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על המחברת
ד"ר יפעת מעוז היא פסיכולוגית חברתית ,מרצה בכירה במחלקה לתקשורת
באוניברסיטה העברית בירושלי .מחקריה עוסקי בהיבטי תקשורתיי ופסיכולוגיי
של סכסוכי ויישוב ,במבנה ושינוי של עמדות פוליטיות ,בהטיות קוגנטיביות וביחסי
בי%קבוצתיי בסכסו( הישראלי%פלסטיני.

על המחקר
מחקר זה מתבסס על מודל שמטרתו לזהות ולמפות משתני פסיכולוגיי המשפיעי,
לצד משתני דמוגרפיי ואחרי ,על העדפות מדיני)ת ואסטרטגיות בסכסוכי .המחקר
מזהה גורמי העומדי ביסוד תמיכה בפתרונות פשרה ספציפיי בסכסו( הישראלי%
פלסטיני ,ומצטר* למחקרי אחרי ,המזהי גורמי פסיכולוגיי ,דמוגרפיי ואחרי
העומדי ביסוד התמיכה במדיניות מיליטנטית בסכסו( הישראלי%פלסטיני ,וביסוד
הנכונות למגע בי יהודי וערבי בישראל .זיהוי משתני פסיכולוגיי ואחרי העומדי
ביסוד ההעדפות הציבור בסכסו( מאפשר תכנו מדיניות והתערבות בתחומי אלו וכ
התמודדות יעילה יותר ע חסמי תפיסתיי ורגשיי העומדי בפני יישו מהלכי
מדיניי )כגו ההתנתקות( בסכסו(.

על המכו
בשני האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוו לסוגיות של
מדיניות .ד"ר סטיב ה' פלורסהיימר יז את ייסודו של מכו שיתרכז בסוגיות מדיניות
ארוכות טווח .מטרתו הבסיסית של המכו היא לחקור תהליכי יסודיי שיעסיקו את
קובעי המדיניות בעתיד ,לנתח את המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכי
אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה .תחומי המחקר המתנהל
במכו ה :יחסי דת ,חברה ומדינה בישראל; יהודי וערבי בישראל; ישראל ושכנותיה
הערביות; חברה ,מרחב וממשל בישראל.
חברי הוועד המנהל של המכו ה :ד"ר סטיב ה' פלורסהיימר )יו"ר( ,עו"ד י' עמיהוד
ב%פורת )סג יו"ר( ,מר דוד ברודט ,לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ,ומר הירש גודמ ,עמית
מחקר בכיר במרכז יפה ללימודי אסטרטגיי ,אוניברסיטת תל%אביב .ראש המכו הוא
פרופ' עמיר גונ ,מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלי .משנה לראש
המכו הוא פרופ' שלמה חסו מ המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלי.
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תקציר מנהלי

מטרת המחקר היא לבחו את השפעת של גורמי פסיכולוגיי ,פוליטיי ותרבותיי
על תמיכתה של האוכלוסייה היהודית בישראל בפתרונות של פשרה ע הפלסטיני.
ההשערה היא כי הגורמי הפסיכולוגיי יהיו בעלי יכולת הסבר נפרדת ,נוספת
ומשמעותית.
המחקרי בתחו הסכסוכי האתנו%לאומיי נטו להדגיש את השפעת של הגור
הפוליטי והגור התרבותי ,ולהתעל מהגור הפסיכולוגי .מחקר זה בוח את השפעת
הגור הפסיכולוגי על היבטיו השוני )התפיסתיי והרגשיי( לצד שני הגורמי אחרי.
העניי בחקר הגור הפסיכולוגי מקורו בחשיבות הנודעת לדעת הקהל בעיצוב הפתרו.
הקשיי במציאת פתרו אינ נובעי רק מהיעדר הסכמה בי הנציגי הרשמיי של
המדינות ,אלא ג מהיעדר תמיכה ציבורית שמקורה בתפיסות ובתחושות פסיכולוגיות.
המחקר בח את עמדות הציבור כלפי פתרונות הפשרה האלה:
.1

חזרה לקווי  '67וירושלי כולה תחת שליטת ישראל,

.2

חזרה לקווי  '67ושתי בירות בירושלי,

.3

חזרה לקווי  '67ופשרה בהר הבית )חלוקה בהר הבית ובעיר העתיקה(,

.4

הפרדה חד%צדדית בגדה המערבית וברצועת עזה לאור( קווי ביטחוניי.

מידת התמיכה בפתרונות הפשרה
מידת התמיכה בכל אחד מהפתרונות נבדקה על פני סול ב  6דרגות .דרגה  1מציינת אי%
הסכמה מלאה ,ודרגה  6מציינת הסכמה מלאה .הפתרו שזכה לתמיכה הגבוהה ביותר
מצד הציבור היהודי%ישראלי היה הפרדה חד%צדדית )ממוצע התמיכה  3.6על פני סול של
 6דרגות ושיעור התומכי – אלה שהשיבו די מסכי ,מסכי ומסכי מאוד – כ54%
אחוז( .הפתרו בדרגת העדיפות השנייה היה חזרה לקווי  '67וירושלי תחת שליטת
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ישראל )ממוצע התמיכה  3.5ושיעור התומכי כ 49%אחוז( .שני הפתרונות האחרי זכו
לתמיכה נמוכה ביותר :הפתרו של חזרה לקווי  '67תו( חלוקת ירושלי בא במקו
השלישי )ממוצע התמיכה  2.4ושיעור התומכי כ 25%אחוז( .ובמקו האחרו – הפתרו
של חזרה לקווי  '67ופשרה בהר הבית תו( חלוקת הר הבית והעיר העתיקה )ממוצע
התמיכה  2.4ושיעור התומכי כ 25%אחוז( .משמעות הממצאי היא כי רוב הציבור
היהודי בישראל תומ( בהיפרדות טריטוריאלית מרצועת עזה ומחלקי בגדה המערבית,
א( הוא מסויג ביחס לפתרו מקי* הכולל בתוכו חלוקה של ירושלי .ההסתייגות גוברת
כאשר על הפרק עומד הפתרו של פשרה בהר הבית ובעיר העתיקה .ממצאי אלה
מעידי על החשיבות המיוחדת שמייחס הציבור היהודי בישראל לסוגיית ירושלי.

הגורמי המשפיעי על מידת התמיכה בפתרונות השוני
המחקר בדק את השפעת הגור הפסיכולוגי על כל אחד מהפתרונות לצד השפעת של
הגורמי הפוליטי והתרבותי .הגור הפוליטי נבח לפי מידת הניציות%יוניות )על פני
סול של  7דרגות( ,והגור התרבותי נבדק לפי מידת הדתיות )על פני סול של 4
דרגות( .ממצאי המחקר מורי כי הגור הפוליטי הוא בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על
נכונות להגיע לפשרה בכל הפתרונות המוצעי ,ולאחריו באי הגור התרבותי והגור
הפסיכולוגי .עצמת ההשפעה של הגור הפסיכולוגי היא משמעותית ומובהקת ,על א*
שהיא נמוכה בהשוואה לגור הפוליטי.

השפעת הגור הפסיכולוגי
במישור הפסיכולוגי נבחנה ההשפעה של תפיסות ושל רגשות על התמיכה בארבעת
הפתרונות .בתחו התפיסות נבחנה ההשפעה של תפיסת האיו הקולקטיבי הנשקפת
ליהודי מהפלסטיני בעזרת שאלות הבוחנות ,למשל ,באיזו מידה ,לדעת המשיב ,נית
לתת אמו בפלסטיני ,באיזו מידה הפלסטיני שונאי יהודי ,ועד כמה חושש המשיב
כי הפלסטיני רוצי להשמיד את ישראל .בתחו הרגשות נבחנה ההשפעה של רגשות
אישיי כמו פחד אישי מהפלסטיני ,עוינות וסימפתיה כלפי הפלסטיני .עוצמת
התפיסות והרגשות נבדקה על פני סול בי  6דרגות ,כאשר דרגה  1מציינת אי הסכמה
ודרגה  6הסכמה מלאה.
הממצאי מראי כי מבי המשתני הפסיכולוגיי השוני ,תפיסת האיו הקולקטיבי
הנשק* מהפלסטיני ותחושת סימפתיה כלפי הפלסטיני ה המנבאי הטובי ביותר
של התמיכה בפתרונות פשרה .ככל שגדלה תחושת האיו הקולקטיבי מצד הפלסטיני
8

יורדת מידת התמיכה בפשרה ,ומנגד ככל שעולה הסימפתיה כלפי הפלסטיני גדלה מידת
התמיכה בפשרה .בפתרו המצרפי )המבוסס על ממוצעי הדירוגי של ארבעת הפתרונות(
וכ בפתרונות של ירושלי כולה בשליטה ישראלית ושתי בירות בירושלי עצמת הניבוי
של תחושת האיו גדולה מזו של סימפתיה כלפי הפלסטיני .בפתרו של פשרה בהר
הבית ובפתרו של הפרדה חד%צדדית עצמת הניבוי של תחושת הסימפתיה גבוהה מזו של
תפיסת האיו הקולקטיבי .תחושות הפחד האישי מהפלסטיני לא מילאו כל תפקיד
משמעותי בניבוי התמיכה בפתרונות השוני.
בכל הפתרונות חוזר אותו דפוס ניבוי הכולל אות גורמי פסיכולוגיי )תפיסת איו
קולקטיבי ותחושת סימפתיה( ,גור פוליטי )ניציות%יוניות( וגור תרבותי )מידת דתיות(.
ע זאת קיימי  ,הבדלי בדפוס הניבוי בי הפתרונות .בפתרונות של פשרה בהר הבית
והפרדה חד%צדדית ,כושר הניבוי של כל משתנה בנפרד ושל כל המשתני ביחד נמו(
במידה ניכרת בהשוואה לפתרונות המתייחסי לירושלי בשליטת ישראל ולירושלי
מחולקת .ייתכ שהדבר נובע מכ( שרוב הציבור מסתייג מהפתרו של פשרה בהר הבית
ותומ( בפתרו של הפרדה חד%צדדית .כתוצאה מכ( נית למצוא בי המסתייגי מפשרה
בהר הבית ובי התומכי בהפרדה חד%צדדית פרטי בעלי מאפייני שוני :מי שחשי
תחושת איו גבוהה ומי שחשי תחושת איו נמוכה ,יוני וניצי ,דתיי וחילוני.
במילי אחרות ,ההסתייגות משני הפתרונות הללו והתמיכה בה חוצה מחנות ,ולכ
יכולת ההסבר של כל אחד מהגורמי המבחיני בי המחנות נמוכה.

