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תקציר

דעותיהם לבדוק המיועד וני, נסי מחקר הינה זו עבודה
של שוניס מימדים לגבי תיאטרון הצגת צופי של השמרניות/ליברליות

המצופות והתנהגויותיהם תכונותיהם כגון וזקנים, זקנה תדמיות

של המתודולוגיה מידה באיזו לבדוק נסיון גם זהו והקיימות.
גירוי לאחר האוכלוסיה) כלל את מייצגת (ולא מוגדרת קבוצה ראיון
היא מידה ובאיזו עמדות לבדיקת מתאימה תיאטרון), (הצגת מבוקר

כוללות המסקנות ושיטותשדה. שיטותמעבדה של יתרונות משלבת

כללי באופן זקנה תדמיות של ורבמימדיות סוציאליזציה, על נתונים
פורד. קרן של למענק הודות בוצע דמוגרפיתרבותי. חתך ולפי
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. . המחקר מטרות מבוא:

זקנה של תדמיות בדיקת היא הראשונה מטרות: שתי זו לעבודה
מתור זאת, בישראל. בציבור מוגדרת קבוצה בקרב והערכתו וזקנים

הגיל של הציבורית התדמית ואיזון שיפור למען לפעול ניתן שאם הנחה

רואות באוכלוסיה קבוצות שבה הדרך את להכיר יש ובעיותיו, הקשיש

: ;.. וזקנים. זקנה ומעריכות
תגובות העלאת של מתודולוגי ניסוי עריכת היא השניה המטרה

כמעט בתנאים המבוצע גירוי באמצעות בזקנה, הקשורות לתופעות

מהמציאות. לחלוטין מנותקת תהיה המחקרית שהסיטואציה מבלי מעבדתיים,

בירושלים תיאטרון בהצגת שנכח מקהל נתונים איסוף ידי על זאת עשינו
תגובות לחשיפת גירוי להוות יכול שלדעתנו במחזה וצפה ובתלאביכ

"What are we going נ ני?" גי עם עושים "מה המחזה הנחקרת: לבעיה

אבירן, דוד של בתרגומו וויילד דונלד מאת ( to do with jenny?"

הקאמרי. התיאטרון ידי על שהועלה

הצגת (כגון ומידי ישיר שגירוי הינה זו מטרה המלווה ההנחה

לביטוי יבואו תמיד שלא תגובות לחשיפת לתרום יכול מתאימה) תיאטרון

כלליות, דעות על כלל, בדרך המבוססים, שדה, במחקר הנערכים בראיונות

וזכרון. דמיון
צופה לכל חולק המחזה, על המבוסס עצמי, למילוי קצר שאלון

לאחר מיד למלאו בקשה תוך בתלאביב, ושתיים בירושלים אחת בהצגה

הנחקרים. לנושאים בהתאם נותחו התשובות ההצגה.
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כלהלן: היו שנבדקו ר.כלל_יות השאלות

האם שנחקר? הקהל בעיני קשישים של התדמיות או התדמית מהי (1

הקשיש? הגיל של סטריאוטיפ בקרבו קיים
התדמית/ את השונות, קבוצותיהם על הנחקרים, מעריכים כיצד (2

קשישים? של תדמיות

שנבחרה? המתודולוגיה של ערכה מה (3

הקיימת, לספרות התיחסות מתור נעשה הללו בשאלות הטיפול

המחקר. ומשיטת ממנה הנובעים ועקרונות ולהנחות להלן, הנסקרת

תאורטי רקע .1

וסטריאוטיפים תדמיות אמונות, ,nimy .'.fl
ידועות התנהגות לבין בינה והיחס "עמדה" המושג של ההגדרה

קשיים הפסיכולוגיתחברתית. בספרות ביותר מהמסובכות כסוגיות
Peterson § Eden, ) עמדות של ומדידה בזיהוי כלל בדרך נתגלו
מימדיהן בין וחפיפה רבמימדיות מורכבות, של בעיות בשל <( 1977

באבחנת הקשיים בולטים כן כמו .(Kilty * Field, 1976) השונים

לעומת תרבותיים וקודים סטריאוטיפים, לעומת אישיות עמדות

יחידת להוות יכול אינו זה מושג כי הטענה מכאן למעשה. התנהגות

מדויקת ואופרטיבית מושגית משמעות חסר עדייו בהיותו מדעית, ניתוח
מיני בדרך סטריאוטיפ לראיית הנטיה גם מכאן .(Rokeach, 1972)

"The Picture that people have in mind" כגון מליסטית,
בחברה" הקיימת משותפת כ"אמונה פירוט ביתר אי (Rozencranz, 1968)
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אי0יימ **י יי"י תיבי"יים ".יי"™ (socially shared belief)
בפרהדי0פ1זיציה מוגדרת '^™  (Wheeless * Charles, 1973)

קוגניטיבי. מרכיב קשה: ניניהם שההבחנה מחלקים ומורכבת לפעולה

המייצג אפקטיבי, מרכיב בה; שמדיבר התופעה על אדם של ידע המייצג
ה'אמונה"; אובייקט כלפי ה'מאמיו" של ותחושותיו הערכתו את

^each< ) פעולה קובעת אמונה בו התהליר שהוא התנהגותי ימרכיב

.(1972
ל י"" בה"י"ית להבנה ניתנת ססייאיי'" "דמית מבאו

"י" קי"""3'"' "פי0ה "יי ייייי'י. לתיעית הבי"'" קב,צה

ועוד. התופעה בלי גפיות נורמטיבית,

הגרונ0ולוגי במחקר קליטים 8ל >זז1>>ות 2

כלפי יי"יי" =<<<* ל "י"'י" בניא הגייניליגית היית

""'יי לגיל המתק"י "ניני" "ל יי''" "'י ,ל מ.בי,ה "זקנה,
על כה"ב" זי. יגיה ביקי ,(196) Eisdorfer f A,1rod

*""*" 'י''' לי עיית לבייק" "53, T"kman 9 Lrg ס1ל0

י'"" עילי גיל לקניצ" יייי"יי "סי"יי"יי" "תכיני" "ר כ.
""י לי "יי"10" כו 'בוגיי' 'י"י '""^ כל חקנו'נה. לגיל "ר
"אפייני ייביי ביבי נ.מ.אי0 למיית ז'ת "ריאיייית. תכינ,ת

בגיל לעליה במקביל העילי. מזיקנים. ל חאינייביייאליים

.(Heron § Chown, 1967)

את מפרטים C1971) McTavish^ C1968) Riley של ממצאיהם
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הם בארה"ב: הקשישים תדמית תפיסת את בהציגם הסטריאוטיפ של טיבו
אינטלי שיעור כבעלי מצעירים, פרודוקטיבים פחות לעובדים נחשבים

המיני, הכושר ואיבוד חרדה ליאוש, שנתונים כמי והולר, פוחת גנציה
למרות ילדיהם, עם לחיות שמעדיפים וכמי וחברה קהילה מחיי כמנותקים

גם הם עליהם. ואמוציונלית כלכלית מעמסה היותם

"...generally ill, tired, not sexually interested,
mentally slower and less able to learn new things,
grouchy,withdrawn, feeling sorry for them
selves..." (McTavish, 1971, 97). / ■ "

הרווחת התפיסה בדבר ממצא כך על מוסיף (1972) Cameron

בשיעור למעשר. השגתו ואף אושר להשגת ורצון אפשרות מידת שלקשישים

אחרות. גיל קבוצות של מזה הנופל
לא פרודוקטיביים, כלא נחשנים זקנים כי מצא (1975) Harris

זאת, צעירים. יותר לגילאים בהשוואה אפקטיביים, ולא אקטיביים

הקשישים של מצבם משאבים, על ובעלות העצמאות מידת שמבחינת למרות

כדי בכך די לא לדעתו אולם, כן. לפני שנה עשרים מאשר טוב בארה"ב 1

יותר במציאות. אחיזה חסר שהוא הקשיש, הגיל של המיתוס את לבטל

ידי על גם אומץ אם כי בלבד צעירים של נחלתם אינו זה מיתוס מכך,

עצמם. הקשישים

Neugarten et al. לעיל, שתוארה הקוגניטיבית לרמה מעבר

הציפיות בתחום דהיינו הנורמטיבית, ברמה סטריאוטיפים בדקו (1965)

שאלות סדרת מניתוח מסקנתם הקשישה. הגיל מקבוצת ההתנהגותיות

ן
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ישר יחס שקיים היא שונות, גיל קבוצות הולמת להתנהגות המתיחסת

לנורמות חשיבות מיחסים אנשיס בה המידה לבין בגיל העליה בין
נורמות עם יותר רבה קונפורמיות מידת בדבר המסקנה מכאן גיליות.
שביו לקשר חס המתי דומה, ממצא מבוגרים. יותר גילאים בקרב קיימות
Fengier $ ידי על מוצג השמרנות, במידת העליה לביו בגיל העליה

. (1972) Wood

גם אלא סטריאוטיפית תדמית קיום על רק לא להסיק ניתן מבאן

קשישים. כולל הגילאים, כל בקרב קיומה ועל ה"שלילי" אופיה על

זקנה תדמיות מחקר של מתודולוגיה .3

של ותדמיות תפיסה במחקרי למתודולוגיה המתיחסת הספרות

אחדות: בעיות על מצביעה וזקנה זקנים
ברמה ומתאימים בדוקים מחקר בכלי מחסור קיים ראשית,

הנתונים איסוף בתחום לביטוי באה הבעיתיות האישית. וברמה החברתית

מחקרים ביו ירודה השוואתית יכולת היא התוצאה האנליטי. ובתחום

לאיסוף המשמשים שאלונים, זה. בנושא תאוריה בבניית בעיות ומכאן

על המתבססות מעבדתיות וטכניקות אחד מצד שדה במחקרי נתונים
ותוארי סמנטיים דיפרנציאלים על וכן משפטים, והשלמת דירוג סיווג,

