלה )כפי שיותר של ההגדרה, הרבה והם ייצגו בדבריהם תפיסה רחבה  ,מידע לא הסתיימה בכך

"מידע זה הכל... פשוט כל דבר שסובב אותי במהלך היום". התפיסה שלהם של מידע היתה  :אחת המרואיינות

ינקלוסיבית מאשר של בני הנוער. הם התייחסו לסיטואציות כלליות שבהן הם הרבה יותר כללית, גמישה וא

כאשר בני הנוער לא הזכירו סיטואציות כאלה  –תחת ההגדרה של מידע  –נתקלו במידע באופן בלתי מכוון 

 כסיטואציות של מידע. כך, למשל, בציטוט הבא:
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סטגרם שלי... אני מוצאת שם "לפעמים אני מציצה בזריזות, בלי מטרה מוגדרת, בחשבון האינ

מידע מועיל... גם אם לא התכוונתי... הצצתי בחשבון שלי היום וראיתי תמונה... של הבן שלי 

ושל אשתו שהם הלכו להצגה... גיליתי את זה מהאינסטגרם והיה לי מאוד נחמד להיחשף 

שקשור למידע הזה... בכלל, אני נחשפת להמון מידע במקרה ברשתות החברתיות... מידע 

 למשפחה שלי, לילדים שלי".

 (.55, בת שושנה)

ניתן לראות בציטוט כיצד שושנה מרחיבה את ההגדרה של המידע מעבר להגדרה הצרה של בני הנוער, 

ששמו דגש על צרכים ופונקציונליות. היא משתמשת בביטוי "ללא מטרה מוגדרת", כדי להגדיר את כלליות 

מטרה מוגדרת, היא מגדירה זאת כתהליך שמערב מידע. היא מתייחסת  האינטרקציה עם המידע, ולמרות שאין

למקריות, שהיא סיטואציה שלא בהכרח מזהים בה צרכים, אך בניגוד לבני הנוער, מכניסה אותה להגדרה של 

מידע ומחברת אותה לתהליך של היחשפות למידע, כדבריה. עבורה, ועבור חלק גדול מהמרואיינים בקבוצת 

דע היה בכל מקום, מייצג הגדרה רחבה יותר מזו של בני הנוער. המידע לא תמיד מתקשר למטרה המבוגרים, מי

(, הדגיש את נושא 46מזוהה או לצורך מוגדר. הגדרה רחבה זו חזרה במספר רב של ראיונות. כך, למשל, בועז )

ם להיות סגורים הגמישות כשאמר ש"לפעמים מידע יכול להיות זה ולפעמים משהו אחר... אנחנו לא יכולי

 בראש". 

המבוגרים, בשונה מהראיונות עם בני הנוער, החלוקה בין מידע ל"לא מרבית בנוסף לכך, בראיונות עם  

מידע" היתה מעורפלת יותר. מאחר שהם נטו להגדיר מידע כמעט בכל סיטואציה שהם נמצאים בה, מעטות היו 

סיטואציות האלה היו בדרך כלל מצבים של שינה או הסיטואציות שבהן הם מגדירים מצב של "זה לא מידע". ה

תחושה אחרת של ניתוק. גם מצבים פאסיביים אחרים, כגון צפייה בטלוויזיה, חלימה בהקיץ ועוד התקשרו 

 (:42אצלהם לעיתים כסיטוציות של מידע, כפי שמסבירה אלה )

ודע... גם אם נניח "כשאני ישנה בלילה זה לא מצב שבו אני מתעסקת עם מידע... לפחות לא במ

פתאום אני מהרהרת על משהו במהלך יום העבודה וככה מתנתקת... אז אולי אני לא זוכרת 

בדיוק על מה חשבתי, אבל ברור שהיה פה תהליך כלשהו של עיבוד מידע... הרי חשבתי על 

משהו, הרצתי מחשבות, הרצתי מידע... או כשאני צופה בטלוויזיה, זה נכון שלא בהכרח 

נתי לצרוך מידע כלשהו, אבל ברור שאני נחשפת למידע... בצורה רצונית או לא רצונית, התכוו

 בכוונה או בטעות... המידע שם".
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 (.42, בת אלה)

ניתן לראות עד כמה ההגדרה של מבוגרים היתה רחבה וכללה אפילו סיטואציות של חלומות בהקיץ, 

רותיהם של מבוגרים את המושג של מידע היו מאוד ואחרות שלא מזוהות עם זיהוי מידי של צרכים. כך, הגד

 רחבות ולא הותירו כמעט מרחבים שאותם ההגדרה לא כוללת.

 

 מבוגרים צעירים: מתחלקים בין הגדרות צרות ורחבות

לבסוף, אם בני הנוער הציגו הגדרה צרה של מידע, מצד אחד, והמבוגרים הגדרה רחבה, מצד שני, בראיונות עם 

מהמרואיינים הגדירו מידע בצורה צרה,  כמחציתהמבוגרים הצעירים הוצגה תפיסה מעורבת של מידע. בעוד ש

הגדיר אותו בצורה רחבה, בדומה לקבוצת המבוגרים. לא מדובר היה בהגדרה  החלק האחרכמו בני הנוער, 

ל שתי ההגדרות שתי ההגדרות הקודמות לכדי סוג חדש של הגדרה, אלא בחזרה עאת מעורבת, שמשלבת 

הקודמות, רק שבשונה ממצב שבו כל הגדרה היוותה תמה דומיננטית בקרב כל אחת מהקבוצות, במקרה של 

 הצעירים הופיעו ההגדרה הצרה וההגדרה הרחבה במידה שווה. -המבוגרים

חלק מהמבוגרים הצעירים הגדירו מידע, כאמור, בצורה צרה וממוקדת מטרה בלבד, בדומה לבני הנוער.  

, ולפיכך (, ששמה דגש על סיטואציה שבה היא מזהה צורך מסוים28ניתן לראות דוגמה לכך בדבריה של שירן )

מגדירה את התהליך ככזה שמערב מידע, לעומת סיטואציה שמוגדרת על ידה כ"העברת זמן", ולפיכך לא מזוהה 

עביר זמן, כמו לקרוא חדשות, ככזו: "אם אני צריכה משהו, אני אחפש את המידע הזה... כשאני רק רוצה לה

 לצפות בתכנית הטלוויזיה שאני אוהבת או להאזין למוזיקה ביוטיוב, אין לזה קשר למידע".

"מידע זה  באותו אופן, חזרו מבוגרים צעירים רבים על ההגדרה הצרה, באופן דומה לבני הנוער:

ני יודעת שאני צריכה לעשות משהו, (, "אם א25כשצריכים משהו... כשלא צריכים משהו זה לא מידע" )דנית, 

(, "כשאני סתם גולש באינטרנט, נניח מסתכל 23)רווית,  אז אני יודעת שזה כרוך בלחפש מידע הרבה פעמים"

 בפייסבוק, אז ברור שזה לא קשור למידע... אבל אם אני נניח נכנס במטרה ברורה לחפש משהו, אז זה כן מידע"

 (. 27)אריאל, 

ם שההגדרה הצרה של מידע היתה תמה בולטת בדברי המבוגרים הצעירים, כך גם , כאמור, כשמאידך 

ההגדרה הרחבה היתה בולטת בראיונות השונים שנערכו עמם. לצד מרואיינים רבים שהגדירו מידע בצורה צרה, 

וא תוך התייחסות לזיהוי צרכים ופונקציונליות, מרואיינים רבים אחרים השתמשו בדבריהם בהגדרה כי מידע ה

 (:29"הכל". כך, למשל, עדי )
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"אני מחפש מידע אם זה קשור למשהו שאני מתעסק איתו באותו הרגע... רציתי לדעת  מרואיין:

מי הולך להחליף חבר כנסת מסוים, אז פתחתי גוגל וחיפשתי את המידע הזה... אם אני צופה 

ת המידע הזה... אם בסרט ונתקל במשהו שאני לא יודע, כמו מושג או מילה, אני מיד אחפש א

 אני במצב של לראות סרט, אני אחפש סרטים וזה גם מידע". 

 "גם לראות סרט זה מידע? לצפות בו?". מראיין:

 "כן, כן, לזה התכוונתי. אני צופה בסרט וזה חלק מהמידע שאני מקבל באותו רגע". מרואיין:

 (.29)עדי, בן 

לכדי סיטואציות רחבות הרבה יותר, שכוללות גם עדי, בדבריו, מרחיב את היריעה של העיסוק במידע 

צפייה פאסיבית בסרטים וחיפוש מידע בנושאים שונים. מרואיינים מבוגרים צעירים רבים אחרים השתמשו 

)זיו,  "אני כל הזמן נמצא באינטרקציה עם מידע" באמירות כוללניות, רחבות וגמישות, בדומה למבוגרים, כגון:

שנמצא מסביבנו כל הזמן ואנחנו משתמשים בו או... שהוא שם ואנחנו רואים ולא (, "מידע זה מה 27

(, "עכשיו אנחנו מדברים... אתה שואל שאלות ואני חושבת... אז רץ לי בראש מידע... זה 25)דנית,  משתמשים"

 (. 23חלק מהעניין" )אושרת, 

 

למבוגרים מול סט כלים רחב וגמיש ומקורות המידע: סט כלים צר ומוגדר משימה  הכלים סט -שניה  תמה

 לצעירים

שאלות המחקר השנייה והשלישית של המחקר האיכותני עסקו בהבדלים בין התפיסות השונות של מרכיבים 

מרכזיים בתהליך איתור וחיפוש המידע וכן האופן שבו הן מסייעות למשתמשים לממש הזדמנויות ולהימנע 

ההבדלים בין האופנים השונים שבהם בני נוער, מבוגרים מהם מסיכונים. שאלת המחקר השניה היתה: 

צעירים ומבוגרים תופסים )תפיסות צרות מול רחבות( תהליכים מרכזיים בהתנהגות איתור וחיפוש המידע 

כיצד האופנים השונים שבהם בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים  שאלת המחקר השלישית היתה: שלהם?

תנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם מסייעים להם במימוש הזדמנויות תופסים תהליכים מרכזיים בה

 וההימנעות מן הסיכונים בתהליך איתור וחיפוש?

אחת התמות שעלתה בראיונות, כחלק מהדיון בשתי שאלות מחקר אלו מתייחסת לאופן שבו נבנה סט 

ייחס לחומרה, לתוכנה הכלים של קבוצות הגיל השונות בעת תהליך איתור המידע. השימוש בסט כלים מת

ולמקורות המידע השונים שמסייעים בתהליך. כלים יכולים להיות מכשירים פיזיים ופלטפורמות שדרכם 
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ניגשים למידע, כגון מחשב וטלפון נייד. כלים יכולים להיות גם מקורות מידע שונים, כגון אתרים מסוג כזה או 

חסו גם למקורות אנושיים ואחרים, אך על נקודה זו אחר, מאגרי מידע שונים ועוד. לעיתים המשיבים התיי

 הושם פחות דגש בראיונות השונים. 

המבוגרים שהחזיקו בתפיסה רוב בשונה מההגדרה של מידע, בכל הנוגע לשימוש בסט כלים, היו אלה 

ם צרה בנוגע להתנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם. תפיסה צרה זו התאפיינה בניסיון לתחום גבולות ברורי

לשימוש במקורות המידע השונים. בראיונות השונים עם מבוגרים בלט שעבור כל צורך או משימת איתור וחיפוש 

מידע מסוימת, הם הגדירו סט קבוע של כלים. התפיסה הצרה באה לידי ביטוי בכך שעבורם, ביצוע משימת 

הדבר היה נכון הן לגבי שימוש איתור וחיפוש מידע מסוג מסוים היתה קשורה ברוב המקרים לסט כלים קבוע. 

 במכשירים ופלטפורמות קבועות והן לגבי שימוש במקורות מידע קבועים.

מבוגרים ידעו להתאים עבור כל נושא חיפוש את המכשירים והפלטפורמות הרלוונטיים רוב הכך, למשל,  

"להתעדכן בחדשות בשבילי  עבורו. קבוצת הציטוטים שלהלן מדגימה היטב את המגמה עבור חיפושי חדשות:

זה משהו שאני עושה, למשל בעבודה דרך המחשב במשרד... פעם קראתי גם עיתון, אבל כיום לא... בערב יש את 

(, "אני 47(; "בדרך לעבודה יש את הרדיו באוטו... בין לבין, הטלפון הנייד... וזהו" )רונית, 46הטלוויזיה" )בועז, 

 (.44רק במחשב... לפעמים בטלוויזיה בבית או ברדיו באוטו, אבל זהו" )נועה, לא ניגשת לחדשות בטלפון הנייד, 

מה שניתן לראות מהציטוטים שלעיל הוא כיצד המרואיינים המבוגרים ביצעו קישור בין נושא מסוים  

הכלים לבין המכשירים שמבחינתם רלוונטיים עבורו, בכל מה שקשור לאיתור וחיפוש מידע. חשוב לציין כי סט 

עשוי להשתנות בין מרואיין אחד למשנהו, אך מרבית המרואיינים המבוגרים העידו על קשר ברור בין נושא 

החיפוש למכשירים ספציפיים רלוונטיים עבורם. כך, כפי שניתן לראות, עבור אחד המבוגרים, חיפושי חדשות 

, ועבור אחר, סביב אותו הנושא, נעשה מבוססים על סט כלים טכנולוגיים שכולל טלפון נייד, טלוויזיה ורדיו

שימוש במחשב ובטלוויזיה. הטענה היא לא, למשל, שמבוגרים יעדיפו תמיד את הטלוויזיה על המחשב או את 

המחשב על הטלפון הנייד. הטענה המרכזית היא שסט הכלים שניסו המבוגרים לסגל לעצמם עבור כל מטרה 

"אם אני רוצה לחפש מידע על נושא מסוים, יש לי את  במילותיו: (46היה קבוע. כך, כפי שהזכיר זאת בועז )

בחלק מהמקרים מדובר באותו מכשיר... בחלק אחר...  המכשיר שאני עושה את זה באמצעותו... נושא אחר?

 אבל בדרך כלל יהיה מדובר במכשירים קבועים". 

סביב חדשות, אלא במגוון  ההתאמה בין סט כלים )מכשירים טכנולוגיים( קבוע לנושאים היתה לא רק 

תחומים אחרים. כך, למשל, בועז שהוזכר לעיל ציין בנוסף בראיון כי "כשאני מחפש באינטרנט מידע בנושא 

"עדכוני ספורט זה רק  בריאותי, זה רק במחשב... אף פעם לא בטלפון הנייד". כך גם לגבי נושאים אחרים:
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"אם אשתי ואני רוצים ללכת לסרט בקולנוע, אני אקרא עליו (, 49)רחל,  בטלפון הנייד... אף פעם לא במחשב"

)אריק,  (, "אני בודק את תיק ההשקעות ומצב החשבון בבנק רק במחשב"53)דוד,  במחשב ולא במקום אחר"

(, "אם אני בבית ואני רוצה לקרוא חדשות, אז זה בטלוויזיה או באייפד...  לרוב באייפד כי זה גדול, נוח ונייד" 51

 (. 42)אלה, 

המבוגרים מקורות מידע רלוונטיים. כך, למשל, ניתן לראות רוב באותו אופן עבור כל נושא התאימו 

 (:55בציטוט הבא מהראיון עם שושנה )

"כשדייויד בואי מת, רציתי לקרוא עליו, להאזין... הלכתי לויקיפדיה וליוטיוב כי לשם אני 

רים... שמעתי שיכולתי... אני יודעת הולכת כשאני רוצה לקרוא על מישהו או להאזין לשי

... הם פרסמו שירים שלו וכתבות וביוגרפיה... אבל זה לא מה שאני Ynet-שיכולתי... ללכת ל

... אלא פשוט שאני Ynet... זה לאו דווקא בגלל שאני לא סומכת על עושה בסיטואציות כאלה

 ".רגילה לעבוד בצורה הזאת

 (.55, בת שושנה)

שושנה מדגימה עד כמה המבוגרים תפסו את השימוש בסט הכלים בצורה צרה, הסיטואציה שמתארת 

תוך תחימת גבולות ברורים, מובנים וקשיחים. היא מציינת שידעה שאת המידע שהיא ביקשה להיחשף אליו 

ניתן היה לצרוך גם במקורות אחרים, אך לתפיסתה, היא בחרה לצרוך אותו באמצעות סט הכלים הקבוע שלה 

ויקיפדיה ויוטיוב במקרה הזה. זאת על אף שהיא ידעה שהיו אפשרויות נוספות. היא אף  –הללו לנושאים 

מדגישה שלא מדובר בכלים נוספים שנחשבים לא טובים, לדעתה, אלא הם פשוט לא חלק משיגרת החיפוש 

 שהיא סיגלה לעצמה במקרים כאלה.

הציטוט של שושנה, וכן ציטוטים אחרים, הראו את התפיסה הצרה של מבוגרים של סט הכלים, בהקשר  

למקורות מידע, וכיצד הם טענו שהם משתמשים בהם בצורה צרה ומובנית. בחלק גדול מהסיטואציות שתוארו 

. הם לא גילו נכונות מבוגרים טענו שהם מוכוונים כלפי סט כלים מסוים עבור כל מטרת חיפושרוב הבראיונות, 

"ברגע שאני  הוא הסביר: (53לנסות מקורות מידע חדשים עבור המשימות האלה. כך, למשל, בראיון עם דוד )

נתקל בסיטואציה מסוימת, ישר קופצים לי לראש האתרים הרלוונטיים... זה קורה מיד... אני בכלל לא צריך 

"קמתי בבוקר והרגשתי שמשהו לא בדיוק בסדר...  ספים:לחשוב". ניתן היה לראות תמיכה לכך גם בראיונות נו

אז יש לי בראש כמו פרוטוקול... גוגל, פורום מומחים בדוקטורס, האתר של מכבי ועוד כמה... לא תמיד כל אלה, 

(, "יש אורחים בערב ואני מחפשת מתכון... אז יש 44אבל ברוב המוחלט של המקרים מהרשימה הזאת" )נועה, 



123 
 

(, "כשאני רוצה להתעדכן 43)שרה,  נים הקבועים שאני מחפשת בהם... לא אלך לסתם אחד"את אתרי המתכו

(. 47)מלכה,  בפייסבוק ובדברים כאלה... אז זה רק דרך האפליקציה של הטלפון הנייד... במחשב אני לא נכנסת"

בתיאור  הציטוטים הללו מדגימים את התפיסה הצרה של סט הכלים ותחימת הגבולות. ניתן לראות זאת

תהליכים "כמו פרוטוקול", מעקב של שלב אחרי שלב, הפנייה לסט קבוע של אתרים שרק ממנו מחפשים בנושא 

 מסוים )כמו במקרה של שרה והמתכונים( ודוגמאות נוספות, שרק חלקן צוטטו כאן.

בסט מהמבוגרים הצעירים. הם העידו על שימוש  כמחציתלתפיסה הצרה של המבוגרים היו שותפים גם  

"אני קוראת חדשות רק בטלפון הנייד ורק דרך האפליקציה  כלים קבוע, כפי שניתן לראות בציטוטים הבאים:

(, "אם חזרתי מהמרפאה ויש דברים שלא ברורים לי במכתב של הרופא, אני תמיד 24)שירלי,  של וואלה, קבוע"

(, "יש עכשיו נניח 28הרופא" )גיא,  אכנס לאתר של קופת חולים ויש שם מקום כזה לפרש בדיקות ומושגים של

טורניר חשוב בכדורגל... אני רוצה לראות מה אנשים כותבים על זה, אז יש את הפורומים הקבועים והקבוצות 

(. בדומה לציטוטים של המבוגרים, ניתן לראות את הגדרת הגבולות, הן 25בפייסבוק שאני בוחר מתוכן" )עוז, 

רות המידע, בדוגמאות הללו. ניתן לראות כיצד הם מגדירים סט מסוים של מבחינת מכשירים והן מבחינת מקו

 כלים עבור משימה או נושא מסוים, ואת תהליך הבחירה מתוך סט הכלים הזה.

 

 כיצד התפיסה הצרה מסייעת למבוגרים וחלק מהמבוגרים הצעירים לממש הזדמנויות? 

, התפיסה הצרה של שימוש בסט כלים עזרה להם, מן המבוגרים הצעירים כמחציתהמבוגרים, וכמעט כל עבור 

לטענתם, לממש הזדמנות של קבלת מידע טוב במספר דרכים. בראש ובראשונה, לקבל מידע מאורגן יותר. 

( עלתה הסוגיה של הארגון. היא טענה כי "כשאני יודעת באילו כלים אני הולכת כדי לחפש 43בראיון עם שרה )

ע וידוע מראש, אז אני גם יודעת שהמידע שאני אקבל יהיה מאורגן... אני את התשובה לשאלה... כשהכל קבו

אקבל אותו בצורה שיטתית". כלומר, השימוש בסט כלים קבוע עושה לארגון של המידע, לפי המבוגרים. בסך 

 הכל, הטענה הרווחת בקרב מבוגרים, היא כי מידע שמגיע באמצעות שימוש בסט כלים קבוע הוא טוב יותר:

ה שאני מעדיף תמיד לגשת לאותם מקורות כשאני מחפש מידע על נושא מסוים היא "הסיב

שאני יודע שאני אקבל משם את המידע הכי טוב... לא סתם בחרתי להשתמש במקורות האלה... 

אני יודע ששם אני אמצא את המידע הכי טוב בסוגיה מסוימת... אני יודע שבאתר של מכבי או 

יש את המידע הכי טוב שאני יכול לקבל בנושאי בריאות... לפחות בדוקטורס או אימד, למשל, 

 ברוב המקרים, אז ברור שאני אחזור לשם במקרים האלה".

 (.51)אריק, בן 
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בציטוט הזה, ניתן לראות את הקישור הברור שאריק מבצע בין שימוש בסט כלים קבוע לכל נושא לבין 

אף מדגיש שזו הסיבה שהוא פונה למקורות הקבועים,  מימוש ההזדמנות לקבל מידע טוב יותר, לדעתו. הוא

 בדוגמה הספציפית הזאת, באיתור וחיפוש מידע על בריאות.

חוץ מאירגון ומידע טוב, כאמור, השימוש בסט כלים קבוע לאיתור וחיפוש מידע לכל נושא בא גם לענות,  

את המשימה. בראיון עם אוולין  הזמן שלוקח לבצע –המבוגרים, גם על ההזדמנות לחסוך זמן חלק מלתפיסת 

( עלה כי שימוש בסט כלים קבוע עוזר לה לבצע את משימות החיפוש בצורה יעילה יותר, מבחינת זמן: "אני 47)

שישה אתרים שאני משתמשת בהם... אז אני -יודעת שכשיש לי למשל להכין מערך שיעור, אז יש את החמישה

(, 53ת בסך הכל בצורה הכי מהירה את מה שאני צריכה". דוד )יודעת בדיוק לאן ללכת, מה לחפש ואני מוצא

"כשיש לי עכשיו נושא שאני  הוסיף ששימוש בסט כלים קבוע חוסך ממנו את הצורך להשקיע יותר מדי מחשבה:

 צריך לחפש עליו... ואני יודע מיד שאלך לשם, לשם ולשם, אז זה קורה מיד... בלי לבזבז זמן".

מן המבוגרים הצעירים חלקו יחד עם המבוגרים גם כן את החיבור הזה בין הצירים, כאשר הם  כמחצית 

טענו ששימוש בסט כלים קבוע מוביל אותם למידע טוב יותר ומסייע בתזמון צריכת המידע. כך, למשל, בראיון 

לרכוש מוצרי טיפוח, ( היא נתנה דוגמה של איתור וחיפוש מידע בנושא קניות ברשת, כאשר ביקשה 25עם דנית )

"בכל פעם שאני רוצה לחדש את המלאי של מוצרי  והתייחסה לפנייה למקורות קבועים כדי לארגן את המידע:

הטיפוח שלי... יש לי את הקבוצה של האתרים שאני פונה אליהם... משהו כמו שישה או שבעה... אני תמיד 

.. הכי טוב... הכי מאורגן". בראיון אחר, עם רוית בודקת מאיפה הכי כדאי ומזמינה... כבר למדתי ששם נמצא.

"יש כל  ( היא הזכירה גם את שאלת התזמון, בכך ששימוש בסט כלים קבוע חוסך את זמן ביצוע המטלה:23)

וכאלה... שאפשר לקנות תוספי תזונה... אז כשאני רוצה לקנות... אני ישר הולכת  IHerbמיני אתרים כמו 

 דעת שאני אסיים את זה הכי מהיר ויעיל שאפשר".לאתרים האלה. ככה אני יו

 

 מאילו סיכונים שבתפיסות הרחבות חששו מבוגרים וחלק מהמבוגרים הצעירים? 

חשש  והעל מרביתםכשם שהתפיסה הצרה עזרה למבוגרים ולמבוגרים הצעירים, לגישתם, לנצל הזדמנויות, כך 

כן אותם ותוביל אותם למצבים לא רצויים. בראיון כי תפיסה רחבה של שימוש בסט כלים תס –מן המצב ההפוך 

( היא הסבירה: "כשאני מסתכלת על משהו, אם אני לא בפוקוס, זה ייעלם... אני צריכה לדעת לאן 50עם חדוה )

אני הולכת או שזה יהיה בזבוז זמן... אם אין לי את הרשימה הקבועה שאני יודעת שאני עוברת עליה... זה מה 

דוה מעלה את הטענה שהשימוש בסט כלים קבוע, עבור כל נושא, עוזר לה לדעת בדיוק מה שיקרה". כלומר, ח

צפוי לה. חשוב מכך אם היא לא תעשה שימוש בסט כלים קבוע, אם היא לא תדע, לדבריה, לאן היא הולכת, 
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, גם החשש שלה הוא מניצול לא יעיל של הזמן וביזבוזו. חשש זה עלה גם בראיונות נוספים מצד מבוגרים

 ( הוא נתן את הדוגמה של איתור וחיפוש מידע בעבודה:53בהקשרים יותר ספציפיים. כך, למשל, בראיון עם דוד )

"כשאני בעבודה, אין לי זמן לבזבז... אם אני צריך למצוא עכשיו איזה דוח שקשור לפרויקט שאני מנהל... אם 

בדרך כלל במשימה הזאת... חבל לי על הזמן...  אני לא מסודר וניגש בדיוק למקומות שאני מכיר וניגש אליהם

הוסיפה גם דוגמה שמתקשרת לפעילות פנאי, שגם מדגישה את  (45אני יודע כמה זה יכול לבזבז אותו". דינה )

 –החשש הגדול של המבוגרים ממה שבני הנוער דווקא הגדירו, כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, כהזדמנות 

 קורות מידע משתנים עבור כל משימה: גמישות, שבאה לידי ביטוי במ

"אני אוהבת חפצי אמנות... מסוגלת לחפש ולצפות בזה שעות... אבל אני עושה את זה דרך 

האתרים הקבועים שלי... יש שתי קבוצות רלוונטיות בפייסבוק... עוד שלוש קהילות גדולות... 

ז אני מפחדת לא לנצל נכון זהו. נדיר שאני יוצאת משם... גם ככה אני משקיעה בזה שעות... א

 ".... אם הייתי מחליטה בכל פעם על מקורות מידע אחרים... אוי ואבוי ליאת הזמן

 (.45)דינה, בת 

החשש היה כי אי שימוש בסט כלים קבוע יוביל להתפזרות. הדבר בא לידי ביטוי, כאמור, בתפיסה של 

(, היא הביעה את החשש כי 49המבוגרים כי המידע ייפגע ולא יהיה טוב. כך, למשל, בראיון עם דליה )חלק מ

אותה למידע פחות כאשר היא מחפשת מידע בנושאים בריאותיים, הימנעות מסט הכלים הקבוע שלה תוביל 

טוב: "אם אני לא הולכת למקומות שאני רגילה לחפש בהם... כשכואב לי משהו או כשאני מרגישה לא טוב... אז 

החשש שלי הוא שמה שאני מקבלת לא יהיה טוב... שזה לא יעזור לי". גם פה ניתן לראות את החשש מגמישות. 

השונים הוא שפנייה למקורות הקבועים והמוכרים, התהליך שאותו תיארו המרואיינים המבוגרים בראיונות 

בכל נושא, מבטיחה, לדעתם, איכות. כאשר הם לא נמצאים בסביבה המוכרת הזאת, האיכות הזאת נפגעת, 

הסביר את התהליך, ואת האופן שבו לתפיסתו דווקא הרחבת  (46לראייתם והם משתדלים להימנע מכך. בועז )

 אותו, בראיון עמו:ההגדרה של סט הכלים יכולה לסכן 

או  One"נניח שאני רוצה עכשיו לשבת בערב ולקרוא חדשות ספורט... בישראל ספורט זה 

... לעיתים רחוקות יש את מדורי הספורט באתרי החדשות... אבל זהו... אני לא אכנס 5ספורט 

עכשיו לגוגל, נניח, ואחפש שם ספורט ואז אתחיל להיכנס לכל מיני אתרים אחרים... אני לא 

אקבל את חדשות הספורט המדויקות שאני מקבל מהאתרים שאני מכיר... זה מפחד שזה יהיה 

 במקומות אחרים".פחות טוב 
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 (.46)בועז, בן 

המבוגרים בין הימנעות משימוש בסט כלים קבוע חלק מניתן היה, כאמור, לראות את החיבור שעשו 

לחשש מפגיעה במידע ובבזבוז זמן גם בקרב חלק מהמבוגרים הצעירים. הדוגמאות, מבחינת התוכן, היו דומות 

ר בין הימנעות משימוש בסט כלים קבוע לחשש מבזבוז לאלה של המבוגרים. ניתן לראות, למשל, דוגמה לקש

 (:23זמן בקטע מהראיון עם אושרת )

"אני סטודנטית לכלכלה... כחלק מהלימודים שלי אני הרבה פעמים צורכת מידע שקשור 

לכלכלה... חדשות כלכלה, פיננסים, שוק ההון וכאלה... יש לי בטלפון תיקייה של כל 

וכשאני רוצה לחפש משהו בנושא הזה, אני נכנסת רק לתיקייה האפליקציות שקשורות לזה... 

הזאת... אני כבר מנוסה במקרים שאם אני הולכת למקומות אחרים אז אני סתם שורפת זמן... 

 אז אני משתדלת להימנע מדברים אחרים כשאני לא צריכה כי סתם חבל לי על הזמן".

 (.23, בת אושרת)

ין הימנעות משימוש בסט כלים קבוע לחשש מפגיעה באיכות המידע ניתן לראות גם דוגמה נוספת לקשר ב

 (:28בציטוט של שירן )

"אני אוהבת לקרוא כל מיני סיפורים קצרים וכאלה שנכתבו על ידי סתם אנשים, לא סופרים 

מקצועיים, בזמן הפנוי שלי... יש שלושה אתרים שאני מכירה של סיפורים קצרים ויש לי גם 

קצרים בנייד... אני קצת חוששת לחפש במקומות אחרים, כי נראה לי  אפליקציה לסיפורים

 שהם לא יהיו טובים כמו במקומות שאני רגילה אליהם".

 (.28)שירן, בת 

 

 בני נוער והחלק האחר של המבוגרים הצעירים: תפיסה רחבה של שימוש בסט כלים משתנה

עצמם שהם משתמשים בסט כלים רחב יותר ובכך הציגו בני הנוער שהעידו על רוב מן הצד השני, הפעם היו אלה 

תפיסה רחבה. גם במקרה שלהם, הדיון בסט הכלים התייחס למכשירים טכנולוגיים ולמקורות מידע. בדיון 

שלהם במכשירים טכנולוגיים, הם לא התמקדו רק בטלפון הנייד, זאת על אף שתפקידו היה מרכזי בדוגמאות 

, שאינם בהכרח מקוונים, כמו למשל טלוויזיה, שהוזכרו לעיתים. הדיון בסט שהעלו. כך גם מכשירים אחרים

 כלים בהקשר של מקורות מידע שונים היה אף הוא מגוון.
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בראיונות השונים, בלטה הדומיננטיות של הטלפון הנייד בסט הכלים הטכנולוגי של בני הנוער. כמעט  

הטלפון הנייד הוזכר כאחד הכלים שבהם הם עושים בכל נושא שהם הזכירו בהקשר של איתור וחיפוש מידע, 

שימוש. יחד עם זאת, ניתן היה לזהות ניסיון לגיוון ושימוש במכשירים משתנים ולא קבועים גם סביב אותם 

נושאים. הדוגמה הנפוצה ביותר שנתנו המרואיינים הצעירים התייחסה לחיפוש מידע בנושאים לימודיים, כפי 

 (:16דנה )שניתן לראות בדבריה של 

"בשיעור אקטואליה הרבה פעמים שולחים אותנו עם משימות של לחפש מידע על כל מיני 

דברים... למשל, כשהיו בחירות אז ביקשו שנסתכל במצעים של מפלגות ונדבר בכיתה על זה... 

למה אנחנו מתחברים ולמה לא... אז כשיש משימות כאלה... זה מאוד תלוי... אני לא יכולה 

ה משהו שאני אעשה בנייד שלי דווקא או במחשב... לפעמים זה ככה ולפעמים זה להגיד שז

במשהו אחר... אני זוכרת שהיתה סיטואציה שהייתי צריכה חומר לשיעור אקטואליה ומאוד 

זרם לי להמשיך לחפש בנייד... ואני מצלמת תוך כדי את המסך שלי ושומרת מה שצריך... אבל 

לי מתאים יותר לשבת על המחשב בבית... לפעמים אפילו גם  בסיטואציה אחרת דווקא הרגיש

... אני זוכרת שאפילו פעם או פעמיים וגם... אני מחליטה באותו הרגע מה מתאים, לא מתקבעת

 ".בדקתי בעיתון בבית

 (.16)דנה, בת 

דנה מתארת בדברים שלה את האופן שבו סט הכלים מתחלף, גם כשמדובר במשימות דומות. על אף 

שבדברים שלה הוזכרו בסך הכל שני מכשירים שבהם היא עושה שימוש, טלפון נייד ומחשב, לא מדובר במצב 

בעוד שבקרב  זהה לאלו שהזכירו מבוגרים, בהקשרים אחרים, שציינו שהם משתמשים בטלפון הנייד או במחשב.

המבוגרים הטלפון הנייד והמחשב הוזכרו כסט כלים קבוע עבור משימה ספציפית, בקרב בני הנוער, כאשר 

הטלפון הנייד והמחשב הוזכרו, כמו במקרה של דנה, לא היה מדובר בסט כלים קבוע, אלא משתנה ותחליפי. 

תו הרגע מה מתאים", וזאת בשונה ניתן לראות זאת בדגשים שדנה נותנת כשהיא אומרת "אני מחליטה באו

 ( שהזכיר כי התהליך עבורו הוא "כמעט אוטומטי". 53מהציטוט המקביל של דוד )

בני הנוער באה לידי ביטוי תפיסה גמישה למדי ביחס לסט הכלים. ניתן רוב בשונה מהמבוגרים, בקרב  

משהו שאני עושה הרבה... אבל  "חדשות... זה לא לראות זאת בציטוטים נוספים גם בהקשרים לא לימודיים:

כשכן, זה מאוד תלוי... יכול להיות שבאותו רגע אצטרף למשפחה שלי מול הטלוויזיה... יכול להיות שככה 

(, "קמתי בבוקר וכאב לי הראש... הרבה פעמים זה 'אימא, כואב לי'... אבל פעם 17אסתכל בקטנה בנייד" )מיה, 

(, "ראיתי מישהי במסיבה... וואלה 16טסאפ... אין כללים בנושא" )רינת, נגיד אני זוכרת שדיברתי עם חברה בווא
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חמודה... עכשיו ברור שהצעד הבא זה פייסבוק או אינסטגרם... למרות שבדרך כלל אני אבדוק בנייד, הרבה 

(. הציטוטים הללו מראים עד כמה, במקרים ובנושאים מגוונים, סט הכלים, 17)אוהד,  פעמים זה גם במחשב"

גש על מכשירים טכנולוגיים, היה מתחלף ולא קבוע עבור בני הנוער. לא ארגז כלים שמתוכו הם בוחרים, אלא בד

כי "ברור שהצעד הבא זה פייסבוק  החלטה רגעית, משתנה ולא קבועה. גם במקרה של אוהד, אשר דווקא הזכיר

היה לזהות את תחלופת הכלים  או אינסטגרם", מה שאולי היה ניתן לפרשנות כשימוש בסט כלים קבוע, ניתן

 כלל אני אבדוק בנייד, הרבה פעמים זה גם במחשב".  "למרות שבדרך –בהמשך הציטוט 

תמונה דומה עלתה גם כאשר הם התייחסו לסט הכלים שלהם דרך הבחירה של מקורות המידע. הם לא  

טו על מקורות המידע באותו הגבילו את עצמם למקורות מידע מסוימים ולא שלפו מתוך ארגז כלים, אלא החלי

 (:15ובהרבה מקרים גם לא היו עקביים, כפי שניתן לראות בדבריו של רום ) –הרגע 

"אתמול רציתי קצת עדכונים על העונה החדשה של סדרה שאני רואה... גלשתי לאתר של הערוץ 

אני שמשדר אותה... לא ניסיתי פייסבוק או אינסטגרם או סנאפצ'אט... יש להם שם חשבון, 

יודע... בדרך כלל אני יכול להשתמש בכמה מקורות תוך כדי... נניח גם בפייסבוק ובאינסטגרם 

וגם באתר של הסדרה... לפני שבוע לא נכנסתי לא לפה, לא לפה ולא לשם... בדקתי איזו קבוצה 

בפייסבוק... אבל לא של הסדרה... משהו של מעריצים... אין פה משהו קבוע, אלא החלטה של 

 מתאים באותו רגע".מה 

 (.15, בן רום)

בני נוער, כפי שמראה הציטוט של רום לעיל, תפסו בצורה רחבה את השימוש שלהם בסט כלים גם רוב 

בכל מה שנוגע למקורות מידע. התפיסה הרחבה הזו לא חיברה בין מקורות מסוימים של מידע לסוגי משימות, 

 (:15מיכה נוספת לכך בדברים שאמרה בראיון גוני )אלא יצרה תמונה רחבה הרבה יותר. ניתן לראות ת

"אני מנסה שיטה חדשה כל פעם... הרבה פעמים אפשר להגיד שאין בכלל פעמיים רצופות שאני 

מחפשת מידע על אותו נושא בדרכים דומות, פעם אחרי פעם... אני משתמשת בכל מיני מקורות 

ת או לבילויים עם חברות... זה יכול מידע, אפילו לאותו נושא... אם זה משהו שקשור לקניו

 להיות כל דבר, כל מקור".

 (.15, בת גוני)

מהמבוגרים הצעירים החזיקו בתפיסה רחבה של סט הכלים. הם גם  כמחציתבמקביל לבני הנוער, גם 

"אני קמה בבוקר ונניח רוצה לקרוא  העידו על שימוש בסט כלים מתחלף, כפי שניתן לראות בציטוטים הבאים:
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חדשות לפני שאני יוצאת ללימודים, או כשאני בדרך, אז אני מחליטה באותו רגע מה לעשות... אין עקביות" 

, "אני יכול לפתוח את הטלוויזיה בבוקר ולהחליט שבא לי לראות משהו... אני יכול בדרך לעבודה (27)עדי, 

 (.28)גיא,  לקרוא חדשות בטלפון הנייד באוטובוס... לפעמים באוטו רדיו... קשה לי להצביע על דפוס"

 

 כיצד התפיסה הרחבה מסייעת לבני נוער וחלק מהמבוגרים הצעירים לממש הזדמנויות?

 אקראיתמהמבוגרים הצעירים, כפי שניתן יהיה לראות, לא היתה  מחציתבני נוער, ורוב פיסה הרחבה של הת

ומנותקת הקשר. עבורם, היתה לתפיסה זו מטרה שהיא מעבר לסתם נקודת מבט שדרכה הם רואים את 

חלק מהמבוגרים התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם. למעשה, מה שעולה מניתוח הראיונות הוא שבני הנוער ו

הצעירים תפסו את תהליך איתור וחיפוש המידע, בצורה רחבה, דרך שימוש בסט כלים משתנה ולא קבוע, 

הוא טען כי "החלפת מקורות יכולה  (15במטרה לנצל את ההזדמנות להגיע למידע רחב יותר. בראיון עם רום )

, להשתמש כל פעם בכלים אחרים עוזר להגיע להביא... למידע טוב יותר... גם אם מחפשים מידע בנושאים דומים

לכמות גדולה יותר... לקבל מגוון רחב יותר". כלומר, ההגדרה הרחבה ששמה דגש על סט כלים משתנה ולא קבוע 

 להגיע למידע רב ומגוון יותר.  –לכל משימה נועדה במקרה הזה לשרת את ההזדמנות שהוא מנסה להשיג 

י כדי להגיע למידע רב ומגוון יותר יש לעשות שימוש בכל פעם בכלי ( כ15בראיון אחר, הוסיפה גוני )

אחר, אחרת המידע יהיה מצומצם ודל. היא הוסיפה כי "להשתמש בכלים שמשתנים כל פעם זו דרך טובה... 

היא עוזרת לי לקבל מידע טוב יותר". גם בדבריה של גוני ניתן לראות את הגמישות שמאפיינת את החיבור של 

בה של סט הכלים וחיפוש ההזדמנויות לקבל מידע מגוון ורב יותר. הגמישות באה לידי ביטוי הגדרה רח

באמצעות תפיסת שימוש בכלים משתנים והיא נתפסת כמקנה תועלת, כמממשת הזדמנות למידע מגוון ורב 

ה של סט ( ניתן לראות דוגמה לסיטואציה שמדגימה את החיבור בין ההגדרה הרחב14יותר. בראיון עם סיון )

 הכלים לרצון לממש הזדמנות להגיע למידע רחב ומגוון יותר:

, שזאת קונסולה של משחקים שמחברים לטלוויזיה... צריך לקנות Xbox"ההורים שלי קנו לי 

לזה משחקים בנפרד... זה לא כמו באינטרנט שאפשר להוריד... זה מסובך יותר... ויש לי את 

משחקי פעולה כאלה... שצריך להשלים כל מיני  הטעם שלי במשחקים. אני מאוד אוהבת

משימות ואטסטרטגיות ועניינים... אז איפה מחפשים המלצות על משחקים? יש אתרים 

רלוונטיים ששם אנשים כותבים מה שהם חושבים... ואני בראש שלי, למרות שזה מתבקש 

לעצמי... לא, שאני אלך לאתרים האלה כל פעם שאני מחפשת המלצה על משחק... אני אומרת 

עכשיו כדאי לנסות דווקא משהו אחר... אולי אתר אחר. אולי בכלל לא אתר שקשור 
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לשבור את מה שאני  למשחקים... אני לא יודעת... לשבור את ה... דפוס אולי אפשר לקרוא לזה?

בדרך כלל עושה כדי לקבל את העוד דעה ועוד מחשבה... ולקבל עמדות יותר מגוונות ומידע 

יותר טוב... ובכלל, שיהיו לי יותר אופציות להחליט מתוכן... לכן אני לא חושבת שתמיד צריך 

ללכת לאותם אתרים קבועים שרגילים ללכת אליהם כשמחפשים על משחקים... צריך 

 להחליף... צריך שזה ישתנה... זה בסופו של דבר יביא אותי למצב יותר טוב... לדעתי".

 (.14)סיון, בת 

סיון מתארת לפרטי פרטים את הלך המחשבה שלה שמדגים את רביע הגמישות. היא מתארת 

, שלמרות שמקושר באופן Xboxסיטואציה קונקרטית שבה היא מבקשת למצוא מידע על תחביב, משחקי 

אינטואיטיבי עם סט כלים מסוים, היא מתעקשת שלא לחשוב עליו דרך סט הכלים הקבוע, אלא דווקא בצורה 

לנסות כל פעם כלים אחרים, מקורות מידע אחרים. היא עושה את זה כדי לממש את  –ה ותחליפית משתנ

דוגמה דומה ניתן היה למצוא גם  לקבל מידע מגוון וטוב יותר. –ההזדמנות, המצב הרצוי שהיא מנסה להשיג 

 (, מקבוצת המבוגרים הצעירים:27בדבריו של אריאל )

איזו בעיה רפואית, אנחנו תמיד הולכים לגוגל... או תמיד "תמיד אומרים שכשאנחנו נתקלים ב

הולכים לאותם אתרים... אני לא חושב שזה נכון... אם קמתי היום בבוקר ויש לי איזה כאב 

מוזר והתור לרופא עוד כמה שעות, אז יכול להיות שאני אכנס הבוקר לגוגל ואחפש... או באתר 

אותיים... שכחתי איך קוראים לו... אבל אני יודע של קופת חולים... או באתר של נושאים ברי

שאם אני אתקבע על האתרים האלה אז המידע יחזור על עצמו... אז לפעמים אני דווקא שובר 

את זה... דווקא מסתכל על מקורות אחרים... אני פתאום נניח מחפש את זה דווקא בפייסבוק... 

 וד אפשרות".או מחפש שם קבוצה אחרת... כדי לקבל עוד זווית, ע

 (.27)אריאל, בן 

 

 מאילו סיכונים שבתפיסות הצרות חששו בני נוער וחלק מהמבוגרים הצעירים?

בני נוער תפסו בצורה רחבה את השימוש בסט כלים משתנה כדי לנצל, רוב בנוסף לכך, מן הצד השני, כשם ש

ש כי תפיסה צרה דווקא תוביל הביעו חש רובםלתפיסתם, הזדמנות של השגת מידע רחב יותר, כך, בו זמנית, 

אותם לסיכון הפוך. החשש של בני הנוער היה שכתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בסט כלים משתנה, או 

 כתוצאה מכך שיהיו כבולים לסט כלים קבוע )תפיסה צרה(, תיפגע היכולת שלהם להגיע למידע טוב יותר ומגוון.
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הצעירים הם דיברו על החשש הזה באופן כללי בני הנוער וחלק מן המבוגרים רוב בראיונות עם  

ותיאורטי, קרי, ללא שימוש בסיטואציה ספציפית, אך גם באמצעות דוגמאות ספציפית, שבהן הם התבקשו 

לבצע איתור וחיפוש מידע בצורה מסוימת שלדעתם הגבילה את סט הכלים שהם עושים בהם שימוש, ובכך גם 

את החשש הזה באופן כללי ותיאורטי. הוא הזכיר תהליך איתור וחיפוש  הזכיר (13נפגע המידע. כך, למשל, דן )

"כשאני  מידע שבו הוא משתמש בסט כלים משתנה, אבל תוך כדי הדגשת הסיכון שהוא מנסה להימנע ממנו:

מחפש משחקי רשת חדשים, אני כל פעם הולך למקום אחר ומנסה... אני מפחד בתכל'ס שאם אני כל הזמן אלך 

ות ישעמם לי בסוף... המשחקים יהיו פחות סבבה". כלומר, דן מתאר מצב שבו הוא משתמש בסט לאותם מקומ

 .המופק מסט כלים קבוע ישעמם ויהיה פחות טוב עבורו שמידעמתוך חשש כלים משתנה 

(, שנתנה דוגמה למצב שבו היא 15דוגמה לסיטואציה יותר ספציפית מגיעה מדברים שאמרה דנה ) 

 להיות יותר מובנית בתהליך איתור וחיפוש המידע ובכך, לתפיסתה, התוצאות היו שליליות:התבקשה 

"ביקשנו מאיתנו בבית הספר לחפש כתבה על נושא אקטואלי... לספר על זה בכיתה... אני 

צריכה למצוא משהו שאני מתעניינת בו ולהסביר עליו בקצרה... אמרו לי ללכת לאתרי חדשות, 

... זה לא שאני לא מתעניינת בכלל בחדשות, אבל לא ככה... אני לפעמים לקרוא ולהסתכל שם

מסתכלת בפייסבוק, אני רואה מה החברים שלי משתפים... יש לי אפילו אפליקציות של 

ועוד אחת שאני לא זוכרת, כללית כזאת. אני מסתכלת שם לפעמים... כשביקשו  Ynetחדשות, 

שות את זה ובאיזו צורה לעשות את זה ובדיוק במה ממני לעשות משהו בצורה מכוונת ואיך לע

להשתמש... זה לא עובד ככה. אני לא מצא משהו שאני מתעניינת בו מספיק... לא ככה. האמת 

שניסיתי ומצאתי את עצמי בוחרת משהו בכוח... לא ששמו לב לזה בכיתה, כן? אני מקווה... 

 מצאתי משהו שעניין אותי". באותו יום אחרי זה כשעשיתי את מה שאני רגילה, דווקא

 (.15)דנה, בת 

הדוגמה של דנה, וכן דוגמאות רבות אחרות שעלו בראיונות השונים עם בני הנוער וחלק מן המבוגרים 

הצעירים, מראה את האופן שבו היא תפסה ששימוש בכלי ספציפי או בסט ספציפי וקבוע של כלים )במקרה 

רה של דנה, צריכת חדשות( היה משהו מגביל שלא יעזור לה למצוא שלה, אתרי חדשות( למשימות ספציפית )במק

את מה שהיא מתעניינת בו. באותו ראיון, דנה חזרה גם על סיטואציות נוספות שבהן שימוש בסט כלים קבוע 

הגביל את טיב המידע שהיא נחשפת אליו, בתחום הפנאי, הקניות ואפילו משימות בבית. כך, למשל, היא תיארה 

שבה אימה ביקשה ממנה לאפות משהו, ונתנה לה את ההנחיות המדויקות כיצד לעשות את זה ואיפה  סיטואציה
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"אני יודעת  לחפש אחר המתכון, תהליך שמנקודת המבט שלה הוביל תוצאה שהיתה יכולה להיות טובה יותר:

מלא וולגים וחשבונות לבשל ולאפות. למדתי... אבל אני גם יודעת שמתכון טוב לא תמיד יהיה באותו אתר... יש 

 באתרים אחרים עם מתכונים מהממים... זה לא תמיד דווקא באתרי מתכונים".

תואר כמצב לא  החשש מפגיעה במגוון מידע מגוון נתפס כמעט תמיד אצל הצעירים כמידע טוב יותר. 

לים קבוע ולא . בראיונות עם בני נוער וחלק מן המבוגרים הצעירים, הם הביעו את החשש ששימוש בסט כרצוי

( תיאר סיטואציה 25משתנה יסכן את מגוון המידע שהם יכולים להיחשף אליו, מצב שעבורם היה אידיאלי. עוז )

"כשאני מחפש נניח  שבה הוא חשש ששימוש בסט כלים קבוע יגביל את היכולת שלו לקבל מידע מגוון יותר:

רים וקבוצות בדיוק... אני רוצה להיחשף לכמה מידע שקשור לתזונה וכושר, אני אף פעם לא מנסה את אותם את

שיותר שיטות, דעות, רעיונות... מגוון של דברים שאם אני אכנס לאותם מקומות כל הזמן לא יהיה לי אותו". 

( תיארה סיטואציה שבה כתוצאה משימוש בסט כלים קבוע המגוון של המידע נפגע לה 23בראיון אחר, רוית )

 בפועל:

ון שלי היה על הפנים. הייתי צריכה להחליף אותו וזה לקח זמן. כחלק "היתה תקופה שהטלפ

מזה שהוא לא עבד טוב, אז לא הייתה לי גישה להוריד אפליקציות חדשות או לפייסבוק ולחלק 

גדול מהאפליקציות שלי... אז נוצר מצב, למשל, שכשהייתי רוצה להתעדכן למשל בחדשות, 

האפליקציה של וואלה, כשבמצב רגיל אני מסתכלת על שעבדה לי ו Ynet-הייתי מוגבלת רק ל

חדשות גם בפייסבוק וכל מיני פורומים... לתחושתי, התחלתי פתאום לקבל חדשות מאוד לא 

 מגוונות... מאוד כזה אותו דבר, נושאים דומים".

 (.23)רוית, בת 

ה לעשות שימוש הדוגמה של רוית היא של סיטואציה שבה למרות שלא בחרה זאת מיוזמתה, נכפה עלי

בסט כלים קבוע כדי לצרוך חדשות. היא טענה כי כחלק מכך שתהליך איתור וחיפוש המידע שלה בנושאי חדשות 

 השתנה, כך גם נפגע המגוון שהיא הרגישה שהיא יכולה להגיע אליו.

 

מחפשים שליטה התמודדות עם עודף מידע: המבוגרים ו תהליך איסוף ובחירת המידע הרצוי - שלישיתתמה 

 לעומת בני הנוער שרוצים לזרום בחופשיות

עוד סוגיה שעלתה מהראיונות השונים נגעה להתמודדות עם עודף המידע. איתור וחיפוש מידע ברשת, ובכלל, 

דורש התמודדות עם כמות עצומה של מידע. נושא אחד שמתקשר להתמודדות עם מידע, ויידון בהמשך, הוא זה 
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(. שאלת Information Evaluation( והערכה של המידע )Information Selectionלצרוך ) של בחירת איזה מידע

ההתמודדות עם עודף המידע שעלתה במקרה זה בראיונות נגעה לתזמון ולדרכי הפעולה. בתזמון השאלה שעולה 

ה השאלה מיד כאשר מתעורר הצורך או במועד מאוחר יותר? בדרכי הפעול היא מתי צורכים את המידע? האם 

שעולה היא כיצד אוספים פריטי מידע? האם מנסים לשמור על שיטתיות נתפסת בתהליך איתור וחיפוש המידע 

ממשיכים בתהליך ללא שיטתיות נתפסת, למשל באמצעות לחיצה על קישורים או קריאת הפיד, מבלי לחשוב  או

ה לטעון כי משתמשים איתור וחיפשו מידע לאן הם יובילו אותנו? חשוב לציין כי הדיון בהיעדר שיטתיות לא מנס

ללא שיטתיות כלל, ללא שימוש בהגיון מינימלי ובהיוריסטיקות, אלא שהם תפסו את התנהגות איתור וחיפוש 

 המידע שלהם ככזו. 

 

 מבוגרים: תפיסה צרה של שליטה על המידע

מידע וחיפוש תמידי אחרי ראיונות עם המבוגרים הוצגה התייחסות צרה בנוגע להתמודדות עם עודף רוב הב

היבט התזמון והיבט של סדר  -שליטה על זרימת המידע. לניסיון לשלוט על זרימת המידע היו שני היבטים 

ושיטתיות בעת תהליך איסוף המידע. ראשית המבוגרים הרגישו צורך לשלוט על קבלת ההחלטה מתי לצרוך את 

 (:55המידע, כפי שניתן לראות בציטוט של שושנה )

"נרשמתי לכמה בלוגים של מתכונים ובישול. אני מקבלת הודעה באימייל כל כמה ימים או 

שאני נכנסת באופן יזום לבלוג לבדוק מה חדש... אני אלך להסתכל על זה רק כשאני צריכה 

ורוצה את זה... אני אחליט על הזמן שזה מתאים לי... עכשיו לא מתאים לי, למשל, אז... אז 

 אני לא נכנסת עכשיו... רק בזמן שלי". ראה במייל?מה אם קיבלתי הת

 (.55)שושנה, בת 

הציטוט של שושנה, כמו של אחרים בראיונות עם המבוגרים, מראה כיצד היא מתעקשת לקחת תפקיד 

אקטיבי בתהליך איתור וחיפוש המידע, זאת למרות שהמידע מתקבל באופן פאסיבי יחסית, באמצעות מנוי. 

לרוב בפועל, במשיכה, אלא מקבלת אותו בדחיפה. בראיונות אחרים, הציגו המבוגרים היא לא מחפשת אותו 

תפיסה דומה לזו של שושנה, שמאמינה שזרימת המידע ותהליך הצריכה שלו הוא משהו שניתן לשלוט עליו, 

 (:53שאינו מקרי. כך, למשל, ניתן לראות דוגמה בדבריו של דוד )
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תי לאתר הזה כי רציתי, פתחתי את האפליקציה הזאת "שום דבר לא קורה סתם ככה... נכנס

כי רציתי... גם כשקופצות לי פתאום ידיעות או קישורים כאלה... זו החלטה שלי להחליט 

 להיכנס ומתי להיכנס. אף אחד לא מכריח אותי... שום דבר לא אוטומטי".

 (.53)דוד, בן 

המידע, חזר בראיונות רבים עם נושא השליטה, בהיבט של ההחלטה על התזמון מתי לצרוך את 

"בכל דבר שמתרחש במהלך היום, אני מחליט מתי  מרואיינים מבוגרים, כפי שניתן לראות בציטוטים נוספים:

(, "אנחנו חייבים לקבוע מתי אנחנו מבצעים כל 51)גל,  לעשות אותו, רוב הזמן שמתאפשר... גם בלחפש מידע"

)אורית,  ומתי על זה... אי אפשר שבום קופץ משהו ואז מחפשים עליו"פעולה... מתי אנחנו מחפשים מידע על זה 

(, "יש סדר יום במהלך השבוע... לפעמים הוא משתנה ודינמי... אבל בגדול, יש זמן לכל דבר... אז אם פתאום 46

 (. 50אני צריך לחפש מידע על משהו, יש לזה את הזמן המיועד" )אריה, 

רוב הצרה של השליטה על המידע, בהיבט של התזמון, של  ניתן לראות מהציטוטים את התפיסה

המבוגרים. מדובר בהגדרה צרה מאחר שהיא תוחמת בגבולות ברורים, ויחסית קשיחים, את הזמנים שבהם הם 

מרגישים שהם מתפנים למשימת איתור וחיפוש מידע. מדובר בשליטה, מאחר שבראיונות השונים הם שאפו 

הפעולה. לא רק לתחום אותו באזור הזמן ביום שבו הם יבצעו אותה, אלא לשלוט  לשלוט ולהחליט מתי לבצע את

 מתי לעשות את זה. 

לחפש מידע, אלא גם לכמה זמן להקדיש לחיפוש  מבחינת התזמון המבוגרים התייחסו לא רק למתי

 (:54המידע, כפי שניתן לראות בציטוט של תמר )

גדירה לעצמי מראש כמה זמן אקח לזה... אני "בדרך כלל כשאני צריכה לחפש משהו, אז אני מ

צריכה לדעת כמה זמן זה ייקח, כי יש לי עוד דברים במהלך היום... צריכה להיות לנו שליטה 

מסוימת על הזמן... ברור שלא תמיד אפשר לעשות את זה... אני מוצאת את עצמי לפעמים 

 עצמי נסחפת...". אומרת שאקדיש למשימה מסוימת כך וכך דקות ובסוף... מצאתי את

 (.54, בת תמר)

ניתן לראות דוגמה מפורטת יותר לסיטואציה שמתארת תמר בראיון עמה, בראיון אחר, שהתקיים עם 

 (, שתיארה כיצד היא מנסה לשלוט על הזמן בתהליך של איתור וחיפוש מידע:47אוולין )

א החלטנו מי... עכשיו, "בעלי ואני החלטנו שנלך למופע סטנדאפ... אמרנו שנקנה כרטיסים... ל

יש כל מיני אפשרויות... אנחנו נורא אוהבים את שחר חסון וקובי מימון... אבל אתה יודע, יש 
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הרבה אופציות... יש מופעים בקאמל קומדי בר ובהרבה מקומות אחרים... אז אמרתי שאני 

דיברנו  עשר דקות, לא יותר... אקרא קצת המלצות, אברר מחירים... אז-אכנס בעבודה חמש

על זה ערב קודם ובכוונה אני לא בודקת לפני השינה, כי ידעתי שהכי יתאים מבחינת הזמן 

עשר -לעשות מחר בעבודה... מפה לשם, נכנסתי מתי שרציתי, תיכננתי להקדיש לזה גג חמש

דקות... ואחרי שהכנסתי את הפרטים של האשראי ובדקתי את המייל קלטתי שהייתי שם 

... אולי יותר... אז חרגתי, אמנם, אבל הגדרתי בכל זאת מסגרת זמן דקות 25משהו כמו 

 כללית".

 (.47)אוולין, בת 

שני הציטוטים מראים את הצורך לתחום מסגרת זמנים צרה ומוגדרת בכדי להתמודד עם שטף המידע. 

מדובר במסגרת זמנים צרה מאחר שהיא מסתכמת בצורך לשלוט על מתי יש לבצע משימות איתור וחיפוש מידע, 

 וכמה זמן להקדיש להן. 

מבוגרים התייחס לתהליך איסוף המידע. ה עם רובמעבר לשאלת הזמן, היבט נוסף שעלה מהראיונות  

כך, למשל, מרואיינים מבוגרים רבים טענו שהם מחליטים באופן מודע אם להיכנס למקור מידע או לא להיכנס 

"כשאני מחפש משהו בגוגל,  אליו, ללחוץ על קישור או לא ללחוץ ועוד. ניתן לראות זאת בציטוטים כדוגמת אלה:

(, "הרבה פעמים מציעים לי כל מיני 53)דוד,  ס... שום דבר לא קורה לבד"אני מחליט לאיזה קישור להיכנ

(, "אנחנו מוצפים 49)גבי,  קישורים או כתבות כאלה... אני לא נכנס רק כי מציעים לי... אני שולט לאן להיכנס"

(, "קיבלתי 54)תמר,  בגירויים של מידע מכל מיני כיוונים וצריך לעשות סדר ולהחליט בדיוק לאן נכנסים ולמה"

עכשיו במייל משהו שמציעים לי לקרוא... נניח כתבה מאתר שאני מנויה אליו או כל דבר אחר... בסופו של דבר 

 (. 47)רונית,  החלטה שלי אם להיכנס"

התפיסה של המרואיינים המבוגרים, כפי שניתן לראות מן הציטוטים הללו, היא כי יש צורך לשלוט על  

ש להחליט לאיזה קישורים יש להכנס ובכלל, האם לצרוך את המידע הזה או לא. בדומה תהליך חיפוש המידע. י

להיבט הזמן, גם כאן מדובר בתפיסה צרה מאחר שהיא מבקשת, כמו במקרים קודמים, להציב גבולות ברורים 

טות באשר להתמודדות עם עומס המידע. המבוגרים מדגישים את הצורך להכניס לתוך גבולות ברורים את ההחל

 מתי לצרוך, איך לצרוך והאם לצרוך.
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 כיצד התפיסה הצרה מסייעת למבוגרים לממש הזדמנויות?

איונות השונים עם מבוגרים נועדה, לתפיסתם, כדי לנצל הזדמנויות שהם וב הרהשליטה במידע, כפי שעלתה בר

י לצרוך את המידע וכמה לתזמן מת –ניסו להשיג. השליטה במידע נועדה, בראש ובראשונה, להשיג שליטה בזמן 

זמן להקדיש לצריכת המידע. ניתן לראות דוגמה לאופן שבו שליטה על המידע מובילה לניצול זמן בצורה טובה 

 (:47יותר, כפי שעלה בראיון עם רונית )

"שמעתי בבוקר שהיה פיגוע דקירה בחברון... זו אקטואליה, זה מעניין אותי... שמעתי את זה 

שיו, יש לי בדרך כלל לו"ז בעבודה... סדר יום מסוים, דברים לעשות... אם מחברה בעבודה... עכ

אני אעזוב את הכל ואתחיל עכשיו לבדוק מה קרה, זה משבש... אז אני אחליט שאני קוראת 

על זה יותר מאוחר... אולי אפילו גם יהיה עוד מידע... אני לא אכנס מיד לידיעות... יש לי את 

בודה, אז אני אעשה את זה אז... ככה אני מנצלת את הזמן שלי בצורה הרגעים היותר פנויים בע

 יותר טובה... אני יותר יעילה".

 (.47)רונית, בת 

בציטוט שלעיל, רונית מתארת תהליך שבה היא נתקלת במידע חדש בצורה בלתי צפויה ומיד מתחילה 

, לדבריה, כדי להביא לשליטה את התהליך של לנסות לשלוט במתי היא תצרוך אותו. השליטה הזאת נעשית

בזמן, להיות יותר יעילה בעבודה ולנצל את הזמן בצורה יותר יעילה. היא לא נועדה למטרות אחרות, במקרה 

הזה, אלא כדי לנצל את ההזדמנות של הזמן. בעוד שהציטוט של רונית מתאר סיטואציה שהתרחשה במהלך 

מן, ניתן היה לראות את החיבור בין שליטה על המידע עבודה, סביבה שעשויה להיות יותר לחוצה מבחינת ז

לניצול זמן בצורה יעילה גם במרחב הביתי, בסיטואציות שאינן לחוצות בזמן. בדיון בציר הרוחב, הזכירה שושנה 

(, סיטואציה שבה היא מקבלת למייל שלה מתכונים, אך היא שומרת לעצמה את ההחלטה מתי להיכנס. 55)

 יא פירטה את הסיבה לכך:בהמשך הציטוט שלה, ה

"אפילו אם אני בבית... אפילו אם אין לי כרגע שום דבר לחוץ לעשות... אני יודעת כמה זו יכולה 

להיות משאבת זמן... להתחיל עכשיו להיכנס לאתר הזה ולאתר ההוא... ולהסתכל על 

כנס למידע הזה המתכונים ו... ככה הזמן עובר כמו כלום... אז אני עדיין רוצה להחליט מתי להי

 שקיבלתי עכשיו במייל...המתכונים במקרה הזה... בזמן שנוח לי".

 (.55)שושנה, בת 
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כלומר, גם כאשר היא נמצאת בביתה, כשהסיטואציה, לכאורה, לא לחוצה, שושנה מבקשת לשלוט על 

ביותר. הציטוט של שושנה, המידע, על מתי לצרוך אותו ואיך לצרוך אותו, כדי לנצל את הזמן בצורה היעילה 

מול זה של רונית, מראה כי השליטה על המידע כדי לנצל הזדמנות לנצל את הזמן בצורה טובה יותר, היא לא 

רק תוצאה של התמודדות המרואיינים המבוגרים עם סביבת זמן לחוצה, אלא האופן שבו הם מסתכלים על 

 אמצעות שליטה על זרימת המידע ותזמונו.סביבת הזמן שלהם, ומבקשים לנצל אותה בצורה יעילה ב

המבוגרים, לסייע להם רוב השליטה על המידע, לפי מה שעלה בראיונות השונים, גם באה, לתפיסת  

"בדיוק עכשיו, תוך כדי שאתה  ( היא הדגימה:54לנצל את ההזדמנות לחוות רגשות חיוביים. בראיון עם תמר )

ות לנייד... אני לא בטוחה אפילו ששמתי לב מה כתוב... בכל מקרה משוחח איתי, אני רואה שקיבלתי מבזק חדש

לא הייתי נכנסת... אני אוהבת להיכנס לזה כשנוח... ואז אני יודעת שאני רגועה... שאני קוראת כשטוב לי". 

בראיון עם  כלומר, השליטה במתי לצרוך את המידע נועדה במקרה של תמר גם כדי שהיא תחווה רגש חיובי.

( היא הדגימה כיצד השליטה ההחלטה איזה מידע לצרוך ובאיזו צורה מסייעת לה לחוש רגשות 43שרה )

 חיוביים:

"יש לי תחביב... נקרא לו שריטה... אני מתעניינת מאוד במיסטיקה... לא מאמינה בזה... לא 

חושבת שזה קובע גורלות... אבל מאוד מעניין אותי לקרוא את כל התחומים הרוחניקים האלה, 

כמו מיסטיקה ואסטרולוגיה... כשאני קוראת על זה, מאוד חשוב לי להיות בשליטה ולהחליט 

איפה לקרוא... אני מקבלת המון מיילים בנושא, אבל אני מחליטה למה להיכנס ולמה לא... גם 

בפורומים שאני חברה מציעים המון דברים... יש המון קישורים, אבל זו החלטה שלי... אני 

ראה לי מתאים... במובן מסוים זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי... זה נותן לי נכנסת למה שנ

הרגשה טובה... אני מרגישה שאני בשליטה... אני מרגישה שאני צורכת את זה בצורה חכמה... 

 זה עושה לי טוב, כן... ממש ככה".

 (.43, בת שרה)

אמצת של מידע כדבר שצריך ההרגשה הטובה ששרה מתארת, היא תוצאה של ההגדרה הצרה שהיא מ

לשלוט בו, ולא מעבר. היא מציינת כי בזכות השליטה הזאת היא מרגישה טוב. למרות שניתן היה לקשור את 

התחושה החיובית ששרה מרגישה דווקא עם התחושה שלה שמדובר בתחומים שאין להם לגיטימציה מדעית, 

באיזו צורה, בא לידי ביטוי גם בנושאים אחרים. הקשר שבין שליטה במידע, דרך ההחלטה איזה מידע לצרוך ו

( הוא הזכיר את הקשר שבין שליטה במידע לרגשות חיוביים דרך דוגמה מסיטואציה 49למשל, בראיון עם גבי )

שקרתה בעבודתו: "היינו צריכים לשכור קבלן כדי לבצע איזו עבודה... אז אני מחפש עליו מידע ואני זה שמחליט 
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לא... ואיפה לחפש את ההמלצות... אני מרגיש טוב עם זה... זה משהו שחשוב לי". רונית  מה לקרוא עליו ומה

"חשוב לי להיות  ( תיארה את הקשר בין שליטה על מידע לרגשות חיוביים כקשר כללי, ולא תלוי נושא:47)

את זה... כי  בשליטה על מה שאני עושה... חשוב לי להיות זו שמחליטה מה לקרוא, מתי לקרוא... איך לעשות

אז בסך הכל כל מה שאני עושה מלווה בתחושה טובה... אני נהנית... אני צוחקת". כלומר, לאו דווקא מדובר 

בקשר שבא לידי ביטוי סביב נושאים מסוימים, אלא באופן כללי מתאר תהליכים של איתור וחיפוש מידע בקרב 

 מבוגרים.

 

 ם?מאילו סיכונים שבתפיסות הרחבות חששו המבוגרי

 רובםאל מול ההזדמנויות שביקשו המבוגרים לממש כתוצאה מהתפיסה הצרה שלהם של השליטה במידע, 

חששו כי המצב ההפוך, תפיסה רחבה שכוללת אי שליטה במידה, תסכן אותם. הסיכון שהם חששו ממנו הוא 

להודעות שמתקבלות ( היא הדגימה את החשש הזה, בהתייחסות 47שהמידע יהיה פחות טוב. בראיון עם רונית )

 בדחיפה בטלפון הנייד:

"בסלולר שלי אני כל הזמן מקבלת התראות. התראות על גבי התראות... כל הזמן בום, בום, 

בום... פיגוע דקירה פה, חבר העלה סיפור... אפילו ספורט קופץ לי שם... כל הזמן מציעים לי, 

ה לא בהכרח מה שאותי הכי מעניין במרכאות כמובן, לקרוא עוד משהו, להיכנס לעוד משהו... ז

או מה שאני חושבת שהוא הכי טוב או הכי כדאי לקרוא עכשיו... אלה שיקולים שהם לא שלי... 

הם מגיעים מהצד של האפליקציה שבוחרת לשלוח לי אותם... אם אני לא אהיה זאת שמחליטה 

תראות, אלא משהו למה להיכנס... וזה בכלל לא חייב להיות משהו מהדברים ששולחים לי בה

שאני בוחרת מיוזמתי... אם אני לא אהיה זו שמחליטה, אני חוששת לצערי שהמידע שאני 

 אקבל יהיה פחות טוב".

