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 תקציר

 

אחת הבעיות המטרידות את המציאות האנושית מקדמת דנא ואף ביתר שאת בתקופתנו הינה 

אלוני, יוגב, מיכאלי ונווה, דחייה של קבוצות חוץ, כגון קבוצות מיעוט וזרים, על ידי קבוצת הפנים )

תיאוריות שונות מסבירות את הגורמים להתפתחותן של עמדות שליליות כלפי קבוצות חוץ. . (2011

לפיהן דחייה של היחיד על ידי בני גילו בשנות בית הספר עשויה שהמחקר הנוכחי מתמקד בתאוריות 

 Kornyeyeva בהסתמך על מחקרים קודמים )למשל, להוביל אותו לדחות קבוצות חוץ בבגרותו.

& Boehnke, 2013  לבחון אם דחייה חברתית של היחיד היא (, מטרתו הראשונה של מחקר זה

לדחות קבוצות חוץ, כגון קבוצות מיעוט וזרים, וכן  ובשנות בית הספר עשויה להביא אותו בבגרות

 אם קיימים גורמים אשר עשויים לתווך קשר זה. לבחון 

וי דווקא לקבל את קבוצות המיעוט קיימים משתנים אשר גורמים לפרט הדחבנוסף, יש לבחון אם 

, שכן דחייה חברתית הינה חוויה מורכבת המהווה מצב לחץ משמעותי, ןוהזרים ולא לדחות אות

 ,Sapouna & Wolke ;2003ולכן עשויה להשפיע באופן שונה על יחידים החווים אותה )בינשטוק, 

(. כמו כן, מחקרים מצאו כי קיימים גורמים העשויים לבטל את העברתן של דעות קדומות 2013

גורמים יש . כלומר, ( Dhont & Van Hiel, 2012)אתניות ואמונות גזעניות מהורים לילדיהם 

שבעטיים ילדים אלה יקבלו קבוצות מיעוט וזרים ולא ידחו אותן כפי  שנוהגים הוריהם. בהתבסס 

התחקות אחר הגורמים, פנימיים וחיצוניים, למטרתו השנייה של המחקר הינה לה, על מחקרים א

 . ושבעטיים יקבל הילד הדחוי קבוצות מיעוט וזרים בבגרות

( כמותית ואיכותנית. Mixed Methodsבחינת השערות המחקר נעשתה באמצעות שיטה משולבת )

צעירים יהודים ילידי הארץ, לפני שירות צבאי , כלפי  300בשלב הראשון נבדקו עמדותיהם של 

באמצעות שאלונים. מטרת השאלונים  ,קבוצות מיעוט )ערבים ישראלים ויוצאי אתיופיה( וזרים

הייתה לבחון אם קיים קשר בין חוויותיו של היחיד בשנות בית הספר עם קבוצת בני גילו לבין 

בנוסף, לבחון אם קיימים גורמים המשפיעים על ו ,עמדותיו כלפי קבוצות מיעוט וזרים בבגרותו

המשתתפים בשלב  300הקשר בין חוויות שליליות בשנות בית הספר לבין העמדות בבגרות. מתוך 

משתתפים שנדחו חברתית בשנות בית הספר. מטרת הראיונות  24הראשון, רואיינו בשלב השני 

ברתית שהפכו לבוגרים הדוחים קבוצות הגורמים המבחינים בין ילדים דחויים ח אתהייתה לזהות 

 ילדים דחויים חברתית שהפכו לבוגרים המקבלים קבוצות אלה. בין מיעוט וזרים ל

השערות המחקר הכמותי אוששו ברובן ונמצא כי קיים קשר חיובי בין דחייה חברתית בשנות בית 

. זאת ועוד, נמצאו )ערבים ישראלים ויוצאי אתיופיה( הספר לבין דחייה של קבוצות מיעוט בבגרות

ובנוסף, משתנים הממתנים אותו. המשתנים המתווכים שנמצאו  ,משתנים המתווכים קשר זה

הינם: הערכה עצמית, תגובה אגרסיבית לדחייה וקשרים חברתיים עם קבוצות מיעוט. המשתנים 

זאת, לא נמצא קשר בין דחייה חברתית עם הממתנים שנמצאו הינם: מוצא, מגדר ומידת הדתיות. 

 ( בבגרות. תושבים זרים המהגרים לישראללבין דחייה של זרים )

 



באופן חיובי על עמדותיהם  המחקר האיכותני נמצאו גורמים המשפיעים בהתאם לשאלותכמו כן, 

ד, של יחידים שחוו דחייה חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות מיעוט וזרים בבגרות. זאת ועו

תוצאה באמצעות ממצאי המחקר האיכותני נחשפו שני מנגנוני השפעה שונים לדחייה החברתית: 

מנגנון התוצאה מתייחס להשפעתה הישירה של הדחייה החברתית על העמדות כלפי ותהליך. 

הדחויים בשנות בית הספר, המתקבעות בבגרות. מנגנון התהליך מתייחס לתרומתה של הדחייה 

כלפי הדחויים בבגרות דרך תהליך בו קשורים משאבי חוסן נפשי. חשיפת עמדות להחברתית 

 מנגנונים אלה אפשרה, בין היתר, להסביר את ממצאי המחקר הכמותי.

מבחינה תאורטית, ממצאי המחקר תומכים במחקרים  למחקר הנוכחי תרומה תאורטית ומעשית.

ה של קבוצות חוץ )למשל, קודמים שמצאו כי בטווח המידי הדחייה החברתית מובילה לדחיי

Nesdale et al., 2007) כמו כן, הממצאים מרחיבים ומראים שמעבר להשפעתה המידית של .

הדחייה החברתית על העמדות השליליות כלפי קבוצות חוץ, השפעתה זו של הדחייה הינה ארוכת 

טווח. המחקר הנוכחי חשוב גם לספרות התאורטית העוסקת בהתפתחותה של האישיות 

עמדות השליליות כלפי קבוצות חוץ דחויות האוטוריטרית, שכן, בנוסף לדחייה ההורית התורמת ל

יתר על כן, ממצאי המחקר האיכותני בבגרות, גם לדחייה החברתית תרומה דומה לעמדות אלה. 

עמדות כלפי קבוצות להרב ממדית של הדחייה החברתית בשנות בית הספר תרומתה חשפו את 

השונה של הדחייה לידע התאורטי העוסק בהשפעתה , ומוסיפים בכך מיעוט וזרים בבגרות

המחקר ממצאי  מבחינה מעשית,החברתית בשנות בית הספר על יחידים החווים אותה בבגרותם. 

מטרה בלסלול את הדרך לפיתוח תכניות מניעה לעבודה עם תלמידים דחויים חברתית,  יםעשוי

תלמידים אלה להפוך לבוגרים המקבלים קבוצות מיעוט  הביאולחזק גורמים העשויים ל לפתח

 זרים.ו

 

 

 

 

 


