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 התנהגות מידע והתנהגות איתור מידע של חיי היומיו� של הורי�

 ליאורה כוכבי/ בפורומי� באינטנרט, לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�

 

 תקציר

 

 הגביר ,השימוש הנרחב ברשת. הפ� השימוש הביתי ברשת האינטרנט לנחלת הכלל, בעשור האחרו�

�מאפשרי� יצירת קשרי� אישיי� ה, את הדרישה ליצירת� של ערוצי תקשורת אינטראקטיביי

�פורומי� באינטרנט ה� אחד מהערוצי� האינטראקטיביי� . ודיוני� קבוצתיי� מסוגי� שוני

� . הפופולריי

 . ללא תלות במקו� ובזמ�) בי� מספר רב של משתתפי�(שיח �הפורומי� מאפשרי� קיומו של רב

. ר לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�אחי� וסבי� קשו, הורי�: ציבור של קרוב למליו� אנשי� בישראל

שמחלת� או נכות� משפיע על תפקוד� ,  ילדי� מכלל ילדי ישראל�195,000הערכות מדברות על כ(

 ). היומיומי התקי�

 �ההתמודדות המתמשכת ע� הצרכי� המיוחדי� של הילדי� עלולה לגרו� לקשיי� פיזיי� ורגשיי

: מתחושת ניכור או ריחוק מ� החברה וביניה�יתכנו ג� קשיי� נוספי� הנובעי� . אצל אותו ציבור

בעיקר (,  קיימי� בקהילה. מחסור באינטראקציה חברתית ובנגישות לתעסוקה, מחסור במידע

חסמי� שוני� מונעי� . מקורות לעזרה כמו קבוצות תמיכה וקבוצות לעזרה עצמית) בערי� הגדולות

 .במקורות הקיימי�, להשתת& ולהסתייע, מציבור זה לבקש עזרה

,  קבלה, מידע: פורומי� באינטרנט משלבי� בפעילות� את יתרונותיה� של קבוצות לעזרה עצמית

 .נגישות בזמ� ובמקו�, אנונימיות: תמיכה הדדית ותחושת שייכות  ושל תקשורת מתווכת מחשב

 . המחקר אודות תוכ� המידע או אופיו של הסיוע המוגש למשתתפי� באות� הקבוצות מועט מאד

ולבחו� תרומתה ומשמעותה של ההשתתפות , קר בקשה להוסי& להכרת הנושאעבודת המח

 �דני� בהפרעות קשב וריכוז ' בפורו� א(בפורומי� המיועדי� להורי� לילדי� ע� צרכי� מיוחדי

 . בהתמודדות� היומיומית, ) דני� בפיגור שכלי' ובפרו� ב

,  חיי היומיו� של המשתתפי�העבודה התמקדה בניתוח התנהגות מידע והתנהגות איתור מידע של 

�ניתוח אינטראקציות המידע סייע להבנת אופי הפעילות והחילופי� שהתנהלו בי� . בפורומי

� . המשתתפי� בפורומי

 :ביחס לפורומי� וה�, שלושה   רבדי� עיקריי� נבחנו

 כפי שנמסרו על יד� בעת ההרשמה,  על פרטיה� האישיי� ופרטי ילדיה��המשתתפי� בפורומי�. א

� .לפורומי

כמשקפות את  ,  כלומר ההודעות ששלחו לפורומי�, העקבות שהשאירו המשתתפי� בפורומי�.  ב

 . של חיי היומיו� של המשתתפי� ואת התנהגות איתור המידע שלה� (context)ההקשר

כתוצרי המפגשי� שבי�  המשתתפי�  לטקסטי� של , בחינת� של  הקהילות שנוצרו בפורומי�.  ג

 . שנות שנתנו לאות� הטקסטי�עמיתיה� והפר

לגבי הטמעת טכנולוגיות , בשאלות סוציולוגיות הנשאלות בדר� כלל, בעבודה זו לא נער� דיו�

או בקשר ) גישות אוטופיות לעומת דיסאוטופיות(חדשות והיבטי� חברתיי� המקושרי� אליה� 

לאי� המשתתפי� אלו תפקידי� ממ? בידי מי הכח, מהו מבנה הרשת החברתית(לרשתות חברתיות 



 

    
 ______ ___ _____ _______ ___ _____ _______ ___ _____ _______ 

                                                            Library of Information Science ללימודי מידע ספריהה

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

 Tel   il.ac.biu.mail@scheinr: Email  library/il.ac.biu.is.wwwWebsite . 3-972- 5318163.טל             

