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 תקציר   

 .  הקדמה1

רב גוני של קהילות יהודיות שחזרו למולדתן לאחר אלפיים שנות -מדינת ישראל מורכבת מפסיפס

גלות ובכללן קהילת יהודי אתיופיה. מסע שילובם בחברה הישראלית עדיין נמשך, ואחד 

בלימודי ההשכלה בבתי הספר ומהמפתחות לשיפור מעמדם הכלכלי והחברתי הוא הצלחה לימודית 

 .(2013ר המדינה, )דו"ח מבק גבוההה

מחקרים רבים בעולם מצאו כי עצם ההשתייכות לאוכלוסיית מיעוט מהווה גורם סיכון לכישלון 

במשך עשורים רבים נחקרו הסיבות לכישלון זה, אולם לאחרונה, ובעיקר דרך עדשת . לימודי

 ורמיםגהבקרב נוער בסיכון דווקא  ים(, נחקרSeligman, 2002המחקר של פסיכולוגיה חיובית )

 פעה המתרחשת כאשר תלמידים בסיכוןמוגדר כתו Academic Resilience חוסן אקדמי להצלחה.

וקרים ח .Morales, 2004)  &(Trotman  כנגד גורמי הסיכון לימודיתמבחינה בכל זאת  מצליחים

 , הקשורים לתכונות הלומד,פנימייםגורמי הגנה חוסן אקדמי: סוגי גורמי הגנה לפיתוח שני מצאו 

ברחבי העולם נעשה שימוש בפרדיגמה של "חוסן  ., הקשורים לסביבת הלומדגורמי הגנה חיצונייםו

: למשל )ראה בסיכוןאקדמי" לבחינת מצבם הלימודי של אוכלוסיות מהגרים ותלמידים אחרים 

2018a, OECD במדינת ישראל.לעת עתה (, אולם ככל הידוע מושג זה פחות מוכר 

 ים פחותהצלחה לימודית: נמצא כי נערים וגברים מצליחב הקשורלאחרונה מסתמן הבדל מגדרי 

והאקדמיה בקרב אוכלוסיות מיעוט רבות )כגון  , התיכוןת הספרמאשר נערות ונשים בלימודי בי

 ;2018דו"ח הלמ"ס, ) בקרב הקהילה האתיופית בארץ ואףאמריקנים בארה"ב( -היספניים ואפרו

ולא ) בגבריםרק במחקר הנוכחי הוחלט להתמקד  ולכן  ,(2017ינסקי ואחרים, סטרבצ'-כהאן

  .בני הקהילה האתיופית (בנשים

   . מטרת ושאלות המחקר2

הפנימיים ואת גורמי ההגנה החיצוניים שתרמו לאתר את גורמי ההגנה  האחת, .תומטרלמחקר שתי 

האתיופית, אשר סיימו בהצלחה אקדמי של גברים ישראלים בני הקהילה החוסן להתפתחות ה

בשדה גורמי הגנה מסוג שעוד לא נבדק את הימצאותם של לבחון היא  המטרתו השניי תואר ראשון.

אמנם  .: גורמי הגנה הקשורים להשתייכות הלומדים לאוכלוסיית מיעוטהמחקר של חוסן אקדמי

זו אנו  האוכלוסייאך בבחינת המחקר מתמקד בגברים אתיופים שהצליחו מבחינה לימודית, 

לכישלון לימודי  מקווים לספק ידע שיוכל לסייע בקידום לימודי של נערים אתיופים בסיכון

 .ולנשירה

 

הגנה לחוסן אקדמי בקרב גברים אתיופים שסיימו תואר הגורמי מהם שאלת המחקר הכללית היא: 

( 2לחוסן אקדמי? )הם של פנימייםהגנה הגורמי המהם  ( 1מפורט יותר: ) באופן וראשון בישראל? 

