
שאלות המחקר כלי המחקר
מטרת המחקר היא לבחון את 
הקשר הרגשי בין ה'משתמש' 

לטלפון החכם שברשותו. 
בנוסף לכך, ברצוננו לגלות 
איזה טלפון חכם מבין שני 
הדגמים המובילים ביותר 

בשוק, יוצר זיקה גדולה יותר 
מצד ה'משתמש'.

84 נשאלים, בעלי טלפונים 
חכמים, שענו על שאלון מקוון 
שכלל שאלות סגורות ופתוחות. 
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?iPhone או Galaxy
חכמים  טלפונים  על   

ופטישיזם 

כיצד הרגישו הנשאלים כאשר 
הסמארטפון שלהם נגנב, אבד 

או נהרס?

כיצד הרגישו הנשאלים כאשר 
הסמארטפון שלהם נגנב, אבד 

או נהרס?

חוסר שלווה

צורך לקנות חדש

כעס

אי זמינותתסכול

בנוסף דווחו תגובות 'קיצוניות' יותר כמו: בנוסף דווחו תגובות 'קיצוניות' יותר כמו: 

דכאון קליני

פאניקה

כאילו חלק מהזהות העצמית שלי הלכה

חוסר אונים

מנותק מהעולם
אבדון

בינוניתגבוההגבוהה מאד

24%46%23%

תלות כלפי הסמארטפוןתלות כלפי הסמארטפון

מדוע חשים תלות זו?מדוע חשים תלות זו?

בין  ישיר  קשר  נמצא  לא    
המצאות אובייקט מעבר בילדות 
לבין הקשר הרגשי שפותח כלפי 

הסמארטפון.
    למרבית הנשאלים אין אובייקט מעבר כיום, 
כך  על  מרמזת  לסמארטפון  התייחסותם  אך 
שייתכן והוא משמש כאובייקט מעבר, באופן 

בלתי מודע.

חברתי,  אירוע  שבזמן  דיווחו  הנשאלים    
רוגע  תחושת  להם  מקנה  הסמארטפון 

ובטחון עצמי.

המחקר מרמז על  כך שקיימים גוונים 'ארוטיים-פטישיסטיים' לזיקה הרגשית שבעלי טלפונים חכמים חשים כלפי המכשירים 
שלהם בפרט אצל בעלי איי-פון. יתכן שמסכי המגע (שהשימוש בהם כרוך 'בליטוף' חוזר ונשנה), עיצוב הממשק  הסדוקטיבי 
לטעינות  גורמים   - איתו   מצטברות  וחוויות  במכשיר  המתועדת  האישית  ההיסטוריה  האישית,  ההתאמה  באיי-פון),  (בפרט 

הרגשית הגבוהה הזו.

הרגל, זמינות, מידע, עדכון שוטף, שליטה, 
ובדידות. שעמום  הפגת  נוחות,  התמכרות, 

מטרת המחקר
האם אנשים מפתחים 'פטיש' 
כלפי הטלפון החכם שלהם? 

מה גורם לאנשים לפתח "פטיש" 
כלפי הטלפון החכם שלהם?
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מדוע בחרו את הסמארטפון 
המועדף עליהם? 

גמישות
גודל מסך

איכות מצלמה
קוד פתוח

יש ביננו קשר חם

אין על אייפי

Apple – אהבת אמת

היה ונשאר הראשון שלי

VS

דיוה צוקר
אינה רדצ'נקו

דיווחו  מהנשאלים 
כי אי הימצאות של 
ליד  החכם  הטלפון 
מטרידה  בעליו 
אותו וכמעט לעולם 
אותו ישכחו  לא 

דיווחו  מהנשאלים 
שייכות,  רגשי  על 
קנאה  ואף  קרבה 
החכם,  לטלפון 
בידיים  הוא  כאשר 
של      מישהו אחר

94%80%

לסיכום, 


