
 תקציר  

המדיניות לצמצום אי תמיכה בכלי ה המשקפים את מידתבגורמים מחקר זה עוסק 

-כלכלי,  תוך התמקדות בשלושה אשכולות של משתנים: האחד, עמדות חברתיות-שיוויון חברתי

אישי -ני, עמדות בנוגע למצב כלכליכלכליות )היתכנות קיפוח מבני ועקרונות צדק חלוקתי(. הש

)תחושת קיפוח יחסי  ותפיסת מוביליות חברתית( ומאפייני רקע של הנבדק )כגון מגדר, הכנסה 

 ורמת דתיות(. 

המבחינים בין שלושה סוגים  , (5991מציע שימוש בטיפולוגיה של האלוט ורמש ) המחקר

ים מבוססי הון ממשלתי; כלים של מכשירי מדיניות בהתאם למידת המעורבות הממשלתית: כל

 ,וכלים מבוססי גורמים חוץ ממשלתיים. הספרות האמפירית שנסקרה /התנהגותמבוססי סמכות

גורמים הבאים: להיות קשורה ל המצביעה על כך שתמיכה בעמדות וכלי מדיניות עשוי

 ;  הסביבה החברתית בה גדל והתחנך הפרט; עמדותהאידאולוגיה השלטת בחברה בה חי הפרט

 , מוצאמגדרדמוגרפיים דוגמת -מאפיינים סוציובנוגע למוביליות חברתית ותחושת קיפוח יחסי ו

 רמת השכלה. ו

בוגרי ותלמידי בית הספר למדיניות  08של  ניסוי"קבוצת "ממצאי המחקר מתבססים על 

תלמידי וחוגי המוסמך באוניברסיטה  15על "קבוצת בקרה" של ו ,ציבורית וממשל ע"ש פדרמן

  . ריתהעב

תמיכה  מתאם דו כיווני בין בעוד שנמצא ממצאי מודלי הרגרסיות מצביעים על התובנות הבאות: 

תמיכה בכלי מדיניות ה ובין אישי, -ועמדות בנוגע למצב כלכלי כלכליות-בעמדות חברתיות

 ,דמוגרפיים-הרי שבחלק מהמאפיינים הסוציוומבוססי התנהגות/סמכות  מבוססי הון ממשלתי

אם משמעותי בינם ובין תמיכה בכלי מדיניות מבוססי הון ממשלתי ומבוססי מת נמצא

  התנהגות/סמכות והיא תפורט להלן:

ובין  "מגדר"ו "שיוך למדיניות ציבורית"בין  המשתנים:  מובהקבעוד שקיים מתאם חיובי ו .5

מידת התמיכה בכלי מדיניות מבוססי הון ממשלתי, הרי שקיים מתאם שלילי וחזק בין 

מידת התמיכה בכלי ובין  ,"מגדר )זכר( *שיוך למדיניות ציבורית" ,ה האינטראקציהמשתנ

 . "תמיכה בהגדלת הקיצבאות לעניים", ממשלתיההון המדיניות מבוסס ה

ובין מידת  "שיוך למדיניות ציבורית"בין המשתנה,  מובהקבעוד שקיים מתאם שלילי ו .5

. "אה לעבודה תוך צמצום הקיצבאותעידוד יצי"התמיכה בכלי המדיניות מבוסס הסמכות, 

מגדר )זכר( *שיוך למדיניות " ,משתנה האינטראקציהבין  מובהקהרי שקיים מתאם חיובי ו



עידוד יציאה לעבודה תוך ", ובין מידת התמיכה בכלי מדיניות מבוססי הסמכות, "ציבורית

 . "מתן הכשרה/הסבה מקצועית למחוסרי עבודה"ו "צמצום הקיצבאות

ההון  ימידת התמיכה בכלי המדיניות מבוסס ובין "הכנסת הפרט"חיובי בין  ם מתאם קיי .3

ובכלי המדיניות מבוסס  "מס הכנסה שלילי"ו "הגדלת הקיצבאות לעניים"הממשלתי הבאים: 

 . "עידוד יציאה לעבודה תוך צמצום הקיצבאות" ,הסמכות

 

 

 

 