פים הגנה נוסקיימים אצלם גורמי ( האם 3לחוסן אקדמי? )שלהם  חיצונייםהגנה הגורמי המהם 

 ?, ואם כן, מהם, שלא נבחנו עד כה בספרות המחקרלהשתייכותם לאוכלוסיית מיעוטהקשורים 

 

 . שיטת המחקר3
 א
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האתיופית: מחציתם ילידי הארץ ומחציתם הנבדקים היו עשרה גברים בני הקהילה . אוכלוסייה 3.1

נחשבים כבעלי  הם. )להלן יקראו "הלומדים"( ילידי אתיופיה, כולם מסיימי תואר ראשון או יותר

חוסן אקדמי היות שהם סיימו את לימודי התואר הראשון על אף גורם הסיכון של השתייכותם 

 לאוכלוסיית מיעוט. 

 ,Grounded Theory (1967 Strauss-בגישת ה האיכותניהמחקר  מחקר זה נערך בשיטת. כלים 3.2

 &Glaser )שנעשה בו שימוש  כלי המחקר .טרתו לחקור תחום שבו קיים חוסר במחקר קודםכי מ

 . במיוחד עבור מחקר זהשחובר  ,Spradley (1979)היה ריאיון חצי מובנה עפ"י 

 

שעות. עשרת  2-4כל ראיון נערך במשך מפגש אחד או שניים, במשך . הליך וניתוח התוצאות 3.3

עמודים מודפסים. ניתוח הראיונות וקביעת גורמי  400-לכדי למעלה מ ותומללוהראיונות הוקלטו 

(. כמו כן, הניתוח הורחב ונעשה 1987) Straussההגנה התבססו על שיטת ההשוואה המתמדת של 

הצגת הממצאים צוין לגבי כל גורם הגנה בקרב כמה נבדקים (. ב1995)  שימוש בשיטתה של גרוס

כהשלמה למחקר האיכותני. תיקוף ניתוח הראיונות בשיטת  וכך נעשה גם סיכום כמותי ,הוא הופיע

 בעלי תארים מתקדמים. אקדמאים"שיפוט מומחים" התבצע ע"י שני 

 

 . ממצאי המחקר4

 ההגנה לחוסן אקדמי כדלהלן: בהתאם לשאלות המחקר וניתוח הממצאים, אותרו גורמי

)א( נקיטת : למאפייני הלומד ותכונותיוהקשורים גורמי הגנה  9נמצאו  .גורמי הגנה פנימיים 4.1

)ה( לקיחת  ,)ד( התמדה לנוכח קשיים  ,)ג( השקעת מאמץ ,)ב( מוטיבציה וכוח רצון ,יוזמה

מתוכם, )ט( אמונה דתית. -ו ,)ח( מודעות עצמית ,)ז( הכרת הטוב ,)ו( חשיבה על העתיד  ,אחריות

ד', ט'. בפרק הממצאים -(: גורמים א'n=10גורמי הגנה פנימיים נמצאו בקרב כל הנבדקים ) השיחמ

מצאותם של גורמי הגנה פנימיים ימובאים ציטוטים נבחרים של המרואיינים כדי להדגים את ה

 אלו.

  הלומד: גורמים הקשורים לסביבת נמצאו  .גורמי הגנה חיצוניים 4.2

מבוגרים ידי -עלבעיקר נתמכו על ידי דמויות רבות, לומדים נמצא כי ה: דמויות תומכות שונות)א( 

העניקו  אלו : דמויותסוגי תמיכה שונים)ב( . ורים ומורים, ובעיקר על ידי הגילם-לעומת צעירים בני

תמיכה באמצעות  (2) ,תמיכה רגשית (1)קטגוריות:  לארבעללומדים סוגי תמיכה שונים שקובצו 

ייעוץ  ידי-לתמיכה ע (4)-ו ,תמיכה ע"י ביצוע פעולות מעשיות (3)  ,דרישה להשקיע בלימודים