המלצות לקובעי מדיניות
זהירות בהצגת פתרונות הנוגעי לחלוקת ירושלי .לנוכח ההתנגדות הרחבה והחזקה
לחלוקת ירושלי של חלקי בציבור היהודי ,יש להתייחס בזהירות להצגת פתרונות
הכוללי ויתור על הריבונות בירושלי או נוגעי לפשרה במקומות הקדושי.
אפשרות להמש( המהל( החד%צדדי בגדה .לנוכח התמיכה הרחבה של הציבור היהודי,
נראה כי נית לייש את ההיפרדות החד%צדדית ,וייתכ שאפשר להחילה לא רק על
רצועת עזה ,אלא ג על חלקי נוספי בגדה.
חשיבות הגור הפסיכולוגי .קובעי מדיניות המעונייני בגיוס הציבור לתמיכה בפתרו
של פשרה צריכי להיות מודעי לחשיבותו של הגור הפסיכולוגי ולהשפעתו על מידת
התמיכה בפתרונות פשרה .אמנ הגור הפוליטי הוא הגור הראשו במעלה בניבוי
הנכונות לפשרה ,אול לגור הפסיכולוגי יש השפעה עצמאית ומשמעותית.
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ההתערבות בתחו הפסיכולוגי .מומל 3כי קובעי המדיניות המבקשי להביא לשינוי
בעמדות הפסיכולוגיות של הציבור יפעלו בשני מישורי:
א.

לפעול לצמצו תפיסת האיו הקולקטיבי בדר( של הבניה מחדש של דימויו של
הסכסו( ,אופיו וצביונו.

ב.

להגביר את תחושת הסימפתיה כלפי הצד השני על ידי שיפור היחסי בי
הקבוצות ועל ידי התערבות שמיועדת לעורר רגשות חיוביי .חיזוק תחושת
הסימפתיה חשוב במיוחד כאשר על הפרק עומדי פתרונות בעייתיי
שההתנגדות לה רבה.

השילוב בי שתי הפעולות חיוני ,מכיוו שצמצו תפיסת האיו הקולקטיבי והגברת
תחושת הסימפתיה פועלי כל אחד בנפרד להפחתת ההתנגדות לפתרונות לסכסו(.
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מבוא

אחד המאפייני של העיד שלאחר המלחמה הקרה הוא סכסוכי אתנו%פוליטיי .המחיר
שה גובי הוא גבוה מאוד :נזקי כלכלי כבדי ,הרס של תשתיות חיוניות ,פגיעה
בחיי אד ובמרקמי חברתיי ותרבותיי ) .(Ross & Rothman, 1999בשנת  2001בלבד
נמנו בעול שלושי וארבעה סכסוכי מזויני ,שבכל אחד מה מתו אל* איש לפחות.
כ 40%%מהסכסוכי האלה נמשכי עשר שני ויותר ,וכ 25%%מה נמשכי יותר
מעשרי וחמש שני .בסכסוכי מסוימי ,כמו הסכסוכי בצפו אירלנד ובקפריסי
והסכסו( הישראלי %פלסטיני ,שבו מתמקד במאמר זה ,נמשכת היריבות יותר ממאה שנה.
הסכסו( הישראלי%פלסטיני הוא סכסו( עיקש וקשה לפתרו .זהו סכסו( אינטנסיבי על
משאבי חיוניי לשני הצדדי ,והוא נוגע בסוגיות של זהות ,כוח וצדק .הסכסו( הוא
מורכב וטראומטי ,ואינו נענה לניסיונות הרציניי ביותר לפתרונו ).(Coleman, 2003
בעשורי האחרוני מקדישי חוקרי תשומת לב רבה לדרכי שבה נית לנהל וליישב
סכסוכי אתנו%פוליטיי .מרכיב חשוב ביישוב סכסוכי הוא מציאת פתרו של פשרה,
שהצדדי יכולי להסכי לה ,אול לעתי קרובות לא נית להגיע לפתרו כזה
בסכסוכי לאומיי עיקשי .בשני הרבות של הסכסו( הישראלי%פלסטיני ,למשל,
הוצעו ונדונו פתרונות והסכמי שוני ,שלא מומשו ולא הובילו ליישוב הסכסו( .ג
הסכ אוסלו ,שנחת בספטמבר  ,1993לא הצליח להוביל לפיוס וליישוב הסכסו( למרות
האופטימיות הרבה שעורר בחלקי גדולי מהציבור הישראלי והפלסטיני .באוקטובר
 ,2000לאחר כישלו הדיוני בקמפ דיוויד ,נפסק התהלי( הפוליטי שהחל ע חתימת
ההסכ ,והאלימות שבה ופרצה.
הקושי להגיע לפתרו מוסכ על שני הצדדי בסכסו( ומימושו של פתרו כזה אינ
נובעי רק מחוסר הסכמה בי הנציגי הרשמיי של הצדדי למשא ומת .קשיי אלה
קשורי ג להיעדר של תמיכה ציבורית משני הצדדי בפתרונות הדורשי ויתורי כלפי
הצד האחר ,כפי שנית לראות בבירור מהסכ אוסלו.
חוקרי העוסקי בקבלת החלטות ברמה מדינית מתייחסי לדעת הקהל כאל גור
חשוב המשפיע על החלטות מדיניות .במדינות דמוקרטיות מהוות עמדות ואמונות
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של אזרחי חלק מהסביבה החברתית%ציבורית המשפיעה על החלטות ממשלתיות
) .(Naveh, 1998דוגמה ברורה להשפעה כזו נית לראות בחלקי גדולי מהחברה
היהודית%ישראלית המתנגדי לוויתורי לפלסטיני .התנגדות זו משפיעה על יכולת
של קובעי מדיניות לדו בפתרונות הכוללי ויתורי כאלה וליישמ )יוכטמ%יער ,הרמ
ונדלר .(1996 ,בשל חשיבותה של דעת הקהל בתהליכי יישוב סכסוכי יש להבי את
הגורמי המשפיעי על עמדות ציבוריות כלפי פשרה .מטרתו של מחקר זה היא לבדוק
גורמי אלו בהקשר של הסכסו( הישראלי%פלסטיני.
רוב המחקרי שבדקו את עמדות הציבור כלפי פתרונות לסכסו( התרכזו בעיקר בשני
סוגי גורמי המשפיעי על עמדות אלו :גורמי פוליטיי ,כגו עמדות ניציות או יוניות
וגורמי תרבותיי ,כגו רמת הדתיות .תשומת לב מועטה בלבד הוקדשה להשפעת של
משתני פסיכולוגיי על תמיכה בפתרונות פשרה .זאת ועוד :עד כה לא נערכה בדיקה
מקיפה ושיטתית של גורמי ההשפעה השוני ,ביניה ג המשתני הפסיכולוגיי ,זה
לצד זה ומידת השפעת על עמדות כלפי פתרונות של פשרה .מחקר זה בודק את
השפעת של שלושת סוגי גורמי אלו על תמיכה בפתרונות פשרה בסכסו( הישראלי%
פלסטיני ,תו( התמקדות במשתני הפסיכולוגיי.
ניתוח ראשוני של נתוני מחקר זה מלמד כי לכל אחד משלושת הגורמי השפעה עצמאית
על מידת התמיכה בפתרונות פשרה בסכסו( .כצפוי ,נמצא כי עמדות פוליטיות – יוניות
או ניציות – משפיעות במידה הרבה ביותר על התמיכה בפתרונות פשרה ,אבל ג רמת
האמונה הדתית ומשתני פסיכולוגיי מסוימי משפיעי השפעה עצמאית ומשמעותית
על תמיכה זו .הגור הפוליטי של יוניות%ניציות מסביר  34%מהשונות של דירוגי תמיכה
בפתרונות פשרה ,הגור התרבותי של מידת הדתיות מוסי* להסבר תוספת מובהקת
של  ,4%והמשתני הפסיכולוגיי מוסיפי תוספת מובהקת של  4%נוספי לניבוי
התמיכה בפתרונות הפשרה.
בשלב הראשו של המחקר נבדקה באופ נפרד השפעת של משתני פסיכולוגיי
שוני :משתני תפיסתיי ומשתני רגשיי .בשלב השני נבדקה ג מידת ההשפעה של
הגורמי האחרי :עמדות פוליטיות ורמת האמונה הדתית על התמיכה בפתרונות של
פשרה.
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השפעת של גורמי פסיכולוגיי על תמיכה בפתרונות של פשרה

מחקר זה בוח את השפעת של שני סוגי משתני פסיכולוגיי מרכזיי על עמדות כלפי
פשרה :משתני תפיסתיי%קוגניטיביי ומשתני רגשיי .הספרות המדעית מגדירה
אות כגורמי מרכזיי בהתנהגות וביישוב סכסוכי .שני סוגי המשתני נבדקי
כמנבאי תמיכה של יהודי%ישראלי בפתרונות הכוללי פשרה ע הפלסטיני.

משתני תפיסתיי%קוגניטיביי :תפיסות ,הטיות תפיסה והנכונות להתפשר
מחקרי רבי ,הבודקי משתני פסיכולוגיי המשפיעי על תמיכה בפתרונות של
פשרה בכלל ,ומחקרי העוסקי בנושא זה בהקשר של הסכסו( הישראלי%ערבי בפרט,
התמקדו בתפיסות ובהטיות תפיסתיות של הצדדי .המחקרי עוסקי בשלושה
תחומי עיקריי:
•

הטיות תפיסתיות בהערכת פשרות בסכסו(,

•

תפיסת הסכסו( כמשחק סכו אפס) ,כלומר ,כאשר אחד הצדדי מרוויח,
האחר בהכרח מפסיד(.