 (.47)רונית, בת 

המצב שמתארת רונית, הוא מצב של חוסר שליטה שהיא מנסה להימנע ממנו. מצב שבו היא מקבלת 

התראות רבות בטלפון הנייד ונדרשת להחלטה מידית אם ללחוץ עליהן או לא. היא מתארת את החשש שאם 

ראות היא לא תשלוט על ההחלטה למה להיכנס, המידע שהיא תקבל יהיה פחות טוב. היא מתייחסת לכל ההת

שמתקבלות בדחיפה לטלפון הנייד כמשהו שיכול לפגוע בטיב המידע שהיא מקבלת ולכן היא משתדלת להימנע 

( תיארה בראיון אחר מצב דומה, רק הפעם במחשב ולא בטלפון הנייד: "אני נכנסת עכשיו לקרוא 55מכך. שושנה )
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עצמי למה להיכנס, אני חושבת חדשות... מלא מבזקים קופצים וכותרות בולטות... אם אני לא אבחר ב

  ( התייחס לדוגמה נוספת הקשורה לשימוש במנועי חיפוש:51שהחדשות שאני אקרא יהיו פחות טובות". אריק )

"רציתי לחפש מידע על ניירות ערך. משהו שקשור לתיק השקעות שלי... הקשתי בגוגל מילת 

להיכנס... אם אני לא אהיה זה שבוחר, ונניח אלך חיפוש. עכשיו, אני צריך לבחור טוב טוב למה 

 לפי הסדר שזה מוצג בפני בתוצאות, אז מידע שלפיו אני אמור להשקיע כסף יהיה לא טוב".

 (.51, בן אריק)

כלומר, בכל הדוגמאות האחרונות ניתן לראות שהיעדר השליטה על ההחלטה למה להיכנס ולמה לא, 

חשש גדול בעיני המבוגרים. הם חוששים ממצב שבו אם ההחלטה לא תהיה איזה מידע לצרוך ואיזה לא, מהווה 

מידע שעליו הם מבססים החלטות כלכליות או אפילו  –טוב  פחותלגמרי שלהם, בשליטה שלהם, המידע יהיה 

 מידע שלפיו הם מבססים את הידע האקטואלי שלהם.

וגרים חשש מפני פגיעה ביכולת מרואיינים המבהכמעט כל יצרה בקרב באופן דומה, היעדר השליטה  

(, שהדגימה קודם לכן כיצד היא שולטת על 55מבזבוז זמן. שושנה ) –שלהם לנהל את הזמן בצורה יעילה 

ההחלטה לאיזה מתכון שהיא מקבלת במייל להיכנס ומתי, נתנה דוגמה למצב של היעדר שליטה שהיא מנסה 

ור למתכון במייל מיד כשקיבלתי אותו. לחצתי על להימנע ממנו: "אני זוכרת פעם אחת שפתחתי איזה קיש

הקישורים, קראתי ואז גיליתי שבזבזתי יותר מדי זמן שתכננתי למשהו אחר". עבור שושנה ועבור מרואיינים 

מבוגרים רבים, היעדר שליטה גרמה לסיכון שהם ניסו להימנע ממנו, של פגיעה בזמן. לכן, הם תפסו באופן צר 

ששם דגש על שליטה, ולא גם על מעקב אחרי האופן שבו המידע זורם לעברם ומנסה  את נושא זרימת המידע,

להוביל אותם למקומות שונים. עבורם, אותה זרימה אחר המידע היתה חיסרון, דבר שיכול להוביל לסיכון של 

 (:53בזבוז זמן, כפי שהסביר גם דוד )

כולים למצוא כל תשובה בגוגל אנחנו י –"אני רואה אנשים, בעיקר צעירים, שאומרים לעצמם 

או בפייסבוק ואנחנו נכנסים ומה שנקבל אנחנו מרוצים... אני חושב שזה דווקא מסוכן. ללכת 

למה שמציעים לך, להיכנס למה שקודם, למה שמושך, רק יכול לגרום לך לחפש מידע לנצח... 

ת והמחשב יכול זה גוזל המון זמן... רק אתה יודע מה הדרך הנכונה ומה התשובות המתאימו

לעזור, אבל הוא לא מחליף אותך... אם נלך באופן עיוור על הדרך שהמחשב מציע וממיין, כמו 

 למשל בתוצאות בגוגל, אז נבלה המון זמן בחיפוש אחרי תשובות, וחבל".

 (.53)דוד, בן 
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בני נוער כיצד המבוגרים ובני הנוער מנוגדים זה לזה בתפיסותיהם. את האופן שבו  דבריודוד תיאר ב

והמבוגרים הצעירים תופסים את הזרימה עם המידע כמשהו שמקנה להם גמישות ומידע טוב יותר, לעומת 

 המבוגרים, שחוששים מהיעדר שליטה, שפירושה זרימה, וממצב שבו זה יסכן אותם בפגיעה במידע ובזבוז זמן.

כתוצאה מהיעדר שליטה, הוא התסכול. המבוגרים ביקשו להימנע ממנו, מרבית לבסוף, הסיכון הנוסף ש 

ניתן לקשור את התסכול לשני החששות הקודמים וניתן להתייחס אליו באופן עצמאי. התסכול הוא סוג של רגש 

( התייחס אליו כאחת התוצאות 50שלילי. הוא היה יכול להיות קשור לשני החששות הקודמים. כך, למשל, אריה )

"אם אני סתם נכנס לתוצאות בגוגל ולא משקיע מחשבה במה להיכנס...  של היעדר שליטה ומידע פחות טוב:

ולא מחליט. אז אני בטח אהיה מאוד מתוסכל כי המידע לא טוב". כלומר, אין שליטה, כתוצאה מכך אין מידע 

( התייחס לתסכול כתוצאה של בזבוז זמן: "הייתי במיטה עם 49טוב והתסכול נובע מהתוצאה של התהליך. גבי )

ד והסתכלתי בכל ההתראות שנשלחות באופן אוטומטי... אחרי כמעט חצי שעה קלטתי כמה זמן שרפתי... הניי

זה היה מתסכל מאוד". גם כאן, התסכול הוא תוצאה, הפעם של בזבוז זמן, שנולדה מהיעדר השליטה. אבל 

 (:42י שהדגימה אלה )תסכול, כאמור, היה גם סיכון ישיר להיעדר שליטה, שממנו ביקשו מבוגרים להימנע, כפ

"אני במובן מסוים מצפה מעצמי לדעת מה שאני עושה... להיות בקיאה בדברים, בתהליכים, 

באיך דברים עובדים... לדעת לארגן ולעשות סדר... אז זה נכון גם לגבי האופן שבו אני מחפשת 

מדתי עם מידע... אני מרגישה שכבן אדם מבוגר אמורים להיות לי יותר כישורים. דברים של

החיים, שהתנסיתי בהם... אז במובן מסוים... אני חוששת להתברדק. אני חוששת שאם אני לא 

אהיה בשליטה על הדברים, אני ארגיש רע עם עצמי... אני אהיה מתוסכלת. שאני לא זו 

 שמחליטה לאן להיכנס או מה לעשות".

 (.42)אלה, בת 

נחשפים למידע לא טוב או מבזבזים את הזמן.  כלומר, התסכול לא חייב לנבוע רק מכך שהמבוגרים

התסכול יכול להיות, כפי שאלה העלתה, פשוט תוצאה ישירה של היעדר השליטה. תוצאה ישירה של לא לפעול 

 לפי התפיסה הצרה שקובעת שמידע הוא דבר שצריך לשלוט עליו, כפי שטענו המרואיינים המבוגרים. 

 

 בה שמתאפיינת בזרימה עם המידעבני נוער ומבוגרים צעירים: תפיסה רח

בני הנוער היתה תפיסה רחבה יותר של התמודדות עם תהליך איסוף המידע, שלא כללה הצבת מרבית מנגד, ל

המבוגרים הצעירים היתה דומה מאוד לזו של בני מרבית גבולות מן הסוג שהמבוגרים הציבו. גם התפיסה של 

 יוצג עבור שתי הקבוצות יחד. הנוער, ולכן הדיון בתפיסות הרחבות בהקשר זה
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כך, למשל, בכל הנוגע לשאלת התזמון. בעוד שהמבוגרים הסתכלו על התזמון של צריכת המידע כמרכיב 

חשוב, שיש לשלוט עליו, מסגרת הזמן שבני נוער והמבוגרים הצעירים הציבו למשימות החיפוש היתה רחבה 

בכך שעבורם לא היה צורך להציב גבולות למשימת יותר. ההתייחסות הרחבה להיבט הזמן באה לידי ביטוי 

החיפוש. טענה שחזרה בחלק גדול מהראיונות היתה שכאשר נתקלים במידע או בהזדמנות למידע, אין הכרח 

 (:16לקבוע מתי הם יצרכו אותו, כפי שניתן לראות בציטוט הבא של רונן )

ש עכשיו משחק וקבוצה אחת "יש בטלפון הרי את ההתראות האלה שקופצות מדי פעם... נניח י

הבקיעה גול, אז האפליקציות ישר... שולחות התראה כזאת שאנשים יידעו, אם הם לא צופים 

במשחק... זה לא רק על משחקים... זה יכול להיות נניח עכשיו בחדשות או באינסטגרם 

אם  כשמישהו עושה משהו... אז כשאני מקבל התראה כזאת, אני נכנס אם זה מעניין אותי...

זה מעניין, אז יפה... לא מעניין, לא צריך... אני לא חושב שצריך, שאני אומר לעצמי, עכשיו יש 

לי זמן לזה או עכשיו אין לי זמן לזה... זה לא משנה לי... יש משהו, אז אני כנראה אכנס באותו 

 הרגע".

 (.16ן, בן ונ)ר

אפליקציות שונות, כסיטואציות שבהן הוא נתקל במידע רונן מתאר בציטוט שלו הודעות בדחיפה של 

בצורה לא מתוכננת. בשונה מהראיונות עם המבוגרים, שהסבירו לגבי אירועים מן הסוג הזה כי הם יעדיפו לתזמן 

אותם למועד שנוח להם, עבור רונן, ובני נוער ומבוגרים צעירים אחרים, האופן שבו הוא מגדיר את דרכי 

המידע, בזווית של התזמון, גמישה יותר. הוא יכול להיכנס באותו רגע, יכול שלא, וכפי  ההתמודדות שלו עם

 "זה לא משנה לי".  שהוא אומר:

או לצרוך את המידע "כאן ועכשיו". בני  חשוב להדגיש שלא תמיד היה מדובר בתפיסה של "מידיות" 

המידע באופן מידי, על אף שחלק מהם כן טענו נוער ומבוגרים צעירים לא טענו באופן גורף כי יש לצרוך את 

"כשאני מקבל התראה מאיזו אפליקציה, אז לדעתי צריך  זאת, כפי שניתן לראות למשל בציטוטים הבאים:

(, "אם אני באתר חדשות ונתקלתי באיזו כתבה שהיא נראית לי מעניינת, 27)זיו,  להיכנס מיד, אחרת שוכחים"

(, "מידע זה משהו 23)מריה,  ... זה לא יהיה שם אחר ומי יודע איפה אני אהיה"אז ברור שאכנס אליה באותו רגע

(, "אם קפץ לי פתאום משהו, אז אני אבדוק מה זה באותו הרגע... 17)דניאל,  שחשוב להיכנס אליו באותו הרגע"

 . (17גם אם אני אכנס שוב אחר כך... אבל באותו רגע אני אבדוק בוודאות... זה חשוב" )שני, בת 

בשונה מהמבוגרים, שם היתה תפיסת גבולות ברורה שצריך לשלוט על התזמון שבו צורכים את המידע,  

אצל בני הנוער ומבוגרים הצעירים הגבולות היו רחבים יותר. חלק קטן מהם שמו דגש, כפי שניתן לראות 
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רביתם הרחיבו את הגבולות תזמון מידי. אך יחד עם זאת, מ –בציטוטים האחרונים, על צריכה מידית של המידע 

"מידע זה לא משהו שתוחמים אותו בזמן... או מחליטים כמה זמן... אי אפשר  (:17וטענו, כדבריה של מיה )

באמת לעשות את זה... לפעמים יש לנו את האפשרות להחליט מתי וכמה זמן, אבל לרוב זה פשוט קורה כי 

ות רחבה לתהליך איסוף המידע שלא מנסה לתחום אותו המידע פשוט שם". כפי שניתן לראות, מדובר בהתייחס

 צריכה שלו.תהליך הולשלוט על ההיבטים הקשורים ב

גם הזמן שמוקדש לצריכת המידע זכה להתייחסות רחבה בקרב בני הנוער והמבוגרים הצעירים. הם  

ע. היו שטענו כי משך הזמן שמקדישים למשימת איתור וחיפוש מיד להגביל אתטענו שלא ניתן, ואף לא רצוי, 

לעיתים המשימה תסתיים עקב מגבלת זמן חיצונית, כמו למשל שיעור שהסתיים, פגישה שמתחילה, שיחת טלפון 

שהתקבלה ועוד, אבל הטענה הגורפת הייתה שלא צריך ואף לא ניתן לשלוט על התהליך. ניתן לראות התייחסות 

 חת מצד המבוגרים הצעירים:רחבה שכזו באמצעות שתי דוגמאות. אחת מצד בני הנוער וא

"אני יושבת עכשיו להכין שיעורי בית שקיבלנו בבית הספר... לכתוב סיכום על נושא מסוים... 

עבודה על נושא שקיבלנו. אני מתחילה לחפש מידע כשאני מתיישבת לכתוב על זה... אני לא 

אני אסיים אחרי  יכול להגיד לעצמי, טוב, יש לך עכשיו שעה או חצי שעה או רבע שעה... ואם

מה אז? או אם אני אגיד רבע שעה ואחרי רבע שעה אין לי הרבה? המשימה... היא  חמש דקות?

 לסיים את התהליך ואי אפשר באמת לשלוט על כמה זמן זה ייקח".

 (.15)גאיה, בת 

 גאיה מתארת בדוגמה שלה מצב שהיא היא ניצבת בפני משימת איתור וחיפוש מידע מתוכננת. כזו שהיא

יודעת עליה מראש ולא נתקלה בה במקרה. למרות שמדובר במשימה מתוכננת וידועה, מבחינתה, לא מדובר 

 במשהו שצריך לתחום אותו בזמן, אלא להשאיר אותו רחב. 

של היתקלות במידע באופן  –הדוגמה השניה, שמגיעה מהמבוגרים הצעירים, מתארת סיטואציה שונה  

 בלתי מכוון ומתוכנן:

מחשב ועשיתי משהו לעבודה... ומדי פעם אתה יודע איך זה... מציצים פה, מציצים "הייתי ב

שם... נתקלתי בכל מיני כתבות שרציתי לקרוא... לא תיכננתי את זה... רציתי לעבוד על הדבר 

הזה לעבודה שעשיתי... אבל פתאום נתקלתי במקרה בכתבה שרציתי לקרוא או במידע על 

ות ותמיד מחפשת... אז התחלתי להתעסק בזה והמשכתי... אני לא דיאטה... כי אני רוצה לעש
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טוב, יש ככה וככה דקות או זה לא הזמן לעשות את זה עכשיו... בשלב מסוים  –אומרת לעצמי 

 זה נגמר וחזרתי לעשות את מה שעשיתי קודם".

 (.27)סמדר, בת 

במקרה של סמדר, החשיפה למידע היתה פתאומית ולא מתוכננת. באמצע עיסוק במשימה אחרת היא 

החלה לגלוש באתרי חדשות ופנאי ואז נתקלה, בלי לתכנן, במידע שעניין אותה וגרם לה לרצות להמשיך לצרוך 

את האופן שבו היא אותו. גם במקרה זה, היא לא הרגישה את הצורך לשלוט על הזמן, להגביל את עצמה ולהצר 

מתמודדת עם המידע )מבחינת הזמן(, אלא תפסה את הסיטואציה בצורה יותר רחבה ומקלה מבחינת 

 ההתמודדות שלה עם המידע. 

התפיסה הרחבה של התמודדות עם מידע, בהיבט של תזמון משך הזמן שצורכים את המידע, באה לידי  

"אם אני  צעירים, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות: ביטוי גם בראיונות נוספים עם בני נוער ומבוגרים

המשימה שלי היא למצוא את מה שחיפשתי והמשימה שלי  מחפשת עכשיו משהו, למה שאגביל את עצמי בזמן?

 (, "אני לא חושב על הזמן שלוקח לי לחפש משהו... זה לא חשוב מבחינתי"27)רוני,  לא תסתיים עד שאמצע"

(, "גם אם הייתי רוצה להגביל 14)תומר,  דע זה לא משהו שאפשר וצריך להגביל בזמן"(, "חיפוש מי15)דורון, 

את החיפוש שאני עושה בזמן, זה לא אפשרי... זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט עליו... אולי אפילו זה לא 

לי הודעה (, "אני עכשיו עושה משהו ופתאום חברה שלחה 23)אושרית,  משהו שאנחנו צריכים לשלוט עליו"

בוואטסאפ, שקפצה לי... בעין... ואנחנו מדברות על משהו שאנחנו צריכות... אז זה ייקח כמה שזה ייקח" )גוני, 

(, "גלשתי וחיפשתי משהו וקפץ לי פתאום סרטון ביוטיוב... התחלתי לצפות בו... ואז בסוף המשכתי לעוד 16

 (.26)אייל,  אחד... לא יודע כמה זה לוקח"

שבו בני נוער ומבוגרים צעירים ביטאו התייחסות רחבה וגמישה יותר נגע בתהליך איסוף  היבט נוסף 

המידע. בעוד שמבוגרים הפגינו צורך בהגדרת תהליך מסודר ושיטתי של איסוף המידע, בקרב בני הנוער 

לראותו  ( כ"לזרום עם המידע" באופן שניתן16והמבוגרים הצעירים זוהה דפוס מחשבה שהוגדר על ידי רונן )

אותו כתלוי באלגוריתם של מנועי חיפוש והארכיטקטורה של האתרים והאפליקציות. כפי שניתן היה לראות 

בציטוטים קודמים, בני הנוער והמבוגרים הצעירים הזכירו מקורות מידע שמאופיינים בכך שהם "פשוט 

דיים, רשתות חברתיות, ערוצי קופצים" ו"מופיעים". מקורות כמו הודעות מידיות, למשל בשירותי מסרים מי

יוטיוב או אפליקציות בטלפון הנייד. הם תיארו מצבים שבהם הם פשוט עוקבים אחרי המידע שהם נחשפים 

באופן וולנטרי, כפי שניתן  אליו, בצורה שאוספת את המידע ש"נדחף" אליהם בדרך ופחות מנסה "למשוך"

 לראות בציטוט הבא:
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לי התראות בכל מיני נושאים... ספורט למשל... אבל לא  "יש לי כמה אפליקציות שמקפיצות

רק ספורט... זה חלק מרכזי מאיך שאני נחשף הרבה למידע... כמובן שלפעמים אני גם מחפש 

ביוזמתי, אבל חלק גדול מהמידע שאני נחשף אליו זה מידע שפתאום קופץ לי או מופיע ואני 

 ".לי... אני פשוט זורם עם מה שאני מקבל מומשתמש בו

 (.16, בן ונן)ר

רונן מדגים בדבריו את מה שבני נוער ומבוגרים צעירים רבים ביטאו בתפיסה הרחבה שלהם של 

עם מה שהם מקבלים. מרואיינים רבים משתי הקבוצות הללו תיארו תפיסה  "זורמים" –ההתמודדות עם המידע 

רה, או לדבריהם "קופץ/מופיע", של הגלישה שבה הם עוברים מנקודה לנקודה, צורכים כל פרט מידע שנק

בדרכם וממשיכים הלאה. הם גם הדגישו שהם עוקבים אחרי המידע שמופיע להם ונכנסים למקורות לא 

 מוגדרים מראש שנקרים בדרכם בתהליך החיפוש, כפי שניתן לראות בציטוט הבא:

נו "חלק גדול מהתהליך של החשיפה למידע הוא מצב שבו אנחנו נתקלים במידע שלא חשב

במטרה להתעדכן בחדשות, אבל פתאום ראיתי פרסומת  Ynet-שנתקל בו... אז נכנסתי ל

לחופשה בכריתים והמחיר נראה לי אחלה... אז ברור שאני אכנס... זה חלק מהעניין... זה חלק 

מהדרך שבה אנחנו צורכים מידע... למי לא קרה שכאב לו הראש והוא נכנס לגוגל ועל הדרך גם 

לק מהתהליך שאנחנו עוברים כשאנחנו בעיות אחרות שהוא סובל מהם... זה ח 300איבחן 

לא מתוכנן שקורה  80%מתוכנן יש  20%מחפשים מידע... זה אפילו חלק מרכזי בו... על כל 

 בדרך".

 (.28)טל, בן 

טל, ומרואיינים רבים הן מקבוצת בני הנוער והן מקבוצת המבוגרים הצעירים, מדגימים בדבריהם את 

ידע, דרך המוטיב של "זרימה". בשונה מהמבוגרים, שניסו לייצר ההתיחסות הרחבה שלהם לתהליך איסוף המ

תפיסה מוגדרת וצרה של שליטה, סדר ומובנות, טל בדבריו מרחיב את היריעה גם לסיטואציות שבהן נתקלים 

במידע באופן מקרי, לעיתים משנים את כוונת החיפוש המקורית, צורכים מידע מסוג אחר ומתקדמים באופן 

 מה, בשונה מהאופן שבו תפסו המבוגרים את התהליך.שהוא מכוון משי

באופן ממוקד יותר, בני נוער ומבוגרים צעירים התייחסו למגוון רחב של פעולות ככאלה שמאפשרות  

להם "לזרום עם המידע", בלי לקחת יותר מדי תפקיד אקטיבי בתהליך החיפוש, באופן גמיש יותר שמאפשר 

התייחסות שכזו, הם מעידים, מאפשרת להם להתאים את עצמם להם חשיפה למידע לא מוגדר מראש. 
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טענה כי "אני  15-להזדמנויות רבות יותר לקבל מידע מגוון שעשוי להיות רלוונטי עבורם. כך, למשל, שירה בת ה

לא משנה אף פעם את הזרימה של המידע... ככה אני מחפשת... אני לא מתעלמת מהתראות שפתאום מופיעות 

(, הוסיפה: "אני תמיד זורמת עם 15, גם אם זה תוך כדי שאני עושה משהו אחר...". גאיה )לי באפליקציות

התוצאות הראשונות, כי יש סיבה שזה מופיע למעלה וגם בדרך כלל זה הכי טוב... אני גם לא מגלגלת את הדף 

(, 25חה עם עוז )יותר מדי למטה... יש סיבה שמשהו למעלה ומשהו למטה, אז אני ממשיכה עם מה שטוב". בשי

הוא הוסיף: "כשאנחנו מחפשים אחרי משהו, יש לנו משהו מסוים בראש. לזרום אחרי מה שמקבלים זה לשמור 

על ראש פתוח". במילים אחרות הוא מדבר על הצורך להרחיב את ההתפיסה של ההתמודדות עם מידע ולכלול 

 בה יותר ויותר דברים.

 

 לממש הזדמנויות? ולמבוגרים צעירים נוערכיצד התפיסה הרחבה מסייעת לבני 

מביאה למימוש ההזדמנות למידע נתפסה ככזו הניתן היה לראות כיצד התפיסה הרחבה של זרימה עם המידע 

ראיונות עם בני נוער ומבוגרים צעירים. כך, למשל, כחלק מהדיון בהתראות ש"קופצות" כמעט כל הטוב יותר ב

בדחיפה באופן מידי,  יאר את התהליך שבו הוא נכנס להתראות ש"קופצות"(, שת16בדחיפה ולדבריו של רונן )

"אני יודע שאני יכול  בהמשך דבריו הוא הדגים כיצד התפיסה הרחבה שלו מבקשת לעזור לו לנצל הזדמנות:

להשיג מידע הרבה יותר טוב ככה... בגלל שהכל שם... והדברים שחשובים קופצים". כלומר, התפיסה הרחבה 

ן, ושל בני הנוער בכלליות, שלפיה יש לעקוב על הזרימה של המידע ולצרוך את פריטי המידע שנקרים של רונ

בדרך נועדה כדי להגיע למידע הטוב יותר. כך הם סבורים שהם יגיעו למידע טוב יותר וכפי שמציין רונן, "הכל 

 שם". 

עם המידע, לעקוב אחרי מה שנקרה גם בני נוער וגם מבוגרים צעירים טענו בראיונות השונים כי לזרום  

( היא טענה 23בדרכם, לעיתים באופן פסיבי, הוא יתרון שעוזר להם להגיע למידע טוב יותר. בראיון עם מריה )

כי "כשאני מחפשת משהו, אז חוץ מללחוץ על הקישור... להכניס מילת מפתח... אני... מסתכלת על מה שעל 

עים לי וסומכת על זה... זאת הדרך הכי טובה להגיע למידע הכי טוב... המסך ונכנסת... אני מקבלת את מה שמצי

לזרום עם מה שמופיע". כלומר, העובדה שהם אוספים את פריטי המידע שנקרים בדרך ולא מנסים לסטות 

היא זו שעוזרת להם, לתפיסתם, לנצל בצורה טובה יותר את ההזדמנות למידע טוב.  –ממנה או להימנע מהם 

"ללכת בדיוק בדרך שהמידע זורם בה... זה מה שמביא אותי לתוצאות הכי  ( היא אף הוסיפה:14יעל )בראיון עם 

טובות". בציטוט שלה, יעל מסכמת את מה שהוזכר קודם, לכדי הקביעה שהדרך הטובה ביותר להגיע לתוצאות 

 הטובות ביותר היא זרימה אחרי האופן שבו המידע מוצג ומאורגן בפני הגולש. 
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ף לכך, בהמשך לתיאור התפיסה של בני הנוער והמבוגרים הצעירים ככזו שתלויה באלגוריתם בנוס 

הן בני הנוער והמבוגרים הצעירים תיארו מצבים שבהם האופן שבו פועל  ,ובארכיטקטורה של האתרים

שעלה זהו האופן שיכתיב את המידע שהם צורכים. גם במקרה זה, ניתן לטעון לפי מה  –האלגוריתם של האתר 

או במידה מסויימת תלויי אלגוריתם, בוחרים במצבים לעיתים הם הוא שבראיונות השונים עם בני הנוער 

 (.17ו, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה לדיאלוג מתוך ראיון עם שני )ילא יםתמסרמ

 "מתי את משתמשת במחשב ולאילו מטרות?". מראיין:

שאני מקבלת בבית הספר ולפעמים יש אתר נחמד עם שני: "לפעמים לשיעורי בית ולמשימות 

 כל מיני כתבות ודברים מסביב לעולם... אני קוראת גם שם".

 מראיין: "איזה אתר?".

 "אני לא זוכרת את השם שלו". שני:

 מה את עושה?". מראיין: "איך את מגיעה אליו?

וטומטי עם עוד שבעה שני: "אני לוחצת על ]האייקון של[ האינטרנט וזה פשוט מופיע באופן א

ריבועים של אתרים אחרים... שאני גולשת בהם הרבה... אני לא צריכה לזכור את השם 

 שלו. זה מופיע אוטומטית ואני פשוט משתמשת בו".

 מראיין: "ואם הריבוע הזה ייעלם?".

 "אני לא אזכור את השם שלו". שני:

 מראיין: "ו...?". 

 יד... אני מנחשת"."הוא יילך לאיבוד... כנראה לתמ שני:

 מראיין: "זה לא מפריע לך?". 

שני: "לא, כי יכול להיות שזה אפילו יעזור לי למצוא דברים אחרים ואז למצוא דברים יותר 

 טובים ומעניינים".

 (.17)שני, בת 

במהלך השיחה עם שני, היא תיארה מקור מידע, אתר, שהיא אפילו לא ידעה לציין את שמו, אבל ידעה 

יא מסתמכת עליו רבות ואוהבת את המידע שנמצא בו. האופן שבו היא משתמשת באתר היה כמעט להגיד שה
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אוטומטי. היא פותחת את הדפדפן, מאחר שהיא משתמשת בו בתדירות גבוהה, אז הוא מופיע לה ברשימת 

ו האתרים שהיא משתמשת בהם הכי הרבה והיא פשוט לוחצת עליו. היא לא זוכרת את שמו, לא שומרת אות

במועדפים ופשוט לוחצת על הקישור שמופיע לה. אבל יחד עם זאת, למרות התלות הזאת באלגוריתם, או ליתר 

דיוק, בארכיטקטורה של הדפדפן שהיא משתמשת בו, היא לא רואה במהלך הזה כמהלך עם תוצאות שליליות, 

לה לממש הזדמנות להגיע אלא להפך. לפי הלך המחשבה שלה, גם אם האתר הזה ייעלם, עדיין הדבר יעזור 

למצוא אתרים אחרים, אולי טובים יותר, שיחליפו את האתר שהיא משתמשת בו כיום  –למידע טוב יותר 

 בתדירות גבוהה.

 

 מאילו סיכונים שבתפיסות הצרות חששו בני הנוער והמבוגרים הצעירים?

והמבוגרים הצעירים, לתפיסתם, לנצל הזדמנויות בני הנוער מרבית מנגד, כשם שהתפיסה הרחבה שימשה את 

שונות באיתור וחיפוש מידע, הם הביעו חשש כי תפיסה צרה, של שליטה בידע, תפגע בהם ותוביל אותם לסיכונים 

לא רצויים. החשש היה מפני תפיסה צרה של זרימת מידע, ששמה דגש על שליטה, ושזו תוביל לפגיעה באיכות 

הדגים את החשש הזה בראיון שנערך עמו. הוא נתן  (16וגרים הצעירים מקבלים. רונן )המידע שבני הנוער והמב

כדוגמה את אחד מתחומי העניין שלו, ספורט ובדומה למרואיינים רבים מקבוצת בני הנוער, השתמש גם בדוגמה 

 של התראות בדחיפה שנשלחות על ידי אפליקציות שונות שמותקנות על הטלפון הנייד:

אפליקציות ספורט שמותקנות ושולחות לי התראות בטלפון הנייד. גם מישראל וגם "יש לי 

מהעולם. גם כשאני במחשב, למשל, ואני פותח את הגוגל כרום, אז אני מקבל את האתרים 

שאני נוהג לגלוש בהם הרבה. אתרי ספורט... יום אחד הייתי כל כך עסוק... אז אני יודע שאם 

זה בהתראות, זה חשוב... הידיעות הכי חשובות בספורט... בגלל זה פשוט מופיע לי, קופץ כ

שהייתי כל כך עסוק, התעלמתי מזה וביטלתי את זה... לא התעדכנתי מאוחר יותר. הפסדתי 

את זה... יש גם תקופות בספורט שדברים כל שנייה משתנים... אם לא תפסת איזה דיווח עכשיו, 

 ם כי זה חשוב באותו הרגע, אז אתה מפספס".ולכן גם שולחים את זה בהתראות למשתמשי

 (.16)רונן, בן 

כפי שרונן תיאר, בני נוער חששו שאם הם לא יעקבו אחרי האופן שבו המידע זורם, הם יאבדו מידע 

(, היא נתנה דוגמה נוספת. היא תיארה 17חשוב, או כאמור, יקבלו מידע שהוא פחות טוב. בראיון אחר, עם מיה )

מעה דברי ביקורת מצד המורה שלה בבית הספר על האופן שבו בני נוער מחפשים מידע, היא מצב שבו אחרי שש

 ניסתה לאמץ את האסטרטגיה שניסו ללמד אותה והגיעה למסקנה שהיא פחות טובה עבורה:
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"בשיעור של מיומנויות שיש לנו בבית הספר המורה טענה שאנחנו לא יודעים לחפש מידע כמו 

ולכים לתוצאות הראשונות של גוגל ומסתפקים בזה... אמרה שאנחנו שצריך, שאנחנו תמיד ה

צריכים להעמיק הרבה יותר מזה... עשיתי ניסיון יום אחד, חצי בהכוונה של המורה. פשוט 

התעלמתי מהתוצאות הראשונות בגוגל. הסתכלתי על הכותרות והכל ודילגתי... ככה להכין את 

ת שמופיעות בהמשך... קיבלתי בעבודה ציון לא שיעורי הבית... להסתכל על תוצאות אחרו

טוב... מבחינתי זו הוכחה שהתוצאות מסודרות לא סתם ככה... לא סתם אנחנו מסתכלים על 

התוצאות הראשונות... ככה בנויים מנועי חיפוש כדי להבליט לנו את התוצאות הכי חשובות 

 יפוש והאינטרנט בנוי".וההנחייה הזאת שקיבלתי... קצת סותרת את האופן שבו מנועי ח

 (.17, בת מיה)

עבור מיה, וכן עבור מרואיינים רבים מקבוצת בני הנוער והמבוגרים הצעירים, הדוגמה הזאת מהווה 

הוכחה עבורם שניסיון לשלוט בזרימת המידע, להתנגד לה, מביאה לתוצאות שליליות. במקרה הזה היא אף 

ן שבו המידע זורם ומסודר ברשת הובילה אותה לקבל מידע הדגימה מצב שבו לטענתה ניסיון להתעלם מהאופ

 פחות טוב, ובסופו של דבר גם לציון פחות טוב. 

בסיום דבריה של מיה, היא  אומרת את המשפט "סותרת את האופן שבו מנועי חיפוש והאינטרנט בנוי". 

ם כמי שעוקבים באופן כמעט סוגיה זו, כאמור, חזרה פעמים רבות בדברי המרואיינים. בני הנוער תפסו את עצמ

אוטומטי אחרי האלגוריתם והארכיטקטורה של האתרים, מתוך אמונה כי זוהי הדרך הטובה ביותר להשיג 

מידע. החשש מסיכון שהם הביעו בראיונות השונים הוא שלא לאתר ולחפש מידע בצורה הזו מהווה התנגדות 

( נתן לכך דוגמה ספציפית בראיון 15פוש בפרט. דורון )למעין "מצב טבעי" שבו פועל האינטרנט בכלל ומנועי החי

 שנערך עמו:

"יש לי כמה וולוגים שאני אוהב לצפות בהם... בנושאים של גיימינג, ספורט וכאלה... עכשיו, 

נכון שיש תמיד את הקישורים הנוספים לסרטונים דומים וכאלה. אז הם תמיד מובילים 

אותי. זה לא מופיע שם סתם. גם אם אין לי זמן,  לסרטונים דומים נוספים שבאמת מעניינים

אז אני אפתח אותם ואשמור ומקסימום אראה אחר כך... אבל אני לא אדלג עליהם. יש סיבה 

שהם מופיעים שם. יוטיוב הרי פועל בצורה מסוימת כדי לעניין אותי בדברים שהכי חשובים 

 שזה לא מעניין אותי". לי... אז אני לא אתעלם מהם סתם ככה, אלא אם באמת ראיתי

 (.15, בן דורון)
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המידע, לפי דורון, מסודר במעין דרך טבעית שנובעת מהאלגוריתם והארכיטקטורה של יוטיוב. 

באמצעות מיקומם במקום בולט  –בתור מה שקובע אילו סרטונים יופיעו לו בצד. ארכיטקטורה  –אלגוריתם 

 –תר ומהאופן שבו הוא ממליץ לו על סרטונים נוספים שתופס לו את העין. עבורו, להתעלם מהמבנה של הא

 מנוגדת לאופן שבו מידע אמור לזרום באינטרנט על מנת שהוא יפיק ממנו את המיטב.

 

התכנסות סביב  קריטריונים מוכרים של המבוגרים מול הצורך לחדשים של בני הערכת מידע:  -ית רביעתמה 

 הנוער

האחרונה שעלתה בראיונות השונים, ומייצגת את התפיסות הצרות והרחבות, הסוגיה ההשוואתית המרכזית 

היא זו של הערכת המידע. בתהליך איתור וחיפוש מידע מקוון, נחשפים המשתמשים למידע רב, אשר חלקו 

רלוונטי עבור המטרה שלהם ומועיל לה, אך חלקו האחר לא. כחלק מהתהליך הזה, מבצעים המשתמשים תהליך 

של המידע שהם מקבלים. הערכת מידע היא תהליך מורכב, במסגרתו המשתמשים צריכים להחליט של הערכה 

מה טיב המידע שמוצג בפניהם. היא כוללת מערכת של שיקולים שכל משתמש לוקח בחשבון כדי לקבל החלטה 

 באשר למידע שמופיע מולו.

 

 ידעמבוגרים: תפיסה צרה והתכנסות סביב קריטריונים קבועים להערכת המ

 קבוצת המבוגרים השתמשה במערכת קריטריונים צרה, ממוקדת, ואף קשיחה של הערכת מידע. עבורכמעט כל 

ם, הערכת מידע היא התכנסות סביב שני קריטריונים מרכזיים שבהם הם עושים שימוש כדי להעריך את רוב

המפורסם או עד כמה  המידע: אמינות וסמכות. שאלת האמינות התרכזה סביב עד כמה הם מאמינים למידע

אם מקור המידע  –הוא שייך למקור שניתן לסמוך עליו. שאלת הסמכות היא שאלת הרשות להחזיק במידע 

(, היא טענה שהיא מעדיפה לקרוא על 43מוסמך להחזיק במידע שהם נתקלו בו. כך, למשל, בראיון עם שרה )

 יש את המומחיות לדון בנושאים הללו:חדשות בנושאים כלכליים מאתרים כלכליים, מאחר שלדבריה להם 

"אני נורא אוהבת לקרוא על נושאים כלכליים... אין לי השכלה פורמלית בכלכלה, אבל אני 

מבינה בזה... אני בכלל למדתי משאבי אנוש... אני קוראת המון חדשות על המצב של שוק ההון, 

פעמים זה בהקשר של השקעות, רפורמות ודברים כאלה... לא תמיד זה חדשות, אבל הרבה 

חדשות... אני אכנס לאתרים כלכליים או אתרי חדשות כלכליים כדי לצרוך את המידע הזה כי 

שם אני יכול למצוא מידע אמין... חבל לי להיכנס סתם לאתרים אחרים, גם אם הם עוסקים 
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וכל בנושא, כי אני יודעת שלא ארוויח מזה... לא אקבל את מה שאני רוצה... אני לא באמת א

 לסמוך על המידע שם ואז אלך לאמת אותו באתרים הכלכליים, אז מה עשיתי בזה?".

 (.43)שרה, בת 

שרה מזכירה בדברים שלה שהיא נמנעת, מלכתחילה, ממקורות מידע שלא נכנסים לקטגוריה שהוגדרה על ידה 

כאמינה, ובנוסף, מסבירה כיצד היא מעריכה את האמינות של המידע, במקרה הזה, באמצעות הזהות של המקור 

ורות מידע אחרים, אך והשתייכותו לקטגוריה שהיא סומכת עליה. היא כן נתקלת, כפי שהיא מתארת, במק

פוסלת אותם בטענה שהם לא עומדים בקריטריונים להערכת מידע, מבחינתה, ואף מציינת כי גם אם תצרוך 

 היא תצטרך לאמת אותם באמצעות מקור אחר.  –אותם 

שאלת הסמכות. אלי, שבמקצועו הוא רואה חשבון,  -( הוסיף דוגמה לקריטריון הערכת מידע 47אלי )

הוא מחפש מידע בנושא מיסוי, הוא ייכנס רק לאתר רשמי של המדינה, מאחר ש"רק לרשויות  סיפר כי כאשר

הללו יש את הסמכות להחזיק את המידע ולכן מה שמפורסם במקומות אחרים פשוט לא רלוונטי". גם במקרה 

די אחד זה, אלי מדגים את ההתייחסות הצרה שחזרה בראיונות רבים. כל מקור או פיסת מידע מוערכת על י

 משני הקריטריונים האלה, ולא מעבר לכך.

 

 כיצד התפיסה הצרה מסייעת למבוגרים לממש הזדמנויות?

התפיסה הצרה של הערכת המידע בקרב מבוגרים נועדה, כאמור, לסייע להם לממש הזדמנויות ותועלות שונות. 

מידע אינה נובעת מחוסר יכולת ראיונות השונים עלה כי התפיסה הצרה של קריטריונים להערכת מרבית הב

אמיתי, לתפיסתם, להשתמש בקריטריונים אחרים לעיתים, אלא בניסיון לממש הזדמנות להשיג מידע ממוקד 

(, הוא תיאר סיטואציה שבה חיפש מידע על מוצר שרצה לקנות 49וטוב יותר. כך, למשל, בראיון עם גבי )

 , קיבל מידע ממוקד יותר:ובאמצעות הישענות על קריטריונים קיימים ומוכרים

"רציתי לקנות באינטרנט מערכת לאוטו... השלב הראשון זה קודם כל לקרוא על המערכת... 

עכשיו, אני מניח שאתה יודע איך זה... כשאתה כותב משהו בגוגל... יש מיליון תוצאות... לא 

ם אמינים... חסר לי מאיפה לקבל את המידע... החלטתי שאני נכנס רק לאתרים שאני יודע שה

ויש גם את האתרים המקצועיים שיודעים לתת את חוות הדעת... אני לא יודע מה לעשות עם 

האתרים האחרים.. אז כתוצאה מזה שאני מקבל מידע ממסר קטן יותר של אתרים, אבל זה 

ממוקד... ואני גם יודע שזה טוב... יש גם בדיוק את מה שצריך, את המינון הנכון וזה שאני יכול 

 סמוך עליו".ל
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 (.49, בן גבי)

כלומר, בציטוט שלעיל גבי קושר בין ההישענות שלו על קריטריונים מסוימים, העובדה שהוא מסתכל 

על הערכת מידע רק דרך שיפוטים של אמינות וסמכות, שאותם הוא מכיר, לבין הרצון שלו לממש הזדמנות של 

ירו גם תחומי איתור וחיפוש מידע שאינם קשורים מיקוד ושל מידע טוב יותר. הראיונות עם המבוגרים הזכ

( הוא טען שהיצמדות לקריטריונים מוכרים עוזרת לו לקבל מידע 51לתחום הפנאי והקניות. בראיון עם אריק )

"אם אני רוצה לקרוא חדשות... מן הסתם אני אכנס לאתרים שאני סומך  ממוקד יותר גם כשהוא קורא חדשות:

ים... ואז יש לי מקור אחד או שניים שנותנים לי מידע שמבחינתי הוא טוב ובדיוק עליהם... לאלה שהם אמינ

"חזרתי מהרופא לפני שבוע... נתן לי המלצה  הוסיפה גם את ההקשר הבריאותי: (43בנקודה שאני רוצה". שרה )

אמין. כללית?  ורציתי לבדוק עוד דברים... בגוגל יש המון תוצאות... הכל סרטן... אבל אני מסתכלת... מכבי?

חוות דעת יש לי רק את הקצת הטובות". כלומר, הקשר בין  1,000בסדר גמור. אתרים אמינים ואז במקום 

הערכת מידע לפי קריטריונים מצומצמים ומידע ממוקד וטוב רווחת בקרב מגוון רחב של הקשרים ונושאים 

 בקרב המבוגרים.

 

 מאילו סיכונים שבתפיסות הרחבות חששו המבוגרים?

המבוגרים חשש רב מפני הרחבת התפיסות, דבר אשר עשוי לסכן את המידע שהם נחשפים מרבית מנגד, הביעו 

אליו ואת טיבו. החשש שלהם היה שאובדן היכולת, או אם יבחרו לנסות קריטריונים לא מוכרים, שאינם אמינות 

 זה מה שיפגע ביכולת שלהם לקבל מידע טוב. –וסמכות 

בראיון עמה כי כאשר היא נתקלת במידע ברשת, היא מרגישה שאין לה אפשרות ( הסבירה 44נועה ) 

להעריך אותו, אלא דרך הקריטריונים של אמינות או סמכות. היא הסבירה שההרגשה שלה שאם היא תנסה 

"אני אקבל עכשיו מידע לא נכון... שגוי,  להעריך את המידע באמצעות דרכים אחרות, התוצאה תהיה לא טובה:

 ... שהוא פשוט לא טוב". בהמשך הראיון, היא נתנה לכך דוגמה הקשורה במקום העבודה שלה:שקרי

"אני עובדת בתכנות... אני הרבה פעמים צריכה לחפש כל מיני קודים ברשת, כדי לעבוד איתם... 

כל מיני אלגוריתמים שאנשים אחרים פיתחו ואני מתאימה אותם למה שאני עושה. הרי לא 

הכל מהראש בעבודת התכנות... אז אני מחפשת, נניח בגוגל או באתרים שאני מכירה... אז אני 

זה אתר  זה אתר שאני מכירה? –תוצאות שאני מקבלת ואני חייבת להחליט מסתכלת על ה

שאני חושבת שהוא אמין? או משתמש שאני משוכנעת אמין או בכלל מוסמך לייעץ בכל מה 

שנוגע לקוד הזה... קוד זה כמו מרשם של רופא או המלצה... צריך להבין על מה מדברים, להיות 
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יכולה עכשיו להתחיל להסתכל כמו שאנשים מסתכלים על מוסמך לשפה הרלוונטית... אני לא 

כמה לייקים או תגובות זה קיבל... אלה לא קריטריונים שמבחינתי הם 'טכניים' ויכולים להעיד 

 משהו על הקוד... רק אמינות או אם זה ממקור מקצועי".

 (.44)נועה, בת 

ל הקריטריונים הסיטואציה שהיא תיארה מבטאת את החשש ממצב שבו היא לא תסתמך ע

המצומצמים והמוכרים, של אמינות וסמכות. היא אפילו מקבילה את הדוגמה של החיפוש שערכה בנושא 

( התייחסה לנושא 42מקצועי שקשור לעבודתה להתייעצות עם מומחה רפואי, שצריך להיות בעל סמכות. אלה )

 בהקשר של פנאי: של הקריטריונים המוכרים והחשש שהימנעות משימוש בהם תפגע במידע גם

ילה של חובבים ה"בעוונותיי, אחד הדברים שאני אוהבת זה את האירוויזיון... אני חלק מק

שממש עוקבים אחרי התחרות. אנחנו כל שנה עושים בינינו תחרות הימורים. מנסים לנחש מי 

וב יעלו לגמר, מי תזכה, מה יהיה המיקום של כל מדינה... אז אני אוהבת לחקור את זה טוב ט

לפני שאני שולחת את ההימור שלי... מסתכלת למשל באתרי הימורים מקצועיים, מה אנשים 

כותבים... זה יישמע אולי מטופש, אבל אני הרבה פעמים מפחדת שאם אני לא אסתמך על 

מקורות אמינים, כאלה שאני יכולה לסמוך עליהם, אז זה יטעה אותי בניחוש, בהימור שלי... 

... אז אם אני יודעת שהוא לא טוב, רק כי לא הערכתי נכון את המידעאני אהמר על משהו 

להגיד אם איפה שאני קוראת בו זה אמין או שאפשר לסמוך על זה... אני לא אנסה... אני לא 

 ".אנסה נניח להסתכל במה שכתבו או אם אנשים הגיבו ולפי זה להעריך

 (.42, בת אלה)

בו בחירה בקריטריון הערכה שאינו אמינות או סמכות הדוגמאות של אלה ונועה התייחסו לחשש ש

 –יוביל לפגיעה במידע שהן מקבלות, בעבודה או בפנאי. חשש זה הובע, כאמור, גם בהקשרי חיפוש אחרים 

מבריאות ועד אקטואליה. החשש, כאמור, היה לא רק ממצב שימוש בקריטריון אחר, חדש, של הערכת מידע 

וב, אלא גם ממצב שבו פשוט לא יוכלו לעשות שימוש בקריטריונים המצומצמים יגרום להם לקבל מידע שאינו ט

 (:45והמובנים של אמינות וסמכות, כפי שניתן היה לראות בראיון עם דינה )

"לפני שנתיים בערך תיכננתי חופשה של המשפחה לסקי בשוויץ... כן, בשוויץ. אני יודעת שאולי 

י הוא יקר... מקום בשם 'אספס דולה', שליד ג'נבה... זה יעד פחות פופולארי בקרב ישראלים כ

אני מניחה שאתה לא מכיר. זה בסדר, אתה לא היחיד. באמת שחיפשנו משהו קטן, לא מוכר, 
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לא עמוס, לא תיירותי, אבל שעדיין יהיה בשוויץ ובמקום שיהיה ליד ג'נבה ויאפשר לנו גם טיול 

חוק ממה שאני מכירה, ככה אני מתקשה נוסף חוץ מהסקי... עכשיו, כמה שהמקום קטן ור

למצוא מקורות מידע שאני סומכת עליהם ומאמינה להם... אני לא מכירה שום אתר כמעט 

שמדבר על המקום הזה... אז זה גורם לי לחשש מסוים. איך אני אדע שזה טוב? שהמידע נכון? 

שת שהמידע שיש לי שהוא יעזור לי? זה מרגיש ממש מבלבל וכל הזמן כשאני מתכננת, אני חוש

 לא טוב ולא נכון".

 (.45)דינה, בת 

ניתן היה לראות גם בדוגמה של דינה, שהפעם התמקדה באובדן היכולת לעשות שימוש בקריטריונים 

מוכרים, את החשש ממידע לא טוב, את הרצון להימנע מהסיכון הזה. מהסיכון של התפזרות והיעדר מיקוד 

 במידע טוב ומועיל.

 

 תפיסה רחבה של קריטריונים בלתי מוגבלים להערכת מידע נוער ומבוגרים צעירים:בני 

צעירים שתפיסתם היתה זהה לזו של בני הנוער, התייחסו להערכת המידע באופן המבוגרים הנוער, והבני מרבית 

רחב וגמיש הרבה יותר. עבורם, תהליך הערכת המידע יכול לכלול מגוון רחב של קריטריונים, ולמעשה, בשונה 

ערכה כל פריט מידע היה בר ה –ממבוגרים, לא היו פריטי מידע שהם טענו שהם לא יכולים להעריך, אלא להפך 

מבחינתם, ופשוט דרש בחינה מחדש של קריטריונים או יצירה של קריטריונים חדשים. בראיונות השונים, העלו 

בני הנוער והמבוגרים הצעירים את הטענה שאיתור וחיפוש מידע ברשת הוא תהליך שמחייב הסתגלות ושינוי, 

 כפי שניתן לראות בציטוט הבא:

מוכר וגדול, אז קל להגיד... אוקי, זה אמין... או יש "כשאני קוראת חדשות או נכנסת לאתר 

פה אתר שיודע על מה הוא כותב... באתרים רשמיים של מוסדות אז המידע מטעם המוסד, 

מישהו שמוסמך לתת את המידע הזה, אז גם... אבל ברוב המקרים זה לא ככה... אז אני יכול 

טריון הזה או הזה, אבל האמת היא להגיד שאני מעריכה אם המידע טוב או לא טוב לפי הקרי

שזה לא ככה... אני מוצאת את עצמי כל פעם בסיטואציה חדשה וכל פעם אני צריכה לחשוב על 

זה בצורה אחרת... פעם אני בודקת איך האתר נראה לי בכלליות... פעם אני מסתכלת על 

מות המידע הכתובת שלו... לפעמים גם הדרך שבה הגעתי אליו גורמת לי להחליט... או כ

שנמצאת בפנים... הנקודה היא שחייבים לשמור על ראש פתוח אם רוצים להיות מסוגלים 

 להחליט אם מידע טוב או לא".
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 (.27, בת רוני)

מכילה הבהרות חשובות לגבי ההתייחסות הרחבה של בני נוער ומבוגרים צעירים רוני הדוגמה של 

ונים של אמינות וסמכות נשפטו גם על ידי בני נוער לסוגיית הערכת המידע. ראשית, היא מראה שקריטרי

ומבוגרים צעירים, רק שבשונה ממה שעלה בראיונות עם המבוגרים, הם היו חלק ממכלול רחב יותר. הציטוט 

מדגיש את הנקודה כי בני נוער ומבוגרים צעירים חיפשו באופן מתמיד לפרוץ את הגבולות של  רונישל 

ם שבהם לא ניתן היה לעשות בהם שימוש, ולחפש קריטריונים חדשים. הציטוט הקריטריונים הקיימים, במצבי

לא כניסיון להעריך אם  –גם מראה את האופן שבו בני נוער ומבוגרים צעירים הסתכלו על תהליך הערכת המידע 

 מדובר במידע אמין או מגיע ממקור בעל סמכות, אלא אם המידע הוא "טוב", כהגדרתם.

גוון רחב של קריטריונים שעלו בראיונות השונים כניסיונות לבצע הערכת מידע. ניתן היה לזהות מ 

א בלתי מוגבל, באופן תיאורטי, ואם לא ניתן לעשות שימוש והקריטריונים המספר כאמור, מהראיונות עלה כי 

בקריטריונים מסוימים, משתמשים באחרים, ולכן מדובר בהתייחסות רחבה. עם זאת, מספר דוגמאות זכו 

לבולטות גדולה יותר בראיונות, על פני אחרים. כך, למשל, המבנה של האתר או האפליקציה, או בכלליות, 

המקור שבו נעשה שימוש: "אני מסתכלת איך האתר בנוי... אילו חלקים הוא כולל... איך המידע מסודר... עד 

ר שאני אתייחס למידע שלהן כלא (, "אפליקציות שבנויות ועובדות מזעזע ברו17כמה קל להשתמש בו" )דניאל, 

"קח למשל את ויקיפדיה... יש שם כמויות עצומות של  (; כמות המידע הנתפסת שמופיעה באתר:15טוב" )אסף, 

(, "הורדתי 27מידע... רק העובדה שיש שם כמות כל כך גדולה של חומר מעידה על האיכות שלו" )סמדר, 

... וממש קצת מידע... אז מבחינתי כנראה שגם הקצת הזה הוא אפליקציה וראיתי שהיו בה... רק שלושה חלקים

"אני משתמשת הרבה בויקיפדיה. המורה שלי כל הזמן אומרת לנו שזה  (; תדירות עדכונים:17לא רציני" )נחל, 

(; המיקום של האתר 17מקור לא אמין, אבל הוא מתעדכן כל כך הרבה! זה חייב להיות מקור מידע טוב" )מיה, 

(; 29)עדי,  "כשאתר מופיע גבוה בדירוג תוצאות של גוגל... אז זה אומר הרבה על הטיב שלו" וצאות:בעמוד הת

 וכן, הנראות הוויזואלית של האתר, כפי שניתן לראות בציטוט הבא:

"היה לי מבחן בבית הספר וחיפשתי דפי עבודה... כדי להתכונן... מצאתי אתר ו... הוא לא נראה 

שאני יכולה להשתמש בחומרים שלו. הכותרות היו זוהרות, זיהיתי שמות של בדיוק כמו אתר 

ילדים בתור מחברים, הוא לא היה מסודר כמו שצריך ולא אהבתי אותו. לא ניסיתי אפילו את 

 דפי העבודה שבו... האתר פשוט לא היה נראה טוב מבחינת... המראה החיצוני שלו".

 (.17, בת מיה)
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 ייעת לבני נוער ומבוגרים צעירים לממש הזדמנויות?כיצד התפיסה הרחבה מס

בני הנוער והמבוגרים הצעירים, מרבית התפיסה הרחבה של הקריטריונים להערכת המידע, נועדה לתפיסת 

היא היתה זו שעוזרת לבני הנוער והמבוגרים הצעירים, לתפיסתם, להגיע לסייע להם לנצל מספר הזדמנויות. 

תר. בראיונות השונים הם הזכירו סיטואציות רבות שבהן דווקא היכולת לפתח כל טוב יוו מגוון יותר למידע

הזמן קריטריונים להערכת מידע, שלאו דווקא היו הסטנדרטיים של אמינות וסמכות, היו אלה שעזרו להם 

 (:15להיחשף למידע טוב יותר. כך, למשל, דוגמה מתוך ראיון עם רום )

חברה ואזרחות לכתוב על ז'אב ז'בוטינסקי ומה שהוא עשה "קיבלנו עבודה לבית הספר בשיעור 

למען ישראל והעם היהודי... אז אני מחפש... עברתי את ויקיפדיה, בסדר, מכיר... מגיע פתאום 

מדלגים? ממש לא... נכנסתי... אני  לכל מיני אתרים שוואללה, אני לא מכיר... אז מה עושים?

ש באתר הזה המון קטגוריות והמון מידע... קורא... מפעיל את הראש... אני רואה שי

וכשנכנסים אז יש המון קישורים לאתרים אחרים... ובאמת... נראה אתר מקצועי... וזה משהו 

שאני לא יכול להגיד לך עכשיו שזה להסתכל ולהגיד... אני מאמין למה שכתוב פה כי אני מכיר 

ליו... אבל אני מסתכל תוך כדי את האתר... אני לא מכיר... מעולם לא ראיתי או שמעתי ע

ומחליט ובזכות זה, במקרה הזה... אני מרגיש שהגעתי למידע הרבה יותר טוב ממה שהייתי 

מגיע אליו אם הייתי פוסל על הסף משהו שאני לא מכיר כי ככה לימדו אותנו לעשות... אם לא 

 מכירים ולא יודעים אם זה אמין... לדלג הלאה".

 (.15, בן רום)

כפי שעולה מהדברים של רום, ניתן לראות איך התפיסה הרחבה שלו, הרצון להכניס עוד ועוד כך, 

קריטריונים של הערכת מידע כאשר הקיימים לא ניתנים למימוש, משיג עבורו את ההזדמנות של להגיע למידע 

המידע עזרה טוב יותר. במקרה הזה היה מדובר על עבודה לבית הספר, שלתפיסתו התפיסה הרחבה של הערכת 

לו להיות חשוף למידע טוב יותר לצורך כתיבת העבודה. אך כך היה גם במקרים אחרים. בראיון אחר, עם מיה 

  (, עלה הנושא גם בהקשר לתרבות הפנאי:17)

אני רקדנית... אני אוהבת לרקוד בזמן הפנוי ואני גם בקבוצת ריקוד... הרבה פעמים אני "

ם של כל מיני ריקודים... עכשיו, עד כמה שזה נשמע מוזר... מחפשת סרטוני יוטיוב עם מדריכי

לא כל מדריך וידאו הוא טוב... יש כמובן את הגורואיות של הריקוד שיש להן ולוג קבוע והן 
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מוכרות... אבל לא הכל אפשר להשיג משם... אז הרבה פעמים אני צריכה לחפש אצל כאלה 

שהן מדגימות... והרבה פעמים אני מזהה שמה שאני לא מכירה... אז אני מסתכלת על הריקוד 

שיש שם זה פשוט לא טוב... או לא מדויק מספיק... זה יכול להיות בסגנון של התנועות או 

בדברים אחרים שאני מזהה... וזה גם יכול להיות בתגובות שאנשים כותבים... אני חייבת כל 

עם אחת שאם לא הייתי ממש פעם למצוא את הדרך לבדוק אם זה טוב או לא טוב... היתה פ

בודקת... ומתעקשת על איזו וולגרית שלא הכרתי... אז פשוט בזכות זה נחשפתי למישהי ממש 

 טוב שמהווידאויים האחרים שלה למדתי המון".

  (.17, בת מיה)

בדומה לדוגמה שנתן רום, מיה מוסיפה את ההקשר של תרבות הפנאי והאופן שבו ההגדרה הרחבה 

להגיע למידע טוב יותר. היא מתארת מקרה שבו היא נחשפה למידע טוב יותר, שקשור לתחביב הריקוד עוזרת לה 

 לא ההגדרה הרחבה של הערכת המידע כלל לא היתה נחשפת אליו.לשלה, ש

בנוסף לכך, התפיסה הרחבה של הערכת המידע עזרה לבני נוער ולמבוגרים צעירים, לתפיסתם, לנצל גם  

( שדיבר על האופן שבו הרחבת ההגדרה 25רגשות חיוביים. כך, למשל, בראיון עם עוז ) את ההזדמנות לחוות

להערכת מידע וגיבוש קריטריונים נוספים עוזרת לו לנצל את ההזדמנות לחוות רגשות חיוביים יותר במהלך 

או לא טוב,  איתור וחיפוש מידע: "כשאני מרגיש שלא משנה מה, אני כל הזמן יכול לדעת אם המידע שמולי טוב

זה גורם לי להרגשה טובה... להרגשה של אין חוסר אונים... אני מבסוט הרבה פעמים כשאני מצליח". כלומר, 

במקרה של עוז, היכולת להעריך מידע באמצעות שורה של קריטריונים רחבים יותר מממשת את ההזדמנות של 

תיווכה את החיבור בין ציר הרוחב לציר  הרגשת רגשות חיוביים דרך התחושה של הצלחה. אבל לא רק הצלחה

(, שסיפרה: "לפעמים, למרות שניסיתי, אני לא מקבלת מידע 25האורך, כפי שניתן לראות מהראיון עם דנית )

טוב... ניסיתי להעריך אותו ככה וככה והסתכלתי על הדבר הזה והדבר ההוא... כותרת... איך האתר נראה... 

רגשה שלי עדיין טובה כי אני יודעת שאפשר". כלומר, החיבור בין ההגדרה הרחבה מידע... ובכל זאת נפלתי... הה

 .אם לעיתים המידע שמתקבל לא מספקשל הערכת המידע לרגשות חיוביים קיים, גם 

 

 מאילו סיכונים שבתפיסות הצרות חששו בני הנוער והמבוגרים הצעירים?

הזכירו את ם והמבוגרים הצעירים לממש הזדמנויות שונות, הבני הנוער מרבית כשם שהתפיסה הרחבה סייעה ל

חשש ראשון היה כי הערכת מידע. הסיכון הכרוך בהיעדר גמישות ובחוסר היכולת לזהות קריטריונים חדשים ל

צמצום התפיסה של הערכת המידע לקריטריונים קיימים בלבד תוביל לקיבעון של החשיפה. כפי שטענה מיה 
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ת, ההגבלה של קריטריוני החיפוש נתפשה כ"לא רלוונטית למציאות של המידע באינטרנט". ( באחד מהראיונו17)

 ( הוסיף:17דניאל )

"תמיד אומרים לנו שחלק גדול מהמידע שאנחנו מחפשים לא נכון ושאנחנו צריכים לבדוק כל 

שהו מיני דברים, כמו מאיפה הוא מגיע וכאלה... אבל זה לא עובד ככה... אני קורא משהו באיז

מקום ואז מה? אני לא יכול תמיד להגיד מאיפה הוא מגיע... אם אני לא אשתמש בדרכים 

 אחרות לבדוק את זה או אפילו אנסה לחשוב תוך כדי על דרכים, אין לי מה לעשות".

 (.17אל, בן דני)

גמישות בהערכת  כפי שניתן לראות מהציטוט של דניאל, בני הנוער, וכן גם המבוגרים הצעירים, הרגישו כי היעדר

המידע לא תאפשר להם בכלל להעריך את המידע ותוביל לקיבעון ביכולת שלהם להעריך אותו. בעוד שהמבוגרים 

, עבור בני הנוער והמבוגרים הצעירים, וביטחון טענו שבמקרה זה הם יתעלמו מהמידע ושהדבר יספק להם סדר

 . לקבלת מידע איכותיוצמצום מגוון ההזדמנויות  קיבעון התייחסות כזו פירושה

צמצום התפיסה של הערכת מידע, כאמור, הובילה לא רק לקיבעון בחשיפה, לדברי בני הנוער  

סיפרה באחד הראיונות כי "כשאני רק  (17והמבוגרים הצעירים, אלא גם לחשיפה למידע פחות טוב. מיה )

כי הם מכירים אותו... רק קצת מסתכלת למשל אם זה אתר שאני מכירה או שיש אנשים שמדברים עליו הרבה 

דברים... לא יודעת. משהו שם לא מרגיש לי טוב... אני לא מרגישה שאני מקבלת מידע טוב". כלומר, צמצום 

( הדגים 24ההגדרה של המידע, לתפיסתה של מיה, מובילה אותה לאתרים פחות טובים, עם מידע פחות טוב. רון )

 מודים לתואר ראשון במשפטים:זאת באמצעות סיטואציה שחווה במהלך הלי

"בלימודים אנחנו צריכים לקרוא הרבה פסקי דין וחוקים ודברים כאלה. עכשיו, לפעמים אנחנו 

מחפשים כל מיני פסקי דין לאו דווקא מהגדולים והמוכרים, סתם כדוגמאות. יש לנו אפשרות 

 Good old-ת בלגשת מהספריה, אבל לא תמיד זה נוח, אז לפעמים אנחנו פשוט מחפשים בבי

Google ...יש אתרים כמו נבו ופסק דין שיש בהם פסקי דין, לפעמים מלאים ולפעמים חלקיים .

אתה יודע, כולם מכירים אותם. גם מי שלא מגיע מהתחום של משפטים, אבל מה שלא הרבה 

יודעים זה שלפעמים המידע שיש שם לא טוב. יש פסקי דין חסרים שנקטעים באמצע בדיוק 

חשובים שגורמים לקצת שיש באתר להיראות שונה ממה שפסק הדין היה באמת וכל  בחלקים

מיני עיוותים אחרים... לפעמים, אנשים מעלים את פסקי הדין האלה גם לאתרים פרטיים ואז 

הם מלאים. רק מה, לא מדובר באתרים מוכרים. אז אני אמור עכשיו לפסול את האתרים האלה 
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מה קרה? קיבלתי את פסק הדין מהאתר המוכר שהוא משמעותית  אז כי הם לא מוכרים, נכון?

 פחות טוב עבורי".

 (.24, בן רון)

ניסיון למצוא  –ניתן לראות מהדוגמה המפורטת של רון את הסיטואציה שהוא חווה במהלך הלימודים 

ן מוסכם מידע שקשור במטלה שקיבל בלימודיו ואז התלבטות: ללכת לאתר שניתן להעריך אותו לפי קריטריו

של אמינות/מוכרות או לאתר אחר, שהוא לא מכיר, ולנסות להעריך אם המידע שהוא מקבל משם טוב באמצעות 

בחירה באפשרות הראשונה הובילה אותו למצב שבו הוא לא היה שבע רצון מהמידע  קריטריונים אחרים?

גם במגוון רחב של נושאים,  והרגיש שהוא פחות טוב. ניתן היה לראות את המצבים האלה בראיונות השונים

כמו למשל קניות: "מצאתי משהו שרציתי לקנות באינטרנט, אבל זה היה באתר שאין לי מושג אם אפשר לסמוך 

(; בריאות: "לפעמים אני מרגיש שיש לי איזה 16עליו... לחצו עלי לוותר על זה ונשארתי בסוף בלי כלום" )דנה, 

תר של קופת חולים ודוקטורס אמיד קוראים באינטרנט... לא תמיד משהו כזה לא טוב ולפני שרצים לרופא ת

נותן את התשובה... ואם אני נמנע מלהיכנס למקומות אחרים ולחשוב בעצמי אם המידע טוב... אין לי איך" )רון, 

"כשיש כל מיני אירועים ביטחוניים וכאלה, אם נלך רק לאתרי החדשות וכאלה, נקבל  (; ואפילו חדשות:24

 (.17חלקית... הכל נמצא בצורה ממש טובה רק באתרים לא רשמיים ופורומים של גולשים )אוהד,  תמונה

 

 סיכום: כשהגדרות ותפיסות צרות ורחבות נפגשות עם הזדמנויות וסיכונים

ראיונות עם בני הנוער, המבוגרים הצעירים והמבוגרים נערך דיון בהגדרות ובתפיסות שלהם של מידע כחלק מה

בים מרכזיים, שהם זיהו כחשובים, בתהליך איתור וחיפוש המידע. כפי שניתן היה לראות, באו לידי מרכיבוכן 

א ורחבות. המול תפיסות צרות להגדרות ול ציר אחד מתייחס. ני צירים מרכזיים שסביבם נסוב הדיוןביטוי ש

תופסים את התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם  יצד הםמגדירים מידע וכהמשיבים לל דיון בשאלות כיצד וכ

כל אחת  שבה הציר השני התייחס לדרךבהיבט של שימוש בסט כלים, התמודדות עם זרימת המידע וכן הערכתו. 

מהקבוצות מבקשת, באמצעות אותן הגדרות ותפיסות, לנצל הזדמנויות וסיכויים, מצד אחד, ולהימנע מסיכונים 

מסכמת את התמות השונות שעלו, הן בקבוצת ההגדרות  2ד השני. טבלה מספר שעשויים לפגוע בהם מן הצ

 והתפיסות והן בקבוצת ההזדמנויות והסיכונים.
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 . סיכום התמות שעלו בראיונות בחלוקה לפי קטגוריות, הגדרות/תפיסות והזדמנויות מול סיכונים.2טבלה 

חשש מסיכונים  מימוש הזדמנויות הגדרה/תפיסה קטגוריה 
תפיסה הכרוכים ב

 ההפוכה

 מבוגרים

 - - רחבה הגדרת מידע
שימוש בסט 

 כלים
מידע טוב, חיסכון  צרה

 בזמן
בזבוז זמן, 
 עפגיעהבמיד

שליטה בזמן, רגשות  צרה זרימת המידע
 חיוביים

, בזבוז עפגיעה במיד
 זמן, תסכול

מידע טוב וממוקד,  צרה הערכת המידע
 להעריך מידעהיכולת 

פגיעה במידע, אובדן 
 היכולת להעריך מידע

 מבוגרים צעירים

 - - צרה ורחבה הגדרת מידע
שימוש בסט 

 כלים
מידע טוב, חיסכון  צרה ורחבה

בזמן )בדומה 
למבוגרים(, מידע 
רחב )בדומה לבני 

 הנוער(

בזבוז זמן, פגיעה 
במידע )בדומה 

למבוגרים(, פגיעה 
במידה, פגיעה במגוון 
 )בדומה לבני הנוער( 

מידע טוב, "טבע  רחבה זרימת המידע
 האינטרנט"

פגיעה במידע, 
התנגדות ל"טבע 

 האינטרנט"
מידע טוב יותר,  רחבה הערכת המידע

 יכולת להעריך
פגיעה במידע, אובדן 

 היכולת להעריך

 נוערבני 

 - - צרה הגדרת מידע
שימוש בסט 

 כלים
פגיעה במידע, פגיעה  מידע רחב רחבה

 במגוון
מידע טוב, "טבע  רחבה זרימת המידע

 האינטרנט"
פגיעה במידע, 

התנגדות ל"טבע 
 האינטרנט"

מידע טוב יותר,  רחבה הערכת המידע
 יכולת להעריך

פגיעה במידע, אובדן 
 היכולת להעריך

ההגדרה של מידע, שימוש  המרכזיים שעלו בראיונות: ניתן לראות את ארבעת הנושאים )קטגוריות(מן הטבלה 

בסט כלים, זרימת המידע והערכת המידע. בהמשך, עבור כל נושא מוצגת ההגדרה/התפיסה שאפיינה את כל 

 אחת משלוש הקבוצות.

מידע. כזו ששמה דגש על מידע בכל הנוגע להגדרה של מהו מידע, החזיקו בני הנוער בהגדרה צרה של  

בהקשרו התועלתני, וביחס לעולמות תוכן מוכרים להם ולצרכים שהם מזהים שיש להם. המבוגרים, מן הצד 

השני, החזיקו בהגדרה רחבה יותר של מידע, כזו שאין לה גבולות ברורים. מבוגרים צעירים היו מעורבים 

מה לבני הנוער והאחרים בהגדרה רחבה שדומה בהגדרה שלהם, כאשר חלקם מחזיקים בהגדרה צרה שדו

למבוגרים. חלק זה עסק בהגדרות של מידע, באופן כללי, ולכן לא עלה הנושא של הזדמנויות וסיכונים בהקשר 

 זה, מאחר שהוא התמקד פחות בתהליך איתור וחיפוש המידע.

ת צרה, כאשר הם בהמשך, בכל הנוגע לשימוש בסט של כלים, היו אלה המבוגרים שהביעו התייחסו

ביקשו לייצר קשר בין כל נושא שעליו הם מחפשים מידע לבין סט קבוע ולא משתנה של כלים. מן הצד השני, 

היו אלה בני הנוער שהתייחסו לסט כלים כדבר תחליפי, כאשר משימות דומות בנושאים דומים היו יכולות 
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היו המבוגרים הצעירים באמצע, עם תפיסה  להתבצע באמצעות כלים שונים לחלוטין בכל פעם. גם במקרה זה,

 שמשלבת בתוכה גם דברים שהוזכרו על ידי מבוגרים וגם דברים שהוזכרו על ידי בני הנוער.

