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 הכרת תודה

 

 

ברצוני להביע את תודתי העמוקה ביותר לפרופ' גוסטבו מש, המנחה הראשי של עבודתי. ראשית, על כי ראה 

פוטנציאל ברעיונות הראשוניים עימם הגעתי אליו, ועל כי נרתם במלוא המרץ ללוותם לכדי עבודת דוקטורט. 

תוך הקפדה להשיב אותי לתלם במהלך העבודה עודד אותי פרופ' מש למצות את הסקרנות האינטלקטואלית שלי, 

חובת ההוכחה המחקרי. הדרכתו של פרופ' מש תרמה לפיתוח כישורי המחקר אשר נדרשו לעבודה זו. נוכחותו 

 תמיד היוותה מקור תמיכה שלא יסולא בפז. השקולה  והמדרבנת, 

סייעה לי פעמים רבות  ברצוני להודות מעומק ליבי לפרופ' גבי וימן, המנחה הנוסף של עבודה זו. בהירות מחשבתו

להבהיר לעצמי את מחשבותיי שלי. שאיפתו לדיוק והקפדתו על זרימה אלגנטית של הטקסט היוו עבורי מצפן 

 למציאת דרכי בסבך הרהורים ותיאוריות.

ברצוני להודות לרשות ללימודים מתקדמים על המלגה שהוענקה לי. מעבר לתמיכה המעשית, מלגה זו היוותה 

 אמון ביכולתי להשלים את המשימה.מבחינתי הבעת 

תודה רבה לחברי החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, על הפתיחות המחשבתית והיושרה האינטלקטואלית אשר 

הם באיפשרו עבודה זו במסגרת החוג. תודה גם לגב' נורית נתן ולגב' איילת נהרי, על התמיכה, החום וההתעניינות 

 זכיתי לאורך כל שנות העבודה.

ברצוני להודות למר יריב בראלי על העזרה בניתוחים הסטטיסטיים שהינם חלק משמעותי מעבודה זו, ולגב'  עוד

 עמית שרת על ההגהה הסופית, החשובה עד מאוד. שניהם סייעו לי בסבלנות ובנועם, ועל כך תודתי להם.

סיסית שנטעו בי, שביכולתי לסיום ברצוני להודות למשפחתי האהובה, על התמיכה לאורך הדרך, ועל התחושה הב

 להשיג כל דבר אליו אשא את עיני.
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 הצורך בחוויה של הכלה פסיכולוגית כמניע לשימוש בפייסבוק

 ליאת פלדמן

 תקציר

התקשורת הבולטות של העשור האחרון. החברים בה הרשת החברתית הממוחשבת פייסבוק היא אחת מתופעות 

פייסבוק נגישה בשפת  .(Smith, 2015) מונים כמעט מיליארד וחצי איש, בכל הגילאים, ועל פני יבשות שונות

המקום, וזמינה במחשבים שולחניים, טאבלטים וניידים "חכמים". אלו, לצד יכולות העברת מסרים ותקשורת 

עבור אלו אשר מחזיקים בחשבון  ליומיומי וזמין באופן כמעט רציף הופכות את השימוש בפייסבוק ,מיידית

 פייסבוק. 

, היא עמדה במוקד מחקרים בתחומי מדעי החברה, בנסיון 2006עוד מימיה הראשונים של פייסבוק בשנת 

בפייסבוק והשפעות  להבין מהם המניעים לשימוש בה, הסיפוקים הנלווים לשימוש זה והקשר בין שימוש

לאורך השנים סיפוקים שונים שזוהו עם שימוש ברשת כללו סיפוקים סיכולוגיות אפשריות על משתמשים. פ

, סיפוקים מתחום צריכת (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007)חברתיים, כגון יצירת קשר עם חברי עבר 

וסיפוקים פסיכולוגיים. הסיפוקים ( Racke & Racke-Bonds, 2008) בידורומדיה כגון צורך בהתעדכנות ה

 ,Boyd, 2007a) הפסיכולוגיים שנמנו במחקרים שונים כוללים בין השאר צורך בתרגול זהות וביטוי עצמי

2007b; Joinson, 2008; Papacharissi & Mendelson, 2011 ,)של שייכות והצגה עצמית חוויה 

(Nadkarni & Hofmann, 2012 וצרכים של קירבה )(Pai & Arnott, 2013.)  

המחקר הנוכחי נועד לבחון אפשרות קיומו של מניע רגשי עמוק לשימוש בפייסבוק, אשר ייתכן ושוכן 

תמשים ושימושים שונים בבסיס חלק מהמניעים שנמנו במחקרים השונים, ואשר עשוי לסייע בהבחנה בין מש

מתייחס לתהליך תקשורתי, גם הכלה המונח . בפייסבוקפסיכולוגית והאפשרות לממשו הכלה הצורך ב -בפייסבוק 

אם לא מודע, המתקיים בין התינוק לאימו, ואשר הינו מרכזי עבור יכולת ההפנמה של התינוק והתגבשות ה"עצמי" 

(Bion, 1984) .בססה הבחנה ברור בין פנים לחוץ, תבתקופת החיים הראשונה של התינוק, כאשר עדיין לא ה

ובלתי נסבלות אשר מתעוררות בו נחווית כאיום. אחד מאופני ההתמודדות עם חוויות אלו הוא תחושות לא נעימות 

השלכתן על דמות האם, וכך הן משויכות למקור חיצוני ולא איום הנובע מבפנים. יכולת העיבוד והתגובה של האם 

אלה ולזהותן כשייכות  מאפשרת לתינוק להפנים מחדש חוויות - של התינוק הכלההיא התהליך בו היא מבצעת  –

לו. כך, מתוך תהליך תקשורתי של הכלה, הולכת ומתפתחת יכולת ההפנמה של התינוק, ועמה יכולת בניית העצמי. 
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המחקר הנוכחי עוסק בביטוי של צרכי הכלה בחיים הבוגרים ובכך מתייחס לצרכי הכלה כצורך של אדם לעבד את 

זולת מגיב ולאשרר חלקים בעצמו באמצעות האופן בו ה ף עם האחרקונקרטיות באמצעות שיתוחוויותיו הרגשיות וה

 ;Nadkarni & Hofmann, 2012) קשורה לרבים מהמושגים שנמנו במחקרים קודמיםלהם. הכלה פסיכולוגית 

Pai & Arnott, 2013)  כמניעים לשימוש בפייסבוק, כמו: ביטוי זהות, ביטוי עצמי, תחושת שייכות, וחוויה של

  .תמיכה וקהילתיות

הינה  ,מחקר הנוכחי היא כי פייסבוק, בהיותה רשת תקשורת זמינה באופן רציףבהטענה המרכזית המובאת 

י מסמלת פוטנציאל הפקדה של בעלת פוטנציאל לשמש זירה לביטוי צורכי הכלה ומילואם. היכולת לביטוי איש

להוות שיקוף והדהוד של חלקי העצמי  ותחלקי ה"עצמי" אצל ה"אחר", ותגובות אחרים לפרסומים אישיים עשוי

הללו. כך, לפי ההשערות המרכזיות של המחקר הנוכחי, יימצא קשר בין צורך גבוה בהכלה ובין שימוש בפייסבוק 

ה לפייסבוק ומהירות הפרסום בפייסבוק לאחר התרחשותו של ארוע במובן של פרסומים אישיים, תדירות הכניס

יהיה קשור עם שינוי לטובה , חוויה של הכלה -ל הכלה, כלומר משמעותי בחיים. עוד שוער כי מימוש צרכים אלו ש

 ועם תחושה כי ה"עצמי" נראה ומאושרר על ידי אחרים. בהרגשה האישית הנתפסת של משתמשים

הציבה אתגר מרכזי הקשור במקור הפסיכואנליטי של מושג ההכלה, שאינו כולל בחינת השערות המחקר 

הגדרה אופרציונלית או כלי מדידה לבדיקת צורכי הכלה ומילואם. לשם כך ננקטו מספר צעדים בשלבים שונים. 

