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BRM2593
הגירה של פסיכולוגיה :

זאב לרר,

0022005001003

הבריאות מדיניות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז
בישראל. והחברה האדם והתפתחות

העולמי הג'וינט בחסות הפועל רווח כוונת ללא עצמאי ארגון
ישראל. וממשלת (AJJDC)

סוגיות לאיתור עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
בעיות לפתרון ביןתחומית גישה הפעלת תוך נבחרות

והבריאות. הרווחה במערכות

המחזק מקצוע, ואנשי מדיניות קובעי לחוקרים, מפגש שדה
בשטח. שינויים ביצוע לבין מחקר ממצאי בין הקשר את

הבינלאומית. הקהיליה לבין ישראל בין פעולה לשיתוף מרכז

והשלכותיה העלייה
ובעיקר לישראל, העלייה בממדי שחל המשמעותי הגידול
לבדוק המכון את הניע לשעבר, מבריתהמועצות בעלייה
שיתרמו מחקרים וליזום שלו העדיפות סדרי את מחדש
המחקרים זה. אתגר עם להתמודד ישראל של ליכולתה
של צרכים בזיהוי עוסקים זו במסגרת הנערכים השונים
ואיתור קליטתם, תהליך אפיון שונים, חיים בתחומי העולים

מיוחד. לסיוע הזקוקות בסיכון אוכלוסיות



י (יי **

ברוקדייל גיוינטמכון לישראל הגנה צבא
והתפתחות לגרונסולוגיה כוחאדם אגף מטכ"ל

וחברה אדם (ממד"ה) ההתנהגות מדעי מחלקת
כוחאדם מחקרי ענף

הגירה של פסיכולוגיה
0פרות 0קירת

לרר זאב

לגרונסולוגיה ברוקדייל גיוינסמכון ב0יוע לאור הוצא
וחברה אדם והתפתחות

1993 נובמבר ירושלים תשנ"ד חשון
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לגרונטולוגיה ברוקדייל גיוינטמכון
? וחברה אדם והתפתחות
רע

£ 13087 ת"ד
£ ישראל ,91130 ירושלים

£ 02557400 טלפון:
£ 02635851 פקס:



(ממר"ה) ההתנהגות למרעי המחלקה

למיצוי הקשורים בתחומים עוסקת (ממד"ה) ההתנהגות למדעי המחלקה
תרומתה צח"ל.  במדינה הגדול בארגון האנושי הפוטנציאל של מיטבי
מערכות פיתוח ובהם: ורבים שונים בתחומים מתבטאת ממד"ה של לצה"ל
והפעלת פיתוח מחקרים, וביצוע ייזום סיקור, ארגוני, ייעוץ ותפעולו, מיון
שונות. ברמות מפקדים של ניהול כישורי ופיתוח עובדים להערכת כלים

מייעץ אשר מקצועי, גוף ממד"ה משמשת אחרים וברבים אלה בתחומים
בעתות פיקוד, של שונות ברמות החלטות לקבלת הנחוץ מידע ומספק

כאחד. וחירום שיגרה

הפרוסים ההתנהגות מדעי לגופי הבכירה המקצועית הסמכות הינה ממד"ה
זה, תפקידה במסגרת הלוחם). המערך (כולל השונות וביחידות בחיילות
בצבא, לפסיכולוגים מקצועית להשתלמות מסועפת מערכת ממד"ה פיתחה

חלק. בה נוטלים בארץ המקצוע אנשי טובי אשר



פתיחה דברי

החלה לשעבר, מבריתהמועצות הצפוי העלייה גל על השמועות בפרוץ עוד
להיערך וסגנו, אכ"א ראש בברכת (ממד"ה), ההתנהגות למדעי המחלקה

העולים. אודות מידע בסיס של שיטתית ליצירה

זאת, למרות הצבאי. השירות לבין העולים בין המפגש על דגש הושם כמובן,
העולים של ומעמדותיהס מערכיהם יושפע הזה המפגש טיב כי ברור לנו היה
מחששותיהס וכן היהודית, וההיסטוריה המסורת המדינה, החברה, כלפי

הצבאי. השירות לגבי

מקבילים: נתיבים בשלושה פעלנו לפיכך,
העולים. בקרב מחקריעמדות ביצענו א.

כלפי ותיקים ישראלים של עמדותיהם את הבודקים מחקרים ביצענו ב.
והעולים. העלייה

והיבטיה בכלל, ההגירה, נושא על הספרות של מקיפה סקירה ביצענו ג.
בפרט. והפסיכוסוציולוגיים הפסיכולוגיים

משתנים וסוקרת ההגירה, נושא על הקיים המידע מרב את מרכזת זו עבודה
העולה. של ראייתו מזווית ופסיכולוגיים תרבותיים אישיותיים, דמוגרפים,

בה. המופיעים הנושאים עיקרי שבה תמצית מקדימה הסקירה את

גורס מצאנו המהגר, קליטת על מקשים, ואף המשפיעים, הגורמים מלבד
החברה של הקליטה פילוסופיית ייחודית: לישראל העולים על שהשפעתו
מהעולה, הקולטת החברה של בציפיותיה קשור זה מושג הקולטת.
עשויים אלה כלפיו. ועמדות דימויים סטריאוטיפים, יצירת על המשפיעות
לבודדו לדחותו, או קליטתו, את להקל ובכך בעולה ולתמוך לסייע או

קליטתו. את ולהקשות

תהליך ולפיכך ושונות, רבות עולים מקבוצות מורכבת הישראלית החברה
האחריות מוטלת שעלינו כך על עוררין אין לשונות. להתאים צריך הקליטה
תחרות  הקליטה לתהליך הנלווים "האיומים" למרות כקולטים. המעשית
עלינו  בכלל ומשאבים אוניברסיטאות בתיהספר, עבודה, מקומות על
ידע. על המבוססות ורגישות מודעות מתוך להם ולסייע העולים על להקל



בכישרון העבודה את ביצע אשר לרר זאב לסגן ולהודות לברך אבקש לסיום,
אשר ברוקדייל, ולמכון ישראל לגיוינט תודה כמוכן דופן. יוצאי וביסודיות

במלאכה. העוסקים אל זו עבודה בהבאת בנו ותמכו לנו סייעו

ועזר. עניין זו בסקירה ימצאו בתחום העוסקים כי בטוחני

חן אבן משה ד"ר אל"מ
ההתנהגות מדעי מחלקת ר' 1992 ספטמבר



עניינים תוכן

i הסקירה תמצית

1 מבוא .1

3 בסיסיות ושאלות היסוד מושגי 1.1
3 תרבותי שינוי 1.1.1
4 (assimilation) היטמעות 1.1.2
4 הסתגלות 1.1.3
5 כלליות והמשגות הגדרות 1.1.4
6 יסוד שאלות 1.1.5
7 הסקירה מבנה 1.1.6

9 ההגירה תהליך של תיאלרים א: חלק .2

9 י הקדמה 2.1
10 אינטראפסיכי כתהליך ההגירה 2.2

התפתחות של בתהליך כשלבים ההגירה 2.2.1
10 פסיכוסקסואלית
11 אבל עיבוד של כתהליך ההגירה 2.2.2
12 נברוטיות חרדות מגוון המעורר כתהליך ההגירה 2.2.3
13 ואינדיבידואציה ספרציה של כתהליך ההגירה 2.2.4
15 סיכום 2.2.5
16 ופסיכולוגיותחברתיות סוציולוגיות תיאוריות 2.3
16 רהסוציאליזציה  הדהסוציאליזציה גישת 2.3.1
21 ההגירה תהליך של תלתשלבית תיאוריה 2.3.2
24 בהסתגלות העקביות מודל 2.3.3
26 סיכום 2.3.4
27 הביןתרבותיים היחסים תיאוריות 2.4

ויישומיות ההתייחסות מסגרת בהירות 2.4.1
28 ההתנהגות

יצירת של כתהליך והסתגלות תרבותי שינוי 2.4.2
31 דותרבותית אישיות
32 ההגירה לתהליך התקשורת גישת 2.4.3
34 ההגירה של פנומנולוגית תיאוריה 2.4.4
36 סיכום 2.4.5
37 סיכום ההגירה: תהליך של תיאורים 2.5



(המשך) עניינים: תוכן

39 הגירה של רבמשתניים מודלים ב: חלק .3

39 הקדמה 3.1
39 כוללים רבמשתנייס מודלים 3.2

של קולטת מהגרחברה האינטראקציה מודל 3.2.1
39 Goldlust £ Richmond

תרבותי שינוי של הרבמשתני המודל 3.2.2
42 Dyal 8c Dyal של

של להסתגלות משאבים/דרישות מודל 3.2.3
44 Antonovsky 8c Katz
46 Scott£ Scott של הסתגלות של רבממדי מודל 3.2.4
49 Berry 8c Kim של התרבותי השינוי דחק מודל 3.2.5
51 סיכום 3.2.6
52 תרבותי שינוי של ממדים המגדירים מודלים 3.3

חברתית הסתגלות של ממדים חמישה :Taft 3.3.1
52 ואמוציונלית
53 ההיטמעות פרדיגמת :Gordon 3.3.2

של תרבותי לשינוי תלתכיווני מודל 3.3.3
54 Hastings, Clelland 8c Danielson
56 סיכום הגירה: של רבמשתניים מודלים 3.4

התרבותי השינוי ועל הסתגלות על המשפיעים גורמים ג: חלק .4
58 קבוצתיים הבטים מהגרים: של

58 הקדמה 4.1
58 הקולטת החברה של הקליטה פילוסופיית 4.2

גישת מול ההיתוך כור גישת :Eisenstadt 4.2.1
59 הפלורליזם
60 Taft של המשותפת ההתייחסות מסגרת 4.2.2
62 רבתרבותיות :Bochner 4.2.3
62 הרחבה החברה עם ומגע תרבות שימור :Berry 4.2.4
63 ביניים סיכום 4.2.5

החברה ציפיות בין אינטראקציה :Woldemikael 4.2.6
64 המהגרים לציפיות הקולטת
65 סיכום 4.2.7
66 מהגרים כלפי הקולטת החברה עמדות 4.3
67 באמונות הדמיון השערת 4.3.168Tajf el של החברתית הזהות תיאוריית 4.3.2
68 Sheirff של האמיתי הקונפליקט השערת 4.3.3
69 היחסי החסך השערת 4.3.4
70 ביניים סיכום 4.3.5



(המשך) עניינים: תוכן

70 חברתיות קבוצות בין המגע השערת 4.3.6
73 סיכום 4.3.7
73 הקולטת לחברה המהגרים קבוצת בין התרבותי המרחק 4.4
74 מהגרים של וההסתגלות תרבותי מרחק 4.4.1
75 זרים סטודנטים של וההסתגלות תרבותי מרחק 4.4.2

השינוי דפוסי על והשפעתו תרבותי מרחק 4.4.3
76 התרבותי
77 אינדיבידואלי כמשתנה תרבותי מרחק 4.4.4
77 סיכום 4.4.5
78 המהגר של החברתית הרשת הרכב 4.5
78 כמשאב או כנטל החברתית הרשת 4.5.1

על סגורות ורשתות פתוחות רשתות השפעת 4.5.2
79 ההסתגלות

על סגורות ורשתות פתוחות רשתות השפעת 4.5.3
80 תרבותי שינוי
81 סיכום 4.5.4

התרבותי השינוי ועל הסתגלות על המשפיעים גורמים 4.6
81 סיכום  קבוצתיים הבטים מהגרים: של

83 המהגר של מאפיינים ד: חלק .5

83 הקדמה 5.1
83 להגירה ישירות הקשורים אינדיבידואליים מאפיינים 5.2
83 להגירה המניעים 5.2.1
83 הסתגלות על להגירה המניעים השפעת 5.2.2

השינוי דפוסי על להגירה המניעים השפעת 5.2.3
86 התרבותי

המניעים להשפעת הדיסוננס הסברי בין שילוב 5.2.4
86 Eisenstadt של התיאוריה לבין להגירה
87 המהגרת האישיות 5.2.5
88 סיכום 5.2.6
88 המהגר של הקליטה אסטרטגיית 5.2.7

של אסטרטגיה לעומת היטמעות של אסטרטגיה 5.2.8
88 תרבות שימור

אסטרטגיית בחירת על המשפיעים הגורמים 5.2.9
90 הקליטה
90 החברתית הזהות תיאוריית (א)
92 האתנולינגוויסטית החיוניות תיאוריית (ב)
93 אישיות משתני (ג)

דפוסי לבין הקליטה אסטרטגיית בין הקשר 5.2.10
94 ההסתגלות ודפוסי התרבותי השינוי

. 94 סיכום 5.2.11



(המשך) עניינים: תוכן

95 בעקיפין להגירה הקשורים אישיים מאפיינים 5.3
95 דמוגרפיים משתנים 5.3.1
95 הקולטת בחברה ותק (א)

הסתגלות לבין שהות משך בין הקשר (1)
95 תרבותי ושינוי
96 זמן פני על תהליכים (2)
97 הע השערת (3)
97 ההגירה בעת גיל (ב)
98 הסתגלות לבין גיל בין הקשר (1)
98 להגירה קריטי גיל (2)
100 התרבותי בשינוי ביןדוריים הבדלים (3)
101 מין (ג)
101 והסתגלות מין (1)
102 תרבותי ושינוי מין (2)
102 סוציואקונומי סטטוס (ד)
103 משפחתי מצב (ה)
104 סיכום (ו)
104 אישיות משתני 5.3.2
104 התרבותי השינוי ודפוס אישיות משתני (א)
106 הסתגלות לבין אישיות משתני בין הקשר (ב)
107 תרבותיים כישורים (ג)
108 האישיות מאפייני סיכום (ד)

109 והסתגלות תרבותי שינוי של נוספים היבטים ה: חלק .6

109 הקדמה 6.1
109 התרבותי? השינוי בתהליך שינוי עוברים אספקטים אלו 6.2

שיעברו הממדים לניבוי תיאוריה :Tirandis 6.2.1
110 וכיוונם תרבותי שינוי
111 התיאוריה ניבויי של אמפירית בדיקה 6.2.2
113 סיכום 6.2.3
114 האובייקטיבית ההסתגלות השפעות 6.3
114 אובייקטיבית הסתגלות של הגדרה 6.3.1

הכרחי תנאי היא אובייקטיבית הסתגלות האס 6.3.2
115 תרבותי? לשינוי

הסתגלות בין הקשר על אמפיריים מחקרים 6.3.3
116 סובייקטיבית להסתגלות אובייקטיבית
117 סיכום 6.3.4
117 ודחק הגירה 6.4
117 דחק לבין הסתגלות בין הקשר הגדרת 6.4.1
118 דחק? מעורר מאורע היא הגירה האס 6.4.2



(המשך) עניינים: תוכן

120 לדחק? גורס בהגירה מה 6.4.3
120 השונות הגישות (א)
122 השונות הגישות של אמפירית בחינה (ב)
123 סיכום 6.5

124 כללי דיון .7

124 ההגירה בתחום הידע מצב 7.1
125 השינוי וצורת שינוי, שעוברים האספקטים 7.2
126 האספקטים 7.2.1
129 השינוי אופי 7.2.2
129 השינוי תחוס 7.2.3
130 התרבותי השינוי דפוסי 7.2.4
132 תרבותי שינוי דפוסי של טיפולוגיה 7.2.5
135 ההגירה לחקר מסכם מודל 7.3
135 הקולטת לחברה המהגרים בין האינטראקציה רמת 7.3.1
135 התפיסה רמת 7.3.2
136 האמונות רמת 7.3.3
136 המהגר שבוחר הקליטה אסטרטגיית רמת 7.3.4
137 התרבותי השינוי רמת 7.3.5
138 ההסתגלות רמת 7.3.6

הרמות בין (feedback) חוזר היזון קשרי מערכת 7.3.7
139 המודל של
140 סיכום 7.3.8

143 ביבליוגרפיה



תרשימים רשימת
מהגרים להסתגלות תלתשלבית תיאוריה :1 תרשים

21 (Richardson 1967)

25 (WongRieger 1984) בהסתגלות העקביות מודל :2 תרשים

מסגרת ובבהירות התנהגות ביישומיות השינויים :3 תרשים
30 (Grove £ Torbiorn 1985) זמן לאורך ההתייחסות

ההסתגלות לתהליך רבמשתני מודל :4 תרשים
41 (Goldlust£ Richmond 1974)

התרבותי השינוי לחקר רבמשתני מודל :5 תרשים
43 (Dyal <£: Dyal 1981)

45 (Antonovsky 8l Katz 1979) המשאבים/דרישות מודל :6 תרשים

47 ז*^) 4 80*1 1989) להסתגלות כללי מודל :7 תרשים

עליהם המשפיעים והמשתנים ההסתגלות תחומי :8 תרשים
48 (Scott<cf Scott 1989)

תרבותי שינוי דחק המנבאים הגורמים :9 תרשים
50 (Berry £ Kim 1987)

61 (Taft 1953,1986) המשותפת ההתייחסות מסגרת :10 תרשים

תרבותי שינוי של בממדים לשינוי אפשריות צורות :11 תרשים
HO (Triandis 1986)

הוא בהם החיים תחומי התרבותי, השינוי ממדי :12 תרשים
131 השינויים ואופי מתרחש,

133 היטמעות של דפוס בעל תרבותי שינוי :13 תרשים

133 קהילתיות של דפוס בעל תרבותי שינוי :14 תרשים

134 דותרבותיות של דפוס בעל תרבותי שינוי :15 תרשים

134 הסתגרות של דפוס בעל תרבותי שינוי :16 תרשים

141 המשתנים סיכום :17 תרשים



הסקירה תמצית

שאלות שלוש לפי ההגירה בנושא הפסיכולוגית הספרות נבחנת זו בסקירה
(2) ההגירה; בתהליך שינוי עוברים המהגר אצל אספקטים אלו (1) יסוד:
אופיים ומה ביניהם) הדדיים וקשרים (כיוונם אלה שינויים של צורתם מהי
צורתם על המשפיעים הגורמים מהם (3) חדש); דבר יצירת החלפה, (תוספת,

השינויים. של ואופיים

התרבותי השינוי יסוד. הגדרות בשלוש שימוש נעשה הסקירה במהלך
הוא השינויים דפוס המהגר. שעובר השינויים דפוס הוא (acculturation)
ואופיים. אספקט בכל השינויים כיוון שינוי, העוברים האספקטים של חיבור
של והרווחה הנוחות ותחושת שביעותהרצון היא סובייקטיבית הסתגלות
החדשה, מהארץ ושביעותרצון בפרט, חייו, של שונים בתחומים המהגר
בתחומים המהגר של התפקוד רמת היא אובייקטיבית הסתגלות בכלל.

וכוי. פנאי שעות כלכלי, מצב משפחה, תעסוקה,  חייו של שונים

(2) ההגירה תהליך של תיאורים (1) מחקרים: סוגי שלושה הוצגו בסקירה
תלויים והבלתי התלויים המשתנים את המתארים רבמשתניים מודלים
בודדים. משתנים בין קשרים שבחנו אמפיריים מחקרים ו(3) ההגירה בחקר

ההגירה תהליך של תיאורים
הגישה האינטראפסיכית, הגישה גישות: שלוש מביאים התיאורים

הביןתרבותי. המגע וגישת הפסיכולוגיתחברתית

יכית נטראפס האי שה י ג ה
אישיות תיאוריות של במונחים ההגירה את מתארת התוךאישית הגישה
התפתחותי כתהליך לרוב נתפסת ההגירה שונות. (theoires of personality)
של ההתפתחות לשלבי בדומה שונים, שלבים בין מעבר מתרחש שבו
התפתחות של כתהליך ההגירה את מתאר (1973) Koranyi התינוק.
(1989) Mirsky £ Kushinskay פרויד. של התיאוריה במונחי פסיכוסקסואלית
אינדיבידואציה  הספרציה תהליך של במונחים ההגירה תהליך את מתארות
שלבים בין כמעבר ההגירה את מתארים מהחוקרים חלק מאהלר. מרגרט של
את רואים אחרים ואילו ,(Arredondo 8c Patircia 1981) אבל לעיבוד בדומה
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Girnberg 8c) נברוטיות חרדות של רחב מגוון עם כהתמודדות התהליך
.(Girnberg 1984

כעקומהדמויית ההגירה תהליך את רואים האינטראפסיכייס התיאורים רוב
הקולטת. החברה עם הראשוני המפגש בעת רגשית, בהתעלות תחילתו .U
וסופו שביעותרצון, וחוסר מצוקה של למצב מהירה בהידרדרות המשכו

איטית. בהתאוששות

שהם (אף המהגר של הרגשי במצבו הוא העיקרי השינוי אלה, חוקרים עלפי
התיאורים החדשה). החברה עם שלו ההזדהות במידת שינויים גס מתארים

המהגרים. בין ביןאישייס להבדלים כמעט מתייחסים אינם

חברתית הפסיכךלוגית הגישה
בשינויים מתמקדים הפסיכולוגיתחברתית, הגישה את המאמצים החוקרים,
תפקידים ערכים, נורמות, עמדות, חברתיים: פסיכולוגיים באספקטים
כרוכה החדשה בחברה ההשתלבות זו, גישה לפי חברתית. וזהות חברתיים
מותאמים החברתיים האספקטים בו תהליך מחודשת, בסוציאליזציה

החדשה. לסביבה

 הדהסוציאליזציה גישת צמחה הפסיכולוגיתחברתית הגישה במסגרת
כאשר זו, גישה לפי . (Eisenstadt 1955; BarYosef 1968) רהסוציאליזציה
בתהליך שנרכשו הדפוסים של התרה עובר הוא חדשה לחברה מגיע מהגר
כישורים, לומד הוא מחודשת. סוציאליזציה ועובר הקודם, הסוציאליזציה
אחרת גישה לפי חדשה. חברתית זהות ורוכש חדשים, וערכים תפקידים
שביעותרצון,  עוקבים שלבים שלושה בהגירה קיימים ,(Richardson 1976)
הזהות את רוכש המהגר במהלכם, (אקולטורציה). תרבותי ושינוי הזדהות,
בחברה הקיימים וההתנהגות האמונות הערכים, העמדות, החברתית,
הוא ההגירה תהליך (1984) WongRieger גישת לפי לעומתו, הקולטת.
(self concept) העצמי והמושג התנהגויות נורמות, של השתנות תהליך
כמעבר ולא המרכיבים שלושת כל של מתמדת הדדית התאמה תוך הנעשה

מובחנים. שלבים בין

הביןתרבותי המגע גישת
מפגש של במונחים ההגירה תהליך את מתארת הביןתרבותי המגע גישת
אלה תיאורים ה"חברתיות", לתיאוריות בניגוד מוכרת. לא תרבות עם
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גישה לניבוי. ניתכת ובלתי מוכרת לא בסביבה התפקוד קשיי את מדגישים
של המהגר על השפעתם עוצמת לתיאור תרבות הלם במושג משתמשת זו

המוצא. לתרבות הקולטת התרבות בין ההבדלים

איהתמצאות, מבוכה, של ממצב מעבר הוא ההגירה תהליך זו, גישה לפי
Adler) אפקטיבי ותפקוד שליטה התמצאות, של למצב ודאות, וחוסר בלבול
השינויים .(1975; Kim 1978; Grove 8c Torbiorn 1985; Bochner 1986
התמצאות ידע, כגון: חיצוניים, באספקטים הם המהגר שעובר העיקריים
האמוציונלי מצבו וכאישיות. בערכים ולא התנהגות, וכישורי בסביבה
באספקטים לשינויים בהתאם משתנה המהגר של שביעותרצון) (מצוקה,

אלה.

דבר כתהליך, ההגירה את מציגים הם כפול. אלה תיאורים של יתרונם
את יותר "ממחישים" הס וכן משתנים, בין בקשרים כשדנים לעשותו שקשה

ההגירה. חוויית

קבוצות של והכרה התרשמות על מבוססים הם חסרונות: להם יש זאת, עם
מתארים הס והשוואתיים. אמפיריים נתונים על ולא בודדות, מהגרים
במספר ביןאישייס מהבדלים מתעלמים אבל שינוי, שעוברים אספקטים
כמוכן, מהגרים. קבוצת בתוך השינוי ובעומק המשתנים האספקטים
 השינויים דפוס על המשפיעים לגורמים התייחסות אין אלה בתיאורים
במאפיינים לסוגיהן, מהגרים קבוצות בין המארחת, החברה באופי הבדלים

וכוי. המהגרים של האישיים

הגירה של >ם רבמשתני מודלים
מודלים אלאמציעים תיאוריתתהליכית, גישה נוקטים אינם אחרים חוקרים
הראשון, בסוג סוגים. לשלושה המתחלקים ההגירה, לחקר רבמשתניים
ומגדירים לצפות, יש שבהם השינוי של האספקטים את מתארים המודלים
Hastings ,Clelland 8c Danielson 1982) אספקט בכל השינוי כיווני את
האספקטים את מתארים המודלים השני, בסוג . (Gordon 1964; Taft 1986
המשפיעים הגורמים ואת תלויים, כמשתנים לצפות יש שבהם השינוי של
השלישי, בסוג . (Goldlust £ Richmond 1974; Dyal 8c Dyal 1981) עליהם
ומציגים תלוי, כמשתנה הסובייקטיבית בהסתגלות רק מתמקדים המודלים
Berry 8c Kim 1987; Scott 8c Scott) זה משתנה על המשפיעים הגורמים את

.(1989; Antonovsky cS: Katz 1979
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שינוי של אספקטים רק המתארים מודלים
(1986) Taft של המודל שינוי. של אספקטים רק מתארים מודלים שלושה
האמוציונלי למצבו מתייחס אחד מהם שינוי, של אספקטים חמישה מגדיר
אתנית, (זהות השינוי של "חברתיים" לאספקטים  וארבעה המהגר, של
והתנהגות). שפה העדפות חברתיים, קשרים תרבות, תואמת התנהגות
וגורמים תוספת) (החלפה, אופיים השינויים, כיוון את מציין אינו הכותב
בכיוון הוא השינוי (1964) Gordon לפי זאת, לעומת צורתם. על המשפיעים
בכיוון שינוי קיים שינוי של אספקטים בשבעה דעתו, לפי הקולטת. החברה
מציינים ,Gordon לפי החדכיווני לשינוי בניגוד (היטמעות). הקולטת החברה
 שינוי של כיוונים שלושה (1982) Hastings, Clelland 8c Danielson
.(communality) וקהילתיות (insolation) הסתגרות ,(assimilation) היטמעות
היא הסתגרות הקולטת; החברה בכיוון שינוי חל שבו מצב היא היטמעות
כשהיה נשאר האספקטים בכל המהגר של ומצבו שינוי, כל חל לא שבו מצב
קהילת של בכיוון שינוי עובר המהגר שבו מצב הוא קהילתיות המוצא; בארץ
מהם אספקטים, בשמונה להתרחש יכולים האלה השינויים המהגרים.
החברתי לכבוד מודעות כלכלית, מודעות הזדהות, (ערכים, תרבותיים
כיווני השתתפות). בקרה, (התנהגות, מבניים ומהם פוליטית) ומודעות

שונים. להיות עשויים אספקט בכל השינוי

המשפיעים וגורמים שינוי של אספקטים המציגים מודלים
עליהם

במודל בלתיתלויים. משתנים גם מציינים (1974) Goldlust 8c Richmond
מאפיינים  בלתיתלויים משתנים של מערכות שתי קיימות מציעים שהם
מערכות שתי בין הגומלין קשרי הקולטת. החברה ושל המהגרים של
מציגים החוקרים המהגרים. שיעברו השינויים דפוס את קובעים המשתנים
ופוליטי) חברתי תרבותי, (כלכלי, שינוי של אובייקטיביים אספקטים
ושביעותרצון), ערכים חברתית, (זהות שינוי של סובייקטיביים ואספקטים
המשתנים כמוכן במודל. הספציפיים הקשרים את מנבאים אינם אך
ולא קבוצתיים למאפיינים ומתייחסים סוציולוגיים הם ידם על המצויינים
פסיכולוגי מודל מציעים (1981) Dyal 8c Dyal לעומתם, אינדיבידואליים.
המביאים תלויים, בלתי משתנים של רשימה מציגים הם ההגירה. לחקר
עצמה. ההגירה ושל הקולטת הארץ של המוצא, ארץ של מאפיינים בחשבון
משינוי החל שינוי, של אספקטים 13 על משפיעים אלה גורמים לדעתם,
מוקד כגון: עמוקים, אישיות במרכיבי בשינויים וכלה הסביבה הכרת במידת

. (locus of control) שליטה
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בתחום תלויים בלתי משתנים כוללים שלעיל המודלים ששני למרות
מציגים שאינם משוס זאת, הגירה. של תיאוריה בגדר אינם הם ההגירה,
מפרטים שאינם משום וכן אחרים, או אלה משתנים להכללת מבוסס רציונל
המודלים המוצע, המשתנים שפע בגלל המשתנים. בין הקשרים אופי את

מחקרים. לבניית מנחה כמסגרת שימושיים האלה

סובייקטיבית הסתגלות רק המנבאים מודלים
(מצב הסובייקטיבית ההסתגלות את רואים (1979) Antonovsky 8c Katz
בין המפגש של כתוצר החדשה) בארץ מחיים ושביעותרצון אמוציונלי

בפניו. המוצבות הדרישות לבין המהגר לרשות העומדים המשאבים

רב כמושג הסובייקטיבית ההסתגלות את תופשים (1989) Scott 8c Scott
עבודה, (משפחה, החיים של שונים מאספקטים שביעותרצון הכולל ממדי,
המהגר הסתגלות על המשפיעים המשתנים שלהם במודל וכוי). כלכלי מצב
למהגר שיש והתמיכה הדחק גורמי רקע, משתני קבוצות: לכמה שייכים
שונים. אישיות ומשתני לו שיש התרבותיים הכישורים החדשה, בסביבה

רציונל מציגים Scott 8c Scott ושל Antonovsky 8c Katz של המודלים
ואת האמוציונלי מצבו את רק מנבאים אבל השונים, המשתנים להכללת
מבחינה נבדקו אלה מודלים החדשים. מחייו המהגר של שביעותרצונו

אמפירית.

במשך באוסטרליה שנערך ,Scott 8c Scott של מחקרם לציון ראוי במיוחד
מדדים רק לא כלל זה מחקר מהגרים. קבוצות מספר ובקרב אחדות שנים
עמיתים של הערכותיהם את גס אלא שביעותרצון, של סובייקטיביים
בין קשרים גם נבחנו שונים. בתחומים הנבדק של התפקוד רמת את (peers)
התרבותי, השינוי דחק מידת לבין Berry 8c Kim עלידי שהוזכרו משתנים

בוזמנית. נבחנו לא האלה המשתנים אך

את בוחן (1987) Berry 8cKim של המודל הראשונים, המודלים לעומת
שינוי "דחק המכונים איהסתגלות, של סימפטומים דרך ההסתגלות
חווה אשר תרבותי, השינוי דחק מידת . (acculturation stress) תרבותי"
שינוי, העוברת הקבוצה אופי הקולטת, החברה מאופי מושפעת המהגר,
של ופסיכולוגיים דמוגרפיים חברתיים, ומאפיינים התרבותי השינוי צורת

המהגר.
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אשכולות באמצעות ההגירה את מתארים שלעיל הרבמשתניים המודלים
המשתנים בין הקשרים אופי את תמיד מנבאים אינם החוקרים משתנים. של
ולא כאלה משתנים להכללת מבוסס רציונל קיים תמיד לא בנוסף, השונים.

אחרים.

של ההשפעה את בודקת החוקרים, נוקטים שאותה השלישית, הגישה
בסקירה ההסתגלות. דפוס ועל התרבותי השינוי דפוס על בודדים משתנים
קבוצתיים להיבטים המתייחסים משתנים קבוצות: לשתי אלה משתנים סווגו

אינדיבידואליים. למאפיינים המתייחסים ומשתנים

מהגרים של התרבותי והשינוי ההסתגלות על המשפיעים גורמים
ים קבוצתי היבטים 

החברה של הקליטה פילוסופיית כגון: משתנים, הוצגו הקבוצתית ברמה
של התרבותי המרחק המהגרים, כלפי הקולטת החברה בני עמדות הקולטת,
בקבוצת החברתיות הרשתות ואופי הקולטת מהחברה המהגרים קבוצת

המהגרים.

הקולטת החברה של הקליטה ית פילוסופי
צורת לגבי הקולטת בחברה הרווחת התפישה היא הקליטה פילוסופיית
המהגרים קליטת צורת לגבי הציפיות המהגרים. של המועדפת הקליטה
על השינויים. ולכיוון מהמהגר המצופה השינוי של לאספקטים מתייחסות
לארבעה האלה הפילוסופיות את לחלק ניתן השונים, החוקרים עבודות סמך

חלקים:
האספקטים בכל הקולטת החברה בכיוון להשתנות מהמהגרים ציפיה (1

"מוניזם" ,(Eisenstadt 1955) היתוך" "כור מכונה זו גישה השינוי. של
.(Berry 1984; Bochner 1986) "JVi*>no>m,(Taft 1953)

קטן בחלק רק הקולטת החברה בכיוון להשתנות מהמהגרים ציפיה (2
Eisenstadt 1955; Taft) "פלורליזם" מכונה זו גישה מהאספקטים.

.(Bochner 1986; Berry 1984) ו"רבתרבותיות" (1953
הקולטת, החברה בכיוון האספקטים בכל להשתנות מהמהגרים ציפיה (3
המהגרים קבוצת בכיוון להשתנות הקולטת החברה של נכונות גס אבל

"היטמעות"). :Bochner "אינטראקטיביות"; :Taft)
מצד איתס במגע עניין וחוסר המהגרים מצד מוחלט שינוי לחוסר ציפיה (4

הפרדה). שוליות, :Bochner, Berry) הקולטת החברה
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הנתפסת ואם בפועל הקיימת אם  הקליטה פילוסופיית כיצד ברור, לא
שהראשונה מוצע, התרבותי. השינוי דפוס על משפיעה  המהגרים בעיני
הלחצים דרך והשנייה בפועל הקיימת הקליטה מדיניות דרך להשפיע יכולה
הדדית השפעה שיש גורס, (1987) Woldemikael המהגר. על מפעילה שהיא

הקולטת. החברה לבין המהגרים קבוצת בין ציפיות עיצוב של

המהגרים קבוצת כלפי עמד1ת
על להשפיע יכולות המהגרים קבוצת כלפי הקולטת החברה בני עמדות גם
שונות השערות מובאות בסקירה דרכים. במגוון התרבותי השינוי דפוס
ולנבא, להסביר, המנסות הביןקבוצתייס, היחסים של הפסיכולוגיה מתחום

שונות. חברתיות קבוצות כלפי עמדות

כלפי שליליות עמדות ,(Rokeach 1968 ,1960) באמונות הדמיון השערת לפי
שתי של הבסיסיות האמונות בין נתפס שוני של תוצאה הן אחרת קבוצה

הקבוצות.

שליליות והתנהגות עמדות ,(Tajfel 1979) החברתית הזהות השערת לפי
השלילית העמדה בעלי של מהצורך נובעות שונה חברתית קבוצה כלפי
קבוצת את תופסים שאנשים העובדה לפיכך, חיובית. חברתית בזהות

שליליות. עמדות כלפיה לפתח להם גורמת חוץ כקבוצת המהגרים

עמדות יוצר הפרט ,(Sheirff 1966) האמיתי הקונפליקט השערת לפי
קונפליקט שקיים תופס הוא כאשר אחרת, חברתית קבוצה כלפי שליליות

מוגבלים. משאבים על האחרת הקבוצה לבין קבוצתו בין תחרות או

חושב הפרט כאשר ,(Gun 1970; Crossby 1979) היחסי החסך השערת לפי
כלפי שליליות עמדות יפתח הוא אחרות, לקבוצות יחסית מקופחת שקבוצתו

אלה. קבוצות

עמדות לצמיחת ההכרחיים בתנאים מהשנייה אחת נבדלות ההשערות
ואם נתפס, קונפליקט אס שונות, לקבוצות החלוקה עצם אם שליליות:

אחרת. קבוצה נגד בתחרות" "הפסד

שונות קבוצות חברי בין מגע כי המניחה המגע", "השערת מוצגת בנוסף,
זה בנושא שנערכו מחקרים סקר (1969) Amir יותר. חיוביות לעמדות יוביל
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טובים" ב"תנאים נערך הוא כאשר רק עמדות משפר שהמגע והסיק,
על מגע במגע, התומך חברתי אקלים הקבוצות, שתי חברי של שווה (סטטוס
גבוה). סטטוס בעלי מיעוט קבוצת חברי עם ומגע קבוצתי ולא אישי בסיס

הקולטת החברה לבין המהגרים קבוצת בין התרבותי המרחק
החברה לבין המהגרים קבוצת בין התרבותי המרחק הוא השלישי המשתנה
והמשך הכמות האיכות, כי היא, הספרות ברוב ההשערההמובלעת הקולטת.
לבין המוצא תרבות בין ההבדלים של פונקציה הם ההסתגלות קשיי של
מצאו אכן מחקריםמסוימים .(Furnham 8c Bochner 1982) הקולטת התרבות
הסתגלות לבין המהגרים קבוצת של התרבותי המרחק בין קשר
אצל שמצוטטים ומחקרים [1989] Scott 8c Scott (למשל, סובייקטיבית
כזה קשר מצאו לא אחרים מחקרים זרים). סטודנטים על [1982] Church
בדק אחד מחקר . (Cochrane 1977; Burveill, Armstrong £ Carlson 1983)
שדמיון ומצא המהגר, שעובר השינויים דפוס לבין תרבותי מרחק בין קשר
.(WongRieger 8c Quintata 1987) היטמעות ליתר מוביל יותר רב תרבותי

החברתית הרשת הרכב
תלוי, משתנה המהגר של החברתית הרשת בהרכב רואים מהחוקרים חלק
(1982) Anderson 8c Chirstie בלתיתלוי. משתנה בו רואים אחרים ואילו
יכול המהגרים, קבוצת את המאפיין החברתיות, הרשתות מבנה כי טוענים,
החוקרים זאת, עם משאב.  אחרים ובמקרים נטל להוות מסוימים במקרים
המהגר של סיכוייו על החברתית הרשת מבנה השפעת את בעיקר בוחנים
של המהגר על השפעתן את בדקו אחרים חוקרים סוציואקונומית. מבחינה
רשתות לעומת הקולטת, החברה בני את הכוללות חברתיות רשתות

הקולטת. החברה בני את כוללות שאינן חברתיות

נמצא אחד, מצד שתיים. הן האתנית הקבוצה בתוך הסתגרות של ההשפעות
בלבד עדתם מבני המורכבות חברתיות ברשתות המסתגרים מהגרים כי
מצד . (Chucrh 1982) חברתית תמיכה ליתר וזוכים ומצוקה, דחק פחות חווים
מגלים עדתם בני של חברתיות ברשתות המסתגרים מהגרים כי נמצא, שני
מסתגרים שאינם מהגרים מאשר החדשה בארץ מהחיים שביעותרצון פחות
ההסתגרות WongRieger£Quintata).בנוסף, 1987 ;Hull 1979 ;Kim 1978)
בלבד מעטים ובאספקטים מוגבל שינוי דפוס ליצירת מביאה האתנית

.(WongRieger 8c Quintata 1987)
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תגובה היא ההסתגרות מעגלי. כתהליך ההסתגרות את רואים רבים חוקרים
את מגבילה היא ובתורה הקולטת, החברה בני עם גומלין בקשרי לקושי

זו. חברה עם הגומלין קשרי על בעתיד שיקלו כלים לרכוש היכולת

 מהגרים של חברתי ושינוי הסתגלות על המשפיעים גורמים
ים אינדיבידואלי היבטים

האינדיבידואליים. המשתנים מערכת היא משתנים של אחרת מערכת
ועל המהגר של התרבותי השינוי דפוס על להשפיע יכולים אלה משתנים
משתנים סוגים: שני קיימים זו במערכת שלו. הסובייקטיבית ההסתגלות
של ההשתלבות ואסטרטגיית להגירה (המניעים להגירה ישירות הקשורים
דמוגרפיים (משתנים להגירה עקיף באופן הקשורים ומשתנים המהגר)

אישיות). ומשתני

להגירה המניעים
מוסבר וההסתגלות התרבותי השינוי דפוס לבין להגירה המניעים בין הקשר
לישראל שעלו עולים כי נמצא, כך הדיסוננס. תיאוריית במונחי בעיקר
בארץ מהחיים יותר גבוהה שביעותרצון להפגין נוטים ציוניים ממניעים
שווים ההסתגלות קשיי כאשר גם אחרים, ממניעים שעלו עולים מאשר
אישוש נמצא אחרים במחקרים גרסון1984). ;Antonovsky 8c Katz 1979)
מאשר אספקטים ביותר שינויים יותר עוברים מרצון שמהגריס לכך, מסוים
קשר גס נמצא . (WongRieger £Quintata 1987) כורחם שהגרובעל פליטים

.(Winchie <cf Carment 1988) להגר הרצון לבין אישיות משתני בין

המהגר של הקליטה אסטרטגיית
של ולשאיפותיו לעמדותיו מתייחסת המהגר של הקליטה אסטרטגיית
בין הבדלים ישנם כי ההנחה, מתוך החדשה, בארץ לקליטתו ביחס המהגר
Moghaddam, Taylor 8c Lalonde האלה. בעמדות המהגרים בקרב אישיים
קצוות שתיהן והיטמעות. תרבות שימור אסטרטגיות: שתי מציעים (1987)
וחברתי תרבותי שינוי לעבור המעונייניס מהגרים האחד, שבקצהו רצף, של
הבוחרים מהגרים  השני ובקצהו הקולטת, החברה לבני ולהידמות
המהגרים, בקבוצת חברים נשארים האחרונים שינוי. חוסר של באסטרטגיה
אסטרטגיות ארבע מציע (1984) Berry ספורים. באספקטים שינויים ועוברים
נבדלות האסטרטגיות ארבע ושוליות. הפרדה השתלבות, היטמעות, קליטה:
רצונו ובמידת תרבותו על לשמור המהגר של רצונו במידת מהשנייה אחת
והשתלבות מזה, תרבות, שימור  העמדות שתי החדשה. בחברה להשתלב
Berry נפרדים. רצפים שני אלא אחד, רצף של קצוות אינן  מזה בחברה,
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דפוס לבין המהגר שבוחר האסטרטגיה סוג בין קשרים מצאו )1989( et al.
למהגרים גורס מה היא, העיקרית שאלתם בפועל. עובר שהוא השינויים
של באסטרטגיה לבחור לאחרים ואילו היטמעות, של באסטרטגיה לבחור
על המשפיעים משתנים שני (1984) Berry מציע בתשובה, תרבות. שימור
הקולטת החברה של הקליטה פילוסופיית  הקליטה אסטרטגיית בחירת
בה הדרך את מפרט הוא אין אולם  מרצון ואס מכורח אם  להגירה והמניע

הקליטה. אסטרטגיית על משפיעים אלה משתנים

רואות האתנולינגוויסטית החיוניות ותיאוריית החברתית הזהות תיאוריית
עלידי החברתית הזהות את לשפר כרצון ההיטמעות של האסטרטגיה את
לפי ויוקרה. סטטוס מבחינת יותר גבוה הממוקמת חברתית לקבוצה מעבר
משתנים ,(Giles£ Johnson 1981) האתנולינגוויסטית החיוניות תיאוריית
את לעזוב ירצה המהגר הקבוצה. של הישרדותה את מנבאים אחדים
במשתנים השנייה מהקבוצה נחותה היא כאשר שייך הוא שאליה הקבוצה
משתנים שלה, (הסטטוס כקבוצה הישרדותה סיכויי את המנבאים אחדים,
הזהות תיאוריית לפי זוכה). הוא שלה הממסדית והתמיכה שונים דמוגרפיים
ההיטמעות באסטרטגיית המהגר יבחר ,(Tajfel £ Turner 1979) החברתית
את המאפשרים מסוימים חברתיים תנאים שקיימים מאמין הוא כאשר רק
של המשוערת להשפעתן והרציונל ההסבר אולי זהו הקבוצתי. המעבר
שני המהגרים, כלפי והעמדות הקולטת החברה של הקליטה פילוסופיית

התרבותי. השינוי דפוס על יותר, מוקדם שהוצגו משתנים

ים דמרגרפי משתנים
בעת גיל החדשה, בחברה ותק כוללים: שנבדקו הדמוגרפיים המשתנים
משתנה הוא ותק משפחתי. ומצב סוציואקונומי סטטוס מין, ההגירה,
הסתגלות או תרבותי שינוי של נמדד אספקט כל כמעט בעקביות המנבא
שנויות עדויות, קיימות זאת, עם .(Taft 1986; Scott 8c Stumpf 1984)
אלא ליניאריים, אינם השונים באספקטים שהשינויים לכך, במחלוקת,
המהגר של האמוציונלי למצבו הקשור בכל במיוחד ע, צורת לובשים
החוקרים של תיאוריהם את תואמות אלה עדויות זמן. לאורך ושביעותרצונו

האינטראפסיכית. הגישה לפי

במחקרים ההגירה. בעת הגיל השפעת לגבי סותרות עדויות גם קיימות
שונים הסתגלות מדדי לבין ההגירה בעת הגיל בין קשר נמצא מסוימים
.(Cochrane £ StopesRoe 1981; Nicassio & Pate 1984 Chang 1980)
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Shuval 1975) עקביים קשרים נמצאו לא אחרים במחקרים זאת, לעומת
(Scott£ Scott 1989

ממצאיהם, לפי להגירה. פגיע" ל"גיל אישושים מצאו (1976) inbar 8c Adler
)1987)Schrader גם הסתגלות. קשיי יותר גילו 116 בגילים שהיגרו מהגרים
המחקרים שני זאת, עם הסתגלות. לקשיי פגיע 116 שגיל עדויות מצא
ממצאיהם הכללת את המקשות רבות, ומושגיות מתודולוגיות לוקיםבבעיות

אחרות. אוכלוסיות על

מהגרות נשים בקרב יותר רבים הסתגלות לקשיי עדויות ישכן למין, אשר
Roskies.) פסיכיאטריים בסימפטומים שמתבטאים כפי גברים, בקרב מאשר
Lidamiranda £ Strobel 1977; Lasry ccf Sigal 1975; Aviram £ Levav 1975
של יותר רבה שכיחות זאת, עם יחד . (Cochrane 8c StopesRoe 1977
לאמהגרות אוכלוסיות גם מאפיינת נשים בקרב פסיכיאטריים סימפטומים
שמדדו במחקרים . (Weissman 8c Klerman 1977) המתועשות במדינות
הממצאים פסיכיאטריים, סימפטומים לפי ולא אחרים, מדדים לפי הסתגלות
שגברים השערה, הועלתה השינויים, לדפוס אשר חדמשמעיים. פחות
עם יותר רב במגע באים שהם מכיוון אספקטים, ביותר שינויים יותר עוברים
לא אולם ,(Taft 1965; Richardson 1974; Sluzki 1979) הקולטת החברה בני

אישוש. לכך נמצא

לפני הסוציואקונומי המעמד להשפעת באשר גם מעורבים ממצאים נמצאו
מחקרים עובר. שהוא התרבותי השינוי ודפוס המהגר הסתגלות על ההגירה
פסיכיאטריות בעיות לבין סוציואקונומייס מדדים בין קשר מצאו אחדים
ואילו ,(Cochrane 8c StopesRoe 1977; Lein 1983; Berry 1987 (לדוגמה,

. (Antonovsky 8c Katz 1979) כזה קשר מצאו לא אחרים

יש נשואים למהגרים כי נמצא כללי באופן משפחתי, מצב למשתנה אשר
Antonovsky 8c Katz 1979) רווקים למהגרים מאשר הסתגלות בעיות פחות

.(Berry 8c Blondel 1982; Bardo 8c Bardo 1980

אינה הדמוגרפיים המשתנים של השפעתם כי כן, אס עולה, מהמחקרים
אחת ומחברה לשנייה, אחת מהגרים מקבוצת שונה ההשפעה אחידה.
כל ושל הגירה כל של הספציפיים ולמאפיינים לתנאים ליחסה ויש לשנייה,

מהגרים. קבוצת
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אישיות משתנ>
תרבותי" לשינוי "רצון ניבאו חברתיים וכישורים לזולת מודעות כי נמצא,
. (Smither 8c Rodirguez 1982) הקליטה) לאסטרטגיית המקביל (משתנה
הנטייה גדלה יותר גבוה לעמימות הסובלנות שחוסר ככל כי נמצא, כמוכן

. (Walsh 1979) היטמעותי שינויים לדפוס

של שונים למדדים אישיות משתני בין הקשר לבדיקת רבים מחקרים נערכו
חברתיות, מודרניזם, אישית, גמישות כי מציין, (1982) Chucrh הסתגלות.
מצאו, (1989) Scott<cf Scott טובה. הסתגלות מנבאים וריאליזם אסרטיביות
לממדים קשורים ותלותיות אופטימיות ההגירה, לפני נפשית בריאות כי
תרבותיים כישורים כי החוקרים מצאו כמוכן, ההסתגלות. של השונים
קשורים המקום) על ידע התרבות, הכרת בסלנג, (שליטה (cultural skills)

הסתגלות. של שונים לאספקטים הס גם

נוספים נושאים
Tirandis et al. של התיאוריה נוספים: נושאים שלושה נידונו בסקירה
העוברים האספקטים עומק על משפיעים אשר משתנים שני המציעה ,(1986)
להסתגלות אובייקטיבית הסתגלות בין הקשר השינויים: כיוון ועל שינוי

לדחק. הגירה בין הקשר וכן סובייקטיבית

Triandis של התיאוריה
(התנהגות, שינוי של שטחיים אספקטים בין (1986)מבחינים Tirandis et al.
הם בנוסף, ערכים). (עמדות, שינוי של עמוקים אספקטים לבין שפה) לבוש,
שינוי  אקומודציה אספקט: בכל שינוי של כיוונים כמה שייתכנו טוענים
שהיאמעל לנקודה עד שינוי  הגזמה הרוב; קבוצת של לממוצע המהגר של
בכיוון שינוי  (ethnic affirmation) אתני ואישוש הרוב; קבוצת של לממוצע
את המנבאים משתנים שני מציעים Tirandis et al. הרוב. לקבוצת הפוך
האספקט של החשיבות השינוי: כיוון ואת שינוי שיעבור האספקט עומק
הקבוצה בני עם באינטראקציה לעין בולט הוא בה והמידה המוצא, בתרבות
בולטים ויותר המוצא בתרבות חשובים פחות שהאלמנטים ככל הקולטת.
כאשר הגזמה. ואף אקומודציה שתחול הסיכוי גדל לבוש, כגון: לעין,
למשל), משפחה (ערכי פומביים ואינם המוצא, בתרבות חשובים האלמנטים
של ומחקרם Tirandis של מחקרו אתני. אישוש שיהיה הסיכוי גדל

אלה. הנחות מאששים (1989) Rosenthal 8cBell
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סובייקטיבית להסתגלות אובייקטיבית הסתגלות בין הקשר
בין הקשר את בדקו (Krau 1983; Scott 8c Stumpf 1984) מחקרים שני
הסתגלות בין הקשר אובייקטיבית. להסתגלות סובייקטיבית הסתגלות
Scott £ של מחקרם שנדמה. כפי פשוט אינו לאובייקטיבית סובייקטיבית
אובייקטיבית הסתגלות של שונים תחומים בין גבוה מתאם מצא Stumpf
בין נמוך מתאם נמצא זאת, לעומת המהגר. של כללית רווחה תחושת לבין
של תחומיםמקבילים לבין האובייקטיבית ההסתגלות של השונים התחומים
בין הקשר כי עולה, (1983) Krau של מחקרו עלפי סובייקטיבית. הסתגלות
עלידי (moderated) מווסת כללית שביעותרצון לבין מקצועית הצלחה

הנבדק. של העצמי הדימוי

ודחק הגירה
דרך הסובייקטיבית ההסתגלות את בחנו בסקירה שהוצגו העבודות רוב
החדשה). בארץ נוחות ותחושת (שביעותרצון שלה החיוביים האספקטים
(הדחק שלה השליליים האספקטים דרך ההסתגלות את בוחנת אחרת גישה
אי בודקים השנייה הגישה את הנוקטים החוקרים המהגר). אצל שנוצר
סימפטומים התאבדויות, נפש, מחלות השונים: לביטוייה הסתגלות
אכן ההגירה האם היא, הראשונה ושאלתם ועוד, סומטיים, פסיכולוגיים

דחק? ליתר קשורה

תמיכה שאין עולה, (1986) KuoATsaM (1987) Creed של ספרות מסקירות
.(stressor) הדחק גורס היא עצמה שההגירה לכך חדמשמעית אמפירית
גורמים לבחון וצריך אחת, כתופעה להגירה להתייחס טעות זו תהיה
מהגרים, אוכלוסיית כל ולגבי הגירה של מצב בכל הפועלים ספציפיים,
ההתמודדות ומנגנוני ההגירה מאורע את מפרשת זו אוכלוסייה שבה הדרך

לרשותה. העומדים

תשובות של שפע יש בהגירה? לדחק הגורם הדבר מהו היא, השנייה שאלתם
Eisenstadt 1955; Shuval 8c Grinberg 1979; Girnberg 1984;) זו לשאלה
הקשר לגבי שונות השערות ארבע בין המשווה אחד ומאמר ,(Zaharna 1989
תרבות והלם חברתי בידוד כי מצא, החוקר .(Kuo 1976) לדחק הגירה בין
מאשר יותר טוב להגירה המתלווים ההסתגלות אי ביטויי את מנבאים

המטרות. השגת ומתח החברתי השינוי
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סיכום
בתחום. השונים המחקרים ממצאי הכללת של בבעייתיות דן הסיכום פרק
אחת. ובעיר יחידה מהגרים אוכלוסיית על נערכו המחקרים של רובם רוב
הגירה ובתנאי שונות, ארצות בין שונות, אוכלוסיות בין השוואות כמעט אין
הגדולים הפערים בגלל השונים המחקרים נתוני את לחבר קשה שונים.
(הסתגלות, בתחום המפתח מושגי של והתפעוליות התיאורטיות בהגדרות
המחקרים הכללתממצאי על מאוד מקשה זה דבר והיטמעות). תרבותי שינוי

בכלל. ההגירה תופעת על ידע בסיס יצירת ועל הספציפיים

מודל בתחום. הכותבים רעיונות של אינטגרציה על המבוסס מודל גס מוצע
אחד בממד תלתממדית. תופעה כאל תרבותי לשינוי מתייחס זה
ביותר. העמוק ועד ביותר מהשטחי רצף, על נמצאים השינוי של האספקטים
נכללים השינוי בצורת אספקט. בכל השינוי צורת את כולל השני הממד
החברה בכיוון המהגרים, קהילת בכיוון הקולטת, החברה (בכיוון כיוונו
בו התחום הוא השלישי הממד סינתיזה). או החלפה (תוספת, ואופיו הישנה)

הפרטי. אל הפומבי מן רצף, על השינוי מתרחש

שדפוס מוצע, תרבותי. שינוי דפוס יוצר האלה הממדים שלושת חיבור
(1989)ישמשו Scott8c Scon לפי ההסתגלות המשגת וכן התרבותי השינוי
המפרט סיבתי מודל מוצע לבסוף, ההגירה. בחקר התלויים כמשתנים
החברה לבין המהגרים ביו אינטראקציה משתנים: של רמות חמש בין קשרים
הסביבה על אמונות המהגר, עלידי זו אינטראקציה תפישת הקולטת,
השינוי דפוס הקליטה, אסטרטגיית אלה, מתפישות שנובעות החברתית
הרמות בין חוזר היזון קשרי של מערכת גם מתוארת וההסתגלות. התרבותי

השונות.
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מבוא .1

טובים חיים אחר בחיפוש למקום האדםממקום היגר ההיסטוריה משחר עוד
לדוגמה, אנשים. מליוכי על ההגירה השפיעה ההיסטוריה, במהלך יותר.
מוצאם ארצות את עזבו אירופה מבני מיליון 65 וה20, ה19 המאות במשך
למשל, אירלנד, של אוכלוסייתה . (Boehning 1978) אחרים למקומות והיגרו
רבות במדינות . (Peters 8l Larkin 1979) מהגירה כתוצאה בכ>£459 פחתה
צרפת, גרמניה, בריטניה, באוכלוסייה. נכבד מרכיב הם המהגרים בעולם
קולטות כמדינות להיחשב יכולות וישראל קנדה אוסטרליה, ארצותהברית,
דוגמאות הן ומזרחה אירופה דרום מדינות סין, אירלנד, לעומתן הגירה.

הגירה. מייצאות למדינות מובהקות

פשוטה. או אחת תופעה זו אין "הגירה", לכותרת זוכות רבות שתופעות אף
בתחומים שלה והמורכבות המגוון הוא התופעה של העיקרי המאפיין להיפך,

אחדים.