בכל הנוגע להתמודדות עם עודף המידע, היו אלה המבוגרים שהחזיקו בהתייחסות צרה, כאשר ביקשו 

וף המידע. בני הנוער מן הצד השני, התייחסו לנושא לשלוט על התזמון )מתי וכמה מידע לצרוך(, ועל אופן איס

באופן רחב יותר. הם כלל לא דיברו במונחים של שליטה, אלא במונחים של זרימה, הימנעות מהגדרות של זמן 

 ויותר חופשיות וגמישות. הפעם, המבוגרים הצעירים החזיקו בהתייחסות רחבה בדומה לזו של בני הנוער.

ה של המידע, המבוגרים התייחסו באופן צר אך ורק לקריטריונים מסורתיים לבסוף, בכל הנוגע להערכ

של אמינות וסמכות. לבני הנוער, וגם במקרה זה למבוגרים צעירים, היתה התייחסות רחבה יותר. הם שמו דגש 

על יותר קריטריונים להערכה של המידע, וכן, על כך שהערכת מידע היא דבר גמיש, אשר דורש פיתוח של 

הערכה, לעומת -טריונים שונים להערכה תוך כדי איתור וחיפוש מידע. לתפיסתם כל פיסת מידע היתה בתקרי

 מבוגרים שהגדירו מקרים רבים שבהם, לטענתם, לא ניתן להעריך את המידע בצורה נכונה ויעילה.

  

 מודלנקודות המפגש של ההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות עם ההזדמנויות והסיכונים ויצירת ה

כפי שאראה כעת, ניתן לבצע סינתזה בין ההגדרות והתפיסות להזדמנויות והסיכונים וכך להציג את מודל 

ההזדמנויות והסיכונים. אראה כיצד המודל בוחן, על ציר אחד, את ההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות של 

ם לממש את ההזדמנויות שהם על הציר השני איך הן מסייעות למשתמשיוצעירים ומבוגרים, -בני נוער, מבוגרים

רוצים להשיג ולהימנע מהסיכונים שהם חוששים להיקלע אליהם. באמצעות הבחינה של החיבור בין שני 

הצירים, מראים הממצאים כיצד גם תפיסות צרות וגם תפיסות רחבות מסייעות למשתמשים לממש, לפחות 

תפיסות הצרות והרחבות עם החלק השלילי החיבור של ה גםלתפיסתם, את ההזדמנויות שהם מבקשים להשיג. 

אלא מצב שממנו מבקשים המשתמשים להימנע. חלק  ,מצב בפועלבהכרח של המודל, של הסיכונים, אינו משקף 

זה במודל בעצם מתאר את מה שחשבו המרואיינים על מצב שבו יצטרכו לאמץ את נקודת המבט ההפוכה ולשנות 

 את התפיסה שלהם. 

ירים, של הגדרות ותפיסות צרות מול רחבות ושל הזדמנויות/סיכויים מול סיכונים החיבור בין שני הצ 

יש להזכיר, כאמור, כי . 3לא רצויים, יוצר בסופו של דבר ארבעה אזורים, כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

הגדרות קודמות לתפיסות. הגדרות הן האופן שבו המשתמש מסביר את התופעה ותוחם את הגבולות שלה 

תפיסות מתייחסות לאופן שבו הוא חושב שיש לבצע את הדברים. במודל הנוכחי, להגדרות של מידע לא היו ו

הזדמנויות וסיכונים, כפי שנתפס על ידי בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, מאחר שמדובר, כאמור, באופן 
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גות את האופן שבו הם חושבים שבו הם מסבירים את התופעות. ההזדמנויות והסיכונים היו לתפיסות, שמייצ

בתרשים, הכחול מייצג את בני הנוער, הירוק את המבוגרים והאדום את המבוגרים  שיש לבצע את הדברים.

 הצעירים. במקרה שבהם המבוגרים הצעירים חלקו תפיסות עם בני הנוער והמבוגרים, צבועה הכותרת לסירוגין.

ב מתפיסות רחבות שנועדו לממש הזדמנויות. בחלק הוא אזור הגמישות, שמורכבמודל האזור הראשון 

זה נוכחות בעיקרן התפיסות של בני הנוער. האזור השני הוא אזור הסדר, שמורכב מתפיסות צרות שנועדו לממש 

הזדמנויות. בחלק זה נוכחות בעיקרן התפיסות של המבוגרים. האזור השלישי הוא אזור ההתפזרות, שמורכב 

יובילו לסיכונים לא רצויים. בחלק זה נוכחות בעיקרן התפיסות של המבוגרים. מהחשש כי תפיסות רחבות 

האזור הרביעי הוא אזור הקיבעון, שמורכב מהחשש כי תפיסות צרות יובילו לסיכונים לא רצויים. בחלק זה 

ר, נוכחות בעיקרן התפיסות של בני הנוער. לבסוף, מחוץ לארבעה רביעים אלו, נמצאות ההגדרות של בני נוע

הצעירים נמצאים לעיתים -כפי שניתן לראות בהמשך, המבוגרים מידע.מושג מבוגרים צעירים ומבוגרים ל

באמצע, כשהם חולקים אזורים דומים עם בני הנוער והמבוגרים, אך החלק האחר של המקרים, הם חולקים 

ים בכחול, של מבוגרים , התפיסות/הגדרות של בני הנוער מסומנ3בתרשים תפיסות דומות לבני הנוער בלבד. 

כאשר מופיעים צבעים משותפים, הדבר מעיד על כך שאותו נושא נחלק  צעירים באדום ושל מבוגרים בירוק.

 ברביע בין שתי קבוצות, במקרה של בני נוער ומבוגרים צעירים שחלקו תפיסות דומות.

  

 הרביע הראשון )גמישות(: הזדמנויות וסיכויים של תפיסות רחבות

ראשון שנוצר במודל, כאמור, הוא הרביע של גמישות. הוא מייצג את החיבור בין התפיסות הרחבות הרביע ה

והאופן שבו הן מסייעות לממש את ההזדמנויות שהמשתמשים רוצים להשיג. מדובר ברביע אשר נשלט על ידי 

אחר שהוא עוסק בסט . הוא מאופיין בגמישות, מוברובו גם על ידי המבוגרים הצעירים התפיסות של בני הנוער

הכלים המשתנה, בזרימה עם המידע ובגיבוש קריטריונים חדשים של הערכת מידע )ציר הרוחב(, וכן באופן שבו 

תפיסות אלה מסייעות למימוש ההזדמנויות הגלומות בחשיפה למידע מגוון והרגשות החיוביים הכרוכים 

תהליכים שבהם הגמישות מקבלת מימד חיובי בחשיפה למידע רב )ציר האורך(. התהליכים שמתוארים בו הם 

 אשר הופך את תהליך איתור וחיפוש המידע לטוב יותר בעיני בני הנוער.

 

 הרביע השני )סדר(: הזדמנויות וסיכויים של תפיסות צרות

הרביע השני שנוצר במודל, כאמור, הוא הרביע של סדר. הוא מייצג את החיבור בין התפיסות הצרות והאופן 

שבו הן מסייעות לממש את ההזדמנויות שהמשתמשים רוצים להשיג. כפי שניתן לראות, מדובר ברביע אשר 
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מתייחס לנסיון לארגן  . הואובחלקו הקטן על ידי המבוגרים הצעירים נשלט על ידי התפיסות של המבוגרים

ולסדר את תהליך איסוף המידע. הוא עוסק בתפיסות צרות ששמו דגש על סט כלים קבוע לכל תחום מידע, 

שליטה בזרימת המידע והישענות על קריטריונים קיימים )ציר הרוחב(, וכן בהזדמנויות של מידע איכותי יותר, 

רים בו הם תהליכים שבהם הסדר מקבל מימד חיובי ממוקד ומתוזמן כהלכה )ציר האורך(. התהליכים שמתוא

 אשר הופך את תהליך איתור וחיפוש המידע לטוב יותר בעיני המבוגרים. 

 

 הרביע השלישי )התפזרות(: הימנעות מסיכונים הכרוכים בתפיסות רחבות

נשלט בעיקרו על הרביעי השלישי מתמקד בהימנעות מסיכונים לא רצויים הנובעים מתפיסות רחבות. רביע זה 

ומתמקד בנושא של  ,, ובחלקו הקטן גם של המבוגרים הצעיריםידי התפיסות של המרואיינים המבוגרים

התפזרות. המרואיינים הביעו חשש שאיסוף מידע רב יותר בדרכים מגוונות יותר עלול דווקא להוביל להתפזרות, 

החשש כי ללא סט כלים  דבר בא לידי ביטוי דרךלקבלת מידע שאינו ממוקד ופחות איכותי, לבזבוז זמן ועוד. ה

קבוע לכל תחום ייפגע המידע ויתבזבז זמן, החשש כי ללא שליטה על תהליך איסוף המידע יתבזבז זמן וייגרם 

תסכול, ולבסוף, החשש כי ללא יכולת להשוות סביב קריטריונים מוכרים של הערכת מידע, תפגע איכות המידע 

 ויתבזבז זמן.

 

 יעי )קיבעון(: הימנעות מסיכונים לא רצויים בעקבות צמצום והצרת התפיסותהרביע הרב

הרביע הרביעי והאחרון מתמקד בהימנעות מסיכונים לא רצויים בעקבות צמצום והצרת התפיסות והנסיון 

וברובו גם על ידי  לקבע ולסדר את תהליך איסוף המידע. רביע זה נשלט בעיקרו על ידי התפיסות של בני הנוער

. הוא מתמקד בנושא של קיבעון. ניתן היה לראות את ההייווצרות של הרביע הזה דרך המבוגרים הצעירים

החשש כי סט קבוע של כלים יגביל את היכולת להגיע למידע טוב ומגוון, ששליטה על זרימה על מידע מנוגדת 

ימוש בקריטריונים נרחבים של האינטרנט ופוגעת באיכות המידע ובגיוונו, ולבסוף, שאי ש לתהליך ה"טבעי"

להערכת המידע יפגע ביכולת להעריך אותו וגם יקבע את החשיפה למידע מוגבל וצר. מדובר ברביע של קיבעון 

מאחר שהוא מתאר מצב של הישארות במקום וחוסר יכולת להתקדם ולהתפתח, לפחות בעיני המרואיינים 

יכולת להתקדם ולהתפתח מתוך הסט הקבוע של שמאפיינים אותו, בני הנוער והמבוגרים הצעירים. חוסר 

הכלים, הישארות במקום בכל מה שנוגע לזרימה עם המידע והימנעות מפיתוח של כלים חדשים, וכתוצאה מכך 

 כל אלה מאפיינים מצב של קיבעון. –חשש מפגיעה במגוון ובטיב המידע שמתקבל 
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 .תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידעשל מודל ההזדמנויות והסיכונים . 3 תרשים
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 תפיסות
 רחבות

 מידע רב ומגוון יותר. -ה ולא קבוע סט כלים משתנ

 .רתוי בוטע דימ - עדימהם עם ורזל

 י.בויח שגרלור תויב וט עדימ -ם ישדח םינוירטירק

 

 גמישות

 קיבעון
 מגביל את טיב המידע וגיוונו. -ים סט קבוע של כל

 ן.ווגמבו תוכיאב תעגופ -ע דימת מירזבה טילש

 .הכרעהב העיגפ – םימייק םינוירטירקבת ודקמתה

 

 סדר
 ן.מז ךסוחון גרואמ, בוטע דימ – עובק םילכ טס

 ניהול זמן והרגשה טובה. –שליטה בזרימת המידע 

 מידע ממוקד וטוב. –התמקדות בקריטריונים קיימים 

 

 התפזרות
 ן.מז זובזבו עגפייע דימה –וע בק אלוה נתשמ םילכ טס

 המידע ייפגע, בזבוז זמן ותסכול. –אין שליטה במידע 

 המידע ייפגע. –קריטריונים לא מוכרים 
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 תפיסה מעורבת של סט הכלים
 תפיסה מעורבת של הגדרת מידע
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 בני נוער
 מבוגרים
 צעירים-מבוגרים
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 סיכום ותרומתו של המודל

את מודל ההזדמנויות והסיכונים באמצעות תיאוריה מעוגנת בשדה לסיכום, הממצאים שעלו בפרק זה ויצרו 

של תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידע מציגים את ההבדלים סביב התפיסות של בני נוער, מבוגרים 

ר וחיפוש מידע. כאשר מסתכלים על המעבר בתפיסות בין צעירים ומבוגרים בכל הקשור למידע ולהתנהגות איתו

בני הנוער, דרך המבוגרים הצעירים ועד למבוגרים, וכן להפך, ניתן לזהות לעיתים תהליך כרונולוגי. כך, למשל, 

ההגדרות הצרות של בני הנוער בכל הנוגע למהו מידע, שהתרחבו מעט בקרב המבוגרים הצעירים שהחזיקו 

והיו רחבות לחלוטין בקרב המבוגרים, או דרך הדיון בתפיסות של סט הכלים, שהיו רחבות בתפיסות מעורבות 

מאוד בקרב בני הנוער, ודרך המבוגרים הצעירים שהחזיקו בתפיסה מעורבת הצטמצמו מעט, כאשר בקרב 

 המבוגרים הן היו צרות לחלוטין.

שעוסקות בהגדרות ובתפיסות  היא באופן שבו התמות השונות, הן אלהתרומתו העיקרית של המודל  

הצרות והרחבות והן אלה שעוסקות בהזדמנויות מול הסיכונים, מתחברות יחד על שני הצירים. המודל מאפשר 

לראות כיצד פרקטיקות דומות של התנהגות איתור וחיפוש מידע יכולות להיתפס בצורות שונות, על ידי קבוצות 

פרקטיקות יכולות להיתפס כחיוביות מועילות עבור קבוצה אחת,  שונות. במקביל לכך, מראה המודל כיצד אותן

. הוא מראה כי לא ניתן פוגעות בטיב המידעבעוד שאותן פעולות בדיוק, ייתפסו על ידי קבוצה אחרת כשליליות ו

כחיוביות, מאחר שכל אחת מהן יכולה להיות מנוצלת  כשליליות ועל רחבות על תפיסות צרותבהכרח להסתכל 

בחיבור בין התמות השונות על ונה, חיובית או שלילית, על ידי בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. בצורה ש

שני הצירים, מדגיש לבסוף המודל, את החשיבות שבניתוח התנהגות איתור וחיפוש מידע של קבוצות שונות, 

לית של הערכת ביצוע במקרה הנוכחי קבוצות גיל, באופן נטראלי, ולא בהכרח מתוך נקודת מבט אוניברס

משימות ומיומנויות התפתחותיות שונות. המודל מראה כי לעיתים דווקא התפיסה, שנובעת מתוך נקודת המבט 

)גם בהכרח של המשתמש, יכולה לשנות את האופן שבו הוא מתנהל בתהליך איתור וחיפוש המידע, ללא קשר 

 קוגניטיביות.למיומנויות או יכולות  אם בחלק גדול מהמקרים הוא קיים(
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 השערות ושאלות המחקר לקראת המחקר הכמותי:

במחקר האיכותני, שהוצג בחלק הקודם, נבחנו התפיסות של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים בכל הנוגע 

את השלב שלפני איתור  הציגלמהו מידע, תהליכים מרכזיים באיתור וחיפוש מידע, הערכת מידע ועוד. חלק זה 

וצות הגיל השונות חשבו על מידע השלב התפיסתי וההגדרתי של התהליך. הממצאים העלו כי קב –וחיפוש מידע 

ועל תהליך איתור המידע באופן שונה. הם ניגשו לתהליך מתוך תפיסות שונות, מוטיבציות אחרות לנצל 

ועוד. האופן שבו הקבוצות  ןזמחשש מבזבוז הזדמנויות וחששות מפני סיכונים שיכולים לפגוע בטיב המידע, 

, מנסות לנצל הזדמנויות וחוששות מסיכונים, משליך בסופו השונות תופסות את תהליך איתור וחיפוש המידע

פועלים בהתאם  המשתמשיםשל דבר על אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שהן בוחרות לנקוט בהן בפועל, שכן 

להגדרות ולתפיסות שלהם. בעוד שמחקרים קודמים, כאמור, בחנו את אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של 

כיצד האסטרטגיות  להתמקד בזווית שדורשת בחינה מעמיקה יותר: הכמותיקש המחקר מבוגרים, מבוצעירים 

שבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים בוחרים לנקוט בהן במהלך איתור וחיפוש מידע, כתוצאה מאותן תפיסות 

שופים שנחקרו במחקר האיכותני, משליכות על המידע שהם חשופים אליו, ומצד שני, גם לא יכולים להיות ח

 סביבות המידע, מושג לא ובילה(, אשר מJohnson et al., 2006אליו. מטרה זו נגזרה ממודל השדות והמסלולים )

אותם פריטי מידע שהגולשים צרכו בפועל או נחשפו  סביבות המידע הן, כאמור, כל המודגשת במחקר הכמותי.

תוצאה מהתפיסות השונות של בני נוער, אליהם ללא שצרכו אותם. הטענה המרכזית של המחקר הכמותי היא כ

מבוגרים צעירים ומבוגרים, התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם תוביל אותם ליצור סביבות מידע שונות אחד 

  מהשני. אזכיר כי שאלת המחקר המרכזית של המחקר הכמותי הינה:

, נוער בני של המידע וחיפוש איתור התנהגות של ההשלכות מהן :4שאלת מחקר 

 והיקף סוג לאיזה ?לעצמם יוצרים שהם המידע סביבת על ומבוגרים צעירים מבוגרים

, מידע וחיפוש איתור במהלך מבצעים שהם מהפעולות כתוצאה, נחשפים הם מידע של

 ?אלו מפעולות כתוצאה נחשפים לא הם מידע של סוג לאיזה, ומנגד

חלקים מרכזיים. המשותף לכל החלקים,  ניהמדעית, בנוי משהמחקר השני, שמציג את ממצאי התצפית  

אסטרטגיות איתור וחיפוש של כפי שהוצג במטרתו המרכזית של המחקר הכמותי, הוא הבחינה של השלכות 

המידע על סביבות המידע של המשתמשים. באופן ספציפי יותר, מבקש החלק הראשון לבחון השערות מחקר 

, כלומר כיצד התפיסות ומנסה לבחון את יישום המודל אי המחקר האיכותניאשר מבוססות במישרין על ממצ
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. החלק השני מבקש לתאר את סביבות בקרב קבוצות הגיל השונות באות לידי ביטוי בפועלעלו בראיונות ש

 המשתתפים היהודים במחקר.  172המידע של 

 

 צרות ורחבותתפיסות שנובעות ממודל ההזדמנויות והסיכונים של בדיקת השערות 

במודל ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידע עלו ארבעה נושאים. אחד 

המתקשר להגדרת המידע על ידי המשתמשים ושלושה המתקשרים לאופן שבו הם תופסים פעולות שונות של 

נו שלוש השערות מחקר הנוגעות איתור וחיפוש מידע. במסגרת בחינת השערת המחקר של המחקר הכמותי, נבח

שימוש בסט כלים קבוע מול משתנה, זרימה עם המידע  :לשלושת הנושאים במודל המתקשרים לפעולות השונות

 מול שליטה בו והערכת המידע. 

בטרם הצגת ההשערות ובהמשך גם השאלות השונות, יש ראשית להסביר את רמות המידע השונות  

בתצפית המדעית נבנתה ההגדרה האופרציונלית של "מידע", ובאופן ספציפי  שנבחנו במסגרת המחקר הכמותי.

המחקר לא בחן את המידע עצמו, קרי הטקסט, התמונות  לוש הבחנות.יותר של מקורות מידע, באמצעות ש

שהמשתמשים נכנסו אליהם. כל מקרה בתצפית המדעית למעשה  URL-, אלא את כתובות הוהווידאו שבאתרים

מצביעה על עמוד מסוים שאליו  URLכתובת אשר שאר המשתנים נמדדים ביחס לאותה הכתובת.  מייצג כתובת,

 גלש המשתתף. 

או הדומיין, לדוגמא האתר של אוניברסיטת  האתררמה אחת של ניתוח שהתבצע במחקר הינה רמת 

-ו http://www.tau.ac.il/comm, לדוגמא העמוד. רמה שנייה היא רמת tau.ac.ilתל אביב: 

http://www.tau.ac.il/information  הן שתי כתובותURL .המשותף לשתי  שמובילות לשני עמודים שונים

הרמה . tau.ac.il :דומיין, אתר אוניברסיטת תל אביבהכתובות האלה הוא ששתיהן מגיעות מאותו האתר, אותו 

כל עמוד. קישורים הם כל אותן יחידות במידע הניתנות ללחיצה באמצעות בתוך  הקישוריםהשלישית היא רמת 

 העכבר, כאשר לכל קישור ניתן להתייחס בהן ברמת העמוד שהוא מוביל אליו או ברמת האתר.

יכולים להגיע המשתתפים בתצפית במספר דרכים. הם יכולים והקישורים  עמודיםה ,אל האתרים

להקליד את הכתובת ישירות לדפדפן. הם גם יכולים לעבור מחלון אחד לחלון אחר, שהיה פתוח קודם לכן, 

לאתר פתח חלון חדש ולאחר מכן  ynet.co.ilעמוד שהם גלשו בו קודם. למשל, אם משתתף גלש באתר ל

walla.co.il וף חזר לחלון הראשון של האתר ובסynet.co.il –  .דרך שלישית כל אלה מהווים מעבר בין אתרים

  על קישור שמופיע על המסך. למעבר מקישור לקישור היא באמצעות לחיצה

 

http://www.tau.ac.il/comm
http://www.tau.ac.il/information
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 שימוש בסט כלים קבוע מול משתנה ההשערה הראשונה: הצגת

המרואיינים משלוש קבוצות הגיל בסט אחד הנושאים המרכזיים שעלו במחקר האיכותני, נגע לשימוש של 

הכלים שלהם בתהליך איתור וחיפוש המידע. בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים נחלקו בתפיסות הצרות 

את השימוש בסט  ומבוגרים וחלק מהמבוגרים הצעירים תפסה .והרחבות שלהם בנוגע לשימוש בסט הכלים

ו נושא הם משתדלים להתכנס סביב כלים ומקורות מידע כלים בצורה צרה, כאשר הם מעידים שלכל משימה א

קבועים, בעוד שבני הנוער וחלקו האחר של המבוגרים הצעירים דיווחו, כי לתפיסתם שינוי של סט הכלים בכל 

 פעם, גם אם מדובר במשימות זהות, עשוי להקנות יתרונות רבים ולסייע במימוש הזדמנויות.

נושא, עבור כל קורות מידע קבועים שתמש במלהאכן נוטים  עצמם, בהנחה שהמבוגרים, כפי שהעידו על 

זאת . יותר שמגוון מקורות המידע שלהם יהיה נמוךגבוה סיכוי , קיים Ynetחיפוש חדשות באתר  הלדוגמ

בהם  יםעוש םבכל פעם את מקורות המידע שה יםמשנשהעידו על עצמם שהם  ים צעיריםבהשוואה לגולש

 . מקורות המידע של הצעירים יהיו מגוונים יותרם גכי במקרה זה נצפה  .שימוש

לכן, השערה ראשונה שנבחנה שיוצאת מתוך הממצאים של תפיסות צרות ורחבות של סט כלים, טוענת  

כי בשל תפיסת הנטייה של בני נוער לשנות באופן תדיר את מקורות המידע שהם משתמשים בהם, במהלך 

שביניהן  הקיצון ייחודיים בהשוואה למבוגרים, שתי קבוצות ועמודים ליותר אתריםהתצפית המדעית הם יגלשו 

 . השערת המחקר הראשונה, אם כן היא: האיכותני הבדלי התפיסות המשמעותיים ביותר במחקרגם נמצאו 

 :H1מבוגרים מאשר ייחודיים אתרים ועמודים ליותר יגלשו נוער בני. 

 

 זרימה עם המידע מול שליטה

התזמון  המידע, הניסיון לשלוט על שטף לתפיסת ההתמודדות עם גענושא מרכזי נוסף שעלה במחקר האיכותני נ

חשפות למידע ישליטה יתרה על התהליך מונעת מההתפיסה כי לעומת מצד אחד על ידי המבוגרים,  והתהליך

התפיסה הרחבה מעשה שהיא ל, מגוון, ולכן כדאי לתת מקום למקריות ו"לזרימה" חופשית וגמישה יותר

שהחזיקו בני הנוער והמבוגרים הצעירים. באופן ספציפי יותר, טענו בני נוער ומבוגרים צעירים כי כחלק מתפיסת 

סוברים כי חשוב ללחוץ על כמה שיותר קישורים שנקרים בדרכם, כי כך, לדעתם, הם יגיעו למידע הזרימה, הם 

סברו כי יש להיות סלקטיבים יותר באשר לאילו קישורים להיכנס המגוון והטוב ביותר. המבוגרים, לעומת זאת, 

 ולאילו לא.

 לכן, השערת המחקר השניה מודדת את ההבדלים סביב הלחיצות על הקישורים של המשתמשים. 

לחיצות על קישורים יכולים להוות אינדיקציה של שליטה לעומת זרימה, לאור דבריהם של בני הנוער והמבוגרים 
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רבים, כחלק מתפיסת הזרימה, מתוך אמונה שכך הם יגיעו למידע הצעירים כי הם נוטים ללחוץ על קישורים 

מן הצד השני, עשוי להביא להבדלים  היעדר סינון, מצד אחד, לעומת הקפדה על סינוןטוב יותר. מצב כזה, של 

 הקישורים שהמשתמשים ילחצו עליהם. על כן, השערת המחקר השניה היא:  מספרב

H2 :בני ( נוער יילחצוClicked.על יותר קישורים מאשר מבוגרים ) 

 

 הערכת מידע נוקשה מול הוספת קריטריונים באופן תדיר

לבסוף, נושא מרכזי אחרון שעלה במחקר האיכותני נגע לאופן שבו הקבוצות השונות מעריכות את המידע. 

התפיסה הצרה של המבוגרים התכנסה סביב קריטריונים מוכרים ומצומצמים שלפיהם הם החליטו איזה מידע 

י להתמודד עם המידע טוב ואיזה לא. מנגד, התפיסה הרחבה של בני הנוער והמבוגרים הצעירים גרסה כי כד

הרב שקיים ברשת, להצליח להעריך אותו וכן להגיע למידע טוב יותר, יש צורך לעדכן את הקריטריונים של 

משימת בהוק -קריטריונים חדשים אדלפתח הערכת המידע תוך כדי תהליך איתור וחיפוש המידע עצמו ולעיתים 

 החיפוש. 

ם על נסיון לבחון את מבנה האתר, כמות המידע צעיריהעידו בהתאם לממצאי המחקר האיכותני,  

כאמור, המחקר הכמותי לא התמקד בתוכן עצמו הקישורים כחלק מהקריטריונים להערת טיב המידע.  מספרו

( ובמאפיינים שלהן. אחד המדדים שנמדד פנימיים שוריםאתרים, עמודים וקישל האתרים, אלא בכתובות )

בסופו של דבר , בין אם הם התמקדו בהםמשתמשים עיניים של ההבתצפית המדעית נגע למספר הקישורים ש

מתכתבת עם ממצאי  להתמקד על מספר רב יותר של מרכיבים על המסךובין אם לאו. הנטייה לחצו עליהם 

הערכת המידע. על כן, השערת המחקר שונים לקריטריונים מצביעה על הצורך לבחון ו המחקר האיכותני

 היא:השלישית 

H3: מבוגרים מאשר קישורים יותר ייבחנו צעירים ומבוגרים נוער בני. 

 

 תיאור סביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים :שאלות המחקר

במסגרת החלק השני, נבדקו מספר שאלות תיאוריות שמבקשות לבחון את סביבת המידע שנוצרת לבני נוער, 

חיפוש המידע שלהם. שאלות המחקר ביקשו לבחון איתור ומבוגרים צעירים ומבוגרים, כתוצאה מאסטרטגיות 

מידע הם  יסוג לואיל? השונים משתתפיםהקישורים שבהם בוחרים הו עמודיםהאתרים, המה מאפיין את 

לבני  תבמסגרת החלק הזה נבחנו שאלות מחקר שנועדו להקיף את סביבת המידע שנוצר נחשפים ולאילו לא?
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שאליהם  הקישוריםנוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, מזוויות שונות. הן התמקדו במאפיינים הטכניים של 

לפרוץ גבולות גיאוגרפיים או דווקא להסתגר  מובילים אותם העמודיםנחשפים הנבדקים )כגון גודל(, האופן שבו 

מקורות מידע פופולאריים )שהמידע עמודים שהם חלק מההתכנסות שלהם סביב וכן בתוכם )שפה, מדינה(, 

לעומת מקורות נישתיים יותר )שהמידע שמופיע בהם  שמופיע בהם משותף גם להרבה אחרים שגולשים אליהם(

אפיינים הטכניים, בגבולות הגיאורפיים, במאפייני פופולאריות נחשף לעיני פחות אנשים(. הבחירה במ

 ובקטגוריות נושאיות נשענת על קטגוריות מרכזיות שעלו בסקירת הספרות, כפי שיפורט בחלק הבא.

 

 הבדלים טכניים ופיזיים

בסקירת הספרות ובמחקר האיכותני נידונה בהרחבה התנהגות איתור וחיפוש המידע של מבוגרים וצעירים. 

מחקרים קודמים הדגישו מרכיבים פיזיים וטכניים רבים בהתנהגות איתור וחיפוש המידע של צעירים 

, לקושי בזיהוי ומבוגרים. הם התייחסו, למשל, לנטייה לבחור קישורים שמופיעים ראשונים במנוע החיפוש

כאשר רוב  –מובלטים הסימנים שמכילים קישורים ממומנים )פרסומות( והנטייה לבחור בקישורים 

  (Gasser et al., 2012; Torres & Webber, 2011) האסטרטגיות האלה היו נפוצות יותר בקרב הצעירים יותר

בכל  משתתפי הקבוצותו עלעל בסיס סקירת הספרות וכן ההבדלים שה ולההשאלה הראשונה שעלכן,  

הבדלים פיזיים וטכניים קיומם של ל נוגעתהנוגע לתפיסות שלהם באשר לבחירת פריטי המידע שהם צורכים, 

או קטנים, בהשוואה לקבוצות אחרות, למשל, כפי האם הקישורים יהיו גדולים  .שלהםבסביבות המידע 

 הבאה: כמו כן, עולה השאלה ?עים בקישורים, בהתייחסם לאותם מרכיבים שמופישמכוונים מחקרים קודמים

אותם קישורים שהמשתתפים בחרו האם הוא יאפיין רק את יהיה הבדל בגודל הקישורים בסביבת המידע, אם 

  הקישורים שהם הבחינו בהם, אבל בחרו שלא להיכנס אליהם?או גם את  להיכנס אליהם

התרומה התיאורטית של גודל הקישורים נוגעת להשפעה שלהם על סביבת המידע של המשתמשים. 

קישורים גדולים יכולים להיות קישורים שמובלטים במכוון, על מנת לעודד את המשתמשים להיכנס פנימה או 

את הקישור. כאלה שמובילים למידע שעורכי/בוני האתר סוברים כי הוא חשוב יותר מאחרים, ולכן מגדילים 

לכן, אם יימצאו הבדלים בגודל הקישורים שאליהם נכנסים משתמשים מקבוצות גיל שונות, יהיה צורך לבחון 

 :שאלת המחקר הבאה הלאור הממצאים שעולים מהספרות, נבחנאת ההשלכות של כך על סביבת המידע שלהם. 

RQ1 :קישורים  בהם הבחינה מהקבוצות אחת שכל הקישורים בגודל ההבדלים מהם(

 (?אליהם נכנסו שלא קישורים וגם אליהם שנכנסו
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 גלובאליות ולוקאליות של סביבת המידע

איתור וחיפוש כי יתהלהחיבור בין השערת פער הידע לבין התנהגות איתור וחיפוש מידע מניב את הטענה כי 

 .לאתנוצנטרית טיה של הגולשיםנ מצביעה על ולהצטברות ידע. סקירת הספרותינם קריטיים להתפתחות מידע ה

הינו במרבית המקרים מקומי, תלוי שפה  ,כגון חדשות וחברה ,נחשפים בתחומים רבים המידע אליו הם ,כלומר

, הגולשים גלובלימידע הפוטנציאל לקבלת . בכך,למעשה, למרות (Boczkowski & Mitchelstein, 2013) תרבותו

תרבותית למקום שבו הם חיים. עם  יםשפה שלהם ומוטמוגבלים ל, סוגרים את עצמם בתוך גבולות גיאוגרפיים

כי השימוש היום יומי של צעירים  בהקשר זה מצביעים על הבדל בין צעירים למבוגרים. נמצאזאת, המחקרים 

 בטכנולוגיה כולל לעיתים פריצת גבולות גיאוגרפיים ויצירת קשרים עם צעירים מקבילים במדינות אחרות

(Palfrey & Gasser, 2016).  בהקשר של איתור וחיפוש מידע מקוון, עלתה השאלה האם יהיו הבדלים, ואם כן

שאליהם יגלשו בני נוער, מבוגרים  מקומייםגלובליים ומקורות מידע מ העמודים שהם חלקאילו, בין מספר 

 צעירים ומבוגרים. באופן ממוקד יותר, נבחנו שתי שאלות מחקר:

RQ2 :מבוגרים, נוער בני בקרב אחרות שפות מול בעברית בחשיפה ההבדלים מהם 

 ?ומבוגרים צעירים

RQ3 :בני לא ישראלים בקרבעמודים  מול ישראליםעמודים ל בחשיפה ההבדלים מהם 

 ?ומבוגרים צעירים מבוגרים, נוער

 

 מיינסטרים מול נישה

שנבחן במחקר ובסביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, הוא זה של  האחרוןנושא לבסוף, ה

מיינסטרים מול נישה. סקירת הספרות העלתה כי צעירים ומבוגרים שונים במידה רבה בקריטריונים שבהם הם 

חיפוש שאליהם הם גולשים, במנועי  אתרים והעמודיםבוחרים את מקורות המידע שלהם, ובאופן ספציפי את ה

את התפיסה הצרה של המבוגרים של הערכת המידע וההתכנסות סביב  (.Gasser et al., 2012) או בכלל

ונים מוכרים, כפי שעלתה במחקר האיכותני, ניתן לתרגם גם לקריטריונים של מיינסטרים ונישה. קריטרי

ים על קריטריונים של אם מבוגרים מקפידמיינסטרים מייצג את המוכר, המדובר והמשותף לאנשים אחרים. 

מקורות מידע מוכרים יותר, כאשר עמודים שהם חלק מאמינות וסמכות, סביר להניח גם שיעדיפו להיכנס ל

אתרי חדשות גדולים ומבוססים  ה, כמו לדוגממקורות מידע מוכרים יותר נוטים להיות גם פופולאריים יותר

לא התמקד באופן ישיר מחקר האיכותני המאחר שיחד עם זאת,  או הארץ בעת חיפוש חדשות.  Ynetכמו 
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פופולארי, נוסחה שאלת מחקר כללית יותר ולא השערה ממוקדת. שאלת המחקר למידע  ובהעדפות תפיסותב

של סביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים  תיותהמיינסטרימיות מול הנישמידת שבחנה את 

 היתה:

H4: עמודים שהם ל לגלוש ומבוגרים צעירים מבוגרים, נוער בני של הנטייה בין ההבדלים מהם

 ?יותר תייםניש עמודים שהם חלק ממקורות מידע מול מיינסטרים חלק ממקורות מידע
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 שיטת המחקר של המחקר הכמותי

 משתתפים

 60-משתתפים השתתפו בחלקו העיקרי של המחקר ו 172, מתוכם משתתפים 232במחקר הכמותי השתתפו 

 .הנוגע להבדלים הלאומיים בעת חיפוש בסוגיית הסכסוך משתתפים נוספים התווספו לניתוח מקרה המבחן

מבוגרים  56בני נוער יהודים,  56שלוש קבוצות על בסיס גיל המשתתפים: המשתתפים חולקו לארבע קבוצות. 

לנוער,  13-18ודים, כאשר טווחי הגילאים היו זהים לאלו של המחקר האיכותני )מבוגרים יה 60-צעירים יהודים ו

ומעלה למבוגרים(. קבוצה נוספת רביעית של מבוגרים צעירים ערבים, נבחרה  40-למבוגרים צעירים ו 22-30

-בכדי לבחון את ההבדלים התרבותיים לאומיים במיוחד בהקשר של חיפוש מידע בנושא הסכסוך הישראלי

והתוצאות שלהם נותחו,  משתתפים 60טיני ובהתאם לתיאוריות המוצגות בפרק הראשון. קבוצה זו כללה פלס

. המשתתפים גויסו למחקר בשלושה אפיקים כאמור, רק בבחינת מקרה המבחן, בו התווסף משתנה הלאום

יב, מודעת מרכזיים: באמצעות הזמנה אישית של אלו שהיו נוכחים פיזית בקמפוס של אוניברסיטת תל אב

 3פייסבוק ואינסטגרם שהזמינה אותם להשאיר פרטים ולהשתתף בניסוי וכן בשיטה של חבר מביא חבר. טבלה 

נערך בין החודשים  הכמותי המחקר מציגה את התפלגות המשתתפים במחקר הכמותי ונתוניהם האישיים.

 .2018למאי  2017אפריל 

 

 הכמותי.. התפלגות המשתתפים במחקר 3טבלה 

 ממוצע גיל משתתפים 
)סטיית 

 תקן(

עמדה  נשים )%(
פוליטית 

( 1מימין )
 (7לשמאל )

רמת דתיות 
( 1מחילוני )

לדתי מאוד 
(5) 

 אקדמאיים )%( *

 3.75 53.33% (2.09) 16.75 60 בני נוער 
 (707). 

3.88  
(35). 

0% 

מבוגרים 
צעירים 
 ערבים

60 22.55 
(2.34) 

70% 4.6  
(2.12) 

3.18  
(1.16) 

20% 

מבוגרים 
צעירים 
 יהודים

60 23.93 
(2.52) 

51.67% 3.76  
(1.5) 

3.66 
(67). 

25% 

 80% .(258) 3.93 (1.59) 5.27 58.33% (7.3) 45.43 60 מבוגרים 
 סטודנטים* הנתון לגבי אקדמאיים רלוונטי לגבי קבוצת המבוגרים בלבד שכן בקרב המבוגרים הצעירים היתה קבוצה גדולה של 

השאלות שנשאלו המשתתפים באשר לדתם ועמדתם  שמטה את המדגם וכן בקרב בני הנוער לא היו אקדמאיים כלל. לתואר ראשון
 פרק המשתנים.-הפוליטית מפורטות בתת

 

מן ההתפלגות ניתן לראות היכן המדגם מאוזן והיכן קיימות ההטיות שלו. התפלגות הגיל של המבוגרים 

הצעירים, יהודים וערבים, היתה סמוך מאוד לגבול התחתון וכן השונות בקרב המבוגרים היתה גדולה יותר 
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דר היתה קרובה מאשר בשאר הקבוצות )אך גם מדובר בקבוצה בעלת הטווח הרחב ביותר(. התפלגות המג

לחלוקה באוכלוסיה, למעט במקרה של המבוגרים הצעירים הערבים, שהיתה הטייה גדולה של נשים במדגם 

%70 (p=.481=1.347, 2χ ,ללא מבוגרים צעירים ערבים p=.012 =7.12,2χכך, גם, , עם מבוגרים צעירים ערבים .)

המבוגרים הצעירים והערבים והמבוגרים היו בעלי עמדות שמאליות יותר מאשר בני הנוער והמבוגרים הצעירים 

. רמת הדתיות של הנבדקים גם כן היתה מאוזנת וללא הבדלים מובהקים, F (3, 229) = 4.318, p=.006היהודים, 

F (3, 229) = .231, p=.518נבדקים לא היה רלווונטי לשלוש הקבוצות שאינן . לבסוף, אחוז האקדמאיים מה

 (. 80%מבוגרים צעירים, אך בקרב המבוגרים הוא היה מוטה למעלה )

 

 מערך המחקר ופרוצדורה

קלאסי, הכולל השוואה סטטיסטית בין קבוצות, -מערך המחקר שבו נעשה שימוש במחקר הכמותי הוא מתאמי

ינטרקציה בין האדם למדיה בחוג לתקשורת באוניברסיטת באמצעות תצפית מדעית שנערכה במעבדה לחקר הא

התקציב ש"ח עבור השתתפותם.  40אשר התנדבו להשתתף במחקר קיבלו תגמול של  משתתפיםה 232תל אביב. 

תגמול ניתן מתקציב מחקר אישי שקיבל ד"ר אלעד שגב ממכון תמי שטיינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל ל

נם להשתתף, בין אם באמצעות שיחה אישית עם החוקר, מילוי הפרטים בטופס לאחר שהביעו את רצואביב. 

והם הוחתמו על כתב הסכמה  הסבר קצר על פרטי המחקרשקושר מהמודעה או בכל דרך אחרת, נשלח להם 

 אשר הוחתמו עליו המשתתפים במחקר האיכותי, כאשר ההבדל היחיד הוא בתיאור המחקר, דומה לזה מדעת

. בני הנוער החתימו את הוריהם על כתב ההסכמה בטרם הגיעו למעבדה ושאר המשתתפים חתמו עליו '(ג)נספח 

 כאשר הגיעו להשתתף במחקר. 

לאחר שהגיעו המשתתפים למעבדה, במועד שנקבע עמם, ניתן להם הסבר, פעם נוספת על המחקר,  

שאול שאלות. כמו כן, הובהר להם כי הוצגה להם המעבדה, לרבות הציוד ואופן פעולתו וניתנה להם האפשרות ל

אחת, מקבוצת המבוגרים, ביקשה בשלב זה להפסיק  משתתפתבאפשרותם לבטל את השתתפותם בכל שלב. רק 

 . , מאחר שהיא חשה שלא בנוח מהסיטואציהאת השתתפותה

את המדדים במהלך התצפית, נעשה שימוש בטכנולוגיה למעקב אחרי תנועות עיניים, כדי למדוד  

שיטת המדידה של מעקב אחרי תנועות עיניים כדי למדוד וונטיים, כגון הבחנה בקישורים, גודלם ועוד. הרל

(. בתצפית נעשה שימוש Vraga, Bode & Troller-Renfree, 2016תשומת לב היא שיטה מקובלת בספרות )

כדי להריץ את שימשה  SMI Experiment Suiteהרץ(. תוכנת  250) RED250MOBILEבמכשיר מעקב עיניים 

 התהליך ולתעד את הנתונים השונים שהתרחשו על המסך וכן את תנועות העיניים של המשתתפים.
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הבחירה בשיטה של מעקב אחר תנועות עיניים נועדה לסייע בהעמקת ההבנה של הבחירות שעשו 

ם ועוד המשתתפים במהלך הניסוי. איתור האזורים במסך שהם הביטו עליהם, הקישורים שהם הבחינו בה

מסייע להבין אילו בחירות ביצעו שמשתמשים ומאילו נמנעו. יש לציין שתוכנת המעקב אחר תנועות עיניים 

מאפשרת הבנה של הפעולות עצמן אך לא של הסיבות מאחוריהן.ניתן לראות באילו קישורים הגולשים הבחינו 

ניתן לדעת ללא ראיון מתערב תוך כדי ולחצו, באילו הבחינו אך בחרו שלא ללחוץ ובאילו לא הבחינו כלל. לא 

תצפית את הסיבות לפעולות המשתתפים, קרי, למה הם בחרו שלא ללחוץ על קישור מסוים. מעקב אחר תנועות 

עיניים בעת גלישה במחשב הוא שיטה מקובלת לתיעוד סביבת המידע של המשתמש, והיתרון המרכזי שלה הוא 

 סביבות המידע של הגולשים. האפשרות למפות ללא התערבות חיצונית מהן

כמקובל, כל משתתף התחיל את התהליך עם כיול )קליברציה( סטנדרטי של מספר נקודות שהופיעו על 

עם העיניים. מטרת הכיול הינה לבחון כי ניתוח תנועות העיניים הולם את  ןהמסך והיה צריך לעקוב אחריה

על המסך פעמיים ונערכה השוואה בין הפעם  ושהנקודות הופיעתהליך הכיול התבצע כך בפועל.  ןתנועת

הראשונה לפעם השניה, כדי למדוד את הסטייה האפשרית בין הנקודה במסך שהמשתמש מביט בה בפועל לבין 

הנקודה שזוהתה על ידי התוכנה. סטייה מקסימלית מקובלת היא עד חמישה מ"מ וכל קליברציה שהיתה גדולה 

 חדש עד שהטעות היתה בגבולות המקובלים. מהמספר הזה בוצעה מ

לאחר תהליך הקליברציה, החלה התצפית המדעית, כפי שיפורט בהמשך. המשתתפים קיבלו מספר 

בנוסף, משימות, כאשר בכל רגע נתון מערכת מעקב תנועות העיניים עוקבת אחרי המבט שלהם על המסך. 

אורך התהליך אחר איסוף הנתונים ותנועות בהתאם לסטנדרטים של מחקרי מעקב עיניים, עקב החוקר ל

  (.Vraga et al., 2016) םהעיניים על מנת לוודא את תקינות

התוכנה קיבלה את המידע ממעקב תנועות  שימשה כדי לנתח את תנועות העיניים. Be Gazeתוכנת 

וש של ליהם, במסגרת מגבלות השימאהעיניים והציגה את כלל המסכים של כל העמודים שהמשתמש גלש 

 5%-כ (.Vraga et al., 2016דינאמיים ועוד ) HTMLהתוכנה, שכוללים קושי בתיעוד עמודי פייסבוק, עמודי 

מהמידע שנאסף בתוכנה לא היה ניתן לניתוח בשל מגבלות התוכנה, דבר אשר עשוי להוות מגבלה מסוימת 

 בפרשנות של הממצאים.

הוא לחלק את העמודים שבהם גלשו המשתתפים בתצפית  Be Gazeאחת האפשרויות של תוכנת 

חלוקה זו מאפשרת לקבל את הנתונים באופן ממוקד לאזור (. Areas of Interest, AOI’sהמדעית לאזורים )

המסך חולק לאזורים על פי הקישורים שהופיעו בו. כל קישור לחיץ כל המסך. כך, אורך מסוים במסך ולא ל

שאיפשר לקבל מדדים שונים על תנועות העיניים של כל קישור בנפרד. המדדים סומן כאזור נפרד, באופן 
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על  שהתקבלו, כפי שיפורט בהמשך, כללו תיעוד של הזמן המצטבר שבו המשתתף הביט באזור מסוים )קישור(

המסך, כמות הפעמים שהוא חזר והבחין בו אחרי שעבר להבחין באזורים אחרים, מספר וזמן ההתמקדויות 

  (, לחיצות עם העכבר, פתיחה של חלונות חדשים ועוד.Fixationsבמסך )

התצפית המדעית כללה ביצוע שלוש משימות וכן מילוי שאלון קצר בסיומן. התצפית בוצעה כולה באופן  

. כל משימה כללה מסך פתיחה עם הנחיות, כאשר לחיצה על כל כפתור במקלדת סגרה את חלון ממוחשב

(. למשתתפים לא היתה אפשרות לחזור אחורה about: blankבדפדפן, עם מסך ריק ) ההנחיות ופתחה עמוד חדש

להנחיות ונבדקים שביקשו לעשות כן, נענו כי הם יכולים להמשיך במשימה כמיטב הבנתם וזיכרונם את 

ההנחיות. הרציונל לכך שלא התאפשר למשתתפים לחזור למסך ההנחיות הוא להקדיש את מלוא זמן איתור 

המידע לביצוע המשימה בפועל, ללא עיכוב על חזרה להנחיות, דבר אשר היה יוצר אי שוויון בזמן  וחיפוש

  שהוקדש נטו לביצוע המשימה, כמו גם להסחות דעת.

בכל קבוצת גיל ולאום, התבקשו המשתתפים לבצע שלוש משימות של איתור וחיפוש מידע, אשר 

יפוש מידע. עבור כל משתתף, הוקצה סדר רנדומלי של מייצגות שלושה סוגי פעולות שונים של איתור וח

המשימות. המשימה הראשונה היתה איתור וחיפוש מידע ששם דגש על ניווט בין אתרים. המשימה שנבחרה 

. המשתתפים נתבקשו להתעדכן בנושאים אקטואליים אשר לדעתם עשויים לעניין חדשותלשם כך היתה משימת 

 מכירים, אך עתידים לפגוש באירוע חברתי.קבוצה של אנשים, אותם הם אינם 

המשימה השניה היתה איתור וחיפוש מידע ששם דגש על שימוש במילות מפתח וסינון של תוצאות.  

המשימה שנבחרה לשם כך היתה להעמיק את הידע במספר מוגבל של סוגיות, מתוך רשימה שהוצגה בפני 

התבקשו . בפני המשתתפים הוצגו רשימה של סוגיות והם פלסטיני-הישראלי הסכסוךהמשתתפים, בנושא 

לבחור מספר מוגבל מראש מתוכן ולהעמיק את הידע שלהם בזמן שנתון להם. משימה זו נבחרה בנוסף על מנת 

 לאפשר את ההשוואה הלאומית, ולכן נבחר נושא שמייצג את השסע הלאומי בישראל.

לבסוף, המשימה השלישית היתה משימת איתור וחיפוש מידע חופשית, ללא דגש על סוג מסוים של 

. מדובר במשימה ותחביב פנאימשימת עיסוק בנושאי  –פוש. לשם כך, נבחרה משימה נטראלית במהותה חי

נטראלית מאחר שהיא לא מוכוונת נושא מסוים וביקשה מהמשתתפים להקדיש את הגלישה שלהם לנושא שהם 

משימות השונות ההנחיות של הבוחרים. לכן, היא לא היתה מוטה בהכרח לניווט או להתמקדות במילות מפתח. 

 '.דמצורפות כנספח 

דקות להשלמת כל שלוש המשימות, כאשר  15-20-בתחילת התצפית, הוסבר למשתתפים כי יש להם כ

במסך ההנחיות של כל משימה הודגש בפניהם כי לרשותם חמש דקות להשלמת המשימה. בנוסף, הוסבר 
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חושבים שהם השלימו את המשימה או  למשתתפים על ידי החוקר כי באפשרותם לסגור את החלון ברגע שהם

אם אין ברצונם לחפש מידע נוסף. כל משימה הסתיימה כאשר המשתתפים סגרו מרצונם את המסך של הדפדפן 

שני משתתפים בקבוצת המבוגרים, משתתף אחד בקבוצת המבוגרים הצעירים היהודים חמישה מקרים: עבור )

חמש הדקות ואז החוקר הורה למשתתפים לסגור את חלון  או כאשר תמו ,ושני משתתפים בקבוצת בני הנוער(

הדפדפן )כל שאר המשתתפים(. זמן המשימה כלל אך ורק את הזמן שבו הדפדפן היה פתוח, לא כולל הזמן 

שנדרש לצורך קריאת המשימה. מבחן ניתוח שונות חד כיווני הראה כי לא היה קיים הבדל מובהק בין זמני 

 .F (2, 229) = .151, p=.716ם בשלוש הקבוצות, ביצוע המשימות של המשתתפי

במהלך הגלישה, תועדו הכתובות שאליהם נכנסו המשתתפים לקובץ הנתונים אשר כל שורה בו מייצגת  

כתובת שאליה גלש המשתתף במהלך הניסוי או קישור שהוא הבחין בו ולא נכנס אליו. כפי שיפורט בהמשך, 

שאליהם גלשו המשתתפים בפועל תועדו באמצעות התוכנה. לעומת זאת, קישורים כתובות האתרים והעמודים 

 שבהם הבחינו המשתתפים, אך לא לחצו עליהם, תועדו אמנם כמקרה נפרד, אך ללא שמירת כתובתם.

על מנת לבדוק אם משימות איתור וחיפוש המידע אכן השיגו את מטרת סוג החיפוש )ניווט מול מילות  

כיווני עם סוג המשימה כמשתנה בלתי תלוי ומספר מילות המפתח -ערך ניתוח שונות חדמפתח וחופשי(, נ

 = F (2, 230)הממוצע למשתתף כמשתנה תלוי. נמצא כי למשימה היתה השפעה על מספר מילות המפתח, 

22.314, p=.000( כשבמשימת הסכסוך נעשה שימוש ביותר מילות מפתח מאשר במשימת החדשות ,M=5.416, 

p=.000( והפנאי )M=4.216, p=.000 בין משימת החדשות והפנאי נמצא הבדל בעל מובהקות גבולית בלבד .)

(M=-.981, p=.056.) 

לבסוף, על מנת להבטיח את רצינות המשתתפים בביצוע המשימות, ולוודא כי אכן יפעלו להעשרת הידע 

עתידים להישאל מספר שאלות ידע  שלהם ולא רק לשם העברת הזמן, נמסר להם בתחילת התהליך כי בסופו הם

על המשימות שביצעו. בסופו של דבר, הם לא נשאלו שאלות ידע, אך במסגרת השאלון שאחרי הם התבקשו 

להעריך עד כמה המשימות תרמו לידע שלהם באקטואליה )חדשות( ובסכסוך הישראלי פלסטיני בסולם של 

לסולם בן ארבע  ( היו גבוהים יחסית2.95והסכסוך )( 2.87רמות. הממוצעים שנמצאו במשימות החדשות ) ארבע

 . F (3, 229) = 1.212, p=.261וכן לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בדירוג התרומה לידע המשותף,  מותר

הכולל את מדידת המשתנים  , בעברית ובערבית,בשלב האחרון, מילאו המשתתפים שאלון קצר

המתערבים וכן מספר משתנים נוספים לצרכים סטטיסטיים, כאשר בסיומו, קיבלו את התגמול. השאלון מצורף 

 .'הכנספח 
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 משתנים

ני משתנים בלתי תלויים, כאשר במשתנה קבוצת הגיל נעשה שימוש בכל השערות ושאלות מערך המחקר כלל ש

ש אך ורק בניתוח מקרה המבחן. בנוסף, נעשה שימוש בשורה של משתנים המחקר ובמשתנה הלאום נעשה שימו

 השערת ושאלת מחקר היה משתנה תלוי אחד.ולבסוף, לכל  מתערבים

 

 משתנים בלתי תלויים

המשתתפים במחקר חולקו לקבוצות על בסיס הגיל שלהם, בהתאם לרציונל שפורט בפרק קבוצת גיל. 

היו  22-30היו בקבוצת בני הנוער, משתתפי בגילאי  13-18משתתפים בגילאי  .המשתתפים במחקר האיכותני

היו בקבוצת המבוגרים. המשתתפים נשאלו, לצרכים  40-55בקבוצת המבוגרים הצעירים ומשתתפים בגילאי 

 סטטיטיים בלבד, גם לגילם המדויק.

-ישראלי וערבי-די. המשתתפים במחקר חולקו בנוסף לקבוצות על בסיס הלאום שלהם, יהולאום  

בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים ערבים  ישראלי. כך, נוצרו ארבע הקבוצות במחקר, שמחולקות לפי גיל ולאום:

 ישראלים, מבוגרים צעירים יהודים ישראלים ומבוגרים יהודים.

 

 משתני בקרה

המשתתפים בחלק . משתנה סוג המשימה אפיין את אחת משלוש המשימות שקיבלו סוג משימה

משתנה זה שימש  ופנאי )חופשי(. פלסטיני )מילות מפתח(-חדשות )חיפוש ניווטי(, הסכסוך הישראלי מהתצפית:

במקרה המבחן, שהתמקד באיתור וחיפוש על מנת לוודא שההבדלים בין הקבוצות לא נובעים מסוג המשימה. 

 מידע על נושא הסכסוך הישראלי פלסטיני, הוא הוחזק כקבוע.

 Digital Natives. מבחן זה מבוסס על סולם הערכת הילידות הדיגיטלית )ילידות דיגיטלית

Assessment Scale שפותח על ידי )Teo (2013 המבחן הוא כלי של דיווח עצמי שנועד למדוד את התפיסות של .)

ני נוער בגילאי משתמשים ביחס לעד כמה הם תופסים את עצמם כילידים דיגיטליים. המבחן פותח ותוקף על ב

, אשר מתחלקים לארבעה גורמים: לגדול עם 5עד  1שאלות הסכמה בסולם ליקרט של  21וכולל  13-16

הטכנלוגיה, נוחות עם ריבוי משימות, הסתמכות על גרפיקה בתקשורת, חיפוש אחר סיפוקים מידיים ותגמולים. 

( וכן נמצא הבדל מובהק בממוצעים, Cronbach’s α = .892המבחן נמצא בעל מהימנות כעקיבות פנימית גבוהה )

F (2, 239) = 16.885, p=.000( בין בני נוער ,M=88.6, SD=10.7( מבוגרים צעירים יהודים וערבים ,)M=73.67, 



178 
 

SD=11.37( וכן מבוגרים )M=68.17, SD=11.24.) זה נעשה שימוש על מנת לנטרל הסבר אלטרנטיבי  במשתנה

 להבדלים בין הקבוצות. 

( על פי התרגום לעברית 1982) Cacioppo & Pettyמשתנה הצורך בידע נבנה בהתבסס על בידע.  הצורך

משימות מורכבות על , כדוגמת אני מעדיף 5עד  1(, וכלל שישה היגדים בסולם של 2017) Dvir-Gvirsmanשל 

אני נהנה ממשימות פני משימות פשוטות, אני בדרך כלל חושב על נושאים גם אם הם לא קשורים ישירות לחיי ו

שמצריכות המצאה של פתרונות חדשים לבעיות. מהימנות הסולם נבחנה באמצעות מהימנות כאקווילנטיות עם 

שישה היגדים הפוכים נוספים, שנוסחו על דרך השלילה. המהימנות שנמצאה לפי מבחן פירסון היתה גבוהה 

(r=.84 ,לא נמצא הבדל מובהק .)F(2, 239)=2.207, p=.114השוואה בין הצורך בידע של בני נוער ), בM=20.86, 

SD=3.17(  מבוגרים צעירים יהודים וערבים ,)M=20.79, SD=4.46( ומבוגרים )M=22.07, SD=4.)  משתנה

הצורך בידע שימש כמשתנה בקרה, מאחר שאחת ההשפעות האפשריות על סביבת המידע של משתמשים יכולה 

 להיות הצורך הקוגניטיבי שלהם בידע.

משתנה המגדר נמדד באמצעות שאלה בודדת בשאלון שביקשה מהמשתתפים לציין אם הם גבר  מגדר.

 או אישה.

באיזו  5עד  1המשתתפים התבקשו לדרג על פני סולם של תדירות איתור וחיפוש מידע על חדשות. 

השפעה אפשרית של , זאת על מנת לנטרל תדירות הם נוהגים לאתר ולחפש מידע בנושאי חדשות ואקטואליה

 .הרגלים מוקדמים שלהם בנושא

באיזו מידע הם מתעניינים בנושאי  5עד  1. המשתתפים התבקשו לדרג על פני סולם של עניין בחדשות

 ., זאת על מנת לנטרל את ההשפעה האפשרית של עניין מוקדם של המשתתפים בנושאחדשות ואקטואליה

באיזו  5עד  1תתפים התבקשו לדרג על פני סולם של . המשתדירות איתור וחיפוש מידע על הסכסוך

, זאת על מנת לנטרל פלסטיני-תדירות הם נוהגים לאתר ולחפש מידע בנושאים הקשורים לסכסוך הישראלי

 השפעה אפשרית של הרגלים מוקדמים שלהם בנושא.

נים בסכסוך באיזו מידע הם מתעניי 5עד  1. המשתתפים התבקשו לדרג על פני סולם של עניין בסכסוך

 , זאת על מנת לנטרל את ההשפעה האפשרית של עניין מוקדם של המשתתפים בנושא.פלסטיני-הישראלי

באיזו  5עד  1. המשתתפים התבקשו לדרג על פני סולם של תדירות איתור וחיפוש מידע בנושאי פנאי

פעה אפשרית של הרגלים , זאת על מנת לנטרל השתדירות הם נוהגים לאתר ולחפש מידע בנושאי פנאי ותחביב

 מוקדמים שלהם בנושא.
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. המשתתפים התבקשו בשאלה אחת לציין את דתם )יהודי, נוצרי, מוסלמי או אחר( דת ורמת דתיות

ובשאלה השניה את רמת דתיותם. בקבוצה של המבוגרים הצעירים הערבים, שישה משתתפים היו נוצרים, 

 שלושה דרוזים וכל השאר מוסלמים.

( 1. המשתתפים התבקשו לדרג את עמדתם הפוליטית על סולם של שבע רמות מימין )עמדה פוליטית

 (. 7לשמאל )

. משתנים סוציודמוגרפים שנמדדו כללו השכלה, מצב משפחתי, עיר משתנים סוציודמוגרפים נוספים

משתנים  מגורים, ארץ לידה, מספר ילדים )רק בקרב המבוגרים הצעירים והמבוגרים( והכנסה חודשית. עם זאת,

 אלו שימשו כמעקב סטטיסטי בלבד ולא נכללו לבסוף בניתוח הנתונים.

 

 תלויים םמשתני

בחלק זה יפורטו המדדים אשר נמדדו כמשתנים תלויים בכל אחת מהשערות ושאלות המחקר בנפרד, לפי 

המשתתף )כתוצאה כל שורה בקובץ הנתונים מייצגת עמוד שאליו נכנס באופן כללי,  החלוקה שפורטה לעיל.

מהקלדת כתובת, מעבר חלון או לחיצה על קישור( או קישור שהופיע על המסך והמשתתף לא נכנס אליו, אך 

 הנתונים לגביו בכל זאת קודדו.

יש לציין כי בכל הנוגע לעמודים, אלו נספרו בנפרד בכל פעם שהמשתתף נכנס אליהם. כך, אם משתתף 

בנוסף לכך, חלק מן נספר שלוש פעמים שונות וכך גם בשאר הניתוחים.  נכנס שלוש פעמים לאותו העמוד, הוא

המשתנים דרשו קידוד ידני של נתונים שנאספו מן התוכנה, באמצעות שימוש בניתוח תוכן, כפי שיפורט בהמשך. 

בין שני מקודדים שביצעו , מסיבות טכניות, חוסר הסכמה כמו כן, מאחר שבמקרים מסוימים היה חוסר בנתונים

או במצבים שבהם לא ניתן היה לנתח, סך העמודים בכל השערת ושאלת מחקר מעט  את ניתוח התוכן הידני

  שונה.

. הקבוצה הראשונה של המשתנים באה עולמות תוכן של סביבת המידע מספרהמשתנים התלויים מדדו 

הבחירה ייחודיות העמודים, לחיצה על קישורים והערכת המידע.  לבחון את הממצאים של המחקר האיכותני:

המעוגנת בשדה משקפת את המתח בין התיאוריה לשלושת המשתנים הללו, בדרכי המדידה, כפי שיפורטו מטה, 

מצד אחד, הספרות בנושא התנהגות איתור וחיפוש מידע של כלי המחקר.  לבין המגבלות המתודולוגיות

מידע. המחקרים בוחנים את מקורות המידע שהמשתמשים -היבטים באינטרקציית משתמשמתייחסת למספר 

צורכים, את יחסם אליהם, את היכולת שלהם להפיק ממקורות אלו תועלת, למשל, על ידי מתן משימות ובחינת 

את, (. יחד עם זBilal & Gwizdka, 2018; Case & Given, 2016עמידתם במשימות, מיומנויות חיפוש ועוד )
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ולבחון את  –המחקר הנוכחי ביקש להתמודד עם שאלה מעט ממוקדת יותר, וכזו שטרם נבחנה בספרות 

ההשלכות של התנהגות איתור וחיפוש המידע על סביבת המידע של המשתמשים. קרי, לא את המיומנות שלהם 

בתוך סביבת המידע או את הצלחתם במשימות, אלא כיצד כל פעולה שהם מבצעים יוצרת להם מסלולים שונים 

 המקוונת שלהם.

כך, למשל, הממצאים במחקר האיכותני העלו פערים בין האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים 

ומבוגרים תופסים את הנושא של שימוש בכלי חיפוש, בין אם שימוש בסט קבוע של כלים למשימות חיפוש 

, בשונה מהמחקר האיכותני, כל משתתף ביצע כל קבועות או תחלופה של כלים מחיפוש לחיפוש. במחקר הנוכחי

ועל כן לא ניתן היה למדוד עד כמה, אם בכלל, הוא מחליף את כלי החיפוש  –משימת חיפוש פעם אחת בלבד 

שלו, בדומה לממצאים האיכותניים. מה שניתן היה לעשות, לאור התיאוריה המעוגנת בשדה, זה לשער, כפי 

אלות המחקר, שהתנהגות שמתרכזת סביב כלי חיפוש קבועים תייצר שהוזכר בסקירת הספרות ובהצגת ש

דפוסים דומים יותר ועל כן, אלה שמאופיינים בתנהגות מסוג זה, קרי המבוגרים, ייטו להיות דומים יותר אחד 

תוך ניסיון להאים את המגבלות המתודולוגיות של שיטת  –לשני. כך גם נעשה לגבי שני המשתנים האחרים 

  יאוריה.המדידה לת

בנוסף לכך, נמדדו משתנים נוספים, כחלק משאלות המחקר: גודל הקישור, מאפיינים שפתיים 

מדובר בשלושה משתנים שמופיעים פעמים רבות ומקומיים של האתרים וכן פופולאריות מקורות המידע. 

קת גודלם הפיזי בספרות בנושא התנהגות איתור וחיפוש מידע. המשתנה של גודל הקישור, נמדד באמצעות בדי

מחשב, אשר -את הדיון בספרות בנושא אינטרקציית אדםשל הקישורים. הבחירה באופרציונליזציה זו משקפת 

בוחן את ההשפעה של גודל פיזי של גירויים על התנהגות המשתמשים. המדידה של מאפיינים שפתיים ומקומיים 

נו הוא מגיע. מדובר גם כן במדידה מקובלת התייחסה לשפת המידע שהמשתמשים צרכו ולמקור הגיאוגרפי שממ

בספרות, בעיקר במחקרי ניתוח תוכן, שמנתחת עמודים על בסיס שפה ואזור גיאוגרפי של האתר שהם מגיעים 

המדידה של פופולאריות האתרים, כפי שיפורט בהמשך, משקפת נתוני גלישה תקפים שנערכים על ידי ממנו. 

Alexaלאריות שנחשב למקובל הן באקדמיה והן בתעשייה., פאנל אינטרנטי למדידת פופו 

 

 השערה ראשונה: ייחודיות העמודים

 0עבור כל עמוד, נרשם האתר שהוא שייך אליו וכן הוא קיבל ציון ייחודיות של . חודיות עמוד )ברמת האתר(יי

, במקרה שהעמוד היה חלק מאתר שנכנסו אליו בנוסף גם בקבוצת גיל אחרת )קרי, האתר משותף ללפחות 0. 1או 
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רי, הוא , במקרה שהעמוד לא היה חלק מאתר שנכנסו אליו בנוסף גם בקבוצת גיל אחרת )ק1-שתי קבוצות גיל( ו

 ייחודי לקבוצת הגיל הספציפית הזאת(. 

. משתנה ייחודיות העמוד ברמת העמוד נמדד בצורה דומה למשתנה ייחודיות עמוד )ברמת העמוד( 

הקודם, אך עם הבדל אחד. הפעם, ייחודיות העמוד לא נקבעה לפי האתר שהעמוד השתייך אליו, אלא לפי העמוד 

הם עמודים שבקבוצה אחרת גלשו אליהם ובדיוק לאותו העמוד. כך,  0של  הספציפי. קרי, עמודים שקיבלו ציון

, במקרה זה, לא היה מספיק שמשתתף 0יקבל ציון של  /http://www.tau.ac.il/pageלמשל, כדי שהעמוד 

בדיוק.  http://www.tau.ac.il-לוש ל, אלא הוא היה צריך לגtau.ac.ilבקבוצה אחרת יגלוש לעמוד באתר 

 הם עמודים שבאף קבוצה אחרת לא גלשו אליהם. 1עמודים שקיבלו ציון של 

 

 השערה שנייה: לחיצה על קישורים

תוכנת מעקב העיניים אפשרה, כאמור, לזהות את האזורים על המסך שעליהם . יםעל קישור מספר לחיצות

כל הסתכל המשתתף. בנוסף, כל אזור שבו המשתתף לחץ על המסך עם העכבר, סומן באמצעות נקודה כחולה. 

במקרה שזוהה כי  1במשתנה הלחיצות.  0או  1כתובת שאליה גלש המשתתף במהלך התצפית קיבלה ערך של 

ת שאליה הגיע המשתתף באמצעות לחיצה על קישור )באמצעות זיהוי תנועות העיניים על המסך במדובר בכתו

במקרה שלא )למשל, במקרים שמדובר בכתובת שהמשתתף הקליד או עבר אליה  0-וסימון הנקודה הכחולה( ו

ם עבור בסופו של דבר, משתנה מספר הלחיצות על קישורים סכבאמצעות החלפת חלונות שכבר היו פתוחים(. 

כל משתתף את סך כל הקישורים שהוא לחץ עליהם באמצעות סכימת מספר הפעמים שכתובות שאליהן גלש 

 .1את הערך  ואותו משתתף קיבל

 

 השערה שלישית: הערכת המידע

כאמור, כל שורה בקובץ הנתונים ייצגה עמוד, שאליו נכנס המשתתף . מספר הקישורים שהבחין בהם המשתתף

)בין אם דרך קישור ובין אם בדרך אחרת(, או קישור שהופיע על המסך של המשתתף והוא הבחין בו )בין אם 

, אם מדובר בקישור שהופיע על המסך והמשתתף 1-כל שורה בקובץ הנתונים סומנה בלחץ עליו ובין אם לאו(. 

אם מדובר בכתובת של עמוד שהמשתתף הגיע אליו שלא באמצעות קישור שהופיע לו על המסך.  0-, ובהבחין בו

 הקישורים שהופיעו על המסך של המשתתף מספרמשנה מספר הקישורים שהבחין בהם המשתתף סכם את 

 והוא הבחין בהם, בין אם לחץ עליהם ובין אם לאו.

http://www.tau.ac.il/page/
http://www.tau.ac.il/
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ל תשומת הלב שמציג מידע מניתוח תנועות עיניים אחד המדדים המשמעותיים שמספר ההתמקדויות. 

כולל את מספר הפעמים שבהם המבט של המשתתף התמקד בנקודה מסוימת על המסך. משתנה מספר 

ניתן א נמצא בו. ההתמקדויות ספר את מספר הפעמים שמשתתף הביט בקישור שסומן על המסך בעמוד שהו

מקדויות. ניקח, לדוגמה, את הקישור שמופיע ליד כדוגמה להמחשת משתנה מספר ההת 4להשתמש בתרשים 

ויקיפדיה". באמצעות תוכנת מעקב העיניים, סומן  –פלסטיני -, "היסטוריה של הסכסוך הישראלי3הספרה 

 ויקיפדיה", באופן שמכסה את כל החלק הלחיץ שלו, –פלסטיני -המשפט "היסטוריה של הסכסוך הישראלי

. כך ניתן, למשל, להבדיל בין קישורים שהמשתתף אזור זה, בקישורבונספרו מספר הפעמים שהמשתתף הביט 

ההבדל בין משתנה זה לבין  מספר פעמים לעומת קישורים שהוא הביט בהם פעם אחת בלבד. הביט בהם

המשתנה הקודם הוא שהמשתנה הקודם סופר את סך כל הקישורים שהמשתתף הבין בהם, כך שכל קישור נספר 

ההתמקדויות סופר כהבחנה כל פעם שהמשתתף חזר עם העיניים לקישור, כך שקישור  פעם אחת, ואילו משתנה

יש לציין כי זמן הביקור בכל עמוד נמדד גם כן, אך לא נעשה שימוש אחד יכול להיספר למעשה מספר פעמים. 