ת חיבור תיאורטי בין המושג הכלה ותיאוריית ההתקשרות של בוגרים, אשר עוסק בוצע ראשית, במחקר הנוכחי

. מודל העבודה סגנון התקשרות, והינו במודל עבודה רגשי וקוגניטיבי של ה"עצמי" הבוגר ביחס לזולת משמעותי

 & Bowlby, 1969; Mikulincerבשנות החיים הראשונות ) משמעותי לזולתהזה נובע מבסיס התקשרות 

Shaver, 2007 להיווצרות בסיס התקשרות בטוח, בו (. חוויה מתמשכת של מימוש צורכי הכלה הינה תנאי הכרחי

העצמי חווה עצמו כבעל ערך וראוי לאהבה באופן עקבי יחסית. חוויה חלקית של מימוש צרכי הכלה קשורה 

בו אדם חווה את תחושת העצמי שלו כתלויה מאוד ביחס הזולת אליו, חושש  –להיווצרות בסיס התקשרות חרד 

חק הרגשי של הזולת המשמעותי ממנו. הזנחה מתמשכת של צורכי מנטישה ועוסק בהתנהגויות האומדות את המר

הכלה עלולה להוביל להיווצרות בסיס התקשרות נמנע בו אדם נסוג מהתקווה לתקשורת אינטימית וחוויה של 

קירבה רגשית ל"אחר" ומנסה למלא את צורכיו הרגשיים בעצמו ללא תלות בזולת משמעותי. לשם יצירת החיבור 

ל הכלה לתהליך היווצרות בסיס התקשרות, נעזרתי במושג אשר מופיע בתיאוריית ההתקשרות בשם בין דינמיקה ש

  .(Sandler, 1988) "אינטראקציית מעטפת", המתאר דינמיקה של הכלה בין האם לתינוק



 
 

IX 

 

תיאוריית ההתקשרות של בוגרים נבחנה מחקרית לאורך השנים, ומספר כלי מדידה פותחו על מנת להעריך 

. בשנים האחרונות נערכו מספר (Brennan, Clark & Shaver, 1998)תקשרות בטוח, חרד או נמנע סגנון ה

( Hart, Nailling, Bizer & Collins, 2015; Oldmeadow, Quinn & Kowert, 2013) חלוציים מחקרים

בעלי סגנון אשר בחנו את הקשר בין סגנון התקשרות ושימוש בפייסבוק. במחקרים אלו נמצא, כי משתמשים 

התקשרות חרד נוטים להשתמש בפייסבוק יותר מבחינת תדירות השימוש, כתיבה ועיסוק דאגני בתגובות אחרים 

 .להם

צירוף מדידה של סגנון התקשרות לצד מדדים של צורכי הכלה ביחס לשימוש בפייסבוק במחקר הנוכחי, 

י עבור מחקר זה. בנוסף, בסדרת ניתוחי רגרסיה נועד לסייע בתיקוף כלי המדידה של הכלה, אשר פותח באופן ייחוד

כלה לבין חלקו של סגנון התקשרות ביחס לשימושים שונים הבצעדים ניתן היה להבחין בין חלקם של צורכי ה

 בפייסבוק. 

הוספת הבחינה של סגנון התקשרות ושימוש בפייסבוק חייבה תיקוף של סגנון התקשרות כמבחין בין 

אוכלוסית המחקר הנדון. לשם כך בוצע מחקר  -בקרב אוכלוסיית בוגרים ישראלית  שימושים שונים בפייסבוק

התנהגות בפייסבוק לאחר  –מקדים אשר בדק האם סגנון התקשרות מנבא שימושים בפייסבוק מול קריטריון חיצוני 

ן הזוג לשעבר פרידה רומנטית. במובן התיאורטי יש לצפות להבדלים בתגובה לפרידה ובנסיון לשמור על קשר עם ב

בין בעלי סגנונות התקשרות שונים. במחקר המקדים נבחן האם וכיצד סגנון התקשרות מנבא התנהגויות שונות 

בוגרים ישראלים  101שנועדו למעקב אחר בן הזוג לשעבר בפייסבוק, באמצעות סקר אינטרנטי אשר בוצע בקרב 

סגנון התקשרות מנבא התנהגויות מעקב אחר בן הזוג כי  נמצא ,טית זה לא מכבר. כפי ששועראשר חוו פרידה רומנ

 בפייסבוק לאחר פרידה רומנטית.

לאחר תיקוף כלי המדידה של סגנון התקשרות ביחס לשימושים בפייסבוק באוכלוסיה ישראלית, נערכו שני 

המחקר אשר נבנה במסגרת המחקר הנוכחי.  ,לצורכי הכלה ומילואם ,מחקרי חלוץ על מנת לבחון את כלי המדידה

סטודנטים וממצאיו העלו תמונה לא מוגדרת של שישה גורמים שונים אשר מרכיבים  12הראשון נערך כסקר בקרב 

סטודנטים. לפני עריכת מחקר החלוץ השני, מופו  60את מושג ההכלה. לפיכך נערך מחקר חלוץ נוסף, בקרב 

היכולת עותיות, חוויה של תעוקה בהיעדר מדדים שונים של צורך בהכלה, כגון: הצורך לשתף אחרים בחוויות משמ

והמהירות בה מתעורר הצורך לשתף אחרים לאחר התרחשות ארוע משמעותי. עוד מופו מדדים של  לשתף אחרים

ושינוי  כי ישנו מי אשר רואה את הסוביקט מימוש חוויה של הכלה, כגון: חוויה של הקלה בעקבות שיתוף, חוויה
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ם הזולת. ניתוח גורמים של השאלון העלה הפעם שלושה גורמים, אשר התמזגו בתפיסה של החוויה אשר שותפה ע

ואשר היו קשורים לעולמות תוכן של הצורך לשתף )צורך בהכלה( וההשפעה של השיתוף , לשניים במחקר המרכזי

 על המשתף )מימוש חוויה של הכלה(. 

 אשרסטודנטים ישראלים,  211נערך המחקר המרכזי בקרב  ,בשלב השלישי, ולאחר שני מחקרי החלוץ

פריטים שונים. הפריטים כללו את שאלון ההכלה שגובש במסגרת מחקרי החלוץ ושאלון  21הכיל שכב מסקר הור

(. מלבד זאת Brennan et. al., 1998) Experience in Close Relations(ECR) -לבדיקת סגנון התקשרות ה

 ,.Ellison et al) של התנהגויות ושימושים בפייסבוק, אשר מוכרת בספרות המחקריתכללו הפריטים סקירה 

2007; Papacharissi & Mendelson, 2011; Park, Kee & Valenzuela, 2009; Zhang, Tang & 

Leung, 2011) כגון: תדירות הכניסה ומשך השהייה בפייסבוק, שימוש אקטיבי של כתיבת סטטוס, שימוש ,

קריאת סטטוסים של אחרים, ועיסוק בפרסום, תיוג והתבוננות בתמונות. עוד נכללו בסקר פריטים אשר  פאסיבי של

נבדקו ספציפית במחקר זה כגון מהירות הכניסה לפייסבוק ומהירות השיתוף בפייסבוק לאחר התרחשות אירוע חיים 

ות של אחרים לסטטוסים , ספירה של תגובהרגשת המשתמש עם השימוש בפייסבוקשלילי, השינוי הנתפס ב

עצמיים, ותחושה של המשתמש כי ישנו מי ש"רואה" אותו עם הפרסום בפייסבוק. הפריטים הללו איפשרו תמונה 

 עשירה של הרגלי השימוש וחילוץ השימושים המרכזיים שעושים ישראלים בפייסבוק.