הגירה רבים: סוגים להגירה ראשית, ההגירה. מאפייני  הראשון התחום
לעומת מכורח הגירה אחרת; לארץ הגירה לעומת ארץ אותה בתוך פנימית
של הגירה לעומת המוצא, לארץ שבים שבסופה זמנית, הגירה מרצון; הגירה

וכוי. הנמוך, המעמד הגירת לעומת הגבוה המעמד הגירת קבע;

או כלכליות סיבות ובכללן מאוד, מגוונות סיבות להגירה שנית,
כתוצאה בריחה הגליה, המוצא, בארץ פוליטיים תנאים אידאולוגיות,
אינספור להגירה ועוד. משפחה, בני עם להתאחד רצון טבע, מאסונות

וסיבות. מניעים

יש הקולטות: החברות ובאופי המהגרים באופי גם רב גיוון יש שלישית,
מקצוע בעל שהוא יש לגמרי; זרה לתרבות כל חסר המגיע פליט הוא שמהגר
שבה לחברה מגיע שהמהגר יש סמוכה. בארץ לחיות מרצונו שעובר חופשי
מוחלט. חריג הוא שבה לחברה מגיע שהוא ויש נפוצה, תופעה היא ההגירה

ואף ענפה, היא הספרות הגירה. בנושא התיאורטית הספרות  השני התחום
.(International Migration Review (למשל, משלהם עת כתבי לנושא יוחדו
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גיאוגרפיה, המדינה, מדעי כלכלה, רבים: אקדמיים בתחומים נחקר הנושא
כל הפסיכולוגיה. בתחום ופחות סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה,
התיאורטיים ובכלים במושגיו ונעזר מבטו, מנקודת בנושא מטפל תחום

לרשותו. העומדים

ההגירה לנושא יחסית מעטה לב תשומת העניקה הפסיכולוגיה כאמור,
השונות זאת, DV .(Dyal 81. Dyal 1981; Taft 1986; Scott 8c Scott 1989)
אקדמיים תחומים מצד ההגירה בנושא הדיון את שמאפיינות והמורכבות
מתארות התיאוריות בנושא. הפסיכולוגית הספרות את גס מאפיינות שונים

,(intrapsychic) אינטראפסיכית  מבט נקודות ממגוון ההגירה את
ממשיגה גישה כל ופסיכולוגיתחברתית. ביןתרבותית תוךמשפחתית,

שלו. שונים אספקטים ובוחנת ההגירה, נושא את אחרת

המחקרים למרות בימינו. במחקר משתקפים ושונותן המבט נקודות ריבוי
Taft) השוואתיים נתונים של חסרונם בולט ההגירה, בנושא הפסיכולוגיים
וההגדרות בלבד תיאוריים היו מהמחקרים גדול חלק אחרות, במילים .(1986
האמפיריים המחקרים הכותב. שערך למחקר ייחודיות הן משתמשים שבהן
והחוקרים אחת, בקהילה בודדת מהגרים קבוצת על ברובם מתבצעים
של השוואה לפיכך, להם. ייחודיים מחקר ובכלי בהמשגות משתמשים
בלתי היא שונות, מהגרים וקבוצות ארצות ובין שונים מחקרים בין נתונים,

כמעט. אפשרית

בנושא במחקר האינטגרציה ולחוסר האחידות לחוסר העיקרי הגורם
שבהם במושגים אחידות אין ראשית, משותפת. שפה העדר הוא ההגירה
 והרווחים הבסיסיים במושגים אפילו בולט העקביות חוסר משתמשים.
והסתגלות (acculturation) תרבותי שינוי ,(assimilation) היטמעות
ויש נרדפות, כמילים אלה במושגים שמשתמשים יש  (adjustment)
לחוקר המיוחד תוכן עולם מגדירה המילה אדהוק. הוא בהם שהשימוש
מוגדר. אכן הזה התוכן עולם שבהם במקרים רק זאת, וגם הנתון, ולמחקר

הספרות את להציג ראשית, כפולה. זו ספרות סקירת של מטרתה
סקירה אין ומורכבותה. מגוונותה שונותה, על ההגירה, בתחום הפסיכולוגית
להביא רק אלא בתחום, הספרות כל את ולמצות להקיף מתיימרת זו
את השונות, המבט נקודות את להציג ניסיון יהיה ממנה. דוגמאות
כדי זאת, שהוצעו. השונים התהליכים ואת שנחקרו השונים האספקטים
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המשתנים את בתחום, השונים הנושאים את שמגדיר ידע בסיס ליצור
להמשיך יהיה ניתן זה בסיס על העיקריים. המחקר נושאי ואת הרלבנטיים

עתידיים. מחקרים לבנות

החלקים את ולשלב בתחום הקיים החומר את לארגן היא השנייה המטרה
שתאפשר מושגית מסגרת קביעת באמצעות ייעשה השילוב יחדיו. השונים
וקישורם. השוואתם לצורך בתחום השונות והעבודות המחקרים "תרגום"
מושגי ויוגדרו ההגירה, תהליך של בסיסית המשגה תיקבע הראשון בשלב
שאלות מספר תוצגנה השני בשלב הנוכחית. בסקירה שישמשו היסוד י,
השוניםלכלל המחקרים של ה"תרגום" את מהוות להן שהתשובות בסיסיות,

משותפת. מסגרת י

בסיסיות ושאלות היסוד מושגי 1.1
(acculturaiton) תרבותי שינוי 1.1.1

Smither 8c Rodirguez ושונות. רבות הגדרות הוצעו תרבותי שינוי למושג
שהכרחיים והתנהגויות ערכים "לימוד כ התרבותי השינוי את הגדירו (1982)
של מהיר אותוכ"אימוץ הגדיר (1967) Richardson הרוב". בתרבות לתפקוד
הגדיר (1964) Gordon הרוב". קבוצת בני של והתנהגויות אמונות עמדות,
החשיבה, ודפוסי העבודה החברתית, בפעילות כ"שינוי התרבותי השינוי את
השינוי את הגדיר (l954)Eisenstadt ואילו האנשים", של וההזדהות הערכים
הנורמות השונים, התפקידים את לומד המהגר שבה כ"מידה התרבותי
של החברה מדעי מועצת שקבעה ההגדרה הקולטת". החברה של והמנהגים
מפגש עלידי שנגרם תרבותי שינוי "כל היתה (Siegel 1953) ארצותהברית

אוטונומיות". תרבות קבוצות שתי בין

שינוי המושג של השונות ההגדרות את סקרו (1974) Teske 8c Nelson
במושג. בשימוש אחדות בהירויות אי מציינים הם המאה. מתחילת תרבותי
של והפנמה למידה הוא התרבותי השינוי האס ברור זה אין ראשית,
או המיעוט, קבוצת בני עלידי הרוב קבוצת בני של התרבותיים האלמנטים
כמוכן, הקבוצות. שתי מצד הדדית למידה על המתבסס דוכיווני תהליך
שהשינוי ההכרח, מן האם  התרבותי השינוי בתהליך נכלל מה ברור לא
לא לאו. או המיעוט, קבוצת בני עלידי והפנמתם ערכים אימוץ גם יכלול
או הרוב, קבוצת כלפי חיוביות עמדות ליצירת המושג כוונת האס גס, ברור

3



לעמדות יביא שהדבר בלי מתרבותה, שונים אלמנטים של לאימוץ רק שמא
כלפיה. חיוביות

(assimilaiton) היטמעות 1.1.2
מציינים, (1974) Teske £ Nelson הגדרות. מגוון יש היטמעות למושג גם
ומנסים תרבותי, לשינוי נרדפת כמילה זה במושג משתמשים המקרים שברוב
שבשינוי הוא, המושגים שני בין ההבדל לטענתם, המושגים. שני בין להבחין
הקבוצה חברי עלידי אחת קבוצה של אלמנטים של אימוץ יש תרבותי
הקבוצה לחברי הופכים האחת הקבוצה חברי בהיטמעות ואילו השנייה,
אצל פנימי שינוי דרוש תרבותי, משינוי להבדיל בהיטמעות, לפיכך, השנייה.
Teske £ הקולטת. הקבוצה עלידי קבלה ודרושה המיעוט, קבוצת חברי
המושגים שני בין וההבדלים השונות, ההגדרות את סוקרים Nelson
מועצת זאת, לעומת נוספת. הגדרה בסיכומם, יוצרים, עלידם המוצעים
אחת תרבות של חדכיווני כ"קירוב היטמעות הגדירה (1953) החברה מדעי
את דווקא מגדיר Tirandis (1986) כן, על יתר השנייה". התרבות בכיוון
והשתלבות קבלה של במונחים ההיטמעות) את (ולא התרבותי השינוי

הרוב. בקבוצת

הסתגלות 1.1.3
חופפות ומהן שונות מהן רבות, בדרכים הוא גם הוגדר הסתגלות המושג
בעמדות כ"שינוי הסתגלות הגדיר (1986) Taft האחרים. המושגים לשני
בחברות שינוי התנהגות, ונורמות חדשים כישורים רכישת והזדהות,
בחובה כוללת ההגדרה החדשה". לסביבה אמוציונלית והסתגלות הקבוצתית

היטמעות. המושג את והן תרבותי שינוי המושג את הן

לבין סובייקטיבית הסתגלות בין מבחינים (1979) Antonovsky 8c Katz
ההתנהגות שבו מצב היא אובייקטיבית הסתגלות אובייקטיבית. הסתגלות
שייך, הוא אליה החברה של ולציפיות לנורמות בהתאמה נמצאת הפרט של
pirmary) ראשוניות קבוצוח יצירת חברתיס, קשרים עבודה, זה: בכלל
ההסתגלות והתרבות. השפה של וידע הקולטת החברה בני עם (groups
 החדש המצב לגבי הפרט של וההרגשה העמדות פירושה הסובייקטיבית
ההסתגלות זו, הגדרה לפי החדשים. מהחיים שביעותרצונו מידת
של הגדרתם לפי היטמעות של מרכיבים למעשה, כוללת, האובייקטיבית

.(1974) Teske 8c Nelson
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מגדירים הם רבממדי. מושג בהסתגלות רואים )1984( Scott 8c Stumpf
וכוי) פנאי שעות משפחה, (עבודה, שונים בתחומים ותקין מלא כתפקוד אותו

וכוי). משפחה (עבודה, החיים של שונים מתחומים שביעותרצון וכן

הקיימים והבלבול החפיפה את להדגים נועדהבעיקר שלעיל ההגדרות שורת
Teske של ההבהרה נסיונות את להציג טעם אין האלה. המושגים בשלושת
מציאת דרך המושגים את להבהיר רצו שבשיטתס משוס ,(1974) >cf Nelson
זאת, במקום ממצה. אחת להגדרה ולהגיע ההגדרות, לרוב משותף מכנה
המושגים שלושת יוגדרו וכן ההגירה תהליך של בסיסית המשגה תינתן
במושגים להשתמש לנו לאפשר נועדו אלה הגדרות שהוצגו. הבסיסיים

בלבד. זו ספרות סקירת לגבי תקפות והן בהיר, באופן

כלליות והמשגות הגדרות 1.1.4
שהוא מסביבה עובר המהגר שינוי. של כתהליך כאן מומשג ההגירה תהליך
הקודמת. מסביבתו אחרת או זו במידה השונה חדשה, לסביבה לה רגיל
עובר הוא שבעקבותיו החדשה, הסביבה עם במגע בא הוא המעבר לאחר

שינויים.

יכולים החדשה. החברה עם במגעיו המהגר שעובר שינוי כל תרבותי: שינוי
תחושת ערכים, התנהגות, דפוסי עמדות, תחומים: במגוון שינויים להתרחש
תרבותיים, כישורים חברתיים, תפקידים שפה, ידע, קבוצתית, שייכות
יש ועוד. (cognitive style) קוגניטיבי סגנון עצמית, זהות נורמות, אמונות,
(additive change) מוסף שינוי שינוי, חוסר למשל, שינויים: של שונים סוגים
דברים (בו מחסיר ושינוי ישנים) לדברים מתוספים חדשים דברים (בו
 שינוי של שונים כיוונים גס קיימים ישנים). דברים מחליפים חדשים
הקולטת מהחברה השונה ייחודי, דבר ויצירת מזה, הקולטת, לחברה הידמות

מזה. כאחד, המקור ומחברת

השונים התחומים של יחד מצירופם שנוצר הדפוס תרבותי: שינוי דפוס
תחוס. בכל השינויים של ומכיוונם שינוי שעברו

יש הקולטת. החברה של בכיוון הוא נתון בתחום שינוי שבו המצב היטמעות:
הקולטת הקבוצה עם מוחלטת בהזדהות דווקא מדובר אין כי להדגיש

נתון. בתחום

5



כולל שלחייו, שונים בתחומים המהגר של התפקוד הסתגלותאובייקטיבית:
של אחר תחוס ובכל פנאי בשעות במשפחה, בעבודה, תפקודו הכלכלי, מצבו

חייו.

החדשה, לסביבתו המהגר של האמוציונלית תגובתו הסתגלותסובייקטיבית:
בארץ ומהחיים בחייו שונים מתחומים המהגר של שביעותהרצון ובעיקר

החדשה.

יסוד שאלות 1.1.5
המחקרים בין משותף מכנה למציאת בסיס להוות עשויים אלה מושגים
של תשובותיהם על מבוסס המשותף המכנה זו. בסקירה שיוצגו השונים

כדלקמן: עיקריות שאלות לשלוש השונים החוקרים
תחומים אלו במושגינו, או תתני™? בתהליך שינוי עוברים תחומים אלו (א)
של תשובותיהם בין השוואה תיעשה התרבותי? בשינוי נכללים

הזאת. לשאלה השונים החוקרים
כיוון של במונחים תיבחן השאלה אלה? שינויים של צורתם מהי (ב)
האם  השינוי וסוג המשתנים התחומים בין הדדיים קשרים השינוי,
האם או חדש; דבר מחליף ישן דבר האם חדש; לדבר מצטרף ישן דבר

יחד. גם ומהחדש מהישן מהותית שונה ייחודי, דבר נוצר
השינוי דפוס של הגדרה למעשה תהיינה השאלות לשתי התשובות

התרבותי.
ועל התרבותי השינוי דפוס של צורתו על המשפיעים הגורמים מהם (ג)
הם וההסתגלות התרבותי השינוי שדפוס בהנחה ההסתגלות? תהליך
ואיך תלויים, הבלתי המשתנים מהם תהיה, שאלתנו תלויים, משתנים

משפיעים? הם

או קיים מצב מתואר האס  הראשון נוספים. נושאים לשני לב לשים ראוי
לתוך מחלחלת הכותב של העמדה או האידיאולוגיה רבות פעמים רצוי. מצב
או קיים מצב מתואר האם להבחין מאפשר שאינו באופן התיאור, או המחקר

רצוי. מצב

השונים. המשתנים של הסיבתי המעמד את להגדיר הקושי הוא השני הנושא
שינוי שעובר תחום כמייצגים אחד במחקר מתוארים משתנים אחת, לא
השינויים דפוס על המשפיעים כגורמים אחר ובמחקר תלויים), (משתנים
באינדיקטורים מופיעים הם אחדים במחקרים תלויים). בלתי (משתנים
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על המשפיעים כגורמים מופיעים הם אחרים ובמחקרים להסתגלות,
לצפות. בוחר הוא שבו ולנושא הכותב של להגדרותיו בהתאם ההסתגלות,

הסקירה מבנה 1.1.6
בתיאור העוסקות תיאוריות עבודות תוצגנה הסקירה של הראשון בחלק
את המתארות עבודות יובאו תחילה, שונות. מבט מנקודות ההגירה תהליך
תוךאישיים בתהליכים והמתמקדות אינטראפסיכית, מבט מנקודת ההגירה
גישה על המתבססים תיאורים יובאו בהמשך, ההגירה. לתהליך המתלווים
המפגש אספקט את המדגישים תיאורים יובאו אחרון, פסיכולוגיתחברתית.
של תהליך היא ההגירה שלפיהם ההגירה, בתהליך המתרחש הביןתרבותי

שונה. תרבות של בהקשר התנהגות ושינוי למידה

של במונחים ההגירה לתהליך מתייחסים שאינם מחקרים יוצגו השני בחלק
במודלים מדובר לצפות. יש בהם המשתנים של במונחים אלא תהליך, תיאור
 תלויים ובלתי תלויים משתנים המגדירים הגירה, של רבמשתניים
את המגדירים מודלים יוצגו בנוסף, ההגירה. בתהליך הפועלים  לרמותיהם
ואת ההסתגלות של האינדיקטורים את כלומר בלבד, התלויים המשתנים

התרבותי. השינוי ממדי

מחקרים וכן אפשריס משפיעים גורמים יוצגו והרביעי השלישי בחלקים
וההסתגלות. התרבותי השינוי דפוס לבין בינם הקשר את שבדקו אמפיריים,
והביןקבוצתית הקבוצתית ברמה הפועלים משתנים יוצגו השלישי בחלק
הפער המהגרים, כלפי עמדות הקולטת, החברה של הקליטה (פילוסופיית
המהגרים). קבוצת מבנה הקולטת, לחברה המהגרים קבוצת בין התרבותי
כפרט המהגר של אישיים למאפיינים הקשורים משתנים יוצגו הרביעי בחלק
ומשתני דמוגרפיים משתנים שלו, הקליטה אסטרטגיית להגירה, (מניעיו

אישיות).

תוצג בספרות: לדיון שזוכות נוספות סוגיות בשלוש יעסוק החמישי החלק
בתהליך שינוי עוברים תחומים אלו השאלה על להשיב שמנסה תיאוריה
לבין הסתגלותאובייקטיבית בין בקשר העוסקים מחקרים התרבותי; השינוי
הגירה בין בקשר דיון  ואחרון סובייקטיבית, והסתגלות תרבותי שינוי

לדחק.
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שהוצגו. היסוד שאלות לשלוש בהתייחס בתחום הידע מצב ייסקר בסיכום,
השונים הרעיונות את לשלב המנסה ההגירה לחקר מודל יוצג בנוסף,

שבסקירה.
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ההגירה תהליך טל תיאורים א: חלק .2

2.1הקדמה
הרבה השונות למרות כתהליך. להגירה המתייחסים מחקרים יוצגו זה בחלק
אין  בעיקרה תיאורית גישתם ראשית, להם: משותפים דברים שני ביניהם,
השערות בודקים או מנסחים הס ואין אמפיריות, תצפיות על מבוססים הם
ההגירה. תהליך על השפעתם ולגבי שונים משתנים בין קשרים לגבי
החדשה סביבתו עם המהגר של האינטראקציה את מתארים החוקרים
לאורך המהגר שעובר בתהליך מתמקדים התיאורים שלהם. ההמשגה במונחי
וכלה, עליו, שעוברים השינויים דרך עבור שלו, המוצא מנקודת החל זמן,
בחלק להגיע. אמור או מגיע, הוא שאליו הסופי במצב מהמקרים, בחלק
המצב לגבי החוקר דעת את המשקף מרשמי, או ערכי, מרכיב יש מהתיאורים
מהגרים מקבוצות התרשמויות אלו המקרים ברוב כי לציין, ראוי הרצוי.

בודדות.

אלו. גישות של והחסרונות היתרונות טמונים שלעיל המאפיינים בשני
"חוויה" מספק משתנים, בין לקשרים מצטמצם שאינו "החופשי", התיאור
כמוכן, ההגירה. בעת המתרחשים הפסיכולוגיים התהליכים של יותר מלאה

המודלים של חולשתם  זמן לאורך השינוי מגורם מתעלס אינו הוא
מועט. מידע מספקים שהם בכך, אלה תיאורים של חסרונם הרבמשתניים.
דיים מתייחסים ואינם "אוניברסלי", או "טיפוסי" במהגר עוסקים הס
מהגרים קבוצות בין הבדלים אישיים, בין הבדלים כגון: שונות, למורכבויות
המתואר. התהליך על שונים גורמים של והשפעותיהם שונות מתרבויות

מתחום תיאורים יוצגו תחילה השונות. המבט נקודות לפי יוצגו התיאורים
אינטראפסיכייס. מנגנונים של במונחים תהליך מתואר בהם האישיות,
והסוציולוגיה, החברתית הפסיכולוגיה מתחום תיאורים יוצגו בהמשך,
עמדות הזדהויות, תפקידים, שינוי של כתהליך ההגירה נתפסת שבהם
מדגישים אשר הביןתרבותי, המגע מתחום תיאורים יוצגו אחרון, וערכים.
הסביבה לבין המהגר בין הגומלין מיחסי הנובע התרבותי המפגש את

החדשה.
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אינטראפסיכי כתהליך 2.2ההגירה
והדנים איכטראפסיכי, תהליך בהגירה הרואים תיאורים יובאו זה בחלק
על מבוססים רובם שונות. אישיות תיאוריות של במושגים המהגר בתווית
של התפתחותי כתהליך נתפשת ההגירה זו, גישה לפי התפתחותית. גישה
לסביבתו מלאה להסתגלות בדרך עובר לתינוק, בדומה שהמהגר. שלבים,

החדשה.

פסיכוסקסואלית התפתחות של בתהליך כשלבים ההגירה 2.2.1
פרויד. של הפסיכואנליטית מהתיאוריה במונחים בהגירה דן (1973) Koranyi
שהגיעו הונגרים מהגרים עם קלינית עבודה של שנים על מבוססת גישתו
כרך כמוהו החדשה, לסביבה המגיע המהגר, גישתו, לפי .1956 לאחר לקנדה
הישרדותו. לצורך בזולתו לגמרי ותלוי בסביבה, לתפקד יודע שאינו הנולד
בהתפתחותו. יותר מוקדמים לשלבים רגרסיה המהגר עובר הגעתו, עם
היציאה תהליך הם החדשה הסביבה עם באינטראקציה השינויים
של הפסיכוסקסואלית ההתפתחות לתהליך דומה זה תהליך מהרגרסיה.

ופאלי. אנאלי אוראלי, זהים: שלבים ובעל התינוק,

וחש ואופוריה, רוח התרוממות חווה המהגר ההגעה, עם האוראלי: השלב
למדי, קצר הוא הזה השלב שבסביבתו. החדשים לדברים ומשיכה סקרנות

ספורים. שבועות עד ימים ממספר ונמשך

אבל התמרמרות, סיפוק, חוסר חווה המהגר זה בשלב האנאלי: השלב
כלפי ביקורתי הוא חולי. מצבי כדי עד רבות פעמים שמגיעים ודיכאון,
ארצו של אידיאליזציה עושה בבד ובד ותרבותה, מנהגיה החדשה, סביבתו
שהשלב טוען, Koranyi שנים. ואף חודשים להימשך יכול זה שלב הקודמת.
לקבל ללמוד הילד צריך במהלכו אשר ביתהשימוש, לאימון דומה האנאלי

בה. הכרוכים האמוציונליים הקשיים למרות חוקים, של חדשה מערכת

נולדת יותר. אופטימית חשיבה מסגרת נוצרת לאט לאט הפאלי: השלב
מתפתחת בשפה. השליטה על וכן החדשה בארץ שהושגו ההישגים על גאווה
הישנה. הארץ של ערכה בהפחתת המלווה החדשה, הארץ עם הזדהות
כחלק עצמו את רואה המהגר ובסופו, שנים, כחמש נמשך זה תהליך
נתפשת זו תוצאה הקודמת. לזהותו להתכחש מבלי הקולטת מהתרבות

מוצלחת. כהסתגלות בעיניו
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שינוי כתהליך Koranyi עלפי נתפשת החדשה הסביבה עם האינטראקציה
סובייקטיבית הסתגלות של תהליך מתרחש הראשון בתחום תחומים. בשני
רוח, התרוממות של ממצב עובר המהגר לפיה, ס. בצורת כעקומה המתואר
קשור השני השינוי לאופטימיות.  ולאחריו ודיכאון, שביעותרצון לחוסר
המוצא חברת עם מהזדהות עובר המהגר התרבותי. השינוי לדפוס
אמיתית. שייכות להרגשת מכן ולאחר הקולטת, החברה עם להזדהותיתר
החברה עם הזדהות היא Koranyi לפי האמיתית השייכות של פירושה
אלה בתחומים השינויים כי נראה, הישנה. לזהות להתכחש מבלי החדשה

ביניהם. סיבתיים קשרים ואין בבד, בד מתרחשים

חברתית זהות קבלת  בזהות שינוי של אדיטיבית תפישה מציג Koranyi
שיכולים גורמים מציין אינו הכותב הישנה. הזהות מחיקת במחיר ולא חדשה
לטענתו, להגירה. שהביאו המניעים למעט זה, תהליך על להשפיע
דן הוא אין זאת, עם המהגר. להסתגלות מנבא היא להגירה המוטיבציה

עלידן. הנוצרות תרבותי ושינוי הסתגלות של ובדפוסים במוטיבציות

אבל עיבוד של כתהליך ההגירה 2.2.2
של כתהליך ההגירה תהליך את מתארים (1981) Arredondo 8c Patircia
הראשון בשלב שלבים. שלושה במודל .Bowlby של המודל לפי אבל עיבוד
העובדה את המשמעות במלוא קולט אינו המהגר חושים. וקהות הלם יש
מקומה את מפנה החושים קהות השני, בשלב הקודמת. ארצו את שעזב
זו בתקופה שפה. וקשיי חברתי בידוד עקב המתגברים ובלבול יאוש לכאב,
שישה נמשך השני השלב והאדרה. געגועים מושא הופכת המוצא ארץ
שוב ורוצה החדשה, ארצו שזוהי בכך מכיר המהגר השלישי, בשלב חודשים.
עם ההזדהות גוברת חדשים. קשרים וליצור חייו את לבנות להתארגן,
אובדנו, על להתאבל מפסיק המהגר למעשה, זה, ומרגע הקולטת, החברה

החדשה. בחברה החדש תפקידו את ומקבל

התחום תחומים. בשני שינויים עובר המהגר Arredondo 8c Patircia לפי
חושים, קהות ע: שצורתו תהליך זהו ,Koranyi לפי הסתגלות. הוא הראשון
השינוי לתחום קשור  ההזדהות  השני התחום אופטימיות. ולבסוף כאב
והאדרה מגעגועים עובר המהגר הכותבים. עלידי נרמז רק והוא התרבותי,
של פירושה כאן, החדשה. הארץ עם הזדהות ליתר המוצא, ארץ של
 התחומים שני הארצות. שתי כלפי עמדות שינוי למעשה, ההזדהות,
הזמן, חלוף מלבד תלויים. בלתי כגורמים מתוארים  וההזדהות ההסתגלות
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התחומים. שני על שישפיעו גורמים לגבי אפשרויות מעלים החוקרים איו
החוקרים, לפי מהגרים. בין ביןאישיים להבדלים התייחסות אין כמוכן,
האבל, עיבוד תהליך של השלמתו הוא מוצלחת הגירה של היחיד פירושה

החדשה. הארץ עם בהזדהות המתבטא

נברוטיות חרדות מגוון המעורר כתהליך ההגירה 2.2.3
תהליך את מתארים (1984) Girnberg 8c Girnberg ,Koranyi^ בדומה
בהגירה הכרוך השינוי את רואים הם פסיכואנליטית. מבט מנקודת ההגירה
של בהקשר סופראגו חרדת פרידה, חרדת חרדות: של מגוון המעורר כדבר
בגלל דפרסיבית חרדה ידוע, והלא החדש מפני חרדה וערכים, נאמנויות

העצמי מהמושג חלקים אובדן ועל מאחור שנשאר אובייקט על אבל
לישן. חדש בין להבחין היכולת חוסר בגלל בלבול וחרדת (selfconcept)

עם נאבק המהגר שנעזב, מה אובדן על אבל עיבוד של לתהליך במקביל
בה, שישתלב כדי החדשה. הסביבה עם מהמפגש שנוצרת הבלבול תחושת
תלוי הוויתור גודל מייחודיותו. חלק על זמנית, לפחות לוותר, חייב הוא
כך יותר, רב שהשוני ככל המוצא. לחברת הקולטת החברה בין השוני במידת
כן, אס נוצר, לוותר. חייב הוא שעליהם העצמי מהמושג החלקים רבים
כפי לשמרה הרצון לבין הזהות את לשנות הצורך בין נמנע בלתי קונפליקט

שהיא.

ההגירה: בתהליך שלבים של סדרה מתארים Girnberg 8c Girnberg
הבלתי מפני פחד ואבד, שנזנח מה על עצב חש המהגר ראשוני: שלב (א)

ישע. וחוסר ובדידות ידוע
להיפך, או, בחייו השינוי את מדחיק או מכחיש המהגר מאני: מצב (ב)
בסיטואציה דבר כל של בערך מפריז הוא השינוי. ביתרונות מגזים

שאבד. מה של בערך ומפחית החדשה,
לעולם ולהתגעגע להצטער מתחיל המהגר זמן, כעבור וצער: נוסטלגיה (ג)
את לשאת ומסוגל קודם, שהודחקו ברגשות להכיר הואמתחיל שאבד.
מהתרבות מרכיבים של שילוב של איטי תהליך מתחיל בבד, בד הכאב.
החיצוני. לעולם הפנימי העולם בין האינטראקציה ומתחזקת החדשה,
את תופס המהגר לעתיד: תכניות ולתכנן ליהנות היכולת של חזרה (ד)
האבל תהליך הושלם הזה בשלב אבוד. כגןעדן ולא שהוא כמות העבר
החדשה, התרבות עם היטב משתלבת המוצא תרבות המוצא; ארץ על

יותר. עשיר אגו יוצרים בחדשה הישנה הזהות של וההטמעה
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של אספקטים שני שוב, רואים Girnberg <cf Girnberg ,Koranyi<< בדומה
שלו. הסובייקטיבית וההסתגלות המהגר של הזהות תחושת שינוי:
את יוצר הזהות שקונפליקט מכיוון בזה, זה קשורים אלה אספקטים
את מציינים גס המחברים ההסתגלות. על שמשפיעים והבלבול החרדות
עיבוד תהליך חרדות, האספקטים: בשני השינויים את היוצרים התהליכים
לבין הישנה הזהות על לשמור רצון בין וקונפליקט אובייקט אובדן על אבל
התהליך את רואים הכותבים לקודמיהם, בדומה חריג. להיות לא הצורך
שנועד מאני, כמנגנון מתוארת הראשונית הרוח התרוממות .11 צורת כבעל
בעקבותיה השקיעה ואילו החדשה, לסביבה בהסתגלות למהגר לעזור
המנגנונים של מניצוליתר כתוצאה שבאה דחויה, כדפרסיה מתוארת

הראשונה. בתקופה המאגיים

הקשורות הבעיות את המקלים גורמים מציינים Girnberg 8c Girnberg
ליכולת תורמים המשפחה בני בין טובים קשרים למשל, להגירה.
החרדה את מפחיתה המוצא לארץ לחזור אפשרות השינוי; עם ההתמודדות
המקשים גורמים קיימים שני, מצד המוצא. חוסר ותחושת הקלסטרופובית
פוליטיים, פליטים של במקרה כמו כורח, היא ההגירה אם המהגר. על
אם כמוכן, יותר; קשה תהיה המוצא לתרבות החדשה התרבות בין השילוב
זרים, ושנאת רדיפה תהיה הקולטת, החברה על מאיימת המהגר כניסת
ממנה מרכיבים לשילוב והתנגדות כלפיה שליליות תגובות במהגר שיעוררו

בזהותו.

המהגר שבו מצב הוא התהליך של מוצלח סיום ,Girnberg <§: Girnberg לפי
זהות בו ומתפתחת בהגירה, הכרוכים אובדנים על עוד מתאבל אינו
התהליך. של מוצלח לסיום אינדיקטורים מוצגים לא וישן. חדש המשלבת

ואינדיבידואציה ספרציה של כתהליך ההגירה 2.2.4
העברית, באוניברסיטה חדשים עולים סטודנטים, עם עבודתן סמך על
במונחים ההגירה תהליך את ממשיגות (1989) Mirsky 8c Kuashinsky
של הספרציהאינדיבידואציה תהליך ומתיאוריית אובייקט יחסי מתיאוריית

מאהלר. מרגרט

עם כללי באופן להגירה האופייניים תהליכים לשלב מנסה שלהן המודל
הכניסה תהליך את רואות החוקרות ההתבגרות. בגיל עיקריים תהליכים
של וכתהליך לעצמאות תלות צורכי בין גומלין כיחסי החדשה לתרבות
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בעקבות הישנה). והחברה (ההורים ישנים מאובייקטים והשתחררות פרידה
קליטה שלבי מציעות החוקרות מאהלר, מרגרט של ההתפתחות שלבי

כדלקמן:
חוו המהגרים הסטודנטים הסביבה, זרות למרות ראשונית: רוח התרוממות

והעצמאות. החופש מתחושת הנובעת רוח התרוממות בהתחלה
מנסה הסטודנט הראשונית, הרוח התרוממות שחולפת לאחר תרגול:
את מתרגל הוא כישוריו. את בה ולהפעיל החדשה, בסביבה להתמצא
הסביבה של הבסיסיים העקרונות את תופס הוא אשר עד ושוב, שוב כישוריו
בפניו נפתחת חודשים, עשרה עד כחמישה הנמשך זה, בשלב יכולת. ורוכש
ההכנה לימודי של עדיין המגינה בסביבה כישוריו את לתרגל הזדמנות

ההתלהבות. בשיא ובהיותו לאוניברסיטה,
מכתב כגון האובדן, על תזכורות בעקבות אמוציונלי: ותדלוקמחדש נסיגה
כפי בתרגול. עניין ואובדן אפיזודיות נסיגה תגובות מופיעים מהבית,
האס, עם עין קשר או גופני מגע דרך אמוציונלית מתדלקמחדש שהתינוק
מכתב. בצורת ההורים, עם סימבולי מגע דרך מתדלקמחדש הסטודנט כך
לחדשות כן, ועל בטוח, שלו הבית" ש"בסיס להרגיש עליו התינוק, כמו
ההסתגלות. על מקשים בבית קשיים על דיווחים מיוחד. תפקיד יש מהבית
שלו ההתמודדות יכולת את מאבד המהגר התרגול, תהליך בשיא ריאליזציה;
זרה, בסביבה נמצא שהוא כליכול, הוא שאין פתאום מבין הוא תסכול. עם
והתנכרות יאוש ישע, חוסר חש הוא מוגבלת. לרווחתו לדאוג ושיכולתו
אז האולפן, תקופת תום עם כלל, בדרך מופיע, הזה השלב ולאחרים. לעצמו

המוגנת. הסביבה על לוותר נאלץ הוא
של האובדן על להתגבר מנסה הסטודנט הזה, בשלב מחדש: התקרבות
אובייקטים עם קשר על לשמור ניסיון עלידי המוצא וארץ ההורים
מכתבים המוצא, מארץ מהגרים עם התחברות כגון: מהעבר, סימבוליים
המוצא לארץ שחזרה מבין הוא זאת, עם המוצא. מארץ בחדשות והתעניינות
כלפי זעם בו מתעורר בבית). מאכזב ביקור לאחר (לפעמים אפשרית אינה
הכעס יותר, קרובה הקולטת שהארץ ומכיוון הקולטת, והארץ המוצא ארץ

אותה. שמייצג דבר לכל מופנה
peer) העמיתים לקבוצת רבה חשיבות יש הספרציה, תהליך מהלך בכל
המקום מבני עמיתיםמתאימה קבוצת למצוא קשה המהגר לסטודנט . (group
החברה מבני הריחוק ושנית, התרבות, הבדלי ראשית, סיבות. משתי
כלפיה העולה הסטודנט שחש והכעס הביקורת בעקבות שנוצר הקולטת
חברת בני עם ההתחברות הזה, בשלב כן, על מחדש. ההתקרבות בשלב
את לעבד לו מאפשרת המוצא מארץ המהגרים חברת בשיאה. היא המוצא
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תהליך מתרחש ומהילדות.במקביל, מההורים שלומהבית, הפנימית הפרידה
דימויים אצלו להיווצר מתחילים הקבוצה. במסגרת ואיכדיבידואציה ספרציה

בתוכה. לפעול מתחיל והוא הקולטת, החברה של יותר מורכבים
הפרידה נעשתה מהם השונים האובייקטים הזה, בשלב נטורליזציה:
בצורה פנימית ומיוצגים מופנמים, החברים) וקבוצת המוצא ארץ (ההורים,
או להשתקע אם אמיתית החלטה להחליט יכול המהגר זה, מרגע מציאותית.

לא.

המהגר חווית הבנת לצורך התפתחותית בתיאוריה שימוש יש שוב, כאן,
:U כעקומת משורטטים המהגר של במצבו השינויים החדשה. בארץ
כאן המודגשים השינוי של האספקטים איטית. והתאוששות משבר התעלות,
ועם הישנים האובייקטים עם הפרט של אובייקט יחסי ברמת הס
ישנים. מאובייקטים שלו התלותעצמאות ומידת החדשים האובייקטים
הניתוק על יותר הוא המוקד אבל, עיבוד כתהליך ההגירה לתיאור בדומה

החדש. עם ההתמודדות על ופחות מהעבר,

תהליך כי מציינות הן מתבגרים, של באוכלוסייה עוסקות שהחוקרות אף
הוא כן ועל מסוימת, זמן בנקודת מסתיים אינו הספרציהאינדיבידואציה

אחרות. מהגרים לאוכלוסיות גם רלבנטי להיות עשוי

סיכום 2.2.5
כתהליך מוצגת ההגירה ראשית, משותף. מכנה יש לעיל שהוצגו לתיאורים
ההגירה; לתיאור מטאפורה משמש תינוק של התפתחותו תהליך התפתחותי.
שלבי את עובר (התינוק) והמחגר חדשה, חברה לתוך לידה היא ההגירה

השונות. ההתפתחות לתיאוריות בהתאם הרגילים, ההתפתחות

מבחינים החוקרים רוב .u בצורת כתהליך מתוארת ההסתגלות שנית,
של למצב מהירה הידרדרות ראשונית, רוח התרוממות שלבים: בשלושה

איטית. התאוששות  ולבסוף שביעותרצון, וחוסר מצוקה

וקשורים האמוציונלי במישור הם המהגר שעובר העיקריים השינויים
מתייחסים שאליו העיקרי, התרבותי השינוי הסובייקטיבית. בהסתגלות
החברה עם להזדהות המוצא חברת עם מהזדהות המעבר הוא החוקרים,

הקולטת.
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מהגר מתארות הן האיכטראפסיכיות: בתיאוריות אחדות מגבלות קיימות
תנאי בין או מהגרים בין הבדלים בחשבון להביא מבלי אוניברסלי או טיפוסי
אין למדי: צר באופן ההגירה לתהליך מתייחסות התיאוריות שונים. הגירה
תרבותי, שינוי של שונים אספקטים ולא המשפיעים הגורמים של תיאור
שלבים, של גישה נוקטים אלה שתיאורים אף בנוסף, בזהות. שינוי להוציא

קבוע. ובסדר השלבים כל את לעבור חייב מהגר כל האס ברור לא

ופסיכולוגיותחברתיות סוציולוגיות תיאוריות 2.3
הנבדקים. השינוי בתחומי מקודמותיהן שונות להלן שתוצגנה התיאוריות
המהגר של האמוציונלי במצבו התמקדו שלעיל שהתיאוריות בעוד
שלהלן התיאוריות ההגירה, בתהליך שמופעלים אינטראפסיכיים ובמנגנונים
את מנתחים החוקרים האדם. תפקוד של החברתי באספקט מתמקדות
שינויים התרבותי: השינוי תהליך של במונחים בעיקר ההגירה תהליך

וכדומה. החברתית, בזהות חברתיים, בתפקידים בערכים, בעמדות,

רהסוציאליזציה  הדהסוציאליזציה גישת 2.3.1
ההגירה. לניתוח היקף ורבת מורכבת תיאוריה מציג ,(1959,1952) Eisenstadt
ריבוי לפי ולו  היום גם רבה תרומתו שנה, ארבעים בן שלו שהניתוח אף
הקבוצה הפרט, ברמת ההגירה תהליך את מנתח Eisenstadt אזכוריו.
ניתן שלא אחת, מערכת לכלל אותם ומשלב כולה, והחברה החברתית
וברמת הפרט ברמת ההגירה תוצג זה בחלק שלמה. כמערכת אלא להבינה

חברתית. הכלל ברמה הדיון יוצג (4.2 (פרק בהמשך ואילו הקבוצה,

טוען, Eisenstadt המכין. השלב הוא בהגירה הראשון השלב ,Eisenstadt לפי
בסביבה סיפוק חוסר או יכולת חוסר הרגשת הוא להגירה העיקרי שהמניע
לארץ. מארץ ההגירה מניעי לכל המשותף המכנה זהו המקורית. החברתית
את שם לפתור מקווים והם החדשה, הארץ לגבי ציפיות מפתחים המהגרים
לבוא יכולים המוצא בארץ המהגר של והתסכול היכולת חוסר תסכוליהם.

הבאים: התחומים מן יותר או באחד ביטוי לידי
נאותה. ברמה פיזי קיום לו מאפשרת אינה המקור חברת (א)

אינסטרומנטליים מסוימים, יעדים להשיג מצליח שאינו הרגשה (ב)
בעיקר.

שלו. החברה עם להזדהות קושי (ג)
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מסוים, חיים אורח לפי לחיות לו מאפשרת אינה שהחברה תחושה, (ד)
דמוקרטי. חיים אורח למשל

רק להשתנות נכונות יגלה שהמהגר לכך מביאה הציפיות תחומי הגבלת
הקליטה. תהליך על משפיעה גם דבר של ובסופו לעצמו, שהעמיד בתחומים

דה תהליך של תחילתו את המסמן הפיזי, המעבר הוא בתהליך השני השלב
ההשתתפות מצטמצמים ההגירה, עם רהסוציאליזציה.  סוציאליזציה
הקבוצתיים והחיים חברתיים) מתפקידים (הינתקות הפרט של החברתית
status) הסטטוס דימויי מערכת של התפרקות אצלו חלה מכך, יתרה שלו.
חברת נטישת עם שמתרחשת זו, תופעה הערכים. מערכת ושל (images

דהסוציאליזציה. מכונה הקולטת, לחברה והכניסה המוצא

חשיבותם, את שאיבדו הקודמים הערכים של במקומם חדשים ערכים העדר
חוסר לתחושת המביאו ומעורער, מעורפל עולם בתוך לחיות למהגר גורם

וחרדה. ביטחון

סוציאליזציה כלומר, רהסוציאליזציה, של תהליך יש השלישי בשלב
תחומים: בשלושה ביטוי לידי בא זה תהליך הקולטת. לחברה מחודשת

שנחוצים טכניות, ומיומנויות שפה כגון: שונים, כישורים רכישת (א)
החדשה. בחברה להתקיים כדי למהגר

החדשה. בחברה הנחוצים התפקידים מגוון למידת (ב)
הסטטוס דימוי של והן עצמו על למהגר שיש הידע של הן עיצובמחדש (ג)

חדשה. ערכים מערכת רכישת וכן שלו,

שיכול אחד גורם מובא בלבד. לפרט מתייחס Eisenstadt שלעיל, בתיאור
להגירה מניעיו (אופי חדשה בחברה המהגר של ההשתלבות על להשפיע
שמשתנים תרבותי שינוי של אספקטים ושלושה מהם), כתוצאה וציפיותיו

רהסוציאליזציה.  דהסוציאליזציה של תהליך דרך

רה  הדהסוציאליזציה לטענתו, לקבוצה. גם מתייחס Eisenstadt
המהגר קבוצת של ההשתלבות תהליך כדי תוך מתרחשים סוציאליזציה
בשני שינוי מביאה ההגירה הקבוצה, ברמת הקבוצה. של ובתיווכה בחברה,

תחומים:
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שלה ובאינטראקציה ישנים, וערכים תפקיד בשאיפות מחזיקה הקבוצה (א)
החברה של להגדרות אותם ומתאימה משנה היא הקולטת החברה עם

החדשה.
מתחילה היא שלה, והערכים התפקיד שאיפות את משנה שהיא לאחר (ב)
בה. השתתפותה את ולהרחיב הקולטת החברה עם תקשורת ליצור
תחומים: בארבעה שינוי כדי תוך מתרחשת ההשתתפות הרחבת

ומרגישה הקולטת, החברה של והסמלים הערכים עם מזדהה הקבוצה (א)
אליה. שייכת

הקולטת. החברה של שונות בהתאגדויות משתתפת הקבוצה (ב)
יותר רחבות התייחסות קבוצות כלפי מכוונת הקבוצה חברי התנהגות (ג)

עצמה. הקבוצה כלפי רק ולא בחברה
הקולטת. החברה חברי עם ראשוניות קבוצות יוצרים הקבוצה חברי (ד)

של תהליך מתרחש הפרט ברמת תהליכים. בשני pmn Eisenstadt לסיכום,
שינויי מתרחשים הקבוצה וברמת רהסוציאליזציה,  דהסוציאליזציה
הם: התרבותי השינוי תחומי מזה. ההשתתפות, והרחבת מזה, ערכים,
משתתף שבהן הקבוצות וכן הסטטוס ודימויי ערכים תפקידים, כישורים,
או בזה, זה תלויים שינוי שעוברים התחומים האס מציין אינו הוא המהגר.
שייך שאליה הקבוצה גורמים. מאותם כתוצאה סימולטנית מתרחש שהשינוי
צורת מצוינת אין תחום. בכל השינויים לבין בינו (mediate) מתווכת הפרט
בלבד גורמים שני התרבותי. השינוי תחומי מוגדרים אלא תחום, בכל השינוי
של האינטראקציה ואופי ההגירה מניעי התרבותי: השינוי דפוס משפיעיםעל

הקולטת. החברה עם המהגר קבוצת

יש משפיעים. גורמים של נוספת מערכת נגזרת Eisenstadt של מהתיאוריה
הקולטת לחברה המקור חברת בין הסוציאליזציה בדפוסי שדמיון להניח,
בין רב שוני של במקרה שייווצרו מאלו אחרים אינטראקציה דפוסי ייצור
לא מהתחומים בחלק שבו מצב, גם ייתכן הקולטת. לחברה המקור חברת

רהסוציאליזציה.  דהסוציאליזציה של תהליך כלל יידרש

ועל התרבותי השינוי דפוס על המשפיעים הגורמים Eisenstadt לפי זאת, עם
בהמשך. תידון אשר הכללחברתית, ברמה בעיקר מרוכזים ההסתגלות
החברה של ההגירה קליטת לפילוסופיית קשורים אלה גורמים
הקולטת. החברה לבין המהגרים קבוצת בין מבנית ולאינטראקציה
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כיוון באיזה ישתנו, תחומים אלו שתכתיב היא שתיווצר האינטראקציה
מידה. ובאיזו

של כתהליך (1968) BarYossef אצל גם נתפס התרבותי השינוי
של מתיאורו ממוקד תיאורה רהסוציאליזציה.  דהסוציאליזציה
תפקידים תרבותי: שינוי של ברורים תחומים שני מגדירה והיא ,Eisenstadt

חברתית. וזהות

חברתיות. לעמדות וקשור שהחברהמכתיבה, הפעילויות דפוס הוא התפקיד
התפקידים מאשכול המורכבת הפרט, של זהותו בין בליינתק קשר קיים
הדפוסים בהתרת מתבטאת בהגירה הדהסוציאליזציה תפקידו. לבין שלו,
של מוחלט בלבול נוצר הקודם. הסוציאליזציה בתהליך שנבנו החברתיים
המהגר החברתית. בזהותו להפרעות הגורם המהגר, של התפקידים מערכת
חוקי את ולא משתתף הוא בהם הסיטואציות הגדרות את לא יודע אינו
מכל והציפיות התפקידים את מכיר אינו הוא החברתית. האינטראקציה
הקודמת זהותו למלא. עליו תפקידים אלו יודע אינו וכן ותפקיד, תפקיד

מהגר. של בזהות מוחלפת היא כי עוד מתאימה אינה

חדשות. תפקידים ומערכת זהות נוצרות הרהסוציאליזציה בתהליך

לבין המהגר בין המפגש של השפעותיו בתיאור בעיקר מתמקדת BarYossef
לדעתה, (הביורוקרטיה). החדשה הארץ של הקולטים המוסדות
ולמידה אוטונומית פעילות הס נורמלית לסוציאליזציה האינדיקטורים
מהם אחד כל שאצל מהגרים, טיפוסי שלושה של תיאור להלן אדפטיבית.

שניהם: או האינדיקטורים, אחד לוקה
אינו תלותי, המהגר אוטונומיה. ללא מוצלחת למידה קונפורמיות: יתר (א)
הקולטים. למוסדות האחריות כל את ומעביר בעצמו, החלטות מקבל
ומפגין ברשויות מורד המהגר למידה. ללא אוטונומיה אגרסיביות: (ב)
כישורים והעדר מידע חוסר הוא לכך הגורם אגרסיבית. התנהגות
המצופה הסטטוס בין פער וכן המוסדות, של מניפולציה שמאפשרים

הקולטת. החברה שמעניקה הסטטוס לבין העצמי והדימוי
עניין מגלה אינו פאסיבי, המהגר אוטונומיה: ואין למידה אין ניכור: (ג)
ניתוק עזרה. לקבל מוכן ואינו בעתידו אמונה חסר החדשה, בחברה
בידוד של קסמים למעגל מביא הקולטת החברה עם התקשורת ערוצי

ואיהסתגלות.
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כלפי הסובלנות את למסד צריכה הגירה קולטת חברה ,BarYossef לדעת
נשפטת אינה התנהגותם שבה תקופתמעבר, למהגרים לתת עליה מהגרים.
תפקידים מערכת למהגר תהיינה המעבר תקופת שאחרי ציפיה תוך לחומרה,

החברה. ומבחינת מבחינתו משמעותיות חברתית וזהות

היא ראשית, מנגנונים. שני בעזרת המעבר תקופת את מאפשרת החברה
ובכך "מהגר", או (בישראל) "עולה" של בסטטוס המהגר את מעמידה
של התאגדויות מאפשרת היא שנית, ממנו. הציפיות הנמכת מאפשרת
של חשיבותן תרבותית. ופעילות חברתי מגע יוצרים הס שדרכן מהגרים,
הערכים מתקיימים שבה קטנה, מולדת מעין שהן בכך היא אלה התאגדויות
ולדעות חברתית להסתגרות לגרוס יכולות הן שני, מצד אבל, הישנים,

ואחרות. זו קבוצה כלפי קדומות

לזה ובשמו במהותו דומה ,BarYossef לפי התרבותי השינוי שתהליך אף
לעומת ,BarYossef ראשית, שונה. בו הדגש ,Eisenstadt עלידי שתואר
חברתית. וזהות תפקידים  שינוי של אספקטים שני רק מתארת ,Eisenstadt
נוסף, הבדל ביניהם. תלות נוצרת הזהות, את מכתיבים שתפקידים מכיוון
,BarYossef לפי רהסוציאליזציה  הדהסוציאליזציה בתהליך וחשוב,
מאיידיעה כמעבר מתואר התהליך המידע. ורכישת הלמידה תהליך מודגש
כמעבר או חברתית, אינטראקציה וחוקי הגדרות תפקידים, של לידיעה
בשני התרבותית שהקליטה מודגש, ודאות. של למצב איודאות של ממצב
BarYossef מסוים, במובן למידה. של תהליך דרך מתרחשת אלה תחומים
בתהליכים דנה כשהיא השינוי, תחומי את המתאר Eisenstadt את משלימה

השינויים. את היוצרים

היא השינוי. כיוון את מגדירה ואינה מתארת אינה BarYossef זאת, עם
החדשה החברה של לזו דומה החדשה הזהות האס השאלה, על עונה אינה

השינוי. כיוון את קובע מה וכן בה, מסוימת קבוצה של או

המהגרים של הטיפולוגיה ההסתגלות: לנושא גם מתייחסת BarYossef
וסובייקטיבית. אובייקטיבית הסתגלות של טיפולוגיה למעשה, היא,
ברורה מערכת יש למהגר שבו מצב הוא התהליך של מוצלח סיום לטענתה,
סיום הקולטת. החברה במונחי משמעותית חברתית וזהות תפקידים של
בסביבה יעיל ותפקוד ודאות מוגדרות, של מצב הוא התהליך של זה מוצלח
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את תפישתה אולם, שלה. איההסתגלות טיפולוגיית לפי (הסתגלות)
הקולטת. החברה בכיוון בשינוי מצדדת שהיא מעידה כסכנה ההסתגרות

ההגירה תהליך של תלתשלבית תיאוריה 2.3.2
לפי ההגירה. תהליך של תלתשלבית תיאוריה מציג (1967) Richardson
שלבים שלושה המהגר עובר החדשה בחברה השתלבותו במהלך תפישתו,
שלושת הקולטת. החברה לבני דומה נעשה הוא ובסופם קבוע, סדר בעלי

.(1 תרשים (ראה תרבותי ושינוי הזדהות שביעותרצון, הס: השלבים

(Richardson 1967) מהגרים להסתגלות תלתשלבית תיאוריה :1 תרשים

|1 [ שביעות 1
/ רצון J

/ י

|1 ( הזדהות )

ו '

|1 תרבות} (עינוי

שלאחר הראשונה בתקופה מתרחש שביעותהרצון, שלב הראשון, השלב
התעסוקה, בתחום נאות למעמד להגיע היא בו העיקרית המשימה המעבר.
הראשונים ובשבועות בימים אובייקטיבית). (הסתגלות והדיור הכלכלה
הנובעת רוח, התרוממות ומתפתחת חיוביות, הן החדשה הארץ כלפי העמדות

אחדות: מסיבות
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והתלהבות סקרנות יש מרגש; חידוש של אלמנט יש במעבר חידוש: (א)
מהחדש.

הוא מסוימת. להתנהגות מחוייבות אין למהגר בתחילה חברתי: חופש (ב)
נסלחות. התנהגויותיו ולכן "הזר" תפקיד את ממלא

הארץ של מוגזמת חיובית תמונה בונה המהגר עצמית: הצדקה (ג)
למעבר. המתלווה החרדה את לפתור כדי החדשה,

במספר שמקורו בדיכאון, הרוח התרוממות מוחלפת חודשים, שישה לאחר
גורמים:

מהבדלים מושפע להיות מתחיל המהגר נעלם. החידוש תרבותי: הלם (א)
מאויים. וחש לחדשה הישנה הסביבה בין

הישנה. לארץ געגועים מופיעים נוסטלגיה: (ב)
הקולטת. החברה מצד שליליות עמדות מתפתחות (ג)

רב  העבודה בתחום רב מאמץ בהשקעת מהדיכאון משתחרר המהגר
הרב המאמץ בעקבות אס המקומיים. משל רב ואף המקור, בחברת משהשקיע
השלב הסתיים אזי והדיור, הכלכלה מהתעסוקה, שביעותרצון חש הוא
כמעבר זה שלב מתאר Richardson) הבא לשלב לעבור יכול והוא הראשון,

סובייקטיבית). להסתגלות אובייקטיבית מהסתגלות

אינם מהאנשים חלק זהות. של שינוי מתרחש ההזדהות, שלב הבא, בשלב
הם חייהם, ומתנאי מעבודתם שבעירצון שהם אף הזה. לשלב מגיעים
העוברים מהגרים כמותם. מהגרים של חברתית סביבה בתוך מסתגרים
מהחברה אספקטים אימוץ לגבי חיובית גישה מפתחים ההזדהות לשלב
במה ומתעניינים מהחברה כחלק עצמם לראות מתחילים הם הקולטת.
בקבוצות ותלות מגע קיימים שאס טוען, Richardson במדינה. שקורה

בזהות. לשינוי הסבירות עולה הקולטת, החברה של ראשוניות

ערכים, עמדות, של אימוץ יש  התרבותי השינוי שלב  השלישי בשלב
השייכות תחושת על בנוסף הקולטת. החברה בני של והתנהגויות אמונות
לבני להידמות מתחיל המהגר הקודם, השלב את המאפיינת הסובייקטיבית,
תרבותי: שינוי של סוגים שלושה בין מבחין Richardson הקולטת. החברה
בארץ המגורים מעצם במהגר שחלים שינויים הכרחי: תרבותי שינוי (א)
הס אלה שינויים הלבוש. או האכילה בהרגלי שינויים למשל: חדשה,

והזדהות. בשביעותרצון קשורים ואינם נמנעים בלתי
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לנורמות שמותאמות התנהגויות אינסטרומנטלי: תרבותי שינוי (ב)
שליליים חברתיים תגמולים למנוע נועד ביצוען ואשר הקבוצתיות,
לסמכות, פנייה דרכי למשל, חיוביים, חברתיים תגמולים ולעודד

וכדי. חברתית אינטראקציה של חוקים
הקולטת, החברה בני של התנהגויות אימוץ אופציונלי: תרבותי שינוי (ג)
ההגירה תהליך זה בשלב וסלנג. מבטא למשל מהמהגר, נדרשות שאינן

הושלם.

בשלב למדי. ברורות במבוא שהצבנו לשאלות Richardson של תשובותיו
והאובייקטיבית. הסובייקטיבית ההסתגלות ברמת שינויים חלים הראשון
השני בשלב הגדרתנו): (לפי תרבותי שינוי קיים והשלישי השני בשלבים
בעמדות, הם השינויים השלישי בשלב ואילו ובזהות, בהזדהות שינויים חלים
ההסתגלות  הדדית תלות קיימת ובהתנהגות. באמונות בערכים,
ואילו ההזדהות, לשלב מעבר תנאי מהווה והסובייקטיבית האובייקטיבית

התרבותי. השינוי לשלב מעבר תנאי מהווה ההזדהות שלב

היטמעות. של בכיוון שינוי יש האספקטים בכל ברור: השינוי של כיוונו גם
התרבותי: השינוי דפוס על המשפיעים גורמים, שני מציין גם Richardson
תרבותי לשינוי מוקדם תנאי היא והסובייקטיבית האובייקטיבית ההסתגלות
ראשוניות קבוצות עם וכלכלי חברתי ומגע תלות ואילו בזהות, ולשינוי
ההיטמעות את רואה Richardson להיטמעות. מביאים הקולטת מהחברה

התהליך. של מוצלח כסיום המלאה

שהוצגה U דפוס לפי ההגירה תפישת את משלימה Richardson של תפישתו
זה. דפוס של לקיומו אחדים אפשריים הסברים בהביאה לעיל,

אחדות. שאלות מתעוררות ,Richardson של תפישתו בהירות למרות אולם,
האין עוקבים. להיות צריכים המתוארים השלבים מדוע ברור לא ראשית,
בכל יזדהה ותעסוקתית כלכלית מבחינה שבערצון אינו אשר שמהגר ייתכן,
?(Eisenstadt לפי ו4 3 ממניעים הגירה (למשל, הקולטת החברה עם זאת
מבלי אחרת קבוצה של ואמונות ערכים עמדות, יאמץ שאדם ייתכן, האין
כזאת, באפשרות מכירים [1974] Teske £ Nelson) אליה? שייכות שירגיש

התרבותי). השינוי מושג את כך מגדירים ואף
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לעבור עלמכת שבערצון להיות צריך המהגר תחומים מאלו ברור לא שנית,
צורך יש שמא או הכלכלי, בתחום בשביעותרצוך די האם ההזדהות: לשלב
של הציפיות תחומי סיווג (ראה החיים? של כוספים מתחומים בשביעותרצון

. (Eisenstadt

אמונות ערכים, כאימוץ תרבותי בשינוי דן Richardson כאשר אחרון,
היא הקולטת שהחברה מניח הוא האם הקולטת, החברה בכי של והתנהגות

מדובר? בה חלקים אלו על לא, ואם אחת. מקשה

בהסתגלות העקביות מודל 2.3.3
להסתגלות העקביות "מודל הנקרא מודל מציג (1984) WongRieger

מבט מנקודת בעיקר נתפש ההגירה תהליך המודל, עלפי ביןתרבותית".
שלושה מניע המפגש ,WongRieger לפי הקולטת. התרבות עם המפגש של
התנהגויות למידת החדשות, התרבותיות הנורמות של למידה תהליכים:
self) העצמי המושג והתאמת החדשות התרבותיות לנורמות המתאימות
אימוץ כולל העצמי במושג השינוי החדשות. ולנורמות להתנהגויות (concept
וכן חדשה, קבוצתית שייכות של והתפתחות חדשים חברתיים תפקידים של
ערכים עמדות, אתנית, זהות כגון: חברתיים, מאפיינים של מחודשת הגדרה

וכישורים.