2

� ?בפורומי

 

 :עליה� בקשתי להשיב") הגדולות("להל� השאלות המרכזיות 

1. � ?בהודעות שה� שולחי� לפורומי�, כיצד משתקפות התנסויות היומיו� של המשתתפי

2. �הא� ה� הורי� המתמודדי� ע� גידול ילד ע� צרכי� : מי ה� המשתתפי� בפורומי

� ?מיוחדי

מה� ? מתמודדי� ע� התסמונת או אנשי מקצוע? וני� עבור�בני משפחה נוספי� או חברי� הפ

� ?נתוניה� הדמוגרפיי� ונתוני ילדיה

כפי שעולה מ� ההודעות , מה התייחסות� של המשתתפי� בפורומי� לנושא המידע .3

�,  )מי מוסר את המידע(זרימת מידע : תו� התמקדות בנושאי� הבאי�, ששולחי� המשתתפי

�מי נחשב לבר, צד מעריכי� המשתתפי� את המידע בפורומי�כי(הערכת המידע , תוכ� המידע

 ).  סמכא

במה ? � על סמ� הפעילות בפורומי�"הא� נת� לדבר על התנהגות מידע של הורי� ליצ

 ? מתאפיינת

4. �מהירות , מידת החשיפה העצמית של  המשתתפי�: מה הדינימיקה העיקרית בפורומי

�הא� קיי� מנגנו� לתיעוד , מוש שלה� בשפההשי, התגובה של המשתתפי� ושל מנהלי הפורומי

 ?מידע

תמיכה , תמיכה רגשית:   עיקריי� מתקיימי� בי� המשתתפי�(exchange)אלו חילופי�  .5

 ? עידוד והערכה או חילופי� במשאבי� אחרי�, )סיוע פיזי(תמיכה חומרית , באמצעות מת� מידע

6. � תחושת קהילה אצל הא� ההשתתפות בפרומי� והתחלקות במשאבי� משמעותיי� יוצרי

�הפעילות בה קשורה (וירטואלית : באיזה סוג של קהילה מדובר, א� נוצרת קהילה?  המשתתפי

איזה צור� ממלאת הקהילה ? )חבריה נפגשי� ג� מחו. לפורו�( או ממשית ) לפורו� בלבד

קבוצה לעזרה עצמית או בקבוצת , קבוצת תמיכה, הא� מדובר בקבוצה חברתית:  שנוצרה

 ? ל אנשי מקצועעבודה ש

 

 :אוכלוסית  המחקר

המנהלי� והתוצרי� , על  המשתתפי� בה�,  )פורומי�(המחקר התרכז בשתי קבוצות דיוו� מקוונות 

�פורטל תפוז וה� �שני הפורומי� מתנהלי� בפורטל ישראלי. ההודעות ששלחו לפורומי�: שלה

� . מיועדי� להורי� ומשפחות של ילדי� ע� צרכי� מיוחדי

 � . בכל זמ� המחקר, בהתנדבות על ידי הורי� לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�, נוהלוהפורומי

453 �הפורו� הפעיל יותר היה . המחקר בתקופת , הודעות3371ושלחו  אנשי� השתתפו בפורומי

 �אלה שלחו ).  מכלל המשתתפי�76.7%המהווי� (  משתתפי� 347ע� " ADHDהפרעות קשב "פורו

2226�משפחות " משתתפי� בפורו� 106.   ) מכלל ההודעות הנחקרות66%ת המהוו(,   הודעות לפורו

 34%המהוות   ( הודעות לפורו�1145 ושלחו ) מכלל המשתתפי�23.3%המהווי�  ("אנשי� ע� פיגור 

  .)מכלל ההודעות הנחקרות
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כ� עלה כי  , ביתר קלות, שהמשתתפי� בפורומי� מסרו על עצמ�,  הנתו� האישימי� המשתתפי� היה

  משתתפי� 43, )20.70%( זכרי� 72,   ) 66.90%( נקבות ADHD"�232הפרעות קשב "� בפורו

 %)12.40(� )  60.30%( נקבות 64 �" משפחות אנשי� ע� פיגור"בפורו� .   לא ציינו את מינ

 .לא ציינו את מינ� ) 11.40%( משתתפי� 12,  )28.30%( זכרי� 30 �ו

 

