
 בבית הספר ( Bullying)בריונות /הצקות
  -בבית ספר מסוים' בקרב תלמידי שכבת ט

בניית , איתור, לצורך מיפוי, חיפוש הבדלים מגדריים כחלק מהכרת התופעה
 תוכנית התערבות ויישומה 

 
 מיכל זאבי וינטר: מגישה

 
 ר לנגברג פנינה"ד: מנחה

 תקציר

מדאיגים גדולים ו ,יית האלימות במערכת החינוךכחלק מבע ,ממדי תופעת הבריונות והשלכותיה

להתמודד , כל ניסיון(. 2005, בנבנישתי,  Smokowski & Kopasz, 2005) בעולם כולו ובישראל בפרט

מחייב יצירת תשתית של מידע המבוססת על , בצורה יעילה עם סוגיית הבריונות בבית הספר

 . מחקר מקיף לגבי היקף התופעה ומאפייניה

בבית הספר ' המתבססת על תשובות לשאלון שהועבר לכל תלמידי שכבת ט, חקרית זועבודה מ

תהווה בסיס לתוכנית התערבות , שהתרחשו בשכבה (bullying)הצקה בעקבות אירועי , הנבדק

 . שתבנה בהתאם לממצאים

כיוון שאני נתקלת בסוגי ההצקה השונים במסגרת , בחרתי בנושא ההצקות לעבודתי

להכיר את התופעה ואת דרכי ההתמודדות עימה , וחשוב לי ללמוד את הנושא עבודתי כיועצת

 .כחלק מתפקידי כיועצת וכאשת חינוך

, סוג של התנהגות אלימה-תתכואחרים הגדירו בריונות ( Olweus, 2003)אולוואוס 

חזרה על המעשים הפוגעים כלפי אותם הקורבנות , י כוונה לפגוע באדם אחר"המאופיינת ע

הבדלי הכוח באים לידי ביטוי בביטחון , בהצקה קיים חוסר סימטריה ביחסי הכוחות .ןבמשך זמ

תלמיד הוא קרבן . התלמידים הנפגעים מתקשים להגן על עצמם. מעמד או אגרסיביות, עצמי

להצקה כאשר הוא חשוף באופן חוזר ונשנה לפעולות שליליות מצד תלמיד אחר או תלמידים 

 .אחרים

מדי ההצקה על פי סוגי ההצקה בהתבסס על הבחנתו של רולידר בעבודה זו נבדקו מ

הצקה ישירה והצקה עקיפה : המחלק את תופעת ההצקה בבית הספר לשני סוגים עיקריים( 2000)

הפצת שמועות בדרכים שונות , פגיעה, חרם, נידוי והתעלמות, צחוק בצורה מרושעת -פסיכולוגית)

ונגיעה , דחיפות, בעיטות, מכות)ההצקה הפיזית בקטגורית ההצקה הישירה נכללות (. 'וכו

איומים , קללות, קריאה בשמות גנאי)וההצקה המילולית ( במקומות פרטיים בגוף וכדומה

 (. וכדומה

 



גורמים  ,אישיותיים אפשריים לתופעת ההצקה-ישנם גורמים אינדיווידואלים

וישנם גם גורמים גורמים הקשורים בקבוצת השווים   ,גורמים בית ספריים, משפחתיים

" אני"ולחולשת ה -התוקפנות כמולדת  - פסיכולוגיים המתייחסים להשפעת גורם התורשה

  .כתוצאה מסוציאליזציה לא תקינה

 

במחקרים אחרונים בארץ ובעולם נמצא כי שמספר הבנים המציקים גדול יותר מאשר 

פוצה פחות אצל בנות אך הצקה פיזית נ. מספר הבנות ואולם תופעת ההצקה קיימת גם בקרב בנות