 בנתון זה במחקר. 

 פלסטיני".-הישראלי. עמוד תוצאות של גוגל המציג תוצאות עבור הערך "הסכסוך 4תרשים 

 

 

 שאלה ראשונה: גודל הקישור

, במקרה 0מבין כל העמודים שתועדו בקובץ הנתונים, כל קישור קיבל ציון של קישור שהמשתתף נכנס אליו. 

 , במקרה שהוא גם הבחין בו וגם נכנס אליו.1-שהמשתתף הבחין בו, אך לא נכנס אליו, ו
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. מדד נוסף שמאפשר ניתוח תנועות העיניים הוא לזהות את גודל הקישור, זאת באמצעות גודל הקישור

כאחוז שהקישור מהווה מגודל המסך, זאת על סימון האזור על המסך שבו נמצא הקישור. גודל הקישור נמדד 

ידני, נערך  באמצעות תוכנת מעקב העיניים הינו . מאחר שסימוןמנת להימנע משונות בין גדלי מסכים שונים

. מבחן המהימנות בדק אם קיימת השתנות משותפת בין מהנתונים 10%מבחן מהימנות בין שופטים על 

 (. r=.91ות גבוהה )נמצאה מהימנ הסימונים של שני מקודדים בלתי תלויים.

 

 : גלובליות מול לוקאליותושאלה שלישית שאלה שניה

 – 3ערבית,  – 2עברית,  – 1) הטקסט שהופיע בו שהמשתתף ביקר בו קודד לפי השפה של עמודל . כעמודשפת ה

מהנתונים  10%שפה אחרת(. מאחר שהיה מדובר בקידוד ידני נערך מבחן מהימנות בין שופטים על  – 4אנגלית, 

 שהמשתתפים נכנסו אליהם בפועל. עמודים(. במקרה זה קודדו רק r=.996שנמצא גבוה מאוד )

במשימות איתור וחיפוש המידע, זוהתה  עמוד שאליו גלש המשתתף. עבור כל עמודאזור גיאוגרפי של 

. מבחינה אופרציונלית, האזור שממנו מגיע האתר יכול האתר שהוא חלק ממנו נה העיקרית שאליו משתייךהמדי

להקבע על פי המקום שבו השרתים מאחסנים את המידע. נתון זה עשוי להיות לא מדויק ולא לשקף את מרחב 

סה, המדרג את אתרי מחקר הנוכחי נעשה שימוש בנתונים מאתר אלקבהפעולה הגיאוגרפי האמיתי של האתר. 

ממנה מבקרים מרבית הגולשים האינטרנט בעולם על פי מספר קריטריונים, ביניהם גם המדינה העיקרית ש

. אלקסה משתמשת בפאנל של מיליוני גולשים מרחבי העולם, אשר התקינו במחשב שלהם תוכנה באתר

וב עליהם מידע מגוון. דירוג שמאפשרת לאתר להתחקות אחרי הגלישה שלהם וכך לדרג את האתרים וכן לשא

המיקום של אתר באלקסה מבוסס על קהל המבקרים. נתון זה מאפשר לראות מאילו מדינות מגיעים מרבית 

הגולשים של האתר, כאשר המדינה שאליה האתר משתייך זוהתה כמדינה שאחוז הגולשים הגבוה ביותר מגיע 

( שפותח לצורך המחקר. Web-Parsingית מידע )לאתר ממנה. המידע נאסף מאתר אלקסה באמצעות כלי לכרי

אחר(.  – 4מדינות המערב,  – 3העולם הערבי,  – 2ישראל,  – 1לבסוף, קודדו המדינות לפי ארבע קטגוריות )

מאחר שהיה מדובר בקידוד ידני של מדינות לאזורים, בוצע מבחן מהימנות בין שופטים, אשר נמצא גבוה 

(r=.88 .)ודד בנפרד, גם אם מספר עמודים שונים השתייכו לאותו האתר, זאת על מנת במקרה זה, כל עמוד ק

לקידוד מסוג זה, לפי לשקף את ההיקף המלא של מידע מאזורים גיאוגרפיים שונים שנחשף אליהם המשתתף. 

אלקסה, נמצאה מגבלה מרכזית והיא בסיווג של אתרים שמשתייכים לחברות בינלאומיות, כמו למשל פייסבוק, 

 , שקודד כישראלי. Google.co.ilדה כאמריקאית, לעומת שקוד
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 מיינסטרים מול נישה שאלה רביעית:

. נתון הפופולאריות של האתר נגזר גם כן מאתר אלקסה. הפופולאריות מתייחסת לדירוג פופולאריות של אתר

מחושבת באמצעות הערכה הגלובלי של האתר בעולם, עד כמה הוא פופולארי בכל העולם. פופולאריות האתר 

של מספר המבקרים היומי בו בממוצע בשלושת החודשים האחרונים. כמו כן, מאחר שמדובר בדירוג אשר 

משתנה אחת לתקופה, נאספו כלל הנתונים מאלקסה בטווח של שבוע על מנת שלא יהיה פער דרמטי בין נתונים 

דירוג הפופולאריות הושלך על כל ור הגיאוגרפי, באופן דומה לשאלות השפה והאז שנאספו בנקודות זמן שונות.

 עמוד בנפרד, גם אם מדובר במספר עמודים מאותו האתר. 

 

 ניתוח הנתונים

, תוך שימוש בכלים של סטטיסטיקה SPSS V23במחקר הכמותי, התבצע ניתוח הנתונים באמצעות תוכנת 

(, מבחני ANOVAכיוונית )-מבחני ניתוח שונות חדתיאוריות, מבחני חי בריבוע לטיב התאמה, מבחני פירסון, 

משתניים עם משתני בקרה -(, מבחני ניתוח שונות רבANCOVAכיוונית עם משתני בקרה )-ניתוח שונות חד

(MANCOVA.ורגרסיה היררכית לינארית ) 
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: השלכות אסטרטגיות איתור כמותיהמחקר הממצאי 

וחיפוש מידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 

 סביבות המידע שלהםעל 

 ומשתנה שימוש בסט כלים קבועבדיקת השערת המחקר הראשונה: 

 4טבלה  בני נוער יגלשו ליותר אתרים ועמודים ייחודיים מאשר מבוגרים. השערת המחקר הראשונה טענה כי

שאליהם גלשו בני הנוער, המבוגרים הצעירים והמבוגרים  עמודיםמציגה את התפלגות האתרים )דומיינים( וה

הטבלה מציגה את  וסך הכל. משתתףלפי ממוצע ל הנתונים מחולקים בטבלהבסך הכל.  תצפיתשהשתתפו ב

, וכן את הסך הכללי של כל קבוצה. ים השוניםרים השונים שביקר בהם כל משתתף בתצפית, העמודממוצע האת

  .לכל קבוצהבנוסף, מציגה הטבלה את אחוז העמודים הייחודיים 

 קבוצות גילמשתתף עבור כל ל עמודיםהאתרים והממוצע . 4טבלה 

 המשתמשים כל עבור"כ סה למשתמש ממוצע 
 ממוצע 

האתרים 
 השונים
 שביקרו

 ממוצע
 העמודים
 השונים
 שביקרו

 מספר
 האתרים
 השונים
 שביקרו

מספר 
 העמודים
השונים 
 שביקרו

עמודים % 
ייחודיים 

 ברמת העמוד

עמודים % 
ייחודיים 

 ברמת האתר

 80.5% 14.5% 676 295 12.07 5.27 נוער בני
 מבוגרים
 צעירים

4.5 12.11 252 678 16.8% 77.1% 

 86.7% 32.3% 541 254 9.02 4.23 מבוגרים
 81.1% 20.4% 1,895 801 11.22 4.66 סה"כ

 

מאשר המבוגרים שונים ( 759) עמודים( ו295יותר אתרים )לכי בני הנוער גלשו מהטבלה ניתן לראות 

 עמודיםהאתרים וה מספר, שעמודים( 584-אתרים ו 253) והמבוגרים עמודים( 586-אתרים ו 252) הצעירים

כאשר מסתכלים על הממוצעים לכל משתמש, ניתן לראות כי ה. והיתה פחות או יותר שו בהם ביקרושהשונים 

( והן בממוצע העמודים F(2, 170)=9.182, p=.032ן בממוצע האתרים השונים )יקיימים הבדלים בין הקבוצות ב

 ,dM=1.04מאשר מבוגרים ) בממוצע אתריםביותר ביקרו בני נוער . (F(2, 170)=11.913, p=.012לכל משתמש )

p=.031( אך לא מאשר מבוגרים צעירים ,)M=.77, p=.126) כמו כן, לא היה הבדל בין מבוגרים צעירים .

 ,(M=3.05, p=.003גלשו ביותר עמודים בממוצע מאשר מבוגרים  ) בנוסף, בני נוער (.M=.27, p=.712למבוגרים )

(, אך לא נמצא הבדל M=3.09, p=.011)  עמודים בממוצע מאשר מבוגריםכן מבוגרים צעירים גלשו ביותר ו

 (.M=.04, p=.991) בני נוערמובהק בין מבוגרים צעירים ל
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מהעמודים  20.4%עמודים מתפלג לפי עיקרון פארטו. כשרק הביקור בניתן לראות בנוסף מהטבלה כי 

עם זאת, כאשר  .משתתפים מאותה קבוצת גילשאליהם גלשו המשתתפים השתייכו לאתר ייחודי שאליו גלשו רק 

דבר אשר מלמד כי כאשר  .ייםייחודים היו מה 81.1%העמודים נבחנו כפרטים בודדים, ולא כחלק מאתר, 

על העמודים שהמשתתפים בתצפית גלשו אליהם, היה אחוז קטן מאוד אשר משותף לשתי קבוצות מסתכלים 

כך בעצם יצרו לכל קבוצה סביבת מידע ייחודית ביחס לשאר. עם או יותר, כאשר רוב העמודים היו ייחודיים ו

זאת, כאשר מסתכלים על האתרים שמהם הגיעו אותם עמודים, ניתן לראות כי אחוז גבוה של עמודים הגיע 

גבוה יותר של אתרים  אחוזקיים בנוסף לכך, ניתן לראות כי  דווקא ממקורות מידע שהיו משותפים לקבוצות.

 .ים ייחודיים בקרב מבוגריםייחודיים ועמוד

ייחודיים יכולה להעיד על סט כלים  עמודיםכפי שהוסבר בחלק של השערות המחקר, הגלישה לאתרים ו

והן של  עמודיםקבוע/משתנה. במקרה של סט כלים משתנה, הציפייה היא למגוון רחב יותר הן של אתרים ו

, אבל הייחודיות עמודיםאמנם ביותר אתרים וו ביקרייחודיים. במקרה הנוכחי, בני הנוער  עמודיםאתרים ו

מבוגרים, כאשר בהשוואה למבוגרים צעירים הם היו פחות או יותר אותו שלהם היתה נמוכה יותר בהשוואה ל

 . הדבר

ייחודיים, בהשוואה למבוגרים, מעידה  עמודיםיותר של אתרים וקטן  אחוזהעובדה שבני נוער גלשו ל

בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות. הציפייה היא כי  פחות מגווןכי דווקא סט הכלים הקולקטיבי שלהם היה 

שבהם הם יגלשו  והעמודים הייחודייםהאתרים  מספראם הנבדקים ישתמשו בסט כלים מגוון יותר, אז גם 

והמבוגרים הצעירים את האפשרות כי סט הכלים של בני הנוער תהיה גדולה יותר. לכן, הטבלה דווקא מעלה 

 היה פחות משתנה ויותר דומה, זאת בהשוואה למבוגרים.

את ממצאי מבחן חי בריבוע לטיב התאמה בין המשתנה של  ותמציג 5-6 אותכדי לחזק טענה זו, טבל

( 5עמודים, ברמת האתר )טבלה הקבוצת הגיל )בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים( לבין משתנה ייחודיות 

 . (6)טבלה  עמודוברמת ה

 .עמוד )רמת האתר(ה. מבחן חי בריבוע לטיב התאמה בין קבוצת גיל לייחודיות 5טבלה 

 סה"כ ותקבוצלכמה משותף  ייחודי לקבוצה  
 בני נוער
 )מצופה(

98 
(138.1) 

578 
(537.9) 

676 

 בוגרים צעיריםמ
 )מצופה(

114 
(138.5) 

564 
(539.5) 

678 

 מבוגרים
 )מצופה(

175 
(110.5) 

366 
(430.5) 

541 

 1,895 1508 387 סה"כ
χ2=18.113, p=.000. 
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ייחודיות בין המשתנה שמודד את קבוצת גיל למשתנה כפי שניתן לראות בטבלה, קיים קשר מובהק בין 

מבוגרים נטו יותר לגלוש לקישורים ייחודיים מאשר  .2(2χ=(p=.000113.18, 1895 ,, עמוד )ברמת האתר(ה

עמודים שהיו ייחודיים להם ברמת האתר, ממה שהיה מצופה על פי הם גלשו ליותר  מבוגרים צעירים ובני נוער.

במקביל, מבוגרים גלשו לפחות אתרים שהיו משותפים לכל הקבוצות, מאשר מבוגרים . חלקם היחסי במדגם

  . 6ה דומה עולה גם מטבלה תמונ צעירים ובני נוער.

 .(עמודהעמוד )רמת ה. מבחן חי בריבוע לטיב התאמה בין קבוצת גיל לייחודיות 6טבלה 

ייחודי לקבוצה  
 אחת

משותף ליותר 
 מקבוצה אחת

 סה"כ

 בני נוער
 )מצופה(

544 
(547.9) 

132 
(128.1) 

676 

 בוגרים צעיריםמ
 )מצופה(

523 
(549.6) 

155 
(128.4) 

678 

 מבוגרים
 )מצופה(

469 
(438.5) 

72 
(102.5) 

541 

 1,895 359 1,536 סה"כ
 

הגם שמבחינה אבסולוטית, מספר העמודים הייחודיים שאליהם גלשו מבוגרים היה נמוך מאשר שתי 

הקבוצות הנוספות, יש לזכור כי הם גלשו, בסך הכללי, לפחות עמודים. מהטבלה ניתן לראות כי מבוגרים גלשו 

לבני נוער ומבוגרים ביותר עמודים ייחודיים )ברמת העמוד( מאשר היה מצופה מחלקם במדגם, זאת בהשוואה 

ליותר עמודים . בני נוער לא גלשו נדחתה ההשערה הראשונהלכן, ניתן לראות ממכלול הממצאים כי צעירים. 

 . ייחודיים מאשר מבוגרים

 

 זרימה עם המידע מול שליטהבדיקת השערת המחקר השניה: 

השערת המחקר השניה שיערה כי בני נוער ילחצו על יותר קישורים מאשר מבוגרים. השערה זו נשענת על ממצאי 

המחקר האיכותני שהצביעו על כך שבתפיסתם, בני הנוער מעדיפים לזרום עם המידע, בעוד שהמבוגרים 

ידע טוב יותר, צריך לזרום מחפשים אחר השליטה. כחלק מהטענה של הזרימה, טענו בני הנוער כי כדי להגיע למ

עם האלגוריתם והארכיטקטורה של הקישורים, להיכנס לקישורים שמוצעים להם תוך כדי גלישה, לבחור 

באפשרויות הראשונות ועוד. על בסיס זה, ההשערה היא שהם גם ילחצו על יותר קישורים, כחלק מהתפיסה 

 שלהם שיש לנצל את ההזדמנויות השונות. 

המשתנה התלוי שנבדק כחלק מהשערה זו הוא מספר הקישורים שהמשתמשים לחצו עליהם. כל קישור  

שהופיע על המסך והמשתמש לחץ עליו נספר באופן אינדיווידואלי. קרי, אם, למשל, המשתמש היה באתר 
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Ynet.co.il  ולחץ על חמישה קישורים שונים לכתבות באתר תחת הדומייןYnet.co.il כל קישור נספר באופן ,

  אינדיווידואלי כלחיצה נפרדת. 

מציגה את הממוצעים של הקבוצות. ניתן לראות מן הטבלה כי ממוצע הלחיצות על  7טבלה מספר  

 ,M=11.87( גבוה יותר מזה של המבוגרים )M=13.96, SD=4.75משתתף ) לכלקישורים בקרב בני הנוער 

SD=4.55) ואף מזה של המבוגרים הצעי( ריםM=12.38, SD=8.1.) 

 .משתתףלחיצות על קישורים ל מספר. ממוצעי קבוצות הגיל של 7טבלה 

 ממוצע קבוצת גיל
 )מספר נבדקים( N )סטיית תקן(

 13.96 בני נוער
(4.75) 56 

 12.38 מבוגרים צעירים
(8.1) 56 

 11.87 מבוגרים
(4.55) 60 

 12.73 סה"כ
(5.97) 172 

 

(, עם קבוצת הגיל ANCOCAכיווני עם משתני בקרה )-מציגה את תוצאות ניתוח שונות חד 8טבלה מספר 

סוג  כמשתנה בלתי תלוי, מספר הלחיצות על קישורים הממוצע של כל משתת כמשתנה התלוי וכן משתני בקרה:

המשימה, ילידות דיגיטלית, מגדר, הצורך בידע, עניין בחדשות, בסכסוך ובפנאי וכן תדירות ביצוע איתור וחיפוש 

 מידע בנושאים אלה. 

 נבדקי עבור מספר הלחיצות על קישורים כמשתנה תלוי.-. ניתוח שונות בין8טבלה 

 גודל האפקט .F Sig דרגות חופש משתנה
 .068 .001 11.374 2 קבוצת גיל**
 .003 .754 0.925 2 סוג משימה

 .014 .337 1.094 1 ילידות דיגיטלית
 .107 .000 18.742 1 מגדר***

 .005 .402 0.707 1 צורך בידע
 .039 .012 6.398 1 חיפוש חדשות*
 0 .837 0.043 1 חיפוש סכסוך
 .002 .623 0.243 1 חיפוש פנאי

 .020 .075 3.215 1 עניין בחדשות
 .003 .466 0.533 1 עניין בסכסוך

R2 = .207, Adjusted R2 = .152. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001. 

ניתן לראות כי גם בפיקוח על המשתנים המתערבים, למשתנה קבוצת הגיל היתה השפעה על השינוי בערכי 

משתני בקרה נוספים שנמצאו  .,0682ἦ F(2, 171) = 11.374, p=.001.=המשתנה התלוי, לחיצות על קישורים, 

ותדירות איתור וחיפוש מידע בנושאים חדשותיים,  , ,2ἦF(1, 171) = 18.742, p=.000.=107מובהקים היו מגדר, 
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39=.02ἦF(1, 171) = 6.398, p=.012, .  כמו כן, ממצאי ההשוואות המרובות מעלות כי קיים הבדל מובהק בין בני

 ,M=.87(, אך לא בשני המקרים הנוספים, בין בני נוער למבוגרים צעירים )M=1.76, p=.037נוער למבוגרים )

p=1ובין מבוגר )( ים צעירים למבוגריםM=.86, p=1 .) 

. בני נוער לחצו על יותר קישורים מאשר מבוגרים, דבר אשר עשוי אוששה 2על כן, ניתן לראות שהשערה  

להעיד על תמיכה בתפיסת הזרימה עם המידע שלהם, שאחת ההשלכות האפשריות שלה היא לחיצה על יותר 

 קישורים. 

 

 השלישית: הערכת המידעבדיקת השערת המחקר 

ת המחקר השלישית טענה כי בני נוער ומבוגרים צעירים, כקבוצה אחת, יסתכלו על יותר קישורים על השער

בפרק הממצאים האיכותניים, עלה כי בני הנוער וגם המבוגרים הצעירים המסך, בממוצע, מאשר מבוגרים. 

הכמותי בני הנוער , וזו גם הסיבה שבמחקר הציגו תפיסה שונה מזו של המבוגרים בכל הנוגע להערכת המידע

טענו כי הם מעדיפים לחפש אחר  הצעירים . בעוד שבני הנוער והמבוגריםוהמבוגרים הצעירים נבדקו יחד

קריטריונים חדשים להערכה, על מנת שלא להיות מוגבלים ביכולת הערכת המידע שלהם ולשפר את המידע 

יטריונים קשיחים יותר. במחקר הנוכחי, שהם מקבלים, המבוגרים סברו כי מידע טוב יותר מתקבל באמצעות קר

לא בוצע מעקב אחרי כל אלמנט שנמצא על המסך שעליו הביטו הנבדקים, כגון טקסט או תמונה, אלא רק על 

שימוש במגוון רחב  ,המחקר השערות בהצגת שנטען כפיכאלה שהכילו קישורים. קרי, שניתן היה ללחוץ עליהם. 

לכן,  .בוא לידי ביטוי גם בבחינה רבה יותר של קישורים בסך הכללייותר של קריטריונים להערכה עשוי ל

ההשערה שנבדקה היא כי בני נוער ומבוגרים צעירים, אלו שהיו שותפים להגדרת הערכת המידע הרחבה, יבחנו 

  יותר קישורים מאשר מבוגרים, שעשו שימוש בהגדרה הצרה.

ערכת המידע היה בין מבוגרים למבוגרים במחקר האיכותני נמצא כי ההבדל בתפיסות במקרה של ה 

ובני נוער וכי לא היה הבדל בין מבוגרים ובני נוער. במילים אחרות, ההבדל בתפיסות נמצא בין מבוגרים לבין מי 

שלא נכללו בקבוצת המבוגרים. על כן, גם ההשוואה הכמותית תצא מאותה נקודה ותערוך השוואה בין קבוצת 

נבחנה ההשערה באמצעות שימוש ברגרסיה לינארית  ם צעירים ובני נוער(. לכן,המבוגרים לאלה שלא )מבוגרי

היררכית. בשלב הראשון של הרגרסיה, הוכנס למודל הניבוי של מספר הקישורים שהסתכלו עליהם כמשתנה 

תלוי רק משתנה קבוצת הגיל. בשלב השני התווספו המשתנים המתערבים: סוג המשימה, ילידות דיגיטלית, 

 מציגה את ממצאי שלבי הרגרסיה ההיררכית. 9טבלה . בידע וכן משתני תדירות החיפושים והענייןהצורך 
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 הבחינו בהם כמשתנה תלוי. משתתפים. רגרסיה היררכית מרובה לניבוי מספר הקישורים שה9טבלה 

 B β t Sig. R 2R 2RΔ משתנה

 .022 .022 .148     1צעד 

    .000 22.043  100.463 ***קבוע

קבוצת גיל 
 )מבוגרים(*

14.663- 148.- 1.923- 05.    

 .224 .245 .495     2צעד 

    .009 -2.627  -98.115 קבוע**

קבוצת גיל 
 )מבוגרים(

3.431- 035.- 347.- 729.    

ילידות 
 דיגיטלית*** 

4.404 339.- 4.198 000.    

מגדר 
 )גברים(**

26.645 242. 3.044 003.    

הצורך 
 בקוגניציה

739. 058. 74. 46.    

תדירות 
חיפוש 

 )חדשות(*

8.394 223. 2.058 041.    

תדירות 
חיפוש 

 )סכסוך(*

13.602- 269.- 2.465- 015.    

תדירות 
חיפוש 
 )פנאי(

4.272 099. 1.204 23.    

עניין 
 בחדשות

197.- 003.- 03.- 976.    

עניין 
 בסכסוך

5.344 101. 853. 395.    

N=172 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001. 

היתה תרומה מובהקת  הרגרסיה ההיררכית המרובה מראה כי בשלב הראשון, למשתנה קבוצת הגיל )מבוגרים(

מהשונות של ערכי משתנה מספר הקישורים  2.2%, וכן הוא הסביר F (1, 171) = 3.697, p=.05למודל, 

( הבחינו בפחות קישורים מאשר B=-14.663, p=.05מבוגרים )שהמשתמש הבחין בהם. על פי המודל הראשון, 

מהשונות של מספר  24.5%בני נוער ומבוגרים צעירים. הוספת משתני הבקרה שיפרה את המודל והסבירה יחד 

 ,F (8, 171) = 5.855הקישורים שהמשתמש הבחין בהם. שינוי זה באחוזי השונות המוסברת היה מובהק, 

p=.000 . 
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כבר לא היה מובהק. התרומה  מודל, משתנה קבוצת הגיל )מבוגרים(ל כנסומשתני הבקרה הו לכאשר כל

( ועלייה בו ניבאה עלייה במספר 339β.=של משתנה הילידות הדיגיטלית היתה החשובה ביותר למודל )

 שים(. בנוסף לכך, גברים הבחינו ביותר קישורים מאשר נB=4.404, p=.000הקישורים שהנבדק הבחין בהם )

(B=26.645, p=.003לבסוף, בעוד שהתדירות שבה המשת .)הצהיר שהוא נוהג לאתר ולחפש מידע על חדשות  תתף

(, בעוד שדווקא התדירות שהוא הצהיר B=8.394, p=.041) הבחין בהםניבאה עלייה במספר הקישורים שהנבדק 

 ,B=-13.602ים שהוא הבחין בהם )שהוא נוהג לאתר ולחפש בה מידע על הסכסוך, ניבאה ירידה במספר הקישור

p=.015 .) 

הבחינו בהם, בדיקה נוספת  משתתפיםבעוד שלא נמצא כי קבוצת הגיל מנבאת את מספר הקישורים שה 

הוא  , כזכור,. ההבדל בין שתי הבדיקותבקישורים משתתפים( של הFixationsבחנה את מספר ההתמקדויות )

אשר כל אחד מהם נספר פעם אחת, בעוד שבמקרה השני, נכללו שבמקרה הראשון, נבדקו רק סך הקישורים, כ

חזרו והביטו על אותם קישורים פעם נוספת. קרי, אם  משתתפיםבמספר ההתמקדויות גם פעמים שבהם ה

הביט בקישור מסוים חמש פעמים, בבדיקה הראשונה הקישור היה נספר רק פעם אחת ואילו בשניה  משתתף

חמש פעמים. על כן, בדיקה זו עשויה לשקף באופן טוב יותר את הנושא של הערכת המידע, שכן היא משקפת 

י אגה את ממצמצי 10חזרות לקישורים שיכולות להעיד על תהליך התלבטות ושקילת שיקולים נוספים. טבלה 

 הרגרסיה ההיררכית החדשה.
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 בקישורים כמשתנה תלוי. משתתפים. רגרסיה היררכית מרובה לניבוי מספר ההתמקדויות של ה10טבלה 

 B β T Sig. R 2R 2RΔ משתנה

 .085 .085 .292     1צעד 

    .000 3.885  121.77 ***קבוע

קבוצת גיל 
 )מבוגרים(***

24.405- 292.- 3.885- 000.    

 .127 .212 .46     2צעד 

    .002 3.1  98.769 קבוע**

קבוצת גיל 
 )מבוגרים(**

30.28- 362.- 3.554- 001.    

ילידות 
 דיגיטלית** 

1.423 132. 1.59 007.    

מגדר 
 )גברים(

11.05- 122.- 1.466- 145.    

הצורך 
 בקוגניציה

1.048- 097.- 1.207- 229.    

תדירות 
חיפוש 

 )חדשות(**

9.548- 316.- 2.724- 007.    

תדירות 
חיפוש 

 )סכסוך(*

11.605 268. 2.369 019.    

תדירות 
 חיפוש )פנאי(

2.208- 078.- 926.- 356.    

עניין 
 בחדשות

9.116 19.- 1.615 108.    

עניין 
 בסכסוך

1.323 035. 283. 778.    

N=172 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001. 

היתה תרומה מובהקת  הרגרסיה ההיררכית המרובה מראה כי בשלב הראשון, למשתנה קבוצת הגיל )מבוגרים(

מהשונות של ערכי משתנה מספר ההתמקדויות של  8.5%, וכן הוא הסביר F (1, 171) = 15.091, p=.000למודל, 

( התמקדו פחות פעמים בקישורים B=-24.405, p=.000מבוגרים )המשתמשים בקישורים. על פי המודל הראשון, 

 מאשר בני נוער ומבוגרים צעירים. 

להסבר השונות בערכי המשתנה התלוי של  12.7%הוספת משתני הבקרה שיפרה את המודל והוסיפה 

 ,F (8, 171) = 4.598מספר הקישורים שהמשתמש הבחין בהם. שינוי זה באחוזי השונות המוסברת היה מובהק, 

p=.000)עדיין היה מובהק ) . הפעם, גם כאשר כל משתני הבקרה היו במודל, משתנה קבוצת הגיל )מבוגריםB=-

30.28, p=.001( וגם בעל התרומה המשמעותית ביותר למודל )=.362β התרומה של משתנה הילידות הדיגיטלית .)
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(. משתני תדירות חיפוש המידע על B=1.423, p=.007הבחין בהם ) משתתףניבאה עלייה במספר הקישורים שה

 חדשות ועל הסכסוך היו מובהקים גם כן במודל, אך משתנה המגדר לא.

הבחינו  משתתפיםשל רגרסיה היררכית מרובה לניבוי מספר הקישורים שהלסיכום, כאשר נבחן מודל  

בהם, לא היה משתנה קבוצת הגיל מובהק. לעומת זאת, כאשר נבחן מודל שבחן את מספר הפעמים 

התמקדו בקישור נמצא משתנה קבוצת הגיל כבעל השפעה מובהקת על המשתנה התלוי. על כן,  המשתתפיםש

, הפרק בתחילת שהוסבר כפי. גם כן אוששהההשערה כי בני נוער ומבוגרים צעירים יסתכלו על יותר קישורים 

 קישורים אם גם, קישורים יותר על הסתכלו צעירים ומבוגרים נוער שבני העובדה, המחקר השערות בהצגת

 להערכת קריטריונים יותר בחינת על להעיד יכולה, שלהם המידע וחיפוש איתור משימות במהלך, חוזרים

 לידי בא, העומק בראיונות שעלה כפי, מידע להערכת חדשים קריטריונים של הגיבוש מתהליך חלק, שכן. המידע

 במחקר. המידע איכות על מעידים הם וכיצד טיבם לגבי ותהיה המסך על מרכיבים יותר של בבחינה ביטוי

בתצפית המדעית ועל כן האינדיקציה לכך  יםפהמשתת של המסך על שהופיעו המרכיבים כל נבדקו לא הנוכחי

 היא הקישורים, שכן תועדו. 

 של היתר ותתיתזזי של יוצא פועל להיות יכולה קישורים יותר של בחינה כי, מנגד, לטעון כמובן ניתן

 של בבחינה מדובר, שבפועל הרי, זו טענה נקבל אם גם, זאת עם. מבוגרים לעומת צעירים ומבוגרים נוער בני

 לא ולכן, הבא לקישור להתקדם כיצד ההחלטה קבלת בטרם, זה במקרה קישורים, המסך על מרכיבים יותר

  .המחקר להשערת בסתירה מדובר

 

 סביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים וכיצד היא מושפעת מאסטרטגיות חיפוש המידע

הקבוצות: בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. החלק השני של פרק הממצאים דן בסביבת המידע של שלוש 

גודל שאליהם גלשו המשתמשים בקבוצות השונות.  עמודיםסביבת המידע מוגדרת כמה שמאפיין את ה

, השפה, מידת הפופולאריות שלהם בקרב אוכלוסיית גולשי האינטרנט בכלל ועוד. בחלק זה נבחנו הקישורים

נושאים, אשר מלמדות על ההבדלים בין סביבות המידע של שלוש הקבוצות. הנושא  שלושהשאלות מחקר ב

הראשון בוחן את ההבדלים בגודל הפיזי של הקישורים שבהם בחרו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים לעשות 

א בודק . הנושא השני מתמקד בגלובליות מול לוקאליות. הווכן את הקישורים שהם היו חשופים אליהם ,שימוש

צריכה  –את ההבדלים בשפות שבהם בחרו חברי הקבוצות לצרוך את המידע וכן בפריצת הגבולות הגיאוגרפיים 

של מקורות מידע ישראלים לעומת מקורות מידע מאזורים גיאוגרפיים אחרים. הנושא השלישי בוחן את 
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, באמצעות בדיקת מידת םתייניש מקורות מידעמיינסטרים ל מקורות מידעההבדלים בין גלישה ממוקדת ב

 . משתתפיםהפופולאריות של מקורות המידע השונים שאליהם גלשו ה

 

 הבדלים טכניים ופיזיים של קישוריםשאלת המחקר הראשונה: 

שאלת המחקר הראשונה בדקה את ההבדלים בגודל הקישורים הפיזיים שבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 

ורים שהם בחרו להיכנס אליהם בפועל או לא. הגודל של הקישורים נמדד הבחינו בהם, בין אם מדובר בקיש

כאחוז מגודל המסך, באמצעות סימונם בתכנת מעקב העיניים, כאשר גודל המסך והרזולוציה היו שווים לכל 

המשתתפים בתצפית המדעית ולכן האחוזים בני השוואה בין הקבוצות. הממצאים במקרה זה יכולים ללמד על 

ישורים שהנבדקים משלוש הקבוצות היו חשופים אליהם. חשיפה, למשל, לקישורים גדולים יותר, סביבת הק

שתופסים אחוז גדול יותר מהמסך, מעידה כי הנבדקים שמו לב דווקא לגירויים גדולים יותר, שתופסים את 

 העין, ונטו יותר להתעלם מגירויים קטנים יותר. 

מציגה את התפלגות מספרי הקישורים שבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים נחשפו אליהם  11טבלה 

)אלה שהם לחצו עליהם ואלה שהם נחשפו אליהם, אך לא לחצו עליהם(, לחצו עליהם בפועל ונחשפו אליהם אך 

כאחוז לא לחצו עליהם בפועל. בנוסף מציגה הטבלה את ממוצעי המשתנים התלויים של גדלי הקישורים 

(, עם קבוצת גיל כמשתנה הבלתי תלוי ANOVAכיוונית )-מהמסך, כפי שהעלו ממצאי שלושה ניתוחי שונות חד

טרנספורמציה לוגריתמית  ווגודל הקישורים )סה"כ, נלחץ והובחן אך לא נלחץ( הממוצע כאחוז מהמסך )שעבר

 . יםנורמלית(, כמשתנים תלוי וכדי שיתפלג

 משלוש קבוצות הגיל. המשתתפיםשורים שאליהם נחשפו ממוצעי גדלי הקי. 11טבלה 

קבוצת 
 גיל

מספר 
 קישורים

בסך הכל 
שהבחינו 

 בהם

ממוצע 
גודל לוגריתם 

קישור כאחוז 
 מהמסך

 )סטיית תקן(

מספר 
קישורים 
שלחצו 
 עליהם

ממוצע 
גודל לוגריתם 

קישור כאחוז 
 מהמסך

 )סטיית תקן(

מספר 
קישורים 
שהבחינו 
בהם אך 
לא לחצו 

 עליהם

ממוצע 
לוגריתם 

קישור גודל 
כאחוז 
 מהמסך

 )סטיית תקן(

להבדל בין   tמבחן 
ממוצע גודל 

הקישורים שלחצו 
 ולא ולחצו עליהם

 27.- 2140 בני נוער
(1.21) 

278 -.03 
(1.23) 

1862 -.31 
(1.2) 

-3.916*** 

מבוגרים 
 4.- 2135 צעירים

(1.21) 
216 .01 

(1.25) 
1919 -.44 

(1.2) 
-4.695*** 

 17. 2082 מבוגרים
(1.19) 

266 .19 
(1.18) 

1816 .11 
(1.19) 

-1.071 

 19.- 6357 סה"כ
(1.22) 

760 .06 
(1.22) 

5597 -.22 
(1.21) 

-5.916*** 

Total Hyperlinks’ F (2, 6356) = 104.505, p=.000. 
Clicked Hyperlinks’ F (2, 757) = 18.319, p=.048. 
Not Clicked Hyperinks’ F (2, 5596) = 105.463, p=.000. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001. 
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( הבחינו בהם, בין אם נכנסו אליהם M=.17, SD=1.19ממצאי ניתוח השונות מראים כי הקישורים שהמבוגרים )

 ים צעיריםומבוגר (M=-.27, SD=1.21) או לא, תפסו אחוז גדול יותר מהמסך מאשר אלו שנצפו על ידי בני נוער

(M=-.4, SD=1.21) .( ההבדלים בין מבוגרים לבני נוערM=.38, p=.000 ובין מבוגרים למבוגרים צעירים היו )

(. M=.13, p=.083בין בני נוער לבין מבוגרים צעירים לא היו הבדלים מובהקים )(. M=.52, p=.000מובהקים )

ת מידע בולטים יותר לעין, מבחינת גודל הקישור, ניתן ללמוד מכך כי המבוגרים היו אלו שנטו לבחור במקורו

לעומת הצעירים שדווקא בחנו מקורות מידע קטנים יותר, ללא הבדל ביניהם. הבדל זה יכול להצביע על כך 

שדווקא בני הנוער והמבוגרים הצעירים היו רגישים יותר לפריטי מידע קטנים יותר, לפחות בכל מה שנוגע 

 ם אל התחנה הבאה במסלול המידע שלהם.לקישורים, אשר הובילו אות

כאשר מסתכלים על גדלי הקישורים שהמשתתפים בשלוש הקבוצות לחצו עליהם בסופו של דבר, מגלים  

הבדלים דומים, כשההתמקדות בקישורים שאליהם הנבדקים נכנסו בפועל יכולה ללמד על הבחירות שהם 

 מבצעים.  

רו ללחוץ עליהם תפסו אחוז גדול יותר על המסך מאשר ( בחM=.19, SD=1.18הקישורים שהמבוגרים )

. ההבדלים בין (M=.01, SD=1.25) המבוגרים הצעירים (, וכן מאלו שלM=-.03, SD=1.23) אלו של בני נוער

(. בנוסף M=.18, p=.03( ובין מבוגרים למבוגרים צעירים היו מובהקים )M=.22, p=.029מבוגרים לבני נוער )

(. הדמיון בממצאים M=.03, p=1היו הבדלים מובהקים בין בני נוער לבין מבוגרים צעירים )לכך, גם הפעם לא 

בין נתוני הקישורים הכלליים והקישורים שהמשתתפים בתצפית המדעית לחצו עליהם מלמד שמבוגרים צרכו 

שצרכו מידע מידע שעמד מאחורי קישורים שתפסו אחוז גדול יותר מהמסך, מאשר בני נוער ומבוגרים צעירים, 

וכי הבדל זה נוגע לא רק לסביבת המידע הכללית,  –שעמד מאחורי קישורים שתפסו אחוז קטן יותר מהמסך 

אלא גם לחלקים בה שהמשתתפים בתצפית המדעית צרכו בפועל )הקישורים שהם לחצו עליהם(. לכן, ניתן 

האתר הבליטה, בין היתר  להניח שהמבוגרים נחשפו ליותר מידע מובלט בקישורים, שהארכיטקטורה של

 באמצעות קישורים גדולים, וזאת בהשוואה לבני נוער ומבוגרים צעירים. 

כי בקרב בני נוער ומבוגרים צעירים נמצאו הבדלים  ,11מהעמודה השמאלית בטבלה לראות ניתן  לבסוף, 

לא לחצו אליהם. מובהקים בין אחוז גודל הקישור מהמסך שהמשתתפים לחצו עליהם לאלו שהם הבחינו בהם ו

לחצו עליהם תפסו אחוז גדול  (t=-4.695 , p=.000) ומבוגרים צעירים (t=-3.916 , p=.000) הקישורים שבני נוער

 , t=-1.071) יותר מהמסך מאשר הקישורים שהם לא לחצו עליהם. בקרב המבוגרים לא נמצא הבדל מובהק

p=.415)דם ודווקא להצביע על כך שבני נוער ומבוגרים . ממצאים אלו עשויים לסתור את הממצאים שעלו קו

צעירים נטו ללחוץ על קישורים גדולים יותר. עם זאת, כפי שעולה מהטבלה, סביבת המידע של המבוגרים כללה 
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פשוט קישורים גדולים יותר בהרבה מזו של בני נוער ומבוגרים צעירים. כך שגם גודל הקישורים שבני נוער 

חוץ עליהם היה קטן יותר מהקישורים שהמבוגרים הבחינו בהם אך בחרו שלא ללחוץ ומבוגרים צעירים בחרו לל

 עליהם.

 לכן, לסיכום, עלו שני ממצאים עיקריים עלו מהטבלה: 

קישורים שתפסו אחוז גדול יותר מהמסך מאשר בני נוער ומבוגרים על מבוגרים הביטו וגם לחצו  .1

 צעירים, כאשר שתי הקבוצות האחרונות לא נבדלו ביניהן. 

הקישורים שבני נוער ומבוגרים צעירים לחצו עליהם תפסו אחוז גדול יותר מהמסך מאלה שהם רק  .2

 ם.הבדל אשר לא נמצא מובהק בקרב מבוגרי –הבחינו בהם ולא לחצו עליהם 

המסקנה המשותפת שניתן ללמוד מקבוצת שאלות זו היא כי ההבדלים בסביבת המידע הפיזית היו בין 

הקבוצות, בעיקר, ובתוכן רק במקרה של בני נוער ומבוגרים צעירים. ההבדלים המובהקים ביותר היו בין 

ם אחוז גדול יותר המבוגרים לבני הנוער, כאשר סביבת הקישורים של הראשונים מורכבת מקישורים שתופסי

מהמסך, שניתן להניח שמובילים למידע שהארכיטקטורה של הקישורים מתעדפת, בכך שהיא מעניקה לו 

בולטות גדולה יותר. זאת לעומת בני הנוער שהקישורים שהם נחשפו ולחצו עליהם תפסו, בממוצע, אחוז קטן 

ים למידע שהארכיטקטורה של הקישורים יותר מהמסך מאשר בקרב המבוגרים, ועל כן, ניתן להניח שהם מוביל

 מתעדפת פחות, בכך שהיא מעניקה להם בולטות נמוכה יותר. 

 

 גלובליות ולוקאליות שאלות המחקר השניה והשלישית:

שאלת המחקר השניה בחנה את ההבדלים בחשיפה לעמודים שהשפה בהם היתה עברית מול שפות אחרות. 

. השפה( נוגעת לנושא של פער הידע כמו גם לפריצת גבולות עמודיםהחשיבות של בדיקת שפת מקורות המידע )ה

 עמודיםשך, מרבית השפת האם של כלל המשתתפים היהודים היתה עברית, וכך גם, כפי שניתן יהיה לראות בהמ

, עברית במקרה הנוכחי, יש בה כדי עמודים שמכילים מידע בשפת האםשהם בחרו לגלוש אליהם. גלישה ב

להגביל את המשתמש מבחינת החשיפה שלו למידע. מידע שנצרך בשפת האם, נוטה להיות תואם יותר למערכת 

מידע בשפה אחרת עשוי לחשוף את האמונות ומצומצם מבחינת נקודות המבט שהוא יכול להציע. מנגד, 

בעברית עשויה להעיד על סגירות למידע, לעומת  עמודיםהמשתמש לזוויות אחרות, נוספות. התמקדות בגלישה ב

פריצת גבולות ובשפות אחרות, שונות משפת האם, שיכולה להעיד על יכולות מגוונות יותר  בעמודיםגלישה 

 . שפתיים



197 
 

( שאליהם הם גלשו העמודיםצות, בכל הנוגע לשפת מקורות המידע )כדי לבחון את ההבדלים בין הקבו 

וכן אלה שהם נכנסו אליהם  לרבות אלו שהם הקלידו את הכתובת שלהם או עברו לחלון אחרהעמודים, )כולל כל 

 5שאליהם גלשו הנבדקים, לפי שפות. תרשים  עמודיםיש ראשית להסתכל על התפלגות ה(, באמצעות קישור

בסך  משתתפיםשאליהם גלשו ה עמודים 1,906לפי שפה, ממנו ניתן ללמוד כי מתוך  עמודיםמציג את התפלגות ה

(, כאשר אנגלית היתה השפה השניה הפופולארית N=1,524, 79.96%הכל, הרוב המוחלט שלהם היו בעברית )

(N=377, 19.78%וערבית עם שיע ,)( ור זניחN=5, 0.26%כלל ה .)בשפות אחרות.  עמודיםלא גלשו ל משתתפים

היהודים היה זניח, היא הושמטה מהמשך הניתוח, אשר התמקד  משתתפיםמאחר שמקומה של ערבית בקרב ה

 באנגלית, כמייצגים אפשריים של גלובאליות.  עמודיםבעברית, כמייצגים אפשריים של לוקאליות, מול  עמודיםב

 לפי שפות, בשלוש הקבוצות יחד. העמודים. התפלגות 5תרשים 

 

הממוצע למשתתף, בכל קבוצת גיל, הן בעברית והן באנגלית וכן את האחוז  עמודיםמציגה את מספר ה 12טבלה 

ביחס שהמשתתפים גלשו אליהם. ניתן לראות מן הטבלה כי  עמודיםהיווה מכלל ה הז עמודים מספרהיחסי ש

(, M=82.16, SD=17.27ביקורים בעמודים בעברית בקרב בני הנוער היה הגבוה ביותר )לכלל העמודים, אחוז ה

(, גם אם בהבדל קטן M=79.9, SD=17.27(, או המבוגרים צעירים )M=75.24, SD=25.33לעומת המבוגרים )

יותר מזה ( גבוה M=23.96, SD=15.95בעברית שאליהם גלשו בני הנוער ) עמודיםממוצע הבאותו אופן,  יחסית.

 יחסי באופן עמודים ביותר שביקרו אך נמוך מזה של המבוגרים הצעירים (,M=18.4, SD=10.12של המבוגרים )

(M=26.08, SD=19.8 .) 

1524
79.96%

5
0.26%

377
19.78%

מספר העמודים לפי שפה

עברית

ערבית

אנגלית
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בני ל בהשוואה(, M=25.45, SD=6.46בהתאמה, אחוז העמודים באנגלית בקרב המבוגרים היה הגבוה ביותר )

העמודים  ממוצעלא נמצא הבדל ניכר בין (. M=15.65, SD=8.18) ( ומבוגרים צעיריםM=17.84, SD=7.27נוער )

 צעיריםהמבוגרים (, אך שוב, הM=4.73, SD=2.91ומבוגרים )( M=4.96, SD=2.1בני נוער ) למשתמש בקרב

 ( דומים.M=5.42, SD=2.34) הציגו את המגמה של ביקור ביותר עמודים באופן יחסי פר משתמש

 .עמודיםבעברית ובאנגלית למשתתף ואחוז מהסך הכללי של ה עמודים מספר. ממוצעי קבוצות הגיל של 12 טבלה

 קבוצת גיל
 עמודים ממוצע

 בעברית
 )סטיית תקן(

אחוז מכלל 
 העמודים

 עמודיםממוצע 
 באנגלית 

 )סטיית תקן(

אחוז מכלל 
 העמודים

N  מספר(
 (משתתפים

 23.96 בני נוער
(15.95) 

82.16 
(17.27) 

4.96 
(2.1) 

17.84 
(7.27) 56 

 26.08 מבוגרים צעירים
(19.8) 

79.9 
(21.83) 

5.42 
(2.34) 

15.65 
(8.18) 56 

 18.4 מבוגרים
(10.12) 

75.24 
(25.33) 

4.73 
(2.91) 

25.45 
(6.46) 60 

 22.63 סה"כ
(15.83) 

79.14 
(21.68) 

5.02 
(2.64) 

19.76 
(7.12) 172 

(, עם קבוצת הגיל כמשתנה MANCOVAמציגה את ממצאי ניתוח שונות רב משתני עם משתני בקרה ) 13טבלה 

שאליהם  עמודיםבאנגלית וכן האחוז שלהם מסך כל ה עמודיםבעברית ומספר ה עמודיםהבלתי תלוי, מספר ה

גלשו הנבדקים כמשתנים התלויים, וכן משתני הבקרה של סוג משימה, ילידות דיגיטלית, הצורך בידע, מגדר 

 ותדירות החיפוש והעניין בנושאי חדשות, הסכסוך ופנאי. 
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 כמשתנים תלויים. , כולל אחוזים,בעברית ובאנגלית העמודיםנבדקי עבור מספר -. ניתוח שונות בין13טבלה 

 גודל האפקט .F Sig דרגות חופש משתנה

 קבוצת גיל

 052. 004. 8.588 2 **עברית
 004. 709. 345. 2 אנגלית
עברית 
***)%( 

2 6.214 .003 1. 

 .179 000. 12.191 2 אנגלית )%(**

 סוג משימה

 002. 394. 572. 2 עברית
 003. 649. 912. 2 אנגלית

 000. 917. 182. 2 עברית )%(
 001. 741. 847. 2 אנגלית )%(

ילידות 
 דיגיטלית

 006. 604. 505. 1 עברית
 007. 309. 1.043 1 אנגלית

 .018 .158 2.022 1 עברית )%(
 .009 .322 .991 1 אנגלית )%(

 מגדר

 005. 114. 1.367 1 עברית
 004. 69. 2.051 1 אנגלית

 .019 .095 1.56 1 עברית )%(
 .003 .582 .305 1 אנגלית )%(

 צורך בידע

 001. 717. 131. 1 עברית
 000. 998. 0 1 אנגלית

 .003 .512 .412 1 עברית )%(
 .001 .762 .151 1 אנגלית )%(

תדירות חיפוש 
 חדשותמידע על 

 002. 158. 2.012 1 עברית
 004. 207. 1.607 1 אנגלית

 .009 .1 2.698 1 עברית )%(
 .005 .203 2.56 1 אנגלית )%(

תדירות חיפוש 
מידע על 
 הסכסוך

 007. 844. 039. 1 עברית
 008. 825. 049. 1 אנגלית

 .017 .167 1.938 1 עברית )%(
 .000 .938 .006 1 אנגלית )%(

תדירות חיפוש 
מידע בנושא 

 פנאי

 058. 002. 10.047 1 **עברית
 003. 345. 896. 1 אנגלית

 .002 .619 .248 1 עברית )%(
 .007 .36 .844 1 אנגלית )%(

 עניין בחדשות

 002. 17. 1.9 1 עברית
 002. 863. 03. 1 אנגלית

 .022 .078 3.352 1 עברית )%(
 .026 .089 2.943 1 אנגלית )%(

 עניין בסכסוך

 001. 918. 011. 1 עברית
 067. 001. 11.513 1 **אנגלית

 .017 .166 1.943 1 עברית )%(
 .033 .053 3.84 1 אנגלית )%(

Hebrew R2 = .225, Adjusted R2 = .171. 
English R2 = .167, Adjusted R2 = .109. 
Hebrew (%) R2 = .282, Adjusted R2 = .224. 
English (%) R2 = .377, Adjusted R2 = .327. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

ניתן לראות כי גם בפיקוח על המשתנים המתערבים, למשתנה קבוצת הגיל היתה השפעה על השינוי בערכי 

, אך לא על ערכי המשתנה  ,2ἦF(2, 170) = 8.588, p=.004.=052בעברית,  מספר העמודיםהמשתנים התלויים של 
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, היתה למשתנה קבוצת יחסיתמבחינה  . ,2ἦF(2, 170) = .345, p=.709.=004באנגלית,  מספר העמודיםהתלוי של 

באנגלית,  עמודיםוהן על אחוז ה , ,2ἦF(2, 170) = 6.214, p=.003.=1בעברית,  עמודיםהגיל השפעה הן על אחוז ה

179=.2ἦF(2, 170) = 12.191, p=.000,  משתני הבקרה הנוספים היחידים שהיו מובהקים היו תדירות החיפושים .

, אך לא  ,2ἦF(1, 170) = 10.047, p=.002.=061בעברית,  מספר העמודיםבנושא פנאי, שהיתה לה השפעה על 

מספר פלסטיני, שהיתה לה השפעה על -שראליבסכסוך היבאנגלית ולא על משתני האחוזים, וכן רמת העניין 

 ,F(1באנגלית,  עמודים, ומובהקות גבולית על אחוז ה ,2ἦF(1, 170) = 11.513, p=.001.=069באנגלית,  העמודים

033=.2ἦ170) = 3.84, p=.053, . .כל שאר משתני הבקרה לא נמצאו מובהקים  

הבדל מובהק בין בני נוער למבוגרים בגלישה כמו כן, ממצאי ההשוואות המרובות מעלות כי קיים 

(, אך לא בין בני M=3.608, p=0.047(, ובין מבוגרים צעירים למבוגרים )M=2.044, p=.049בעברית ) עמודיםל

בין בני  עמודים, נמצא הבדל בגלישה לאחוז התכנים בעברית ת(. מבחינM=-.521, p=1נוער למבוגרים צעירים )

 ,M=11.422(. באנגלית, נמצא הבדל בין מבוגרים לבני נוער )M=12.465, p=002, p=.042נוער למבוגרים )

p=.000( מבוגרים ומבוגרים צעירים ,)M=9.439, p=.008( אך לא בין מבוגרים צעירים ובני נוער ,)M=1.983, 

p=1.) 

, מידת המקומיותבעברית, המייצגים את  יםעמודעל כן, ניתן לראות מסיכום הנתונים כי בכל הנוגע ל

היו אלה בני נוער ומבוגרים צעירים שגלשו בהם יותר מאשר המבוגרים, זאת אף שמבחינה אחוזית, ההבדל 

בעברית מאשר מבוגרים,  עמודיםנמצא רק בין בני נוער למבוגרים צעירים. במילים אחרות, בני נוער גלשו ליותר 

שהיוו המקורות חלק היחסי כאשר מסתכלים על האחוזים, נמצא הבדל רק בין הוכך גם מבוגרים צעירים, אך 

 בעברית בסביבת המידע של בני נוער לזו של המבוגרים. 

באנגלית, התמונה היתה מורכבת יותר. מבחינה נומינלית, לא נמצאו  עמודיםבכל הנוגע לגלישה ל

מייצגים את הגלובליות. לכן, ניתן לטעון כי לא באנגלית, ש עמודיםהבדלים בין הקבוצות בכל הנוגע לגלישה ב

נמצא תימוכין לכך שאחת הקבוצות נוטה יותר לפרוץ גבולות, בכל הנוגע לשפה. עם זאת, חשוב לזכור שבני נוער 

ומבוגרים צעירים גלשו ליותר מקורות מידע, בסך הכל, מאשר המבוגרים. על כן, למרות שמבחינה נומינלית לא 

באנגלית, בסביבת המידע המצומצמת יותר  עמודיםההוא הורגש, כאשר הנפח של  םאחוזי תנמצא הבדל, מבחינ

 של המבוגרים, היה גדול יותר.

, בכל הנוגע לתפקיד של השפה האנגלית בפריצת גבולות גיאוגרפיים, ניתן לראות שני ממצאים לסיכום 

באנגלית.  עמודיםבכל הנוגע לגלישה ל בולטים. הראשון הוא כי לא היה הבדל מבחינה נומינלית בין הקבוצות
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בסך הכללי, מבחינה נומינלית, אף אחת מהקבוצות לא נחשפה ליותר מידע בשפה זרה מאשר האחרות. עם זאת, 

תופס המידע בשפה זרה ה יחס הממצא הבולט השני נוגע לסביבת המידע של שלוש הקבוצות. כאשר בוחנים איז

בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, רואים שבקרב האחרונים הוא תופס מתוך המכלול הכללי שאליו נחשפו 

נפח גדול יותר. כך שגם אם מבחינה נומינלית אין הבדל בסך הכללי של החשיפה של המקורות הזרים, 

 בפרופורציות היו קיימים הבדלים.

הבדלים הלאחר שהוצגה התמונה באשר לשאלת המחקר השניה, שאלת המחקר השלישית בחנה את  

מקורות מידע מערביים ואחרים עמודים שהם חלק ממקורות מידע ישראלים מול שהם חלק מ עמודיםבחשיפה ל

דרך נוספת למדוד שאלות של לוקאליות מול זו היתה  .שאליהם גלשו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים

וש רמות שונות של פריצת גבולות של הבחירה בעמודים מייצגת למעשהגלובאליות בקרב קבוצות הגיל השונות. 

עמודים שהם מקורות מידע ישראלים, שמייצגים את התרבות הקרובה ביותר, עמודים שהם חלק מ גלובלית:

מקורות מידע מערביים, שמייצגים את הרמה הבאה של פריצת גבולות גיאוגרפיים וכל היתר, שמייצגים חלק מ

מהמעגלים הרחוקים יותר, כך ניתן  עמודיםתצרוך יותר את הרמה השלישית והרחוקה ביותר. ככל שקבוצה 

יהיה לדבר על פריצת גדולה יותר של גבולות גיאוגרפיים וכן ריחוק מהסביבה הקרובה שלה. ניתן לטעון כי 

עמודים מקורות מידע ישראלים, כמו משתמשים שיצרכו מידע בעמודים שהם חלק ממשתמשים שיצרכו מידע מ

עברית, מוגבלים יותר מבחינת החשיפה שלהם למידע, לעומת משתמשים אחרים מקורות מידע בשהם חלק מ

 מידע מקורות מידע מערביים ואחרים, בדומה לאלו שצורכים יותרמידע מעמודים שהם חלק משצורכים 

 מקורות מידע באנגלית.מעמודים שהם חלק מ

שאליהם הם גלשו )כולל  עמודיםכדי לבחון את ההבדלים בין הקבוצות, בכל הנוגע לאזור הגיאוגרפי של  

(, כפי שנאסף מאתר או קישורים עברו לחלון אחר ,, לרבות אלו שהם הקלידו את הכתובת שלהםעמודיםכל ה

גיאוגרפי. יש לזכור , לפי אזור משתתפיםשאליהם גלשו ה עמודיםהיש ראשית להסתכל על התפלגות אלקסה, 

כי לפי האלגוריתם של אלקסה, זהות גיאוגרפית של מקור מידע אינה נקבעת על ידי המקום שבו יושב השרת, 

 אלא לפי האזור הגיאוגרפי שממנו מגיע קהל היעד העיקרי של האתר.

 ודיםעמ 1,906לפי אזור גיאוגרפי, ממנו ניתן ללמוד כי מתוך  עמודיםמציג את התפלגות ה 6תרשים 

עמודים (, כאשר N=1182, 62.01%בסך הכל, הרוב המוחלט שלהם היו מישראל ) משתתפיםשאליהם גלשו ה

עם  עמודים(, ושאר הN=685, 35.94%מקורות מידע מערביים היו שניים מבחינת הפופולאריות )שהם חלק מ

חלק ממקורות מידע שאינם  עמודיםמאחר שגם במקרה זה, כמו בשפה, האחוז של  (.N=39, 2.05%שיעור זניח )

עמודים ישראלים או מערביים היה קטן מאוד, הם הושמטו בהמשך מהניתוח שהתמקד בשניים הראשונים. 
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 עמודים שהם חלק ממקורות מידעישראלים כמימד התרבותי הצנטרליסטי ביותר ו שהם חלק ממקורות מידע

 יצת הגבולות הגיאוגרפיים. מערביים כפר

 עמודים שהם חלק ממקורות מידעבעברית ל עמודיםמן התרשים ניתן לראות כי אין בהכרח חפיפה בין  

מערביים. הסיבה לכך היא שחלק גדול  עמודים שהם חלק ממקורות מידעבאנגלית ל עמודיםישראלים ובין 

עברית, מצד אחד, אך כמערביים, מצד כשקוטלגו היו מעורבים. למשל, עמודים בעברית באתר בצלם  עמודיםמה

שני, מאחר שאלקסה מסווגת את האתר כאמריקאי, זאת לפי מספר הגולשים שמגיעים לאתר מארה"ב. דוגמה 

 ממקורות עמודיםולכן קוטלגו כ  Google.co.ilהפוכה, למשל, היא חיפושים שבוצעו באנגלית, תחת הדומיין של

 . , מאחר שמרבית המידע שהופיע בהם היה באנגליתבשפה האנגליתישראלים לפי אלקסה, אך  מידע

 לפי אזורים גיאוגרפיים, בשלוש הקבוצות יחד. עמודים. התפלגות ה6תרשים 

 

מקורות ישראלים וגלובלים בקרב שלוש עמודים שהם חלק ממציגה את התפלגות הממוצעים של ה 14טבלה 

שאליהם נכנסו המשתתפים בתצפית המדעית. ניתן  עמודיםמכלל ההקבוצות וכן את האחוז היחסי שהם היוו 

 ,M=16.46ישראלים שאליהם גלשו בני הנוער )עמודים שהם חלק ממקורות מידע לראות מן הטבלה כי ממוצע ה

SD=7.91( גבוה יותר מזה של המבוגרים )M=12.4, SD=7.33,)  וגם גבוה במקצת מזה של המבוגרים הצעירים

(M=15.11, SD=10.18 גם במקרה של .)מערביים, היה הממוצע בקרב בני  עמודים שהם חלק ממקורות מידע

( וגם של המבוגרים M=8.43, SD=5.43( מאשר של  מבוגרים צעירים )M=10.59, SD=7.26נוער גדול יותר )

(M=7.13, SD=5.31עם זאת, כאשר מסתכלים על האחוז שה .)אליהםשנכנסו  עמודיםהיוו מכלל ה עמודים 

 המשתתפים לאורך התצפית המדעית, הנתונים של שלוש הקבוצות מעט דומים. 

1182
62.01%

685
35.94%

39
2.05%

מספר עמודים לפי אזור גיאוגרפי

אתרים ישראלים

אתרים מערביים

אחר
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 קישורים הישראלים והמערביים למשתתף.ה מספר. ממוצעי קבוצות הגיל של 14 טבלה

 קבוצת גיל
 עמודים ממוצע

 ישראלים
 )סטיית תקן(

אחוז 
מכלל 

 עמודיםה

 עמודיםממוצע 
 גלובליים 

 )סטיית תקן(

אחוז מכלל 
)מספר  N עמודיםה

 (המשתתפים

 16.45 בני נוער
(7.91) 

55.3 
(21.77) 

10.59 
(7.26) 

43.46 
(24.37) 56 

מבוגרים 
 צעירים

15.11 
(10.18) 

55.11 
(27.27) 

8.43 
(5.43) 

42.13 
(28.18) 56 

 12.4 מבוגרים
(7.33) 

54.1 
(22.21) 

7.13 
(5.31) 

41.49 
(18.7) 60 

 14.6 סה"כ
(8.65) 

57.14 
(23.88) 

8.68 
(6.18) 

42.22 
(23.59) 172 

 

(, עם קבוצת הגיל כמשתנה MANCOVAמציגה את ממצאי ניתוח שונות רב משתני עם משתני בקרה ) 15טבלה 

ישראלים ומערביים שאליהם גלשו הנבדקים וכן האחוז  העמודים שהם חלק ממקורות מידעהבלתי תלוי, מספר 

היחסי שלהם כמשתנים תלויים, וכן משתני הבקרה של סוג משימה, ילידות דיגיטלית, הצורך בידע, מגדר 

 ותדירות החיפוש והעניין בנושאי חדשות, הסכסוך ופנאי. 
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 כמשתנים תלויים., כולל אחוזים, הישראלים והמערביים עמודיםנבדקי עבור מספר ה-. ניתוח שונות בין15טבלה 

 גודל האפקט .F Sig דרגות חופש משתנה

 קבוצת גיל

 039. 001. 4.935 2 **ישראלים
 031. 003. 3.775 2 **גלובלים

 .001 .922 081. 2 ישראלים )%(
 .000 .976 .025 2 גלובלים )%(

 סוג משימה

 002. 481. 340. 2 ישראלים
 001. 941. 849. 2 גלובלים

 .000 .914 .012 2 ישראלים )%(
 .000 .901 .015 2 גלובלים )%(

ילידות 
 דיגיטלית

 01. 199. 1.665 1 ישראלים
 065. 001. 11.185 1 **גלובלים

 .022 .082 3.23 1 ישראלים )%(
 .016 .152 2.082 1 גלובלים )%(

 מגדר

 0. 838. 042. 1 ישראלים
 03. 028. 4.923 1 *גלובלים

 .002 .641 .218 1 ישראלים )%(
 .000 .981 .001 1 גלובלים )%(

 צורך בידע

 019. 083. 3.05 1 ישר/אלים
 009. 235. 1.418 1 גלובלים

 .001 .836 .041 1 ישראלים )%(
 .000 .924 .001 1 גלובלים )%(

תדירות חיפוש 
 חדשותמידע על 

 004. 414. 67. 1 ישראלים
 009. 223. 1.498 1 גלובלים

 .018 .136 2.253 1 ישראלים )%(
 .001 .759 .095 1 גלובלים )%(

תדירות חיפוש 
מידע על 
 הסכסוך

 001. 68. 171. 1 ישראלים
 052. 004. 8.768 1 **גלובלים

 .012 .213 1.57 1 ישראלים )%(
 .018 .135 2.265 1 גלובלים )%(

תדירות חיפוש 
מידע בנושא 

 פנאי

 141. 000. 26.186 1 ***ישראלים
 003. 508. 44. 1 גלובלים

 .012 .221 1.514 1 ישראלים )%(
 .024 .082 3.072 1 גלובלים )%(

 עניין בחדשות

 063. 001. 10.764 1 **ישראלים
 037. 014. 6.231 1 *גלובלים

 .014 .188 1.754 1 ישראלים )%(
 .002 .614 .255 1 גלובלים )%(

 עניין בסכסוך

 007. 291. 1.12 1 ישראלים
 001. 630. 232. 1 גלובלים

 .002 .679 .309 1 ישראלים )%(
 .000 .899 .016 1 גלובלים )%(

Israel R2 = .236, Adjusted R2 = .183. 
West R2 = .247, Adjusted R2 = .195. 
Israel % R2 = .137, Adjusted R2 = .075. 
West % R2 = .088, Adjusted R2 = .022. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

ניתן לראות כי גם בפיקוח על המשתנים המתערבים, למשתנה קבוצת הגיל היתה השפעה על השינוי בערכי 

 ,F(2, 170) = 4.935, p=.008ישראלים,  שהם חלק ממקורות מידע מספר העמודיםהמשתנים התלויים של 

058=.2ἦ,  מערביים  שהם חלק ממקורות מידע מספר העמודיםוגם על ערכי המשתנה התלוי שלF(2, 170) = 
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045=.2ἦ3.774, p=.025, משתני בקרה נוספים שהשפעתם  ., אך לא במקרה של האחוזים היחסיים בשני המקרים

הנומינלית הישראלים והגלובליים היתה מובהקת היו ילידות דיגיטלית, במקרה של  מספר העמודיםעל משתני 

, תדירות החיפוש על נושאים  ,2ἦF(1, 170) = 11.185, p=.001.=065מערביים,  עעמודים שהם חלק ממקורות מיד

 ,F(1, 170) = 8.768, p=.004, מערביים,  עמודים שהם חלק ממקורות מידעהקשורים לסכסוך, במקרה של 

052=.2ἦ  ישראלים,  עמודים שהם חלק ממקורות מידעתדירות החיפוש בנושאי פנאי, במקרה שלF(1, 170) = 

141=.2ἦ26.186, p=.000,  ישראלים,  עמודים שהם חלק ממקורות מידע, עניין בחדשות, במקרה שלF(1, 170) 

063=.2ἦ= 10.764, p=.001,  גלובלים, עמודים שהם חלק ממקורות מידע, וגם במקרה של F(1, 170) = 6.231, 

037=.2ἦp=.014, ,  מערביים,  ממקורות מידעעמודים שהם חלק ומגדר, במקרה של F(1, 170) = 4.923, p=.028,

03=.2ἦ ..כל שאר משתני הבקרה לא נמצאו מובהקים  

ישראלים וגלובלים, מקורות מידע משהם חלק  מספר העמודיםבאשר להשפעה של קבוצת הגיל על 

ודים שהם חלק עמממצאי ההשוואות המרובות מעלות כי קיים הבדל מובהק בין בני נוער למבוגרים בגלישה ל

(, אך לא בין M=5.647, p=.015(, ובין מבוגרים צעירים למבוגרים )M=6.34, p=.015ישראלים ) מקורות מידעמ

עמודים (. בנוסף לכך, נמצאו הבדלים בין בני נוער למבוגרים בגלישה לM=.694, p=1בני נוער למבוגרים צעירים )

(, M=3.296, p=.03(, וכן בין בני נוער למבוגרים צעירים )M=3.371, p=.04מערביים ) מקורות מידעמשהם חלק 

 (.M=.074, p=1אך לא בין מבוגרים צעירים למבוגרים )

 מקורות מידעמעמודים שהם חלק ביותר ביקרו כי בני נוער ומבוגרים צעירים  אם כן מראיםהממצאים  

ת בהשוואה למבוגרים. אך יחד עם זאת, בשונה ישראלים, המהווים נדבך נוסף המייצג את הלוקאליות, זא

מערביים, המייצגים מימד  מקורות מידעמעמודים שהם חלק ביותר גם ביקרו מבמקרה של השפה, בני נוער 

רחב יותר של גלובליות, מאשר מבוגרים צעירים ומבוגרים, כאשר בין שתי הקבוצות האחרונות לא נמצא הבדל 

ער נוטים יותר לפרוץ גבולות גיאוגרפיים כאשר הם מחפשים מידע ברשת, מובהק. נתון זה מלמד כי בני נו

בהשוואה לקבוצות הגיל המבוגרות יותר. בכך, ניתן לטעון כי הם מתרחקים יותר מהמידע האתנוצנטרי, שמרוכז 

 ישראלים. מקורות מידעמעמודים שהם חלק ב

ים ומערביים מהווים בסביבת לאישר עמודים שהם חלק ממקורות מידעכאשר נבדק האחוז היחסי שה 

המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, לא נמצא הבדל בין הקבוצות. לכן, העובדה שבני נוער ומבוגרים 

מערביים היא פועל יוצא של העובדה שהם פשוט גלשו  עמודים שהם חלק ממקורות מידעצעירים גלשו ביותר 

עמודים , סביבת המידע שלהם לא הכילה באופן מובהק יותר יחסיתמאשר מבוגרים. מבחינה  עמודיםביותר 
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כאלה או כאלה. יחד עם זאת, עדיין, מבחינה נומינלית, כמות המידע שהם נחשפו  שהם חלק ממקורות מידע

 ם היתה רבה יותר.אליו שמגיע ממקורות גלובליי

שאליהם גלשו  העמודיםהתמקדו בשפת  שאלת המחקר השניה ושאלת המחקר השלישיתלסיכום,  

וכן באזור הגיאוגרפי שהם משויכים אליו, כמייצגים של מרכיבים של לוקאליות וגלובליות בסביבת  משתתפיםה

ידני והאזור הגיאוגרפי נשאב מאתר  המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, כאשר השפה קודדה באופן

 אלקסה. שני ממצאים עיקריים עלו מבחינת שאלות אלה:

בעברית מאשר מבוגרים, אך בין שלוש הקבוצות לא  עמודיםביותר ביקרו בני נוער ומבוגרים צעירים  .1

באנגלית  עמודיםיחד עם זאת, . פר משתמש באנגליתהממוצעת  מספר העמודיםנמצא הבדל בכל הנוגע ל

 היוו אחוז גדול יותר מסביבת המידע בקרב המבוגרים.

ישראלים מאשר מבוגרים.  עמודים שהם חלק ממקורות מידעביותר ביקרו בני נוער ומבוגרים צעירים  .2

מערביים מאשר מבוגרים צעירים  עמודים שהם חלק ממקורות מידעביותר ביקרו בנוסף לכך, בני נוער 

קבוצות האחרונות לא נמצא הבדל מובהק. לא נמצא הבדל אחוזי בין ומבוגרים, כאשר בין שתי ה

 הקבוצות.

