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.תאיר וניצן, ילדי היקרים ,ביםחבי
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  רשימת טבלאות ותרשימים

  : טבלאות
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  :תרשימים

 27  הצגה גרפית של מידת הציפיות: 1' תרשים מס .1

  29  מידת ייחוס האחריות למנהיג לפי סוג מדיניות: 2' תרשים מס .2
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  תקציר

בתהליכים אלו ניתן . מנהיגי מדינות עוסקים באופן יומיומי בקבלת החלטות ובביצוע מדיניות

 .ולהשלכות של המדיניות בה נקטו ,משקל רב לאופן בו ייתפסו המנהיגים כאחראים לתוצאות

הינה לשוב ולקבל את אמון הציבור בקלפי בבוא , במשטר דמוקרטי, המוטיבציה של המנהיג

תיוחס לו  להימנע ממצב בו ,מבצע המדיניות הואמנהיג השל  יםהעיקריאחד המניעים . העת

, ובמילים אחרות, יות אותה הובילו כתוצאה מן המדינהשלכות השליליות אשר נגרמאחריות ל

  .יתן בו שוב את אמונוולא י, יראה בו אשם בתוצאות הבלתי רצויותהבוחרים ציבור 

ניות לא למנהיגים המבצעים מדי שמהופן בו מייחס הציבור אבוחנת את הא עבודה זו

 וייחוסה האשמה שיפוטתהליכי  כי ,הוא הנדון בספרות המחקר מענייןהיבט . פופולארית

ה בין מידת האשמ חיובי קשרכי קיים , ספרות עולההמן  .הפעולל מושפעים מן הציפיות

 "Usualל, הרגיליםהאשמה מיוחסת לחשודים , מרכלו, ממנוהמיוחסת למנהיג לבין הציפיות 

"Suspects, למי שפועל בניגוד  במידה פחותהאך , כאשר הם פועלים בהתאם לציפיות

ביקורת ציבורית אותה עוצמה של מנהיג הפועל בניגוד לציפיות לא ניצב בפני  .לציפיות ממנו

תצפיות אלו , עם זאת .קטנה יותר על תוצאות מעשיו" סאוישלם בכי"ההסתברות כי ו נוקבת

  .ניסויימחקר מערך עתה ב דלא נבדקו ע

פ הנזקים שקשורים "השערת המחקר של עבודה זו הינה כי כל צד פוליטי מואשם ע

המציעה מספר , הפסיכולוגיה של האשמהבנושא השערה זו מבוססת על התיאוריה . אליו

בדרך של בדקו תהליכים של שיפוט אשמה נלצורך כך . להסבר התופעהמנגנונים אפשריים 

 )online(מקוונים באמצעות שליחת שאלונים , סקריםחברת בסיוע  נערךהניסוי  .ניסוי

המחקר בדק את . לרשימת נבדקים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל

כאשר הם מבצעים , די המפה הפוליטיתיגים פוליטיים בשני צהמיוחסת למנהמידת האשמה 

  .מנוגדת למצע מפלגתםמתאימה או מדיניות 

כי מידת הציפיות ממנהיג  מן התוצאות עולה. השערת המחקר  נתמכת על ידי תוצאות הניסוי

תוצאות אלה  .האשמה המיוחסת לו בגין תוצאות הפעולהמידת משפיעה על המבצע מדיניות 

.מוצעים כיוונים למחקר עתידיוכן , בפרק הדיוןנידונות 