או הנחקרים על משלו הגדרות לכפות החוקר את מחייבים מאידך, שם

מעבר זאת, .(McTavish, 1971) השיפוט חובת את עליהם להטיל

בניסויי יצוגיות ושל שדר. במחקרי ותוקף מהימנות של הכלליות לבעיות

מעבדה.
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משתנים בהגדרת בעיקר מתרכזת הבעיתיות האנליטי, בתחומו

של בהתאמתם בעיות על מצביעה הביקורת ביניהם. היחסים ובפירוש

היתר ביו שונים, וחברתיים תרבותיים לקונטקסטים שתוארו המכשירים

על ובפיקוח השוואה בנות התיחסות מסגרות ביצירת קשיים בשל

חוסר בשל מוחרפת הבעיתיות .(Clark, 1967) השונים הגירויים
לשיפוט קריטריונים ושל ו"זקנה") "זקן" (כגון מושגים של הבהירות

.(Simmons, 1945; Arth, 1968) משמעויות

גודלם מבחינת דגימה, בעיות על מצביעה הספרות שנית,
תת לגבי בעיקר הנדגמות, האוכלוסיות וטיב מדגמים של ויצוגיותם
Harian, 1968; Harper $ Garza, ) חברתיות ותתקבוצות תרבויות

:■■.■.■.: ,, r,. ■(1968 1

לתאר הקיימות השיטות של יכולתן לגבי בעיות קיימות שלישית,

. (McTavish, 1971) הזקנה שבתדמיות הרבמימדיות את ולנתח

והסטריאו התדמיות בנושא ומשמשות ששימשו המחקר ששיטות מכאן ■.■:■

לא שיפור וטעונות לביקורת חשופות ובמחקרישדה במעבדה טיפים

_ . ;..,.■: מבוטל.

המחקר שיטת .11

. . , אופרטיביות שאלות .1

המאפשרים למונחים במבוא שהוצגו הכלליות השאלות תרגום Lt^."

הגדרת של כוללניים מניסוחים לחרוג רצוננו על נשען אמפירית בדיקה



 ר 

ניסוחים כנגד וכוי). "שלילי" "חיובי", (כגון והערכתן תדמיות

וזקנה. זקנים אל בהתיחסות ספציפיים מימדים לאבחן ביקשנו כאלה,

כלהלן: עקרונות עפ"י האופרטיביות, השאלות את לנסח הוחלט כך לשם

קוגניטיבי,  וסטריאוטיפים תדמיות מרכיבי של דיפרנציאציה (1

כלים בידינו היו ולא התכוונו שלא מאחר התנהגותי. הערכתי,

הראשונים. המרכיבים בשני התרכזנו למעשה, התנהגות לבדוק

בשאלות ביטויו ומצא כללי באופן נבדק הקוגניטיבי המרכיב

הזקנים לרוב דומה במחזה) המרכזיות הדמויות (מבין "מי כגון
("איר כללי באופן הן נבדק ההערכתי המרכיב מכיר?" שאתה

הן המחזה), לגיבורי התיחסות מתוך להתנהג?", צריכים זקנים
תכונות לגבי וציפיות בדעות העוסקות בשאלות מאובחן באופן

קשישים. של התנהגות ולגבי

תכונותיהם לקשישים, הנורמטיבית הגישה סוגי של דיפרנציאציה (2

דהיינו וליברליות, שמרנות של במונחים הוגדרו אלה והתנהגותם.

כמתואר רווחות, גיליות ונורמות תדמיות עם הקונפורמיות מידת

הספרות. בסקירת

דמוגרפיות קטיגוריות פי על המתיחסים, סוגי של דיפרנציאציה (3

עיסוק תחום משפחתי, מצב השכלה, גיל, מין, כגון תרבותיות,

ועוד.

כלהלן: הן הנבדקות האופרטיביות שהשאלות מכאן

קשישים? ושל זקנה של סטריאוטיפיות תדמיות הנחקרים בקרב היש 
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דומים הם מידה ובאיזו אלה תדמיות של האופי י קו מהם כן, אם 
י י : בספדות? הקיים ל"מיתומ"

לתכונות הנחקרים, התירוסות של השמרנות/ליברליות מידת מה 
י מקשישים? והרצויות המצופות ולהתנהגות

התיאטרון של השימוש אפשרות ומה והחסרונות היתרונות מהם 
דעות? ולחשיפת לגירוי מחקרי כמכשיר

י..:..: ;" ■',.■\,  י יי ייי י ■ המחקר מכשירי .2

שחולק והשאלון המחזה כלל הנתונים לאיסוף המכשיר כאמור, י

בתל ושתיים בירושלים אחת שנערכו, הצגות בשלש מהצופים אחד לכל

יתרונות גם מציג אך שאלות, מעורר המכשיר .1978 בפברואר אביב,

' ; ["■ ' '* ! ■.>. " י  אחדים.
כמובן, מייצגים, אינם שהנחקרים בעובדה קשורה ראשונה שאלה

באולם הנוכחים מתוך מידגם אלא מהווים ואינם ישראל אוכלוסיית את

יתרון מציגה זאת גבלר, י מ אולם, .(2 נספח (ראה ההצגות בערבי

המחקר אוכלוסיית את להציג בכוונתנו היה לא מלכתחילה מסוים. 1

היה ברצוננו מייצג. עמדות כסקר כולו המחקר את או מייצג, כמידגם

שנוצרה מכאן דעות. לחשיפת כגירוי תיאטרון הצגת הפעלת לנסות

הנחקרת שהקבוצה בכך דוקא המסתייעת ניסויית, כמעט סיטואציה

מוגדר בטווח המצוי האוכלוסיה של לסקטור ושייכת היטב מוגדרת

ההשכלה. ורמת הכלכליחברתי הסטטוס מבחינת

השימוש מידה באיזו השאלות את מעוררת זו שיטה שנית,

דרמט.יזציה של הדרישות פי על הבנויות דמיוניות, בדמויות
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בתיאטרון, היותו לעובדת הקהל של המודעות מידה ובאיזו תיאטרלית

יכולות אלה שאלות שתי כי ברור אמיתיות? דעות לחשוף בכוחם

הנחנו אלה, שאלות כנגד אולם נקטנו. בה השיטה על ביקורת להצדיק

ואמות התיחסות נקודות להוות יכולים בהצגה והארועים הדמויות כי

אחרות. בשיטות מצויות שאינן ומוגדרות קבועות מידה

המחזה א.
הקאמרי: התיאטרון של בתכניה שפורסם כפי ההצגה תוכן להלן

.?'?! . 'י

p / המסרבת איטון, ני גי ,70 בת תוססת בזקנה עוסקת "ההצגה

\\ _■  י :. המקובלות. החברתיות הנורמות לפי להתנהג

חיים שנלם 47 במשך חיה אתו  בעלה מות לאחר שנה ני, גי
של דונמים מציירת בחייה. חדש דף פותחת  למקובל בהתאם מאורגנים

מר עם נישואיו ללא וחיה מים כמו שמפניה שותה נשי, עירום

הקשיש. פרנקפורטר

שאינה  ומרובעת מטופחת אופנאית גרושה  אלן הבכירה, בתה

75 בן גבר עם מתעסקת ה70 בת שאמה העובדה עם להשלים מסוגלת

אחותה... שרלוט את מזעיקה חשיש, החזקת בעוון ונעצרת

המרווח ביתה את למכור ההוללת האם את לשכנע מנסות השתים

המשפחה. על חרפה תמיט שלא כדי אתן ולגור
הגרונטולוג ידידה את אלו מגייסת עוליםבתוהו, כשמאמציהן

לגילה, המתאימים התנהגות דפוסי לג'ני להסביר סימן...המנסה תום 
עם בעבודתו לו שתעזור ומבקש מחיוניותה מתלהב השיחה במהלך אך

קשישים.



אביב תל של הקאמרי התיאטרון * . .י
THE CAMERI THEATRE OF TEL AVIV

ווי7ד דונ7ד מאת קומדיה wC^ w yC>
במוי:הייקיילוס \$^1 y//^
אבידן דוד עברית: ^^^_^
קר7* יוסף תפאורה:
יקותיאל יעל תלבושות:

What AreWeGoingToDo
With Jenny?
A COMEDY BY DONALD WILDE

DIRECTED BY HY KALUS

HEBREW VERSION BYDAVIDAVIDAN
SET BY JOSEPH CARL
COSTUMES BY YAELYEKUTIEL



 10 

אצל ביום פעם המבקרת ה73 בת ההיפוכונדרית אודורה דודה
ויחד ג'ני, של בעליצותה היא אף נדבקת מכאוביה, את לתנות גיני,
■■.,.. דמיון...". מלאי בחיים להמשיך תנסינה

המגלמת אודורה, דודה הן: במחזה המרכזיות הדמויות כן, אם

לגבי בספרות המצוי לסטריאוטיפ המתאים תפקיד מההצגה גדול בחלק

מועילה, ובלתי משועממת, בודדה, אלמנה זקנה, אשר. היא קשישים.

לדווח ו"טורחת" זמנה, רוב במשך  ובמכאוביה בזכרונותיה העסוקה

פוסחת אינה גיסתה אצל היומיומיים בביקוריה שיטתי. באופו עליהם

של דגם המציגה בדרך אותם ומוסרת אוזנה, שקלטה רכיל דברי על גם

שמרניות. דעות
תהפוכות אך תכונות, של סטריאוטיפ מגלמת היא אף גיני,

המתעלמת זקנהצעירה זוהי לקשישים: כלל בדרך המיוחסות מאלו בדיוק

אחרים ומדביקה לעצמה מאמצת וכאילו חברתיות, גיליות מנורמות
בגילה. מאשר. שמצופה ממה ההפיכות בתכונות

נוקטת אמה, התנהגות לגבי שמרנית ראייה המשקפת אלו, הבת

יותר. ומבינה "פתוחה" שרלוט, הבת נוקשה. "טיפולית" בדרך

הליב שג'ני אלא מקצועית, טיפולית דרך לייצג מנסה הגרונטולוג
את לפרוץ האחרות לדמויות ועוזרת כולם על גוברת הקיצונית רלית

המקובלות. הגיליות הנורמות חומת

 ון השאל ב.