הממצא הראשון לא מעלה תימוכין להבדל בנטייה לגלובליות בין שתי הקבוצות. הוא מראה, אמנם, כי 

באנגלית בקרב סביבת המידע של המבוגרים היה גבוה יותר, אך ההבדל נבע מכך שסביבת המידע  העמודיםאחוז 

מלכתחילה. הממצא השני מראה כי בני נוער נטו לפרוץ גבולות גיאוגרפיים יותר מאשר  שלהם היתה מצומצמת

בסך הכל.  םעמודישתי הקבוצות האחרות, אך שפריצת גבולות זו היתה חלק מהנטייה שלהם לגלוש ביותר 

, תסביבת המידע שהם נחשפו אליה אמנם לא היתה שונה יותר, מבחינה שפתית, מאשר שתי קבוצות הגיל האחרו

עמודים שהם אך המקור שממנו הגיע המידע היה מרוחק יותר מהם מבחינה תרבותית, שכן הוא זרם מיותר 

מרוחק יותר  מקורען קודם, ככל שהמערביים בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות. כפי שנט חלק ממקורות מידע

מבחינה תרבותית מהמקום שממנו מגיע הנבדק, כך ניתן להניח שהוא מספק לו תמונה רחבה יותר מבחינה 

 שמגיעים מהארץ שבו הוא נמצא, ומהתרבות שהוא חי בה. מקורות מידעתרבותית מאשר 

 

 מיינסטרים מול נישה שאלת המחקר הרביעית:

עמודים שהם חלק בקבוצות הגיל השונות לגלוש ל משתתפיםהרביעית בחנה את הנטייה של השאלת המחקר 

מקורות המידע נישתיים יותר. מרכזיות  עמודים שהם חלק ממקורות מידעמרכזיים יותר מול  ממקורות מידע

יותר מדורג גבוה  אתרנמדדה, כאמור, באמצעות דירוגם בשירות אלקסה. ככל ש שאליהם השתייכו העמודים
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בדירוג אלקסה, כך מדובר באתר יותר פופולארי, שיותר גולשים מגיעים אליו. ככל שהוא מדורג נמוך יותר, כך 

שמדורגים גבוה יותר היא  עמודים שהם חלק ממקורות מידעמדובר ברמת פופולאריות נמוכה יותר. גלישה ל

מהם מידע דומה וחולקים שואבים ש"כולם נמצאים בהם", שכולם  שהם חלק ממקורות מידע עמודיםגלישה ל

פחות פופולאריים היא גלישה לנישה מסוימת של  עמודים שהם חלק ממקורות מידע. לעומת זאת, גלישה לאותו

פופולאריים יותר  עמודים שהם חלק ממקורות מידעמידע, שפחות מגולשי האינטרנט מרוכזים בהם. גלישה ל

תחשוף את הגולשים למידע שגם רבים אחרים נחשפו אליו, ותהפוך אותם לחלק מקהילה גדולה שמחזיקה מידע 

נישתיים יותר תחשוף את הגולשים למידע שעשוי להיות  ממקורות מידע עמודים שהם חלקמשותף. גלישה ל

 יותר ייחודי, ושלא רבים אחרים נחשפו אליו, מה שיכול להקנות להם נקודת מבט ייחודית על התופעה.

עם זאת, אחת הטענות הנגדיות שניתן להעלות מול הטענה שהועלתה לעיל נוגעת לאתרי מיינסטרים 

אשר מתאימים את המידע אישית. טענת הנגד היא כי בכך, אתרים אלו מתעלים את כמו פייסבוק וגוגל, 

המשתמשים לידע יותר נישתי, בדיוק הפוך מהרעיון של אתרי מיינסטרים אשר מחזיקים במידע שמשותף 

(. בעוד שטענה זו נכונה, וכי האלגוריתם שבאמצעותו מנווטים אתרים Pariser, 2011; Rogers, 2018) להרבה

(, הרי שבמקרה הנוכחי Rogers, 2018; Segev, 2008ולים רבים, כדוגמת פייסבוק וגוגל, סמוי מן העין )גד

טעמים. ראשית, כלל המשתתפים גלשו מאותו המחשב אשר  לושההפגיעה שלה בממצאי המחקר קטנה מש

שנית,  מזערית. אופס בין הרצה להרצה ועל כן, ההשפעה של הקסטומיזציה של המידע על כל אחד בנפרד היתה

 Matthew“) "אפקט מתיגם אם המידע מותאם לכל משתמש באופן אישי, הרי שבמקרים רבים עדיין חל "

effect”) שבו העשירים נעשים עשירים יותר, או במילים אחרות, המידע הפופולארי יותר הולך ונעשה יותר ,

שתמשים, הוא עדיין מותאם על ידי גורם גם אם המידע מותאם אישית למשלישית, . (Rogers, 2018פופולארי )

)אנושי או אלגוריתמי( שהוא חלק ממקור מידע פופולארי, שחלק גדול מהגולשים צורכים את המידע באופן 

  שהוא מספק אותו.

שאליהם גלשו בני נוער, מבוגרים צעירים  העמודיםמציגה את התפלגות הדירוג הגלובלי של  16טבלה 

מאחר שמדובר במשתנה שמודד  .כדי שיתפלג נורמלית ומבוגרים, עם טרנספורמציה לוגריתמית למשתנה הדירוג

דירוג, ככל שהמספר בטבלה יותר גבוה, כך המשמעות היא שהדירוג הממוצע היה נמוך יותר. כך, למשל, אם 

מדורג נמוך יותר מאחר שהמספר  Ynet-בעולם, אז המשמעות היא ש 1,919רג דו Ynet-בעולם ו 1אתר גוגל דורג 

 שלו גבוה יותר.

 ,M=7.15שאליהם גלשו מבוגרים ) עמודיםניתן לראות מן הטבלה כי ממוצע הדירוג הגלובלי של ה

SD=1.62גדול יותר משל בני נוער ) (M=6.42, SD=.95ואף משל המבוגרים הצעירים ) (M=6.07, SD=1.19) – 
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מרכזיים בהשוואה  עמודים שהם חלק ממקורות מידעמה שאומר שבני נוער ומבוגרים צעירים נטו לגלוש יותר ל

 מבחינת הדירוג הגלובלי שלהם.  תייםניש עמודים שהם חלק ממקורות מידעלמבוגרים, שנטו יותר ל

 משלוש הקבוצות.  משתתפיםשאליהם גלשו ה עמודים. ממוצעי לוגריתם הדירוג הגלובלי של ה16 טבלה

 דירוג גלובלילוגריתם ממוצע  קבוצת גיל
 (משתתפים)מספר  N )סטיית תקן(

 6.42 בני נוער
(.95) 56 

 6.07 מבוגרים צעירים
(1.19) 56 

 7.15 מבוגרים
(1.62) 60 

 6.56 סה"כ
(1.36) 172 

 

(, עם קבוצת הגיל ANCOVAמציגה את ממצאי ניתוח שונות חד משתני עם משתני בקרה ) 17טבלה 

שאליהם גלשו  עמודיםשל ה כמשתנה הבלתי תלוי, טרנספורמציה לוגריתמית של הדירוג הממוצע הגלובלי

ות כמשתנה התלוי, וכן משתני הבקרה של סוג משימה, ילידות דיגיטלית, הצורך בידע, מגדר ותדיר משתתפיםה

 החיפוש והעניין בנושאי חדשות, הסכסוך ופנאי. 

 תלוי. הכמשתנ עמודיםנבדקי עבור ממוצע לוגריתם הדירוג הגלובלי של ה-. ניתוח שונות בין17טבלה 

 גודל האפקט .F Sig דרגות חופש משתנה
 055. 011. 4.618 2 קבוצת גיל*
 001. 928. 498. 2 סוג משימה

 0. 797. 067. 1 ילידות דיגיטלית
 0. 917. 011. 1 מגדר

 002. 593. 286. 1 צורך בידע
 014. 139. 2.211 1 תדירות חיפוש מידע על חדשות
 0. 885. 021. 1 תדירות חיפוש מידע על הסכסוך
 037. 015. 6.071 1 תדירות חיפוש מידע בנושא פנאי*

 008. 263. 1.263 1 עניין בחדשות
 021. 063. 3.492 1 עניין בסכסוך

 
Global Rank R2 = .178, Adjusted R2 = .121. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

ניתן לראות כי גם בפיקוח על המשתנים המתערבים, למשתנה קבוצת הגיל היתה השפעה על השינוי בערכי 

 . ,2ἦF(2, 170) = 4.618, p=.011.=055, העמודיםהתלוי של ממוצע לוגריתם הדירוג הגלובלי של  ההמשתנ

 ,F(1, 170) = 6.071מובהק היו תדירות איתור וחיפוש מידע בנושאי פנאי,  בנוסף שנמצא אחדמשתנה בקרה 

037=.2ἦp=.015, .  
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מובהק בין מבוגרים לבין מבוגרים צעירים כמו כן, ממצאי ההשוואות המרובות מעלות כי קיים הבדל 

(M=1.08, p=.000( וכן בין מבוגרים לבין בני נוער )M=.73, p=.011 בכל הנוגע לממוצע לוגריתם הדירוג הגלובלי )

נישתיים ונמוכים יותר  עמודים שמובילים למקורות מידע, מה שמלמד שמבוגרים נטו לגלוש יותר לעמודיםשל ה

בדירוג אלקסה, בהשוואה לבני נוער ומבוגרים צעירים. בין בני נוער למבוגרים צעירים לא נמצא הבדל מובהק 

(M=.35, p=1.) 

. ניתן הנישתיות בקרב קבוצות הגיל השונותמסיכום הטבלאות עולה תמונת המיינסטרימיות מול 

עמודים שהם חלק ממקורות מידע מבוגרים לגלוש בנטו , מודיםעלראות, כי כאשר נבחן הדירוג הגלובלי של ה

נישתיים, שמדורגים נמוך יותר בדירוג הפופולאריות של אלקסה. כאלה שפחות גולשים נוטים לבקר בהם.  יותר

יותר פופולאריים הם  הם חלק ממקורות מידעעמודים שמי שנטו להיות הכי קרובים למיינסטרים ולגלוש ב

 ובני הנוער. םהמבוגרים הצעירי

יש חשיבות רבה. בני נוער ומבוגרים צעירים, שהיו יותר קרובים נישתי לשאלה של מיינסטרימיות מול  

שניתן לטעון לגביהם שחלק יותר גדול  עמודים שהם חלק ממקורות מידעלמיינסטרים, נחשפו למעשה ל

, או למידע עשויים להיחשף אליו מהגולשים מבקרים בהם. במילים אחרות, הם נחשפו למידע שגם רבים אחרים

. המבוגרים, מנגד, גלשו , גם אם באמצעות קסטומיזציהשמגיע ממקור ששולט על המידע שרבים נחשפים אליו

נישתיים יחסית, בהשוואה לבני נוער ולמבוגרים הצעירים, ולכן ניתן  עמודים שהם חלק ממקורות מידעביותר 

גולשים אחרים. מצד אחד, ניתן לטעון כי זהו יתרון עבור בני הנוער, לטעון כי הם נחשפו למידע שפחות משותף ל

ולמידע שככל הנראה נחשבים יותר בקונצנזוס. מצד שני, ניתן לטעון כי מדובר דווקא ביתרון  עמודיםשנחשפים ל

יותר נישתיים, לנקודות מבט פחות עמודים שהם חלק ממקורות מידע עבור המבוגרים, שזוכים, דרך ה

, מעבר למידע שהם חשופים אליו, בלאו הכי ויש לה ערך מוסף עבורם פופולאריות שנצרכות על ידי פחות גולשים

 .ממקורות אחרים

 

 סיכום המחקר הכמותני

במסגרת המחקר הכמותני נבדקו, כאמור, ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, 

מידע שהם מעצבים להם. במסגרת המחקר, נבדקו שלוש השערות מחקר מבוגרים צעירים ומבוגרים על סביבת ה

שמתכתבות עם ממצאי המחקר האיכותני, שכלל ראיונות חצי מובנים עם בני נוער. ההשערות בדקו באיזה אופן 

בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מתנהגים בהתאם לתפיסות שלהם את מושג המידע ואת תהליך איתור 

. ההשערה הראשונה התמקדה בנושא של סט כלים קבוע מול משתנה ונמצא בה כי בני נוער לא וחיפוש המידע
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ייחודיים בהשוואה למבוגרים, אלא דווקא להפך, ולכן נדחתה. ההשערה השניה התמקדה  עמודיםגלשו ליותר 

גרים, דבר בשאלת השליטה במידע מול הזרימה. היא הראתה כי בני נוער לחצו על יותר קישורים מאשר המבו

שמחזק את תפיסת הזרימה של בני הנוער מול תפיסת השליטה של המבוגרים. לבסוף, ההשערה השלישית 

התמקדה בנושא של הערכת המידע וסיפקה ממצאים סותרים. מצד אחד, בני נוער ומבוגרים צעירים לא הסתכלו 

 .ולכן גם השערה זו אוששה פעמיםעל יותר קישורים מאשר מבוגרים, אך מן הצד השני, הם התמקדו בהם יותר 

שאלות מחקר שהתמקדו בתיאור כמותי של סביבת המידע של בני נוער,  ארבעבנוסף לכך בחן המחקר  

מבוגרים צעירים ומבוגרים. שאלת המחקר הראשונה עסקה בנתונים הטכניים והפיזיים של הקישורים. היא 

טים יותר, בהשוואה לבני הנוער שנטו להיחשף העלתה כי המבוגרים נטו להיחשף לקישורים גדולים ובול

וכך גם בקישורים שהם בחרו לצרוך. שאלת המחקר השניה התמקדה בפריצת גבולות  –לקישורים קטנים יותר 

מספר גיאוגרפיים והיא העלתה כי מבחינה נומינלית הקבוצות השונות אמנם לא נבדלות ביניהן בשפתיים ו

אלו  עמודיםאמם, שמאפיינת את הסביבה שלהם, אך מבחינה אחוזית  בשפה האנגלית, שאינה שפת העמודים

עמודים שהם חלק היוו אחוז גדול יותר מסביבת המידע של המבוגרים. בנוסף, עלה כי בני נוער גלשו ליותר 

מערביים, בהשוואה למבוגרים, מה שהופך את סביבת המידע שלהם לפחות מקומית, גם אם  ממקורות מידע

מקורות מידע מערביים עמודים שהם חלק מהבדל זה לא בא לידי ביטוי מבחינה אחוזית, קרי, שהגידול בגלישה ל

קדה בשאלת באופן כללי. לבסוף, שאלת המחקר השלישית התמ עמודיםהיה חלק מכך שבני הנוער גלשו ליותר 

המיינסטרים מול הנישה, והראתה כי דווקא בני הנוער נוטים להיחשף למידע ש"כולם חשופים אליו", ואילו 

פופולאריים פחות, אשר המידע  עמודים שהם חלק ממקורות מידעהמבוגרים, מן הצד השני, נוטים להיחשף ל

 שמוחזק בהם משותף פחות לגולשים אחרים. 

להפיק שורה של תובנות לגבי סביבת המידע שנוצרת לבני נוער, מבוגרים מן הממצאים הללו ניתן  

צעירים ומבוגרים כתוצאה מאסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שלהם, על המידע שהם יכולים להיחשף אליו 

ספרות, בפרק הדיון. הנטייה של ביחס לועל המידע שנמנע מהם. תובנות אלו יידונו כאן בקצרה ובהרחבה, 

להיחשף לקישורים גדולים יותר, לעומת בני נוער, משפיעה על המידע שהם נחשפים אליו בכך שהוא מבוגרים 

 עמודמושפע ממה שכוללים אותם קישורים גדולים )לעומת קטנים(. ההנחה היא שקישורים גדולים ומובלטים ב

חלקים אחרים. מבקשת להוביל אליהם את הגולשים יותר מאשר  עמודמייצגים חלקים שהארכיטקטורה של ה

ההנחה היא שאזורים שרוצים להבליט יופיעו בקישורים גדולים לעומת אזורים אחרים. אם מתקבלת הנחה זו, 

הרי שכתוצאה מאסטרטגיה זו, בין אם מכוונת ובין אם לאו, ייטו מבוגרים להיחשף יותר למידע שמתועדף על 

 , זאת בהשוואה לבני נוער.עמודידי ארכיטקטורת ה
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ה ניתן להשמיע לגבי פריצת הגבולות הגיאוגרפיים, כאשר אסטרטגיית איתור וחיפוש המידע טענה דומ 

שמובילים למקורות מידע גלובליים, אשר עשויים להקנות להם נקודת  עמודיםשל בני הנוער חשפה אותם ליותר 

מת את כמות מבט תרבותית רחבה יותר, בעוד שאסטרטגיית איתור וחיפוש המידע של המבוגרים דווקא מצמצ

 המידע הגלובלי שהם יכולים להיחשף אליו מבחינה נומינלית. 

יותר, בהשוואה  נישתייםמקורות מידע שהם חלק מ עמודיםדווקא המבוגרים הם אלו שנטו להיחשף ל 

, וחשיפה זו משפיעה על סביבת המידע שלהם ועד כמה שהיא משותפת עם גולשי ולמבוגרים צעירים לבני נוער

יותר, כך  נישתייםמקורות מידע עמודים שהם חלק מאינטרנט אחרים בעולם. בכך שמבוגרים חשפו את עצמם ל

מידע שמחזק את החיבור שלהם לחשופים פחות משותף לאחרים. בכך, הם  פחותהמידע שהם נחשפים אליו הוא 

יחשף למידע יותר ייחודי, את היכולת שלהם לה מגדילל"קהילת המידע", ולידע המשותף שהיא מחזיקה, אך גם 

 שפחות אנשים נחשפים אליו. אצל בני הנוער, ההשלכות הן בדיוק הפוכות מאשר אצל המבוגרים. 

כך, הראה המחקר הכמותי את הדרכים השונות שבהן מעצבים בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים  

לגשת למידע מסוג מסוים, אך  את סביבת המידע שלהם, ואת האופנים שבהם תהליך עיצוב זה מאפשר להם

 המשמעויות של כך יידונו בהרחבה, בהמשך, בפרק הדיון, לאור הספרות. עשוי להגביל את סוגו האחר של המידע.
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-מקרה מבחן: איתור וחיפוש מידע על הסכסוך הישראלי

 השוואה לאומית וגילאית –פלסטיני 

השוואה ממוקדת יותר בין סביבות המידע של בני נוער, בחלק האחרון של פרק הממצאים הכמותי נערכה 

על בסיס לאום וגיל  ההשוואה נערכה פלסטיני.-הסכסוך הישראלי מבוגרים צעירים ומבוגרים, בנושא ספציפי:

. בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים יהודים, מבוגרים צעירים ערבים ומבוגרים יהודים ארבע קבוצות:בין 

הניתוח בדק מרכיבים מרכזיים בסביבת המידע שיוצרות לעצמן הקבוצות כאשר הן באות לחפש מידע ולהעשיר 

לאומית  מבחינה –לכן, ההשוואה שנערכה היא למעשה כפולה את הידע בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

שר משתנה הלאום מוחזק בחלק זה, לא נבדקו השערות הנוגעות אך ורק להשוואה גילאית, כא וגילאית יחד.

על כן, בחלק זה ההתייחסות הינה ל"קבוצה" ולא לקבוצת  בחלק הקודם.בהרחבה קבוע, מאחר שאלו נבדקו 

 הגיל והן במשתנה הלאום.קבוצת שונות הן במשתנה בעלות גיל, מאחר שהחלוקה היתה לארבע קבוצות 

 
 מספר הקישורים

שהם נחשפו  מספר הקישוריםבפועל לעומת  לחצו עליהם משתתפיםשה מספר הקישורים ובשלב הראשון, נבחנ

השוואה באליהם באופן כללי )כולל אלה שהם נכנסו אליהם וכולל אלה שהם הבחינו בהם, אך לא נכנסו אליהם(, 

 . פלסטיני בלבד-במשימת חיפוש המידע על הסכסוך הישראלי – לאומית ולאומית וגילאית –רמות הלשתי 

כל עמוד שבו ביקרו המשתתפים לאזורים, כאשר כל אזור הוא קישור, עבור כל  באמצעות חלוקת 

משתתף, נספרו כמות הקישורים שהוא הבחין בהם )קרי, שהתוכנה זיהתה שהעין שלו מביטה באזור מסוים 

, נסכמו במסך שבו היה הקישור(. בכל פעם שהמשתתף הביט בקישור, הדבר נספר. בשלב השני, עבור כל משתתף

 –פלסטיני, ומתוכם, נחלקו הנתונים לשניים -הקישורים שהוא הבחין בהם במשימת הסכסוך הישראליסך 

 קישורים שהמשתתפים הבחינו בהם, אך לא תועדה לחיצת עכבר עליהם, וקישורים שהם הבחינו בהם ותועדה

 לחיצת עכבר עליהם.

 :מציגה את הבדלי הממוצעים בין הקבוצות השונות עבור שני משתנים 18טבלה בהמשך לזאת, 

בחינו בהם אך לא משתתפים הקישורים שהלאחר שהבחינו בהם, ובנוסף, נכנסו אליהם המשתתפים קישורים ש

 .בסופו של דבר נכנסו אליהם

 

 

  



213 
 

 במשימת הסכסוך אליהםלא נכנס קישורים שהבחין אך ו אליהם נכנס שמשתתף קישוריםה. ממוצע 18 טבלה

ממוצע קישורים  הקבוצ
 נכנסש

ממוצע קישורים 
 משתתפים לא נכנסשהבחין ו

 10.11 בני נוער יהודים
(8.43) 

44.21 
(28.45) 56 

מבוגרים צעירים 
 ערבים 

8.79 
(6.6) 

36.62 
(29.32) 60 

מבוגרים צעירים 
 יהודים

13.71 
(10.78) 

46.11 
(29.01) 56 

 7.13 מבוגרים יהודים
(4.87) 

36.2 
(29.63) 60 

 9.88 סה"כ
(8.24) 

40.67 
(29.27) 232 

שהם  קישורים לחצו על יותר( M=13.71, SD=10.78ניתן לראות כי בממוצע מבוגרים צעירים יהודים )

( M=8.79, SD=6.6(, מבוגרים צעירים ערבים )M=10.11, SD=8.43מאשר בני נוער יהודים ) הבחינו בהם

בין מבוגרים צעירים יהודים גדולים פערים לעומת זאת, לא היו (. M=7.13, SD=4.87יהודים )ומבוגרים 

(M=46.11, SD=29.01( בני נוער יהודים ,)M=44.21, SD=28.45( מבוגרים צעירים ערבים ,)M=36.62, 

SD=29.34( ומבוגרים )M=36.2, SD=29.63 )שימת ישורים שהם הבחינו בהם ולא נכנסו אליהם במסביב ק

 הסכסוך.

( עם הקבוצה MANCOVAמציגה את ממצאי מבחן ניתוח שונות רב משתני עם משתני בקרה ) 19טבלה 

 כמשתנה בלתי תלוי, ממוצעי הקישורים שהמשתתפים נכנסו אליהם וכן נחשפו אליהם אך לא נכנסו אליהם

, וכן משתני בקרה של ילידות דיגיטלית, מגדר, צורך בידע, תדירות חיפוש מידע על הסכסוך, כמשתנים תלויים

 עניין בסכסוך ועמדה פוליטית. 
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 הבחינו ולא נכנסו כמשתנים תלויים.ונבדקי עבור ממוצעי הקישורים שנכנסו -. ניתוח שונות בין19טבלה 

דרגות  משתנה
 חופש

F Sig. גודל האפקט 

 קבוצה
 043. 022. 3.258 3 *נכנסו )סכסוך(

 008. 644. 557. 3 לא נכנסו )סכסוך(
ילידות 

 דיגיטלית
 111. 000. 26.834 1 ***נכנסו )סכסוך(

 093. 000. 22.108 1 ***לא נכנסו )סכסוך(
 016. 059. 3.604 1 נכנסו )סכסוך( מגדר

 041. 003. 9.084 1 **לא נכנסו )סכסוך(
 001. 674. 177. 1 נכנסו )סכסוך( בידעצורך 

 01. 152. 2.066 1 לא נכנסו )סכסוך(
תדירות 

חיפוש מידע 
 על הסכסוך

 008. 187. 1.751 1 נכנסו )סכסוך(
 008. 199. 1.657 1 לא נכנסו )סכסוך(

 000. 989. 0. 1 נכנסו )סכסוך( עניין בסכסוך
 005. 284. 1.155 1 לא נכנסו )סכסוך(

ידע על 
 הסכסוך

 003. 43. 626. 1 נכנסו )סכסוך(
 012. 111. 2.567 1 לא נכנסו )סכסוך(

עמדה 
 פוליטית

 000. 952. 004. 1 נכנסו )סכסוך(
 041. 003. 9.152 1 **לא נכנסו )סכסוך(

Visited (Conflict) R2 = .217, Adjusted R2 = .18. 
Noticed, not visited (Conflict) R2 = .188, Adjusted R2 = .15. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

ניתן לראות כי גם בפיקוח על המשתנים המתערבים, למשתנה הקבוצה היתה השפעה על השינוי  19מטבלה 

חיפוש המידע על איתור ובערכי המשתנה התלוי של ממוצע הקישורים שהמשתתפים נכנסו אליהם במשימת 

שהבחינו  מספר הקישוריםאך לא על ערכי המשתנה התלוי של  ,2ἦ8, p=.022, ) = 3.2529F(3, 2.=043הסכסוך, 

משתני הבקרה הנוספים שהיו מובהקים היו ילידות  .2ἦ) = .557, p=.644, 29F(3, 2.=008,בהם ולא נכנסו בפועל 

, וממוצע 2ἦ) = 26.834, p=.000, 29F(1, 2.=111דיגיטלית, עם השפעה על ממוצע הקישורים שביקרו בהם, 

, מגדר, שהשפיע על ממוצע הקישורים 2ἦ) = 22.108, p=.000, 29F(1, 2.=093, הקישורים שהבחינו ולא נכנסו

, ועמדה פוליטית, שהשפיעה על ממוצע 2ἦ) = 9.084, p=.003, 29F(1, 2.=041, אליהםשהבחינו ולא נכנסו 

. כל שאר משתני הבקרה לא נמצאו 2ἦ) = 9.152, p=.003, 29F(1, 2.=041הקישורים שהבחינו לא נכנסו אליהם, 

  מובהקים.

 קישוריםות לבסוף, ניתן לראות מממצאי ההשוואות המרובות כי מבוגרים צעירים ערבים גלשו בפח

מבוגרים (, אך לא נמצאו הבדלים מובהקים בין dM=-4.279, p=.032בהשוואה למבוגרים צעירים יהודים )

. לכן, עולה כי הפער היה ברמה הלאומית בלבד, אך לא ברמה צעירים ערבים לבני נוער ומבוגרים יהודים

 יהודים ובין מבוגרים צעירים ערבים למבוגריםהגילאית והלאומית, קרי, בין מבוגרים צעירים ערבים לבני נוער 

ופחות מידע מאשר מקביליהם היהודיים. ניתן  קישורים. מבוגרים צעירים ערבים היו חשופים לפחות יהודים
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ללמוד מהממצאים על הפערים בהיווצרות סביבת המידע ברמה הלאומית והגילאית, בכל הנוגע לחיפושי מידע 

סביבת המידע שאליה גלשו המבוגרים הצעירים הערבים היתה מצומצמת יותר על הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

מזו של מקביליהם היהודים. היא כללה פחות קישורים בסך הכל. בנוסף לכך, המבוגרים הצעירים הערבים גם 

הם גם סרקו פחות מידע על הסכסוך על  –בחרו להיכנס לפחות קישורים מאשר המבוגרים הצעירים היהודים 

מספר לא היה הבדל מובהק מבחינת עם זאת, וגם צרכו פחות מידע בדמות הקישורים שהם נכנסו אליהם. המסך 

 האחרות. הגיל הקישורים בהשוואה לשתי קבוצות 

 

 מקורות מידע משותפים

אחת השאלות הנוספות שעלו, לאחר בחינת כמויות הקישורים שאליהם נכנסו או הבחינו המשתתפים ולא 

עד כמה שונים האתרים המשותפת של הקבוצות. במילים אחרות,  המידע סביבתנכנסו, היא מה אפיין את 

הסכסוך מבקרים האם משתתפים ערבים המחפשים מידע על בהם ביקרו המשתתפים מהקבוצות השונות, וש

לצורך כך, עבור כל קבוצת גיל ולאום של משתתפים, תועדו הכתובות של כל  .באתרים שונים באופן מהותי

הושוו רשימות  1,הם, בשלב הראשון. בשלב השני, באמצעות כלי להשוואת רשימותבהאתרים שהם ביקרו 

קבוצה, על פי קריטריונים לאומיים האתרים של כל הקבוצות, כדי לאתר את המשותף והשונה בין כל קבוצה ו

 וגילאיים.

מציגה את רשימת האתרים שהיו משותפים לקבוצות השונות וכן את רשימת האתרים שהיו  20טבלה 

ייחודיים לכל לאום )קרי, רק בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים יהודים ומבוגרים יהודים נכנסו אליהם או רק 

ל )רק מבוגרים צעירים יהודים וערבים נכנסו אליהם(. יש לציין כי הטבלה מבוגרים צעירים ערבים( או לכל גי

 מציגה רק אתרים שנכנסו אליהם לפחות שלושה משתתפים, על מנת להתמקד באתרים העיקריים.

מופיעים האתרים  "בלאוםאו גיל ב"משותף הקטגוריות של הטבלה מחולקות כך: תחת הקטגוריה של  

 שונה" לאוםבגיל משותף ". תחת הקטגוריה של בעלי גיל או לאום שונים קבוצותממשתתפים שנכנסו אליהם 

מבוגרים צעירים יהודים ומבוגרים צעירים ערבים. לבסוף, תחת בני נוער רק אתרים שנכנסו אליהם נכללו 

ם רק יהודים, מבוגרים צעירים יהודים, מבוגרים צעירים ערבים ומבוגרים יהודים ייכנסו אתרים שהיו ייחודיי

 לקבוצה זו.

 . רשימת האתרים הייחודיים לכל קבוצה, לרבות אתרים משותפים ללאום וגיל.20טבלה 

                                                      
של אוניברסיטת אמסטרדם, בכתובת:  Digital Methods Initiativeשנמצא במאגר הכלים של  Compare Listsהכלי  1

https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolCompareLists. 
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 israelipalesti

nian.procon.

org (8) 

arabic.cnn.c

om (6) 

mida.org.il 

(4) 

Btselem.org 

(5) 

simania.co.il 

(3) 

 

 scholar.goog

le.co.il (8) 

jerusalem.m

uni.il (4) 

peace.tau.ac.

il (4) 

Calcalist.co.

il (3) 

  

 davar1.co.il 

(6) 

sasapost.co

m (4) 

peres-

center.org 

(3) 

Jerusalemin

stitute.org.il 

(3) 

  

 jerusalemins

titute.org.il 

(4) 

unrwa.org 

(4) 

zochrot.org 

(3) 

   

 bing.com (4) al-

akhbar.com 

(3) 

    

 ethicalfocus.

org (3) 

alwatanvoic

e.com (3) 

    

 news1.co.il 

(3) 

interactive.a

ljazeera.com 

(3) 

    

 faculty.biu.a

c.il (3) 

www.wattan

.tv (3) 

    

ניתן לראות מהטבלה מספר נתונים מעניינים לגבי הדומה והשונה בסביבת המידע של הקבוצות. ראשית, 

משותפת של מבוגרים צעירים יהודים וערבים, היא כללה בתוכה שני מקורות בערבית המבחינת סביבת המידע 

אתר ויקיפדיה בערבית, ששימש את הקבוצות לקריאת ערכים אינציקלופדים, וכן אתר אל ג'זירה, שהינו אתר  –

למעט אתר גוגל, ששימש למעשה את כל  בגיל או בלאום,חדשות מהעולם הערבי. בכל הנוגע לאתרים משותפים 

מש רבות את הקבוצות בגילאים הקבוצות כמנוע החיפוש העיקרי שבו עשו שימוש, גם אתר ויקיפדיה בעברית שי

שימש  Ynet.co.ilהשונים והלאומים השונים, כדי לקרוא ערכים שונים בנושא הסכסוך. לבסוף, אתר החדשות 

 גם הוא כאתר משותף לכל הקבוצות. 



217 
 

רשימה ארוכה יחסית של ניתן לראות כי  הקבוצ לכלמעבר לכך, כאשר משווים את האתרים הייחודיים  

בהם ביקרו המשתתפים הערביים כללו שהאתרים הייחודיים לקבוצת הצעירים הערביים. אתרים ייחודיים 

אתרי קיימים גם אתרי חדשות  מלבדבקרב הקבוצות היהודיות,  . לעומתם,בעיקר אתרי חדשות מהעולם הערבי

יחד את גורם נוסף אשר י. ייחודיים לכל קבוצהמידע כלליים, לרבות אתרים של ארגונים חברתיים ופוליטיים 

סביבת המידע של מבוגרים צעירים ערבים בהשוואה לשאר הקבוצות היה השפה, כאשר למעט אתר גוגל תרגום 

 היו כל האתרים בערבית. –ואתר עיריית ירושלים 

מן ההשוואה של המרכיבים המשותפים והשונים בסביבות המידע של הקבוצות, ניתן לראות כי המידע  

אומים שונים וגילאים שונים, או רק מלאומים שונים, הגיע דרך אתרים מאוד המשותף שחיבר בין קבוצות מל

פופולאריים, כמו ויקיפדיה )גם בעברית וגם בערבית(, אבל לא רק אתרים אלו, אלא גם אתר חדשות בערבית, 

כמו אל ג'זירה, ששימש מקור מידע משותף לקבוצות שהיו דומות בגיל, אך שונות בלאום. הנתונים הללו 

על האתרים  מדים על השוני הרב של סביבת המידע של הקבוצות, אך גם על המקומות שבהן היא מתחברת.מל

 שעשויים להוות פתח למידע משותף שעובר לשני הצדדים.החדשותיים הגדולים ואתרי ויקי 

 : שפה ואזור גיאוגרפיעמודיםמאפייני ה 

שאליהם גלשו בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים יהודים,  עמודיםבשלב הבא, נבחנו ההבדלים סביב מאפייני ה

והאזור הגיאוגרפי  עמודיםכללו את השפה של ה עמודיםמבוגרים צעירים ערבים ומבוגרים ערבים. מאפייני ה

כדי לעשות זאת, כל עמוד נותח בנפרד, בהתאם לפירוט בפרק המתודולוגיה, כאשר  .הםמשתייך אלי עמודשה

ה השפה העיקרית שלו וכן האזור הגיאוגרפי העיקרי שאליו הוא פונה )על פי קהל הגולשים עבור כל עמוד צוינ

האזורים ומציגה את התפלגות השפות  21טבלה  הקבוצות השונות.ארבע אליו(. גם כאן, החלוקה בוצעה לפי 

 הגיאוגרפיים בחיפושי המידע של ארבע הקבוצות על הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

 .של העמודים שגלשו אליהם משתתפים מארבע הקבוצות גיאוגרפיםהים והאזורהתפלגות השפות  .21טבלה 

 שפה 
    עברית 

 )% מסך הכל(
    ערבית

 )% מסך הכל(
   אנגלית

 )% מסך הכל(

  271 בני נוער
(95.76%) 

0 
(0%) 

12 
(4.24%) 

 150 מבוגרים צעירים ערבים
(61.23%) 

76 
(31.02%) 

19 
(7.75%) 

 328 מבוגרים צעירים יהודים
(86.09%) 

5 
(1.31%) 

48 
(12.6%) 

 198 מבוגרים
(90.83%) 

0 
(0%) 

20 
(9.17%) 
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 אזור גיאוגרפי 
 ישראל 

 )% מסך הכל(
 העולם הערבי
 )% מסך הכל(

 המערב
 )% מסך הכל(

 177 בני נוער יהודים
(62.54%) 

0 
(0%) 

106 
(38.46%) 

 123 1צעירים ערביםמבוגרים 
(50.2%) 

16 
(6.53%) 

96 
(39.18%) 

 219 1מבוגרים צעירים יהודים
(57.48%) 

2 
(0.52%) 

148 
(38.85%) 

 152 1מבוגרים
(69.72%) 

0 
(0%) 

62 
(28.44%) 

שאינם מישראל, העולם הערבי או  עמודיםמאחר שחלק מהנתונים, אשר הושמטו מהניתוח, כללו  100% תמיד אינו יהסך הכלל 1
 המערב.

ן ההתפלגויות עולים מספר נתונים. ראשית, בכל הנוגע לשפה, עולה כי העברית היתה הדומיננטית ביותר, גם מ

לעמודים שהגיעו ממקורות ל הנוגע כאשר הדבר נוגע למבוגרים הצעירים הערבים, דוברי ערבית שפת אם. גם בכ

היחידים שהשתמשו כמעט שהיו  –מהעולם הערבי, השימוש בהם היה דל, אפילו ביחס לדוברי הערבית  מידע

מערבים  עמודים שהגיעו ממקורות מידעבקרב קבוצת המבוגרים הצעירים היהודים(.  עמודיםבהם )למעט שני 

ישראלים, בחיפושי מידע על הסכסוך. ייתכן כי  קורות מידעעמודים שהגיעו ממהיו פופולאריים כמעט כמו ה

ההטייה הנמוכה לשפה הערבית, גם בקרב דוברי הערבית שפת אם, נובעת מהטייה של המדגם שהורכב 

 ממבוגרים צעירים משכילים יותר )ברובם סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה דוברת עברית(.

 עמודיםלכל משתתף בכל אחת מהקבוצות, של גלישה ל מציגה את התפלגות הממוצעים, 22טבלה  

 עמודים( גלשו בפחות M=5.3, SD=2.5בעברית, בערבית ובאנגלית. מן הטבלה עולה כי מבוגרים צעירים ערבים )

(. מבוגרים M=13.21, SD=10.47( והן ממבוגרים צעירים יהודים )M=9.68, SD=8.4בעברית, הן מבני נוער )

(M=6.5, SD=6.79היו קרובים בנתונים הנומינלים למבוגרים הצעירים הערבים, אך מבחינ )אחוז יחסית ת ,

( מאשר M=83.3, SD=28.92) היווה אחוז גבוה יותר בקרב המבוגרים בסביבת המידע שלהם בעברית העמודים

ונים בקרב בערבית, הנת עמודים(. בכל הנוגע לM=63.55, SD=23.26) בקרב המבוגרים הצעירים הערבים

 ,M=30.29) םאחוזי ת( והן מבחינM=2.74, SD=3.38היו גבוהים הן מבחינה נומינלית )  מבוגרים צעירים ערבים

SD=16.48בערבית ואצל מבוגרים צעירים  עמודיםבני נוער ומבוגרים לא גלשו כלל ל .( בהשוואה לשאר הקבוצות

. באנגלית הנתונים של הזניח תה( היM=1.39, SD=5.97) ( והאחוזM=.19, SD=.69יהודים הכמות הממוצעת )

 םאחוזי ת( היו דומים, מבחינה נומינלית, ביחס לשאר הקבוצות, אך מבחינM=.7, SD=3.08מבוגרים ערבים )
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(M=3.82, SD=13.83( הם היו נמוכים מאלו של מבוגרים צעירים יהודים )M=12.85, SD=23.19ומבוגרים ) 

(M=14.7, SD=28.82.) 

 בעברית, אנגלית וערבית. עמודים. ממוצעי הקבוצות של הכניסה ל22 טבלה

 עברית שפות
 )קונפליקט(

עברית 
)%( 

 ערבית
 )קונפליקט(

 ערבית
)%( 

 אנגלית
 )קונפליקט(

 אנגלית
)%( 

N 
 (משתתפים)

בני נוער 
 יהודים

9.68 
(8.4) 

95.19 
(8.56) 

0 
(0) 

0 
(0) 

.43 
(.83) 

4.81 
(8.56) 56 

מבוגרים 
צעירים 
 ערבים

5.3 
(2.5) 

63.55 
(23.26) 

2.74 
(3.38) 

30.29 
(16.48) 

.7 
(3.08) 

3.82 
(13.84) 60 

מבוגרים 
צעירים 
 יהודים

13.21 
(10.47) 

81.49 
(24.26) 

.19 
(.69) 

1.39 
(5.97) 

1.85 
(4.43) 

12.85 
(23.19) 56 

מבוגרים 
 יהודים

6.5 
(5.79) 

85.3 
(28.92) 

0 
(0) 

0 
(0) 

.67 
(1.36) 

14.7 
(28.92) 60 

 8.3 סה"כ
(7.63) 

81.47% 
(25.09) 

.71 
(2.05) 

8.04 
(15.71) 

.89 
(2.78) 

8.88 
(22.44) 232 

(, עם הקבוצות כמשתנה MANCOVAמציגה את ממצאי ניתוח שונות רב משתני עם משתני בקרה ) 23טבלה 

והאחוזים בשפות השונות כמשתנים התלויים, וכן משתני הבקרה של ילידות  העמודיםהבלתי תלוי, ממוצעי 

 דיגיטלית, הצורך בידע, מגדר תדירות החיפוש, עניין וידע בסכסוך ועמדה פוליטית.

 

 כמשתנים תלויים. , נומינלית ואחוזית,נבדקי עבור ממוצעי הקישורים לפי שפות-. ניתוח שונות בין23טבלה 

דרגות  משתנה
 חופש

F Sig. גודל האפקט 

 קבוצת גיל

 054. 008. 4.03 3 **עברית )סכסוך(
 291. 000. 28.88 3 ***ערבית )סכסוך(
 048. 016. 3.508 3 *אנגלית )סכסוך(

 .202 000. 7.131 3 ***(%עברית )
 666. 000. 135.18 3 ***(%ערבית )
 031. 083. 2.252 3 (**%אנגלית )

ילידות 
 דיגיטלית

 096. 000. 22.373 1 ***עברית )סכסוך(
 000. 759. 095. 1 ערבית )סכסוך(
 019. 047. 3.985 1 *אנגלית )סכסוך(

 009. 157. 2.021 1 (%עברית )
 009. 160. 1.99 1 (%ערבית )
 007. 217. 1.53 1 (%אנגלית )

 הצורך בידע

 000. 770. 085. 1 עברית )סכסוך(
 009. 174. 1.863 1 ערבית )סכסוך(
 000. 756. 097. 1 אנגלית )סכסוך(

 003. 426. 637. 1 (%עברית )
 005. 304. 1.064 1 (%ערבית )
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 009. 177. 1.837 1 (%אנגלית )

 מגדר

 005. 325. 973. 1 עברית )סכסוך(
 000. 851. 035. 1 ערבית )סכסוך(
 038. 005. 8.228 1 **אנגלית )סכסוך(

 019. 043. 4.162 1 *(%עברית )
 001. 627. 237. 1 (%ערבית )
 001. 638. 222. 1 (%אנגלית )

תדירות 
חיפוש מידע 
 על הסכסוך

 000. 864. 029. 1 עברית )סכסוך(
 011. 124. 2.389 1 ערבית )סכסוך(
 014. 080. 3.088 1 אנגלית )סכסוך(

 003. 399. 715. 1 (%עברית )
 001. 686. 164. 1 (%ערבית )
 001. 588. 295. 1 (%אנגלית )

 עניין בסכסוך

 000. 838. 042. 1 עברית )סכסוך(
 002. 515. 425. 1 ערבית )סכסוך(
 007. 227. 1.471 1 אנגלית )סכסוך(

 004. 351. 875. 1 (%עברית )
 000. 848. 037. 1 (%ערבית )
 008. 204. 1.62 1 (%אנגלית )

ידע על 
 הסכסוך

 001. 725. 124. 1 עברית )סכסוך(
 011. 123. 2.394 1 ערבית )סכסוך(
 010. 140. 2.191 1 אנגלית )סכסוך(

 000. 756. 097. 1 (%עברית )
 001. 574. 316. 1 (%ערבית )
 001. 675. 176. 1 (%אנגלית )

עמדה 
 פוליטית

 004. 331. 949. 1 )סכסוך(עברית 
 002. 506. 444. 1 ערבית )סכסוך(
 001. 683. 167. 1 אנגלית )סכסוך(

 001. 706. 143. 1 (%עברית )
 016. 063. 3.489 1 (%ערבית )
 006. 252. 1.32 1 (%אנגלית )

Hebrew (Conflict) R2 = .176, Adjusted R2 = .137. 
Arabic (Conflict) R2 = .347, Adjusted R2 = .316. 
English (Conflict) R2 = .168, Adjusted R2 = .128. 
Hebrew (%) R2 = .299, Adjusted R2 = .271. 
Arabic (%) R2 = .696, Adjusted R2 = .684. 
English (%) R2 = .108, Adjusted R2 = .066. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

ניתן לראות כי גם בפיקוח על המשתנים המתערבים, למשתנה הקבוצה היתה השפעה על  23מטבלה 

בערבית,  , ,2ἦF(3, 229) = 4.03, p=.008.=054בעברית,  עמודיםהתלויים של של גלישה ל יםהשינוי בערכי המשתנ
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291=.2ἦF(3, 229) = 28.88, p=.000, ,  ,2.=048ובאנגליתἦF(3, 229) = 3.508, p=.016, , אחוזי תוכן מבחינ 

.  ,2ἦF(3, 229) = 135.18, p=.000.=666ובערבית,  , ,2ἦF(3, 229) = 17.13, p=.000.=202בעברית,  העמודים

 ,F(1בעברית על הסכסוך,  עמודיםמהמשתנים המתערבים היתה השפעה רק לילידות דיגיטלית, במקרה של 

096=.2ἦ229) = 22.373, p=.000, ,  ,2.=019ואנגליתἦF(1, 229) = 3.985, p=.047, , במקרה של  ובנוסף גם למגדר

 ,F(1, 229) = 4.162, p=.043עברית, ו , ,2ἦF(1, 229) = 8.228, p=.005.=038באנגלית על הסכסוך,  עמודים

019=.2ἦ,. 

בעברית, מבחינה הממוצע  עמודיםבנוסף, מממצאי ההשוואות המרובות עולה כי בכל הנוגע לגלישה ב 

-=Mהנומינלי, הפער בין ערבים ליהודים היה קיים הן ברמה הלאומית, מבוגרים צעירים יהודים וערבים )

4.041, p=.022)  ,לבין מבוגרים צעירים ערבים בין והן ברמה הלאומית והגילאית( בני נוערM=-4.156, p=.015 .)

, כאשר הפעם גם מול המבוגרים הפער באתרים בשפות השונות הביקורים אחוזי מבחינתפער זה היה קיים גם 

אשר מעברית היוו שיעור נמוך יותר, באחוזים, בקרב מבוגרים צעירים ערבים ב עמודיםהיה מובהק סטטיסטית. 

-=M( ומבוגרים )M=-30.28, p=.003) (, בני נוער יהודיםM=-15.407, p=.002מקרב מבוגרים צעירים יהודים )

18.99, p=.000.) 

 עמודיםהמבוגרים הצעירים הערבים גלשו ליותר  משתתפיםבערבית, ה עמודיםבכל הנוגע לגלישה ל 

 ,M=2.82( ומבוגרים )M=2.63, p=.000(, מבוגרים צעירים יהודים )M=2.42, p=.000בערבית מבני נוער )

p=.000מבני נוער,  םאחוזי ת(, הן מבחינה נומינלית והן מבחינ(M=29.73, p=.000 ,ממבוגרים צעירים ,

M=28.3, p=.000 ,ממבוגרים ,M=30.17, p=.000 לבסוף, באנגלית, לא נרשמו הבדלים מובהקים בין הקבוצות .)

 ,M=-10.57בין מבוגרים צעירים ערבים למבוגרים צעירים יהודים ) םאחוזי תמבחינה נומינלית, אך כן מבחינ

p=.047( ולמבוגרים )M=-12.52, p=.017.) 

היהודים במחקר  משתתפיםן הנתונים הללו עולים שני ממצאים מעניינים. ראשית, חשוב לזכור כי המ

והערבית לא שגורה בפי רובם, ובפי אלו  ,יהידיברו עברית כשפת אם, כאשר אנגלית היתה עבור כולם שפה שנ

ואנגלית  ,יהיהערבים, הערבית היתה שפת האם, עברית שפה שנ משתתפיםרק כשפה שלישית. עבור ה –שכן 

שפה שלישית. על כן, היו פערים גדולים בין הקבוצות היהודיות לבין הקבוצה היהודית בכל הנוגע לגלישה 

. פערים אלו נשמרו הן בהשוואה םאחוזי תבעברית ובערבית, הן מבחינת הממוצע הנומינלי והן מבחינ עמודיםל

ה, בין מבוגרים צעירים יהודים וערבים, והן כאשר משווים את הרמה הלאומית והגילאית. עם לאומית פשוט

גם בעברית, שפת אמם,  עמודיםזאת, בעוד שהקבוצה היהודית היתה חשופה בסביבת המידע שלה לרוב של 

תה רק הערבית, שפת אמם, היוואילו ו ,היו בשפה העברית עמודיםהמבוגרים הצעירים הערבים רוב ה בקרב
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שאסטרטגיית איתור וחיפוש המידע של המבוגרים ממצא זה מצביע על כך . בהם ביקרושמכלל התכנים  שליש

את סביבת המידע שלהם למידע נרטיבי על האחר, בעוד שלא כך במקרה לפתוח דווקא עשויה הצעירים הערבים 

 של המבוגרים הצעירים היהודים ושאר הקבוצות היהודיות. 

ממנו , נבדקו ההבדלים באזור הגיאוגרפי שהם מגיעים עמודיםפיינים של שפת הלאחר הדיון במא

וההבדלים בין בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים יהודים לבין מבוגרים צעירים ערבים. בעוד שבכל הנוגע 

לשפה לא עלה כי קיימת פריצת גבולות בקרב הקבוצות השונות, בבחינת האזור הגיאוגרפי שמהם מגיעים 

 , עלו ממצאים שונים. עמודיםה

ממקורות מידע מישראל, מהעולם הערבי  עמודים שהגיעומציגה את התפלגות הממוצעים של  24טבלה  

בין בני נוער יהודים, מבוגרים צעירים ערבים, מבוגרים צעירים יהודים ומבוגרים, הן מבחינה  ,ומערביים

 . םאחוזי תנומינלית והן מבחינ

 

 

 

 .לעמודים שהגיעו ממקורות מידע ישראלים, ערבים ומערביים. ממוצעי הקבוצות של הכניסה 24 טבלה

 ישראלים מקורות
 )קונפליקט(

ישראלים 
)%( 

 ערבים
 )קונפליקט(

 ערבים
)%( 

 מערביים
 )קונפליקט(

 מערביים
)%( 

N 
 )משתתפים(

בני נוער 
 יהודים

5.5 
(2.3) 

61.22 
(24.04) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.82 
(2.65) 

38.78 
(24.04) 56 

מבוגרים 
צעירים 
 ערבים

4.6 
(2.5) 

52.98 
(23.52) 

.72 
(2.36) 

7.37 
(11.89) 

5.53 
(2.58) 

34.83 
(26.51) 60 

מבוגרים 
צעירים 
 יהודים

7.2 
(3.9) 

54.93 
(24.01) 

.03 
(1.2) 

.71 
(3.75) 

3.1 
(1.85) 

39.74 
(23.37) 56 

מבוגרים 
 יהודים

5.97 
(3.1) 

65.08 
(25.83) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.51 
(1.85) 

34.92 
(25.82) 60 

 5.82 סה"כ
(2.9) 

58.6 
(24.69) 

.12 
(.99) 

1.97 
(6.85) 

4.33 
(2.64) 

37.09 
(24.84) 232 

עמודים שהגיעו (  גלשו בפחות M=4.6, SD=2.5הממוצעים הנומינליים מראים כי המבוגרים הצעירים הערבים )

 ,M=5.5(, וגם מבני נוער )M=7.2, SD=3.9ישראלים, בהשוואה למבוגרים הצעירים היהודים ) ממקורות מידע

SD=2.3( ומבוגרים )M=5.97, SD=3.1 מבוגרים צעירים ערבים לשני האחרונים היו (, רק שההפרשים בין

( אמנם ליותר M=.72, SD=2.36קטנים יותר. בכל הנוגע לעולם הערבי, גלשו המבוגרים הצעירים הערבים )

מקורות מידע של העולם הערבי מאשר שאר הקבוצות, כאשר בני נוער ומבוגרים יהודים לא עמודים שהגיעו מ

מהעולם הערבי, ובקרב מבוגרים צעירים יהודים המספר היה זניח מידע מקורות עמודים שהגיעו מגולשים כלל ל
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(M=.03, SD=1.2אך באופן כללי ניתן לראות כי הגלישה ל ,)מקורות מידע אלו היה קטן בכל עמודים שהגיעו מ

לית, מערביים, כאשר הגלישה, מבחינה נומינ העמודים שהגיעו ממקורות מידעהקבוצות. הנתון המעניין הגיע מ

עמודים שהגיעו ( לM=5.82, SD=2.65( ובני נוער יהודים )M=5.53, SD=2.58של מבוגרים צעירים ערבים )

 ,M=3.1מערביים היתה כמעט שווה, וגדולה יותר מאשר של מבוגרים צעירים יהודים ) ממקורות מידע

SD=1.85( ומבוגרים יהודים )M=3.51, SD=1.85.) 

( עם הקבוצה MANCOVAשונות רב משתני, עם משתני בקרה ) את ממצאי ניתוח המציג 25טבלה 

מקורות מידע ישראלים, מהעולם עמודים שהגיעו מכמשתנה בלתי תלוי וממוצע הכניסות הנומינלי והאחוזי ל

 הערבי ומערביים שאליהם גלשו המשתתפים, עם משתני הבקרה שהוזכרו לעיל.

 לפי אזורים גיאוגרפיים כמשתנים תלויים. העמודיםנבדקי עבור ממוצעי -. ניתוח שונות בין25טבלה 

דרגות  משתנה
 חופש

F Sig. גודל האפקט 

 קבוצת גיל

 037. 043. 2.766 3 ישראל )סכסוך(*
 041. 031. 3.312 3 העולם הערבי )סכסוך(*

 1. 000. 7.998 3 המערב )סכסוך(***
 088. 000. 6.778 3 ***ישראל )%(

 183. 000. 15.862 3 ***העולם הערבי )%(
 027. 117. 1.986 3 המערב )%(

ילידות 
 דיגיטלית

 01. 252. 352. 1 ישראל )סכסוך(
 02. 235. 362. 1 העולם הערבי )סכסוך(

 01. 292. 723. 1 המערב )סכסוך(
 03. 93. 362. 1 ישראל )%(

 01. 283. 728. 1 העולם הערבי )%(
 02. 382. 282. 1 המערב )%(

 הצורך בידע

 02. 327. 386. 1 ישראל )סכסוך(
 01. 238. 32. 1 העולם הערבי )סכסוך(

 03. 372. 328. 1 המערב )סכסוך(
 01. 372. 920. 1 ישראל )%(

 01. 382. 293. 1 העולם הערבי )%(
 05. 952. 232. 1 המערב )%(

 מגדר

 04. 271. 1.305 1 ישראל )סכסוך(
 01. 283. 1.05 1 העולם הערבי )סכסוך(

 01. 382. 315. 1 המערב )סכסוך(
 02. 382. 105. 1 ישראל )%(

 01. 272. 302. 1 העולם הערבי )%(
 03. 283. 302. 1 המערב )%(

תדירות 
חיפוש מידע 
 על הסכסוך

 01. 5. 302. 1 ישראל )סכסוך(
 02. 292. 308. 1 העולם הערבי )סכסוך(

 02. 93. 286. 1 המערב )סכסוך(
 01. 18. 9. 1 ישראל )%(

 03. 271. 281. 1 העולם הערבי )%(
 01. 283. 1.3 1 המערב )%(

 עניין בסכסוך
 01. 382. 329. 1 ישראל )סכסוך(

 05. 12. 962. 1 העולם הערבי )סכסוך(
 04. 182. 382. 1 המערב )סכסוך(
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 01. 111. 382. 1 ישראל )%(
 01. 128. 71. 1 העולם הערבי )%(

 02. 291. 96. 1 המערב )%(

ידע על 
 הסכסוך

 01. 581. 391. 1 ישראל )סכסוך(
 03. 281. 692. 1 העולם הערבי )סכסוך(

 01. 271. 1.1 1 המערב )סכסוך(
 02. 281. 1.3 1 ישראל )%(

 02. 289. 392. 1 הערבי )%(העולם 
 01. 294. 962. 1 המערב )%(

עמדה 
 פוליטית

 03. 185. 929. 1 ישראל )סכסוך(
 01. 851. 23. 1 העולם הערבי )סכסוך(

 01. 34. 292. 1 המערב )סכסוך(
 05. 39. 992. 1 ישראל )%(

 04. 183. 913. 1 העולם הערבי )%(
 01. 918. 01. 1 המערב )%(

Israel (Conflict) R2 = .094, Adjusted R2 = .052. 
Arab World (Conflict) R2 = .2, Adjusted R2 = .175. 
West (Conflict) R2 = .091, Adjusted R2 = .05. 
Israel (%) R2 = .228, Adjusted R2 = .193. 
Arab World (%) R2 = .053, Adjusted R2 = .032. 
West (%) R2 = .115, Adjusted R2 = .074. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

מקורות על  המשתנה הבלתי תלוי )קבוצת הגיל והלאום( השפיע באופן מובהקממצאי ניתוח השונות מעלים כי 

היתה השפעה מובהקת על  לקבוצת הגיל והלאום, כאשר אף אחד ממשתני הבקרה לא נמצא מובהק. המידע

 , ,2ἦF(3, 229) = 2.766, p=.043.=037ישראלים, הן מבחינה נומינלית,  עמודים שמגיעים ממקורות מידעגלישה ל

ערביים הן מבחינה  עמודים שהגיעו ממקורות מידעל , ,2ἦF(3, 229) = 6.778, p=.000.=088, םאחוזי תוהן מבחינ

 , ,2ἦF(3, 229) = 15.682, p=.000.=183, םאחוזי ת, והן מבחינ ,2ἦF(3, 237) = 3.312, p=.031.=041נומינלית, 

 . ,2ἦF(3, 229) = 7.998, p=.000.=1מערביים מבחינה נומינלית בלבד,  עמודים שהגיעו ממקורות מידעולבסוף ל

 לא נמצאה השפעה למשתנים המתערבים.

גילאיות העלו ממצאים מעניינים על השפעת -ההשוואות המרובות בין הקבוצות הלאומיות והלאומיות 

 מבוגרים הצעירים הערביים ביקרו בפחותההגיל כמצמצם של פערים לאומיים וכן בפריצת גבולות גיאוגרפיים. 

 ,M=2.6ודים )למבוגרים הצעירים היה ביחספלסטיני -ישראלים בנושא הסכסוך הישראלי מקורות מידע

p=.042 שאר הקבוצות שהבדילו בין לאום וגיל )המבוגרים ובני הנוער(. בנוסף לכך, כפי שניתן ביחס ל(, אך לא

בכל הנוגע לנוכחות של  םאחוזי ת, לא היה הבדל מובהק מבחינMANCOVAהיה לראות מתוצאות מבחן 

עמודים שהגיעו מבחינת הגלישה ל מקורות מידע ישראלים בסביבת המידע של הקבוצות.עמודים שהגיעו מ

מקורות מידע מהעולם הערבי, הפער היה לאומי וגילאי, כאשר המבוגרים הערבים גולשים באופן מובהק ליותר מ
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)בני נוער,  יםמהעולם המערבי, מאשר בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, גם מבחינה אחוזעמודים שמגיעים 

M=7.061, p=.000, ,מבוגרים צעירים M=6.615, p=.000,  ,מבוגריםM=7.449, p=.000). 

עמודים שהגיעו ממקורות מידע עם זאת, הנקודה המעניינת ביותר עולה כאשר מסתכלים על הגלישה ל

מערביים, אשר אמורים להוות, לפחות לכאורה, נקודת מבט מאוזנת יותר. בהשוואה למבוגרים צעירים יהודים 

(M=2.43, p=.012 )( ולמבוגריםM=2.02, p=.023 מבוגרים צעירים ערבים נטו להיכנס ליותר ,) עמודים שהגיעו

 ,M=-.29מערביים כדי ללמוד את נושא הסכסוך. אך כאשר הם הושוו לבני הנוער, הפער נעלם ) ממקורות מידע

p=.743ים הצעירים הערבים (, ובנוסף לכך, גם לא היה מובהק. המשמעות היא כי בין בני הנוער היהודים למבוגר

 עמודים שהגיעו ממקורות מידעהתרחשה פריצת גבולות גיאוגרפים, כאשר שתי הקבוצות נחשפות במידה שווה ל

ישראלים  עמודים שהגיעו ממקורות מידעמערביים, שאמורים להציג נקודת מבט מאוזנת יותר בהשוואה ל

, כאמור, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות םאחוזי מבחינתמהעולם הערבי.  עמודים שהגיעו ממקורות מידעו

 בהרכב סביבת המידע.

מן הממצאים הללו ניתן ללמוד על האופן שבו הקבוצות השונות פורצות גבולות גיאוגרפים בגלישה  

שאמורים לספק להם מידע על נושא טעון, המשותף להן. משתנה הלאום היה משתנה אשר פילג במידה  עמודיםל

מיעטו לפרוץ גבולות גיאוגרפים. בעוד שהמבוגרים הצעירים הערבים התרכזו במשימת רבה את הקבוצות, אשר 

עמודים מהעולם הערבי, הקבוצות היהודיות לא הגיעו אליהם. דווקא בכל הנוגע ל עמודים שהגיעוהסכסוך ב

, ישראלים, הפער היה זניח. עם זאת, את המקום לפריצת גבולות ניתן היה לראות שהגיעו ממקורות מידע

מערביים, שם היתה זו הקבוצה של בני הנוער היהודים שהצליחה,  עמודים שהגיעו ממקורות מידעכאמור, ב

יחד עם המבוגרים הצעירים הערבים, לפרוץ את הגבולות הגיאוגרפיים ולהיחשף למידע אשר עשוי להיות לו 

 מכנה משותף מבחינת הידע שהוא מספק ונקודת מבט שלו.

 

 מיינסטרים מול נישה פופולאריות:מדדי 

במשימת  משתתפיםשאליהם גלשו ה עמודיםהושוו נתוני הפופולאריות של ה עמודיםבשלב האחרון של ניתוח ה

 משתתפיםהסכסוך. כפי שהוזכר בחלק קודם, מדדי הפופולאריות יכולים ללמד על האזורים שמהם מבקשים ה

שמדורגים גבוה יותר בדירוג אלקסה הם כאלה ששייכים  עמודים שמגיעים ממקורות מידעידע. מלקבל את ה

עמודים לאתרים שיותר גולשים נמצאים בהם, ולכן מכילים מידע שמשותף ליותר אנשים, זאת בהשוואה ל

גם כאן, עבור כל אתר שאליו גלשו המשתתפים, תועד ציון  שמדורגים נמוך יותר. שמגיעים ממקורות מידע

 רוך את ההשוואה בין הקבוצות.הפופולאריות שלו, על מנת לע
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כדי  לפי מדד הפופולאריות, לאחר טרנספורמציה לוגריתמית עמודיםמציגה את התפלגות ה 26טבלה  

עמודים . בדומה לניתוח הקודם, ככל שהמספר גבוה יותר, כך זה מעיד על ממוצע שנוטה יותר לשיתפלג נורמלית

עמודים נישתיים, הנמוכים יותר בדירוג. ככל שהוא גבוה יותר, כך זה מעיד על נטייה ל שמגיעים ממקורות מידע

 מרכזיים ופופולאריים יותר.  שמגיעים ממקורות מידע

 .במשימת הסכסוך הישראלי פלסטיני בין הקבוצות עמודים. ממוצעי דירוג גלובלי של 26 טבלה

 דירוג גלובלי 
 )משתתפים( N )קונפליקט(

 4.76 נוער יהודיםבני 
(1.24) 56 

 4.59 מבוגרים צעירים ערבים 
(1.6) 60 

 5.44 מבוגרים צעירים יהודים
(2.21) 56 

 6.26 מבוגרים יהודים
(2.4) 60 

 4.53 סה"כ
(2.01) 232 

( M=4.76, SD=1.24מן הטבלה ניתן לראות כי כמעט לא היה פער בדירוג הגלובלי בין בני נוער יהודים )

 ,M=5.44(. זאת בשונה מהפער בין מבוגרים צעירים יהודים )M=4.59, SD=1.6למבוגרים צעירים ערבים )

SD=2.21( ומבוגרים )M=6.26, SD=2.4.שהיה קיים ביניהם לבין מבוגרים צעירים ערבים פער ,)   

( עם הקבוצה ANCOVAמציגה את ממצאי ניתוח שונות חד משתני עם משתני בקרה ) 27טבלה  

 תלוי ומשתני הבקרה שהוזכרו בחלקים קודמים. המשתנה בלתי תלוי, לוגריתם הדירוג כמשתנכ

 דירוג העמודים במשימת הסכסוך ישראלי פלסטיני.נבדקי עבור ממוצעי -. ניתוח שונות בין27טבלה 

דרגות  משתנה
 חופש

F Sig. גודל האפקט 

 153. 000. 12.789 3 קבוצת גיל***
ילידות 

 דיגיטלית**
1 10.852 .001 .048 

 013. 097. 2.783 1 הצורך בידע
 001. 716. 133. 1 מגדר

תדירות 
חיפוש מידע 

 על הסכסוך

1 1.067 .303 .005 

 006. 249. 1.337 1 עניין בסכסוך
ידע על 

 הסכסוך
1 .112 .738 .001 

עמדה 
 פוליטית***

1 17.152 .000 .075 

R2 = .232, Adjusted R2 = .152. 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 ,F(3, 237) = 12.789ממצאי הטבלה מעידים כי למשתנה הקבוצה היתה השפעה מובהקת על המשתנה התלוי, 

153=.2ἦp=.000, :ילידות דיגיטלית,  . בנוסף לכך, שני משתנים מתערבים נמצאו גם כן מובהקיםF(1, 237) = 
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048=.2ἦ10.852, p=.001, ,  ,2.=075ועמדה פוליטיתἦF(1, 237) = 17.152, p=.000,  לבסוף, ההשוואות המרובות .

( וכן לבין M=.85, p=.048כי הפער שנמצא בין מבוגרים צעירים ערבים למבוגרים צעירים יהודים ) תמעלו

ירים ערבים לבני נוער יהודים לא היה ( היה מובהק, כאשר בין מבוגרים צעM=1.67, p=.039מבוגרים יהודים )

 (.M=-.17, p=.245פער מובהק )

הממצאים הללו מראים כיצד ברובד הגילאי, מצטמצם הפער במידע בין קבוצות שונות. בני הנוער  

בהשוואה למבוגרים ים יותר מקורות מידע פופולאריעמודים שהגיעו מוהמבוגרים הצעירים הערבים גלשו ב

מקורות המידע הפופולאריים יותר לא היו רק בזכות אתרים מסוימים, אלא מגוון . ולמבוגריםם צעירים יהודי

רחב של אתרים, שכולל שימוש במנוע החיפוש גוגל, שרווח בקרב כל הקבוצות, אתרי חדשות מרכזיים ועוד. 

ידע על הסכסוך דווקא השימוש בפייסבוק היה יחסית נמוך, בקרב כלל הקבוצות, הכל הנוגע לאיתור וחיפוש מ

 הישראלי פלסטיני.

למרות שלעיתים חשיפה למידע יותר פופולארי עשוי להביא דווקא להיסגרות ואי פתיחות למידע חדש, 

עמודים שהגיעו הנטייה לגלוש ב –אי אפשר להסתכל על הממצאים הללו בצורה מבודדת, אלא לחבר אותם יחד 

וער ומשימת הסכסוך, מגיעה בנוסף לממצאים שהעלו כי הם יותר פופולאריים, במקרה של בני נ ממקורות מידע

המערביים. לכן, הנטייה הזאת לצמצם את  עמודים שהגיעו ממקורות המידעגם פורצים גבולות בכל הנוגע ל

הפער מהמידע שנחשפים אליו המבוגרים הצעירים הערבים היא לא סממן לקיבעון, אלא יכולה דווקא להעיד 

 ע שדווקא מרוחק יותר מהמעגל התרבותי הקרוב ביותר שלהם.על פתיחות וחשיפה למיד

שוני משמעותי בין סביבות  מצביעות על לסיכום ההשוואה הלאומית וההשוואה הלאומית והגילאית

פלסטיני. ממצא זה משאיר מעט -אליהן נחשפות קבוצות לאום וגיל שונות בנוגע לסכסוך הישראלישידע מה

ידע בין הקבוצות משיק. מצד אחד, ניתן לראות כי לא נפרצו מותן נקודות בהן הפוטנציאל לגישור על הפערים בא

 גבולות של שפה, למשל. הקבוצות הלאומיות היו נפרדות, באופן מוחלט, בשפה של המידע שהם נחשפו אליו.

ו כמו כן, כאשר נבחנו האתרים הספציפיים שאליהם גלשו מבוגרים צעירים ערבים ובני נוער יהודים, הם הי

  מועטים.

היו לבני  – הםאו במדדי הפופולאריות של העמודיםמנגד, כאשר נערך הניתוח באזורים הגיאוגרפים של 

עמודים שהגיעו ממקורות מידע נוער יהודים ולמבוגרים צעירים ערבים יותר אזורים משותפים. הם גלשו ל

מקורות מידע מערביים. לכן, באופן שהגיעו מעמודים שווה של  מספרהפופולאריות שלהם היתה דומה וכן בש

כללי, על אף שהקבוצות הלאומיות והגילאיות היו רחוקות ביניהן, נראה כי הפתח לחיבור, בדמות חשיפה למידע 
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, וממעט שמגיע ממקורות דומים ומאוזנים, מגיע מהחיבור בין בני נוער יהודים למבוגרים צעירים ערבים

 .האתרים, שהיו להםהמאפיינים המשותפים, לרבות 
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 ומסקנות דיון

המחקר הנוכחי השיק בין שני תחומי ידע תיאורטיים מרכזיים ודן בנקודת הממשק ביניהם. התחום הראשון, 

 ;Hargittai, 2002; Norris, 2001;Hwang & Jeong, 2008; Gaziano, 1983; 1997)הידע שהתחיל מדיון בפער 

Tichenor et al., 1970) והמשיך בסקירת התפתחות המחקר בנושא צעירּות דיגיטלית (boyd, 2014; Ito, 

Jenkins & boyd, 2015; Prensky, 2001) עבר בשלושת העשורים האחרונים תהפוכות רבות. מסקירת הספרות ,

 בוגרים עם הטכנולוגיהעלה כי קיימת מחלוקת רבה לגבי הייחוד שקיים, אם בכלל, בקשר של צעירים ומ

(Buckingham, 2013) סקירת הספרות העלתה כי הספרות שבוחנת את השימוש של ילדים ובני נוער באמצעי .