השינוי תהליכי שלושת כל היקלטות של מוצלח בתהליך ,WongRieger לפי
הנורמות בין העקביות שנשמרת באופן ובתיאום, בבד בד מתרחשים האלה
(ראה התהליך שלבי בכל שלו העצמי ולמושג שלו להתנהגויות המהגר של

.(2 תרשים
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(WongRieger 1984) בהסתגלות העקביות מודל :2 תרשים

I עצמי מושג |

( נורמות \* *4 התנהגות J

התאמה חוסר הוא ההגירה בתהליך הבעיות מקור ,WongRieger לדעת
האפשריות: איההתאמות להלן השינוי. תחומי בין ספציפי

התרבות של הנורמות לבין המהגר של הנורמות בין איהתאמה (א)
בתגובה מפעיל שהוא ההתנהגות בלבול. להרגשת לו גורמת הקולטת
הנורמות את ומאמץ לומד הוא מידע. רכישת היא לאיההתאמה
החברה של המבט נקודת את להבין ומנסה החדשות, החברתיות

החדשה.
לבין מסוים בתפקיד מתנהג המהגר שבה הצורה בין איהתאמה (ב)
בכישורים מחוסר לנבוע יכול זה דבר בתפקיד. המקובלות הנורמות
או כלליים, חברתיים בכישורים מחוסר או לתפקיד ספציפיים
בן עם במגע מבוכה מרגיש המהגר כזה במצב לתרבות. ספציפיים,

הקולטת. התרבות
למד המהגר העצמי: המושג לבין ההתנהגות בין איההתאמה (ג)
אבל חברתי, מלחץ כתוצאה או חיקוי דרך חדשות התנהגויות
לשינוי לגרום יכול הדבר שלו. העצמי למושג מנוגדות אלה התנהגויות
או החדשות ההתנהגויות שתיקלטנה באופן שלו, העצמי המושג

הבעייתיות. ההתנהגויות תשתננה
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מעוניין אינו המהגר החברתיות. לנורמות העצמי המושג איהתאמהבין (ד)
שלו העצמי מהמושג כחלק החדשה התרבות של הנורמות את לקבל

גויים). בין יהודים של התנהגות (למשל,
החברה של לנורמות בהתאם מתנהג אינו הקולטת החברה איש (ה)
וכעס. איום בתחושת כזו לאיהתאמה יגיב המהגר (אפליה).

הקולטת. החברה עמדות של שינוי היא כאן האסטרטגיה

אינו גם החוקר וסיום. התחלה נקודות אין WongRieger של הגירה במודל
תרבותי שינוי של דינאמי תהליך אלא מזה, זה מובחנים שלבים מתאר
נורמות. של וידע התנהגות כישורי העצמי, המושג תחומים: בשלושה
בהתאמה הצורך והן התחומים שלושת בין הגומלין קשרי הן מודגשים
התהליכים את מניע הזמן, על נוסף גורם, איזה ברור לא ביניהם. ועקביות
של דינמיקה יוצרות השונים התחומים בין שאיההתאמות אפשר האלה.
התחומים, שלושת בכל השינוי את מניעה שבסופושלדבר מתקנים, שינויים

במפורש. נאמר אינו הדבר אך

הסתגלות. לבין תרבותי שינוי בין ישירות מקשר גם WongRieger
שגורמות הן תרבותי, שינוי יש שבהם השונים, התחומים בין איהתאמות

המהגר. של הסובייקטיבית בהסתגלות לבעיות

השינויים כיוון אחד, מצד בעייתיתבמקצת. השינויים של כיוונם לגבי גישתו
היא שמטרתם מהגרים בין הבחנה וקיימת המהגר, של ברצונו תלוי
זהות על לשמור ששואפים מהגרים לבין הקולטת בחברה מוחלטת היטמעות
החברה בכיוון שינוי שעבר אלמנט בין איהתאמות קיימות שני, מצד נפרדת.
בחברה הקיים את תואם ואינו הישנה, בצורתו הקיים אלמנט לבין החדשה
היא, ,WongRieger של בתיאוריו החסרה ההתאמההמלאה, מכאן, הקולטת.
כל הקולטת. בחברה לאלההקיימים דומים האלמנטים כל שבו מצב כנראה,
התהליך של מוצלח סיום מכאן, הסתגלות. בעיית יוצרת אחרת אפשרות
לא זאת, עם הקולטת. החברה של בכיוון התחומים שלושת בכל שינוי מחייב
חדש, דבר יצירת של או החלפה תוספת, של להיות אמור השינוי אם ברור

הדברים. של מחודשת" "הגדרה על רק מדבר WongRieger^ מכיוון

סיכום 2.3.4
לעיל, שהוצגו החברתית והפסיכולוגיה הסוציולוגיה מתחום התיאוריות לפי
לב לשים (מעניין הסוציאליזציה תהליך של מבט מנקודת מתואר השינוי
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שעובר לילד המהגר בהשוואת בעיקר האינטראפסיכיות, לתיאוריות לדמיון
התפתחות). של תהליך

להתנהגות קשורים תרבותי שינוי שעוברים התחומים אלה, תיאוריות לפי
כישורים התנהגותיות, נורמות קבוצתית, הזדהות ערכים, עמדות, חברתית:
בתהליך חברתיים. ותפקידים קבוצתית בחברות שינויים חברתיים,
חלק להיות שיוכל כדי האלה התחומים את לומד הילד הסוציאליזציה,
התחומים של התאמה מתרחשת המהגר אצל נולד. הוא בה מהחברה
להשתייך שיוכל כדי הקולטת, הקבוצה או החברה של לאלה החברתיים

אליה.

הן שונה. מבט מנקודת ההגירה תהליך את בוחנות 2.4 שבפרק התיאוריות
לא בהדגישו מוכרת", לא תרבות עם "התמודדות ההגירה בתהליך רואות
החדש, עם ההתמודדות את הלאמוכר, את אלא החברתיים, האספקים את

והמעורפל. השונה

הביןתרבותיים היחסים תיאוריות 2.4
אלא בלבד, בהגירה מתמקדות אינן הביןתרבותיים היחסים תיאוריות
מוכרת: ולא חדשה תרבותית סביבה עם במגע באים אנשים שבהם במצבים
שתיאוריות לטעון, נסיונות יש ומהגרים. פליטים זרים, וסטודנטים עובדים
Torbiom £ Grove (למשל, בחיים קיצוני שינוי של מצב לכל ישימות אלה
הפרט של תפקודו את מדגישות אלה שתיאוריות היות .(1985; Adler 1975
של בתפקודו הקושי הסתגלות. במושג לרוב משתמשות הן החדשה, בסביבה
הלאמוכר, עם במפגש אלא זרים, חברת עם במפגש מקורו אין הפרט

ואיודאות. עמימות של בתנאים לתפקד האדם את המאלץ

האמוציונליות תוצאותיו לתיאור תרבות הלם המושג שכיח אלו בתיאוריות
עובר שהזר התהליך את מתארות הללו התיאוריות התרבותי. המפגש של
ודאות של למצב ואיודאות, איתפקוד תרבות, הלם של ממצב כמעבר
הסתגלות אי של ממצב מעבר קרי, החדשה. בסביבה ומלא יעיל ותפקוד

להסתגלות.
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ההתנהגות ויישומיות ההתייחסות מסגרת בהירות 2.4.1
זרה לסביבה ההסתגלות תהליך את ממשיגים (1985) Grove 8c Torbiorn
applicability of) התנהגות של יישומיות פסיכולוגיים: מושגים שני בעזרת
clairty of (^זח6וח המנטלית ההתייחסות מסגרת של ובהירות (behavior
התייחסות מסגרת של שבירה יש ההסתגלות בתהליך . (frame of reference
מהסביבה מרכיבים שילוב תוך חדשה מסגרת של הדרגתית ובנייה קודמת,
החדשה לסביבה ההתנהגות התאמת של תהליך מתרחש בבד, בד החדשה.
התרבותי השינוי מתרחש בו האתר .(3 תרשים (ראה יותר ליעילה והפיכתה
הערכים, כל נכללים זו במסגרת המנטלית. ההתייחסות מסגרת הוא

ניסיונו. באמצעות האדם שרכש והידע, הרעיונות העמדות,

רק אינה ההתנהגות יישומית: היא הטבעית בסביבתו אדם של התנהגותו
משום זאת, ביןאישית. מבחינה יעילה גם אלא חברתית, מבחינה מקובלת
במגעיו שואף האדם שאליהן התוצאות את קרובות לעתים מניבה שהיא
האדם, של המנטלית ההתייחסות מסגרת טבעית, בסביבה הביןאישיים.
מצב בכל התנהגותו את שמכוונים הקוגניטיביים המרכיבים את הכוללת

בהירה. היא נתון,

"נותן מרכיב כל מצב, בכל ההתנהגות: על משפיעה ההתייחסות מסגרת
את תואמת המופעלת וההתנהגות המתאימה, ההתנהגות לגבי עצה"
בתוך נמצא אדם כאשר האפשר. ככל רבים אלמנטים של "המלצתם"
מסגרת ונוצרת הרמוניות, השונים האלמנטים של העצות תרבותו,
של מתמיד שינוי יש הולמת. התנהגות המאפשרת בהירה מנטלית התייחסות
חל אינו השינוי אבל הסביבה. של חוזר מהיזון כתוצאה ההתייחסות מסגרת
השונים האלמנטים בין התאמות רק כולל אלא ההתייחסות, מסגרת כל על

בה. שכלולים

של היישומיות רמת את מעריך האדם פיו שעל מדד היא משביעתרצון רמה
רמה יש אדם לכל שלו. ההתייחסות מסגרת בהירות רמת ואת התנהגותו,

מוגבל. שינויים בטווח אבל לסיטואציה, מסיטואציה המשתנה משלו,

שלו ההתנהגות דפוסי לתרבות, מתרבות עובר או מהגר, אדם כאשר
ביןאישית. מבחינה יעילים ובלתי חברתית מבחינה קבילים בלתי הופכים
היא הזמן במהלך מאוד. נמוכה התנהגותו של היישומיות רמת בהתחלה,
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חדשים התנהגות דפוסי להטמיע יכולתו ,(3 תרשים (ראה בהתמדה עולה
.(3 בתרשים השיפוע שמעיד (כפי גוברת ומורכבים

שלו והגלויות הסמויות ההנחות כל בעזרת חדשה סביבה עם מתמודד אדם
התנהגותו בין השוני על מיד עומד שהוא אף עובד". העולם "איך לגבי
מכך, יתרה שלו. ההתייחסות מסגרת עם שלם הוא המקומיים, להתנהגות
הזמן, שחולף ככל מוזרה. היא המקומיים של שהתנהגותם חושב הוא
מסגרת לתוך המוזנים המקומיים, לביו בינו איהתאמה של מקרים מתרבים
לו המוכרים לאלה המנוגדים אלמנטים של הדרגתית חדירה ההתייחסות.
על ביותר הנמוכה בנקודה ההתייחסות. מסגרת להתעממות מביאה מכבר
מרבי בלבול שמשמעותו לחדשים, הישנים האלמנטים בין איזון נוצר הרצף,
ויותר יותר שחודרים ככל זאת, עם העולם. של המשחק חוקי לגבי
ההתייחסות, מסגרת על בהדרגה ומשתלטים החדשה, מהתרבות האלמנטים

מתבהרת. היא

:(3 (תרשים זה תהליך של שלבים מודל מציגים Grove 81 Torbiorn
משביעתרצון. הבהירות ואילו משביעתרצון, אינה היישומיות ראשון: שלב
לתרבות הזר של הגעתו את המאפיין הרוח, התרוממות של שלב זהו

ומרתקים. כמעניינים הזר בעיני נתפשים השונים הדפוסים החדשה.

תרבותי. הלם של שלב זהו נמוכות. הבהירות והן היישומיות הן שני: שלב
במנגנוני יתר ושימוש מגרייה הנובע ופיזיולוגי, פסיכולוגי בלחץ המאופיין
אינו הזר בסביבה. חידוש של גבוהה מרמה כתוצאה הגוף, של ההתמודדות
נוצרת הקודמת. בחברה שפעל כפי אוטומטית בצורה עוד לפעול יכול
מאמצים מהזרים חלק ההתמודדות. משאבי על רב כתוצאהמעומס תשישות
בני בתוך מסתגרים וחלק החדשה, החברה כלפי וביקורתית עויינת עמדה
כניסת את המאיטים רבים הגנה מנגנוני פועלים זה בשלב קבוצתם.
נמנעת כך הישנים. האלמנטים זניחת את ומונעים החדשים, האלמנטים

ההתייחסות. מסגרת של מוחלטת התפרקות

לאט לאט התרבות. מהלם איטית התאוששות של שלב זהו שלישי: שלב
ידע מרכישת כתוצאה הזר, של הבלבול רמת ויורדת הבהירות גוברת

החדשה. לחברה ההתנהגות והתאמת
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ההתייחסות מסגרת ובבהירות ההתנהגות ביישומיות השינויים :3 תרשים
(Grove 8c Torbiorn 1985) זמן לאורך
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הושלם התהליך גבוהות; היישומיות והן הבהירות הן זה בשלב רביעי: שלב
החדשה. בחברה מלאה בצורה מתפקד והזר

קוגניטיבי תחום תחומים: בשני מתרחש התרבותי השינוי כי לראות ניתן
השינוי כי מציינים הכותבים ההתנהגות. של וישימותה ההתייחסות) (מסגרת
בזהות, לשינוי קשור זה שינוי באדם. עמוק שינוי גורם ההתייחסות במסגרת
שינוי עובר אינו האדם זו, תפישה לפי בהזדהות. לשינוי בהכרח לא אבל
מלא אימוץ אין שלו. ההתייחסות במסגרת אלא שלו, הקבוצתית בשייכות
תפקוד המאפשר שינוי אלא החדשה, החברה של ההתייחסות מסגרת של

החדשה. בסביבה יעיל

לבין תרבותי שינוי בין הדוק קשר יש Grove £ Torbiorn של התיאוריה לפי
לתופעות קשורים ההתייחסות מסגרת בבהירות השינויים הסתגלות:
המביא התהליך ציון הוא זאת תיאוריה של היתרונות אחד אמוציונליות.
לבין התנהגותו בין פער יש וכאשר בסביבה, צופה האדם לשינויים:
ומשנות ההתייחסות למסגרת התצפיות מוזנות האחרים, של ההתנהגות
בו ואין למדי, כללי הוא השינוי את המביא המנגנון תיאור זאת, עם אותה.
שיכולים הגורמים של ציון אין ובעמדות. בערכים שינויים להסביר כדי
בין תרבותי שדמיון להניח, ניתן לעכבו. או לקדמו הזה, התהליך על להשפיע
ההתייחסות מסגרות בין הפער לצמצום מביא הקולטת לארץ המוצא ארץ
זאת. אפשרות מציינים אינם Grove <cf Torbiorn אך התהליך, באופי ולשינוי

ושל ידע רכישת של האספקטים את מדגישים Grove 8c Torbiorn לסיכום,
קיימת שלהם בתיאוריה זאת, עם תרבותי. בשינוי התנהגות התאמת

לגבי מעמימות הנובעת המהגר, שעובר השינויים לעומק בנוגע איבהירות
ההתייחסות". "מסגרת המושג

דותרבותית אישיות יצירת של כתהליך והסתגלות תרבותי שינוי 2.4.2
החדשה. בחברה המהגר שעובר השינויים באופי ישירות דן (1986) Bochner
הקונוטציות שום על לתרבות" "הסתגלות המונח את לחלוטין פוסל הוא
הישנה, התרבות אובדן במחיר החדשה בחברה היטמעות של השליליות,
שבו כתהליך התרבותי השינוי את רואה הוא זה. למונח לדעתו, המתלוות,
הכישורים למידת החדשה. התרבות של החברתיים הכישורים רק נרכשים
לצפות אין המקור. תרבות של הכישורים זניחת משמעותה אין החדשים
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ממנה נבחרים אספקטים ללמוד אלא החדשה, התרבות את לאמץ מהזר
אינסטרומנטליות. למטרות

אלא המהגר, מאישיות נפרד בלתי הופכיםלחלק אינם החברתיים הכישורים
בחברת נמצא שהמהגר במצבים למשל, ותועלת, צורך בהם כשאין נזנחים

מולדתו. בני

לתרבות למעבר תמיד המתלווה ולקושי לדחק שהסיבה טוען, Bochner
ארבע מפרט הוא להם. הדומים אל להתחבר האנשים של העדפה היא חדשה
תרבות דחיית מעבר:  החדשה התרבות עם המגע לקשיי אפשריות תגובות
החדשה התרבות של דחייה שובניזם: החדשה; התרבות ואימוץ המוצא

מהתרבויות; אחת לא אף איאימוץ שוליות: המוצא; לתרבות ונסיגה
בשתי לתפקוד שכישוריה אישיות התפתחות מתווכת: ביןתרבותיות

עליו. והמועדפת הרצויה האפשרות היא האחרונה טובים. התרבויות

שהאחרונים בעוד .Grove 8c Torbiorn של רעיונותיהם את מקצין Bochner
ההתייחסות במסגרת בחדשים ישנים אלמנטים של החלפה על מדברים
Grove לפי התרבותי השינוי טהור. אדיטיבי מודל מתאר הראשון המנטלית,
השינוי ,Bochner לפי ואילו ועמדות, בערכים גם שינויים כולל 8c Torbiorn
שתי בלבד. אינסטרומנטליות למטרות הם הנרכשים והכישורים מוגבל

אישיות יצירת של ובכיוון העצמית, בזהות שינוי על מדברות הגישות
את במוצהר מביא ש^ת11:<80 מכך, להתעלם אין אולם, דותרבותית.

הרצוי. המצב לגבי האישית עמדתו

כיוונים אפשריים אלא חדכיווני, תהליך אינו Bochner לפי התרבותי השינוי
תיתכנה אבל המועדף, המצב היא הדותרבותית האישיות שינוי. של שונים
להיווצרות התנאים את מציין הוא אין זאת, עם אחרות. אפשרויות גס
למשל, אחרים. שינוי כיווני להופעת התנאים הדותרבותיתלעומת האישיות
שונים תנאים והאס הזר, אצל מראש הקיימות באוריינטציות מדובר האם

השינוי? כיוון על משפיעים הקולטת בחברה

ההגירה לתהליך התקשורת גישת 2.4.3
קייס זאת, עם .Bochner של לתפישתו בחלקה דומה (1978) Kim של תפישתו
למטרות תרבותיים "כישורים הכללי המושג במקום התפישות. שתי בין שוני
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במפגש שינוי שעוברים תחומים שלושה מציין Kim אינסטרומנטליות",
כיוונם. את מפרט אינו כי אף הביןתרבותי,

למערכת כניסה בעקבות שבא התרבותי השינוי את מגדיר הוא ראשית,
ולאכאימוץ והתנהגותית, רעיונית קוגניטיבית, כ"הסתגלות חדשה תרבותית
מידת החדשה". התרבות אימוץ או הקולטת החברה של התרבותיים הערכים
את ולסנתז לפרש לזהות, יכול הזר שבה המידה עלפי נבחנת ההסתגלות
עם ולהתמודד והתרבותית, החברתית המערכת של והמורכבות המגוון
תקשורת של תהליך זהו מצבים. של במגוון ביעילות הסביבה
ורוכש לומד החדשה, הסביבה על משתלט הזר שבעזרתו ,(communication)
ולא מילולי מגע נכללים בתקשורת בה. משתנים מצבים עם התמודדות דרכי
בתהליך הזר של מיקומו התקשורת. אמצעי עם ומגע ביןאישי מגע מילולי,
מכאן, ידו. על הנבחרים התקשורת דפוסי באופי משתקף התרבותי השינוי
החברה עם המגע של יחד גם והתוצאה התהליך הס התקשורת דפוסי

הקולטת.

התרבותי: השינוי במהלך משתנים תחומים שלושה
החברה בתפישת הקוגניטיבית המורכבות מידת תפישתי: מבנה (א)
הן החדשה החברה את המהגר של תפישותיו שבה המידה  החדשה
אינפורמציה עיבוד במערכת ומאורגנות מעודכנות דיפרנציאליות,
מעודכנת דיפרנציאלית, מערכת כי חשוב, זה משתנה רגישה.
להשגתן. רבים ואמצעים מטרות לתפוס למהגר מאפשרת ומאורגנת
הקולטת החברה בני את הערכותיו הקולטת: החברה כלפי עמדות (ב)
על משפיעות שליליות או חיוביות עמדות כלפיהם. הרגשיות ונטיותיו

הקולטת. לחברה ומגיב מפרש הוא שבה הדרך
המהגר של הביןאישית התקשורתית הפעילות תקשורתית: התנהגות (ג)
מגבש הוא שדרכם הערוצים הם אלה שלו. התקשורת צריכת והרגלי
הבין הקשרים היקף הס המדדים החברה. על דיפרנציאלית השקפה

שלו. התקשורת אמצעי צריכת והיקף אישיים

אלה אספקטים לבין החדשה בארץ השהות משך בין הקשר את בדק גם Kim
עלייה מצא הוא בארצותהברית. קוריאנים מהגרים של קהילה בקרב
השנים בשלוש התקשורת. ובדפוסי העמדות בחיוביות זמן לאורך ליניארית
מכן לאחר ואילו החברתית, המורכבות תפישת עלתה לשהות הראשונות
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לבין הכללית שביעותהרצון בין חיובי קשר נמצא כמוכן, יציבות. חלה
שלעיל. התחומים שלושת

Grove £ ושל Bochner של מהתיאוריות אלמנטים כוללת Kim של הגישה
ההתייחסות למסגרת אולי, שקול, Kim לפי הקוגניטיבי המבנה .Torbiorn
ידע בהכלילו היקף רחב פחות שהוא אלא ,Grove 8l Torbiorn של המנטלית
הס ,Kim שמציג התרבותי, השינוי של התחומים שלושת ערכים. ולא בלבד
הביןתרבותייס הכישורים של אופרציונלית, הגדרה גם ואולי פירוט, בגדר
כל על המציאות של מלאה הבנה כוללים: אלה כישורים .Bochner של
תקשורתית. והתנהגות הקולטת החברה כלפי חיוביות עמדות מורכבותה,
תקשורתית, התנהגות הדוק: בקשר לזה זה קשורים התרבותי השינוי תחומי
נפרדים מרכיביםבלתי הם ההתנהגות עמדותויעילות קוגניטיבית, מורכבות

Grove £ ל1ח0^10 בדומה הדדית. השפעה ובעלי תהליך, באותו
הפיכת לצורך ידע נרכש שבו כתהליך ההגירה את רואה Kim ,Bochner^
של המודלים את משלימה תפישתו החדשה. בסביבה ליעילה התנהגות
בלבד מעטים שחוקרים משום נוספים, ואולי ,BochneM ,Grove £ Torbiorn

התרבותי. השינוי במהלך הנצפים המתווכים התהליכים את פירטו

מנסח הוא אין הרצוי. המצב לגבי עמדתו את בפירוש מציג Kim בתפישתו
של במונחים אלא הקולטת, בחברה היטמעות של במונחים עמדתו את
שהובאו החוקרים מבין הראשון הוא Kim בסביבה. יעיל ותפקוד תקשורת
אחת. מקשה בה רואה ולא הקולטת, בחברה לשונות גם המתייחס כה, עד
את לתפוס ביכולתו המהגר של ההסתגלות הצלחת את תולה Kim למעשה,

הקולטת. בחברה השונות

הוא להן המשותף ביןתרבותי. מעבר של תיאוריות שלוש הוצגו כה, עד
ותפישת להגירה, המתלווים וההתנהגות האינפורמציה תהליכי על הדגש
תיאוריות כל לא כמובן, בלבד. אלה לתהליכים כמוגבל התרבותי השינוי
בידע לשינויים כמוגבל התרבותי השינוי את רואות הביןתרבותי המפגש

בלבד. התנהגותיים ובכישוריס

הגירה של פנומנולוגית תיאוריה 2.4.4
בשינויים רואה הביןתרבותי, המעבר לגישת עצמו המשייך ,(1975) Adler
של תהליך הוא הביןתרבותי המעבר עמוקים. שינויים למעבר המתלווים

והתרבותית. העצמית המודעות הגברת
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שבה והסביבה הפרט של ההתייחסות מסגרת היא שהתרבות טוען/ Adler
הנחות ערכים, דרך העולם את חווה אדם כל חוויותיו. את חווה הוא
אינם האנשים רוב סביבתם, בתוך לדעתו, חי. הוא בה התרבות של ואמונות
מעבר מאליהם. מובנים הס כי ולעמדות לאמונות לערכים, כלל מודעים
בולטות האלה. האלמנטים את לפתע מבליט שונה, לסביבה אחת מסביבה
עם אחד בקנה עולים שאינם במקרה ולבחינתס. אליהם לב לשימת מביאה זו
ההתפרדות .(disintegration) להתפרדותס מביאה היא  החדשה המציאות
ערכים, לגבי עצמית מודעות לבניית ובסיס האישיות לצמיחת הקרקע היא

חדשים. ואמונות עמדות

:Adler לפי בתהליך השלבים
מתוך החדשה התרבות את בוחן הזר הראשוני, בשלב המגע: שלב (א)
והתקופה מסקרנים, ההבדלים הזה בשלב שלו. האתנוצנטריות
מאשר יותר בדומה מבחין הזר ובהתרגשות. רוח בהתרוממות מאופיינת
מגוון עם להתמודדות משאבים די בהעדר מההבדלים ומתעלם בשונה,

החדשים. הגירויים
נעשים ההבדלים ואיהתמצאות. בלבול יש זה בשלב התפרדות: (ב)
מגביר הדבר הזר. של התפישתית המציאות בתוך ונקלטים בולטים
דיכאון ניכור, בלבול, למבוכה, וגורס והתסכולים המתחים את אצלו

בזהות. ולבלבול האישיות של להתפרדות המביאות ונסיגה,
העמדות הבדלים. של חזקה שלילה יש זה בשלב מחדש: אינטגרציה (ג)
עם קשר מחפש הזר ועוינות. שליליות והשונה החדשה החברה כלפי
בחירה יש זה בשלב בטחון. תחושת קבלת לצורך תרבותו בני אנשים
המגע, שלב של להתעלמות וחזרה ההסתגרות, המשך בין  קיומית
מעוצמת מושפעת הבחירה המתהווים. הקונפליקטים של פתרון לבין
מקבלמסביבתו. שהוא מהתמיכה או הפרט של הנפשי מהחוסן החוויה,
אותה ומבין מכיר החדשה, לתרבות יותר רגיש נעשה הזר אוטונומיה: (ד)

גוברים. בתוכה לפעול ובמיומנותו התרבות בהכרת בטחונו יותר.
חופש לו יש מהם; ונהנה והדמיון השוני את מעריך הוא עצמאות: (ה)
הגשמה לקראת מתקדם והוא שונות, התנהגות צורות בין מלא בחירה
דיכאון, של רבים מקרים ויש זה, לשלב מגיעים הכל לא מלאה. עצמית
מהגר כאן משרטט Adler יותר. מוקדמים בשלבים והסתגרות נסיגה

אידיאלי.
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ורבים. עמוקים הם התרבותי בשינוי המשתנים האספקטים כי לראות ניתן
לקיומה למודעות בלבד אחת למציאות ממודעות מעבר יש התפישה, במישור
השתחררות יש מבחינהאמוציונלית, אחדות. מציאויות בין הדדית תלות של
העצמית הזהות ומבחינת לעצמאות, חיזוקים של אחד בסוג בלבדית מתלות

רבתרבותית. עצמית לתפישה חדתרבותית עצמית מתפישה מעבר יש

אלא בחדש, הישן של החלפה אין טהור. אדיטיבי הוא השינויים אופי מכאן,
ומלאה עשירה הופכת המהגר של שאישיותו כך לקיים, החדש של הוספה

.(Bochner לפי לרבתרבותיות (מחדתרבותיות יותר

החדש עם המפגש השינוי: את שמגיעים לתהליכים גם מתייחס Adler
להתפרדות המביאים גבוהה, עצמית ומודעות אמוציונלי מתח יוצר והשונה
מכיווני מתעלם אינו Adler האלה. התחומים שלושת בכל מחדש ובנייה
השינויים, דפוס על המשפיעים הגורמים את מציין ואף תחום, בכל השינוי

האמוציות. ועוצמת האדם של הנפשי החוסן סביבתית, תמיכה ובהם:

הביןתרבותיות התיאוריות שלוש לבין Adler של התיאוריה בין ההבדל עיקר
התיאוריות התרבותי. בשינוי הנכללים השינויים בהיקף הוא הראשונות
של התיאוריה ואילו הסתגלות, על מדברות הראשונות הביןתרבותיות
של (הרצוי) הסופי התוצר זאת, עם עמוק. אישיותי בשינוי מאמינה Adler
של מלאה הבנה  Bochner ושל Kim של מזה בהרבה שונה אינו התהליך,
לתפקד ויכולת (Adler של במונחים ההבדלים (קבלת החדשה החברה

יחד. גם המוצא ובחברת הקולטת בחברה ביעילות

סיכום 2.4.5
ההגירה. תהליך לבחינת חדשה דרך מציעות הביןתרבותיות התיאוריות
הקולטת, החברה לאנשי ההידמות מידת לפי התהליך את לבחון אין לפיהן
או בחברה, המהגר של היטמעותו מידת לפי התהליך הצלחת את לקבוע ולא
וההתנהגויות העמדות הערכים, התאמת לפי או שלו, הקבוצתי השיוך שינוי

אליה. שלו

של תהליך כאל התרבותי למעבר להתייחס מציעות הן זאת, במקום
של הבנה המאפשר למידה של תהליך וכאל תרבותי שוני עם התמודדות
אפקטיבית, להתנהגות להביא זו הבנה של בכוחה החדשה. הסביבה
ותיאוריות האינטראפסיכיות לתיאוריות בניגוד מטרות. השגת המאפשרת
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התרבותי שהשינוי טוענות, הביןתרבותיות התיאוריות הסוציאליזציה,
השוני למרות בלבד. הקוגניטיבי בתחום ומתמקד פחותעמוק המהגר שעובר
שינוי לא המהגר אצל חלים לא והחדש, הלאמוכר עם המגע בעקבות שחל
בחוקי השימוש למידת אלא החדשה, החברה ערכי של הפנמה ולא ממשי

יעילה. בצורה החדשים המשחק

התרבותיים השינויים תפישת את מחדדת הקוגניטיבי המישור הדגשת
רכישה אלא אמונות), או ערכים (או זהות החלפת אין בתהליך כאדיטיביים.
לגישות בדומה לפיכך, החדשה. בתרבות שיופעלו שונים, כלים של
התפתחות, בתהליך כאדם המהגר את רואה זו גישה שהוצגו, ההתפתחותיות

יותר. ומלא עשיר אדם נעשה הוא שבסופו

סיכום תהליךההנירה: של תיאלרים 2.5
הגישה ההגירה. תהליך לתיאור גישות שלוש הוצגו זה בחלק
אחת כל הביןתרבותית. והגישה החברתית הגישה האינטראפסיכית,
התיאוריות תשובות במבוא. שהוצגו היסוד לשאלות שונות תשובות מספקת
בעיקר מתייחסות ההגירה במהלך משתנה מה לשאלה האינטראפסיכיות
את מתארות התיאוריות החדשה. בסביבה המהגר של האמוציונלי למצבו
קשה, במצוקה המשכו רוח, בהתרוממות תחילתו  u עקומת לפי התהליך

הדרגתית. בהתאוששות וסופו

לחברה סוציאליזציה של כתהליך ההגירה את רואות החברתיות התיאוריות
ערכים, עמדות, חברתיים: אספקטים של רכישה מדגישות הן חדשה:
השינויים חברתי. וסטטוס חברתיים תפקידים חברתית, זהות נורמות,

החדשה. החברה לקראת מכוונים

והתאמה היכרות תהליך כאל להגירה מתייחסות הביןתרבותיות התיאוריות
המתלווה הוודאות חוסר את מדגישות הן מוכרת. לא לסביבה התנהגותית
קוגניטיביים באספקטים כמתרחש התרבותי השינוי את ורואות למעבר,

והתנהגותיים.

הגישות שתי את לשלב מקום יש מתמשך, כתהליך ההגירה נתפשת אם
ההגירה חוויית את לתאר טובות הביןתרבותיות התיאוריות האחרונות.
להגיע המהגר של משימתו הראשונים בשלבים הראשונים. בשלביה
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והליקויים הידע חוסר בשל החדשה. בסביבתו מלאה להתמצאות
יעיל ויישום תקשורת מידע, רכישת למידה, תהליכי מודגשים התקשורתיים

המטרה. להשגת ההתנהגות של

של ממצב והמעבר הלמידה, ,(1979) Kim של ממצאיו שמראים כפי אולם,
להגירה. הראשונות השנים בשלוש בעיקר מתרחשים לוודאות, איודאות
יכולות החברתיות התיאוריות המידע. ברכישת התייצבות חלה לאחריהן
של נאותה לרמה מגיע המהגר אז מכן. שלאחר השלבים את להסביר
בולטים זה בשלב התנהגותו. של סבירה וליישומיות חברתית אינפורמציה
באמונות, בערכים, השינויים ומתבטאים החברתיים, הנושאים ויותר יותר

השונים. ולכיווניהם לצורותיהם ובתפקידים החברתית, בזהות

(סעיף Richardson של גישתו את למעשה, תואמת, זו דושלבית תפישה
התרבותי. והשינוי ההזדהות שלבי לבין ההסתגלות שלב בין שמבחין ,(2.3.2

ההגירה, תהליך של מקיפה תמונה להצגת בעיקר תורמים שלעיל התיאורים
את ממחישים גם אלה תיאורים פחות. מדגישים רבמשתנייס שמודליס דבר
לאספקטים הלב שימת את וממקרים יותר, מלאה בצורה ההגירה "חוויית"

לתופעה. הרלבנטיים פסיכולוגיים

עם והיכרות התרשמות על בעיקר מתבססים אלה שתיאורים היות זאת, עם
קשה השוואתיים, אמפיריים מחקרים על ולא בודדות, מהגרים קבוצות
אספקטים הגדרת לצורך בעיקר בהם להשתמש ראוי רב. מידע מהם להפיק
מודלים של במסגרת וייבדקו אופרציונלית, בצורה ינוסחו אשר ותהליכים
אחדים, מודלים יציג הסקירה של הבא החלק כוללניים. רבמשתניים
משתנים. בין קשרים מערכות של במונחים ההגירה את לתאר המנסים
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הגירה של רכמטתניים מוראים בי. pbn .3

הקדמה 3.1
המנחות: לשאלות גישות שלוש של תשובותיה! את הצגנו הראשון בחלק
ומהם האפשריות? השינוי צורות מהן התרבותי? השינוי של התחומים מהם
ברמה במושגים השתמשו החוקרים רוב עליהם? המשפיעים הגורמים
נוסחו לא כמוכן, אופרציונליות. הגדרות נתנו ולא בלבד, התיאורטית
לבין המשפיעים הגורמים בין ובמיוחד השונים, המשתנים בין קשרים בבירור

וכיוונו. התרבותי השינוי דפוסי

המושגים של לתפעול הגדרות בניסוח שמתמקדים מחקרים יוצגו להלן
יוצגו תחילה המשתנים. בין הקשרים את המתארים מודלים ובבניית השונים
ואת ההגירה לתהליך הרלבנטיים המשתנים כל את הכוללים מודלים חמישה
;Dyal 8c Dyal 1981 Goldlust 8c) הראשונים השניים ביניהם. הקשרים
והשלושה כאחד, תרבותי ושינוי הסתגלות מתארים (Richmond 1974
Antonovsky 8c Katz 1979; Berry £ Kim 1987; Scott 8c Scott) האחרונים

הסתגלות. בעיקר מתארים (1989

Gordon 1964) התלויים המשתנים את רק שמגדירים מחקרים יוצגו בהמשך,
מתמקדים אלה מחקרים .(Hastings, Clelland 8c Danielson 1982; Taft 1986
המהווים והמשתנים התרבותי השינוי של השונים התחומים בהגדרת

להסתגלות. אינדיקטורים

כוללים רבמשתניים מודלים 3.2
Goldlust £ Richmond של קולטת מהגרחברה האינטראקציה מודל 3.2.1
ההגירה תהליך את לחקור היחידה (1974),הדרך Goldlust <ef Richmond לפי
ההגירה, תהליך במורכבות מכירה כזו שיטה רבמשתנית. מחקר שיטת היא
ביניהם. ובאינטראקציות התהליך על שמשפיעים הרחב הגורמים במגוון
בה נכללים אך "הסתגלות", קוראים הם שלהם התלויים המשתנים למערכת

תרבותי. לשינוי השייכים תחומים גם
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בין אינטראקציה של תוצר היא ההסתגלות Goldlust 8c Richmond לפי
כמו המהגרים, אוכלוסיית הקולטת. הסביבה מאפייני לבין המהגר מאפייני
שינויים העוברות הטרוגניות, באוכלוסיות נתפסות הקולטת, החברה גם
בלתי משתנים של מערכות שתי קיימות במודל ההגירה. מתהליך כתוצאה
הסתגלות הקולטת. החברה של ומאפיינים המהגר של מאפיינים תלויים:

.(4 תרשים (ראה יחד גס אלה מערכות משתי מושפעת המהגר

מגוונים: המערכות את המרכיבים המשתנים
תיעוש, החברה, של האורבניזציה מידת הקולטת: בחברה משפיעים תנאים
פלורליזם) או היתוך (כור הגירה קליטת אידיאולוגיית פוליטי, מבנה

שלה. החברתי והריבוד
המהגר של הטכנית וההכשרה ההשכלה שבה המידה המהגר: של מאפיינים
מחברה (מעבר כפרית או עירונית מחברה מוצאו החדשה, בחברה נחוצים
גיל, (מין, דמוגרפיים משתנים מיוחדת), הסתגלות מחייב לעירונית כפרית
להגירה ומוטיבציה השפה של מוקדם ידע המשפחה), וגודל משפחתי מצב

פוליטיים). או כלכליים מניעים כפייה, או (בחירה

ההסתגלות על משפיעים קדםהגירתייס וגורמים הקולטת בחברה התנאים
לתחומים וקשורים סובייקטיביים, הם שלושה מתוכם תחומים. משבעה
את המהווים והם אובייקטיביים  וארבעה ופסיכולוגיים, חברתיים

המודל. של התלויים המשתנים

אוב"קט"בים: אספקטים
החברתית המוביליות המהגרים, של העתידית התעסוקה כלכלי: אספקט ■

שישיגו; והתעסוקתית
דרך הקולטת החברה עם המהגרים שייצרו הקשרים תרבותי: אספקט ■

בערכים וכלה אכילה מהרגלי החל תרבותיים, ותוצרים שפה למידת
דתיות; ואמונות

מהגרים עם יפתחו שהמהגרים החברתיות הרשתות חברתי: אספקט ו
הקולטת; מהחברה חברים ועם אחרים

הפוליטית, במערכת מעורבים יהיו המהגרים שבה המידה פוליטי: אספקט ו
לחץ; וקבוצות מפלגות וייצרו
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סובייקטיביים: אספקטים
הנאמנות והעברת המהגר של הזהות בתחושת שיחול השינוי הזדהות: 1

לנוכחית; הקודמת מהמדינה שלו
המהגר; שיעבור והערכים העמדות שינוי תהליך הפנמה: ו

החיים. של שונים מתחומים המהגר שיחוש שביעותהרצון שביעותרצון: ■

Goldlust 8c Richmond) ההסתגלות תהליך של רבמשתני מודל :4 תרשים
(1974

השכלה עיור מאפ"נים מוטיבציה
וכישורים \ דמוגרפיים /
טכנולוגיים 1 / י>

\ ו / ^
הנירת"ם  קדם מאפיינים

פוליטיים / \
חברתיים ^ אספקטים אספקטים ^"

^* ~* pm *" ^< ה0נמה
תרבותיים * אובייקטיביים סובייקטיביים ^^
כלכל"ם ^ V / שב"י

הקולטת החברה מאפ"נ1

דמוגרפיה עיור תיעוש מדיניות פלורליזם ריבוד
ממשלה

הסובייקטיביים האספקטים על משפיעים האובייקטיביים האספקטים
החברה ומאפייני קדסהגירתייס מאפיינים של השפעתם על בנוסף ולהיפך.
באינטראקציה הפועל תלוי בלתי משתנה  השהות אורך משפיע הקולטת,

האספקטים. קבוצות שתי עם

חסרה תפישתם הגירה. תיאוריית למעשה אין Goldlust 8c Richmond^
בהגדרת מסתפקת והיא אלה, משתנים בין קשרים המנבא תיאורטי, מבנה
ובחירת ההגירה לחקר הכללית גישתם לצפות. צריך שבהם המשתנים

היחידה. התיאורטית אמירתם היא המשתנים
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למשתני חשיבות בהענקת הוא קודמותיה על זו תיאוריה של חידושה
יצירת פוליטיקה, הכנסה, שכר, תעסוקה, האובייקטיבית ההסתגלות
השוני של חשיבותו בלטה 1 בחלק שהוצגו מהתיאורים חברתיים. קשרים
Goldlust >£ של במודל החדשה. לחברה ההסתגלות בתהליך התרבותי
נרמזת והשכלה. עיור תיעוש, המשתנים: של חשיבותם מודגשת Richmond
(מקצוע, אובייקטיביים ובכישורים במשאבים ההבדל של חשיבותו גם
גם בחשבון מביא זה מודל ,Eisenstadt של התיאוריה בעקבות השכלה).
אולם, פסיכולוגייםחברתייס. גורמים רק ולא כללחברתיים, גורמים
את במדויק מגדיר שאינו בכך הוא Goldlust 8c Richmond של במודל החסרון

משתנה. כל של ההשפעה כיוון

אלא תיאוריה, להציג מתיימרים אינם Goldlust 8c Richmond^ לזכור, יש
והממצאים אמפירית, נבחנו אכן הזה מהמודל חלקים מחקר. לצורך המשגה

בהמשך. יוצגו משתנים בין ספציפיים קשרים לגבי שלהם

Dyal £ Dyal של תרבותי שינוי של הרבמשתני המודל 3.2.2
ששינוי מציינים הם התרבותי. השינוי בנושא מתמקדים (1981) Dyal 8c Dyal
של בתהליך גם מתרחש תרבותי שינוי בלבד. הגירה של תוצאה אינו תרבותי
מקומית תרבות על משתלטת חיצונית תרבות בהם ובמצבים מודרניזציה
תהליך אינו Dyal <£ Dyal לפי התרבותי השינוי למשל). בהודו, (הבריטים
של תוספת אלא ישנים, מחליפים חדשים תרבותיים אלמנטים שבו ליניארי,
בכל התנהגותם את להתאים לאנשים שמאפשרות חדשות התנהגויות

הדומיננטית. לתרבות סיטואציה

השינוי שחקר טוענים, Dyal 8c Dyal ,Goldlust 8c Richmond^ בדומה
רמות: מארבע משתנים בו שכלולים רבמשתני, מודל דורש התרבותי

ואינטראפסיכית. ביןאישית אתנית, תרבותית,

המוצא, ארץ מאפייני קבוצות: לשלוש מתחלקים תלויים הבלתי המשתנים
משתנים עשר שלושה במודל הקולטת. הארץ ומאפייני ההגירה מאפייני
במיפוי משינוי החל תרבותי, שינוי לעבור שיכולים אספקטים שהם תלויים,
תרשים (ראה התמודדות בטכניקות בשינויים וכלה הסביבה של הקוגניטיבי

.(5
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(Dyal 8c Dyal 1981) התרבותי השינוי לחקר רבמשתכי מודל :5 תרשים

הקולטת החברה מאפייני 1 1 י^ייי' ?נא: 1 1 חכרתי פ"ליט רלכוד f:"=" י ■™g ■ ;.!4י,5^י!,"".", , ;
ימיו מצד (לכד, הרשת מאפייני .* ".,.,.,,",,," 4

המהגרים כלפי עמדות .2 משפחה) עם בקבוצה, ית ?י/יג $י 5
וו1 למובילי ות הזדמנ .3 דמוגרפיים מאפיינים .3 כהגר יחץ כ

חברתית תמיכה .4 , משפחתי מצב ן, מ> (גיל, איזיייוז מאפיינים ^להנ י" ?\י'י J """י י**"" י) 5לכ ", הע?גל רמת כ^ו^ל"^'"1! ^ יי החדשה לתרבות מחויבות .4 חברתיות mT>n>n n,p'^ .2
י מול זמנית (שהייה שפות הגירה)^ וערכים נורמות .4

החדשה מהחברה ציפיות .5 דת>ות פוליטיות,\ (כלכליות, קבוצתיים בין יחסים .6
ומשפחתיות) אישיות (אוטונומיה סוציאליזציה .7

התרבות של והכרה ידע .6 קונפורמיות) מול
החדשה איוזיים ן ני מאפיינים ג.

רשתות ו.
חברתי סטטוס .2

ים חברתי הפקידים .3
הסוציאליזציה חווית .4

ים אי0וי תוך מאפיינים ד.
אתנית זהות .1

חכרתי מרחק עמדות .2
עצמית הערכה .3
הישג מניע .4

אסימילציה מניע יחסי5. חסך .6
שליטה .7

התמודד1ת ן ו נ סג .8

תוצאות:
והפיזית החברתית הסביבה של הקוגניטיבית בדיפרנצי^ציה שינוי .1

לחץ) (חרדה, רגשיים שינויים הקוגניטיבי2. בסגנון שינוי בכישורים3. שינוי .4
בערכים שינוי .5

עצמית בהערכה שינוי .6
השליטה בתחושת שינוי וכוי)ר. הישג (מניע במוטיבציות שינוי .8

תחרותיות) מול פעולה (שיתוף החברתית באוריינטציה שינוי בתפקידים9. שינוי .10
האתנית בזהות נוי שי .11

התמודדות בטכניקות שינוי .12
הנ"ל המרכיבים בין ביחסים שינוי |3ו.
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בין השוני את מדגישים Dyal £ Dyal האתנית: והרמה התרבותית הרמה
כך יותר, רב זה ששוני שככל וטוענים הקולטת, לתרבות המוצא תרבות
הס לפיכך, הקולטת. לחברה ההסתגלות בתהליך בעיות יותר תיווצרנה
בתרבות המשתנים שלובשים בצורה בשוני אלא במשתנים, מתמקדים אינם

הקולטת. בחברה לובשים שהם הצורה לעומת המוצא
הרשת של אופיה חשיבות את מדגישים Dyal 8c Dyal הביןאישית: הרמה
את שקובע הוא החברתית הרשת שאופי וטוענים, המהגר, של החברתית
עובר שהוא השינויים אופי ואת הקולטת בחברה המהגר של המעורבות מידת

בה.
כניסתם עם המהגרים של האישיותיים המאפיינים האינטראפסיכית: הרמה

שיעברו. השינוי על ישפיעו

ניתן אולם, התרבותי. השינוי במשתני מתמקד Dyal 8c Dyal של המודל
הסתגלות. מאפייני גם נכללים השינוי מאפייני שבין לראות

תיאוריה, בגדר הנוכחי המודל אין ,Goldlust 8c Richmond של למודל בדומה
שיכולים הגורמים את מציינים החוקרים לבחינה. משתנים רשימת אלא
אבל התרבותי, השינוי בתהליך שינוי לעבור שיכולים הגורמים ואת להשפיע
צורתם את וכן כיוונם את או האפשריים הקשרים את מציינים אינם

האפשרית.

אלא החלפה שאין החוקרים, טוענים השינויים, לצורת היחידה בהתייחסותם
או השליטה במיקוד למשל, שהםמציעים, מהאספקטים שבחלק (אף תוספת
התיאוריה החלפה). ולא תוספת תיתכן איך לראות קשה הקוגניטיבי, בסגנון
לפער הניתנת בחשיבות הביןתרבותי המגע לתיאוריות דומה שלהם

הקולטת. לחברה המוצא חברת בין התרבותי

שינוי של משתנים הן התלויים במשתנים כוללים האחרונים המודלים שני
מתייחסים להלן שיוצגו המודלים שני הסתגלות. של משתנים והן תרבותי

בלבד. להסתגלות

Antonovsky £ Katz של להסתגלות המשאבים/דרישות מודל 3.2.3
עם כהשלמה סובייקטיבית הסתגלות מגדירים (1979) Antonovsky 8c Katz
עם ובמגע החדשה בסיטואציה נוחות כתחושת החדשה, לארץ המעבר

הקולטת. לחברה שייכות כתחושת וכן הקולטת מהחברה אנשים
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שעומדים משאבים בין אינטראקציה של תוצאה היא ההסתגלות דעתם, לפי
מטרות כוללות: הדרישות בפניו. שמוצבות הדרישות לבין האדם לרשות
עליו שנכפות ומגבלות ומטרות פנימיות) (דרישות לעצמו מציב שהפרט
והחיצוניות הפנימיות הדרישות חיצוניות). (דרישות הסביבה עלידי
אמצעים הם המשאבים יעדיו. השגת לשם התנהגותו את ומכוונות מגבילות
הגשמת לצורך לנצל יכול ושהוא הפרט לרשות שעומדים וחיצוניים פנימיים
פסיכולוגי פוטנציאל בין מבחינים Antonovsky £ Katz מטרותיו.
הכלולים הספציפיים המשתנים את מציג 6 תרשים לתקשורת. לפוטנציאל

הקטיגוריות. מן אחת בכל

עולים של הסתגלותם ניבוי לצורך המודל את גיבשו Antonovsky 8c Katz
שהמשתניס העובדה .19661948 בשנים לישראל שהגיעו אמריקה מצפון
המחקר לאוכלוסיית ייחודיים בחלקם, הם, הכלליות בקטיגוריות הכלולים
ומדינות אוכלוסיות על הכללתם על מקשה (ישראל) ההגירה ולארץ (יהודים)

אחרות.

(Antonovsky £ Katz 1979) המשאבים/דרישות מודל :6 תרשים

פוטנציאל פוטנציאל
פסיכולוגי תקשורתי

ו בישראל חברים
משאבים סנסטיזציה ליהדות זיקה

1 חרדה /^ ~\ עברית ידיעת
ן ) ישראל על ידע
1 הסתכלות 1

דרישות חברתי1ת ^'ךבעיות לציונות חיצוניותזיקה י עבודהפנימיות בעיות ציפיות J" (J JJ
דיור בעיות ציונית פעילות

משפחה בעיות חברתיים ערכים
קהילתיות בעיות השתקעות תוכניות

בעיות) של כולל (+מדד בישראל עניין
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להלן: כמפורט השונות בקטיגוריות הכלולים המשתנים
בארץ המהגר נתקל שבהן מתייחסיםלבעיות החוקרים חיצוניות: דרישות ו
הן אלו ודיור. עבודה משפחה, חברה, קהילה, כגון: במסגרות החדשה
מהגר. כל של סובייקטיבית הסתגלות על המשפיעות חיצוניות מסגרות
לאידיאולוגיה הקשורים משתנים יש כלולים בקטיגוריה פנימיות: דרישות ו
משתנים חזקה. יהודית ולזהות לישראל למחוייבות המהגר, של ציונית
יעדיו את לפרט מכתיבים שהם מכיוון פנימיות, כדרישות מוגדרים אלה
טובה להסתגלות לתרום אמורות הפנימיות הדרישות המודל, לפי בארץ.

בישראל. המהגר של יותר
שיכולים אישיות משתני כלולים זו בקטיגוריה פסיכולוגיים: משאבים ו

מסתגלת. ואישיות חרדה אישיות  לישראל להסתגל לפרט לעזור
בישראל חברים השפה, של ידע כלולים זו בקטיגוריה תקשורת: משאבי ו
ולהסתגל. החדשה החברה עם תקשורת ליצור העוזרים ישראל, על וידע

שני לבין Antonovsky 8c Katz של המודל בין אחדים הבדלים קיימים
בעוד ראשית, בתחילה. שהוצגו האחרים הרבמשתניים המודלים

שני בלבד, הסובייקטיבית להסתגלות מתייחסים Antonovsky >§' Katz\y
תמונת שנית, תרבותי. שינוי של במשתנים מתמקדים הראשונים המודלים
את מנבאת אשר פשטניתמה, תיאורטית, תפישה על מבוססת המשתנים
הראשונים המודלים שני זאת, לעומת כיוונם. ואת המשתנים בין הקשרים
תיאוריה על אמנם בנוי המודל שלישית, תיאורטית. תפישה בבסיסם חסרים
בניגוד רביעית, ספציפית. לסיטואציה רלבנטיים המשתנים אבל כללית,

אמפירית. תוקף המודל האחרים, למודלים

כגון: במונחיםכלליים, בהסתגלותהסובייקטיבית דנים Antonovsky (ScKatz
הם זאת, עם וכדי. העלייה עם שלמות במדינה, מהחיים כללית שביעותרצון
שייתכנו מהעובדה, ומתעלמים חדממדית, בצורה ל"חיים" מתייחסים

שונים. מתחומים שביעותרצון של שונות שרמות

Scott cf Scott של הסתגלות של רבממדי מודל 3.2.4
תופסים (1989) Scott k Scott ,Antonovsky <£: Katz של למודל בהשוואה
לפי רבתחומי, מושג היא ההסתגלות מורכב: כתהליך ההסתגלות את
.Antonovsky £ Katz שמציעים כפי כללי חדתחומי מושג ולא תפישתם,
:(7 תרשים (ראה תחומים ממספר בוזמנית שביעותרצון כולל המושג
פנאי סביבתי, קהילתי, חברתי, עבודה/ביתספר, אישי, משפחתי, כלכלי,
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במודל כוללים החוקרים ,Antonovsky <£ Katz^ בדומה זאת, עם ומדינה.
החדשה. בארץ מהחיים כללית שביעותרצון

לאובייקטיבית. סובייקטיבית הסתגלות ביו מבחינים הס תחוס בכל

מסוים. מתחום הפרט של שביעותרצון פירושה סובייקטיבית הסתגלות
תפקידיו את מבצע הפרט שבה המידה פירושה אובייקטיבית הסתגלות
האובייקטיבית ההסתגלות מדידת משביעתרצון. בצורה מסוים בתחום
לעבודה עמיתים לדוגמה, לתפקיד. שותפים הערכות באמצעות נעשית
Scott העבודה. בתחום המהגר של האובייקטיבית הסתגלותו את מעריכים
ובין השונים, ההסתגלות תחומי בין הדדית תלות שקיימת מניחים, 8c Scott
בכל שביעותהרצון של ההשפעה לאובייקטיבית. סובייקטיבית הסתגלות
שמייחס החשיבות במידת תלויה הכללית שביעותהרצון על מהתחומים אחד

המהגר. לו

(Scott<k Scott 1989) להסתגלות כללי מודל :7 תרשים

רציו j'TJon^i
חומרי מצנ S , r

nnoujn S2 R2
1n^u S3 R3

nT1QV1/D"1zi S4 r
o'~?jn S5 R5

סנאי Sr R7
מדינה S8 R8

כל7י'^ s R
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Scott £ של וסובייקטיבית אובייקטיבית הסתגלות לניבוי הכללי המודל
ומשתנירקע, דמוגרפיים משתנים מפורטים במודל .8 בתרשים מוצג Scott
דומות, בתרבויות התנסות הדתיות, מידת עירוני, מוצא כפרי, מוצא כגון:
משתנים של השפעתם ומין. גיל משפחתי, מצב אחרות, בתרבויות התנסות
החדשה; בסביבה למהגר שיש תמיכה וגורמי לחץ גורמי עלידי מתווכת אלה
של ההתמחות מידת פתיחות, (סולידריות, שלו המשפחה אופי עלידי
ועלידי [פרגמנטציה]), המשפחה בתוך קבוצות ויצירת במשפחה התפקידים
המקומי ובסלנג החדשה בשפה (שליטה שנרכשו התרבותיים הכישורים
עלידי מתווכת אלה משתנים של השפעתם החדשה). התרבות של והכרה
אמוציונלית, (רווחה המהגר לאישיות הקשורים משתנים
אישיות תכונות עצמית). והערכה תלותיות/עצמאות אופטימיזם/פסימיזם,
התפקידים ביצוע של התוצאה משתני על בתורן, משפיעות, המהגר של
למדינה שייכות ותחושת מהתחומים שביעותרצון השונים, בתחומים

הקולטת.

