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 תודה,

ההנחיה  הליווי וונטעה בי מוטיבציה ועל שלימדה אותי על  לבינסון-לד"ר ארנה בראון

  בכתיבת עבודה זו,המאתגרים 

 לפרופ' אסמעיל אבו סעד על התמיכה והעידוד משך כל תקופת הלימודים,

במחקר. נאותו להשתתףולכל התלמידים ש
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 תקציר

 

 בפעילויות נוער בני השתתפות מידת שבין הקשר את להעריךהמחקר הנוכחי היא לנסות  מטרת

 האלימות רמת ובין בדרום הבדוויים ביישובים המתקיימות פורמלי-הבלתי החינוך במסגרת

 שונים דמוגרפיים משתנים בין הקשר את להעריך לצורך זה נעשה ניסיון. ספרית-והבית היישובית

 נטיות אישית וקהילתית(.התמודדות וחוסן )תחושת קוהר משאבים של לבין

פורמלי -הבלתי החינוך בפעילויותבני נוער  שלכמה משאבים אלו והשתתפות  ייבחן עד במחקר

של מחקר זה מתבטאת בין השאר  חשיבותובהם.  מעורבותאלימים או  לאירועיםמסבירים חשיפה 

 בדרום הארץ. ויתהבדו לאוכלוסייהבהעדר מחקרים דומים ביחס 

 הקוהרנטיות תחושת ובין ההורים השכלת בין חיובי קשר יימצא( 1)הן השערות מחקר זה:  ארבע

באירועים אלימים  ילדיהם של המעורבות מידת לבין הורים השכלת בין הפוך קשר, ויימצא האישית

 תדווחנה בנות: השונים המחקר במשתני מגדריים הבדלים יימצאו( 2); כאלה לאירועים חשיפתםאו 

 יותר חזקה קהילתית קוהרנטיות תחושת ועל פורמלי-בלתי ךחינו בפעילות יותר רבה השתתפות על

 יותר רבה מידהידווחו על  ובנים, הבדלים יימצאו לא האישית הקוהרנטיות ברמתואילו  לבנים, ביחס

 חינוכיות לפעילויותקשר חיובי בין חשיפה  יימצא( 3); בהם ומעורבותאלימים  לאירועים חשיפהשל 

 המשתתפיםנוער  בני. וקהילתית אישית קוהרנטיות תחושת לביןבהן  והשתתפות פורמליות-בלתי

 היישובים סוגי בין הבדלים יימצאו( 4)אלימות;  באירועי מעורבים פחות יהיוזה  מסוגבפעילויות 

 וכן, הכפר תושבי ומתבגרים העיר תושבי מתבגרים של והקהילתית האישית הקוהרנטיות במידת

 .בה המעורבותו לאלימות החשיפה ביניהם ברמת הבדלים

 יישובים בארבעה( ב"י–'י כיתות) תיכוניים ספר תלמידים מבתי 357נבחרו אקראית  זה לצורך מחקר

 בני של הממוצע הגיל(. n=148) נערים 41.5%-ו( n=209) מהם נערות 58.5%, הארץ בדרום ערביים

 מהם 32.5%, הארץ ילידי (, כולם מוסלמיםSD=0.98) M=16.57 היה במחקר שהשתתפו הנוער

(n=116 )67.5%-ו בעיר מתגוררים (n=241 )בכפרים. 

-בלתי חינוך בפעילויות מנערים יותר משתתפות נערות כי נמצא. ברובן אוששו המחקר השערות

 של האישית הקוהרנטיות תחושת כי; מבנות יותר לה וחשופים באלימות מעורבים בנים כי; פורמלי

 קיים כי; משלהם גבוהה שלהן קהילתיתה קוהרנטיותה שתחושת בעוד נערים של זודומה ל נערות

 באירועי ילדיהם של המעורבות מידת לבין אקונומי-הסוציו מצבם או הורים השכלת בין שלילי קשר
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 או לאלימות חשופים בכפרים שגרים ונערות נערים וכי, כאלה לאירועים חשיפתם או אלימות

 .העיר תושבי גילם לבני דומה במידה בה מעורבים

 קהילתית קוהרנטיות תחושת בעלי הם הכפר תושבי נוער בני כי הוא זה במחקר המרכזי הממצא

 בכפרים נוער בני של האישית הקוהרנטיות שתחושת בעוד, העיר תושבי מתבגרים מאשר יותר גבוהה

, לא נמצאו הבדלים הרביעית המחקר תלהשערבניגוד עם זאת,  .העירוני הנוער של מזו נמוכה

 במעורבות באלימות של מתבגרים תושבי הכפר והעיר.

 הורים והשכלת מגדר דוגמתממצאי מחקר זה העלה כי תרומתם של משתנים דמוגרפיים  ניתוח

, אישית קוהרנטיות תחושת דוגמתמזו של משתנים קהילתיים  דולה, גלאלימות חשיפה שונות בניבוי

 .פורמלי-בלתי חינוך בפעילות והשתתפות קהילתית קוהרנטיות

 משמעותית הייתה הכפריים לנערים פורמלי-הבלתי בחינוך ההשתתפות של תרומתה כי נמצא, כן כמו

 הן כי אומר הווי. העיר תושבי מתבגרים לעומת והקורבנות לאלימות החשיפה רמת בהפחתת יותר

 מההשתתפות משמעותית תועלת המתבגרים הפיקו העירונית בקהילה והן הכפרית בקהילה

תרומתו של משאב זה  כי אם, האלימות רמת להפחתת כמשאב פורמלי-הבלתי החינוך בפעילויות

 .העירוני היישוב לעומת הכפרי ביישוב יותר רבהמתבגרים נמצאה  עבור
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 מבוא .1

 

חסרי  לממדים ומגיעההולכת ומתגברת  הישראלית חברהב אלימותהתופעת  בשנים האחרונות

 בני של אלימות מעשי מעוררים מיוחדת דאגה. (1997; הראל ועמיתיו, 1990)הורוביץ ופרנקל, תקדים 

בית הספר . בשכונה, ברחוב ובמקומות ציבוריים אחרים –הן מחוצה לו והספר  בית כותלי בין הן נוער

נה אין שוני מהותי ביובני נוער, בקרב בהן מתרחשים מעשי אלימות שזירה אחת מיני רבות רק הוא 

 (.1997; הראל ועמיתיו,  1990)הורוביץ ופרנקל, מתרחשת במקומות אחרים הסוגי אלימות לבין 

תהפוכות, והוא עשוי להיות -הוא גיל רב (Zeldin, 2004) הוא גיל סוער ורווי לחציםגיל ההתבגרות 

פסיכולוגיים -מאופיין ביצר הרפתקנות ובנטילת סיכונים. בגיל זה חלים שינויים פיזיולוגיים וסוציו

 היחשף לסכנותלאצל בני נוער מתבגרים ואלימות בני נוער מחריפה והם עלולים ליטול סיכונים ו

(Braun-Lewensohn, Celestin-Westreich, Celestin, Verté, & Ponjaert-Kristoffersen, 2010). 

 לאירועי כתגובה החלטות בקבלת הנוער בני ושיתוף קהילתית שמעורבות כך על יםעידמ מחקרים

 תכניות .(Zeldin, 2004) אוכלוסייה זוב אלימות תופעות בהפחתת לסייע יםעשוי, נוער בני אלימות

 עצמיה ערךלהגביר את תחושת הו יותר חזקה קהילה לבנות כדי בהן יש להן שותפים ערונבני ש חינוך

 .(Murdock, 1999) ישלטו בהם ולאשהמבוגרים יתמכו בהם  םשלהם; הם מעדיפי

מחקר זה את הקשר בדוק בנ(, Bronfenbrener, 1977) בהתבסס על המודל האקולוגי של ברונפנברנר

כיצד סביבות אלו עשויות לסייע בהפחתת נבחן ו ,יםוישובים הבדויבין סביבות שונות של בני הנוער בי

שובים יפורמלי בי-הבלתיהחינוך את פעילות  עריךנמחקר השובית. באמצעות יאלימות בית ספרית וי

שעליה והיישובית ספרית -לבין רמת האלימות הבית זובחן את הקשר בין פעילות נו ,שוניםים ויבדו

חשיפה  ,משאבים אישיים וקהילתייםאת הקשר בין נבדוק , על כך התלמידים. נוסף יםמדווח

 אלימותמעורבות בלהפחתת מסייעים  הםהמידה שבה ובה,  והשתתפות פורמלי-בלתיחינוך פעילות ל

 .ישוביתיו ספרית-בית

ית בהקשר דמוגרפי זכתה להתייחסות מינורית בספרות המקצועית. ותופעת האלימות בחברה הבדו

כי  התגלהיות בחברה שבטית פטריארכלית, ונערות בדו כלפיבדק את תופעת האלימות שמחקר ב

קבוצות בין שיעור האלימות בהגבוה ביותר א וה אוכלוסייה זו מינית נגדהת וגופניהאלימות שיעור ה

 ,חקר עסק באלימות כלפי נערות בלבדמ(. אותו Elbedour et al., 2006) אחרות בחברה הפלסטינית

 בני משפחותיהן.מצד בעיקר 
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סוקר את תופעת האלימות בקרב הבהיותו ראשון מסוגו מתבטא בעיקר  נוכחיחודו של המחקר היי

, פעילויות חינוך אקונומי-מצב סוציו, הקשר בינה ובין משתנים כמו מגדר, גילאת ים וומתבגרים בדו

 ומקום מגורים. בלתי פורמאלי
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 ספרות תסקיר .2

 

 אלימות בקרב בני נוער 2.1

 שנים במשך. הזמן עם ומשתנה צורה ופושטת צורה לובשת המקצועית בספרות האלימות הגדרת

 ברכוש ופגיעה קללות, הטרדה, איום כמואלימה  התנהגות לצורות התייחסות הייתה לא רבות

 ,Goldstein & Conoley, 1997; Goldstein, 1994; Kingeryראו אלה בנושאים לדיון) התלמיד

Coggeshall & Alford, 1998.) הצקות" במושג השתמשו רבים חוקרים" (Bullying) לאפיין כדי 

, בתחום מחקר זה המוביל ,(Olweus) אולוואוס המפורסם הנורבגי החוקר. ספרית-בית אלימות

 לפעולות, זמן ולאורך ונשנה חוזר באורח, חשוף כשהוא בריונות של קורבן הוא תלמיד: "כך מגדיר

 לפי(. 2006, בנישתינגם ב אור ;Olweus, 1991, 1993" )אחרים תלמידים או אחר תלמיד של שליליות

 ואם תחילה-כוונה של תולדה היא אם שלילית תיחשב התנהגות או פעילות, אולוואוס של הגדרותיו

 שהתנהגויות אומר הווי. זאת לו לגרום כדי בה שיש או נוחות-אי או פגיעה לאחר גורמת היא

וכן  ,ועוד מכות, דחיפה, העלבה, הצקה, איום לרבות, סוג מכל( aggressive behaviors) תוקפניות

תיחשבנה להתנהגויות שליליות ואף הן  ,חרם הטלת כמו(, indirect bullying) ישירה לא בדרך פגיעה

 (.Olweus, 1993) "אלימה התנהגות" הלהגדר עונות

הספר כוללת מרכיבים שאינם באים לידי ביטוי  שאלימות בבית ( סבורים2000)בנבנישתי ועמיתים 

התנהגות תוקפניות  צורותות להתרחש ספר עלול ביתבביחסים מתמשכים בין הבריון לקורבנו. 

 כמוהתנהגות  יחסים יציבות; צורות חלק ממערכות בהכרח מהוות ינןרסן, שא ושלוחות

גניבה,  "השתוללות" ודחיפות במסדרון הומה ילדים, משחק פראי ואלים הפוגע בילדים אחרים, מעשי

 אינן מקבלות ביטוי הולם במושג של בריונות., הספר ושל ילדים אחרים השחתת רכוש של בית

ות בקרב סוקרות בעשורים האחרונים את רמות האלימ ,ישראל רבותל ,מדינות רבות בעולם המערבי

 ,Molcho, Harel & Dina, 2004; Zeira) ו זוהתה אלימות כבעיה חברתיתמסגרת זב .בני הנוער

Astor & Benbenishty, 2003 )וכאחת התופעות המרכזיות הקשורות בבריאותם של מתבגרים ( 

Pickett, Craig, Harel, Cunnigham, Simpson, Molcho et al., 2005 על (. מחקרים רבים הצביעו

 סמים ופציעותבסוציאלית, שימוש באלכוהול ו-הקשר בין התנהגות אלימה לבין בריאות פסיכו

(Nasel, Craig, Overpeck, Saluja & Ruan, 2004; Smith-Khuri, Iachan, Scheidt, Overpeck, 
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Saoirse, Pickett & Harel, 2004 קבוצת התנהגויות המהוות מ(. כלומר, אלימות היא אחת

אקונומי -בנים ומתבגרים ממעמד סוציוו ,(Molcho, Harel & Dina, 2004) ות סיכוניותהתנהגוי

 & Kantrowitz, Card, Stucky, Sawalani & Little, 2008; Evansנמוך מהווים קבוצות סיכון )

ארצות נמצא שבישראל רמות האלימות  כמה. במחקר רוחב שסקר את תופעת האלימות ב(2002

לחימה מהווה  ,הוא שבמדינות רוויות מלחמות האפשריים לכךגבוהות יחסית. אחד ההסברים 

 (.Pickett et al., 2005התנהגות נורמטיבית ובסיס למסוגלות לשרוד )

 יםמהווה יותר ויותר גורם מוות בקרב מתבגר גופניתישראל, אלימות  רבותל ,במדינות מפותחות

(Fingerhut, Cox & Warner, 1998) על תופעת האלימות במדינות שונות שנערכו . מחקרי רוחב

 ,Benbenishty, Astor, Zeira & Vinokurם )יחוצה תרבויות וגבולות גיאוגרפישהתופעה  והרא

2002; Craig, Harel-Fich, Fogel-Grinvald, Dostaler, Hetland, Simons-Morton, et al., 

לאומיות בתוך מדינת -בין תרבויות אתניות הביותר ניתנה במחקר להשווא ה(. התייחסות מועט2009

שהבדלי תרבות עשויים לתרום להבנת היקפי התופעה והדרכים אף  (,Molcho et al., 2004) ישראל

מחקר שיסקור את התופעה בקרב  (.Benbenishty et al., 2002; Craig et al., 2009) להפחתתה

 בחברה התופעההיקף עשוי לשפוך אור על  ,שוניםים הויהבדושובים ימתבגרים המתגוררים בי

 עשויים לסייע בהפחתתה.המשתנים העל ו יתוהבדו

 

 המודל הסלוטוגני ומשאבי ההתמודדות 2.2

סלוטוגני הציע מודל , ש(1979אנטונובסקי )אהרון פיתח ש ההתיאוריהמחקר הנוכחי מבוסס על 

על פי מודל זה, לאנשים יש משאבי חוסן י לחץ וקונפליקט. בני אדם במצבם של לבחינת התמודדות

משמעותי. משאבים אלו מייצגים את כמובן וכמאפשרים להם לתפוס את העולם כמאורגן, המוכללים 

וא נתקל במצב בהם כשההשתמש המשאבים הפנימיים והחיצוניים שהפרט יכול לאת המוטיבציות ו

( ציין ארבעה סוגים בסיסיים של משאבי  ,1984Dunhamדונהם )לחץ או במצב קונפליקטואלי. 

ממשאבים אלה עשויות כל אחד . לאישיים, ארגוניים וקהילתיים-משאבים אישיים, בין התמודדות:

פעילויות  ,משאבים אישיים כוללים גישות חיוביות ההתמודדות של הפרט. אופןהשלכות על להיות 

משאבים  כשהמטרה היא הפחתת הלחץ. בעצמואו מתכנן כל דבר חיובי שהפרט עושה  אוותכניות, 

 .וכד' משפחה, דיון בבעיות עם הזולת ,חבריםמגורם חיצוני כמו אישיים כוללים קבלת תמיכה -בין
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ים משאבים קהילתיעוץ מהמערכת, השתלמות, הדרכה וכו'. יכוללים קבלת ימשאבים ארגוניים 

 .תחומי עניין חיצונייםו פעילות מחוץ למסגרת העבודהכמו  מתייחסים לאמצעים שהקהילה מציעה,
 

 תחושת קוהרנטיות 2.3

-לפיה העולם, על פני רצף, הוא מובן, נהיל )ברותפיסה כללית של העולם,  היאתחושת הקוהרנטיות 

השתמש יכולתו לאת הפרט לתפוס את האתגרים שסביבו ו , והיא מבטאת את יכולתניהול( ומשמעותי

תחושת הקוהרנטיות  (.Antonovsky & Sagy, 1992; Sagy, 1998) במצבי לחץ וקונפליקטבהם 

ברמת והבדלים ביכולות להתמודד עם מצוקות וקונפליקטים גם הבדלים יש לכן ולפרט  טנבדלת מפר

מובן, ויראו כגבוהה יתפסו את העולם כמשמעותי ו תחושת קוהרנטיותאנשים בעלי  החוסן הנפשי.

