
 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 1עמ' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוסר נגישות לתקשורת מקוונת )בעידן הגלובלי( ותרומתו להרחבת הריבוד  "
 החברתי"

"סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת  ה סמינריונית בקורס עבוד
 10921" המקוונת

 

 נטע האילןד"ר : שם המנחה                                                            עידן עדות: שם הסטודנט



 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 2עמ' 
 

 

 תוכן עניינים

 

  הנושא
 עמוד
 

   
 3 ................................................ תקציר

   
   :1פרק 
 5-6 ................................................ מבוא

 7 ................................................ הצגת שאלת המחקר
 8-16 ................................................ סקירת ספרות

 8-9 ........................... תקשורת מקוונת  

 העוסקים והגדרות  תיאוריות/מחקרים
  בריבוד חברתי

........................... 
9-15  

 העוסקים והגדרות  תיאוריות/מחקרים
 הדרה חברתית

........................... 
14-15  

 15-17 ........................... חוסר נגישות כזרז לריבוד חברתי  

   
   :2פרק 

 19 ................................................ הצגת שיטת המחקר
 20-21 ................................................ ראיונות בקבוצת המחקר

 21 ................................................ הראיוןמבנה 
   

   3פרק 
 23-27 ................................................ ממצאים

   
   :4פרק 
 29-36 ................................................ דיון

 37 ................................................ מסקנות
   

   :5פרק 
 39-41  סיכום

 42-43 ................................................ רשימה ביבליוגרפית

 

 

 

 

 

 



 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 3עמ' 
 

 

  תקציר

 הריבוד הרחבת על משפיעה( הגלובלי בעידן) מקוונת לתקשורת נגישות כיצד" השאלה נבחנה זו בעבודה

  ?".החברתי

 את כולל אשר מחקרי תחום - האינטרנט של הסוציולוגי המחקר תחומי על רבה במידה נשענה העבודה

 בכדי טכנולוגיה על מסתמכים האדם בני שבהם באופנים - חברתי כמושג הדיגיטלי והעולם הרשת בחינת

 . המודרנית בחברה תרבות לבין המקוונת והתקשורת האינטרנט שבין בזיקה וכן, קשרים ולטפח ליצור

 וגבולות קהילות, חברתית אינטראקציה, בזהות העוסקים  נושאים בחינת באמצעות נבחנה השאלה

 של המרכזי הציר את היווה, הנגישות זאת כאשר חוסר .חברתי ושינוי חברתיות תנועות, חברתיים

 האבות  בית דיירי של החיים חווית תחומי בכל ביטוי ליידי בא אשר מרכזי כגורם ונמצא המחקר/העבודה

 עליהם נעשה המחקר.

קשישים המתגוררים בבית אבות במרכז הארץ, רובם מאוכלוסיות  20המחקר התייחס לאוכלוסייה של  

מבוססות בעלי מעמד סוציואקונומי בינוני ומעלה. סוג המחקר הנבחר הינו איכותני בהתאמה לתחום 

 התוכן ולקהל היעד לו הוצגו שאלות המחקר בראיונות אישיים יחידניים ופרטניים.

 נגישות לחוסר או לנגישות רה שעמדה בבסיס שאלת המחקר לפיהההשער מאמתים את ממצאי המחק

 .החברתי הריבוד הרחבת על רבה תרומה( הגלובלי בעידן) המקוונת לתקשורת
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 מבוא

)בעידן הגלובלי(  להרחבת חוסר נגישות לתקשורת מקוונת בעבודה זו  נעשה ניסיון לבחון את הקשר בין  

האם חוסר נגישות לתקשורת מקוונת )בעידן בבסיס העבודה עומדת שאלת המחקר, י, הריבוד החברת

 הגלובלי( תורם להרחבת הריבוד החברתי?

קשישים המתגוררים בבית אבות  20באוכלוסייה של  שאלת המחקר  על איסוף מידע  שמקורואבסס את 

סוג המחקר הנבחר  ייהם והתנהלותם סביב ובהקשר לתקשורת המקוונת., בחינת אורחות חבמרכז הארץ

 אישיים.עומק בראיונות  יעד לו הוצגו שאלותלקהל  הותאםהינו איכותני אשר 

את חוסר הנגישות לתקשורת  תבחןשאלת מחקר זו אשר נגזרת מן הממד הכללי של הגלובליזציה,  

 לקבוצות שאינן נגישות אליה. שוויוןמקוונת כזרז לתהליכי אי 

התחומים הנגזרים  תתבסס על הספרותית, תהווה את התשתית התאורטית לשאלת המחקר, הסקירה

שתי הפרדיגמות הגדולות ,  בדגש על גישות והגדרות -ריבוד חברתי  , תקשורת מקוונת,משאלת המחקר

תוך כדי  -תית )חוסר נגישות( הדרה חברהמושג  , יוצגאשר השפעתן מתמשכת על התיאוריה ועל המחקר

גישות והגדרות בתחום התרבותי של הריבוד החברתי, ובדיון אשר עוסק ב"סגנון חיים" התמקדות ב

חוסר נגישות לתקשורת כזרז לריבוד , בנוסף למידע בנושא כגורם מרבד ובהשפעות הגלובליזציה עליו

 .חברתי

את מושג הפער הדיגיטלי במסגרת מדעי החברה והקשר יבחן המחקר בעבודה זו הנו מחקר אמפירי אשר 

לבחון מקרוב את קהל היעד יאפשר . השימוש במתודולוגיה איכותנית שוויוןשבין גלובליזציה לאי 

עומק  ראיונות עשרים על יתבסס המחקר ולהתמקד במושגים ההשוואתיים אשר נגזרו משאלת המחקר.

 החברתיים, התרבותיים להקשרים יאפשרו נגישות הראיונות, אבות בבית דיירים עם אישיים

 העומדת בבסיס החברתית המשמעות את להבין יאפשרו ובכך, האבות בבית הדיירים של וההתנהגותיים

 . הנחקרים של התנהגותם

 יוצגו הממצאים. המחקר שדה אל( ספרות סקירת) התיאורטי מהחלק המעבר את יהוו המחקר ממצאי

 והמסקנות, הממצאים התפלגות את ברורה בצורה לשקף ניסיון תוך מילולי ובהסבר גראפי במצג

  .מהם הנגזרות

 שעושים השימוש אופן. במחקר שנבדקו המרכזיות התמות לשלושת בהתייחסות יוצגו המחקר ממצאי

 ופנימיים חיצוניים גורמים של השפעתם(, טכנולוגים ובאמצעים) המקוונת בתקשורת האבות בית דיירי

 הדיירים של החברתי מיקומם על אלה גורמים השפיעו שבו האופן ,מקוונת בתקשורת השימוש אופן על

 וכקבוצה. כפרטים



 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 6עמ' 
 

 

 התייחסות כדי תוך, זה למחקרי כבסיס ששיערתי ההשערות בין דיון אערוך הממצאים הצגת לאחר

 מבדלת הבחנה לעשות בכדי הנבדקים הנושאים לתת אתייחס בדיון. הספרות בסקירת המוצגת לתיאוריה

הממצאים ואציגם כמסקנות המחקר, לסיכום אציג את  של ובהשלכות במשמעויות אדון. התחומים בין

התייחסותי האישית לתהליך העבודה, תוך הפעלת ביקורת על תהליך העבודה וממצאיו, לצד  בחינת 

 אספקטים נוספים אותם הייתי רוצה לחקור בהמשך.

מרכזת את מקורות המידע שסייעו כתשתית לסקירה התיאורטית העומדת לסיום תוצג ביבליוגרפיה ה

 בבסיס המחקר ומסקנותיו.
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  שאלת המחקר

 שאלת המחקר העומדת בבסיס  העבודה הינה: 

  ?האם חוסר נגישות לתקשורת מקוונת )בעידן הגלובלי( תורם להרחבת הריבוד החברתי

 להבהיר השאלה כאשר מטרת . העבודה מנסה לברר באמצעות מחקר אותה המרכזית השאלה היא המחקר שאלת

 חוסר נגישות לתקשורת מקוונת וריבוד חברתי(.המשתנים ) בין גומליןה קשריאת  היטב

, קשישים המתגוררים בבית אבות 20בראיונות עם אוכלוסייה של שמקורו  שאלת המחקר מתבססת  על איסוף מידע 

אשר עסקו בבחינת האינטראקציות החברתיות של אוכלוסייה זו עם התקשורת המקוונת ובאמצעותה, יחסם עמה 

 ונגישותה עבורם. 

, לבין הרקע המוצג בסקירת הספרות מתשובותיהם של הנשאליםשהיא עולה  כפי, בתופעה שאלת המחקר מעוניינת

 .לשאלות הנגזרות ממנהת המחקר וזאת כאשר הסקירה הספרותית מהווה את התשתית לשאילת שאל

חוסר הנגישות לתקשורת המקוונת והריבוד החברתי. בין הוא הרצון לעמוד על הקשר  הרציונל לניסוח שאלת המחקר

התקשורת המקוונת מוגבלת למרות ההבטחות כאשר הנחת היסוד שעומדת בבסיס שאלת המחקר הינה כי זאת 

המאפשר לגבש, להעביר ולמצוא )תשתית לכינון מרחב ציבורי פעיל  לספקשאמורה רשת האינטרנט וכי הגלומות בה 

מנציחה ומעצימה פערים קיימים בהכנסה, הבדלים תרבותיים והבדלים למעשה רעיונות ביעילות ובאופן שוויוני(, 

בים בידע, שכן תמיד יהיו בני אדם שהגישה לשירותים דיגיטליים תהיה חסומה בפניהם בגלל העדר תשתית של משא

 (W. Uricchio, 2004חומריים, או בשל מיומנויות לא מתאימות וחוסר בידע הנדרש להשתתפות במרחב הציבורי. )

על כן באמצעות שאלה זאת אוכל לבחון את היבטיו המרכזיים של הדיון האינטנסיבי בגלובליזציה במסגרת מדעי 

נגזרת מן הממד הכללי של הגלובליזציה, בוחנת  החברה והקשר שבין גלובליזציה לאי שיוויון. שאלת מחקר זו אשר

 את חוסר הנגישות לתקשורת מקוונת כזרז לתהליכי אי שיוויון לקבוצות שאינן נגישות אליה.

האם חוסר נגישות לתקשורת מקוונת )בעידן הגלובלי( תורם להרחבת הריבוד בעבודה זו ברצוני לבדוק:  לפיכך

  ?החברתי
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 קירת ספרותס

 הספרות תוצג על פי התחומים הנגזרים משאלת המחקר.סקירת 

 תקשורת מקוונת

, 90-תקשורת מקוונת היא תקשורת המתקיימת ברשת האינטרנט. סוג מסוים זה של תקשורת נוסדה במהלך שנות ה

 .Obar, Jonathan, Aעם התפתחות האינטרנט, וחוללה שינוי משמעותי בתפיסה של התקשורת המסורתית. 

Wildman,) Steve 2015 .) 

ייחודיותה של התקשורת המקוונת היא עצם היותה פלטפורמה אינטראקטיבית, אשר מאפשרת זמינות ונגישות  

גבוהה של מידע עדכני, וכן מאפשרת לקורא ולצופה בה להביע את דעתו על הכתוב והנצפה, ולעיתים אף לתפוס את 

המונח תקשורת מקוונת מתייחס בעיקר (. Thelwall M.A. 2014 תפקיד יוצר התקשורת בעצמו, ליצור תוכן וכתבות )

לעיתונות המקוונת אך כולל בתוכו אף רשתות חברתיות ואתרי חדשות אשר מתקיימים ברשת האינטרנט ומהווים 

התקשורת המקוונת (.  (Obar, Jonathan, A. Wildman, Steve 2015מקור להפצת ידע ומידע וכן מקום לשיתופו. 