 :המחקר

תני והתבססה על תצפית פסיבית אחר הפעילות בשני עבודת המחקר נבעה מ� המחקר האיכו

�מעקב פסיבי אחר ההודעות . בפורטל תפוז, המיועדי� להורי� לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�, פורומי

�קרב את החוקרת לחווית ההשתתפות בפורו� ומשמעותה ובו בזמ� , ששלחו המשתתפי� לפורומי

�ר� מעקב אחר המסרי� ששלחו המשתתפי� נע. מזער את הסיכו� להפרעה או איו� על המשתתפי

� :בי� התאריכי�,  שבועות בשתי נקודות זמ�6: בשתי תקופות זמ�, לפורומי

 01/09/2005 �28/09/2005�שיטת המחקר שנבחרה היתה . 14/01/2006�01/01/2006:  ובי� התאריכי

 .  ההודעות שנשלחו לפורומי� בזמ� המחקר3371ניתוח תוכ� של 

 א� ניתוח תוכ� מחייב כימות ,  החוקרי� המשתייכי� לזר� של המחקר האיכותניקיי� ויכוח בי�

 .במחקר זה הוחלט לכמת את הנתוני�. א� לאו

 . שפותחה לצור� המחקר, ניתוח תוכ� ההודעות בוצע לפי מערכת קידוד מיוחדת

בקהילות  בנושא חילופי המידע המתקיימי�  (Burnett, 2000, 2004) ,הטיפולוגיה שהציע בארנט 

תכני� רבי� עלו ונוספו כתוצאה מ� התצפית אחר . שמשה  כשלד למערכת הקידוד, וירטואליות

�הוגדרו קטגוריות נוספות . הפורומי� והכרות קרובה ע� הנושאי� שהופיעו בהודעות המשתתפי

אות� הקטגוריות . של הפורומי�" אמת" בניסיו� להתקרב לBurnettעל הטיפולוגיה של ) ורבות(

הצור� לענות על שאלות מחקר אחרות אל. לקב. את . יעו במענה על חלק משאלות המחקרסי

 . קטגוריות על�12ל) בלבד, "סוג הודעה" קטגוריות לניתוח 76(הקטגוריות הרבות 

 שמש לאיסו& הנתוני� על הודעות ,  Access  טבלאות בבסיס הנתוני� 7מבנה נתוני� ב� 

באמצעות הפעלת שאילתות , ניתוח הנתוני� בוצע. ני�המשתתפי� בפורומי� ולניתוח הנתו

 .בנושאי� ששנבדקו

 

 :סוגיית האתיקה

 . ביחס למשתתפי� בפורומי�, נעשה נסיו� כ� למצוא את שביל הזהב בנושא האתיקה

�השיקול העיקרי היה . כדי לקבל את הסכמת� המודעת, לא היתה פניה אישית אל המשתתפי

ג� מספר� הרב של המשתתפי� הקשה על פניה . ה בי� המשתתפי�החשש לפגוע באינטימיות שנוצר

חלק מ� הנושאי� בה� דנו המשתתפי� בהודעותיה� היו רגישי� וכואבי� ).  מבחינה טכנית(אישית 

�הפורטל בו מתנהלי� וכתובת האינטרנט ,  צוינו שמות הפורומי�: ננקטו הצעדי� הללו, לפיכ

� . כדי למנוע אחזור של ההודעות, שצוטטולא צוינו הכותרות של הודעותיה� .  שלה

אלא המספר שקבל המשתת& בעת שנקלט בבסיס , פרטיו האישיי� המזהי� של משתת& לא צוינו

� . הנתוני
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 :נושא המהימנות

ננקטו צעדי� מקובלי� במחקרי� איכותניי� . בעבודה זו, החוקרת הוותה את כלי המחקר העיקרי

�נערכה בדיקת מהימנות של פעולות המיו� והקידוד של . קרכדי להגדיל את מהימנות המח, רבי

�בתחילת . באמצעות בדיקת מהימנות בי� שופטי�, החוקרת את הודעות המשתתפי� בפורומי

אחת מה� בעלת תואר שני בלימודי . שתיה� מורות, (+40)בנות גילי , נעזרתי בשתי שופטות, המחקר

 .תיותארתי בפניה� את המחקר ומטרו. מידע וספרנות

, סוג ההודעה, אור� ההודעה, )כותרת ההודעה (title:   קטגוריות לבדיקה בכל הודעה5נקבעו 