לכן,  .(Antonovsky, 1987עצמם כבעלי משאבים פנימיים וחיצוניים להתמודד בסיטואציות שונות )

 ,Nilsson, Starrin) אלימות כגוןסוציאליות -התנהגויות אנטיבהפחית לייטו תקלו במצב מאתגר יכשי

Simonsson, Leppert, 2007.) כמו מרכיבים  ,במהלך גיל ההתבגרות תחושת הקוהרנטיות

בהתמודדות עם מצבים  מהווה משאב חשובמתעצבת ומתפתחת ו ,אישיותיים והתפתחותיים אחרים

 ;Braun-Lewensohn, Sagy & Roth, 2011, Braun-Lewensohn & Sagy 2011 ) מאתגרים

Ristkary, Sourander, Ronning, Piha, Kumpulainen, Tamminen, et al., 2008; Simonsson, 

Nilsson, Leppert, Diwan, 2008; Sagy & Braun-Lewensohn, 2009.) 

 

 תחושת הקוהרנטיות הקהילתית 2.3.1

מובנית כ בה,יתפוס את קהילתו כעקישאדם מבוססת על ההנחה שהקוהרנטיות הקהילתית 

משאבי קהילה פירושה נהילות קהילתית . בעת הצורךשען עליו ימשאב נוסף להלו משמעותית יהיה כו

בשעת  ויכולים לסייע לושמקדמים את התחושה שהחיים בה ניתנים לניבוי ובטוחים עבור המתבגר ה

למשל הם  . משאבי מובנות קהילתיים(Braun-Lewensohn & Sagy, 2011a ;2011)אלפסי,  צרה

נשירה. משאבי שירותי הרווחה ותכניות למניעת  יםעיאנשי טיפול, קבוצות למתבגרים שמצ

לחוש סיפוק, אתגר ועניין בקהילה והמשמעותיות מאפשרים למתבגר לבטא את עצמו בדרכים שונות 

גורר. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי למשל בתחושת גאווה של המתבגר בקהילתו )אלפסי, תבה הוא מש

יתקלו בקונפליקטים יכש ,ות קהילתית חזקה(. ההנחה היא כי פרטים בעלי תחושת קוהרנטי2011

 אלימות.נקוט ללא צורך ל אותם לנהל חלופיותימצאו דרכים 
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 תחושת קוהרנטיות בקרב קבוצות מיעוט 2.3.2

חד, צד אהדעות בספרות המקצועית חלוקות ביחס לרמת תחושת הקוהרנטיות של קבוצות מיעוט. מ

הומוגנית, שורשית ומבודלת חברתית אך בעלת נים תרבותיים כמו חברה יאפימיש הגורסים כי 

 ,אנטונובסקיקשרים עם החברה המודרנית, עשויים לתרום להתפתחות תחושת קוהרנטיות גבוהה )

של  חוזקמידת הב ב ומיעוטובין קבוצות ר שיש הבדלים ראומחקרים אחרים ה, מצד אחר. (1987

חזקה בקרב קבוצות  קוהרנטיותתחושת מחקרים הצביעו על  שכמה תחושת הקוהרנטיות. בעוד

תחושת חקרים אחרים )כולל כאלו שנערכו בארץ( הראו ש(, מYing & Akutzu, 1997) מיעוט

 ,Braun-Lewensohn & Sagy, 2011a; Glantz) בקרב קבוצות המיעוט חלשה יותר קוהרנטיות

Maskarinec, Carlin, 2005.) 

 

 ישוב כפרילעומת ישוב עירוני  –תחושת קוהרנטיות  2.3.3

בין  והקהילתית האישית הקוהרנטיות בתחושת הבדליםעניין הקיים חסר בספרות המקצועית ב

 אישיות" כי גרסו בעבר שפותחו" עירונית סוציולוגיה" תיאוריות. תושבי הערים לתושבי הכפרים

 מזו יותר חזקה ועצמאות יותר רב אינדיבידואליזם לפתח עשויים" עירוני חיים אורח" או" עירונית

 ואמונה מסוגלות של כתחושה הוגדרה עצמית יעילות(. David & Julia, 1991) כפריות קהילות של

 (.Bandura, 1977) קשים מצבים עם בהתמודדות אישיים מאפיינים תהמהוו ,הפרט של

 להשפיע העשויים הגורמים שבהם נבדקו (Yamazaki & Tsuno, 2007ם )יספורבאחד המחקרים ה

 ומסוגלות חברתית תמיכה התגלה כי ,עירוניים וביישובים כפריים ביישובים הקוהרנטיות תחושת על

 תחושת עם ותישירקשורים והם  ,בעיר והן בכפר הן חשובים התמודדות משאבי ןה אישית

 עירוניים בין הקוהרנטיות בתחושת ההבדליםאפשר לייחס את  כי נמצאמחקר בהקוהרנטיות. 

, עירוניים אצל יותר גבוהה חברתית תמיכה של מידהלו טוב כלכלי למצב, בחלקם לפחות, כפרייםל

 קוהרנטיות תחושת על יםמשפיע וחברתית קהילתית מחויבות של העדרה או קיומהנמצא ש ולפיכך

 .בלבד כפריים בקרב

 

 יכפרישוב לעומת  וניעירישוב  –אלימות בני נוער  2.3.4

 ביןת להבדלים ברמת האלימות או הקורבנּו ביחסהמחקרים בחברה המערבית אינם תמימי דעים 

ספר  ינמצא כי תלמידים הלומדים בבת למשל מתבגרים עירוניים למתבגרים כפריים. בארצות הברית

כפריים נמצאים בסיכון בריאותי גבוה ביותר ביחס לתלמידים עירוניים בכל הנוגע לשימוש 
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במחקר נוסף לא .  (Atav, Serdar,  Spencer, Gale, 2002)נשיאת נשק לפעילות מינית ולל, ובאלכוה

מקום המגורים של בני הנוער, אם כי תלמידים לנמצאו הבדלים משמעותיים ביחס בין אלימות 

מעט מתלמידים תושבי  התושבי הכפרים דיווחו על קורבנות ומעורבות באלימות שווה או גבוה

 (.Johnson et al, 2008) הפרברים והערים

בני נוער בקרב הספרות המקצועית לא בדקה את ההבדלים בין מידת הקורבנות והמעורבות באלימות 

ים, בין עירוני ובין וישובים הבדוי. מאפייניהם של היבני גילם תושבי העירבין כפרים להתושבי  ערבים

מבוססים ה ערכים הומוגנייםבית מאופיינת בנורמות וול, החברה הבדולאינם שונים בהרבה. ככ ,כפרי

שמנסה לשמר את מעמדו החזק של הגבר ומעמדה  על מבנה חברתי שבטי, מסורתי ופטריארכלי

ים הם מן העניים ביותר בארץ, ושובי הבדויי. (Abu-Rabia, 2001; Nelson, 1973)השולי של האשה 

רץ שובים אחרים באינים באחוזי אבטלה גבוהים ובאחוזי נשירת תלמידים גבוהים ביחס ליימאופי

 (. 2010, וייסבאלי)

 

 אקונומי-תחושת קוהרנטיות, מגדר ומצב סוציו 2.3.5

בהקשר של תחושת קוהרנטיות. אף הם אקונומי נבדקו -נים אישיים כמו מגדר ומצב סוציויאפימ

(, בכל Lundberg, 1997תחושת קוהרנטיות גבוהה )קשור לאקונומי גבוה נמצא כ-מצב סוציושבעוד 

על  באחידים ואין עדות לכך שבנים או בנות מדווחים באופן עקי ינםא הנוגע למגדר הממצאים

 ,Marsh, Clinkinbeard, Thomas, & Evansתחושת קוהרנטיות גבוהה מעמיתיהם בני המין השני )

אקונומי, שכן יש להניח כי ככל -ומדד למצב סוציאל במחקר זה אתייחס להשכלת הורים כ (.2007

על פי נתוני הלשכה המרכזית יותר.  טובאקונומי -כך מצבם הסוציו ,שהשכלת ההורים גבוהה יותר

 הכנסה.הלימוד לבין רמת הקשר חיובי ישיר בין מספר שנות  שי 2011,1לסטטיסטיקה לשנת 

 

 פורמלי-חינוך בלתי 2.4

פורמלי הוא פעילות חינוכית מאורגנת ושיטתית, המתקיימת מחוץ למערכות ומסגרות -חינוך בלתי

קלר, -הפורמלי כדי לספק דפוסי חינוך ייחודיים לקבוצות של ילדים ומבוגרים )סילברמןהחינוך 

ספריים, והפעילות בהם מתקיימת -(. תפיסה חינוכית זו התפתחה במערכות ובארגונים חוץ בית2008

בשעות שלאחר שעות הלימודים בתחומים שמחוץ לתכנית הלימודים הרגילה, בעיקר בתחום 

פורמלי הוא מתנ"ס )מרכז תרבות, נוער וספורט(, מועדון -ב, מוסד חינוך בלתיערכי. לרו-החברתי

                                                           
1 http://www.cbs.gov.il/www/publications13/1524/pdf/t27.pdf 
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ושמידע,  פורמלי נקרא "מדריך" או "מדריך נוער" )רומי-נוער, מועצת נוער וכו', והמחנך הבלתי

2007.) 

 

 

 בתי הספרכותלי מחוץ לפורמלי -תכניות חינוך בלתי 2.4.1

 ,Zaff, Moore) הערות שלהם מחוץ לכותלי בית הספר משעות 80%-בני נוער בעולם המערבי מבלים כ

Papillo & Williams, 2003 לפעילות לא מובנית אחרי שעות הלימודים וללא מבוגר אחראי נודעות .)

 Eccles) השלכות שליליות רבות, בין היתר התנהגות לא חברתית, סכנה למעורבות בפשיעה ואלימות

& Gootman, 2002; Mahoney, 2000)פרות העולמית המערבית העוסקת בחינוך הבלתי. הס-

פורמלי מסייעת -בלתיחינוך על כך שמעורבות בפעילות מצביעה פורמלי מחוץ לכותלי בית הספר 

 כאלהפעילויות חינוך  (.Eccles & Barber, 1999) בהפחתת התנהגויות שליליות של מתבגרים

, על כך . נוסףבסביבות מגוונותים יאינטלקטואלולפתח כישורים חברתיים מתבגר למאפשרות 

את ושל המתגבר לקהילתו שייכות התחושת חזק את בפעילויות מעין אלה עשויה להשתתפות 

תחושת גאווה  כןו ,עזרה ותמיכה בהווה ובעתיד ו לקבלאפשר לממה ש ,חברתיתה ומעורבות

 (.Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003) השתייכות לקבוצה ייחודיתב

 חיובית של בני נוער עשויה לייצר עבורם מערכת חשובה שעשויה למנוע בעיות התנהגותהתפתחות 

(Kegler et al., 2005; Connell & Kubisch, 2001; Kirby, 2001; Lonczak, Abbott, Hawkins, 

Kosterman & Catalano, 2002 .)נל לגישה זו הוא שתמיכה נאותה לבני נוער ומתן הזדמנויות והרצי

לאפשר להם להימנע  ,לפתח אצלם ערכים חברתיים יםעל ידי המשפחה והקהילה, עשוי נכונות

 (.Connell & Kubisch, 2001) מהתנהגויות בעייתיות ולגרום להם לשגשג במעבר לגיל ההתבגרות

פורמלי עשויות לסייע בהפחתת רמת האלימות בקרב מתבגרים, קיימת -חינוך בלתיבשפעילויות  אף

 .למידת השפעתןשונות ביחס 

 

 התנדבותתכניות  2.4.4.1

מעורבים בפעילות התנדבות מתמשכת שהם  דיווחו ,, יהודים וערביםנוער בישראלהבני כרבע מ

חונכות של תלמידים מתקשים, תמיכה בקשישים בודדים, סיוע  בתי חולים, כמומקומות ב בקהילה

-כהאן ;2003נבות ועבדו, -כהן, עסבה-אבו) לילדים אוטיסטים, עשייה לקידום איכות הסביבה

יותר מתנדבות כי בנות נמצא קבוצות -בהסתכלות על תת .(2008; מגן, 2004 ,ינסקי ויורוביץ'סטרבצ
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; 2000, ודולב באומגולד, ינסקי'סטרבצ-הגיל )כהאןעם ערך של עזרה לזולת עולה הובהשוואה לבנים 

תורמת לפיתוח מיומנויות אישיות כי ההתנדבות נמצא  (.2004סטרבצ'ינסקי ויורוביץ, -כהאן

צבירת  ביטחון עצמי, גיבוש זהות, העצמה אישית, דימוי עצמי חיובי, יכולת מנהיגות, וחברתיות,

-כהאן; 2003, אח'עסבה ו-ת )אבווונטייה לאופטימי תמיכה חברתית זמינה ת אחריות,בלניסיון בק

 ;Lerner, Almerigi, Theokas, Phelps, Gestsdettin et al., 2005 ;2004ינסקי ויורוביץ, 'סטרבצ

Pancer et al., 2007.)  פעילות  ,התפתחותם החיובית של בני הנוער לעוסף ראה שנמהספרות

 ,Allen;2008מגן, ) מעורבות בהתנהגויות סיכוןומסייעת להפחתת  התנדבותית בקהילה מקדמת חוסן

Allen, J., Mohatt, Rasmus, Hazel, Thomas, & Lindley, 2006; Pancer et al., 2007 ) כגון

ממצאים אלה ואחרים הובילו לטענה  .(Feldman & Matjasko, 2005) מעורבות בפעילות עבריינית

כי תכנית התנדבות יכולה לשמש תכנית מניעה למעורבות בהתנהגויות לא נורמטיביות ולקידום 

בין היתר משום (  Zeldin, 2004;2000, אח'ינסקי ו'סטרבצ-חברתיות )כהאן-עמדות והתנהגויות פרו

ומשמשים  וקשר עם מבוגרים המעריכים אותיוצר ו יכולת לבצע מטלות,מסוגלות ורגיש שהנוער מ

 (.Feldman & Matjasko, 2005מודל לחיקוי ) ועבור

 

 תכניות ספורט 2.4.4.2

 מדינת ישראלבכללו  ,בעולם המערביבקרב בני נוער פעילות הפנאי השכיחה ביותר ספורט לסוגיו הוא 

מדווחים מבני הנוער בישראל  83%-כ .(2004 ינסקי ויורוביץ,'סטרבצ-כהאן ;2003', אחעסבה ו-אבו)

, וחביב עסבה-אבו, פרנקוביץ, מולכו-אלנבוגן, )הראלפעם בשבוע כזו לפחות בפעילות על עיסוק 

על התפתחותם של השתתפות בפעילות ספורטיבית השפעה חיובית  על מחקרים רבים הצביעו .(2002

 ,Gilman & Meyers 2004; Feldman & Matjasko) והנפשיתגופנית בריאותם העל ו של מתבגרים

כמו  ,להתנהגויות סיכוניות יםופעילויות ספורטיביות שנמצאו קשור ספורט יש ענפיאת, ז. עם (2005

 ;Gilman, Meyers & Perez, 2004) צריכה מוגברת של אלכוהול ומעורבות במריבות אלימות

Linveille & Huebner, 2005). 

