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 תקציר

 האתרים והיישומים החברתיים ברשתם המואצת של , לצד התפתחותמתחילת שנות האלפיים

מכוונת ו המוגדרת כפעילות תוקפנית( Cyberbullyingברשת ) בריונותשל , התפתחה גם תופעה האינטרנט

    רשת האינטרנט. הפצה של מסרים פוגעניים בלפגוע באדם אחר באמצעות נועדה ש

בקרב בני  הבריונות ברשתתופעת לבחון את מאפייני . האחת, למחקר הנוכחי ארבע מטרות עיקריות

לבחון את הקשר שבין חשיפה לבריונות ברשת לבין רמת האוריינות השניה, יה. קורבנותמאפייני ואת נוער 

, בקרב הקורבנות( Stress)תחושת דחק עוררים מברשת הפוגעניים מסרים ההאם  לבחוןהשלישית, הדיגיטלית. 

מסוגלות עצמית, )לבחון האם בכוחם של משאבי חוסן הרביעית, שיים פסיכולוגיים. קם של המובילה להיווצרות

 . קשיים פסיכולוגיים אלה להפחית( תמיכה חברתית ותקווה

ט' בבתי ספר -, הלומדים בכיתות ז'15-13 תלמידים בגילאי 510אוכלוסיית הנבדקים במחקר כללה 

( המשלבת Mixed Methods Designבשיטה משולבת )דתי בישראל. המחקר נערך -במגזר הממלכתי והממלכתי

קבוצות מיקוד. בחלק הכמותי  10 –תלמידים ב  80מתודה איכותנית וכמותית. בחלק האיכותני השתתפו 

של  המשתתפים במחקר סווגו לארבע קבוצותתלמידים אשר ענו על שאלונים לדיווח עצמי.  430השתתפו 

)פנים אל  המתרחשת במרחב בפיזיבני נוער שהם קורבנות לאלימות הקבוצה האחת, : על פי דיווחםקורבנות 

קורבנות לבריונות בני נוער שהם  קורבנות לבריונות ברשת בלבד. השלישית,שהם השנייה, בני נוער פנים(. 

   אינם קורבנות.בני נוער שוגם ברשת. הרביעית,  פנים אל פניםגם  – משולבת

מודל תאוריית הדחק ושתי תיאוריות. האחת, בוחן את המקרה של בריונות ברשת באמצעות מחקר זה 

תיאוריית החוסן השנייה, ו (Lazarus & Folkman, 1984)קמן לשל לזרוס ופו דינמיהערכה הקוגניטיבי ה

(Fergus & Zemermman, 2005; Masten, 2001 .) חשיפה כי ה הינוהטיעון התיאורטי שנבדק במחקר זה

בכוחם של משאבי חוסן )מסוגלות בהמשך לכך, . בקרב הקורבנות דחקעורר לה ברשת עלולפוגעניים למסרים 

 ם אליה. לווינה הפסיכולוגייםואת הקשיים את תחושת הדחק להפחית עצמית, תמיכה חברתית ותקווה( 

קורבנות  8.8%, כאשר 15.3%שיעור הקורבנות לבריונות ברשת עומד על : ממצאי המחקר העיקריים

מנעד הרגשות . ורשת במשולב( פנים אל פנים) קורבנות לבריונות המשולבתהינם  6.5% –רק לבריונות ברשת ו

ות השכיחים ביותר רחב מאד כאשר הרגשנו עליהם דיווחו הקורבנות לבריונות ברשת היהשליליות והתחושות 

תגובה ; המיועדת לעצירת הפגיעהתגובה לפגיעה ברשת היו מארבע סוגים: הקורבנות תגובות הינם כעס ובושה. 