סוגי תמיכה ספציפיים יותר. סוג התמיכה  2-3 והכוונה. כל אחד מארבעת סוגי התמיכה האלו כללו

ה, סיפוק שהיה נפוץ ביותר מתוך הארבעה היה תמיכה רגשית, הכוללת: דרבון ועידוד להצלח

הרוב : נמצא כי שירות משמעותי בצה"ל והשתתפות במסגרות ייחודיותהשראה ודוגמה אישית. )ג( 

כגון מסלולי פיקוד, קצונה ושירות בצה"ל ( שירתו במסלולים תובעניים n=9הנבדקים ) המוחלט של

)כגון בתנועת  בצעירותם לאחר שעות הלימודים מעצימות אחרותקרבי. גם השתתפות במסגרות 

היוו גם לכן באופן אישי, ונמצאו כתומכות בלומדים ( או בתכניות מנהיגותנוער, בתכנית מיכא"ל 

 לקראת הצלחתם הלימודית.הם גורמי הגנה חיצוניים 

)סוג של גורמי הגנה שלא  גורמי הגנה הקשורים להשתייכות הלומדים לאוכלוסיית מיעוט 4.3

שולבו מראש שני נושאים  ןהריאיובשלב בניית  של חוסן אקדמי(. נבחן עד כה בספרות המחקר

( ואסטרטגיית תירבות Phinney, 1992) הקשורים למהגרים ולצאצאיהם: זהות תרבותית/אתנית

 ב
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(Berry, 1982)א(כי:  . הממצאים לימדו( ( רוב הנבדקיםn=8 הם בעלי זהות תרבותית/אתנית )

. טמעותיבאסטרטגיית התירבות מסוג שילוב ומחציתם מסוג הנוקטים  מחציתם )ב( חיובית-חזקה

יחס כלפי  )ג(בעת ניתוח הראיונות התגלו עוד שני גורמי הגנה הייחודיים לסוג זה של גורמי הגנה: 

כל המרואיינים חשו גילויי גזענות: התחושה כי לא מופנים כלפיהם גילויי גזענות כלל. למרות ש

אינם חשים גילויי  הםים כי גם כיום יש גזענות בחברה הישראלית, גילויי גזענות בצעירותם וסבור

מחצית ת: תחושת שליחו )ד(. יותר הרבה השנים האחרונות ואף שלושגזענות כלשהם כלפיהם ב

מהנבדקים חשים תחושת שליחות כלפי החברה הישראלית או כלפי הקהילה האתיופית, או כלפי 

 .שתיהן

המודל לפיתוח חוסן אקדמי שנבנה . וגילוי דפוס גברי של בקשת סיועבניית מודל לחוסן אקדמי  4.4

בעקבות הממצאים כולל שתי גרסאות: בראשונה, שלושת סוגי גורמי ההגנה מוצגים בנפרד עם 

הגנה הקשורים להשתייכות קשרי הגומלין ביניהם. בגרסה השנייה של המודל, "גורמי ה

הינם גם הם מתוך ההבנה ש, "גורמי הגנה פנימיים"תחת  ו, הוכנס" )החידוש(לאוכלוסיית מיעוט

 ניתוח קשרי הגומלין בין שלושת סוגי גורמי ההגנה, ה בעתחבויים בלומד עצמו. 

סיוע", שהיא בקשת עזרה מצד הלומדים  "דפוס גברי של בקשת  אותו כינינו תגלה ממצא נוסף

 מבלי לציין את העובדה כי הם מתקשים. מדמויות בסביבתם 

 

 . דיון ומסקנות 5

גורמי ההגנה הפנימיים שנמצאו  9-כי כל אחד מ נמצא .לחוסן אקדמי פנימייםגורמי הגנה  5.1

להיחשב  הבקרב כלל הנבדקים, יכול הנקיטת יוזמה, שהופיעעולים בקנה אחד עם ספרות המחקר. 