כאמור נבחרו השאלות .1 בנספח מופיע השאלון של המלא נוסחו



 11 

הנושאים את ש"כיסה" באופן המחזה, שמציג והמצבים הגיב1רים פי על

לבדוק נועדה אחת שאלה סגורות. רובן שאלות, 9 כלל השאלון הנחקרים.

בהערכות עסקו שאלות 5 הנחקרים; בקרב הרווחת הקשיש תדמית מהי

ברמה החל קשישים, של והתנהגותם תכונותיהם כלפי הנחקרים ובציפיות
לבחון נועדו אלה שאלות האישית; ברמה בשאלות וכלה ביותר הכללית

לנורמות קונפורמיות דהיינו וליברליות, שמרנות של וסוגים מידות
מידת כגון כלליים, בנושאים עסקו שאלות שתי מהן; וסטיות קיימות
בנתונים עסקה אחת שאלה מחשבה; מעוררת שהיא והמידה מההצגה ההנאה

משפחתי, מצב השכלה, גיל, מין, הנחקרים: של וחברתיים דמוגרפיים

עיסוק.

.  הנחקרת האוכלוסיה ג.
כ700) (מתוך 375 מהם נחקרים, 575 הכל בסך מונה האוכלוסיה

בתלאביב. כ500) (מתוך ו200 בירושלים
פיזורם פי על שאלוניהם, את והחזירו שמילאו הצופים התפלגות

המייצג כמידגם נחשבת הקאמרי והתיאטרון ירושלים תיאטרון באולמות

2/ב). בנספח שמפורט (כפי באולם הנוכחים כל את

האוכלוסיה מתוך מוגדרת קבוצה מייצגים הנחקרים כאמור,

מהממוצע גבוהה שהיא ההשכלה, רמת מבחינת בעיקר זאת, בישראל.

%50d העיסוק: תחום כגון בה, הקשורים משתנים ומבחינת הכללי,

ובכירים, בינוניים ופקידים חופשיים מקצועות בעלי הם מהנחקרים

ומקצועות מסחר אנשי וכן ואחיות סוציאלים עובדים מורים, כולל
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באוכלוסיה, זו לקבוצה חשיבות נודעת המחקר, מטרות מבחינת טכניים.
כושר בעלי פעילים, לאזרחים נחשבים הללו, המאפיינים שבעלי מאחר

להשפעה. ואפשרות
כאילו נותחו ובתלאביב בירושלים הנחקרים של תשובותיהם

הבדלים מצאנו לא שערכנו בהשוואה שכן אחת, אוכלוסיה היו
בתלאביב שנחקרה האוכלוסיה כי לציין ניתן ביניהם. משמעותיים

יותר מעט בירושלים שנחקרה האוכלוסיה ואילו צעירה, יותר קצת

הנחקרים מוגי שני ביו רבה הסכמה נמצאה כן, על יתר משכילה.

הקבוצות שתי ביו נמצאו קטנים הבדלים שנשאלו. הכלליות בשאלות

שנתקבלו התוצאות את עוותו לא הם אך אחדים, ספציפיים פריטים לגבי

2/א). נספח (ראה המאוחד. בניתוח

המימצאים תמצית .111

כללי
המתאימה קשישים, של סטריאוטיפית תדמית קיימת הנחקרים בקרב .1

.(1 (לוח בספרות המתוארת לזו
אליה מתיחסים הם באשר הנחקרים, רוב על מקובלת אינה זו תדמית .2

.(3 ,2 (לוחות למדי שלילי באופן

תכונות

מהסטריאוטיפ החורגות שתכונות מכך מסתייג אינו הנחקרים רוב .3

לגבי בולטת זו התיחסות לקשישים. ורצויות מתאימות הרווח

אר קדומות), דעות חוסר עצמי, בטחון (עצמאות, כלליות תכונות
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במידה החורגות וכאלה ספציפיות תכונות לגבי מסויגת יותד היא

שהדבר יתכן בסביבה). איהתחשבות (כגון הסביבה מציפיות רבה

לזקנה בהקשר רק דוקא ולאו כלליות קונפורמיות בעמדות קשור

.(4 (לוח

, .....;...' _ התנהגויות
הקוגניטיביתנורמטיבית מהרמה כשעוברים יורדת המתירנית הנטיה .4

ובמיוחד אישית במחויבות מדובר כאשר בעיקר ההתנהגותית, לרמה

.(5 (לוח ויותר 40 בני לגבי
ובהת בחברה בולטת בהתנהגות שמדובר ככל קיימת לשמרנות נטיה .5

בעוד נועז), "צעיר", (לבוש להתבצע גדול סיכוי בעלת נהגות
הנעשית, בהתנהגות שמדובר ככל גבוהה יותר המתירנות שמידת

בכאלה או דופן יוצאות בפעילויות בחברה, לבלוט מחייבת שאינה

לשתות עירום", "ציורי לצייר (כגון מועטים להתבצע טסיכוייהו
.(6 (לוח זוג) בן עם נישואיו ללא ולחיות שמפניה

,.... , ■ . התרמית מרכיבי השוואת

מרכיביה לגבי יותר רבה הזקנה מתדמית בציפיות המתירנות מידת .6

ההתנהגותיים מרכיביה לגבי מאשר הקוגניטיבייםנורמטיביים

.(8,7 (לוחות

. . י ■  . דמוגרפיים משתנים

עם אחרים סוציודמוגרפיים ממשתנים יותר קשורים והשכלה גיל .7

הזקנה. תדמיות על וציפיות בדעות הבדלים
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בציפיותיו בולט מ30) (פחות הצעירים הגילאים מקרב גבוה אחוז .8

מידה הנחקרים כל בקרב קיימת לגביהן תכונות באותן השמרניות

לוח וכן בסביבה איהתחשבות לעיל, 3 (ראה קונפורמיות של רבה

,.. . , . .(9
בעיקר התנהגויות לגבי ויותר 60 בני בקרב לשמרנות נטיה קיימת .9

אחוז כי אם נועז). "צעיר". (לבוש הרבים ברשות הבולטות אלה

זו, מהתנהגות הסתיגות מביע צעירות היותר הגיל מקבוצות ניכר
זו גיל קבוצת במיוחד. גבוה ביותר, המבוגרים בקרב שיעורם

נושא את להוציא ההתנהגויות, כל לגבי ביותר כשמרנית מתגלה

.(10 (לוח זוג בן עם נישואיו ללא החיים

למרכיב ליברלי באופן המתיחסים שיעור הגיל, קבוצות בכל .10

משיעור יותר גבוה קשישים של בתדמיותיהם הקוגניטיבינורמטיבי
הביניים גילאי ההתנהגותי. למרכיב בליברליות המתיחסים

למרכיב ביחס בציפיותיהם מאחרים ליברליים יותר מעט (3049)

והמבוגרות הצעירות הגיל שקבוצות בעוד התדמית, של ההתנהגותי

.(11 (לוח זה בנושא שמרניות יותר מעט ביותר
לתכונות הליברלית בהתיחסות לשוני במעט אך קשורה ההשכלה רמת .11

בעוד קדומות), דעות חוסר עצמי, בטחון (עצמאות, "כלליות"

לאי מתירנות יותר במעט מתיחסים לימוד שנות מ12 יותר שבוגרי

.(12 (לוח שנים מ12 פחות שלמדו אלה לעומת בסביבה, התחשבות

השכלה בעלי בקרב יותר מודגשת התנהגויות לגבי למתירנות נטיה .12

.(13 (לוח ותיכונית יסודית השכלה בעלי לעומת גבוהה
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התנהגויות לגבי ההשכלה רמות בכל ליברלית פחות "נטיח קיימת .13

מידה לעומת הרבים, לרשות רבה זיקה ובעלות בולטות ופעילויות
לבלוט חייבות שאינו פעולות לגבי מתירנות של יותר רבה

הפרט. ברשות להתבצע יותר רבים ושסיכוייהן
ליברלית היותר בהתיחסות ההשכלה רמת מבחינת רב הבדל איו .14

למרכיב בהשוואה תדמיות, של הקוגניטיבינורמטיבי למרכיב

גבוהה השכלה בעלי בקרב יותר גבוה שיעור זאת, עם ההתנהגותי.
השיעור לעומת התחומים, בכל המתירנית הגישה בעלי בקרב מצוי

בעלי כקרב המצוי ותיכונית יסודית השכלה בעלי של יותר הגבוה

.(14 (לוח השמרניות הדעות

המימצאים פירוט .iv

מקשישים המצופות והתכונות הקיימת התדמית §1

אודורה שדודה הצופים קהל מקרב שלישים כשני של קביעתם

סטריאו תדמית קיום על מצביעה להם המוכרים הקשישים לרוב דומה

שלא מסוגלת ובלתי משעממת בודדה, אלמנה, אשר.  הקשיש של טיפית

הזקנה מיתוס ברוח  העולם במרכז בעיותיה ואת עצמה את לראות

הצופים בקרב בולטת זו שתדמית להדגיש ראוי בספרות. המתואר

.1 בלוח כמפורט צעירים, היותר
מרמז, ומעלה 60 בני בקרב תשובות היעדר של הגבוה השיעור . :

ומוכללת. קיצונית לתדמית להתייחס הרצון חוסר על אולי,



  ו י".' <* י י
.' jl "" ( ■■ , ■ יי י  י

I /

שאתה הזקנים לרוב דומה "מי לשאלה תשובות :1 לוח ' ., ■

(באחוזים) המשיבים גיל לפי מכיר".
. ■ י " :  ■ ו .י 1

נ . : י ' ■. = . .. ".: ■ ■ ' י .