 

 

דיווחו נבדקים מה 84%באשר לאוריינות הדיגיטלית,  .הימנעות מתגובה; פניה לעזרה; המיועדת לפגוע בתוקף

הפעילויות מגוון ביות גבוהה של מיומנורמה דיווחו על רובם , ווהמרחב הדיגיטלי עם הרשתטובה על היכרות 

)כגון חוסר מנוחה, הרגשה לא טובה, התקפי הפסיכולוגיים רמת הקשיים  ברשת.מבצעים שהם  השימושיםו

. במרחב הפיזיחוו תקיפה ברמתה לאלו אשר בקרב בני הנוער אשר העידו כי חוו בריונות ברשת דומה כעס ועצב( 

 באופן גבוהה היתהבקרב בני הנוער אשר העידו כי חוו בריונות משולבת המדווחים  הקשיים הפסיכולוגיים  רמת

בקרב בני הנוער אשר  )מסוגלות עצמית, תמיכה חברתית ותקווה( החוסןרמת . הקורבנות קבוצות מיתרמובהק 

ונמוכה מזו שדווחו על ידי קבוצת  פנים אל פניםהקורבנות לבריונות של העידו כי חוו בריונות ברשת דומה לזו 

בני  בקרב, הבאה לידי ביטוי בתחושת מסוגלות עצמית, תמיכה חברתית ותקווה, החוסן רמתהלא קורבנות. 

כלומר, קבוצת . הקורבנותמיתר קבוצות  משמעותית נמוכה נמצאההנוער אשר העידו כי חוו בריונות משולבת 

 , והגבוהה ביותר ברמת הקשיים.החוסןביותר ברמת משאבי לבריונות משולבת נמצאה כנמוכה הקורבנות 

מחקר זה ההתייחסות המובחנת לקבוצת "הקורבנות המשולבים" מהווה חידוש מחקרי, כמו גם היותו של 

   (.  Cyberbullyingבהקשר לתופעת הבריונות ברשת ) (Resilienceחוסן )מהראשונים הבוחן 

תפיסתה בריונות ברשת לבין לקורבנות נמצא קשר ישיר בין תיאורטיים אוששו במחקר. הטיעונים ה

תמיכה , מסוגלות עצמית) בכוחם של משאבי החוסןנמצא  ,כמו כןקשיים פסיכולוגיים. כמצב דחק המלווה ב

, בדגש על התמיכה החברתית אשר של הקורבנותהפסיכולוגיים  הקשייםרמת את  להפחית, (ותקווה חברתית

חוסן המשמעותי ביותר. יש לציין כי באשר לאוריינות הדיגיטלית, לא נמצאו נמצאה במחקר זה כמשאב ה

זה, הבוחן את מידת ההכרות,  משתנהבמחקר הזה הבדלים מובהקים ביחס לסוגי הקורבנות השונים. כלומר 

   לבריונות ברשת. השימוש והשליטה ברשת, אינו מהווה גורם מבחין או מסביר באשר לקורבנות 

 הידע אודותלהרחבת תורם מבחינה תיאורטית המחקר למחקר הנוכחי תרומה תיאורטית ומעשית. 

 כמקרה חדש בהקשר לתאוריית הדחקבחינתה והשפעותיה על הקורבנות , מאפייניה, תופעת הבריונות ברשת

המחקר בחן  דיגיטלית לבין בריונות ברשת. אוריינותין בבחן מחקר זה את הקשר ש ,. בנוסףתאוריית החוסןול

של לזרוס  הקוגניטיבי הדינמיכחוויה סובייקטיבית בהתאם למודל של הקורבנות את חווית הפגיעה ברשת 

שקובע את עוצמת וחומרת הפגיעה ברשת הינה ההערכה הסובייקטיבית של הקורבן ולא ופוקלמן הטוען כי מה 

התערבות  תכניותפיתוח ייע בלסעשויים המחקר  ממצאיר המעשי, ובמיששל הפגיעה.  האובייקטיבייםמאפייניה 

קידום  בדגש עלבני הנוער משאבי החוסן של  העצמת, תוך התמקדות בתופעת הבריונות ברשתלמניעה ולצמצום 



 

 

הנחשפים לבריונות ברשת בכלל, ובקרב וכן עידוד הדיווח והפניה לעזרה בקרב תמיכה חברתית אקלים המקדם 

 בפרט.קורבנותיה 

 

 

 