נמצא קשר חיובי בין סדרת ניתוחי רגרסיה איששה את הטענות המרכזיות של המחקר הנוכחי. ראשית, 

גורמי ההכלה וסגנון התקשרות. כמו כן נמצא, קשר חיובי בין צורך בהכלה לבין שימוש בפייסבוק לשם כתיבת 

סטטוסים אישיים, קריאה של סטטוסים של אחרים, עיסוק בתמונות אישיות, מהירות כניסה ושיתוף לאחר 

 ,ים". עוד נמצאה הבחנה מובהקת בין הצורך בהכלההתרחשות ארוע חיים שלילי ועיסוק במניית תגובות ו"לייק

לטובה בתחושה הנתפסת של אשר נמצאה מנבאת שינוי  ,לבין חוויה של הכלה ,אשר נמצא מנבא כתיבה בפייסבוק

וחוויה כי יש מי שרואה אותם. בנוגע לכתיבה ופרסום בפייבוק ובאשר למיידיות החיבור לרשת לאחר  המשתמשים

התרחשותו של אירוע שלילי או חוויה של רגש שלילי, נמצא כי מובהקותם של מרכיבי סגנון ההתקשרות ביחס 

עדית של הצורך בהכלה לשימושים בפייסבוק נעלמה עם הכנסת גורמי ההכלה לניתוח הרגרסיה. המובהקות הבל

 מספקת ראיה ראשונה לתפקידה הייחודי של הכלה בכתיבה ושיתוף ביחס לארועים וחוויות שליליות בפייסבוק.

ראשונה לקיומו של צורך בחינה חדשנות. הוא מספק מימדים שונים של המחקר הנוכחי נושא בחובו 

פייסבוק של כתיבה ושיתוף ואשר מהווה מצע אשר נמצא קשור לשימושים ב - הצורך בהכלה - פסיכולוגי יסודי



 
 

XI 

 

חידוש נלווה  .משותף לרבים מהצרכים הרגשיים שנמנו כסיפוקים הקשורים לשימוש בפייסבוק במחקרים קודמים

 ,להשקפה חדשנית זו היא היכולת לגשר בין מחקרים קודמים אשר הגיעו לתוצאות סותרות. מימוש חוויה של הכלה

נמצאו קשורות שעשוי לעמוד בבסיס השפעות פסיכולוגיות חיוביות  ,שימוש בפייסבוקאשר נמצאה כסיפוק הנובע מ

 ,Nadkarni & Hofmannלשימוש בפייסבוק, כגון: תמיכה חברתית ורגשית, תחושה של קירבה, וביטוי אישי )

2012; Pai & Arnott, 2013)עשוי  (. כשלונה של פעולת ההכלה בפייסבוק )היעדר תגובות לפרסום אישי למשל

להיות קשור להשפעות פסיכולוגיות שליליות אשר נמצאו קשורות לשימוש בפייסבוק, כגון חוויה של בדידות 

. (Burke, Marlow & Lento, 2010; Song et al., 2014) והחמרה בתחושת הרווחה הנפשית של המשתמש

היא בניסוחו של כלי ראשוני לבדיקת צורכי הכלה וחוויה של הכלה, בעל הנוכחי תרומה נוספת של המחקר 

 פוטנציאל יישומי בעתיד. 

מחקרי המשך מוצעים ביחס לחידוד ההבנה באשר לקשר בין צורכי הכלה, סגנון התקשרות ושימושים 

ים פסיכולוגיים בפייסבוק, העמקה של מחקרי שימושים וסיפוקים הנוגעים לבחירה במדיה מסוימים, ובאשר למחקר

מושגים אשר בבסיסם קשורים  –העוסקים במדדים מוכרים כגון שאלוני הערכה עצמית, דימוי עצמי ורווחה נפשית 

לחוויה של הכלה. צירוף שאלון ההכלה המקורי למחקרים אלו עשוי לאתר את המשותף בין המשגים הללו, לחלץ 

 ראשוני יותר ממימדים אלו. אלמנטים המבחינים ביניהם, ולספק פרשנות ברובד רגשי
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 לוחותרשימת 

 עמוד שם הלוח מספר הלוח

)מודל  , לאחר רוטציה וארימקסECRחלוקת הפריטים לפי גורמים בשאלון ההתקשרות  :1לוח מס' 

 נרמול קייזר(

56 

את ההימנעות והחרדה בסגנון התקשרות  ילבדיקת מידת הניבוי של מימד O.L.Sרגרסיית  :2לוח מס' 

 התנהגויות מעקב  בפייסבוק אחר בני זוג רומנטיים לשעבר

57 

 principalמטריצת ניתוח הגורמים בשאלון ההכלה במחקר החלוץ הראשון )במודל  :3לוח מס' 

component Analysis 

62 

 64 חלוקת פריטי שאלון ההכלה במחקר חלוץ השני לפי גורמים במודל רוטציית וארימקס :4לוח מס' 

 Rotated Component Matrix 67חלוקה לגורמים בשאלון הכלה במודל  :5לוח מס' 

 89 ,69 השימושים השונים בפייסבוק פריטיתוצאות ניתוח גורמים של  :6לוח מס' 

 70 השינוי בהרגשה בעקבות כתיבה בפייסבוקפריטי תוצאות ניתוח גורמים של  :7לוח מס' 

 72 לאחר רוטצית וארימקס )במודל נרמול קייזר( ECR חלוקת פריטי שאלון ההתקשרות :8לוח מס' 

 81 מתאמים בין משתני המחקר העיקריים :9לוח מס' 

 82 בין הכלה והתקשרות מתאמים :10לוח מס' 

 84 וממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי רמה של צורך בהכלה ומימוש :11לוח מס' 

 85 לניבוי הצורך בהכלהממצאי ניתוח רגרסיה היררכית  :12לוח מס' 

 86 חווית ההכלה –ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי השפעת השיתוף :13לוח מס' 

ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי השפעת השיתוף הרגשי על גורם החרדה במודל  :14לוח מס' 

 ההתקשרות

87 

על גורם )חוויה של הכלה( הרגשי ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי השפעת השיתוף  :15לוח מס' 

 ההימנעות במודל ההתקשרות

88 

 90 ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי שימושים  בפייסבוק :16לוח מס' 

 91 ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי שימוש בפייסבוק לצורך כתיבת סטטוסים אישיים :17לוח מס' 

 92 בפייסבוק - קריאה :לניבוי שימוש פסיבי ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית :18לוח מס' 

ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי ביצוע ספירות של תגובות ו"לייקים" לפרסומים  :19לוח מס' 

 אישיים בפייסבוק

94 

 

 95 ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי פרסום תמונות עצמיות בפייסבוק :20לוח מס' 

 97 רגרסיה היררכית לניבוי שימוש בפייסבוק לצורך כתיבת סטטוס שליליממצאי ניתוח  :21לוח מס' 

 99 ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי שימוש בפייסבוק לצורך כתיבת סטטוס חיובי :22לוח מס' 

בהרגשה בעקבות השימוש המדווח ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי השינוי החיובי  :23לוח מס' 

 בפייסבוק

101 

 103 ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי חוויית הנראות העצמית :24לוח מס' 

אירוע התרחשות אחר פייסבוק לממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי מהירות הכניסה ל :25לוח מס' 

 שלילי

104 

אירוע התרחשות ממצאי ניתוח רגרסיה היררכית לניבוי מהירות הכניסה לפייסבוק לאחר  :26לוח מס' 

 חיובי

106 
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 הקדמה .1

ביותר, היא אחת מתופעות התקשורת הבולטות של העשור האחרון.  נפוצהפייסבוק, הרשת החברתית הממוחשבת ה

רציפה ממגוון אפשרויות חיבור )מחשבים ביתיים,  ( ונגישותSmith, 2015משתמשים )עם קרוב למיליארד וחצי 

 2011השימוש בפייסבוק הינו מרכזי בחיי היום יום העכשוויים. בשנת  ,ים ה"חכמים"(ניידים, טאבלטים והטלפונ

 The)מבקרים בו בתדירות יומיומית הכחצי מליארד משתמשים עם דורג אתר פייסבוק כאתר השני בגודלו בעולם, 

top 500 sites on the web, n.d. .) היה בין הגבוהים  ,2011שנת נכון ל ,בישראלשיעור החדירה של פייסבוק

דיווחו על היותם בעלי חשבון  המחוברת לאינטרנט כתשעים אחוזים מהאוכלוסיה - ביחס לגודל האוכלוסיה בעולם

 (.2011, 2)חדשות פייסבוק 

כרשת חברתית ממוחשבת אשר שירותיה ניתנים חינם, מאפשרת פייסבוק מספר פעילויות תקשורת וביטוי 

ברמות פומביות משתנות, הגדרה של קשר עם משתמשים אחרים )"חברים"(,  עצמי כמו: יצירת פרופיל אישי,