^1 ^n_vn זו ולא זו לא ג^ אודורה דודה התשובות1" ;
(524) 100 30 2 7

, >  ■ 2 66 ■■ הנחקרים כלל
. ■ן

5
(163) 100 21 1 ~' ? _, _ 'v   ■ 12.ו 76 מ30 פחות בני
(114) 100 24 'יי "I ■ 1 7^ י

* 1 75 3039 בני
(120) 100 32 2  ; . ,

*  1 66 4049 בני
(67) 100 25 יי ■s   י ,. . ../

.5 2 69 , 5059 בני .:
(60) 100 62 , * ■ "

: , >■ .■■* ,  35 ויותר 60 בני
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הזקנה תדמיות אל הנחקרים מתייחסים כיצד היא שניר. שאלה

כמו התנהגות לראות נוטים הנחקרים רוב כי מראה 2 לוח הרווחת.

הגיל קבוצות ביו הבדלים ללא לזקנים, כרצויה לה קרובה או ג'ני של

של בהתנהגותה רואה ומעלה 60 בני מתור מודגש רוב מ60. הצעירות

רצוי. דגם גיני
את הנחקרים רוב של שלילית ראיה על מרמזים אלה נתונים

את הרואים מהם 66* לעומת שכן להם, המוכרים קשישים של תכונותיהם

רואים 4\ רק ,(1 (לוח להם המוכרים הקשישים לרוב כדומה אודורה

. C2 (לוח לקשישים כרצויה התנהגותה את

שתי ביו השוואה ערכנו זו, התרשמות לבחון מנת על

השאלות. י

מצד לקשישים הרצויה ההתנהגות דרך לגבי דעות מציג 3 n^ 'י.

להם. המוכרים הקשישים לרוב כדומה אודורה על שהצביעו הנחקרים

עליהם מקובלת אינה הנחקרים לרוב המוכרת שהתדמית מכאן

בתור גדולים הבדלים איו כאן גם לקשישים. רצויה התנהגות כדרר

התנהגותה על הצביע קבוצה מכל קטן מעוט שכן השונות, הגיל קבוצות

קשישים? של הרצויה התדמית כן, אם מהי, כרצויה. אודורה של

לקשישים רצויות תכונות לגבי הנחקרים של דעותיהם התפלגות

רשימת "להלן הבאה: לשאלה התשובות סמר על שנבנה ,4 בלוח מופיעה

לאשר. מתאים לא ומה מתאים מה צייו לגיני. אופייניות תכונות
במחזה. ג'ני של דמותה מניתוח עובדה התכונות רשימת בגילה".



!■ י להתנהג?" צריכים זקנים "איר לשאלה תשובות :2 לוח
(באחוזים) המשיבים גיל לפי  ■. .

,."■■  יו

ביניים בדרך איו
כמו ג'ני בין כמו כללי

0"ה אחר אודורה לאודורה גיני התנהגות ,

יו

(524) 100 6 4 24 50 16 . הנחקרים כלל ל

(152) 100 3 431 44 18 מ30 פחות בני
(106) 100 33 20 55 19 3039 בני
(102) 100 11 2 26 49 12 4049 בני
(63) 100 8 6 24 48 14 5059 בני
(45) 100 10 1 10 66 13 ויותר 60 בני



הנחקרים מתוך לקשישים הרצויה ההתנהגות בדבר דעות 3 לוח
הקשישים לרוב כדומה אודורה דודה על שהצביעו

_ (באחוזים) גיל פי על להם. המוכרים

להתנהג... וצריכים לאודורה דומים הזקנים רוב

ביניים בדרך
. איו אודורה בין כמו כמו ם^ו אחר כללים וגיני גיני אודורה £

/_!"" 5 17 28 : 4* , 4 הנחקרים כלל

CH8) 100 2 17 56 41 5 מ30 פחות כני

^ W0 J ^ ;^; S3, 4 3039 בני
(65) 100 " ' 12 ~ U ^ 46" 3 4049 בני
(65) 100 11 18 21 46 4 וייתר 50 נני



: ובלתי מתאימות תכונות על הנחקרים דעות :4 לוח
, . מוחלטים) ומםפרים (באחוזים לקשישים מתאימות

איהתחשבות  דעות חוסר  .

בסביבה  קדומות עצמי בטחון עצמאות
מוחלט מסי % מוחלט מסי \ מוחלט מס' % מוחלט מס* %

(286) 53 (452) 86 (521) 95 (525) 95 בכך רע אין ^

(247) 47 (73) 14 (24) 5 (23) 5 מתאים לא 1

(533) 100 (525) 100 (545) 100 (548) 100 ס"ה

.י 4
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כתכונות עצמי ובטחון עצמאות רואים הנחקרים כל מכאןשכמעט

דעות חוסר לגבי כר טוען גבוה שאחוז בעוד לקשישים, המתאימות

לקשי מתאימות אינן אלה תכונות כי טוען בלבד נמוך אחוז קדומות.

איהתחשבות רואים הנחקרים מחצית מעל מעט רק זאת לעומת שים.

אינה זו תכונה כי טוענים מהם ש0*47 בעוד מתאימה, כתכונה בסביבה

< לקשישים. מתאימה
מכר מסתייג אינו הנחקרים רוב א) להסיק: ניתן מכאן

ורצויות מתאימות כאן הרווח מהסטריאוטיפ החורגות שתכונות

ככלליות לנו הנראות בתכונות בולטת זו הסכמה ב) לקשישים.

לגבי יותר ומסויגת קדומות) דעות חוסר עצמי, בטחון (עצמאות,

שאיהתחשבות במידה ג) בסביבה). (איהתחשבות ספציפיות תכונות
כי לומר ניתן דרישותיה, עם קונפורמיות חוסר על מצביעה בסביבה :■

הזקנה, מסטריאוטיפ החורגות תכונות לקבל מוכן מהנחקרים גדול חלק

הנתונים מתור הסביבה. מציפיות רבה חריגה תכלולנה לא שאלה בתנאי

הוסיפו מהנחקרים חלק שכן לזקנים, רק מכוון זה תנאי אם ברור לא

הצעירות הגיל מקבוצות גם בסביבה התחשבות הדורשות לתשובתם, הערות

יותר.

מקשישים המצופה ההתנהגות .2

חריגה לגבי מתירנית נטיה על מצביעים לעיל 4,3,2 לוחות

לתדמיות הכלליות בציפיות ליברליות על ומכאן הרווחות, מהנורמות

וככל אישית, משמעות לשאלה מקנים כאשר יורדת זו נטיה קשישים. של

.5 לוח שמראה כפי ,40 מגיל מבוגרים שהנחקרים



.  אתה תנהג "כיצד לשאלה תשובות :5 לוח
(באחוזים) גיל לפי בזקנתך1/

אנהג לא כמו אולי בדיוק
סייר. גיני כמו גיני גיני כמו

(508) 100 15  54 12 הנחקרים כלל
ו

. .. ■ .. At

)152) 100 m 61 § 3 מ0 פחות בני י

(109) 100 24 0 15 י. 3039 בני
(107) 100 57 54 9 4049 בני
(62) 100 40 42 18 י . 5059 בני
(50) 100 54 M : * ויותר 60 בני
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צריכים קשישים כי הכללית לשאלה בתשובה שטענו 43*0 לעומת

כאשר כר, ינהגו כי טוענים 12^ רק ,(2 (לוח ג'ני כמו להתנהג

מתירנית ברוח המשיבים שיעור זאת, עם אישית. משמעות לשאלה מקנים

כמו ני. גי של זו כמו התנהגות שוקלים 54"* שכן למדי, גבוה עדיין
המתירנית הנטיה זו; לשאלה המשיבים של לגילם משמעות נודעת כן,

אולם הגיל, קבוצות כל בקרב גבוהה אינה ג'ני" כמו "בדיוק להתנהג

אומרים מ*54 פחות לא זו להתנהגות ביותר הקרובים המועמדים בקרב

הצעי מתוך (6031 (מעל מבוטל לא אחוז שנית, ג'ני. כמו ינהגו שלא

ששיעור בעוד לאו, ואם ג'ני כמו ינהגו אם מתלבטים 40 מגיל רים

מ40, גבוה הנחקרים של שגילם ככל עולה כמוה ינהגו שלא הטוענים
האישית. המחויבות מבחינת לגביהם מציאותי הופר שהעניו ככל כלומר

מקרים ובאילו במתירנות הנחקרים מתיחסים התנהגויות לאילו

אחדות פעולות גיליות? נורמות עם לקונפורמיות רבה דרישה קיימת

אופיי פעולות רשימת "להלן לשאלה: כבסיס נבחרו במחזה ני גי של

בגילה". לאישה מתאים לא ומה מתאים מה ציין לגיני. ניות
.6 בלוח מופיעה התשובות התפלגות

מאשר יותר ו"צעיר" נועז לבוש כלפי הסתיגות על מצביע הלוח

אולם עירום, מציורי גם הסתיגות קיימת האחרות. הפעולות כלפי

כשני וכולל מהמסתיגים כפול לכר מתנגדים שאינם הנחקרים שיעור

מסתיגים אינם מהנחקרים 3/4 מעל זאת לעומת מהמשיבים. שלישים

שהמתנגדים בעוד שמפניה, משתיית או זוג בן עם נישואיו ללא מחיים



ובלתי מתאימות התנהגויות על הנחקרים דעות :6 לוח
מוחלטים) ומספרים (באחוזים לקשישים מתאימות *  . ;

נועז, לבוש ציורי שתיית נישואיו ללא חיים
"צעיר" עירום . שמפניה זוג בן עם

י  י י" . ■ * : יי י י.
(261) 48 (362) 67 (415) 77 ■: (430) 80 בכל רע איל י £

 י .  , י;'' _ : : , : .:■ ^" .■. .י j 1

)273) 52 (178) 33 (121) 23 (108) 20 מתאים לא
,■■.</

(534) 100 (540) 100 (536) 100 (538) 100 " ס"ה " ■"

, ;■  \ ץ
' *V .  ■

\ י*" " , * "'
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מכאן להביו אולי, ניתן, מהנחקרים. מכ2035 יותר לא כוללים לכך