Scott 8c Scott) עליהם המשפיעים והמשתנים ההסתגלות תחומי :8 תרשים
(1989

לחץ נותו1

ותחינה ן
נסנינה 1

/ \ 1 1 1

av?m ^[™™J |_| ^™,n (ענ,דה,בי L /

ני™ / \r^
ID"H | mh
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שונים תחומים בין ההבחנה ברבממדיותה. Scott<cf Scott גישת של יתרונה
תורמות לאובייקטיבית, הסתגלותסובייקטיבית בין וההבחנה הסתגלות, של
זו ספרות בסקירת כך, משום המהגר. הסתגלות על יותר מפורט מידע

להסתגלות. Scott 8c Scott של הגדרתם נבחרה

לבין ההסתגלות לנושא Scott <ef Scott של גישתם בין מסוים דמיון יש
Antonovsky 8c Katz וכן Scott 8c Scott .Antonovsky 8c Katz של גישתם
משתני המהגר: לרשות העומדים במשאבים ההסתגלות ניבוי את תולים

הסביבה. ותנאי התרבותיים הכישורים במשפחה, היחסים הרקע,

Berry £ Kim של התרבותי השינוי דחק המודל 3.2.5
כתחושת ההסתגלות את תופסים Antonovsky £ Katz^ Scott >§'; Scott
מודל מציעים (1987) Berry £Kim החדשה. הסביבה מן ושביעותרצון נוחות
לאמור שלה, השליליים האספקטים לפי ההסתגלות את המתאר רבמשתני
של מצב לכל מתאים שלהם המודל לאיהסתגלות. האינדיקטורים לפי 

כתוצאה (למשל, גיאוגרפי מעבר עקב לשינוי לאודווקא תרבותי, שינוי
נפשית, מצוקה של סימפטומים באמצעות הסתגלות מודדים הס מכיבוש).
המופיעיםבעקבות סומטייס סימפטומים ובאמצעות ועצבנות, דיכאון חרדה,
שינוי "דחק משקפת הסימפטומים של הימצאותם התרבותי. המעבר
שהשינוי ככל ,(9 (תרשים המודל עלפי (acculturative stress) תרבותי"
הכרוכים הדחק גורמי יותר רבים גם כך יותר, גדול התרבותי במעבר

יותר. חזק תרבותי שינוי לדחק מביאים בתורם, ואלה, בשינוי,

עלידי ומווסת מתווך אלא ישיר, אינו המשתנים שלושת בין הקשר זאת, עם
בין הקשר של ועוצמתו צורתו על משפיעים אלה גורמים אחדים. גורמים
אלה גורמים אחרות, במלים התרשים. בראש הנמצאים המשתנים שלושת
התרבותי השינוי דחק מידת לבין התרבותי המעבר בין הקשר את מווסתים

השפעתם: וצורת המשתנים פירוט להלן המהגר. על המופעל
פלורליסטית אידיאולוגיה קיימת האם הקולטת: החברה אופי (1)
(אשר היטמעות של אידיאולוגיה או תרבותית) שונות כלפי (הסובלנית
שבחברות משערים, החוקרים אחת)? לתרבות קונפורמיות דורשת
דחק תחת נתונים יהיו המהגרים היטמעות, של אידיאולוגיה בעלות
גם מושפעת התרבותי השינוי דחק מידת יותר. רב תרבותי שינוי

המהגרים. קבוצת כלפי הקולטת בחברה קיימות מעמדות
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קבוצות ארבע מסווגים החוקרים שינוי: העוברת הקבוצה אופי (2)
השינוי מניע האחד, ממדים: שני לפי תרבותי, שינוי העוברות
מוגדרות גיאוגרפי. במעבר כרוך השינוי האם והשני, מכפייה/מרצון,
אתניות. וקבוצות ילידים/שוהים פליטים, מהגרים, קבוצות: ארבע

שינוי של צורות ארבע בין מבחינים החוקרים התרבותי: השינוי צורת (3)
קבוצת של והזהות התרבות שימור מידת ממדים: שני לפי תרבותי
ארבע יותר. הרחבה החברה עם והמגע ההשתתפות ומידת המקור
ושוליות. הפרדה השתלבות, היטמעות, הן: התרבותי השינוי צורות
לגבי האידיאולוגיה את אחד, מצד משקף, לצורותיו התרבותי השינוי
את שני, ומצד ,(4.2 בפרק נרחב דיון (ראה בחברה השלטת מהגרים,
.(5.2.7 פרק (ראה הרצויה הקליטה צורת לגבי המהגרים עמדות
של להשפעותיהן באשר ספציפיות השערות מציגים אינם החוקרים
המהגר. שחווה התרבותי השינוי דחק מידת על התרבותי השינוי צורות
שורה מונים החוקרים ופסיכולוגיים: חברתיים דמוגרפיים, מאפיינים (4)
ובהם: התרבותי, השינוי דחק מידת על המשפיעים משתנים של ארוכה
תרבותי בין ניסיון לפרט, שיש חברתית תמיכה סוציואקונומי, סטטוס

הקולטת. החברה בני עם חיוביים וקשרים קודם

(Berry £ Kim 1987) תרבותי שינוי דחק המנבאים הגורמים :9 תרשים

התרבותי השינוי n"11r דחק מרמי תרבותי [\v\d ,7/77

רנה רבים נבור,

I r ן ך ן
מ11טה ■ 01/0ים ■ נמוך

ו ו

המארחת החברה או0י *
מהכרים) כל0י עמדות (0ל1רליזםמוניזם,

1n'lii rmiun n^Qpn '0\h *
שוהים) ילידים, פליטים, (מהכרים,

התרבותי השינוי צורת *
שוליות) סכרציה, אינטכרציה, (אסימילציה,

0סיבולוכ"ם חברתיים, דמוכרכ"ם, 0א0"נים *
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את במידתמה משלימים Berry £ Kim של במודל הבלתיתלויים המשתנים
Antonovsky £7 Scott £ Scott של במודלים הבלתיתלוייס המשתנים
מאפיינים והן המהגרים של קבוצתיים משתנים הן למודל בהוסיפם ,Katz
התרבותי השינוי בדפוס רואים החוקרים בנוסף, הקולטת. החברה של
זאת, עם המהגר. על המופעל הלחץ מידת על המשפיע בלתיתלוי, משתנה
השינוי דפוס או בפועל, התרבותי השינוי דפוס האס מציינים אינם הם
החוקרים התרבותי. השינוי דחק מידת על שמשפיע הוא המועדף, התרבותי
בין הדדיות ולהשפעות אפשריות לאינטראקציות מתייחסים אינם גם

במודל. השונים המשתנים

ממשתני ומקיף מורכב פחות  תרבותי שינוי דחק  התלוי המשתנה
שהם בכך .Scott £ Scott של והאובייקטיבית הסובייקטיבית ההסתגלות
שבאים כפי ההסתגלות, של השליליים באספקטים רק כאמור, מתמקדים,

מצוקה. של בסימפטומים ביטוי לידי

עם סימולטנית. בצורה בשלמותו המודל של אמפירית בחינה נעשתה לא
במשך בקנדה, אמפירית נבחנו במודל שונים משתנים בין קשרים זאת,
וקבוצות פליטים ילידים, מהגרים, של שונים מדגמים על שנים, כעשר
המשפיעים שונים גורמים המציגים זו, סקירה של ו5 4 בחלקים אתניות.
ממצאי גם משולבים מהגרים, של התרבותי והשינוי ההסתגלות על

ושותפיו. Berry של המחקרים

סיכום 3.2.6
אלו הסתגלות, מהי המגדירים מקיפים, מודלים חמישה הוצגו זה בפרק
השינוי על המשפיעה המשתנים מערכת ומהי בהגירה משתנים אספקטים

המהגר. של וההסתגלות

בחלק שהוצגו מהתיאורים שנגזרו המשתנים רוב את כוללים אלה מודלים
המאפיינים והגיוון המורכבות על היטב עונים הרבמשתניים המודלים אי.
מהגר מתארים אינם הם התיאוריים, כמודלים שלא ההגירה. נושא את
גם חסרונם; גם הוא המודלים של יתרונם אולם, אוניברסלי. או "טיפוסי"
תיצורנה שיתקבלו האינטראקציות המשתנים, כל בין הקשרים ייבדקו אם

שימושית. להיות מכדי מדי מורכבת תמונה
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תלויים משתנים להגדרת בסיס לשמש יכולים המודלים אףעלפיכן,
עתידיים. מחקרים לצורך ביניהם והקשרים ובלתיתלויים

תרבותי שינוי של ממדים המגדירים מרדלים 3.3
של ובלתיתלוייס תלויים משתנים הגדירו לעיל שהוצגו המודלים חמשת
את המגדירים חוקרים של עבודותיהם יוצגו להלן ההגירה. תהליך
את חוקרים כאשר לצפות צריך בהם הממדים בלבד: התלויים המשתנים

עליהם. המשפיעים הגורמים את להגדיר מבלי ההגירה, תהליך

ואמוציונלית חברתית הסתגלות של ממדים חמישה :Taft 3.3.1
ממד ואמוציונלית. חברתית הסתגלות של ממדים חמישה מגדיר (1986) Taft
מייצגים האחרים ארבעת ואילו אמוציונלית", "הסתגלות מייצג אחד
פנימי מרכיב מהממדים אחד לכל חברתיתפסיכולוגית". "אינטגרציה
עצמיים, ודיווחים ערכים עמדות, מייצג הפנימי המרכיב חיצוני. ומרכיב
התנהגות, כגון: לצפייה, הניתנים ביטויים מייצג החיצוני המרכיב ואילו

הם: הממדים חמשת חברתי. ומעמד כישורים הופעה,
אמוציונלית: הסתגלות (א)

אמוציונלית. יציבות רווחה, תחושת שביעותרצון, הרגשת פנימי:
נפש. בריאות חיים, איכות חיצוני:

ואתנית לאומית זהות (ב)
אתנית. התייחסות קבוצת שייכות, הרגשת נתפסת, זהות פנימי:

(ביגודוכוי). גלויה חברתית זהות אזרחות, חיצוני:
תרבותית יכולת (ג)

תרבותיים. בכישורים שליטה תחושת נתפסת, יכולת פנימי:
תפקידים. לביצוע פוטנציאל בשפה, שליטה חיצוני:

חברתית קליטה (ד)
הקולטת, הקבוצה בני עם חברתיים קשרים כלפי חיוביות עמדות פנימי:

החדשה. החברה מצד קבלה הרגשת
בארגונים, חברות הקולטת, החברה בני עם ביןאישיים מגעים חיצוני:

מעורבות. חברתיות רשתות
(role acculturation) תפקיד שינויי (ה)

קונפורמיות. לגבי עמדות שפה, העדפות פנימי:
התנהגותית. קונפורמיות בשפה, שימוש חיצוני:
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חמשת על שונים גורמים של השפעתם את לבדוק לאפשר נועדה זו סכימה
כממדים אותם מגדיר Taft עצמם. לבין הממדים בין הקשרים ואת הממדים
לבין הממדים בין הקשרים את או השינוי כיוון את מגדיר ואינו שינוי של
רוב וגם (במונחינו) סובייקטיבית הסתגלות גס כוללים אלה ממדים עצמם.
הפסיכולוגיותחברתיות בתיאוריות שהוזכרו התרבותי השינוי ממדי
והתפישות, המודלים מגוון לאור זאת, עם הביןתרבותי. המגע ובתיאוריות
שפה העדפת למשל: בלבד, תלויים משתנים בהם לראות תהיה טעות
ואילו בלתיתלויים, משתנים Scott 8c Scott אצל מוגדרים בשפה ושימוש
בין סיבתיים לקשרים לצפות ניתן כן, כמו תוצאה. כמשתני מגדירם Taft
לבין המהגר משתייך אליה האתנית הקבוצה בין למשל, שונים, ממדים
הקולטת הקבוצה בני כלפי חיוביות עמדות בין או האמוציונלית, הסתגלותו
תלוי משתנה להיות יכול מהמשתנים אחד כל דהיינו: שפה, העדפות לבין

כאחד. ובלתיתלוי

ההיטמעות פרדיגמת :Gordon 3.3.2
הוא ההגירה. תהליך לתיאור ההיטמעות גישת את מאמץ (1964) Gordon
של כלשהו תהליך תמיד עוברים חדשה לחברה שמגיעים שמהגרים מניח,
בכיוון הוא התרבותי השינוי של האספקטים בכל השינוי כלומר, היטמעות.
בנוסף, שונות. רמות להיות עשויות להיטמעות זאת, עם הקולטת. החברה
כגון הקולטת, החברה את המתארים ממדים כוללת ההיטמעות פרדיגמת
מתרחשת ההיטמעות נגדם. קדומות דעות והעדר מהגרים של איאפליה

ממדים: בשבעה
לדפוסי שיידמו כך התרבותיים הדפוסים שינוי תרבותית: היטמעות ■

הקולטת. הארץ
החברה של ומוסדות מועדונים לקבוצות, הצטרפות מבנית: היטמעות ■

ראשונית. קבוצה של ברמה הקולטת
תערובת. נישואי משפחתית: היטמעות ו

הקולטת. לחברה שייכות תחושת פיתוח הזדהותית: היטמעות ו
המהגר. נגד קדומות דעות העדר הקולטת: החברה של מקבלות עמדות ■

איאפליה. הקולטת: החברה של מקבלות התנהגויות ו
כוח. ושל ערכים של קונפליקטים העדר חברתית: היטמעות ו

התרבותי השינוי ההיתוך". כור ל"גישת טיפוסית Gordon של גישתו
סטייה כל הקולטת. החברה בכיוון הם האפשריים היחידים וההסתגלות

לקויה. להסתגלות וכעדות כשלילית נתפסת זה מכיוון
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Hasitngs, Clelland £ Danielson של תרבותי לשינוי תלתכיווני מודל 3.3.3
ששינוי טוענים (1982) Hastings, Clelland 8c Danielson לחס^כ^, בניגוד
חייב ואינו שונות, צורות ללבוש יכול חדשה בחברה מהגרים של תרבותי
או מהגרים, לקבוצות לטענתם, בלבד. הקולטת החברה בכיוון להיות
התרבותי השינוי שונות: תרבותי שינוי של מגמות יש כיחידים, למהגרים
בכיוון היטמעות), של (מגמה הקולטת החברה של בכיוון להיות יכול
קהילת בכיוון או אינסולריות),  הסתגרות של (מגמה הישנה המולדת
משום חידוש, בגדר היא זו גישה קהילתיות). של (מגמה הסגורה המהגרים
 קטבים שני בין כמתרחש התרבותי לשינוי החוקרים התייחסו עתה שעד
החברה  השני ובקוטב ההתחלה, בנקודת המהגר נמצא האחד בקוטב
שינוי של אפשריים כיוונים שני מוסיפים Hastings et al. לעומתם, הקולטת.

הישנה. והמולדת הסגורה המהגרים חברת 

עצמם המהגרים עמדות הכללת הוא Hastings et al. של במודל נוסף חידוש
התרבותי השינוי מגמת גישתם, לפי כלומר, הקולטת. לחברה כניסתם כלפי
חיצוניים. גורמים של תוצאה בהכרח ולא המהגרים קבוצת של משתנה היא

כאשר תרבותיים, ואספקטים מבניים אספקטים מציינים Hastings et al.
הסתגרות, של בכיוון  תלתכיוונית תנועה להיות יכולה מהם אחד בכל

היטמעות: או קהילתיות
תרבותיים אספקטים

קרובים המהגר של ונורמות ערכים אמונות, שבה המידה רעיונות: (א)
הקולטת. בחברה או המהגרים בקהילת במולדת, שקיימים לאלה

עלידי מוגדרות והשייכות העצמית הזהות שבה המידה הזדהות: (ב)
הקולטת. החברה או המהגרים קהילת המולדת, עם קשרים

המולדת, של הכלכלי בסדר תומך המהגר שבה המידה כלכלית: מודעות (ג)
הקולטת. החברה של או המהגרים קהילת של

המהגרים לקהילת למולדת, כבוד חש המהגר שבה המידה חברתי: כבוד (ד)
הקולטת. לחברה או

במולדת, אידיאולוגית תומך המהגר שבה המידה פוליטית: מודעות (ה)
הקולטת. בחברה או המהגרים בקהילת

מבניים אספקטים
המהגר של היומיומיות החברתיות ההתנהגויות שבה המידה התנהגות: (א)
הקולטת. החברה של או המהגרים קהילת של המולדת, של אלה הן
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הקולטת, החברה או המהגרים קהילת המולדת, שבה המידה בקרה: (ב)
דת (השכלה, הסימבוליים (2) החומריים; (1) הייצור באמצעי שולטת

וסדר). חוק (כוח, הפוליטיים (3) משפחה); וערכי
ובמוסדות ראשוניות בקבוצות משתתף המהגר שבה המידה השתתפות: (ג)
הכלכלה: (1) דרך: הקולטת החברה או המהגרים קהילת המולדת, של
וכדומה; עבודה במקומות כלכליים, בתהליכים השתתפות קיימת האם
מגורים במועדונים, השתלבות או בידוד קיימים האם החברה: (2)
פוליטיקה: (3) הקולטת; החברה או המוצא חברת בני עם ונישואים
או המהגרים קהילת של הפנימית בפוליטיקה משתתף המהגר האס

המולדת. של בזו או הקולטת החברה של בפוליטיקה

בכיוונם. אחידים להיות חייבים לא השונים בממדים השינויים כאמור,
העלייה את (1989) Horowitz של בתיאורה למצוא ניתן לכך דוגמה

גישת בין משלבת Horowitz השבעים. בשנות לישראל מבריתהמועצות
לבין BarYossef1 Eisenstadt של רהסוציאליזציה  הדהסוציאליזציה
כיווני בשלושת הקולטת לחברה המהגר בין שונים אינטראקציה דפוסי
הקליטה תהליך את מנתחת Horowitz .Hastings et al. של השינוי
באים שאלה כפי הסובייטית, החברה מאפייני בין המפגש במונחי ותוצאותיו
מאפייני לבין חברה, באותה סוציאליזציה שעברו העולים בקרב ביטוי לידי
של האובייקטיבית הסתגלותם הכלכלי, באספקט הישראלית. החברה
לרכישת אותם דחפו איתם שהביאו העבודה ערכי מוצלחת. העולים
לחברים העולים את הפך זה דבר כלכלית. להצלחה ולמוטיבציה מיומנויות
הכלכלי. באספקט דהסוציאליזציה של תהליך לעבור מבלי בחברה יצרנים

הסתגרות. הוא הכלכלי באספקט השינוי כיוון

Hasting et אצל ההשתתפות (אספקט החברתית השתלבותם זאת, לעומת
קהילתית. היתה העולים של (Taft אצל החברתית הקליטה ואספקט ,al.
בחברה. ההיטמעות של מעכב גורס היתה בבריתהמועצות הסוציאליזציה
חבריהם לחוג שמחוץ אנשים כלפי אמון חוסר גילו השבעים שנות עולי
לקשרים ותיקים ישראלים עם שלהם הקשרים את הגביל אשר הקרוב,
מעולי בעיקר מורכבות העולים של החברתיות הרשתות בלבד. תכליתיים
ושביעותרצונם סגורות, בקבוצות היום עד חיים הם בריתהמועצות.
הוא התרבותי השינוי כיוון החברתי באספקט גבוהה. החברתיים מחייהם
סובייקטיבית הסתגלות מונע אינו הדבר המהגרים). קהילת (בכיוון קהילתי

טובה.
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הם אין לדאבוננו, המהגרים. של הקליטה במגמת דנים Hastings et al.
שניהם, של צירוף או אינדיבידואלית, קבוצתית, במגמה מדובר אם מציינים
או זה בכיוון יהיה התרבותי השינוי שבהם התנאים את מגדירים אינם וכן

אחר.

הדורשים התרבותי, השינוי תחומי כי להבחין ניתן שלעיל, הסקירה מתוך
דן Taft\y בעוד והולכים. רבים ההגירה תהליך הבנת לצורך בדיקה

הרי בלבד, הקבוצתית ההשתייכות ובתחושת שביעותרצון בתחושת
כלכליים, אם  החיים תחומי לרוב מתייחסים Hastings at3/. 7 שת0^00
אינם מהמהגרים חלק האחרונים, לטענת פוליטיים. ואס חברתיים אם
למשתנים מתייחסים הס הסתגלות. של צורה היא זו ואף כלל, שינוי עוברים
הם זה, במובן כללחברתית. ברמה והן הפרט ברמת הן לצפות ניתן שבהם
,Dyal £ DyaM Goldlust 8c Richmond של המודלים בעקבות הולכים

.Eisenstadt של התיאוריה את וממשיכים

של האפשרית צורתם את מגדיר אינו Taft השינויים, של לכיוונם אשר
של כיוונם ,Gordon לפי שינוי. ייתכן בהם תחומים רק אלא השינויים,
מורכבת Hastings et al. לפי התמונה ואילו היטמעות,  אחד הוא השינויים
קהילת של בכיוון הן  תרבותי שינוי של אספקט בכל שינוי ייתכן יותר.
בכיוון והן (היטמעות) הקולטת החברה של בכיוון הן (קהילתיות), המהגרים
יכולים בודד מהגר או מהגרים קהילת מכך, יתרה (הסתגרות). המולדת של
בתחום והיטמעות שני בתחום קהילתיות אחד, בתחום הסתגרות לנקוט

שלישי.

סיכום הגירה: של רבמשתניים מודלים 3.4
הבנויים ההגירה תהליך להסברת מודלים הוצגו האחרונים הפרקים בשני
ניתן המשתנים, תוכן מלבד ובלתיתלויים. תלויים משתנים של מאשכולות
התרבותי השינוי תהליך ראשית, אחדים. דברים החוקרים מגישות ללמוד
אחדים אספקטים לנתח צורך יש להבינם כדי רבממדיים. הם וההסתגלות
פסיכולוגיים באספקטים מדובר אין שנית, בלבד. אחד אספקט ולא במקביל
בלתי חלק שהם ופוליטיים, כלכליים חברתיים, באספקטים אלא בלבד,
השינוי כיווני שלישית, ובלתיתלויים. תלויים משתנים ברמת מתהליך נפרד
מאפייני בבדיקת די אין רביעית, רבים. הס אספקט בכל האפשריים
בין המפגש הקולטת. החברה מאפייני את גם לכלול יש אלא המהגרים,
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המהגרים, קבוצת של המאפיינים לבין הקולטת החברה של המאפיינים
של הבלתיתלויים המשתנים את בעצם יוצר ביניהם, והדמיון השוני ובעיקר

התהליך.

ראשית, עיקריים: מאפיינים שני הסקירה של הראשונים החלקים לשני
על שונים גורמים משפיעים שבו רבמשתני כתהליך נתפסת ההגירה
(בחלק ההגירה תהליך של מקיפים תיאורים נוסחו המהגר. הסתגלות
הרבמשתנייס). (במודלים גורמים בין קשרים של כוללות ותמונות התיאורי)
(גם אמפירית בחינה ללא בלבד, תיאורטי באופן נותח ההגירה תהליך שנית,

תוצאותיה). הוצגו לא אמפירית, בחינה נערכה שבהם במחקרים

ו

i
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ועל הסתגלות על המטמיעים גורמים ג: חלק .4
קבוצתיים הכטים נאגרים: של תרבותי שינוי

הקדמה 4.1
של ארוכה שורה תוצג ראשית, שונים. שלאחריו והחלק הסקירה של זה חלק
לגבי בספרות הקיים רציונל יוצג שנית, בודדים. בלתיתלויים משתנים
תרבותי (שינוי שלו התוצאה משתני על משתנה כל של האפשרית השפעתו
לבין בינו הקשר על אמפיריים מחקרים תוצאות תוצגנה וכן והסתגלות),

התלויים. המשתנים

משום נקבע זה סדר הבלתיתלויים. המשתנים לפי מסודרים הפרקים
המשתנים מאשר בהירות ביתר מוגדרים הבלתיתלויים שהמשתנים
כאשכולות. מוצגים התלויים המשתנים המחקרים, ברוב התלויים.
תרבותי שינוי ומשתני הסתגלות משתני כלל בדרך כוללים האשכולות

ביניהם. להפריד ניתן ולא כאחד,

תרבותי שינוי על המשפיעים גורמים ייסקרו זה חלק של הפרקים בארבעת
סוציולוגיות מתיאוריות לקוחים המשתנים הקבוצה. ברמת והסתגלות
לפי הביןקבוצתיים. היחסים בתחום המתמקדות ופסיכולוגיותחברתיות
התרבותי השינוי בדפוסי שנוצרת מהשונות גדול חלק להסביר ניתן זו, גישה
למאפייני המהגרים קבוצת מאפייני בין הפער באמצעות וההסתגלות,
הקולטת. לחברה המהגרים קבוצת בין שנוצרים וביחסים הקולטת, הקבוצה
הנכונות מהמהגרים, הקולטת לחברה שיש מציפיות מורכבים אלה יחסים
לבני שיש העמדות בציפיות, לעמוד המהגרים קבוצת של המבנית והיכולת
בני כלפי למהגרים שיש העמדות כקבוצה, המהגרים כלפי הקולטת החברה
בפועל. המוסדית ההגירה קליטת מדיניות וכן כקבוצה הקולטת החברה

הקולטת החברה של פילוסופייתהקליטה 4.2
הקולטת בחברה הרווחת כללית לתפישה מתייחס קליטה פילוסופיית המושג
וכוי). פלורליזם היתוך, (כור המהגרים השתלבות של המועדפת הצורה לגבי
קבוצות לגבי והן הקולטת בחברה קבוצות בין הן בתפישות שוני להיות יכול
התרבותי השוני על להשפיע יכולה הקליטה פילוסופיית לסוגיהן. מהגרים
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לקבוצת מעבירה שהיא בציפיות  והעיקריות דרכים, במגוון וההסתגלות
פילוסופיות תיסקרנה להלן מכתיבה. שהיא המוסדית ובמדיניות המהגרים
התרבותי השינוי על להשפיע יכולות הן שבהן הדרכים וכן שונות קליטה

וההסתגלות.

הפלורליזם גישת מול ההיתוך כור גישת :Eisenstadt 4.2.1
ההגירה. קליטת למדיניות רבה חשיבות יש ,(1955) Eisenstadt לדעת
המעמיד מסוים, חברתי מבנה בתוך אלא ריק, בחלל מתרחשת אינה הקליטה
בחברה ולהגירה למהגרים שיש הדימוי ודרישות. ציפיות המהגרים בפני
בין הנוצרת האינטראקציה חשיבות את לגביהםמבליטים והעמדות הקולטת

החברה. לציפיות המהגרים ציפיות

מהגרים, של טובה לקליטה מדדים שלושה קיימים ההיתוך", "כור גישת לפי
כדלקמן:

דפוסי של חדשה מערכת לרכוש מהמהגר מצפים תרבותי: שינוי ו
ולא היטמעות)  (במונחינו מלא שינוי כלומר, ולהפנימה. התנהגות

בלבד). בהתנהגות (כגון חיצוני
אישית, לאיהסתגלות שליליים אינדיקטורים העדר אישית: הסתגלות ו
הסתגלות  (במונחינו והתאבדויות חברתית סטייה דיכאון, כגון:

ואובייקטיבית). סובייקטיבית
ביטול מחייבת מלאה שקליטה ההנחה, על מבוסס זה ממד מוסדי: פיזור ■

שבה המידה לפי נמדד זה החברה. משאר המהגרים קבוצת של ההפרדה
החברה של והפעילויות התחומים בכל חלק ולוקחים מפוזרים המהגרים
תחומים במספר חלק ולוקחים מרוכזים לחילופין, או, הקולטת,
והוא החשוב, הקריטריון למעשה, הוא, המוסדי הפיזור מועט. ופעילויות

שלעיל. המדדים שני את מסכם

מדד הוא בחברה נפרדות אתניות קבוצות של שקיומן כן, אם משתמע,
הקליטה. תהליך לכשלון

שלושת של שקיומם משום רק ולו ההיתוך, כור לגישת מתנגד Eisenstadt
חברה של מסוים סוג תמיד מתפתח במציאות, מאוד. נדיר המדדים
שלושת את למלא נדרשים אינם מהגרים שבה חברה זוהי פלורליסטית.
לאי מדד נפרדת אתנית קהילה של בקיומה רואים ואין הקריטריונים,
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היתוך לכור פלורליזם בין ההבדלים את מסביר Eisenstadt הסתגלות.
למלא. מהמהגר מצפה שהחברה תפקידים של במונחים

כדלקמן: תפקידים סוגי שלושה קיימים
ממלאים. החברה בני שכל תפקידים אוניברסליים: תפקידים ו

מסוימות קבוצות חברי שממלאים תפקידים התמחותיים: תפקידים ו
בחברה.

לפי החברה בני כל בפני הפתוחים תפקידים אלטרנטיביים: תפקידים ■

החופשית. בחירתם

התפקידים כל את ימלאו שהמהגרים מצפים ההיתוך, ככור הדוגלת בחכרה
כן כמו ההתמחותיים. התפקידים בין שווה במידה ויתפזרו האוניברסליים,
גישה בעלת בחברה האלטרנטיביים. התפקידים כל בפניהם פתוחים
הם אבל האוניברסליים, התפקידים את ממלאים המהגרים פלורליסטית,
התפקידים מגוון ספציפיים. התמחות תפקידי להם, שמוקצים או מקבלים,

מוגבל. בפניהם הפתוחים האלטרנטיביים

לא זהים שאינם למהגרים, הייחודיים דפוסים נוצרים פלורליסטית בחברה
הקולטת. לחברה ולא המוצא חברת לדפוסי

האספקטים על משפיעה המהגרים כלפי החברה שנוקטת הגישה לסיכום,
מזה, ו"היטמעות" מזה, הפלורליסטי האופי השינוי. כיוון ועל שינוי שיעברו

המהגרים. על שיופעלו הלחצים אופי את קובע החברה, של

Tatf של המשותפת ההתייחסות מסגרת 4.2.2
הקולטת. בחברה הגירה לגבי אפשריות גישות שלוש מזהה ( 1986,1953) Taft
המושג המשותפת. ההתייחסות מסגרת של במונחים מוסברות הגישות
פיהם שעל המשותפים, לסטנדרטים המשותפתמתייחס ההתייחסות מסגרת
שלהם, החברתית ההתנהגות של הלימותה מידת את שופטים הקבוצה חברי
את מתאר Taft שלהלן 10 בתרשים אחרות. קבוצות ושל קבוצתם חברי של

ההתייחסות. במסגרת האפשריים השינויים
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(Taft 1986,1953) המשותפת ההתייחסות מסגרת :10 תרשים

^_^"''' A m;)Dn =C^^^ ****"^ C3 mc1n"nnn
^^^~~ המש1תכת

סיסואציה "* c,

B,
אינסראקציוכיזם =C|

DT^in =C2
0ל1רליזם =C3

הן: Taft שמזהה הגישות שלוש
קבוצת שבו כתהליך ההגירה קליטת את רואה המוניסטית הגישה (א)
על ומקבלת זהותה את מאבדת רוב; קבוצת בתוך נבלעת המהגרים
ההתייחסות מסגרת הרוב. קבוצת של והסטנדרטים הערכים את עצמה
זהה זו גישה הרוב. קבוצת של לזו להפוך צריכה המהגרים קבוצת של
מוניסטית שגישה טוען, Taft .Eisenstadt של ההיתוך כור לגישת
אישיותו על יוותר המהגר כי שהציפייה מכיוון מיוחדים לחצים יוצרת
רבים אספקטים זה בתהליך ריאלית. אינה אחרת לאישיות ויהפוך
מלווה, זה תרבותי שינוי הקולטת. החברה בכיוון לצמיתות משתנים
היוצרות הקולטת, החברה מצד קדומות ודעות באפליה כלל, בדרך

המהגרים. קבוצת בקרב התנגדות בעקבותיהן
באותה חברות להיות יכולות קבוצות שתי הפלורליסטית, הגישה לפי (ב)
של תוצאה אינה איההיטמעות בשנייה. האחת להיטמע מבלי חברה
פלורליזם נפרדות. זהויות על לשמור הדדית הסכמה של אלא אפליה,
בהנחה אחת. חברתית יישות בתוך נפרדות קבוצות של בקיומן מותנה
לא הקבוצות שתי של הסכמה היא המשותפת ההתייחסות שמסגרת
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ומסגרת ,AC תהיה A קבוצה של ההתייחסות מסגרת להסכים,
אחת כל כלומר, תרשים). (ראה BC תהיה B קבוצה של ההתייחסות
מצומצם משותף מכנה על גס אבל נפרדת, זהות על תשמור מהקבוצות
במונחינו: להסכים. לא הסכמה  המשותפות ההתייחסות במסגרות

בלבד. ספורים בתחומים תרבותי שינוי
משותפת התייחסות מסגרת על מוותרת אינה האינטראקטיבית הגישה (ג)
מסגרת את עצמה על תקבל המיעוט שקבוצת ציפייה אין אולם, כוללת.
שכתוצאה היא, הציפייה בשלמותה. הרוב קבוצת של ההתייחסות
השונה חדשה התייחסות מסגרת תיווצר הקבוצות, בין מהאינטראקציה
מסגרת בין הקירבה מידת הקבוצות. שתי של המקוריות מהמסגרות
היחסי בכוחה תלוייה למקורית החדשה המשותפת התייחסות
יוקרתה, הקבוצה, בגודל תלוי הדבר קבוצה. כל של (פוטנטיות)
הסתגלות זו, גישה לפי שינוי. לגבי ועמדותיה שלה הנורמות נוקשות
מסגרת את עצמו על מקבל הוא כאשר מושגת מהגר של מוצלחת

ולהיפך. החברה, שאר של ההתייחסות

רבתרבותיות :Bochner 4.2.3
שואף אדם כל וכי נעים, אינו ביןתרבותי שמגע מניח, (1986) Bochner
אפשריות גישות ארבע מתאר הוא לו. הדומים אנשים במחיצת להיות

התרבותי: ההבדל עם להתמודדות לדעתו, הקיימות,
השונים. האנשים של קיומם ביטול : (genocide) עם השמדת ■

השונים. האנשים עם המגע ביטול : (segregation) הפרדה ■

האחת והשוואתן הקבוצות בין ההבדלים ביטול : (assimilation) היטמעות ■

לשנייה.

עליו מועדפת .Bochner על מקובלות אינן הן נפוצות, הגישות ששלוש אף
האתניות, הזהות, על שומרות קבוצות שלפיה הרבתרבותיות, גישת
בנאמנותו מאוחדות אבל שלהן, והמיתוסים השפה האמונות, המנהגים,
הקבוצות של הנפרדת זהותן מודגשת פסיפס, חברת כזו, בחברה הלאומית.

ההדדי. והכבוד השיתוף הסובלנות, וכן

הרחבה החברה עם ומגע תרבות שימור :Berry 4.2.4
ושל קבוצות של התרבותי השינוי להגדרת ממדים שני מציין (1984) Berry
הפרט מידה באיזו האחת, שאלות. כשתי הממדים את לנסח ניתך בודדים.
שלהם? התרבותיים המאפיינים ועל הזהות על לשמור צריכים והקבוצה
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קבוצות עם קשרים לקיים צריכים והקבוצה הפרט מידה באיזו השנייה,
של אפשריות צורות ארבע יוצרות התשובות ,Berry של גישתו לפי אחרות?
תרבות קבוצות בין יחסים דפוסי לתאר יכולות אלה צורות תרבותי. שינוי
הם שבה הדרך לגבי ויחידים קבוצות של עמדות כמוכן בפועל, שונות
החברה של ופילוסופיה פרק5.2.7), (ראה הקולטת בחברה להשתלב צריכים
ארבע בה. להשתלב צריכה מסוימת קבוצה שבה הדרך לגבי הקולטת

הן: הצורות
ועל תרבותם על לוותר נדרשים המהגרים :(assimilation) היטמעות ו

הקולטת. החברה עם להיטמעות ולשאוף זהותם
תרבותה, על לשמור המהגרים מקבוצת מצפים :(integration) השתלבות ■

הקולטת. החברה עם קשרים לקיים גס אבל
המקורית תרבותם על ישמרו שהמהגרים מצפים : (segregation) הפרדה ■

הקולטת. החברה עם מאינטראקציה ויימנעו
את לשמר לקבוצה מאפשרים, או מעודדים, marginal):אין ity) שוליות ו

איתה. בקשרים עניין אין גם אבל תרבותה,

ביניים סיכום 4.2.5
המהגרים של הרצויה הקירבהריחוק למידת מתייחסות שהוצגו התיאוריות
הוא האחרונים החוקרים ארבעת בין העיקרי ההבדל הקולטת. מהחברה
הקירבהריחוק. ממדי להגדרת משתמשים הס שבה המושגית במסגרת
במונחים משתמש Taft חברתים; תפקידים של במונחים משתמש Eisenstadt
ואילו מגע; של במונחים משתמש Bochner משותפת, התייחסות מסגרת של

הקולטת. החברה עם קשרים קיום ועל תרבות שימור על מדבר Berry

תרבותי שינוי של באספקטים השינוי כיווני של במונחים אלה בגישות דיון
כדלקמן: הקולטת בחברה השלטות השונות העמדות את יסווג

לחברה בסוף שיידמו כך האספקטים, בכל להשתנות מהמהגרים ציפייה (א)
היטמעות). מוניזם, היתוך, (כור הקולטת

קטן בחלק רק הקולטת החברה בכיוון להשתנות מהמהגרים צפייה (ב)
nDDun :Taft אוניברסלייםבלבד, תפקידים :Eisenstadt) מהאספקטים

השתלבות). :Berry לאומית, נאמנות :Bochner להסכים, שלא
בבד בד אבל הקולטת, החברה בכיוון להשתנות מהמהגרים ציפייה (ג)
:Taft) המהגרים קבוצת בכיוון להשתנות הקולטת החברה של נכונות

.(mynwn :Bochner אינטראקטיביות,
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איתם במגע עניין חוסר וכן המהגרים של מוחלט שינוי לחוסר ציפייה (ד)
שוליות). :Berry הפרדה, :Bochner) הקולטת החברה מצד

שבה הדרך את ולא השונות האפשרויות את מציגות הגישות זאת, עם
הקליטה דפוסי על משפיעה החברה של ההגירה קליטת פילוסופיית
קשורים, בפועל הנוצרים שהדפוסים להניח, סביר בפועל. התרבותית
המהגרים. לציפיות הקולטת החברה ציפיות בין לאינטראקציה בחלקם,

לציפיות הקולטת החברה ציפיות בין אינטראקציה :Woldemikaei 4.2.6
המהגרים

החברה ציפיות בין השונות האינטראקציות את (1987)מתאר Woldemikaei
מהגרים קבוצות בין היחסים את ממשיג הוא המהגרים. לציפיות הקולטת
היטמעות במונחים (דומיננטיות) ותיקות קבוצות לבין מיעוט) (קבוצות
לטעות לא כדי פייאזיה. של (accomodation) והיתאמות (assimilation)

"אסרטציה". אותו מכנה הוא פייאזיה של היטמעות במונח

במלים בכפייה. חדשה תרבות לקבלת אדם של התנגדותו היא אסרטציה
הסביבה את להתאים ומאמציו להשתנות אדם של נכונותו חוסר אחרות,
או מוסדיים תכתיבים עם אנשים של השלמה היא אקומודציה לצרכיו.
לשינוי הדרישות את מקבלת אחת קבוצה אחרות, במלים תרבותיים.
כדלקמן: אפשריים צירופים ארבעה קיימים שנייה. קבוצה בפניה שמציבה
קבוצה כל המיעוט: קבוצת ומצד הדומיננטית הקבוצה מצד אסרטציה (א)
לשינוי. ומתנגדת שהוא כפי שלה החיים אורח את להמשיך מנסה
לגישה הקולטת החברה של ההיתוך כור גישת בין מפגש נוצר כלומר,

המהגרים. קבוצת של ופלורליזם הפרדה של
קבוצתהמיעוט: מצד ואקומודציה הדומיננטית הקבוצה מצד אסרטציה (ב)
את לשנות המיעוט לקבוצת גורמת הדומיננטית הקבוצה שבו מצב

(היטמעות). שלה המוסדות ואת התרבות
המיעוט: קבוצת מצד והן הדומיננטית הקבוצה מצד הן אקומודציה (ג)
לקבוצה אותו ומתאימה שלה המבנה את משנה קבוצה כל שבו מצב

(אינטראקטיביות). השנייה
הדומיננטית: הקבוצה מצד ואקומודציה קבוצתהמיעוט מצד אסרטציה (ד)

להשתנות. החזקה לקבוצה גורמת המיעוט קבוצת
a
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טוען, Woldemikael ותוצאות. שינויים של דפוס מתארים הצירופים ארבעת
בפועל, אולם להשתנות. רצון חוסר היא הקבוצות שתי של המוצא שעמדת
של הכוח של תוצר הם הנוצרים, השינויים דפוס ובעקבותיה העמדה,
זאת, עם נתון. נושא בכל השנייה הקבוצה על ציפיותיה את לכפות הקבוצה
ובמצבים לאקומודציה, נכונות תגלנה הקבוצות שתי מסוימים במצבים
אין מכאן, הדומיננטית. הקבוצה על רצונה את המיעוט קבוצת תכפה אחרים
הן אלא המהגרים, אצל והן הקולטת החברה אצל הן ציפיות מראש קיימות
עלפי נקבעות והשפעתן אופיין בהתמדה. דינמית בצורה ומשתנות, נוצרות,
דומה זה רעיון נתון. נושא כל ולגבי סיטואציה בכל לקבוצה שיש הכוח

.Taft לפי האינטראקטיבית לגישה במידתמה

סיכום 4.2.7
ההגירה פילוסופיית את חוקרים שני ציינו הגירה של רבמשתנייס במודלים
פילוסופיית המשתנה את כללו (1981) Dyai 8c Dyal בלתיתלוי. כמשתנה
אך הבלתיתלוייס, המשתנים ברשימת היתוך) כור מול (פלורליזם קליטה
כי טענו, (1987) Berry £ Kim להשפיע. יכול הוא דרך באיזו ציינו לא
הדחק על להשפיע יכול הקולטת החברה של הקליטה פילוסופיית המשתנה
המהגרים פלורליסטיות שבחברות היא, השערתם התרבותי. בשינוי הכרוך

מדוע. מסבירים אינם הם אולם תרבותי, שינוי מדחק פחות יסבלו

שינוי  התוצאה משתני על להשפיע יכולה הקליטה פילוסופיית כאמור,
הציפיות באמצעות אחת, דרך אחדות. בדרכים  והסתגלות תרבותי
קבוצת על לוחצות שהציפיות היא, ההנחה למהגרים. מעבירה שהחברה
תלוי ההשפעה כיוון מסוימים. ובכיוונים באספקטים להשתנות המהגרים
יכולה המהגרים תגובת ,Woldemikael שציין וכפי ללחץ, המהגרים בתגובת

והנקלטת. הקולטת הקבוצה לאופי בהתאם שונות צורות ללבוש

משפיעה כיצד השאלה את בדקו בלבד מעטים מחקרים לדאבוננו,
על הקולטת, החברה של והדרישות הציפיות הנתפסת, הקליטה פילוסופיית
ושל המהגרים קבוצת של מאפיינים ואלו וההסתגלות, התרבותי השינוי

הללו. ההשפעות את ומווסתיס מתווכים הקולטת החברה

הנוצר השינויים דפוס על להשפיע יכולה החברה של הקליטה פילוסופית
בתחומים ענפה ספרות ממנה. הנובעת הקליטה מדיניות דרך גס בפועל
על הקליטה מדיניות בהשפעת עוסקת וגיאוגרפיה כלכלה סוציולוגיה,
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של האפשריות להשפעות דוגמאות שתי נציג להלן המהגרים. השתלבות
ההסתגלות. על והן התרבותי השינוי דפוס על הן הקליטה מדיניות

חדשים עולים של השתלבותם את בדקו (1983) Kimmerling 8c Azarya
מגיעים. הם שאליהן והדרגות מופנים הם שאליהן היחידות לפי בצה"ל
על להקל שנועדה החדשים, העולים כלפי צה"ל שמדיניות היא, מסקנתם
ארגוניים משיקולים ההיפך. את דווקא משיגה ההסתגלות, את העולים
הוא כמוכן קצרות. לתקופות אותם מגייס צה"ל בעולים, התחשבות ומתוך
כגון: ממושכת, הכנה דורש אינו בהם שהשירות ספציפיות, ביחידות מרכזם
את מגבילה זו מדיניות החוקרים, לטענת קרבית. והנדסה תותחנים
מהצבא משתחררים הם לצבא. מחוץ גם העולים של החברתית המוביליות
גבוהות, לדרגות או לקצונה להגיע הצליחו בטרם עוד קצר, שירות לאחר

לעתיד. מקצוע להם להקנות שיכולה הכשרה לעבור או

נחשפים שאליה התרבות  מכריע נושא על השלכות יש הקליטה למדיניות
מסוימת מדיניות קיימת אם לגמרי, הומוגנית חברה שאין בהנחה המהגרים.
ייחשפו תתתרבות לאיזו שתקבע היא זו מדיניות אזי מהגרים, איכלוס של
מדיניות איתה. המפגש בעקבות יעברו תרבותיים שינויים ואלו המהגרים,
לפיזור אולי (שתביא ההיתוך כור מפילוסופיית מושפעת להיות יכולה זו

לריכוזם). (שתביא פלורליסטית מפילוסופיה או המהגרים)

מהגרים כלפי הקולטת עמדותהחברה 4.3
בחברה מהגרים כלפי בעמדות הדנים המחקרים את נסקור זה בפרק
החברה, של הקליטה לפילוסופיית במידתמה קשור זה משתנה הקולטת.
את מעצבות המהגרים כלפי החברה בני שעמדות אפשר, לו. זהה אינו אבל
שהגישה טוען למשל, ,Taft בחברה. הדומיננטית הקליטה פילוסופיית
קדומות מדעות נובעת בתכלית, להשתנות ממהגרים המצפה המוניסטית,
סובלנות של בקיומה מותנה שפלורליזם טוען, Bochner ואילו זרים, ושנאת
לצפות, כן, אס ניתן, האחרת. הקבוצה כלפי חיוביות ועמדות הדדית
שיעברו התרבותי השינוי דפוסי על בפועל תשפענה מהגרים כלפי שעמדות
עם לתקשר המהגרים בפני הנפתחת האפשרות דרך ישירות, אם בפועל,
Kim לפי ההגירה. קליטת פילוסופיית דרך בעקיפין, ואס הקולטת, החברה
מהגרים נגד קדומות מדעות מושפעת לתקשר האפשרות ,Richardsono
הזדהות שמונעת והסתגרות, עויינות ליצור בתורם יכולות אשר ואפליה,
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שהעמדות מציינים, (1987) Minde <k Mok ,Berry ,Kim בנוסף, והיטמעות.
חווים. שהם התרבותי השינוי לחץ מידת על להשפיע יכולות המהגרים כלפי

בין ההדדיים הקשרים את ישירות שבדקו מחקרים נמצאו לא לדאבוננו,
שלהם, הקליטה פילוסופיית המהגרים, כלפי הקולטת החברה בני עמדות
לדפוסי אלה כל של הקשר ואת קליטתם, כלפי עצמם המהגרים ועמדות
ומחקרים תיאוריות יוצגו לפיכך, השוררים. וההסתגלות התרבותי השינוי
תחוס המהגרים. כלפי העמדות על המשפיעים הגורמים את הבוחנים
יסודית. בצורה בנושא דן החברתית בפסיכולוגיה הביךקבוצתייס היחסים
כלפי עמדות על המשפיעים לגורמים השערות ארבע בתחוםמציעים חוקרים
"קבוצה המושג בין מושגית זהות שקיימת בהנחה שונות. חברתיות קבוצות
רלבנטיות אלה תיאוריות מהגרים", "קבוצת המושג לבין שונה" חברתית

ביניהן. והשונה הדומה וכן ההשערות, יוצגו להלן ההגירה. לתחום

באמונות הדמיון השערת 4.3.1
אינן אחרת חברתית קבוצה כלפי שעמדות טוען, (1968,1966) Rokeach
השוני מתפישת אלא חבריה, של הקבוצתית או הגזעית מהשייכות נובעות
בין דמיון קיים כי החברהמאמין שבן ככל הפרט. של לאמונתו אמונותיה בין
המהגר כלפי עמדותיו תהיינה כך לשלו, המהגר של וערכיו אמונותיו

יותר. חיוביות

למשל, ,(1962) Byrne 8c Wong הזאת. בהשערה התומכים מחקרים קיימים
שונות. מהגרים קבוצות כלפי ידידות רגשות ניבא באמונות שדמיון מצאו
הם שבהם הערכים על נבדקים שאלו (1965) Stein, Hardyck 8c Smith
בני אנשים של תיאורים קיבלו הנבדקים אחדים, חודשים כעבור מאמינים.
שלהם. מהערכים ושונים דומים בערכים שהאמינו שונות גזע מקבוצות גילם
שנמצאה למרות המתואר. האדם את יחבב כמה עד לציין התבקש הנבדק
אליו, החיבה מדד על המתואר הפרט שייך אליה לקבוצה מובהקת השפעה
היתה לא כאשר יותר. חזקה השפעה נמצאה באמונות שלדמיון הרי
שאליה לקבוצה חזקה השפעה היתה באמונות, דמיון על אינפורמציה
התאמה שמידת מצאו, (1983) insko et al. גם המתוארת. הדמות השתייכה

חברתי. ומרחק מפלות עמדות יהיו שבה המידה את מנבאת באמונות

מסבירה באמונות הדמיון שהשערת טוענים, Rokeach של התיאוריה מבקרי
. (Brown 8c Turner 1981) קבוצתיות בין עמדות ולא אישיות, בין עמדות
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להתקרב רצונו מידת את לציין הנבדק התבקש Rokeach של בניסויים
האתנית. ובזהותה באמונותיה לו ששונה/דומה (target figure) מטרה לדמות
נמדדו בניסוי כי ,Rokeach של מחקרו נגד טוענים Brown 8c Turner לפיכך,

כולה. החברתית הקבוצה כלפי ולא מסוים אדם כלפי עמדות

Tajfel של החברתית הזהות תיאוריית 4.3.2
מזהותו מורכב הפרט של העצמי מהדימוי חשוב שחלק Tajfelטוען,
חברתיות קבוצות כלפי שליליות עמדות הזו, התיאוריה לפי הקבוצתית.
של החברתית הזהות את לשמר, או ולשפר, להגן מהצורך נובעות אחרות
הקבוצה העדפת עלידי נעשית החיובית החברתית הזהות בניית הפרט.
שבהם במצבים ,(outgroup) החוץ קבוצת פני על (ingroup) הפרט שייך אליה
מתנהלת הפרטים בין והאינטראקציה בולטת, הפרט של הקבוצתית הזהות

אישי. ולא קבוצתי בסיס על

שליליות עמדות ליצירת תנאים שני קיימים החברתית, הזהות השערת לפי
הזהות ובולטות כאחרת תפישתה עצם  שונה חברתית קבוצה כלפי
 המינימלית" "הקבוצה ניסויי  ניסויים בסדרת בסיטואציה. הקבוצתית
אפילועל לקבוצות, החלוקה שעצם (1984) Dechamps1 (1978) Turner מצאו
על הסרט צבע או מסוימים ציירים של (העדפת שרירותי או מזערי בסיס

השנייה. הקבוצה בערך להפחתה מביאה  השרוול)

התיאוריה עלפי ספציפיות חברתיות קבוצות כלפי עמדות לנבא הקושי
לקבוצות בוזמנית שייך האדם הקבוצתית. השייכות הגדרת בגמישות טמון
כקבוצת (target group) מטרה קבוצת יתפוס מתי ברור ולא רבות, חברתיות
הזהות תיאוריית עלפי . (outgroup) חוץ כקבוצת או (ingroup) שייכות
הקבוצתית השייכות בולטת שבהם במצבים ייעשה הדבר החברתית,
השייכות להבלטת המביאים התנאים מהם ברור לא אך הספציפית,

הנבדלת.

Sheirff של האמיתי הקונפליקט השערת 4.3.3
שנייה קבוצה בני כלפי שליליות לעמדות המרכזי (1966),המניע Sheirff לפי
הקבוצה לבין אדם של קבוצתו בין אינטרסים של קונפליקט תפישת הוא
עצם ודיור. בבתיספר מקומות עבודה, מקומות על תחרות כגון: האחרת,
עוינות ולהתפתחות השנייה, הקבוצה לשלילת מביא התחרות של קיומה

כלפיה.
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מקרים כאחד. וסותרים מאששים היו זו תיאוריה שבחנו המחקרים ממצאי
תיאוריית עלידי הוסברו מיעוט קבוצות כלפי קדומות דעות של רבים
הידועה "poor white" racismn תופעת למשל, האמיתי. הקונפליקט
ההשכלה רמת בין שלילי קשר כוללת האירופאית, החברתית בפסיכולוגיה

(למשל, מהגרים קבוצות כלפי עמדותיהם לבין נבדקים של וההכנסה
בעלי הנבדקים האמיתי, הקונפליקט תיאוריית לפי . (Zick 8l Wagner 1989
ועל מהגרים, מכניסת ביותר הקבוצההמאויימת הם נמוכה והכנסה השכלה
הסברים גם ייתכנו ספק, (ללא שליליות מהגרים כלפי עמדותיהם כן

זו). לתופעה חליפיים

המהגרים מספר בין הקשר את (1979) Studlar בדק באנגליה, זאת, לעומת
אזור, באותו והאבטלה הדיור ובעיות הנבדק, של המגורים באזור הנמצאים
של רב מספר שהימצאות בהנחה זאת, מהגרים. כלפי הנבדק עמדות לבין
האיום תחושת את תגביר ואבטלה דיור בעיות מוכה באזור מהגרים
הממצאים אולם, מהגרים. כלפי השליליות העמדות את ותקצין והתחרות,

זו. בהשערה תמכו לא שנתקבלו

היחסי החסך השערת 4.3.4
תמיד עוסק הפרט ,(Gun 1970; Crossby 1974) היחסי החסך תיאוריית לפי
מחמיאות אינן ההשוואה תוצאות כאשר אחרים. של למצבם מצבו בהשוואת
נוצר אגואיסטי יחסי חסך סוגים: שני היחסי לחסך יחסי. חסך חש הוא לו,
שמצבו המגלה ,(ingroup) השתייכותו קבוצת עם הפרט של השוואה בעקבות
בעקבות נוצר יחסי קבוצתי חסך הקבוצה; חברי שאר של ממצבם גרוע
מגלה הוא שבעקבותיה אחרת, קבוצה לבין הפרט של קבוצתו בין השוואה

קבוצתו. ממצב טוב המושווה בממד האחרת הקבוצה שמצב

למספר בהתאם התנהגויות, של למגוון להוביל יכולה היחסי החסך תחושת
מאשים הפרט מי את כגון: , (moderator vairables) מווסתים משתנים
.(Crossby 1974) וכדי מצבו, את לשנות הזדמנות רואה הוא האם במצבו,

האחרת הקבוצה כלפי שליליות עמדות ליצירת לגרוס יכולה החסך תחושת
תחושת שרק מציינים אלה כותבים זאת, עם .(Walker 8c Pettigrew 1988)
תחושת ולא האחרת, הקבוצה כלפי שליליות לעמדות תוביל קבוצתי חסך
עמדותיהם על במחקר מצאו (1986) Tirpathi ckStirvastava אגואיסטי. חסך

זו. השערה שאיששו ממצאים בהודו מוסלמים של
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ביניים סיכום 4.3.5
כלפי עמדות על המשפיעים גורמים הוצעו שהוצגו ההשערות בארבע
המביאים התהליכים את שונה בצורה תופסת מההשערות אחת כל מהגרים.
רואה אחת השערה אחרות. חברתיות קבוצות כלפי שליליות עמדות ליצירת
החברתית הזהות השערת שליליות. לעמדות כבסיס באמונות ההבדל את
כלפי שליליות לעמדות כגורם חיובית חברתית זהות על לשמור בצורך רואה
מוגבלים משאבים על בתחרות רואה הקונפליקט השערת אחרות. קבוצות
בתחושת רואה היחסי החסך השערת ואילו שליליות, לעמדות כמקור
אחרות. קבוצות כלפי השליליות לעמדות המקור את הפרט שחש הקיפוח

דומים אחרת קבוצה כלפי שליליות עמדות להיווצרות התנאים זאת, עם
שקבוצת האחד, בסיסיים: תנאים בשני נוצרות שליליות עמדות למדי.
החברתית), הזהות השערת לפי מספיק (תנאי שונה כקבוצה תיתפס המטרה
לקבוצת המוצא קבוצת בין  כלשהו ממד על  השוואה שתיעשה והשני,

המטרה.

חברתיות קבוצות בין המגע השערת 4.3.6
לשיפור אמצעי שונות חברתיות קבוצות בין ישיר במגע רואה זו השערה
מאששים ממצאים העלו שונים מחקרים הקבוצות. שתי אצל עמדות
שינה פניסאלפנים שמגע נמצא, מהמחקרים בחלק זו. להשערה וסותרים
במחקרים ואילו בעמדות; שינוי היה שלא נמצא, באחרים לחיוב; עמדות
למחקרים . (Stan 8c Roberts 1982) לרעה לשינוי הביא שהמגע נמצא, אחרים
מכרעת השפעה משפיעים המגע לקיום שהתנאים הממצא משותף השונים

תוצאותיו. על

סקירתו עמדות, שינוי על המגע השפעת על המחקרים את סקר (1969) Amir
שלהלן: בנקודות מסוכמת

לשינויים מביא שונות קבוצות חברי בין שמגע לכך, עדויות יש (א)
בעמדות.