•

תפיסת היריב כאיו קולקטיבי.

מחקר זה מתמקד בהשפעת תפיסת היריב כאיו קולקטיבי על הנכונות להתפשר .נתחיל
בסקירת שני התחומי האחרי שבה תפיסות והטיות תפיסה משפיעות על נכונות
להתפשר.

הטיות תפיסתיות בהערכת פשרות
אחד המחקרי הראשוני והבולטי בתחו זה של הטיות תפיסתיות בהערכת פשרות
התבסס על ראיונות ע נציגי אליטות של הצדדי בסכסו( הישראלי%ערבי ) Heradstveit,

 .(1981מחקר זה מצביע על נטיית של שני הצדדי לראות את הצעות הפתרו ואת
הפשרות האפשריות במונחי רווח והפסד שוני לחלוטי :כל צד תופס את ההצעות
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שהוא מציע כפתרונות אינטגרטיביי ,ששני הצדדי ייהנו מה ,בעוד שהצעות הצד השני
נתפסות כפתרו שהוא רווח לצד השני והפסד לראשו .לדוגמה ,מרואייני ערבי תפסו
את החזרת השטחי על ידי ישראל כפתרו שג הצד הערבי וג הצד הישראלי ירוויחו
ממנו ,מכיוו שההחזקה בשטחי בידי ישראל היא קשה ובעייתית .בצד הישראלי נתפס
פתרו זה כרווח לערבי וכוויתור והפסד ישראלי הדורש פיצוי.
דוגמה נוספת להטיות תפיסתיות היא ההכרה של מדינות ערב במדינת ישראל.
המרואייני הישראלי ראו אותה כטובה לשני הצדדי ,מכיוו שהיא תביא שלו
ותשחרר משאבי לטיפול בבעיות חיוניות אחרות .הערבי ראו בהכרה זו ויתור גדול של
העול הערבי ורווח לישראל.

הטיית ההפחתה התגובתית
סדרת מחקרי הנערכת באוניברסיטת סטנפורד ,על ידי לי רוס ועמיתיו היא אחד
הניסיונות הבולטי בתקופה האחרונה לחקור באופ שיטתי הטיות בהערכת פשרות.
מחקרי אלו עוסקי במחסומי פסיכולוגיי לפתרו סכסוכי ,מחסומי הנובעי
מהבניה מוטה של מידע בסכסו( .ההטיה התפיסתית המרכזית שבה עוסקי החוקרי
היא הטיית ההערכה של ההפחתה התגובתית –  .Reactive Devaluationעל פי הטיה זו
) ,(Ross, 1995; Stillinger & Ross, 1991יש לצדדי בסכסו( נטייה בסיסית להפחית בערכ
של פשרות מוצעות ,כ( שעצ העובדה שפשרה הוצעה על ידי היריב גורמת להפחתה
בהערכתה על ידי הצד המקבל .ההטיה של ההפחתה התגובתית יכולה להוות מחסו
חמור בפני פתרו סכסוכי ולתרו לתהלי( מעגלי של התגברות העוינות וחוסר האמו
בי שני הצדדי ).(Ross, 1995
עדות לתופעה זו נמצאה במספר מחקרי שדה ובמחקרי מעבדה ) & Ross, 1995; Stillinger

 .(Ross, 1991המחקר הראשו נער( בקרב תושבי פאלו%אלטו ,קליפורניה ,בתקופת
המלחמה הקרה בי ארצות%הברית לברית%המועצות .המחקר בדק באמצעות משאל רחוב
את עמדותיה של תושבי פאלו%אלטו לגבי פירוק חימוש אפשרי על ידי שתי המעצמות.
המשיבי התבקשו להערי( הצעת תכנית לפירוק חימוש גרעיני ,שהמראיי ייחס לברית%
המועצות ,לארצות%הברית ,או לצד שלישי ניטרלי ,בהתא לתנאי הניסוי .כפי ששיערו
החוקרי ,נמצא כי כאשר התכנית יוחסה לנשיא ברית%המועצות דאז ,מיכאיל גורבצ'וב,
היא הוערכה כהצעה שלילית לארצות%הברית .כאשר יוחסה אותה הצעה לצד שלישי
ניטרלי היא נתפסה כטובה באופ בינוני .ההצעה נתפסה כחיובית יותר כאשר יוחסה
לנשיא ארצות%הברית דאז ,רונלד רייג.
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עדות נוספת לתופעה של ההפחתה תגובתית מצאו אות חוקרי בהקשר למחלוקת בי
הנהלת אוניברסיטת סטנפורד לבי קבוצות וארגוני סטודנטי בקמפוס בתקופת
האפרטהייד בדרו אפריקה .מחלוקת זו נסבה סביב השקעותיה של האוניברסיטה
במניות של חברות המנהלות עסקי בדרו אפריקה .חלק גדול מהסטודנטי דרש
שהאוניברסיטה תפסיק לחלוטי את השקעותיה במניות של חברות אלה .בסקר שערכו
החוקרי בקמפוס התבקשו הסטודנטי להערי( שתי הצעות פשרה של האוניברסיטה
בנושא :לפי ההצעה הראשונה ,תפסיק האוניברסיטה באופ מידי חלק מהשקעותיה
בדרו אפריקה .לפי ההצעה השנייה ,תחכה האוניברסיטה תקופה מסוימת ,ולאחריה
תפסיק את כל השקעותיה בדרו אפריקה )אלא א ממשלת דרו אפריקה תנקוט
במהל( תקופה זו צעדי לשינוי שיטת האפרטהייד(.
כאשר שתי ההצעות הוצגו כשתי אלטרנטיבות אפשריות ,ה הוערכו כמשמעותיות
ואפקטיביות במידה שווה .אול כאשר נמסר לסטודנטי כי האוניברסיטה כבר אימצה
את אחת ההצעות ,והיא עומדת להוציאה לפועל ,דורגה הצעה זו כהצעה פחות
משמעותית ופחות אפקטיבית מהשנייה.
סדרת מחקרי אחרת בדקה הטיה תפיסתית זו – הפחתה בער( פשרה המוצעת על ידי
היריב – ג בהקשר של הסכסו( הישראלי%פלסטיני ).(Maoz, Ward, Katz & Ross, 2002
משיבי יהודי%ישראלי קראו הצעות פשרה אותנטיות שנלקחו מהמשא ומת בי
הצדדי והתבקשו להערי( אות על פני סולמות שוני .נמצא כי אותה הצעת פשרה
בדיוק ,שהוצגה כהצעתה של המשלחת הישראלית למשא ומת ,הוערכה כיותר פרו%
ישראלית וכפתרו הוג וטוב יותר לסכסו( מאשר כאשר יוחסה למשלחת הפלסטינית.
ע זאת יש לציי כי רק משיבי בעלי עמדות יוניות הפגינו הטיה כזו .משיבי ניציי
העריכו את הפשרה באופ שלילי ,בי א הוצגה כהצעה ישראלית ,ובי א הוצגה
כהצעה של הפלסטיני .מחקר אחר ) (Maoz, 1999מצא כי ג פשרה אשר הוצגה כהצעת
הממשל האמריקני נתפסה על ידי משיבי יהודי%ישראלי באופ חיובי יותר מאשר
אותה הצעת פשרה אשר הוצגה כהצעת הרשות הפלסטינית .ג כא נמצאה הטיה זו
אצל משיבי בעלי עמדות יוניות ,ולא אצל בעלי עמדות ניציות.

תפיסת הסכסו( כמשחק סכו אפס והנכונות להתפשר
תפיסה או הטיה תפיסתית אחרת ,האופיינית למצבי סכסו( ומשא ומת ומונעת הגעה
לפתרונות מוסכמי ,היא תפיסת הסכסו( כ"משחק סכו%אפס " .תפיסה זו רואה את
הצדדי בסכסו( כבעלי אינטרסי מנוגדי לחלוטי :מה שטוב לצד אחד בסכסו(,
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בהכרח רע לאחר .על פי תפיסה זו ,כל צד יכול להרוויח רק א האחר מפסיד ,ואי
כל אפשרות להגיע להסכ אשר יביא תועלת לשני הצדדי ) Bazerman & Neale, 1992:
 .(16-22; Thompson, 1995תפיסת משחק סכו אפס יכולה להשפיע במידה רבה על הנטייה
להסכי ע פתרונות של פשרה במשא ומת בסכסו( .בהקשר של הסכסו( הישראלי%
פלסטיני ,נמצא כי יהודי%ישראלי ,אשר תפסו את הסכסו( במידה גבוהה כמשחק סכו
אפס ,הראו נטייה נמוכה יותר להתפשר ע הפלסטיני ).(Maoz & McCauley, in press