 

 תכניות המקדמות מעורבות קהילתית ומנהיגות 2.4.4.3

-תנועות הנוער )כהאןאו באמצעות סים "באמצעות החברה למתנבארץ פועלות אלו תכניות 

שונות במשימות  מאפשרות למתבגרים התנסות הן(. 2000מזרחי,  ;2000', אחינסקי ו'סטרבצ

צעירים מהם ופיתוח מחויבות לערכים ולנורמות של בני נוער ת אחריות, הדרכה של בלהדורשות ק
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נוער כוללים ה(. הערכים והמטרות של תנועות 2004ינסקי ויורוביץ, 'סטרבצ-החברה )כהאן

מיומנויות של שיתוף פעולה ועבודת פיתוח  כןו ,אזרחות טובהו יושר כנות, עזרה לזולת, חברותיות,

 של מתבגרים ם החיוביתלהתפתחותבחברה התורמות הן מיומנויות חשובות ומוערכות . כל אלו צוות

להתנסות מציעה הדרכה  (.Fletcher, Nickerson & Wright, 2003) הצלחה בבית הספרלו

 קבלת החלטות, בתהליכי והתנסותן בביצועעבודה ו בתכנון תכניות למתבגרים הזדמנות להתנסות

אסרטיביות ומיומנויות חשובות אחרות שלא תמיד נכללות בתכנית הלימודים  פתרון קונפליקטים,

 ללמידה של מיומנויות חדשות, נתפסת כתורמת לביטחון העצמי, בתכניות אלההשתתפות  הרשמית.

 הידע והאכפתיות מהקהילה ומהמדינה ברתומסייעות בהגלהקניית נורמות בעלות ערך מניעתי 

העוסקת במנהיגות קהילתית חשובה גם היא תכנית "מועצת נוער"  .(2000, אח'ינסקי ו'סטרבצ-כהאן)

שמות דגש על שיתוף צעירים בתהליכי קבלת מועצות נוער בקרב בני הנוער בקהילה.  ההנהג ומייצרת

 (.2000משמעותית בתחום זה )מזרחי,  החלטות הנוגעות לבני נוער בקהילה ורתימתם לעשייה

ת להתפתחות של המתבגר ותכניות המעודדות מעורבות קהילתית ומנהיגות בקרב צעירים תורמ

שיפור מיומנויות אישיות  גיבוש זהות, יכולת ואחריות בקבלת משימות,כגון בתחומים רבים, 

יכולת ההסתגלות, רכישת  הגברת טיפוח יכולת מנהיגות, ,הגברת היכולת להציב מטרות וחברתיות,

צבירת ידע על העצמי  וגאווה ביכולת הביצוע, העלאת ביטחון עצמי מיומנויות של עבודה בצוות,

והאחר, רכישת מיומנויות מעולם העבודה, קידום התפתחות מוסרית והעלאת עניין בבעיות 

של הצעירים לקהילה לביסוס ההשתייכות נקשרת גם חברתיות. מעורבות קהילתית בגיל ההתבגרות 

 ;Evans, 2007 ;2000', אחינסקי ו'סטרבצ-ולמעורבות חברתית ופוליטית שלהם בחברה בעתיד )כהאן

Pancer et al., 2007; Zeldin, 2004.) סבירות לאלימות ועבריינות בקרב  כל אלו קשורים לצמצום

 (.Evans, 2007; Pancer et al., 2007; Zeldin, 2004בני נוער )
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 מטרת המחקר וחשיבותו .3

 

מטרת המחקר הנוכחי היא לנסות להעריך את הקשר שבין מידת השתתפות בני נוער בפעילויות 

פורמלי המתקיימות ביישובים הבדוויים בדרום ובין רמת האלימות -במסגרת החינוך הבלתי

ים שונים ספרית. לצורך זה ייעשה ניסיון להעריך את הקשר בין משתנים דמוגרפי-היישובית והבית

 לבין משאבי התמודדות וחוסן )תחושת קוהרנטיות אישית וקהילתית(.

במחקר נבחן באיזו מידה משאבים אלו והשתתפות בפעילויות החינוך הבלתי פורמלי מסבירים 

חשיפה אירועים אלימים או השתתפות בהם. למיטב ידיעתי, לא נערכו מחקרים דומים ביחס 

 בותו של מחקר זה.לאוכלוסייה הבדווית, ומכאן חשי
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 המחקר . השערות4

 

 במחקר הנוכחי יונחו ארבע השערות:

מצא קשר חיובי בין השכלת ההורים ובין תחושת הקוהרנטיות האישית י: יהשכלת הורים. 1

(Lundberg, 1997ו )באירועים מעורבות של ילדיהם קשר הפוך בין השכלת הורים לבין מידת ה

 (.& Kantrowitz, 2002 Evans) םלהאלימים או חשיפה 

בנות תדווחנה על , ובמשתני המחקר השוניםהבדלים מגדריים  מצאויי: מגדריים-ביןהבדלים . 2

תחושת קוהרנטיות קהילתית חזקה יותר ביחס על פורמלי ו-בלתיך השתתפות רבה יותר בפעילות חינו

קוהרנטיות הלעומת רמת  (,Haste, 2010; Ludden, 2011 ;2000', אחינסקי ו'סטרבצ-כהאןלבנים )

רבה יותר חשיפה בנים ידווחו על , ו(Marsh et al., 2007)ימצאו הבדלים יבה לא ש ,אישיתה

 (.Card et al., 2008) םהבועל השתתפות  אירועים אלימיםל

-בלתי ךפעילויות חינולמצא קשר חיובי בין חשיפה יי פורמלי:-השתתפות בפעילויות חינוך בלתי. 3

 ,Pancer et al., 2007; Zeldinלבין תחושת קוהרנטיות אישית וקהילתית )והשתתפות בהן פורמלי 

 .אלימותאירועי פורמלי יהיו פחות מעורבים ב-משתתפים בפעילויות חינוך בלתיה, ובני נוער (2004

 האישית הקוהרנטיות במידת יםישוביה סוגי בין הבדלים מצאויישובים: יהבדלים בין סוגי הי .4

כן ו (Tsuno & Yamazaki, 2007) והקהילתית של מתבגרים תושבי העיר ומתבגרים תושבי הכפר

באלימות בין מתבגרים תושבי העיר לבין מתבגרים  וההשתתפות החשיפה ברמת מצאו הבדליםיי

 (.Johnson et al., 2008 ;Atav, Serdar,  Spencer, Gale, 2002) תושבי הכפר
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 שיטת המחקר. 5

 

 אוכלוסיית המחקר 5.1

י"ב( בארבעה יישובים ערביים בדרום –תלמידים מבתי ספר תיכוניים )כיתות י' 357במחקר זה נבדקו 

 שהשתתפו הנוער בני של הממוצע הגיל(. n=148) נערים 41.5%-ו( n=209) מהם נערות 58.5% הארץ,

(. כל SD=3.26) M=7.54(. ממוצע מספר האחים למשתתף היה SD=0.98) M=16.57 היה במחקר

( n=241) 67.5%-ו בעיר מתגוררים( n=116) מהם 32.5%, הארץ ילידי הנחקרים הם מוסלמים

 שאלונים שלא מולאו כהלכה. 40-בכפרים. נפסלו כ

 

 מאפיינים דמוגרפיים וכלכליים של היישובים שבהם נערך המחקר

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתה אוכלוסיית יישוב זה בדצמבר  )עיר(: 1יישוב 

מכלל  19–15נשים. שיעור המתבגרים בגילאי  26,400-גברים ו 26,700תושבים, מהם  53,100-כ 2010

על  2009. השכר החודשי הממוצע של שכיר ביישוב זה עמד בשנת 12.1%אוכלוסיית יישוב זה היה 

 ₪(. 7,070צי )שכר אר₪  3,961

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתה אוכלוסיית יישוב זה בדצמבר  )כפר(: 2יישוב 

מכלל  19–15נשים. שיעור המתבגרים בגילאי  5,000-גברים ו 4,900תושבים, מהם  9,900-כ 2010

על  2009שנת . השכר החודשי הממוצע של שכיר ביישוב זה עמד ב11.8%אוכלוסיית יישוב זה עמד על 

 ₪(. 7,070)שכר ארצי ₪  4,360

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתה אוכלוסיית יישוב זה בדצמבר  )כפר(: 3יישוב 

מכלל  19–15נשים. שיעור המתבגרים בגילאי  6,500-גברים ו 6,200תושבים, מהם  12,700-כ 2010

על  2009מוצע של שכיר בישוב זה עמד בשנת . השכר החודשי המ11.3%אוכלוסיית יישוב זה עמד על 

 ₪(. 7,070)שכר ארצי ₪  4,754

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתה אוכלוסיית יישוב זה בדצמבר  )כפר(: 4יישוב 

מכלל  19–15נשים. שיעור המתבגרים בגילאי  8,700-גברים ו 8,700תושבים, מהם  17,500-כ 2010

על  2009. השכר החודשי הממוצע של שכיר ביישוב זה עמד בשנת 11%עמד על אוכלוסיית ביישוב זה 

 ₪(. 7,070)שכר ארצי ₪  4,717

 שלהלן מוצגות התפלגויות המאפיינים הדמוגרפיים השונים של אוכלוסיית המדגם. 1בלוח 
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 (n=357: מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית המחקר )1 לוח

 n % X
2
 

    מגדר

 (41.5%) 148 זכר
10.42** 

 (58.5%) 209 נקבה

    כיתה

 (36.7%) 131 י'

 (33.9%) 121 א"י **2.98

 (29.4%) 105 ב"י

    קהילה

 (32.5%) 116 עיר
18.43** 

 (67.5%) 241 כפר

    אב השכלה

 (15.7%) 56 לא למד

78.59** 

 (22.4%) 80 ת ספר יסודיבי

 (68.57%) 132 תיכוןת ספר בי

 (9.8%) 35 תיכוני-על

 (15.1%) 54 תואר

    אם השכלה

 (26.3%) 94 לא למדה

107.94** 

 (20.2%) 72 ת ספר יסודיבי

 (37.0%) 132 תיכון ת ספרבי

 (9.0%) 32 תיכוני-על

 (7.6%) 27 תואר

    אב מקום לידה

 (98.6%) 350 ישראל

 (0.8%) 3 מזרח **684.32

 (0.6%) 2 אחר

    אם מקום לידה

 (96.9%) 346 ישראל
314.36** 

 (3.1%) 11 אחר

    אב עיסוק

 (75.1%) 268 עובד

729.49** 
 (21.0%) 75 לא עובד

 (0.6%) 2 לומד

 (3.1%) 11 אחר

    אם עיסוק

 (24.4%) 87 עובדת

509.01** 
 (73.9%) 264 לא עובדת

 (1.4%) 5 לומדת

 (0.3%) 1 אחר

    מצב משפחתי של ההורים

 (84.8%) 302 גרים יחדיו

686.72** 
 (10.4%) 37 דיםגרושים או פרו

 (4.2%) 15 רק אחד בחיים

 (0.6%) 2 אחר
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 הליך המחקר 5.2

לאחר קבלת אישורים מהמדען הראשי במשרד החינוך וממנהלי בתי הספר שהשתתפו במחקר, חולקו 

במהלך שעות הלימוד הרגילות, והם התבקשו לענות עליהם בשפה הערבית השאלונים לתלמידים 

 )שפת אמם( וללא כל סימן זיהוי.

 

 נתוניםהאיסוף  5.2.1

תלמידי  400-כהעברת שאלונים בקרב  וללת, הכמתודולוגיה כמותיתמבוסס על המחקר המוצע 

הראשי לשכת המדען ידי  לכלי המחקר אושר ע ים.וישובים בדויבארבעה יתי ספר בב ב"י–'יתות יכ

 .במשרד החינוך

 

 ניתוח הנתונים  5.2.2

-פעילויות בלתישל ההיכרות  ,רמת האלימות ובדקנ. SPSSתבצע באמצעות תוכנת הניתוח הנתונים 

הבדלים בדקו נ. לאחר מכן אחוזיםבבמספרים והתופעה באמצעות בחינת וההשתתפות בהן  תופורמלי

באמצעות  ( במשתני המחקר השוניםשוביםי, ישכבות גיליה שונות )מגדרים, יבין קבוצות אוכלוס

פורמליות -הפעילויות הבלתיהקשר בין  (.One Way Anova) כיווניים-מבחני טי ומבחני שונות חד

בחן , נהמדגםמשתתפי כלל בקרב ושאר משתני המחקר ת והיישובית ספרי-הביתלבין רמות האלימות 

לבחון מודל  כדי AMOSשימוש בתוכנת עשה נ, על כך . נוסףשל פירסוןמתאמים באמצעות מבחני ה

 .לתרום להסבר רמות אלימות בקבוצות המחקר השונות בו יוצגו המשתנים השונים העשוייםש

 

 כלי המחקר 5.3

עקיבותו הפנימית נבדקה באמצעות אלפא ו ובמחקר הנוכחי נעשה שימוש בשאלון שהותאם לצרכי

 :מורכב מחמישה חלקים . השאלון(Cronbach Alphaקרונבאך )

לל פרטים דמוגרפיים על המשתתפים, כגון: וחלק זה של השאלון כ. דמוגרפיים-פרטים סוציו .1

מגדר, גיל, שכבת לימוד, ארץ לידה, שם היישוב, סוג היישוב, מצב כלכלי )תעסוקת הורים(, אחים, 

 וארץ הלידה שלהם.השכלת אם והשכלת אב, מצב משפחתי של ההורים 
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פריטים הנוגעים  13חלק זה של השאלון כולל . (Antonovsky, 1987) קוהרנטיות אישית .2

השאלות מתייחסות למשמעותית,  הקוהרנטיות האישית שלו.תחושת  לגבילתפיסתו של הנחקר 

-7 ;לעתים רחוקות או אף פעם לא-1) 7–1התשובות לחלק זה נעו על סולם של לנהילות ולמובנות. 

. בוצע היפוך הסולם בהתאםבשאלון היו הפוכים ולכן  10, 7, 4, 3,  2, 1 . הפריטים(קרובותלעתים 

סקירת התכונות שאלה לדוגמה: "האם יש לך הרגשה שלא אכפת לך מה קורה סביבך?". 

(. במחקרים שנערכו Antonovsky, 1987, 1993הפסיכומטריות של הכלי מראה שהוא מהימן ותקף )

 ,α ≈ (Braun-Lewensohn & Sagy 70.דתיות שונות -הייתה מהימנות הכלי בקבוצות אתנולאחרונה 

2011a אלפא (. במחקר הנוכחי בחינת העקיבות הפנימית של תחושת הקוהרנטיות האישית הייתה

 .0.76ך אקרונב

 15חלק זה של השאלון כולל . (Braun-Lewensohn & Sagy, 2011a) קוהרנטיות קהילתית .3

פריטים על תפיסת הנחקר את מידת הקוהרנטיות הקהילתית שלו. התשובות לחלק זה נעו על סולם 

, 5, 4, 1 . הפריטים(קרובות או במידה רבהלעתים  – 7; רחוקות או במידה מועטהלעתים  – 1) 7–1של 

הסולם מתרגם את התמות . בוצע היפוך הסולם בהתאםבשאלון היו הפוכים ולכן  15, 13, 6

הכוללות משאבי נהילות,  ,המרכזיות בסולם תחושת הקוהרנטיות האישית של אנטונובסקי

משמעותיות ומובנות למושגי קהילה. דוגמאות לפריטים: "עד כמה אתה מרגיש שיש לך השפעה על 

גבוהה  "אני גאה להשתייך לקהילה שלי". מחקרים קודמים מצביעים על מהימנות ,"?הקהילה שלך

. בחינת העקיבות הפנימית של תחושת הקוהרנטיות )שם( α ≈ .80 – ה שונותיבקרב קבוצות אוכלוסי

 .0.79ך אהקהילתית במחקר הנוכחי הייתה אלפא קרונב

מידת העוסקים בפריטים  8חלק זה של השאלון כולל  .פורמלי-בלתיחינוך השתתפות בפעילות  .4

פורמלי. התשובות לשאלות בחלק זה נעו על -החינוך הבלתיההשתתפות של הנחקר בפעילות בתחום 

השתתפתי בפעילות זו בעבר אך לא בשנה  – 1מעולם לא השתתפתי בפעילות זו;  – 0) 3–0סולם של 

 ים. פריט(השתתפתי באופן קבוע – 3 ;השתתפתי בפעילות זו בעבר באופן בלתי סדיר – 2האחרונה; 

ניעה", "מדריכים צעירים". בחינת העקיבות הפנימית של לדוגמה: "מחויבות אישית", "תכניות מ

 .0.61ך אקרונבאלפא רכיב זה הייתה 

פריטים  21-הכלי נבנה מ. (2006כסאברי ואסטר, -)בנבנישתי, חוריחשיפה וקורבנות לאלימות  .5

חשיפתו לאלימות. דוגמאות את היוצרים סולם שמטרתו לאפיין את הקורבנות של התלמיד ו

תבקשו ה". הנשאלים ?"גנבו לך דברים אישיים או ציוד ,"?"מישהו תפס ודחף אותך בכוונה :לפריטים

לבחור אחת מבין שלוש תגובות אפשריות לגבי חשיפתם/מעורבותם בכל אחד מאירועי האלימות 

, פעם או פעמיים, שלוש פעמים או יותר. לגבי כל פריט התבקשו התלמידים לא המתוארים: אף פעם
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שוב. המהימנות הפנימית של הנוסח בעברית ידת חשיפתם/מעורבותם בבית הספר ובילהתייחס למי

(. בחינת העקיבות הפנימית של רכיב זה במחקר 2002כסאברי, -)חורי α 092. ≈ נמצאה במחקר אחר

 .0.61ך אקרונב אלפא הנוכחי הייתה
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 . תוצאות5

 

ממוצעת על הסולם  אכי רמת הקוהרנטיות האישית הי הבחינת מדדי משתני המחקר המרכזיים מעל

וכך גם מידת תחושת הקוהרנטיות הקהילתית. רמת החשיפה לאלימות הכללית  ,נמדדה ובש

פורמלי -בפעילויות חינוך בלתיהממוצעת למשתתפים נמצאה מועטה. עוד עולה שמידת ההשתתפות 

 היא מועטה מאוד.