בין משתמשים ת תכנים והעברתם צפייה ברשימת הקשרים שיש למשתמשים אחרים המוגדרים כחברים, יציר

(Boyd & Ellison, 2007 .)פייסבוק מהווה פלטפורמת תקשורת המאפשרת לפרסם ולשתף בתכנים מסוגים  ,כך

ואליים, ויזואליים או שמיעתיים, אשר מיוצרים על ידי הגולשים או מיובאים לתוך רשת התקשורת טקסט -שונים 

על ידי הגולשים באמצעות קישורים. נדבך מרכזי בהפצת המסרים והתכנים בפייסבוק קשור ביכולת של משתמשים 

שב. בישראל למשל, שיעור להגיב, ולשתף בתגובותיהם אחרים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות הטלפון הנייד והמח

 ,כלומר. (2011)אוריין,  60%-באזור ה 2011-על ידי מקורות שונים בהחדירה של ה"טלפונים החכמים" הוערך 

פייסבוק ולהיות פעילה בה בהישג יד. כל פרסום ברשת החברתית וכל תגובה לוסיה יכולה להתחבר לרוב האוכ

. יכולת זו נתמכת על מגיב לו"חברות" עם מפרסם המסר או ה בקשרילפרסום ניתנים לצפייה על ידי כל מי שקשור 

עדכונים באשר לתכנים שוטף ומכוון ת המידע במערכת של פייסבוק, אשר מספקת באופן הצגידי אלגוריתם 

, 2012 שנתשפרסמו משתמשים שונים ברשת, ועדכונים באשר לתגובות לתכנים אלו. בסקר שנערך ב

(Hampton, Sessions Goulet, Marlow & Rainie )מעל ע בפייסבוק עשוי להגיע להוערך כי משתמש ממוצ

, באמצעות רשת החברים. כך, פוטנציאל הפצת המסרים בממוצע מאה וחמישים אלף משתמשים אחרים

  .התקשורתיים בפייסבוק הינו עצום

 מוקדשים לבחינת, רבים מהם מגיב להתפתחות זו בעושר מחקריםוהפסיכולוגיה ת תקשורתחומי ההמחקר ב

מאז הגחתה של פייסבוק  משלב מוקדם יחסית הקשורות לשימוש וחשיפה לתכנים בפייסבוק.השפעות פסיכולוגיות 
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 שרשימוש בפייסבוק, אהקשורות ל - שליליות וחיוביות  - ולוגיות כפסי תהשפעומגוון  על מחקרים דיווחולעולם 

וסקת בנסיון להבין מה הופך את הרשת החברתית פייסבוק יידונו בהרחבה בהמשך. מגמה נוספת בתחום המחקר ע

 מתבטאוש בפייסבוק מניעים לשימ זהותשתמשים ברחבי העולם. הנסיון ללאטרקטיבית עבור כל כך הרבה מ

לתיאוריית השימושים והסיפוקים ך בפייסבוק, בהמשלשימוש  רית של שימושים וסיפוקים הקשוריםבחינה מחקב

מונים  (Papacharissi & Mendelson, 2011) . חלק מהמחקרים(Cantril, 1942; Ktaz, 1959) המסורתית

 ,Ellison et al., 2007; Park)אחרים מחקרים ואילו פייסבוק וקים הקשורים לשימוש בשורה ארוכה של סיפ

Kee & Valenzuela, 2009; Zhang, Tang & Leung, 2011 )בשנים . מספר צרכים מרכזיים צביעים עלמ

יצירת  :כגון ,נו השימושים המרכזיים ברשת כמאפייני תקשורת בין אישיתיאופיפייסבוק לקיומה של הראשונות 

גל נוסף (. Racke & Racke-Bonds, 2008ותקשורת בין אישית ) (,.Ellison et al (2007קשר עם חברי עבר 

וק בנוספו לאפיוני התקשורת בפייס, וכך כים הקשורים לשימוש בפייסבוקצר ה בדברהבנההעמיק את  של מחקרים

עם אנשים חדשים למשל, היבט יצירת הקשר בהקשר חברתי ואישי. וסיפוקים הקשורים יותר ב"עצמי"  שימושים

 ,Joinson)עצמי ביטוי , קיבל אפיון של שימוש לצורך איסוף מידע ומעקב חברתי, לצד היבטים של וחברי עבר

סיפוק , ניתן להתרשם מסיפוקים הקשורים לעצמי בהקשר של קהילה חברתית, כגון "עצמי". במובן של ה(2008

 ,Nadkarni & Hofmannחוויה של שייכות והצגה עצמית ) (,Pai & Arnott, 2013)של צרכי קירבה ושייכות 

 Boyd, 2007a, 2007b; Gülnar, Balcı) , תרגול זהות וביטוי אישיוסיפוקים הקשורים להצגה עצמית (,2012

& Çakır, 2010; Papacharissi, 2011.)  

 אפשרותיה של מחוו –התפתחות זו בתיאור הסיפוקים עשויה להיות קשורה לשינוי בחווית המשתמשים 

לגילוי עם הופעתה של הרשת החברתית הממוחשבת, יצירת קשר בקלות עם אנשים מרוחקים בזמן ובמרחב ל

סיפוקים פסיכולוגיים הקשורים לצרכים של ה"עצמי" החלו לקבל ביטוי אישי. ל ה כאמצעינציאל הטמון בהפוט

 מרכזיות בהסבר המניעים לשימוש בפייסבוק. 

מידע מהנבדקים באמצעות מתן התבססו על סקרים אשר גייסו  שנסקרו המחקריםרוב ברמה המתודולוגית 

, אשר מלבד היותו איסוף נתונים מסוים יםמאפשר עצמידיווח וראש. שאלון סגור תשובות לאפשרויות מוגדרות מ

כאלה הממולאים באופן צרכים רגשיים עמוקים יותר,  .מודעיםים כחשוף לרצייה חברתית, מאפשר התייחסות לצר

 ,כאלה אשר פחות נתונים לניסוח מילולי מוגדר, עשויים להישאר מחוץ לתמונה. זו גם, לאורך השניםאו עקיף, 

(, כמו גם הנטיה של מחקרים Severin & Tankard, 1988תיאוריית הסיפוקים )אחת הביקורות על השימוש ב

((O'Donohoe, 1994 אמצעי לבחירה ב וסיפוקים הקשורים צרכיםשל  ארוכות הנוקטים בגישה זו לייצר רשימות
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כניסה ה, כגון תדירות למדדים כלליים של שימוש התייחסו המצוטטים מעבר לכך, רוב המחקריםמדיה מסוימים. 

. בשנים האחרונות מחקרים מתייחסים לפעילות אקטיבית בפייסבוק, כמו כתיבת סטטוס או לפייסבוק ומשך החיבור

לליים כעדיין תיאורי השימוש  ,אולם למרות הבחנה זו ;ת סטטוסיםחרים, מול שימוש פאסיבי, של קריאתגובה לא

לשימוש בפייסבוק במדדים כלליים, עשויה ה ביקורת על כך שמדידה של מניעים מעהוש בשדה המחקר. למדי

 ,Smock)החברתית  שתמניעים ספציפיים הקשורים לשימושים מסוימים בר הבנה שטחית וקושי בזיהוילייצר 

Ellison, Lampe & Wohn, 2011). 

במטרה מחקרי השימושים והסיפוקים הקודמים, לגבי  במחקר הנוכחי אתמודד עם ביקורות אלו שהושמעו

עומד אשר ו, שטרם נחקר פסיכולוגי צורךתמקד בלשימוש בפייסבוק. ברצוני לה מניעיםהבנה לגבי היק את העמל

הבנת חלק מהמניעים . בבסיס צרכים רגשיים רבים אשר נמנו במחקרים קודמים כקשורים לשימוש בפייסבוק

הם ברשת ופי השימוש שלבין משתמשים שונים וא ה לאפשר הבחנהצורך זה עשוילשימוש בפייסבוק במונחים של 

עות פשבדבר הקשר בין שימוש בפייסבוק והנות ו, ולספק פריזמה פרשנית לתוצאות סותרות ושהחברתית

של שימוש אתייחס במחקר הנוכחי למדדים נוספים על מחקרים קודמים  כמו כן פסיכולוגיות חיוביות ושליליות.