תשתית להפצת מידע, לבידור, למעורבות חברתית, לעזרה הדדית, למסחר ולפעילויות פוליטית וכדומה מהווה למעשה 

Galloway 2005).)  היא מציעה מגוון רחב של  תוכן ופרשנויות שמתעדכנים בכל שעות היממה. והיא  זוכה

ון, עלות השימוש הזולה בה, לפופולאריות רבה בקרב הגולשים )ברשת האינטרנט( בשל יכולתה להפיץ מידע בקרב ההמ

יכולתו של הקהל להביע דעה ואף לשתף מידע וכן יכולתה להשפיע על ההיררכיה הישנה אשר התקיימה בקרב אמצעי 

 (.(Obar, Jonathan, A. Wildman, Steve 2015 התקשורת המסורתיים ועל המודלים הכלכליים שנלוו אליהם.

היא תוצר של ההתפתחות הטכנולוגית ששינתה ללא היכר את צריכת התקשורת המקוונת כפי שהיא מתקיימת כיום 

חברתית, -התרבותית אליטההמידע של המין האנושי, כולל בתחום העיתונות. בעבר חלק מהמידע הרחב היה בידי ה

בעוד שכיום, המידע הפך לנחלת הכלל. העיתונות המודפסת, שהייתה במשך שנים ספקית המידע העיקרי, מאבדת את 

ובמידה מסוימת אף הופכת להיות בשולי ספקיות המידע, כאשר את מקומה היוקרתי וההיסטורי תופסת  כוחה

אותו  דטרמיניזם טכנולוגיהתפתחות זו היא חלק מ .התקשורת המקוונת שתפוצתה גדלה עם התרחבות האינטרנט

כך למשל, בעבר שימשה  עוברת  החברה האנושית, בחיפוש אחר  פתרונות טכנולוגיים כמענה לצרכים אנושיים.

והעיתונות המודפסת, שדרכם צרכה החברה מידע  רדיוה כגון הטלוויזיה, תקשורת המונים הטכנולוגיה לפיתוח אמצעי

תרבותית. אך לאחר מספר עשורים, מעמדה של התקשורת כהגמוניה  הגמוניהוגיבשה אידאולוגיה משותפת כחלק מ

 .(2002יותר. )מקלוהן  אינדיבידואליסטית רהנחלש בעקבות מעבר החברה מחברה מגובשת לחב
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הצרכנים אשר מחפשים אפיקים חדשים, רואים בתקשורת המקוונת פתרון משמעותי, נוסף לערוצי הלוויין והעיתונות 

סופי אשר עונה על הצורך של האינדיבידואל לצרוך מידע אשר יתאים -המודפסת, ערוץ תקשורת זמין ובעל מרחב אין

ברה המודרנית מנצלת את יתרונות התקשורת המקוונת ומאתגרת את תפקידו המסורתי של העיתון לדרישותיו.  הח

המודפס כספק החדשות והמידע. המשתמש יכול לבחור את התוכן אותו הוא צורך ולתפוס את תפקיד המדווח בעוד 

כך יכול המשתמש  הוא מספק לעצמו את תיאור המציאות על ידי עיון במסמכים נוספים שמשקפים את המציאות,

  (. (Thelwall, M.A. 2014להשוות בין כתבות שונות ולדלות את המציאות שיראה בה כנכונה ביותר. 

צילום ו טקסטווידאו בנוסף ל אודיו כמו כן יכול הצרכן לצרוך מגוון רחב של סוגי אמצעים תקשורתיים כגון

תרבותי הוא -(. היתרון החברתיDiMaggio & Hargitti, 2001)האופייניים לאמצעי התקשורת המסורתיים.  עיתונאי

בכך שהאינטרנט מאפשר לכל אדם שברשותו מחשב להפיק "מכבש דפוס" משלו דבר אשר מביא לריבוי דעות ויצירת 

מערכות לא מסורתיות לחדשות ומידע תקשורתי. התקשורת המקוונת מאפשרת למשתמש להיות מבודד מן העולם 

 (. (Obar, Jonathan, A. Wildman, Steve 2015חברתיים ולהישאר מעודכן ביותר. אך באותה העת לנהל קשרים 

אחת הסברות המקובלות היא שקיומה של רשת האינטרנט מספק בשל כך תשתית לכינון מרחב ציבורי פעיל המאפשר 

ר גורס כי מבנה לגבש, להעביר ולמצוא רעיונות ביעילות ובאופן שוויוני. גישה זו מובאת בעבודתו של דמאג'יו אש

הרשת, המאפשר השתתפות רחבה, וחופש יחסי ליצור תכנים ולהפיצם הם גורמים המחזקים את היחידים ומצמצמים 

 DiMaggio & Hargitti, 2001). פערים חברתיים.

 

מול סברה, טוען אורצ'יו לדוגמא שהתקשורת המקוונת מוגבלת למרות ההבטחות הגלומות בה, שהיא מנציחה 

פערים קיימים בהכנסה, הבדלים תרבותיים והבדלים בידע, שכן תמיד יהיו בני אדם שהגישה לשירותים ומעצימה 

דיגיטליים תהיה חסומה בפניהם בגלל העדר תשתית של משאבים חומריים, או בשל מיומנויות לא מתאימות וחוסר 

 (. W. Uricchio 2004בידע הנדרש להשתתפות במרחב הציבורי. )

 

 גישות והגדרות -ריבוד חברתי 

( היא היררכיה חברתית. בספרות הסוציולוגית בתחום, social stratificationמשמעותו של המושג "ריבוד חברתי" )

מציין המושג "ריבוד" את המוסדות החברתיים )הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים( המארגנים את המבנה החברתי 

)גרוסמן דלות זו מזו בגישתן למשאבים ולנכסים ולשליטה בהם ויוצרים, משמרים ומשעתקים עמדות חברתיות הנב

2007.) 
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 -הונחו אבני היסוד של שתיים מן הפרדיגמות הגדולות בתיאוריה הסוציולוגית שעסקו בנושא  19-במאה ה

אחת מהן התייחסה למגוון נושאים הקשורים לאופן קיומו, לשורשיו ולביטוייו של המרקסיסיטת והוובריאנית. כל 

הדיון המודרני המתייחס למהותו,   (.2007)גרוסמן הסדר החברתי, ובכלל זה גם לסידור ההיררכי של רבדים בחברה 

עיקריות: התיאוריה של לסיבותיו ולמבנהו של הריבוד החברתי מיוצג בצורה הטובה ביותר על ידי שלוש תיאוריות 

אלה פיתחו את (. תיאוריות Collinsוהתיאוריה של קולינס )( lanski(, התיאוריה של לנסקי )Dahrndorfדרנדורף )

מסורות החשיבה הסוציולוגיות הקלאסיות בכך שהן מציעות )בין היתר( סינתזות תיאורטיות מקוריות בין הנחות 

 (.2007)גרוסמן מרקסיסטיות לוובריאניות ובין רמות ניתוח שונות לחקר הריבוד. 

 

גמות הגדולות אשר השפעתן מתמשכת על התיאוריה ועל המחקר בתחום, במקטע זה אתמקד תחילה בשתי הפרדי

לאחר מכן אציג את הדיון התיאורטי )המודרני( המתייחס למהותו, לסיבותיו ולמבנהו של הריבוד החברתי, ולשלושת 

חיים" התיאוריות המודרניות בתחום. לבסוף אתמקד בתחום התרבותי של הריבוד החברתי, ובדיון אשר עוסק ב"סגנון 

 כגורם מרבד ובהשפעות הגלובליזציה עליו.

 

 התיאוריה המרקסיסטית

מושג המפתח בגישתו של מרקס הוא "מאבק". לטענתו, בכל חברה יש קבוצות )או מעמדות( בעלות אינטרסים שונים, 

אבים נובעים ממיקומם השונה במערכת הייצור. המעמד השולט מרכז בידיו את הבעלות על אמצעי הייצור, שהם מש

חומריים, כמו חלוקת אדמה, בתי חרושת, ספינות דיג וכל משאב המאפשר תנועה כלכלית אחר, הנחוצים לייצור של 

הפועלים, הנאלצים למכור את כוח עבודתם. המאבק בין  -סחורות וטובין שונים. מול מעמד זה ניצבי חסרי האמצעים 

בכדי להשאיר בידיו את השליטה על אמצעי הייצור, על שני מעמדות אלה הוא כורח היסטורי: המעמד השולט נאבק 

 המשאבים ועל הפועלים, ואילו המעמד הנשלט נאבק בכדי לשנות סדר חברתי זה.

מאבק המעמדות הוא, לדעתו של מרקס, המנוע העיקרי בהיסטוריה האנושית. לפיכך המפתח להבנת מבנה החברה 

 Reinhard andהכלכלה והגישה לאמצעים. )כולה והתהליכים המתרחשים בה נמצאים בהבנת מבנה 

Guenther 1971) .) לדידו, קבוצות אינטרסים שונות תיצורנה או תאמצנה אידיאולוגיות שונות, במובן של מערכות

סטאטית, שלפיה העולם בנוי -שונות של רעיונות. כך למשל, קבוצת אינטרסים הפיאודלית תאמץ אידיאולוגיה דתית

אלוהים ניצב בראש הסולם והעם הפשוט בתחתיתו. קבוצת האינטרסים הקפיטליסטית לעומת בצורה מדורגת, שבה 

דינאמית, שלפיה העולם בנוי אמנם בצורה מדורגת, אך באמצעות כישרונות רוחניים -זאת, תאמץ אידיאולוגיה מדעית

צת האינטרסים הפועלית )אתיקה רוחנית או כושר המצאה גלוי( גם איש העם הפשוט יכול להגיע לפסגה. מאידך קבו

דינאמית שלפיה העולם האנושי מבוסס על קבוצות שונות או מעמדות. ובכך המעמד -תאמץ אידיאולוגיה חברתית

 .(Aron, Valence 1968). מספק את המסגרת או הכבלים של רוב החברים בו
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מרקס למעשה מבדיל בין שני מעמדות חברתיים עיקריים על בסיס יחסם וגישתם לאמצעי הייצור, בעלי הגישה ואלה  

השואפים להיות בעלי גישה. לטענתו הבדלים ריבודיים אלה טבועים בחברה האנושית ואינם תלויים בזמן או מקום, 

ל דור דואג לשעתק את המבנה המעמדי שלו לדור אלה באידיאולוגיה ובצידוקים החברתיים הנלווים אליה, כאשר כ

 1974)בנדיקס הבא באמצעות מניעת אותה הגישה לאמצעים אשר יכולים להשתנות על בסיס שינוי האידיאולוגיה. 

[1966.)] 

 

 התיאוריה הוובריאנית

יקורות התיאוריה הפרדיגמטית הגדולה השנייה, אותה הניח ההוגה והסוציולוג מקס וובר, מהווה את אחת הב

 (.(Giddens 2009החשובות על תורת המעמדות החברתיים של מרקס וכאבן בוחן לנושא כשלעצמה. 

