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 :כלכלת המתנות של המידע ברשת האינטרנט

 בילואוס יפעת / היבטי� טכנולוגיי� וחברתיי�

 

 

 :תקציר

 

החיי� בחברת המידע הפכו את המידע והידע למשאבי� מרכזיי� ולסחורות מבוקשות ביותר 

על א  הנטייה הגוברת של גופי� שוני� ואנשי� רבי� לשמור את המידע . בכלכלה המודרנית

תופעה , ברשת האינטרנט בעיקר, בולטת, ת� ולצבור באמצעותו יתרו� תחרותיוהידע בבעלו

מקצועי ומועיל לגולשי� אחרי� , גולשי� רבי� נוהגי� לתת מידי יו� מידע איכותי. הפוכה לגמרי

 .וה� עושי� זאת בדרכי� שונות ומגוונות, מבלי לקבל על כ! תמורה כספית או חומרית כלשהי

 

פורומי� , והגי� להחלי  ביניה� מידע חינ� באמצעות דואר אלקטרוניגולשי אינטרנט רבי� נ

תורמי� לאחרי� מידע , מפרסמי� מידע מועיל בבלוגי� שברשות� או במערכות ויקי, אטי�'וצ

�מפיצי� קודי� חופשיי� לתוכנות , שימושי אודות איכויות מוצרי� ושירותי� באתרי קניות שוני

קאזה ואימיול על מנת להחלי  : יות� שנויה במחלוקת כגו�עושי� שימוש בתוכנות שחוק, מחשב

�משאבי� רבי� ) ביוזמה פרטית(וחלק� א  מקדישי� , קובצי מחשב בעלי ער! מבלי לשל� עבור

על א  העובדה שנית� , לבניית אתרי אינטרנט יפי� ושימושיי� המציעי� מידע חינ� לכל דורש

ה עברה של טובי� או שירותי� ללא תמורה . בהיה למכור את המידע המופיע בה� תמורת כס  ר

כספית או חומרית נתפסת על פי רוב כמתנה המנוגדת לחוקי הכלכלה המסורתיי� לפיה� כל 

לא רק טובי� מוחשיי� או שירותי� שוני� יכולי� , אול�. העברה של טובי� מתוגמלת כספית

שנהו ללא תמורה כספית ג� מידע וידע יכולי� להיות מועברי� מאד� אחד למ, להיחשב כמתנה

 . ולהפו! את הצדדי� המעורבי� בכ! לקשורי� בקשרי מתנה

 

, התיאוריה הבסיסית של המתנה סוברת כי המתנה אינה אקט וולנטרי בודד של העברת טובי�

שרשרת המונעת על , אלא היא תמיד חוליה אחת בשרשרת של אקטי� דומי�, שירותי� או מידע

מערכת חובות . החובה לקבל והחובה להחזיר, החובה לתת: סיותידי שלוש חובות חברתיות בסי

כבוד וסטטוס נוצרת , ומערכת של יחסי סולידריות, זו יוצרת מצב בו הנות� הוא תמיד ג� מקבל

חברתית שלמה המתבססת על חליפי� מסוג זה מכונה �מערכת כלכלית. בי� השותפי� לחליפי�

י& מידע למספר רב של נמעני� בלחיצת כפתור בו נית� להפ, בעול� המידע". כלכלת מתנות"

כלשהוא ואינה מותירה " משחק סכו� אפס"ובו נתינת מידע לזולת אינה חלק מ, וכמעט ללא עלות

 .יש למערכת מסוג זה השלכות רבות על המתרחש ברשת האינטרנט, את הנות� בלעדיו

 

רב לטובת רווחת� של להשקיע זמ� ומר& , מהנות�, פעמי� רבות, נתינת מידע במתנה דורשת

�את , וכאשר הנתינה מתבצעת בסביבה המבוזרת והאנונימית של רשת האינטרנט, אנשי� אחרי

באופ� טבעי נשאלת השאלה מה יכול להניע את נותני או . רוב� הוא א  לא מכיר באפ� אישי

ודאי תורמי המידע הללו להיטיב ע� ציבור של� של מקבלי� מבלי לקבל על כ! תשלו� או החזר  ו
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אלא שרוב� עסקו , ו אמנ� לענות על שאלה זו7מחקרי� שוני� ניס. כלשהוא מהזולת המקבל

בנתינת מידע בסביבות ארגוניות שהמשות  לה� הוא ההיכרות האישית או האירגונית בי� נות� 

מעט המחקרי� אשר בחנו בכל זאת את התופעה בסביבה המבוזרת והאנונימית . המידע למקבלו

רנט התמקדו לרוב רק באיתור המניעי� לנתינה באפליקציה טכנולוגית בודדת או של רשת האינט

� .בדקו מספר מצומצ� ביותר של מניעי� או של גולשי

 

תו! השוואה בי� סביבות , לראשונה באופ� מקי  ומעמיק, מטרתו של מחקר זה הייתה לבחו�

קיע ולהקדיש מזמנ� את הגורמי� המניעי� גולשי אינטרנט רבי� להש, טכנולוגיות שונות

�מבלי , אות� ה� לרוב כלל לא מכירי�, וממרצ� על מנת לתרו� מידע מקצועי לגולשי� אחרי

 ".זמ� שווה כס "ו" ידע שווה כח"בעיד� בו , לקבל על כ! תשלו� או החזר וודאי כלשהוא

 