משותפים אשר  סוגי התכנים  ,התחברות וכניסה לפייסבוק בעקבות ארועי חיים משמעותיים :בהקשר שלבפייסבוק 

שברצוני לבחון ביחס לשימוש הצורך הפסיכולוגי אופי הכתיבה והביטוי האישי בפייסבוק. ו, פייסבוקומובעים ב

 טענה, כיהכחי היא תיבדק במחקר הנואשר . הטענה המרכזית הכלה פסיכולוגיתבחוויה של הוא הצורך בפייסבוק 

ינטראקציה עם באמצעות א י שלהםוזירה למילו לביטוי צרכים של הכלה גם כפלטפורמהפייסבוק עשויה לשמש 

 עצם השהייה בה. ף מם ברשת, ואאחרי

 הכלה פסיכולוגית .1.1

 "תיאוריות יחסי אוביקט"המקושר לקבוצת תיאוריות פסיכואנליטיות אשר מכונות הינו מונח  הכלה פסיכולוגית

(Object-Relations Theories) ,ביון  בעבודתו הקלינית של וילפרד הופיע אשרו(Bion, 1984) .הכלהמונח ב 

. מאוחר יותר יישם ביון את מונח ההכלה טופל במהלך הטיפול הפסיכואנליטימ-מטפל תלדינמיקבמקור ביון התייחס 

שהינה מרכזית בהתפתחות הנפש והעצמי  דינמיקה המוקדמת בין אם לתינוקביחס ל מקוריתנקודת מבט בגיבוש 

חיים הבוגרים יכולת הכלה מתייחסת ליכולת של אדם לשאת, לעבד, לאצור ולכלול ל בהתייחסות. (2011)פרלוב, 

יכולת זו מתפתחת בשנות החיים  .(א.ת.)ברונסקי, חוויות, תחושות, רגשות והתרשמויות במסגרת העצמי 

ת משמעותי, בדרך כלל דמות האם, והיא נוכחת כמרכיב נפשי משמעותי הראשונות מתוך פעולת תקשורת עם זול
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ובאינטראקציה  "עצמי"לדינמיקה של תהליכים המתרחשים בתוך המתייחס במהלך החיים הבוגרים. המונח הכלה 

שפה וישות עצמית מוגדרת ומגובשת, חוויות טרם התפתחותה של בתקופת החיים הראשונה, ב. אםדמות העם 

. פעולת ה"השלכה" של כות החוצה ולהיחוות כאיום חיצונימאיימות על התינוק עשויות להיות מושלאשר  פנימיות

היבטים אלו מתוך  "לסלק"אלמנטים אלו על זולת משמעותי, הינה אחד ממנגנוני ההגנה של העצמי, המאפשרת 

מאפשרת לה ושלכים עליה ה"רעים" המ אלמנטים. נוכחותה של האם, ועמידתה הסימבולית מול התקפת הה"עצמי"

בחרדה המציפה את להתמלא  למשל, במקום. הללואלמנטים את המעבד אשר  לי קיבולכ , מעיןלהוות "מיכל"

ותרגיע את תכיר בחרדה של התינוק, אולם תוכל להגיב אליו ממקום שאינו שטוף בחרדה זו,  המכילההתינוק, האם 

הבלתי נסבלים ש"השליך" עליה,  אלמנטיםעבור תינוקה את ההיכולת של האם "להכיל", ובעצם לעבד התינוק. 

ההפנמה המחודשת הזו אלו לעבור שינוי ולהיות מופנמים מחדש כחלק מהעצמי של התינוק. אלמנטים מאפשרים ל

ת, והיא מבוססת על תהליך תקשורת ראשוני ומהותי ועצמיויסות, עיבוד והכלה רגשית לפיתוח יכולות קרקע מהווה 

הוא מהווה בסיס הראשונות,  החיים הינו בשנותמוקד התרחשותו של תהליך זה ש ק לאימו. למרות,בין התינו

 ,Blos) מהלך החייםטראקציות עם האחר לאורך לתפיסתנו את עצמינו, את הזולת, ואת עולם החוויות והאינ

לצורכי הכלה, כפי הבסיס אשר נוצר בשנות החיים הראשונות, מהווה חותם ליכולת ההכלה העצמית, ו .(1979

באחרים כדי לעבד חוויות חיים משמעותיות, חיוביות ושליליות, בחיינו הצורך  –שאתייחס אליהם במחקר הנוכחי 

 הבוגרים. 

דיאלוג ב אשר מתקיים תהליךזהו ל תהליך ההכלה. המעורפל ש בעוט את המחישלזה בכדי די בתיאור קצר 

כבר בשלב  הניצב מולו. משום כך, חשוב לצייןט והאוביקט יקשל הסובשי בין חלקים לא מודעים רגאך  לא מילולי 

נתי לשאוף ואין בכוו ,הכלה במלוא מובנו הקליני. לא אוכלהמושג ר להקיף את מכי המחקר הנוכחי אינו מתיי ,זה

תייחס לנגזרת המודעת, מפעולות של השלכה והפנמה מחודשת. המחקר הנוכחי או  לנתח חלקים לא מודעים,

מבחינת . אמצעות שאלות עקיפות, גם אם בדיווח עצמיאשר ניתנת לו, עם אחריםבוגר נמיקה של אדם הנוכחת בדי

. חוויה של , לשם עיבודן הרגשיחוויות ותחושותב אחריםך בהכלה מתייחס לצורך בשיתוף המחקר הנוכחי, הצור

חות האחר מסייעת לאדם בעיבוד חוויות הצורך בהכלה, והיא מתייחסת לאופן בו נוכ או מילוי הכלה הינה מימוש

שונות ובהתמודדות עם ארועים רגשיים שונים. הטענה המרכזית אשר תיבדק במחקר הנוכחי הינה הטענה כי 

פייסבוק, משמשת סוג של "מיכל", כלומר מספקת צרכי הכלה עבור משתמשים מסוימים, אשר מידת ההזדקקות 

 שלהם לאחרים לשם הכלה גבוהה.
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 ומילואם לבחינת צרכי הכלהכפלטפורמה פייסבוק  .1.2

. הפעילות בה מורכבת בכל עתכמעט ונגישה מתקיימת באופן רציף  ,ממוחשבת רשת חברתית יותהבה ,פייסבוק

לי צורך גבוה בהכלה לאפשר למשתמשים בע ותעשוי . פעילויות אלושיתוף ותגובה למסריםמקריאה, כתיבה , 

פייסבוק מספקת אפשרויות שונות לביטוי . ת בהועם הזולת המתקיימ תקשורתשל יכולות הצורך זה בשל סיפוק 

ובן )במ תמיד עד להיבטים אלומישהו עצמי, לשיתוף היבטים של העצמי וחוויות שונות, ועשויה לספק תחושה כי 

 כי המשתמש לעולם אינו לבד לחלוטין, וישנו זולת עשויה לספק תחושהפייסבוק  .של חווית עצמי ואשרור העצמי(

זו אחת  –עד כמה נוכחות זו היא מכילה או לא רק כללי כמו גם "חברים" ספציפיים המתקיימים בסמיכות לו. 

 ורמישבתידרש לבחינה ובדיקה ק להוות זירה לצרכי הכלה, ובבדבר הפוטנציאל של פייסטענה משאלות המחקר. ה

ל המושג יים בהמשגה אופרציונלית שלוגית, הקשורה לקשומתוד - התמודדות מחקרית. ראשית, ומחקרי תיאורטי

 מעולם לא נבדק מחקרית. כדי להתמודד עם סוגיה זוו, תאופרציונלי הוגדרמעולם לא הקליני "הכלה". מושג זה 

 Adult Attachment  – של בוגרים בין המושג הכלה לבין תיאוריית ההתקשרות חברתקפות המחקר, אאת חזק ול

Theory (Mikulincer & Shaver, 2007.) 