אפשר לסווגו בפשטות כסוציולוג, שכן תחומי ההתעניינות והמחקר שלו -מקס ובר, כמו מרקס, הוא תיאורטיתקן שאי

ים מתחומי הכלכלה, המשפט, הפילוסופיה היו רבים ומגוונים. כתביו דנו לא רק בשאלות סוציולוגיות אלא גם בנושא

וההיסטוריה ההשוואתית. ובר ייחד חלק ניכר מעבודתו גם לניתוח התפתחותו של הקפיטליזם המודרני וההיבטים 

שבהם נבדלה החברה המודרנית מן החברות שקדמו לה. בסדרת מחקרים אמפיריים הוא בחן כמה מתכונות היסוד 

הצביע על כמה סוגיות מפתח סוציולוגיות. ובר ביקש למעשה להבין את טבעם של החברה התעשייתית המודרנית ו

 (.(Giddens 2009וסיבותיהם של שינויים והבדלים חברתיים. 

על פי משנתו של ובר, גורמים כלכליים אכן ממלאים תפקיד חשוב, אך רעיונות וערכים תורמים לא פחות מהם לשינוי. 

ת אנושיים הם הכוחות המחוללים תמורות חברתיות, וכן שהמבנים החברתיים אשר )גידנס(. לדידו, מוטיבציה ורעיונו

מתקיימים מחוץ לבני האדם )דוגמאת הריבוד החברתי(, הינם תלויים באדם ובסביבתו והינם למעשה תוצר של מערכת 

בניתוח ייחודה של   ובר התמקד בפעולה החברתית כגורם מכריע (.(Giddens 2009מורכבת של פעולות הדדיות. 

החברה המערבית בהשוואה לציביליזציות חשובות אחרות. לטענתו תפיסות העולם המודרניות לא צמחו רק בשל 

שינויים כלכליים, פי שסבר מרקס. לדידו רעיונות וערכי תרבותיים תורמים לעיצובים של החברה ושל פעולתנו 

 (. (Giddens 2009 כיחידים. 

יחת החברה המודרנית לוותה בתמורות מרחיקות לכת בדפוסי הפעולה החברתית. הוא נוכח על תיאורו של ובר, צמ

שאנשים התרחקו מהאמונות המסורתיות המעוגנות בדעות קדומות, בדת ובנהגים והרגלים עתיקי יומין ונטו יותר 

אות העתידיות ויותר להחליפם בחישובים רציונליים ותכליתיים, המביאים בחשבון שיקולי יעילות ואת התוצ

לפעולתם. בחברה מתועשת לא נותר מקום רב לשיקולים רגשיים ולעשיית דברים אך ורק משום שכך נהגו הדורות 

 הקודמים. 
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התפתחות המדע, הטכנולוגיה המודרנית והבירוקרטיה תוארו בפי וובר בכינוי הכולל רציונליזציה ארגון החיים 

 עילות ועל בסיס ידע טכניהחברתיים והכלכליים על פי עקרונות של י

 Giddens 2009).) 

תפיסת הריבוד של מקס ובר הושתתה על ניתוחו של מרקס, אך הוא שינה והרחיב אותה. בדומה למרקס, גם ובר רואה 

את החברה כמאופיינת במאבקים על עוצמה ומשאבים )בהם נכללים כסף וידע(, אך בעוד מרקס האמין שבלב כל 

ממדית ומורכבת יותר של החברה. -ניגודים מעמדיים וגורמים כלכליים, ובר פיתח תפיסה רב חברתי מצויים קונפליקט

על פי תפיסתו, הריבוד החברתי אינו מתמצה אך ורק בחלוקה למעמדות, כי אם מעוצב על ידי שני גורמים נוספים: 

 סטטוס ומפלגה. 

שריות בחברה.  ובר אומנם אימץ את תפיסתו שלושה ממדים חופפים אלו של ריבוד יוצרים מספר עצום של עמדות אפ

של מרקס שהמעמדות מבוססים על תנאים כלכליים אובייקטיבים נתונים, אך טען שביצירת המעמדות משתתפים 

גורמים כלכליים שאין להם כל קשר ישיר לרכוש. משאבים אלו כוללים בעיקר את המיומנויות שאנשים מסוגלים 

ת השוק של האדם היא הקובעת במידה רבה את סיכויי חיו. המיומנויות שרכש האדם להשיב. )גידנס(. ובר טען שעמד

 (.(Giddens 2009הופכים אותו למבוקש יותר בשוק העבודה ממי שאין להם כישורים כאלה. 

ההבדלים בין קבוצות חברתיות במידת הכבוד או היוקרה החברתית שאחרים מעניקים להן.  הסטטוס של האדם 

יות נקבע במקרים רבים על יסוד הידע שרכש מכלי ראשון באמצעות אינטראקציות רבות בנסיבות בחברות מסורת

שונות לאורך שנים. אך ככל שהחברות נעשו מורכבות יותר, דרך זו של רכישת סטטוס הפכה לבלתי אפשרית יותר 

י סטטוס. כל אלו משפיעים ויותר. לדברי ובר, הסטטוס החל עתה להתבטא בסגנון חייו של האדם. סימני היכר וסמל

 (.(Giddens 2009על דירוגו החברתי של האדם 

 התיאוריה של דנדורף

גישתו של רלף דרנדורף מציבה את עקרונות תיאוריית הקונפליקט מול אלה של התיאוריה הפונקציונליסטית וגורסת 

כי חברה בכל שלב נמצאת בתהליך של שינוי ושרכיבים חברתיים רבים תורמים לשינויים חברתיים ריבודיים, בעוד 

 (.(Ritzer 2000הם מדגישים את תפקידה של ה'עוצמה' בקיום הסדר החברתי. 

שווה של הסמכות נהפכת תמיד לגורם המכריע של הקונפליקטים במערכת החברתית, -על פי דרנדורף החלוקה הבלתי

וכי הליכוד החברתי נשמר למעשה על ידי "מעצורים כפויים", תהליך שבו מואצלות לעמדות חברתיות מסוימים עוצמה 

 (.(Ritzer 2000וסמכות ביחס לעמדות אחרות. 

לפי דנדורף, אינה שוכנת באנשים יחידים, אלה בעמדות. דרנדורף התעניין לא רק במבנה של עמדות אלה,  הסמכות,

אלא גם בקונפליקטים בניהן: "את מקורם המבני של קונפליקטים אלה יש לחפש בהסדרים של תפקידים חברתיים 

 ודה לכל עמדה חברתית. אנשים מצפים לדידו סמכות צמ (.Ritzer 2000הכרוכים בציפיות של שליטה או של כפיפות" )
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מאנשים התופסים עמדות סמכות להטיל את מרותם על אנשים הכפופים להם: במילים אחרות, הם שולטים באחרים 

 (.(Ritzer 2000עקב ציפיותיהם של הסובבים אותם. 

סמכות זו ניתנת לעמדה חברתית זו בהתאם לידע ולמשאבים אליהם הם נגישים, בעוד החברה מפרטת מה הם תחומי 

הידע המגדירים את הסמכות והמתירים שליטה באחרים בהתאם. לפי תיאוריה זו הסמכות מתקיימת במידה רבה 

יתים קרובות בתנאים טכניים כגון לפיכך מתוקף השתייכות לקבוצה, ההשתייכות לקבוצה זו משתנים ותלויים לע

צוותים מתאימים וקיומם של ערוצי תקשורת משותפים. כלומר, קבוצות הקונפליקט, שעומדות ביסוד התיאוריה של 

 (.(Ritzer 2000דרנדורף, מושתתות על מערך השליטה המשותף בערוצי התקשורת המשותפים. 

 

רם מכריע בקיומם של קונפליקטים בתוך המערכת החברתית. לדידו לפיכך, החלוקה הבלתי שווה של הסמכות היא גו

ואילו הסמכויות הנלוות לתפקיד שממלא הפרט במבנה התעסוקתי של החברה מהווה את המשאב המרבד העיקרי, 

 (.(Dahrndorf 1968תפקיד זה מושפע באופן מהותי מן הגישה למשאבים וידע אותם יש ביכולתו לתרגם לכוח. 

 סהתיאוריה של קולינ

הנחת היסוד לגישתו של קולינס ונקודת המוצא לחקירה הסוציולוגית לטענתו, היא בחינתן של קבוצות חברתיות 

)וארגונים( ולא החברה בכללותה. קולינס בוחן את המאבקים המנהלים בין הקבוצות השונות למען קידום אינטרסים 

תוצר של כפייה של קבוצה אחת על אחרת, ולא  וטוען שהחברה היא תוצר של זהות אינטרסים בין קבוצות, כמו גם

לדידו של קולינס החברה נמצאת בתהליכי שינוי מתמידים  (.(Giddens 2009תוצר של אינטגרציה והפנמת ערכים. 

כתוצאה ממאבקים שונים להשגת יתרונות חברתיים, כאשר הקונפליקט העקרוני הרחב נסב סביב משאב נדרש, לרבות 

 (.(Giddens 2009 כסף, כוח כבוד ו/או ידע.

שר מתמודדות על סוגים שונים של הגישה של קולינס מדגישה את הסדר החברתי המבוסס על מאבקים בין קבוצות א

בעבודתו הוא פורש מילון מונחים ייחודי בו הוא מתאר את זירת חייו הפרטיים של  (.(Giddens 2009משאבים. 

האדם, וגורס כי יחסי הכוח בחברה נוצרים כל פעם מחדש בתהליך של אינטראקציה הדדית בין יחידים וקבוצות. 

Giddens 2009).) עיסוקיהם השונים. של בני האדם )אשר קובעים כמוזכר את מקומם בחברה(  הוא מדרג אפוא את

על פי שני משתנים עיקריים: )א( היקף הרשת החברתית שבה מבצע הפרט את תפקידיו החברתיים, כלומר מספר 

ות האנשים שבעל התפקיד מקיים עמם אינטראקציה תוך כדי ביצוע תפקידו. )ב( היחס בין מספר הפקודות הוא ההורא

 (.2006שבעל התפקיד נותן לבין המספר להן הוא חייב לציית. )סוקר 
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 גישות והגדרות -הדרה חברתית )חוסר נגישות( 

הוא מונח אשר מתייחס לדרכים שבהן עשויה להישלל מאנשים האפשרות למעורבות מלאה בחברה.  "הדרה חברתית"

בתי ספר ראויים לשמם וללא אפשרות תעסוקה, למשל, יכולתם של אנשים המתגוררים בשכונה מתפוררת, ללא 

הדרה חברתית היא  (.(Giddens 2009והאפשרות לפעול לשיפור מצבם נופלת בהרבה מזו של מרבית האוכלוסייה. 

אפוא מושג רחב אשר ממקד את תשומת הלב במגוון רחב של גורמים אשר שוללים מיחידים ומקבוצות את ההזדמנויות 

 (.(Giddens 2009העומדות לרשות מרבית האוכלוסייה. 

: ( משנת אלפיים זיהה ארבעה ממדים של הדרה חברתיתPoverty and social exclusion in Britain) PSEסקר 

 .ה מיחסים חברתיים והדרה משירותיםעוני או הדרה מהכנסה מספקת או ממשאבים,  הדרה משוק העבודה, הדר

Giddens 2009) .) 

אחד מהיבטיה החשובים של הדרה חברתית הוא היעדר נגישות לשירותים בסיסיים )כמו חשמל ומים זורמים(, אך גם 

 (.(Giddens 2009שורת  לשירותים דוגמאת תחבורה, שירותים פיננסים או תק

הדרה משירותים יכולה לבוא לידי ביטוי בהדרה אישית )כשאדם אינו יכול להשתמש בשירות מסוים עקב חוסר בכסף 

 (.(Giddens 2009לדוגמא( או בהדרה קולקטיבית )כשקהילה כלשהי מנועה מלהשתמש בשירות(. 