בפעולות השמרני לסטריאוטיפ לקונפורמיות חזקות ציפיות שקיימות

נועז, (לבוש הרבים ברשות הנעשות בולטות, של רבה מידה בעלות

בתחום יותר הקשורות פעולות כלפי לליברליות ונטיה "צעיר"),

לביצוע נמוך סיכוי בעלות ו/או דופן, יוצאות כשהן בעיקר הפרטי,

עירום). ציורי שמפניה, (שתיית למעשה

נישואיו" ללא "חיים כמו פעולה כלפי הליברליות הדעות

ידי על שווה כמעט במידה נקוטות שהן משום בעיקר במקצת, מפתיעות

ההזדהות בכך קשורים כי יתכן להלן). 10 לוח (ראה הגילאים כל בני
נקיטת של איהמעשיות או והתוססת הסימפטית הגיבורה ני, גי עם

בהתנה כאן מדובר מזו, יתרה הנחקרים. רוב לגבי למעשה כזו פעולה

לעיןכל. חשופה בהכרח שאינה גות
עם מצטמצמת המתירנית הנטיה א) ללמוד: ניתן כאן מהנתונים

הדרישה ב) אישית; מחויבות של לזו הכללית מהרמה הדגש העברת

בעלות פעולות כלפי מופנית שמרניות גיליות נורמות עם לקונפורמיות
פעולות כלפי מאשר יותר הרבים ברשות הנעשות בולטות, של רבה מידה

להתבצע סבירותן ו/או דופן יוצאות כשהן בעיקר הפרט, ברשות הנעשות

נמוכה.

התנהגות לעומת תכונות הציפיות: השוואת ,3

רצויות תכונות לגבי הנחקרים של ציפיותיהם את בדקנו כה עד

קשישים. של התנהגותם לגבי מציפיותיהם בנפרד לקשישים ובלתירצויות
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61 4 בלוחות שהופיעו כפי אלה. שאלות בשתי הנתונים השוואת

והשמרנית הליברליות במידות הבדלים לבדיקת חשיבה לני נראית

הנחקרים. של

הנטיה כי מראה הקודמים מהלוחות הנתונים את המרכז ,7 לוח

לעומת מקשישים המציפות בתכונות שמדובר ככל ייתר חזקי למתירנות

ההתנהגותי. בתחום ליברלית הפחות ההתיחסות
יותר רנה מתירנות על מרמזים הקודמים, בצרוף אלה, נתונים

ושל הזקנה תדמיות של והנורמטיביים הקוגניטיביים במרכיבים
מצביעים הנתונים ההתנהגותיים. מרכיביהן לעומת מקשישים, הציפיות

במחויבות מאחרים פחית הכריכים בנושאים ייתר רבה מתירנות על

למעשה. ובביצוע הפרט ברשות נמוכה, יותר בבולטות א>שית,

לעומת בתכונות העוסקות לשאלות התשובות כל של ממוצע חישוב

רע "איו (תשובות: לליברליות וסיווגו בהתנהגות, העוסקות השאלות

לבדיקת שימש לזקנים") מתאים "לא (תשובות: ושמרניות בכר")

ההתנהגותי. ולמרכיב הקיגניטיבינורמטיבי למרכיב ההתיחסויית

בליברליות מתיחסים הנחקרים מביו ייתר שרבים מכאן ברור

ההתנהגותי, למרכיב מאשר התדמית של הקוגניטיבינורמטיבי למרכיב

ההתנהגותי, למרכיב בשמרנות מתיחסים יייתר) 4 (פי ייתר ורנים

הקוגניטיבינורמטיבי. למרכיב בהשוואה



ולהתנהגויות לתכונות ההתיחסות השוואת :7 לוח
■■: ■■ (באחוזים) מקשישים המצופות

פעולות תכונות
, 

לבוש ציורי שתיית ללא בתגובות דעות בטחון עצמאות
צעיר עירום שמפניה נישואין הםביבה קדומות עצמי

רע איו *.*
48 67 77 80 53 86 95 95 בכך ■;. י,

יי " ~i מתאים לא
52 33 23 20 47 14 .5 . י s\/ לקשישים

100 100 100 100 100 100 100 100 ... ס"ה
(534) (540) (536) (538) (533) ל525) (545) (548) ■■.: , .;:

, *  >י !.;. .'.s * ל ■
..■ :■. יי ■■ .: ■.> ';1\". '  ■ \ ■ " ■■■* י . ■ . 1"י_ ■י:

'■".. [ . .l :.; ; :■■ , ' ■.;■ .; j, ■ ■ ,; r". 1 ■ ,"

.. ■ . ... j'; *^. . 1■. , . , t';
י w'■' . ' ''TX '
/ י *'

1

/ י .. . ■



הנחקרים בהתיחסות הליברליות/שמרנות מידות השוואת. .8 .
מוחלטים) ומספרים (באחוזים הזקנה תדמית למרכיבי .2H21 . ; ,

התנהגותי מרכיב קוגניטיבינורמטיבי מרכיב
(פעילות) (תכונות)

מוחלט מסי אחוזים מוחלט מסי אחוזים

333 62 460 85 ליברלית דעה ,

י12 24 69 12 ביניים דעת " ! *
■.■■  ; ו

80 14 י\ 1 שמרנית דעה

540 100 540 100 סייף, ...

י  ר

' ' ■ i :
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קשישים תדמיות כלפי נעמדות הקשורים דמוגרפיים משתנים .4 \

ביותר המשמעותי באופן הקשורים במשתנים נתגלו והשכלה גיל
נתגלו בלבד מזעריים הבדלים מהם. וציפיות קשישים של לתדמיות

משפחתי מצב מין, כגון אחרות, סוציודמוגרפיות לתכונות ביחס

ועיסוק.

 ^גיל א.

התכונות לגבי השונות הגיל קבוצות של הדעות את מפרט 9 לוח

לקשישים. מתאימות לא או המתאימות

כי לכך הגילים כל בקרב כללית הסכמה קיימת כי מראה הלוח

למתאימות נחשבות שהן ומכאן עצמי ובבטחון בעצמאות רע אין
לגיל קדומות דעות חוסר התאמת בדבר רבה הסכמה גם קיימת לקשישים.

תמונה הראשונות. התכונות שתי של מזו הנופלת במידה כי אם הקשיש,

ולאיההתאמה להתאמה הנחקרים בהתיחסות מעיינים כאשר משתנה זו
זו תכונה מהתאמת המסתיגים שיעור בסביבה. התחשבות חוסר של

זוהי .30 מגיל הצעירים בולטים וביניהם למדי גבוה לקשישים

המקבלים של זה על עולה המסתיגים שיעור בה היחידה הגיל קבוצת

להסיק ניתן מכאן לקשישים. המתאימה כתכונה בסביבה איהתחשבות

שקשישים מאחרות יותר הרבה מצפה ביותר הצעירה הגיל קבוצת כי

יסתגלו דהיינו הסביבה, ציפיות את התואמות תכונות בעלי יהיו
בהן אחרות, תכונות עם בהשוואה בולטת זו תופעה המקובלת. לתדמית

של מזו נופלת שאינה ברורה, מתירנית נטיה מגלה זו גיל קבוצת

י אחרות. גיל קבוצות



ולא מתאימות תכונות על הנחקרים דעות :9 לוח
(באחוזים) גיל לפי לקשישים, מתאימות י. י .

איהתחשבות יי ו .

בסביבה רעות חוסר עצמי בטחון עצמאות התנהגויות י,
ןאיין. n^] pptti rr^7 ./

לא רע א לא רע N לא רע א "", L m ^מתא^^ hd^^
__^^_158 21 79 156 7 ^|161| 6 94 161 3חותמ30

_^_^[_^^ 85 108 6 |111ף 6 ~~ 3039 "

47 53j^ 7 93 113 2 98 115 3 97~ ^
^8 5^ 13 8762"5 I95 J63 I 3 7V~ S^

JLJlJl_J! ^ 5Q"~ 1Q0 *\7 100 54 ויותר 60

46 j54 J 495 U 86 4895 |97 505 5 95 507 ~
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כפי כי אס להתנהגויות, בהתיחסות גם שוררת למתירנות נטיה

נטיה כי מראה 10 לוח תכונות. כלפי הקיימת מזו נופלת היא שראינו

ללא וחיים שמפניה שתיית כמו פעולות כלפי בבירור קיימת זו
רק אולם עירום, ציורי כלפי יותר נמוכה היא זוג. בן עם נישואיו
אינם מ60 הצעירות הגיל קבוצות מכל רבעים לשלשה שלישים שני בין

ממנה. מסתייגים

רק  נועז "צעיר", לבוש כלפי בהרבה נמוכה המתירנית הנטיה

 כמתאימה זו התנהגות הרואה רוב קיים 3039 בני קבוצת בקרב

60 בני בקרב ובעיקר האחרות הגיל קבוצות שבכל בעור לקשישים,

בה. התומכים שיעור על עולה זו מהתנהגות המסתייגים שיעור ויותר,
נושא את להוציא ביותר, כשמרנית מתגלה ביותר המבוגרת הגיל קבוצת

מפתיעים זה נושא על הנתונים זוג. בן עם נישואיו ללא החיים

במקצת.