תנאים המגע. מתבצע בהם בתנאים רבה, במידה תלוי, השינוי כיוון (ב)
מתחים. מחריפים טובים" "לא תנאים עמדות, משפרים "טובים"

בלבד. בעוצמתה לעתים, אלא, העמדה בכיוון שינוי בהכרח חל לא (ג)
(למשל, המגע מתרחש בה לסיטואציה מוגבל העמדה בכיוון שינוי (ד)

אחרות לסיטואציות מוכלל ואינו העבודה) לסיטואציית
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בכיוון עמדות שינוי חל לשינוי "טובים" תנאים היו בהם במחקרים (ה)
במציאות. קיימים אלה שתנאים ודאות אין אך החיובי,

כאשר: נוצרים אחרת קבוצה בני כלפי עמדות לשיפור טובים תנאים (ו)
שווה; סטטוס בעלי הם במגע הבאים האנשים ו

בעלי מיעוט קבוצת חברי לבין רוב קבוצת חברי בין הוא המגע ו
גבוה; סטטוס

במגע; תומכים החברתי האקלים או ה"סמכות" ו
כאל השניה הקבוצה לבן להתייחס ומאפשר אינטימי, הוא המגע ■

הקבוצתית; השייכות בסיס על ולא פרט
של פעולה במסגרתו שיש או חשובה, פעילות כדי תוך מתקיים המגע ו
של ממטרותיה יותר חשובות משותפות, מטרות למען הקבוצות שתי

בנפרד. קבוצה כל
במצבים קיימים עמדות שיפור מאפשרים שאינם טובים, לא תנאים (ז)

שלהלן:
הקבוצות; בין תחרות יוצר המגע כאשר ו
רצוני; או נעים ואינו מתוח המגע כאשר ו

כתוצאה יורדים הקבוצות אחת של העצמי והדימוי היוקרה כאשר ו
מהמגע;

וכוי; אבטלה בעקבות תסכול של במצב נמצאת הרוב קבוצת כאשר ו
או תרבותיים סטנדרטים במגע הבאים הקבוצות לחברי כאשר ו

מנוגדים; אתניים
מיעוט קבוצת לחברי רוב קבוצת חברי בין מגע מתקיים כאשר ו

נמוך. מסטטוס

האינטגרציה הוא המגעהביןקבוצתי בנושא העיקרי הניסיון בארץ,
של תוצאות שבחנו מחקרים מסכמים (1985) ואמיר ביזמן החינוך. במערכת
הוא במחקרים שתופעלו העיקריים המשתנים אחד בארץ. עדתי בין מגע
ממדים לפי שנמדד בכיתות, השונות העדות בני של היחסי הסטטוס
ופופולריות). בלימודים הצלחה  ביתספר תלמיד אצל (למשל קבוצתיים
המזרח עדות בני של שעמדותיהם נמצא, ואמיר ביזמן שסקרו במחקרים
בעלי המזרחיים כאשר יותר חיוביות עצמם וכלפי המערב עדות בני כלפי
המערב עדות בני של עמדותיהם המערביים. מאשר גבוה יותר סטטוס
כאשר להם. שווה או גבוה סטוס בעלי המזרחיים כאשר יותר חיוביות
בעמדות או בעמדותיהם שינוי לאחל במקצת, נמוך סטטוס בעלי המזרחיים
הם בהרבה, נחות סטטוס המזרחייםבעלי כאשר אולם, כלפיהם. המערביים
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עדתם, של יותר גבוהה עצמית הערכה כגון: הגנתיות, תגובות מבטאים
המערביים. כלפי השליליות עמדותיהם והקצבת חברתית התכנסות

נמצא, המגע. אינטימיות משתנה על אחדים מחקרים סוקרים ואמיר ביזמן
קשור האחרת העדה בני עם הדוקים קשרים של יותר גדול מספר על שדיווח
חיוביות עמדות האס למה: גורס מה ברור לא אולם, כלפיה. חיוביות לעמדות
את משמרת האינטימית שההיכרות או ולפתיחות להתקרבות מביאות

העמדות?

בנושאים שעיסוק נמצא, והשיתוף ההדדית התלות משתנה על במחקרים
ערבים של במפגשים ביןאישיים) צרכים של משותף (סיפוק ביןאישיים
ובןארי אמיר ;1978 (ביזמן הדדיות עמדות לשיפור קשור היה ויהודים

.(1981

שונים חוקרים המגע: בזמן קבוצה כל בני של האידיאלי המספרי היחס נבדק
(קלינסקי בארץ שנערכו במחקרים אך מספרי, בשוויון צורך שיש טענו,

עמדות. לבין המספרי היחס בין קשר נמצא לא (1975

נבדקו השנים במהלך המגע. של לאופיו קשורים עתה עד שהוצגו המשתנים
מהמגע. כתוצאה עמדות שינוי לבין שונים אישיים משתנים בין קשרים גם
יותר מצליחים, תלמידים העדות, שבשתי מצאו, (1978) ואחרים אמיר
אמיר זאת, עם לחיוב. עמדותיהם את משנים מצליחים, פחות מתלמידים
מאשר השפעה פחות יש בכיתה התלמיד של האישי שלסטטוס מצא (1979)

בכיתה. הקבוצה כלל של לסטטוס

מבנות. יותר מהר עמדותיהם את משנים בניס כללית, כי, נמצא למין, אשר
בקרב המשתנות. העמדות בסוג העדות בין הבדלים ישנם זאת, עם
ואילו חיובי, המזרחייםבכיוון כלפי עמדותיהם את משנים הבנים המערביים,
בין הבדלים אין המזרחיים, בקרב שלילי. בכיוון עמדותיהן את משנות הבנות
את שינו המזרחיים הבנים אולם, המערביים. כלפי בעמדות לבנות בנים
(1974) כהן של במחקר מהבנות. יותר שלהם העדה כלפי לחיוב עמדותיהם
בנים. מאשר יותר השנייה העדה בני עם מתחברות מזרחיות בנות כי נמצא,
לבין  עצמי ודימוי סמכותית אישיות  אישיות משתני בין הקשר גם נבדק
משתני בין ברור קשר נמצא לא כללי, באופן מגע. בעקבות עמדות שינוי

מגע. בעקבות עמדות לשינוי האישיות
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סיכום 4.3.7
במסגרת מהגרים כלפי עמדות על המשפיעים בגורמים עסק זה פרק
שונות, תיאוריות הוצגו הביןקבוצתית. ההתנהגות של התיאורטית
ספציפית, מהגרים קבוצת כלפי עמדותמסוימות מתפתחות מדוע המסבירות
שהמשתנים לזכור, יש קבוצות. בין מגע בעקבות משתנות עמדות ואיך
המהגרים קבוצת ובני הקולטת הקבוצה בני עמדות על משפיעים שהוצגו

כאחד.

תבאנה חיוביות עמדות כלומר, דוכיוונית. היא שההשפעה להניח, סביר
הביןקבוצתית. העויינות את תגברנה שליליות ועמדות חיוביות, לעמדות
הביןקבוצתית. ברמה והן הפרט ברמת הן להתקיים יכולה זו דוכיווניות

התרבותי השינוי דפוס על העמדות של ההשפעה מה השאלה, נשאלת
עמדות למשל, אחדות. אפשריות תשובות לכך המהגרים. של וההסתגלות
על להשפיע יכולות הקולטת החברה בני מצד המהגרים כלפי שליליות
מהגרים הקולטת. בחברה המהגרים על המועדפת הקליטה אסטרטגיית
בתוך להסתגר יותר אולי ייטו כלפיהם יותר שליליות עמדות שתופסים
עמדות זאת, לעומת בדלני. תרבותי שינוי דפוס של לכיוון כלומר עצמם,
גישה יותר לנקוט למהגרים לגרום יכולות הקולטת החברה בני מצד חיוביות

היטמעות. של

הקולטת לחברה המהגרים קבוצת בין התרגלתי המרחק 4.4
בא שממנה החברה בין והכלכלי החברתי התרבותי, ההבדל של השפעתו
שהוצגו. המודלים ברוב נרמזת מגיע הוא שאליה החברה לבין המהגר
הרהסוציאליזציה מידת רהסוציאליזציה  הדהסוציאליזציה של במודלים
הסטטוסים התפקידים, בין בפערים תלויים ואופיה לעבור צריך שהמהגר
בחברה בפניו שפתוחים אלה לבין המוצא בחברת לו שהיו והערכים
כלמידה ההגירה תהליך את רואות הביןתרבותי המעבר תיאוריות הקולטת.
להתבצע שצריכה הלמידה כמות חדשה. חברתיתתרבותית מערכת של
התיאוריות גם הקולטת. לתרבות המוצא תרבות בין ההבדל במידת תלוייה
מניחות, למשל), Adler) השונה עם כהתמודדות ההגירה את שרואות

השוני. מידת של פונקציה הוא ההתמודדות שתהליך
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יותר תרבותי שוני של ההשפעה בדבר ההנחה הרבמשתניים, במודלים
מאפייני בין אינטראקציה מתארים (1974) Goidiust 8c Richmond בולטת.
עיור, המשתנים: כלולים במודל החדשה. החברה מאפייני לבין המהגרים
בני לבין המהגרים בין שהפערים היא, ההנחה טכניים. וכישורים תיעוש
של והסובייקטיביים האספקטיםהאובייקטיביים על ישפיעו הקולטת החברה

שלהם. התרבותי השינוי דפוס על וכן ההסתגלות

המוצא בחברת המהגרים קבוצת של מאפיינים משווים (1982) Dyal 8c Dyal
בין שההבדל היא, המודל בבסיס שעומדת ההנחה הקולטת. החברה לעומת
ההסתגלות על ישפיע האלה באספקטים החדשה החברה בני לבין המהגרים

שלהם. התרבותי השינוי דפוס על וכן

הספרות, ברוב המקובלת ההנחה את סיכמו (1982) Furnham 8c Bochner
הנראה כפי הם ההסתגלות קשיי של והמשך הכמות "האיכות, לפיה
התרבות לבין הזרים של המוצא תרבות בין ההבדלים של פונקציה

.(171 עמ' (שם, המארחת"

מהגרים של וההסתגלות תרבותי מרחק 4.4.1
התייחסו התרבותי המרחק השפעת את אמפירית שבדקו המחקרים רוב
על (1989) Scott <cf Scott של במחקר הסובייקטיבית. ההסתגלות לנושא

הביעו מבריטניה שמהגרים נמצא, באוסטרליה, מהגרים קבוצות
עבודה חברים, רכוש, (משפחה, חיים תחומי של רחב ממגוון שביעותרצון
איטלקים, (גרמנים, אחרות מהגרים קבוצות ארבע מאשר יותר בכלל) וחיים
אוסטרליה עם הזדהו הבריטים המהגרים זאת, לעומת ורוסים). הולנדים

האחרות. האתניות הקבוצות מאשר פחות

התרבותי המרחק לפי השונות המהגרים קבוצות את דירגו החוקרים כמוכן,
ורוסים, איטלקים גרמנים, הולנדים, (בריטים, האוסטרלית מהתרבות שלהן
שונים מדדים לבין התרבותי המרחק בין מתאמים בדקו הס זה). בסדר
שביעותרצון תרבותיים, כישורים עם מובהקים מתאמים נמצאו להסתגלות.

ומתחים. הסתגלות בעיות עםמקומיים, התחברות מעבודה,

לבין תרבותי מרחק בין הקשר את בדק (1974) Berry 8c Annis של המחקר
עם במגע שבאו בקנדה, ילידים של קבוצות עשר בקרב תרבותי שינוי דחק
ישירות עוסק אינו שהמחקר, אף הדומיננטית. האירופיתקנדית התרבות
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המרחק התרבותי. המרחק להשערת מסוימת תמיכה בו נמצאה במהגרים,
של הריבודיות מידת לפי נמדד הקנדית התרבות מן השבטים של התרבותי
של הממוצעת הלחץ מידת בין קשר מצאו החוקרים שלהם. החברתי המבנה
הקנדית התרבות מן שלהם התרבותי המרחק מידת לבין השבט חברי

הדומיננטית.

נמצאה Berry 8c Annis ושל Scott 8c Scott של שבמחקריהם בעוד
אחרים רבים מחקרים של ממצאיהם התרבותי, המרחק להשערת תמיכתמה
קבוצות חמש בדק לדוגמה, ,(1977) Cochrane זו. בהשערה תומכים אינם
ששיעורי ומצא וולשים, אנגלים של וקבוצה בבריטניה שונות אתניות
השערת באמצעות לניבוי ניתנים אינם הקבוצות של הפסיכיאטרי האשפוז
גבוהים אשפוז שיעורי נמצאו והסקוטים האירים בקרב התרבותי: המרחק
זאת, עם מאסיה. ומהגרים המערבית הודו מאיי מהגרים בקרב מאשר יותר
העומדים שהמכשולים היא, להבדלים שהסיבה (1987)טוענים, Berry(Si Kim
העומדים מאלה פחותים לבריטניה כניסתם בעת והאיריס הסקוטים בפני
הפער שהשפעות ייתכן כלומר, ואסיה. המערבית הודו מאיי המהגרים בפני

ברירה. גורמי עלידי כאן טושטשו התרבותי

בקרב ההתאבדות שיעורי את בדקו (1983) Burvill, Armstrong 8c Carlson
של התרבותי הפער בין קשר נמצא לא באוסטרליה. מהגרים קבוצות 12
למשל, ההתאבדות. שיעורי לבין האוסטרלית מהתרבות המהגרים קבוצת
התאבדות נסיונות שיעור נמצא דווקא, השכנה, מניוזילנד מהגרות בקרב

ויוון. פקיסטן מהודו, מהגרות משל אף גבוה ביותר, הגבוה

זר>ם סטודנטים של וההסתגלות תרבותי מרחק 4.4.2
זרים. בקרב גס נבדק הסתגלות קשיי לבין תרבותי מרחק בין הקשר
לשלוש בבריטניה זרים סטונדטים 150 חילקו (1982) Furnham 8c Bochner
דרום אירופה, ומערב (צפון הבריטית מהתרבות המרחק גודל לפי קבוצות
שדווחו ההסתגלות קשיי והרחוק). התיכון המזרח אמריקה, ודרום אירופה
המרחק עם במתאםחיובי היו חברתיות סיטואציות ב40 הסטודנטים עלידי

התרבותי.

נבדק בהם בארצותהברית, שנעשו אחדים, מחקרים (1982)מצטט Chucrh
אישוש מצא הוא שונים. הסתגלות מדדי לבין התרבותי המרחק בין הקשר
מספר לגבי שונים. הסתגלות משתני בין להבחין צורך ראה אבל להשערה,
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הלומדים ואירופים, שקנדים נמצא, המדווחות ההסתגלות בעיות
סטודנטים מאשר הסתגלות בעיות פחות על מדווחים בארצותהברית,
שהסבר ±ח11ו0מציע זאת, עם חברתית. מבחינה המנותקים הרחוק מהמזרח
הקנדים של האנגלית בשפה יותר טובה שליטה אולי הוא אלה לממצאים

התרבותי. המרחק ולא בריטים), (בהם האירופים ושל

יש מערביות מתרבויות שלאנשים נמצא, הקולטת הארץ כלפי לעמדות אשר
אחרות. מתרבויות לזרים מאשר יותר ארצותהברית כלפי שליליות עמדות
של שונים אספקטים כלפי עמדות בין הבחנה שבמחקריסאין Chucrhמציין,
אחרים משפיעים גורמים קיימים הלאומיות, על בנוסף הקולטת. התרבות
במקרים לדוגמה, השכלה. ורמת גיל כגון: התוצאות, את להסביר שיכולים
שונים מקצועות ובוחרים יותר, צעירים הם האירופים הסטודנטים רבים

אחרים. ממוצאיס סטודנטים של מאלה

לממצאיהם במידתמה דומים Chucrh שמצטט הממצאים כי לציין, מעניין
יותר קלה התרבותי, המרחק שקטן ככל :(1989) Scott 8c Scott של

יותר. שליליות הקולטת התרבות כלפי העמדות אבל ההסתגלות,

התרבותי השינוי דפוס על והשפעתו תרבותי מרחק 4.4.3
בין הקשר בהרחבה, נבדק הסתגלות לבין תרבותי מרחק בין שהקשר בעוד
WongRieger כמעט. נבחן לא התרבותי השינוי דפוס לבין תרבותי מרחק
מוביל יותר רב תרבותי שדמיון הטוענת, השערה בחנו (1984) 8c Quintata
השוואת עלידי השערתם את בחנו הם היטמעותי. תרבותי שינוי לדפוס
הנחה, מתוך בארצותהברית, אסייאתים למהגרים היספאנים מהגרים
דפוס את בדקו הס האמריקאית. לתרבות יותר דומה ההיספאנית שהתרבות
כללי תרבותי שינוי ואינדקס ערכים נטיות סולם לפי התרבותי השינוי
שהמהגרים מצאו, אכן הם הנבדקים. עלידי המדווחים שינויים שבודק
מאשר יותר רב היטמעותי דפוס בעל תרבותי שינוי עברו ההיספאניס

האסייאתים. המהגרים

בין הקשר לגבי מסקנות להסיק קשה בלבד, תרבויות שתי בין מהשוואה
בין u בצורת קשר שיש אפשר התרבותי. השינוי דפוס לבין תרבותי מרחק
קטן או מאוד גדול שבמרחק קרי, התרבותי, השינוי לדפוס תרבותי מרחק
אפשר מאוד, רב התרבותי המרחק שבו במצב יותר. בדלני דפוס יופיע מאוד,
המרחק כאשר מתבדל. דפוס נוצר ולכן אפשרית בלתי היא שההתקרבות
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הזהות השערת אחרים. מגורמים נובעת שההתבדלות אפשר מצומצם,
חברתית זהות על לשמור בצורך התבדלות להסביר יכולה למשל, החברתית,
את להסביר עשויה זו השערה כי ייתכן . (Brown 1984 (ראה מובחנת חיובית
כלפי באמריקה והאירופים באוסטרליה הבריטים של השליליות עמדותיהם

הקולטת. התרבות

אינדיבידואלי כמשתנה תרבותי מרחק 4.4.4
גישה שונים. לאומים בני בין תרבותי מרחק בדקו כה עד שהוצגו המחקרים
להומוגניות מעבר אף מסוים, לאוס בתוך רבה הומוגניות קיום מניחה זו
שונים לאומים ובתוך מדינות בתוך התרבותיים ההבדלים הקיימתבמציאות.

אינדיבידואלית. ברמה התרבותי המרחק מדידת אולי מצריכים

להבדלים מתייחסים באוסטרליה במחקריהם (1989) Scott 8c Scott
שני באמצעות התרבותי במרחק ביןקבוצתייס, רק ולא אינדיבידואליים,

עירוני. לעומת כפרי ורקע דומה תרבות עם התנסות משתנים:

בארץ לכן קודם שחיו שמהגרים נמצא, דומה תרבות עם התנסות לגבי
מתחומי שבעירצון יותר והיו הסתגלות בעיות בפחות נתקלו אנגלית דוברת
גס דומה תרבות עם התנסות בריטים, שאינם מהגרים בקרב השונים. החיים

אוסטרליה. עם הזדהות ליתר קשורה היא

לבין כפר) או (עיר דומה מגורים מקום בין שנמצא הקשר זאת, לעומת
שמהגריס נמצא, התרבותי. המרחק בהשערת מהמצופה הפוך הסתגלות
חרדה פחות ביטאו לערים, שהיגרו עירוניים, מהגרים לעומת כפריים,

החיים. של שונים מאספקטים שביעותרצון, ויותר ודיכאון,

סיכום 4.4.5
ההסתגלות דפוסי לבין התרבותי המרחק בין הקשר כי נראה לסיכום,
מרחק בדיוק מהו השאלה, נשאלת ראשית, פשוט. אינו התרבותי והשינוי
מכיוון שנית, התוצאה. משתני על משפיעים שלו אספקטים ואלו תרבותי,
אפשרות, קיימת בלבד, הלאום משתנה עלידי נמדד תרבותי שמרחק
השינוי דפוס על שישפיעו הם לקבוצות, הייחודיים תרבותיים שאלמנטים
מרחק למדוד מקום יש שלישית, כשלעצמו. המרחק ולאודווקא התרבותי,
זאת, האינדיבידואלית. ברמה מדדים לפי אלא לאומי, מוצא לפי לא תרבותי
שונים. תרבותיים לאלמנטים ביחס תוךקבוצתייס הבדלים שקיימים משום
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שהקשר מכיוון השונים התוצאה משתני בין להבחין יותר צורך יש כמוכן,
(למשל מגוונות צורות ללבוש יכול תוצאה משתני לבין תרבותי מרחק בין
ההסתגלות). על מאשר אחרת תרבותי שינוי על להשפיע יכול תרבותי מרחק

המהגר של החברתית הרשת הרכב 4.5
(כלומר סגורה הרשת שבה כמידה מוגדר המהגר של החברתית הרשת הרכב
של רחב מגוון כוללת (כלומר פתוחה או ארץ) מאותה שהיגרו אנשים כוללת

הקולטת). החברה אנשי את רק או אנשים

או תלוי בלתי משתנה להיות יכול המהגר של החברתית הרשת הרכב
הרכב את מציינים (Tirandis 1986 (למשל, שונים חוקרים תלוי. משתנה
ובקהילתיות בפלורליזם תרבותי: שינוי של כאספקט החברתית הרשת

המהגרים; קבוצת מבני בעיקר המורכבות לרשתות היא הנטייה
אל מתייחסים אחרים וכולי. כפולות, לרשתות היא הנטייה  בדותרבותיות
Scott £ Scott אובייקטיבית להסתגלות אינדיקטור כאל החברתית הרשת

.(1989)

תרבותי שינוי של כאספקט משתנים. ממגוון מושפע החברתית הרשת הרכב
שבהן בחברות לדוגמה, המהגרים. כלפי עמדות של תוצאה להיות יכול הוא
פתוחות. רשתות תיווצרנה לא המהגרים, קבוצת כלפי עויינות עמדות יש
של ההגירה פילוסופיית של תוצאה יהיה החברתית הרשת שהרכב ייתכן
פלורליסטית, פילוסופיה עלידי המונחות שבחברות אפשר החברה:
משתנה סגורות. אתניות רשתות על לשמור המהגרים קבוצות את מעודדים
המהגרים תרבות בין התרבותי המרחק של פונקציה להיות גם יכול זה

. (Church אצל שמצוטטים במחקרים שנמצא (כפי הקולטת לתרבות

כאל החברתית הרשת להרכב מתייחסים אחרים חוקרים זאת, לעומת "?

את שבדקו מחקרים של סקירה תובא הנוכחי בפרק בלתיתלוי. משתנה
תלוי. בלתי כמשתנה המהגר של החברתית הרשת הרכב

כמשאב או כנטל החברתית הרשת 4.5.1
מסוים דפוס יש מהגרים קבוצת שלכל טוענים, (1982) Anderson <k Chirstie
עבור משאב או נטל להיות יכולה החברתית הרשת חברתית. רשת של
מידע לקשרים, גישה למהגר מאפשרת היא אם משאב, היא הרשת המהגר.
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גישה לחבריה מאפשרת איכה אם נטל, היא הרשת מוחשיים. ומשאבים
אס מעלה. כלפי שלהם המוביליות את וחוסמת צריכים, שהם למשאבים
שמזרזות לעבודות המהגר את להפנות בכוחה יש משאב, היא הרשת
לעבודות חבריה את מכוונת היא נטל, היא הרשת אס חברתית. מוביליות
כאלה בעבודות הקבוצה. מאותה מהגרים רק עוסקים שבהן מנוונות,
וללמוד הקולטת, החברה בני עם קשרים ליצור המהגר של יכולתו מוגבלת

שלו. החברתית המוביליות נחסמת ולפיכך השפה, את

ההסתגלות על סגורות רשתות ושל פתוחות רשתות של ההשפעה 4.5.2
סגורה, חברתית רשת של הסתגלות על ההשפעה את חקרו אחרים חוקרים
פתוחה, חברתית רשת לעומת סגורה, אתנית קבוצה ליצירת המביאה

המקום. בני תושבים המצרפת

קבוצות ליצירת המביאים לגורמים בסקירתו מתייחס (1982) Chucrh
ליצירת מפריעים שנמצאו גורמים, של ארוכה רשימה מציין הוא סגורות.
בשפת בשפה, בסטטוס, הבדלים בכללם הקולטת. התרבות בני עם קשרים
וכן ידידות, של ובהגדרות ידיים ותנועות פנים בהבעות גוף, ורמזי גוף
מביאים הגורמים חרדה. של גבוהה ורמה סטריאוטיפים שליליות, עמדות
ומאיים, קשה לזר יהיה הקולטת התרבות בן עם החברתי שהמגע לכך

האתנית. קבוצתו בתוך הזר של להסתגרותו ובעקבותיו

אירופאים ומערב קנדים ההסתגרות. מידת שונה שונים לאומים בני בקרב
ואילו מערביות), לתרבויות מהגרים הם (כאשר להסתגר נוטים אינם
בצורה מסביר תרבותי שמרחק ייתכן, להסתגר. נוטים והודים אסייאתים
ואת באינטראקציה הכרוכים והחרדה הקושי את ביותר התמציתית

שונים. לאומים בקרב ההסתגרות במידת ההבדלים

1r לקיים למהגר מאפשרות הסגורות החברתיות שהקבוצות טוען, Chucrh
^ שלו, והמסורת האמונות הערכים, את לשמר ראשוניים, קבוצתיים o>un<

בד שייכות. תחושת ועל פסיכולוגי ביטחון על עצמית, הערכה על לשמור
החרדה וכן והתנהגותית, פסיכולוגית בהסתגלות הצורך גס פוחתים בבד,
עלידי המצוטטים החוקרים רוב זאת, עם להשתנות. החברתי והלחץ
והמנהגים הערכים השפה, לימוד את מגבילה שההסתגרות חשים, Chucrh
קשר על מדווחים החוקרים בנוסף, לניכור. ומביאה החדשה, התרבות של
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הסתגלות לבין הקולטת החברה בני עם החברתיים הקשרים כמות בין חיובי
סובייקטיבית). (הסתגלות מהחיים ושביעותרצון (אובייקטיבית) כללית

דומיניקנים מהגרים חקר (1986) Fischman אצל המצוטט (1982) Gurac
הרשת על יותר הסתמכו שהמהגרים שככל ומצא, בניויורק, וקולומביאנים
בשפה ושליטתם יותר, נמוכה הכנסתם היתה כך ארצם, בני של החברתית

יותר. חלשה האנגלית

השפיעו המקום בני עם יותר רבים חברתיים שקשרים מצא, (1979) Hull
בפחות גבוהה, כללית בשביעותרצון שאופיינה אישית, הסתגלות על לחיוב

חברתי. בידוד ובפחות למולדת געגועים

בין קשרים נבדקו (1974) Goldlust £ Richmond של רבמשתני במודל
מהגרים קבוצות 11 כללה המחקר אוכלוסיית במודל. הכלולים המשתנים
הס השכלה. היה החברתית הרשת סוג את שניבא המשתנה בטורונטו.
נפרדות, חברתיות רשתות ליצור נטו נמוכה השכלה בעלי שמהגרים מצאו,
תוצאות החברתיות. ברשתותיהם קנדיים כללו גבוהה השכלה בעלי ואילו
על ידע וחוסר אנגלית איידיעת היו נמוכה השכלה בעלי עבור ההסתגרות
פחות על דיווחה לא המסתגרת האוכלוסייה זאת, עם הקנדית. החברה

מהאחרים. מהחיים שביעותרצון

אינו סובייקטיבית, הסתגלות על המשפיע שהמשתנה טען, (1965) Chance
במחקריהם בפועל. הקיים המגע לבין הרצוי המגע בין הפער אלא המגע עצם
ממדינות זרים סטודנטים של במדגם כי נמצא, אכן (1987) Berry et al. של

תרבותי. שינוי לדחק קשור היה למצוי הרצוי בין הפער שונות,

תרבותי שינוי על סגורות ורשתות פתוחות רשתות של ההשפעה 4.5.3
הרשת סוג של ההשפעה את בדקו (1987) WongRieger 8c Quintata
ארבעה הגדירו הס המהגר. שמפגין התרבותי השינוי דפוס על החברתית

תרבותי: שינוי של אפשריים דפוסים
המיעוט. קבוצת ודחיית החדשה התרבות עם הזדהות היטמעות: .1

הקבוצה. מאפייני על ושמירה הרוב תרבות של דחייה אתניות: שימור .2
המיעוט. תרבות ושל הרוב תרבות של דחייה שוליות: .3

של דחייה ללא החדשה החברה של המאפיינים אימוץ דותרבותיות: .4
הישנים. המאפיינים
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דיווחים על המבוסס התרבותי, השינוי דפוס למדידת סולם פיתחו החוקרים
סולם וכן וקוגניטיביים התנהגותיים שינויים בזהות, שינויים לגבי עצמיים
מידת השפעת את WongRieger £ Quintata בדקו השאר בין ערכים.
מצאו, הס התרבותי. השינוי דפוס על החברתית הרשת של הסגירות
אתני שימור של דפוס בעל תרבותי לשינוי יותר קשורות סגורות שרשתות
בין עקיף קשר מצאו הס כמוכן, האספקטים). ברוב השתנות חוסר (כלומר,
המהגרים הקולטת. בארץ מהחיים שביעותרצון לבין החברתית הרשת סוג

אחרות. מקבוצות מהגרים מאשר שבעירצון פחות היו הבדלניים

סיכום 4.5.4
יש מהגרים שלהסתגרותב"מובלעת" עולה, השונים מהמחקרים לסיכום,
יכולה היא פסיכולוגיים. יתרונות יש להסתגרות אחד, מצד פנים. שתי
שני, מצד חברתית. לתמיכה ומקור אובייקטיבית, להסתגלות משאב להיות
חלק כמוכן, בממדיו. מוגבל שינוי לדפוס מביאה היא הגדרתה מעצם
הסתגלותאובייקטיבית. של לבעיות קשורה שההסתגרות מהמחקריםמצאו,
על מקשות הסגורות הקבוצות הביןתרבותי, המגע תיאוריות של במונחים
שהן מכיוון זאת, ההתנהגות. יישומיות ועל החברתית הלמידה תהליכי
ההתנהגות הפיכת על מקשות החדשה, החברה עם התקשורת את מגבילות

דותרבותיות. של דפוס ליצור מאפשרות ואינן לאפקטיבית,

תגובה היא ההסתגרות מעגלי: כתהליך ההסתגרות את רואים החוקרים
היכולת את מגבילה היא אבל החדשה, החברה בני עם באינטראקציה לקושי
הזדמנות התרבות, הכרת (שפה, האינטראקציה על שיקלו כלים לרכוש

ההסתגרות. את בתורו, שמגביר, דבר אישיים), בין קשרים ליצירת

מהגרים: של התרבותי השינוי ועל הסתגלות על המשפיעים גורמים 4.6
סיכום  קבוצתיים הבטים

פילוסופיית המהגרים, כלפי עמדות של האפשריות בהשפעות דנו זה בחלק
המהגרים קבוצת בין התרבותי המרחק הקולטת, החברה של הקליטה
השינוי דפוס על החברתית הרשת הרכב של השפעתו וכן הקולטת לחברה
והחברתית, הקבוצתית ברמה פועלים אלה גורמים וההסתגלות. התרבותי
הקולטת והחברה המהגרים קהילת הקבוצה. היא הניתוח יחידת ולפיכך
וההסתגלות התרבותי השינוי ודפוס הומוגניות, יחסית כקבוצות, נתפסות

אלה. קבוצתיות ישויות שתי בין האינטראקציה של כתוצאה נתפס
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בכללותה. התופעה את לנתח יכולה זו גישה אין הרבה, תרומתה למרות
וקבוצת הקולטת החברה הומוגניות, ישויות שתי קיימות כי ההנחה
שכל ההנחה, ההגירה. תופעת של ממורכבותה להתעלמות מביאה המהגרים,
אליה הקולטת שהתרבות וכן התרבותי, באופיים דומים בקבוצה החברים
במקרים נכונה אינה ומוגדרת, אחידה אחת מקשה היא המהגרים נחשפים
השתלבות לגבי שונות גישות להיות יכולות נתונה בחברה לדוגמה, רבים.
המהגרים קבוצת בקרב כמוכן, מהגרים. כלפי שונות ועמדות המהגרים,
שונות תתתרבויות של התרבותי המרחק במידת גדולים הבדלים ייתכנו

הקולטת. מהחברה החדשה בחברה

כגון: תרבותיים, מרכיבים לגבי פנימי דמיון קיים מסוימת שבתרבות בעוד
קיימת עדיין אחרת, לתרבות בהשוואה ותפקידים ערכים דת, שפה, מזון,
של להשפעתם חשיבות יש לכן, נתונה. תרבות כל בתוך גס גדולה שונות
תלויים במשתנים הן קיימים ביןאישיים הבדלים ביןאישייס. הבדלים
והן המהגרים) קבוצת בתוך והסתגלות התרבותי השינוי בדפוס (הבדלים

אלה). דפוסים על המשפיעים (גורמים בלתיתלויים במשתנים

דפוס על והמשפיעים האישית ברמה פועלים אשר גורמים יוצגו הבא בחלק
וההסתגלות. התרבותי השינוי
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הכד!גר של ינים מאםי י. 7 חלק .5

הקדמה 5.1
דפוס על המשפיעים אינדיבידואליים, גורמים נבחן הסקירה של זה בחלק

ולא ביןאישיים להבדלים ונתייחס וההסתגלות, התרבותי השינוי
בפרק הסקירה. בפתיחת שהועלו השאלות על לענות כדי  ביןקבוצתייס
לסיטואציית ישירות הקשורים המהגר, של אישיים מאפיינים יוצגו הראשון
בחברה שלו הקליטה ואסטרטגיית להגירה מניעיו ובכללם ההגירה,
(משתנים המהגר של אישיים משתנים בין הקשר ייבחן השני בפרק הקולטת.

התרבותי. והשינוי ההסתגלות לבין אישיות) ומשתני דמוגרפיים

להגירה ישירות הקשררים אינדיבידואליים מאפייני 5.2
להגירה המניעים 5.2.1

לדבר ניתן האם להגירה; המניעים מהם שאלות: לשלוש נתייחס זה בפרק
את מגבירות מסוימות אישיות תכונות האם כלומר מהגרת", "אישיות על
התרבותי השינוי דפוס על להגירה המניעים משפיעים ואיך להגר; הנטייה

ההסתגלות. ועל

הסתגלות על להגירה המניעים השפעת 5.2.2
למניעי בטורונטו מהגרים של מדגם שאלו (1974) Goldlust 8c Richmond
ציינו אחרים כלכליים; מניעים ציינו המשיבים של רובם רוב שלהם. ההגירה
או קרובים ליד להיות רצון ציינו ואחרים המקור, בארץ הפוליטי המצב את
השכלה של ההשפעות את החוקרים ניטרלו כאשר העולם. את לראות רצון
ושינוי הסתגלות מדדי על השפיע לא להגירה המניעים סוג שהות, ואורך

תרבותי.

ומניעים דוחפים מניעים לפי נבחן הסתגלות לבין הגירה מניעי בין הקשר
המוצא בארץ שליליים מגורמים שנובעת הגירה בין הבחנה נעשית מושכים.
בעייתית, זו הבחנה היעד. בארץ חיוביים בגורמים שמקורה הגירה לבין
משיכה וכמניעי דחיפה כמניעי מסווגים להיות יכולים מניעים שאותם מכיוון
חוקרים שימשה היא בעייתיותה למרות למשל). כלכלי, (מניע בוזמנית

רבים.
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התרבות עם המגע של הרצוניות מידת את מציינים )1987( Berry et al.
טוענים, הם המהגר. שחווה התרבותי הלחץ למידת הקשור כמשתנה השונה
כלפי שלהם שהעמדות משוס קשיים, פחות חווים מרצונם שהיגרו שמהגרים
של בסיכום מראש. יותר חיוביות השינוי וכלפי המארחת החברה עם המגע
מצאו, הם מהגרים, של רחב מדגם על שנים כעשור לאורך שנערכו מחקרים,
וילידים פליטים מאשר לחץ פחות הרבה חוו מרצון מהגרים של קבוצות כי

הכרח. מתוך תרבותי שינוי של בתהליך הנמצאים

האידיאולוגיים המניעים נחשבים המשיכה מניעי ישראל, מדינת של בהקשר
כגון: לסוגיהם, המניעים שאר הם דחיפה מניעי ואילו ארצה, ציונייםלעלייה

וכדי. קשה כלכלי מצב אנטישמיות,

ציוניים ממניעים לישראל שהיגרו מהגרים בין הבדלים בדקה (l959)Shuval
עולים אוכלוסיית בקרב ציוניים, שאינם ממניעים שהיגרו מהגרים לבין
בעיקר נבדלו האוכלוסיות ששתי מצאה, היא .19511949 בשנים שהגיעו
מהגרים במידע. השימוש ובטיב החדשה לחברה בנוגע המידע בקליטת
תכניות בניית לצורך החדש במידע השתמשו ציוניים ממניעים שהיגרו
אחרים מהגריםממניעים זאת, לעומת פורה. בצורה הקולטת בחברה אישיות
שההבדלים מציינת, Shuval זאת, עם מבלבל. החדש המידע את מצאו

הראשונים. הקליטה בשלבי רק קיימים

הסתגלות על לעלייה השפעתהמניעים את בדקו (l979)Antonovsky <kKatz
שלפיה הקוגניטיבי, הדיסוננס תיאוריית עלפי אמריקה. מצפון עולים בקרב
הקודמות, לאמונותיהם שתואמות קוגניציות לעצמם מאמצים אנשים
(ציונות) למדינה הפרט של שמחוייבותו שככל שיערו Antonovsky 8c Katz
לאמונות שתתאמנה קוגניציות יאמץ הוא כך יותר, גדולה ההגירה לפני
מוטיבציה בעלי יהיו ציוניות עמדות בעלי מהגרים זו, השערה לפי אלה.
בגלל זאת, אחרות. עמדות בעלי מהגרים מאשר להסתגלות יותר גבוהה

העלייה. את להצדיק הצורך

משתנים: ארבעה באמצעות ציונית אוריינטציה מדדו Antonovsky Sc Katz
לפני בישראל בחיים עניין ישראל, כלפי חיוביות עמדות ציוניים, ערכים
שלושת בין חיוביים קשרים מצאו הם המוצא. לארץ הקשר ומידת ההגירה
כללית (שביעותרצון סובייקטיבית הסתגלות לבין הראשונים המשתנים
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לארץ הקשר מידת בין שלילי וקשר למדינה), שייכות והרגשת בארץ מהחיים
סובייקטיבית. הסתגלות לבין המוצא

באי שמקורם בקשיים נתקל המהגר כאשר החוקרים, של ההסבר לפי
מוטיבציה לו תהיה להגירה, אותו שהניעו במציאות, המצב של התאמה

משביעתרצון. בצורה להסתגל

ההסתגלות על להגירה מניעים של ההשפעה את בדק (1986) גרסון
Cooper של הדיסוננס תיאוריית של עדכני פיתוח באמצעות הסובייקטיבית
תופסים אנשים כאשר רק נוצר דיסוננס זו, תיאוריה לפי .(1984) 8c Fasio
מחופש נובעת האישית האחריות רצוי. לא למאורע אישית אחראים עצמם
יישם אשר גרסון, מעשים. של תוצאות מראש לצפות ויכולת נתפס בחירה
אחראי עצמו תופס המהגר שכאשר טוען, ההגירה, לתהליך התיאוריה את
וכוונה החדשה, מהארץ (שביעותרצון הסובייקטיבית הסתגלותו להגירה,
לנוכח ששביעותרצון הוא, לכך ההסבר יותר. גבוהה תהיה בה) להשאר
מהם. כתוצאה שנוצר הדיסוננס את להפחית ניסיון מייצגת קליטה קשיי

הוא שונות. מארצות עולים נוער בני של מדגם על ההשערות את בדק גרסון
לארץ, לעלות (רצו למצבם אישית אחראים עצמם שתפסו שנבדקים מצא,
על דיווחו הקשיים) את מראש וידעו לעלות המשפחה החלטת על השפיעו
מרצונם. לבוא בחרו שלא עולים מאשר יותר גבוהה סובייקטיבית הסתגלות
בין דיסוננס אין לעלות, להחלטה אחראים עצמם תפסו שלא עולים בקרב
אותו להפחית צריכים אינם הם ולכן הקליטה, קשיי לבין האישית האחריות

יותר. גבוהה סובייקטיבית הסתגלות תחושת באמצעות

כמה שנערכו בכך לוקים Antonovsky 8c Katz ושל גרסון של מחקריהם
האמיתיים המניעים את לשכוח יכלו שהנשאלים רק לא לאחרהעלייה. שנים
שלא שמהגריס ייתכן חלופיים. להסברים רב מקום שנותר אלא, לעלייתם,
רצינו לא ("כלל אחרת שלהם המניעים את זוכרים טובה בצורה הסתגלו
שההסתגלות אפשר כלומר, יותר. טוב שהסתגלו מהגרים מאשר לעלות")
ולא דיסוננס, של תהליך דרך להגירה מניעים על הדיווח את משנה בפועל

ההסתגלות. דפוס על משפיעים שהמניעים
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התרבותי השינוי דפוסי על להגירה המניעים השפעת 5.2.3
הדיסוננס תהליכי על המניעים סוג של ההשפעה נבחנה לעיל במחקר
של ההשפעה את גס לבדוק צורך יש אולם, הסובייקטיבית. וההסתגלות
(1987) WongRieger 8c Quintata התרבותי. השינוי דפוס על המניעים אופי
שלפיה השערה בדקו אך הדיסוננס, לתיאוריית ישירות התייחסו לא אמנם

התרבותי. השינוי דפוס על ישפיע ההגירה מניעי אופי

שמהגרים וטוענים, ל"דוחפיס" "מושכים" מניעים בין מבחינים החוקרים
ייטו החדשה, לארץ כלכליות מטרות או השכלה של מסיבות נמשכים" ה" ■■

להגירה ש"נדחפים" מהגרים או פליטים לעומתם, היטמעותי. דפוס להפעיל
תרבותי שינוי דפוס ויפגינו הישנה, מהתרבות לניתוק יתנגדו מרצונם, שלא

ממדים). במעט שינויים (מעט בדלני

מהגרים של תרבותי שינוי דפוסי הישוו הם ההשערה, בדיקת לצורך
נתמכה דוחפים מניעים לגבי השערתם אסייאתים. ופליטים היספאניס
זאת, לעומת בדלנות. נטיות היו האסייאתיס לפליטים  מסוימת במידה
של תרבותי שינוי אלא היטמעות, של שינוי עברו לא ההיספאנים המהגרים

דותרבותיות.

ממניעי נוצר ההבדל אס ברור שלא מכיוון מוגבלות, זו מבדיקה המסקנות
לאסייאתים. היספאנים בין למשל) (תרבותיים, אחרים מהבדלים או ההגירה

התיאוריה לבין ההגירה מניעי להשפעת הדיסוננס הסברי בין שילוב 5.2.4
Eisenstadt של

לטעון אפשר הדיסוננס, תיאוריית למונחי הממצאים את מתרגמים אם
אולי ניתן זו בנקודה דיסוננס. להפחית שנועדה תגובה היא שהיטמעות
ההגירה מניעי בין הקשר לגבי הדיסוננס הסברי את ולקשור מעגל, לסגור
לגבי Eisenstadt של לרעיונותיו התרבותי השינוי ודפוס הסתגלות לבין

ההגירה. מניעי

לחוסר אלא מושכים, או דוחפים למניעים מתייחס אינו Eisenstadt כזכור,
כגון: החברתיים, החיים של מסוימים תחומים לגבי ביטחון חוסר או סיפוק
אידיאולוגיה או החברה, עם הזדהות האינסטרומנטלי, הפיזי, התחום
החיים של תחוס בכל שונות ציפיות נבנות אלה מניעים בסיס על מסוימת.
רק שינויים לעבור מוכן יהיה שהמהגר טוען, Eisenstadt החדשה. בחברה
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של רעיונותיו בעזרת המוצא. בארץ רצונו את השביעו שלא בתחומים
מניעים בין הקשר על הדיסוננס הסבר את גם לשלב ניתן ,Eisenstadt
WongRieger <k Quintata של ממצאיהם את וגם להסתגלותהסובייקטיבית,
דיסוננס ייווצר כך, התרבותי. השינוי דפוס לבין המניעים בין הקשר על
סביר ציפיות. נוצרו ושלגביהם הגירה, למניעי הקשורים בתחומים
גם אפשר יותר. גבוהה סובייקטיבית הסתגלות תימצא אלה שבתחומים
יהיו שהשינויים משוס התרבותי השינוי דפוס על משפיעים אלה שתחומים
סביר וכלכליים, פיזיים רק הם ההגירה מניעי אם ההגירה. למניעי קשורים
קשורים או אידיאולוגים הס המניעים אס בדלני. תרבותי שינוי שנמצא יותר

היטמעותי. תרבותי לשינוי יותר רב סיכוי קיים החברה, עם להזדהות

המהגרת האישיות 5.2.5
למצוא שונים נסיונות נעשו המהגר. של לאישיותו קשורים להגירה המניעים
קבוצת הס המהגרים האס למשל, שמהגרים. אנשים של כלליים מאפיינים
בארצם נכשלו אשר אנשים שמא או להסתכן, המוכנים אנשים של עילית
את להגדיר כאמור, ניתן, ,Eisenstadt לפי .(Hull 1979) ממנה ונפלטו
לפי ואילו חייהם, של יותר או אחד מתחום סיפוק חסרי כאנשים המהגרים
האווירה עם להזדהות שמתקשים אנשים הם המהגרים ,(1958) Pfister
האלה ההגדרות כמובן, שלהם. בקהילה והפוליטית הדתית האידיאולוגית,
תופעת של והמורכבות מהגיוון לגמרי ומתעלמות ופשטניות, כוללניות הן

בכפייה. להגירה מרצון הגירה בין ההבדל כגון: ההגירה,

אשר אישיות משתני למצוא הניסיון הוא המהגרת האישיות בחקר אחר כיוון
(1988) Winchie 8c Carment מרצונם. להגר הבוחרים אנשים מאפיינים
לפי להגירה. המניעים בחקר דמוגרפיים משתנים על להתמקדות מתנגדים
חלק לגמרי, זהים דמוגרפיים מאפיינים בעלות בקבוצות גם תפישתם,
שקשורים, אישיות, תכונות מספר הציעו הם לא. ואחרים להגר, בוחרים
אישיות שליטה, מיקוד מודרניות, הישגיות, ובהן: להגר, לנטייה לדעתם,
משתנים שני בחנו הס סיכונים. הלוקחת ואישיות לריגושים השואפת
וחוסר מקומות) בין קודמים מעברים (לפי למוביליות קודמת נטייה נוספים:
שנמצאים הודים בין הישוו הם התיאוריה אישוש לצורך מקצועי. סיפוק
משתני להגר. מעונייניס שאינם הודים לבין לקנדה הגירה בתהליכי
המשתנים של התוספת להגר. ברצון מהשונות 0/0ר2 הסבירו האישיות

בלבד. היתהל?119 המוסברת לשונות הדמוגרפיים
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סיכום 5.2.6
התרבותי השינוי דפוס לבין ההגירה מניעי בין קשר מראים המחקריםשלעיל
לבחון מקום יש זאת, עם הדיסוננס. תיאוריית עלידי המוסבר וההסתגלות,
הקשורים נוספים משתנים גס אלא ההגירה, מניעי השפעת את רק לא
שבערצון היה הוא תחומים מאלו הגירתו: לפני למהגר שהיו לאוריינטציות
שלו הידע רמת היתה ומה החדשה, מהארץ שלו הציפיות היו מה לא; ומאלו

שהיגר. לפני החדשה הארץ על

המהגר של הקליטה אסטרטגיית 5.2.7
תרבותי, שינוי של שונים אספקטים מתארים שונים חוקרים שראינו, כפי
בכיוון רק שינוי רואים מהחוקרים חלק אספקט. בכל שונים שינוי וכיווני
מבחינים אחרים חוקרים היתוך). כור מוניזם, (היטמעות, הקולטת החברה
ואילו (פלורליזם), מהאספקטים בחלק רק להיות יכול השינוי בהם במצבים
חדשים, אלמנטים הוספת דרך שינוי שינוי, חוסר של מצבים סוקרים אחרים

לגמרי. חדש דפוס ויצירת (דותרבותיות) הישנים על לוותר בלי

,(Dyal 8c DyaM Goldlust 8c Richmond (למשל, שהוצגו השונים במודלים
החברה של מאפיינים והן קדםהגירתייס מאפיינים הן הדגישו אשר
מאפייני בין הפער הקליטה. בתהליך סביל כצד המהגר נתפס הקולטת,
התרבותי. השינוי דפוס על שמשפיע הוא החדשה בארץ המצב לבין המהגר
מעצבת הקולטת החברה של הקליטה אידיאולוגיית כי המציעה הגישה, גם

סביל. כצד המהגר את רואה המהגר, שעובר השינויים דפוס את

אוריינטציות סוגי שלושה שהגדירו (1982) Hastings et al. הם הדופן יוצאי
מצטייר שלהם מהתיאור והיטמעות. קהילתיות הסתגרות, מהגרים: של
המהגר של האוריינטציה חדשה. בארץ הקליטה בתהליך פעיל כגורם המהגר
השינוי כיוון את קובעת המהגרים קהילת או המולדת החדשה, החברה כלפי
ממדי את שבוחר וכמי פעיל, כצד המהגר ראיית זאת, עם אספקט. בכל
Hastings של בעבודתם מרומזת רק ישתנה, הוא שבהם הכיוונים ואת השינוי

.et al.

תרבותי שימור של אסטרטגיה לעומת היטמעות של אסטרטגיה 5.2.8
בתהליך פעיל המהגר כי סוברים (1987) Moghaddam, Taylor and Lalonde
שינוי העוברים האספקטים בחירת את תולים הם החדשה. בארץ הקליטה
לקליטה שונות אופציות יש למהגר עצמו. במהגר השינוי כיוון ואת תרבותי
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לשימור ועד אחד, בקוטב מהיטמעות, רצף על הנעות החדשה, בחברה
ביטוי לידי באה המהגר של בחירתו השני. בקוטב הישנה, התרבות
של אסטרטגיה אסטרטגיות: שתי אפשריות הקליטה. באסטרטגיית
לשתי האינדיקטורים תרבותי. שימור של ואסטרטגיה היטמעות
והתרבות המוצא תרבות כלפי המהגר של העמדות הן האסטרטגיות

בתוכה. והתנהגותו הקולטת

לבין הקליטה אסטרטגיות בין קשרים Moghaddam et al. בדקו במחקרם,
שבקנדה. במונטריאול איראנים מהגרים של קהילה בקרב שונות תוצאות
חברי עם פחות מזדהים היטמעות של אסטרטגיה שמהגריםבעלי מצאו, הם
בעלי מהגרים תרבות. שימור של אסטרטגיה בעלי מהגרים מאשר קבוצתם
עם קשרים בפיתוח רבה חשיבות רואים תרבות שימור של אסטרטגיה
ההיטמעות אסטרטגיית בעלי מהגרים לעומתם, שלהם. מהקהילה אנשים
הקולטת. מהחברה אנשים עם קשרים בפיתוח יותר רבה חשיבות רואים
להצליח שכדי מאמינים, היטמעות של אסטרטגיה בעלי אנשים כמוכן,
הנוקטים מהגרים זאת, לעומת לבדו. לפעול צריך מהגר כל הקולטת בחברה
לפעול צריכה המהגרים שקבוצת מאמינים התרבות שימור של אסטרטגיה

מעמדה. את לשפר עלמנת ביחד

החדשה בחברה המהגרים של הקליטה אסטרטגיית Berry 8cKim של במודל
לעומת לחץ. לבין תרבותי שינוי בין הקשר את המווסתים הגורמים אחד היא
(ולא אסטרטגיות ארבע לדעתם אפשריות ,Moghaddam et al. של המודל
רצון חש המהגר בה המידה ממדים: שני של מצירוף הנוצרות שתיים),
לבוא רצון חש הוא בה והמידה שלו הישנים והתרבות הזהות על לשמור

האפשרויות: ארבע להלן הרחבה. בחברה ולהשתתף במגע
אבל שלו, והזהות התרבות לשמירת ערך מעניק אינו המהגר היטמעות: ■

הקולטת. לחברה למעבר גבוה ערך מעניק
המקורית התרבותית הזהות לשמירת גבוה ערך המהגרמעניק השתלבות: ו

הקולטת. בחברה להשתתפות גבוה ערך מעניק במקביל אבל שלו,
המקורית והתרבות הזהות לשמירת גבוה ערך מעניק המהגר הפרדה: ו

הקולטת. החברה עם ממגע ונמנע שלו,
כאחד. הקולטת ומהתרבות המוצא מתרבות מתנתק המהגר שוליות: ■

וברמת הפרט ברמת קיימות הללו האפשרויות כי מציינים, החוקרים
מארבע אחת כל למדידת מדדים בנו גס החוקרים כאחד. הקבוצה
של התוקף ועל הפנימית העקביות מהימנות על ודיווחו האוריינטציות,
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של במועדונים חברות בפועל, תרבותי שינוי של קריטריונים (כנגד המדדים
.([Berry et ai. 1989] אתנית והזדהות מהגרים

הקליטה אסטרטגיית בחירת על המשפיעים הגורמים 5.2.9
הקליטה: אוריינטציית בחירת על המשפיעים גורמים שני מציע (1984) Berry
בחברות לטענתו, ההגירה. ומניע הקולטת החברה של הקליטה פילוסופיית
בין רבה שונות מאפשרת שאינה היטמעות, של אידיאולוגיה קיימת שבהן
או השתלבות של אפשרות לבחור המהגרים על יקשה התרבותיות, הקבוצות
עם קשרים ליצור ישאפו מרצון שמהגריס מניח, הוא כמוכן, הפרדה. של
נערכו לא לדבריו, אולם, מכורח. מהגרים מאשר יותר הרחבה החברה
המהגרים. שבוחרים האפשרות על אלה גורמים בהשפעת העוסקים מחקרים
שני של השפעתם את להסביר כדי שלעיל בנימוקים די אין כי לראות ניתן
מדוע מסבירים אינם הנימוקים הקליטה. אוריינטציית בחירת על הגורמים
ואילו תרבותם, את לשמר בוחרים מהמהגרים חלק מהגרים קבוצת באותה
פסיכולוגיותחברתיות, תיאוריות שתי היטמעות. בדפוס בוחרים אחרים
הזאת. לשאלה תשובות מציעות בכלל, ביןקבוצתיים ביחסים העוסקות

החברתית הזהות תיאוריית (א)
מסבירה (l979)Tajfel £Turner עלידי שהוצעה החברתית הזהות תיאוריית
על לשמור הפרט של בצורך לסוגיהן הקליטה באסטרטגיות הבחירה את

פרק4.3.2לעיל). גס (ראה וחיובית מובחנת חברתית זהות

של העצמי במושג חשוב מרכיב היא החברתית שהזהות טוענים, החוקרים
על המידע את הכולל העצמי, במושג המרכיב היא החברתית הזהות אדם. כל
לפי הזאת. לחברות המוצמד הערך כולל חבר, הפרט שבהן הקבוצות
לקבוצות חברים הם שבה החברתית הקבוצה את משווים אנשים התיאוריה,
חברתי, כוח (למשל, עבורם חשיבות בעלי ממדים על רלבנטיות אחרות
כאשר וכד'). אינטלקטואליות תכונות פוליטיים, משאבים כלכלי, סטטוס
כאשר חיובית; הפרט של החברתית הזהות הזאתחיוביות, ההשוואה תוצאות

שלו. החברתית הזהות את לשפר ידורבן הפרט שליליות, הן

אותה לשפר ינסו חיובית אינה שלהם החברתית שהזהות קבוצות חברי
(1) בהן שהעיקריות דרכים מספר Tajfelמציעים £ Turner דרכים. במגוון
זהות המספקת אחרת, חברתית לקבוצה ולהצטרף הקבוצה את לעזוב
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הקבוצה, מסגרת בתוך להישאר ו(2) אישית) (מוביליות חיובית חברתית
החברתית. הזהות לשיפור שונות דרכים בתוכה ולנקוט

אחת דרכים. במספר החברתית הזהות את לשפר ניתן הקבוצה, במסגרת
טיפול "מטפלים" הקבוצה חברי ולפיה חברתית", "יצירתיות נקראת מהן
כמה השלילית. החברתית לזהות המביאים ההשוואה בממדי קוגניטיבי
ומבליטים חיוביים השוואה ממדי מוצאים  הראשונה אפשריות. דרכים
את מחדש מגדירים  השנייה יותר"); חכמים אבל יותר, עניים ("אנחנו אותם
 השלישית יפה"); הוא "שחור (למשל השוואה של ממד כל על הערך
משווים עדיפה קבוצה עם להשוות (במקום המושוות הקבוצות את מחליפים

נחותה). קבוצה עם

נוקטים הקבוצה חברי במסגרתה חברתית". "תחרות נקראת נוספת דרך
ממד על שלהם הקבוצה מעמד את לשנות בכדי קולקטיבית מעשית פעולה
הקבוצה, של הכלכלי המעמד את לשפר משותף ניסיון למשל, ההשוואה.