,  יהנערכה סקירת ספרות מקיפה של דיסציפלינות שונות כגו� הסוציולוג, כדי להשיג מטרה זו

המתייחסות לסוגי� , הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה החברתית וכמוב� מדע המידע, הניהול, הכלכלה

חליפי� ועזרה הדדית ומציעות מגוו� רחב של מניעי� אפשריי� לנתינת מתנות , שוני� של נתינה

, כתוצאה מסקירה זו קובצו מרבית המניעי� האפשריי� לנתינה. בכלל ומתנות מידע בפרט

,  משתני כוח ושליטה, תחושות חובה, תגמולי� לנתינה: לחמש קבוצות, � בספרותהמוזכרי

� גולשי אינטרנט 897באמצעות הפצת שאלו� מחקר מקוו� בקרב . משתני� חברתיי� ואלטרואיז

�,  פורומי� אינטרנטיי�(בארבע סביבות טכנולוגיות , הנוהגי� לתת מידע מקצועי לגולשי� אחרי

משפטי� , רפואה, מחשבי�(ובארבעה תחומי ידע מקצועיי� ) ויקיפדיהבלוגי� ו, אתרי אינטרנט

נבדקה מידת ההסכמה של הגולשי� לכל אחת ואחת מקבוצות המניעי� לנתינה וכ� נבדק , )והורות

 .קיומו של קשר בי� מידת הסכמה זו לבי� נכונות� לתרו� מידע לאחרי� ברשת

 

, ור לתהלי! נתינת המידע ברשת האינטרנטמתוצאות המחקר עולה כי מגוו� רחב של גורמי� קש

כאשר הבולטי� ביותר מביניה� ה� התגמולי� הפנימיי� שמקבל נות� המידע בתמורה לאקט 

התגמולי� הפנימיי� הינ� אות� . הנתינה ותחושת המסוגלות העצמית של נות� המידע ברשת

סיפוק ושביעות , וגער, תחושות חיוביות ונעימות שחש הנות� כתוצאה מאקט הנתינה כגו� אושר

ואילו תחושת המסוגלות העצמית מתייחסת לאמונתו של הנות� ביכולתו לתרו� מידע , רצו�

למרות שמחקרי� קודמי� נטו להתייחס יותר לחשיבות� של . איכותי לגולשי� אחרי� ברשת

וש השגת כבוד וסטטוס חברתי גבוה וחיסכו� במשאבי חיפ, תגמולי� חיצוניי� כגו� קידו� מקצועי

עומד מחקר זה דווקא על התפקיד הנכבד שמשחקות התחושות החיוביות והנעימות הנלוות , מידע

 .בתהלי! תרומת המידע ברשת, לאקט הנתינה

 

תחושת המסוגלות העצמית הקשורה בקשר חיובי ע� רמת המומחיות של נות� המידע בתחומו 

 �מהתוצאות שיביא עימו אקט עשויה לתרו� להבנת ההבדלי� בציפיותיה� של הנותני� השוני

מחקר זה רומז לכ! שנותני� המוגדרי� כמומחי� בתחו� הידע בו ה� נותני� . הנתינה ברשת

אול� ע� זאת חשי� ג� תחושת חובה גבוהה , מידע מצפי� לקבלת תגמולי� חיצוניי� לנתינה

�י� מחפש, ואילו נותני� שאינ� מוגדרי� כמומחי�. יותר להעניק לאחרי� מהידע שברשות



 _______ ___ _____ _______ ______ ___ _____ _______ ___ _____ 

                                                                      Library of Information Science ללימודי מידע ספריהה       

 Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel                        52900ישראל  , רמת ג�, איל��אוניברסיטת בר       

 Tel   il.ac.biu.mail@Tshop.uthiR: Email  library/il.ac.biu.is.www:Website . 3-972- 5318163.טל

 

בעיקר את תחושת הקהילתיות וההשתייכות לקהילה וירטואלית ולכ� ג� חזקה אצל� תחושת 

�. החובה להחזיר לגולשי� אחרי� שעזרו לה� בעבר יותר מתחושת החובה לתת לגולשי� אחרי

ייתכ� כי המומחיות ותחושת המסוגלות העצמית מעלה את בולטות� של נורמות שונות אצל נותני 

אפקטיביות יותר בהסבר הנכונות לנתינת מידע ברשת מתחושת האמו� , לפיכ!המידע השוני� ו

 .המקובלת להסברת תהליכי שיתו  המידע בסביבות ארגוניות

 

מחקרי� נוספי� יוכלו לבדוק אילו סוגי� ספציפיי� של תגמולי� פנימיי� מופעלי� על הנות� בעת 

 בטכנולוגיות המידע השונות וברמות הא� קיי� שוני בסוג התגמול הפנימי בי� נותני�, הנתינה

המומחיות השונות וכיצד נית� יהיה לשלוט על אות� תגמולי� על מנת לדרב� את הנתינה ברשת 

 .      האינטרנט בכלל וברשת הארגונית בפרט

 

 :מיו� בספריה' מס

   ח"כל תשס. ביל306.42

 : מערכת בספריה' מס
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