צעירים, היותר בקרב אחרות: מסיבות נובע הדבר כי יתכן

לעומת קשישים. כלפי גם הכללית המתירנית הנורמה החלת שקיימת יתכן

משיקולים נובע מבוגרים היותר בקרב זו עמדה קיום כי יתכן זאת

ונישואין בהתאלמנות הקשורות ומעשיות רגשיות בעיות פרגמטיים:

זכויותיהם וירושה, רכוש רישום כגון רגישים נושאים מבליטות מחדש

וכוי. קודמים מנישואיו בנים של

ההתנהגותיים, בנושאים מודגשת פחות לליברליות הנטיה

קונפורמית להתנהגות הציפיות מקשישים. המצופות לתכונות בהשוואה

1



 ■ *'  " V Y'

.._   . . ולא מתאימות התנהגויות על הנחקרים דעות 10 לוח
(באחוזים) גיל לפי לקשישים, מתאימות

נישואיו ללא חיים 1 1 זןגו נן עם ן שמפניה שתיית עירןם ציןרי "צעיר', לבוש התנהגויות /
לא יע N לא רעי N I |לא |רעי N |לא |^י " ./

. H_^ ^/ ^ ^/ ^ץ^^^^ 158" פחותמ30 ^

. _jjj*109|22 17*Tj" 27 73 HI 37 63 112  ~
_H_H^£^ 83 T^7 J 28 [ 72 117 56 הד~ " ~

 84_^__ך|^^ 62J 34 66 61 52 48 62 ^
^J332TZl^^ 44 ~54|65 j35 j 52|. ■ ויותר 60 ■

■_iLL80K00l 23 1 77I 498I 55 I 6lJ!!J_JL^^!il_^ ,,,.
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מבוגרים, היותר הגילאים בקרב יותר בולטות השמרנית התדמית עם

(לבוש הרבים ברשות הנעשות בפעולות ובעיקר ומעלה, 60 בני בעיקר

ידי על שנבנה ,11 בלוח הנתונים כר על ומצביעים נועז), "צעיר",

העוסקות אלה לעומת בתכונות העוסקות התשובות כל של הממוצע חישוב

בכר") רע "אין (תשובה: ליברליות על למצביעות וסיווגן בהתנהגות

של ההתיחסות בדיקת מאפשר זה לוח מתאים"). "לא (תשובה: ושמרניות

ולמרכיב הקוגניטיבינורמטיבי למרכיבים השונות הגיל קבוצות

הזקנה. תדמיות של ההתנהגותי

המתייחסים שיעור הגיל, קבוצות בכל כי מראה הנתונים ניתוח
קשישים של בתדמיותיהם הקוגניטיבינורמטיבי למרכיב ליברלי באופו

ההתנהגותי. למרכיב בליברליות המתייחסים משיעור יותר גבוה
המבוגרים מהגילאים יותר מעט שמרנים 30 מגיל הצעירים

60 מגיל המבוגרים ואילו קשישים של לתכונותיהם ביחס בציפיותיהם
להתנהגויות. ביחס בציפיותיהם צעירים היותר מהגילאים יותר שמרנים

בציפיותיהם ביותר הליברלים הם (3039) הביניים גילאי

הבדלים שאין בעוד קשישים, של בתרמיות ההתנהגותי למרכיב ביחס

הקוגניטיבינורמטיבי. המרכיב לגבי 30 מגיל המבוגרים של בדעותיהם

השכלה* .1

להתאמת ליברלית התייחסות למעשה מגלים 12 בלוח הנתונים
של המכריע הרוב מצד לקשישים, עצמי ובטחון עצמאות של תכונות

12) בקרבהנחקרים יסודית השכלה בעלי של הנמוך המספר מפאת (*
בעלי בין להבחנה מתיחס ההשכלה רמת על הנתונים ניתוח בלבד),

עלתיכונית. השכלה ובעלי תיכונית השכלה



על (שמרנות/ליברליות) הנחקרים דעות ממוצע 11 לוח
(באחוזים) גיל לפי והתנהגויות. תכונות

M■ ת י י.י A,nLiLJL תכונות "י י ■JL ליברלי שמרנית _n_ ליברלית שמרנית דעה:

. 160 65 .. 35 159 78 22  פחותמ30 כני

M1 " . 25 110 ^ 15^:; ■;.. 3039 בני
US 70 30 115 85 15 ■ 4049 ^^^

^ ** 32 62 84 16 . 5059 ^^^ ^
. 11 י # י 43 52 89 י 1 * ; . יי י ויותר 60 בני

^ ^ 32 498 83If "  ^



ולאמתאימות מתאימות תכונות על הנחקרים דעות :12 לוח
(באחוזים) ההשכלה רמת לפי לקשישים,

איהתחשבות חוסר
בסביבה 1 קדומות דעות 1 עצמי בטחוו | עצמאות | ''^תכונות
|איו * |איו ו ואין ו ואין /י

לא רע N לא רע א לא רע N לא רע א /^ רמת ,

ם מתאי | בכך מתאים בכך ם מתאי | בכך מתאים בכך ./ השכלה
1

52 48 225 15 85 219 7 93 225 6 94 22? + יסודית £
תיכונית ו

41 59 283 13 87 283 3 97 292 3 97 292 עלתיכונית

46 54 511 14 86 502 5 95 517 4 96 519 ס"ה

\ י . .  . ■..■.. י "י י . . .,. .
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לכיוון בלבד זעירים הבדלים על מצביעה ההשכלה רמת הנחקרים.

ההשכלה רמת גבוהה. היותר ההשכלה בעלי של יותר רבה מתירנות

קדומות דעות חוסר התאמת על הנחקרים דעות לגבי גם מאבחנת אינה
זו תכונה מהתאמת מסתייגים שאינם הנחקרים שיעור כי אם לקשישים,

הראשונות. התכונות שתי לגבי כך מהחושבים במקצת נמוך לקשישים

אי לתכונת ההתיחסות לגבי שונה התמונה לעיל, שתואר כפי

הנחקרים דעות ראשית, מובנים: בשני לפחות זאת, בסביבה. ההתחשבות

באשר לאחרות, בהשוואה זו תכונה לגבי מתירניות פחות הרבה ככלל,

שנית, לקשישים. מתאימה אינה זו תכונה כי טוענים מחציתם כמעט

על עולה שאינה השכלה בעלי של גישותיהם בין מסוים הבדל כאן ניכר
לקשישים) כמתאימה זו תכונה חושבים ממחציתם (פחות לימוד שנות 12

מסתייגים אינם מתוכם כ0^60 אשר העלתיכונית, ההשכלה בעלי לבין
■ ■ יי \

. / ■. ממנה.
דעות, של יותר רב פיזור מגלה שונות להתנהגויות ההתיחסות

ההשכלה. רמת לפי
לשתיית מתיחסת למתירנות ביותר הרבה הנטיה כי מראה 13 לוח

בעלי בקרב בולטת והיא זוג בו עם נישואיו ללא ולחיים שמפניה

מזו. פחותה השכלה בעלי בקרב מאשר יותר עלתיכונית השכלה

והיא עירום לציורי ביחס קיימת מודגשת פחות מתירנית נטיה

ותיכונית. יסודית השכלה בעלי בקרב בולטת

השונות ההשכלה רמות בעלי ביו וההבדלים המתירנית הנטיה

כמחצית רק באשר לקשישים, נועז, "צעיר", לבוש להתאמת ביחס נמוכים



ולאמתאימות מתאימות התנהגויות על הנחקרים דעות :13 לוח
(באחוזים) ההשכלה רמת לפי לקשישים,

נישואיו ללא חיים "צעיר" לבוש התנהגות שמפניה/. שתיית עלרום ציןרי , ר *ע לנוש התנהגות זוג/ בו עם נועז /
1 |איו | |איו ו |אין ו ואין / ו

לא רע N לא רע א לא רע N לא רע א / רמת 3
מתאים בכך מתאים בכך מתאים בכך מתאים בכך / השכלה ,

27 73 225 27 73 224 40 60 227 55 45 222 + יסודית
תיכונית

15 85 288 18 82 286 28 72 288 48 52 286 עלתיכונית
_

20 80 513 22 78 510 33 67 515 51 49 508  ס"ה
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בעלי ממחצית פחות זאת, עם כמתאימה. זו התנהגות רואים הנחקרים

העל ההשכלה בעלי לעומת כר, חושבים והתיכונית היסודית ההשכלה

מ5035). יותר (מעט תיכונית
ליברלית פחות נטיה קיימת כי קודם, כמו נרמזים, אנו מכאן

ובעלות בולטות ופעולות התנהגויות לגבי ההשכלה רמות כל בקרב

לגבי מתירנות של יותר רבה ומידה הרבים לרשות יותר רבה זיקה

ברשות להתבצע יותר רבים ושסיכוייהן לבלוט חייבות שאינו פעולות

הפרט.

במקצת ליברליים כיותר מתגלים גבוהה היותר ההשכלה כעלי

הליבר מידת הראשון הסוג שלגבי בעוד השני, ההתנהגויות סוג לגבי

הנחקרים. כל בקרב יותר נמוכה ליות
למרכיבים ההשכלה קבוצות שתי של ההתיחסות לבדיקת

(התנהגויות) ההתנהגותי ולמרכיב (תכונות) הקוגניטיבינורמטיבי
התשובות כל של ממוצע חישוב כאן גם ערכנו קשישים, של בתרמיות

רע "איו (תשובה: לליברליות אותן וסיווגנו הרלוונטיות לשאלות

.14 בלוח מופיעים הנתונים מתאים"). "לא (תשובה: ושמרניות נכר")

ליברלית דעה בעלי של יותר גבוה שיעור הגיל, בנושא כמו

הבדלים ללא מקשישים, המצופות לתכונות ביחס כאן גם קיים

\ ' ' ההשכלה. בקבוצות
היותר ההשכלה רמת בעלי מביו יותר גבוה שיעור זאת עם

המצופות והתנהגויות תכונות לגבי שמרניות דעות בעלי הינם נמוכה



על (שמרנות/ליברליות) הנחקרים דעות ממוצעי :14 לוח
(באחוזים) השכלה רמת לפי והתנהגויות, תכונות

התנהגויות תכונות ./

_N__ ליברלית שמרנית N ליברלית שמרנית דעה:

_יי, ._ השכלה
225 63 37 224 80 20 + יסודית .