 תקשורת שונים, וכן את ההשפעה שלהם עליהם, היתה קיימת עוד במחקרים המוקדמים של מדעי החברה

(Calvert, Jordan & Cocking, 2002; Cohen, 1972; Jordan, 2004; Lemish, 2007). ,חלה בסוף  למרות זאת

התעוררות גדולה בכל הנוגע לתפקיד שממלאות טכנולוגיות, וליתר דיוק,  2000-ותחילת שנות ה 90-שנות ה

טכנולוגיות דיגיטליות חברתיות, ביצירה של דור חדש, אשר חלק מהחוקרים אף הגדילו לעשות והגדירו אותו 

 ,Oblinger, 2005; Oblinger et al., 2005; Prensky, 2001; Tapscott) ככזה ש"טרם נראה נראה לפני כן"

 בהמשך, ולאור הביקורת הרבה שהתעוררה, חלקה על שימוש לא נכון במושגים סוציולוגיים. (1999

(Mannheim, [1927] 1952;Edmunds & Turner, 2002; Koutropoulos, 2011) התעלמות ממשתנים ,

 Helsper) ואף היעדר תימוכין אמפירי (Buckingham, 2013; Herring, 2008) במדעי החברהקלאסיים במחקר 

& Eynon, 2010; Kennedy et al., 2008) הפך ליותר תיאורי המחקר בתחום. אופי הטיעונים התמתן, נראה כי-

ה כדי למלא אנתרופולוגי, ממוקד בחוויות של המשתמשים הצעירים מהטכנולוגיה ובאופן שהם מנצלים אות

של הטכנולוגיה עבור  דיון, כמעט שווה, ביתרונות ובחסרונות במקביל, החל .אחר צרכי היום יום שלהם

 ;Bennett & Maton, 2010) עשויים לעשות יותר טוב מהמבוגרים, אך גם להפך םבדברים שה וכן ,הצעירים

boyd, 2014; Jenkins et al., 2016; Mantymaki & Riemer, 2014)שוב מכך, הדיון בצעירּות דיגיטלית . ח

הפסיק לנקוט בגישה אוניברסלית ומכלילה, כזו שמשתמע ממנה שצעירי כל העולם זהים הם, זאת על אף 

שעדיין, בחלק מן המקרים, מדגישים החוקרים את המשותף לצעירים ממקומות שונים בעולם, באופן שכן יוצר, 

 (.Palfrey & Gasser, 2013לית גלובלית )גם אם בקנה מידה קטן יותר, צעירּות דיגיט

תפיסות והגדרות  ביןהבחנה תיאורטית  ניסה המחקר הנוכחי לשרטטתחת הדיון בצעירּות דיגיטלית,  

והמידע  התפיסות של מבוגרים וצעירים את הטכנולוגיהחקר . בפועל השימושים בהומידע לבין  של טכנולוגיה
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 ;boyd, 2014; Ito et al., 2010) תיאוריה מעוגנת שדה וגישות מחקר איכותניותהתבסס במרבית המקרים על 

Lemish, 2015; Mesch & Talmud, 2010) . מתוך ממצאי מחקרים אלו ניתן היה לזהות דפוסים של תפיסות

 והגדרות צרות, מצד אחד, ורחבות מן הצד השני, על אף שחלוקה זו מעולם לא נעשתה באופן מפורש בספרות.

  רחבות ציבות גבולות ברורים להגדרות ולשימושים בטכנולוגיות ובמידע, בעוד שבתפיסותצרות מתפיסות 

בהתאם לצורך ולמשימה הנדרשת. וניתנת להתאמה ולשינוי , ההתייחסות לטכנולוגיה ולמידע פחות מוגדרת

ניתן לבחון מחקרים קודמים להבחנה תיאורטית זו הצטרף דיון נוסף, בהזדמנויות וסיכונים, ויחד, עלה כיצד 

מתוך נקודת המבט של הגדרות ותפיסות צרות ורחבות, והאופן שבו הם מסייעים למבוגרים ולצעירים לממש 

 .(Jiang, 2018; Livingstone, 2013; 2015; Marwick & boyd, 2014; 2018) הזדמנויות ולהימנע מסיכונים

התפתח דווקא מחוץ למדעי החברה, על  ת הספרותתחום המחקר המרכזי השני שבא לידי ביטוי בסקיר 

התחום של  –אף שיש לו שורשים תיאורטיים רבים גם בתחום מדעי החברה בכלל, ובפרט בלימודי תקשורת 

בשונה מהדיון המידע בעיקר,  יתחום זה, שהתפתח בלימודי מידענות ומדעהתנהגות איתור וחיפוש מידע. 

שורשיו המוקדמים סקירת הספרות העלתה כי בצעירּות דיגיטלית, דווקא שמר על יציבות יחסית לאורך השנים. 

 , תוך התמקדות בספריות ומאגרי מידע פיזיים19-מגיעים עוד מהמאה ה המחקר בתחום איתור וחיפוש מידעשל 

(Case & Given, 2016) . משומרי סף  -מקורות מידע דיגיטליים ומקוונים המעבר לסביבת מידע ששמה דגש על

 שינה את האופן שבו –, מכרטיסיות למנועי חיפוש ועוד אנושיים לממוכנים, מספריות לרשתות חברתיות

, אך עדיין הותיר בשימוש את התיאוריות והמודלים מקוון בפרטמידע מסתכלים על איתור וחיפוש מידע, בכלל, ו

 . (Rowley & Hartley, 2017) ד לפני פריצת האינטרנטהמרכזיים הרבים שהתפתחו עו

בהתנהגות איתור וחיפוש מידע הראה כי עיקר המחקרים הקיימים מתמקדים במרכזו  ספרותהדיון ב 

האופן שבו קבוצות שונות, וביניהן גם מבוגרים וצעירים, מאתרים ומחפשים  –של תהליך איתור וחיפוש המידע 

אופן ל מתייחס . פחות דגש הושם על השלבים הראשון והאחרון בתהליך. הראשון(Case & Given, 2016) מידע

 שבו קבוצות שונות תופסות את התהליך, מגדירות את השלבים השונים בו והציפיות שהם מגיעות עמן אליו

(Andersson, 2017; Shenton, 2002; Shenton, Nesset & Hayter, 2011)כים שבהן משליכות . האחרון, הדר

לחלק הראשון, התפיסות של  אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע על המידע שזמין למשתמשים. בכל הנוגע

מהדיון בהשלכות, הציג מחקר זה את התהליך, נושא זה נדון בהרחבה בספרות של צעירּות דיגיטלית. כחלק 

עמודים באתרים האתרים, הלמעשה באמצעות  נבחנה מידע מסמלתהאותה סביבת המושג של סביבת המידע. 

כתוצאה מאסטרטגיות איתור וחיפוש  הםלילמקורות מידע מקוונים, שהמשתמשים חשופים א קישוריםהו

בכך, ביקש המחקר הנוכחי לבחון כיצד אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של המידע שהם נוקטים בה. 
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מבוגרים, מבוגרים צעירים ובני נוער משליכות על סביבת המידע שהם יוצרים לעצמם, וכן במה אותן סביבות 

 מידע של כל קבוצה דומות ושונות. 

באופן ספציפי יותר, כמקרה מבחן, ביקש המחקר לדון במקרה של איתור וחיפוש מידע על הסכסוך  

פלסטיני, ובאופן שבו אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים -הישראלי

י, השווה מקרה משליכות על סביבת המידע שלהם. מאחר שהיה מדובר בנושא שאינו רק גילאי, אלא גם לאומ

סקירת הספרות בנושא זה הראתה . ין קבוצות בעלות לאום שונה, אלא גם בגיל שונותבין קבוצות לא רק המבחן 

פלסטיני כוללת הצגה סטריאוטיפית רבה משני -כי החשיפה לאמצעי התקשורת בנושא הסכסוך הישראלי

. בנוסף, הראתה הספרות כי (Elbaz, 2015; Schory-Eyal et al., 2014) הצדדים ומידע חלקי ואתנוצנטרי

קיימות דרכים רבות במחקר ללמידה של הצדדים על האחר, כאשר אמצעים דיגיטליים נמצאו כיעילים יותר 

 . (Kampf, 2011; Maoz, 2008) לחיבור בין צעירים משני צדי הסכסוך

וחיפוש מידע והסכסוך של צעירּות דיגיטלית, התנהגות איתור  –התיאורטיים הללו  מיםמעל כל התחו 

הפער הדיגיטלי ופער הידע.  ת הכל יחד:נמצאות שתי תיאוריות על בתקשורת שמחברות א –פלסטיני -הישראלי

הפער הדיגיטלי, כתיאוריה שמסבירה מדוע נוצרים פערים בשימוש בטכנולוגיות, שמה בין היתר דגש על משתנה 

הגיל. התיאוריה של הפער הדיגיטלי נמצאת ביסוד הטענה כי צעירים ומבוגרים שונים במיומנויות שלהם 

פער דיגיטלי מצום של אי שוויון. בטכנולוגיות, בגישה ובידע, וכן באופן שבו פערים אלו משליכים על יצירה וצ

היא תיאוריה שלא רק מסבירה את השימושים בפועל, אלא גם את התפיסות עצמן, שכן גם אמונות, תפיסות 

 ,DiMaggio & Hargittai, 2001; Hargittai, 2002; Norris) ועמדות משפיעות על היווצרות הפער הדיגיטלי

2001; Wei & Hindman, 2011)ון בפער הדיגיטלי נערך דיון גם בסוג שלישי, נוסף, של פער דיגיטלי . כמו כן, בדי

שלישי שדן באופן שבו הקבוצות  סדרהפער הדיגיטלי מ –שהחל ותופס יותר מרכזיות בספרות בשנים האחרונות 

 ;Ragnedda, 2017) השונות מתרגמות את הפער הדיגיטלי לכוח, או במקרה של המחקר הנוכחי, מידע ככוח

van Deursen & Helpser, 2015). 

לבסוף, פער הידע הינה התיאוריה שמסבירה מדוע נוצרים פערים בידע שקבוצות שונות באוכלוסיה  

. הדיון (Tichenor et al., 1970)של הפער או הרחבתו מחזיקות ומהם הגורמים אשר משפיעים על צמצומו 

ידע. ה, מבוגרים צעירים ומבוגרים שם דגש גדול על נושא של פערים בני נוערבהתנהגות איתור וחיפוש מידע של 

של אי שוויון, המחקר נתון מצב כיחד עם זאת, בשונה מתיאוריית פער הידע הקלאסית, שרואה בפערי ידע 

שונות, את האופן  ות לקבוצות גיל ולאוםהעל בסיס מתן משימות זו ללא שיפוט מוקדם ,הנוכחי ביקש לבחון
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 ניסה להתחקות אחר תהליך ההיווצרות של אם כן המחקר איסוף מידע.כי יתהלשבו הם מגבשים ידע על בסיס 

 .הקבוצכל לוהייחודי שותף מה ולבחון אתסביבות מידע שונות עבור קבוצות שונות, 

תחילה ייערך הדיון  פי הסדר הבא:בשלב הבא, ייערך דיון בממצאים המרכזיים שעלו במחקר, ל 

בתרומה של המחקר לספרות בנושא צעירּות דיגיטלית ולמחקר בתחום. בהמשך, יידונו התפיסות הצרות 

הזדמנויות והסיכונים, כאחד הנושאים המרכזיים שמחקר זה ניסה להציב. הדיון בתפיסות הצרות הוהרחבות ו

התיאוריות של פער הידע והפער הדיגיטלי. בנוסף לכך, ייערך דיון נרחב גם והרחבות ייעשה בהרחבה גם לאור 

, ביניהם הגדרות של מידע, שימוש בסט כלים, , כחלק מהמחקר האיכותניבנושאים המרכזיים שעלו בראיונות

של תפיסות  "מודל ההזדמנויות והסיכונים :שליטה על מידע והערכת מידע, וכן במיקומו של המודל שפותח

 ודלים הקיימים של התנהגות איתור וחיפוש מידע.יחס למ" בת ורחבות של איתור וחיפוש מידעצרו

הדיון במודל ההזדמנויות והסיכונים, שפותח במסגרת המחקר האיכותני, יחבר את הדיון גם לחלקו  

ל השני של המחקר האמפירי, ששם דגש על ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע והצגת המושג ש

סביבת המידע. נושא ההשלכות וסביבת המידע יידונו ביחס לתיאוריות פער הידע והפער הדיגיטלי, ובהמשך, 

דת ייגע בנושאים המרכזיים שעלו במחקר הכמותי, כמו סביבת המידע הפיזית, גלובליות ולוקאליות ומי

של הזווית הלאומית, לאור . בהמשך, יידונו גם הנושאים שעלו במקרה המבחן הפופולריות של סביבות המידע

הספרות שעוסקת בחשיפה סלקטיבית ולמידה על הסכסוך והשלכותיה. לבסוף, ייערך דיון בתרומת המחקר, 

 מגבלותיו, מחקרים עתידיים וכן השלכות תיאורטיות ויישומיות.

 

 ברתיותתרומת המחקר לספרות בנושא צעירּות דיגיטלית, ילידים דיגיטליים וטכנולוגיות דיגיטליות וח

העידה, כאמור, על המתח שהיה קיים, בתחילת הדרך, בין אלו שביקשו לראות הספרות בנושא צעירּות דיגיטלית 

כ"ילידים דיגיטליים", שכל חייהם מוטמעים בטכנולוגיות דיגיטליות  1980בצעירים שנולדו אחרי שנת 

 אלו שביקשו לבקר טענה זו בצורה נחרצת , לבין(Oblinger, 2005; Tapscott, 1998; Prensky, 2001) וחברתיות

(Buckingham, 2013; Herring, 2008) . ,מחזקים את התפיסה ממצאי המחקר, הן האיכותני והן הכמותי

המחקרית המרוככת של צעירּות דיגיטלית שהתפתחה כתוצאה מאותו ויכוח, ומבקשת לתאר את המקום של 

מבוגרים צעירים ומבוגרים, מבלי להיכנס להכללות גורפות, חוצות הטכנולוגיה בחיי היום יום של בני נוער, 

המחקר  .(boyd, 2014; Ito et al., 2014; Jenkins, 2016; Jenkins, Ito & boyd, 2015) תרבויות והומוגניות

הנוכחי מביא לידי ביטוי את המתחים שעולים בספרות, באמצעות הראיונות עם בני נוער, מבוגרים צעירים 
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איך הם תופסים את התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם, וכן  ,רים ובחינת התפיסות השונות שלהםומבוג

 אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שלהם על סביבת המידע שהם יוצרים לעצמם.באמצעות בחינת ההשלכות של 

שבדרך  בין שלוש קבוצות משווהכאשר הוא הדיון במתחים השונים הורחב והועמק במחקר הנוכחי,  

בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. מחקרים קודמים  :יחד במחקר אחד כלל מחקרים קודמים לא השוו ביניהן

 ,18מעל גיל בדרך כלל  ,שעסקו בנושא של צעירּות דיגיטלית התמקדו, בדרך כלל, בהשוואה בין מבוגרים

 , בהשוואה בין ילדים לבני נוער(Bilal & Kirby, 2002; Cooper, 2002) 18מתחת לגיל  לבדרך כל ,לצעירים

(Gasser et al., 2011) או בהשוואה בין בני נוער להוריהם (Lemish, 2017; Lemish & Livingstone, 2001; 

Mesch, 2009; Sasson & Mesch, 2014; Schofield-Clark, 2013).  מחקרים שבחנו, בכל זאת, את שלוש

 Eshet, 2002, Eshet-Alkalai)מתוך שאלה של מיומנויות, כגון מיומנויות חיפוש הקבוצות, עשו זאת בדרך כלל 

& Chajut, 2008). מצד  קש לייצר השוואה בין שלוש קבוצות שגם מהוות רצף התפתחותייהמחקר הנוכחי ב

העצמאיות של כל (, אך גם מתמקדות בחוויות Erikson, 1956; Wartella, Alexander & Lemish, 1979אחד )

 Ito et al., 2010; Jenkins, Ito & boyd, 2015; Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinsonקבוצה בנפרד )

& Weiged, 2006; Lemish, 2007; 2013; 2015; Mesch, 2011) החשיבות בבחינת הרצף ההתפתחותי הוא .

צמה או מהשלב ההתפתחותי של בני הנוער, במצב שנובע מהטכנולוגיה ע האם מדובר –גם במענה על השאלה 

 אשר יגדלו בעתיד, יהפכו להיות מבוגרים צעירים ולבסוף גם מבוגרים, ואז ישנו את תפיסותיהם?

הממצאים שעלו מהראיונות וכן מהתצפית המדעית הראו כי אכן לא ניתן לראות בבני הנוער כאותם  

, אשר אין לו מובחן והה ובאופן אשר יוצר דור דיגיטליילידים דיגיטליים אשר שולטים בטכנולוגיות ברמה גב

תקדים, כפי שטענו רבים בגל הראשון של הספרות בנושא הילידים הדיגיטליים. המחקרים האיכותני והכמותי 

, כך המיומנות היתה גבוהה יותר. כך, שהיה מדובר בקבוצת גיל מבוגרת יותרהצביעו על מצבים שדווקא ככל 

, ביטאה את מרכזיות של בני הנוער היתה חלקיתהצרה הגדרת המידע, ניתן לטעון כי התפיסה למשל, בכל הנוגע ל

. זאת מתחומים והקשרים שונים באיטראקציה עם מידע ושיקפה היעדר מיומנות וניסיון של סביבת הלימודים,

חיפוש מידע שימוש באיתור ו לעומת הקבוצות המבוגרות יותר, אשר התפיסה שלהם כללה יותר מרכיבים וכן

ני הנוער במנגד, הדיון בהערכת המידע, למשל, עשוי להעיד על מצב הפוך, שבו  .בהקשרים מגוונים ליותר מטרות

מידע תוך כדי  כדי להגדיל את היכולת שלהם להעריךקריטריונים חדשים שחיפשו אחר כך ב ביטחוןגילו יותר 

המבוגרים לעומתם תיארו מצב שבו הם מגבילים את עצמם . איתור וחיפוש מידעהפעולות שהם מבצעים ל

שימוש באתרי החדשות המרכזיים בלבד בעת  הלמקורות מידע מסוג מסויים הנתפסים בעינהם כאמינים )לדוגמ
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באה לידי  פתוחה וגמישה יותר בקרב הבני הנוער התוצאות של אימוץ אסטרטגיהצריכת תכנים חדשותיים(. 

 ויותר עמודים מאשר במבוגרים. ותר קישוריםבי צפייהב , למשל,ביטוי

 ;Bilal & Jospeck, 2014; Bilal & Beheshti, 2014מממצאי מחקרים קודמים )ממצאים אלו שונים 

Cooper, 2002;  Hargittai, 2010; Flanagin & Metzger, 2010; Nesset, 2014; Nicholas et al., 2011; 

Rowlands et al., 2008; Shenton, 2011) ,המידע המתקבל. מחקרים  בין מיומנויות לטיבצביעו על קשר שה

אלו הדגישו את הפערים במיומנויות איתור וחיפוש המידע של צעירים והדגישו, כתוצאה מכך, את המידע החסר 

המגמה לבחון כיצד ניתן לשפר שהם מגיעים אליו וכן את חוסר שביעות הרצון שלהם מהתוצאות. זאת מתוך 

 את מיומנויות החיפוש. 

לשים את שאלת המיומנויות בצד, מתוך התפיסה כי ייתכן הנוכחי ביקש  מחקרהבשונה ממחקרים אלו, 

שחלק ממה שנתפס על ידי המבוגרים כמיומנויות נרכשות, עשוי להיתפס על ידי הצעירים כדבר אשר פוגע בטיב 

כפי שעלה מהממצאים הנוגעים להערכת המידע, כשלתפיסת המבוגרים היכולת לזהות אמינות החיפוש. למשל, 

 –ת היא מיומנות נרכשת וחשובה, אך הצעירים עצמם, גם אם לא היו מיומנים בזיהוי אמינות וסמכות וסמכו

כלל לא תפסו מיומנות זו כחשובה באופן בלעדי. במקום זאת, הם הרגישו שהם מתאימים את עצמם לסביבת 

המחקר מראים  במילים אחרות, ממצאיהמידע המשתנה ומנסים ללמוד קריטריונים אחרים להערכת המידע. 

כי הטענה כי המיומנות משתפרת עם הגיל והידע וכך גוררת תוצאות חיפוש טובות יותר אינה בהכרח נכונה. 

המחקר אמנם לא התמקד בטיב תוצאות החיפוש ובטיב המידע, אך הוא הראה כי לרוב הפער בין מבוגרים 

ם את התהליך, תפיסות אשר לעיתים לצעירים אינו סביב המיומנות שהם מחזיקים, אלא סביב התפיסות שלה

 גורמות למיומנויות מסוימות להיתפס כמיותרות ולא מתאימות.

Buckingham (2013 ,)חרף הביקורת שמגיעה מתחום הסוציולוגיה ומתחומים אחרים, מהוגים כגון  

Herring (2008)  ,כי בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים ישראלים  הנוכחי הראה המחקר האיכותניואחרים

איתור וחיפוש מידע מקוון באמצעות כלים סביב חולקים ביניהם הגדרות ותפיסות רבות כלפי הטכנולוגיה 

הביקורת הסוציולוגית טענה כי תפיסות ונורמות משותפות הן לא עניין של קבוצת גיל אוניברסלית  דיגיטליים.

, טענה הביקורת הסוציולוגית כי אינדיווידואלים ברחבי העולם שהדבר המשותף היחיד ואחידה. במילים אחרות

להם הוא קבוצת הגיל, לא ייתכן כי יפתחו תפיסת עולם משותפת ונורמות אחידות, שכן מה שמחבר קבוצת 

ים חברתיות הם אירועים היסטוריים, תרבות ועוד. עם זאת, המחקר האיכותני הראה כי לבני נוער, מבוגר

והאחרונה )מבוגרים( יש לא מעט תפיסות משותפות  צעירים ומבוגרים, ובייחוד לקבוצה הראשונה )בני נוער(

המרואיינים היו שייכים לקבוצות שונות שמייחדות אותם כקבוצת גיל בפני עצמה, ולא רק כחלק מתרבות. 
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ות ולא השתמשו בהן ביום יום, בחברה הישראלית ועדיין, גם אם הם עצמם לא היו בקיאים בטכנולוגיות שונ

הם דיברו מתוך תחושה ותפיסה של מה מקובל בקרב קבוצת השווים הגילאית שלהם. למשל, גם אם הם לא 

עם זאת, הכירו אתרים רבים ואפליקציות שחברים שלהם עושים בהם שימוש, הם ידעו כי השימוש בהם מקובל. 

  ערכו רק בקרב ישראלים מהווה מגבלה לטענה זו.כאמור, כפי שיידון בהמשך, העובדה כי הראיונות נ

המחקר הנוכחי יצא מתוך התפיסה שיש להתמקד בתרבות הדיגיטלית של הצעירים, מצד אחד, 

 ,Kligler-Vilenchik)והמבוגרים מצד שני, ולהבין את התפקיד שהטכנולוגיה תופסת בחיי היום יום שלהם 

Shresthova, Thompson & Zimmerman, 2015; Kligler-Vilenchik, 2013; Jenkins, Ito & boyd, 2015; 

Mesch, 2011; Palfrey & Gasser, 2016) . הוספת הדיון באופן בהתרומה של המחקר הנוכחי, בהיבט הזה, היא

שבו שלוש הקבוצות תופסות את ההגדרה של מידע, לצד מחקרים קודמים שעשו זאת בהקשרים רחבים יותר 

, פרטיות (boyd, 2011; 2014; Thorson, Vraga & Kligler-Vilenchik, 2014) וחברתיּותכגון רשתות חברתיֹות 

(boyd & Marwick, 2014; Marwick & boyd, 2011( טלפונים ניידים ,)Schofield-Clark, 2013.ועוד )  

הראיונות העלו כי קבוצות הגיל השונות מגדירות מידע בהתאם לשלב שבו הם נמצאים בחיים, מה 

שחשוב להם והסביבות שהם פועלים בהן. למשל, בני הנוער שהגדירו מידע בצורה צרה, תוך התייחסות לזיהוי 

להם זימן להם יותר צרכים ולסביבות של בית הספר, המשפחה והפנאי. זאת לעומת מבוגרים, שניסיון החיים ש

סיטואציות וסביבות שונות ולכן גם ההגדרה שלהם למידע היתה מקיפה יותר. זאת בדומה, למשל, בתפיסות 

של פרטיות, כשמבוגרים נוטים להתייחס אליה בצורה יותר צרה, שמבטאת את החששות שמוכרים להם, כגון 

בצורה כזאת שתופסת את החשיפה בתור החשש להיחשף בפומבי. לעומת בני הנוער, שהסתכלו על פרטיות 

להעלות תכנים ולבחור מי יהיה נגיש אליהם או להעלות אותם  –מעשה שניתן לשלוט עליו טכנולוגית 

בכך, הראה המחקר הנוכחי כיצד  בפלטפורמה שקהל היעד שלה לא כולל אנשים שלא רוצים להיחשף בפניהם.

  התנהגות איתור וחיפוש מידע, בין מבוגרים לצעירים.תפיסות אלה באות לידי ביטוי במקרה הספציפי של 

יצרו לעצמם סביבות מידע נפרדות בנוסף לכך, העובדה כי בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים  

טענות שהועלו במחקריהם של  מתכתבת באופן חלקי עםבאמצעות אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שלהם, 

Milkman (2017 ,)Hsiao (2018) על כך שחוויותיו, ניסיונו ותפיסת העולם השונה של הדור הצעיר רים ואח

יש להדגיש כי ממצאי המחקר אינם מחזקים את הטענה כי בני הנוער הם דור מבחינות אותו מדורות קודמים. 

מובחן ושונה מכל קודמיו, אלא תומכים בגישה של המשכיות והתפתחות. עם זאת, ניתן לראות את התפקיד 

 אפשרי שיכולות למלא סביבות המידע השונות בחייהם של בני הנוער בהמשך ובעיצוב זהותם.הייחודי ה
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הושמעו בהקשר של אקטיביזם פוליטי,  Hsiao (2018)-( ו2017) Milkman, כמו של על אף שטענות אלה

רכת ניתן לטעון כי סביבות המידע השונות של שלוש הקבוצות הן אלה אשר בשלב הבא ממשיכות לגבש את מע

סביבות המידע שלהם נבדלו בשפות של האתרים והעמודים שהם  הנורמות והתפיסות של כל אחת מהקבוצות.

, באזור הגיאוגרפי שהם הגיעו ממנו, במידת הפופולאריות של מקור המידע ואפילו בגודל הקישורים גלשו בהם

התרומה של ההבדלים הללו לנורמות שהובילו לאותם אתרים. כפי שעלה בממצאים ואף יידון בהמשך, 

ולתפיסות יכולה להיות ברמת המידע שהם כוללים. מידע אשר בקרב אלו שנחשפו ליותר אתרים מקומיים 

)מבוגרים( עשוי להיות יותר אתנוצנטרי ביחס לאלו שנחשפו ליותר אתרים גלובליים )בני נוער( וכן מידע אשר 

בוצה )בני נוער( הוא עשוי להוות גורם מאחד ומחבר, לעומת אלו בקרב שנחשפו ליותר אתרים פופולאריים, כק

 שהוא עשוי להיות דווקא גורם מפצל בידע. שנחשפו לאתרים פחות פופולריים ויותר נישתיים )מבוגרים(

הן ההגדרות והתפיסות והן ההשלכות ביטאו לעיתים מצב של המשכיות, התפתחות, אשר מתחיל 

לך, משתנה ומתפתח בקרב קבוצת הביניים )מבוגרים צעירים(, אשר לעיתים היתה מהדור הצעיר )בני הנוער(, הו

קרובה לבני הנוער ולעיתים התחלקה בין בני הנוער לבין המבוגרים, ומתגבש באופן מלא בקרב הקבוצה הבוגרת 

בוגרים כך, למשל, עלה כי המ .כמו למשל באופן שבו הקבוצות מגדירות מידע, כפי שהוזכר קודם .)המבוגרים(

הפופולאריות שלהם, לעומת בני נוער ומבוגרים צעירים מבחינת נוטים לגלוש למקורות מידע יותר נישתיים 

נתון זה מצד אחד יכול להעיד שבני הנוער והמבוגרים הצעירים חשופים  .פופולארייםשגלשו למקורות מידע יותר 

בוגרים. מנגד, ניתן לטעון כי המבוגרים מי הלמידע שיותר משותף לאנשים רבים, מה שמעניק להם יתרון על פנ

הם אלה שדווקא מנצלים בצורה טובה יותר את סביבת המידע, בכך שהם נחשפים למידע נישתי יותר ובכך 

מעשירים את הידע שלהם מעבר למידע הפופולארי והרווח בחברה, שייתכן כי הם ממילא היו חשופים אליו לפני 

 כן.

 

 ות, לקראת הזדמנויות וסיכוניםהגדרות ותפיסות צרות ורחב

טענות המרכזיות והתרומה שביקש המחקר האיכותני להציג באמצעות ראיונות העומק עם בני הנוער, אחת ה

ביחס למושג המידע רחבות צרות והמבוגרים הצעירים והמבוגרים, נוגעת להצבת המסגרת של הגדרות ותפיסות 

י מבחינה אמפירית עמדה הבחנה זו והניסיון להראות כיצד היא באה לידי ביטוהתנהגות איתור וחיפוש מידע. ול

 המחקרית בספרות קייימות ורחבות צרות הגדרותבבסיס מודל ההזדמנויות והסיכונים שפותח בסופו של דבר. 

צרה, ככזו שמבקשת להגדיר במדויק  ":פוליטיקה" מושגה של והרחבה הצרה ההגדרה. כך, למשל, רבות שנים
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 כמעט ההגדרה לתחומי להכניס שמבקשת ככזו, רחבהו ,(Easton, 1957) מהי פוליטיקה באמצעות ניהול המדינה

 . (Schumpeter, 2010) שהוא דבר כל

יתרונות וחסרונות, מה שבהמשך  נתפסות כמקנות צרות ורחבותותפיסות  הגדרותמהראיונות עלה כי  

, תחימת גבולות עבור מבוגרים, למשלכונה כהזדמנויות וסיכונים, בקרב בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. 

שהגרה של מקורות התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם היוו עבורם יתרון. הם טענו ביחס לתהליכי ברורים 

לנצל את הזמן בצורה נכונה, להיות להם להשיג מידע יותר טוב,  יםעוזר מהימנים ותחימת התהליך בזמן מוגדר

כל זאת בזכות העובדה  .ושליטה על התהליך ובכך לסייע להם ליצור סדר – מסוגלים להעריך את המידע ועוד

שהם צמצמו גבולות והתעקשו לפעול, לתפיסתם, אך ורק בתוך אותם גבולות, נמנעו, למשל, מהסתמכות על 

לא מוכרים, וביססו את ההגדרות והתפיסות שלהם אך ורק על מה שמוכר וגרם וקריטריונים אחרים, חדשים 

 ש בנוח. להם להרגי

, הימנעות מקביעת קריטריונים ומעקב אחריהם ושינוי הגבולות הרחבתדווקא עבור בני הנוער, מנגד,  

היוו יתרון בכל הנוגע להתנהגות איתור וחיפוש מידע. הם טענו בראיונות העומק כי  תכוף וגמיש של פרקטיקות,

להגדיל את ויותר, איכותי ומגוון כי ההגדרות והתפיסות הרחבות שלהם, הן אלה שעוזרות להם להשיג מידע 

ה כאלו שנמצאו באמצע מבחינמבוגרים צעירים, . אליוהאפשרויות שלהם להעריך את המידע שהם נחשפים 

התפתחותית בין בני נוער למבוגרים, היו לעיתים מעורבים בהגדרות ובתפיסות שלהם ולעיתים דומים לבני 

 הנוער.

בקונספטואליזציה של הגדרות  ,על אף שהספרות בנושא צעירּות דיגיטלית לא עשתה שימוש, עד היום 

Xenos & Foot (2008 ,)כך, למשל, מחקרם של  במחקרים קודמים.דומים  ניתן לזהות ממצאיםצרות ורחבות, 

תפסו את המשמעות של אינטרקטיביות והשתתפות וצעירים  מבוגריםהאופן שבו אשר הצביע על הפער בין 

הסתכלו על האינטרקטיביות רק דרך כאשר מבוגרים  .פוליטית, לעומת הקהל הצעיר של הסטודנטים

ם הסתכלו גם על מרכיבים נוספים, כגון היכולת שלהם הטכנולוגיה שמאפשרת השתתפות, בעוד שהסטודנטי

עם זאת, בעוד שצמד החוקרים לא ניתחו את הממצאים בתור  להשמיע את הקול שלהם, לא לצנזר עמדות ועוד.

הגדרות צרות ורחבות של אינטרקטיביות ותפיסות צרות ורחבות של ההשתתפות, המחקר הנוכחי עשה זאת. 

( מייצגת 2008) Xenos & Footקת בנוגע למהות של השתתפות במחקר של הוא הראה, למשל, שאת המחלו

מחלוקת לגבי תפיסה של הטכנולוגיה וכיצד יש להשתמש בה, למשל, בתפיסה של בני הנוער לשימוש מגוון 

  קבוע.ומשתנה בסט כלים, לעומת המבוגרים שהעדיפו שימוש מצומצם ו
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הגדרות ותפיסות צרות ורחבות באו לידי ביטוי בספרות גם במגוון רחב של תחומים, שעסקו בצעירּות 

של המבוגרים. מחקרים בנושא מזו של הצעירים והן מנקודת מבטם של דיגיטלית ושימוש בטכנולוגיות, הן 

 שג בקרב צעיריםגמישים ביחס להגדרת המו תפיסה רחבה יותר וקריטריונים יותריצירתיות, הצביעו על 

(Bennett, 2008; Jenkins et al., 2006; Jenkins et al., 2016; Palfrey & Gasser, 2016; Lange, 2015; 

Lemish, 2015; Literat et al., 2018).  ,מידהמושג הלשל  רחבה תפיסה הציגו ם בתחום החינוך מחקריכמו כן 

 ל תחומים ויצירת דרכים חדשות באופן תדיר כדי ללמודצעירים, שכוללת התנסות אקראית במגוון רחב ש בקרב

(Herr-Stephanson, 2013; Ito et al., 2010) המבוגרים ות יותר בקרבצרתפיסות , לעומת (Chambers 

Cantrell & Burns, 2008; Cocea, Hershkovitz & Baker, 2009; Hershkovitz & Nachmias, 2008; 

Hershkovitz et al., 2016; Hsu, Tsai, Chang & Liang, 2017; Livingstone & Sefton-Green, 2016).  באותו

בקרב הני הנוער, ויכולת גמישה  ,פרטיותהאופן, מחקרים מצאו התייחסות רחבה וגמישה יותר למושג ה

אסטרטגיות חדשות לשמירה על  , ולפתח(boyd & Marwick, 2011)מסרים ולפענח לקודד  ויצירתית שלהם

 בקרב פרטיותמושג השל  ות יותרוצר ותקשיח ותתפיסמנגד, נמצאו  .(Marwick & boyd, 2014) ותהפרטי

 .(Tsay-Vogel et al., 2016) להמשיך ולהגדיר אותה לפי המצב הקיים המוכר להםהמבקשים מבוגרים, 

בארגון  תמחקרים הקודמים ותורמהמגמה שנמצאה באת  תמחזק התיאוריה המעוגנת בשדה גםבכך, 

באופן  –הדברים , וכן בחיבור בין החלוקה של הגדרות ותפיסות צרות ורחבות, מול מימוש הזדמנויות וסיכונים

תרומה נוספת שבו אותן הגדרות ותפיסות צרות ורחבות יכולות לסייע במימוש הזדמנויות והימנעות מסיכונים. 

בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים תופסים  של המחקר היא בכך שהיא מבקשת להדגיש לא רק את האופן שבו

ומגדירים את הדברים, אלא גם את האופן שבו הם מסתכלים על ההגדרות והתפיסות של הקבוצות האחרות. 

כך, למשל, ממצאי ראיונות העומק לא דנו רק בכיצד בני הנוער וחלק מהמבוגרים הצעירים מגדירים ותופסים 

הגדרות והתפיסות לבחנו גם כיצד הם תופסים ומגיבים הם  .בצורה רחבה פרקטיקות של איתור וחיפוש מידע

שלבי, שבשלב הראשון זיהה את התמות הבולטות בקרב -של מבוגרים. המחקר עשה זאת באמצעות ניתוח דו

 הקבוצות, ובשלב השני חיפש, באופן נקודתי, כיצד אותן קבוצות מתייחסות לתמות שעלו בקרב קבוצות אחרות. 

חקרים קודמים ניסו להצביע על אותם ניגודים בין מבוגרים וצעירים, בו זמנית, כמו למשל מספר מ

-Schofield) מחקרים שהעלו את התפיסות הרחבות והצרות של שימוש בטלפון הנייד בקרב ילדים והוריהם

Clark, 2013) שיותר , כאשר הצעירים מבקשים להרחיב את התפיסה לגבי השימוש בטלפון הנייד והמרחבים

להם להשתמש בו, לעומת הוריהם שמסתכלים על תפיסה זו של ילדיהם, אך מנסים להגביל אותם, מתוך תפיסה 



239 
 

מחקרים בנושא הערכת מידע הצביעו על הנטייה של בני נוער ומבוגרים צעירים לעשות שימוש  באותו אופן, .צרה

במגוון רחב של קריטריונים להערכת מידע, אל מול המבוגרים, בחלק מהמחקרים הוריהם ובחלק אחר מורים 

ים לאמץ נורמטיבית ודרשו מהצעיר-או בעלי סמכות אחרים, אשר הסתכלו על פרקטיקה זו בצורה שיפוטית

מחקרים שהצביעו על כך שהצעירים מנסים לבסוף,  .(Gasser et al., 2012) הגדרות שמקובלות יותר עליהם

-Kligler) למלא באמצעות בטכנולוגיות מגוון רחב של צרכים בחיי היום יום שלהם, לרבות צרכים השתתפותיים

Vilenchik, Shresthova, Thompson & Zimmerman, 2015; Kligler-Vilenchik, 2013; Jenkins et al., 

2016; Jenkins, Ito & boyd, 2015; Mesch, 2011; Palfrey & Gasser, 2016 ) לעומת המבוגרים, באותם ,

 מחקרים, שביקשו לצמצם את התפקיד של אמצעי תקשורת וטכנולוגיה במימוש אותם צרכים וכן צרכים אחרים

(Muller & Kerbow, 2018). ו, כמו המחקר הנוכחי שתרומתו בארגון וסידור הדברים, הראו גם מחקרים אל

כיצד הקבוצות השונות מנהלות דיאלוג מתמיד אחת עם השניה, צעירים ומבוגרים, כאשר כל אחת מהן מנסה 

להשתמש בהגדרות ובתפיסות שלה, צרות ורחבות, כדי לממש הזדמנויות ולהימנע מסיכונים, להגיע למצבים 

 התפזרות או קיבעון.וסדר מצד שני, ולהימנע ממצבים של  של גמישות מצד אחד

 

 ות על פער הידע והפער הדיגיטלי?כיצד הגדרות ותפיסות צרות ורחבות משפיע

מי שמרוויחים ומי הנוגעים ב, נורמטיבייםפער הדיגיטלי נערך במונחים העיקר הדיון בספרות של פער הידע ו

לדיון  מתהגדרות ותפיסות צרות ורחבות תורההמשגה של או מצטמצמים. שמפסידים, ואיך הפערים מרתחבים 

המחקר והדיון בהגדרות צרות ורחבות אמנם לא מנסה להכריע בשאלות  בתיאוריות פער הידע והפער הדיגיטלי.

הוא מראה שתפיסות הנוגעות להגדרת המידע של התרחבות וצמצום של פער הידע והפער הדיגיטלי, אך זו 

ותהליכי איתור וחיפוש מידע תמיד מתקשרות בתפיסות של סיכויים וסיכונים, ולאלו יש השלכות על כמות 

 . ואיכות המידע של המשתמשים

דיון ללמעשה גם מתקשר  מידע והתנהגות איתור וחיפוש מידעהדיון שנערך בהגדרות צרות ורחבות של  

ראיונות העומק עם בני נוער, מבוגרים צעירים . (Tichenor et al., 1970) מצום של פער הידעבהרחבה ובצ

 ומאידך, תיארו את , איכותי יותר עשוי לתרום להתפתחות הידעמגוון ו מידעעסקו בשאלה כיצד ומבוגרים 

הספרות בנושא פער  .איכותיאו לא מגוון  ומצם, פחותצבעת קבלת מידע מידע, יכולת לפתח החשש מפני פגיעה ב

הידע הצביעה על כך שהגידול בזרימת המידע והפיכתו לנרחב ומהיר יותר העצימה את הדיון בסוגיה וכן את 

 ,.Gaziano, 1983; 1997; Lee & Yang, 2014; Tortoriello et al) פערי הידעההשלכות שלה על היווצרות 
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2012; Valadez et al., 2013) בני לידי ביטוי בשאלת הזרימה מול השליטה במידע, למשל. . סוגיה אשר באה

הנוער והמבוגרים הצעירים ראו בזרימת המידע המתגברת דבר שיכול לסייע להם להפיק עוד ידע טוב ומגוון 

ולפתח קריטריונים  והם סברו כי על מנת להפיק את התועלת המירבית ממנו, יש "לזרום עם המידע", כדבריהם

 עצור ולשלוט עליו. הגביל, ל, שראו בזרימה המהירה של המידע משהו שיש ללעומת המבוגרים ,חדשים לנווט בו

מצד אחד, ניתן לטעון כי בכך שהם "זורמים עם המידע", בני הנוער והמבוגרים הצעירים נהנים יותר 

תפיסתם הצרה שלמעשה בגלל  מבוגריםמעצימים את יכולתם לפתח ידע בהשוואה להמידע ברשת ומגוון מ

יכולות עיבוד מידע מהחשיבות של מתעלמת איננה שלמה, כיוון ש . עם זאת, טענה מן הסוג הזהנשארים מאחור

. כך, טענה (Bonfadelli, 2002; Tichenor et al., 1970) , וההשפעה שלהם על תהליך היווצרות הידעונותש

רים שמבקשת לשלוט במידע, לעצור את הזרימה, היא למעשה נגדית יכולה להיות כי התפיסה הצרה של המבוג

בני הנוער והמבוגרים, אך  הם אומנם לא נחשפים לאותה כמות מידע אליה נחשפיםשל עיבוד, אחד היישומים 

יותר ולהפיק ממנו יותר ידע, הבסיס של השערת פער  ויעילה בצורה טובה ת המידע שכן קיבלומצליחים לעבד א

אמור, המחקר הנוכחי לא ניסה להכריע בסוגיה זו, אלא רק להציג את ההגדרות והתפיסות עם זאת, כהידע. 

 השונות וכיצד הן באות לידי ביטוי.

מדגישות שתי  ההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות שאפיינו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים

ביעו על כך שאוכלוסיות שונות מגיעות למחקרים עכשוויים שהצנקודות נוספות שעלו בספרות. אחת, מתייחסת 

עם ציפיות מוקדמות מהשימוש בטכנולוגיה ובאמצעי התקשורת, מה שמשליך בסופו של דבר גם על פער הידע. 

למשל, במקרה של מהגרים היספנים שניגשו מראש לאמצעי תקשורת מסוג מסוים מתוך ציפייה שאלה יענו 

פער הידע שאפיין אותם  הורחבאו צומצם תאם למקור המידע בהבצורה יותר טובה על הצרכים שלהם, ובכך 

ההגדרות והתפיסות השונות של בני נוער, מבוגרים . (Eastin, Cicchirillo & Mabry, 2015) בנושאים שונים

ציפיות מוקדמות שעולות במחקרים של פער הידע, אשר עשויים להשליך על פער  ןצעירים ובני נוער הם אות

 הידע שלהם.

"פער האמונה". על פי הספרות, השערת פער כ נקודה נוספת נוגעת למה שתואר בספרות של פער הידע

שנגזרת מפער הידע, מציעה שמערכת האמונות של אדם, שהינה סובייקטיבית ומושפעת משורה של  ,האמונה

מאפייני זהות שהוא מחזיק )עמדה פוליטית, מגדר, מצב סוציואקונומי ועוד( לעיתים משמעותית הרבה יותר 

. על אף שהשערת פער האמונה (Hindman 2009; 2012; Veenstra et al., 2014) ממה הוא יודע או לא יודע

הדיון  - ר האיכותנינחקרה בעיקר בהקשרה הפוליטי, היא ניתנת לתרגום גם למטרה המרכזית של המחק
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, ובאופן ספציפי יותר את בהגדרות ובתפיסות ובאופן שהן משמשות למימוש הזדמנויות והימנעות מסיכונים

במקרה של המחקר הנוכחי, לא היה מדובר הדרך שבה בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים ניגשים למידע. 

בה, כמו במחקרים השונים של השערת פער האמונה. באמונות ספציפיות בנושאים של פוליטיקה, בריאות או סבי

לא תמיד ניתנות לבדיקה והפרכה, של האופן שבו יש עם זאת, היה מדובר במערכת של אמונות, סובייקטיביות, 

 לראות מידע ולגשת אליו, כדי להפיק תועלת )הזדמנויות(, מצד אחד, ולהימנע מהנזק )סיכונים(, מן הצד השני.

שהאמונות, או התפיסות, יכולות להשפיע על האופן שבו משתמשים מחפשים מידע בצורה  הטענה המרכזית היא

חזקה יותר מאשר גורמים נוספים. אפילו יותר ממיומנות החיפוש. כך, למשל, אם בני הנוער מאמינים ששימוש 

ום להם לחפש תפיסה רחבה, תגר –בסט כלים משתנה מביא אותם למידע טוב יותר, אז אמונה זו, או ליתר דיוק 

מידע בצורה מסוימת שתשים דגש על תפיסה זו. הרבה יותר מאשר המיומנות או היכולת שלהם לבצע את 

החיפוש. דוגמה נגדית יכולה להיות לגבי מבוגרים, שהתפיסה הצרה שלהם שיש להעריך מידע לפי מספר 

ר וחיפוש המידע שלהם קריטריונים מצומצם וממוקד תשחק תפקיד הרבה יותר משמעותי בהתנהגות איתו

 מאשר עצם היכולת או אי היכולת לזהות מרכיבים נוספים בתהליך הערכת המידע.

הדיון בפער האמונה, בהקשר של ההגדרות והתפיסות והאופן שבו הן מסייעות במימוש הזדמנויות 

הדיגיטלי מסדר ראשון, זה בעוד שהפער וניצול סיכונים, מחבר את הדיון בין פער הידע לפער הדיגיטלי. 

שמתמקד בגישה ותשתיות, לא רלוונטי לנושא ההגדרות והתפיסות, הוא מתקשר בצורה ישירה לפער דיגיטלי 

מסדר שני, זה שאחד המאפיינים שלו הוא אמונות ותפיסות כלפי הטכנולוגיה, וכתוצאה מכך הדרכים שבהן 

ההבדל היחיד בין הדיון שהמחקר האיכותני . (Hargittai, 2002; Norris, 2001) קבוצות שונות משתמשות בה

ניסה לעשות באמצעות ראיונות העומק עם בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, לבין הספרות בנושא פער 

דיגיטלי מסדר שני, היא שהמחקר לא דן בהגדרות ובתפיסות במונחים של טוב ורע, אלא רק במונחים של מימוש 

סיכונים, בעוד שהספרות בנושא הפער הדיגיטלי מסדר שני מבקשת לראות בכך כמשהו הזדמנויות והימנעות מ

 שקבוצה אחת מרוויחה ממנו, בעוד השניה מפסידה.

לבסוף, ממצאי ראיונות העומק וההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות פותחות גם את הדיון בפער 

השאלה שעולה הדיגיטלי מסדר שלישי, זה ששם את הדגש על תרגום השימוש בטכנולוגיות לסוגיות של כוח. 

יות מתורגמות היא האם ההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות שהציגו המרואיינים בראיונות העומק יכולות לה

? האם העובדה שבני נוער מחפשים יותר מידע בזמן נתון ומעדיפים אתרים פופולריים וגלובליים לסוגיות של כוח

-Schiller, 1992; Segev, Ahituv & Barzilai) אמריקניזציה כמו סוגיותיותר ממבוגרים יכול להשליך על 
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Nahon, 2014) מנועי החיפוש, או תפקידם של (Segev, 2008; 2010)  בהעצמת הפערים הדיגיטליים בין דורות

 ותרבויות?

מחקרים שיצאו מתוך נקודת המבט של הסדר השלישי הניחו שגם בקרב משתמשים שיש להם גישה 

בלתי מוגבלת לטכנולוגיות מידע ותקשורת, עם איכות תשתית מעולה, ועם מיומנויות גבוהות, עדיין יכולים 

(. אותם פערים יכולים להיות תוצאה של בחירה של כלים מסוימים על פני Ragnedda, 2017) להימצא פערים

כלים אחרים, כפי שעלה בראיונות העומק שזו אחת ההשלכות של הגדרות ותפיסות צרות ורחבות כדי לממש 

רה ארכיטקטובתלויים גם בנוסף, הפערים הללו לפי הספרות את אותן הזדמנויות ולהימנע מהסיכונים. 

 Sternאלגוריתמים שלפיהם אותם כלים עובדים, באופן שיגרום לתוצאות שונות של השימוש באותם כלים )בו

et al., 2009; van Deursen et al., 2014).  עלתה בראיונות העומק, בעיקר בקרב בני הנוער והמבוגרים  זוסוגיה

וב אחרי האלגוריתם ולפעול בהתאם הצעירים שטענו כחלק מתפיסת הזרימה עם המידע, עד כמה חשוב לעק

 .לארכיטקטורה של הטכנולוגיה, כדי להגיע למידע טוב יותר

הפער הדיגיטלי מסדר השני  לדיון על המוצע במחקר הנוכחי מתקשרמודל הניתן לתאר את האופן שבו 

מצב , ה7 (. כפי שניתן לראות מתרשים2015) van Deursen & Helpser כחלק ממודל רחב יותר שהוצע על ידי

על המשאבים הטכנולוגיים, החברתיים, התרבותיים והנורמטיביים  פיעהשל המרואיינים מש אקונומיסוציוה

שלהם, כפי שנדון בהרחבה בסקירת הספרות בנושא הפער הדיגיטלי וצעירּות דיגיטלית, ואלה בתורם קובעים 

ציפיות אלה משפיעות על התפיסות  את הציפיות המוקדמות שעמן הם מגיעים לתהליך איתור וחיפוש המידע.

הצרות והרחבות, והאופן שבו הן מממשות את ההזדמנויות ומונעות את הסיכונים, ובכך יוצרות את המצבים 

 יסוג ועלמקוון, המידע האיתור וחיפוש  אלו בתורם משפיעים על תהליך .של גמישות, סדר, התפזרות וקיבעון

על  כמו גם, משפיע מחדש על המשאבים של הקבוצותלבסוף המידע שהצטבר  .נחשפים אליו המתמשיםהידע ש

 .על האופן שבו הם חולקים חוויות תרבותיות ומפתחים נורמותו הידע הטכנולוגי
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 למחקר הנוכחי. van Deursen & Helpser (2015). התאמת המודל של 7 תרשים

                                                       

 

 

 

 

 

 

 הגדרות של מידע בעיני המשתתפים הצעירים והמבוגרים

לספרות בתחום הצעירּות הדיגיטלית בכלל, ובדיון בהגדרות ובתפיסות צרות לאחר הדיון בתרומת המחקר 

ורחבות וכן בהזדמנויות ובסיכונים, בפרט, ייערך בשלב הבא דיון בארבעת הנושאים שעלו בראיונות העומק. 

העלו ראיונות העומק הנושא הראשון שעלה הוא האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מגדירים מידע. 

שבני הנוער הגדירו מידע בצורה צרה, כזו שמסתכלת על מידע באמצעות הצרכים שלהם. בנוסף, מידע היה 

, אך לא רק, והם הגדירו מידע גם ככזה שמופיע בסביבת הפנאי וכן מקושר באופן חזק לסביבת בית הספר

היו אלה המבוגרים שהחזיקו בסביבות נוספת, כל עוד הם מזהים את הצורך שהוא עונה עליו. מן הצד השני, 

בהגדרה רחבה, ובדומה להגדרה הרחבה של פוליטיקה, הגדירו מידע כ"הכל", גם מצבים שבהם הם נתקלים בו 

בין בני הנוער למבוגרים, נמצאו בטווח, המבוגרים הצעירים ההגדרות של בצורה מקרית וללא כוונה מראש. 

 הנוער ואחרים מחזיקים בהגדרה רחבה שדומה למבוגרים.כאשר חלקם מחזיקים בהגדרה צרה שדומה לבני 

בספרות עלה כי קיימת מחלוקת בין חוקרים לגבי הצורך להגדיר מידע או להשתמש בהגדרה שעולה מן  

בפער עם זאת, ניתן היה לראות . (Floridi, 2011; 2013) המשתתפים בהתאם לגישה שנקט המחקר האיכותני

בני נוער מן הצד השני, כאשר המבוגרים הצעירים מתחלקים בין שני הצדדים, שנוצר בין מבוגרים מצד אחד ו

משאבים: טכנולוגיים, חברתיים,  ציפיות מוקדמות 
 תרבותיים, נורמטיביים

 סוציודמוגרפיה
השלכות לא מקוונות של 
 איתור וחיפוש מידע מקוון

 

   
 



244 
 

עובדה שסביבת המידע העיקרית בני הנוער, מעצם הבספרות קיים הלכה למעשה גם בשטח.  המתוארכי הוויכוח 

ו הם ניסלקבוע גבולות ברורים. ו באופן צר יצאו למעשה מתוך גישה שמבקשת להגדירעבורם קשורה ללימודים, 

בדומה לגישה בספרות שמבקשת  –מידע ומה לא, באילו סביבות הוא קיים ובאילו לא נחשב למה להבדיל בין 

מנגד, ההגדרה הרחבה של מבוגרים מתאימה דווקא לגישה למטה בצורה ברורה. -להגדיר מידע מלמעלה

 . שמציעה שלא להגדיר מידע, ולתת מקום לכל ההגדרות השונות שקיימות בעיני המשתמשים

לצד הדיון בספרות על ההגדרה של מידע, עלתה השאלה מה מידע צריך להכיל, על מנת להיחשב כמידע,  

ניתן לזהות חלק מן הגורמים שהעלו כרלוונטיים . (Case & Given, 2016) מהספרותכאשר חמישה גורמים עלו 

הראשון, או ליתר דיוק השאלה הראשונה, היה הרלוונטי הגורם לדיון בבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. 

כפי או שמידע יכול להיות מוגדר ככזה, גם ללא שתהיה לו תועלת למשתמשים.  אם מידע צריך להיות מועיל

י ההגדרה של בני הנוער, וחלק מן המבוגרים הצעירים, מידע חייב להיות מועיל, שכן שעלה מראיונות העומק, לפ

עלו מנגד, בקרב המבוגרים, הוא הוגדר לפי הצרכים שהם זיהו, שקשורים במידע, והתועלות שהוא מעניק להם. 

בראיונות  מספר סיטואציות שבהן מידע כלל לא חייב להיות מועיל, ואפילו להפך. מידע הועלה פעמים רבות

העומק גם ככזה שמציף רגשות שליליים וגורם לתחושה של חוסר תועלת, אך עדיין הוגדר על ידם, כחלק 

 מההגדרה הרחבה, ככזה.

שאלה רלוונטית נוספת בהגדרות של מידע שעלתה בספרות וגם בראיונות העומק נוגעת להאם מידע  

שאלה אם מידע צריך להיות אמיתי או שגם שקר, כדי להיחשב ככזה. בספרות עלתה הכלשהי אמת לשקף צריך 

אינפורמציה( נחשב מידע. בעוד שחלק מן החוקרים טענו -ובין אם בשוגג )מיס אינפורמציה(-בין אם מכוון )דיס

 ;Dretske, 1981) שמידע חייב לכלול רק טענות אמיתיות, יש שהרחיבו את היריעה גם לגבי מידע שאינו אמת

1983; Budd, 2011; Floridi, 2005) . בעוד שהנושא של אמת לא עלה בהגדרות של מידע של שלוש הקבוצות

, כאשר אחת מהסוגיות שדנו בהם המרואיינים היא המידע הנוגע לאיכות, משיקבמחקר האיכותני, עלה נושא 

רחבות, בין אם כחלק מההגדרות והתפיסות הצרות או כחלק מההגדרות והתפיסות הסוגיית האמת והדיוק. 

הזדמנות אחת משותפת שגם בני נוער, גם מבוגרים צעירים וגם מבוגרים ניסו לממש היא למידע טוב יותר, 

ניתן אם כך, לראות, כי לתפיסתם של שלוש הקבוצות, מידע יכול להיחשב אמיתי יותר, נכון יותר ומועיל יותר. 

המכוון או בשוגג, מן ההגדרה של מידע  ככזה גם אם הוא לא אמת. אף אחד מהקבוצות לא הוציאה את השקר,

וגם המידע השקרי נחשב כמידע עבור כלל המרואיינים בראיונות העומק. ההבדל שהם עשו, לא נגע לאמיתות 

הם גם לא ביטאו הבדל כזה בצורה דיכוטומית )של מידע אמיתי מול שיקרי(, אלא על ציר  המידע, אלא לטיבו.

 ות.המשכי של מידע איכותי יותר או פח
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האופן שבו הגדרת המידע של המרואיינים הלכה והתפתחה עם הגיל, כאשר בני נוער הגדירו באותו  

. גיל המשתתפים, כך גם ההגדרה הלכה והתרחבה וכללה יותר מרכיבים להעאותה בצורה מאוד צרה וככל ש

גדלו, כך הגדרת , שמצא כי ככל שהמשתתפים Shenton (2002) תומכת בממצאים שעלו במחקר של מגמה זו

Shenton & Johnson (2008 )הממצאים אף מוסיפים לטענותיהם של המידע שלהם הפכה להיות מורכבת יותר. 

בדבר ההטרוגניות בתפיסת המידע, בכך שהם מדגישים את האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 

 תפסו מידע בדרכים שונות. 

 

 שבין סט כלים משתנה לקבוע הפערים

לשימוש  ותהנושא השני שעלה מראיונות העומק, לאחר ההגדרות של מידע, נגע לתפיסות הצרות והרחבות שנוגע

בסט כלים כדי לאתר ולחפש מידע. גם במקרה הזה, בני נוער ומבוגרים צעירים החזיקו בתפיסות הפוכות, כאשר 

המבוגרים הצעירים נמצאים באמצע ומתחלקים בין שתי הקבוצות. הפעם, כאמור, היו אלה בני הנוער שהחזיקו 

אותם לכל נושא, והם אף לא הרגישו חובה  בתפיסה רחבה. לתפיסתם, כל כלי וכל מקור מידע היה יכול לשמש

להשתמש בכלים קבועים למשימות ונושאים קבועים. מבוגרים, מנגד, הרגישו צורך להיות יותר תבניתיים וצרים 

גם כל חיפוש בתפיסה שלהם. לכל כלי או מקור היה טווח של משימות שאליהם הוא מתאים, ולטענתם, כך 

 צעות כלים ששייכים לאותו נושא.בנושא מסוים היה צריך להיערך באמ

ראשית, המחקרים בנושא ניתן להסביר ממצאים אלו באמצעות מספר טענות אשר הועלו בספרות.  

נוטים לעשות שימוש במגוון רחב  יםמבוגרים מול צעירים הראו כי האחרונהתנהגות איתור וחיפוש מידע של 

. גם אם (Gasser et al., 2012; Gray, 2009; Mehra & Braquet, 2006) יותר של כלים כדי לאתר ולחפש מידע

המבוגרים היו מחפשים מידע במגוון רחב של כלים ומקורות, המחקרים העידו כי בני נוער ומבוגרים צעירים 

אחר מגוון ועושר הגדול  פושרות. סיבה אחת שהוזכרה היא פשוט החיגדול יותר של מקו מספרנוטים לפנות ל

. (Palfrey & Gasser, 2016) יותר של אמצעים דיגיטליים שנמצאים בסביבה של בני נוער ומבוגרים צעירים

במקרה כזה, אם הסביבה יותר מגוונת מלכתחילה, כך גם האפשרויות לעשות שימוש ביותר כלים, או ביותר 

 ים של כלים, גדל. מקבצים שונ

בספרות דווקא כנקודה שלילית. הטענה לעיתים מנגד, השימוש במגוון רחב יותר של כלים לעיתים הוצג  

הסיבה שצעירים, בדגש על בני נוער, משתמשים במגוון רחב יותר של כלים היתה היעדר שעלתה היתה כי 

 ,Druin et al., 2009; Gasser et al., 2012; Guinee, Eagleton & Hall) מיומנויות וניסיון באיתור וחיפוש מידע

לחיפושים ניווטיים, במצבים שהם  ל בני נוערמעבר שהשימוש במגוון כלים ושיטות מתבטא גם ב. (2003
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עם גורמים אנושיים  ץלהתייעבצורך או  ,מתקשים להמשיג את נושא החיפוש שלהם באמצעות מילות חיפוש

 ,Druin et al., 2009; Beheshti, Bilal, Druin, & Large) מרגישים בנוח עם המקורות המקוונים כאשר הם לא

2010; Dhillon, 2007) . ,הדבר בא לידי ביטוי גם במודל איתור וחיפוש המידע ששם דגש על ילדים ובני נוער

בסס, טען כי היעדר הניסיון והדגיש את הפער בין רצוי למצוי. מודל זה, וכן הבסיס התיאורטי שעליו הוא הת

כמו של של ילדים ובני נוער מושתת על כך שזיכרון העבודה והתפיסה הקוגניטיבית שלהם עדיין לא בשלים, 

המבוגרים, מה שמוביל אותם הרבה פעמים לנסות מגוון רחב של אסטרטגיות בתהליך איתור וחיפוש המידע, 

 ,Byrnes & Bernacki, 2012; Rowlands et al., 2008; Shanton & Hay-Gibson) כדי להתמודד עם קשיים אלו

2011) . 

התרומה של המחקר לספרות בהיבט של ניתוח התפיסה של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, בכל  

, היא בהסבר שסיפקו המרואיינים לסיבות שבגינן הם עושים שימוש בסט הנוגע לשימוש שלהם בסט הכלים

עבור בני הנוער, השימוש בסט כלים משתנה כלל לא היה תוצאה של מגוון טכנולוגי רחב כלים משתנה או קבוע. 

 אמונה כי כך ניתן יהיה להגיע למידע טוב – אמונותיותר או חוסר מיומנות, אלא דווקא הושתת על מערכת של 

יותר. אמונה כי הגיוון במקורות המידע יפתח אותם למידע נרחב ומגוון יותר. אמונה כי שימוש במקורות מידע 

מבוגרים, מנגד, דווקא כן ניסו קבועים עשוי להוביל לקיבעון ולמצב הפוך מהפתיחות שהם ניסו להשיג ועוד. 

ל, עם הניסיון שלהם לגבי מהם כלים . הם תלו זאת, למשלניסיוןלקשר בין תפיסת השימוש שלהם בסט קבוע 

ועל סמך  –טובים ולא טובים, מה מבזבז את הזמן ומה לא ומה, בסופו של דבר, מוביל אותם למידע טוב יותר 

 תובנות אלו, ביססו את הבחירות שלהם. 

 

 המתח שבין הרצון לזרום עם המידע לבין הרצון לשלוט בו

לזרום עם " תח שבין הרצון של בני הנוער והמבוגרים הצעיריםשעלה בראיונות העומק נגע למהנושא השלישי 

הביעו את התפיסה הרחבה  מול הצורך והרצון של המבוגרים לשלוט בו. בני הנוער והמבוגרים הצעירים "המידע

מידע הוא דבר שאין להגביל אותו וצריך לזרום אותו. אותה זרימה באה לידי ביטוי ברצון שלהם שלהם כי 

למקורות מידע עם מינימום של סינון, לעקוב אחרי הארכיטקטורה של האתר )כגון כניסה לאתרים להיכנס 

האלגוריתם )כמו להיכנס להתראה על ידי , להיות מובלים שמופיעים ראשון בעמודי התוצאות של מנוע החיפוש(

דגישו את הצורך ועוד. מנגד, המבוגרים ה בטלפון הנייד מיד כשהיא מתקבלת כדי לא לפספס מידע חשוב(
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בשליטה על המידע ובכך צמצמו את התפיסה של זרימת המידע, לכדי מצבים שבהם נוח להם לצרוך את המידע, 

 לקבל את ההחלטה איזה מידע לצרוך, באיזו צורה ומתי ועוד.

תובנות אלו מדגישות מספר נקודות חשובות בתפיסות של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. ראשית,  

ל הנוגע לבני נוער ולמבוגרים צעירים, שהחזיקו בתפיסת הזרימה עם המידע, היא מדגישה את הכוח, אשר בכ

. מדובר כחלק (Segev, 2010) עוד צפוי להעצים בהמשך, של ארכיטקטורות של אתרים ואלגוריתמים ממוחשבים

אוטומטיים -דע ממוכניםאת הדגש על מקורות מידע אנושיים, עבר למקורות מי מהמשינוי התפיסה שבעבר ש

האופן שבו מסודרות תוצאות  –וכיום נשלט על ידי אותם אלגוריתמים ממוחשבים וארכיטקטורות של אתרים 

המידע שמופיע בכותרות הראשיות והמובלטות באתרים, המקומות שבהם מופיע המידע החיפוש בגוגל, 

מקורות אנושיים )כמו למשל הבחירה למקם  על ידי נעשיםבאתרים השונים ועוד. כל אלו, אשר בחלק מהמקרים 

כותרת ראשית באתר, שהינה החלטה של עורך אנושי(, בסופו של דבר מתקבלים על ידי בני הנוער והמבוגרים 

 .קובעות את טיב ואיכות המידעשכסממנים או היוריסטיקות  הצעירים

, תם להעריך את טיב המידעהתלות של צעירים באלגוריתם מחלישה את יכולמצד אחד, ניתן לטעון כי  

שכן היא מורידה את השיקול האנושי בקבלת ההחלטה לאיזה מידע להיכנס ומתי )שליטה(. טענה זו נתמכה על 

ידי מספר מקורות בספרות, אשר הביעו חשש מהמונופוליזציה של האלגוריתמים והאופן שבו הם מנתבים את 

 ,Segevנטרסים כלכליים, פוליטיים, מסחריים ועוד )שלו, אלא באופן שמשקף אי האיכותהמידע לא על ידי 

2008; 2010 .) 

התפתחות האלגוריתם לכיוון של בינה מלאכותית והתאמה המבוססת העדפות אישיות מנגד, 

(, שגורסת, בהקשר של איתור Surowiecky, 2005) מביאה לידי ביטוי את התפיסה של חכמת ההמון וקבוצתיות

אלגוריתמים שנשענים על מכלול הפעולות שביצעו לפני זה מספר גדול של גולשים, בסופו של וחיפוש מידע, כי 

במסגרת הזרימה אחר המידע, היה לגולשים כך, למשל,  דבר יהיו טובים יותר ויעניקו תשובות טובות יותר.

לאריות הצעירים יותר קל לבחור בתוצאות המוקדמות במנועי החיפוש מתוך תפיסה כי הן משקפות פופו

ושביעות רצון של גולשים קודמים שנכנסו לתוצאות האלה בחיפושים דומים. לתפיסתם, זו היתה דרך לזרום 

עם המידע ועם האלגוריתם וכך להגיע למידע טוב יותר. זאת בהשוואה למבוגרים שהיה להם קשה עם התפיסה 

רגישו את הצורך לבחון כל יחידת הזאת, שנתפסה בעיניהם במסכנת ועלולה להוביל להתפזרות. הם, מנגד, ה

  מידע באופן עצמאי ומנותק ממה שאולי הוביל אותה למיקום גבוה יותר בתוצאות.
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 מעבר מהערכת אמינות וסמכות להערכה של איכות

לבסוף, הנושא המרכזי הרביעי שעלה בראיונות העומק נגע להערכת המידע. שם, התפיסות של בני נוער ומבוגרים 

המבוגרים, שייצגו את וגרים התייחסו לאופן שבו מעריכים את המידע בצורה הטובה ביותר. צעירים מול מב

התפיסה הצרה, התכנסו סביב קריטריונים של אמינות וסמכות, בעוד שבני הנוער והמבוגרים הצעירים, אשר 

של הערכת  לא ויתרו על קריטריונים של אמינות וסמכות, נקטו בגישה של קריטריונים רבים ובלתי קבועים

המידע, ובאופן אשר לא יוצר היררכיה בתוך הקריטריונים. קרי, אמינות וסמכות בהחלט היו קריטריונים שהם 

 היקף החומר שבו ועוד., עשו בהם שימוש, אבל לאו דווקא לפני קריטריונים אחרים, כמו הנראות של האתר

התפיסה הצרה של המבוגרים, משקפת את התפיסה הרחבה של בני הנוער והמבוגרים הצעירים, מול  

כינו כמעבר מאמינות להערכה של איכות המידע. הספרות העלתה כי כיום, המסגרת  Gasser et al. (2012)-מה ש

שבאמצעותה צעירים נוטים להעריך מידע, היא כזו של ניסיון להעריך את טיבו, ולא רק את אמינותו. המידע, 

ל שורה של קריטריונים, שכל אחד מהם מעניק לו מעין ציון של איכות, כאשר כך לפי מסגרת זו, עובר הערכה ש

אמינות וסמכות הם רק חלק מהמרכיבים. בסופו של דבר, המידע נשפט לפי הציון הכללי של האיכות, גם אם 

 בסופו של דבר לא ניתן היה להעריך את אמינותו, או שבדירוג האמינות הוא קיבל הערכה נמוכה יחסית. 

בר בתובנה חשובה שעולה מהמחקר, שכן היא מאפשרת לסווג את האופן שבו בני נוער, מבוגרים ומד 

צעירים ומבוגרים תופסים את הערכת המידע באמצעות שתי גישות. אחת, היא גישה יותר איכותנית, כמו למשל 

רכת אמינות זו של המבוגרים, שמבקשת לשמור על הקריטריונים הקיימים והמוכרים ולבצע באמצעותם הע

כך,  וסמכות של המידע. הערכה זו אינה מספרית, אלא עומדת על טיב המידע, איכותו, תרומתו למשתמש ועוד.

וגזירה מכך  למשל, הדוגמאות שעלו בראיונות של כתבות מאתרי חדשות שנשפטות על סמך היכרות עם הכתב

יותר כמותית. ים ובני הנוער נטתה להיות מנגד, ההערכה של המבוגרים הצעיר של איכות המידע שמופיע בכתבה.

היא שמה דגש על מספר של קריטריונים. כך, למשל, אם מידע עונה על יותר קריטריונים של איכות, הוא נתפס 

כדוגמה נגדית לכתבה, בני נוער, אם לא היו מכירים  כאיכותי יותר, מאשר מידע אחר שענה על פחות קריטריונים.

, היו מנסים לבחון את היקף החומר, עיצוב האתר, המגוון האחר שקיים בו וככל את המקור שכתב את המידע

שיהיו יותר קריטריונים שייתפסו בעיניהם כטובים, כך גם המידע שאותו הם מבקשים לצרוך ייתפס בעיניהם 

 כאיכותי יותר.

, וכן הציפיות התובנה לגבי ההבדלים באופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מעריכים מידע 

שלהם לגבי ההזדמנויות והסיכונים שהם יכולים להפיק או להפסיד מכך, מסייעת גם להבין את המורכבות 

 םדורשים מה , כפי שהציגו המרואיינים המבוגרים,הנדרשת מהם להערכת מידע. שיפוטים של אמינות וסמכות



249 
 

ומוסמך/לא מוסמך. לעומת זאת, כל אותם , וכך, גם לסווג אותו כאמין/לא אמין לזהות את המקור של המידע

למעשה מהם הערכת איכות המידע, דורשים תהליך חלק משמנו המרואיינים הצעירים כקריטריונים חדשים 

של חיפוש אותם קריטריונים, שאינם קבועים, שיפוט המידע לפי אותם קריטריונים, חיבורם  –עבודה רבה יותר 

יחד וכן קבלת החלטה לגבי איכות המידע, כתוצאה מכך. מדובר בפעולה שהלכה למעשה היא יותר מורכבת. 