היבט חשוב נוסף היא ההדרה מיחסים חברתיים שמקורותיה מגוונים והיא עשויה ללבוש צורות רבות. ראשית סוג זה 

של הדרה עשוי להתבטא בחוסר יכולת להשתתף בפעילויות חברתיות שגרתיות, כגון ביקור אצל ידידים, ציון אירועים 

על  -עשויה להתבטא בניתוק מידידים ומבני משפחה  חגיגיים, עיסוק בתחביבים וכו'. שנית הדרה מיחסים חברתיים

 .PSE) 2000אחוזים מן האוכלוסייה לא קיימו מגע עם בן משפחה או עם ידי מחוץ לביתם. ) 2-כ PSE 2000ידי סקר 

גידנס שבגישתו התיאורטית מציג הבחנה בין רמות ניתוח וקישור בניהן, מציע לבחון את הבניית הסדר החברתי של 

חברתיים לבין שינויים -רתית תוך התמקדות ביחסי הגומלין ההדדיים והמורכבים בין שינויים מקרוההדרה החב

של הדרה מיחסים חברתיים  נוספתצורה לדידו יש . Rozenhak in Giddens 2009)) בזהותם של הפרטים בחברה.

אדם אשר מסוגל לסייע לנו במטלות קשות, לעודד בעת צרה ולהעניק  -העדר תמיכה מעשית ורגשית בעת הצורך  ,היאו

 - את אופי של העדר מעורבות אזרחיתעזרה  בעת שינויים משמעותיים בחיינו.. הדרה מיחסים חברתיים עשויה לש

 Giddensנטראקציה עם כלי תקשורת. כוללת הצבעה בבחירות, השתתפות בפוליטיקה מקומית או ארצית, אי אשר

(. אנשים מסוימים עשויים להיות מודרים חברתית בשל מוגבלות פיזית או רגשית שאף יכולה  להיות קשורה (2009

 .PSE) 2000לגילם, יכולתם הקוגניטיבית ו/או אמונתם. )



 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 15עמ' 
 

 

 

תיים: אלה הקושרים אותנו לבני . הוא מבחין בין שני סוגים של קשרים חבר6גישה נוספת להדרה חברתית מספק פרי 

ובין אלה  -בני משפחתנו, אנשים בשכונה המקומית, עמיתינו  הקרובים בעבודה  -אדם הנמצאים במצב דומה לשלנו 

אשר קושרים אותנו לבני אדם המצויים במצב שונה מאוד משלנו, במיוחד אותם אנשים שיש להם קשר עם הזדמנויות, 

תנו, אבל שאין זה סביר שתהיה לנו אפשרות לעשות בהן שימוש ללא עזרתם. הוא שאותן הם יכולים להביא לידיע

ממשיך וטוען שהמדיניות החברתיות המודרניות שלנו מרכזות באופן טיפוסי בני אדם מקופחים עם בני אדם הדומים 

בחברה הרחבה, עם בני אדם שיש להם קשר עם הזדמנויות  -להם, במקום לעזור להם לייצר את הקשר מן הסוג השני 

בני אדם היכולים משום כך לספק להם סולמות כדי לצאת ממצבם המקופח, אנו מרכזים משפחות עם הכנסה נמוכה 

באותם שיכונים, אנו שמים את הצעירים והמובטלים בתוכניות הכשרה נפרדות, אנו מזניחים תחבורה ציבורית זולה, 

ם ולפתח קשרים ורשתות בחברה הרחבה יותר באמצעות שהייתה יכולה לאפשר למשפחות עם הכנסה נמוכה לקיי

 (.(Perri 2001אמצעי התקשורת המקוונת. 

לדידו, הדרה חברתית לא נגרמת  רק בגלל העדר משאבים אישיים, אלא גם בהיעדר שירותים קהילתיים או שהם אינם 

כגון בתי ספר רעועים, חנויות שממוקמות רחוק, רשתות תחבורה ציבוריות עלובות, חוסר נגישות  -משביעי רצון 

 (.(Perri 2001נציח עוני של משקי בית. למערכות תקשורתיות וכיוצא בזה. סביבה מסוג זה נוטה לחזק ולה

 

 חוסר נגישות לתקשורת כזרז לריבוד חברתי

שוויון )כיוון שביכולתו להוריד את עלות -האינטרנט והתקשורת המקוונת, אותו ראו רבים ככלי שביכולתו לצמצם אי

שלהם, למצוא משרות טובות המידע ובכך תגבר יכולתם של גברים ונשים בעלי הכנסה נמוכה להגדיל את ההון האישי 

ולהתחרות עליהן, ולשפר בדרכים אחרות את ההזדמנויות לשיפור חייהם(  נבחן היום בספקנות לאור הטענות שאת 

אקונומי הגבוה שיוכלו לנצל את משאביהם ולהשתמש באינטרנט -הרווחים הגדולים ביותר יגרפו בעלי המעמד הסוציו

 (.Anderson 1995האמצעים והגישה. ) מוקדם יותר ובמידה טובה יותר ממעוטי

אקונומי הגבוה יעמדו חיבורי אינטרנט -הספקנים גם טוענים שמגמה זו תתחזק מכיוון שלרשות בעלי המעמד הסוציו

הממצאים מהמחקרים  (.Anderson 1995) חברתית כמו בתחומים אחרים. טובים יותר וגישה קלה יותר לתמיכה

השוויון -יותר מכל אחד מהניבויים שהוזכרו, והשפעותיו של האינטרנט על אי המוקדמים מראים שהתוצאה מורכבת

(. היו מבין Andersonאנדרסון ועמיתיו ) (DiMaggio & Hargitti, 2001).תלויות בארגון החברתי של השימוש בו. 

 למצוא משרות,  שוויון בגישה לאינטרנט יגביל את הזדמנויותיהם של בני האדם-הראשונים שהציגו את האפשרות שאי
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 & DiMaggio). שיח פוליטי ולבנות רשתות של תמיכה חברתית.-לרכוש השכלה, לקבל מידע ממשלתי, להשתתף בדו

Hargitti, 2001) 

 

השוויון: בגישה לאינטרנט, בהיקף השימוש, -המונח "פער דיגיטלי" הינו מונח אשר מתייחס להיבטים אלה של אי

בהיכרות עם אסטרטגיות חיפוש, באיכות החיבורים הטכניים והתמיכה החברתית, ביכולת להעריך את איכות המידע 

לשירותי מידע )למשל לטלפון או לכבלים( נוטה שוויון בגישה -שמנט מציין שאי (.(Perri 2001ובגיוון בשימושים. 

להישאר בעינו בניגוד להתפשטות המהירה של המכשירים המספקים אותם )למשל מכשירי רדיו, טלוויזיה ווידיאו( 

הסיבה לכך לטענתו היא  .(Schement, Reia, and Forbes 1999).המגיעים כמעט לרוויה בתוך זמן קצר יחסית 

פי -פעמיות. למשל, אף על-הוצאות מתמשכות, ואילו המכשירים מבוססים על רכישות חד ששירותי המידע דורשים

 מכל משקי הבית בארה"ב יש  94%-שב

עבור קשישים מעוטי הכנסה ומשקי בית שבראשם עומדת אישה והם נמצאים   80%טלפון, נתון זה צונח מתחת ל

 .(Schement, Reia, and Forbes 1999).מתחת לקו העוני  

לומר שמצבם הכלכלי )במקרה זה( מונע מהם גישה לשירותי מידע ובכך אף מנציח את עצמו במידת מה. כ 

.(DiMaggio & Hargitti, 2001)  תיעדו הבדלים בגישה לאינטרנט לטובתם של בעלי השכלה גבוהה, דימאג'יו ושותפיו

איות אשר מצביעות על כך שמדדי גישה קיימות ר (.(Giddens 2009ותושבי ערים.  55-אמידים, לבנים, בני פחות מ

לכן, מתבגרים נוטים לדווח   .משקפים שליטה במשאבים ואילו מדדים של מידת השימוש מושפעים יותר מביקושים

ואולם, כאשר יש בבית גישה לאינטרנט,  (Nett 1998). 54עד  25מבוגרים בני  על גישה לאינטרנט פחות מאשר

 (. (Kraut and Resnick 2012מתבגרים מחוברים לאינטרנט הרבה יותר מאשר מבוגרים 

במחקר שערך מ. מקלוהן הוא מצביע על כך יותר ויותר אנשים צעירים מסתפקים בקריאת אתרי החדשות באינטרנט 

שנים ומעלה, אשר מתקשים לקבל, להבין  50דפס הם בני בלבד ובשל כך נוצר מצב שמרבית קוראיו של העיתון המו

דבר אשר מחדד את הבדל אשר מתקיים בין צרכני התקשורת השונים, בעלי  טכנולוגיהוליישם את היתרונות של ה

(. ד"ר יעקוב הכט מציג דוגמא אשר מחדדת את 2002הגישה לתקשורת המקוונת ושאינם בעלי גישה אליה. )מקלוהן 

קלוהן בתיאוריות המקרה של הבלוג: "ביטוי לחשיבות המוענקת לתגובות מצוי בפרסומם של בלוגים הבחנותיו של מ

נוסח "רשימות" הישראלית. "רשימות" ייצרה מעמד סגור בקרב הבלוגרים המוערכת, לדברם, על פי אמות מידה של 

ש"יעניין" כפי שמציינים עורכיו"  כמות התגובות. תנאי הכניסה ל"רשימות" נקבע רק לבלוגרים שיודעים לכתוב באופן

 (.2004הכט )
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 כיצד תופעות , רואה (שבמידה רבה עומדת במרכזה של סקירת ספרות זו ל גידנס )ש הסטרוקטורציה תיאוריית

על פי גישה זו, החיים החברתיים הם . Rozenhak in Giddens 2009)). חברתיות נפרשות על פני צירי הזמן והמרחב

חוסר נגישות על ידי כוחות חברתיים. בהקשר זה של גם הם נקבעים באופן חלקי  וכייותר מפעולות של פרטים בחברה, 

כתוצאה  תם של פרטים מסוימים לתקשורת מקוונתוגישנ, רואה התיאוריה את חוסר לתקשורת כזרז לריבוד חברתי

לים ומכוונים את החברה, אך מאידח, חוסר נגישותם ומעמדם החברתי שנגזר מכך הוא של כוחות חברתיים אשר פוע

כל (. Bryant, C.G.A., & Jary, D.1991) והקבוצתית בחברה. תוצר של התנהגותם הפרטנית  גם במידה רבה,

או ו/התנהגות על פי כללים של מבנה חברתי כלשהו, היא בעת ובעונה אחת גם תרומה לשכפולם של כללי המשחק שלו 

 (.Giddens 2009) .ביצירתם
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 שיטת המחקר

במסגרת מדעי החברה והקשר שבין  יבעבודה זו הנו מחקר אמפירי אשר בוחן את מושג הפער הדיגיטל המחקר

ויון. השימוש במתודולוגיה איכותנית איפשר לי לבחון מקרוב את קהל היעד ולהתמקד במושגים גלובליזציה לאי שיו

 אשר נגזרו משאלת המחקר.ההשוואתיים 

שיטת  .הקיימת התיאוריה מתוך נובעות ההשערה השערה,  בדיקת ידי על תיאוריות קיימות  חןהמחקר בעבודה זו ב

. באמצעות ראיונות אישיים  נאספו נתונים  ,עוסקת  בה היאלמציאות  ביחס תשובות במתן סייעהמחקר  הנבחרת 