וכדי. זכויות לדרוש

למעשה, מקבילות, הפרט של החברתית הזהות לשיפור המוצעות הדרכים
אדם זו, גישה לפי .Moghaddam et al. של ההשתלבות אסטרטגיות לשתי
כדי שלו הקבוצתי השיוך את לשנות מנסה היטמעות של אסטרטגיה הנוקט
של אסטרטגיה הנוקט אדם זאת, לעומת שלו. החברתית הזהות את לשפר
אס הקבוצה, בתוך שלו החברתית הזהות את לשפר מנסה תרבות, שימור

חברתית". "תחרות עלידי ואם חברתית" "יצירתיות עלידי

או כזו אסטרטגיה של לבחירה הגורמים את גס מציעים Tajfel 8c Turner
החברתית המערכת את תופס הפרט בו לאופן קשורים הגורמים אחרת.
"מוביליות של כמערכת החברתית המערכת את רואה הוא אם שמסביבו.
יותר ייטה הפרט לקבוצה, מקבוצה לעבור האפשרות קיימת שבה חברתית",
אס שלילית). שלו החברתית הזהות (כאשר היטמעות של אסטרטגיה לנקוט
מאפשרת שאינה מרובדת, כמערכת החברתית המערכת את רואה הוא
"שינוי הכותבים עלידי (המכונה שונות חברתיות קבוצות בין תנועה

תרבות. שימור של אסטרטגיות לנקוט יותר ייטה הוא חברתי"),

קרובות לעתים שמדובר טוענים Moghaddam et al. מהגרים, לקבוצות אשר
לצפות, ניתן לפיכך, נמוך. ופוליטי כלכלי חברתי, מעמד בעלות בקבוצות
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למידה בהתאם שונות השתלבות אסטרטגיות יבחרו מהגרים קבוצות שחברי
"שינוי לעומת חברתית" "מוביליות של חברתיים תנאים תופסים הם שבה

חברתי".

 הקליטה פילוסופיית משתנה של השפעתו את להסביר גס ניתן זו בדרך
יש כאשר .Berry עלידי שהוצע  המהגר של בעיניו נתפסת שהיא כפי
שאצל להניח, סביר חברתית, ובהפרדה בריבוד התומכת קליטה פילוסופיית
לאסטרטגיה שיוביל דבר "שינויחברתי", של אמונות מערכת תתקיים הפרט

תרבות. שימור של

האתנולינגוויסטית החיתיות תיאוריית (ב)
שבהם ופסיכולוגיים חברתיים תנאים מגדירה החברתית הזהות תיאוריית
של אסטרטגיה או תרבות שימור של אסטרטגיה לבחור יותר ייטו אנשים
(Ethnolinguistic vitality) האתנולינגוויסטית החיוניות גישת היטמעות.
מגדירה החברתית, הזהות תיאוריית על המסתמכת ,(Giles£Johnson 1981)
תהיה אתניתלשונית לקבוצה שבהם התנאים את ומפורט מדוייק באופן
עולה כך "חיוניות", יותר יש שלקבוצה ככל אתנולינגוויסטית". "חיוניות
בין בהקשר פעילה קולקטיבית כישות ותשגשג תשרוד ש"הקבוצה הסיכוי
כיישות הקבוצה של לקיומה העיקרי האינדיקטור .(229 (עמי קבוצתי"
וכדי). דקדוק מבטא, (שפה, שלה הלשוניים המאפיינים שימור הוא מובחנת

הקבוצה, של הסטטוס גורמי לפי נקבעת האתנולינגוויסטית החיוניות
נכללים: הסטטוס בגורמי מוסדית. תמיכה וגורמי דמוגרפיים גורמים
וסטטוס הקבוצה של הסוציוהיסטורי החברתי, הפוליטי, הכלכלי, המעמד
לתיאוריית ישירות הקשורים הגורמים הס הסטטוס גורמי שלה. השפה
נמוך, מסטטוס סובלת הקבוצה שכאשר היא, ההנחה החברתית. הזהות
לשפרה שונות דרכים ינקטו והם שלילית, תהיה חבריה של החברתית הזהות
בגורמים החברתיים). לתנאים בהתאם תרבות שימור או (היטמעות,
מספר ספציפיים, באזורים הקבוצה של הריכוז מידת נכללים: הדמוגרפיים
תמיכה גורמי וכוי. התערובת נישואי שיעור ילודה, שיעור בה, החברים
בממשל, בחינוך, בתקשורת, הקבוצה של הייצוג את כוללים מוסדית

ובתרבות. בתעשייה

הוגדרו האתנולינגוויסטית החיוניות תיאוריית של הראשונים בניסוחים
האתנו החיוניות את המנבאים אובייקטיביים כגורמים אלה גורמים
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אחרכך .(Giles, Bourhis <k Taylor 1977) אתניות קבוצות של לינגוויסטית
הקבוצה של מצבה את הקבוצה חבר של תפישתו שגם הגישה, אנשי טענו
החוקרים .(Bourhis, Giles 8c Rosenthal 1981) משפיעה האלה באספקטים
גבוהה, הפרט של הנתפשת האתנולינגוויסטית שהחיוניות שככל טוענים,
אסטרטגיה ופחות תרבות שימור של אסטרטגיה לנקוט יותר ייטה הוא כך

היטמעות. של

אישיות משתני (ג)
לגבי הפרט תפישות של השפעתן את מדגישות האחרונות התיאוריות שתי
יבחר. שבה הקליטה אסטרטגיית על שרוי הוא בהם החברתיים התנאים

היתר הסתמכות נגד יוצאים (1982) Smither 8c Rodirguez זאת, לעומת
שאין משום תרבותי לשינוי רצון לניבוי סוציולוגיים משתנים על בספרות
Smither £ השוו במחקרם תוךמשפחתייס. הבדלים להסביר כדי בהם
לגבי דמוגרפיים ומשתנים אישיות משתני של הניבוי יכולת את Rodirguez
התיאוריה על מתבססים שנבחרו האישיות משתני תרבותי". לשינוי "רצון
הקשורים אישיות משתני המגדירה ,(1978) Hogen של הסוציואנליטית
אלה משתנים ,Smither 8c Rodirguez לדעת ביןאישית. לאפקטיביות
הם: האישיות משתני זרה. בתרבות הנמצאים לאנשים במיוחד מתאימים
במחקר נפש. ובריאות לבביות לזולת, מודעות אינטלקטואלית, שאפתנות
המשתנים הצליחו. בארצותהברית, ויאטנמים מהגרים של מדגם על שנערך
של בחשבון הבאה תרבותי. לשינוי ברצון מהשונות 2296 להסביר האלה

השונות. להסברת הרבה תרמה לא הדמוגרפיים המשתנים

תרבותי לשינוי ברצון השונות את הסבירו ולבביות לזולת מודעות המשתנים
להצליח שעלמנת סוברים החוקרים המרבית. בצורה הוויאטנמים אצל
לחוקי מודעות המצריך דבר אותו, שיחבבו צריך האדם זרה, בתרבות
שאינו מכיוון במקצת, בעייתי זה הסבר הקיימים. החברתית האינטראקציה
יותר שיצליח המהגר את מאפיין אלא תרבותי", לשינוי "רצון מהו מסביר
רק היתה המחקר שמטרת לציין יש זאת, עם באסטרטגיה. שבחר לאחר
תרבותי". לשינוי "רצון לניבוי האישיות משתני של הפוטנציאל את להדגים
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ודפוסי התרבותי השינוי דפוסי לבין הקליטה אסטרטגיית בין הקשר 5.2.10
ההסתגלות

בין לקשר ניכרת תמיכה קיימת ,(1987) Berry et al. של במחקריהם
הסובייקטיבית ההסתגלות לבין המהגר בוחר שבה הקליטה אסטרטגיית
חוו תרבותי שינוי של בתהליך הנמצאים הילידים מדגמי בכל שלו.
אלה תרבותי. לחץ פחות השתלבות, של אסטרטגייה בעלי שהיו הנבדקים,
נמצא המדגמים בכל ביותר. הגבוהות הדחק רמות את חוו הפרדה שהעדיפו
מהגרים על במחקר דחק. לבין היטמעות של אסטרטגיה בין שלילי מתאם
"שוליות" של אסטרטגיה (Berry et al. 1987) בארצותהברית קוריאנים
אינם Berry et al. גורם. לאותו קשורים נמצאו התרבותי השינוי ודחק
ההסתגלות לבין הקליטה אסטרטגיית בין לקשר הסבר מספקים

הסובייקטיבית.

בין לקשר תמיכה נמצאה בקנדה, Berry et al. של אחרים במחקרים
בפועל. התרבותי השינוי דפוס של אינידקטורים לבין הקליטה אסטרטגיית
אסטרטגיית בין קשר נמצא בהם מחקרים, על מדווחים (1989) Berry et al.
הקבוצה כבן ואס כקנדי אס הנבדק, של העצמית ההגדרה לבין הקליטה
האתנית הקבוצה של במועדונים חברות המקומית, בשפה שימוש האתנית,

מקומיים. עיתונים וקריאת

סיכום 5.2.11
המציעות תיאוריות הוצגו הקליטה. אסטרטגיית מושג הוסבר זה בפרק
היטמעות אם  הקליטה אסטרטגיות בחירת על המשפיעים שונים גורמים

תרבות. שימור ואס

האתנו החיוניות ותיאוריית החברתית הזהות תיאוריית כי לציין, יש
החברה של הקליטה פילוסופיית משתני בהן דרכים גם לינגוויסטיתמציעות
התרבותי. השינוי דפוס על משפיעות המהגרים כלפי ועמדות הקולטת
הרוב קבוצת בני של והעמדות הקולטת החברה של הקליטה פילוסופיית
חברתי אקלים תופש המהגר שבה המידה על משפיעים מהגרים קבוצת כלפי
פילוסופיית שבהן בחברות כך, חברתי. שינוי של או אישית מוביליות של
שבהן ובחברות נפרדות, בקהילות מהגרים של סגירה מעודדת הקליטה
קבוצות שחברי סביר המהגרים, קבוצת כלפי שליליות עמדות שליטות

תרבות. שימור של לאסטרטגיה יותר ייטו המהגרים
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מוסברת האתנולינגוויסטית החיוניות ובגישת החברתית הזהות בתיאוריית
של הקליטה דפוסי את מנבאים החברתייםמבניים המשתנים בה הדרך
המודלים .5.2 בחלק שהוצגו הרבמשתנייס למודלים בניגוד זאת, המהגרים.
לא אבל להשפיע, שיכולים המבניים המשתנים את רק הציגו הרבמשתניים

השפעתם. אופן את תסביר אשר תיאורטית מסגרת

החברתיים. התנאים לגבי הפרט תפישות את מדגישות אלה תיאוריות שתי
התרבותי השינוי בדפוסי אישיים בין להבדלים להתייחס מאפשרות הן בכך
לבין החברתיים התנאים בין לקשר צורך בלי נתונה, מהגרים קבוצת בתוך

כולה. הקבוצה של וההסתגלות התרבותי השינוי

השינוי דפוסי לחקר מבטיח נראה המהגר של הקליטה אסטרטגיית המושג
משתנים בין אולי, מתווך, אשר מושג זהו וגיבויים. מהגרים של התרבותי
שנצפים והשינוי ההתנהגות דפוסי לבין ואישיים) (קבוצתיים בלתיתלויים

בפועל.

בעקיפין להגירה הקשורים אישיים מאפיינים 5.3
ובעיקר להגירה, ישירות הקשורים אישיים מאפיינים הוצגו הקודם בפרק
הקליטה). ואסטרטגיית להגירה (מניעים המהגר של ולנטיותיו לעמדותיו
תרבותי שינוי על בעקיפין המשפיעים מאפיינים יוצגו הנוכחי בפרק

ואישיות. רקע משתני ובהם והסתגלות,

דמוגרפיים משתנים 5.3.1
הקולטת בחברה ותק (א)

תרבותי ושינוי הסתגלות לבין ותק בין הקשר (1)
ביותר. חזק קשר הוא התרבותי השינוי ודפוס הסתגלות לבין ותק בין הקשר
לבין שונים דמוגרפיים משתנים בין הקשר את בדקו (1980) Bardo 8c Bardo
ניכור, תרבותיות, ציפיות געגועים, "הסתגלות": של אינדיקטורים ששה
שינוי ושל הסתגלות של (אספקטים הביתה לחזור ורצון בידוד עבודה, ערכי
היה הוותק משתנה באוסטרליה. אמריקאיים מהגרים בקרב כאחד), תרבותי

מהם. ארבעה של והיחיד האינדיקטורים, כל של ביותר החזק המנבא

לאספקטים ותק בין חיובי קשר מצאו (1974) Goldlust 8c Richmond גם
כפי סובייקטיבית להסתגלות במיוחד קשור היה ותק ההסתגלות. של שונים
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תרבותי). ושינוי סובייקטיבית הסתגלות של (שילוב ידם על הוגדרה שזו
להסתגלות העיקרי המנבא היתה המהגר של השכלתו זאת, לעומת

וחברתית). פוליטית השתתפות (תעסוקה, שלו האובייקטיבית

של ואובייקטיבית סובייקטיבית הסתגלות בדקו (1984) Scott 8c Stumpf
ביתספר (מבוגרים), עבודה ובהם: תחומים בתשעה באוסטרליה מהגרים
בכל וילדים. משפחה בריאות, עצמי, מושג הצלחהכלכלית, חברים, (ילדים),
משך שארך ככל עלתה סובייקטיבית) (הסתגלות שביעותהרצון התחומים,

שנים). מחמש פחות באוסטרליה שהו במחקר המהגרים (רוב השהות

על הוותק השפעת נבדקה ,(1987) WongRieger 8c Quintata של במחקרם
המהגרים של הזדהותם גברה הזמן שעם מצאו, הס התרבותי. השינוי דפוס
התרבות עם הזדהותם ואילו החדשה, האמריקאית תרבותם עם ההיספאנים

דותרבותיות). של בכיוון תרבותי (שינוי השתנתה לא הישנה

של תחומים שלושה לבין ותק בין הקשר את שבדק ,(1979) Kim אצל גם
כלפי חיוביות ועמדות תקשורת דפוסי תפישתית, (מורכבות תרבותי שינוי
הוותק. לבין המשתנים שלושת בין חיובי מיתאם נמצא הקולטת) התרבות
הקולטת החברה של הקוגניטיבית המורכבות בין החיובי המיתאם זאת, עם
בארץ. המהגר של לשהותו הראשונות השנים בשלוש רק נמשך הוותק לבין

שנים לאחר לקבוע יכול שהוא היחידות ההכללות שאחת מציין, (1986) Taft
משתפרת כך הזמן, שחולף שככל היא, באוסטרליה ההגירה חקר של רבות

המהגר. של הסתגלותו

ממד כל כמעט בעקביות המנבא משתנה הוא הקולטת בחברה ותק לסיכום,
אין עצמו הוותק למשתנה זאת, עם הסתגלות. או תרבותי שינוי של נמדד
נתפשים התרבותי השינוי או ההסתגלות ההגירה, אם רבה. משמעות

הנצפים. באספקטים זמן פני על שינויים מראש צפויים כתהליכיס,

זמן פני על תהליכים (2)
מהו  הראשונה השאלה שאלות. שתי לשאול ניתן הזמן למשתנה באשר
לפי לדוגמה, שונות. תשובות מציעים חוקרים זמן. פני על לשינויים הגורם
,Kim לפי לשינויים. שגורם הוא הרהסוציאליזציה תהליך ,Eisenstadt גישת
שגורמים הם החדשה החברה של ללמידה המביאים התקשורת תהליכי
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אחראים תוךאישייס תהליכים האינטראפסיכיות, התיאוריות לפי לשינויים.
של להשפעה ישירות מתייחסים (1980) Bardo £ Bardo הנצפים. לשינויים
הארץ כלפי מחוייבות נוצרת ובשלו, הזמן, שעם וטוענים, הזמן, ממד
רבים ודברים החדשה בארץ "השקעות" יותר יש למהגר הזמן, עם החדשה.
לפי משפחה). גס ואולי הכנסה עבודה, (בית, פיזית אליה אותו קושרים יותר
בשביעותהרצון לשינויים שגורמת היא המחוייבות Bardo 8c Bardo

להסתגלות. השונים ובאינדיקטוריס

הס השערת (3)
לכך, עדויות ישנן זמן. לאורך השינויים של לצורתם נוגעת השנייה השאלה
בחלק ליניאריים. אינם תרבותי שינוי של שונים באספקטים שהשינויים
הסובייקטיבית בהסתגלות בעיקר שהשינויים, ראינו הסקירה של הראשון
מחקרים סוקר (1982) Chucrh גם .U בצורת מוצגים ההגירה, תהליך של
בצורת שינוי והמגלים זרה, בתרבות אנשים של בשהותס העוסקים רבים,
דפוסי הקולטת, החברה כלפי עמדות כגון: שונים, במשתנים U
לפי זאת, עם החדשה. בארץ מהשהות ושביעותרצון חברתית אינטראקציה
ב11 זרים סטודנטים על מקיף מחקר ובהם מחקרים, במספר Church
על העדויות מכאן, .un דפוס ולא מונוטונית, מגמה דווקא עולה ארצות,

חדמשמעיות. אינן ה/] דפוס של קיומו

מקורו U שדפוס להראות ומנסים לכת, מרחיקים (1989) Scott <St Scott
מובהקים. אמפיריים נתונים עלידי נתמך שאינו וכן מתודולוגיות, בטעויות
Sewell 8c Davidson) כאלה מחקרים מספר של תוצאות היטב בדקו הם
נעשו מחקרים שבאותם והראו, (1951,1956; Cohelo 1958; Singh 1963
זאת, עם שגויות. לתוצאות שהובילו מתודולוגיות או סטטיסטיות טעויות
דפוס לאיקיוס עדויות מביאים אינם הס מתודולוגיות, בעיות להוציא

.U עקומת

ההגירה בעת גיל (ב)
מגיל מושפעים התרבותי השינוי ודפוס ההסתגלות האם השאלה, נשאלת
מאליה. מובנת הגיל השפעת נראית אינטואיטיבית, ההגירה? בעת המהגר
רבים לשינויים לצפות ניתן אך קשישים, אנשים אצל לשינויים לצפות קשה
צעירים אצל יותר רבה לגמישות לצפות ניתן כמוכן, וצעירים. ילדים אצל
השינויים עם יותר טובה התמודדות המבטיחה מבוגרים, אצל מאשר

יותר. קלה והסתגלות
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הסתגלות לבין גיל בין הקשר (1)
הסתגלות מדדי לבין ההגירה בזמן גיל בין הקשר נבדק רבים במחקרים
מהגרים של גילם בין חיובי קשר מצאו (1984) Nicassio 8c Fate שונים.
שלהם הניכור תחושת לבין לארצותהברית ההגירה בעת ויאטכמים

מהחברה.

גיל לבין ניכור בין חיובי קשר מצאו (1977) Cochrane 8c StopesRoe גם
באנגליה. בלבד) (גברים פקיסטנים מהגרים אצל הגירה

סימפטומים יותר הראו מבוגרות סיניות שמהגרות מצא, (1980) Chang
צעירות. מהגרות מאשר פסיכיאטריים

הורים של ההסתגלות הושוותה (1989) Scott 8c Scott של האורך במחקר
בתחומים לילדים ההורים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא וילדים.
בני עם הקשרים בכמות נמצא לילדים הורים בין עקבי הבדל השונים.
דומה ממצא להורים. מאשר קשרים יותר היו לילדים הקולטת. החברה

.(1974) Richardson אצל נמצא

של שונים תחומים לבין ההגירה בזמן גיל בין הקשר את בחנה (1975) Shuval
לשעבר, מבריתהמועצות מבוגרים עולים 1,500 בקרב והתנהגות, עמדות
בגיל שעלו שאנשים מצאה, היא .19711960 השנים בין לישראל שעלו
כעבור בבדיקה גס חזקה נשארה זו הזדהות המדינה. עם יותר הזדהו מבוגר
אבל מעטה, הזדהות בהתחלה הפגינו יותר צעיר בגיל שעלו מבוגרים זמן.

המדינה. עם הזדהותם גברה הזמן עם

להגירה קריטי גיל (2)
הס בהסתגלות. פגיע" "גיל של לקיומו עדויות מצאו (1976) inbar £ Adier
יהודים לארץ, שעלו מרוקאים יהודים מהגרים: קבוצות שלוש הישוו
שיעור את בדקו הס לארץ. שעלו רומנים ועולים לצרפת שהיגרו מרוקאים
הנמוך השיעור גיל. לפי הקבוצות, מן אחת בכל לאוניברסיטאות המתקבלים
.116 בגיל שעלו מהגרים בקרב נמצא לאוניברסיטה מתקבלים של ביותר
מאלה. אלה נבדלו לא יותר מבוגרים או צעירים בגילאים שעלו מהגרים
הבדלים נוטרלו כאשר גם הקבוצות, שלוש בכל התקיימה התופעה
לידה לסדר לאוניברסיטה המתקבלים בין קשר נמצא לא סוציואקונומייס.

במשפחה.
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 הדהסוציאליזציה תהליך במונחי התופעה את מסבירים החוקרים
דורשת חדשים דפוסים ובניית ישנים דפוסים התרת רהסוציאליזציה.
צריכים שאינם מכיוון קל תהליך זהו קטנים, ילדים עבור רבים. משאבים
ועל בבית, בולטים יותר מבוגרים ילדים רהסוציאליזציה. של תהליך לעבור
פחות, בולטים הביניים בגילאי ילדים עזרה. משאבי לגייס יכולתם גוברת כך

יותר. קשה הסתגלותם כן ועל מוגבלת עזרה לגייס יכולתם

שמספרי אף ראשית, .inbar 8c Adler של במחקרם בעיות שתי להאיר יש
הם לעתים כלל, בדרך עשרים הם גילמוצא המצולבות בקבוצות הנבדקים
למדידת היחיד הקריטריון שנית, בלבד. אחד או נבדקים ארבעה כוללים
כל להכללת מספיק אינו זה קריטריון לאוניברסיטה. קבלה הוא הסתגלות

הסתגלות. המושג של התחומים מגוון

בגרמניה ויוגוסלביס תורכים מהגרים קבוצות בקרב p7J (1978) Schrader
ולחברה לביתהספר הסתגלות לבין ההגירה בזמן גיל בין הקשר את
(שביעות הסתגלות מדדי של רב במספר שימוש נעשה במחקר הגרמנית.
בשפה שימוש גרמנים, חברים בלימודים, השתתפות בביתהספר, רצון
המחקר, בזמן פחות או עשר בני שהיו ילדים רק נכללו במחקר הגרמנית).
כל לגבי .Inbar £ Adler של המחקר במשתתפי לצעירים מקבילים כלומר,
ילדים מאשר יותר טוב הסתגלו 6 גיל לפני שהיגרו שהילדים נמצא, המדדים

.6 גיל אחרי שהיגרו

Clasen של הסוציאליזציה תיאוריית באמצעות הממצאים את מסביר החוקר
בתהליך שלבים בשלושה מבחין Clasen .(1978 Schrader אצל (המצוטט
רוכש הילד ובה מוקדם, בגיל מתרחשת אשר סוציאליזציה הסוציאליזציה:
אנקולטורציה אחד; מבוגר עם קשר דרך חברתיים וקשרים בסיסי ביטחון
חברתי קיבעון תרבותית; שמותנים והתנהגויות דפוסים רכישת הכוללת
התפקידים את מקבל הילד שבו (secondary social fixation) משני
מקביל inbar £ Adler לפי הקריטי הגיל החברה. לו שמקנה החברתיים
פחות תרבותי שמעבר טוען, Schrader .Clasen לפי האנקולטורציה לשלב
תהליך של בעיצומו תרבותי מעבר אבל האחרים. התהליכים לשני מפריע
של (disoirentation) לאימכוונות וגורם במיוחד מפריע האנקולטורציה

ההתנהגות.
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משכנע שההסבר ואף יותר, רבים התרבותי והשינוי ההסתגלות שמדדי אף
ברור לא בחסר: לוקה Schrader של מחקרו גם ,inbar £ Adler משל יותר
שילדים מהעובדה או ההגירה בעת מהגיל נובעים בהסתגלות ההבדלים אם
כלומר, המחקר. זמן עד בגרמניה זמן פחות שהו יותר מאוחר בגיל שהיגרו
בעת הגיל ולא הוותק משתנה עלידי מוסברים להיות יכולים ההבדלים

ההגירה.

התרבותי בשינוי ביןדורייס הבדלים (3)
הראשון הדור שוניםעל דמוגרפיים משתנים של השפעתם את בחנו עתה עד
קיימת השני. לדור להגירה הראשון הדור בני בין נשווה להלן המהגרים. של
מאשר יותר להיטמעות נוטים המהגרים של השני הדור שבני הנחה,
של הסוציאליזציה תהליך שאס טוענת, (1979) Sluzki למשל, כך, הוריהם.
של והערכים הנורמות את שמשקפת בסביבה מתרחש השני הדור בני
את שמאמצים הילדים בין ביןדורי, קונפליקט ייווצר הקולטת, התרבות

המוצא. מתרבות ההורים לבין המארחת התרבות

שילדי ומצא, אוסטרליה, בפרת', מהגרים של משפחות (1972)בחן Johnston
שלהם, המזון בהעדפות מהוריהם יותר לאוסטרלים קרובים המהגרים

הפנאי. ופעילויות החברתיים המגעים השפה,

ילדי של והשלישי השני הדור בני אצל האס בדקו, (1977) Knight 8c Kagan
אלטרואיסטית מהתנהגות מעבר חל בארצותהברית מקסיקנים מהגרים
תחרותית, להתנהגות שלהם, המוצא תרבות את שמאפיינת ופרוחברתית,
הילדים של הבחירה את בחנו הם האמריקאית. התרבות את המאפיינת
הפעמים מספר שאכן נמצא, שונים. במצבים התנהגותיות באלטרנטיבות
פרוחברתיות. התנהגויות לעומת יותר רב תחרותיות התנהגויות נבחרו בהן

וילדים: הורים של קבוצות שלוש בין הישוו (1989) Rosenthal 8c Bell
של האספקטים ביוון. שחיים ויוונים באוסטרליה יוונים מהגרים אוסטרלים,
בתפקידים התנהגות לגבי ותפישות ערכים כללו שנבחנו התרבותי השינוי

משפחתיים.

Tirandis של תיאוריה על מבוססת ערכים לבין התנהגות בין ההבחנה
ואספקטים התנהגויות לשנות נוטה המהגר זו, תיאוריה לפי .(1986)
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תרבות של עמוקים ויסודות ערכים מאשר יותר התנהגות של חיצוניים
.6.2 בפרק בהרחבה תוצג זו תיאוריה שלו. המוצא

מאשר האוסטרלים לילדי יותר קרובים המהגרים שילדי נמצא, כללי באופן
בתפקידים נכונה" ה" ההתנהגות את בתפישתם ביוון גילם לבני
בערכיהם יותר קרובים המהגרים ילדי כי נמצא, זאת, לעומת המשפחתיים.
דור בין בערכים שההבדלים היות לאוסטרלים. מאשר ביוון גילם לבני
הקונפליקט בהשערת תמיכה אין גדולים, היו לא ההורים לדור הילדים

הביןדורי.

קולטת בתרבות בודדת מהגרים קבוצת בחנו המחקרים שני כי לזכור, יש
ייחודיים אינם התרבותי השינוי שדפוסי לכך ודאות אין כן על אחת.

שנבדקה. המהגרים קבוצת של הספציפיות ולתרבות לסיטואציה

מיו 0)
והסתגלות מין (1)

על מדווחות מהגרות שנשים נמצא שונות, במדינות שנערכו רבים במחקרים
של מחקרם לדוגמה, גברים. מאשר פסיכיאטריים סימפטומים יותר
מחקר בבריטניה; ואיריס הודים מהגרים על (l977)Cochrane £ StopesRoe
פורטוגזים מהגרים על (1977) Roskies Lidamiranda £ Strobel של
מצפון יהודים מהגרים על (1975) Lasry 8c Sigal של מחקרם במונטריאול,
לישראל. עולים על (1975) Aviram 8c Levav של ומחקרם בקנדה אפריקה
המאפיינת תופעה היא נשים בקרב פסיכיאטריים סימפטומים יתר זאת, עם
Weissman 8c Klerman) המתועשות במדינות לאמהגרות אוכלוסיות גם

.(1977

על מדווחות זרות סטודנטיות כי שמצאו מחקרים, מצטט (1982) Church
Bardo 8c Bardo של ממחקרם זרים. מסטודנטים יותר הסתגלות בעיות
המין משתנה באוסטרליה אמריקאים מהגרים של במדגם כי עולה, (1980)
המוצא לארץ התגעגעו נשים  המוצא לארץ לגעגועים בעיקר קשור היה
על (1989) Scott 8c Scott של האורך במחקר זאת, לעומת מגברים. יותר
בכל המינים בין הבדלים נמצאו לא לאוסטרליה מהגרים קבוצות חמש
החיים). של שונים מתחומים (שביעותרצון להסתגלותסובייקטיבית הקשור
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Scott של אלה לבין האחרונים החוקרים של ממצאיהם בין שהניגוד ייתכן,
האחרונים שהמחקרים בעוד ההסתגלות. של שונות מהגדרות pjv£ Scott
המתבטאות הסתגלות, בעיות באמצעות ההסתגלות את מודדים
הסתגלות מודדים Scottck Scott של מחקריהם פסיכיאטריים, בסימפטומים

שביעותרצון. של תחושות באמצעות

של יותר גדולה מהיחשפות נובעים המינים בין הבדלים האם ברור, לא
יותר גדולה רגישות או בהגירה, לחץ מעוררי למאורעות המהגרת האשה

דחק. מעוררי למאורעות

תרבותי ושינוי מין (2)
של מזה שונה נשים של התרבותי השינוי שדפוס גורסים שונים חוקרים
עוברים שגברים (1965)טוענים Taft^ (1974) Richardson לדוגמה, גברים.

נשים. מאשר יותר היטמעותי תרבותי שינוי

במהלך המשפחה על העוברות בחוויות שלבים מתארת (1979) Sluzki
והשינוי ההסתגלות בתהליכי פערים להיווצר שיכולים היאמציינת, ההגירה.
לטענתה, המשפחתיים. התפקידים הבדלי בגלל ונשים גברים של התרבותי
הזדמנויות יותר בפניו ונפתחות לעבודה, החוצה יוצא הבעל רבים במקרים
נשארת האשה זאת, לעומת תרבותיים. ולשינויים הקולטת החברה עם למגע
בהסתגלות מעכב כגורם המשפחה בני עלידי להיתפס עלולה והיא בבית

במשפחה. קונפליקטים להיווצר עלולים כך, עקב החדשה. לארץ

אם חברתיים. לתפקידים אלא למין, בהכרח קשור אינו זה קונפליקט כמובן,
למפרנסות הופכות הן מסוימות מהגרים (ובקבוצות לעבודה יוצאות הנשים
הפוכים. יהיו ובהסתגלות התרבותי בשינוי שהפערים אפשר העיקריות),
של בהקשר רק אלא לבדו, המין משתנה על לדבר ניתן לא אחרות, במלים

מתווכים. תנאים

סוציואקתומי סטטוס (ד)
לפני המהגר של הסוציואקונומי המצב בין הבחינו (1989) Scott 8c Scott
קשר מצאו הם שונים. משתנים על השפעתו את ובדקו ולאחריה, ההגירה
כישורי של אינדקס לבין ההגירה, לפני הסוציואקונומי המצב בין חיובי
בין שלילי וקשר התרבות), עם והיכרות בשפה (שליטה החדשה התרבות
נתקלו שבהן הבעיות כמות לבין ההגירה לפני הסוציואקונומי המצב
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נמצא ההגירה לאחר הסוציואקונומי הסטטוס הגיעם. עם המהגרים
הנבדקים, דיווחו שעליהן הפסיכולוגיות הבעיות כמות עם שלילי במיתאס
ועם המהגרים, הסתגלות את קרובים אנשים הערכות עם חיובי ובמיתאם
אחרים מחקרים החיים. של שונים מתחומים המהגר של שביעותהרצון
בעיות לבין סוציואקונומייס מדדים בין קשר מצאו שונות במדינות
מהגרים לגבי [1977] Cochrane 8c StopesRoe (לדוגמה, פסיכיאטריות
Lein^ לקנדה; מלאים מהגרים [1987]לגבי Berry בבריטניה; ואירים הודים

בארצותהברית). היספאנים מהגרים של מדגם לגבי [1983]

צפון עולים על (1979) Antonovsky 8c Katz של במחקרם זאת, לעומת
בזמן ההשכלה ורמת הכלכלי המצב בין קשר נמצא לא בישראל אמריקאים

ההסתגלות. לבין ההגירה

משפחתי מצב (ה)
הממצאים להסתגלות. משפחתי מצב בין הקשר את בוחנים שונים חוקרים
שמהגרות באוסטרליה, מצאו Bardo 8c Bardo סותרים. שהתקבלו
מהגרות מאשר החדשה מתרבותו מנוכרות פחות נשואות אמריקאיות
נשואים וייאטנמים שמהגרים בקנדה, (1982)מצאו Berry 8cBlondel רווקות.

רווקים. מאשר פסיכיאטריים סימפטומים פחות על דיווחו

למצב הן החוקרים התייחסו (1979) Antonovsky 8c Katz של במחקרם
ואם לבד אם  ההגעה בעת החברתי למצבם והן המהגרים של המשפחתי
הסתגלות על דיווחו בקבוצה הגיעו אשר שמהגרים מצאו, הם בקבוצה.
הוא להסתגלות המדד (כזכור, לבד הגיעו אשר מהגרים מאשר יותר טובה
נמצא, כמוכן מדדרבתחומי). ולא כללי, באופן בארץ מהחיים שביעותרצון
מהגרים ביותר; הטובה בצורה הסתגלו ילדים חסרי נשואים שמהגרים
הפחותה במידה הסתגלו ילדים בעלי ונשואים טוב; פחות הסתגלו רווקים

ביותר.

משפחתי מצב בין קשר נמצא (1989),לא Scott£ Scott של האורך במחקר
כי נמצא, אולם כללית. עצמית והערכה פסיכיאטריים סימפטומים לבין
בתוכה סגורים ויותר האתנית מקהילתם שבעירצון יותר נשואים מהגרים

הרווקים. מאשר
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סיכוים (ו)
על עקיפה בדרך משפיעים הדמוגרפיים המשתנים כי נראה לסיכום,
לשנייה, אחת מהגרים מקבוצת שונה השפעתם תרבותי. ושינוי הסתגלות
לדוגמה, מהגרים. קבוצת וכל הגירה כל של הספציפיים לתנאים וקשורה
פנויים עבודה מקומות יש (אס מסוימת בהגירה יתרון להיות יכולה השכלה
(אם באחרת וחסרון גבוהה) השכלה רמת בעלי לאנשים הקולטת בחברה
(מין, הדמוגרפיים במשתנים לראות אין סטטוס). ירידת יסבלו המשכילים
(כמו אחרים למשתנים אינדיקטורים אלא עצמאיים, משתנים השכלה) גיל,
מסיטואציה שונים השפעתם דפוסי ולפיכך ההגירה), מניע או תרבותי פער

לשנייה. אחת

אישיות משתני 5.3.2
על אישיות משתני של השפעתם נבדקה בהם מחקרים יוצגו הנוכחי בפרק
כגון: הפרט, שלתכונות היא הציפיה וההסתגלות. התרבותי השינוי דפוס
מיקוד לעמימות, סובלנות חוסר ,(Type A personality) A מסוג אישיות
החדשה לחברה הסתגלותו על השפעה תהיה ואופטימיות, תלותיות שליטה,

בה. יעבור שהוא השינוייים ועל

המהגר, הסתגלות לבין אישיות משתני בין הקשר את בדקו המחקרים רוב
פסיכיאטריים, בסימפטומים ביטוי לידי שבא כפי הסתגלות חוסר ובעיקר
משתני בין לקשר הוקדשה לב תשומת פחות וכדי. לחץ של סימפטומים
פרק של הראשון בחלק המהגר. שעובר התרבותי השינוי דפוס לבין אישיות
דפוס לבין שונים אישיות משתני בין קשרים נבדקו בהם מחקרים נציג זה
לבין אישיות משתני בין בקשר נתמקד השני בחלק התרבותי. השינוי

הסתגלות.

התרבותי השינוי ודפוס אישיות משתני (א)
דפוס לבין המהגר של אישיות תכונות בין הקשר מפתיע, באופן כאמור,
במהגרים. העוסקת בספרות רבה לב לתשומת זכה לא התרבותי השינוי
דמוגרפיים ומשתנים אישיות משתני הישוו (1982) Smither 8l Rodirguez
הרצון כזכור, תרבותי". לשינוי ה"רצון משתנה של הניבוי ביכולת שונים
המהגר. של הקליטה לאסטרטגיית כמדד עלידינו פורש תרבותי לשינוי
השינוי של לאסטרטגיה גם רלבנטיים שצויינו האישיות משתני אולם,
האישיות משתני בחירת בפועל. התרבותי השינוי לדפוס וגם התרבותי
משתני המציגה ,(1978) Hogen של הסוציואנליטית התיאוריה על התבססה
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אינטלקטואליות, אמביציה, ביןאישית: לאפקטיביות הקשורים אישיות
ניבאו והלבביות לזולת המודעות נפש. ובריאות לזולת מודעות לבביות,

תרבותי. לשינוי הרצון את ביותר הטובה בצורה

intolerance to) לעמימות הסובלנות חוסר את הציע (1979) Walsh
משמעו סובלנותלעמימות חוסר תרבותי. שינוי המנבא כמאפיין (ambiguity
פירושה לעמימות סובלנות כאיום. עמומים מצבים ולפרש לתפוס נטייה
את בדק Walsh מיותר. קוגניטיבי לחץ ללא מורכבים מצבים לסבול היכולת
מהגרים של מדגם על הגדרתו, לפי היטמעות, לבין זה משתנה בין הקשר
ההיטמעות בסולם המופיעים הפריטים את מפרט אינו הוא בארצותהברית.
על אמריקאים של חברתם את מעדיף "אני בלבד: דוגמאות שתי ומביא שלו,
פריטים לפי באמריקה". בבית לגמרי מרגיש "אני קבוצתי", בני של חברתם

היטמעות. דפוס בעל תרבותי שינוי מודדת שהסקלה נראה אלה

נבדקים היטמעות. לבין לעמימות סובלנות חוסר בין חיובי קשר 1^¥\מצא
מאשר יותר היטמעותי תרבותי שינוי הפגינו לעמימות סובלנות חסרי

לעמימות. סובלנות בעלי נבדקים

שלאהיתהבה בעיר חיו במדגם המהגרים לממצא. מעניין y^nהסבר Walsh
בין לבחור הברירה בפני ניצבו ולכן מוצאם, מארץ אתנית קבוצה
חלק הקולטת. לתרבות קונפורמיות לבין התרבויות לשתי קונפורמיות
סובלנות חסרי מהגרים לא אך כזו, בכפילות לחיות מסוגלים מהמהגרים
בין חיים של הביניים מצב את לסבול יכולים אינם אלה מהגרים לעמימות.

החדשה. התרבות עם להזדהות ובוחרים הזהויות, ושתי תרבויות שתי

תרבותי) שימור מול (היטמעות (1987) Mohghaddam et al. של במונחים
חייב לעמימות הסובלנות חסר מהגר אדיטיבית), (דותרבותיות BochneM
תרבות, שימור של אסטרטגיה לבין היטמעות של אסטרטגיה בין לבחור
דותרבותיות. של אסטרטגיה של העמימות את לסבול יכול שאינו משוס
אנשים ולכן אפשרית, אינה תרבות שימור של אסטרטגיה Walsh של במחקר
הקשר את לבדוק ראוי לפיכך, היטמעות. של באסטרטגיה לבחור נטו אלה
הקשר את ובמיוחד התרבותי, השינוי דפוס לבין שונים אישיות מאפייני בין

המהגר. של הקליטה אסטרטגיית לבין שונים אישיות משתני בין
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הסתגלות לבין אישיות משתני בין הקשר (ב)
לבין אישיות מאפייני בין הקשר את רבים מחקרים בדקו השישים, בשנות
אישיות מאפייני מספר מציין (1982) Chucrh זרים. סטונדטים של הסתגלות
מודרניזם, אישית, גמישות הזר: הסטודנט להסתגלות קשורים שנמצאו
שעמדות ציינו, אחרים חוקרים ריאליסטיות. וציפיות אסרטיביות חברתיות,
הקשורות (עמדות ואתנוצנטריות חדשים לרעיונות סגירות המשקפות
ושפה נורמות ערכים, עם ההתמודדות את מקשות סמכותית) לאישיות
מערכת מוחצנת, אישיות הואבעל שהמסתגל טוען, (1962) Gardner חדשים.
(1986) Bochner הזולת. כלפי ורגישות אוניברסליים ערכים שכוללת ערכים
תרבותית, רגישות בעלי אנשים הדותרבותית: האישיות את הציע כזכור,
רבות. בתרבויות ולהשתלב להסתגל שמאפשר זהות של ודפוס נפשי חוסן

בריטניה מארצותהברית, עולים בקרב מצאו (1985) Milgram 8c Zucker
קשר קשורה nnvi (state anxiety) מצבית שחרדה בישראל, אפריקה ודרום
לעזוב לרצון חיובי וקשר בישראל העולהמהחיים של לשביעותהרצון שלילי

הארץ. את

לבין אישיות משתני שני בין הקשר את בדקו (1979) Antonovsky 8c Katz
Byrne של הסנסיטיזציה סקלת בין שלילי קשר מצאו הס כללית. הסתגלות
מגיבים אנשים שבו האופן היא סנסטיזציה סובייקטיבית. הסתגלות לבין
השני ובקוטב הדחקה, קיימת הסקלה של האחד בקוטב מאיימים. לגירויים
סנסיטיזציה ציון בעל שמהגר מסבירים Antonovsky 8c Katz התקרבות.
אישיותיים במשאבים פחות מצוייד נמוך, ציון בעל מהגר לעומת גבוה,
לחברה מהגירה כתוצאה המתעוררות ההסתגלות בעיות עם להתמודדות

חדשה.

סימפטומים על עצמי דיווח בין הקשר את גם בדקו Antonovsky 8c Katz
יותר שדווחו שככל ומצאו, הסתגלות, לבין וסומטיים פסיכיאטריים

יותר. נמוכה היתה הסובייקטיבית ההסתגלות סימפטומים,

לבין רבים אישיות מאפייני בין הקשר את הם גס בדקו (1989) Scott 8c Scott
מאפייני באוסטרליה. מדינות מחמש מהגרים אוכלוסיית בקרב הסתגלות
תלותיות אוטונומיה, אמוציונלית, רווחה אופטימיות, שנבדקו: האישיות
לפני אמוציונלית רווחה בין חיובי קשר נמצא במחקר עצמית. והערכה
ההגירה לפני אופטימיות בין ההגירה; לאחר אמוציונלית רווחה לבין ההגירה
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ואחריה ההגירה לפני תלותיות ובין ההגירה; לאחר אמוציונלית רווחה לביו
ההגירה. אחרי הנפש בריאות לבין

רווחה על לחיוב השפיעה ההגירה לפני אמוציונלית רווחה בנוסף,
הסתגלות בעיות על דיווח על עצמית, הערכה על ההגירה, אחרי אמוציונלית

חברה. מחיי שביעותרצון ועל

מדדים כמה עם חיובי במיתאם נמצאה ההגירה לפני עצמית הערכה
הערכות לפי (הסתגלות החיים של שונים בתחומים הסתגלות של חיצוניים
בניתוח מובהקת ייחודית תרומה תרם לא קשר אף אולם, מכרים), של

הרגרסיה.

עם קשור היה באוסטרליה להצליח הסיכויים לגבי אופטימיזם כי נמצא,
בחיים, שונים מתחומים שביעותרצון עם הסתגלות, בעיות של קטן מספר

חומרית. הצלחה ועם

לאחר אמוציונלית רווחה עם שלילי במיתאם היתה תלותיות כי נמצא,
עםמקומיים. קשרים ועם כלכלית, הצלחה עם עצמית, הערכה עם ההגירה,

תרבותיים כישורים (ג)
השפה ידיעת כללית, שאינטליגנציה לסברה בנוגע בספרות הסכמה קיימת
התורמים תרבותיים כישורים הס תרבותה והכרת החדשה החברה של
המעבר בתיאוריות בולטת זו השקפה המהגרים. של המוצלחת להסתגלות
פרק (ראה Grove £ Torbiorn ושל Kim של בתיאוריות בייחוד הביןתרבותי,
להסתגלות באינדיקטורים הנ"ל הכישורים את רואים החוקרים .(4.5

מוצלחת.

על המשפיעים כמשתניס התרבותיים הכישורים את רואים אחרים לעומתם,
בשפה לשליטה כי גורס, (1984) Evans המהגר. של ההסתגלות דפוס
 המהגרים של התעסוקתית ההצלחה לניבוי ייחודית תרומה יש האנגלית

כפרי/עירוני. ורקע משפחתי מצב העבודה, בשוק ניסיון מהשכלה, יותר

החדשה התרבות והכרת באנגלית שליטה בין הקשר לגבי ממצאים קיימים
,(Chang 1980) בניויורק סיניות נשים אצל אמוציונלית רווחה תחושת לבין
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ומהגרים ; (Nicassio 1985) בארצותהברית אסיה מזרח מדרום פליטים
.(1981 Cochrane 8c StopesRoe) לבריטניה הודיים

השתמשו באוסטרליה, מהגרים של מדגם שבדקו ,(1989) Scott 8c Scott
אוסטרלי סלנג של ידע מלים, אוצר האנגלית, בשפה שליטה במדדים:
האתני (המוצא תרבותיים כישורים לבחינת האוסטרלית התרבות והכרת
הממצאים מן שלהם). במדגם מבריטניה מהגרים הימצאות בשל נוטרל
בעיות לניבוי ייחודית תרומה היתה התרבותיים לכישורים כי עולה,
בארץ כללית ושביעותרצון עצמית הערכה החדשה, בארץ הסתגלות
בין קשר נמצא לא אולם, ואישיותיים. דמוגרפיים ממשתנים יותר הקולטת,
משפחה, כגון: הספציפיים, ההסתגלות מוקדי לבין תרבותיים כישורים

וכדי. פנאי עבודה,

סיכום (ד)
משתני אלא כוללים, אישיות מאפייני לחפש צורך שאין עולה, מהספרות
השינוי ולתהליך להסתגלות ספציפית הקשורים אישיות, תכונות או אישיות,

התרבותי.

רואים אם התהליך. מומשג בו באופן תלויה אלה אישיות משתני בחירת
(כישורי בתרבות תפקוד המאפשרים כישורים, רכישת של כתהליך אותו
שינבאו אישיות, משתני למצוא צורך יש אזי לדוגמה), Kim לפי תקשורת
בני עם תקשורת וביצירת בלמידה והצלחה החדשה התרבות את ללמוד רצון
להיות יכולים הרלבנטיים האישיות משתני כזה, במקרה הקולטת. התרבות
מוחצנות גם ואולי קוגניטיבית מורכבות גמישות, לפתיחות, הקשורים אלה
עמוק כשינוי מומשג התהליך אם אולם, ביןאישיים. קשרים ליצור ויכולת
ייתכן אז רהסוציאליזציה),  (דהסוציאליזציה חברתית וזהות ערכים של
כיווני ואת להשתנות הנכונות את שינבאו משתנים למצוא צורך שיהיה
של במצב לחיות היכולת את שמנבאת לעמימות, סובלנות למשל: השינוי,
הנאמנות את לנבא שיכול אינדיבידואליזםקולקטיביזם, או דותרבותיות,

מזה. הקולטת, בחברה ההשתלבות ויכולת מזה, האתנית, לקבוצה
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תרבותי שינוי של נוספים הכטים ה: חלק .6
והסתגלות

הקדמה 6.1
בשאלה, יעסוק הראשון הפרק כלליים. נושאים לשלושה נתייחס זה בחלק
מעצם אשר חיצוניים, לגורמים מעבר תרבותי שינוי של אספקטים יש האם
המתייחסת תיאוריה תוצג זה בפרק מאחרים? יותר לשינוי מועדים טבעם

בה. שתמכו אחדים ומחקרים לשאלה,

נתפסת ההגירה מהספרות, גדול בחלק להסתגלות. קשור השני הפרק
על התמודדות. הדורשות בבעיות המלווה כמאורע או לחץ, שיוצר כמאורע
ומהם לוחץ, מאורע אכן היא ההגירה האס שאלות: שתי על לענות ננסה כן,

לחץ? המייצרים ההגירה מאפייני

הסתגלות משפיעה ואיך, האם, לשאלה, מתייחס השלישי הנושא
סובייקטיבית? הסתגלות על וכדי) תעסוקתי, כלכלי, (מצב אובייקטיבית

התרבותי השינוי בתהליך שינויי עוברים אספסטים אלו 6.2
אלו  הסקירה בפתח שהוצגו השאלות לשלוש שונות תשובות הוצגו כה עד
להתרחש יכולים כיוונים באלו התרבותי? השינוי בתהליך משתנים ממדים
השינויים? כיוון ועל הממדים על שמשפיעים הגורמים ומהם השינויים?

לתופעה רבממדית. אלא חדממדית, תופעה אינו התרבותי שהשינוי ראינו,
ובהתאם שינוי שעוברים לאספקטים בהתאם שונות צורות להיות יכולות
לגבי שונות הצעות שקיימות ראינו כמוכן, אספקט. בכל השינוי לכיוון
של ההגירה פילוסופיית התרבותי: השינוי דפוס על שמשפיעים הגורמים
הקולטת החברה עמדות המהגר, של הקליטה אסטרטגיית הקולטת, החברה
הוותק, להגירה, המניעים המהגר, של החברתית הרשת אופי מהגרים, כלפי
אינם הכותבים זאת, עם שונים. אישיות ומשתני ההגירה בעת הגיל
בתהליך להשתנות יותר נוטים אספקטים אלו לשאלה אמפירית מתייחסים
שמנבאה ,Tirandis של התיאוריה תוצג זה בפרק ומדוע. התרבותי, השינוי

לא. ואלו תרבותי שינוי יעברו אספקטים אלו
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וכיוונם תרבותי שינוי שיעברו הממדים לניבוי תיאוריה :Tirandis 6.2.1
בממדי הן רבממדי, כתהליך התרבותי השינוי את רואה (1986) Tirandis
בכל להשתנות, שיכולים שונים ממדים קיימים השינוי. בכיווני והן השינוי

שונים. בכיוונים שינוי ייתכן ממד

לבין תפקיד, ותפישות התנהגות כוונות התנהגויות, בין מבחין Tirandis
ממד. בכל כיוונים שלושה בין גם מבחין הוא וסטריאוטיפים. ערכים עמדות,
נעים א' קבוצה אנשי  (accomodation) אקומודציה כדלקמן: הס הכיוונים
קבוצה אנשי  (overshooting) הפרזה בי. קבוצה של הממוצע שהוא יעד אל
ethnic) אתני אישוש ב'. קבוצה של לממוצע מעל שהוא יעד אל נעים אי
ואפילו ב', לקבוצה הפוך בכיוון נעים אי קבוצה אנשי  (affirmation

.(11 תרשים (ראה המקורית עמדתם את מקצינים

Tirandis) תרבותי שינוי של בממדים לשינוי אפשריות צורות :11 תרשים
(1986

אקומודציה או₪ש
אתני

הפרזה | ■

י ! י
ו ו

ו ו

Ifj /
y*1nn ^1nn
תךבןת תרבות

A B

מרכיביו ממד. בכל השינוי כיווני את המנבא משתנה מציג Tirandis בנוסף,
לעין בולט הוא בה והמידה המוצא, בתרבות הממד של חשיבותו שניים: הם
חשובים פחות שהאלמנטים ככל הקולטת. הקבוצה בני עם באינטראקציה
כאשר אקומודציה. שתחול הסיכוי גדל לעין, יותר ובולטים המוצא, בתרבות
לדוגמה), המשפחה, (בתוך פרטיים אך המוצא, בתרבות חשובים האלמנטים

אתני. אישוש ייתכן
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וגס התנהגות כוונות התנהגויות, כגון: לעין גלויים אלמנטים מכאן,
אחרים שינוי לכיווני מאשר לאקומודציה יותר קשורים תפקיד תפישות
שהם וסטריאוטיפים, ערכים עמדות, לכך, בניגוד .(behavioral intentions)
כמוכן, אתני. לאישוש יותר קשורים יותר, וסמויים פנימיים אלמנטים
שהנבדק ככל זמן: לאורך מתעצמים הממדים של השינוי בכיווני ההבדלים
כיוון את לראות האפשרות תגבר החדשה, בחברה יותר רב זמן שוהה

השינוי.

התיאוריה ניבויי של אמפירית בחינה 6.2.2
Tirandis של במחקר התיאוריה. של הניבוי יכולת את בדקו מחקרים שני
השהות משך בין הקשר נבדק בארצותהברית, היספאנים עלחייליצי (1986)
אמריקאית תקשורת וצריכת הלאהיספאנים החברים כמות בארצותהברית,
המקרים ברוב ממד. בכל השינוי כיווני לבין לשני) אחד שקשורים (מדדים
חלה התנהגות בכוונת אקומודציה; חלה תפקיד שבתפישות נמצא,
שינוי לרוב, חל, בסטריאוטיפים זאת, לעומת הפרזה. גם אבל אקומודציה,
של בתיאוריה תמכו המחקר ממצאי אחרות, במלים אתני. אישוש של בכיוון
יותר התחברו יותר, רב זמן בארצותהברית שהו שהנבדקים ככל :Tirandis
לאמריקאים התקרבו כך אמריקאית, תקשורת יותר וצרכו המקום, בני אל
הסטריאוטיפים את שינו לא אבל ההתנהגות, וכוונות התפקיד בתפישות

שלהם.

השאלה על שונות. קליטה אסטרטגיות בין מבחין אינו Tirandis זאת, עם
קהילתיות) דותרבותיות, (הסתגרות, הקליטה אסטרטגיות בין הקשר מה
אסטרטגיית לפי ישתנה הדפוס כי שניענה ייתכן שנוצר, הדפוס לבין
אסטרטגיית עם נבדקים כי עולה, 11 מתרשים הנבדק. של הקליטה
בממדים גס אקומודציה של בדפוס לפעול ייטואולי היטמעות של הקליטה
מהגרים זאת, לעומת לעין. בולטים פחות ואשר הפרטי לתחום השייכים
גס אתני אישוש של דפוס לפי יפעלו בדלנית קליטה אסטרטגיית בעלי

שלהם. המוצא בתרבות השוליים לעין, בולטים בממדים

שלו והבולטות הממד של התרבותית חשיבותו בין לקשר נוספת תמיכה
קבוצות שלוש הישוו החוקרים . (Rosenthal <kBell 1989) של ממחקרם עולה
שחיים ויוונים באוסטרליה יוונים מהגרים אוסטרלים, וילדים: הורים של

תפקיד. ותפישות ערכים היו נבדקו אשר השינוי ממדי ביוון.
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ממד לעומת  ההתנהגות שבממד נצפה ,Tirandis של התיאוריה לפי
אפילו ייתכן אקומודציה, של דפוס יותר ינקטו היוונים המהגרים  הערכים
הנחה מתוך המשפחה לחיי שקשורים ערכים בחרו החוקרים אתני. באישוש
פחות ייטו ולפיכך החיים, של פרטיים יותר צדדים משקפים הם כי
ההורים, מקרב .Tirandis של ההשערות את איששו הממצאיםאכן להשתנות.
מאשר ארצם לבני שלהם בערכים קרובים יותר היו היוונים המהגרים
אולי אלא אקומודציה, חלה לא הערכים בתחום קרי, אוסטרלים. להורים
את המאפיינות להתנהגויות התקרבות חלה זאת, לעומת אתני. אישוש
חלה ההתנהגויות בתחום דהיינו, הקולטת. האוסטרלית התרבות

אקומודציה.

הוריהם של לאלו המהגרים היוונים הילדים ערכי בין הפער כי נמצא, כמוכן
אולם, הוריהם. של לאלו האוסטרלים הילדים ערכי בין הפער מן יותר גדול
גילם בני ילדים של לערכים דומים היו היוונים המהגרים ילדי של הערכים
של ההשערה נתמכת שוב האוסטרלים. גילם בני של לאלו מאשר יותר ביוון
הדור בני בקרב גם הערכים בנושא אקומודציה חלה לא לפיה Tirandis
של לאלו המהגרים הילדים של הערכים בין שהפער לציין יש זאת, עם השני.

גדול. היה לא הוריהם

המהגרים לקבוצת הייחודיים המאפיינים של תרומתם בין להבחין קשה
Tirandis עלידי המוצעים המשתנים של תרומתם לבין במחקר שנבחנה
לא אבל בהתנהגויות (התקרבות שמתקבל התרבותי השינוי דפוס להסבר
שנחקרה שהקבוצה מכך, נובע בערכים השינוי שחוסר ייתכן, בערכים).
אותם הביאה אשר וקולקטיביסטית מסורתית תרבות בעלי כפריים כללה
דפוס על השפיעה ומכאן, אחרת, ולא כזו קליטה אסטרטגיית לבחור
לעומת  היוונים המהגרים של שנטייתם אפשר המתקבל. השינויים
ביניהם רב תרבותי מרחק וכן קהילתם, בתוך להסתגר  האחרות הקבוצות
על השפיעו ביניהם, התקשורת על המקשה המקומיים, האוסטרלים לבין

השינויים. דפוס

בדקה ולכיוונם, השינוי לממדי התייחסות כלל שלא מוקדם, במחקר
מידת לבין ילדים של התרבותית ההזדהות בין הקשר את (1984) Rosenthal
כללה המחקר אוכלוסיית מדווחים. הם שעליו ההורים עם הקונפליקט
אוסטרלים. של וקבוצה באוסטרליה ואיטלקים יוונים מהגרים של קבוצה
ילדים בקרב ביןדוריים קונפליקטים יותר שיהיו הניחה, Rosenthal
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האוסטרלית התרבות עם וגס מוצאם תרבות עם שם שמזדהים
ערכים מערכות בשתי מחזיק הילד שבו כתוצאהממצב זאת, (דותרבותיות).