כות אמינות וסמ מצבים רבים בהםמצד אחד, על פי הספרות, היא עשויה לסייע למשתמשים להתמודד עם 

הטענה  בספרות עלתה. מצד שני, (Gasser et al., 2012) כמו למשל כשהמקור לא ידוע ,לא ברורה המידע

 (Byrnes & Bernacki, 2012) שלצעירים יש פחות יכולות קוגניטיביות ויכולות עיבוד מידע מאשר המבוגרים

נה להעריך מידע היא למעשה הדבר מעלה למעשה את השאלה הבאה: אם הצעירים יותר תופסים כי הדרך הנכו

האם הם  –דרך שדורשת יותר נתונים, עיבוד מידע מורכב יותר ולמעשה גם יכולות קוגניטיביות מורכבות יותר 

באמת מועילים לעצמם או שמא פועלים בדרך שבה הערכת המידע שלהם תהיה פחות טובה, לאור הממצאים 

טענה זו, כי הצעירים פועלים בדרך אשר הופכת את  בספרות הנוגעים להתפתחות קוגניטיבית? גם אם נקבל

תהליך הערכת המידע למורכב יותר מאשר המבוגרים, יש בכך מקום לאופטימיות. גם אם כעת, יכולות עיבוד 

המידע שלהם מוגבלות בהשוואה למבוגרים, מה שבעצם גורם לתהליך המורכב שהם עוברים בהערכת המידע 

דיין בתהליך מורכב יותר, וייתכן שאף יעיל יותר. על כן, אם יתמידו להעריך לא להשיג את מטרותיו, מדובר ע

שיטה זו של הערכת המידע  מידע באופן זה, לצד ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם ושיפור המיומנויות, בעתיד

 עשויה להניב להם מידע טוב יותר, ובכך, התפיסה הרחבה שלהם אכן תסייע להם לקבל תוצאות טובות יותר

(Shanton & Hay-Gibson, 2011).  למשל, אם כיום הערכת מידע שמבוססת על מספר רב של קריטריונים, כגון

היקף המידע באתר, אלמנטים מולטימדים שמופיעים או לא מופיעים בו, אופן עיצוב האתר ועוד, מעמיסה על 

פשר להם להעריך יותר מדי הצעירים מעבר ליכולת הקוגניטיבית שלהם, בהמשך, כשיכולת זו תתפתח, היא תא

 בהשוואה למבוגרים שנמנעים כיום משימוש בקריטריונים נוספים כמו אלה שהוזכרו.

 

 הגדרות צרות ותפיסות רחבות אצל הצעירים, הגדרות רחבות ותפיסות צרות אצל המבוגרים

אחד הממצאים המעניינים שעולים ממודל ההזדמנויות והסיכונים, כפי שניתן היה לראות במחקר האיכותני, 

הוא כי בעוד שבני הנוער וחלק מהמבוגרים הצעירים החזיקו בהגדרות צרות של מידע, התפיסה שלהם לגבי 

חר של המבוגרים הצעירים התהליכים השונים של איתור וחיפוש מידע היתה רחבה. מנגד, המבוגרים וחלקם הא

החזיקו בהגדרות רחבות של מידע, ובמקביל, בתפיסות צרות של התהליכים השונים של איתור וחיפוש מידע. 

 מכאן עולה השאלה האם מדובר בסתירה וכיצד ניתן להסביר את הפער בין ההגדרות לתפיסות. 
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המבוגרים, כפי שצוין, ההגדרה  ניתן לנסות ולהסביר את הפער מחברת בין ההגדרות והתפיסות. אצל 

של מידע היתה רחבה והומשגה כ"המידע הוא הכל". כך, ייתכן, כי ההגדרה הרחבה של מידע חידדה אצלהם 

את הצורך להתמודד עם כמויות גדולות של מידע, הצורך לשלוט עליו, להיות תבניתי, להיצמד לקריטריונים 

הם, כי מידע הוא "הכל". מנגד, אצל בני הנוער וחלק מן קבועים והכל כדי להתמודד עם ההגדרה, שיצאה מ

המבוגרים הצעירים ההגדרה של המידע היתה צרה והיא באה לידי ביטוי דרך זיהוי צרכים, מטרות ויעדים. מה 

 שעשוי היה לעודד את התפיסה הרחבה שדורשת גמישות כדי לקבל מגוון ועושר. 

 Shenton, Nessetות הקיימת. כך, למשל, המחקר של ניתן לנסות ולתמוך בטענה זו באמצעות הספר 

& Hayter (2011 ,אך במקביל ,)"(, אשר הראו כי ילדים צעירים מתקשים מאוד בהמשגה של מידע )"דברים

( לבצע פעולות שונות )כגון ציורים(, עלה מגוון של נקודות מבט 2002) Shentonכאשר התבקשו במחקר נוסף של 

ידע כצורך, מידע כמשהו שנמצא בסביבה, מידע כדבר שעוזר לנו לפתור בעיות ועוד. כך, שונות על מידע, כגון מ

ניתן לראות משני המחקרים הללו כיצד לעיתים הקושי בהגדרה, או במקרה של המחקר האיכותני הגדרה צרה, 

 יכולה להוביל דווקא לצורך להרחיב תפיסות ושימושים כדי לפצות על הקושי להגדיר. 

ההפוכה, כי ההגדרה הרחבה של המבוגרים מובילה לתפיסות הצרות, מתוך מגמה לצמצם גם לטענה 

את המידע שנתפס כרחב, ניתן למצוא אינדיקציות קודמות בספרות. למשל, דווקא מתוך הציפייה של מבוגרים 

ציפו כי  (, הםLivingstone & Sefton-Green, 2016; Muller & Kerbow, 2018כי למידה תהיה דבר רחב יותר )

תהליך הלמידה של הצעירים יתכנס לתוך מבנה צר ותבניתי שממנו הם סברו שירוויחו הרבה יותר. כך גם לגבי 

(, כשדווקא ההכרה של מבוגרים במגוון הרחב של דרכים שבהם מידע הופך לפומבי, Tsay-Vogel, 2016פרטיות )

ואי העלאה של תכנים שהם לא רוצים הוביל אותם לתפיסה צרה של הפרטיות שמשמעותה חסימה מוחלטת 

 שייחשפו לאחרים.

 

 בין המודלים הקיימים מודל ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידע םמיקו

 במסגרת ראיונות העומק של המחקר האיכותני פותח מודל ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות צרות ורחבות

. המודל פותח, כאמור, בשיטה של תיאוריה מעוגנת בשדה, כאשר מרכיביו השונים וכן של איתור וחיפוש מידע

האופן שבו הוא משמש לאיתור וחיפוש מידע נבנו דרך ראיונות העומק עם בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים. 

דלים הקיימים לאיתור וחיפוש מידע, על אף שהמודל שפותח מציע רעיון חדש, יש לנסות ולמקמו בסביבת המו

מציגה  28תוך התמקדות בדרכי הניתוח השונות שהוא מעניק, בדמיון שלו למודלים אחרים וכן בשוני. טבלה 
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סיכום של המודלים המרכזיים שהופיעו בסקירת הספרות ולצדם מודל ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות 

 צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידע.

 . סיכום המודלים המרכזיים עם מודל ההזדמנויות והסיכונים של תפיסות צרות ורחבות של איתור וחיפוש מידע.28טבלה 

המודל של  
 אליס

(Ellis et 
al., 1993) 

שדות 
 ומסלולים

(Johnson 
et al., 
2006) 

תהליך 
חיפוש 
 המידע

(Kuhlthau, 
2004) 

המודל של 
Savolainen 

(2015) 

המודל של 
Shanton & 

Hay-
Gibson 

(2011) 

מודל 
ההזדמנויות 

 והסיכונים 

הקשר 
 המודל

חיפוש מידע 
על ידי אנשי 

 האקדמי

איתור 
וחיפוש 
מידע 

בנושאים 
 רפואיים

 כללי כללי כללי למידה

האוכלוסייה 
שעליה פותח 

 המודל

חוקרים 
במדעים 
מדויקים 

ומדעי 
 החברה

כללי  סטודנטים חולי סרטן
 )בגירים(

ילדים ובני 
 נוער

כללי )השוואה 
 בין קבוצות גיל(

סוג חשיפה 
 למידע

אקטיבית  אקטיבית אקטיבית אקטיבית אקטיבית
 ופסיבית

אקטיבית 
 ופאסיבית

האם מתואר 
 תהליך?

 לא לא לא כן לא כן

האם בר 
 בדיקה?

 כן כן כן כן כן כן

דרך זרימת 
 המידע

 - - - מעגלית - לינארית

מושגים 
 מרכזיים

שדות  -
 ומסלולים

רגשות, 
תהליכים 

 קוגניטיביים

חיפושים 
 יומיומיים

הפער בין 
 רצוי למצוי

הגדרות/תפיסות 
צרות/רחבות, 

הזדמנויות מול 
 סיכונים

ראשית, כפי שניתן לראות מהטבלה, למודל שפותח מספר נקודות דמיון, לצד נקודות שוני, מהמודלים הקיימים. 

בשונה מחלק גדול מהמודלים שנסקרו, מודל ההזדמנויות והסיכונים הוא מודל איתור וחיפוש מידע כללי. הוא 

ננטי מרכזי )כגון קהילה מקצועית לא נחקר בהקשר נושאי מסוים או על קהילה מסוימת שיש לה מאפיין דומי

הדבר מאפשר לבחון אותו ולהשתמש בו גם במקרים נוספים שאינם אלו או לימודית, בדומה למודלים קיימים(. 

המודל גם לא פותח באמצעות התמקדות באוכלוסיה מסוימת ולכן מאפשר שנבדקו במחקר הנוכחי. בנוסף לכך, 

ואה בין אוכלוסיות. המודל פותח, מלכתחילה, כדי להשוות בין הכללה גם למקרים נוספים שבהם נדרשת השו

בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, אך הגישה שלו הינה השוואתית ולא מחייבת רק השוואה גילאית. עם 

זאת, העובדה שהוא פותח באמצעות תיאוריה מעוגנת בשדה שכוללת ראיונות עומק עם מרואיינים ישראלים 

 .לה במישור התרבותי בכל הנוגע להכללתו על תרבויות אחרותעלולה להוות מגב

קריטריונים נוספים להשוואה בין המודל למודלים אחרים נוגעים גם לאופן החשיפה למידע. בעוד  

שהמודלים השונים מתחלקים בין חשיפה אקטיבית )חיפוש מידע במנועי חיפוש, לדוגמה( וחשיפה פסיבית 
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ין שני סוגי )סריקה של אתרים, היתקלות במידע בצורה לא מכוונת(, מודל ההזדמנויות והסיכונים משלב ב

כמו כן, הוא לא מודל אשר מתאר תהליך סדור, עם התחלה וסוף בהכרח, אלא מצב נקודתי. זאת על החשיפה. 

 van Deursen, אשר פיתח את המודל לפי תרשים הזרימה של הפער הדיגיטלי מסדר שלישי של 7אף שבתרשים 

& Helpser (2015 .תואר תהליך מעגלי, אשר כולל את המודל באמצעו ,)מדובר במודל בר בדיקה, שכן בנוסף ,

, ואף חלק מהנחות היסוד בו נבדקו גם במחקר הכמותי ותיאוריה מעוגנת בשדה הוא נבנה תוך חקירה איכותנית

ה ששם דגש על לבסוף, מדובר במודל שאינו לינארי או מעגלי, אלא כזשהמשיך את המחקר האיכותני. 

המשמעות. אותה משמעות באה לידי ביטוי בהגדרות ובתפיסות ובאופן שבו הן עונות על הזדמנויות וסיכונים, 

 כאשר כל אלה, ניתנים לפרשנות ומשמעות של המשתמשים ואינם מתארים מצב אובייקטיבי.

הוא בכלליות שלו. כפי  תיו של המודל, כפי שניתן לראות ממיקומו בין המודלים הקיימים,אחד מיתרונו 

. (Case & Given, 2016) שהעלתה סקירת הספרות, מרבית המודלים, גם אם לא כולם, התפתחו בהקשר מסוים

, (Ellis et al., 1993) חלק בחנו סביבה והקשר ספציפיים של איתור וחיפוש מידע, כמו למשל המודל של אליס

ה ומדעים מדויקים מחפשים מידע לצורך המחקרים אשר התמקד באופן הספציפי שבו חוקרים ממדעי החבר

שהם עורכים. אחרים, למשל, בחנו הקשר פחות ספציפי, כמו מודל השדות והמסלולים שאמנם נבדק על חולי 

. (Johnson et al., 2006) סרטן, אך התייחס לאיתור וחיפוש מידע בנושאים רפואיים ובריאותיים בכלל

את תיאור אותו ההקשר בצורה מדויקת יותר, אך כפי שצוין קודם לכן,  ההקשרים הספציפיים אמנם מאפשרים

הכללתם על הקשרים אחרים הינה מוגבלת. במקרה הנוכחי, מודל ההזדמנויות והסיכונים נותר כללי ולא 

 התמקד בהקשרים ספציפיים של איתור וחיפוש מידע. 

ונות ומגבלות. כך, למשל, ביחס לבחירה בתיאור מודל ובחינתו בהקשר כללי, יש, כמובן, גם חסר 

למודלים אחרים, מודל ההזדמנויות והסיכונים הוא מודל מצומצם יחסית. הוא לא מתאר תהליך, אלא מתמקד 

באופן ספציפי בציפיות שעמם מגיעים המשתמשים אל איתור וחיפוש המידע וכן האופן שבו הם מגדירים את 

חר מכן, כחלק מעיבוד המידע והערכתו. בכך, מאפשר מודל אותו מידע ותופסים את הפעולות שהם מבצעים לא

ההזדמנויות והסיכונים אמנם לתאר פחות מרכיבים בתהליך איתור וחיפוש המידע, אך מנגד, מאפשר להעמיק 

 בהם וכן להכלילם על מגוון רחב של סיטואציות.

רות ההשוואה שלו בין יתרון נוסף של המודל, כפי שעולה ממיקומו בין המודלים האחרים, נוגע לאפש 

-Shanton & Hayהמודל של מרבית המודלים שנסקרו, לא ערכו כל השוואה בין אוכלוסיות, למעט אוכלוסיות. 

Gibson (2011)  ,שהיה בו מימד השוואתי, שהשוואה בין קבוצות גיל שונות של ילדים ובני נוער. על אף שבמקור

הרי שכלליות  –נחקר מודל ההזדמנויות והסיכונים על אוכלוסיה של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים 
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יתן למעשה לבצע האוכלוסיה, וכך שהיא נעדרת מאפיין נושאי משותף )כמו למשל חולי סרטן וחוקרים(, נ

קבוצות רבות אחרות של האוכלוסיה, ללא קשר למשתנה הגיל. כך, ניתן לבחון באופן באמצעותו השוואות בין 

כללי סוגי הגדרות ותפיסות ואת האופן שבו הן נתפסות כמסייעות לממש הזדמנויות ולהימנע מסיכונים. יחד 

 וואות בלבד.עם זאת, מודל ההזדמנויות והסיכונים מוגבל, כאמור, להש

בנוסף לאמור לעיל, המודל חולק מספר נקודות דמיון עם מודלים קיימים. כך, למשל, הוא דומה למודל  

, בכך שהמוטיבציה הראשונית שלו מתמקדת, גם אם לא רק, בבני נוער. Shanton & Hay-Gibson (2011)של 

תפתחותית של היכולות הקוגניטיביות גיבסון עשה זאת מתוך תפיסה ה-עם זאת, בעוד שהמודל של שנטון והיי

של ילדים ובני נוער, מודל ההזדמנויות והסיכונים ביקש, כאמור, להימנע מכך. נקודת דמיון נוספת נוגעת למודל 

מודל ההזדמנויות מתעניין בציפיות והתפיסות שאיתם מגיעים  .(Johnson et al., 2006) השדות והמסלולים

וש המידע, בדומה למודל השדות והמסלולים שמתעניין במוטיבציות המשתמשים אל תהליך איתור וחיפ

מודל Khulthau (2004 ,)המוקדמות שלהם לאיתור וחיפוש המידע. באשר למודל תהליך חיפוש המידע של 

ההזדמנויות והסיכונים אמנם שונה בתהליך, אך דומה בשלבים הקוגניטיביים והרגשיים שעליהם קולת'או שמה 

הנוכחי באים לידי ביטוי באמצעות תפיסות )שניתן לחבר אותם לקוגניציה( וההתייחסות  דגש, אשר במודל

, שמדבר על השפעות תרבותיות על Savolainen (2015)נקודת דמיון אחרונה משיקה למודל של לרגשות. לבסוף, 

תרבותי, על הרקע תהליך איתור וחיפוש המידע, כאשר במודל ההזדמנויות והסיכונים ניתן דגש, אשר חלקו גם 

 שממנו מגיעים המשתמשים.

 

 בחינה חלקית של הנחות היסוד של המודל באמצעות המחקר הכמותי

המחקר האיכותני התמקד בשלב שלפני איתור וחיפוש המידע, השלב שבו המשתמשים מגיעים עם הציפיות 

ההזדמנויות השונות המוקדמות שלהם, ההגדרות והתפיסות הצרות והרחבות ומבקשים באמצעותן לנצל את 

התמקד המחקר הכמותי  .)כמו למשל למידע טוב יותר( ולהימנע מהסיכונים )כמו למשל במקרה של בזבוז זמן(

משליכות על המידע הן האופן שבו אסטרטגיות חיפוש ואיתור המידע בפועל ו – ניםהאחרו יםשלבב

 ליו.שהמשתמשים יכולים להיות חשופים אליו ולא יכולים להיות חשופים א

, על ידי השלבים השונים , המדגיש זאת8ניתן לראות את החיבור בין שני המחקרים באמצעות תרשים  

 . שהעלו בשני המחקרים, האיכותני והכמותי
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 החיבור בין המחקר האיכותני למחקר הכמותי.. 8תרשים 

                          

  

ניתן לראות כי בשלב הראשון, המשתמשים מגיעים עם הציפיות המוקדמות שלהם, מה שמוביל אותם 

לפתח הגדרות ותפיסות צרות ורחבות, כדי לממש הזדמנויות ולהימנע מסיכונים. זהו היה המחקר האיכותני. 

תופסים ומגדירים מידע ואיתור וחיפוש מידע משפיע על אסטרטגיות איתור בהמשך, האופן שבו המשתמשים 

שנועדו לענות על אותן תפיסות, לממש את אותן הזדמנויות ולהימנע מאותם סיכונים.  –וחיפוש המידע שלהם 

 לבסוף, אסטרטגיות אלו של המשתמשים משליכות על סביבת המידע, שזהו היה המוקד של המחקר הכמותי.

מותי, בשלב הראשון שלו, ביקש לבחון את התיאוריה המעוגנת בשדה שעלתה במסגרת הכהמחקר 

המחקר האיכותני, כחלק ממודל הזדמנויות והסיכונים. שלוש השערות מחקר נבחנו לצורך כך. עם זאת, מאחר 

 שהמודל מושתת, בעיקרו, על תפיסות והגדרות של משתנים, שהן סובייקטיביות, היתה הבדיקה הכמותית

כמו כן,  חלקית בלבד והיא בחנה אסטרטגיות אפשרויות אשר עשויות לסמל את התפיסות שהועלו במודל.

התמקדה בדיקת ההשערות רק בציר הרוחב של המודל, בתפיסות ובהגדרות, ולא באופן שבו הן מובילות 

 למימוש הזדמנויות והימנעות מסיכונים.

של שימוש בסט כלים משתנה מול קבוע. השערת נושא השערת המחקר הראשונה שנבדקה התייחסה ל 

כי שימוש שענה על ההנחה המחקר גרסה כי בני נוער יגלשו ליותר קישורים ייחודיים מאשר מבוגרים. השערה זו נ

בסט כלים משתנה יגרור שונות גבוהה של מקורות מידע בקרב בני הנוער, וכתוצאה מכך, גם שימוש ביותר 

הם יותר קישורים ייחודיים בהשוואה למבוגרים. יחד עם זאת, השערה זו נדחתה מקורות מידע ולכן יימצאו ב

  ונמצא כי דווקא המבוגרים גלשו ליותר קישורים ייחודיים מאשר בני הנוער.

על אף דחיית השערת המחקר, לא ניתן לטעון כי היא דוחה חלק זה במודל שהתייחס לנושא של שימוש  

ת, כפי שכבר צוין, המודל עצמו מתמקד בתפיסות והגדרות ולא בהתנהגות בסט כלים משתנה מול קבוע. ראשי

כמו כן, גלישה בפועל, כך שמראש, הוא מניח שייתכן פער בין התפיסה של המשתמש למה שהוא מבצע בפועל. 

 ציפיות מוקדמות
אסטרטגיות 

איתור וחיפוש 
 מידע

 השלכות

 סביבה פיזית

 שפה

 גבולות גיאוגרפיים

מיינסטרימיות 
 ונישתיות

   המחקר הכמותי המחקר האיכותני
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ליותר קישורים ייחודיים היא אלמנט אחד אפשרי של שימוש בסט כלים קבוע מול משתנה, ואין בדחייה של 

התפיסה של סט כלים קבוע ומשתנה התייחסה חד כדי לדחות את כל שאר האלמנטים. לבסוף, אלמנט א

משתתפיים. קרי, בן הנוער ישתמש פעם אחת בסדרה מסוימת של כלים ופעם אחרת בסדרה -להבדלים תוך

משתתפיים, אלא את ההבדלים ביניהם, בין -אחרת של כלים. עם זאת, ההשערה לא בדקה את השינויים התוך

בני הנוער, בין המבוגרים הצעירים ובין המבוגרים, הבדל אשר ככל הנראה היתה לו משמעות גדולה והוביל 

  לדחיית ההשערה.

העובדה שבני נוער עם זאת, את ההשלכות של דחיית השערת המחקר ניתן גם להסביר בדרך אחרת. כך, 

. מגוון יותרבסופו של דבר מחייבת שהמידע שהם מקבלים יהיה  לא קישוריםעל  יותר ולוחצים מתמקדים יותר

המבוגרים, שמעידים על עצמם שהם יותר  שלהצרים בחירת המידע  תהליכידווקא  , ניתן לטעון כילעיתים

של  יותר גדולה כמותחשיפה ל ,אחרות במילים. אתרים של גדול יותר למגוון אותם מביאים, ומובניםנוקשים 

אותו עדיין אבל הוא המידע קיים, בכמות רבה,  .מגוון מעידה על בהכרח לאאתרים מספר גדול יותר של מידע ו

, למרות שהם תופסים כי הם חשופים למידע מגוון יותר, למעשה פשוט חשופים למידע רב יותר, , והצעיריםהדבר

  אך לא בהכרח מגוון מבחינת נקודות המבט שהוא מציג.

ושיערה כי בני נוער ילחצו על יותר השערת המחקר השנייה עסקה בנושא של זרימה מול שליטה  

קישורים בהשוואה למבוגרים. גם השערה זו נשענת על הממצאים של המחקר האיכותני ועל ההנחה כי אחד 

ן להיכנס הביטויים של זרימה עם המידע יבוא לידי ביטוי באמצעות לחיצה מרובה יותר על קישורים והרצו

ליותר אתרים, זאת לעומת שליטה, שתבוא לידי ביטוי ביותר איפוק בכל הנוגע ללחיצה על קישורים. הפעם, 

 אוששה השערת המחקר ועלה כי בני נוער אכן לחצו על יותר קישורים.

הגם שלזרימה מול שליטה יכולים להיות היבטים רבים, העובדה כי בני נוער לחצו על יותר קישורים  

וגרים, כאשר המבוגרים הצעירים נמצאים ביניהם )בשונה מממצאי ראיונות העומק שמיקמו את המבוגרים ממב

היא מראה כי בני נוער, לעומת מבוגרים, נוטים יותר ללחוץ מחזקת חלק זה במודל.  הצעירים יחד עם בני הנוער(

יא כמובן לא חושפת את המניע על קישורים, וכתוצאה מכך להיכנס גם ליותר מקורות מידע. יחד עם זאת, ה

. היא לא עונה על השאלה מדוע בני הנוער לחצו על יותר קישורים ואם אכן זה מתקשר לרצון שלהם לזרום לכך

 עם המידע לעומת המבוגרים שרצו לשלוט בו.

לבסוף, השערת המחקר השלישית עסקה בנושא של קריטריונים להערכת המידע. היא שיערה כי בני  

נה על כך שבני נוער ומבוגרים שערים צעירים ייבחנו יותר קישורים מאשר מבוגרים. השערה זו ננוער ומבוג

צעירים טענו כי הם מעדיפים לבחון קריטריונים חדשים ומגוונים בבואם להעריך את המידע שהם נחשפים אליו, 
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יותר מאשר מבוגרים אשר מסתפקים באמינות וסמכות. ההנחה היתה כי חיפוש של קריטריונים להערכת המידע 

השערה זו אוששה באופן כמעט מלא. בני נוער יבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות בחינה של יותר קישורים. 

, אבל הם התמקדו בהם יותר ומבוגרים צעירים אמנם לא בחנו יותר קישורים בכללי, בהשוואה למבוגרים

בני  –פעמים. במילים אחרות, אם לוקחים בחשבון התמקדות חוזרת בקישורים ולא סופרים אותם פעם אחת 

 נוער ומבוגרים צעירים בהחלט בחנו את הקישורים יותר פעמים מאשר המבוגרים.

הרבה יותר מבחינה  בחינה של קריטריונים שונים להערכת מידע, כפי שעלה במחקר האיכותני, כוללת 

של קישורים. היא כוללת מרכיבים רבים אחרים על המסך. יחד עם זאת, מאחר שהמחקר הכמותי היה ממוקד 

בקישורים, אלו היו הקריטריונים היחידים שניתן היה לבחון והממצאים אכן מחזקים את ההתנהגות אשר 

 ריונים כדי להעריך את המידע.של יותר קריט חיפושעשויה לרמז על מימוש בפועל של אסטרטגיית 

 

 ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש מידע, פער הידע והפער הדיגיטלי

לאחר בחינת השערות המחקר שפורטו לעיל, בחן המחקר הכמותי שורה של שאלות מחקר שמטרתן לבחון את 

ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של המשתמשים על המידע שהם חשופים ולא חשופים אליו. 

ליות מול לוקאליות ההשלכות נבחנו בשלוש קטגוריות שונות: המאפיינים הפיזיים של הסביבה, שאלות של גלוב

 ומיינסטרימיות מול נישתיות המידע. 

הממצאים שעלו כתשובות לשאלות המחקר יידונו בהרחבה בתתי הפרקים הבאים של הדיון. בקצרה,  

בכל הנוגע למאפיינים הפיזיים של הסביבה, עלה מהתצפית המדעית כי הקישורים שהמבוגרים לחצו עליהם היו 

של בני נוער ומבוגרים צעירים. בכל הנוגע לגלובליות מול לוקאליות, לא עלו גדולים משמעותית מאשר אלו 

הבדלים מובהקים בגלישה לקישורים שמובילים למקורות מידע באנגלית, מבחינה נומינלית, בין הקבוצות, אך 

בני נוער בסביבת המידע של המבוגרים מקורות מידע באנגלית היוו אחוז גבוה יותר. עם זאת, מבחינה נומינלית, 

גלשו ליותר קישורים שהובילו למקורות מידע מערביים. לבסוף, בני הנוער היו אלה שגלשו ליותר אתרים 

מיינסטרימים, בעלי דירוג פופולאריות גדול יותר, לעומת מבוגרים שגלשו לאתרים יותר נישתיים ביחס לבני 

תן לראות כי סביבת המידע של בני הנוער הנוער, כאשר המבוגרים הצעירים נמצאים ביניהם. לכן, לסיכום, ני

כללה קישורים קטנים יותר, יותר מקורות מידע מערביים וכן מידע שמגיע מאתרים פופולאריים, ועל כן ההנחה 

קישורים גדולים יותר, פחות היא שיותר אנשים חולקים אותו. סביבת המידע של מבוגרים כללה, לעומת זאת, 

 .ופחות משותף לכלל האוכלוסיה רים נישתיים שהובילו למידע ייחודי יותרפריצת גבולות גיאוגרפיים ואת
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כללה בתוכה מרכיבים שונים אשר חלקם דומים יותר לאלו של בני הנוער סביבת המידע של מבוגרים צעירים 

 .והאחרים דומים יותר לאלו של המבוגרים

שאלה ראשונה מתקשרת לתיאוריית בין סביבות המידע. שתי שאלות כלליות עולות בהקשר להבדלים  

מצד אחד, האם ההבדלים בין סביבות המידע משקפות, הלכה למעשה, גם פערי ידע בין הקבוצות?  :פער הידע

לעומקן של שאלות ניתן לטעון כי התשובה חיובית. כפי שיעלה בהמשך, בתתי הפרקים של פרק הדיון שייכנסו 

המחקר הכמותיות, הבדלים בסביבות המידע משקפים, כתוצאה מכך, גם הבדלים בפוטנציאל רכישת הידע. 

מנגד, יש לזכור שהשערת פער הידע לא דנה רק בידע שונה, אלא בצמצום והרחבה של פער הידע, קרי, אלה 

נראה כי במקרה הנוכחי לא עולה שאלה של . (Tichenor et al., 1970) שיודעים יותר מול אלה שיודעים פחות

עם זאת, זו אחת ההשלכות האם סביבות המידע השונות יוצרים את מי שיודע יותר ואת מי שיודע פחות. 

יותר מקורות מידע מערביים חושפת את המשתמש ליותר  הכוללת ת מידעסביבכך למשל, האפשריות שלהן. 

לו מבחינה תרבותית, בהשוואה למשתמש, שאסטרטגיות מידע שמגיע מתוך נקודת מבט מרוחקת יותר מש

. על כן, התשובה לשאלת פער הידע אינה ת מידע יותר מקומיתאיתור וחיפוש המידע שלו מובילות אותו לסביב

 חד משמעית.

השאלה השניה מתקשרת לתיאוריית הפער הדיגיטלי: האם ההבדלים בין סביבות המידע נוצרות, הלכה  

גם במקרה זה, התשובה ר דיגיטלי, והאם יש להן השלכות על סוגיות של כוח ואי שוויון? למעשה, כתוצאה מפע

במובן מסוים, ניתן להסתכל על הפערים בסביבות המידע כמייצגים של מעין פער דיגיטלי אינה חד משמעית. 

. רק שהפעם לא מדובר בגישה פיזית לטכנולוגיה או בהיעדר (Hargittai, 2002) מסדר ראשון, מהסוג של גישה

תשתיות, אלא באסטרטגיית איתור וחיפוש מידע שמאפשרת גישה למידע מסוג מסוים, אבל חוסמת את הגישה 

אלה שגלשו בקישורים שהובילו למקורות מידע בעברית ובאנגלית ולא בשפות אחרות לא היו למידע מסוג אחר. 

על אותו משקל, המבוגרים, שגלשו לקישורים שהובילו למקורות מידע ע בשפות אלו. נגישים למעשה למיד

 נישתיים יותר, לא היו נגישים למידע שהגיע ממקורות מידע יותר פופולאריים, ולפיכך משותפים לרבים אחרים.

וגיות של מנגד, כפי שנטען גם במסגרת הדיון בפער הידע וההשלכות, פערי הגישה הללו לא משקפים בהכרח ס

 טוב ורע. 

אם נקבל נותרת פתוחה. לכן, גם השאלה לגבי ההשלכות של הפער הדיגיטלי לסוגיות של כוח ואי שוויון  

את ההנחה הראשונה, שעלתה בפסקה הקודמת, כי הפערים בין סביבות המידע נוצרים כתוצאה מפער דיגיטלי, 

 ,Ragnedda, 2017; van Deursen & van Dijk) ניתן להמשיך את הטיעון לכיוון פער דיגיטלי מסדר שלישי
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2017; van Deursen & Helpser, 2015) מתורגמים עשויים להיות . הטיעון יהיה כי ההבדלים בסביבות המידע

 בסופו של דבר לכוח של הקבוצות מחוץ לסביבה המקוונת.

 

 הסביבה הפיזית ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע על סביבת המידע של המשתמשים:

י תעלו שהממצאים במחקר הכמותי שדנו בסביבת המידע הפיזית של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, ה

. ראשית, כי סביבת המידע של מבוגרים כללה קישורים שתפסו אחוז גדול יותר מהמסך, ותעיקרימגמות 

המבוגרים בחרו ללחוץ עליהם תפסו אחוז בהשוואה למבוגרים צעירים ולבני נוער. בנוסף לכך, גם הקישורים ש

גדול יותר מהמסך בהשוואה לקישורים שמבוגרים צעירים ובני נוער בחרו ללחוץ עליהם. בין מבוגרים צעירים 

לבני נוער לא נמצא הבדל מובהק. ממצא שני שעלה היה כי בקרב בני נוער ומבוגרים צעירים היה הבדל בין גודל 

ליהם לעומת הקישורים שהם הבחינו בהם, אך לא לחצו עליהם. עבור שתי הקישורים שהם בחרו ללחוץ ע

הקבוצות, הקישורים שהם לחצו עליהם תפסו אחוז גדול יותר מהמסך מאשר אלו שהם לא לחצו עליהם. הבדל 

כדי להבין את ההשלכות של ממצאים אלו על המידע שהקבוצות השונות זה לא נמצא בקרב קבוצת המבוגרים. 

יו, כתוצאה מאסטרטגיית איתור וחיפוש המידע שלהם, ולא חשופות אליו, יש להבין ראשית את חשופות אל

 הספרות. התמונה שהתגלתה בממצאים לאור

גולשים נוטים להבחין בגירויים גדולים, בולטים וצבעוניים, אשר נמצאים על הספרות מצביעה על כך ש 

 & Bhaskar, Naidu, Babu) ולטות נמוכההמסך, יותר בקלות מאשר בגירויים קטנים יותר ועם ב

Govindarajulu, 2011; Chu, Paul & Ruel, 2009) . הבסיס למחקרים הללו מגיע מתחום הפסיכולוגיה

 הקוגניטיבית, אשר עוד לפני האינטרנט, ניתח את האופן שבו אנשים מחלקים את תשומת הלב שלהם

(Anderson, 1985) לאופן שבו מידע מסודר ומחולק באתרי אינטרנט. מחקרים אלו שימשו כבסיס (Thurman 

& Lupton, 2008) . כך, למשל, באתרי חדשות מופיעות הכתבות שנתפסות על ידי העורכים כחשובות ומעניינות

יותר במקומות מובלטים באתר, כגון הכותרת הראשית או אזורים אחרים שמובלטים יותר מאחרים על המסך. 

העורכים פחות מעוניינים לקדם אותן, נדחקות  ינות וחשובות פחות, או כאלה שכתבות שנתפסות מעני

. גם האופן שבו עובד אלגוריתם סידור התוצאות של גוגל, גם אם (Anderson, 2011) למקומות מוצנעים יותר

באופן ממוחשב לחלוטין, פועל בצורה הזו. קישורים שנתפסים כחשובים ומתאימים יותר למילות החיפוש 

כך גם . (Segev, 2008; 2010) דחפים למעלה על ידי האלגוריתם, בעוד אחרים נדחקים לעמודים מאוחרים יותרנ

 . (Shelson, 2011) פנאיבתחומים נוספים, ממסחר וצרכנות ועד ל
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לכן, החיבור בין הממצאים לספרות מעלה שתי טענות שמתחברות יחד. אחת, סביבת המידע של  

הן מבחינת  –מבוגרים כללה קישורים שתפסו אחוז גדול יותר מהמסך מאשר זו של מבוגרים צעירים ובני נוער 

ם אם לא לחצו הקישורים שהם בחרו ללחוץ עליהם בסופו של דבר והן מבחינת הקישורים שהם הבחינו בהם, ג

עליהם. מבחינה פיזית, ניתן לטעון, אסטרטגיית איתור וחיפוש המידע של מבוגרים מתעדפת את המידע שנמצא 

מאחורי קישורים אלו. היא מאפשרת להם, כתוצאה מכך, להגיע ליותר מידע שנמצא מאחורי הקישורים הללו, 

הטענה השניה  חורי קישורים קטנים יותר.וחוסמת אותם, או לפחות מגבילה אותם, בגישה למידע שנמצא מא

היא שמידע שאליו מובילים קישורים גדולים יותר הוא בדרך כלל מידע מתועדף, בין אם על ידי גורם אנושי, 

כך, למשל, ניתן היה לראות דוגמאות נקודתיות בקישורים אלגוריתם ממוחשב או הארכיטקטורה של האתר. 

יותר, כגון כותרות ראשיות באתרי חדשות או כתבות תוכן גדולות באתרי  שעליהם לחצו המבוגרים והיו גדולים

, כאשר הקטע שמסומן באדום הוא דוגמה לקישור גדול 9מידע אחרים, כמו למשל הדוגמה שמופיעה בתרשים 

 שעליו לחצו המבוגרים, כאשר כל הטקסט מהווה למעשה קישור אחד.

 .(Web-Archive)נדלה מתוך  One.co.ilרט, . דוגמה לקישור גדול מאתר חדשות הספו9תרשים 
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שתי הטענות האלה מתחברות, עולה התמונה הבאה לגבי סביבות המידע של בני נוער, מבוגרים כאשר  

צעירים ומבוגרים, בכל מה שנוגע לסביבה הפיזית של המידע. כתוצאה מאסטרטגיית איתור וחיפוש המידע 

שיים כגון שלהם, המבוגרים חושפים את עצמם ליותר מידע שמתועדף על ידי אחרים, בין אם אלו גורמים אנו

 ים, או אלגוריתמים ממוחשבים וארכיטקטורות של אתרים, שפועלים בצורה ממוחשבת חלקית או מלאה.כורע

אותו מידע מתועדף יכול להיות מידע טוב יותר, שאכן  לגבי הכותרת הראשית. 9בתרשים  כפי שעולה מהדוגמה

בר מניפולציה על מנת להגיע ליותר מתאים למוטיבציות החיפוש שלהם, אבל הוא גם יכול להיות מידע שעו

בעוד שהמחקר הנוכחי לא שם לעצמו למטרה להכריע אם מדובר במידע טוב או לא, הממצאים בנוגע אנשים. 

לסביבה הפיזית של המידע מחזקים את הטענה שדווקא המבוגרים חושפים את עצמם למידע שגורם אחר 

 מתעדף. 

נוגעת למבנה העמודים שאליהם גלשו בני נוער, מבוגרים צעירים מנגד, טענה אפשרית שיכולה לעלות  

ומבוגרים. הסבר אלטרנטיבי לטענה הוא כי העמודים שאליהם גלשו מבוגרים הכילו קישורים גדולים יותר 

עצמו הכיל יותר  עמודבהשוואה לאתרים שאליהם גלשו מבוגרים צעירים ובני נוער, ועל כן ההבדל נובע מכך שה

ולים או קטנים ולכן סטטיסטית, ההבדל אינו משקף אסטרטגיה, אלא פשוט היצע קיים. מאחר קישורים גד

המשתתפים, לא ניתן לדחות שהמחקר הנוכחי לא מיפה את כלל הקישורים שקיימים בכל עמוד שאליו נכנסו 

ים, כפי כך, למשל, דוגמה מעמוד בויקיפדיה שאליו גלשו חלק מהמשתתפבאופן מלא את ההסבר האלטרנטיבי. 

. עם זאת, יש לציין כי מדובר אמנם באתר שגלשו אליו בני נוער רבים, אך הוא היה נפוץ גם 10שעולה בתרשים 

, אשר אינם מתועדפים בקרב הקבוצות האחרות. ניתן לראות מהתרשים כי הוא כולל קישורים קטנים רבים

 .כמו למשל כותרת ראשית באתר

 ל קישורים קטנים רבים.. עמוד באתר ויקיפדיה שכול10תרשים 
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כי מבוגרים חשפו  –את ההסבר, הוא לא סותר את הטיעון הכללי שהועלה יחד עם זאת, גם אם מקבלים 

את עצמם, בפועל, למידע שמובילים אליו קישורים שתופסים אחוז גדול יותר מהמסך, ולכן הוא גם מידע שנחשב 

מתועדף יותר. בין אם המבנה הכללי של הקישורים בעמוד היו גדולים יותר ובין אם לאו, התמונה הזו נותרת 

פיזית של הקישורים מחזק טענו זו. הממצא כי בני נוער בנוסף לכך, גם הממצא השני בנוגע לסביבה הבעינה. 

ומבוגרים צעירים לחצו על קישורים שתפסו אחוז גדול יותר מהמסך בהשוואה לקישורים שהם הבחינו בהם, 

במילים אחרות, גם  המצבים. לחצו עליהם, בשונה ממבוגרים שלא נמצא אצלהם הבדל מובהק בין שני לא ךא

לשו כללו קישורים גדולים יותר, הרי שבסופו של דבר הגודל של הקישורים שהם אם העמודים שאליהם הם ג

  בחרו להיכנס אליהם היה דומה לגודל של הקישורים שהם הבחינו בהם ולא נכנסו אליהם.

ממצאים אלו סותרים במידה מסוימת מחקרים קודמים שנסקרו בסקירת הספרות. מחקרים אלו  

אלו שנוטים לבחור במידע המובלט יותר. הספרות הראתה כי בני נוער נוטים הצביעו כי דווקא בני הנוער הם 

לבחור, למשל, בקישורים ממומנים שנמצאים בראש עמוד תוצאות החיפוש, מבלי להבחין שהם כאלה, 

להסביר סתירה זו? אז כיצד, אם כן, ניתן . (Torres & Weber, 2010) בקישורים צבעוניים ומובלטים ועוד

כי העמודים עצמם פשוט הכילו  –טמונה, פעם נוספת, בהסבר האלטרנטיבי שהועלה לעיל  אפשרות אחת

קישורים גדולים יותר ועל כן ההשוואה בין שלוש הקבוצות אינה שווה, כמו במקרים שעלו בספרות, שבהם 

 הוצגו עמודים זהים לקבוצות גיל שונות ונבחנה הבחירה שלהם. 

הקישור הוא רק דרך אחת שנבדקה במחקר, שבאמצעותו מידע מובלט אפשרות נוספת היא כי גודל 

סתירה זו נוגעת לאופן שבו מחקרים קודמים הגדירו קישורים מובלטים ומתועדפים. בשונה מהמחקר . מוצג

הנוכחי, שהתמקד בגודל, מחקרים קודמים התייחסו לתיעדוף באמצעות התייחסות לקישורים צבעוניים, 

שהופיעו מוקדם יותר במנוע החיפוש. הם לא התייחסו לנושא גודל הקישור, כפי שנבדק במחקר ממומנים וכאלה 

 הנוכחי.

עם זאת, קיימת אפשרות שלישית, בולטת יותר, אשר ממשיכה את הקו התיאורטי שבו נקט המחקר  

שוויון בין בני הנוכחי. הקו התיאורטי של המחקר טען, על בסיס המחקר האיכותני, כי לא ניתן ליצור מצב של 

נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, זאת מאחר שמלכתחילה הם מגיעים לתהליך איתור וחיפוש עם המידע עם 

הגדרות ותפיסות שונות, וכן הזדמנויות שונות שהם מבקשים לממש וסיכונים שהם מבקשים להימנע מהם. לכן, 

וצות ובודקת מי ייכנס לקישורים גדולים או מתודולוגיה אשר מציבה, למשל, עמוד קישורים זהה לשלוש הקב

מובלטים יותר, עשויה שלא להיות מדויקת. זאת מאחר שהיא מכניסה את המשתתפים לסביבה מלאכותית 

שלא בהכרח עונה על ההגדרות והתפיסות שלהם או נתפסת כמסייעת לממש את אותן הזדמנויות ולהימנע 
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, כאשר בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים בחנו תוצאות למשל, כפי שהראה המחקר האיכותני מהסיכונים.

חיפוש בגוגל, הם לא הסתכלו על העמוד באותה הצורה. בני נוער הסתכלו על העמוד כתוצאה של האופן שבו 

"האינטרנט פועל" כהגדרתם, ולכן עקבו אחרי תוצאות רבות, ולפי הסדר, מתוך אמונה כי הן משקפות את 

בוגרים, מנגד, הסתכלו על התוצאות בצורה חשדנית יותר, מנותקת מהאופן שבו הן המידע הטוב ביותר. מ

  מסודרות בעמוד ולתפיסתם בחנו כל תוצאה בנפרד כאילו היא נמצאת בחלל ריק.

. כשם שבמחקר שווה הלכן, המחקר הכמותי ביקש להציג מתודולוגיה אשר לא מחייבת את אותה סביב

חיפוש שמאפשרים להם יותר זרימה ומבוגרים חיפשו את השליטה, כך המחקר האיכותני בני נוער העדיפו כלי 

, הדבר איפשר הכמותי איפשר להם לבחור את הכלים השונים שלהם ולא השווה ביניהם דרך אותם הכלים.

. כך, למשל, בעוד שכלל המשתתפים בצורה תיאורית, למשתתפים להתוות את קו איתור וחיפוש המידע שלהם

נוע החיפוש של גוגל כדי לבצע את המשימות השונות, הם נבדלו במרכיבים אחרים. כך, למשל, הסתמכו על מ

באתרים בשפה האנגלית שהיוו אחוז גבוה יותר בקרב המבוגרים או בגלישה לאתרים מערביים, שהיתה בכמות 

ונות, ובכך גם גדולה יותר בקרב בני הנוער. דוגמאות אלה ממחישות את העדפות הגלישה של קבוצות הגיל הש

 .את אותן הנחות יסוד לגבי ההגדרות, תפיסות, הזדמנויות וסיכונים משקפות

 

 גבולות גיאוגרפים ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע על סביבת המידע של המשתמשים:

לאחר בחינת הסביבה הפיזית של המידע, נושא נוסף שנבדק במחקר האיכותני נגע לפריצת גבולות גיאוגרפיים, 

במישור הגיאוגרפי, סביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים לשאלות של גלובליות ולוקאליות. וליתר דיוק, 

 ומבוגרים נבדקה באמצעות שני משתנים ובשתי רמות שונות. 

אשון היה משתנה השפה של מקורות המידע שאליהם הובילו הקישורים שבני נוער, מבוגרים משתנה ר

הרמה הראשונה שבה נבדק המשתנה היא ברמה הנומינלית עברית או אנגלית.  :צעירים ומבוגרים נכנסו אליהם

צעירים גלשו  עלה כי בני נוער ומבוגריםכמה קישורים שהובילו למקורות בכל שפה צרכה כל אחת מהקבוצות?  –

אך לא נמצא הבדל בין הקבוצות סביב ביותר קישורים שהובילו למקורות מידע בעברית, מאשר מבוגרים, 

 – םהאחוזי תרמבהרמה השניה שבה נבדק המשתנה היא קישורים שהובילו למקורות מידע בשפה האנגלית. 

בוגרים מהווים הקישורים בשפות איזה אחוז מכלל הקישורים שאליהם נכנסו בני נוער, מבוגרים צעירים ומ

במקרה זה, עלה כי הקישורים באנגלית היוו אחוז גבוה יותר בסביבת המידע של מבוגרים מאשר ? השונות

 בני נוער ומבוגרים צעירים.  בסביבת המידע של



263 
 

המשתנה השני היה של האזור הגיאוגרפי שאליו הובילו הקישורים שבני נוער, מבוגרים צעירים  

בני נוער ומבוגרים ברמה הנומינלית, עלה כי גם כאן, ומבוגרים נכנסו אליהם: ישראל או אתרים מערביים. 

ביקרו כי בני נוער אך גם ביותר קישורים שמובילים למקורות מידע ישראלים מאשר המבוגרים, ביקרו צעירים 

 םהאחוזי תביותר קישורים שמובילים למקורות מידע מערביים, בהשוואה למבוגרים צעירים ולמבוגרים. ברמ

 לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות.

בשני המקרים היא חשובה, שכן רמות אלו מדגישות צדדים  יחסייםוה יםהנומינליההבדלים בחינת  

מבחינה נומינלית, בני נוער ומבוגרים צעירים ת המידע של המשתתפים. שונים שבהמשך ינותחו בהקשר לסביב

גלשו ליותר קישורים בעברית וכן בני נוער גלשו ליותר קישורים מערביים, בין היתר מהסיבה שהם גלשו ליותר 

בת , דווקא אצל המבוגרים קישורים באנגלית היוו חלק גדול יותר מסביםאחוזי תלכן, מבחינקישורים בסך הכל. 

במילים אחרות, בני נוער היו חשופים ליותר מידע . המידע שכוללת את הקישורים שהם נכנסו אליהם בפועל

שמגיע מאתרים מערביים בסך הכל. עם זאת, הם גם היו חשופים ליותר מידע מקומי ובעברית, ולכן, דווקא 

יה מורגש יותר אצל ביחס לכלל הקישורים שהם גלשו אליהם, ההיצע של הקישורים בשפה האנגלית ה

גם במקרה זה, כדי להבין את חשיבות ההבדלים, יש לבחון את הממצאים המרכזיים שעלו בספרות  המבוגרים.

 בנושא.

מחקרים קודמים הציגו את הטענה כי משתמשים שצורכים מידע ברשת מעדיפים לצרוך אותו בשפת  

ת המידע וכן למקום שהוא מגיע ממנו יש השלכות . מעבר לכך, לשפ(Nantel & Glaser, 2008) האם שלהם

המחקרים הראו כי משתמשים לא רק נוטים לצרוך חשובות על האופן שבו המשתמשים מבנים את הידע שלהם. 

מידע ברשת בשפת האם שלהם, אלא הם נוטים לצרוך מידע שיותר קרוב אליהם מבחינה תרבותית, קרוב 

. בכך, למעשה, הם נוטים יותר לחזק את (Knobloch-Westerwick, 2014; 2015) לעמדות הקיימות שלהם ועוד

 הידע הקיים שלהם, ובאופן ספציפי את העמדות הקיימות שלהם, ופחות להרחיב את הידע ולשנות עמדות. 

במקביל לכך, מידע בשפה שבה שולט המשתמש ברמה הטובה ביותר, או כזה שמגיע מתוך התרבות  

נוטה להיות הומוגני באופן יחסי ותואם את מה ור הגיאוגרפי שהוא חי בו(, שבה הוא חי )כמו למשל האז

. זאת לעומת מידע שמגיע (Fatta, Caputo, Evangelista & Dominici, 2016) שהמשתמש כבר מכיר וחשוף אליו

בשפות אחרות ומרוחק יותר תרבותית מהמשתמש, אשר מכיל בדרך כלל מידע שמציג נקודת מבט אחרת על 

 שמחזיק המשתמש, ובכך, עשוי להרחיב את אופקיו ולהעניק לו נקודות מבט שונות על המציאות.  הידע

הבדלים על ההחיבור בין ממצאי המחקר הכמותי לספרות מאיר זווית נוספת גם במקרה הנוכחי,  

גיית אסטרטבסביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, הפעם מבחינת גלובליות ולוקאליות. 
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חושפת אותם ליותר מידע שמגיע מאתרים שמרוחקים, באופן יחסי מהתרבות  איתור וחיפוש המידע של בני נוער

, הרי שעדיין הם חשופים גם אם הדבר נובע מכך שהם גלשו, בסך הכל, ביותר קישוריםשלהם, אתרים מערביים. 

ליותר מידע שמגיע ממקורות מידע שמרוחקים יותר מהתרבות שלהם, גם אם הם חשופים ליותר מידע בכלל. 

בכך, למעשה, אסטרטגיית איתור וחיפוש המידע שלהם חושפת אותם ליותר מידע שיש לו פוטנציאל להרחיב 

ט הצנטרליסטית מבחינה תרבותית של אתרים את הידע שלהם ולתת לו נקודת מבט שונה יותר מנקודת המב

 מקומיים, מישראל. 

ת זאת, גם אם בני הנוער זכו ליותר מקורות מידע מערביים, ובכך לפריצת גבולות גיאוגרפיים, לעומ 

הטענה היא כי דווקא בשל ניתן להשמיע גם טענה הפוכה, הנוגעת לקישורים שהובילו למקורות מידע באנגלית. 

ישורים שהובילו למקורות מידע באנגלית בקרב מבוגרים היה גבוה יותר, כך למקורות אלה כך שהאחוז של ק

יש יותר השפעה בסביבת המידע של מבוגרים, מאשר אצל מבוגרים צעירים ובני נוער, ששם הכוח היחסי שלהם 

היא יותר פורצת קטן יותר. לכן, המתח שעולה סביב ממצאים אלו נע בין הטענה כי סביבת המידע של בני הנוער 

גבולות מבחינה נומינלית, לבין הטענה כי הכוח של מקורות מידע פורצי גבולות )באנגלית( בקרב סביבת המידע 

 של מבוגרים הם בעלי השפעה גדולה יותר, בזכות הכוח היחסי שלהם. 

 

 שהההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע על סביבת המידע של המשתמשים: מיינסטרים וני

 –לבסוף, הנושא השלישי שנבדק במחקר הכמותי נגע לסוגיות של מיינסטרים ונישה, או במילים אחרות 

כוללים מידע אשר משותף לרבים מול  פופולאריות מקורות המידע שאליהם גלשו המשתתפים ועד כמה הם

יותר  נישתייםהיה אחד: מבוגרים גלשו לקישורים שמובילים למקורות מידע הממצא שעלה בבחינה זו מעטים. 

 מאשר בני נוער ומבוגרים צעירים, כאשר בין השניים האחרונים לא נמצא הבדל. 

המשמעות של מקורות מידע מיינסטרים ונישה על סביבת המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים  

ראות בשתי דרכים. דרך אחת נוגעת לתוכן עצמו. כפי שצוין בפרק את ההשפעה ניתן לומבוגרים היא חשובה. 

הממצאים, אסטרטגית איתור וחיפוש מידע שכשתוצאה ממנה מבוגרים חשפו את עצמם ליותר קישורים 

הידע שלהם לעומת זה של בני נוער. חשיפה למקורות יכולה להשפיע על יותר  נישתייםשהובילו למקורות מידע 

ת הלכה למעשה למידע שונה מהמידע היותר פופולארי, מידע שפחות משותף לאנשים מידע נישתיים חושפ

הדרך השניה נוגעת למקורות המידע. כפי שהוצג בסקירת הספרות, דווקא אתרים פופולאריים, אשר  אחרים.

לפי ההגדרה שלה מחקר הנוכחי אמורים לחשוף את הגולשים שלהם למידע שיותר משותף לאחרים, מבצעים 

ה אישית של המידע, ובכך למעשה חושפים את הגולשים, הלכה למעשה, למידע פחות משותף לכולם התאמ
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יחד עם זאת, כפי שצוין בסקירת הספרות, לא ניתן להתעלם מהטענה כי עצם פעולת מותאם אישית להם. 

אישית  ההתאמה מבוצעת על ידי מקור מידע שנחשב לפופולארי. במילים אחרות, גם אם התוכן עצמו מותאם

במידת מה למידותיו של הגולש, עדיין מדובר באותו גוף גדול, כמו למשל גוגל או פייסבוק, אשר אחראי לביצוע 

 פעולת ההתאמה עבור עשרות מיליוני גולשים, ועל כן ניתן להתייחס אליו כמקור המשותף לרבים.

והמבוגרים הצעירים יצרו לכן, דווקא כתוצאה מאסטרטגיית איתור וחיפוש המידע שלהם, בני הנוער  

לעצמם סביבה שהמידע בה, או לפחות המקורות ששולטים על המידע שכלול בה, משותפים ליותר אנשים, ובכך 

גם מנעו, מעצמם, גם אם באופן חלקי, את הגישה למידע יותר ייחודי. המבוגרים, מנגד, יצרו לעצמם סביבת 

ששולטים על המידע שכלול בו הם יותר ייחודיים, וכך מידע שהמידע בה יותר ייחודי, או לפחות המקורות 

משותפים לפחות אנשים, ובכך גם מנעו מעצמם, גם אם באופן חלקי, את הגישה למידע יותר פופולארי ומשותף 

כתוצאה מכך, ניתן לטעון כי בני נוער ומבוגרים צעירים עשויים לפתח ידע שנשען יותר על מה יותר לאחרים. 

 רים נחשפו אליו, בהשוואה למבוגרים.שמשותף למידע שאח

ממצאים אלו לא סותרים ולא מחזקים את הנטען בספרות, זאת מאחר שכפי שעלה מהסקירה, היא  

למרחבים דיגיטליים שבהם הם מרגישים מצד אחד, עלה כי בני נוער נוטים לעבור אינה חד משמעית בנושא זה. 

, אך מצד (boyd & Marwick, 2011; Marwick & boyd, 2014) יותר חופשיים מהמבוגרים, בדגש על הוריהם

שני, לא עלה כי מקורות אלה אמורים להיות פופולאריים או נישתיים יותר. כיוון נוסף שיכול להסביר את 

בארה"ב גולשים  18-29-מבני ה Pew (2018 ,)98%הממצאים נוגע לדמוגרפיה של גולשי האינטרנט. על פי נתוני 

, 97%אמנם עם  30-49-וצה אשר כוללת בתוכה את המבוגרים הצעירים במחקר. קבוצת גילאי הקב –באינטרנט 

אך יש להתחשב בעובדה שמדובר בקבוצה שרק החציון השני שלה חופף לגיל המבוגרים במחקר, וכן כי בקבוצת 

וצאה של העובדה . כל כן, ייתכן כי ההבדל במדדי הפופולאריות הוא גם ת87%-ירדו האחוזים ל 50-64הגיל של 

שהדמוגרפיה של האינטרנט עדיין מוטה קלות לטובת הגילאים הצעירים יותר, ולכן, מדדי הפופולאריות גם הם 

יחד עם זאת, כאמור, כפי שנטען גם בתת הפרק הקודם של הדיון,  מוטים לכיוון האוכלוסיה הצעירה יותר.

זו, הרי שאין בה כדי לשנות את העובדה שבפועל, גם אם ניתן לקבל טענה שעסק בפריצת גבולות גיאוגרפיים, 

 המצב שתואר היה של בני נוער ומבוגרים צעירים שחשופים למקורות מידע פופולאריים יותר מאשר המבוגרים.

 

 פלסטיני-השלכות של אסטרטגיות של איתור וחיפוש מידע על סביבת המידע של הקבוצות בסכסוך הישראלי

התמקד במקרה מבחן שנועד לבחון את הממצאים הכלליים שעלו, באמצעות י החלק האחרון של המחקר הכמות

 60אשר יישומם על נושא חיפוש ספציפי. מקרה המבחן הוסיף לדיון במשתנה הגיל משתנה נוסף, של לאומיות, כ
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על כן, ההשוואה משתתפים נוספים, ערבים ישראלים מבוגרים צעירים, השתתפו אף הם בתצפית המדעית. 

 . יםו היתה על בסיס לאום וגיל שונשנערך ב

הבדיקה של השלכות אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של מבוגרים צעירים ערבים מול בני נוער  

. ראשית, עלה כי מבוגרים בולטים ממצאים חמישהיהודים, מבוגרים צעירים יהודים ומבוגרים יהודים העלתה 

פער בהשוואה  צעירים ערבים גלשו בסך הכללי לפחות אתרים מאשר מבוגרים צעירים יהודים, אך לא נמצא

בנוסף לכך, ניתן היה לראות כי הקבוצות הלאומית והגילאית, בינם לבין בני נוער יהודים ומבוגרים יהודים. 

כאשר הם חלקו מקורות  הלאומיות השונות, גם ברמת הגיל, כמעט ולא חלקו מקורות מידע משותפים. עם זאת,

  מידע משותפים, בדרך כלל היה מדובר באתרים פופולאריים.

עלה כי מבוגרים צעירים ערבים גלשו לפחות קישורים שהובילו למקורות מידע ממצא שלישי נגע לשפה. 

, מכל שאר הקבוצות, וליותר קישורים שהובילו למקורות םאחוזי תבעברית, הן מבחינה נומינלית והן מבחינ

בסך הכל, לא היתה  שהובילו למקורות מידע בערבית, מספר הקישורים, גם אם בסך הכללי מידע בערבית

באנגלית לא נרשמו הבדלים בין . הגבוהה ביותר בקרב מבוגרים צעירים ערבית כאשר משווים את שאר השפות

היה נמוך יותר בקרב  אנגליתבלבד, כשאחוז מקורות המידע ב םאחוזי תהקבוצות מבחינה נומינלית, אלא מבחינ

 ים ומבוגרים יהודים. מבוגרים צעירים ערבים בהשוואה למבוגרים צעירים יהוד

צמצום כי למשתנה הגיל יש השפעה על הממצא הרביעי עלה הבכל הנוגע לפריצת גבולות גיאוגרפיים, 

מבוגרים צעירים ערבים גלשו אמנם לפחות קישורים שהובילו פערים לאומיים ופריצת גבולות גיאוגרפיים. 

לקישורים שמובילים למקורות מידע . םאחוזי תלא מבחינ ךלמקורות מידע ישראלים, מבחינה נומינלית, א

בכל הנוגע לקישורים שהובילו למקורות מידע מערביים, . מהעולם הערבי, גלשו המבוגרים הצעירים יותר מכולם

יותר קישורים בלמעשה ביקרו לא נמצא הבדל בין מבוגרים צעירים ערבים לבני נוער, כאשר שתי הקבוצות 

 מבחינה נומינלית בלבד. ידע מערביים בהשוואה לשארשהובילו למקורות מ

בנושא הסכסוך הישראלי מידת הפופולריות של מקורות המידע דן בשאלות של לבסוף, הממצא החמישי 

הקישורים שמבוגרים צעירים ערבים גלשו אליהם הובילו למקורות מידע פופולאריים יותר בהשוואה פלסטיני. 

 .רים יהודים, אך לא בהשוואה לבני נוער יהודיםלמבוגרים צעירים יהודים ומבוג

הספרות בנושא הפער הדיגיטלי, ובאופן ספציפי הפער הדיגיטלי בישראל בין החברה היהודית לחברה 

. בעוד שאחוזי הגלישה באינטרנט עדיין משחק תפקיד משמעותי הערבית, מראה, כאמור, כי הפער מסדר ראשון

, בקרב האוכלוסיה הערבית הם 80%-ממחשב נייד או נייח,למשל, עולים באוכלוסיה היהודית וחוצים את ה

 יםשימושבהתייחס לפער הדיגיטלי מסדר שני כשנבחנים ה. נתונים דומים עולים גם 50%-מדשדשים בקרב ה
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; 2009יזה, אגנאיים, רפאלי ועז) שמחזיקים יהודים וערביםבשירותים מקוונים שונים וכן בידע ובמיומנויות 

 (. 2016איגוד האינטרנט הישראלי, 

אמנם יכול  בישראל הפער הדיגיטלי מסדר שני. מעלים תמונה מעודדת המחקר הנוכחי ממצאימנגד, 

פלסטיני  להסביר את הסיבה שבגינה מבוגרים צעירים יהודים חשפו את עצמם ליותר מידע על הסכסוך הישראלי

, אך כאשר האחרונים הושוו הנומינלי של קישורים ואתרים( מספר)מבחינת ה מאשר מבוגרים צעירים ערבים

הבדל במספר הקישורים שהם גלשו  ולא נמצא חברה היהודית )בני נוער ומבוגרים(בלקבוצות גיל שונות מהם 

תמהיל השפות בנושא , במקרה זהגיטלי. הפער הדי עלנושא השפה מהווה מרכיב חשוב בדיון כך, יתרה מאליהם. 

חשף למגוון יאפשר להם לה הידע שלהם בשפה הערביתערבים. הצעירים ההסכסוך היה המגוון ביותר בקרב 

קישורים שהובילו גלשו לפחות  אומנם צעירים ערביםולמידע עשיר יותר.  ייחודיים גדול יותר של אתרים

אך לא נמצאו הבדלים משמעותיים ביחס לשפה האנגלית. יהודים, ה גילםבני למקורות מידע בעברית בהשוואה ל

גיל נחשפו למידע הכך, צעירים ערבים נחשפו למידע בשלוש שפות אודות הסכסוך בעוד היהודים משלוש קבוצות 

 .רק בשתי שפות

פער הידע בין הקבוצות הלאומיות בצורתו ניתן היה לראות את בכל הנוגע לאתרים ייחודיים, 

הדומיננטית ביותר. כתוצאה מאסטרטגיית איתור וחיפוש המידע שלהם, חשפו את עצמם המבוגרים הצעירים 

הערבים לאתרים רבים, שהיו ייחודיים להם, בערבית, מהעולם הערבי ובעיקר בנושאים חדשותיים. ההשלכות 

ה שהמידע הייחודי שמועבר בה, שמגיע למעשה בסביב אות לידי ביטויבשל אסטרטגיית איתור וחיפוש מידע זו 

 מוטה יותר לאתרים מן הסוג שנמצא, וכולל פחות מידע שמגיע מאתרים אחרים.מהאתרים הייחודיים להם, 

עם זאת, ניתן היה לראות כי בין האתרים המשותפים לקבוצות הגיל והלאום היו גם אתרים פופולאריים 

כך ג'זירה(. -( ואפילו אתרים בערבית )כמו ויקיפדיה בערבית או אתר אלYnet.co.il)כגון ישראלים בעברית 

כן אפשרה מקומות שבהם מידע משותף יכול לעבור לשתי  שאסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של הקבוצות

הקבוצות. עם זאת, במקרה זה ההשפעה של משתנה הגיל לא הורגשה, שכן המידע המשותף שהגיע מאתרים 

כפי שצוין יעיל, היה משותף לקבוצות השונות בלאום, אך זהות בגיל, של מבוגרים אתר אל ג'זירה, כמו בערבית, 

 רים צעירים ערבים.צעירים יהודים ומבוג

גם במקרה זה, משתנה הגיל בא לידי ביטוי כמצמצם פער לאומי.  במקרה של פריצת גבולות גיאוגרפיים

היהודים ערבים ויהודים יצרו להן סביבת מידע כזו, שבה של בדומה לשפה, אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע 

הערבי, אך הערבים כן נחשפים לקישורים כמעט ולא נחשפים לקישורים שמובילים למקורות מידע מהעולם 

משתנה הגיל צמצם ורק פחות מהמבוגרים הצעירים היהודים. שמובילים למקורות מידע שמגיעים מישראל, 
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את הפער הלאומי בין מבוגרים צעירים ערבים לבני נוער, כאשר למעשה אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של 

שווה של קישורים שהובילו  מספרלהם, כך שהם חשפו את עצמם לסביבות המידע שעל שתי הקבוצות השליכו 

למקורות מידע מערביים, אשר אמורים לצמצם ביניהם את פער הידע שנשען, כאמור, על מידע צנטרליסטי 

שמגיע מתוך התרבות שממנה הם יוצאים וחושף אותם למידע אשר מגיע ממקורות מידע אשר מרוחקים מהם 

נגד כי גם אם מבחינה כמותית הקבוצות היו דומות, יש לציין, כי ניתן לטעון מ מבחינה תרבותית במידה שווה.

עדיין מדובר בסוג מידע אשר ככל הנראה הוא שונה. מאחר שהמחקר הנוכחי לא בדק את סוגי המידע, לא ניתן 

להכריע בסוגיה זו. עם זאת, גם אם מדובר במידע שונה, עצם העובדה שמדובר במקורות שמגיעים בשפות דומות 

ליצור פתח לגישור וצמצום של פער, גם אם כרגע הוא לא מצטמצם דומים, יש בהם כדי  ומאזורים גיאוגרפיים

 בפועל.

עשוי להשליך גם  , אשרפותח פתח אפשרי לצמצום הפער הלאומיכלידי ביטוי לבסוף, משתנה הגיל בא 

הקבוצות  אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של. ידת הפופולריות של המידעמעל צמצום פער הידע, גם בבחינת 

 חושפים ערביםצעירים יצרו סביבת מידע שבה למרות ההבדלים הלאומיים ביניהם, בני נוער יהודים ומבוגרים 

את עצמם בסביבת המידע שלהם ליותר קישורים שמובילים למקורות מידע פופולאריים, בהשוואה לשתי 

הידע של שתי הקבוצות נבנה, מבחינת שאלות של פער הידע, התוצאה של מצב זה הוא שהקבוצות האחרות. 

למעשה, על מקורות מידע שמציגים ידע שמשותף להרבה אנשים ומוצג להרבה אנשים, בשל הפופולאריות שלו. 

ההשלכות של ממצא זה על הידע מוגבלות, באופן יחסי, שכן עם זאת, בשונה מהנושאים השונים שהוצגו קודם, 

של קבוצות שונות יכולה להיות תוצאה גם של מקורות מידע פופולאריות גדולה שמאפיינת את סביבות המידע 

יחד עם זאת, כפי שנטען קודם, גם אם מדובר במקורות מידע שונים,  בשפות שונות ומאזורים גיאוגרפיים שונים.

אשר מכילים ידע שונה, העובדה שמדובר במקורות מידע פופולאריים, כך שהמידע שמופיע בהם משותף 

לקבוצות רבות, מדגיש את הפוטנציאל של גישור וצמצום. במקרה של המבוגרים היהודים והמבוגרים הצעירים 

לאתרים נישתיים יותר בחיפוש מידע על הסכסוך, ההשפעה של המידע שמופיע באתרים הללו  היהודים, שגלשו

עליהם היא קטנה יותר, שכן היא משותפת לפחות אנשים. מנגד, במקרה של בני נוער יהודים ומבוגרים צעירים 

דע שמופיע ערבים, השפעה על המידע שמופיע באותם אתרים תשפיע על יותר אנשים, בו זמנית, מאחר שהמי

למשל, עריכה מתונה יותר של ערכים בויקיפדיה, שהיו משותפים לבני נוער  בהם משותף לקבוצות גדולות יותר.

 יהודים ומבוגרים צעירים ערבים.

אם כן, לסיכום הדיון בשאלות של הפער הדיגיטלי ופער הידע בכל הנוגע להשלכות של אסטרטגיות 

דים, מבוגרים צעירים יהודים, מבוגרים צעירים ערבים ומבוגרים יהודים יפוש המידע של בני נוער יהואיתור וח
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 בפתיחת האפשרות לצמצם אתעל סביבת המידע שלהם, ניתן היה לראות את התפקיד החשוב של משתנה הגיל 

. שלא באופן מפתיע, בין הקבוצות הלאומיות היה פער גדול, כאשר אסטרטגיות איתור וחיפוש הלאומי הפער

וגבל מידע שמלכל אחת מהן גורמות לכך שסביבת המידע שלהם תאפשר להם להיות חשופים  להמידע ש

מגוון לאפשר להם להיות חשופים ל תהנט. סביבת המידע של ערבים, יותר מאשר של יהודים, ם ולשפתםתרבותל

תקרב יותר, עם זאת, קבוצת המבוגרים הצעירים הערבים נטתה לה ., ערבית ואנגליתמידע בעבריתשל יותר רחב 

בדמיון של מרכיבים שונים בסביבת המידע שלהם ובמידע שהיא מאפשרת להם להיחשף אליו, אל בני הנוער 

 .היהודים

 

 עמדותושינוי  תרגום ללמידה על הסכסוך ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש מידע על סביבת המידע:

לתרגם את הממצאים ללמידה על השאלה האחרונה שעולה בעקבות ממצאי המחקר היא האם, וכיצד, ניתן 

, וכתוצאה מכך, גם לשינוי פלסטיני וכיצד משתנה הגיל עשוי להביא ללמידה טובה יותר-הסכסוך הישראלי

י. הערוץ הראשון פלסטינ-בסקירת הספרות הוצגו ארבעה ערוצים שדנים בלמידה על הסכסוך הישראלי. עמדות

היה של אמצעי תקשורת ההמונים, אשר הראה כי התמונה שמוצגת בפני הצרכנים הינה, לרוב, שלילית, 

 ;Elbaz, 2015; 2016טל, -; בירן ובר2013אלבז, ) סטריאוטיפית וצנטרליסטית מבחינה תרבותית ולאומית

Schory-Eyal et al., 2014;) בתי הספר ומערכת החינוך, העלו ממצאים דומים. מחקרים שדנו בערוץ השני, של 

(Adwan & Pingel, 2004; Firer, Abd-Al-Razzaq; Podeh, 2000) .קיום, -הערוץ השלישי, שעוסק במפגשי דו

, לרבות היתרונות הציג את הדרכים שבהם ניתן להביא ללמידה על האחר, בקרב הקבוצות השונות בסכסוך

 . (Maoz, 2008) והחסרונות של התהליך

ככאלה שמסוגלות להתגבר על חסמים לבסוף, הערוץ הרביעי הדגיש את הפלטפורמות הדיגיטליות,  

רבים ולסייע, בעיקר לצעירים, ללמוד בצורה טובה יותר על האחר, ובאופן ספציפי, על הסכסוך הישראלי 

רים, בדגש על הספרות הדגישה את המקום החשוב של פלטפורמות דיגיטליות בחייהם של צעיפלסטיני. 