 .כז של משתני המחקר המרכזייםמדדי הפיזור והמר יםצגומשלהלן  2לוח ב

 

 (n=357: תיאור משתני המחקר )2 לוח

 

 M SD המשתנה )טווח(

 0.93 3.95 (2.15-6.54) . קוהרנטיות אישית1

 0.92 4.10 (2.07-6.60) . קוהרנטיות קהילתית2

 0.21 1.16 (1.00-2.05) חשיפה לאלימותה. רמת 3

 4.00 3.63 (0-21) פורמלי-בלתיחינוך . השתתפות בפעילות 4

 

לפיה קיים הבדל ברמות תחושת הקוהרנטיות האישית והקהילתית ש ,הראשונה ת המחקרהשער

והחשיפה או ההשתתפות באירועים אלימים בין ילדים להורים משכילים לבין ילדים להורים פחות 

כיווני לבחינת -מבחני שונות חדשל תוצאות ה ותצגומשלהלן  4-ו 3לוחות באוששה.  –משכילים 

נערים  ההורים. מהתוצאות עולה כי ה שלשכלהההבדלים בממוצעים של משתני המחקר לפי רמת ה

הילתית גדולה יותר תיכונית הם בעלי רמות קוהרנטיות אישית, ק-בעלי רמת השכלה עלשהוריהם 

ם בעלי רמת השכלה יותר מנערים שהוריה הפורמלי גבוה-בלתיחינוך השתתפות בפעילות רמת ו

בקרב בני נוער  והחשיפה לה אלימותמעורבות בתיכונית או שלא למדו כלל. עוד נמצא כי רמת ה

ם בעלי רמת ההוריששל נערים  זונמוכה יותר מ יתהם בעלי רמת השכלה על תיכונית היהוריהש

 השכלה תיכונית או ללא השכלה.
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, של  תחושת קוהרנטיות אישית ומובהקותם( Fווני )ערכי יכ-ממוצעים, סטיות תקן ותוצאות ניתוח שונות חד :3 לוח

 האב ה שלשכלהפורמלי לפי רמת ה-בלתיחינוך השתתפות בפעילות חשיפה לאלימות ורמת הקהילתית, קוהרנטיות 

 

 
 (a)לא למד 

(n=136) 

 (b)השכלה תיכונית 
(n=132) 

 (c)תיכונית  -השכלה על

(n=89) 
F 

(0.79) 3.48 קוהרנטיות אישית  4.14 (0.84)  4.40 (0.93)  
**37.18  

(ab; ac) 

(0.91) 3.69 קוהרנטיות קהילתית  4.21 (0.82)  4.58 (0.82)  
**30.06  

(ab; ac; bc) 

(0.27) 1.24 חשיפה לאלימותרמת ה   1.14 (0.18)  1.08 (0.11)  
**17.24  

(ab; ac) 

השתתפות בפעילות חינוך 
(3.09) 2.59 פורמלי-בלתי  3.89 (4.43)  4.83 (4.19)  

**9.33  

(ab; ac) 

* p < 0.05  **p < 0.01 

 

, ומובהקותם( של תחושת קוהרנטיות אישית Fווני )ערכי יכ-ממוצעים, סטיות תקן ותוצאות ניתוח שונות חד :4 לוח

 האם ה שלשכלהפורמלי לפי רמת ה-בלתי חינוך השתתפות בפעילותחשיפה לאלימות ורמת הקהילתית, קוהרנטיות 

 (aלא למדה ) 

(n=166) 

 ממוצע )ס"ת(

 (bהשכלה תיכונית )
(n=132) 

 ממוצע )ס"ת(

 (cתיכונית )-על

(n=59) 

 ממוצע )ס"ת(

F 

(0.87)4.72 (0.81)4.16 (0.80)3.51 קוהרנטיות אישית  **54.43  

(ab; ac; bc) 

(0.85)3.66 קוהרנטיות קהילתית  4.30(0.82)  4.91(0.610)  **59.06  

(ab; ac; bc) 

(0.24)1.21 חשיפה לאלימותרמת ה  1.14(0.20)  1.08(0.13)  **8.29  

(ab; ac) 

 השתתפות בפעילות חינוך

 פורמלי-בלתי
2.57(3.53)  4.67(4.39)  4.29(4.61)  **11.70  

(ab; ac) 

*p < 0.05  **p < 0.01 

 

בנות תדווחנה  –מצאו הבדלים מגדריים במשתני המחקר השונים ילפיה י, שהשנייה ת המחקרהשער

תחושת קוהרנטיות קהילתית חזקה יותר על פורמלי ו-בלתי ךעל השתתפות רבה יותר בפעילות חינו

חשיפה בנים ידווחו על וכן  ימצאו הבדליםיבה לא שלעומת תחושת קוהרנטיות אישית  ,ביחס לבנים

 5לוח ראו למדגמים בלתי תלויים ) tמבחני באוששה.  –והשתתפות רבה יותר באירועים אלימים 

פורמלי אצל -בלתיחינוך ההשתתפות בפעילות מידת כי רמת הקוהרנטיות הקהילתית ו התגלה( להלן

אלימות  לאירועיעולה כי רמת החשיפה  ,של הנערים. לעומת זאתאלה יותר מבוהה ג –נערות 

במידת תחושת הקוהרנטיות האישית לא נמצאו  .נערותאצל נערים ביחס לרבה יותר והמעורבות בהם 

 .שני המיניםהבדלים בין 
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מידת ההשתתפות תחושת הקוהרנטיות האישית, הקוהרנטיות הקהילתית, רמת החשיפה לאלימות ובהבדלים : 5 לוח

 (n=357לפי מגדר בני הנוער )פורמלי -בפעילויות חינוך בלתי

 

 
 (n=148)נערים 

 ממוצע )ס"ת(

 (n=209)נערות 

 ממוצע )ס"ת(
t 

 1.10ns 3.91(0.88) 4.02(0.99) קוהרנטיות אישית

 **2.82 4.22(0.89) 3.94(0.95) קוהרנטיות קהילתית

 **7.42 1.10(0.13) 1.26(0.27) חשיפה לאלימותרמת ה

 **3.81 4.30(4.33) 2.69(3.27) פורמלי-בלתי השתתפות בפעילות חינוך

*p < .05  **p < .01 

 

פעילויות חינוכיות בלתי לימצא קשר חיובי בין חשיפה יגורסת כי ה ,השלישית ת המחקרהשער

בני נוער שמשתתפים  –לבין תחושת קוהרנטיות אישית וקהילתית  והשתתפות בהן פורמליות

אוששה. ככל שמידת ההשתתפות של הנער  –אלימות אירועי יהיו פחות מעורבים בכאלה בפעילויות 

היא רבה שלו יותר, מידת הקוהרנטיות האישית והקהילתית  גדולהפורמלי היא -בלתי ךבפעילות חינו

 יותר ואילו מידת ההשתתפות והחשיפה לאלימות מועטה יותר ולהפך.

 

 המחקר: מתאמים )פירסון( בין משתני 6 לוח

 4 3 2 1 המשתנים

 **20. **23.- **57. 1.00 . קוהרנטיות אישית1

 **25. **20.- 1.00  . קוהרנטיות קהילתית2

 **36.- 1.00   . רמת החשיפה לאלימות3

. השתתפות בפעילות חינוך 4
 1.00    פורמלי-בלתי

*p < .05  **p < .01  ***p <. 001 

 

ישוב במידת הקוהרנטיות האישית יהבדלים בין סוגי המצאו יילפיה , שההשערה הרביעית

-למדגמים בלתי tמבחני באוששה חלקית.  – והקהילתית וכן ברמת החשיפה וההשתתפות באלימות

כי רמת הקוהרנטיות הקהילתית אצל המתגוררים בכפרים גבוהה  התגלה( להלן 7לוח ראו תלויים )

 ךמידת ההשתתפות של הנוער העירוני בפעילות חינו ,יותר משל בני הנוער המתגוררים בעיר. כמו כן
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רמת הקוהרנטיות האישית בקרב המתגוררים בעיר  של הנערים הכפריים.זו פורמלי רבה יותר מ-בלתי

אין הבדל כי עוד נמצא, בניגוד להשערה הרביעית,  של בני הנוער המתגוררים בכפר.זו גבוהה יותר מ

 .כפרבעיר לעומת נערים בת של נערים אלימואירועי ברמת החשיפה וההשתתפות ב

 

מידת ההשתתפות תחושת הקוהרנטיות האישית, הקוהרנטיות הקהילתית, רמת החשיפה לאלימות ובהבדלים  :7 לוח

 (n=357ישוב )ילפי סוג הפורמלי -בלתי ךבפעילות חינו

 

 
 (n=116)עיר 

 ממוצע )ס"ת(

 (n=241)כפר 

 ממוצע )ס"ת(
t 

 *2.17 3.88 (0.90) 4.10 (0.97) קוהרנטיות אישית

 **3.05 4.00 (0.90) 3.32 (0.94) קוהרנטיות קהילתית

 0.21ns 1.16 (0.22) 1.16 (0.19) רמת חשיפה לאלימות

השתתפות בפעילות חינוך 
 **2.61 3.25 (3.83) 4.42 (4.24) פורמלי-בלתי

*p < .05  **p < .01 

 

תוצאות מודל רגרסיה לינארית בצעדים לניבוי החשיפה לאלימות באמצעות ת וצגומשלהלן  8לוח ב

האם, קוהרנטיות האישית,  ה שלהשכלההאב, רמת  ה שלשכלההמשתנים: מין הנערים, רמת ה

שובים יפורמלי, אינטראקציה בין סוג הי-בלתיחינוך קוהרנטיות קהילתית, השתתפות בפעילות 

קוהרנטיות הקהילתית וכן האינטראקציה של הסוג הקהילה ווקוהרנטיות אישית, אינטראקציה של 

 .מסוג זהסוג הקהילה והשתתפות בפעילות 

 21%האם נמצאו כמנבאים  ה שלשכלההאב ורמת ה ה שלצעד ראשון: מין הנערים, רמת השכל

כשהמשתנים מין הנערים והשכלת האב נמצאו כבעלי תרומה מובהקת  ,משונות החשיפה לאלימות

 פה לאלימות.לניבוי החשי

אישית, קוהרנטיות קהילתית, השתתפות  צעד שני: בצעד זה נוספו למודל המשתנים קוהרנטיות

להסבר שונות החשיפה  8%-פורמלי. בצעד זה נמצא כי משתנים אלה מוסיפים כ-בלתיחינוך בפעילות 

 לאלימות.
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 תוצאות רגרסיה לינארית בצעדים לניבוי אלימות לאוכלוסייה הכללית :8 לוח

 

  B SE.B β t 

 **7.79 37.- 02. 16.- מגדר 1צעד 

 **4.29 24.- 01. 04.- השכלה אב 

 1.32 07.- 01. 01.- השכלה אם 

 F(3,352) = 31.83 , R² = 0.21 , p >.001 1סיכום צעד 

 2צעד 

 **7.31 35.- 02. 15.- מגדר

 **3.53 19.- 01. 03.- השכלה אב

 25. 02.- 01. 003.- השכלה אם

קוהרנטיות 
 **3.06 18.- 01. 04.- אישית

קוהרנטיות 
 1.47 09. 01. 02. קהילתית

השתתפות 
בפעילות חינוך 

 פורמלי-בלתי
-.01 .003 -.24 4.98** 

 F(6,349) = 23.68 , R² = 0.29, p > .001 2סיכום צעד 

 3צעד 

 **7.40 35.- 02. 16.- מגדר

 **3.87 21.- 01. 04.- השכלה אב

 09. 01.- 01. 001.- השכלה אם

קוהרנטיות 
 1.86 31.- 04. 07.- אישית

 95. 16. 04. 04. קוהרנטיות קהילתית

השתתפות בפעילות חינוך 
 1.01 17. 01. 01. פורמלי-בלתי

 87. 22. 02. 02. קהילה* ת"ק אישית

 61. 16.- 02. 01.- קהילה* ת"ק קהילתית

קהילה* השתתפות 
-בפעילות חינוך בלתי

 פורמלי
-.01 .01 -.43 2.59* 

 F(9,346) = 17.22 , R² = 0.31, p > .001 3סיכום צעד 

 

 

שובים וקוהרנטיות אישית, יבצעד השלישי נוספו משתני אינטראקציה: אינטראקציה בין סוג הי

קוהרנטיות הקהילתית וכן האינטראקציה של סוג הקהילה השובים ויהיאינטראקציה של סוג 

 פורמלי.-בלתיחינוך והשתתפות בפעילות 

פורמלי תורמת -השתתפות בפעילות חינוך בלתילשוב יבצעד זה נמצא כי האינטראקציה בין סוג הי

שיפה לשונות המוסברת. מניתוח ניבוי הח 2%באופן מובהק לניבוי החשיפה לאלימות ומוסיפה 
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פורמלי. -שובים עולה שאפקט האינטראקציה שהתקבל מקורו בחינוך הבלתיילאלימות לפי סוגי י

 .16.4%-כ –ובכפר  ,משונות החשיפה לאלימות 7.5%-פורמלי מסביר כ-בעיר נמצא שהחינוך הבלתי

פורמלי קשורה לירידה בחשיפה לאלימות בעיר -בלתיחינוך כלומר, השתתפות תדירה יותר בפעילות 

 . p < .01: ובכפר כשאחוז ההסבר בכפרים גדול יותר
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 דיון .6

 

 במסגרת בפעילויות נוער בניהמעורבות של  מידת שבין הקשר את להעריךנועד  הנוכחי המחקר

 שוביתיהי האלימות רמת ובין הארץ בדרום יםויהבדו שוביםיבי המתקיימות פורמלי-הבלתי החינוך

 וחוסן התמודדות משאבי לבין שונים יםידמוגרפ משתנים בין הקשר נבדק. לצורך זה ספרית-והבית

החינוך  בפעילויות והשתתפות אלו משאבים כמה עדנבחן (. וקהילתית אישית קוהרנטיות תחושת)

 .בהם ותמעורב או ותאליממעשי ל חשיפה פורמלי מסבירים-הבלתי

 חינוך בפעילויותבדואים  מנערים יותר משתתפותבדואיות  נערות כי אותנו מלמדים המחקר ממצאי

 הקוהרנטיות תחושתמידת  כי; מבנות יותר לה וחשופים באלימות מעורבים בנים כי; פורמלי בלתי

 מזו גבוהה ןשלה קהילתיתה קוהרנטיותה שתחושת בעוד ,דומה לזו של הנערים נערות של האישית