תפיסת האיו הממשי והנכונות לפשרה
מחקר זה מתמקד בתפיסה אופיינית נוספת לצדדי בסכסו( :הצד האחד בסכסו( תופס
את השני כאיו ממשי על האינטרסי ,על המשאבי ,על איכות החיי או על עצ
קיומו .תפיסה זו יכולה להשפיע במידה רבה על הנכונות להתפשר ) Gordon & Arian,
 .(2001חקר היחסי הבינלאומיי בעשורי האחרוני מתמקד בתפיסות של כוח
ואיו .אחת הגישות המרכזיות בתחו זה היא הגישה הריאליסטית ) ;Schelling, 1996
 .(Jervis, 1976; Waltz, 1979ההנחה הבסיסית של גישה זו היא כי מדינות פועלות בסביבה
אנרכית ולא ודאית ,שההישרדות בה תלויה בכוח הצבאי העומד לרשותה של כל מדינה
מול המדינות המתחרות .במצב כזה הערכת הכוונות של מדינות אחרות קשה ומועדת
לטעויות .הערכת כוח של מדינות אחרות היא אובייקטיבית ואמינה יותר .מסיבה זו
נוטה הערכת האיו להפו( להערכת העצמה ,והתחזקות צבאית של מדינה אחת נוטה
להתפרש כגידול באיו על ביטחונה של מדינה אחרת.
ג את הפלסטיני ואת הישראלי נית לראות כנתוני בעימות אנרכי המאופיי
בתפיסות של איו ריאליסטי גובר מצד היריב .במצב כזה מהווה תפיסת כל צד את
האחר כמאיי על קיומו ועל ביטחונו חס לנכונות הצדדי לפשרה ) ;Bar-Tal, 2001
.(Gordon & Arian, 2001
מחקר זה בודק עד כמה משפיעה התפיסה של איו פלסטיני ,קולקטיבי ממשי – איו
ממשי על הקבוצה או הקולקטיב אשר אליה משתיי( הפרט – על נכונות של יהודי%
ישראלי לתמו( בפתרונות של פשרה .במחקר שאלות מספר ,הבודקות היבטי שוני
של תפיסת האיו הפלסטיני ,בכלל שאלות על מידת האמו שנית ,לדעת המשיב ,לתת
בפלסטיני ,על המוטיבציה של הפלסטיני להשמיד את מדינת ישראל ועל מידת
השנאה של פלסטיני ליהודי .המחקר מנבא כי ככל שתפיסת האיו הפלסטיני תהיה
גבוהה יותר ,תהיה נכונות של יהודי%ישראלי להתפשר נמוכה יותר.
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גורמי רגשיי – עוינות ,פחד וסימפתיה – והנכונות להתפשר
לצד גורמי קוגניטיביי%תפיסתיי ,המשפיעי על גישת של אנשי לסכסוכי
ולפתרונ ,יש חשיבות ג לגורמי רגשיי .גישות פסיכולוגיות עדכניות מצביעות על
מרכזיות של גורמי רגשיי בהבנת סכסוכי ויחסי בי קבוצתיי ) ;Bar-On, 1997
 .(Bar-Tal, 2001; Mackie, Devos & Smith, 2000; Staub, 1993; 1996; 2000גישות אלה
מתארות אי( רגשות שליליי כמו שנאה וכעס כלפי הצד השני יכולי ללבות את
הסכסו( ולעכב את פתרונו ) .(Bar-On, 1997; Staub, 1990; 2000ג לפחד מקו מרכזי
בהתנגדות לפיוס ולשיתו* פעולה ע הצד השני ) Bar-Tal, 2001; Jarymowicz & Bar-Tal,
 .(2002לעומת זאת יכולי רגשות חיוביי ,כמו סימפתיה והבנה כלפי הצד השני לקד
פיוס ויישוב סכסוכיKelman, 1998, 1999; Steinberg & Bar-On, 2002; Staub, 1993, ) .
.(1996, 2000
מחקרי רבי עוסקי בהשפעת של רגשות של צדדי בסכסו( על פיוס ועל פתרו
סכסוכי ,א( נדירי ה המחקרי השיטתיי הבודקי באופ ישיר את הקשר בי
רגשות כלפי הצד השני לבי תמיכה בפתרונות פוליטיי ספציפיי בסכסו( מתמש(.
יוצאי דופ במידה מסוימת ה מחקריה של דניאל בר%טל ועמיתיו ) ;Bar-Tal, 2001
 (Jarymowicz & Bar-Tal, 2002הבודקי את הקשר בי רגשות כמו פחד ותקווה בסכסו(
הישראלי%פלסטיני לבי נטיית של יהודי%ישראלי לזהות את עצמ כניצי או כיוני.
ממצאי מחקרי אלו מראי כי אנשי שהביעו פחות פחד ויותר תקווה נוטי יותר
לזהות עצמ כיוני.
במחקר זה נבדק הקשר בי רגשות כלפי פלסטיני לבי תמיכה בפתרונות פשרה
ספציפיי .במילי אחרות ,נבחנת היכולת לנבא את מידת התמיכה בפתרונות של פשרה
על פי טיב הרגש כלפי הפלסטיני .המחקר כולל שאלות לגבי רגשות שליליי :עוינות,
כעס ושנאה כלפי פלסטיני ופחד אישי מפני פלסטיני ושאלות לגבי רגשות חיוביי:
סימפתיה ,הבנה וחיבה כלפי פלסטיני.
ניבאנו ,כי רגשות חיוביי של הבנה וסימפתיה כלפי פלסטיני יהיו קשורי לנכונות
רבה יותר לפשרה ,ורגשות שליליי של כעס ,שנאה ופחד יהיו קשורי לנכונות נמוכה
יותר להתפשר.
מחקרי קודמי מראי כי למרות הקשר בי תפיסת האיו הקולקטיבי של היריב לבי
רגשות כמו פחד ,שנאה או אהדה כלפיו מהווה כל אחד מהמשתני הללו גור עצמאי,
המבטא את ההתייחסות ליריב באופ נפרד ) .(Maoz & McCauley, 2004לפיכ( אנו
משערי כי למשתני רגשיי ,כמו סימפתיה ,עוינות ,או פחד אישי יהיה כוח ניבוי
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עצמאי ,כלומר שה ינבאו את מידת התמיכה בפשרה מעבר ובנפרד מהמשתנה
הקוגניטיבי%תפיסתי ,תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי ,הנבדקת במחקר זה.
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סקירת המחקר :משתני מנבאי ומשתני מנובאי

כאמור ,מטרתו של מחקר זה היא לזהות גורמי פסיכולוגיי הקשורי לתמיכת של
יהודי%ישראלי בפתרונות של פשרה בסכסו( ע הפלסטיני .מדדי הקריטריו שלנו –
המשתני שמנבא המחקר – מתייחסי לעמדות כלפי מספר פתרונות ספציפיי
המקובלי כאופציות ליישוב הסכסו( .פתרונות אלו נוגעי כול להסדר זה או אחר של
שתי מדינות :ישראלית ופלסטינית .ע המשתני המנבאי תמיכה בפשרה מנינו מדדי
לתפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי ומדדי לתגובות רגשיות של עוינות ,פחד
ואמפתיה כלפי פלסטיני.

גורמי שאינ פסיכולוגיי המנבאי תמיכה בפשרה
על מנת לקבל תמונה מלאה יותר על מידת השפעת של משתני פסיכולוגיי על
תמיכה בפתרונות פשרה יש לבדוק ג את מקומ של משתני אלו ביחס לגורמי
אחרי ,שאינ פסיכולוגיי .לפיכ( נכללי במחקר זה ג שני גורמי נוספי ,לא
פסיכולוגיי ,השכיחי מאוד בסקרי של עמדות פוליטיות בישראל:
 .1הגור הפוליטי – מידת יוניות%ניציות,
 .2הגור התרבותי – רמת הדתיות.
סקרי ומחקרי שנערכו בעבר בישראל מצאו כי גורמי אלו קשורי במידה רבה
לעמדות כלפי פשרה בסכסו( ,אול לא נעשתה בדיקה שיטתית של מידת הניבוי של
גורמי אלו לצד משתני פסיכולוגיי.

מדד הניציות%יוניות
מדד היוניות%ניציות מופיע במחקרי רבי העוסקי בעמדות פוליטיות בישראל
) .(Bar-Tal, Raviv & Freund, 1994; Shamir & Shamir, 2000כוחו הסטטיסטי של מדד זה
ברור :הדירוגי השוני על גביו נמצאי במתא גבוה ע תמיכה בפתרונות שוני של
פשרה בסכסו( ).(Maoz, 1999; Maoz, Ward, Katz & Ross, 2002; Shamir & Shamir, 2000
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לפיכ( כלל המחקר שלנו בנוס* למנבאי הפסיכולוגיי ג מדד של יוניות%ניציות :פריט
המבקש מהמשיבי למק את עצמ על פני הרצ* ש בי נ 3ליונה בהתייחס לעמדותיה
בסכסו(.

רמת הדתיות
משתנה נוס* המשפיע על מידת הנכונות להתפשר בסכסו( הישראלי%פלסטיני הוא רמת
הדתיות .רמת דתיות גבוהה קשורה לנכונות נמוכה יותר להתפשר )יוכטמ%יער והרמ,
 ,(1997לפיכ( כללנו במחקר הנוכחי מדד לרמת הדתיות ,הנע מחרדי לדתי ולחילוני.
מחקר זה היא בוח כיצד עמדות פוליטיות ותפיסות ורגשות לצד יכולות לסייע בהבנת
ההבדלי בתמיכה בפתרונות פשרה ע הפלסטיני בקרב יהודי%ישראלי .אנו
משערי כי לצד המשתני הלא%פסיכולוגיי יראו המשתני הפסיכולוגיי יכולת ניבוי
נפרדת ,נוספת ומשמעותית.
מחקר קוד ) (Maoz & McCauley, in pressבדק גורמי המנבאי דירוגי של יהודי%
ישראלי על גבי מדד כולל של נכונות להתפשר ,מבלי להתייחס לפתרונות ספציפיי
ולהבדלי ביניה .המחקר הנוכחי מניח כי כדי להבחי בהבדלי בבסיס הפסיכולוגי,
הפוליטי ,התרבותי%דתי והדמוגרפי של תמיכה בפתרונות בעלי אופי שונה יש לזהות את
הגורמי הפסיכולוגיי והלא פסיכולוגיי העומדי ביסוד התמיכה בפתרונות פשרה
ספציפיי וקונקרטיי.
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שיטה

ביולי  2002ער( מכו המחקר "דח* " ראיונות טלפוניי בקרב מדג מייצג של  550בוגרי
יהודי%ישראלי .השאלו נוסח בעברית וכלל שתי סדרות פריטי :סדרת פריטי אחת
נועדה למדוד את עמדותיה של המרואייני כלפי מגוו פתרונות לסכסו( הישראלי%
פלסטיני .סדרת פריטי נוספת נועדה להערי( את תפיסותיה ואת רגשותיה של
המרואייני כלפי פלסטיני .בנוס* לכ( נאס* מידע דמוגרפי .השאלו כלל את המדדי
הבאי :שאלות לגבי תפיסות ורגשות כלפי פלסטיני ,שאלות הבודקות עמדות כלפי
פתרונות שוני בסכסו( ,שאלה לגבי עמדות פוליטיות – יוניות%ניציות ,שאלה לגבי מידת
הדתיות ושאלות לגבי מאפייני דמוגרפיי.