 . (Kampf, 2011; Kampf & Stolero, 2015) משחקים ועולמות וירטואלים

תקשורת  –התחום של איתור וחיפוש מידע מקוון משלב למעשה בין שני ערוצים מרכזיים שנידונו  

המונים, מאחר שהוא דן בסביבת המידע שנוצרת, בין היתר, כתוצאה מהמידע שנמצא באמצעי תקשורת 

המחקר העלה כי האופן שבו בני ההמונים המקוונים; וכן, ערוצי מידע דיגיטליים, מאחר שמדובר באינטרנט. 

פלסטיני משליך על סביבת  נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מאתרים ומחפשים מידע על הסכסוך הישראלי

נקודות אלו, מהוות נקודות שבהן אותן סביבות מידע עשויות להשיק. המידע שלהם באופן כזה שמאפשר לזהות 
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הידע הזה, שיכולה לחבר בין הצדדים, להצביע על מידע משותף וכן על פוטנציאל לרכישת ידע משותף.  דרך

וך הישראלי פלסטיני, הן בדיוק הפוטנציאל שבו יכולה מבחינת תיאוריות של למידה על האחר במסגרת הסכס

אשר כפי שעלה בספרות, היא הנקודה  –להתבצע הלמידה, כנקודת התחלה שמאפשרת לחבר בין הצדדים 

זיהוי הנקודות המשותפות האלה,  הדדית. ללמידהשאותה מחפשים מחקרים ופעילויות שמנסים להביא 

דע משותפת, יכולות להיות מתורגמות, מאוחר יותר, לסדנאות, בסביבת המידע, שהן תוצאה של סביבת מי

מקוונות או לא מקוונות, ללמידה על הסכסוך הישראלי פלסטיני, באופן שמנצל את המידע המשותף ומפתח 

 אותו.

מלמד על האזורים המשותפים  (20עיון בטבלת האתרים הייחודיים והמשותפים לכל קבוצה )טבלה  

ויקיפדיה בעברית היווה מוקד משותף כמעט לכל הקבוצות, לרבות המבוגרים הצעירים הללו. כך, למשל, אתר 

לכן, ניתן ניכר כי הוא היה מקור מידע חשוב ללמידה על הסכסוך הישראלי פלסטיני, על ערכיו השונים. הערבים. 

ואיך שהם  להניח כי המידע שמופיע בו יכול להוות בסיס למידה משותפת. למשל, באמצעות שיח על התכנים

מופיעים, מתן אפשרות לעריכה משותפת של ערכים, דבר אשר ילמד היכן, למשל, נמצאות נקודות מחלוקת, 

היה משותף לקבוצות הגיל והלאום  Ynet.co.ilגם אתר החדשות מהיכן הן נובעות וכיצד ניתן לגשר עליהן ועוד. 

 השונות, כפתח לשיח על התכנים וגישור על נקודות מחלוקת.

פלסטיני במנותק משאלת שינוי העמדות. -בשאלת הלמידה על הסכסוך הישראליעם זאת, לא ניתן לדון  

הצביעו על כך כי לטכנולוגיות חדשות, כגון משחקי מחשב, עולמות וירטואלים ועוד היתה מחקרים קודמים 

. רב קבוצות נוספותפלסטיני, הן בקרב יהודים, הן בקרב ערבים והן בק-תרומה ללמידה על הסכסוך הישראלי

המחקרים הצביעו על כך כי לאינטרקציה עם הטכנולוגיה, הדבר לא תמיד מוביל לשינוי עמדות.  למרות זאת,

 ,Kampf & Stolero, 2016; Cuhader & Kampfלבדה, לא היתה כמעט כל תרומה לשינוי עמדות כלפי האחר )

ופלסטינים(. במקרים אלה הראו המחקרים כי , כאשר היה מדובר בצדדים ישירים לסכסוך )ישראלים (2014

למרות שהצדדים למדו על הסכסוך, בכלל, ועל האחר, בפרט, הם נותרו מבוצרים בעמדותיהם הראשוניות לגבי 

צדקת קבוצת הפנים שלהם בסכסוך. שינוי עמדות, במקרים אלה, נמצא בעיקר בקרב צדדים שלישיים לסכסוך, 

משים בתפקידי תיווך בין הישראלים לפלסטינים, אך לא מעורבים כמו למשל אמריקנים וטורקים, שמש

פוטנציאל לשינוי עמדות נמצא רק כאשר התווסף לאינטרקציה עם הטכנולוגיה מרכיב נוסף, בסכסוך ישירות. 

 ספונטניכמו למשל דיאלוג בין הצדדים על האינטרקציה עם הטכנולוגיה, בין אם דיאלוג מונחה ובין אם 

(Kampf, 2014) במקרים אלו, כאשר לישראלים ולפלסטינים יצא לנהל דיאלוג על פעולות שביצעו, למשל, בזמן .

 פלסטיני, ניתן היה לזהות גם שינוי עמדות.-משחק מחשב שמדמה סימולציה על הסכסוך הישראלי
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, את המחקר הנוכחי בחן את האינטרקציה עם הטכנולוגיה, ובמקרה המבחן סביב הסכסוך הישראלי 

על סביבת המידע שלהם בנושא. עם  הכיצד התנהגות איתור וחיפוש המידע של יהודים וצעירים משליכ השאלה

זאת, לממצאים יכולים להיות השלכות על שינוי עמדות, אך על פי המחקרים הקודמים, רק כחלק מדיאלוג 

ת וערביות חשופות ולמידה שיתפתחו על בסיסם. למשל, דיאלוג שיפותח תוך דיון על המידע שקבוצות יהודיו

אליו, וכיצד אותו מידע מבסס את העמדות הקיימות שלהם. בדיאלוג מסוג זה ניתן לכלול סימולציה שבה 

יהודים וערבים "מחליפים" את סביבות המידע שלהם, משוחחים על המחשבות שעולות להם תוך כדי החשיפה 

 תהליך שיכול להוביל לשינוי עמדות ותפיסות.  –למידע על ה"אחר"  ה"כפויה"

בנוסף לכך, אותו דיאלוג מונחה יכול לכלול שיקוף של השלכות התנהגות איתור וחיפוש המידע על  

ההבנה העמדות והתפיסות של הצדדים השונים, דרך סביבת המידע שנוצרת להם והמידע שהם חשופים אליו. 

ור בתוך התרבות שלהם )עברית, אתרים מקומיים(, לעומת המשתתפים יהודים היו חשופים למידע שיותר סגכי 

, שסביבת המידע שלהם היתה מגוונת יותר מבחינה תרבותית, היא ממצא חשוב לגבי פוטנציאל שינוי הערבים

העמדות והתפיסות. היא מעידה כי לפחות בקרב המשתתפים היהודים, בכל מה שנוגע לסביבת המידע המקוונת, 

את עצמם למידע יותר מרוכז תרבותית, בשונה מהערבים. שיקוף של הבדלים אלו, וכן הבדלים הם חושפים 

 להוות בסיס לתהליך של שינוי עמדות ותפיסות בקרב יהודים וערבים.נוספים שנמצאו, יכול 

 

 מסקנות: תרומת המחקר, מגבלותיו ומחקריים עתידיים

 "מידעאת המושג "בדרכים השונות שבהן בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים תופסים המחקר הנוכחי עסק 

. ראיונות העומק חשפו הבדלים משמעותיים בין קבוצות הגיל השונות בכל וכן את תהליך איתור חיפוש המידע

נויות ות אותם לממש הזדמשדרכים שאותן הגדרות ותפיסות משמלתפיסות צרות ורחבות והנוגע להגדרות ול

בדרכים השונות שבהן הכמותני  . בנוסף, עסק המחקרולהימנע מסיכונים בתהליך איתור וחיפוש המידע

אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע שהם נוקטים בהן משליכים על סביבת המידע שהם חושפים את עצמם אליה. 

 בשני תחומים עיקריים. מעשיתהמחקר תורם להבנה תיאורטית ו

החשיבות של ההגדרות והתפיסות הספרות בנושא צעירּות דיגיטלית ואיתור וחיפוש מידע הדגישה את  

בחינת את אוכלוסיות שונות את הטכנולוגיה והאמצעים הטכנולוגיים שהם עושים בהם שימוש, יותר מאשר של 

הראתה הספרות בנושא איתור וחיפוש מידע כי  באופן ספציפי,האופן שבו הם מיומנים באותן טכנולוגיות. 

שתמשים, בהצלחות המחקר מתמקד בעיקר במה שמתרחש בתהליך איתור וחיפוש המידע עצמו, במיומנות המ

אך שנדרש מחקר נוסף בהבנת האופן שבו קבוצות שונות תופסות את  –והכישלונות שלהם, העדפות ועוד 
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התהליך עצמו וכן, במה שמתרחש לאחר מכן, בהשלכות של תהליך איתור וחיפוש המידע, על מה שביקש המחקר 

 להגדיר כסביבת המידע של המשתמשים.

המחקר היא בהצגתו של מודל תיאורטי חדש של איתור וחיפוש מידע, בתחום הראשון, תרומתו של  

ציפיות המוקדמות של המשתמשים: באופן שבו הם מגדירים מידע וכן תופסים תהליכים שונים אשר ממוקד ב

 לממש הזדמנויות שונות )יתרונות(בתהליך איתור וחיפוש המידע ואת הדרכים, שבאמצעותן, הם מצליחים 

מסיכונים שונים )חסרונות(. כך, על פי המודל, נוצרים ארבעה אזורים שמחברים בין ההגדרות ולהימנע 

גמישות וסדר, שמייצגים את האזורים שבהם הגדרות  נויות וסיכונים:מוהתפיסות הצרות והרחבות לאותן הזד

פיינו בחשש ותפיסות צרות ורחבות מממשות הזדמנויות, והתפזרות וקיבעון, שמייצגים את האזורים שאו

 מהסיכונים שהגדרות ותפיסות צרות ורחבות עלולות להביא איתן. 

מודל זה פותח תוך התמקדות בבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, במחקר שמבוסס על תיאוריה  

 בתחום נקודה חשובה הן בתחום התיאורטי של צעירּות דיגיטלית והןמעלה הוא וראיונות עומק.  מעוגנת בשדה

הוא מדגיש את החשיבות שבהבנת האופן שבו המשתמשים תופסים ומגדירים נהגות איתור וחיפוש מידע. של הת

. ותת פתיחה שונומידע וכן מרכיבים שונים, ואת העובדה ששונות זו למעשה מגדירה לכל אחת מהקבוצות נקוד

חיפוש ואיתור  הליךתמושג המידע ו אמונות, תפיסות וקונספטואליזציות שלל ות ביחסת פתיחה שונונקוד

 .התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם משפיעים על, שבסופו של דבר המידע

ההשלכות של אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע על מה בבחינת בתחום השני, תרומתו של המחקר היא 

שהמחקר ביקש להציג כמושג של סביבות המידע של המשתמשים. סביבת המידע הוגדרה כאסופה של כל 

, שזמינים אתרים, עמודים או קישוריםרות המידע, אשר במחקר הנוכחי הוגדרו באופן אופרציונלי כמקו

באופן למשתמש כתוצאה מהפעולות שהוא מבצע תוך כדי גלישה, בין אם הוא בוחר להיכנס אליהם או לא. 

שהמשתמשים צרכו וכן ספציפי הדיון במחקר התמקד בחלק של סביבת המידע שמורכב ממקורות המידע 

ממקורות המידע שהם הבחינו בהם ולא צרכו אותם. עם זאת, בהחלט ניתן להתייחס גם למקורות המידע שהיו 

 זמינים למשתמש, אך הוא לא הבחין בהם.

במה שמאפיין את סביבת המידע  המחקר הכמותי, אשר נערך מיד לאחר המחקר האיכותני, התמקד 

באמצעות סקירת המאפיינים הפיזיים של הסביבה, השפה, האזור אה מכך. שנוצרת לקבוצות השונות כתוצ

ביקש המחקר הכמותי להראות כיצד נוצרות לבני , והשוואתם הגיאוגרפי וכן הפופולאריות של מקורות המידע

נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים סביבות מידע שונות. כל סביבה, שנוצרת כתוצאה מאותן אסטרטגיות איתור 
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וש מידע, פותחת להם צוהר, או ליתר דיוק, מזמנת להם מסלולים שונים לחשיפה למידע מסוג מסוים. וחיפ

 מנגד, בכל סביבה יש סוגים אחרים של מידע שהם פחות יכולים להגיע אליהם, או לא יכולים להגיע אליהם כלל. 

ו, ומתייחסת למקרה תחת תרומתו השניה של המחקר, ניתן להכניס גם תרומה נוספת, אשר יוצאת ממנ 

בנוגע המבחן של איתור וחיפוש מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני. מקרה המבחן השתמש בתובנות שעלו 

לסביבות המידע שנוצרות לבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, כדי לבחון את ההשלכות בפועל סביב נושא 

ער יהודים, מבוגרים צעירים יהודים, מבוגרים הוא הראה כיצד בני נוהסכסוך הישראלי פלסטיני.  –ספציפי 

ן מבוגרים יהודים יוצרים לעצמם סביבות מידע שונות בכל הנוגע למידע על הסכסוך הישראלי צעירים ערבים וכ

פלסטיני, אך יחד עם זאת העלה מספר נקודות שבהן סביבות המידע עשויות להשיק, בעיקר בין מבוגרים צעירים 

באמצעות  .וויקיפדיה בעברית, למשל Ynet כמו באתרים שלהם התדיר השימוש סביב יםערבים לבני נוער יהוד

, הלכה למעשה, את האזורים שיכולים לשמש כבסיס ללמידה מדגישה של המשתמשים ת המידעוסביב הכרתכך, 

את הדרכים שבהם ניתן לנצל את האופן שבו הדור הצעיר על האחר במסגרת הסכסוך הישראלי פלסטיני, וכן 

 יוצר את סביבת המידע שלו, כדי לקדם למידה על האחר.

היא באה לידי ביטוי בשני מישורים. המישור  .המתודולוגי להיבט נוגעת המחקר של נוספת תרומה

הראשון הוא באמצעות חיבור שיטות המחקר האיכותנית והכמותית והתרומה של כל שיטה לטיעונים 

בכך שבני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים המרכזיים של המחקר. הטיעונים המרכזיים של המחקר התמקדו 

יפוש המידע. בנוסף, נטען כי להגדרות ולתפיסות השונות יהיו יחזיקו בתפיסות שונות כלפי תהליך איתור וח

השלכות על האופן שבו מרכיבים בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים את סביבת המידע שלהם ומקורות המידע 

שהיא מכילה. באמצעות המתודולוגיה המשולבת, התאפשר תחילה לאתר את המקומות שבהם קבוצות הגיל 

ך, בשלב השני, לבחון את ההשלכות של תפיסות שונות אלו על סביבת המידע. התרומה באה שונות בתפיסתם, וכ

 מתן האפשרות ליישם במחקר השימוש בפועל באסטרטגיות איתור וחיפוש מידע )המחקר הכמותי(לידי ביטוי ב

ות שונות כלפי את האופן שבו בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים מגדירים מידע בצורה שונה ומחזיקים בתפיס

 תהליכים באיתור וחיפוש מידע )המחקר האיכותני(.

המישור השני מתמקד במחקר הכמותי ובשילוב של תצפית מדעית שיטתית כמותית לצד שימוש במעקב 

הדבר אפשר לנתח את הרמות השונות סביבות המידע של המשתמשים. שעוד גלישה ומעקב תנועות עיניים. 

לישה מכסים בעיקר את הרמה הראשונה, של המידע שהגולשים גלשו בו בפועל, שמחקרים שמתמקדים במעקב ג

 –המחקר הנוכחי ששם דגש גם על מתודולוגיה של מעקב אחר תנועות עיניים איפשר להתמקד גם ברמה השניה 

המידע שהגולשים הבחינו בו, אך בחרו שלא לגלוש אליו בפועל, ובכך לנסות ולהתמקד במאפיינים השונים של 
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ל רמה. על אף שהדבר התאפשר, המחקר הנוכחי לא התמקד ברמה שלישית אפשרית, שכוללת מידע כ

שהמשתמשים לא גלשו אליו בפועל, לא הבחינו בו, אך כן הופיע על המסך, ולנסות להבין את ההבדלים בינו לבין 

 הרמות האחרות.

זיות, אשר חלקן מזמנות הצעה בתוך כך, למחקר הנוכחי, הן האיכותני והן הכמותי, מספר מגבלות מרכ

נוגעת לאוכלוסיית המחקר, אשר כולה מורכבת מישראלים, עם הטייה  מגבלה ראשונהלמחקרים עתידיים. 

נעשה ניסיון לייצג חתכים רחבים באוכלוסיה, לרבות בכל גבוה. על אף ש-במעמד הסוציואקונומי לכיוון הבינוני

הם לגבי טכנולוגיות דיגיטליות חברתיות שונות, למדגם היתה הנוגע לניסיון והמיומנות שהם מרגישים שיש ל

בכל זאת הטייה, כפי שצוין. הדבר עשוי להוות מגבלה לגבי הממצאים שמוטים לכיוון של התחכום הטכנולוגי 

 ופחות לוקחים בחשבון מצבים של מיומנויות נמוכות יותר. 

המחקר הכמותי לא בעקבות מגבלות טכניות, הקשורות בסוגי המדידה האפשריים בתוכנת המעקב,  

יש להמשיך קישורים.  מבוססבמידע  התמקד בעיקרהמודל, אלא כל ההיבטים שמציע את בחן באופן שיטתי נ

יו, באופן את המודל מבחינה כמותית ולהרחיב את השערות המחקר שנבחנו לגב םייעתיד יםמחקרולבחון את ב

אשר לא יגביל את המידע אך ורק לקישורים. כך, למשל, באפשרותו של מחקר עתידי לפרט בצורה רחבה את 

המרכיבים של תפיסות צרות ורחבות של סט כלים, זרימה עם המידע והערכת מידע ולבחון את הקשר 

צד נוצרים הרביעים של גמישות, הסטטיסטי ביניהן לבין הזדמנויות וסיכונים, וכך להדגים, מבחינה כמותית, כי

 סדר, התפזרות וקיבעון. 

לבחון את היישום של המודל גם על אוכלוסיות שונות, למשל מבחינה  יםעתידי יםבנוסף לכך, על מחקר 

דוריים תוך התייחסות למגוון היבטים אחרים, הבדלים . המוקד במחקר הנוכחי נסב סביב לאומית או תרבותית

אוכלוסיות שונות, כמו למשל מקומיים ומהגרים, מורים ותלמידים, ל את המודל ביחס אך יש להמשיך ולבחון

הדבר יאפשר להרחיב את הדיון שמאפשר המודל מעבר לקטגוריה הגילאית, אל פני עיתונאים וקוראיהם ועוד. 

 קטגוריות רחבות יותר.

ת של מדידת המידע, אחת מהן היא ההגדרה האופרציונלימגבלות נוספות נוגעות למחקר הכמותי.  

היבטים צורניים, את הטקסטים הנצרכים,  גם מידע בספרות כולל בתוכושהתמקדה בקישורים ואתרים בלבד. 

שאלה של למה נחשף המשתמש, אלא כפי שהוצג המולטימדיה ועוד. בנוסף לכך, מידע לא מסתכם אך ורק ב

נה על ופרש אותו, כיצד המידע עמשב עליו, כיצד הוא ושה עם המידע, מה הוא חובסקירת הספרות גם מה הוא ע

 הצרכים שלו ועוד שאלות רבות אשר לא נבחנו במחקר הנוכחי. 
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מתייחסת לחלק שעוסק בסכסוך הישראלי פלסטיני. ההשוואה מגבלה נוספת של המחקר הכמותי  

בקבוצות הנוספות של הלאומית שנערכה במחקר הנוכחי התמקדה בקבוצת גיל אחת, המבוגרים הצעירים, ולא 

בני נוער ומבוגרים. הדבר לא אפשר לבצע השוואות מרובות, לא רק בין מבוגרים צעירים יהודים וערבים 

ומבוגרים צעירים ערבים לכל השאר, אלא בכל קטגוריית גיל לבצע, בנפרד, השוואה לאומית. הדבר מגביל את 

את סביבת המידע של קבוצות ששוות בגיל, למעט  הממצאים לגבי סביבות המידע השונות ואת היכולת להשוות

המבוגרים הצעירים והמבוגרים הערבים. לכן, לסיום, מחקר עתידי בנושא זה צריך לקחת בחשבון השוואה 

 לאומית בין כל קבוצות הגיל השונות על מנת להרחיב את יכולת הסקת המסקנות.

 

 השלכות יישומיות

להימנע משיפוט נורמטיבי ביחס על אף שגישת המחקר ביקשה השלכות יישומיות.  שתילמחקר הנוכחי לבסוף, 

מידע. המחקר דיגיטלית ואוריינות אוריינות נושא של אחת ההשלכות היישומיות נוגעת ל לאיכות או טיב המידע,

תפיסות של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים של מידע ותהליכים שונים בהאיכותני דן בהרחבה בהגדרות ו

, ניתן להשתמש במודל המוצע בכדי מידעדיגיטלית ואוריינות אוריינות כחלק מהוראת באיתור וחיפוש מידע. 

מידע ואת התהליכים השונים של איתור וחיפוש  ותומגדיר ותהם תופס ןלשקף לקבוצות שונות את הדרכים שבה

של תפיסות והגדרות אלה. הדבר יאפשר לענות על  הלשווהח הזקונקודות החאת לחשוף  באופן זה ניתןמידע, 

שורה של שאלות יישומיות, כגון: האם אני אכן מצליח ליישם את התפיסה שלי? האם ההזדמנויות שאני מבקש 

האם  אלו אכן הזדמנויות?האם מה שאני מחשיב כהזדמנויות  לממש באמת ממומשות באמצעות התפיסות שלי?

תהליך זה של שיקוף האופן שבו משתמשים תופסים באמת מסכנים אותי?  םהסיכונים שאני מבקש להימנע מה

 את תהליך איתור וחיפוש המידע עשוי לסייע להם לשפר אותו.

ות ממצאי המחקר, הן האיכותניים והן הכמותיים, העלו כי לפערי תפיסות כלפי טכנולוגיה ומידע השלכ 

יש לכך השלכות חשובות להוראה וללמידה, בעיקר על האופן שבו נרכשות אוריינות טכנולוגית ואוריינות מידע. 

בבתי הספר, כאשר המורים, מצד אחד, והתלמידים, מצד שני, מייצגים חלק מהקבוצות שנבחנו במחקר. מבלי 

אוריינות מידע, השלכות אפשריות של להידרש לשאלה מהי הדרך הנכונה ללמד וללמוד אוריינות טכנולוגיות ו

המחקר הן שגם המורים וגם התלמידים מחזיקים בתפיסות שונות. המשותף לשתי הקבוצות הוא שבשני 

ללמוד יותר טוב, לחפש יותר טוב,  –המקרים מדובר בתפיסות שמנסות להביא את המשתמש למצב של רווח 

הבנה של התפיסות השונות שמחזיקים להגיע למידע טוב יותר, להשתמש בטכנולוגיה בצורה טובה יותר ועוד. 

מבוגרים וצעירים, וכיצד התפיסות הללו משליכות על השימוש שלהם בטכנולוגיה ובמידע היא חשובה. היא 
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יותר "ממוקדת משתמשים", בהוראה של אוריינות טכנולוגית מאפשרת למורים לנסות ולנקוט גישה שהינה 

ואוריינות מידע. גישה שמבינה יותר את דרך החשיבה של התלמידים, את האופן שבו הם חושבים על התועלות 

השונות של התנהגות איתור וחיפוש המידע שלהם ועוד. גישה הוראתית ממוקדת משתמשים, שמבינה את 

 ג תוצאות רצויות יותר בהוראה ולמידה של אוריינות טכנולוגית ואוריינות מידע. הפערים הללו, יכולה להשי

השלכה יישומית נוספת גם היא מגיעה מהתחום של שיפור אפקטיביות איתור וחיפוש מידע. המחקר  

בחן את האופן שבו אסטרטגיות איתור וחיפוש המידע של בני נוער, מבוגרים צעירים ומבוגרים, יוצרת הכמותי 

את סביבות המידע שהם חושפים את עצמם אליו וכן סוג המידע שכתוצאה מאותן אסטרטגיות הם לא יכולים 

גם במקרה זה, ניתן לנצל את התובנות שעלו מן המחקר לכדי למידה רפלקסיבית של תהליך איתור להגיע אליו. 

ומידע שלא ניתן להגיע אליו,  וחיפוש המידע וכן האופן שבו האסטרטגיות מתורגמות למידע שניתן להגיע אליו

 כך, לדון באפשרויות לשפר את תהליך איתור וחיפוש המידע עצמו.בו

כדי להבחין בין שתי ההשלכות ניתן להשתמש בדוגמה הבאה. בהתאם לגישת המחקר האיכותני, 

ם, במקרה הראשון יתבקשו המשתתפים לשתף על סיטואציות שבהן הם היו צריכים לחפש מידע על נושא מסוי

ובכך  וממה הם חששו )סיכונים( להסביר כיצד הם עשו זאת ומה היו המטרות שהם ביקשו להשיג )ההזדמנויות(

לנסות לבחון את האופן שהם תופסים את התהליך ועד כמה הוא באמת מסייע להם לממש את ההזדמנויות 

 ולהימנע מהסיכונים. 

, בדומה לגישתו של המחקר הכמותי, שבו במקרה השני, מדובר בהתנסות מעשית באיתור וחיפוש מידע

המשתמשים יחפשו אחר מידע בפועל, בהתאם לדרך שהם מוצאים לנכון, ולאחר מכן ייערך איתם ניתוח של 

מדוע הם בחרו תוצאות מסוימות ולא  מה הם קיבלו? מה הם היו יכולים לקבל בדרך אחרת? –התוצאות בפועל 

ם על הרכב סביבת המידע שלהם, לנתח את האופן שבו הם בחרו על אילו אחרות? ועוד. כך, יהיה ניתן לעבור אית

 קישורים ללחוץ ומה עומד מאחוריהם, על שפה ואיזורים גיאוגרפיים וכן פופולאריות האתרים. 

באופן יותר ספציפי, ניתן יהיה ליישם זאת על איתור וחיפוש מידע בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני. 

ימות איתור וחיפוש מידע על הנושא לצעירים ומבוגרים משני צידי הסכסוך ולנתח יחד כך, יהיה ניתן לתת מש

איתם, בדומה לדוגמה לעיל, את סביבות המידע שלהם, ובכך, לבחון דרכים ליצירת ידע משותף בין הקבוצות 

הם, וכן לבחון את העמדות של הצדדים כלפי מידע שהם נחשפים אליו באתרים המשותפים שהם גולשים אלי

כך, למשל, יכולים הממצאים לגבי . Ynetכפי שעלה במחקר במקרה של ויקיפדיה בעברית ואתר החדשות 

קיום וכן לדון באופן שבו האופן שבו -סביבות המידע להוות נקודת פתיחה לדיאלוג בין קבוצתי, סדנאות דו
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משותפות לצורך למידה משתמשים מחפשים מידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני יכול ליצור סביבות מידע 

 הדדית על האחר.
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 נספחים

 מדריך הראיון :נספח א'

 מדריך ראיון –חיפושי מידע 

המדריך שלפניכם נועד לביצוע ראיונות חצי מובנים עם צעירים ומבוגרים, סביב הנושא של חיפושי מידע 

מקוונים. מטרת הראיון הינה להבין כיצד המרואיינים תופסים את תהליך חיפוש המידע, באילו אסטרטגיות 

 פוש, הערכה ושימוש במידע.נוקטים, ואילו פעולות הם מבצעים בפועל לצורך חי

לפני קיום הראיון, יש להבין מהמרואיינים באילו אמצעים טכנולוגיים הם משתמשים. על הראיון להתקיים 

בסביבה טכנולוגית שתואמת את הסביבה שלהם. קרי, אם הם משתמשים במחשב נייד, טלפון נייד ומחשב לוח, 

לק מהראיון ניתן יהיה לבקש הדגמות מהמרואיינים על סביבת הראיון לכלול את כל אלו. זאת מאחר שכח

 לדבריהם.

 מטרות הראיון:

להבין עם איזה רקע ניגשים המשתמשים לתהליך החיפוש: ידע טכנולוגי קודם, צרכים, מוטיבציות,  •

 ניסיון, ציפיות, מיומנות ועוד. איך סוגי חיפושים שונים עונים על משתני הרקע.

מידע לדעתם של המשתמשים זמינים באינטרנט ואילו פחות. ניסיון להבין כיצד ניסיון להבין אילו סוגי  •

 משתנה עם הזמן.\השימוש שלו באינטרנט השתנה

 מתמקדים במה? נוקטים הם חיפוש אסטרטגיות באילו? הקשרים באילו? עושים חיפושים סוגי אילו •

 .חושבים מה, מרגישים מה, המידע חיפוש במהלך

 תמשים כדי לערוך חיפושים.באילו כלים ושיטות מש •

 מהם הכלים שהם עושים בהם שימוש כדי לחפש מידע ובאילו שיטות?  •

 מהם מקורות הסמכות שלהם במהלך החיפוש ואיך הם מבצעים שיפוטים של סמכות. •

מה העמדות שהם מחזיקים כלפי אפשרויות שונות לחיפוש ואיך זה בא לידי ביטוי בבחירה/אי בחירה  •

 ש.של אפשרויות חיפו

מבחינת דיוק, אמינות, שלמות החומר ועוד. איך  –איך מבצעים הערכה של התוצאות והמידע שנחשף  •

 מחליטים על סיום החיפוש?

האם  –איזה מידע הם חושפים במהלך החיפוש? האם קיים מידע שהם חוששים לחשוף )אם כן  •

 בפלטפורמות מסוימות יותר או פחות(?
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אות של חיפושים אחרי נושאים חדשותיים, בריאות ופנאי, וכן באופן ספציפי משתמש המדריך בדוגמ •

חיפושים אקטיביים מול פאסיביים, זאת על מנת להגים סוגי חיפושים שונים. כך, למשל, בוחן המדריך 

כנושאים  –איך מגדירים את נושאי החיפושים השונים ואיך מחפשים אחרי חדשות, בריאות ופנאי 

מודע,  –ושים. על כן יש להבחין אם קיים יותר מרובד אחד של חיפוש שמייצגים סוגים שונים של חיפ

 פעיל ואקטיבי. יש לבקש מהמרואיינים לתאר דוגמאות ולשחזר.

 

 מבנה מדריך הראיון

טקסט פתיחה: המחקר הנוכחי עוסק בדרכים השונות שאנשים נחשפים באמצעותם למידע באינטרנט. המחקר 

מחפשים מידע באינטרנט, באילו כלים ואיך הם עושים זאת. חשוב לי לשמוע ולראות בוחן כיצד אנשים שונים 

כיצד את/ה עושה את זה. המחקר מנסה להבין לאיזה מידע אנשים נחשפים כתוצאה מפעולות החיפוש שהם 

 מבצעים ואיזה מידע הם חושפים על עצמם כחלק מתהליך החיפוש.

 המשתמשים לביצוע החיפושהרקע שעמו מגיעים  -שאלות פתיחה וחימום 

 עד כמה את/ה אוהב/ת לנסות טכנולוגיות חדשות? למה? תוכל/י לתת לי דוגמה? 

מה גורם לך לחפש תשובה לסוגיה מסוימת? האם מדובר בדרך כלל במשהו שחשבת עליו לפני כן או בדבר שקורה 

 פתאום?

 

 הגדרות של מידע וחיפושים שונים וכלים ושיטות לחיפוש מידע

כשאת/ה רוצה להיחשף למידע באינטרנט בתחומים שונים, כמו למשל מידע חדשותי, בריאות, או פנאי באילו 

 כלים את/ה משתמש/ת? איך את/ה מחפש/ת? )הערה למראיין: לערוך רשימה(

 מה היתרונות והחסרונות עבורך, לדעתך, של כל אחת משיטות החיפוש שפירטת קודם )להקריא(?

 ה מחפש/ת בדרך כלל? באילו הקשרים?/אילו סוגי מידע את

מהו מידע חדשותי? איך מחפשים אחרי מידע בנושא חדשות? תוכל/י לתת דוגמה של חיפוש שעשית בנושא 

 חדשות?

י לתת דוגמא של \י קצת על פעילות הפנאי שלך. אילו סוגי מידע רלוונטיים עבור פעילות הפנאי? האם תוכל\ספר

 חיפוש שעשית בנושא הפנאי?

מצבים שבהם אנשים מחפשים מידע באופן פעיל )למשל, נכנסים לאתרים מתוך מטרה למצוא מידע(, לעומת  יש

מצבים אחרים שבהם הם יותר פאסיביים והמידע זורם אליהם )למשל, סתם רפרוף באתרים בלי מטרה 

דגים? מתי את/ה מסוימת(, בלי שהם יעשו משהו מיוחד. מתי את/ה מחפש/ת אחר מידע באופן פעיל? תוכל/י לה

 מחפש/ת אחר מידע באופן סביל? תוכל/י להדגים? מתי משולב? תוכל/י להדגים?

בנוסף, יש מצבים שבהם אנשים מחפשים מידע ממוקד על משהו )למשל, כשאנחנו רוצים לחפש מידע על נושא 

את/ה מחפש/ת  מסוים ואנחנו ממוקדי מטרה(, לעומת מצב שבו אנשים חושפים את עצמם למידע בכלליות. מתי
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לשים אחר מידע באופן כללי? תוכל/י להדגים? מתי את/ה מחפש/ת אחר מידע באופן ממוקד? תוכל/י להדגים? )

 לב שניתן לוותר על אחת הדוגמאות אם כבר נתן בהתחלה(

 גורמי סמכות ושומרי סף

. על אילו כלים/סוגי כשאנשים נחשפים למידע באינטרנט, יש כלים/מקורות שהם סומכים עליהם יותר ויש פחות

 מקורות את/ה סומכ/ת יותר? מה מאפיין אותם? למה? על אילו פחות? מה מאפיין אותם?

מאלה שאת/ה הכי סומכ/ת עליהם ועד לאלה שאת/ה הכי  –תוכל/י לחשוב על דירוג של מקורות/סוגי כלים 

 פחות סומכ/ת עליהם? 

 

 עמדות כלפי כלים ושיטות חיפוש

 ולאחר מכן לבקש דוגמה שלילית לגבי כל קטגוריה. 1-5רג על דבר בסולם של כאן המטרה לתת לו לד

 עד כמה את/ה מרגיש/ה ששיטות החיפוש שפירטת קודם )להקריא(:

 מדויקות

 מתאימות למטרה שלשמה התחלת את החיפוש

 אמינות

 הוגנות ולא מוטות

 זמינות

 רלוונטיות

 עדכניות

 הופכות להיות טובות יותר עם הזמן

 –לבקש דוגמה של מקרים שבהם לא היה מדויק, לא אמין, לא מתאים וכו' ולהבין למה  –לגבי כל המקרים 

 מאילו סיבות? מה גרם לכך שזה לא ייתפס ככה? איך התמודדו עם זה?

 

 חיפושים במדיה חברתיים וחיפושים חברתיים

מה המקום של התייעצות עם חברים )כמו למשל בשיחות בפייסבוק או בתגובות לסטטוסים( בתהליך חיפוש 

 המידע? עד כמה את/ה מסתמכ/ת על מידע מחברים? למה? 

 תוכל/י לתאר תהליך שבו התייעצת עם חברים לגבי סוגיה מסוימת? איך הדבר התנהל?

 רים לחיפושים אחרים? מה היתרונות? מה החסרונות?מה ההבדל בין חיפושים שכוללים התייעצות עם חב

 

 הערכה של התוצאות והמידע המתקבל
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 האם בדרך כלל את/ה מרוצה מהמידע שאת/ה מקבל/ת? ממה את/ה מרוצה? ממה לא?

 איך את/ה מחליט/ה באיזה מידע לבחור ומאיזה מידע להימנע? תוכל/י להסביר?

 ב?איך את/ה מחליט/ה אם אתר הוא טוב או לא טו

תוכל/י לתת דוגמ/אות של קשיים שנתקלת בהם בחיפוש )למשל, לא להקריא: בזבוז זמן, חוסר יעילות, חיפושים 

 ששואבים למקומות פחות רצויים וממוקדים חשיפה של מידע לא רצוי או ראוי(? ממה הם נובעים?

 לאחר שקיבלת תוצאות/את המידע, כיצד הוא תורם לך?

 ועל במידע שקיבלת ובאילו מקרים לא? תוכל/י להסביר ולתת דוגמה?באילו מקרים עשית שימוש בפ

 האם המידע שהתקבל יכול לגרום לאנשים להמשיך לחפש או להשליך על חיפושים עתידיים? באילו מקרים?

 

 סיום החיפוש

ין כמה זמן נמשך בדרך כלל תהליך של חיפוש? כמה דקות? כמה ימים? האם יש חיפושים ארוכים יותר? מה מאפי

 אותם? 

 איך את/ה מחליט לסיים את החיפוש שהתחלת?

 

 שאלות סיכום

 לסיום, כיצד היית מסכמ/ת בכמה משפטים את הדיון שערכנו פה מנקודת מבטך? 

 האם תרצה/י להוסיף משהו?
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 הסכמה מדעת למחקר האיכותני ינספח ב': כתב

 18-16לבגירים ולקטינים בני  טופס הסכמה מדעת

 אני החתומ/ה מטה 

___________________  ________________  _________________ 

 שם מלא                           ת"ז                          כתובת מגורים         

 

ה כי הוסבר לי על ידי נציג /מידע. אני מצהירחיפושי מצהיר/ה בזאת כי אני מסכימ/ה להשתתף במחקר בנושא 

 .מחפשים מידע בנושאים שוניםהמחקר כי אני משתפ/ת במחקר שמטרתו לבחון את האופן שבו אנשים 

. ההשתתפות במחקר חושפים מידעמטרת המחקר הינה לבחון את הדרכים השונות והכלים שבהם אנשים 

ההשתתפות במחקר אינה  גיש בו בנוח.תכלול השתתפות בראיון אחד על אחד, אשר יתקיים בכל מקום אשר תר

כרוכה בסיכון וכן מובטחת לך סודיות באשר לזהותך האישית בפרסומים מדעיים, ובכלל זה בהצגת המחקר 

 כשעה. ראיון:בכנסים ובכתובים. משך ה

אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר ואני חופשי/ה להפסיק את השתתפותי בכל עת, מבלי לפגוע 

 מבלי שיאונה לי כל רע ומבלי שתינקט נגדי סנקציה כלשהי.בזכויותיי, 

מובטחת לי נכונות לענות לשאלות שיועלו על ידי ואפשרות להיוועץ בגורם נוסף באשר לקבלת החלטה להשתתף 

 במחקר או להמשיך בו.

 אני מצהיר/ה בזאת כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.

 

 

_________  ___________________       _______________________             __ 

 שם מלא                                חתימה                                            תאריך   
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 15-13לקטינים בני  טופס הסכמה מדעת

משתתפ/ת יקר/ה, נא קרא/י את המסמך מטה יחד עם אחד או אחת מהוריך, על מנת לאשר את השתתפותך 

 במחקר. 

מטרת המחקר הינה לבחון את הדרכים השונות והכלים שבהם אנשים חושפים מידע. ההשתתפות במחקר 

תפות במחקר תכלול השתתפות בראיון אחד על אחד, אשר יתקיים בכל מקום אשר תרגיש בו בנוח. ההשת

אינה כרוכה בסיכון וכן מובטחת לך סודיות באשר לזהותך האישית בפרסומים מדעיים, ובכלל זה בהצגת 

 כשעה. המחקר בכנסים ובכתובים. משך הראיון:

מטה, נבקש ממך, ובטופס נפרד גם מאחד מהוריך, לאשר את השתתפותך במחקר. באישור זה אתם בעצם 

קר, בנושא חיפושי מידע, מאשרים כי הוסבר לכם על מטרתו וכי את/ה מביעים את הסכמתכם להשתתף במח

חופשי/ה להפסיק את השתתפותך בכל עת מבלי שתפגע. כמובן, שהנך חופשי/ה לשאול כל שאלה ולהתייעץ 

 באחד מהוריך בכל שלב של הראיון, אם הינך חש שלא בנוח.

 
 
 
 
 
 

 וכי הבנתי את כל האמור לעיל. אני מצהיר/ה בזאת כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי

 

 

  ___________________       _______________________             ___________ 

 שם מלא                                חתימה                                            תאריך   
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 להורי קטינים טופס הסכמה מדעת

 אני החתומ/ה מטה 

___________________  ________________  _________________ 

 שם מלא                           ת"ז                          כתובת מגורים         

 

 אביו/אימו של              ________________   _______________  ________________

 ה                      ת.ז.                        כתובת מגוריםשם הנער/          

. אני מצהיר/ה כי הוסבר לי על חיפושי מידעמצהיר/ה בזאת כי אני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף במחקר בנושא 

 .מחפשים מידעידי נציג המחקר כי בני/בתי משתפ/ת במחקר שמטרתו לבחון את האופן שבו אנשים 

במהלך הניסוי י/תתבקש  נה לבחון את הדרכים השונות והכלים שבהם אנשים חושפים מידע.מטרת המחקר הי

ההשתתפות  להתראיין ולהשיב על מספר שאלות הנוגעות לאופן שבו הוא מחפש אחר מידע ברשת.בנך/בתך 

לל זה במחקר אינה כרוכה בסיכון וכן מובטחת לו/לה סודיות באשר לזהותו/ה האישית בפרסומים מדעיים, ובכ

ראיון: כשעה. הראיון ייערך בכל מקום שאתם, או בנכם/בתכם, בהצגת המחקר בכנסים ובכתובים. משך ה

 תבחרו, ואשר נוח לכם/לבנכם/לבתכם.

בנך/בתך חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר והוא/היא חופשי/ה להפסיק את השתתפותו/ה בכל עת, מבלי 

 רע ומבלי שתינקט נגדו/ה סנקציה כלשהי. לפגוע בזכויותיו/ה, מבלי שיאונה לו/ה כל

מובטחת לו/לה נכונות לענות לשאלות שיועלו על ידו/ה ואפשרות להיוועץ בגורם נוסף באשר לקבלת החלטה 

 להשתתף במחקר או להמשיך בו.

 אני מצהיר/ה בזאת כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.

          ___________     ___________________       _______________________ 

 שם מלא                                חתימה                                            תאריך   
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 ': כתבי הסכמה מדעת למחקר האיכותניגנספח 

 

 18-16טופס הסכמה מדעת לבגירים ולקטינים בני 

 אני החתומ/ה מטה 

___________________  ________________  _________________ 

 שם מלא                           ת"ז                          כתובת מגורים         

 

מצהיר/ה בזאת כי אני מסכימ/ה להשתתף במחקר בנושא חשיפה למידע. אני מצהיר/ה כי הוסבר לי על ידי נציג 

 מחקר כי אני משתפ/ת במחקר שמטרתו לבחון את האופן שבו אנשים חושפים את עצמם למידע מסוגים שונים.ה

מטרת המחקר הינה לבחון את הדרכים השונות והכלים שבהם אנשים בוחרים להיחשף למידע אונליין. במהלך 

ידע אונליין שאת/ה הניסוי תתבקש/י לבצע ארבע משימות שונות. באפשרותך להשתמש בניסוי בכל מקור מ

מכיר/ה, לרבות אתרים, מנועי חיפוש, חשבונות שלך ברשתות החברתיות )פייסבוק, טוויטר ועוד(, אתרי שיתוף 

תכנים, פורומים ועוד. לבסוף, תתבקש/י להשיב על מספר שאלות כלליות. ההשתתפות במחקר אינה כרוכה 

ומים מדעיים, ובכלל זה בהצגת המחקר בכנסים בסיכון וכן מובטחת לך סודיות באשר לזהותך האישית בפרס

 דקות. 20-ובכתובים. משך הניסוי: כ

משתמש בחוג לתקשורת בפקולטה למדעי החברה -המחקר נערך במעבדה לחקר אינטרקציית תקשורת

 באוניברסיטת תל אביב.

מבלי לפגוע אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר ואני חופשי/ה להפסיק את השתתפותי בכל עת, 

 בזכויותיי, מבלי שיאונה לי כל רע ומבלי שתינקט נגדי סנקציה כלשהי.

מובטחת לי נכונות לענות לשאלות שיועלו על ידי ואפשרות להיוועץ בגורם נוסף באשר לקבלת החלטה להשתתף 

 במחקר או להמשיך בו.

 אמור לעיל.אני מצהיר/ה בזאת כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל ה

 

 

  ___________________       _______________________             ___________ 

 שם מלא                                חתימה                                            תאריך   
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 טופס הסכמה מדעת להורי קטינים

 אני החתומ/ה מטה 

___________________  ________________  _________________ 

 שם מלא                           ת"ז                          כתובת מגורים         

 

 אביו/אימו של              ________________   _______________  ________________

 ת.ז.                        כתובת מגורים      שם הנער/ה                          

מצהיר/ה בזאת כי אני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף במחקר בנושא חשיפה למידע. אני מצהיר/ה כי הוסבר לי 

על ידי נציג המחקר כי בני/בתי משתפ/ת במחקר שמטרתו לבחון את האופן שבו אנשים חושפים את עצמם 

 למידע מסוגים שונים.

קר הינה לבחון את הדרכים השונות והכלים שבהם אנשים בוחרים להיחשף למידע אונליין. במהלך מטרת המח

הניסוי י/תתבקש בנך/בתך לבצע ארבע משימות שונות. באפשרותו להשתמש בניסוי בכל מקור מידע אונליין 

ק, טוויטר ועוד(, שהוא/היא מכיר/ה, לרבות אתרים, מנועי חיפוש, חשבונות שלו/ה ברשתות החברתיות )פייסבו

אתרי שיתוף תכנים, פורומים ועוד. לבסוף, י/תתבקש בנך/בתך להשיב על מספר שאלות כלליות. ההשתתפות 

במחקר אינה כרוכה בסיכון וכן מובטחת לו/לה סודיות באשר לזהותו/ה האישית בפרסומים מדעיים, ובכלל זה 

 דקות. 20-בהצגת המחקר בכנסים ובכתובים. משך הניסוי: כ

משתמש בחוג לתקשורת בפקולטה למדעי החברה -המחקר נערך במעבדה לחקר אינטרקציית תקשורת

 באוניברסיטת תל אביב.

בנך/בתך חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר והוא/היא חופשי/ה להפסיק את השתתפותו/ה בכל עת, מבלי 

 ציה כלשהי.לפגוע בזכויותיו/ה, מבלי שיאונה לו/ה כל רע ומבלי שתינקט נגדו/ה סנק

מובטחת לו/לה נכונות לענות לשאלות שיועלו על ידו/ה ואפשרות להיוועץ בגורם נוסף באשר לקבלת החלטה 

 להשתתף במחקר או להמשיך בו.

 אני מצהיר/ה בזאת כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.

 _______________________             ___________        ___________________ 

 שם מלא                                חתימה                                            תאריך   
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 15-13לקטינים בני  טופס הסכמה מדעת

משתתפ/ת יקר/ה, נא קרא/י את המסמך מטה יחד עם אחד או אחת מהוריך, על מנת לאשר את השתתפותך 

 במחקר. 

מטרת המחקר הינה לבחון את הדרכים השונות והכלים שבהם אנשים בוחרים להיחשף למידע אונליין. במהלך 

ר מידע אונליין שאת/ה הניסוי תתבקש/י לבצע ארבע משימות שונות. באפשרותך להשתמש בניסוי בכל מקו

מכיר/ה, לרבות אתרים, מנועי חיפוש, חשבונות שלך ברשתות החברתיות )פייסבוק, טוויטר ועוד(, אתרי שיתוף 

תכנים, פורומים ועוד. לבסוף, תתבקש/י להשיב על מספר שאלות כלליות. ההשתתפות במחקר אינה כרוכה 

פרסומים מדעיים, ובכלל זה בהצגת המחקר בכנסים בסיכון וכן מובטחת לך סודיות באשר לזהותך האישית ב

 דקות. 20-ובכתובים. משך הניסוי: כ

משתמש בחוג לתקשורת בפקולטה למדעי החברה -המחקר נערך במעבדה לחקר אינטרקציית תקשורת

 באוניברסיטת תל אביב.

תם בעצם מטה, נבקש ממך, ובטופס נפרד גם מאחד מהוריך, לאשר את השתתפותך במחקר. באישור זה א

מביעים את הסכמתכם להשתתף במחקר, בנושא חיפושי מידע, מאשרים כי הוסבר לכם על מטרתו וכי את/ה 

חופשי/ה להפסיק את השתתפותך בכל עת מבלי שתפגע. כמובן, שהנך חופשי/ה לשאול כל שאלה ולהתייעץ 

 באחד מהוריך בכל שלב של הראיון, אם הינך חש שלא בנוח.

 
 
 
 
 
 

 מצהיר/ה בזאת כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.אני 

 

 

  ___________________       _______________________             ___________ 

 שם מלא                                חתימה                                            תאריך   
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 הנחיות התצפית המדעית': דנספח 

 

 הנחיות כלליות

 משתתפ/ת יקר/ה,

 

תודה על הסכמתך להשתתף במחקר. במהלך הדקות הקרובות יוצגו בפניך/בפנייך שלוש משימות שונות. אנא 

יש לציין כי  קרא/י את ההנחיות בעיון. עם סיום המשימות תתבקש/י להציג את המידע שאספת בפני החוקר.

 אנונימי לחלוטין. כמו כן, באפשרותך להפסיק את השתתפותך במחקר בכל עת.המחקר הוא 

 

 

 לפרטים נוספים, באפשרותך לפנות אל החוקר בסוף המחקר 

 .nathanst@post.tau.ac.il האלקטרוני: או בכתובת הדואר

 

 

 כדי להתחיל במחקר, הקש על המקש הארוך. אנחנו מודים לך שוב על הסכמתך להשתתף במחקר.

 

 נתן סטולרו 

 וד"ר אלעד שגב

 החוג לתקשורת

 אוניברסיטת תל אביב

 

 סטיניפל-משימת חיפוש על הסכסוך הישראלי

 פלסטיני נוגע במספר נושאים מרכזיים. בחר/י נושא אחד שאין לך עליו ידע רב:-הסכסוך הישראלי

 

 ( מעמד הפליטים.1

 ( הגבולות הגיאוגרפיים בין ישראלים לפלסטינים.2

 ( ביטחון.3

 ( התנחלויות/התיישבויות.4

 ( המבצעים הצבאיים/מלחמות.5

 ( עתידה של ירושלים.6

 

 חמש הדקות הקרובות בכדי לענות על שתיים מתוך השאלות הבאות עבור  הנושא שבחרת:הקדש/הקדישי את 

mailto:nathanst@post.tau.ac.il
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 א( מהו הרקע ההיסטורי לנושא?

 ב( מהם הטיעונים המרכזיים של שני הצדדים לסכסוך שמאפיינות את הנושא?

 ג( מהן הסוגיות האקטואליות ביותר, הקשורות לנושא זה?

 וחשיבותו בגורמים המעכבים פתרון לסכסוך, ומנגד, עשויים לקדם את פתרונו?ד( מהי מידת מרכזיותו 

 

 הנחיות:

 . לאחר שתסיימ/י לקרוא את ההנחיות, לחצ/י על המקש הארוך על מנת שייפתח בפניך/בפנייך דפדפן הגלישה.1

. בתום ביצוע . באפשרותך לגלוש בדפדפן בחופשיות ובכל דרך שאת/ה מוצא/ת לנכון כדי להשלים את המשימה2

 המשימה, סגור/סגרי את חלון הדפדפן.

 . זכור/זכרי: בתום ביצוע שלוש המשימות, תתבקש/י לשוחח עם החוקר על המידע שאספת.3

 

 לחצ/י על המקש הארוך לפתיחת הדפדפן.

 

 משימת חיפוש חדשות

את/ה חושב/ת שאם הוזמנת הערב לאירוע חברתי שבו יהיו המשתתפים בעיקר אנשים שאינך מכיר/ה. 

תתעדכנ/י קצת בנושאים אקטואליים )כגון חדשות, בידור, ספורט, כלכלה, פוליטיקה, רכילות, סלבס ועוד(, זה 

יעזור לך להתחבר עם אנשים אחרים. יש לך כרגע כחמש דקות לפני שאת/ה יוצא/ת מהבית. נצל/י את הזמן הזה 

להשתמש בכל דרך שאת/ה מוצא/ת לנכון )אתרי חדשות,  כדי למצוא נושאים מעניינים לדבר עליהם. באפשרותך

רשתות חברתיות, שיחות עם חברים דרך האינטרנט, מנועי חיפוש ועוד(. מאחר שאת/ה לא יודע/ת מי יהיו 

 המוזמנים האחרים, נסה/י למצוא מספר נושאים פוטנציאליים לשיחה.

 

 הנחיות:

 ש הארוך על מנת שייפתח בפניך/בפנייך דפדפן הגלישה.. לאחר שתסיימ/י לקרוא את ההנחיות, לחצ/י על המק1

. באפשרותך לגלוש בדפדפן בחופשיות ובכל דרך שאת/ה מוצא/ת לנכון כדי להשלים את המשימה. בתום ביצוע 2

 המשימה, סגור/סגרי את חלון הדפדפן.

 . זכור/זכרי: בתום ביצוע שלוש המשימות, תתבקש/י לשוחח עם החוקר על המידע שאספת.3

 

 לחצ/י על המקש הארוך לפתיחת הדפדפן.

 

 משימת פנאי

חשוב/חשבי על פעילות שאת/ה מבצע/ת באינטרנט בשעות הפנאי. זה יכול להיות תחביב, תחום שאת/ה 

אוהבת/ה לקרוא עליו, מעקב אחרי קהילה מסוימת ועוד. הקדש/הקדישי את חמש הדקות הקרובות לצורך 

 העמקה בתחום זה.
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 הנחיות:

 שתסיימ/י לקרוא את ההנחיות, לחצ/י על המקש הארוך על מנת שייפתח בפניך/בפנייך דפדפן הגלישה.. לאחר 1

. באפשרותך לגלוש בדפדפן בחופשיות ובכל דרך שאת/ה מוצא/ת לנכון כדי להשלים את המשימה. בתום ביצוע 2

 המשימה, סגור/סגרי את חלון הדפדפן.

 תתבקש/י לשוחח עם החוקר על המידע שאספת.. זכור/זכרי: בתום ביצוע שלוש המשימות, 3

 

 לחצ/י על המקש הארוך לפתיחת הדפדפן.
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 שאלון סיכום': הנספח 
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Executive Summary 

The Purpose of the Research 

The following research has two main objectives. The first goal deals with the way in which adults 

and young people, focusing on adolescents, young adults and adults, define online information, and 

also set goals for themselves in seeking and searching for information, which aims, to establish their 

knowledge in various subjects. The research into the behavior of seeking and searching information 

for adults and young people does indeed investigate the differences between the seeking and search 

for information behavior of the various age groups, but it rarely asks the questions of why and how 

- why are they going through a different process? How do they themselves experience this process? 

As a derivative of these two questions, there is also the question of how - how different definitions 

and perceptions of adolescents, young adults, and adults, may change their seeking and searching 

behavior?  

 The second purpose of the research deals with the question of implications. It seeks to 

examine how the same strategies for seeking and searching for information, of adolescents, young 

adults, and adults, affect the information they are exposed to, on one hand, but are prevented from 

reaching it, on the other. In other words, it examines how those actions they perform while seeking 

and searching for information enable them to reach certain type and extent of the information, but 

on the other hand, they are not allowed access to other information. 

 

Theoretical Background  

The theoretical background of the research comes from three main fields. The first field deals with 

the question of the formation of the knowledge gap and the digital gap in society, in general, and its 

application on youngsters and adults, which are sometimes referred to like analogy of "Digital 

Natives" and "Digital Immigrants" and is part of a broad field of digital youth research. It discusses 

the role of the media in the formation and reduction of knowledge gaps between different groups in 

the population and from what these gaps are affected. The chapter deals with several approaches to 

examining the digital gaps. Some of them place emphasis on Sociology and Psychology and 
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therefore seek to examine the phenomenon by traditional criteria of shared experiences, history, 

culture, demographic variables, stages of development and more. 

These approaches tend to belittle the discussion on "Digital Generation" and are more conservative 

in the criteria they use to test the phenomenon. On the other hand, other approaches describe young 

people and adults as independent actors in their attitude toward technology and adopting their own 

point of view. In addition, it seems that the literature on the subject of young people, adults, and 

new technologies had undergone many vicissitudes in the first two decades. It was clear that at first, 

the literature was inclined to deterministic and determinations, and as those who missed the wide 

diversity within the indigenous group and the digital immigrants. However, after much criticism 

that implemented on the discipline, they abandoned the uneven research directions (such as skills 

and using), In favor of discussing the criteria that related more to cultures, such as social norms, 

cultural perceptions, the perception of the peer group, and more.  

 Finally, the main theoretical argument this chapter attempts to make concerns the 

distinction between narrow and broad conceptions/definitions of technology, which are usually 

identified in the literature with adults and young respectively. However, since previous studies have 

not yet attempted to examine the perceptions of adults and young adults according to these axes, it 

cannot be argued that adults will necessarily be identified with narrow perceptions while young 

people will necessarily be identified with broad perception. 

 The second theoretical field in which the research is situated is that of information seeking 

and searching behavior. The discussion of seeking information, in general, and specifically of 

adults versus young, raises many questions that can be divided into three general categories. One 

category is the definition - how do we define information? What processes does it include? Under 

which parameters we evaluate it ?This category can be empirically linked with perception 

questions: How do users perceive information? How do they perceive the various processes it 

includes? How the differences between young people and adults are expressed in their different 

perceptions, depending on their experience, the stages of psychological development, culture, peer 

group, and more. The second category refers to the actions themselves: What users do when they 
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are trying to find information? What are they not doing? How these actions associated to their initial 

goals? How do young people and adults differ in the actions they perform? A third category that has 

a little expression in literature relates to the implications of different information behavior on the 

information environment obtained. In other words, how do information searches affect the 

information environment that is exposed to users? 

 The third theoretical field is actually a branching of the second theoretical field and focus 

on a specific case of seeking and searching for information - about the Israeli-Palestinian conflict. 

Online information searches are one of the digital ways for adolescents, young adults, and young 

to learn about the Israeli-Palestinian conflict. It seems that this process of seeking and searching 

online information includes the advantages, limitations, and issues raised above. In a similar way 

to what is claimed about the mass media, it may include a tendency of users to be exposed to 

information that will close them ethnocentrically and prevent them from being exposed to the 

narrative of the other side in the conflict. It may also expose them to stereotypical and negative 

information, which will lock them in a hostile position. A review of the literature of the research, 

extensively discusses the role of the digital platforms as a tool that can actually shatter these 

negative stereotypes and lead to openness, especially among young people. 

 

Questions and hypotheses research 

The qualitative research 

• First research question: What are the ways in which adolescents, young adults, 

and adults perceive and define information? 

• Second research question: What are the differences between the different ways in 

which adolescents, young adults, and adults perceive (narrow and broad 

conceptions) the key processes of the behavior in seeking and searching their 

information? 



343 
 

• Third research question: How the different ways in which adolescents, young adults, and 

adults perceive central processes in their seeking and search behavior helps them realize 

opportunities and avoid the risks in the process of seeking and searching? 

 

The Quantitative research 

• The primary research question: What are the implications of the information seeking 

behavior of adolescents, young adults and adults on the information environment they 

create for themselves when they are searching and seeking information about the Israeli-

Palestinian conflict? To what type and extent of information are they exposed to, as a result 

of the actions they perform while seeking and searching for the information, and on the other 

hand, to what kind of information they are not exposed as a result of these actions? 

• The primary question of the study that dealt with the case of the Israeli-Palestinian 

conflict: What are the implications of the information seeking behavior of youth, young 

and adults, Jews and Arabs, about the information environment they create for themselves 

when they seek and search for information about the Israeli-Palestinian conflict? To what 

type and extent of information they are exposed to, as a result of the actions they perform 

during the seeking and search of information, and on the other hand, to what kind of 

information they are not exposed as a result of these actions? 

 

The research method 

The following research Included two studies. The first and early research focused on the user 

perceptions, while the second study focused on the implications of their strategies for seeking and 

searching for their information. Since both focusses (perceptions and implications) require different 

research approaches, Emphasis has been placed on multiple methods in this research. Accordingly, 

the general study was actually divided into two stages, which comprise two studies conducted one 

after the other when the design of the second study relying heavily on the results of the first research. 
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The purpose of the first research, the qualitative, is to identify the way in which adolescents, 

young adults, and adults perceive and define the topics of online information as well as the process 

of seeking and searching the information. Its purpose is also to identify the key concepts they use 

to describe their perceptions and to build a model, which emerges from the field of the research 

itself and describes the differences in these perceptions. The role of the model is to provide an 

understanding of the different ways in which perceptions may affect the behavior of seeking and 

searching the information of the participants in the research.  

 For this purpose, the most appropriate methodological approach is that of grounded theory, 

which enables the formulation of theory, models, and typologies that emerge from the field of 

research itself, From the information and the other sources of information that make it up. Grounded 

theory offers different strategies for organizing information, which rely on a mathematical 

categorical classification of the findings that arose, while identifying the recurring motifs in the 

material collected in the field and its characterization into a concluding theory that has the ability 

to explain the investigated reality. Ideas and meanings are organized within the framework of 

grounded theory to create a deeper understanding of situations, social structures, complex social 

interactions, and so forth when the research field alone does not offer a sufficient theory to 

understand the various processes. 

 The main research tool used in the first research was a qualitative and personal in-depth 

interview with 51 interviewees: 17 adolescents (ages 13-18), 16 young adults (ages 22-30) and 18 

adults (ages 40-55). The interviews were conducted for a year between June 2015 and July 2016. The 

interview guide included several parts and questions: 1) The interviewees were asked about their 

different experiences with technologies in everyday life, as well as how they perceive these 

technologies, with the goal of characterizing their technological orientation in general; (2) They 

were also asked about their perception of information, and specifically about seeking and searching 

online information; (3) A central part of the interview also included performing short tasks of 

seeking and searching information, in a way that users wanted to reflect their thoughts aloud while 

performing the same tasks. This method is called the Think-Aloud Protocol. Thus, while 
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performing tasks of seeking and searching for information from their daily lives, the participants 

described their thoughts and dilemmas, as well as the emotions that arise in performing the tasks. 

In the quantitative research, 232 participants participated, of which 172 participants participated in 

the main part of the research and another 60 participants were added to the analysis of the case study. 

The participants were divided into four groups. Three groups based on the age of the participants: 

56 Jewish adolescents, 56 young Jewish adults and 60 Jewish adults, When age ranges identical to 

those of qualitative research (13-18 for adolescents, 22-30 for young adults and 40 and older for 

adults). The additional fourth group of young Arab adults was selected to examine the national and 

cultural differences, particularly in the context of searching for information on the Israeli-

Palestinian conflict.  

The scientific observation included three search tasks: news, the Israeli-Palestinian conflict, 

and leisure topics. In addition, participants were asked to fill out a short questionnaire. The 

observation was entirely computerized. In the quantitative research, the data analysis was 

conducted using SPSS V23 software, while using the tools of descriptive statistics, live-square tests 

for fit quality, Pearson tests, analysis tests of one-directional variance (ANOVA), One-directional 

variance analysis tests with control variables (ANCOVA), multivariate analysis with control 

variables (MANCOVA) and linear hierarchy regression. 

 

Findings: qualitative research 

The findings that emerged from the interviews had created, through grounded theory, the model of 

opportunities and risks of narrow and broad concepts of seeking and searching for information. 

They present the differences around the perceptions of adolescents, young adults, and adults 

regarding the information and the information seeking behaviour. The qualitative research 

discusses the subject of narrow definitions and perceptions, which are in general, the attempt to 

look at phenomena and behaviours from a narrow perspective, which seeks to define clear 

boundaries. These clear boundaries do not necessarily represent narrow-mindedness, but 

sometimes seek to define the process accurately so that it will be conducted in the best possible 
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way. On the other hand, broad definitions and broad perceptions seek not to limit phenomena and 

behaviours through defined boundaries. The qualitative research discusses the narrow and broad 

perceptions and definitions of adolescents, young and old adults, through four topics that emerged 

during the in-depth interviews: The ways in which they define information, their perception of the 

set of tools at their disposal to seek and search for information, coping with the many amounts of 

information and the various ways of evaluating information. In addition, along with the narrow and 

broad definitions and perceptions, the study also discusses ways in which interviewees seek to 

realize opportunities and avoid risks through them. 

 The main contribution of the model lies in the manner in which the various central ideas that 

arose, those dealing with definitions and narrow and broad concepts, and those dealing with 

opportunities versus risks, join together on both axes. The model allows us to see how similar 

practices of detection and search behaviour can be perceived in different ways by different groups. 

At the same time, the model shows how these practices can be viewed as beneficial and positives 

for one group, whereas those exact actions will be perceived by another group as negatives and 

dangerous. It also shows that the discussion of broad and narrow concepts is not, and cannot be, 

unambiguous. In other words, it is impossible to look at narrow, necessarily as negative, and the 

broad, as necessarily positive, since each can be used differently, positive or negative, by 

adolescents, young adults, and adults. In the connection between the various central ideas on the 

two axes, finally emphasizes the model, the importance of analysing the behaviour of the seeking 

and search for information by different groups, in the present case age groups, in a neutral manner, 

and not necessarily from a universal point of view of evaluating the performance of various 

developmental tasks and skills. The model shows that sometimes the perception, which stems from 

the user's perspective, can change the way in which he is conducting in the process of seeking and 

searching the information, without necessarily a connection (even if it exists in a large number of 

cases) to cognitive abilities or skills. 

 

Quantitative research findings and case study 
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Within the quantitative study, the implications of the strategies for seeking and searching 

information of adolescents, young adults and adults on the information environment they design 

for themselves were examined. The first study hypothesis focused, as stated, on the subject of a 

fixed set of tools versus a interchangeable and it was found that adolescents did not surf to more 

unique pages compared to adults, but rather the opposite, and therefore was rejected. The second 

hypothesis focused on the question of information control versus flow. It showed that adolescents 

click on more links than adults, which strengthens the perception of the flow of adolescents in the 

face of adults' perception of control. Finally, the third hypothesis focused on the evaluation of the 

information and provided contradictory findings. On the one hand, adolescents and young adults 

did not look at more links than adults, but on the other hand, they focused on them more often and 

so this hypothesis was also confirmed. 

 In addition, as stated, the study examined four research questions that focused on a 

quantitative description of the information environment of adolescents, young adults, and adults. 

The first research question dealt with the technical and physical data of the links. It found that adults 

tended to be exposed to larger and more conspicuous links, compared with adolescents who tended 

to be exposed to smaller links - as well as the links they chose to consume. The second research 

question focused on breaking the boundaries of language and geography and it pointed out that from 

a nominal point of view, the different groups did not differ in the number of pages in the English 

language, which is not their mother tongue, which characterizes their environment, but in terms of 

percentages, these pages constituted a larger percentage of the information environment of adults. 

In addition, it has been found that adolescents entered more pages that are part of western 

information sources, which make their information environment less local, even if this difference 

is not expressed in terms of percentages. In other words, the increase in surfing to pages that are 

part of Western information sources was a part of the fact that the adolescents surfed to more pages 

in general. Finally, the third research question focused on the question of the mainstream versus the 

niche, and showed that adolescents tend to be exposed to information that "everyone is exposed to", 
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while adults, on the other hand, tend to be exposed to pages that are part of less popular information 

sources, where the information held in them is less common to other users. 

 Finally, the national comparison and the national and age comparison conducted in the 

framework of quantitative research, and specifically about searching for information about the 

Israeli-Palestinian conflict, showed a significant difference between the information environments 

to which different national groups and age groups are exposed in relation to the conflict. This 

finding opens a little potential for bridging the gaps at those points where the information between 

the groups’ tangents. On the one hand, it was found that national groups were exposed to 

information in different languages. On the other hand, it was found that Jewish adolescents and 

young Arab adults have more shared areas in their information environment than others. They 

Surfed to pages that came from sources of information whose popularity was similar as well as an 

equal number of pages from Western sources of information. Therefore, in general, although the 

national and age groups were far between them, it seems that the opening for the connection, in the 

form of exposure to information coming from similar and balanced sources, Comes from the 

connection between Jewish adolescents and young Arab adults. 

 

The contribution of the study 

The study has several possible contributions. One contribution is the presentation of a new 

theoretical model of seeking and searching for information, which is focused on users' early 

expectations: In the way they define information and perceive various processes in the process of 

seeking and searching information and ways, through which they manage to realize different 

opportunities (advantages) and avoid various risks (disadvantages). Another contribution of the 

study is the implications of the search and seeking strategies on what the study asks to present as a 

concept of user information environments. A third contribution, which comes out of the second 

contribution, refers to the study case of seeking and searching for information about the Israeli-

Palestinian conflict. The case study showed how Jewish adolescents, young adults Jews, young 

Arab adults, and Jewish adults create different information environments for themselves regarding 
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the information about the Israeli-Palestinian conflict, but at the same time raised a number of points 

where information environments may connect, Especially among Arab young adults and Jewish 

adolescents. by doing so, the examination of the information environment can emphasize, as a fact, 

the areas that can serve as a basis for learning about the other within the Israeli-Palestinian conflict, 

as well as the ways in which the younger generation can create its own information environment to 

promote learning about the other. 

Finally, the study has three practical implications. The first implication concerns 

information literacy and it's based on qualitative research findings. The model that was developed 

can be used to teach information literacy and to reflect to the different groups the ways in which 

they perceive and define information and the various processes of seeking and searching for 

information, and so, try to reveal the strong and weak points of these concepts and definitions. 

Another practical projection also comes from the field of improving the effectiveness of seeking 

and searching for information and it's based on the quantitative study findings. In this case, also, 

the insights that emerged from the study can be used to a reflective learning of the process of seeking 

and searching the information, as well as the way strategies translate into information that can be 

accessed and information that cannot be accessed, and so, discuss options to improve the process 

of seeking and searching the information itself. Finally, the third implication, derived from the 

second, refers to the way in which the insights gained from the study can be used on the case study 

to bring about more learning about the other, on both sides of the Israeli-Palestinian conflict. 
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