כמאפיין מהפכני בקרב לומדים אתיופים בארץ כיוון ששאילת שאלות ונקיטת יוזמה נחשבים 

(. נראה כי נקיטת יוזמה היא 1999כהתנהגויות לא ראויות בחברה האתיופית המסורתית )שבתאי, 

 . קריטית לא רק להצלחה בלמידה אלא גם כדי להגיע לפיתוח גורמי הגנה נוספים

נמצא כי הורים  , גם בספרות המחקרסוגי דמויותמבחינת  .לחוסן אקדמי חיצוניים גורמי הגנה 5.2

, סוגי תמיכה מבחינת . הדמויות המשמעותיות ביותר לקידום לומדים בסיכון הםומורים 

הממצאים מלמדים שאין להמעיט בחשיבותן של מילים מעודדות, וכי יש לספק לנערים מודלים 

נפוץ ומשמעותי ביותר בעיני כתמיכה של תמיכה רגשית נמצא הסוג  לחיקוי ומקורות להשראה, שכן

ביצוע פעולות מעשיות, הכוללת עזרה לימודית וכלכלית,  ל ידיהמרואיינים. דווקא התמיכה ע

נמצאה כסוג התמיכה הכי פחות נפוץ. משמעות הדבר שהענקת מלגות כספיות וסיוע לימודי בלבד, 

, נמצא כי שירות משמעותי בצה"ל מהווה גורם הגנה חיצוני שירות צבאי אין בהם דיי. מבחינת 

האקדמי, -שהשירות הצבאי אינו נוגע באופן ישיר לתחום הלימודיאף על פי לפיתוח חוסן אקדמי. 

גם התמודדויות המרואיינים בצבא סיפקו להם כלים שתרמו בעקיפין להצלחתם באקדמיה. 

עצמה אמנם לכאורה לא קשורה לפן הלימודי אך השתתפות בתנועות נוער או במסגרות מנהיגות וה

הכלים והמיומנויות שרוכשים במסגרות אלה מעצימות את המשתתף נראה שכמו בשירות הצבאי, 

 הלימודיות. ובהתמודדויותיבאופן עקיף  וכך תורם לובהן באופן אישי 

 

 

 ג
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 . הקשורים להשתייכות הלומדים לאוכלוסיית מיעוטגורמי ההגנה  5.3

קשר בין זהות תרבותית/אתנית  בספרות המחקר נמצא .חיובית-זהות תרבותית/אתנית חזקהא. 

לעודד חיזוק הזהות  רצוילכן ו לבין הערכה עצמית גבוהה, מסוגלות עצמית והצלחה לימודית

 .     בני נוער ממוצא אתיופי, בד בבד עם חיזוק הזהות הישראלית שלהם  להאתנית/תרבותית ש

מחקרים בקרב מהגרים מצאו כי שילוב של שתי התרבויות )תרבות  .ירבותאסטרטגיית ת ב.

לעומת זאת, במחקרנו רק מחצית . המוצא ותרבות הרוב( היא אסטרטגיית התירבות הטובה ביותר

דבקות  ,מהנבדקים נקטו אסטרטגיה זו, והשאר נקטו אסטרטגיית תירבות של 'היטמעות', כלומר

   .אלוות המוצא. בדיון מוצעת השערה להסברת ממצאים בתרבות הישראלית תוך נטישת תרב

(: "יוצאי אתיופיה סובלים מביטויי 21, עמוד 2016דו"ח פלמור קבע ) .גילויי גזענות יחס כלפיג. 

מהמרואיינים אינו מרגיש  אף אחדבמחקרנו נמצא כי  יחד עם זאתגזענות גלויים וסמויים ]...[". 

