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 תקציר

אישיים -מחקרים לא מעטים בחנו את נושא ההסדרה הרגשית במישור של קונפליקטים בין

ם קשר בין האם קיי נבחןמחקר הנוכחי בקבוצתיים, בנפרד. -ובמישור של קונפליקטים בין

קבוצתי. -תחום הביןשימוש בהסדרה רגשית באישי ל-תחום הביןבסדרה רגשית השימוש בה

מרבית המחקרים העוסקים בהסדרה רגשית מתמקדים בשתי אסטרטגיות: הערכה מחדש 

(reappraisal( והדחקת ביטוי הרגש ,)suppression (expressive  ההקשר הנוכחימחקר בוכך גם .

קבוצתי התמקד -התמקד בקונפליקט זוגי ואילו ההקשר הבין הנוכחיאישי במחקר -הבין

ערבי. במרכזו של המחקר ניצבת ההשערה שאדם נוקט בדפוס דומה של -בקונפליקט היהודי

קטים יאישיים והן בתחום הקונפל-אסטרטגיות להסדרה רגשית הן בתחום של קונפליקטים בין

 באופן אמפירי במחקר.נבחנה קבוצתיים. השערה זו -הבין

בנוסף, במחקר נבחנו משתנים ששוער כי עשויים למתן את הקשר בין הסדרה במישור  

 –( לגבי רגש implicit theoriesקבוצתי. תיאוריות חבויות )-אישי לבין הסדרה במישור הבין-הבין

נמצאו במחקרים קודמים כמשפיעות על מידת  –האמונה שרגשות הם ברי שינוי, שליטה ועיצוב 

גשות של אדם. במחקר זה נבחנה באופן אמפירי ההשערה שתיאוריות חבויות של ואופן הסדרת ר

אדם כלפי רגשות משפיעות על מידת הקשר בין הסדרתו הרגשית בקונפליקטים בין אישיים לבין 

קבוצתיים. השערה נוספת שנבחנה במחקר הנוכחי בהקשר -הסדרתו הרגשית בקונפליקטים בין

ודמים מצביעים על כך שככל שאדם מאמין שרגשות הם ברי של תיאוריות חבויות: מחקרים ק

אישיים. במחקר -שינוי כך הוא נוקט בהסדרת רגשות באמצעות הערכה מחדש ביחסי גומלין בין

 טים בין קבוצתיים. קזה נבחנה ההשערה שהשפעה דומה מתקיימת גם בקונפלי

אישי לבין -ית במישור הביןמשתנה נוסף ששוער כי עשוי למתן את הקשר בין הסדרה רגש        

  -שמאל מרכז או ימין -קבוצתי הוא העמדה הפוליטית של האדם-הסדרה רגשית במישור הבין

אנשים בעלי עמדה פוליטית שונה  כפי שהעיד האדם על עצמו. ממחקרים קודמים עולה כי

נבחנה במחקר הנוכחי ההשערה שעמדתו ולאור כך  מתנהגים שונה גם פוליטית וגם רגשית

הפוליטית של אדם קשורה לתלות המוצעת בין הסדרה רגשית בקונפליקטים בין אישיים לבין 

         הסדרה רגשית בתחום הקונפליקט הבין קבוצתי.

גברים ישראלים יהודים, אשר היו בקשר  41-נשים ו 59 לקחו חלק מאה משתתפים,במחקר         

, סטיית 28.5)ממוצע:  23-70וח גילאים של זוגי של חצי שנה לפחות בחמש שנים האחרונות בטו

( שנדגמו בדגימת נוחות. בתחילה המשתתפים התבקשו לחשוב ולתאר מצב של 8.2תקן: 

קונפליקט זוגי שעורר בהם רגשות עזים ואחר כך למלא שאלון רגשות ושאלון הסדרה רגשית 
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הנבדקים לחשוב זוגי אותו תיארו. לאחר מטלת הסחה, התבקשו -המתייחסים לקונפליקט הבין

ערבי שעורר בהם רגשות עזים ולמלא שאלון רגשות ושאלון -על אירוע הקשור לקונפליקט יהודי

ערבי. לבסוף התבקשו הנבדקים למלא שאלון -הסדרה רגשית המייחסים לקונפליקט היהודי

 ., שכלל גם בחינה של עמדותיהם הפוליטיותתיאוריות חבויות ושאלון פרטים אישיים

מממצאי המחקר עולה כי קיים קשר בין שימוש באסטרטגיות הערכה מחדש והדחקת ביטוי         

-זוגי לבין שימוש באסטרטגיות אלו בתחום הקונפליקט הבין-הרגש בתחום הקונפליקט הבין

קבוצתי/פוליטי. בנוסף נמצא שאנשים שמאמינים שרגשות הינם נשלטים וברי שינוי נוטים 

קבוצתי. ממצא נוסף -של הערכה מחדש, יותר מאחרים גם בתחום הבין באסטרטגיהלהשתמש 

העולה ממחקר זה מצביע על כך שבקרב אנשים המעידים על עצמם כמשתייכים פוליטית למחנה 

הימין לא נמצא מתאם מובהק בין שימושם באסטרטגיית הדחקת ביטוי הרגש בתחום 

תחום הקונפליקט הבין קבוצתי הקונפליקט הבין אישי לבין שימושם באותה אסטרטגיה ב

ומבחינה זו העמדה הפוליטית מהווה משתנה ממתן. בקבוצות מרכז ושמאל, לעומת זאת, קיים 

  מתאם מובהק בין הסדרה רגשית בתחום הבין זוגי לבין הסדרה רגשית בתחום הבין קבוצתי.

 -הקשר בין הסדרה רגשית בשני התחומיםקר לא נמצא אישוש חד משמעי להשערה שבמח        

יהיה חזק יותר בקרב אלו שמאמינים שרגשות הם משתנים ומתפתחים.  -קבוצתי-זוגי והבין-הבין

ממצאי המחקר נידונים בפרק הדיון תוך שימת דגש על התרומה האפשרית של הממצאים לפתרון 

 מעויות החינוכיות האפשריות שלהם.ועל המשקבוצתיים -קונפליקטים בין