 והכלה פסיכולוגיתסגנון התקשרות  .1.3

 בולבישנסח  תיאורית ההתקשרות המסורתית הינה הרחבה ופיתוח של של בוגריםתיאוריית ההתקשרות 

(Bowlby, 1969,)  דמויות ס התקשרות לבסי המהווהשוניות בשנים הראשונות עוסקת באקלים חוויות ראאשר

יית התקשרות אצל במודל המכונה תיאור - מלווה אותנו במשך כל החיים, כבוגריםמשמעותיות. בסיס התקשרות זה 

ותפיסת הקשר עם  "עצמי"התפיסת ס התקשרות הינו פריזמה לבסי(. Mikulincer & Shaver, 2007) בוגרים

-כ בסיס התקשרות לא בטוח מוגדר מושגית .(insecured) לא בטוחאו  secured)) בטוחהזולת, אשר יכול להיות 

ניסחה דינמיקה ביחסי  (Sandler, 1988) עבודה קלינית מאוחרת יותר. (avoidant) נמנעאו  anxious))חרד 

, בה האם והתינוק נתפסים רות, ומכונה "אינטראקציית מעטפת"המהווה בסיס להיווצרות סגנון ההתקשתינוק -אם

אינטראקצייה זו מתוארת במונחים של הכלה. חוויה "כרוכים" זה בזה במובן הקיום הנפשי והרגיש שלהם. 

שני המושגים קשורים כך , ובטוח בסיס התקשרותהינה תנאי הכרחי להיווצרות  צרכי הכלהמתמשכת של מימוש 

קשרות בטוח, בו אדם קלים רגשי של טיפול מספק בשנים הראשונות עשוי להביא לבסיס התא זה בזה. תיאורטית

אקלים רגשי לא עקבי של סיפוק צרכים והתעלמות מהם עצמו באופן עקבי ויציב, וכראוי לאהבה. חווה את 
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מפתח יל ליחס עקבי מצד הדמות המטפלת, מודל התקשרות חרד, בו אדם אינו רגלהתפתחות עלול להביא לסירוגין 

עצמי והעולם הרגשי של בעלי נטישה, ולצורך בנוכחות האחר כמגדיר מהותי בתפיסת העצמי. הדימוי המפני חשש 

הם רגישים מאוד לתגובות אחרים לכן, אליהם. משמעותיים מאוד בתגובות אחרים  ויחרד תלדפוס התקשרות 

צרכים רגשיים מלמות עקבית (. התעאפשרית נטישה כדי למנועאליהם ועסוקים ביצירת אינטימיות וקירבה )

נסוג התינוק מהזדקקות לאחר סיס התקשרות נמנע, בו רות בואחרים בשנות החיים הראשונות עלולה להביא להיווצ

 במובן הרגשי ומשתדל להתספק בעצמו לצורך מילוי צרכיו. 

תיאוריית ההתקשרות של בוגרים עוסקת באופן בו דפוסי התקשרות ראשוניים אלו באים לידי ביטוי בחיים 

ב ומשמעותי, למשל הורה קשר עם אחר קרוהבוגרים כמבנה קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי לתפיסה עצמית ותפיסה 

(. סגנונות Mikulincer & Shaver, 2007; Shaver & Mikulincer, 2005) , כסגנונות התקשרותאו בן זוג

ההתקשרות השונים באים לידי ביטוי שונה בראשיתו של קשר חדש, במהלכו, ועם סיומו. בעלי סגנון התקשרות 

ם אסטרטגיות שונות בנסיון למנוע מפעיליבאופן בו הזולת תופס אותם, למשל, אשר הערכתם העצמית תלויה חרד, 

נסו לנטר את ישקיעו מאמץ בהפגנת מעלותיהם, י סכנה של נטישה. כך, הם יחתרו ליצירת אינטימיות מהר יחסית,

ן בו האחר המשמעותי מגיב אליהם, התנהגות בן הזוג ולאמוד את המרחק הרגשי שלו מהם. הם יעסקו מאוד באופ

סגנון (. פרידה, מבחינת בעלי Mikulincer & Shaver, 2013) ישפיע על תחושת הערך העצמי שלהםואופן זה 

פרידה, ויפגינו קושי , הנה התממשות הגרוע בפחדים. לפיכך, הם לרוב לא ייזמו באופן אקטיבי התקשרות חרד

באופן  חוזרים להמשיך את הקשר או נסיונות ליצר קירבה מחודשת עם בן הזוגאם על ידי נסיונות להשלים עמה, 

. שונהבעלי סגנון התקשרות נמנע מציגים תמונה  .(Davis, Shaver & Vernon, 2003) פתייני ולעתים אגרסיבי

. הכוללת הסתמכות על עצמםיגלו סשהאסטרטגיה הרגשית על פי רוב הם יתקשו בכניסה לקשר, בשל חשדנותם ו

 (.שםפרידה )בתוך קשר, הם ייטו להיות פחות סוערים, ויותר מופנמים מבעלי התקשרות חרדה, כך גם נוכח 

ההבדלים בתגובה לפרידה רומנטית בין בעלי סגנונות התקשרות שונים שימשו נקודת מוצא למחקר מקדים אשר 

לבחון האם סגנון התקשרות מנבא התנהגויות ושימושים שונים בפייסבוק, נועד נערך במסגרת עבודה זו,  ואשר 

 יחסית. חדשתחום מחקר ישראלית, ביחס לאוכלוסיה 

במשך  ת.חקרימבוססות משתיהן,  - תקשרות של בוגריםהותיאוריית ה המקורית תיאוריית ההתקשרות

בלב תיאוריית ההתקשרות (. (Brennan et al., 1998השנים נבנו כלים מחקריים שונים לבחינת מודל ההתקשרות 

המבחינות זירת הרשתות החברתיות הינה כר פורה לבדיקת התנהגויות  וכך תפיסת היחסים והתקשורת עם הזולת,

סגנון ההתקשרות שלהם. בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים, ראשונים מסוגם ביחס לבין משתמשים שונים 
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 בפייסבוק. שני וכמנבא התנהגותו בסגנון התקשרות כמוטיבציה לשימוש ביחס לרשתות חברתיות, אשר עסק

מצאו הבדלים בין משתמשים בהתאם לסגנון ( Hart et al., 2015; Oldmeadow et al., 2013)מחקרים 

. , כתיבה והתייחסות לתגובות אחריםתדירות כניסה :ההתקשרות שלהם במדדים של שימוש בפייסבוק במובן של

נמצא כי משתמשים בעלי סגנון התקשרות חרד, נטו להשתמש בפייסבוק בתכיפות גבוהה יותר, נטו להתחבר לרשת 

 ,. לעומתםשפרסמוכאשר חוו רגשות שליליים, והביעו דאגה באשר לסוגיה כיצד אחרים יתייחסו לסטטוסים 

ים יותר בעמדותיהם ביחס לרשת נבדקים בעלי סגנון התקשרות נמנע נטו להשתמש פחות בפייסבוק, והיו מסוייג

במחקר הנוכחי אעמיק את בירור המוטיבציות לשימוש בפייסבוק גם  .(Oldmedow et. al., 2013)החברתית 

בפריזמה של סגנון התקשרות, ואוסיף מדדים שטרם נבדקו, כמו מהירות ההתחברות לפייסבוק לאחר ארוע 

 ותי, סוג השיתוף בפייסבוק ועירנות לתגובות אחרים. משמעותי, מהירות השיתוף בפייסבוק לאחר ארוע משמע

אשר מושג ההכלה, חינת בבאשר למניעים ושימושים בפייסבוק, מעגן את התקשרות בדיקה של סגנון צירוף 

לבחון את מערכת התקשרות לצד מושג ההכלה יאפשר  מאפייניבמסגרת מוכרת. בדיקת  מחקרית טרם נבדק

בפייסבוק, היכן  שימושיםהאם וכיצד הם קשורים מבחינת  –היחסים בין שני המושגים באמצעות בקרת משתנים 

, שהינם חלק ומילואם צרכי הכלה האםאני מעונינת לבדוק  בנפרד.הם פועלים במקביל, ובאיזה אופן הם פועלים 

לאחר . בפייסבוקים שונים שימושניבוי ייחודית ב תרומהמודל ההתקשורת, הם אלו אשר נושאים היווצרות מ

 הבהרת מושג ההכלה ומודל התקשרות אוכל לפרט מהן מטרות המחקר הנוכחי.