כי מופנים כלפיו גילויי גזענות כלשהם, אע"פ שכולם משוכנעים כי אמנם קיימת אפליה נגד 

הוא אחד מן הממצאים המשמעותיים ביותר,  זההקהילה האתיופית בארץ. לפי דעתנו, גורם הגנה 

ת לומדים אחרים כי יתכן שביכולתו להסביר מדוע לומדים אלה הצליחו להתמיד בלימודיהם לעומ

שנשרו מהלימודים. ראוי לציין שעד כה, ספרות המחקר של חוסן אקדמי מתייחסת לסוגיית 

  הגזענות מנקודת מבט של גורם סיכון בלבד.

בספרות המחקר מחו"ל לא מצאנו התייחסות לנושא השליחות כגורם  .תחושת שליחות ד.

צא כי הצורך לנפץ סטיגמות דווקא להצלחה לימודית בקרב אוכלוסיות מיעוט אלא להיפך. נמ

בארץ נוספים מכביד על הלומד מאוכלוסיית מיעוט ומהווה עבורו עול. לעומת זאת, במחקרים 

מוטיבציה להשקעה מעניק נמצא כ אמנם שעסקו בלומדים ממוצא אתיופי גורם השליחות

 . ולהצלחה לימודית

 ביניהם. מצאו הבדלים מובהקיםלא נ .הבדלים בין נבדקים ילידי אתיופיה לילידי הארץ 5.4

נערים ישראלים  עבור קהלי יעד: ארבעלבסוף פרק הדיון מוצעים תכנים לתכניות התערבות  5.5

הלומדים במסגרות עבור נערים כאלה  ,אתיופי שבסיכון לכישלון לימודי-ממוצא אתיופי ולא

 מוריהם.אף אתיופים ולומדים הורי  עבור ,בבחינת טיפול מונע רגילות

שימוש בראיון ו ,הכמות המצומצמת של הנבדקים מקובלת במחקר איכותני .מגבלות המחקר 5.6

העובדה  אולם . במחקרים בנושא חוסן אקדמימקובל  הוא בלבד ולא בכלים איכותניים נוספים גם

  כמגבלת המחקר. בלהיחשמאותו מין ומוצא של המרואיינים, יכולה  אינהכי המראיינת 

 מחקרנוכדי לתקף את תוצאות איכותני דומה  מומלץ לערוך מחקר .המשך הצעות למחקרי 5.7

ולבצע מחקר כמותי בנושא זה עם קבוצת ביקורת של לומדים אתיופים שאינם בעלי חוסן אקדמי. 

בנושא ולהעריך את תרומתן ויעילותן באמצעות מחקר לבנות ולהעביר תכניות התערבות רצוי 

גורמי חקירת דגש על תוך  אחרות בארץ ובחו"לוכלוסיות מיעוט א מומלץ לראיין. איכותני וכמותי

   ובעיקר בנושא התמודדות עם גילויי גזענות. ההגנה הקשורים להשתייכות לאוכלוסיות מיעוט,

מחקר יוכלו להוות תרומה לספרות המחקר של חוסן ה ממצאי.  תרומת המחקר וחשיבותו 5.8

באוכלוסיית מיעוט שלא נחקרה בעבר וגם עקב עיסוקו בנושאים שלא אקדמי עקב התמקדותו 

שירות צבאי משמעותי , גורמי הגנה הקשורים להשתייכות לאוכלוסיית מיעוט, כמו: ו בעברחננב

נעשו טרם הידוע, במדינת ישראל  ככל. דפוס גברי של בקשת סיועלחוסן אקדמי ו כגורם הגנה

קר זה פותח פתח לכיווני מחקר נוספים בעתיד. בנוסף, ולכן מח מחקרים בתחום החוסן האקדמי

פן מעשי זה הנו  .תכניות התערבות לבנייתלהוות בסיס יכולים  והמודלים שנבנוממצאי המחקר 

 ד
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בבית הספר גברים אתיופים נערים ושל  העלאת אחוזי ההצלחה הלימודיתחשוב ביותר, שכן 

 .לתרום לחברה הישראלית כולה אףך לשפר את מעמדם הכלכלי והחברתי וכ ובאקדמיה עשויה

 ה