ת המעורבות מיד לבין אקונומי-והסוצי מצבם או הוריםה השכלת בין שלילי קשר קיים כי; נערים של

 חשופים בכפרים שגרים ונערות נערים וכי ם כאלה;יעשלמ חשיפתם או אלימות יעשבמ ילדיהם של

 כי נמצא מגורים מקום של בהקשר. העיר תושבי גילם לבני דומה במידה בה מעורבים או לאלימות

 תושבי מתבגרים מאשר יותר גבוהה קהילתית קוהרנטיות תחושת בעלי הם הכפר תושבי נוער בני

 .העירוני הנוער של מזו נמוכה םיכפרי נוער בני של האישית הקוהרנטיות שתחושת בעוד ,העיר

 

 ומידת לאלימות חשיפה, רמת הקהילתיתה קוהרנטיותה, אישיתה קוהרנטיותתחושת הב הבדלים

 היישוב סוג לפיפורמלי -בלתי חינוך בפעילות ההשתתפות

 של מזו גדולה בכפר המתגוררים נוער בני אצל הקהילתית הקוהרנטיות תחושת כי נמצא זה במחקר

 המתגוררים נוער בני של האישית הקוהרנטיות תחושת כי נמצא, עם זאת. בעיר המתגוררים נוער בני

 .בני הנוער שבכפר של מזו גבוהה בעיר

קיים חסר בספרות  לעניין ההבדלים בין תחושת הקוהרנטיות האישית והקהילתית בעיר ובכפר

 תיאוריותבאמצעותה ניתן יהיה לפרש ממצאים אלה. שהמקצועית ולכן אין מסגרת מחקרית איתנה 

"אישיות עירונית" או "אורח חיים עירוני" עשויים  כי גרסו שפותחו בעבר"סוציולוגיה עירונית" 

Julia, & David ) כפריות חזקה יותר מזו של קהילות ועצמאות רב יותר אינדיבידואליזם לפתח

מאפיינים אישיים  תמהווהאמונה של הפרט כמסוגלות וכתחושה של  הוגדרה יעילות עצמית (.1991

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886907000037#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886907000037#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886907000037#bib10
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עשויים הבמחקר כמעט יחיד שבדק את הגורמים  (.,Bandura 1977) בהתמודדות עם מצבים קשים

מצא כי תמיכה חברתית נשובים כפריים וביישובים עירוניים ילהשפיע על תחושת הקוהרנטיות בי

בקשר ישיר עם תחושת  ותמודדות חשובים הן בכפר והן בעיר ונמצאמשאבי הת ןומסוגלות אישית ה

ההבדלים בתחושת את כי  התגלהאותו מחקר ב. (Tsuno & Yamazaki 2007) הקוהרנטיות

מידה של ללייחס, לפחות בחלקם, למצב כלכלי טוב ו אפשרכפריים לם יעירוני הקוהרנטיות בין

קיומה של מחויבות קהילתית וחברתית נמצא שלפיכך,  .םיעירוניהתמיכה חברתית גבוהה יותר אצל 

 על תחושת קוהרנטיות בקרב כפריים בלבד. יםמשפיעאו היעדרה 

אקונומי של שני סוגי -כי מצבם הסוציועולה מחקר הנוכחי הלפי מאפייני הישובים בהם נערך 

נטיות של ולכן ספק אם ניתן לייחס את ההבדלים שנמצאו בתחושת הקוהר ,ישובים הוא דומהיה

ם ילהבדל אפשרי בו הם גרים. עם זאת, הסברששוב יאקונומי של הי-המתבגרים למצב הסוציו

הם  בוש ישוביה באופי כפריים, נעוץלבתחושת הקוהרנטיות במחקר זה בין מתבגרים עירוניים 

תושבי תכן כי מתבגרים יכפרי, ילי העירוני ושוב הבדויהים בין הדמיון במאפייני למרות. מתגוררים

במצבי הכפר נשענים יותר ממתבגרים תושבי העיר על הקהילה כמשאב התמודדות בעתות משבר ו

 קונפליקט.

-בלתי חינוך בפעילות העיר תושבי נוער בני של השתתפותם מידתנמצא כי  זה במחקר, ועוד זאת

 של יותר רחב מגוון הנוער לבני מציעה העירש תכןיי. הכפר תושבי נערים של מזו הלודג פורמלי

 קונפליקטים עם להתמודדות כלים אצלם לפתח כדי בהן שיש, הכפרי שוביהי שמציע הזמ אפשרויות

 .שלהם האישית הקוהרנטיות תחושת את לחזק מכך וכתוצאה

 לאלימות נחשפים שובים, העירוני והכפרי,יהי סוגיבשני בדוויים  מתבגרים כי זה במחקר נמצא עוד

הספרות  .זה לממצא ביחס מחקרי חסר קיים המקצועית בספרות. דומה במידה או מעורבים בה

המקצועית לא בדקה את ההבדלים בין מידת הקורבנות והמעורבות באלימות של נערים ערבים 

תושבי הכפרים לעומת נערים ערבים תושבי העיר. המחקרים בחברה המערבית אינם תמימי דעים 

מידים עירוניים לעומת תלמידים כפריים. ביחס להבדלים ברמת האלימות או הקורבנות של תל

ספר כפריים נמצאים בסיכון בריאותי גבוה  ינמצא כי תלמידים הלומדים בבתלמשל בארצות הברית 

 ,Atav) נשיאת נשקלפעילות מינית ולל, וביותר ביחס לתלמידים עירוניים בכל הנוגע לשימוש באלכוה

Serdar,  Spencer, Gale, 2002).  במחקר אחר לא נמצאו הבדלים משמעותיים ביחס בין אלימות

מקום המגורים של בני הנוער, אם כי תלמידים תושבי הכפרים דיווחו על קורבנות ומעורבות ל

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886907000037#bib6
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תלמידים תושבי הפרברים ביחס לאלה שעליהם דיווחו  במעט השווה או גבוהבמידה באלימות 

 (.Johnson et al., 2008) והערים

אינם שונים בהרבה מאלה של היישובים הבדוויים  יםעירוניה יםויישובים הבדוישל המאפייניהם 

נים באחוזי אבטלה גבוהים ובאחוזי יים הם מהעניים ביותר בארץ, מאופיושובי הבדוי. ייםכפריה

נוכח הדמיון הרב בין  .(2010, וייסבאלי(שובים אחרים בארץ ינשירת תלמידים גבוהים ביחס לי

 יםורמת האלימות והקורבנות בקרב בני הנוער הבדוששוב, הגיוני יים ללא קשר לסוג היושובי הבדויי

 דומה. יהתה

 

 המשתנים שמסבירים קורבנות וחשיפה לאלימות

 ביחס( Antonovsky, 1987, 1979) אנטובנובסקי של הסלטוגנית התאוריה על התבסס זה מחקר

 מידת ובין שלו החיים בסביבת שמקורם הפרט של ההתמודדות משאבי בין קשרים של לקיומם

 קשר על מצביעה המקצועית הספרות, על כך נוסף. שלו האישית הקוהרנטיות תחושתשל  תפתחותהה

 מסוכנות בהתנהגויות מעורבותו מידת לבין הפרט של התפתחותו של השונים החיים מעגלי בין חזק

(Fagan et al., 2007 .)וחברתיות פיזיות סביבות של שונים מרבדים בנויה הפרט של הסביבה 

 מכלול הבנת כי דומה, לפיכך .שלו ברותיהח תהליך על, בעקיפין ובין במישרין בין, משפיעותה

 חיי על להשפיע שעלולים הסיכון גורמי על יותר רחב הסבר לנו לספק העשוי הפרט של הסביבות

 (.Bronfenbrenner, 1979) הפרט

ערך החוקר ניתוח תוצאות  ,משתני המחקר לשונות החשיפה לאלימותשל ניבוי הכדי לעמוד על מידת 

רגרסיה ליניארית לניבוי חשיפה לאלימות באמצעות המשתנים: מין הנערים, רמת השכלת אב, רמת 

דת השתתפות הנחקרים יהשכלת אם, תחושת קוהרנטיות אישית, תחושת קוהרנטיות קהילתית, מ

שובים וקוהרנטיות אישית, אינטראקציה יקציה בין סוגי היטראנבפעילויות חינוך בלתי פורמלי, אי

שוב והשתתפות בפעילויות יוכן אינטראקציה של סוג הי ,שובים וקוהרנטיות קהילתיתישל סוגי הי

 פורמלי.-חינוך בלתי

ובדיקת האינטראקציה בין משתני המחקר השונים ושונות החשיפה  הנוכחי מניתוח ממצאי המחקר

 לאלימות המתבגרים חשיפת במידת השונות כי הקורבנות של המתבגרים, נמצאלאלימות ומידת 

הווי אומר, שבניתוח  .שונים בהבדלים המחקר משתני ידי על מוסברת להיות עשויה תםקורבנּו ומידת
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ניבוי מידת החשיפה לאלימות לממצאי המחקר נמצאו הבדלים בתרומתם של המשתנים להסבר ו

 והקורבנות של המתבגרים.

משונות החשיפה  21%כי המשתנים מגדר, השכלת אם והשכלת אב מנבאים נמצא מניתוח הממצאים 

ות. נלניבוי החשיפה לאלימות ולקורבנמצאה תרומה מובהקת מגדר והשכלת אב  םניתלמש .לאלימות

המשתנים תחושת קוהרנטיות אישית, קוהרנטיות קהילתית ומידת השתתפות מתבגרים נמצא כי 

כי המסקנה להסבר שונות החשיפה לאלימות. מתבקשת  8%מוסיפים  ,פורמלי-ך בלתיבפעילות חינו

ניבוי שונות חשיפה לאלימות גבוהה לתרומתם של משתנים דמוגרפיים דוגמת מגדר והשכלת הורים 

מזו של משתנים קהילתיים דוגמת תחושת קוהרנטיות אישית, קוהרנטיות קהילתית והשתתפות 

 פורמלי.-תילבהחינוך הת יובפעילו

פורמלי -בלתיהחינוך ה בפעילותמתבגרים  ם שלהשתתפות מידתבמחקר זה נמצא קשר שלילי בין 

. ממצא זה עשוי להסביר את מעורבותן הנמוכה יותר של נערות הלבין חשיפה לאלימות או מעורבות ב

 .מבנים יותרפורמלי -באירועים אלימים ביחס לנערים, שכן נערות משתתפות בפעילות חינוך בלתי

, משמעות האמור היא כי הברמת החשיפה לאלימות והמעורבות בבין בנים לבנות מעבר להבדלים 

מתבגרים עשויים שעל כך  עידמשתנה השכלת ההורים מהלבין הקשר ההפוך בין משתנה האלימות 

מנבא במידה רבה חשיפה לאלימות נמצא שמשתנה זה , שכן להפיק תועלת רבה מהשכלת הוריהם

 ות.קורבנלו

סוג  ביןאישית, האינטראקציה הקוהרנטיות למידת השוב ימבדיקת האינטראקציה בין סוגי הי

השתתפות בפעילויות חינוך לבין ישוב יסוג ה ביןקוהרנטיות קהילתית וכן האינטראקציה לשוב יהי

פורמלי -שוב והשתתפות בפעילות חינוך בלתיינמצא כי האינטראקציה בין סוג הי ,פורמלי-בלתי

. עם זאת, נמצא הנדונה לשונות 2%הסבר של  ותת במובהק לניבוי חשיפה לאלימות ואף מוסיפותורמ

משונות  7.5%מסביר ה ,פורמלי-כי אפקט האינטראקציה מקורו בהשתתפות בפעילות החינוך הבלתי

אף שוב הכפרי. ממצאים אלה מלמדים אותנו כי יבי 16.4%שוב העירוני לעומת יהחשיפה לאלימות בי

פורמלי נחשפו -שוב העירוני מתבגרים שהשתתפו בפעילויות החינוך הבלתייבי גםשוב הכפרי ויביגם ש

של נערים  םלאלימות או היו מעורבים בה במידה פחותה יותר מאלה שלא השתתפו, הרי שהשתתפות

קורבנות לעומת מתבגרים ללאלימות ו תםרמת חשיפיתה את פורמלי הפח-בחינוך הבלתיכפריים 

המתבגרים תועלת הפיקו הן בקהילה הכפרית והן בקהילה העירונית, מכאן נובע כי תושבי העיר. 

פורמלי כמשאב להפחתת רמת האלימות, אך -משמעותית מההשתתפות בפעילויות החינוך הבלתי

 שוב העירוני.ישוב הכפרי לעומת הייתרומתו של משאב זה רבה יותר בי
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אקונומי )השכלת הורים( לבין רמת הקוהרנטיות האישית והקהילתית של -מצב סוציוהקשר בין 

 בני נוער ומעורבותם באירועי אלימות חשיפה להם

מצא קשר חיובי בין השכלת ההורים ובין תחושת הקוהרנטיות האישית ילפיה ישההשערה 

(Lundberg, 1997ו ) קשר הפוך בין השכלת הורים לבין מידת ההשתתפות באירועים אלימים שיימצא

 .זה במחקר אוששה – ( & Kantrowitz, 2002Evansכאלה )או החשיפה של בני נוער לאירועים 

אקונומי גבוה -על ההנחה כי הורים שהשכלתם גבוהה הם בעלי מעמד סוציו מבוססההסבר לכך 

אקונומי גבוה יותר -כלל. לפיכך, הורים ממעמד סוציומאלה שרמת השכלתם נמוכה או שלא למדו 

 הוצאותב ותכרוכהפורמלי, -יכולים להרשות לעצמם לשלוח את ילדיהם לפעילויות חינוך בלתי

י(. הורים והפנ נםסיוע הנערים למשפחה בזמ העדר) עקיפותהוצאות בישירות )תשלום עבור חוגים( ו

השתתפות ילדיהם בפעילות חוץ של משכילים אף עשויים להיות בעלי מודעות גבוהה יותר לחשיבות 

גבוהה ביחס לילדים ממעמד תהיה ולכן סביר כי מידת השתתפות ילדיהם בפעילות זו  ,ספרית-בית

 יםעשוי גבוה אקונומי-סוציומעמד ממשפחות בני נוער מנמוך יותר. הווי אומר,  אקונומי-סוציו

-סוציומשפחות במצב בני נוער מאשר פורמלי במידה רבה יותר מ-להשתתף בפעילויות חינוך בלתי

 נמוך, וכתוצאה מכך יהיו חשופים פחות לאלימות. אקונומי

תחושת הקוהרנטיות האישית והקהילתית של ילדיהם, עשוי להקשר החיובי שבין השכלת הורים 

גבוהה יותר של הורים לאופן ההתמודדות הנכון והראוי עם בעיות להיות אף הוא תולדה של מודעות 

. כך למשל, הורים משכילים עשויים לאפשר שיח פתוח בינם ובין ןשילדיהם עלולים להיתקל בה

 ילדיהם המתבגרים, ולספק להם דרכים לא אלימות להתמודדות עם מצבי קונפליקט.

 

פורמלי, רמת החשיפה לאלימות -ך בלתיהבדלים מגדריים, מידת ההשתתפות בפעילויות חינו

 ומידת הקוהרנטיות האישית והקהילתית

פורמלי -השתתפות בפעילות חינוך בלתישל דיווחו על מידה רבה יותר נמצא כי נערות הנוכחי  במחקר

של כי תחושת הקוהרנטיות הקהילתית עולה מהממצאים  .בנים מאשרפחות  לאלימות חשופות הן כיו

וכי אין הבדל בתחושת הקוהרנטיות האישית בין המתבגרים משני  ,ל נעריםש זומ ה יותרדולגנערות 

 המינים.
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נערות לממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הספרות המקצועית שבחנה את ההבדלים בין נערים 

ת יוווחו על השתתפות רבה יותר בפעילויביחס למשתנים אלה בחברה המערבית. נמצא כי בנות ד

-כהאןחזקה יותר ביחס לבנים )שלהן קהילתית הקוהרנטיות הוכי תחושת  ,ילפורמ-בלתי ךחינו

(, לעומת זאת, בדומה לממצאי המחקר Haste, 2010; Ludden, 2011 ;2000', אחינסקי ו'סטרבצ

אישית ההבדלים בין שני המינים ביחס לרמת הקוהרנטיות  נמצאולא האלה מחקרים בהנוכחי, 

(Marsh et al., 2007 כמו כן, מחקרים קודמים הצביעו על חשיפה .)על ואירועים אלימים לה יותר רב

 (.Card et al., 2008אצל בנים ביחס לבנות )מעורבות גדולה 

שיעור בזכות אלימות נמצאה נמוכה ביחס לבנים  אירועיתכן כי מידת מעורבותן של בנות ביי

התנהגויות שליליות  צמצמתמ כזוורבות מע , שכןפורמלי-השתתפותן הגבוה בפעילויות חינוך בלתי

 .(Eccles & Barber, 1999) מתבגרים ומקטינה את החשיפה לאלימות בקרב

ים והנערים הבדופחות מאלימות עשי מנחשפות ליות ונערות הבדוהעובדה שכי  תכןי, יעל כך נוסף

בנים  כי , ולכךהשתתפותן באירועים אלימיםאת מגבילים המנהגים חברתיים לקודים וקשורה ל

 & Snyder)מושפעים יותר מבנות ביחס לתפיסתם לנורמות החברתיות בנוגע למעורבות באלימות 

Sickmund, 1999.)  