עמדות כלפי פתרונות של פשרה לסכסו( הישראלי%פלסטיני
העמדות כלפי פתרונות של פשרה לסכסו( הישראלי%פלסטיני הוערכו באמצעות דירוג של
ארבעה פתרונות ,אשר כל אחד מה תואר בפני המרואייני בקצרה .המרואייני
התבקשו לדרג את מידת הסכמת לכל פתרו על פני סול דו%קוטבי ב שישה שלבי,
הנע בי "לא מסכי לחלוטי " ) (1לבי "מסכי לחלוטי " ) .(6כל הפתרונות כללו הסדר
של שתי מדינות או מעי שתי מדינות לשני העמי – הקמת מדינה פלסטינית לצד
מדינת ישראל היהודית.

להל פירוט ארבעת הפתרונות:
א.

חזרה לקווי  – 1967ירושלי תחת שליטה ישראלית" .במסגרת הסכ שלו תיסוג
ישראל מהשטחי לקווי  ,1967ע תיקוני גבול על פי צורכי הביטחו של מדינת
ישראל .ירושלי כולה תישאר תחת שליטת ישראל ,תוק מדינה פלסטינית,
והפלסטיני יתחייבו למנוע פעולות טרור נגד ישראלי".

ב.

חזרה לקווי  – 1967שתי בירות בירושלי" .ישראל תיסוג מהשטחי לקווי ,1967
ע תיקוני גבול על פי צורכי הביטחו של מדינת ישראל .תוק מדינה פלסטינית,
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ובירושלי יהיו שתי בירות :בירה ישראלית בחלקה המערבי ובירה פלסטינית
בחלקה המזרחי .הפלסטיני יתחייבו למנוע פעולות טרור נגד ישראלי".
ג.

פשרה בהר הבית" .במסגרת הסכ שלו מלא ע הפלסטיני תינת לפלסטיני
ריבונות מלאה על חלקי מהר הבית ומהעיר העתיקה בירושלי )להוציא הרובע
היהודי והכותל המערבי( .הפלסטיני יתחייבו למנוע פעולות טרור נגד ישראלי".

ד.

הפרדה חד%צדדית" .נסיגה חד%צדדית של ישראל מהשטחי בגדה המערבית ובעזה
לאור( קווי ביטחוניי .שלושה גושי מרכזיי של התנחלויות יישארו תחת
שליטת ישראל :גוש עציו ,אזור ירושלי ואזור אריאל .בקעת הירד תישאר א*
היא תחת שליטה ביטחונית ישראלית .תוק גדר הפרדה שתמנע מעבר לא מבוקר
מהשטחי לישראל .התנחלויות מבודדות יפונו או יועתקו לגושי התנחלויות".

מדד כללי של תמיכה בפתרונות הפשרה
כאמור ,על בסיס ארבעת הפריטי הללו נבנה מדד כללי של תמיכה בפתרונות הפשרה אשר
דירוגיו נעי בי  1ל .6%מדד זה הורכב מממוצע הדירוגי של כל משיב לגבי ארבעת פתרונות
הפשרה השוני )ממוצע המדג כולו במדד זה =  ;3.2סטיית התק =  .(1α = .76 ;1.3ציו
גבוה במדד משמעו תמיכה גבוהה בפתרונות של בפשרה.

תפיסות ורגשות לגבי פלסטיני
המרואייני התבקשו להתייחס ג לפריטי הבודקי עמדות בי קבוצתיות כלפי
פלסטיני .ה התבקשו לדרג כל פריט על סול דו%קוטבי ב שש דרגות ,שנע בי "לא
מסכי לחלוטי " ) (1לבי "מסכי לחלוטי " ) .(6פריטי אלו קובצו לארבעה מדדי של
תפיסות ושל רגשות כלפי פלסטיני ,אשר דירוגיה נעי בי  1ל .6%כל אחד מהמדדי
הללו הורכב ממספר פריטי הקשורי לאותו תחו תוכ ,ושרמת המתא והמהימנות
ביניה הייתה גבוהה .ממוצע התשובות של כל מרואיי לפריטי המרכיבי כל מדד
חושב כ( שדירוג גבוה על פני מדד מסוי משמעו הסכמה גבוהה יותר לעמדות המוצגות
בו.
להל ארבעת המדדי של תפישות ושל רגשות כלפי הפלסטיני:

1
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) αאלפאקרונב(( – מדד סטטיסטי למהימנות בי פריטי.

.1

"מדד תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי " – מדד זה כלל את הפריטי האלה:
"נית לתת אמו בפלסטיני " )במהופ((" ,רוב הפלסטיני שונאי יהודי " ו"לדעתי,
רוב הפלסטיני היו מחסלי את מדינת ישראל אילו יכלו ") .ממוצע מדד זה למדג
כולו =  ;4.9סטיית תק = .(α = .71 ;1.06

.2

"מדד הפחד האישי מפני פלסטיני " – מדד זה כלל את הפריטי האלה" :אני מפחד
שאני או בני משפחתי ניפגע ,חלילה ,בפיגוע טרור פלסטיני " ו"אני חש פחד מפני
פלסטיני ") .ממוצע מדד זה למדג כולו =  ;3.8סטיית תק = .(α = .60 ;1.3

.3

"מדד העוינות כלפי פלסטיני " – מדד זה כלל את הפריטי האלה" :אני חש שנאה
כלפי פלסטיני " ו"אני חש כעס כלפי פלסטיני " )ממוצע מדד זה למדג כולו = ;3.2
סטיית תק = .(α = .53 ;1.2

.4

"מדד הרגשות החיוביי – הסימפתיה כלפי פלסטיני " – מדד זה כלל את הפריטי
האלה" :אני חש חיבה כלפי פלסטיני "" ,אני חש הבנה לפלסטיני ") ,ממוצע = ;1.7
סטיית תק = .(α = .57 ;.82

מדד הניציות%יוניות
המשיבי התבקשו לדרג את עצמ על פני סול דו%קוטבי של ניציות%יוניות בתשובה
לשאלה הבאה" :בסול שלפני( '1' ,מייצג הזדהות מלאה ע עמדות ימניות )ניציות(
ביותר ביחסי ישראל%ערב '7' ,מייצג הזדהות מלאה ע עמדות שמאלניות )יוניות( ביחסי
ישראל%ערב ,ו '4'%מציי עמדות של המרכז .היכ את/ה ממק/ת את עצמ( בסול זה? "

מדד הדתיות
המשיבי התבקשו לדרג את מידת הדתיות שלה על פני סול ב ארבע דרגות ,שבו
 = 1חרדי = 2 ,דתי = 3 ,מסורתי ,ו = 4%חילוני.

שאלות בנושאי דמוגרפיי
בנוס* הוצגו לנבדקי שאלות דמוגרפיות :שאלות בנוגע למגדר ולגיל הנבדקי ,מספר
שנות לימוד ומעמד כלכלי – רמת ההוצאות המשפחתיות החודשית.
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ממצאי

מידת התמיכה בפתרונות הפשרה
ממצאי המחקר מראי בבירור כי הפתרונות אשר זכו למידת התמיכה הגבוהה ביותר של
הציבור היהודי%ישראלי ה "הפרדה חד%צדדית " )ממוצע התמיכה ,3.6 :שיעור התומכי:
 (53.1%ו"קווי  – 1967ירושלי תחת שליטת ישראל " )ממוצע התמיכה ,3.5 :שיעור
התומכי .(49.2% :שני הפתרונות האחרי זכו למידת תמיכה נמוכה יותר באופ ניכר:
"קווי  – 1967שתי בירות בירושלי" )ממוצע התמיכה ,2.4 :שיעור התומכי,(25.1% :
ו"פשרה בהר הבית" )ממוצע התמיכה ,2.4 :שיעור התומכי.(24.7% :

2

נראה כי הפתרונות המקובלי יותר על הציבור היהודי%ישראלי ה אלו המשאירי את
ירושלי כולה )כולל החלק המזרחי שלה והר הבית ( תחת ריבונות ישראלית מלאה .שני
הפתרונות הנוספי כוללי א* ה הסדר סביב גבולות  1967בדומה לפתרו" :ירושלי
תחת ריבונות ישראלית" ,א( נראה כי הפשרה המוצעת בה בנושא ירושלי מפחיתה
את שיעור התמיכה בה במידה ניכרת )ראה טבלה  1בנספח(.

גורמי המנבאי את התמיכה בפתרונות של פשרה
השלב הבא בניתוח הממצאי הוא זיהוי הגורמי המנבאי תמיכה בפתרונות הפשרה
השוני ובמדד הכללי של תמיכה בפתרונות הפשרה ,כלומר :ממוצע דירוגי התמיכה של
כל משיב לגבי ארבעת פתרונות הפשרה.
בדקנו עד כמה ארבעת המדדי הפסיכולוגיי שהגדרנו – תפיסת איו פלסטיני
קולקטיבי ,פחד אישי מפני פלסטיני ,עוינות כלפי פלסטיני וסימפתיה כלפי פלסטיני
– מנבאי באופ עצמאי תמיכה בפתרונות פשרה ,ועד כמה תורמי המדדי הלא%
פסיכולוגיי – המדד הפוליטי של ניציות%יוניות ,המדד של רמת הדתיות ,ומדדי

2
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שיעור התומכי בכל אחד מהפתרונות חושב כסכו של שיעור המשיבי "די מסכי"" ,מסכי",
ו"מסכי מאוד" לפתרו זה.