תיכונית £
286 78 22 291 84 16 השכלה

עלתיכונית

511 68 32 515 82 18 0^
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זה עניו ליברליות. דעות בעלי הינם מתוכם נמוך ושיעור מקשישים

. להתנהגויות. ביחס מודגש

ומסקנות דיון סיכום, .v

בעיות שאלות, על להצביע מיועד זו עבודה של המסכם חלקה

וכיוונים מחקריות מסקנות על וכן הזקנה, תדמיות בנושא ומגמות

מהן. הנובעים ישומיים
תחומים: בארבעה שאלות מעוררים והמימצאים הנתונים

קיימים מחקר למימצאי התיחסות .1

המרכזיים מהמימצאים חלק מאשרים כאן המימצאים זה בתחום

וזקנים זקנה של סטריאוטיפיות תדמיות קיום ובעיקר בספרות המצויים

למימד תרומה בכר לראות ניתן אלה. תדמיות של השלילית וההערכה

ברמה כי אם ,CMcTavish, 1971) הזקנה תפיסת ניתוח של הבינתרבותי

תוכנן הללו, המימיות אם השאלה מתעוררת זה בהקשר למדי. כללית

ארה"ב) (בעיקר בספרות הנסקרות מאלה אחרות בחברות גם דומה

 . שלהן. האוניברסליות מידת מהי כלומר, זו. ובעבודה

.*   .,'

וזקנים זקנה תדמיות של סוציאליזציה <2

בנושאים שמרניים הצעירים הגילאים כי מהמימצאים ללמוד ניתן
המרחק הגדלת על מעיד הדבר האם אחרים. גילאים מאשר יותר רבים

משמעותי מגע ייעיי על ?U968) Martel כטענת בתקופתנו הבינדורי
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על ? (Rozencranz S McNevin; Adams , 1968) צעיריםוקשישים בין
התקשורת? באמצעי חינוך, במערכות מעוות למידע צעירים של חשיפותם

השמרניות הציפיות עם קונפורמיים קשישים כי מצאנו מאידך,

חיזוק כאן יש האם הרבים, ברשות בעיקר רבות, התנהגויות לגבי

שנוסחו הרווחות, הנורמות את אימצו עצמם ה"קרבנות" גם כי לטענה

אחרים? ידי על

מסוציאליזציה לחלוטין אדם משחררת אינה השכלה כי גם מצאנו

את הביעו גבוהה השכלה בעלי גם באשר הרווחות, השמרניות לנורמות
הם אחדים בתחומים מחייבים. בלתי בתחומים הליברלית עמדתם

בלבד. הפרט ברשות הקשורים בנושאים ליברלית דעה בהבעת "הסתכנו"

רמז כאן שיש או קשישים כלפי לעמדות רק מתיחסת זו תופעה האם

של האוניברסליות מידת מה שלנו? בחברה כללית קונפורמיות למידת

.... זו? תופעה

לשאלות תשובות לספק הצורך על מצביעים הנתונים כי ספק אין
בניית לצורך שונות בחברות חדמשמעי (מידע המחקרי בתחום הן אלה

התדמית לאיזון הולמים צעדים (לנקיטת ביישומי הן תאוריה),

השלילית). הסטריאוטיפית

וזקנים זקנה תדמיות של רבמימדיות .3

הרבמימדיות בדבר הטיעון את מחזקים בהם והדיון המימצאים

רבמימדיים בניתוחים הצורך ועל זקנה לתדמיוח התיחסויות של

משום זו בעבודה יש לדעתנו .(Kogan, 1961a; McTavish, 1971)
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המאבחנת בגישה ראשית, בנושא. במחקר הנדרשת לדיפרנציאציה תרומה

וההת הנורמטיבי הקוגניטיבי, המרכיבים ביו בהבחנה כגון שננקטה,

בנפרד תכונות בדיקת  האופרטיבי שביטויה זקנה, בתדמיות נהגותי

למעשה. מהתנהגות
הנתונים, ניתוח בתוצאות לביטוי באה הדיפרנציאציה שנית,

רשות ביו וספציפיים; כלליים והתנהגות תכונות תחומי ביו בהבחנה

ומחויבות כלליות בדעות וםוצנעים; בולטים הרבים, ורשות הפרט

אישית.

. מתודולוגיות מסקנות .4

זו, טיפלנובעבודה בהם הנושאים למחקר השיטות במבוא, כאמור

ולניתוחם; נתונים לאיסוף ומתאימים בדוקים בכלים במחסור לוקות

שבתדםיות הרבמיםדיות את ולנתח לתאר וביכולת דגימה בבעיות

הזקנה.
מחקר, באוכלוסיית ובקהל כגירוי תיאטרלי במחזה השימוש

הללו: מהקשיים כמה על להקל האפשרות על מרמז

תוכנו, מבחינת הן דומה, לגירוי הנחקרת כל את חושפת זו שיטה א.

מסגרת נוצרת כך ידי על המחקרית.* הסיטואציה מבחינת הו

אחרות. בשיטות קיימת אינה שלרוב מבוקרת, התיחסות

מאי או הנחקר על משלו הגדרות מכפיית החוקר את פוטרת זו שיטה ב.

על מבוקרת בלתי חובתשיפוט להטלת המובילה להגדרות, התיחסות

הנחקר.

כאן ינים איננו פסיכולוגי במחקרעומק מדובר שלא מאחר (*
הגירויים. של ובהבנה בתפיסה הסלקטיביות בסוגיית
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מסייעים הגירוי של הויזואלי והמלמד המשותפת ההתיחסות מסגרת ג.

מושגים. לחידוד

האוכלוסיה, כל של מייצג למידגם מתיחסת אינה שהשיטה למרות ד.
הפנימית, חלוקתה על מוגדרת, תתקבוצה לחקור מאפשרת היא

ותרבותית. דמוגרפית מבחינה

והתנהגו תכונות  וההתנהגותי הקוגניטיבינורמטיבי המרכיבים ה.

המימד בשל למדי; ברור באופן מופיעים זו, בשיטה  יות
המחקר בכלי מאשר יותר למציאות קרובים גם הם הויזואלי

ויזואלי, גירוי המנצלים אחרים מחקר כלי ומאשר לעיל, הנדונים
Britton 5 Britton, 1969, 1970; ) לנחקרים תמונות הצגת כגון

.(Neugarten § Gutmann, 1958

מחקרי של אחדים יתרונות משלבת כאן המשמשת שהשיטה מכאן

המחקרית) והסיטואציה הגירויים על הביקורת מבחינת (בעיקר מעבדה

והגדרתם הנחקרים כמות (כגון שדה מחקרי של אחדים יתרונות עם

תגובות מעוררים או למציאות קרובים גירויים החברתיתתרבותית,

למציאות), קרובות
המחקר: שיטת של למיגבלותיה ערים אנו זאת, עם

פיצוי רואים אנו הנחקרת. הקבוצה של יצוגיותה מבחינת מיגבלות א.

כל את לשקף התיימרנו לא מלכתחילה כי בהכרתנו זו גבלה למי

שהבילוי החברתיתתרבותית הקבוצה את אלא בישראל, האוכלוסיה

מסוג קבוצות לגבי כי לנו נראה ממאפייניה. אחד הוא בתיאטרון
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פעילות/ איזו שנדע במידה דומות, שיטות להפעיל ניתן ארור

התיאטרון שממלא לזו דומה פונקציה עבורן ממלאה פעילויות
פנאי בילוי של דפוסים חקירת כי יתכן כאן. שנחקרו אלה עבור

לחשוף המאפשרים גירויים על מידע תספק נוספות קבוצות בקרב

בזקנה. הקשורות לתופעות כאלה קבוצות של תגובותיהן
נובע הגירוי כי הנחקרים ידיעת השפעת מהי יודעים איננו ב.

אינה שהיא הרי השפעה, לכך יש אם שגם יתכן אולם, מהצגה.

על יתר אחרים. מחקר כלי של המציאותיות רמת של מזו יותר רבה

וההםקים תיאטרליות בחוויות הנחקרים של התנסותם כי יתכן כן,
ספקות בדיקת לשם כך. על לפצות יכולה השכלתם רמת ואולי מהן

לעיל. כמפורט ביקורת, קבוצות לחקור יש כי לנו נראה אלה,

היא שכן רחב, מידה בקנה זו שיטה הפעלת על לדבר זה בשלב קשה ג.

היצע שיגדל ככל התקשורת. באמצעי מתאים חומר של בהיצע מותנית
ולשפרה. זו בשיטה בשימוש להרבות ניתן כי לנו נראה כן זה,

רבות שאלות לשאול ניתן לא זו בשיטה כי בעובדה גם להכיר יש ד.

לניסוח מתאימה שהיא מכאן בתשובות. רב לעומק להגיע ניתן ולא

משתני של ולזיהוי בעיתיים נושאים לאיתור מחקריות, בעיות

לניתוחיעומק. מאשר יותר (explanatory) הסבר

יש כי לנו נראה זו שיטה של וערכה המימצאים תוקף לבחינת ה.

אחרות. בשיטות נושאים, אותם לגבי אחדות ביקורת קבוצות לחקור

גירוי ללא כאן, לנחקרים בתכונותיה דומה קבוצה לחקור בכוונתנו
אחרים. גירויים הפעלת תוך אחרות, וקבוצות תיאטרון הצגת של
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השאלון  1 נספח

ישראל גיוינט
התיאטרון תיאטרון . לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון
הקאמרי ירושלים בישראל וחברה אדם והתפתחות

נכבד, קהל

שאלות מספר לבדוק מעניינת הזדמנות היא גיני" עם עושים "מה ההצגה
הצגתו. ובאופן בנושא הקשורות

אלה, שאלות לבדוק המיועד קצר שאלון בזה מצרפים אנו
פרטיו כל על למלאו באולם הנוכחים יתר כל ואת אותך מבקשים אנו

ביציאה. המצוי לצוות או הדיילות לאחת ההצגה לאחר ולהחזירו

אם: במיוחד לך נודה

מיד. ויוחזר ההצגה לאחר ימולא השאלון א.

יושב/ת. את/ה כסא ובאיזה שורה באיזו גביו על ציין/י ב.

מאתנו. אותו שקבלת במידה הכתיבה, כלי את תחזיר/י ג.