 .אינטואיטיבי ולא שיטתי באופן נאספוהנתונים לפיכך . השונים הטיעונים לבדיקת העיקרי הכלי הם הנתונים

כדי , החוקר מצד סובייקטיביות והעדפות ערכיים משיפוטים המשוחררת חשיבהלשיטת המחקר ניסתה להיות נאמנה 

 .החוקר של האישית זהותו לבין ומסקנותיו המחקר תהליך בין למנוע תלות

 עקרונות ומאפשרת הפעלת אשר נאספו והנתונים הידע את ביקורתית בצורה לבדוק סייעהשיטת המחקר הנבחרת  

 ההשערה שעמדה בבסיס המחקר. של תקפותה את ומטרתה לבחון, מדעית ושיטה ביקורתית חשיבה של

דיירים בבית אבות שגישתם  המחקר כלל ראיונות עומק עם . שאלון שהוצג לנחקרים בראיון אישי  – המחקר כלי

התמקדות במניעים לאופן השימוש שהם עושים באמצעי התקשורת לתקשורת מקוונת מוגבלת מסיבות שונות, 

 ופנימיים על התנהגותם, תוך ניסיון להבין את מיקומם החברתי אשר נגזר מכך.  המקוונת, השפעת גורמים חיצוניים

של הקשר בין הגישה לתקשורת מקוונת למיקום החברתי של  שיטת המחקר הנבחרת סייעה להעמקת ההבנה

 פרטים וקבוצות בחברה וכן סייעה בהבנה וניתוח הקשרים המרכזיים הנבחנים.
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 ראיונות בקבוצת המחקר

חברי  רואינו  במסגרתו מתודולוגי הראיונות שנערכו במחקר הינם ראיון מסוג ראיון עומק, אשר במהותו הנו כלי

 חולצו יחידות והתשובות השאלות של הארוך הטקסט מתוך. שאלות של סדרה , באמצעותתנבחרקבוצת מחקר 

  המחקר, שמהוות לבסוף את מסקנות המחקר. לשדה בנוגע ותובנות רעיונות אשר התגבשו לכדי (,תמות) אינפורמציה

 נעשה ניסיון להבין םבעזרת.  הנחקרים בעיני נתפסת שהיא כפי המציאות את להבין סייעינבנו באופן ש העומק ראיונות

 המשמעות ואת הנחקרים ולהבין של החוויה את להבין הרצון עמד ראיונות העומק של המרכזי בחלק. הנחקרים את

הנחקרת, הנו לשימוש שהם עושים או אינם עושים בתקשורת המקוונת, המניעים לאופן שימוש  לחוויה מייחסים שהם

, הנחקרים התנהגות של התרבותיים להקשרים נגישות פשרוא  הראיונות זה והשפעת הדבר על מיקומם החברתי.

 . פשוטה לא משימה היוו להן תשובותה וקבלת השאלות ניסוח .הנחקרת וההתנהגות המשמעות בהבנת וסייעו

 מוסדשם ה, כאמור בתקציר ובמבוא לעבודה זו. דיירים בבית אבותעם עומק ראיונות  עשריםעל המחקר התבסס 

בית אבות טיפוסי אשר ממוקם אולם מן הנכון לציין כי זהו  בו, דריםהלשם שמירה על פרטיות  מן העבודהנעלם 

אקונומי )שאף קדם -בפרברי עיר מרכזית בישראל, הנחקרים כולם היו במצב פיזי ומנטלי טוב וכך גם מצבם הסוציו

 להכניסם לגור בבית האבות(. למוסד עצמו גישה לתקשורת מקוונת ומבחינה זו הפיסית, כך גם לדרים ולעובדים בו.  

 התבססשעה וחצי. מבנה הריאיון כשעה עד חצי שנמשכה עם כל מרואיין/ת כ ,שיחהכ הראיונות היו אישיים, התנהלו

נובע מן הרצון להבין את חוויתם של בני האדם ואת המשמעות שהם אשר מבנה הראיון האיכותני הקלאסי  על

, האבותהדיירים בבית של  נגישות להקשרים החברתיים והתרבותיים של התנהגותם ואפשר נותמייחסים לה. הראיו

  שמאחורי התנהגותם של הנחקרים.החברתית בין את המשמעות אפשרות להאת ההקנה כך בו

שהוצגו בראיונות  שאלותבראשית הראיון הוצג הסבר לנחקרים, וכן דברי תודה על הסכמתם להשתתף במחקר. ה

קר המובילה את ההבנות שנלמדו בסקירה הספרותית ומההשערה אותה יצאנו לברר בשאלת המחמנגזרו  האישיים

במוסד  דריםרובם ככולם   70-85נשים בגילאי  ן, מחציתם גברים ומחצית דיירים בבית אבותהנחקרים,  העבודה.

 למעלה משנה ומוגדרים כ"מבוגרים"/"זקנים".

 לסייע יוכלו אשר חדשים היבטים הוצעו הצורך ולפי המרואיינים של רבה בזהירות נעשה ניווט, הראיונות במהלך

 ששני מציאות הבניית של תהליך מחד ומאידך יצרו, מידע לאיסוף  שימשוהראיונות . בתגובותיהם למרואיינים

  .ממנו מושפעים וגם לו תורמים הצדדים

 שימוש ידי על הושגה אשר אחידות. הראיון נושאי של היו מובנים, מתוך ניסיון להבטיח אחידות םהראיונות ברוב

ניתן היה , זו מאחידות כתוצאה. הסדר ובאותו השאלות אותן את נשאלו המרואיינים כל לכל הנשאלים, באותן שאלות

 .המחקר ביקש לבדוק שאותו התוכן עולם את ימצא שהשאלון מראש לוודא
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ובהיר, יצר  מובן היה לתוצאות והפירוש, מהיר גם כך ובעקבות באופן פשוט  הנתונים השאלון המובנה איפשר ניתוח

 הפך לחצי  כי עם חלק מהנשאלים הראיון)א( חשוב לציין  .השונים המרואיינים של התגובות בין אפשרות  להשוות

)ב( הראיון נקטע וחודש אחר זמן מה לאור  .הראיון להתפתחות בהתאם סדר השאלות  נעשה שינוי של ולפיכך  מובנה

 מגבלות פיזיות של המרואיינים.

 

 מבנה הראיון

 להלן מוצג מבנה הראיון:

 

 ממצאים. - 4ראה ערך פרק  -התמות להלן * לפירוט אודות 

 

 

 פתיחה
 

 תמה א'

 להבנתך תקשורת מקוונת?מה היא  .1

 קריים שבאמצעותם אתה צורך תקשורת מקוונת?מה הם האמצעים העי .2

 האם אתה גולש באינטרנט )אם כן אז בעיקר לשם מה(? .3

 באיזו תדירות אתה צורך תקשורת מקוונת/משתמש באינטרנט? .4

 האם אתה עושה זאת בעצמך או באמצעות מתווך? .5

 קבועות או כמשהו לא מתוכנן?האם אתה עושה זאת בשעות  .6

 מהו אופן צריכת התקשורת שלך היום? .7
 

 תמה ב'

 מדוע אינך צורך תקשורת מקוונת? .8
 מה היה גורם לך להיות נגיש יותר לתקשורת מקוונת? .9

האם חוסר השימוש שלך בתקשורת המקוונת היה משתנה במידה והיו מתקיימים תנאים  .10
 מסוימים?

 יכול להגדירו כ"מונע" מך לצרוך תקשורת מקוונת?האם יש משהו שאתה  .11
 

 תמה ג'

האם אתה מרגיש שבשל כך שאינך צורך תקשורת מקוונת יש משהו שאתה לא מודע איליו  .12
 בעולם?

 האם אתה מרגיש שיש ביכולתך להביע דעה בדיונים ציבוריים? .13
 האם אתה מרגיש חלק מן הדיון הציבורי בנושאים הבוערים של התקשורת? .14
 האם אתה מרגיש מעורב בחברה? .15
 האם יש ביכולתך ליצור יחסים חברתיים שאינם מבוססים על קרבה פיזית? .16
 מה טיב הקשר עם ידידיך ובני משפחתך? .17
 האם יש לך תמיכה רגשית בעת הצורך? .18

 מהו לדעתך מקומך החברתי בחברה? .19
 

 סיכום ותודה
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 ממצאים

המחקר.  שדה אל( ספרות סקירת) התיאורטי מהחלק המעבר המהווים את להלן יוצגו הממצאים

הממצאים יוצגו במצג גראפי והסבר מילולי תוך ניסיון לשקף בצורה בהירה ככל האפשר את התפלגות 

 הממצאים, והמסקנות הנגזרות מהם. 

היות והמחקר שנערך בעבודה זו הנו האיכותני, ניתן משקל רב לתוכן התשובות ואיכותן ואילו לממצאים 

חשיבות בהתייחס לרקע התיאורטי שהווה תשתית המספריים )המתייחסים לעמדות הנשאלים( יש 

 למחקר זה.

 הן: שממצאי המחקר יוצגו בהתייחסות לשלושת התמות המרכזיות שנבדקו במחקר. 

 אופן השימוש שעושים דיירי בית האבות בתקשורת המקוונת )ובאמצעים טכנולוגים(, שאלות -תמה א'

 לתמה זו. בראיונות מתייחסות 1-7

 8-11 אופן השימוש בתקשורת מקוונת, שאלותהשפעתם של גורמים חיצוניים ופנימיים על  -תמה ב'

 לתמה זו. בראיונות מתייחסות

שאלות , כפרטים וכקבוצה מיקומם החברתי של הדייריםהאופן שבו השפיעו גורמים אלה על  -תמה ג'

 יחסות לתמה זו.מתי 12-19

 המקוונת בתקשורת האבות בית דיירי שעושים שהשימואופן העוסקת ב א'בהתייחס לתמה הממצאים 

 .זו לתמה מתייחסות בראיונות 1-7 טכנולוגים, תשובות לשאלות ובאמצעים)

 12/20  למרות שהם כמעט ולא עושים בה שימוש או , הגדירו נכונה מה היא תקשורת מקוונתהמשיבים

מכשירי מחשב נייחים מפעילים אמצעים כלשהם על מנת לצרוך אותה. האמצעים שנכללו הינם: 

וניידים, מכשירי טלפון סלולריים, המאפשרים גלישה באינטרנט, ואמצעים טכנולוגים נוספים אשר 

 נכללים בהגדרה של תקשורת מכוונת

 8/20  ענו בצורה אמביוולנטית ו/או לא ידעו לייחס הגדרה מסוימת לתקשורת המקוונת, ענו בהתאם כי

  אין הם עושים בה כמעט שימוש.

   11/20   :ענו כי הם אכן גולשים באינטרנט, אולם השימוש המרכזי של הגלישה הוא בידור קל לדוגמא

נוסטלגיה ו/או צפייה בתכנים בידוריים. חלקם ציינו כי התקשורת המקוונת משמשת אותם אף ככלי 

ה לחיבור וקשר עם בני משפחה וידידים )ברמה ההפעלתית בלבד(. הם ציינו כי שימוש זה לא נעש

 בתדירות גבוהה.
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   9/20  כי אינם גולשים באינטרנט כלל והתקשורת המקוונת איננה משמשת אותם ענו בצורה ההפוכה ,

 באופן ישיר או תדיר.

 15/20  מהמשיבים עושים שימוש בתקשורת המקוונת באמצעות מתווך כזה או אחר: מטפלים, בני

 משפחה, מפעילים חיצוניים וכו'.