הפצת שמועות ומניפולציות , דרכי הצקה כגון נידוי מקבוצה, הן משתמשות בהצקה עקיפה

בכל המחקרים הללו נמצא כי בנים מעורבים יותר בהצקה גם כמציקים וגם  .חברתיות אחרות

כאשר , ות ובמיוחד על בריונות ישירה פיזיתבנים מדווחים יותר על קרבנות מאשר בנ. כקרבנות

 .כאשר מדובר בבריונות עקיפה, נעלם או אף מתהפך, בחלק מהמחקרים הפער מצטמצם

 

 השערות המחקר 

 . בנים ידווחו כמציקים יותר מבנות .1

 .בנים ידווחו כסובלים מהצקה יותר מבנות .2

תר על סגנון הצקה בנות תדווחנה יו. גופני-בנים ידווחו יותר על סגנון הצקה פיזי .3

 .פסיכולוגי ופחות פיזי

עקיפה )הצקות גבוהה יותר מבנות בכל סוגי ההצקות ( תדירות)בנים ידווחו על עוצמת  .4

 (.וישירה

 : שאלה נוספת הנבדקת במחקר זה היא

 (.'שכבת ט)הספר -מהי תחושת הביטחון הכללית בשכבה הנבדקת בבית

 . תלמידים 180. שנתי-ית ספר ששבב' היא כל תלמידי שכבת טאוכלוסיית המחקר 

המבוסס ברובו על שאלון ההצקה , (1נספח ) "סקר אקלים כיתה"הוא שאלון  כלי המחקר

 (. 1111)י רולידר "שפותח ע

מתוך השאלון שהועבר לתלמידי  11, 10, 1 , 4, 3 , 2, המחקר הנוכחי מתבסס על שאלות 

לבדיקת  Tומבחני , T-test, יבועבר-במטרה לבחון את ההשערות בוצעו מבחני חי. השכבה

 .מובהקות ההבדלים בין בנים לבנות בדיווחים השונים

             



, בבית הספר הנבדק' ניתן לראות שתופעת ההצקות בשכבת ט, באופן כללי ממצאי המחקר            

  (.2טבלה )מתוצאות מחקרים קודמים  קטנה משמעותית

מציקים גבוה יותר האחוז הבנים  לפי דיווחי התלמידים קר כי מצא המחבאופן כללי              

בנים : אוששה בחלקה 1השערה מספר . קודמיםבהתאמה לממצאי מחקרים  וזאת, מבנות

מתוך  לא אוששה 2השערה מספר . לק מדרכי ההצקהמדווחים כמציקים יותר מבנות בח

מתוך ממצאי . יותר מבנות מהצקה מובהקלא סובלים באופן , במחקר הנוכחי, בנים: הממצאים

בין בנים לבנות  מובהקיםאין הבדלים : לא אוששה 3השערה מספר , 1-ו 3הדיווחים בשאלות 

פיזית  באופן כללי דווח על יותר סגנון הצקה מילולי מאשר סגנון הצקה. בדיווח על סגנון ההצקה

 ותר רק בסגנון הצקהבנים מדווים על עוצמה גבוהה י:אוששה חלקית 4השערה מספר . ופסיכולוגי

פי הדיווחים נמצא כי תחושת הביטחון גבוהה בשכבה -על, באשר לתחושת הביטחון בשכבה. פיזי

לעומת נתונים שהוצגו במחקרים קודמים המציגים תמונה , (הממוצע גבוה)ספר הנבדק בבית ה' ט

רים מהתלמידים המדווחים על תחושה של חוסר ביטחון בבית הספר באזו שליששל למעלה מ

( הרוב העידו שלא סבלו מבריונות, קרי)יתכן מאוד כי  השונות הקטנה בין המשיבים . השונים

נתן הוא , למרות שהמחקר הנוכחי לא השיג באופן מלא את מטרתו. הטתה את תוצאות המחקר

בבית הספר הנבדק ותחושת הביטחון ' תמונת מצב כללית לגבי תופעת הבריונות בקרב שכבה ט

 .  בה של התלמידים

 