לך. לסייע ישמחו התיאטרון דיילות הבהרה, שאלות לך יש אם

הפעולה. שיתוף על לך ומודים שלמה הנאה לך מאחלים אנו

גיני" עם עושים "מה שאלון

שורה
כסא

רציניות? מחשבות מעוררת ההצגה לדעתך האם .1
בהחלט כן, .1

ימת י מסו במידה כן, .2
לא .3
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מההצגה? נהנית האם .2
נהניתי .1

מםויימים מקטעים נהניתי ,2
, . נהניתי לא .3

; מכיר: שאתה הזקנים לרוב יותר דומה מי ,3

■. ■ . ני ג1 .1
רה ודו א דודה .2

צייב לגיני. אופייניות ווילות ורשימת תכונות רשימת להלו 4
. בגילה לאשר. מתאים לא ומה מתאים מה

תבונות
מתאים לא .2 בכר רע איו ן ננר י'ג איו 1 עצמאות
מתאים לא .2 ככד רע "יי נכר1 יע איי 1 עצמי בטחון
מתאים לא .2 נכך יע אין 2 איהתחשבות

הסביבה בתגובות
מתאים לא .2 בכר רט איו בנך1 יע אי1 1 דעות חוסר

קדומות

. , ■ , ,. פעולות
מתאים לא .2 ככר רע .ov נני1 ר7ג; א7ו 1 עירום ציורי
מתאים לא .2 בכר רע "לו 1

נ.ו_1 יע א7י 1 שמפניה שתיית
מתאים לא .2 נכר רע אין j נישואיו ללא חיים

זוג בן עם
מתאים לא .2 נכר יע איו .1 "צעיר" נועז, לבוש

להתנהג? זקנים צריכים איר 5#

לגיני דומה באופן .1
אודורה לדודה דומה באופן .2

איזה? אחר, .3
הזקנה? קשיי על להתגבר עוזרת גיני *ל כמו התנהגות חאם .6

כן .1
לפעמים .2

לא .3

~^^^
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נוהג? היית כיצד ג'ני, של כמו מקרה מתגלה היה במשפרותך אם .7
אלו כמו .1

שרלוט כמו .2
הגרונטולוג כמו .3

אחר: .4

זקנתכם בעת תקיימו מחבריך מישהו או שאת/ה סיכוי יש האם .8
גיני? של כמו חיים מגנון

התחשבות ללא רוחי, על כעולה אעשה כמוה, בדיוק אנהג .1
בסביבה

כמוה אנהג אולי .2
כמור. שאנהג סיכוי אין כמעט .5

כמוה אנהג לא אופן בשום .4

יסודית .1 השכלה: גיל הרושם: פרטי .9
תיכונית .2

עלתיכונית .3

מיו: משפחתי: מצב
זכר רווק(ה) .1
נקבה י(אה) נשו .2

אלמן(ה) .3
גרוש(ה) .4

אם אב, .1 את/ה: האם
סבתא סבא, .2

דרגה עיסוק
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האוכלו&יה  2 וו פ 0 נ

ובתלאביב בירושלים הקהל א.

בהצגה שנכח איש 347 המונה ירושלמי מקהל מורכבת האוכלוסיה

הצגות.* שתי של מקהל שהורכב איש 200 המונה תלאביב וקהל אחת

ערים בשתי נערכו שהן מאחר אך בלבד, מקרית היתר, ההצגות בחירת

תלות ישנה אם לבדוק מנת על הקהלים, שני את להשוות ניסינו שונות
המגורים. מקום לביו האוכלוםיה של השונים האיפיונים ביו

כאן מצאנו לא דמוגרפיים: משתנים של התפלגותם השוואת

פריטים: לשני פרט משמעותיים, הבדלים

גיל:
מתבטא זה מימצא צעירה. יותר קצת תלאביב אוכלוסיית

תלאביב, מאוכלוסיית 4H ששיעורה  29 הגיל קבוצת של במשקלה

מוסברת זו עובדה בירושלים. זו גיל קבוצת של 26\ של שיעור לעומת

צבא, לאנשי כרטיסים ניתנו בתלאביב, מההצגות שבאחת טכני, בפרט

הרכב את מלכתחילה שמעוות דבר שירותם, בתקופת חיילים ובכללם

לאוכ להתיחס שאיו המבוא, בפרק כבר הצבענו כך ועל חאוכלוסיה,

הכללית. האוכלוסיה את המייצג מידגם כאל המחקר לוסיית

השכלה:
משתקף וזה הירושלמי, בקהל יותר בולטת עלתיכונית, השכלה

הירושלמי. בקהל יותר גבוה שהוא החופשיים המקצועות בעלי באחוז גם

לאנשים מתייחסת איש, 347 ומונה כאן הנזכרת ירושלים אוכלוסיית (*
נתונים. לנו היו שלגביהם



ובתלאביב בירושלים הנחקרות חייל קבוצות מתפלגות 15 לוח
(באחוזים) 

N 0"יי 60+ 5059 4049 3039 _29 יל "^''ג
  . ^ העיר

"4 [ "" ^ 13 23 22 31 ס..י, "

ו ו " ■ 1



ובתלאבינ בירושלים הנחקרית ההשכלה קבוצות התפלגות :16 לוח
(באחוזים) .

N ס"ה 1 עלתיכונית תיכונית + יסודית

100 : *1 36 ירושלים

51 42 תלאביב ?
535 100 56 ..
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בין זקנה כלפי לעמדות המתיחסים המשתנים של התפלגותם השוואת
ותלאביב ירושלים

לרוב דומה "מי כמו בשאלות הקהלים, שני בין קונצנזוס נמצא

מול ליברלית ובהתיחסות להתנהג", צריכים זקנים "כיצד הזקנים",
קשישים. של התדמיות למרכיבי שמרנית

באולם הנוכחים ייצוג ב.

כלל את הנחקרים של הייצוגיות מידת את להדגיש מנת על

הנחקרים פיזור את המפרט 17 לוח להלן מובא בהצגות, הנוכחים
גושי מפת פי על שם. שנערכה בהצגה ירושלים תיאטרון באולם

המושבים אחוז את משווה הלוח חלקים. ל4 האולם חולק המושבים,

מהאולם. חלק בכל הנחקרים אחוז ואת

(באחוזים) בירושלים שנערכה בהצגה באולם הנחקרים פיזור :17 לוח

ד ג ב א חלק ^ ■

ס"ה (חזית) י (צ (מרכז) , (צד שמאל)^'באולם 1 } ימין) ^*^ מושבים

(869) 100 27 15 43 15 מושבים \

(347) 100 31 15 38 16 נחקרים \

,1975 סטטיסטי, (שנתון ישראל אוכלוסיית עם השוואתיים נתונים ג.
(1977 ,1976

שזוהי מראים המחקר אוכלוסיית של הדמוגרפיים הנתונים
ועובדה ישראל, אוכלוסיית את מייצגת שאיננה סלקטיבית אוכלוסיה
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למעלה אשר משכילה אוכלוסיה זוהי החינוך. בתחום בעיקר בולטת זו
השכלה בעלי 1431 רק לעומת עלתיכונית, השכלה בעלי הם מתוכה %50n

פריטים בכמה ומעלה. 14 מבני היהודים ישראל תושבי בקרב כזו
לאוכ המחקר, אוכלוסיית של הנתונים התפלגות את להשוות יכולנו
קטיגוריות בגלל זאת לעשות התקשינו פריטים ובכמה הכללית לוסיה

זהות. לא

המחקר באוכלוסיית הגיל קבוצות התפלגות :18 לוח
בישראל היהודית ובאוכלוסיה

באחוזים)* ומעלה, 14 בני (של

ישראל אוכלוסיית הנחקרים אוכלוסיית

39 28 29
15 20 3039
14 21 4049
13 12 5059
19 10 +60

100 100 0"ה

.44 עמ' ב/20, לוח ,1977 סטטיסטי שנתון לפי (*

ד
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ואוכלוסיית המחקר אוכלוסיית התפלגות :19 לוח
מיו לפי בישראל, היהודים

באחוזים)*  ומעלה 14 _^(בני < ■■■..

ישראל אוכלוסיית הנחקרים איכלוסיית i 1;■ ■ " .."■; .J*£ ,,

) _._._. .......41? ........ .,,.., ,. 39 ",.■ . .., ..*. "**,w.:
51 54 נקבה

' 7 ידוע לא

100 ,.f,s ,,; ... 100 .,, ,■■:..c.^ ,:, nv n"t>

:.!.:.■. ..' ■■_; ri5;;''i! .1:/^ a:\V:~v ,2:1
v. * ■ :

*. . ואוכלוסיית המחקר אוכלוסיית התפלגות :20 לוח
משפחתי מצב לפי בישראל היהודים

י י באחוזים)**  ומעלה 14 (בני

ישראל אוכלוסיית הנחקרים אוכלוסיית משפחתי סטטוס
.?* _,_...... 21 וק רו " ■

^ 64 נשוי
8 7 גרוש + אלמן

8 ידוע לא

100 100 ס"ה
,>^._.,;■.. <.vw ',::. "■■ .. 1rn : "י . !■.■■ יי /

.44 עמ' ב/20, לוח ,1977 סטטיסטי שנתון על מבוסס (*

.48 עמ' ב/22, לוח ,1975 סטטיסטי שנתון על מבוסס (**
i

f



 54 

ואוכלוסיית המחקר אוכלוסיית התפלגות :21 לוח
השכלה קבוצות לפי בישראל היהודים 

ובאחוזים)*

ישראל אוכלוסיית הנחקרים *ימלו0יית י השכלה
37 7*..... יסודית
45 39 תיכונית
17 ,ĉ עלתיכונית

100 100
■ ., . 100 , ס"ר.

..." "י

.593 עמי כ"כ/1, לוח ,1977 סטטיסטי שנתון על מבוסס (*

) ...
די

1

< . ■

7
ץ

ר
f
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