  5/20 ימוש בתקשורת המקוונת נעשה בכוחות עצמם וללא מתווך. ציינו כי הש 

 2/5  ציינו שבפעמים רבות יש מתווך כזה או אחר ברם אין הדבר מחייב )הסיוע מתרחש בעיקר כאשר

 יש בסביבתם בני משפחה(.

 6/20  ענו כי השימוש בתקשורת המקוונת אינו נעשה בשעות קבועות וכי הוא משמש כחלק מצריכת

 התקשורת הכוללת שלהם )קווית, פיזית וכו'(. 

 12/20 )ענו כי השימוש בתקשורת המקוונת שהם עושים נעשה בשעות קבועות )בעיקר בתיאום. 

 2/20 .ענו כי אין שאלה זו רלוונטית עבורם 

 השימוש אופן על ופנימיים חיצוניים גורמים שלהשפעתם העוסקת ב -ב'ייחס לתמה בהתהממצאים 

 מתייחסות לתמה זו. 8-11 תשובות לשאלות, מקוונת בתקשורת

 16/20  השיבו כי הם אינם צורכים תקשורת מקוונת או עושים בה שימוש )בתדירות גבוהה יותר או

 בכלל( בעיקר לאור מגבלות אשר נובעות מידע טכנולוגי, שפתי או מעשי. 

 4/20  השיבו כי התקשורת המקוונת משרתת אותם במידה זו או אחרת לשימושים שונים שעיקרם

 בידוריים. 

 19/20 ם הייתה להם נגישות רבה יותר לתקשורת מקוונת אזי היו הם עושים בה שימוש נרחב ענו כי בא

 יותר. משיב/ה אחד/ת ציין/ה כי הגדלת הנגישות לא תשנה את אופן או תדירות השימוש בה מבחינתו/ה.

  השיבו כי באם היה ברשותם הידע להפעיל את הכלים הטכנולוגיים, יחסם ואופי השימוש  19/20אותם

היה משתנה בהתאם. משיב/ה אחד/ת ציין/ה כי גם בהתקיים תנאים מסוימים )כגון ידע או שלהם 

 הבנה שפתית( לא ישתנה אופן או תדירות השימוש  מבחינתו/ה.

 15/20  ,מהמשיבים השיבו כי אין ביכולתם להגדיר במדויק מה "מונע" מהם לצרוך תקשורת מקוונת

עולית מונעים מהם לעשות כן באופן תדיר ו/או להכניס את אולם פערים בהבנה, בידע ו/או ביכולת התפ

 התקשורת המקוונת לחייהם באופן אינטגראלי ועמוק יותר.

 

 



 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 25עמ' 
 

 

  5/20 .לא הצליחו להגדיר כלל מה "מונע" מהם לצרוך תקשורת מקוונת 

 הדיירים של החברתי מיקומם על אלה גורמים השפיעו שבו האופן -ג'בהתייחס לתמה הממצאים 

 מתייחסות לתמה זו. 12-19 תשובות לשאלות, וכקבוצה כפרטים

 20/20 ( אשר מתרחשים םהמשיבים ציינו כי הם מרגישים שיש אירועים חברתיים )לוקלים וגלובליי

ומתקיימים, אליהם הם לא מודעים ו/או שהיכרותם עמם מאוחרת ביחס לאנשים אחרים )שלהם יש 

 גישה קבועה לתקשורת מקוונת(.

  18/20 י הם מרגישים שיכולתם להביע את דעתם בדיונים ציבוריים מועטה, כאשר רובם ציינו השיבו כ

 את יכולתם לעשות זאת  בסביבתם הקרובה. 

 2/20 .ענו כי יש ביכולתם להביא דעה בדיונים ציבוריים ואף לקחת בהם חלק 

  11/20  להוציא את ידידיהם  -השיבו כי אינם מרגישים מעורבים בחיי החברה )שאיננה חברתם הקרובה

 ובני משפחתם(.

  9/20  השיבו כי הם מרגישים מעורבים בחיי החברה במידת מה )בהתאם לגישתם לתקשורת מקוונת

 ולא מקוונת(. 

 18/20  על קרבה פיזית לוקים בחסר.השיבו כי יכולתם ליצור קשרים חברתיים שאינם מבוססים 

  10/20  .הביעו רצון כללי ליצור קשרים חברתיים שאינם מבוססים על קרבה פיזית 

  2/20  .השיבו בהתאם כי יש ביכולתם ליצור קשרים חברתיים שאינם מבוססים על קרבה פיזית 

 12/20  .ענו כי לא תמיד יש להם תמיכה רגשית בעת הצורך 

  8/20 ת עומדת לרשותם במידה וירצו ו/או יצטרכו אותה.ענו כי תמיכה רגשי 

  13/20  ציינו כי מקומם בחברה הינו שולי "זניח" ואינו משמעותי דיו )עבור חלקים אחרים בחברה

 שאינם קשישים(.

  5/20  ציינו כי מיקום החברתי הכללי )הגלובלי( איננו רלוונטי וכי סביבתם הקרובה היא אשר משנה

 ובמסגרתה מיקומם מדורג גבוהה )במדדים כלכליים לדוגמא(.

  2/20  .לא התייחסו אל השאלה באופן שאפשר קביעת דעה לגבי תשובתם 
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 להלן מצג גראפי של הממצאים.
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 דיון

בחלק זה של העבודה יוצג דיון בין ההשערות ששיערתי כבסיס למחקרי זה, תוך כדי התייחסות לתיאוריה 

המוצגת בסקירת הספרות, בהתבסס על הממצאים המוצגים בפרק הקודם. הדיון יערך בהתאם לאופן בו 

לתמות הנבדקות ונושאי המפתח שהוצגו בהרחבה בסקירה  הוצגו הממצאים  ויעשה בהתייחסות

 התאורטית,  זאת כאשר ההבחנה המבדלת בין התחומים תוביל להסקת המסקנות מן המחקר.

 מקוונתהתקשורת התייחסות לנושא ה

חלקו המרכזי של המחקר עסק בבחינת השפעותיה של התקשורת המקוונת על חסרי הנגישות אליה, 

באמצעות הראיונות בבית האבות וכיצד, אם בכלל, חוסר נגישות זה תורם להרחבת הריבוד החברתי. 

בחנתי את תפיסותיהם ואת התנהגויותיהם של הדיירים במסגרת הקבוצה החברתית אליה הם 

יקשתי לראות את נוכחותה של התקשורת המקוונת בחייהם ואת השפעתה של נוכחות זו ב משתייכים.

 אודות הסטטוס החברתי שלהם.

כפי שהגדירו  את אופן השימוש שעושים דיירי בית האבות בתקשורת המקוונת,ראשית ניסיתי לבחון  

בעיקר לעיתונות ייחסת , הגדרה אשר מת( (Jonathan, A. Wildman, Steve 2015אותה ג'ונתן וווילדמן 

אף רשתות חברתיות ואתרי חדשות אשר מתקיימים ברשת האינטרנט  הבתוכ תהמקוונת אך כולל

פלטפורמה , (Thelwall 2014 )וכן טלוואל  ומהווים מקור להפצת ידע ומידע וכן מקום לשיתופו.

לקורא ולצופה בה  אינטראקטיבית, אשר מאפשרת זמינות ונגישות גבוהה של מידע עדכני, וכן מאפשרת

להביע את דעתו על הכתוב והנצפה, ולעיתים אף לתפוס את תפקיד יוצר התקשורת בעצמו, ליצור תוכן 

 . וכתבות

על פי ממצאי המחקר דנן, ביחס לאופן השימוש בתקשורת המקוונת ניכר כי  השימוש שעושים דיירי בית 

דעו לענות ולהגדיר מה היא התקשורת האבות בתקשורת המקוונת הינו מוגבל מאוד. על אף שרובם י

המקוונת, רובם העידו כי הם כמעט ולא עושים בה שימוש או מפעילים  אמצעים על מנת לצרוך אותה. 

על  בהבעת דעתםהשימוש הקל שחלקם היחסי עושה בה, אף הוא מוגבל וכמעט שאינו מסתכם כלל 

. ליצור תוכן וכתבותו םורת בעצמהתקש ילתפוס את תפקיד יוצרעוד נדיר יותר הכתוב והנצפה, ו

תשובותיהם הדגימו כיצד מאפייניה העיקריים של התקשורת המקוונת כאמצעי זמין לתקשורת עדכנית 

וכפלטפורמה להבעת דעה איננו מנוצל על ידם וכי אופן השימוש שהם עושים באמצעי התקשורת 

 י וחסר. המקוונת, הן ברמה הפרקטית והן ברמה העקרונית, הינו מוגבל, תלו

 

 



 301224309ידן עדות  ע         עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט והתקשורת המקוונת          

 30עמ' 
 

 

הנציגה הבולטת ביותר מבחינה זו הייתה קלרה )שם בדוי(, שמתגוררת בבית האבות זה למעלה משנתיים, 

לדבריה: "המחשב שנמצא בפינת החדר הוא להבנתי ה"מפתח לעולם", אבל אני לא מכירה ולא יודעת. 

מראים לי ואפילו מנסים אני לא רגילה לשלב אותו בחיים שלי. מדי פעם כשאני מגיעה לנכדים שלי הם 

יום, הוא עוד קופסא או רהיט שיושב לנו בחדר... וגם הטלפונים אני מרגישה  -להסביר לי. אבל ככה, ביום

 שזה אותו דבר..." 

התקשורת  , לפיה(W. Uricchio 2004אורצ'יו )קלרה, כמרבית דיירי בית האבות, מחזקת את גישתו 

ת בה, שהיא מנציחה ומעצימה פערים קיימים בהכנסה, המקוונת מוגבלת למרות ההבטחות הגלומו

הבדלים תרבותיים והבדלים בידע, שכן תמיד יהיו בני אדם שהגישה לשירותים דיגיטליים תהיה חסומה 

של משאבים חומריים, או בשל מיומנויות לא מתאימות וחוסר בידע הנדרש  בפניהם בגלל העדר תשתית

 להשתתפות במרחב הציבורי.

השיבו כי הם עושים  מהנשאלים(  60%=  12/20)  םהנוכחי, בו מרביתם המכריע של המרואייניבמחקר 

שימוש מועט, ארעי ומינימלי בתקשורת המקוונת  ) )וגם זאת לרוב באמצעות מתווך משני(, התייחסותם 

 מחזקת  את

י אדם שהגישה בנבכך שהם מגלמים כפרטים וכקבוצה,  (.W. Uricchio 2004)טענתו זו של אורצ'יו  

מיומנויות וחוסר בידע הנדרש  חוסר . במקרה זה בעיקר בגלללשירותים דיגיטליים חסומה בפניהם

 להשתתפות במרחב הציבורי. 

 

  תחברתיוהדרה ריבוד התייחסות לנושא 

מארגנים את המבנה החברתי אשר מוסדות החברתיים המתייחס ל" חברתי המושג "ריבודהגדרת 

ויוצרים, משמרים ומשעתקים עמדות חברתיות הנבדלות זו מזו בגישתן למשאבים ולנכסים ולשליטה 

היא במידת מה המבוא לדיון המודרני אשר מתייחס למהותה, לסיבותיה ולמבנה  ,(2007)גרוסמן בהם 

 של ההדרה החברתית. 

יאוריות העיקריות אשר מסבירות מהו ריבוד חברתי בחלק זה בדיון, אשר שואב את כוחו משלושת הת

אתייחס  (,התיאוריה של דנדורףו התיאוריה הוובריאנית, התיאוריה המרקסיסטיתומהם הגורמים לו )

לתגובותיהם של המרואיינים, ששיקפו על פי הגדרה זו את מיקומם החברתי, כמודרים מן החברה. 