ומתנגשות. מנוגדות

קונפליקט יותר קייס מהגרים שבמשפחות כללי, באופן נמצא, במחקר
דפוס בין חדמשמעי קשר נמצא לא האוסטרלים. במשפחות מאשר ביןדורי
ילדים בקרב שדווקא נמצא, הקונפליקטים. כמות לבין הילד של ההזדהות
יותר קיימים (היטמעותיים) האוסטרלית התרבות עם רק המזדהים

הילדים שבמשפחות להשערה, בניגוד זאת, ביןדורייס. קונפליקטים
ביןדורייס. קונפליקטים יותר יהיו הדותרבותיים

ערכים מערכות משתי נובע אינו שהקונפליקט מכך, מסיקה החוקרת
מזו שונה חדשה תרבות אימץ אשר הילד, של שערכיו מכך אלא מתחרות,
שכאשר ייתכן, המחקר תוצאות לפי הוריו. לערכי מנוגדים הוריו, של
יותר משמעותי שינוי מתרחש היטמעותית קליטה באסטרטגיית משתמשים
התרבות עם המזדהים מהגרים ילדים אותם אצל מתבטא שזה (כפי בערכים
בערכים השינוי עומק בדבר החוקרת של מסקנתה זאת, עם האוסטרלית).
בלבד. השערה בגדר היא האוסטרלית התרבות עם שם המזדהים ילדים אצל
שנמדדו הקונפליקט שמוקדי משוס בהשערתה, שיתמוך דבר בנתונים אין

ההתנהגותית. ברמה בעיקר, היו,

ברמות שההבדלים הוא, החוקרת שהציעה לממצאים חילופי הסבר
נובע האוסטרלים לבין המהגרים קבוצות שתי בין הביןדורי הקונפליקט
סובלניות והאיטלקית היוונית התרבויות ספציפיים. תרבותיים ממאפיינים
מאשר יותר הילדים, של ותוקפנות זעם ביטויי כולל רגשות, לביטויי
הביןדורי הקונפליקט אלה שבתרבויות אפשר לפיכך, האוסטרלית. התרבות

האוסטרלית. בתרבות מאשר יותר חזק חיצוני ביטוי מקבל

בשתי נמוכות במונחיםמוחלטים, הביןדוריים, הקונפליקטים רמות כללית,
הקבוצות.

סיכום 6.2.3
אספקטים אלו לנבא מסוימת במידה ניתן לפיה  Tirandis של התיאוריה
תמיכה מקבלת  התרבותי השינוי בתהליך לשינוי מועדים תרבותיים

אחדות. חולשות לתיאוריה זאת, עם מסוימת.
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השינוי. כיווני על להשפיע יכולים אשר גורמים מציעה היא אין ראשית,
האספקטים את לשנות בנכונות ביןתרבותייס הבדלים ייתכנו למשל,
של ומהחשיבות מהבולטות הנובעת ההשפעה על תעלה שהשפעתם השונים,
דפוס על תשפיע הקליטה שאסטרטגיית גם, אפשר עצמם. האספקטים
מסוים אינטגרציה דפוס בעלי שמהגרים ייתכן לפיכך, התרבותי. השינוי
התנהגויות רק ולא שלהם הערכים את לשנות מאחרים, יותר ייטו,

חיצוניות.

ואיטלקים יוונים מהגרים על רק נבדקה שהתיאוריה היא נוספת חולשה
העובדה, אחרות. אוכלוסיות על להכלילה ניתן לא כן ועל באוסטרליה,
האפשרות את מעלה פלורליסטית, היא הקליטה פילוסופיית שבאוסטרליה
אפשר זאת, לעומת ערכיהם. את לשנות המהגרים על גדול לחץ שאין
המהגרים יעברו תרבותי, לשינוי גדול יותר לחץ המפעילה אחרת, שבתרבות
שקבוצות אפשר כאמור, המהגרים, למאפייני אשר ערכים. של שינוי גם
ובחוסר קולקטיביסטייס בערכים מאופיינות הכפר, מן שמוצאם המהגרים,
יכולים המהגרים וקבוצת הקולטת החברה מאפייני שינויים. לעבור נכונות

.Rosenthal £ Bell ושל Tirandis של לממצאים חלופי הסבר להוות

האובייטסיבית ההסתגלות השפעות 6.3
אובייקטיבית הסתגלות של הגדרה 6.3.1

של והתפקודי האובייקטיבי המצב היא להגדרתנו אובייקטיבית הסתגלות
בתחומים: התפקוד רמת לפי נמדדת והיא הקולטת, בחברה המהגר
כולל רבממדי, הוא המשתנה הפנאי. ושעות משפחה כלכלה, תעסוקה,
לשאר בדומה תלוי בלתי וגם תלוי יהיה שהמשתנה אפשר שונים. אספקטים
והגורמים תלוי, כמשתנה האובייקטיבית ההסתגלות זה. בחלק המשתנים
ופחות וסוציולוגיה, כלכלה בתחומים כלל בדרך נבחנים עליה, המשפיעים

בפסיכולוגיה.

דפוס כגון: שונים, גורמים של תוצר להיות יכולה אובייקטיבית הסתגלות
יותר מצליחים היטמעות שעוברים שמהגרים (ייתכן התרבותי השינוי
בחיי ויותר בעבודה פחות מצליחים קהילתיים מהגרים ואילו בעבודה,
השכלה, או כספיים (משאבים שונים קדסהגירתיים משתנים או קהילה),
בארץ חייו של האובייקטיביים באספקטים יותר להצליח למהגר המאפשרים
מגורמים גס מושפעת להיות יכולה האובייקטיבית ההסתגלות החדשה).
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מפנה פלורליסטית (חברה החדשה החברה של הקליטה פילוסופיית כוספים:
פלורליסטית), לא חברה מאשר יותר, מוגדרים לתפקידים הקבוצה את
עמדות דמוגרפיים, מאפיינים משאב), או (נטל המהגר של החברתית הרשת
עם (אנשים אישיות ומשתני (קבלה/אפליה) כלפיו הקולטת החברה בני
מהר). יותר עבודה ימצאו אולי וביןתרבותיים ביןאישייס כישורים
שמביא מערכים גס מושפעת להיות יכולה האובייקטיבית ההסתגלות
השבעים שנות שעולי מעלה, (3.3.3 (פרק Horowitz של מחקרה המהגר:
לערכי הודות הכלכליתעסוקתי בתחום בארץ הצליחו מבריתהמועצות
במצב גם תלויה האובייקטיבית ההסתגלות אחרון, באו. שאיתם העבודה
מוסדי סיוע (אבטלה, הקולטת החברה של הקליטה ובתנאי הכלכלי

וכד'). למהגרים

על המהגר של האובייקטיבית ההסתגלות השפעת את לבחון ניתך בנוסף,
מהגרים, האם למשל: התרבותי. השינוי דפוס ועל הסובייקטיבית הסתגלותו
ותעסוקה, דיור עבודה, של במונחים יותר מוצלחת האובייקטיבית שקליטתם
מצליחים שאינם המהגרים של מאלה שונים תרבותי שינוי דפוסי עוברים
הכרחי תנאי היא ותעסוקתית כלכלית הצלחה האם או אלה? בתחומים

החדשה? בארץ מהחיים לשביעותרצון

תרבותי? לשינוי הכרחי תנאי היא אובייקטיבית הסתגלות האם 6.3.2
היא ותעסוקה דיור עבודה, בתחומים שהצלחה טוען, (1968) Richardson
החדשה החברה עם ההזדהות לשלב למעבר מספיק, לא אך הכרחי, תנאי
שלא לכך רומזים אחרים חוקרים זאת, לעומת בה. מוחלטת ולהיטמעות
דפוס לבין המהגר של הכלכליתתעסוקתית ההצלחה בין קשר להיות צריך
שמהגרים מצאו למשל, ,(l974)G0ldlust <cf Richmond שלו. התרבותי השינוי
אבל וכלכלית, תעסוקתית מבחינה מאוד הצליחו בקנדה גבוהה השכלה בעלי
השינוי דפוס ואת קנדה עם שלהם ההזדהות את ניבאה תמיד לא זו הצלחה

שלהם. התרבותי

בין קשר להיות צריך לא (1982) Hastings, cielland and Danielson לפי גם
(הסתגרות, תרבותי שינוי של אסטרטגיות וכלכליתלבין תעסוקתית הצלחה
כלכלית להסתגלות בהצלחה להגיע וניתן והיטמעות), קהילתיות

מהאסטרטגיות. אחת כל באמצעות ותעסוקתית
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להסתגלות אובייקטיבית הסתגלות בין הקשר על אמפיריים מחקרים 6.3.3
סובייקטיבית

אובייקטיבית הסתגלות בין הקשר את ישירות בדקו בלבד מעטים מחקרים
השבעים שנות שעולי שלמרות ,^^^^ Horowitz סובייקטיבית. להסתגלות
נשארו, הס וכלכלית, תעסוקתית מבחינה בארץ הצליחו מבריתהמועצות

עצמם. משל קבוצות בתוך סגורים רבה, במידה

תחושת לבין אובייקטיבית הסתגלות בין הקשר נבדק מהמחקרים בחלק
בארץ ומהחיים חייו של שונים מאספקטים המהגר של שביעותהרצון
תחומים בין הדוק לקשר לצפות ניתן המושגית הקרבה בגלל בכלל. החדשה

פשוטים. אינם הקשרים אולם אלה,

של האובייקטיבית ההסתגלות בין הקשר את בדקו (1984) Scott 8c Stumpf
לבין שונים) בתחומים לתפקיד שותפיו עלידי מוערכת שהיא (כפי המהגר
וכלל באוסטרליה נערך המחקר תחומים. בתשעה הסובייקטיבית הסתגלותו
נמצאה ראשית, הבאים: הממצאים עלו מהמחקר ארצות. מחמש מהגרים
הסובייקטיבית. ההסתגלות של השונים התחומים בין פנימית עקביות

המהגר. של הכללית הרווחה תחושת לבין בינם חיובי מיתאם נמצא כמוכן,
הסתגלותו את החיצוניות ההערכות בין עקביות פחות נמצאה זאת, לעומת
ההסתגלות תחומי בין למדי נמוכים מיתאמים נמצאו האובייקטיבית.
כמוכן, המקבילים. הסובייקטיבית ההסתגלות תחומי לבין האובייקטיבית
לבין הנבדק בעיני מסוים תחום של החשיבות מידת בין קשר נמצא לא
בין בכלל, אם בלבד, נמוכים ומיתאמיס בו, שלו האובייקטיבית ההצלחה
הנבדק. בעיני התחום של החשיבות מהתחוםלבין הנבדק של שביעותהרצון
לבין השונים ההסתגלות תחומי בין הקשר על החוקרים דיווחו לא בנוסף,
ותחושת הזדהות או עזיבה, כוונות בכלל, מהחיים שביעותרצון של מדד
צורך יש אלא כללי, כמושג בהסתגלותאובייקטיבית לדון קשה לכן, שייכות.

בנפרד. תחום כל לבחון

הצלחה בין הקשר את יותר ישירה בצורה בישראל בדק (1983) Krau
של שלבים בשני מבחין החוקר כללית. שביעותרצון לבין מקצועית
אינו העולה המכין בשלב מעשי. ושלב מכין שלב  המקצועית ההשתלבות
וכדי. רענון קורסי לומד מקצועית, הסבה עושה אלא בפועל, עדיין עובד

העבודה. לשוק נכנס כבר או להיכנס מנסה העולה המעשי בשלב
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שביעות לבין בקורסים ההצלחה בין קשר אין המכין בשלב כי מצא, Krau
המקצועיים בקורסים ההצלחה לא המכין בשלב העולה. של כללית רצון
שלו. הרוחני הסיפוק אלא העולה, של הכללית שביעותהרצון על משפיעה
בין יותר חזק קשר יש בפועל, בעבודה מתבסס העולה כאשר המעשי, בשלב
שביעותהרצון לבין שלו האובייקטיבית) (ההסתגלות המקצועית ההצלחה

שלו. הכללית

בדימוי גם מותנה כללית שביעותרצון לבין מקצועית הצלחה בין הקשר
שנכשלו נמוך עצמי דימוי בעלי נבדקים המכין, בשלב הנבדק. של העצמי
זאת, לעומת יותר. נמוכה כללית שביעותרצון על מדווחים אינם בקורס
שביעותרצון על מדווחים בקורס שנכשלים גבוה עצמי דימוי בעלי נבדקים
בעלי הפוך: הוא הדפוס המעשי בשלב בארץ. מהחיים יותר נמוכה כללית
שביעותרצון על מדווחים אינם בעבודה שנכשלים הגבוה העצמי הדימוי

יותר. נמוכה

להסתגלות אובייקטיבית הסתגלות בין הקשר כי מראים, אלה ממצאים
בו השלב כגון: נוספים מגורמים מושפע הקשר ישיר. אינו סובייקטיבית

שלו. העצמי הדימוי וכן החדשה בארץ קליטתו בתהליך המהגר נמצא

סיכום 6.3.4
למרות פשוט, אינו הסתגלותאובייקטיביתלסובייקטיבית בין הקשר כאמור,
סובייקטיבית הסתגלות לשפוט ואין רבממדי, קשר זהו ראשית, כך. שנדמה
עלידי מתווך שהקשר נראה שנית, תעסוקתית. או חומרית הצלחה לפי רק
מתווכים משתנים המהגר. של העצמי הדימוי למשל, שונים, משתנים
של שונים לאספקטים מעניק שהמהגר החשיבות מידת הס: נוספים
בוותק. בהתחשב בפרט הקולטת, בארץ מהחיים שלו הציפיות הסתגלות,
בשלבי המהגר לדעת הצפויות דיור, בעיות או כלכליות שבעיות ייתכן, כך,

הכללית. שביעותרצונו על תשפענה לא הראשונים, קליטתו

רדחק הגירה 6.4
דחק לבין הסתגלות בין הקשר הגדרת 6.4.1

נגעו העיקריות השאלות שינוי. של כתהליך הומשגה ההגירה זו בסקירה
התייחסנו השינויים. דפוס על המשפיעים וגורמים צורתו השינוי, לממדי
התרבותי בשינוי והסתגלות. תרבותי שינוי כלליים: תחומים בשני לשינויים
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עמדות, שייכות, הזדהות, פסיכולוגייםחברתיים: ממדים בעיקר ככללו
וכולי. החדשה, החברה כלפי עמדות זהות, תפיסות ערכים, התנהגות,

ההסתגלות מושג דרך בעיקר, נבחנו, השינוי של האמוציונליים הממדים
בארץ החיים של שונים מתחומים כשביעותרצון הוגדר אשר הסובייקטיבית,

בכלל. החדשה, ומהארץ החדשה

הסתגלות של חיוביים אספקטים בין מבחין (1991) קוריאט ספרות, בסקירת
אופרטיבי כתפקוד נמדדת ההסתגלות כאשר שליליים. אספקטים לבין
של אחרים וביטויים נפש מחלות  שלה השליליים המדדים יותר מודגשים
תחושות לפי נמדדת ההסתגלות כאשר אבטלה. כגון: איהסתגלות
מידת דהיינו, הסתגלות, של חיוביים מדדים על דגש מושם סובייקטיביות,

החדש. מהמצב שביעותרצון

המהגר של שביעותהרצון דרך בעיקר ההסתגלות למושג התייחסנו כה עד
בכלל. השינוי ומן החדשה, בארץ חיים של שונים מתחומים

. (stress) הדחק מושג באמצעות מוסבר ההגירה תהליך השנייה, הגישה לפי
נתפסת וההסתגלות ,(stressor) דוחק כמאורע נתפסת ההגירה זו, גישה לפי
של ביטויים בודקים זו גישה הנוקטים החוקרים דחק. עם כהתמודדות

סימפטומים נפשית, מצוקה התאבדויות, נפש, מחלות כגון: איהסתגלות,
ועוד. סומטיים

היא לכשעצמה, ההגירה, האם האחת, עיקריות: שאלות שתי יוצגו זה בפרק
בין הקשר נבדק שבהם מחקרים, עונים זו שאלה על דחק. מעורר מאורע
וכלה מלחץדם החל הסתגלות, של שליליים אינדיקטורים לבין הגירה
שונים חוקרים לדחק. מביא בהגירה מה היא, השנייה השאלה בהתאבדויות.
ההסברים את אמפירית לבחון ניסיון ונעשה זו, שאלה על לענות ניסו

השונים.

דחק? מעורר מאורע היא הגירה האם 6.4.2
דחק של אינדיקטורים מהגרים אצל קיימים האם בדקו, שונים חוקרים
שבארצות מצא, (1981) Stack אחרות. אוכלוסיות בקרב מאשר יותר רבים
של יותר גבוה שיעור גס קיים מהגרים, של יותר גבוה שיעור יש שבהן
מאלה שונות מתועשות, מדינות 18 של במדגם זאת, לעומת התאבדויות.
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מספר לבין ההתאבדות שיעורי בין קשר נמצא לא ,Stack של שבמדגס
.(Lester 1989) מדינה באותה המהגרים

אשפוז, שיעורי על מחקרים מחקרים: של סוגים שלושה סקר (1987) Creed
הדחק גורמי את שמתארים ומחקרים דחק, שמודדים קהילתיים סקרים
שבהם רבים במחקרים כי מציין הוא המהגר. בפני שניצבים החברתיים
גבוה היה מהגרים קבוצות בקרב האשפוז שיעור אשפוז, בשיעורי השתמשו
זאת, עם הקולטת. הארץ באוכלוסיית מאשר וגם המוצא באוכלוסיית מאשר
הפועלים ברירה מגורמי נובעת האשפוז בשיעור העלייה האס ברור, לא
אינן בנושא העדויות מכך, יתרה עצמו. מהתהליך או ההגירה בתהליך

לוקים אלה מחקרים הבדלים. נמצאו לא אחדים ובמחקרים חדמשמעיות,
את משקפים אינם ולפיכך לטיפול, פנייה דפוסי על מסתמכים שהם בכך,

באוכלוסייה. הקיים האמיתי הבעיות שיעור

מהגרים קבוצות בקרב דחק גורמי של נוכחותם את בודקים אחרים מחקרים
מקבוצה שונים אלה ממחקרים ממצאים הקהילה. לשאר בהשוואה שונות,
בטוחים, בקשרים חוסר צפיפות, הם: שמשפיעים הגורמים לאחרת. אחת
דחק המייצרים הגורמים זאת, עם ובידוד. אפליה עבודה, במציאת קשיים

כולה. הקהילה על המשפיעים לגורמים דומים מהגרים אצל

לגבי עצמם המהגרים של בדירוגים משתמשים מחקרים של שלישי סוג
קבוצות אצל שונות תוצאות מתקבלות ההגירה. שדורשת ההסתגלות מידת
המאורעות ברשימת ההגירה מאורע את כוללים כאשר למיניהן. מהגרים
במקום ההגירה את מדרגים בארצותהברית קובניים מהגרים המדורגים,
אמריקאיים מהגרים לעומתם, ולגירושין. למוות הקשור דחק אחרי הרביעי,
מהעבודה, לפיטורין במקביל התשיעי, במקום ההגירה את דירגו בישראל
דירוג בין מיתאם נמצא שלא לציין, מעניין לגמלאות. פרישה או לצבא גיוס
אליה: שמתלווים המאורעות דירוג לבין ההגירה שמעוררת הדחק מידת
בין קשר נמצא לא כמוכן, החיים. תנאי ושינוי מחברים ניתוק עבודה, עזיבת

החדשה. לארץ ההסתגלות לבין ההגירה דירוג

הקשור הדחק של המדוייק אופיו מהו ברור שלא טוען Creed בסיכום,
המתלווים הדחק לגורמי או מיוחד באופן להגירה קשור הוא האם להגירה:
בהתאם ספציפית, או, הגירה של מקרה בכל מופיע הוא האם אליה?
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למשמעות קשור להגירה המתלווה שהדחק מסיק Creed כמוכן, לנסיבות.
ספציפיים. אובייקטיביים לגורמים מאשר יותר הפרט עבור המאורע

עלייה נמצאה רבים שבמרוקרים שאף מציינים, (1986) Kuo 8c Tsai גם
הגירה בין קשר נמצא לא אחרים במחקרים ההגירה, לאחר האשפוז בשיעורי
של יותר נמוכים שיעורים מצאו אף אחדים חוקרים אשפוז. שיעורי לבין
המקומית. האוכלוסייה בקרב מאשר שונות מהגרים קבוצות בקרב אשפוז

חדמשמעית אמפירית תמיכה שאין לראות, ניתן הספרות סקירות משתי
החוקרים שני של מסקנתם דחק. מעורר מאורע היא עצמה שההגירה לכך
המייחדים הגורמים את לבחון צורך שיש היא, להגירה דחק בין לקשר באשר
מאורע את מפרשים הם בה הדרך את לבדוק יש מהגרים. אוכלוסיית כל
המהגרים כיצד כמוכן, אליה. המתלווים השינויים את ולראות ההגירה,
מנגנוני את מעריכים הם וכיצד בהגירה, הכרוכים השינויים את מפרשים

לרשותם. העומדים ההתמודדות

לדחק? גורם בהגירה מה 6.4.3
רזשרנרת הגישות (א)

,Eisenstadt בהגירה. לדחק שונים גורמים צויינו הסקירה של הראשון בחלק
שדה בתוך לפעול מהצורך נוצר ההגירה במהלך שהדחק טוען, למשל,
המהגר של החברתיים החיים ומהצטמצמות מוכר ובלתי חדש חברתי

בם. ומעורבותו

מביא ההגירה שתהליך טוענים, 0984) Girnberg £ Girnberg זאת, לעומת
להידמות הרצון בין הקונפליקט כגון: דחק, המייצרות חרדות של למגוון

המוצא. זהות על לשמור הרצון לבין החדשה החברה לאנשי

בזהות בבעיות להגירה המתלווה הדחק את תולה (1989) Zaharna גם
מסוגל אינו הפרט תרבותי, מעבר של במצב לטענתו, המהגר. של העצמית
יכול אינו שהמהגר מכך, נובע הדבר ועקבית. ברורה עצמית זהות על לשמור
מוכר. אינו שהאחר מכיוון האחר, באמצעות העצמית זהותו את לאשש

העצמית זהותו אישור לשם בהתנהגותו להסתייע יכול אינו הוא כמוכן,
נוצר מהן. ציפיותיו על עונות אינן החדשה בתרבות שהתנהגויותיו משום
מעניק המהגר החדשה, התרבות עם מהמפגש כתוצאה שבו, קסמים, מעגל
בתורן, ואלה, מעניקה, שהחברה לאו מנוגדות משמעויות להתנהגות
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את מקטינות הן בבד, בד אולם, העצמית. זהותו באישור הצורך את מגבירות
זהות, ומשבר פנימי בלבול של מצב יוצרים אלה כל זאת. לעשות יכולתו

לדחק. המביאים

ליצור העלולים ההגירה בתהליך גורמים של סדרה סוקרת (1979) Shuval
את המהגר בהגדרת תלויה בפועל דחק שהיווצרות מדגישה, היא דחק.

מצבו.

גורמי של שונים לסוגים לחשיפה גורם "מהגר" הסטטוס עצם לטענתה,
ובהם: דחק,

תעסוקתיות בקבוצות לעתים מרוכזים המהגרים מהגרים: של ריכוזים
על המהגרים את מבליטים אלה ריכוזים מוגדרים. גיאוגרפיים ובאזורים
המהגרים בקרב וקיפוח אפליה לתחושת אחד, מצד וגורמים, סביבתם, רקע
ולתמיכה חיובית קבוצתית זהות ליצירת שני, ומצד ללחץ), (הקשורה

חברתית.
לשנאת להביא עלולים מהגרים ריכוזי המהגרים: כלפי חברתיות עמדות
כגורם לשמש שעלול מצב הקולטת, החברה בני מצד סובלנות ולחוסר זרים
להקטין עשויות מהגרים כלפי חיוביות חברתיות עמדות זאת, לעומת דחק.

הדחק. את
להיות המהגרים נוטים ההגירה שלאחר הראשונים בשלבים חברתי: כוח
חברתי כוח בעלי שהיו למהגרים אשר הקולטת. בחברה והשפעה כוח חסרי
יכול אשר דחק, גורם עבורם להוות עלול החברתי הכוח חוסר ההגירה, לפני

פוליטי. בארגון חברות באמצעות פתרונו את למצוא
בתוך הכוחות מאזן בשינוי כרוכה ההגירה כלל, בדרך משפחתי: כוח
עלולים ההגירה, לפני במשפחתם כוח בעלי שהיו המשפחה, חברי המשפחה.
עלול המשפחתי הכוח חוסר בעקבותיה. במשפחה כוח מחוסרי עצמם למצוא

דחק. גורס עבורם להוות
הגירתם, לאחר הראשונה בתקופה לקשיים מוכנים מהגרים שינוי: חוסר
חוסר מדי, כאיטי השיפור נתפס אם ישתפר. שהמצב ותקווה, ציפיה מתוך

דחק. גורס יהווה השינוי
ונורמות ערכים מערכות עם העימות, או המפגש, נורמטיביים: הבדלים
כמשתנה הציפיות את מציינת Shuval דחק. כגורם להיתפס יכול שונות
החברה על וידע ציפיות חדשים. וערכים לנורמות המהגר תגובת את המתווך
והערכים הנורמות עם במפגש הכרוך הדחק את למתן נוטים החדשה

החדשים.
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מהגרים, חברת היא החברה שאם מציינת, Shuval האוכלוסייה: הרכב
מועט יהיה להגירה שיתלווה הדחק שונות, אתניות מקבוצות המורכבת
גובר המהגר, של השוני יותר בולט שבה הומוגנית בחברה אולם, יותר.

הדחק.

השתות הגישות של אמפירית בחינה (ב)
לבין ההגירה בין הקשר את המתארות גישות ארבע מציג (1976) Wen Kuo
גורם ההגירה בתהליך מה להסביר מנסות ואשר המהגר, של הנפשי מצבו
הוא החדשה לחברה המעבר שתהליך מניחות, התיאוריות ארבע לדחק.
אחרים, דחק בגורמי מבחינה תיאוריה כל אולם, בדחק. המלווה תהליך

כדלקמן:
גם אלא מהמולדת, פיזי ניתוק רק אין בהגירה זו, גישה לפי חברתי: בידוד
נאלץ המהגר חברתיות. ורשתות חברתיים תפקידים של ממערכת הינתקות
תהליך קטנות. חברתיות לרשתות ולהצטרף וחברתיים אישיים קשרים לנתק
עצמית והערכה דהסוציאליזציה בידוד, ניכור, לחוש למהגרים גורס זה
החדשה החברה עם ותקשורת מגע ביצירת הקושי התיאוריה, לפי נמוכה.

המהגר. אצל לדחק שגורם הוא
עם מהמפגש נובע למהגר הנגרם הדחק התיאוריה, לפי התרבות: הלם
הגורמים וערפול, איודאות יוצר השונה עם המפגש החדשה. התרבות
אימכוונות של מצב זהו וחרדות. פחדים עצבנות, ישע, חוסר לתחושת

כבד. בדחק שמלווה
באמצעות לממש מבקש שהוא שאיפות יש מהגר לכל המטרות: השגת מתח
הדחק. את יוצר אשר בפועל, הישגים לבין השאיפות בין פער קיים ההגירה.
בנסיונם יותר רב ממתח יסבלו גבוהות מטרות לעצמם שמציבים מהגרים

המטרות. את להשיג
התרבות של ערכים מאמצים המהגרים זו, תיאוריה לפי ערכי: קונפליקט
ערכים לבין פוחת, שערכם הישנים, הערכים בין קונפליקט נוצר החדשה.
לתהליך המתלווה דחק נוצר מהקונפליקט כתוצאה מתחרים. חדשים
הדחק. גובר כך יותר רבה שההיטמעות ככל זו, תיאוריה לפי ההיטמעות.

הניבוי יכולת את ובדק ההשערות, ארבע של אופרציונליזציה עשה Wen Kuo
הבידוד בארצותהברית. סינים של מדגם בקרב הפסיכולוגי הלחץ את שלהן
ולפי וחברים, קרובים שכנים, עם האינטראקציה תדירות לפי נמדד החברתי

קהילתיים. בארגונים החברות
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שהמהגר שככל הנחה, מתוך החדשה, בארץ הוותק לפי נמדד התרבות הלם
תרבות. מהלם לסבול יותר נוטה הוא כך החדשה, בארץ זמן פחות שוהה

הרצוי המצב בין הפער את שמדד שאלון עלידי נבדקה המטרות השגת
החיים. של תחומים במספר המצוי למצב המהגר) (בעיני

המהגר מחזיק שבהם הערכים בין הדמיון מידת לפי נמדד התרבותי השינוי
האמריקאית. בתרבות הדומיננטיים הערכים לבין

הלחץ מידת את מנבאים תרבות והלם החברתי הבידוד כי מצא, החוקר
עם המטרות. השגת ומתח החברתי השינוי מאשר יותר טוב המהגר שחווה
בחברה אחת מהגרים קהילת על נערך הזה המחקר כי לציין, יש זאת,
אחרות. אוכלוסיות על הממצאים הכללת על המקשה דבר אחת, מארחת

טיכום 6.5
הפוטנציאל שלמרות בעיקר, מלמדים ובדחק בהגירה העוסקים המחקרים
לדחק הגירה בין הקשר דוחק, מאורע להיות ההגירה בסיטואציית הטמון
למצוא היה ניתן לא שהוצגו, הספרות סקירות בשתי ודאי. תמיד אינו
מעורר מאורע היא כשלעצמה שההגירה לכך חדמשמעית אמפירית תמיכה
שנותן הפירוש את המדגישות העכשוויות, התיאוריות הגישות בעקבות דחק.
(ראה, לרשותו העומדים ההתמודדות ולמשאבי השונים למאורעים הפרט
הספציפיים הגורמים את לבחון ראוי ,(Lazarus £ Folkman 1984 למשל
מאורע את מפרשים חבריה בה הדרך את מהגרים, אוכלוסיית כל המייחדים
המהגרים אותם מפרשים כיצד אליה, המתלווים השינויים את ההגירה,

לרשותם. העומדים ההתמודדות מנגנוני את מעריכים הם וכיצד
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כללי דיון :1 חלק .7

כלליות הערות יובאו הראשון בחלק אחדים. מחלקים מורכב הסיכום פרק
שתיים תידונה השני בחלק ומגבלותיו. ההגירה בתחום הידע מצב לגבי
במהלך שינוי שעוברים האספקטים מהם במבוא: שהוצגו היסוד משאלות
ויאורגנו יסוכמו שבו כללי, מודל יובא אחרון, השינויים. אופי ומהו ההגירה

ביניהם. היחסים וכן אלו שינויים על המשפיעים שנסקרו הגורמים

ההגירה בתחת! הי7ע מצב 7.1
ברמה חוקרים ואמפיריים. תיאורטיים סוגים: משני מחקרים הוצגו בסקירה
ולכוון למחקר, והשערות המשגות הגדרות, לספק אמורים התיאורטית
ברמה חוקרים לצפות. צורך יש בהם בתופעה אלמנטים לאותם אותנו
החברתית, הפסיכולוגיה בתחום האלמנטים. את לבחון אמורים האמפירית

מאוד. מוגבל ההגירה חקר הרמות, בשתי

רק אינו הבלבול הבסיסיים. במושגים בלבול עדיין קייס התיאורטית, ברמה
אלא שונים, לפרטים בנוגע למחלוקות הכוונה אין מהותי. אלא סמנטי
"הסתגלות" מגדירים אחדים שחוקרים בכך למשל, שמתבטא, בסיסי לבלבול
כ"היטמעות". התרבותי" "השינוי את מגדירים אחרים ואילו כ"היטמעות",

או החוקרים בין הדדית תקשורת מאפשר אינו המושגים לגבי איההסכמה
המושגי הבלבול אחד. מכלול לכדי שונות מעבודות ממצאים של שילוב
"הסתגלות" המושגים: לגבי איבהירות יוצרים בהגדרות האחידות וחוסר
מכיוון במיוחד חמורה הבעיה "היטמעות". או תרבותי" "שינוי מהגרים,
בתחום העיקריים הפסיכולוגיים התוצאה משתני את מייצגים אלה שמושגים

ההגירה.

בתחום התיאורטיים המחקרים רוב בסקירה, לראות שניתן וכפי זו, מסיבה
בהמשגות עוסקים או ההגירה, תהליך של כלליים בתיאורים מתמקדים
ולנבא להסביר והמנסה הגדרתה, את ההולמת "תיאוריה", אין והגדרות.
התיאורטיים המחקרים ההגירה. של התוצאה משתני את כוללת בצורה
Tirandis) ההגירה של צרים באספקטים מתמקדים וניבוי בהסבר שעוסקים
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היא אך זה, במובן דופן יוצאת Scott 8c Scott של עבודתם למשל). ,1986
ההסתגלות. בנושא רק מתמקדת

התיאוריים ובעיקר בתחום, התיאורטיים המחקרים של נוספת מגבלה
ההגירה. תופעת של ומהמורכבות מהמגוון התעלמות היא השונים,

הרמה לבין הקבוצתית הרמה בין האבחנה ברורה לא לעתים מכך, יתרה
קבוצת לפיה הנחהסמוייה, מניחות התיאורטיות העבודות מן רבות האישית.
שלהן מהמגוון ומתעלמות הומוגניות, קבוצות הן הקולטת והחברה המהגרים

בהן. תתהתרבויות ומריבוי

מנסים האמפירית ברמה האמפירית. הרמה על גם השלכות יש אלה לבעיות
ראויה, תיאוריה באין התיאורטית. הרמה של והשערות מושגים לתפעל
לו תפעולים. של מגוון קיים המושגים, בהגדרות הרבה השונות ובגלל
אך יתרון. בכך היה מושגים, של משלימים אספקטים השונות כיסתה
מחקרים של ממצאים בין לקשר האפשרות על מאח מקשה השונות בפועל,

האחרים. על אחד מחקר ממסקנות ולהשליך שונים,

מארץ יחידה, מהגרים קבוצת של מדגמים על מתבססים המחקרים רוב
קבוצות בין משווים בלבד מעטים מחקרים אחד. במקום והחיים אחת,
על ההתבססות שונות. בארצות מוצא מאותו מהגרים בין או שונות, מהגרים
מהמחקרים, המתקבל הידע הכללת על מאוד מקשה מצומצמים מדגמים
לאחרת, אחת מהגרים מאוכלוסיית להקיש האפשרות לגבי הספק בשל
יווניים מהגרים שבני מהממצא למשל, כך, לאחרת. אחת ומסיטואציה
נוכל האס עמוק, ערכים שינוי עוברים אינם (Rosenthal 1989) באוסטרליה
לחילופין, או בערכים, שינוי כלל בדרך חל לא הגירה שבתהליך להסיק
הנסיבות רקע על היווניים, המהגרים של המיוחדים שהמאפיינים

בערכים? שינוי לחוסר שגורמים הם באוסטרליה,

השינוי וצורת שינוי. שעוברים האספקטים 7.2
הראשונות השאלות לשתי מהתשובות עולות אחדות כלליות מסקנות
רבממדיים. מושגים הס והסתגלות תרבותי שינוי הראשונה, שהוצגובמבוא.
שלה. שונים באספקטים אלא הומוגנית, כתופעה תרבותי בשינוי לדון אין
החיים ובתחומי ממד, בכל האפשריים השינוי בכיווני גם קיימת הרבממדיות
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למצוא יכולים המשפחה חיי לתחום הקשורים ערכים (למשל, אספקט כל של
העבודה). לתחום הקשורים מערכים אחר ביטוי

השינוי בדפוס לדון צורך יש התרבותי, השינוי של הרבממדיות בשל
השינוי והקשרי השינוי של האספקטים השינוי, כיווני  ופירושו התרבותי,

לסיטואציה. מסיטואציה השונים

את הכולל דפוס בה לראות ויש רבממדי, מושג היא אף ההסתגלות
אספקטים בין הבחנה תוך החיים, של שונים בתחומים הפרט של התנהגותו

הסתגלות. של אובייקטיביים אספקטים לבין סובייקטיביים

האספקטים 7.2.1
השינוי בתהליך המעורבים האספקטים את המתאר מודל, יוצג להלן
 ממדים מחמישה ומורכב זו, סקירה על מבוסס המודל התרבותי.
הממדים ואישיותי. חברתי התנהגות, העדפות התנהגות, כישורי קוגניטיבי,
שטחי שינוי האחד בקוטב האפשרי השינוי עומק מבחינת רצף על מסודרים
מכיל הממדים מחמשת אחד כל ופנימי. עמוק שינוי  השני ובקוטב וחיצוני,
מהשטחי רצף, על נע אספקט בכל השינוי כשעומק שונים, אספקטים

והפנימי. לעמוק ועד והחיצוני

קוגניטיבי ממד
,(1978) Kim של בעבודותיהם בעיקר שהודגשו אספקטים כולל זה ממד
הקוגניטיבי TWn .(1981) Dyal 8c DyaM (1985) Grove 8c Torbiorn
ביותר הנמוכה בנקודה ממוקם הוא הידע. בתחום לשינויים בעיקר, מתייחס,
עם עמוקים. שינויים דורשת אינה ידע שרכישת הנחה מתוך השינוי, רצף על
יותר. העמוקים בממדים שינוי לכל בסיס מהווה ידע רכישת זאת,

הם: הזה בממד הנכללים האספקטים
דרכי המהגר, חי שם הגיאוגרפי האזור הכרת הפיזית: הסביבה על ידע (א)

וכוי. שונים, אתרים של ומיקומם מקום לכל הגישה
החוקים, הביורוקרטיה, המוסדות, הכרת המוסדית: הסביבה על ידע (ב)
על ידע לרבות החדשה, בסביבה הקיימים והפרוצדורות הנהלים
חובות, זכויות, על מידע שונות, בבעיות אליהם לפנות שניתן גורמים

רלוונטיים. לתחומים האחראים ומוסדות חוקים
את המנחות החברתיות, הנורמות הכרת החברתית: הסביבה על ידע (ג)
מגוון תעשה", ו"לא "עשה" כללי שונים, במצבים ההתנהגות
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החדשה בסביבה הקיימות החברתיות הקבוצות וכן בחברה התפקידים
שביניהן. הבדלים על

המנהגים, האמונות, הערכים, הכרת התרבותית: הסביבה על ידע (ד)
הקולטת. החברה של והטקסים הסמלים

התנהגות כישורי ממד
התנהגותיים כישורים רכישת למידת מתייחס ההתנהגות כישורי הממד
בידע די אין התנהגות ביצוע שלצורך היא, ההנחה המהגר. עלידי חדשים
Eisenstadt עלידי בעיקר הודגש הממד אותה. לבצע יכולת גם צריך לגביה,
(1955),(1968)Richardson,(1978) Kim ,(1984)W0ngRieger,(1985) Grove
נרכשים בהם ההתנהגות תחומי .8c Torbiorn ,(1989) Scott 8c Scott

הם: הכישורים
המקום, בשפת לדבר המהגר של היכולת תקשורתית: התנהגות (א)

משותפות. משמעויות המתקשרת בצורה בהתנהגותו ולהשתמש
שנדרשים חדשים טכניים כישורים רכישת טכנולוגית: התנהגות (ב)

החדשה. בסביבה
חברתיות לנורמות בהתאם להתנהג היכולת חברתית: התנהגות (ג)
חברתית אינטראקציה חוקי לסמכות, פנייה דרכי כגון: שונות, חדשות
של האינסטרומנטלי התרבותי השינוי למושג (מקביל וכוי

. (Richardson
שאינן מותנותתרבות, התנהגויות לבצע יכולת תרבותית: התנהגות (ד)
זה מושג וכוי). פנאי, פעילות סלנג, (מבטא, אינסטרומנטליות בהכרח

.Richardson של האופציונלי התרבותי השינוי למושג מקביל

התנהגות העדפות ממד
בניגוד בפועל לבצע מעדיף שהמהגר ההתנהגויות את כולל הנוכחי הממד
חדשות. התנהגויות לבצע לפוטנציאל המתייחס ההתנהגות כישורי לממד
(1955) Eisenstadt ,(1964) Gordon ,(1968) עלידי בעיקר הודגש זה ממד
Richardson ,(1982) Hastings et al.,(1984) WongRieger ,1985) Grove 8c

גם נכללים זה בממד הנכללים האספקטים .Torbiorn ,(1986) Tirandis
טכנולוגית, התנהגות תקשורתית, התנהגות התנהגות: כישורי בממד
בה במידה מדובר שכאן אלא תרבותית, והתנהגות חברתית התנהגות

בלבד. יכולת בתור קיימת ולא בפועל, מבוצעת ההתנהגות

127



חברתי ממד
מגע ישנו כאשר רק אפשרי החברתי בממד שינוי הקודמים לממדים בניגוד
עמוקים שינויים אפשריים החברתי בממד החדשה. לסביבתו המהגר בין פיזי
הסביבה עם המגע לאופי שקשורים אספקטים כולל והוא מבקודמיו, יותר

החדשה.
אחרת, או זו בדרך הודגש, זה אספקט החברתית: הרשת במבנה שינוי (א)
היא המרכזית השאלה .(4.5 פרק (ראה החוקרים של רובם רוב עלידי
ראו מהחוקרים חלק המהגר. של הראשונית בקבוצה השינוי אופי מהו

תוצאה משתנה בו ראו רבים ואילו תלוי, בלתי משתנה בו
.(1964 Gordon,1984 WongRieger,1986 Taft)

האתנית החברתית, בזהות שינוי המהגר: של החברתית בזהות שינוי (ב)
ההגירה עקב המהגר של החברתית השייכות ובתחושת והלאומית
,1964 Gordon ,1968 Richardson עלידי בעיקר הודגש זה (אספקט
,1974 Goldlust 8c Richmond ,1981 Dyal 8c Dyal ,1982 Hastings et

.(al. ,1986 Taft ,1987 Moghaddam
בסטטוסים שינוי חדשים: סטטוס חימויי חברתיים תפקידים אימוץ (ג)
בגישת בעיקר הודגש זה ממד המהגר. של החברתיים ובתפקידים
BarYossef ,1955Eisenstadt) רהסוציאליזציה  הדהסוציאליזציה

.(1968

אישיותי ממד
האספקטים ביותר. העמוקים שהם תוךאישייס, לשינויים מתייחס זה ממד

הס: זה בממד הכלולים
העמוק השינוי תחום זהו המהגר. של הערכים במערכת שינוי ערכים: (א)
נתפס הוא לרוב כלל. בדרך החוקרים התייחסו אליו ביותר
1955 Eisenstadt ,1968 Richardson ,1974) להיטמעות כאינדיקטור
Goldlust 8c Richmond ,1979 Dyal 8c Dyal ,1986 Tirandis ,1989

. (Rosenthal <S: Bell
וכוי גלובלי במקום אנליטי סגנון אימוץ למשל, קוגניטיבי: סגנון (ב)

. (Dyal 8c Dyal עלידי (הודגש
ממיקוד המהגר, של השליטה במוקד שינוי למשל, שליטה: תחושת (ג)

.(Dyal £ Dyal עלידי (הודגש לפנימי חיצוני
מניע תחרותיות, מול פרוחברתיות למשל, מוטיבציוני: במבנה שינוי (ד)

. (Dyal 8c Dyal עלידי (הודגש הישג
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המהגר. של העצמי ובמושג העצמית בזהות שינוי העצמי: במושג שינוי (ה)
(1968) Richardson ,(1974)Adler ,(1979) Dyal £ Dyal עלידי הודגש

.(1984) WongRieger

אספקטים ישנס קבוצתי. ולא אינדיבידואלי, לשינוי מתייחסים האספקטים
(1964) Gordon ,(1974) עלידי בעיקר הוזכרו ואלה שינוי, של קבוצתיים

.Goldlust A Richmond,(1982) Hastings et al.

השינוי אופי 7.2.2
אספקט. בכל השינוי סוג ומהו השינוי, כיווני מהם לשאלה נתייחס להלן

ממד. כל של השינוי אופי את מגדירים השינוי וסוג השינוי כיוון

,(1953 Taft) ופלורליזם מוניזם גישות: מגוון הועלו השינוי, לכיווני אשר
ודו שוליות שובניזם, מעבר, ,(1954 Eisenstadt) ופלורליזם היטמעות
Tirandis והפרזה אתני אישוש אקומודציה, ,(1986 Bochner) תרבותיות

.(1986)

ביותר. היעילה היא השינוי כיווני את Hastings et al. של שההמשגה נראה,
כיוונים: שלושה תיארו הם

המהגרים קהילת בכיוון הוא communal):השינוי ity) קהילתיות ■

הקולטת החברה בכיוון הוא השינוי :(assimilation) היטמעות ו
בחברה שהיו כפי נשארים האספקטים שינוי; אין :(insulairty) הסתגרות ■

המוצא. חברת לכיוון יותר נוטים או הישנה,

מהמחקרים שינוי. של סוגים בין בבירור הבחינו לא הכותבים רוב זאת, עם
שינוי: סוגי שלושה עולים השונים

ישן דבר על נוסף חדש דבר אדיטיביות: ■

ישן דבר מחליף חדש דבר החלפה: ו
משניהם. איכותית השונה ייחודי, דבר נוצר והישן מהחדש סינתזה: ■

השינוי תחום 7.2.3
מהחוקרים חלק אצל זאת, עם מועטה. מפורשת להתייחסות זכה זה נושא
לדוגמה, אחר. שינויים דפוס ישנו החיים של תחום שבכל ההנחה, הובלטה
מתוך משפחה, לחיי הקשורים בערכים שינוי בדקו (1989) Rosenthal 8c Bell
חיים לתחומי הקשורים ערכים מאשר שינוי פחות יעברו שאלה ציפיה,
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לתחומי שקשורים וערכים שהתנהגויות (|yo(l986)Tirandis יותר. ציבוריים
לתחומים הקשורים אספקטים מאשר שינוי פחות יעברו יותר פרטיים חיים

פומביים.

אף החיים. לתחומי (1989) Scott £ Scott של החלוקה את לאמץ ניתן
תחומי לבדיקת בו להשתמש ניתן ההסתגלות, בחינת לצורך היה שהסיווג
פעילות חברה, חיי עבודה, משפחה, הם: שנבחרו התחומים התרבותי. השינוי

וקהילה. פנאי

התרבותי השינוי דפוס 7.2.4
תרשים (ראה אחדים ממדים התרבותי השינוי לדפוס כי ולומר לסכם ניתן

:(12
העוברים ממד בכל האספקטים וכמות הממדים, מספר השינוי: עומק ■

עמוק. עד משטחי רצף על שינוי
שילובי. או חלופי אדיטיבי, הוא האם וכן השינוי, של כיוונו השינוי: אופי ו
כשמדובר למשל, השינוי, מתרחש החיים של תחום באיזה השינוי: תחום ■

בכישורי מדובר אם וכוי? משפחה, ערכי עבודה, ערכי אלה האם בערכים,
המשפחה, החברה, לתחום השייכות בהתנהגויות מדובר האם התנהגות,

הקהילה? או

של בלבד המשגה אלא אינו שהוצג התרבותי השינוי שדפוס לזכור, יש
שעובר השינוי את ולסווג לתאר להבין, כדי לצפות יש שבהם האספקטים
בחינת המאפשרת אנליטית, סכימה הוא התרבותי השינוי דפוס המהגר.
ההגירה. במהלך המתרחש השינוי תהליך על שונים גורמים של השפעתם
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ואופי מתרחש הוא בהם החיים תחומי התרבותי, השינוי ממדי :12 תרשים
השינויים

תחוט
ציבורי _0ר0; ש0ח. ^^
עבודה קהילה פנאי 0ש0חר,

9יויח סביבה /1ל יזע
0וסדיח ojop yv >7ע י כ ק1ככ0י
חברתית סביבה <1/ vT1
תרבותית סביבה על ידע

תקשורתית החנהנ1ח \וןן1ןךו
סבנולוניח החנהנוח
חברתית החנהנוח נהנות הת
תרבותית החנהנוח

י ן ז 11/ז י י ס 1 v חקשירחיח ייחנהנוח העדפות
** U) 11 ' סכנולוניח ^החנהנוח ^,נן, ח)סך חברתית התנהגות התנהגות

תרבותית החנהנוח

חברתית רשת 0בנה
* החלפה חברתית nir.i י י'^י

. חברתיים תסקירים
^ סינתזה

וברכים
קוכנ0יב סננון אישיותי

שליטר,
'0^\i 0ושנ

עמוק
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תרבותי שינוי דפוסי של טיפולוגיה 7.2.5
יצירת מאפשר השינוי, ותחום השינוי אופי השינוי, עומק של יחד צירופם
של תוצאה כמשתנה נתפס התרבותי השינוי דפוס אם רבים. דפוסים
הצורות מאיןספור אחת לכל להתייחס תועלת חסר זה יהיה ההגירה,
השונים בממדים השינויים ממוצע בצורת סיכום גס בנפרד. האפשריות
התרבותי השינוי דפוסי את לסווג יותר שמועיל נראה העיקר. את יחמיץ

תרבותי. שינוי סוגי של כללית לטיפולוגיה

של אחת כללית לטיפולוגיה הצעה לגבש שניתן נראה, הספרות סמך על
של הסיווגיס צירוף לשמש יכול לטיפולוגיה כבסיס התרבותי. השינוי דפוסי
Bochner ,(1987)Moghaddam<kTaylor ,(1953)Taft,(1982)Hastings et al.

.(1986)

עיקריים: תרבותי שינוי דפוסי ארבעה כוללת הטיפולוגיה
החלפה, של אופי בעל שינוי :(13 תרשים (ראה (assimilation) היטמעות ו

התחומים. ברוב הממדים, ברוב המתרחש
אופי בעל שינוי :(14 תרשים ראה (פלורליזם, (communality) קהילתיות ■

במעט ציבוריים), מקומות (עבודה, פומביים תחומים במעט החלפה של
בעל שינוי התנהגות). העדפות התנהגות, כישורי (ידע, חיצוניים ממדים

התחומים. בשאר שילוב של אופי
כישורי בידע, אופיאדיטיבי, בעל שינוי :(15 תרשים (ראה דותרבותיות ■

של סלקטיבית הפעלה החברתי. ובממד התנהגות העדפות התנהגות,
לסיטואציה. בהתאם התנהגויות

למעט שינוי, חוסר :(16 תרשים ראה (פלורליזם, (insulairty) הסתגרות ■

ביותר. ושטחיים חיצוניים שינויים
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היטמעות של דפוס בעל תרבותי שינוי :13 תרשים

ציבורי פרטי שטחי

_^ ^* * ק1גני0יבי

כישורי ;
* * * התנהגות

העדפות
""* ~"* ""* התנהגות

.^ _^ ^ חברתי

^ ^ * אישיותי

קהילתיות של דפוס בעל תרבותי שינוי :14 תרשים

ציבורי 0ר0י ש0חי

^ ^ f קוגניטיבי

J כישורי
* ► ן התנהגות

| הטדכות
"* I התנהגות

_^ ^^ 4 חברתי

^ ^ | אישיותי

עסוק
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דותרבותיות של דפוס בעל תרבותי שינוי :15 תרשים

ציבורי פרטי שטחי

^ ^ ~* *► קוגניטיבי

כישורי
~* <~ *י * התנהגות

העדפות
"* *~ התנהגות

^ , חברתי

^ ► אישיותי

ו י

עמוק

הסתגרות של דפוס בעל תרבותי שינוי :16 תרשים

ציבורי פרטי ע01רוי

_^ ^_ * קוגניטיבי

^* ► * ► התנהגות

העדפות
"* * *"" התנהגות

^_ ^^ ^^ חברתי

^< ^ ^ אישיותי

עמוק
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הדברים, מטבע התרבותי. השינוי דפוסי של גס לסיווג הצעה זוהי כאמור,
כלליים דפוסים אולי, ויכללו, יותר, מורכבים יהיו בפועל שיווצרו הדפוסים

שונים.

ההגירה לחסר מסכם מרדל 7.3
שונים רעיונות לשלב ינסה אשר ההגירה, לחקר כללי מודל יוצע זה בחלק
בו יש נתיבים. ניתוח כמודל מוצג המודל אחד. תיאורטי למכלול שנסקרו
קוצר מפאת משתנים. של מפורטת סדרה  רמה ובכל אחדות, רמות
נבנו, פיו על המקור רמה, כל בתוך הכלולים המשתנים את נתאר היריעה,
בין והאינטראקציות הקשרים יפורטו לא השונות. הרמות בין והקשרים
.17 בתרשים להיעזר מומלץ השונות. הרמות ובין, בתוך, השונים המשתנים

הקולטת לחברה המהגרים בין האינטראקציה רמת 7.3.1
,(1981) Dyal £ Dyal של המודלים עלפי נבנו זו לרמה השייכים המשתנים
רמה .(1954)Eisenstadt של ומרעיונותיו (1974) Goldlust 8c Richmond ושל
של והחברתיים התרבותיים המאפיינים ביו לאינטראקציה מתייחסת זאת
המבנה על והשפעתם הקולטת בחברה הקיימים אלה לבין המהגרים קבוצת

שלה. החברתי

הדפוסים על אלא השונות, הקבוצות בין התרבותי המרחק על רק מדובר אין
זוהי השונים. המאפיינים בין מהמפגש הנוצרים החדשים החברתיים
המאפיינים לאופי בהתאם ומגוונות שונות צורות ללבוש שיכולה ריאקציה

במגע. הבאים

התפיסה רמת 7.3.2
הנוצרים החברתיים הדפוסים את תופס הפרט שבה בדרך עוסקת זו רמה
אינם האלה הדפוסים הקולטת. החברה לבין המהגרים מהמפגשבין כתוצאה
את המהגר תופס שבה בדרך חשיבותם ועיקר עצמה, בפני העומדת תופעה
גישות על מבוססים זו ברמה המשתנים שמסביבו. החברתית המערכת
1979)Tajfel 8c של רעיונותיהם על וכן ו4.3.1, 4.2 בפרקים החוקרים
תיאוריית ,1981) Giles 8c Bourhis ושל החברתית), הזהות תיאוריית ,Turner

האתנולינגוויסטית). החיוניות
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תחומים. ארבעה כוללות אלה תפיסות
עמדות הקליטה, (פילוסופיית הדומיננטית בתרבות המתמקדות תפיסות ו

מהגרים); כלפי
נורמות דמוגרפית, (חיוניות המהגרים בקהילת המתמקדות תפיסות ו
נורמות אותן הקבוצה, עזיבת הפרטקבוצה, ליחסי בנוגע הקבוצה

במשפחה);
בהקשר הצלחה לגבי עצמית יכולת (תפיסת בעצמי המתמקדות תפיסות ו
אישיים מאפיינים של מסדרה מושפעות העצמי המושג תפיסות החברתי).
ומאפיינים שונים כישורים דמוגרפיים, (מאפיינים המהגר של

אישיותיים);
סטטוס מדדי מספר על הקבוצה של היחסי למיקום הנוגעות תפיסות ■

האחרות. לקבוצות ביחס

האמונות רמת 7.3.3
לעיל: שהוצגו התפיסות של תוצרים שלושה כוללת האמונות רמת

(המכונות הקבוצתי המעבר של החברתית להיתכנות הנוגעות אמונות ו
מול חברתית" "מוביליות של אמונות Tajfelמערכת 8c Turner אצל
שבה למידה מתייחסות אלה אמונות "שינויחברתי"). של אמונות מערכת
עלידי כמוגבל/לאמוגבל הפרט אצל נתפס לקבוצה מקבוצה המעבר

החברתיים. הגורמים
מאמין הפרט מידה באיזו המעבר: של אישית להיתכנות הנוגעות אמונות ■

חברתית. קבוצה לעבור ביכולתו
זו זהות לפרט. מספקת המהגרים בקבוצת שהחברות החברתית הזהות ■

בממדי אחרות לקבוצות המהגר של קבוצתו בין ההשוואה של תוצר היא
שונים. סטטוס

המהגר שבוחר הקליטה אסטרטגיית רמת 7.3.4
למספר וכן המהגר, בוחר שבה הקליטה לאוריינטציית מתייחסת זו רמה
אסטרטגיית מושג שלה. ומוטיבציוניות תפיסתיות עמדתיות תוצאות

ושל (1987) Moghaddam et ai. של רעיונותיהם על מבוסס הקליטה
מחקרים, ממצאי על מבוססות האסטרטגיה תוצאות .(1987) Berry et ai.
(ראה, וחוץ פנים לקבוצות אנשים חלוקת של שונות בתוצאות העוסקים

.(1986 Quatron,1985 Stephen למשל,
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כוללות: אלה תוצאות
להפחתה מביאה שונות לקבוצות השתייכות החוץ: קבוצת כלפי עמדות ■

החוץ. קבוצת בערך
להגזים נוטים הפנים קבוצת חברי החוץ: קבוצת מחברי שוני תפיסת ■

שונים. בממדים החוץ קבוצת חברי לבין בינם הקייס ההבדל במידת
את התואם מידע לחפש נוטים הפכים קבוצת חברי חברתי: מידע עיבוד ■

יצירת מהם המונע דבר החוץ, קבוצת חברי לגבי שלהם הסטריאוטיפים
הקבוצה. חברי של יותר ומדוייקת מורכבת תמונה

קבוצתם בני עם מגע להעדיף נוטים הפנים קבוצת חברי מגע: מוטיבציית ■

החוץ. קבוצת בני עם ממגע ולהימנע

לפי אלה. להטיות מוטיבציוני הסבר מספקת החברתית הזהות תיאוריית
חברי בקרב חיובית חברתית בזהות לתמוך נועדו אלה הטיות ,(l98l)Tajfel
קבוצת חברי מתפיסת כתוצאה משתפרת החברתית הזהות הפנים. קבוצת
הסטריאוטיפיות התפיסות הפנים. קבוצת מחברי לשלילה כשונים החוץ
כי היא, השערתנו זו. בדרך החוץ קבוצת חברי לכל להתייחס מאפשרות
נוגעת זו שאסטרטגיה מכיוון אלה, הטיות על תשפיע הקליטה אסטרטגיית
היטמעותית אסטרטגיה בעלי שמהגריס ייתכן כך, קבוצתית. לשייכות
הרוב קבוצת חברי את תופסים אינם דותרבותית אסטרטגיה ומהגריסבעלי
סביר חזקה. פחות בצורה אצלם תפעלנה אלה הטיות ולפיכך חוץ, כקבוצת
או קהילתיות של אסטרטגיה בעלי על יותר תשפענה אלה שהטיות להניח,
חדה היא החוץ לקבוצת הפנים קבוצת בין הבחנה שאצלם משוס הסתגרות,

יותר.