פורמלי בהשוואה לנערים -יות בפעילות חינוך בלתיונערות בדו ן שלהממצא ביחס למידת השתתפות

, אח'ינסקי ו'סטרבצ-כהאןהוא ממצא מעניין כשלעצמו ודומה לספרות המקצועית בחברה המערבית )

2000; Haste, 2010; Ludden, 2011 בחס למעמדה של ( ועשוי לבשר על שינויים חברתיים אפשריים

פטריארכלית. יש לזכור כי המחקר נערך ביישובי קבע הבדואית כחברה שמתרחשים בחברה האשה 

ית והחברה הבדו הפוקדים אתתכן כי ההסבר לממצא זה נעוץ בשינויים האורבניים יוי ,מוכרים

 טבעם כרוכים אף בשינויים חברתיים.מש ,בעשורים האחרונים

, וייסבאליים לעבודה בחקלאות )ובשנים האחרונות דובר לא מעט על תופעת ניצול תלמידים בדו

 פורמלי-הבלתי החינוך בפעילות תיובדוו נערות ן שלהשתתפות למידת נוסף אפשרי הסבר. לכן, (2010

ים מתבגרים, בשונה מנערות, מנצלים את שעות הפנאי שלאחר ונערים בדוהוא ש לנערים ביחס

 ךת חינוויובפעיל ףהשתתלבמקום בילויים למשחקים ולמסגרת הלימודים להשתלבות בתעסוקה, 

 יהיה גבוהמסוג זה  בפעילות משתתפותה יותוהבדו הנערות הגיוני כי שיעורלפיכך  .פורמלי-בלתי

 .פעילות באותה שמשתתפים יםוהבדו הנערים משיעור
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( 1999אבו סעד, בעשורים האחרונים חוותה החברה הבדואית תמורות ושינויים משמעותיים רבים )

ע ילהשפ יםעשוישינויים אלה . המערבית חברהתהליכי מודרניזציה, עיור וחשיפה לשהם תולדה של 

נמצא כי אין הבדל בתחושת הקוהרנטיות , במחקר זה ית, שכןוגם על חוסנה האישי של הנערה הבדו

זאת בדומה לממצאי מחקרים בספרות המקצועית המערבית ו ,יםובדו ונערים נערותהאישית בין 

(Marsh et al., 2007 במחקר הנוכחי נמצא כי רמת הקוהרנטיות האישית .)ים ול מתבגרים בדוש

יד על קשר אפשרי בין רמת מה שמע ,ים תושבי הכפרול מתבגרים בדוזו שתושבי העיר גבוהה מ

אן שיתכן כי השינויים האורבניים , ומכהקוהרנטיות האישית לבין שינויים חברתיים ואורבניים

 .בחברה הבדואית סייעו בהגברת תחושת הקוהרנטיות האישית של המתבגרות

 מגדר בתפקידי ,מסורתית בתרבות מאופיינתה פטריארכלית חברה היא יתוהבדו החברהעם זאת, 

 למרות(. Abu-Rabia, 2001; Nelson, 1973) החברה לשולי האישה לש מעמדה דחיקתבו נוקשים

, הנובעים ממנו יתוהבדו החברה ם שלחייה באורח והשינויים יתוהבדו היהאוכלוסי של העיור תהליך

 שהיהא של מעמדה ךהפ אלה שינוייםעקב , שכן, נפגע אף ואולי הוטב לא יתוהבדו האישה של מעמדה

 ,לעומת זאת(. 2002 ,קאסם ;1995 ,פסטנר) בגבר תלותה הגברווה ניידותה הגבלוה, לצרכנית מיוצרת

 העיור תהליךאמנם  וכי ,ומתמיד מאז שררה יתוהבדו בחברה הגברית ההגמוניה כי הסבורים יש

 (.2004 ,דוד בן) בעבר משהיה טוב המצב אך יתוהבדו שהיהא צעדי את הגביל

השפעה אפשרית של השינויים האורבניים על רמת הקוהרנטיות האישית של הנערה  למרותעם זאת, ו

מחקרים אף הראו כי ככלל, תחושת . מוגבלת תוהשפעשית, נראה כי מדובר בשינוי והבדו

(. Daoud et al., 2014נשים מאוכלוסיות אחרות )מזו של ית נמוכה והקוהרנטיות של האישה הבדו

המתבגרים. עם והמתבגרות בה השתתפו שדומיננטית היתה הפעילות יהמחקר הנוכחי לא בדק מה ה

ההסבר להבדלים בתחושת  וזהשתכן יזאת, אם נערות השתתפו בפעילות התנדבות יותר מבנים, י

מהווה גורם חוסן להתפתחות  ית, שכן פעילות התנדבותבין שני המינים הקוהרנטיות האישית

 .(Pancer et al., 2007) המתבגרים

יות אינן ובולטת העובדה כי נשים בדוכיום , יהית אשר יהוהשינוי במעמדה של האישה הבדו יהיה

 כתי. מבדיקה שערתשולי היאעל הנעשה בקהילה  ןוהשפעת ,יתומכהנות בתפקידי מפתח בחברה הבדו

נשים  ;2גברים-מנהלים 40-מ יותרלעומת  ,נמצא כי רק ארבע נשים מכהנות בתפקיד מנהלת בית ספר

ים ואינן נמנות על נבחרי הציבור וישובים הבדויאינן מכהנות בתפקידי מנהלות מחלקות החינוך בי

 .וראשיה י כמו חברי הרשות המקומיתוהבדו

                                                           
2
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Beduim/ReshimatMosdot/ 
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יות הן חלק מהדור ועוברים מדור לדור, והנערות הבדו ,כמו כל חברה אחרת ,יתוהערכים בחברה הבדו

ית בקהילה וגדלות. העדר תפקיד משמעותי של האישה הבדובה הן שמאמץ את ערכי החברה ההחדש 

להסביר את תחושת הקוהרנטיות הקהילתית  יםותלותה המוגברת בחברה הפטריארכלית עשוי

את ממנה ת וועל משאביה ושואב יהת עלוהגבוהה של הנערות, שכן הן תלויות בקהילה, נשענ

 (.2011ים )אלפסי, , והן אף נוטות להזדקק לסיוע הקהילה יותר מבנןתפקידיה

 

פורמלי, קוהרנטיות אישית וקהילתית ורמת -הקשר בין מידת ההשתתפות בפעילויות חינוך בלתי

 החשיפה לאלימות

 היא פורמלי-בלתי חינוך בפעילויות הנוער בני של ההשתתפות שמידת ככלהנוכחי נמצא כי  במחקר

 ההשתתפות מידת ואילו יותר גבוהה והקהילתית האישית הקוהרנטיות תחושת, יותר גדולה

 .ולהפך יותר מועטה לאלימות והחשיפה

 בפעילויות הנוער בני ם שלהשתתפות מידת ובין מסוכן אופי בעלת התנהגויות בין השלילי הקשר

 הסבר (.Eccles & Barber, 1999) קודמים מחקרים של בממצאיהם תומך ספריות-בית חוץ חינוכיות

 ,Zaff) הספר בית לכותלי מחוץ זמנםרוב  מבלים נוער בני כי העובדה הוא האל לממצאים אפשרי

Moore, Papillo & Williams, 2003), השגחה של מבוגרים על מעשיהם יגביר את היעדר ו

 איה הנוער בני מעורבים בהש האלימותשזירת ההתרחשות של  אף. מעורבותם בפעילויות אלימות

 יוהפנ נםבזמ מאורגנת בפעילות נוער בני ם שלהשתתפות עצםש תכןיי, זה מחקר מו שללתחו מחוץ

הן ו עצמם ( הן מצדEccles & Barber, 1999) מסוכנות להתנהגויות חשיפתם את להפחית עשויה

 .בסביבתם םמצד אחרי

 ספרית-הבית למסגרת נוספת" מוסדית" מסגרת ,כן אם ,מהווה פורמלי-הבלתי החינוך מסגרת

 את להסביר עשויה נאות פיקוחב הפנאי בשעות נוספת במסגרת הנערים של הימצאותם. הרגילה

 שלא גילם לבני ביחס ספרית-בית-החוץ בפעילות שהשתתפו הנוער בני של המועטה חשיפתם מידת

 .כן עשו

 על חיובית השפעה להיות עשויה פורמלי-בלתי חינוך תיובפעילו נוער בני השתתפותל, ועוד זאת

 & Mahoney) הפעילות ממדריכי לקבל יכולים שהם המוגברת החברתית התמיכה נוכח התפתחותם

Stattin, 2002 .)השתתפות עקב לחברה שייכותם תחושת והגברת הנוער בני של החיובית התפתחותם 
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 מהתנהגויות להימנע להם לאפשר ,חברתיים ערכים הםל להנחיל ותעשוי ספרית-בית-החוץ בפעילות

 (.Connell & Kubisch, 2001) ההתבגרות לגיל במעבר לשגשג להם ולגרום בעייתיות

 

 השלכות מעשיות 6.1

מצביעים על קשר שלילי בין מידת השתתפות החשיבותו של מחקר זה באה לידי ביטוי בממצאים 

פורמלי לבין מידת הקורבנות והחשיפה לאלימות של בני הנוער, וכן -התלמידים בפעילויות חינוך בלתי

 מקום מגוריו של הנער על תחושת הקוהרנטיות האישית והקהילתית שלו. ה שלהשפעהלמידת 

הנוכחי ממחיש את חשיבותן של תכניות החינוך בלתי פורמאלי בישובים הערבים בדרום המחקר 

הארץ ואת תרומתן של תכניות אלה בהפחתת האלימות היישובית והבית ספרית בקרב בני נוער 

להסבר  החינוך הבלתי פורמאלי  השתתפות בני נוער בפעילויות לשמיוחדת ה תהבדוויים. תרומ

תכניות חינוך  ן שלעל צורך מיוחד בהקצאת משאבים לזמינות המצביעחשיפת מתבגרים לאלימות, 

 סייע בהפחת, כדי לשובים הכפרייםיובמיוחד בי ,ים בדרום הארץישובים הערביבלתי פורמלי בי

 האלימות בקרב בני הנוער. 

לכלל המתבגרים, שכן העדר תשתיות מתאימות  ןשיהנגל ץנחו ;כניות מסוג זהתלא די בקיומן של 

-ואמצעי תחבורה עלול להקשות על השתתפות מתבגרים לאחר שעות הלימודים בתכניות חוץ בית

שוב העירוני יישוב הכפרי לאלה שביידומה כי התאמת השירותים הקהילתיים בבנוסף, ספריות. 

הפחתת מעורבותם בת אף היא גורם חשוב בפיתוח רמת החוסן האישי של בני הנוער ועשויה להיו

  באלימות.

רמת לבין אקונומי, -ההורים, כמדד למצבם הסוציו ה שלשכלההקשר החיובי שנמצא בין רמת ה

, מצביע על ילדיהםוכתוצאה מכך ירידה באלימות  ,הקוהרנטיות האישית והקהילתית של ילדיהם

אקונומי של הורי -מצבם הסוציואת ים במטרה לשפר ושובי הבדוימקומות תעסוקה בי צורך בזמינות

 המתבגרים.
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 המחקר מגבלות 6.2

 פורמלי-ת החינוך הבלתייובסוג פעילובני נוער המחקר לא עסק בהבדלים במידת ההשתתפות של 

 .פעילות מסוימת על רמת הקורבנות והחשיפה לאלימות ה של, ולכן לא נבדקה מידת השפעתהשונות

גם בסוג  יםמוסבר אליהבאלימות או חשיפתם בני הנוער  ם שלתכן כי ההבדלים בין מידת מעורבותיי

 בה השתתפו. שהפעילות 

מידת החשיפה לאלימות של בני הנוער בתוך המעגל הקרוב או  הבדקנמחקר זה לא ב, על כך נוסף

מידת על יש לו השפעה על מידת הקורבנות של בני הנוער או כי תכן ישי ,התא המשפחתי שלהם

 חשיפתם לאלימות.

תה להם השפעה על מידת החשיפה לאלימות יתכן כי היימשתנים אחרים שי ובדקנמחקר לא ב

והקורבנות של המתבגרים שהשתתפו במחקר. מחקרים רבים מצאו כי מידת הוותק של משפחות 

(. 2011, להיות גורם משפיע על מידת מעורבותם באלימות )אלפסי ההמתבגרים בקהילה עשוי

קולטים במקרים השובים מוכרים על ידי הרשויות, ייגרים בהתלמידים שהשתתפו במחקר הנוכחי 

תכן כי משתנה יי .שובים שאינם מוכריםימי ותכאלה שהרשויות מפנכמו  ,מסוימים תושבים חדשים

 משפיע על תוצאות מחקר זה.הוותק של משפחות המתבגרים היה 

 

 יישומיות והשלכות מסקנות 6.3

-הבלתי החינוך תיופעילוההשתתפות ב את שבחן מסוגו ראשוןהמחקר ה בהיותו זה מחקר של חודויי

 בתור. בנגב הבדווית בחברה נוער בני בקרב ויישובית ספרית-בית אלימות להפחתת כאמצעי פורמלי

 של והקהילתי האישי החוסן בשאלת ועסקיש עתידיים למחקרים בסיסהוות ל עשוי מחקרה, שכזה

וכן בשאלת גורמי ההשפעה על רמת חשיפת המתבגרים , הארץ בדרום הערבית בחברה נוער בני

 לאירועי אלימות ומעורבות בהם. בקהילה הבדואית 

עדיפויות בקביעת סדרי  החלטותה מקבליו מדיניותה קובעיל מחקרים בתחום זה עשויים לסייע

 , תוכניות לחיזוק הקשר בין המתבגר והקהילההקצאת משאבים להפעלת תוכניות מניעה מתאימותב

 .בדרום הערביות ברשויות פורמלי-בלתי חינוך שירותיכן ו
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 נספחים

 בעברית שאלוני המחקר: 1נספח 

 

 שלום רב,

אין תשובה נכונה או לא נכונה, תחושותיך  בחיינו.השאלון שלהלן עוסק בהיבטים שונים הקשורים 

 ותפיסותיך הן שחשובות. את/ה רשאי/ת לענות על כל השאלות או על חלקן.  

התוצאות של המחקר ישמשו למטרות מדעיות בלבד. השאלון ימולא בעילום שם. אנא, אל תרשום/י 

 את שמך על השאלון.