להדרה חברתית )כפי  ((Giddens 2009בהמשך לקביעה זו ועל מנת לחדדה, אשתמש בהגדרתו של גידנס 

דרכים הדרה חברתית הוא מונח אשר מתייחס ל" מוצגת בסקירת הספרות( כבסיס להשוואה זו:שהיא 

 האפשרות לפעול לשיפור מצבם כאשר  . שבהן עשויה להישלל מאנשים האפשרות למעורבות מלאה בחברה
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הדרה חברתית היא אפוא מושג רחב אשר ממקד  לדידו כאמורנופלת בהרבה מזו של מרבית האוכלוסייה. 

את תשומת הלב במגוון רחב של גורמים אשר שוללים מיחידים ומקבוצות את ההזדמנויות העומדות 

 (.(Giddens 2009לרשות מרבית האוכלוסייה. 

אופן השימוש השפעתם של גורמים חיצוניים ופנימיים על לשאלות שעסקו ב במחקר זה התשובות

( השיבו כי הם אינם צורכים תקשורת מקוונת או עושים בה מהנשאלים 80% -  16/20 מקוונתבתקשורת 

 95%=  19/20שימוש תדיר יותר בעיקר לאור מגבלות אשר נובעות מידע טכנולוגי, שפתי או מעשי. 

ענו כי באם הייתה להם נגישות רבה יותר לתקשורת מקוונת אזי היו הם עושים בה שימוש   מהנשאלים

נרחב יותר, וכי באם היו ברשותם הידע להפעיל את הכלים הטכנולוגיים, הן יחסם והן אופי השימוש 

ציינו באופן ישיר כי פערים  מהנשאלים 75% - 15/20שלהם היה משתנה בהתאם. זאת בהתווסף לכך 

נה, בידע ו/או ביכולת התפעולית מונעים מהם להכניס את התקשורת המקוונת לחייהם באופן בהב

 אינטגראלי ועמוק יותר ובכך לעשות שימוש משמעותי בתקשורת המקוונת.

תשובות אלה משקפות בצורה בהירה את השערותיו של גידנס המוזכרות להלן. אך יותר מכך, תשובות 

הכלכלי של הדיירים בבית האבות משקפות את טענותיו של גידנס אלה, בשילוב על מצבם הכללי ו

Giddens 2009))  :עוני או הדרה מהכנסה מספקת או ( 1)אודות ארבעת הממדים להדרה חברתית

דיירי בית האבות  .הדרה מיחסים חברתיים והדרה משירותים( 3)הדרה משוק העבודה, ( 2)ממשאבים, 

המבוגרת בישראל( סובלים מההדר הכנסה מספקת, אינם רצויים  ה)ובכלל זה נכללת מרבית האוכלוסיי

כמעט בכלל בשוק העבודה וכמוצג להלן אין ביכולתם להשיג גישה לתקשורת מקוונת, שהיא בעידן 

 המודרני מקור מרכזי ליחסים ושירותים חברתיים. 

ו בין תשובותיהם הדרה זו באה לידי ביטוי הן ברמת הפרט והן ברמה הקולקטיבית. חיזוק להשוואה ז

, לדידו הדרה חברתית ((Perri 2001 6של המשיבים לבין מצבם החברתי ניתן למצוא בדבריו של פרי 

מתקיימת בין היתר בהיעדר נגישות למערכות תקשורתיות. תשובות אלה מחד, והקורלציה בין הגדרות 

, ההדרה החברתית מאידךוהשערות החוקרים )פרי וגידנס( לאופייה, מהותה והתנאים להתקיימותה של 

משקפות ומאשררות בצורה בהירה ביותר את השערת היסוד אשר עומדת בבסיס עבודה זו כי חוסר גישה 

 לתקשורת מקוונת תורמת להרחבת הריבוד החברתי.
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 חוסר נגישות לתקשורת כזרז לריבוד חברתיהתייחסות לנושא 

המקוונת, אותו ראו רבים ככלי שביכולתו האינטרנט והתקשורת  (Anderson 1995)על פי אנדרסון 

נבחן היום בספקנות לאור הטענות שאת הרווחים הגדולים ביותר יגרפו בעלי המעמד  ,שוויון-לצמצם אי

אקונומי הגבוה שיוכלו לנצל את משאביהם ולהשתמש באינטרנט מוקדם יותר ובמידה טובה -הסוציו

-כיוון שלרשות בעלי המעמד הסוציו מתחזקתזו אף מגמה  לדידויותר ממעוטי האמצעים והגישה. 

ו חברתית כמ גישה קלה יותר לתמיכהאך בעיקר חיבורי אינטרנט טובים יותר עומדים אקונומי הגבוה 

. בהתייחסותי לנושא זה ביקשתי לבחון את האופן שבו השפיעה או לא השפיעה חוסר בתחומים אחרים

ל הדיירים כפרטים וכקבוצה, ולכן בשאלותיי הנגישות על התקשורת המקוונת על מקומם החברתי ש

יגביל את  ולאמצעי התקשורת המקוונת שוויון בגישה לאינטרנט-שאיבחנתי את האפשרות 

-למצוא משרות, לרכוש השכלה, לקבל מידע ממשלתי, להשתתף בדו דיירי בית האבותהזדמנויותיהם של 

 עידים על פי דימאג'יו והרגיטי , גורמים אשר משיח פוליטי ולבנות רשתות של תמיכה חברתית

(DiMaggio & Hargitti, 2001)  .על ריבוד חברתי 

השיבו  מהנשאלים(  100%=  20/20) כל המשיבים לשאלות שעסקו בחוסר הנגישות כזרז לריבוד החברתי 

( אשר מתרחשים ומתקיימים, אליהם הם לא םכי הם מרגישים שיש אירועים חברתיים )לוקלים וגלובליי

מודעים ו/או שהיכרותם עמם מאוחרת ביחס לאנשים אחרים )להם יש גישה קבועה לתקשורת מקוונת(. 

השיבו כי הם מרגישים שיכולתם להביע את דעתם בדיונים ציבוריים מועטה, מהנשאלים  90%=  18/20

יבתם הקרובה.  מרביתם השיבו באופן שלילי כאשר רובם ציינו את יכולתם לעשות כן כמסתכמת בסב

השיבו כי יכולתם ליצור  מהנשאלים 90%=  18/20לשאלה "האם את/ה מרגיש/ה מעורב/ת בחברה?"  

 קשרים חברתיים שאינם מבוססים על קרבה פיזית לוקים בחסר. 

יכנס מבלי שום לדוגמא סיפורו של חנוך )שם בדוי(, "הבית )בית האבות( מאפשר לאנשים בגילי לצאת ולה

הגבלות, לפגוש חברים, לצאת לטייל בסביבה וכדומה. הרבה מהחברים שלי שלא גרים פה יוצאים לטייל 

במסגרת קבוצה.. "טיולים והרפתקאות" )שם בדוי(, והם שולחים את ההודעות לטיולים בעיקר בדואר 

שלהם( הם נרשמים  האלקטרוני. ככה שחברים שלי מקבלים את ההודעה )בעצמם או מהבנים והבנות

קודם לכן, לא יודע על הטיולים ועל ההירשמות, כי גם )חבריו( והולכים. אני, אם יצא ולא פגשתי אותם 

 לי אין דואר אלקטרוני ודברים כאלה..."

 (2002)מקלוהן גישתו של מקלוהן סיפורו של חנוך  וכן תשובותיהם  של שאר המשיבים, מאמתות את  

 אשר מתקשים לקבל, להבין וליישם את  של הקהלים הצעירים מן המבוגרים אשר מצביע על היבדלותם
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, בעלי ן אלה לבין אלההבדל אשר מתקיים ביהדבר אשר מחדד את  המקוונת, היתרונות של הטכנולוגיה

מתאר את הפער הנ"ל באמצעות  ((Perri 2001פרי הגישה לתקשורת המקוונת ושאינם בעלי גישה אליה. 

גישה  " וטוען כי היבטים מרכזיים של אי שיוון )ובכך ריבוד חברתי( נמדדים על ידייהמונח "פער דיגיטל

ש, איכות חיבורים טכניים ותמיכה , היכרות עם אסטרטגיות חיפובאינטרנט לאינטרנט, היקף השימוש

באשר למקטע  את ותשובותיהם של המרואייניםעדותו של חנוך וגישה אשר אף היא הולמת את  .חברתית

 זה. 

 (DiMaggio & Hargitti, 2001) דימאג'יו והרגיטיבהמשך לכך, קיימת קורלציה נוספת בין תיאורם של 

ההגבלות החברתיות אשר משקפות את אי השוויון, לבין העובדה שחוסר נגישות לתקשורת מקוונת 

ענו  מהנשאלים(  70%=  13/20עשר ) -מהווה זרז לריבוד חברתי.  מתוך עשרים המשיבים שנשאלו, שלוש

מם כי לא תמיד יש להם תמיכה רגשית בעת הצורך, כאשר אותם הנשאלים נשאלו מה הוא לדעתם מיקו

דימאג'יו החברתי, הם ענו כי מקומם בחברה הינו שולי "זניח" ואינו משמעותי דיו. הדבר נגרם על פי 

לבנות רשתות  םוהרגיטי כאמור, כתוצאה מחוסר גישתם לאינטרנט אשר מגבילה את הזדמנויותיה

 תמיכה רגשית ושייכות.  חברתיות של

רואה בהיעדר תמיכה מעשית ורגשית הדרה ( אשר Giddensשל גידנס ) ההסטרוקטורציתיאוריית 

(, 60%= 12/20) בית האבות יאף היא עולה בקנה אחד עם תשובותיהם של מרבית דייר מיחסים חברתיים.

רואה  . גישה זונה עומדת לרשותם בעת שהם צריכים אותהאינלעדותם בתמיכה רגשית וזו  חסריםאשר 

מודרות מן החברה. טענה שמחקר זה מחזק. עם זאת, באוכלוסיות שנעדרות יחסים חברתיים, אוכלוסיות 

התיאוריה של גידנס רואה באוכלוסייה זו אף כגורם אשר תורם להנצחת מעמדה בחברה על ידי מעשיה 

טענה שמחקר זה למעשה מציב כשאלה שעומדת במרכזו. הביקורת המרכזית על גישה זו  ו/או היעדרם.

מתייחסת לדואליות זו בדיוק. בעוד גידנס מציג את המודרניות ואת ההדרה החברתית כחרב פיפיות, 

עושים לפגיעה באוכלוסייה שחסרה משאבים כלשהם, היא מתעלמת מן האמביוולנטיות  קצותיהששני 

לטענו של  .(Franzen 1992ומן היתכנות של שיתכן מעמד חברתי שאיננו אחראי למצבו ) שביחסים אלה

גידנס שוגה בראייה פוסט מודרניסטית שכאילו במתכוון מתעלמת מיחסי הזמן והמרחב ובוחר  פרנזן

 שלא לראות את העולם המודרני כתוצר של משך זמן.

, מחקרי זה מחזק את תיאוריית ריבוד חברתינגישות לתקשורת כזרז ללצד ביקורת זו, בהקשר זה של 

 גורם משמעותי ונוכח  ת( שבה. חוסר התמיכה הנפשית מהווהטענותיו של גידנס על אף הבעתיות )המוצג
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האוכלוסייה הנחקרת ומהווה במידה רבה מכשול מהותי בדרכם להשתלבות חברתית. בהינתן  קרבב

 בחינה על זמנית או בהיעדרה.
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 מסקנות

 בחלק זה של עבודתי אדון במשמעויות ובהשלכות של הממצאים.