החברתי השינוי רמת 7.3.5
דפוס המודל, לפי המהגר. שעובר השינוי תהליכי כל כלולים זו ברמה

עיקריים: גורמים משני מושפע הקודם) בחלק שהוגדר (כפי השינוי
עמדות יש כאשר ותוצאותיה. הקליטה אסטרטגיית של השפעה (א)
ועל חבריה על מורכב מידע חיפוש יש הרוב, קבוצת כלפי חיוביות
לבוא מוטיבציה וקיימת שונים, כפחות נתפסים חבריה הרוב. סביבת
השינויים שדפוס להניח, סביר האסטרטגיה), (תוצרי במגע איתם
דו או יותר היטמעותית צורה בעלי יהיו הקודם בפרק שצויינו בממדים

תרבותית.
שהשינויים היא, ההנחה השינוי: של האספקטים של הדדית השפעה (ב)
למשל: זה, על זה משפיעים התרבותי השינוי במסגרת המתרחשים
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במסגרות שינויים בסיס על להירכש יכולים ההתנהגות כישורי
1978 Kim ,1986 Grove £) יותר ומעודכנות מורכבות התייחסות
על להשפיע יכולים ההתייחסות ומסגרת ההתנהגות כישורי ; (Torbiorn
על להשפיע יכול החברתית הרשת מבנה החברתית; הרשת אופי

וכוי. ההתנהגות העדפות

ההסתגלות רמת 7.3.6
של מערכת דרך מתווך הסתגלות של לרמה התרבותי השינוי רמת בין הקשר
הננקטת הגישה המהגר. לרשות העומדים ההתמודדות ומשאבי דחק גורמי
1979) Antonovsky 8c ,Berry et al. (1987) של ברעיונותיהם מקורה כאן

.(1989) ScottA Scott ושל ,(Katz,(1984) Lazarus

נלווים. קשיים או דחק גורמי של ספציפית מערכת יש שינויים דפוס לכל
התמודדות. משאבי של ספציפית נלווית מערכת יש שינוי דפוס לכל כמוכן,
ההערכה הפירוש, על המשפיעים ייחודיים, מאפיינים מהגר לכל מלבדם,
של דיפרנציאליות במערכות מדובר שונים. דחק גורמי עם שלו וההתמודדות
מהגרים למשל, כך, נתון. שינויים לדפוס בהתאמה קשיים ושל משאבים
הבאים: הדחק מגורמי לסבול יכולים היטמעותי שינויים דפוס העוברים
מואץ מידע ועיבוד בסכימות גדולים משינויים הנובע קוגניטיבי, עומס
דחייה של מצבים הקיימים; האוטומטיים הדפוסים את המחליפים ומוגבר
חברתית בתמיכה וחוסר ישנה לזהות התכחשות החוץ; קבוצת חברי מצד
המעניקות חדשות רשתות ואייצירת ישנות רשתות על ויתור של (במצב
התייחסות מסגרת תהיה שלמהגריםאלה סביר שני, מצד מספקת). תמיכה
(מוסדותיה הדומיננטית התרבות עם מגע במצבי והתנהגותם יותר, בהירה

למשל). צבאי (שירות יותר אפקטיבית תהיה וחבריה)

במגעם יותר רבים בקשיים ייתקלו קהילתיות של אסטרטגיה בעלי מהגרים
הקשור בכל שלהם ההתייחסות מסגרת ומוסדותיה. הקולטת החברה בני עם
עמומים במצבים יתקלו והס בהירה, תהיה לא הקולטת החברה עם למגע
יכולים הם אפקטיבית. תהיה לא והתנהגותם ודאות, ובחוסר יותר רבים
שייאלצו השינויים זאת, לעומת שליליות. ובדעות באפליה גם להיתקל
משאבי יותר לרשותם יעמדו כמוכן, מזעריים. יהיו שלהם בסכימות לעשות

חברתיים. תמיכה
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ההסתגלות צורת היא דותרבותי תרבותי שינוי כי הטענה למרות
שינויים דפוס העוברים מהגרים עלולים ,(Bochner 1986) האופטימלי
חברתיים בתפקידים בקונפליקטים מצביסעמומים, ביותר אחת לא להיתקל
התמיכה שרשתות אפשר זאת, עם ונורמטיביים. ערכיים ובקונפליקטיס
הן מסוימים במצבים כי (אף ביותר הרחבות תהיינה המהגרים של החברתית

ביותר). מצומצמות להיות עשויות

Scott 8c לפי ההסתגלות של הרבממדית להגדרה בהתאם אחרות, במלים
לפי החיים תחומי של במונחים הסתגלות דפוסי לנבא ניתן ,(1989) Scott

עובר. שהוא השינויים ודפוס המהגר של הקליטה אסטרטגיית

המודל רמות בין (feedback) חוזר היזון קשרי מערכת 7.3.7
לגבי גם השערות לקבוע ניתן אולם בלבד, חדכיווניים קשרים הוצגו כה עד
ניתן ראשית, המודל. של השונות הרמות בין החוזר ההיזון קשרי של מערכת
הקליטה. אסטרטגיית ועל התפיסות רמת על תשפיע ההסתגלות כי להניח
בכל שלילית בהסתגלות מסתיימת מסוימת קליטה אסטרטגיית כאשר כך,
קיים כי להניח, סביר בנוסף, הקליטה. באסטרטגיית שינויים ייתכנו הרמות,
למשל, והאמונות: התפיסות רמת לבין השינויים דפוס בין דינאמי קשר
בנוגע האמונות מערכת לשינוי להוביל יכולה הקוגניטיבית המסגרת הרחבת
וכוי. הקולטת בחברה המהגרים קבוצת סטטוס או המהגרים, כלפי לעמדות

מעגליים. תהליכים יצרו האלה החוזר ההיזון שקשרי בעיקר, מצפים, אנו
מוצלח למגע תובלנה הקליטה אסטרטגיית של שהתוצאות סביר למשל:
ולהתנהגות ההתייחסות מסגרת להרחבת הקולטת, החברה בני עם יותר
אלה, תוצאות הקולטת. התרבות בידי הנשלטים בהקשרים אפקטיבית יותר
המעבר, של יותר גבוהה אישית היתכנות לתפיסת להוביל יכולות בתורן,
דבר, של ובסופו הקולטת, החברה בני של יותר חיוביות עמדות לתפיסת
תפיסת שליליות, עמדות אופן, באותו ההיטמעותית. האסטרטגיה לחיזוק
הקולטת החברה בני עם הקהילתית האסטרטגיה שלבעלי מגע וחוסר שוני
אפקטיבית בלתי להתנהגות נעימים, בלתי למגעים להוביל עלולים
היתכנות וחוסר עויינות לתפיסת ובדיעבד, הקולטת, החברה של בהקשרים

המעבר. של
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סיכום 7.3.8
עיקר הגירה. של שלמה תיאוריה זה במודל לראות שאין להדגיש, ראוי
מבט מנקודת ההגירה בתופעת ולדון זו ספרות סקירת לסכם תפקידו
הבין היחסים תחוס של ולפרספקטיבה בכלל, פסיכולוגיתחברתית
הפרט ברמת מתמקד זה מודל אחרים, מודלים לעומת בפרט. קבוצתיים,
שהן אף כולה, החברה ברמת או המהגרת הקבוצה ברמת ולא המהגר,
תפיסת דרך ביטוי מוצאות והחברה הקבוצה רמת במודל, בסקירה. נדונות
ולהציע, לכלול, ניסיון יש במודל בנוסף, התנהגותו. ודרך היחיד המהגר
דפוס בין הקשר את מפרט גם המודל השונות. הרמות בין סיבתיים קשרים

שלו. ההסתגלות דפוס לבין המהגר שעובר השינויים

להישאר ההגירהחייב תחוס הפסיכולוגיתהחברתית, הזווית הדגשת למרות
לבחון יש התופעה, של יותר מלאה להבנה להגיע עלמנת רבתחומי. נושא
הפוליטיים, הסוציולוגיים, הכלכליים, האספקטים דרך גם אותה
של רבים בתחומים נגעה זו סקירה והפסיכולוגיים. ההיסטוריים
ביןקבוצתיים, יחסים ההתפתחות, של פסיכולוגיה כגון: הפסיכולוגיה
אולם, עמדות. ושינוי עמדות תרבותיים, מעברים ביןתרבותית, פסיכולוגיה
להיעזר וראוי, ניתן, אפשרויותיה, מגוון על ההגירה תופעת הבנת לצורך

רבים. נוספים בתחומים
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בעקבות קדומות דעות והפחתת מיצב, רמת במיצב, "דמיון .1978 א. ביזמן,
אילן. בר אוניברסיטת דוקטורט, עבודת לאומיות". קבוצות בין מפגש

אינטגרציה בתוך: ועמדות". עדתי "עירוב .1985 י. אמיר, א.; ביזמן,
ספרייה (עורכים) ר. ובןארי, ש.; שרן, י.; אמיר, בחינוך.

אביב. תל עובד, אניברסיטאית/עם

עולים מתבגרים של וההתאקלמות אישית "אחריות .1986 א. גרסון,
אילן. בר אוניברסיטת (עבודתמ.א.), בישראל".

(עבודת בהדסיס". ביניים בחטיבת חברתית "אינטגרציה .1974 ע. כהן,
אביב. תל אביב, תל אוניברסיטת מ.א.)

הוצאת בצה"ל. ההסתגלות בתחום המחקרים סיכום .1991 א. קוריאט,
צה"ל. כוחאדם, מחקרי ענף ההתנהגות, מדעי מחלקת

קדומות דעות על השפעתו הספר: בבית עדתי בין "מגע .1975 ט. קלינסקי,
אילן. בר אוניברסיטת (עבודתמ.א.), עצמי". ומושג

Adler, P.S. 1975. "The Transitional Expeirence: An Alternative View
of CultureShock".Journal0/ Humanistic Psychology 15:1318.

Amir, Y. 1969. "Contact Hypothesis in Ethnic Relations".
Psychological Bulletin 71:31 934 1 .

Anderson,G.M. ; and Chirstie, T.L. 1982. "Networks: The Impetus for
New Research Initiatives". Researchin RaceandEthnic Relations
3:207225.

143



Antonovsky, A.; and Katz, A.D. 1979. From the Golden to the
Promised Land. Academic Press, Jerusalem.

Arredondo, D.; and Patricia, M. 1981. "Immigration as a Process of
Loss and Grief". Personnel and Guidance Journal 59:375378.

Aviram, U.; and Levav, I. 1975. "Psychiatric Epidemiology in Israel:
An Analysis of Community Studies". Acta Psychiatrica
Scandina vica 52 :295311 .

Bardo, J.W.; and Bardo, J.W. 1980. "Sociodemographic Correlates of ■!

^j Adjustment for American Migrants in Australia". Journalof Social /
Psychology 112:255260. ■^

BarYosef, R.W. 1968. "Desocialization and Resocialization: The
Adjustment Process of Immigrants". International Migration
Review 2:2743.

Berry, J.W. 1984. "Cultural Relations in Plural Societies: Alternatives
to Segregation and their SocioPsychological Implications". In:
Groups in Contact. Brewer, M.; and Miller, S. (eds.) Academic
Press, New York.

Berry,J.W. ;and Annis, C.R. 1974. "AcculturativeStress". Journal of
CrossCultural Psychology 5:382407.

Berry, J.W.; and Blondel, T. 1982. "Psychological Adaptation of
Vietnamese Refugees in Canada". Canadian Journalof Community
Mental Health 1:8188.

Berry,J.W. ;and Kim, U. 1987. "Acculturation and Mental Health". In:
CrossCultural Psychology and Health Towards Applications.
Dasen, P.; Berry, J.W; and Sartoirus N. (eds.), Sage, London.

^ Berry, J.W.; Kim, U.; Minde, Y.; and Mok, D. 1987. "Comparative
. / Studies of Acculturative Stress". International Migration Review \^
V 21:491511. >

144



1

XK Berry, J.W.; Kim, U.; Power, S.; Young, M.; and Bujaki, M. .1989
,^ "Acculturation Attitudes in Plural Societies".Applied Psychology: Y

' ^ An International Review 38:185206. ._ ^

Bochner, S. 1986. "Coping with Unfamiliar Cultures: Adjustment or
Culture Learning?". Australian Journalof Psychology 38:347358.

Boehning, W.R. 1978. "International Migration and the Western World:
Past, Present, Future". International Migration 16:1119.

Bourhis, R.Y.; Giles, H.; and Rosenthal, D. .1981. "Notes on the
Construction of a 'Subjective Vitality Questionnaire' for
EthnolinguisticGroups". Journalof Multilingualand Multicultural
Development 2:8189.

Brown, R.J. 1984. "The Role of Similarity in Intergroup Relations". In:
TheSocial Dimensionvol. 2,Tajfel, H.(ed.), Cambirdge University
Press, Cambridge, England.

Brown, R.J.; and Turner, J.C. 1981. "Interpersonal and Intergroup
Behaviour".In: Intergroup Behaviour. Turner, J.C; and Giles, H.
)eds.), Basil Blackwell, Oxford.

Burvill,P.W.; Armstrong,B.K.; and Carlson, D.J. 1983. "Attempted
Suicide and Immigration in Perth, Western Australia, 19691978".
Acta Pschiatrica Scandinavica 68:8999.

Byrne, D.; and Wong, T.J. 1962. "Racial Prejudice, Interpersonal
Attraction and Assumed Dissimilairty of Attitudes". Journal of
Abnormal Social Psychology 65:246253.

Chang, L.L. 1980. "Acculturation and Emotional Adjustment of
Chinese Women Immigrants". Dissertation abstracts41(4a): 1809.

Chance, N.A. 1965. "Acculturation, SelfIdentification and Personality
Adjustment". American Anthropologist 67:372393.

145



! Church, A.T. 1982. "Sojourner Adjustment". Psychological Bulletin ,
'\J 91:540571. J 1/

Cochrane, R. 1977. "Mental Illness in Immigration to England and
Wales: An Analysis of Mental Hospital Admissions". Social
Psychiatry 12:2335.

Cochrane, R.; and StopesRoe, M. 1981. "Social Class and
Psychological Disorder in Natives and Immigrants to Britain".
International JournalofSocial Psychiatry 27:173182.

Coelho, G.V. 1958. Changing Imagesof America: A Studyof Indian
Students' Perceptions. Asia Publishing House, Bombay.

Cooper, J.; and Fazio, R.H. 1984. "A New Look at Dissonance
Theory". Advances in Experimental Social Psychology 17.

Creed, F. 1987. "Immigrant Stress". Stress Medicine 3:185192.

Crossby, F. 1979. "Relative Deprivation Revisited: A Response to
Miller, Bode and Halligan".The American Political Science Review
73:103111.

Dechamps, J.C. 1984. "The Social Psychology of Intergroup Relations
and Categoric Differentiation". In: The Social Dimension vol. 2,
Tajfel, H. (ed.), Cambirdge University Press, Cambridge, England.

Dechamps, J.C; and Brown, R. 1983. "Superordinate Goals and
Intergroup Conflict". British JournalofSocial Psychology 22:189
191.

 Dyal, J.A; and Dyal, R.Y. 1981. "Acculturation, Stress and Coping". ך Xf
, / International Journalof Intercultural Relations 5:301328. />

Eisenstadt, S.N. 1952. "Analysis of Patterns of Immigration and
Absorption of Immigrants". Population Studies 7:167181.

146



Eisenstadt, S.N. 1955. The Absorption of Immigrants. Free Press,
Glencoe, Illinois.

Evans, M.D.P. 1984. "New Blood: a Social Portrait of Australian
Recent Immigrants". Paper presented to Australia and New
Zealand Association for the Advancement of Science.

Fischman, J. 1986. "A Journey of Hearts and Minds". Psychology
Today July:4247.

Furnham, A.; and Bochner, S. 1982. "Social Difficulty in a Foreign.
Culture: an Empirical Analysis of Culture Shock". In: Cultures in
Contact: Studiesof CrossCultural Interaction, Bochnerm, S. (ed.),
Pergamon, Oxford.

Gardner, G.H. 1962. "Cross Cultural Communication". Journal of
Social Psychology 58:241256.

Giles, H.; and Johnson, R. 1981. "The Role of Language in Intergroup
Relations". In: Intergroup Behaviour, Turner, J.C.; and Giles, H.
(eds.), Basil Blackwell, Oxford.

Giles, H.;Bourhis, R.Y; and Taylor, D.M. 1977. "Towards a Theory of
Language in Ethnic Group Relations".\n: Language, Ethniciyt and
Intergroup Relations, Giles, H. (ed.), Academic Press, London.

Goldberg, E.H. 1991. "An Overview of Some Sociological Aspects of
Immigration and Immigrant Absorption".I.D.F. Department of the
Behavioral Sciences, internal paper.

. > Goldlust, J.; and Richmond, H.A. 1974. "A Multivairate Model of
> Immigrant Adaptation". International Migration Review 8:812827. ,,

Gordon, M.M. 1964. Assimilationin American Life. Oxford University
Press, New York.

147



Grinberg, L.; and Girnberg, R. 1984. "A Psychoanalytic Study of
Migration: Its Normal and Pathological Aspects". Journal of the
American Psychoanalytic Association 32:1338.

Grove, C.L.; and Torbiorn, I. 1985. "A New Conceptualization of
Intercultural Adjustment and the Goals of Training". //zet/7wtfo/w/
Journal of Intercultural Relations 9:205233.

Gurr, T.R. 1970. Why Men Rebel. Pirnceton University Press,
Pirnceton.

^ Hastings, W.D.;Clelland, A.D.;and Danielson, L.R. 1982. "Gordon's
, / Assimilation Paradigm Revisited: The Issues of Ethnic
" Communality, Insulairty, and Return Migration". jfkr&r/zifin Race 7 \y
and Ethnic Relations 3:189206. J

Hogan, R.J.; Johnson, J.A.; and Emler N.P. 1978. "A Socioanalytic
Theory of Moral Development". New Directions in Child
Development 2:118

V Horowitz, T. 1989. "The Soviet Man in an Open Society: An
Overview". In: The Soviet Man in an Open Society, Horowitz, T.
(ed.), University Press of Ameirca, Lanham, Maryland.

Hull, D. 1979. "Migration, Adaptation, and Illness: A Review". Social
Scienceand Medicine 13:2536.

Inbar, M.; and Adler, C. 1976. "The Vulnerable Age: a Serendipitous
Finding". Sociology'of Education 49:193200.

Insko, C.A.; Nacosta, R.W.;and Moe, J.L. 1983. "Belief Congruance
and Racial Discirmination: Review and Evidence and Cirtical
Evaluation". European JournalofSocial Psychology 13:116.

Johnston, R. 1972. Immigrant Assimilation: A Studyof Polish People
in Western Australia. Paterson Brakensha, Perth.

148



p Kim, Y.Y. 1978. "A Communication Approach to the Acculturation
0 _ Process: A Study of Korean ImmigrantsinChicago". International 1/

Journalof Intercultural Relations 197223. 7/J
Kimmerling, B.; and Azarya, V. 1983. "New Immigrants as a Special

Group in the Israeli Armed Forces". Journalof Strategic Studies
6:12848.

Knight, G.P.; and Kagan, S. 1977. "Acculturation of Prosocial and
Competitive Behaviors among Second and Third Generation
Mexican Ameircan Children". Journalof Cross Cultural Psychology
8:273300.

Koranyi, E.K. 1973. "Patterns of Acculturation in New Immigrants".
Israel Annalsof Psychiatryand Related Disciplines 11:129133.

Krau, E. 1983. "How Important is Vocational Success to the Overall
Satisfaction of Immigrants?" JournalofApplied Social Psychology
13:473495.

Kuo, W.H. 1976. "Theoires of Migration and Mental Health: an
Empiircal Testing onChineseAmeircans ". Social Science and
Medicine 10:297306.

Kuo,W.H. ;and Tsai, Y.M. 1986. "Hardiness and Social Networking,
Immigrant's Mental Health". Journalof HealthandSocial Behavior
27:133149.

Lasry, J.C.; and Sigal, J.J. 1975. "Length of Time in New Country and
Mental Health of the Immigrant". Canadian Journalof Behavioral
Science 7:339348.

Lester, D. 1989. "Immigration and Rates of Personal Violence (Suicide
and Homicide". Psychological Reports 65:1298.

Lazarus, R.S.; and Folkman, S. 1984. Stress, Appraisal and Coping.
Spirnger, New York.

149



Lin,K.M.; Masuda, M.; and Tazuma, L. 1984. "Problems of Eastern
Refugees and Immigrants: Adaptation Problems of Vietnamese
Refugees". Psychiatric Journalof the Universityof Ottawa 9:79
84.

Mcnamara, T.F. 1987. "Language and Social Identity: Israelis Abroad".
Journalof Languageand Social Psychology 6:215228.

Milgram, N.A.; and Zucker, M. 1985. "Congruent StressPreventing
Factors and Anxiety in a LongTerm Stress Situation". Journal of
Human Stress 11:184189.

Mirsky, J.; and Kaushinsky, F. 1989. "Migration and Growth:
SeparationIndividuation Processes in Immigrant Studentsin Israel".
Adolescence 24:725740.

Moghaddam, F.M.; Taylor, D.M.; and Lalonde, R.N. 1987.
"Individualistic and Collective Integration Strategies Among
Iranians in Canada". International Journal of Psychology 22:301
313.

Nicassio, P. M. 1983. "Psychosocial Correlates of Alienation: Study of
a Sample of Indochinese Refugees". Journal of CrossCultural
Psychology 14:337351.

Nicassio, P.M. 1985. "The Psychosocial Adjustment of the Southeast
Asian Refugees: An Overview of Empiircal Findings and
TheoreticalMode/s". Journalof CrossCultural Psychology 16:153
173.

Nicassio, P.M.; and Pate, J.K. 1984. "An Analysis of Problems of
Resettlement of the Indochinese Refugees in the United States".
Social Psychiatry 19:135141.

Peters, G.L.;and Larkin, R.P. 1979. Population Geography: Problems,
■ Concepts and Prospects. Kendall/Hunt, Dubuque, Iowa.

Pfister, M. 1958."Help to Refugees".World Mental Health 10:16.

150



Quattrone, G.A. 1986."On the Perception of a Group's Vairability".
In: Psychologyof Intergroup Relations, Worchel, S.;and Austin, W.
(eds.), Brooks/Cole, Monterey, CA.

Richardson, A. 1967. "A Theory and a Method for the Psychological
Study of Assimilation". International Migration Review 2:330.

Richardson, A. 1974. British Immigrantsin Australia:a Psychosocial
Inquiry. Australian National University Press, Canberra.

Rokeach, M. 1960. The Open and Closed Mind. Basic books, New York.

Rokeach, M. 1968. Beliefs Attitudes and Values. Jossay Bass, San
Francisco.

Rosenthal, D.A. 1984. "Intergenerational Conflict and Culture: a Study
of Immigrant and NonImmigrant Adolescents and Their Parents".
Genetic Psychology Monographs 109:5375.

Rosenthal,D.A. ;Bell, R.;Demetirou,A.;and Efklides, A. 1989. "From
Collectivism to Individualism? The Acculturation of Greek
Immigrants in Australia". International Journal of Psychology
24:5771.

Roskies, E.; LidaMiranda, M.L.; and Strobel, M.G. 1977. "Life
Changes as Predictors of Illness in Immigrants". In: Stress and
Anxiety Vol. 4, Spielberger CD.; and Sarason, I.G. (eds.),
Hemisphere, Washington D.C.

Schrader, A. 1978. "The Vulnerable Age: Findings on Foreign Children
in Germany". Sociologyof Education 51:227230.

\ Scott, W.A.;and Scott, R. 1989. Adaptationof Immigrants: Individual
Differences and /?eterm/nants. Pergamon Press, Oxford.

^ _ Scott, W.A.;and Stumpf, J. 1984. "Personal Satisfaction and Role j^ Performance: Subjective and Social Aspects of Adaptation". \
Journalof PersonalityandSocial Psychology 47:182206. A

Ls
151



Semel, W.H.;Davidse, D.M. 1956. "The Adjustment of Scandinavian
Students". Journalof Social Issues 12(1):919.

Siegel, B.J.; Evon, Z.V.; James, B.W.; and Leonard, B. 1953.
"Acculturation: An Exploratory Formulation". American
Anthropologist 38:149152.

Singh, A.K. 1963. Indian Students in Britain: A Survey of their
Adjustments and Attitudes. Asia Publishing House, Bombay.

Sheriff, M. 1966. Group, Conflict and Cooperation. Routlidge and
Kagan, London.

Shuval, J.T. 1959. "The Role of Ideology as a Predisposing Frame of
Reference for Immigrants". Human Relations 12:5163.

Shuval, J.T. 1963. Immigrants on the Threshold. PrenticeHall, New
York.

\ Shuval, J.T. 1979. "Migration and Stress". In: Hand Bookof Stress:
^?'Theoreticaland Clinical Aspects, Goldberger, L.; and Breznitz, S.
1r (eds.), Free Press, London.

V Shuval, J.T.; Markus, E.J.; and Dotan, J. 1975. "Age Patterns in the /' ,q\■ Integration of Soviet Immigrants in Israel ". Jewish Journal of ' /
fJr}J^^^^17:151163. V

Sluzki , E.C. 1979. "Migration and Family Conflict". Family Process
18:380390.

Smither, R.; and RodriguezGiegling, M. 1982. "Personality,
Demographics, and Acculturation of Vietnamese and Nicaraguan
refugees to the United States". International Journalof Psychology
17:1925.

Stack S. 1981. "Comparative Analysis of Immigrants and Suicide".
Psychological Reports, 49:509510

152



Starr, P.D.; and Robetrs, E.A. 1982. "Attitudes towards New
Americans". Researchin Raceand Ethnic Relations 3:165186

Stein,D.D.; Hardyck, J.A.; and Smith, M.B. 1965. "Race and Belief: \

An Open and Shut Case". Journal of Personality and Social
Psychology 1:281289.

Stephen, W.A. 1985. "Intergroup Relations". Handbook of Social I

Psychology. 3:599658. ■

Studlar, D.T. 1977. "Social Context and Attitudes toward Coloured
Immigrants". British Journalof Sociology 28:168184.

Taft, R. 1953. "The Shared Frame of Reference Concept Applied to .

the Assimilation of Immigrants". Human Relations 6:4555.

Taft, R. 1985. "The Psychological Study of the Adjustment and
Adaptation of Immigrants in Australia".In: Australian Psychology:
Reviewof Research, Feather,N.(Ed.), Allen and Unwin, Sydney.

 Taft, R. 1986. "Methodological Considerations in the Study of
>/) ' Immigrant Adaptation in Australia". Australian Journal of

Psychology 38:339346.

Tajfel, H.; and Turner, J. 1979. "An Integrative Theory of Intergroup
Conflict.In:TheSocial Psychologyof Intergroup Relations, Austin,
W.G.;and Worchel, S. (eds.), Brooks/Cole, Monterey, CA.

Teske, R.H.C.;and Nelson, B.H. 1974. "Acculturation and Assimilation:
A Clarification". American Ethnologist 1:351367.

Triandis, H.C.; Kashima, Y.; Shimada, E.; and Villareal, M. 1986.
"Acculturation Indices as a Means of Confirming Cultural
Differences". International Journalof Psychology 21:4370.

Tirpathi, R.; and Stirvastava, R. 1981. "Relative Depirvation and
Intergroup Attitudes". European JournalofSocial Psychology 11:18.

153



Turner, J.C. 1978. "Social Categoirzation and Social Discirmination in
the Minimal Group Paradigm".\x\: Differentiation Between Social
Groups: Studies in Social Psychology of Intergroup Relations,
Tajfel, H. (ed.), Academic press, London.

Turner, J.C. 1984. "Social Compairsons, Similairty and Favoirtism". In:
The Social Dimension vol. 2,Taj fel, H. (ed.), Cambirdge
University Press, Cambirdge England.

Walker,I. ;and Pettigrew, T.F. 1984. "Relative Depirvation Theory: An
Overview and Conceptual Cirtique". British Journal of Social
Psychology 23:301310.

Walsh, A. 1979. "The Relation of Blood Pressure Levels to the
Assimilation of Immigrants and Intolerance of Ambiguity". S0///7?a/
of Social Psychology 107:257265.

Weissman, M.M.;and Klerman, G.L. 1977. "Sex Differences and the
Epidemology of Depression". Archivesof General Psychiatry 34:98
11.

Woldemikael, T.M. 1987. "Assertion Versus Accommodation".
American Behavioral Scientist 30:411428.

Winchie, D.B.; and Carment, D.W. 1988. "Intention to Migrate: a
Psychological Analysis". Journal of Applied Social Psychology
18:727738.

WongRieger, D. 1984. "Testing a Model of Emotional and Coping
Responses to Problems in Adaptation: Foreign Students at a
Canadian University". International Journal of Intercultural
Relations 8:153184.

 WongRieger, D.;and Quintana, D. 1987. "Comparative Acculturation
joh of Southeast Asian and Hispanic Immigrants and Sojourners". ך .J

Journal ofCrossCultural Psychology 18:345362. J ' ^
Zaharna, R.S. 1989. "SelfShock: The DoubleBinding Challenge of

Identity". International Journalof Intercultural Relations 13:501
525.

154



^EYSSKul



What is the JDCBrookdale Institute?

A national center for research on aging, health policy and
human development in Israel.

An independent nonproift organization that operates under the
auspices of the American Jewish Joint Distribution Committee
(AJJDC) and the Governmentof Israel.

A teamof professionals devoted to identifying relevant issues
and using an interdisciplinary approach to solving problems in

the health and human service systems.

A meeting ground for researchers, policymakers, and
professionals, facilitating the linkageofresearchifndings to the
implementation of changes in the ifeld.

A centerfor collaboration between Israel and the international
community.

Immigration and its Impact
The dramatic change in the projected and actual levels of
immigration to Israel, particularly from the Soviet Union, has
prompted a major review of the Institute's programmatic
priorities, and studies have been initiated to contribute to
Israel's ability to meet this challenge.
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The Department of Behavioral Sciences of the
Israeli Defence Forces

The Department of Behavioral Sciences is engaged in a wide rangeof activities
intended to maximize the human resourcesof Israel's largest organization, the
Israeli Defence Forces (I.D.F.). The contribution of the department to the
I.D.F. lies in several areas, namely the development and operation of
classification systems; organizational counseling; surveys; the initiation and
conducting of research; the development and operation of workers' evaluation
systems; and the development of management skills at all levels of the
organization.

In these and many other areas, the department serves as a professional advisory
body, providing information essential to decisionmaking at different levels of
command, in times of peace and war alike.

The department contains some of the country's leading experts in behavioral
science, and serves as the highest professional authority for the behavioral
science units dispersed throughout the organization (in combat units as well).
It was in this capacity that the department developed its professional training
program for army psychologists.



Foreword

When the current wave of immigration from the former Soviet Union was still
only a rumor, we in the Department of Behavioral Sciences of the I.D.F., with
the full support of the head of the I.D.F.'s personnel division, began
developing a systematic data base on the new immigrants.

Our focus here, naturally enough, was the encounter of the new immigrant
with the army. It was clear to us that this encounter would be influenced by
the immigrants' values, their attitudes towards society, the state, and Jewish
tradition and history, as well as by their fears concerning military service.

In light of this, we decided to conduct three types of research:
A. Attitude surveys among the new immigrants.
B. Studies on the attitudes of veteran Israelis towards the latest wave of

immigration and towards the immigrants themselves.
C. An extensive review of the literature on immigration, concentrating

upon its psychological and psychosociological aspects.

The present work reviews most of the existing information on immigration. It
is preceded by an extensive summary of its contents.

As well as reviewing factors that influence the acculturation and adjustment of
immigrants, we discuss a factor of special importance in the absorption process
of immigrants to Israel (as opposed to elsewhere): the host society's absorption
philosophy. This concept concerns the host society's expectations of the new
immigrant, expectations which generate stereotypes, images and attitudes
towards him/her. These can assist and support the immigrant, facilitating
absorption, or they can alienate and isolate him/her, making absorption more
difficult.

The literature review presented here is very extensive, covering demographic,
individual, cultural and psychological variables. For the most part, these are
examined from the point of view of the immigrant. Israeli society has absorbed
many different waves of immigration, in contrast to most other societies. The
process of absorption here in Israel is supposed to be different from the
process elsewhere: we emphasize the very real responsibility that falls to us as



"absorbers". Firstly, we must take care not to create dififculties for the
immigrants; and secondly, we must assist them, with awareness and sensitivity
 this, in spite of the "threats" that accompany immigration: competition for
jobs, places in schools and universities, and for resources in general.

Finally, I would like to congratulate and thank Lt. Ze'ev Leherer, who
conducted this study with exceptional talent and thoroughness. I would also
like to thank JDCIsrael and the JDCBrookdale Institute, with whose
assistance and support we have been able to publish this study. I am confident
that those involved in immigrant absorption, whether in the area of research
or "in the ifeld", will find this review of great benefit.

Col. Moshe EvenChen PhD.
Head of the Department of Behavioral Sciences

September 1992
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EXECUTIVE SUMMARY

Introduction
In the present review, immigration is conceptualized as a process of change.
The psychological literature on immigration is thus examined in the light of
three fundamental questions:
(1) Which areas undergo change during immigration and absorption into the
host society? (2) What direction do these changes take, how do they
interconnect, and how can we characterize them (addition, substitution, or
creation of something new)? (3) What factors affect the direction and character
of these changes?

The review employs three basic concepts, discussed in the Introduction:
(l)"acculturation pattern" refers to the pattern created by the combination of
the areas that undergo change during absorption, and the direction and
character of these changes; (2) "subjective adjustment" refers to the
immigrant's sense of satisfaction and wellbeing in different areas of life, and
satisfaction with his/her new environment; (3) "objective adjustment" refers ot
the extent to which the immigrant is able to function successfully in different
areas of life  employment, family life, budgeting, leisure time, etc.

The review covers three types of research: (1) descriptions of the immigration
process; (2) multivariate models suggesting dependent and independent
variables for research on immigration; (3) empirical studies that examine the
relationship between individual variables.

Section A: Descriptions of the Immigration Process
The process of immigration is considered here from three different
perspectives: the intrapsychic, the sociological/socialpsychological and that
of intercultural relations.

Immigration as an IntraPsychic Process
The intrapsychic approach describes immigration through various theories of
personality. Immigration is viewed as a developmental process involving stages
of development similar to those of an infant. Koranyi (1973), employing
Freud's terminology, describes immigration as a psychosexual process, while
Mirsky and Kaushinsky (1989) describe it in terms of the separation
individuation process proposed by Margaret Mahler. Other researchers describe
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immigration as a process similar to that of mourning (Arrendo and Patricia,
1981), or as a process of learning to cope with numerous neurotic anxieties
created by settling in a new environment (Grinberg and Grinberg, 1984).

Most of the intrapsychic theories view immigration as a Ushaped process: the
immigrant's initial elation on arriving in the host society is soon replaced by
feelings of distress and dissatisfaction at difficulties encountered, feelings
which gradually fade as he/she adapts to the new environment.

According to these researchers, change occurs principally in the immigrant's
emotional state and the extent to which he/she identifies with the new society,
and their theories rarely cover individual differences between immigrants.

Sociological and SocialPsychological Theories
Researchers proposingsocial psychological theories of immigration focus on
changes in social areas of life: attitudes, norms, values, social roles and social
identity. According to such theories, integration into a new society entails
renewed socialization.

The "desocializationresocialization approach" (Eisenstadt, 1955; BarYosef,
1968) argues that patterns acquired by the immigrant duirng his/her initial
socialization undergo change as the immigrant is resocialized in the new
environment, acquiring new skills, roles and values and adopting a new social
identity.

According to Richardson ( 1 967) immigration has three phases  satisfaction,
identification and acculturation  in the course of which the immigrant
acquires the social identity, attitudes, values, beliefs and behavior of the host
society. WongRieger (1984) views immigration in a similar way: as a
transformation process in which the immigrant's norms, behavior and self
concept undergo mutual adjustment so as to harmonize with each other.

InterCultural Relations Theories
These theories describe immigration in terms of an encounter with an
unfamiliar culture. In contrast to the sociological theories, they emphasize the
phenomenon of "culture shock"  the difficulties of functioning in an
unfamiliar and unpredictable environment  and describe the impact on
absorption of differences between the host culture and the immigrant's culture.
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According to these theories, the immigrant moves from a state of confusion,
disorientation and uncertainty to one of security, control and effective
functioning (Adler, 1975; Kim, 1978; Grove and Torbiorn, 1985; Bochner,
1986). The major changes occur not at the deep levels of personality structure,
but in the surface areas of knowledge, orientation in the new environment, and
behavioral skills. The immigrant's emotional state (distress, satisfaction) alters
in accordance with the changes in these areas.

The advantage of the three approaches to immigration outlined above (intra
psychic, sociological and thatof intercultural relations), is that unlike studies
of correlations between variables, they capture the dynamic aspect of the
immigration process. They can thus convey a real sense of what the
experience of immigration is like.

These approaches have their disadvantages, however: employing anecdotal
knowledge of isolated groups of immigrants, they do not deal with empirical,
comparative data, and while they describe areas that undergo change, they
disregard individual differences for various variables, and fail to consider
differences in the degree of change undergone by individuals. Furthermore,
these approaches fail to consider factors affecting patterns of change:
differences within the host society and between different immigrant groups,
individual variables among the immigrants, etc.

Section B: Multivariate Models of Immigration
Other researchers in this ifeld have proposed multivariate models of
immigration, which fall into two main types. The ifrst type of model presents
expected areas of change as dependent variables, and describes the factors that
affect them (Goldlust and Richmond, 1974; Dyal and Dyal, 1981), with some
models focusing solely on the dependent variable "subjective adjustment"
(Antonovsky and Katz, 1979; Berry and Kim, 1987; Scott and Scott, 1989);
the second type of model describes and deifnes expected aspects of
acculturation (Gordon, 1964; Hastingset al., 1982; Taft, 1986).

Comprehensive Multivariate Models
(a) Models Presenting Dependent and Independent Variables
As well as presenting dependent variables in their model, Goldlust and
Richmond (1974) present two sets of independent variables: characteristics of
the immigrants, and characteristicsof the host society. The interaction between
these two sets of variables determines the acculturation pattern the immigrant
will undergo. The researchers propose three objective areas of change (the
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economic, cultural and sociopolitical) and three subjective ones (the areas of
social identity, values and satisfaction), but do not predict specific correlations
between variables. Moreover, the variables they present are sociological rather
than psychological, and thus relate to group, rather than individual,
characteristics.

In contrast, Dyal and Dyal (1981) propose a psychological model of
immigration. They present a list of independent variables, taking into account
characteristics of the country of origin, those of the host country, and those of
immigration itself. They argue that these factors affect 13 areas of change,
ranging from degree of familiarity with one's new surroundings, to areas of
personality structure (e.g. locus of control and cognitive style).

Although the two models reviewed above incorporate independent variables,
they do not represent comprehensive theories of immigration. They fail to
present an integrative theoretical framework to account for the inclusion of
these rather than other variables, and fail to specify ways in which the
variables included correlate. Nonetheless, because of the large number of
variables included, these models can serve as a conceptual framework for
future research studies.

(b) Models with a Single Dependent Variable: Subjective Adjustment
The three models reviewed here offer a rationale for the inclusion of various
background variables. However, they focus solely on the dependent variable
of subjective adjustment, i.e. they only attempt to predict changes in the
immigrant's emotional state, and sense of satisfaction with his new life.

Antonovsky and Katz (1979) see subjective adjustment as an outcome of the
interaction between his individual resources (communicative and psychological)
and the demands made of him (external and internal). They define subjective
adjustment as the immigrant's satisfaction with life in his/her new
surroundings, and intention to remain in the new country.

In contrast, Scott and Scott (1989) present subjective adjustment as a multi
dimensional concept, covering the immigrant's satisfaction with many different
areas of life (family, employment, financial situation, friends, leisure etc.) In
their model, background variables influencing subjective adjustment include
stress factors, support systems, the immigrant's cultural skills and individual
variables.
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In Berry and Kim's model (1987), subjective adjustment is examined through
symptoms of maladjustment, referred to by the authors as "acculturative
stress". The extent to which the immigrant experiences acculturative stress is
determined by the nature of the host society, the type of immigration
(voluntary or involuntary), the acculturation pattern, and the immigrant's
social , demographic, and psychological characteristics.

It should be noted that all three models have been tested empirically. Of
particular importance is the research study based on Scott and Scott's model,
conducted in Australia over several years, and including various immigrant
groups. This study employed not only subjective measures of satisfaction, but
also role partners' evaluations of subjects' performance in different areas of
life. As for the Berry and Kim model, correlation between its variables and
degreesof acculturative stress have been studied in Canada, using a wide range
of sample groups; however, the variables were not examined simultaneously,
i.e. the model was not tested as a whole.

Models that Deifne Aspects of Acculturation
The three models reviewed here describe aspects of acculturation only. The
model suggested by Taft (1986) defines ifve areas of change, one relating to
the immigrant's emotional state, and four to "social" areas (ethnic identity,
culturally conditioned behavior, social relations and language preference). The
author discusses neither the direction nor the character of the changes
(substitution, addition, creation of something new), and does not discuss
factors influencing the form of change.

In contrast, Gordon (1964) indicates the direction of change for the seven areas
of change discussed: towards the host society (assimilation). While Gordon
proposes unidirectional change, Hastings et al. (1982) propose three directions
for change: assimilation, insularity and communality. Assimilation indicates
change in the direction of the host society; insularity indicates that the
immigrant's situation remains unchanged (i.e. oriented towards his/her country
of origin); and communality indicates change in the direction of the immigrant
group (i.e. creation of new characteristics unique to the immigrant group).
These three directions of change can be found in eight areas, five cultural
(values, identiifcation, economic awareness, awareness of social distinctions,
and political awareness) and three structural (behavior, control and
participation), and the directions of change in these areas are not necessarily
correlated.
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The many multivairate models reviewed above describe immigration through
clusters of variables. However, the researchers do not always predict the
relationships between the different variables, nor do they always offer a firm
rationale for the inclusion of certain variables and not others.
Thus far, two approaches to the study of immigration have been reviewed, the
descriptive and the multivariate. A third approach is to study the effects of
single vairables on patterns of acculturation and adjustment. These variables
have been grouped into two categories: group level variables, and individual
variables (relating to the immigrant's personal characteristics).

Section C: Factors which Affect Adjustment and
Acculturation: Group Level Variables

The group level variables reviewed here are absorption philosophy of the host
society, attitudes of members of the host society towards immigrants, cultural
distance between the immigrant group and the host society, and social networks
of the immigrant group.

The Absorption Philosophy of the Host Society
This variable relates to attitudes prevalent in the host society concerning
preferred methods of immigrant absorption. Expectations about immigrant
absorption relate to areas in which immigrants are expected to change, and the
direction of these changes. On the basis of studies conducted by various
researchers on this subject, we can group these philosophies into four
categories:
1) Expectation that the immigrant will change in the direction of the host

society in all areas. This philosophy has been termed the "melting pot"
philosophy (Eisenstadt, 1955), "monism" (Taft, 1953), and
"assimilation".

2) Expectation that the immigrant will change in the direction of the host
society in a small number of areas only. This philosophy has been
termed "pluralism" (Taft, 1953; Eisenstadt, 1955) and
"multiculturalism" (Berry, 1984; Bochner, 1986).

3) Expectation, on the one hand, that the immigrant will change in the
direction of the host society in all areas, and on the other, that the host
society will be willing to change in the direction of the immigrants.
This philosophy has been termed "interactionism" (Taft, 1953) and
"assimilation" (Bochner, 1986).

4) Expectation of complete lack of change on the part of the immigrants,
and of lack of interest in contact with them on the part of the host
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society. This philosophy has been termed "segregation" (Berry, 1984;
Bochner, 1988).

It is not clear exactly how absorption philosophy  whether actual , or as
perceived by the immigrants  affects patternsof acculturation. It is suggested
here that absorption philosophy affects these patterns through the actual
policiesof immigrant absorption employed, and through the pressures it applies
on the immigrants. Woldemikael (1987) suggests that a mutual shaping of
expectations develops between immigrant groups and the host society.

Attitudes of the Host Society towards Immigrants
These attitudes affect patterns of acculturation in a number of ways. Reviewed
here are four hypotheses of the psychology of intergroup relations, which
attempt to explain and predict intergroup attitudes. The four differ from each
other with regard to necessary and sufficient conditions for creating negative
attitudes: the existence of different groups, the perception of conflict, and one
group's being a "loser" in intergroup competition.

According to Rokeach's "belief congruence hypothesis" (1966, 1968), the
negative attitude of members in one social group towards members of another
group stems from a perception of thelatter 's basic beliefs as fundamentally
different to their own.

The "social identity theory" proposed by Tajfel and Turner (1979) argues that
one group's negative attitude and behavior towards another stem from the need
of the ifrst group to have a positive social identity. In other words, by down
grading the other (out) group, the first (in) group enhances its positive identity.

Sheriff's "real conflict hypothesis" (1966) argues that the negative attitudes of
one group towards another stem from real conflict and competition between the
two groups for limited resources.

According to the "relative deprivation hypothesis" (Gurr, 1970; Crosby, 1979),
if an individual believes that his group is deprived relative to another group,
he/she will develop negative attitudes towards the other group.

In addition to these four hypotheses, a fifth is reviewed: the "social group
contact hypothesis". This argues that contact between social groups will result
in more positive intergroup attitudes; however, having reviewed the literature
on this subject, Amir (1969) concludes that attitudes are improved through
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contact only when that contact is made under "favorable conditions" (equality
of status for members of both groups, a social climate supportive of contact,
personal rather than group contact, contact with members of minority groups
who have a high status, etc.).

Cultural Distance between the Immigrant Group and the Host Society
This represents a third group level variable. The underlying assumption in
muchof the literature concerning cultural distance is that "the quality, quantity
and duration of adjustment problems are a function of the differences between
the home and host cultures" (Furnham and Bochner, 1982, p.171). A number
of studies have found a correlation between the cultural distance of the
immigrant group and subjective adjustment (e.g. Scott and Scott [1989] and
studies on foreign students discussed by Church [1982]), but others have found
no such correlation (Cochrane, 1977; Burville et al. , 1983). On the other hand,
a study that examined the connection between cultural distance and patterns of
acculturation (WongRieger and Quintata, 1987), found a positive correlation
between cultural similarity and an assimilative pattern of acculturation.

The Social Network of the Immigrant Group
This last group level variable has been treated by some researchers as a
dependent variable, and by others as an independent one. Anderson and
Christie (1982) argue that the structure of the immigrant group's social
networks can be either an asset or a liability. However, these researchers deal
mainly with the effect of network structure on the immigrant's chances in the
socioeconomic arena.

Other researchers have examined the effects of belonging to mixed (both
immigrants and host society members) versus exclusive (immigrants only)
networks. The insularity of exclusive ethnic networks has two effects on
immigrants: on the one hand, they suffer less from stress, and have more
social support than immigrants in mixed social networks (Church, 1982), but
on the other hand, they are less satisfied with life in their new country (Kim,
1978; Hull, 1979; WongRieger and Quintata, 1987). Moreover, ethnic
insularity involves limited acculturation in a few areas of change only (Wong
Rieger and Quintata, 1987).

Many researchers view insularity as a circular process: while a natural reaction
to the difficulties of interacting with members of the host society, it limits the
immigrant's ability to acquire tools that will make that interaction less dififcult
in the future.

viii



Section D: Factors which Affect Adjustment and
Acculturation: Individual Variables

Individual variables affect both the immigrant's pattern of acculturation and his
subjective adjustment, and are classified into two groups: variables directly
related to immigration (motives for migration and the immigrant's integration
strategy) and variables indirectly related to immigration (demographic and
personality variables).

Motives for Migration
The connection between motives for migration and patterns of acculturation
and adjustment are generally explained by cognitive dissonance theories. It has
been found that immigrants coming to Israel because of Zionist motives tend
to display higher levels of satisfaction with life in Israel than those immigrating
because of other motives, even when adjustment problems were held constant
(Antonovsky and Katz, 1979; Garson, 1984). Some support has also been
found for the hypothesis that voluntary immigrants undergo more change in
more areas of change than refugees (WongRieger and Quintata, 1987; Berry
et al., 1990). Correlation has also been found between personality variables
and the wish to migrate (Winchie and Carment).

The Immigrants Integration Strategy
This concerns the immigrant's attitudes and aspirations with regard to
integration into his/her new environment, the assumption being that different
immigrants will have different attitudes. Moghaddam et al. (1987) propose two
integration strategies: cultural preservation and assimilation. These two
strategies represent the two ends of a spectrum: at one end are those
immigrants who wish to acculturate and resemble members of the host society,
while at the other end, are those who choose not to acculturate, but to remain
within the immigrant group and undergo change in limited areas only.

Berry and Kim (1987) propose four integration strategies: assimilation,
integration, separation and marginality. These strategies are differentiated by
the extent to which the immigrant wishes to preserve his/her culture, and by
the extent to which he/she wishes to integrate into the new society. Whereas
inMoghaddam 's hypothesis, these two strategies form two ends of one
spectrum, here they belong to two different dimensions.

Berry et al. (1989) found the type of integration strategy adopted by the
immigrant to be related to his/her pattern of acculturation. The leading
question here, is what causes one immigrant to adopt a strategyof assimilation,
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and another to adopt a strategy of cultural preservation. In answer to this,
Berry (1984) suggests that two vairables affect the choice of integration
strategy: the absorption philosophy of the host society, and whether or not
immigration is voluntary.

In both the "social identity theory" and the "ethnolinguistic vitality theory",
the choice of an assimilative integration strategy is regarded as indicating the
wish to enhance one's social identity by joining a social group with higher
status. According to the "social identity theory" (Tajfel and Turner, 1979), the
immigrant will adopt an assimilative strategy only if he/she believes that the
social conditions allow upward mobility. According to the "ethnolinguistic
vitality theory" (Giles and Johnson, 1981), an immigrant will want to leave
his/her group, if that group has an inferior position with regard to certain
variables predicting whether it will survive as a distinct cultural group: the
group's social status, vairous demographic variables (birth rate, mixed
marirage, geographical concentration), and the institutional support available.
These two theories may help to explain how the host society's absorption
philosophy, and the attitudes of its members towards immigrants, affect
patterns of acculturation.

Demographic Variables
The demographic variables reviewed here include: length of residence in host
society, age at time of immigration, gender, socioeconomic status and marital
status. Length of residence in the host country is a variable that affects
virtually every measurable area of acculturation or adjustment (Scott and
Stumpf, 1984; Taft, 1986). However, there is controversial evidence that
change in different areas follows a Ushaped pattern rather than a linear one,
especially as regards the immigrant's emotional state and his/her sense of
satisfaction. This evidence ties in with theories reviewed in the section on the
intrapsychic approach to immigration.

The evidence regarding the effect of age at time of immigration is conflicting.
While some studies have found correlations between this variable and different
measures of adjustment (Chang, 1980; Cochrane and StopesRoe, 1981;
Nicassio and Pate, 1984), others have found no such correlations (Shuval,
1975; Scott and Scott, 1989).

Inbar and Adler (1976) suggest that there is a "vulnerable age" for
immigration. According to their findings, immigrants who immigrate between
the ages of six and eleven have greater adjustment difficulties than younger or
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older immigrants, a finding corroborated by Schrader (1987). However, these
two studies have methodological and conceptual problems which make
generalization from the findings dififcult.

As to gender, there is evidence that women suffer more adjustment dififculties
than men, as expressed by psychiatric symptoms (Lasry and Sigal, 1975;
Aviram and Levav, 1975; Cochrane and StopesRoe, 1977; Roskies et al.,
1977). However, a greater prevalence of psychiatric symptoms among women
characterizes nonimmigrant populations in industrialized countries in general
(Weissman and Klerman, 1977). Findings from studies that use other measures
of adjustment are less conclusive. As for patterns of acculturation, it has been
hypothesized that men undergo more changes in more areas, because they have
greater contact with members of the host society (Taft, 1965; Richardson,
1974; Sluzki, 1979); however, no support for this has been found.

The evidence concerning the effect of socioeconomic status prior to
immigration on adjustment and patterns of acculturation is also conlficting.
While a few studies have found correlations between socioeconomic measures
and immigrants' psychiatric problems (Cochrane and StopesRoe, 1977; Lin,
1983; Berry, 1987), others have found no such correlation (Antonovsky and
Katz, 1979).

With regard to marital status, in general married immigrants have fewer
adjustment problems than single immigrants (Antonovsky and Katz, 1979;
Bardo and Bardo, 1980; Berry and Blondel, 1982).

The research thus indicates that the effect of demographic variables is not
uniform. Their effect is different for different immigrant groups and for
different societies, and it is therefore necessary to examine the specific
conditions and cultural characteristics of each wave of immigration, and each
immigrant group.

Personality Variables
Many studies have examined the relationship between personality variables and
various adjustment indicators. It has been found that social skills and sensitivity
to others predict the "will to acculturate" (a variable corresponding to
"integration strategy") (Smither and Rodriguez, 1982). Inability to cope with
ambiguity has been found to have a positive correlation with an assimilative
pattern of changes (Walsh, 1979).
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Church (1982) notes that flexibility, a modern outlook, sociability,
assertiveness and realism are valid predictors of successful adjustment. Scott
and Scott (1989) found that mental health prior to immigration, optimism, and
dependency predict certain measures of adjustment, as do cultural skills
(knowledge of slang, familiarity with the host culture, knowledge about the
host country).

Section E: Additional Issues Relating to Acculturation
and Adjustment

Three additional topics are reviewed here: (1) the theory of Triandis et al.
(1986) proposing two variables that affect the depth and direction of change
in different areas of life; (2) the relationship between subjective and
objective adjustment; (3) the relationship between immigration and stress.

Triandis5 Theory Predicting Areas Liable to Change during
Acculturation
Triandis et al. (1986) distinguish between superficial areas of change (public
behavior, dress, language use) and deep areas of change (attitudes and values).
In addition, the researchers argue that changes in different areas can take
different directions: "accommodation" describes a change in the direction of
the average position within the host society; "overshooting" describes
movement to a point beyond this average position; and "ethnic affirmation"
describes change in a direction opposite to that of the host culture.

Triandis et al. argue that two variables predict the depth and direction of
change in various areas: the centrality of the area in the culture of oirgin and
its degree of visibility during contact with members of the host society. The
researchers predict that when areas of lesser importance in the culture of origin
are highly visible (e.g. dress), there is a greater likelihood of accommodation
or even overshooting. However, when areas central to the cultureof oirgin are
not visible (e.g. family values), there is a greater likelihood of ethnic
affirmation. These hypotheses are supported by the research findings of both
Triandis et al. and Rosenthal and Bell (1989).

The Effect of Objective Adjustment
Two studies have examined the relationship between subjective and objective
adjustment. Scott and Stumpf (1984) found high correlation between different
areas of objective adjustment and the immigrant's general senseof wellbeing.
On the other hand, a low correlation was found between these areas and
corresponding areas of subjective adjustment. Krau (1983) found that the
correlation between professional success and overall satisfaction is moderated
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by the selfimage of the subject. These two studies demonstrate that the
relationship between objective and subjective adjustment is not as
straightforward as it may at first appear.

Immigration and Stress
Most of the studies examining the relationship between immigration and stress
consider the positive aspects of adjustment: satisfaction and ease in the new
environment. Another approach is to examine adjustment through its negative
aspect, i.e. the stress it causes. Researchers adopting this second approach
examine indicators of lack of adjustment  mental illness, suicide,
psychosomatic symptoms, etc. The first question considered is whether
immigration is necessarily a "stressor".

The literature reviews of Creed (1987) and Kuo and Tsai (1986) conclude that
there is no conclusive empirical support for the claim that immigration is itself
a stressor. It is a mistake to treat immigration as a single phenomenon: rather,
one should examine specific factors relating to each group of immigrants  the
way it perceives and interprets the act of immigration and the coping
mechanisms it employs.

The second question considered, is how does immigration cause stress? Four
different answers exploring the relationship between immigration and stress are
reviewed here (Eisenstadt, 1955; Shuval, 1979; Grinberg and Grinberg, 1984;
Zaharna, 1989), as is a comparative study of these four (Kuo, 1976). Kuo's
study found that social isolation and culture shock are better predictors of the
stress involved in immigration than are social change and tension relating to
goal achievement.

General Discussion
This section discusses the difficulties of generalizing from the findings of the
various studies on immigration reviewed here. The majority of studies are of
a single immigrant community in a single city. Almost no comparative studies
have been conducted of different immigrant populations, in different countries,
and under different conditions.

Furthermore, it is difficult to integrate the findings of different studies because
of lack of consistency in the theoretical and operational definitions of key
concepts (adjustment, acculturation, assimilation, etc.). These considerations
make it extremely difficult not only to generalize from individual findings, but
also to construct a general information base on immigration.
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The review ends by proposing a model that integrates the different ideas on
immigration discussed in the literature. This model presents acculturation as
a threedimensional phenomenon. The first dimension relates to areas of
change, ranged along a continuum from the most superficial to the deepest.
The second dimension relates to the form of change in a given area, and covers
both the direction of the change (towards the host society, the immigrant
community or the country of origin) and its character (addition, substitution or
the creation of something new). The third dimension relates to the kinds of
domain in which change takes place, along a continuum ranging from the most
public to the most private.

The integration of these three dimensions forms the pattern of acculturation.
It is suggested that this pattern, together with Scott and Scott's definition of
adjustment (1989), be used as the dependent variables in studies on
immigration. Furthermore, it is suggested that the independent variables
reviewed under the section on integration strategy be used as the central
mediator variable in these studies, to examine the effect of these variables on
patterns of acculturation and adjustment.
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