 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה,

 צוות המחקר

 ( נקבה2( זכר       1: מין. 1

 _____________________ בן/בת כמה את/ה? .2

 ____________ כתה:____________________    שם בית הספר:. 3

 

 היכן נולדת?. 4

 ישראל (1

 מזרח אירופה (2

 מערב אירופה או ארה"ב (3

 דרום אמריקה (4

 דרום אפריקה (5

 צפון אפריקה או מזרח תיכון (6

 אחר_______________ (7

 

 __________________שם הישוב בו את/ה מתגורר/ת . 5

 

 סוג הישוב בו אתה מתגורר:א.  5

 . אחר________4כפר לא מוכר   .3. כפר  2  עיר/עיירה 1      

 

 מהי ההשתייכות הדתית שלך:.  6

 . אחר________5. דרוזית       4. נוצרית       3. מוסלמית      2. יהודית      1      

 

 מה רמת ההשכלה של אביך?. 7

 ( בית ספר תיכון        3( בית ספר יסודי        2( לא למד בבית ספר          1      

 ( תואר אקדמי באוניברסיטה5תיכונית לא אקדמית               -( השכלה על4      
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 מה רמת ההשכלה של אמך?.  8

 ( בית ספר תיכון        3( בית ספר יסודי        2( לא למדה בבית ספר          1       

 ( תואר אקדמי באוניברסיטה5תיכונית לא אקדמית               -( השכלה על4       

 

                          היכן נולדה אמך?א.     9                                       היכן נולד אביך?. 9

 ישראל (1 ישראל (1

 מזרח אירופה (2 מזרח אירופה (2

 מערב אירופה או ארה"ב (3 ארה"במערב אירופה או  (3

 דרום אמריקה (4 דרום אמריקה (4

 דרום אפריקה (5 דרום אפריקה (5

 צפון אפריקה או מזרח תיכון (6 צפון אפריקה או מזרח תיכון (6

 אחר )פרט( ___________ (7 אחר )פרט( ___________ (7

 

 _________.  מה מספר האחים והאחיות שלך )לא כולל אותך(?. 10

 

 במה עוסק אביך?. 11

 ( אחר______4( לומד                3( איננו עובד          2( עובד, באיזה מקצוע?___________          1

 

 במה עוסקת אמך?. 12

 ( אחר______4( לומדת        3( איננה עובדת          2( עובדת, באיזה מקצוע?___________          1

 

 א. גרים יחדיו   ב. גרושים או נפרדו    ג. רק אחד בחיים    ד. שניהם לא בחיים  האם הוריך:. 13

 פרט:______________ –ה. אחר                            

 

 שאלון תחושת קוהרנטיות אישית

        אפשרויות תשובה. הנך מתבקש/ת לציין את הספרה המבטאת את תשובתך כאשר    7בשאלות הבאות יש 

הן המתאימות לך, הקפ/י בעיגול את הספרה  1הן התשובות הקיצוניות. אם המילים מתחת לספרה  7-ו  1

. אם את/ה מרגיש/ה אחרת, 7מתאימות לך, הקפ/י בעיגול את הספרה  7, אם המילים מתחת לספרה 1

 אחת בלבד. תשובה. לכל שאלה סמנ/י 7 –או ל  1 –הקפ/י בעיגול את הספרה הקרובה על פי הרגשתך ל 

 

 . האם יש לך הרגשה שלא אכפת לך מה קורה סביבך?1

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

 קרובות

 לעיתים רחוקות או     

 אף פעם
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 . האם קרה בעבר שהופתעת מהתנהגות של אנשים שאת/ה מכיר/ה היטב?2

 

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

 קרובות

 לעיתים רחוקות או     

 אף פעם

 

 

 אנשים שסמכת עליהם אכזבו אותך?. האם 3

 

7 6 5 4 3 2 1 

 אף פעם לא קרה      תמיד קרה

 

 . כשאת/ה חושב על החיים שלך את/ה לעיתים קרובות:4

 

7 6 5 4 3 2 1 

שואל/ת  למה 

 את/ה קיים/ת

 מרגיש/ה עד כמה זה טוב לחיות     

 

 . האם קורה שיש לך הרגשה שמתייחסים אליך בצורה לא הוגנת?5

 

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

 רחוקות או 

 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 

 . האם קורה לך שיש לך הרגשה שאת/ה במצב לא מוכר ולא יודע/ת מה לעשות?6

 

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

 רחוקות או 

 אף פעם 

 לעיתים קרובות     
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 . הדברים שאת/ה עושה בעיסוקיך היום יומיים:7

 

7 6 5 4 3 2 1 

גורמים כאב 

 ושעמום

 גורמים הנאה וסיפוק עמוק     

 

 . כל כמה זמן יש לך בראש מחשבות ורעיונות מבולבלים?8

 

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

 רחוקות או 

 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 

 . האם קורה שיש לך הרגשות שהיית מעדיף/ה לא להרגיש אותן?9

 

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

 רחוקות או 

 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 

 . אנשים רבים, אפילו בעלי אופי, מרגישים עצמם לפעמים, כמו "מסכן".10

 

7 6 5 4 3 2 1 

לעיתים 

קרובות 

 הרגשתי כך

 אף פעם לא הרגשתי כך     

 

 . האם לאחר שקרו דברים, התברר לך בדרך כלל ש:11

 

7 6 5 4 3 2 1 

ראיתי את 

הדברים 

 ביחס הנכון

הגזמתי או הפחתתי בחשיבות      

 העניינים
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 . האם יש לך הרגשה שאין הרבה משמעות לדברים בהם את/ה מעורב/ת בחיי היום יום?12

 

7 6 5 4 3 2 1 

 לעיתים קרובות      לעיתים רחוקות או אף פעם

 

 . האם קורה שיש לך הרגשות שאת/ה לא בטוח/ה שתוכל/י לשלוט בהן?13

7 6 5 4 3 2 1 

 לעיתים קרובות      לעיתים רחוקות או אף פעם

 

 שאלון תחושת קוהרנטיות קהילתית

לפניך מספר שאלות העוסקות בישוב שבו את/ה מתגורר/ת. ציינ/י עד כמה את/ה מסכימ/ה עם כל אחד 

 מהמשפטים והקיפ/י את הספרה המתאימה. 

 

 ביישובך?באיזו מידה יש לך הרגשה שאת/ה יכול/ה להשפיע על מה שקורה  .1

              1                 2                3                  4                5              6                  7  

 במידה רבה מאוד                                                                                         בכלל לא       

 ת תושב בישוב שלך נותן משמעות לחייך שאין להרבה אנשים במקומות אחרים . להיו2

        1                 2                3                  4                5              6                  7  

 משמעות רבה מאד                         בכלל לא                                                                  

 

 שנים? 5. באיזו מידה עתיד הישוב שלך ברור ואת/ה יכול/ה  לצפות איך הוא יראה בעוד 3

         1                 2                3                  4                5              6                  7    

 אין לי מושג                                                                                              עתידו לגמרי ברור 

 מה יהיה בעתיד

 

 . האם קורה שאת/ה מרגיש/ה כי דברים שאת/ה מעורב/ת בהם בישוב אין להם משמעות?4

       1                 2                3                  4                5              6                  7     

 לעיתים רחוקות                                                                                          לעיתים קרובות

 או אף פעם 

 ברורים ?. האם יש לתושבים בישוב שבו את/ה גר/ה מטרות ויעדים 5

              1                 2                3                  4                5              6                  7   

 יש מטרות ויעדים                                                                                  אין בכלל מטרות ויעדים    

 ברורים מאוד     
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 . האם יש לתושבים בישוב שבו את/ה גר/ה הרגשה שלא אכפת להם מה קורה מסביבם? 6

              1                 2                3                  4                5              6                  7   

 לעיתים קרובות                                                                   לעיתים רחוקות                            

 או אף פעם       

 . כשתושבי הישוב עומדים בפני בעיה קשה, לבחור פתרון זה:7

              1                 2                3                  4                5              6                  7   

 תמיד עניין                                                                                             לגמרי ברור       

 קשה ומבלבל      

 . בישוב הזה יש אנשי מקצוע שניתן לסמוך עליהם ולפנות אליהם כדי לקבל עזרה8

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 ממש לא                                                                                                      תמיד        

 . אני גאה לגור בישוב הזה9

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 בכלל לא                                                                                                   מאד          

 . למבוגרים בישוב הזה אכפת מבני הנוער10

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 בכלל לא                                                                                               אכפת להם           

 אכפת להם                                                                                                 מאד                      

 . אני מרגיש שייך לישוב הזה11

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 בכלל לא שייך                                                                                         מאד שייך            

 . הישוב הזה מציע לבני נוער הרבה אפשרויות מעניינות לזמן שאחרי שעות הלימודים12

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 אין פה בכלל                                                                                   יש כאן הרבה מאד          

       אפשרויות   לנוער                                 אפשרויות לנוער                                                             

 . אני חושב שאם הנוער מעוניין לשנות את המצב בישוב, אז יש בישוב בעלי תפקידים או מסגרות 13

 שנותנים אפשרות לעשות זאת      

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 יש הרבה אפשרויות                                                                                 אין בכלל אפשרויות    

 

 . אני מתכוון לגור בישוב הזה בעתיד14

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 ברור שלא אגור                                                                                      סיכוי טוב שאגור        

 בישוב הזה בעתיד   בישוב הזה בעתיד                                                                                     
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 בני נוער בישוב שלי, יכולים לחוש ביטחון בחייהם. 15

1                 2                3                  4                5              6                  7 

 אין בכלל ביטחון                              הביטחון בישוב                                                                 

 הזה רב                                                                                                   בישוב הזה       

 

 חשיפה וקורבנות לאלימות

בטבלה שלפניך מופיעה רשימה של אירועים שהתרחשו בעירך. הנך מתבקש/ת לסמן בטבלה האם 

ובאיזו תדירות נתקלת בכל אחד מהאירועים הבאים במהלך החודש האחרון. כמו כן בעמודה האחרונה 

 .סמני אם הארוע התרחש בבית הספר או מחוצה לו )ביישוב שלך(. ניתן לסמן את שניהם

 

  פעם או אף פעם 

 פעמיים

שלוש פעמים או 

 יותר

בית הספר או 

קהילה או 

 שניהם

  3 2 1 נער/ה תפס/ה ודחף/פה אותך בכוונה .1

קיבלת בעיטה או אגרוף מנער/ה שרצה/תה לפגוע  .2

 בך

1 2 3  

את/ה התחלת או התחילו איתך מכות )לא  .3

 בצחוק(

1 2 3  

  3 2 1 גנבו לך דברים אישיים או ציוד .4

שברו דברים אישיים שלך פגעו או השחיתו או  .5

 בכוונה

1 2 3  

נער/ה השתמש/ה באבן או בחפץ אחר )כמו מקל(  .6

 כדי לפגוע בך

1 2 3  

נער/ה סחט/ה ממך באיומים )כסף, אוכל או דברי  .7

 ערך(

1 2 3  

 פעם או  אף פעם 

 פעמיים

שלוש פעמים או 

 יותר

בית הספר או 

קהילה או 

 שניהם

  3 2 1 נער/ה לקח/ה ממך דברים שלך בכוח .8

היית מעורב/ת במכות, קטטה, או תגרה וכתוצאה  .9

 מכך נפצעת והיית צריך/כה טיפול של אחות או רופא

1 2 3  

  3 2 1 נער/ה נתן/נה שלך מכות חזקות )"מכות רצח"( .10

נער/ה ניסה/תה להפחיד אותך בדרך שבה  .11

 הוא/היא הסתכל/ה עליך

1 2 3  
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אצלו נער/ה איים/מה עליך באקדח ואת/ה ראית  .12

 אקדח )אמיתי(

1 2 3  

  3 2 1 נער/ה איים/מה שיפגע בך או ירביץ לך .13

נער/ה איים/מה עליך ברצינות בסכין )או אולר(  .14

 ואת/ה ראית את הסכין

1 2 3  

חברי כנופיה בביתה ספר איימו עליך, ירדו עליך  .15

 והפעילו עליך לחץ

1 2 3  

  3 2 1 את/ה ראית נער/ה עם אקדח )אמיתי( .16

  3 2 1 ראית נער/ה עם סכיןאת/ה  .17

נערים/ות איימו עליך בדרך לבית הספר או בדרך  .18

 חזרה מבית הספר

1 2 3  

  3 2 1 נער/ה קילל אותך .19

נער/ה לעג לך, או העליב אותך, או השפיל אותך  .20

 במילים

1 2 3  

נערים/ות הטילו עליך "חרם" )קבוצה של בני נוער  .21

ולא רצתה לדבר או לשחק  עשתה "ברוגז" איתך

 איתך(.

1 2 3  

 

שובך והמיועדות לבני גילך. לגבי כל אחת מהתכניות ילפניך רשימה של פעילויות ותכניות הקיימות בי

בעמודה בטבלה המשקפת בצורה הטובה ביותר את   Xת לסמן\והפעילויות שמתוארות הנך מתבקש

האחרונה את שם החוג, מסגרת, תנועה וכו' בהן ני בעמודה /המעורבות שלך באותה פעילות. אנא ציין

 .השתתפת

 

השתתפתי  שם הפעילות

באופן קבוע 

)לפחות אחת 

לחודש( בשנה 

 האחרונה

התנסיתי 

בפעילות זאת 

במהלך השנה 

אך לא באופן 

 קבוע

השתתפתי 

בפעילות זו 

בעבר )לא בשנה 

 האחרונה(

מעולם לא 

השתתפתי 

 בפעילות זו

ת על /לא יודע

 קיומה של 

 לות זופעי

 שם

 / מד"צים

 מש"צים

      

       מועצת נוער

       תנועת נוער

       התנדבות
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       חוגי ספורט

       ומחול מוזיקה

       מחויבות אישית

       תכניות מניעה

       

       

 

 ושוב תודה מצוות המחקר, 

 סלימאן אלזיאדנה                                           לבינסון-רנה בראוןד"ר א

 התכנית לניהול וישוב סכסוכים

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  



54 
 

 ני המחקר בערביתשאלו: 2נספח 

 ة\الطالب عزيزتي\عزيزي

 

 الالمنهجيه التربية بموضوع يتعلق بحث بإجراء نقوم, غوريون بن جامعة في النزاعات وفض إدارة برنامج إطار في

 .والعنف

 

 غير" أو" صحيحة" إجابات توجد ال. الملحقة البحث استمارة في األسئلة جميع عن اإلجابة ي\ تحاول أن الرجاء

 .االستمارة تتضمنها التي المواضيع في نظرك وجهة تعكس  فاإلجابات". صحيحة

 

 أي في ذلك عن التوقف بإمكانك البحث استمارة تعبئة عن بالتوقف رغبت إذا,اختيارية هي البحث هذا في المشاركة إن

 ال التي األسئلة يتخطى أن البحث استمارة تعبئة على ت\ وافق ه\طالب كل حق من . االستمارة تعبئة مراحل من مرحلة

 . ذلك يضره أن دون لحظة كل في االستمارة تعبئة عن يتوقف وان عنها باإلجابة يرغب

 

 على االسم كتابة عدم الرجاء. سري بشكل ستكون البحث استمارة تعبئة إن . علمية ألهداف ستستخدم البحث نتائج إن

 .  االستمارة

 

 , التعاون على نشكرك

 

                                                   البحث طاقم   

 االستمارة

 

 : ___________التاريخ

 

 .لك المناسبة اإلجابة اختيار الرجاء. وبعائلتك بك تتعلق أسئلة ببضعة سنبدأ أوال

 أنثى( 2          ذكر (1 :      الجنس .1

 : ____________ العمر .2

 _______ : الصف____________   : المدرسة اسم .3

 : ولدت أين .4

  إسرائيل(  1

  أوروبا شرق(  2

  المتحدة الواليات \  أوروبا غرب(  3

  الجنوبية أمريكا(  4
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 أفريقيا جنوب(  5

   األوسط الشرق أو أفريقيا شمال(  6

 ( __________ي \ اشرح) آخر( 7

 ____________ فيها تسكنين \ تسكن أللتي  القرية \ البلدة اسم .5

 :هي فيها تسكنين \ تسكن أللتي البلدة.   أ 5    

 ______________ اخر. 4 بها معترف غير قريه. 3 قريه. 2   مدينه. 1

   ديانتك؟ هي ما .6

 __________ حدد اَخر( 5  درزي( 4    مسيحي( 3  مسلم (2   يهودي (1

 ؟ أبيك ثقافة مستوى هو ما .7

  ثانوية مدرسة( 3  ابتدائية مدرسة( 2   المدرسة في يتعلم لم( 1

 الجامعة من أكاديمي لقب (5  أكاديميا ليس الثانوي فوق تعليم (4

 ؟ أمك ثقافة مستوى هو ما .8

  ثانوية مدرسة( 3  ابتدائية مدرسة( 2   المدرسة في تتعلم لم( 1

 الجامعة من أكاديمي لقب (5  أكاديميا ليس الثانوي فوق تعليم (4

 ؟ أمك ولدت أين( أ)9                                        أبوك؟ ولد أين .9

 إسرائيل (1  إسرائيل (1

  اوروبا شرق (2  اوروبا شرق (2

  المتحدة الواليات \ اوروبا غرب (3  المتحدة الواليات \ اوروبا غرب (3

  الجنوبية امريكا (4  الجنوبية امريكا (4

 افريقيا جنوب  (5 افريقيا جنوب  (5

   األوسط الشرق أو أفريقيا شمال (6   األوسط الشرق أو أفريقيا شمال (6

 ( ____________أشرح) آخر (7 ( ____________أشرح) آخر (7

 