 מטרות המחקר הנוכחי .1.4

בפייסבוק. מעבר לתדירות ומשך עשויים לנבא שימושים תקשרות ה סגנוןהנוכחי אבחן כיצד מושג ההכלה ובמחקר 

למשל, מעבר לתדירות כניסה לרשת  .יעודיים למחקר זה במחקר, אוסיף מדדיםהשימוש, שהינם מדדים מקובלים 

עוד אבחין . בהןמידת השיתוף ו, ורגשיות קונקרטיותחוויות משמעותיות, החברתית, אתבונן בתדירות כניסה לאחר 

 ייסבוק,להתנהגויות המבצעות פעולה נראית בפבי מתייחס כאשר שימוש אקטיבין מדדי שימוש פאסיבי ואקטיבי, 

ת סטטוסים של אחרים במסגרת בילוי שימוש פאסיבי מתייחס לקריאתיוג. או  תמונהפרסום פרסום סטטוס,  :כגון

 בפייסבוק.זמן 

המוטיבציות הבנת העמקה של  מאפשרמעבר להבדלים בין משתמשים שונים, המהלך המחקרי המוצע כאן 

מחקר זה  מודעים. כך, מהמקום בו מחקרים קודמים הסתפקו ברמה מסוימת של צרכים ךמשימלשימוש בפייסבוק, ו

הבא לידי  על ידי ניסוח צורך עמוק בהתייחסותה לבחירה בפייסבוק, גישת השימושים והסיפוקיםאת עשוי להעשיר 
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, בפייסבוקמורכב . מאוחר יותר אציג את הטענה כי הצורך הבסיסי בהכלה זוכה למענה בפייסבוקעם השימוש ביטוי 

השימוש  מחזקת אתזו מצד שני. דינמיקה  ות הצורך באישור וקבלה חברתייםעל ידי סיפוקו  מצד אחד, ועורר

רכי הכלה עשויים להתמלא בזירה שהינה פומבית. הביטוי העצמי ובפייסבוק, אולם מחדדת את השאלה האם צ

לייצוג עצמי, ליצירת רושם ולניהול רושם זה מול רגישות  מחייבאשר   -בפייסבוק, נעשה לעולם בהקשר חברתי 

להפוך אותו למודע לכל  ,לכל הפחות ,רבים אחרים. מאפיין זה עלול להרחיק משתמש מביטוי עצמי אותנטי, או

היבטים הקשורה לביטוי ונראות עצמית ברשת החברתית. אלו מאפיינים אשר חותרים תחת חוויית הכלה, 

 . האם הכלה אפשרית ברשת חברתית פומבית? "עצמי"נסבלים של ה אותנטיים, גם אם קשים ובלתי

לקשר בין שימושים  תוצאות שונות באשר ל אשר הגיעושם מעושר מחקרים רשנים האחרונות ניתן להתב

צרכי הכלה אלו מפרספקטיבה של מחקרים עם תוצאות  התמודדותהשפעות פסיכולוגיות אפשריות. ק ובובפייס

וצאות מחקרים תבהבנת עקביות המאפשר  ,לייצר קריטריון חדשה בפייסבוק עשויואם או כשלון מילומימושם 

 רכי הכלה. וראיה של צ הנדמות סותרות, כאשר לא מתבוננים בהן מזווית

 תמונה מורכבת – השפעות פסיכולוגיות של שימוש בפייסבוק .1.5

ת פסיכולוגיות אפשריות של פעופייסבוק מוקדשים לבחינת הששימושים בי מהמחקרים העוסקים בחלק משמעות

שעולות מהם מאפשר להתרשם בולטים בתחום והתוצאות השונות המחקרים חלק מה זכוריא. ים אלושימוש

et  Kraut) מוקדמים. מחקרים ותפסיכולוגיות השפעלבין שימוש בפייסבוק קשר בין ממורכבות התמונה ביחס ל

1998 ,al., 2002; Kraut et al.)  מצאו קשר , פייסבוקבמתווכת מחשב, לאו דווקא  בתקשורתשעסקו בשימוש

  .דכאון ופגיעה ברווחה הנפשית של המשתמשנטיה לבין שימוש ברשת ובין 

מול  .עולות תמיד בקנה אחד מגוונות שאינןבפייסבוק, הגיעו למסקנות  מחקרים אחרים אשר עסקו ספציפית

שיפור אשר איתרו השפעות חיוביות כגון (  & SchoutenValkenburg, Peter, 2006)מחקרים מובילים 

חיזוק מצאו שיפור בדימוי העצמי לצד  (Mehdizadeh ,2010) , מחקרים אחריםבחוויית הדימוי העצמי

הגדלה  קשר בין שימוש בפייסבוק לבין שמצאו (Ellison et al., 2007) מחקריםמול . ייםנרקיסיסטמאפיינים 

הצורך לתרגל בשל  חרדהעל  ((Turkle, 2011 מדווחות עבודות אחרות, תקהילתיוהותחושת  של הון החברתי

אשר ( Song et al., 2014)ישנם מחקרים . המקושרים עם שימוש בפייסבוק הצגה עצמית וביטוי אישי פומבי

 (Deters & Mehl, 2012) אחריםמחקרים בעוד  ,בדידות שלבין שימוש בפייסבוק וחוויה קשר  מדווחים על

 & Bevan ,Gomez) מחקרים מסוימים .הפחתה בתחושת הבדידותושימוש בפייסבוק קשר בין מדווחים על 
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Sparks, 2014; Burke et al., 2010)  או אקטיבי  פאסיביושימוש  הנפשית הברווח פגיעהמצאו קשר בין

 בפייסבוק קשורכי שימוש , מצאבו נ (Fardouly & Vartanian, 2015) פורסם מחקרלאחרונה . בפייסבוק

 ,Clayton, Osborne, Miller & Oberle) ומראה חיצוני. מחקר אחר עיסוק יתר ודאגות ביחס לדימוי גוףב

 ,.Song et al) אחריםמחקרים ואילו , ושימוש בפייסבוק שימוש בחומרים ממכריםמצא קשר חיובי בין  (2013

מצא כי שימוש  (Junco, 2015)נוסף מחקר עדכני . בפייסבוק ושימושכאון ידמצאו קשר חיובי בין  (2014

שנה א' אולם אינו פוגע ביכולת האקדמית של סטודנטים בבפייסבוק פוגע ביכולת האקדמית של סטודנטים 

 המשתנה. אקדמיות ביכולות פוגע אינו כשלעצמו בפייסבוק שימוש כי, עולה עצמו מהמחקר .מתקדמים יותר

-multi) זמנית בו מרובות משימות לביצוע קשור' בקולג וציונים בפייסבוק שימוש בין לקשר באשר המבחין

tasking .)בפייסובק שימוש גורף באופן לכרוך שנהגו, בעבר מחקרים שאפיינו הצהרות מסוגי נסוג עצמו המחקר 

 הקשורים מתווכחים משתנים לאתר נסיון של יחסית חדשה מגמה מבטא הוא. חיוביות או שליליות השפעות עם

 .אלו לקשרים ביחס יותר זהירות הצהרות וניסוח, אפשריות והשפעות בפייסבוק שונים לשימושים

זוהי רק רשימה חלקית של מחקרים העוסקים בקשר בין שימוש בפייסבוק והשפעות פסיכולוגיות אפשריות, 

כיצד  ת.ונה הכלליהתמשל אי בהירות עד כמה תוצאות המחקרים המגוונות מצבעיות על והיא הובאה כדי להמחיש 

אחת זו  ?מבלי לפטור אותן כמחקרים בתחום שהינו חדש יחסית ב חלק מהסתירות בין המחקרים הללוניתן לייש

כי הצורך בהכלה והחיפוש אחר מימוש צורך  הנחת היסוד של המחקר הנוכחי הינה, שכשם . עבודה זוהמטרות של 

 , חוויה של הכלה או כשלונה עשויותנתיב פרשני לפיוייסבוק, כך אציע פמניע לשימוש ב-אזה משמש מעין מט

די . כאשר צרכי ההכלה של משתמש גבוהים ובאים לישנמנו לעיללהיות גורם המסביר את התוצאות השונות 

שימוש בפייסבוק עשוי להיות קשור עם השפעות פסיכולוגיות חיוביות על המשתמש. כאשר צורכי הכלה מימוש, 

 ניתןאזי , לאחר שחשף היבטים של עצמו, ברשת, והמשתמש נוחל אכזבת "הכלה" אינם מתממשים בפייסבוק, 

ל דינמיקת ההכלה מחייב את פעולתה שנסיון לבחון באופן מחקרי  לקשר בין השפעות שליליות ושימוש בפייסבוק.