דמוגרפי – לניבוי זה מעבר לתרומת של המדדי הפסיכולוגיי .לש כ( ערכנו ניתוח
רגרסיה בשני שלבי :בשלב הראשו הוכנסו רק המשתני הפסיכולוגיי למודל הניבוי,
ובשלב השני צורפו המשתני הלא%פסיכולוגיי.
באופ כללי הראה ניתוח זה כי מבי המשתני הפסיכולוגיי שהוכנסו בשלב הראשו
מנבאי תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי וסימפתיה כלפי פלסטיני באופ
משמעותי את התמיכה בפתרונות הפשרה השוני .המשתני הנותרי – פחד אישי
מפלסטיני ועוינות כלפי פלסטיני – לא נמצאו ככאלה שיש בה כדי לתרו באופ
משמעותי לניבוי.
מבי המשתני הלא%פסיכולוגיי שהוכנסו בשלב השני נמצא שהמשתנה הפוליטי של
מידת הניציות%יוניות והמשתנה התרבותי של רמת הדתיות מנבאי באופ משמעותי את
התמיכה בפתרונות הפשרה .המשתני הדמוגרפיי – מי ,גיל ,רמת השכלה ,ומעמד
כלכלי – לא תרמו באופ משמעותי לניבוי.
מהממצאי עולה כי ככל שתפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי פוחתת ,הסימפתיה
לפלסטיני גוברת ,וככל שפוחתות רמת הניציות והדתיות כ( עולה התמיכה בפתרונות
הפשרה השוני) .המתאמי בי המשתני המנבאי לבי מדדי התמיכה בפתרונות
מופיעי בנספח בטבלה  .(7ברוב המקרי הראו מדד תפיסת האיו הפלסטיני
הקולקטיבי ומדד הניציות%יוניות את כושר הניבוי הגבוה ביותר של תמיכה בפתרונות
הפשרה.
להל ממצאי מניתוחי הרגרסיה לגבי כל אחד ממדדי הפתרו בנפרד.

ניבוי הדירוגי במדד הכללי של תמיכה בפתרונות הפשרה
המשתני של תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי וסימפתיה כלפי פלסטיני ה
המשתני הפסיכולוגיי המנבאי באופ משמעותי ביותר את הדירוגי על גבי המדד
הכללי של תמיכה בפתרונות הפשרה .המנבא החזק ביותר הוא תפיסת האיו הפלסטיני
הקולקטיבי .תפיסה זו מסבירה שיעור של כ 17%%מהשונות בדירוגי מדד זה .המנבא
הפסיכולוגי השני בחוזקו היה סימפתיה כלפי פלסטיני .משתנה זה ניבא עוד כ4%%
מהשונות בדירוגי .כאמור ,שאר המשתני הפסיכולוגיי שנבדקו לא השפיעו השפעה
משמעותית נוספת על דירוגי המדד הכללי ,או על מידת התמיכה בכל אחד מהפתרונות
הספציפיי.
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מבי המשתני הלא%פסיכולוגיי שהוכנסו למודל בשלב השני של הניתוח נמצאו מדד
הניציות%יוניות ומדד הדתיות כמנבאי משמעותיי של הנכונות להתפשר .המנבא החזק
ביותר היה המשתנה הפוליטי של מידת הניציות%יוניות .משתנה זה הוסי* כ 18% %להסבר
השונות במדד הכללי של תמיכה בפתרונות פשרה .המנבא השני בחוזקו היה המשתנה
התרבותי של רמת הדתיות ,שהסביר עוד כ 3%%מהשונות )ראה טבלה  2בנספח(.
המשתני הדמוגרפיי לא השפיעו השפעה משמעותית נוספת על דירוגי המדד הכללי או
על מידת התמיכה בכל אחד מהפתרונות הספציפיי.
לאחר בדיקת הגורמי המנבאי את הדירוג במדד הכללי של תמיכה בפתרונות הפשרה,
נבדוק את נבויי התמיכה בארבעת הפתרונות הספציפיי על מנת לבחו א יש הבדלי
בי דפוסי הניבוי של הפתרונות השוני.

ניבוי התמיכה בפתרו "ירושלי תחת שליטת ישראל"
דפוס הניבוי לפתרו "ירושלי תחת שליטת ישראל" דומה לזה של המדד הכללי של
תמיכה בפתרונות הפשרה .המנבאי הפסיכולוגיי המשמעותיי ה תפיסת האיו
הפלסטיני הקולקטיבי וסימפתיה כלפי פלסטיני .תפיסת האיו הפלסטיני מסבירה
שיעור גדול מהתמיכה בפתרו "ירושלי תחת שליטת ישראל" ,וסימפתיה כלפי
פלסטיני מוסיפה להסבר תוספת קטנה ,א( מובהקת .פחד אישי מפני פלסטיני ועוינות
כלפי פלסטיני לא תרמו לניבוי באופ משמעותי כא או בפתרונות האחרי .מבי
המנבאי הלא%פסיכולוגיי הראה מדד הניציות%יוניות כושר ניבוי מרשי בתמיכה
בפתרו "ירושלי תחת שליטת ישראל" .מדד הדתיות הוסי* לניבוי זה תוספת עצמאית
קטנה ,א( מובהקת )ראה טבלה  3בנספח(.

ניבוי התמיכה בפתרו" :שתי בירות בירושלי"
דפוסי הניבוי של התמיכה בפתרו "שתי בירות בירושלי" דומי מאוד לדפוסי הניבוי
של המדד הכולל ולאלה של התמיכה בפתרו "ירושלי תחת שליטת ישראל" .תפיסת
האיו ,המסבירה חלק גדול מהתמיכה בפתרו זה ,נמצאה כמנבא החזק ביותר ,ומידת
הסימפתיה מוסיפה להסבר זה תוספת עצמאית מובהקת ,א( לא גדולה .מבדיקת
המשתני הלא%פסיכולוגיי עולה כי התוספת של מדד הניציות%יוניות מגדילה במידה
ניכרת את הניבוי של התמיכה בפתרו "שתי בירות בירושלי" ,ומדד הדתיות מוסי*
לניבוי תוספת מובהקת ,א כי לא גדולה )ראה טבלה  4בנספח(.
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ניבוי התמיכה בפתרו "פשרה בהר הבית"
בדומה לפתרונות האחרי הנבדקי פה נמצאו ג לפתרו "פשרה בהר הבית" אות
ארבעה מנבאי משמעותיי :סימפתיה ,איו ,יוניות%ניציות ,ומידת הדתיות ,א( דפוס
הניבוי של פתרו זה שונה מדפוסי הניבוי של הפתרונות שתוארו עד כה .לגבי
פתרונות הפשרה הקודמי הראתה תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי כושר ניבוי גבוה
יותר מאשר סימפתיה כלפי פלסטיני ,אול לגבי הפתרו של "פשרה בהר הבית",
סימפתיה ,ולא תפיסת האיו ,היא בעלת כושר ניבוי גבוה יותר .תפיסת האיו תורמת
לניבוי רק כ.3%%
זאת ועוד :יכולת הניבוי של רמת הניציות את התמיכה בפתרו "פשרה בהר הבית"
פוחתת במידה ניכרת בהשוואה לפתרונות "ירושלי תחת שליטת ישראל" ו"שתי בירות
בירושלי" .יכולת של כל ארבעת המשתני לנבא יחד את התמיכה בפתרו "פשרה
בהר הבית" נמוכה במידה ניכרת מאשר יכולת הניבוי שלה לגבי שני הפתרונות
הקודמי )ראה טבלה  5בנספח(.

ניבוי התמיכה בפתרו" :הפרדה חד%צדדית"
ג לגבי הפתרו "הפרדה חד צדדית" אנו מוצאי דפוס ניבוי דומה לזה שמצאנו לגבי
"פשרה בהר הבית" ,ושונה מדפוס הניבוי שמצאנו לגבי שני הפתרונות" :ירושלי תחת
שליטת ישראל" ,ו"שתי בירות בירושלי" .בדומה לפתרו "פשרה בהר הבית" ובניגוד
ל"פתרונות ירושלי" ,מראה סימפתיה כלפי פלסטיני כושר ניבוי חזק יותר מתפיסת
האיו הפלסטיני ,המוסיפה רק  1%לניבוי התמיכה בפתרו "הפרדה חד%צדדית".
יכולת הניבוי של מידת הניציות את התמיכה בפתרו "הפרדה חד%צדדית " פוחתת במידה
ניכרת לעומת הפתרונות "ירושלי תחת שליטת ישראל" ו"שתי בירות בירושלי".
יכולת של כל ארבעת המשתני לנבא יחד את התמיכה בפתרו "הפרדה חד%צדדית"
נמוכה במידה ניכרת מאשר לגבי שני פתרונות "ירושלי" )ראה טבלה  6בנספח(.
הממצאי לגבי דפוסי הניבוי של הפתרונות השוני מורי כי א*%על%פי שבאופ כללי
מופיע דפוס ניבוי דומה לגבי ארבעת הפתרונות ,ישנ הבדלי בי דפוס הניבוי של שני
"פתרונות ירושלי" לדפוס הניבוי של שני הפתרונות האחרי .כושר הניבוי של כל
משתנה בנפרד ושל כל המשתני יחד לגבי הפתרונות "פשרה בהר הבית" ו"הפרדה חד%
צדדית" ה נמוכי במידה ניכרת .במיוחד נחלש כושר הניבוי של תפיסת האיו
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הפלסטיני ושל מידת הניציות%יוניות ,שה מנבאי חזקי במיוחד של התמיכה
בפתרונות "ירושלי תחת שליטת ישראל" ו"שתי בירות בירושלי".
מידת הסימפתיה כלפי הפלסטיני ,אשר לא הראתה כושר ניבוי חזק של התמיכה
בפתרונות "ירושלי" ,מתגלה כא כמנבא החזק ביותר מבי המשתני הפסיכולוגיי של
התמיכה בפתרונות "פשרה הבר הבית" ו"הפרדה חד%צדדית".
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דיו