 ).רלבנטיות ההודעה לנושא העיסוק של הפורו�(ורלבנטיות ) מורכבות ההודעה(פירוטכניקה 

ג�  אני קודדתי ההודעות באותו פרק זמ� , מתו� כלל ההודעות) 10.2%( הודעות 344השופטות בדקו 

 .ז השוונו תוצאות הקידודוא

 �ADHDהפרעות קשב "הציו� הממוצע של בדיקת המהימנות של שתי השופטות לגבי הודעות פורו

 .89.47 %הוא " 

 �משפחות אנשי� ע� "הציו� הממוצע של בדיקת המהימנות של שתי השופטות לגבי הודעות פורו

  .82.13%הוא " פיגור

 : יכותניי� וה�ננקטו צעדי� נוספי� הנהוגי� במחקרי� א

1.  �נתוני ההודעות של המשתתפי� בפורומי� נאספו ,  כפי שתואר קוד�–יצירת מאגר נתוני

 � . ACCESSלטבלאות במסד נתוני

2.  � השאילתות לניתוח בוצעו על אות� הטבלאות וצורפו –שימור מסמכי הניתוח וחשיפת

 . תוצאות ודיו�: תוצאותיה� שולבו בפרקי�. לתיאור המחקר

ההודעות ששלחו המשתתפי� לפורומי� שולבו בפרק הדיו� . המשתתפי�" ויותעד"שימוש ב .3

� .סייעו ה� בתהלי� הפרשני וה� לקרב הקוראי� לחווית ההשתתפות בפורומי

 

 :תוצאות

 :הודעותיה� והקהילות שנוצרו, המשתתפי� בפורומי��התוצאות ביחס לשלושת רבדי המחקר

הורי� ובעיקר אמהות . פיי� בהטרוגניות הקשר של המשתתפי� לפורומי� התא:המשתתפי�

בקרב אלה שציינו את הקשר , היו קבוצת האוכלוסיה הגדולה יותר) ונשואות ,30�60בקבוצות הגיל (

� בעלי �קבוצת המשתתפי� השניה בגודלה בפורומי� היתה קבוצת המתמודדי�.  שלה� לפורו

המתמודדי� לוקחי�  "). ADHDהפרעות קשב "כול� למעט אחד משתתפי� בפורו� (, התסמונת

�. מסיבות אישיות מגוונות, המיועד להורי� של ילדי� ע� הפרעות קשב וריכוז, חלק בפעילות הפורו

מדגישה את ,   שאינ� נחשבי� כאוכלוסית היעד שלו,התעקשות� להשתת& בפורו� של אלו 

ה זו של אנשי המשתתפי� השלישית בגודלה היתבוצת ק. ח� ומקבל, יתרונותיו כמקו� עשיר במידע

 .המקצוע

 

 ניתוח תוכ� ההודעות חש& את הדמיו� והשוני שבאופי הפעילות והחילופי� המתקיימי� :ההודעות

� . עבור המשתתפי�, בשני הפורומי� ואת תרומתה של ההשתתפות בפורומי
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 �בתדירות העני� שגילו בנושא , )סוג הודעה(הפורומי� נבדלו בנושאי� בה� התענינו המשתתפי

�מסוי ,� .בשעות משלוח ההודעות ובחילופי המשאבי� שהתקיימו בי� המשתתפי

צ רכי� מיוחדי� . שני הפורומי� מיועדי� להורי� ולמשפחות של ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�, כזכור

 בו נתוני�  (context)בספרות המחקרית התייחסו להקשר. תסמונת רפואית /אלו נובעי� ממוגבלות

. למידע אמי� ועדכני ולתמיכה רגשית, ב הזדקקות מוגברת ומתמשכתהמשתתפי� וצפו כי יכתי

� המשתתפי� בשני הפורומי� הדגישו , למרות שנושא דומה עומד במרכז הדיוני� בשני הפורומי

 �הנושאי� בה� התענינו המשתתפי� בפורומי� קשורי�  .בהודעותיה�) סוגי הודעות(נושאי� שוני

משו� כ� המשתתפי� .   התסמונת של הילד והשלכותיה�ה�לחלק מאד ייחודי בחיי היומיו� של

 �בנושאי� הקשורי� במידע על ,   התענינו באינטנסיביות רבה יותרADHD"הפרעות קשב "בפורו