והתקשורת המקוונת, אשר כוללת רשת האינטרנט בעידן המודרני ביחס לתקשורת מקוונת ניתן להסיק ממחקרי כי 

להפצת ידע ומידע וכן מרכזי מקור  בתוכה רשתות חברתיות, אתרי חדשות, פלטפורמות שיתוף ותכנים ועוד, מהווה

 . לשיתופומרכזי מקום 

בני אדם שאין ביכולתם לעשות שימוש מלא ובלתי תלוי באמצעים אשר מאפשרים גישה מלאה לתקשורת המקוונת, 

הינם לפיכך חסרי גישה אליה. זאת ניתן לקבוע כיוון שמאפייניה העיקריים של התקשורת המקוונת כאמצעי זמין 

 ידם כמעט ובכלל. ועדכני אינם מנוצלים על

לפיכך ניתן להסיק כי חוסר במשאבים חומריים ו/או מיומנויות או ידע, שנדרשים להשתתפות במרחב הפרטי והציבורי 

 מהווים מכשול בפני הפרט והקבוצה החסרים אותם ומאפיינים אותם כחסרי גישה. -ולהפעלתו באמצעים דיגיטליים 

אדם )פרטים וקבוצות( אשר חסרים בגישה לתקשורת המקוונת הינם ניכר כי בני  ,תחברתיוהדרה ריבוד ביחס ל

מודרים חברתית, זאת בעיקר כיוון שהם חסרים את ההזדמנויות העומדות לרשות מרבית האוכלוסייה ובינם לבין 

 האוכלוסייה הכללי מתקיים נתק שמקורו בצריכת ידע עדכני והשפעה עליו ותהליכי חברות ותמיכה חסרים.

)חוסר ידע שפתי, מעשי או היעדר מיומנות( או חיצוניים )היעדר תשתיות, מתווך או  פנימייםגורמים השפעתם של 

אופן השימוש החסר בתקשורת מקוונת, מונעים מקבוצות ומפרטים להכניס את התקשורת המקוונת על גישה פיזית( 

אשר מושתת במידה רבה על זמינות, לחייהם באופן אינטגראלי ועמוק ובכך להיות חלק מלא בעולם החברתי המודרני 

 .יעדכניות והתקיימות במרחב הדיגיטל

)בדומה למצבם של דיירי בית האבות(, שולל באופן  מצב כלכלי חסר בשילוב עם)במיוחד( מקוונת היעדר תקשורת 

. זאת לצד העובדה החברלמעורבות מלאה במכריע את אפשרותה של הקבוצה )ואת אפשרותם של הפרטים בה( 

רעת כי אפשרותם לפעול לשיפור מצבם נופלת בהרבה מזו של מרבית האוכלוסייה. הבנה זו עומדת בקנה אחת עם המכ

ההגדרה המקובלת להדרה חברתית: "מגוון רחב של גורמים אשר שוללים מיחידים ומקבוצות את ההזדמנויות 

 ".ההעומדות לרשות מרבית האוכלוסיי

מעצב בהתייחס למקומם החברתי של בני האוכלוסייה המודרת. יתר על כן חוסר הנגישות הוא למעשה גורם מכריע ו

מצב זה והגורמים לו משמרים ומשעתקים את עמדתם החברתית הנבדלת של חסרי הגישה לתקשורת המקוונת 

 ומשפיעים השפעה ישירה על יכולתם לשנות את מעמדם החברתי.

 ידן הגלובלי( תרומה רבה על הרחבת הריבוד החברתי.לפיכך, לנגישות או לחוסר נגישות לתקשורת המקוונת )בע
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 סיכום

 .נגישות לתקשורת מקוונת )בעידן הגלובלי( משפיעה על הרחבת הריבוד החברתי?"בעבודה זו נבחנה השאלה "כיצד 

אשר כולל את בחינת הרשת תחום מחקרי  -של האינטרנט  הסוציולוגיהעבודה נשענה במידה רבה על תחומי המחקר 

באופנים שבהם בני האדם מסתמכים על טכנולוגיה בכדי ליצור ולטפח קשרים, וכן  -דיגיטלי כמושג חברתי והעולם ה

בזיקה שבין האינטרנט והתקשורת המקוונת לבין תרבות בחברה המודרנית. זאת באמצעות בחינת נושאים כזהות, 

היווה את הציר , חוסר הנגישותרתיים, תנועות חברתיות ושינוי חברתי. חברתית, קהילות וגבולות חבאינטראקציה 

דיירי בית האבות שעמדו המרכזי של עבודתי ונמצא כגורם מרכזי אשר בא ליידי ביטוי בכל תחומי חווית החיים של 

 במרכז עבודה זו והווה קטליזטור משמעותי לחוויית החיים שלהם.

 חוסר הגישה כגורם מרבד.חקר התנהל סייע לי לבחון מקרוב את עניין שיטת המחקר בה בחרתי, והאופן בו המ

המחקר נעשה במסגרת חברתית שבה לאור שלל גורמים )פנימיים וחיצוניים( אין לחברים בה גישה מלאה לתקשורת 

זו  יתכן ואינו הולם עובדים העובדים במסגרות מסוג אחר ויש להתייחס  לעובדההמקוונת, כך שתחום המחייה הנ"ל 

 בבחינת המסקנות של המחקר הנוכחי.

בסביבות , יש מקום להרחיב את המחקר לקבוצות יעד שונות דיירים בבית אבות אחד 20המחקר נעשה על כמות של 

לשקף  העשוי תנאי מחייה אחרים, ההשוואה בין הקבוצות השונות על פי בעלות משאבים וגישה שונה חברתיות שונות

 לחוסר הגישה כגורם מרבד.ס ממצאים מדויקים יותר ביח

המחקר שנעשה היה ברובו באמצעות שאלונים פתוחים לפיכך התשובות שניתנו מתפרסות על רצף ויש להתייחס אליהן 

 בהתאמה למגבלות המחקר.

ההתנסות  בכתיבת העבודה ברמה התאורטית ויישומה ברמה המעשית, אפשר לי לראות את הנושא מזוויות שונות 

השאלון ככלי  צד להציג את התשתית התאורטית למחקר ולקושרה לשדה באמצעות כלי עזר אבחוניים.וללמוד דרכו כי

שבחרתי למדידת הפרמטרים הנבדקים התאים למטרת המחקר ונושאו, השאלון נבנה באופן כזה שסייע לי לדלות את 

 הממצאים ולשרשר אותם לידי מסקנות.

חוסר הגישה לתקשורת מקום להעמקת המחקר בנושא כי יש  דה זו וממצאי המחקר ניראהלאור ההתנסות בעבו

לאינטרנט ולתקשורת המקוונת בפרט   חוסר גישה, היות והמחקר הנוכחי הראה זיקה ישירה בין המקוונת כגורם מרבד

 .לריבוד והדרה חברתית
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חוסר הנגישות  כי)בדגש על שלב ניתוח הממצאים והסקת המסקנות( עולה באופן ברור מתוך המחקר שנעשה בעבודה זו 

לתקשורת המקוונת ובכך לחלק מהותי בעולם החברתי המודרני יש השפעה משמעותית על חיי הנבדקים. ההבנה כי 

תם הברורה לשנות הם חסרים בדיון הציבורי, כי יש דברים מה שאינם מגיעים לידיעתם, היעדר התמיכה הרגשית ויכול

 את מצבם החברתי, ניכרת בחייהם ובהלך רוחם הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקולקטיבית.

עשויה להישלל מאנשים האפשרות למעורבות מלאה בחברה. למשל, הריבוד החברתי אשר מתייחס לדרכים שבהן 

, איננה אפשרות תעסוקהיכולתם של אנשים המתגוררים בשכונה מתפוררת, ללא בתי ספר ראויים לשמם וללא 

כגון בתי  -נגרמת  רק בגלל העדר משאבים אישיים, אלא גם בהיעדר שירותים קהילתיים או שהם אינם משביעי רצון 

חוסר נגישות למערכות  ובעיקר ספר רעועים, חנויות שממוקמות רחוק, רשתות תחבורה ציבוריות עלובות,

מעמד חברתי, זאת בהיעדר לחזק ולהנציח  ותנוטה מן העבודה, סביבות מסוג זה, כפי שעול .חברתיותתקשורתיות 

 אפשרותן של אוכלוסיות אלה לפעול לשיפור מצבן, דבר אשר ביכולתו להוביל באופן ישיר למצבי הדרה חברתית.

באני מאמין שלי בראשית דרכי האקדמית, בהתבסס על הבנת התאוריות שהוצגו בסקירה הספרותית, והמפגש בשדה 

מתחדדת לי ההבנה אודות החברות האנושיות ברחבי העולם. החברות האנושיות ברחבי העולם הנבדקים,   המחקר עם

ארץ מפותחת  -כולו מזדקנות, ועל אף שמרבית הדיון שקיימתי התמקד בעבודה זו באוכלוסייה ארץ ישראלית, מערבית 

מילא גם 'חווית ההזדקנות' שם שונה מן ואמידה חברתית, עלינו לזכור תמיד שהמצב בעולם המתפתח שונה למדיי ומ

 הקצה אל הקצה.

ומעלה רחבי עולם  65-שאוכלוסיית בני ה מציין (UNFPA  ,1998ם )של קרן האוכלוסייה של האו" 998דו"ח משנת /

. ןמיליו 21-היא צפויה לגדול ב 2050, ובןמיליו 14.5-זו ב הגדלה אוכלוסיי 2010. בשנת ןמיליו 9-בכ 1998גדלה בשנת 

ומעלה צפוי להתרחש במדינות העולם המתועשות, שבהן מספר הילדים במשפחה  65-הגידול המהיר ביותר בקבוצות ה

 8-במדינות המתועשות גדל שיעור האוכלוסייה הקשישה מ קטן יותר ואנשים מאריכים ימים יותר מבארצות העניות.

. הארצות המפותחות עתידות ללכת 2050וזים באח 25-, והוא צפוי להגיע ל1998אחוזים ב 14-ל 1950אחוזים בשנת 

 בעקבותיהן לאחר אמצע המאה ולעבור תהליך הזדקנות משלהן של הזדקנות אוכלוסין. 

בפרט ואוכלוסיות חסרות גישה עובדה זו, יותר מכל, מחדדת בי את ההבנה שבעיית הריבוד החברתי בקרב "קשישים" 

חברתיות ותרבותיות משמעותית  וכלוסיות אלה חובות הינם בעיותהדרה שאתהליכי הו בכלל הנה בעיה חברתית רבתי

 להתפתח ולהחריף.  שעתידות

העיקרית טרה למ ניית כליםקהצורך בשיתוף, בהכוונה והאת  כת, אשר הופעומדת המודעותאני מאמין שביסוד העניין 

נושא  לחירות מחשבתית ופיזית.מתן הגישה לאמצעים ולידע, ביכולתו לשחרר אוכלוסיות שלמות , בנושא זה לעשייה

 זה הוא נושא נוסף למחקר, שהמחקר הנוכחי גרם לו להדהוד והעלה את הצורך לבוחנו ברבדים נוספים.
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המחקר שנערך בעבודה זו היה מעניין ומאתגר מבחינתי כחוקר בתחילת דרכו, השילוב בין החלק האקדמי תיאורטי 

 מאוד ותרם  להבנתי כיצד לגשת למחקר תופעות חברתיות תרבותיות.לבין השדה והמפגש עם הנחקרים אתגר אותי 
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