 ( ____________.بدونك) وأخواتك؟ إخوتك عدد هو كم .01

 أبوك؟ يعمل بماذا .00

 : ____________. آخر( 4   يتعلم (3  يعمل ال(2_________   ؟ مهنة أي في,  يعمل( 0

 ؟ أمك تعمل بماذا .02

 : ____________. آخر( 4   تتعلم (3  تعمل ال(2_________   ؟ مهنة أي في,  تعمل( 0 

 ______ اخر( ه) منهما كل توفي( د) احدهم توفي( ج) منفصلين/مطلقين( ب)  معا يسكنوا( أ: )اهلك هل .03

 



56 
 

 שאלון תחושת קוהרנטיות אישית 

 اإلجابات هي 7و 0 أن حيث إلجابتك المالئم الرقم إلى اإلشارة عليك.  لإلجابة احتماالت 7 هنالك  التالية األسئلة في

 لك مالئمة 7 رقم تحت الكلمات كانت وإذا. 0 رقم بدائرة ي\أحط,  لك مالئمة 0 رقم تحت الكلمات كانت إذا.  المتطرفة

  0 من االجابات بين من شعورك من القريب الرقم بدائرة ي\أحط  ذلك غير شعورك كان وإذا. 7 رقم بدائرة ي\أحط, 

 .فقط واحدة بإجابة ي\أشر سؤال لكل.     7ألى

 

 حولك؟ يدور لما بالالمباالة تشعر هل .0

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات

 بتاتا

 متقاربة لفترات     

 

 ؟ جيدا تعرفينهم \تعرفهم أناس تصرفات من فوجئت انك الماضي في حصل هل .2

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات

 بتاتا

 متقاربة لفترات     

 

 آمالك؟ خيبوا عليهم اعتمدت الذين األشخاص هل .3

1 2 3 4 5 6 7 

 دائما حصل       بتاتا يحصل لم

 

 :األغلب على, حياتك في ي/تفكر عندما .4

1 2 3 4 5 6 7 

 بمدى ين\تشعر

 العيش أهمية

 نفسك ين\تسأل     

 ة\موجود أنت لماذا

 أصال؟

 

 منصف؟ غير بشكل ين\تعامل بأنك ين\تشعر انك يحصل هل .5

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات      متقاربة لفترات

 بتاتا
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 ين؟\تفعل ماذا ين\تعرف وال عادي غير-مألوف غير بوضع ة\موجود بأنك ين\تشعر انك يحصل هل .6

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات      متقاربة لفترات

 بتاتا

 

 :اليومية حياتك في تشغلك التي األشياء .7

1 2 3 4 5 6 7 

 المتعة تسبب

 العميق واالكتفاء

 والملل األلم تسبب     

 

 ؟ ذهنك في مشتتة وأفكار خواطر تردد مدى هو ما .8

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات      متقاربة لفترات

 بتاتا

 

 بها؟ الشعور عدم ين\تود كنت مشاعر تشعر ان يحصل هل .9

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات      متقاربة لفترات

 بتاتا

 

 ".المسكين" مثل أنهم أحيانا يشعرون, القوية الميزات ذوي حتى, كثيرون أناس هنالك .01

1 2 3 4 5 6 7 

 بذلك شعرت      بتاتا بذلك اشعر لم

 متقاربة بفترات
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 : أنك لك تبين, واألمور األشياء بعض حدوث بعد هل .00

1 2 3 4 5 6 7 

 قللت أو تماديت

 األمور أهمية من

 األشياء قدرت     

 صحيحة بصورة

 

 اليومية؟ الحياة في بها ين\تشارك التي األشياء أهمية بعدم ين\تشعر هل. 02

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات      متقاربة لفترات

 بتاتا

 

 عليها؟ السيطرة في قدرتك من ة\ متأكدا لست مشاعر لديك أنه يحصل هل .03

1 2 3 4 5 6 7 

 أو متباعدة لفترات      متقاربة لفترات

 بتاتا
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 תחושת קוהרנטיות קהילתית

 بدائرة ي\ وأحط جملة كل مع موافقتك مدى ي\حدد. فيها ين\تسكن التي  القرية \ البلدة حول أسئلة عدة  أمامك 

 .المناسب الرقم

 ؟  قريتك \ بلدتك في يجري ما على التأثير ين\تستطيع بأنك ين\تشعر مدى ألي .0

1 2 3 4 5 6 7 

 كبيرة بدرجة

 جدا

       ال بتاتا     

 

 الذين األشخاص عند يتواجد ال المعنى هذا, معين معنى لحياتك يعطي القرية \ البلدة هذه في تسكن كونك .2

   أخرى أماكن في يسكنون

1 2 3 4 5 6 7 

 كبير معنى      ال بتاتا

 جدا

 

 سنوات؟ 5 بعد قريتك \بلدتك ستكون كيف تتوقع أن على قادر وأنت واضح قريتك \بلدتك مستقبل مدى ألي .3

1  2 3 

 

 

4 5 6 

 

 

7 

 فكرة أي لدي ليس

 في سيكون عما

 المستقبل

 مستقبل     

 واضح البلدة

 جدا

 

  ؟ معنى لها ليس قريتك \بلدتك في فيها تشارك التي األمور بأن تشعر بأنك يحصل هل .4

 

1  2 3 4 5 6 7 

 ألوقات

 او متباعدة

 بتاتا

 

 ألوقات     

 متقاربة

 



60 
 

  واضحة؟ أهداف تسكنها التي البلدة\ القرية لسكان يوجد هل .5

1 2 3 4 5 6 7 

 هناك نعم

 أهداف

 واضحة

 إي توجد ال     

                                                         أهداف

 

 حولهم؟ يجري ما يهمهم ال بأنه  وشعور إحساس تسكنها التي البلدة\ القرية لسكان يوجد هل .6

 

 

 

 

 

 

 

  ؟  يكون الحل اختيار فان,  صعبة مشكلة قريتك \بلدتك في السكان يواجه عندما .7

1 2 3 4 5 6 7 

 دائما  

 صعبا

 ومربكا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  واضحا

 تماما

 

   المساعدة لنيل إليهم التوجه الممكن من مهنيون أشخاص يوجد  القرية \البلدة هذه في .8

1 2 3 4 5 6 7 

    دائما      ال بتاتا  

 

  البلدة \ القرية هذه في اسكن ألني افتخر أنا .9

1 2 3 4 5 6 7 

     جدا      ال بتاتا  

 

 ( المراهقون) بالشبيبة البالغون األشخاص يهتم البلدة \ القرية هذه في .10

1 2 3 4 5 6 7 

 ألوقات

 وال أو بعيدة

 مرة

 ألوقات     

 قريبة
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1 2 3 4 5 6 7 

 يهتمون ال  

 بتاتا

 يهتمون     

  جدا

 

 البلدة \ القرية لهذه وانتمي تابع باني اشعر أنا .11

1 2 3 4 5 6 7 

 انتمي      بتاتا انتمي ال  

 جدا

 

  المدرسة بعد ما ألوقات للطالب مهمة(  مثال أثراء دورات) اإلمكانيات من الكثير توفر البلدة \ القرية هذه .12

1 2 3 4 5 6 7 

 إي توجد ال

 فرص

                                                                         للشبيبة

 الكثير توجد     

 الفرص من

 للشبيبة

 

  مناصب أصحاب هنا يوجد فانه,  القرية \ البلدة في الوضع تغيير في  الشبيبة أبناء رغب إذا بأنه  أعتقد أنا .13

    ذلك لعمل الفرص  تعطيهم  أطر أو

1 2 3 4 5 6 7 

 من  الكثير يوجد  

 الفرص

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجد ال

 فرص

 بتاتا

 

     المستقبل في  القرية \ البلدة هذه  في للسكن أخطط أنا .14

1 2 3 4 5 6 7 

 بأني واضح

 اسكن  لن

 البلدة في

 مستقبال

 جيد احتمال     

  سأسكن بأني

 \ البلدة في

 القرية

 مستقبال
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       حياتهم في  واالمان باألمن الشعور يستطيعون  قريتي\ بلدتي في الشبيبة أبناء .05

1 2 3 4 5 6 7 

 في األمن

   القرية\ البلدة

 جيد

  أمن يوجد ال     

 البلدة في

 القرية\

 

  



63 
 

  للعنف التعرض

 חשיפה וקורבנות לאלימות

 االحداث احد الى تعرضت مدى أي الى القائمه في اشر. بلدك في حدثت ان تكون قد حوادث عدة تضم ادناه القائمه

 في/ المدرسه خارج/ المدرسه في) ذلك حدث اين اكتب( االيسر) االخير الجدول في. االخير الشهر في المذكوره

 (وخارجها المدرسه

 وال 

  مره

 مره

 او واحده

 مرتان

 

 او مرات ثالث

 اكثر

 

/ المدرسه في ذلك حدث

 /المدرسه خارج حدث

 وخارجها المدرسه في حدث

 

     عمدا دفعتك/ودفعك بك ت/امسك الشابات/الشباب أحد .1

     الصابتك متعمد بقصد شابه/شاب من ضربة تلقيت .2

      غيرك من او منك بمبادره للضرب تعرضت .3

     الشخصيه اغراضك سرقوا .4

     الشخصيه باغراضك متعمد بشكل كسر او تخريب تم .5

 ما او عصا او حجر ت/استعمل الشابات/الشباب احد .6

 . بك يمس كي ذلك اشبه

    

 اغراض او اكل نقود، منك ابتز الشابات/الشباب احد .7

 قيمه ذات اخرى

    

      بالقوه اغراضك منك اخذ الشابات/الشباب احد .8

 العالج وتلقي اصابتك الى ادى مما شجار في اشتركت .9

  ذلك اثر

    

 احد قبل من( شديدا) مبرحا ضربا ُضربت .10

  الشابات/الشباب

    

 تثير بنظرات تخويفك الشابات/الشباب احد ت/حاول .11

  الخوف

    

      حقيقي مسدس بواسطة الشابات/الشباب احد هّددك .12

 نوع من باصبه او بالضرب الشابات/الشباب احد هّددك .13

  اخر

    

 رأيت وأنت سكين بواسطة الشابات/الشباب احد هّددك .14

 فعال السكين
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      عليك وضغطوا المدرسه في عصابة أعضاء هّددك .15

      حقيقي مسدس تحمل/يحمل ه/شاب رأيت .16

      سكين تحمل/يحمل ه/شاب رأيت .17

 أو المدرسة الى طريقك في الشابات/الشباب احد هّددك .18

  المدرسة من رجوعك إثناء

    

      الشابات/الشباب احد شتمك .19

      بالكالم اهانك او منك سخر الشابات/الشباب احد .20

 الشابات/الشباب من مجموعه يد على مقاطعتك تمت .21

  معك اللعب او الحديث من وامتنعوا

    

 

 بشكل شاركت الفعاليه اسم

 السنه في منتظم

 مره)  االخيره

 على الشهر في

 (االقل

 

 بشكل شاركت

 في منتظم غير

   االخيره السنه

 هذه في شاركت

 في الفعاليه

 في ليس) الماضي

 ( االخيره السنه

 هذه في اشارك لم

 على الفعاليه

מעולם  االطالق

לא השתתפתי 

 בפעילות זו

 وجود عن اعرف ال

לא  الفعاليه هذه

ת על קיומה /יודע

 של 

 פעילות זו

 שם الفعاليه اسم

 /شابه قياده

 البالد معرفة مرشد

 / מד"צים

 מש"צים

      

 الشبيبه مجلس

 מועצת נוער

      

 الشبيبه حركة

 תנועת נוער

      

 התנדבות تطّوع

 

      

 رياضيه دورات

 חוגי ספורט

      

 شعبيه دبكه/جوقه

 מוזיקה ומחול

      

       ذاتي التزام
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 المكان في X  اشارة ضع. جيلك أبناء مخصصه وهي بلدك في موجوده تكون قد وبرامج فعاليات قائمة امامك

 (االيسر) األخير الجدول في فيها شاركت أللتي الفعالية اسم اكتب ثم الفعاليات في مشاركتك يبين الذي المناسب

 

 

 البحث؟ موضوع أو البحث استمارة حول البحث لطاقم مالحظات لديك توجد هل  

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 جزيال   شكرا   أخرى ومرة

 الزيادنه سليمان                                لبيفنسون-براون اورناه.د   

 

 

 النزاعات وفض إدارة برنامج

 السبع بئر, غوريون – بن جامعة

 מחויבות אישית

 وقايه برامج

 תכניות מניעה

      

       

       



 

Abstract 

The aim of this study is to try to assess the relationship between the level of participation 

in youth activities within the framework of non-formal education taking place in the 

Bedouin communities in the South and the level of youth violence in community and 

school. For this purpose, an attempt was made to evaluate the association between 

various demographic variables and coping resources and resilience (sense of personal 

and communal coherence). 

The current research examines how these resources and participation of youth in non-

formal education explains youth victimization or exposure to violent incidents. The 

importance of this study is reflected inter alia in the absence of similar studies in relation 

to the Bedouin population in southern Israel. 

This study includes four hypotheses: (1) There will be a positive correlation between 

parents’ education and individual sense of coherence, and an inverse association between 

parents' education and children's involvement in acts of violence or exposure to such 

events; (2) There will be a gender differences in the study variables: female youth will 

report greater level of participation in non-formal education programs and greater level 

of community sense of coherence than male youth will, while no differences will be 

found between boys and girls in the average of individual sense of coherence, and the 

boys would report greater exposure to violent events and victimization; (3) a positive 

association will be found between exposure to participating in non-formal educational 

activities and average of individual and community sense of coherence of the 

participants, and a negative correlation will be found between participating in non-formal 

education activities and exposure to violent activities. (4) differences will be found in the 

levels of individual and community sense of coherence between urban and rural youth as 
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well as differences between rural and urban youth at the level of exposure to violence 

and involvement in violent activities. 

For the purpose of this research, 357 students from high schools (grades tenth through 

twelfth) in four Arab communities of southern Israel, of whom 58.5% are girls (n = 209) 

and 41.5% are boys (n = 148), completed self-reported questionnaires which investigated 

demographic characteristics, sense of coherence, sense of community coherence, 

participation in extra-curricular activities and exposure to violence. The average age of 

youth was M = 16.57 (SD = 0.98), all are Muslims, 32.5% of them (n = 116) live in 

urban community and 67.5% (n = 241) live in rural communities.  

The first three research hypotheses were confirmed, while the fourth hypothesis was 

confirmed in part. It was found that girls participate in extra-curricular activities more 

than boys; boys involved in violence more than girls; girls community sense of 

coherence is higher than of boys whereas no gender differences were found at the level 

of individual sense of coherence; there is a negative correlation between parents' 

education or socioeconomic status and level of involvement of their children's exposure 

to violence and victimization, and that rural and urban adolescents are exposed to 

violence in a similar level. 

The main finding in this study is that rural adolescents have a higher level of community 

sense of coherence than urban adolescents, while individual sense coherence of the rural 

adolescent is lower than that of urban adolescents. However, contrary to the fourth 

hypotheses of this study, there were no differences of victimization and involvement in 

violence between rural and urban adolescents. 

Analysis of the findings of this study shows that the contribution of demographic 

variables such as gender and parental education in predicting exposure to violence is 
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greater than that of community variables such as individual sense of coherence, 

community sense of coherence and participation in informal educational activities. 

It was also found that the contribution of participation in informal education activities for 

rural adolescents was more significant in reducing the level of exposure to violence and 

victimization compared with urban adolescents. That is to say, that both rural and urban 

adolescents might be significantly benefitted of participating in extracurricular activities 

as a resource for reducing the level of violence, although the contribution of this resource 

for rural adolescents was of greater effect compared to urban adolescents. 
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