מחקר זה נער( במגמה להרחיב את הידע לגבי גורמי שוני המשפיעי על התמיכה של
יהודי%ישראלי בפתרונות פשרה בסכסו( הישראלי הפלסטיני .מטרת המחקר היא
לזהות גורמי פסיכולוגיי – תפיסות ורגשות – וגורמי פוליטיי ותרבותיי%דתיי
העומדי בבסיסה של תמיכה זו.
הממצאי מורי כי כמחצית האוכלוסייה היהודית בישראל תומכת בפתרונות הכרוכי
בפשרה טריטוריאלית מסוימת :נסיגה לקווי  ,1967או הפרדה חד%צדדית .תמיכה זו
פוחתת במידה רבה כאשר הפתרו כולל פשרה בנושא ירושלי .רק כ 25%%מהאוכלוסייה
היהודית%ישראלית תומכי בפתרו של פשרה בנושא ירושלי .ממצא זה מעיד על
מעמדה הייחודי של ירושלי בדעת הקהל היהודית%ישראלית ועל הרגישות המיוחדת של
הציבור לגבי פשרות בנושא זה .באופ כללי מגלה הציבור היהודי%ישראלי התנגדות
מסוימת לפתרונות של פשרה טריטוריאלית בנוסח "שתי מדינות" ,א( התנגדות זאת
מתגברת פי כמה כאשר מדובר בפשרות בנושא ירושלי.
לממצאי אלה השלכות על קובעי המדיניות – הניסיו לקד פתרונות פוליטיי מרחיקי
לכת ,הכוללי ויתור על ריבונות בירושלי ,או נוגעי למקומות הקדושי עלולי
להיתקל בהתנגדות חזקה מצד חלקי שוני בציבור היהודי%ישראלי.

גורמי המשפיעי על תמיכה בפתרונות של פשרה
החידוש במחקר הנוכחי הוא בכ( שהוא בוח מערכת כוללת של גורמי מסוגי שוני
המשפיעי על תמיכה בפתרונות של פשרה בסכסו( הישראלי%פלסטיני .מחקר זה בדק
את השפעת של שלושה סוגי של גורמי על תמיכה בפתרונות פשרה :גורמי
פסיכולוגיי ,גורמי פוליטיי וגורמי תרבותיי .נמצא כי שלושה סוגי גורמי אלו
משפיעי זה לצד זה על תמיכה בפתרונות שוני של פשרה בסכסו( הישראלי%פלסטיני.
לכל אחד מהגורמי השפעה ייחודית ועצמאית על תמיכה זו.
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עוד חידוש במחקר זה הוא ההתמקדות בהשפעת של משתני פסיכולוגיי שוני ,שלא
נחקרו בשיטתיות בהקשר זה קוד לכ ,על תמיכה בפתרונות פשרה ספציפיי .ממצאי
המחקר מורי כי למשתני הפסיכולוגיי התפיסתיי והרגשיי שנבדקו כא יש
השפעה משמעותית ועצמאית על מידת התמיכה בפשרה.
נמצא כא כי תפיסה של איו פלסטיני קולקטיבי ריאליסטי על קיומה של מדינת ישראל
מנבאת באופ משמעותי מאוד ירידה בתמיכה בפתרונות של פשרה בסכסו( .ממצא זה
תוא ממצאי מחקרי קודמי שמצאו קשר בי תפיסת איו לבי ירידה בנכונות
להתפשר ) .(Gordon & Arian, 2001; Maoz & McCauley, in pressבמחקר זה נמצא ג כי
אהדה כלפי הפלסטיני מנבאת באופ חלש יותר ,א( עדיי משמעותי ,עלייה בנכונות
להתפשר .ממצא זה הוא מעניי ,כיוו שרוב התיאוריות והמחקרי הקיימי בתחו של
סכסוכי ופתרונ אינ בודקי ישירות את הקשר בי רגשות חיוביי כלפי הצד השני
לבי הנכונות להתפשר עמו .עוד ממצא מעניי הוא שלמשתני של עוינות כלפי
פלסטיני ופחד אישי מפני פלסטיני אי תרומה עצמאית לניבוי התמיכה בפתרונות
פשרה.
בשלב השני של הניתוח מצאנו כי ניציות ודתיות ה הגורמי הלא%פסיכולוגיי המנבאי
באופ משמעותי ירידה בתמיכה בפתרונות פשרה .ממצא זה תוא ממצאי מחקרי
קודמי )יוכטמ%יער והרמ .(1997 ,לצד מנבאי אלו לא נמצאו משתני דמוגרפיי
שנבדקו ,כגו :מי ,גיל ומעמד חברתי%כלכלי כבעלי תרומה עצמאית נוספת לניבוי
התמיכה בפתרונות של פשרה .מעניי לראות כי ה הגורמי הפסיכולוגיי וה הגורמי
הלא%פסיכולוגיי מנבאי זה לצד זה תמיכה בפתרונות פשרה .לכל גור תרומה
עצמאית ונפרדת לניבוי.

דפוסי הניבוי לפתרונות השוני
המנבא החזק במיוחד לתמיכה בכל פתרונות הפשרה שנבדקו היה מידת הניציות%יוניות.
ג תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי נמצאה כמנבא חזק לגבי תמיכה ברוב
הפתרונות .ע זאת ,לגבי שניי מהפתרונות – "פשרה בהר הבית" ו"הפרדה חד%צדדית"
– נמצא דפוס שונה :הניבוי הכולל של התמיכה בפתרונות אלה היה נמו( יותר ,והמידה
שבה הניציות ניבאה את התמיכה בפתרונות אלו פחתה במידה ניכרת .סימפתיה כלפי
פלסטיני ניבאה במידה רבה יותר מאשר תפיסת האיו תמיכה בפתרונות אלה .ייתכ
שדפוס שונה זה של ניבוי נובע מאופיי של שני הפתרונות יוצאי הדופ .האחד" ,הפרדה
חד צדדית" הוא הפתרו המוסכ ביותר על אוכלוסיית המשיבי .שיעור התמיכה בו
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) (53.1%היה הגבוה ביותר .השני" ,פשרה בהר הבית" הוא הפתרו בעל שיעור התמיכה
הנמו( ביותר בקרב המשיבי היהודי%ישראלי ) .(24.7%ייתכ שלגבי פתרונות כאלה,
שה מאוד רצויי ,או מאוד לא רצויי ,ישנה שונות נמוכה יותר בעמדות כתוצאה
מגורמי כמו איו או כמו ניציות ,במילי אחרות :ג יוני וג ניצי נוטי לבטא
תמיכה גבוהה בפתרו הראשו – הפרדה חד צדדית – ותמיכה נמוכה בפתרו השני –
פשרה בהר הבית .הפתרו "פשרה בהר הבית" נתפס על%ידי רוב הציבור היהודי%ישראלי
כמאיי מאוד .במקרה זה יסביר גור האיו הקולקטיבי חלק קט יותר מהשונות
בדירוגי בפתרו .בדומה לכ( הפתרו "הפרדה חד צדדית" אשר נתמ( על ידי רוב הציבור
היהודי ישראלי ונתפס על ידי רובו כלא מאיי – גור האיו הקולקטיבי יסביר ג כא
חלק קט מהשונות בדירוגי הפתרו.
לסיכו ,עיקר תרומתו של מחקר זה היא בזיהוי משתני פסיכולוגיי המנבאי באופ
משמעותי תמיכה בפתרונות של פשרה בסכסו( .בניגוד לסקרי ולמחקרי קודמי,
שהתמקדו בעיקר במאפייני פוליטיי ,תרבותיי%דתיי ודמוגרפיי בהקשר של
לנכונות להתפשר ,המחקר הנוכחי מצביע על תרומה ייחודית ונפרדת של משתני
פסיכולוגיי לצד משתני פוליטיי ותרבותיי%דתיי.
ממצא זה הוא חדשני ובעל השלכות חשובות לקובעי מדיניות ,מכיוו שהוא מורה כי יש
לייחד תשומת לב נפרדת ומיוחדת לגורמי פסיכולוגיי ,בניסיונות לקד את תמיכת
הציבור בפתרונות של פשרה לסכסו( בי העמי .שני גורמי פסיכולוגיי ספציפיי
בעלי השפעה משמעותית על הנכונות להתפשר ה תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי,
וסימפתיה.

תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי כמנבאת נכונות לפשרה
ההתמקדות באיו כהסבר להעדפות ולהתנהגות ממלאת תפקיד חשוב במדע המדינה,
ביחסי בינלאומיי ובחקר קבלת החלטות ).(Jervis, 1976; Waltz, 1979; Schelling, 1996
הערכת האיו מצד קבוצת החו 3תלויה במניעי ,בכוונות ,וביכולות שלה .מניעי
וכוונות ה סובייקטיביי ,ולכ קשה להערי( אות .יכולת ניתנת להערכה אובייקטיבית
יותר .לפיכ( כאשר קבוצת חו 3נתפסת כמי שיש לה יכולת לפגוע בקבוצת הפני ,על
קבוצת הפני לברר בביטחו את כוונותיה של קבוצת החו 3כדי שתוכל לפגוע בה .זוהי
דילמת הביטחו ,שלפיה גידול ביכולת הצבאית של אחת הקבוצות מוביל לגידול
ביכולותיה של הקבוצה השנייה.
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תפיסת האיו הפלסטיני הקולקטיבי על הישראלי הוערכה במחקר זה באמצעות מדד
שכלל פריטי על כוונותיה ההרסניות של פלסטיני כלפי ישראל ,על העוינות ועל
חוסר האמינות שלה .שלושה פריטי אלה מציעי יחד מדד לאיו הקולקטיבי
שמהווי הפלסטיני .תגובות המשיבי על גבי מדד זה ניבאו היטב את מידת נכונות
להתפשר בסכסו( .לעומת זאת ,הפחד האישי של המשיבי מפני פלסטיני או מפני טרור
פלסטיני )"אני חש פחד מפני פלסטיני" ו"אני מפחד שאני או בני משפחתי ניפגע,
חלילה ,בפיגוע טרור פלסטיני"( לא ניבא את הנכונות להתפשר באופ משמעותי .ממצא
זה מוביל להבחנה מעניינת ,שלפיה תפיסת האיו המוגבר על הקולקטיב או על הקבוצה,
3
ולא תפיסת האיו המוגבר על הפרט היא המובילה לירידה בתמיכה בפתרונות פשרה.
בהקשר זה מעניי להוסי* כי בניגוד למתא גבוה ומובהק בי תפיסת האיו הקולקטיבי
לבי ניציות גבוהה ) ,(r = .44קשור הפחד האישי מפלסטיני לניציות רק באופ חלש
מאוד ולא מובהק )) (r = .06ראו טבלה  7בנספח(.

