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  עיקרי הדו"ח

  המחקר:טרת מ

במסגרת המחקר נעשה ניסיון לברר את השכיחות הכללית של התמודדות עם בעיות  .1

בתוך כך צעירים בישראל. -מתבגרים ומבוגריםוקשיים באמצעות האינטרנט, בקרב 

נבדק האם סגנון התמודדות זה אכן מובחן מסגנונות התמודדות אחרים המדווחים 

 מאפיינים של מי שפונים לשימוש בדרך התמודדות זו תחילה?בספרות ומה ה

  מהלך המחקר:

מחקר לצורך המחקר חוברו שאלונים ייחודיים ונעשה שימוש גם בסולמות קיימים.  .2

נועד לבדוק את כלי המחקר , שבוצע באמצעות קבוצות מיקוד ושיחות משוב והפיילוט

  . נושא המחקרנת לצורך בחיהשאלונים שחוברו התאמת , הצביע על שנבנו

 מבוגרים 946-ו) 14.5מתבגרים (גיל ממוצע:  1231איש, מהם  2177במחקר השתתפו  .3

   מהמבוגרים היו דוברי ערבית. 23% - מהמתבגרים ו 68% .)25.4(גיל ממוצע: 

  ממצאי המחקר:

  ?הצריכה של האינטרנט מה סוגי .4

  .1ם בלוח מאפייני השימוש באינטרנט, כפי שהתקבלו במחקר הנוכחי, מופיעי
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חיפוש מידע במנועי חיפוש

קריאה וכתיבה במייל

שימוש ברשתות חברתיות

התעדכנות בחדשות ואקטואליה באינטרנט

האזנה למוזיקה באינטרנט

youtube -צפייה בסרטונים ב

חיפוש כתובת או מספר טלפון באינטרנט

ביצוע פעולות בחשבון הבנק דרך האינטרנט

איסוף מידע באינטרנט לפני קניית מוצרים או שירותים

חיפוש עבודה באינטרנט בעת הצורך

צפייה בסדרות ותכניות טלוויזיה בצפייה ישירה

שיטוט אקראי ברשת כשמשעמם לי

חיפוש פרטים לגבי אנשים שמעניינים אותי באינטרנט

שימוש בתוכנת מסרים מידיים

הזמנת כרטיסים לסרטים והופעות דרך האינטרנט

התפלגות השימושים העיקריים באינטרנט בקרב מבוגרים יהודים  

וערבים

יהודים   ערבים
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משתמשים באינטרנט לצורך מתבגרים ניתוח סוגי השימוש באינטרנט הצביע על כך ש

. 3. צריכת תרבות וצרכנות  2. שימושים חברתיים 1: ים כללייםשימוש שלושה

  . שימושים אחרים

. חיפוש 1: כללייםשימושים שני לצורך  אינטרנטמשתמשים במבוגרים  תם,מלעו

  ת וצרכנות.. צריכת תרבו2וקבלת מידע 

  האם נעשה שימוש באינטרנט לצורך התמודדות? .5

, ובמיוחד ממצאי המחקר מעידים על שימוש נפוץ יחסית באינטרנט לצורך פתרון בעיות

   .תמשים באינטרנט לצרכים אחריםמשבקרב מי ש

דרכי ההתמודדות שנבחנו, הדרכים השכיחות יותר לניצול האינטרנט לצורך מבין 

. צפייה (ישירה) 2. חיפוש מידע, כדי לגלות עוד פרטים על הבעיה 1: התמודדות היו

ני . התכתבות עם חברים על איך א3בסדרות ובסרטים, כדי לא לחשוב על הבעיה 

  מרגיש, כדי להקל על הלחץ הרגשי המלווה את ההתמודדות עם הבעיה. 

ביטוי א לידי עם לחצים בבאינטרנט לצורך התמודדות ימוש שהמתברר כי כללי, באופן 

לנקיטה  כאמצעי נוסףהאינטרנט ניצול  )1( :עקרוניים, השונים זה מזה בשני מובנים

 כאמצעי חדשניצול האינטרנט  )2( )חיפוש מידע :למשל(בדרך מוכרת של התמודדות 

ניסיון  :למשל(צועית הרלוונטית להתמודדות, בדרך שלא מוכרת עד כה בספרות המק

   .)לצורך תחושה וירטואלית של שייכותפורום, הצטרפות לל

  ?שמשתמש באינטרנט לצורך התמודדותמה מאפיין את מי  .6

בלט יותר בקרב לנקיטה בדרך מוכרת של התמודדות  כאמצעי נוסףהשימוש באינטרנט 

יה גבוהה להסתרת , ובמיוחד מי שסובל מדימוי עצמי נמוך יחסית ונטימתבגרים

   סודות.

שתי להתמודדות עם לחצים בלט יותר בקרב  כאמצעי חדשהשימוש באינטרנט  מנגד,

גברים, מבוגרים, בעלי נטייה מוקדמת להתמודד בדרך של התמקדות . 1 :קבוצות

חיפוש רך חדשה לבאינטרנט דרואים  – הסתיר בעיות מאחריםבבעיה, שנוטים ל

בעלי כישורים  .2ה. שיסייע להם להתמודד עם הבעי ידי של מידעאינטנסיבי ומ

מי שנוטים להגיב לבעיות ו חברתיים נמוכים יחסית, בעלי דימוי עצמי פחות מגובש

דרך , רואים באינטרנט שמשתייכים למגזר הערביבמיוחד בקרב בדרך של התנתקות, 

  .שייכותשל  )מדומהלעתים, (יצירת תחושה ה באמצעות להתמודדות עם בעיחדשה 
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  :מסקנות

  לצורך התמודדות עם בעיות. ממצאי המחקר מעידים על שימוש נרחב באינטרנט  .7

למדידת דרכי ההתמודדות עם סולמות של המבנה ריענון בדחוף צורך כך נובע מתוך  .8

 .בהם משתמשים במחקרים שונים ,לחצים

בהם עוסקים בסדנאות לטיפוח יכולת ריענון התכנים והטכניקות בכן מתברר צורך כמו  .9

 עם לחצים. התמודדות

ת היקף השימוש ולא איכות השימוש, ניהתמקד בבחהמחקר הנוכחי לציין כי יש  .10

שימוש בו נתונים היכולים להסביר האם אין  קרי,באינטרנט לצורך התמודדות. 

או שמא פוגע במאמצי ההתמודדות של הפרט; נושא זה באינטרנט תורם להתמודדות 

 יד.צריך להיבחן בעת