 עם מספר אתגרים.התמודדות 
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 אתגרים במחקר הנוכחי .1.6

עם של מושג זה של מושג ההכלה ובדיקת הקשר  תאופרציונליהינו הגדרה האתגרים המרכזיים במחקר הנוכחי אחד 

בשלב הראשון נערך מחקר . נערכו מספר צעדים בדרך למחקר המרכזי לשם השגת מטרות אלו. סגנון התקשרות

. בשלב השני נערכי שני ותיקופו בקרב אוכלוסיה ישראלית בפייסבוק התקשרות סגנוןמקדים לשם בדיקת שאלון 

בשלב השלישי  .שאלון ההכלה שנבנה במחקר זה בדיקת המהימנות והתקיפות שללשם ( pre-testsחלוץ ) מחקרי

נונות התקשרות, צרכי הכלה ושימושים שונים בפייסבוק, כפי מקיף אשר בחן קשרים בין סגנערך מחקר והאחרון, 

 שיפורט להלן.

 Experience in Close -השלב הראשון נועד לבנות ולתקף את כלי המבחן לבחינת סגנון התקשרות ה

Relations  (ECR) (Brennan et al., 1998)שהשימוש בכלי זה רווח ומקובל בספרות המקצועית,  . למרות

הינה נחלתן של ייסבוק באשר לשימושים שונים בפבין אוכלוסייות משתמשים בפייסבוק והפעלתו ככלי מבחין 

קשר בין סגנון את הבחנו אשר למעשה, בעת התחלת המחקר הנוכחי, עדיין לא פורסמו מאמרים  האחרונות.השנים 

תיקוף  לא היו חד משמעיים.( Hart et al., 2015)התקשרות ושימוש בפייסבוק, והמחקרים הראשונים שפורסמו 

מנבא הבדלים התקשרות כ בסגנוןהאם ניתן להשתמש  ,נערך במסגרת מחקר אשר בדקשאלון ההתקשרות 

אשר חוו פרידה רומנטית בגירים משתתפים  101בקרב  . לשם כך נערך סקר אינטרנטיבשימושים בפייסבוק

 ןכי סגנו ותהשער ויו נבדקהפרידה הרומנטית שימשה קריטריון חיצוני לפתקופה של עד שנה לפני עריכת הסקר. ב

התנהגויות מעקב ו, בת הזוג לשעבר/יוזמת הפרידה, תקווה לאיחוד מחודש עם בןקשר לב ינבא הבדליםהתקשרות 

כך נבדק משתנה סגנון ההתקשרות כמבחין בין משתנים שונים  לשעבר בפייסבוק.ושמירה על קשר עם בן/בת הזוג 

 בעקבות. )תקווה לאיחוד מחודש ויוזמת הפרידה( והלא ממוחשבת)התנהגויות מעקב בפייסבוק(  בזירה הממוחשבת 

 כי נבדקים המדווחים על סגנון ,( שוערMikulincer & Shaver, 2007תיאוריית ההתקשרות של בוגרים )

ויפגינו יותר  ,התקשרות חרד ייטו פחות ליזום פרידה רומנטית, יקוו יותר לאיחוד מחודש עם בן/בת הזוג לשעבר

ביקורים תכופים בפרופיל האישי של בן/בת הזוג : כגון ,התנהגויות מעקב  בפייסבוק אחר בן/בת הזוג לשעבר

ת אחר ארועים בהם מתכוון בן/בת הזוג לשעבר, יצירת קשר עם חברים של בן/בת הזוג לשעבר, נסיון להתחקו

לשעבר להשתתף, התבוננות בתמונות של בן/בת הזוג לשעבר, קריאת תגובות שפרסם בן/בת הזוג לשעבר ותגובות 
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תוצאות המחקר המקדים, תמכו בהשערות, ואיפשרו להתקדם וליישם את  שפרסמו חברים של בני הזוג לשעבר.

 שאלון ההתקשרות במחקר הראשי. 

לבדוק מושג קליני ולא מחקרי כמו "הכלה", ועל ניתן במחקר הנוכחי היה כיצד כאמור, האתגר המשמעותי 

נערכו שני מחקרי חלוץ, כל  לשם כך, . של כלי זה בניית כלי למדידת צרכי הכלה ותיקופוהשלב השני התרכז בכן, 

במחקר החלוץ הראשון הועבר סקר  ר.סיטת חיפה, תל אביב ומכללת ספיסטודנטים מאוניבר 10-אחד מהם בקרב כ

תוצאות הביניים של סיכולוגית בא לידי ביטוי. מדדים שונים בהם צורך בהכלה פ אשר כללופריטים  12שהכיל 

נערך מחקר חלוץ נוסף. לקראת מחקר וכך , המרכיבים את מושג ההכלה מחקר החלוץ, העלו מספר רב של גורמים

הצורך לשתף אחרים, חוויה של מתח ולחץ )כגון:  ם ניכר צורך בהכלההחלוץ השני נערך מיפוי של מדדים בה

כר מימוש בהם נימדדים ו חוויתי( המהירות בה אדם משתף לאחר התרחשות ארועו  בהיעדר היכולת לשתף מישהו

, והאופן בו תפיסת הארוע משתנה בחוויות אישיותחוויה של הקלה נוכח שיתוף אחר : של חוויה של הכלה )כגון

פריטים והעלה שלושה  12הכלה לבדיקת שאלון הכלל  (. במחקר החלוץ השני עם אחרים בעקבות השיתוף

התנהגות משתפת, הצורך לשתף וההשפעה של השיתוף על החוויה  -גורמים, שסימנו עולמות תוכן קוהרנטיים

 זו הגרסא בה נעשה שימוש במחקר המרכזי. האישית של המשתף.

סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה, כלכלה, חינוך ובי.איי כללי  100-בקרב כ המחקר המרכזי נערך כסקר

סיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, סמינר הקיבוצים ומכללת ספיר. המשתתפים במחקר נתבקשו למלא ברבאוני

המשתנים הבלתי תלויים של  האםבמהלך מפגש אחד. שאלון המחקר המרכזי נועד לבדוק  פריטים  21שאלון בן 

לצד הפריטים וויה אישית עם השימוש בפייסבוק. שימושים שונים וח מנבאיםצורך בהכלה וסגנון התקשרות 

, נוספו בשאלון הסופי פריטים העוסקים ומשך השהות בפייסבוק ספרות המחקרית כגון תדירות כניסהבהמקובלים 

פייסבוק מהירות הכניסה ומהירות השיתוף בבאופי הכתיבה בפייסבוק )אודות ארועים אישיים שליליים וחיוביים(, 

, שימוש באפשרויות שונות בפייסבוק )כתיבה, לייק, התבוננות בתמונות, משמעותילאחר התרחשותו של ארוע 

 הרגשה של המשתמש.על הפייסבוק פרסום תמונות( וההשפעה של שימוש ב

 מחקר הנוכחיב םחידושי .1.7

המונח יבוא התמודד עם  המחקר הנוכחיראשית, במובן המתודולוגי . טומן בחובו חידושים בכמה היבטיםמחקר זה 

סקאלה  ובניית, מירב ידיעתיראשון לשהינה נסיון " אל שדה המחקר. אופרציונליזציה של מושג זה, הקליני "הכלה

שהינו בעל יכולת פרשנית במחקרים שונים  ,מדידה של צורכי הכלה ומימושם, תאפשר שילוב המושג תהמאפשר
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