אהדה כלפי פלסטיני
רגשות של הזדהות ואהדה )אמפתיה וסימפתיה( זוכי להתייחסות נרחבת בספרות
העוסקת ביחסי בי קבוצות )(Staub, 1993, 1996, 2000; Struch & Schwartz, 1989
ובספרות העוסקת במגע בי קבוצות שמטרתו התפייסות ) Kelman, 1998; 1999; Maoz,
 .(Steinberg, Bar-On & Fakhereldeen, 2002; Steinberg & Bar-On, 2002ע זאת לא ידוע
לנו על מחקר אמפירי בתחו חקר האלימות האתנו%פוליטית ,שבדק את היחס שבי רמת
הסימפתיה לצד האחר לבי מידת התמיכה בפתרו הכרו( בפשרה עמו .מחקרנו מראה כי
אהדה לצד האחר משפיעה באופ משמעותי על הנטייה להתפשר עמו ,ויש לה חשיבות
ג בפתרו סכסוכי ברמה המדינית .הממצאי מורי כי מידת השפעתה של האהדה
לצד השני על התמיכה בפשרה גוברת כאשר מדובר בפתרו בעייתי ששיעור התמיכה בו
נמו( ,כמו "פשרה בהר הבית" ,או כאשר הפתרו מוסכ על חלק גדול יחסית של
האוכלוסייה ,כמו "הפרדה חד%צדדית".

3
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הבחנה דומה בי תפיסות של איו אישי לבי תפיסות של איו לאומי הוצעה לאחרונה על ידי הדי
ועמיתיה ) (Huddy, Khatib, Capelos & Provost, 2002במחקר שערכו לגבי תגובות של אמריקני
לאירועי ה 11%בספטמבר .2001

כוח היחסי של תפיסת האיו והתגובה הרגשית כלפי הקבוצה המאיימת
הגישה הריאליסטית לחקר הסכסוכי הבי%קבוצתיי איננה מתייחסת ,בדר( כלל,
לרגשות .על פי גישה זו ,תפיסה של איו עשויה אמנ לעורר רגשות ,אול הרגש נתפס
רק כ"תוצר לוואי" של האיו ,ולפיכ( כחסר השפעה בפני עצמו .האיו ולא הרגש הוא
מוקד ההתייחסות .לפיכ( השתמשנו בניתוח של רגרסיה מרובה כדי להערי( א תגובה
רגשית עוזרת לנו לנבא עמדות כלפי פשרה ,נוס* על הניבוי שמאפשרת תפיסת האיו.
התשובה שהתקבלה היא חיובית .כפי שצוי לעיל ,סימפתיה לפלסטיני הייתה קשורה
בקשר חיובי לתמיכה בפשרה .מדד הסימפתיה תר לניבוי התמיכה בפשרה ,מעבר
ובנוס* למדד האיו.
נית לשער כי תפיסת הקבוצה אחרת כמאיימת תוביל בהכרח לסימפתיה נמוכה יותר
לאויב .ואכ ,המתא בי מדד האיו לבי מדד הסימפתיה היה מובהק ,וכצפוי – שלילי
)  .(r = – .47ע זאת ,היכולת של מדד הסימפתיה לנבא עצמאית את הנכונות לתמו(
בפשרה מראה כי סימפתיה גבוהה איננה רק השתקפות של רמה נמוכה של תפיסת איו.
התגובה הרגשית של סימפתיה כלפי קבוצה מאיימת אינה מוסברת במלואה על ידי
האיו הנתפס ,כלומר על%ידי היעדר איו נתפס או תפיסת האיו של קבוצת החו3
כאיו נמו( .לכ יש חשיבות במחקר המש( שיבדוק באופ יסודי את שורשיה של תגובה
רגשית זו .במיוחד ראוי להמשי( ולבדוק ביסודיות את ההבדל שמצא מחקר זה בי
הרגשות הבי%קבוצתיי השוני :רגש הסימפתיה כלפי הפלסטיני נות ניבוי עצמאי
ונוס* של תמיכה בפשרה מעבר לתפיסת האיו הפלסטיני ,א( רגש הפחד האישי מפני
פלסטיני ורגש העוינות כלפיה אינ תורמי באופ עצמאי לניבוי התמיכה בפשרה.
ממצאי מחקר זה מצביעי על כ( שנכונות לפשרה תלויה במידה רבה בתפיסת איו
קולקטיבי נמו( מצד היריב .ממצאי אלה מתיישבי באופ מלא ע המסורת
הריאליסטית בניתוח סכסוכי בי קבוצות ,אול בניגוד לתפיסה הריאליסטית,
הממצאי שלנו מצביעי ג על כ( שהתגובה הרגשית של אהדה היא יותר מאשר תוצר
לוואי .מדד האהדה לפלסטיני מספק תרומה עצמאית ליכולת הניבוי של תמיכה
בפשרה ,מעבר לתרומתה של תפיסת האיו לניבוי .יש להמשי( ולחקור ביסודיות
קבוצות הנתונות בסכסו( אתנו%פוליטי כדי לבחו את יכולת ההכללה של ממצאי
מחקר זה.
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סיכו והשלכות מעשיות
מחקר זה מזהה וממפה שלושה גורמי המשפיעי באופ עצמאי ונפרד על מידת
התמיכה בפתרונות של פשרה בסכסו( הישראלי%פלסטיני .המחקר מתמקד בהשפעת
של משתני פסיכולוגיי :תפיסתיי ורגשיי ,לצד של הגור הפוליטי של ניציות%
יוניות והגור התרבותי של מידת הדתיות.
ממצאי המחקר חשובי לקובעי מדיניות .ה מלמדי כי בניסיונות לקד את תמיכת
הציבור בפתרונות של פשרה יש להתייחס לשלושת סוגי הגורמי :הפוליטי ,הדתי
והפסיכולוגי ,ולא להתרכז רק באחד מה ,למשל ,הפוליטי.
כוחה של תפיסת האיו בניבוי התמיכה בפשרה מצביע על החשיבות הרבה ועל הצור(
בשינוי תפיסת אופי הסכסו( בקרב קבוצות שונות בציבור ,בצד המש( הניסיונות להגברת
הסימפתיה כלפי הפלסטיני .אנשי מעשה וקובעי מדיניות העוסקי ביישוב הסכסו(
ובקידו פתרונו יכולי ללמוד רבות מממצאי אלה :החס הפסיכולוגי העיקרי שיש
להתמודד עמו בדר( לגיוס תמיכת הציבור בפתרונות של פשרה הוא תפיסת האיו
הקולקטיבי הריאליסטי מצד הפלסטיני.
מטרת של פעולות לשיפור היחסי בי קבוצות בסכסו( היא לעודד רגשות חיוביי כלפי
קבוצת%החו 3באמצעות היכרות או חינו( ) ;Maoz, 2000a, 2000b; Maoz et al., 2002
 .(McCauley, 2002; McCauley, Wright & Harris, 2000על פי ממצאינו ,תפיסת האיו
הקולקטיבי היא החס הפסיכולוגי החזק והמשמעותי ביותר בפני פתרו סכסוכי ,לפיכ(
פעולות לעידוד רגשות חיוביי בי קבוצות בסכסו( יהיו יעילות יותר א ישולב בה
ניסיו לשנות את תפיסת האיו הקולקטיבי שמציבה קבוצת%החו .3כאשר מרבית חברי
קבוצה מסוימת רואי את הקבוצה האחרת כמאיימת ,קשה לפתח כלפיה רגשות
חיוביי.
ע זאת מסתבר מממצאי המחקר שסוג החס העיקרי שיש להתמודד עמו תלוי ג בסוג
הפתרו המדיני העומד על הפרק .כאשר מדובר בפתרונות ,כגו "פשרה בהר הבית"
ו"הפרדה חד%צדדית" מידת האהדה כלפי פלסטיני ,ולא מידת האיו הנתפס מצד היא
המנגנו הפסיכולוגי המרכזי המגביר או מפחית את התמיכה בפתרו ,ולכ ייתכ
שבמקרי כאלה נדרשת התערבות מכוונת להשפעה על מידת אהדה זו במגמה לשנות
את מידת התמיכה בפתרו.
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נספח :טבלאות סטטיסטיות

טבלה :1
התפלגות שיעורי התמיכה ,ממוצעי )וסטיית תק( של דירוגי ההסכמה ע
הפתרונות השוני

1

2

3

4

5

6

ממוצע

מאוד לא
מסכי

לא
מסכי

די
לא
מסכי

די
מסכי

מסכי

מאוד
מסכי

)וסטיית
תק(

23.1%

11.7%

16.0%

11.2%

16.0%

22%

3.5

שתי בירות
בירושלי

49.8%

14.3%

10.8%

7.2%

9.3%

8.6%
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טבלה :2
ניבוי הדירוגי במדד הכולל של תמיכה בפשרה
מדד כולל של
תמיכה בפשרה

מקד המתא
R

כלל השונות
המוסברת

תוספת
ההסבר

R Square
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Change

מובהקות
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איו

.41
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.001
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18.3%

.001
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טבלה :3
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טבלה 4
ניבוי התמיכה בפתרו :שתי בירות בירושלי
שתי בירות
בירושלי

מקד המתא
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טבלה 5
ניבוי התמיכה בפתרו "פשרה בהר הבית"
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טבלה 6
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טבלה 7
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הערה :מתאמי מובהקי ברמת מובהקות של ) 0.01דו%זנבי( מסומני בספרות מודגשות.
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