 �התענינו יותר " משפחות אנשי� ע� פיגור" התסמונת והשלכותיה ואילו המשתתפי� בפורו

הינו " ADHDהפרעות קשב " כי  פורו� נמצא ג�. בהיבטי� הרגשיי� של התמודדות ע� התסמונת

ההטבות . הינו מוכוו� תמיכה רגשית" משפחות אנשי� ע� פיגור"מוכוו� מידע ואילו פורו�  , בעיקר

� . קשורי� למילוי צרכיה�, כלומר חילופי המשאבי� המתקיימי� בפורומי�, שמקבלי� המשתתפי

�רה הכללית השוררת בפורומי� באוי, דמיו� נמצא בהתנהגות המידע של המשתתפי� בפורומי

� .ובסוג הקהילות שנוצרו בפורומי

החילופי� במידע לטובת . התנהגות המידע של המשתתפי� בשני הפורומי� היתה חיובית ושיתופית

המידע נת�  .בתו� הפורו� ובאמצעות תשובות לשאלות המשתתפי�, הכלל ובשני הפורומי� התבצעו

�מידע עדכני על רופא מומחה לאבחו� . משמעויות כלכליות, אול� הוא טומ� בחובו, ומתקבל בחינ

, הפרעות קשב וריכוז או על מכו� הנות� שירותי אבחו� טובי� עשוי לחסו� למקבל המידע כס& רב

ריבוי התשובות ביחס לשאלות מעיד על המשתתפי� . תחושות קשות ועוד, ריצות אינספור

מכא� עולה כי התקיימה רוח של נדיבות ונתינה  . בפורומי� כמוסרי מידע יותר מאשר מבקשי מידע

�היתה , רק קבוצה קטנה של משתתפי�. רוח הנתינה  יוצרת דיאלוג בי� המשתתפי�. בפורומי

�, המשתתפי� מסתמכי� בעיקר על התכני� המופיעי�. אחראית למרבית התכני� ובשני הפורומי

� .בשני הפורומי�, לילי� היו נדירי�גילויי� ש. בפורומי� וממעטי� להזכיר מקורות מידע נוספי

שאינ� קשורי� לחילופי , חלק לא מבוטל מהודעות המשתתפי� עוסק בביטויי� של שיתו& פעולה

 .מידע

 

 :הקהילות שנוצרו

 "אינ� גולשי� לבד"המשתתפי� בשני הפורומי� אינ� מאתרי� מידע לבד ו

(Wellman and Gulia, 1999)  .בקהילות מקוונות לע �יעילות , זרה עצמיתה� משתתפי

משפחות "פורו� . מתפקד כקהילה וירטואלית בלבד" ADHDהפרעות קשב "פורו� . ומשמעותיות

 .כאחד, מתפקד כקהילה וירטואלית וממשית" אנשי� ע� פיגור

 

 :מסקנות

�, בפרט ובקהילות וירטואליות בנושאי� הקשורי� לבריאות בכלל, להשתתפות בשני הפורומי

הטבות (המשתתפי� מיטיבי� ומוטבי� .  ופוטנציאל אדיר עבור המשתתפי�תרומה חשובה ביותר 

�כתוצאה מהשתתפות� , )לטובת הכלל ונגזרות מצרכיה�, הקשורות להתחלקות במשאבי
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� .   בפורומי

 � המיידית (Peer Support)החילופי� וההתחלקות במשאבי� מתקיימי� הודות לתמיכת העמיתי

 בי� זרי� הופכי� במהרה (Weak Ties)" חלשי�"קשרי� . י�והמעצימה המתקיימת בשני הפורומ

 . לקשרי� משמעותיי� בי� אנשי� החולקי� את אותה ההתנסות

שנוצרת משיתו& הפעולה בי� ידע , תרומה חשובה נוספת העולה מ� המחקר היא האפשרות ללמידה

� המשתתפי� ההורי). של אנשי המקצוע(לבי� ידע מתו� מומחיות ) של ההורי�(מתו� התנסות 

 �: ה� שמלמדי� את אנשי המקצוע על משמעותה של ההתנסות" ADHDהפרעות קשב "בפורו

ה� מציגי� בפני המומחי� את הצרכי� והבעיות הקשורי� . הורות לילדי� ע� הפרעות קשב וריכוז

בעקבות המידע , המומחי� יכולי� לשפר השירות שנותני� לילדי� ולהורי�.   לאותה התנסות

�  .שמקבלי
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