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מחקר זה עוסק בסוגיית תחושות הרווחה הסובייקטיבית בקרב בני  50ומעלה
בישראל .מאגר הנתוני שמחקר זה מתבסס עליו ,הגל הראשו של קוב הנתוני
הישראלי של פרוייקט  SHAREהבינלאומי ,מאפשר בדיקה מעמיקה של הנושא.
בניסיו להבי מה מסביר את תחושות הרווחה הסובייקטיבית ,נבחרו שני
משתני תלויי המשלימי זה את זה – שאלה כללית על שביעות רצו מהחיי
ומדד ה  ,CASP-12המבוסס על ארבעה היבטי שוני של סיפוק צרכי )שליטה,
אוטונומיה ,הנאה ומימוש עצמי( .הממצאי מלמדי שבקרב האוכלוסייה
הבוגרת בישראל ,המשתני התורמי ה לניבוי שביעות הרצו הכללית מהחיי
וה לניבוי תחושות סיפוק הצרכי ה רמת הכנסה ,רמת השכלה ,מצב משפחתי
ודירוג בריאות עצמי .את תחושות סיפוק ומילוי הצרכי נית לנבא ג על ידי גיל
והשתייכות לקבוצת אוכלוסייה על פי מוצא ולאו.

äð÷éæá úéáéè÷ééáåñ äçååøå íééç úåëéà – ò÷ø
במש שני רבות עסקו הוגי מתחומי שוני בשאלה ,חיי טובי מה ה .יש הטועני
שהתשובות לשאלה זו ה רבות ומגוונות וקשורות בהיבטי חומריי ,רגשיי ורוחניי
של חיי האד .נית ג לומר ,שהתשובה לשאלה היא סובייקטיבית לחלוטי ושלכל אד
יש הזכות והיכולת להגדיר א חייו טובי .גישה זו עומדת בבסיס המחקר העוסק בתפיסת
הרווחה הסובייקטיבית של אנשי מבוגרי .על פי גישה זו ,תחושת רווחה סובייקטיבית
היא ההערכה הקוגניטיבית והרגשית של אנשי את חייה .במהל המחקר הנוכחי נבח
מדדי שוני של תחושות ותפיסות רווחה סובייקטיבית של בני  50ומעלה בישראל
_____________
1
2

המכו להגירה ושילוב חברתי ,המרכז האקדמי רופי .
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.
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כפונקציה של מאפייני דמוגרפיי כמו ג של מאפייני בעלי חשיבות ייחודית בחייה
של אוכלוסייה זו.
בעשורי האחרוני גוברת בקרב גרונטולוגי ההכרה שאיכות חיי ובתוכה רווחת
הסובייקטיבית של בני  +50ה רעיונות מורכבי ורבי פני ,הדורשי הבנה מעמיקה
) ;Hyde, Wiggins, Higgs, & Blane, 2003; Diener, Shu, Lucas, & Smith, 1999
 .(Diener, 2000עלייה בתוחלת החיי וברמת החיי גוררת עמה ציפייה לאיכות חיי
לכל אורכ .על כ נראה שדווקא בתקופת הבגרות המאוחרת ,שבה אנשי חווי אובדני
והתמודדויות ע שינויי ,חשוב לחוקרי להכיר לעומק את תחושותיה ואת תפיסותיה
הסובייקטיביות בנוגע לרווחת .זאת כדי להבי כיצד ה מתמודדי ע פרק החיי
שמועד סיומו אינו ידוע ,ולהתוות מדיניות ציבורית מתאימה שתסייע לה לחיות חיי
איכותיי וראויי בחברה צודקת יותר ,המותאמת לכל הגילאי ).(Society for all ages
המונח איכות חיי מתייחס להיבטי אובייקטיבי וסובייקטיביי של הקיו האנושי
) .(Bowling, Banister, Sutton, & Windsor, 2002בעוד שההיבטי האובייקטיבי
מכילי מדדי תלויי נורמות של רווחה )בריאות וטיפול רפואי ,תנאי מגורי ,רמת חיי(,
ההיבטי הסובייקטיביי משקפי חוויה סובייקטיבית של רווחה ) ;Vitterso, 2004
 .(Spiro & Bosse, 2000למושג הרווחה הסובייקטיבית יש היסטוריה ארוכה
בגרונטולוגיה ,והוא אחד המושגי הנחקרי ביותר בתחו זה .יחד ע זאת ,אי הסכמה
בי חוקרי ביחס לטבעו של המושג בשל מחלוקת על גבולותיו התיאורטיי
והקונספטואליי ) Diener, 1984; Spiro & Bosse, 2000; Zautra & Hempel,
 .(1984המחקרי המוקדמי בתחו התבססו על פי רוב על שאלה כללית אחת ,המודדת
תחושות סובייקטיביות של רווחה על ידי מדד קוגניטיבי כללי לבחינת שביעות רצו
מהחיי ) .(Diener, 1984בר ,בשל היותו של מושג הרווחה הסובייקטיבית רבגוני
ומורכב ,החלו חוקרי לעצב את מחקריה כ שיבחנו היבטי שוני שלו ,כגו הערכה
עצמית של בריאות ) & Litwin, 2006; Prager, Walter-Ginzburg, Blumstein
 ,(Modan, 1999מצב רוח )ליטווי ,(2001 ,בדידות ),(Peters & Liefbroer, 1997
אושר ) ,(Fung, Carstensen, & Lang, 2001שביעות רצו מהחיי ) Bowling et al.,
 ,(2002; Litwin, 2001ודיכאו ) .(Blumstein et al., 2004מחקרי אחרי ,שעמדו
על התחומי השוני של רווחה סובייקטיבית ,התבססו על מספר שאלות לכל היבט.
המשות $לכל המחקרי הללו הוא העיסוק בשאלה כיצד חווי מבוגרי וזקני את חייה
על מגוו היבטיה השוני ).(Diener, 1984
א $שבעשורי האחרוני פותחו עוד שיטות הערכה למדידת תחושות רווחה סובייקטיבית
)ראו  Diener, 1994לסקירת המדדי השוני( ,לא נעשה מחקר שיטתי באשר לאיכות
המדדי והקשרי ביניה .בר ,הטענה שהמבני השוני שהוזכרו לעיל אכ מודדי
רעיונות דומי א לא זהי מתוקפת מבחינה מתודולוגית ) Lucas, Diener, & Shu,

תחושות רווחה סובייקטיבית בקרב בני  50ומעלה בישראל

271

 .(1996עוד נמצא שמדדי אלה מצויי במתא בינוני%גבוה ביניה ובעלי מהימנות
ותוק $גבוהי למדי ביחס למבני אחרי במדעי החברה ) & Higgs, Hyde, Wiggins,
.(Blane, 2003; Litwin, 2001
מכיוו שרווחה סובייקטיבית היא מושג התלוי בתפיסות של אנשי ,וכולל באופ
תיאורטי מגוו היבטי – רווחה פסיכולוגית וקוגניטיבית ,נסיבות חומריות ,בריאות
פיסית ,כמו ג עצמאותו ושליטתו של הפרט בחייו ) – (Bowling et al., 2002יבח
המחקר הנוכחי שתי זירות מרכזיות המייצגות את פניו השוני של המושג בקרב
אוכלוסיית בני ה 50%ומעלה בישראל .זירה אחת היא זו של שביעות רצו מהחיי,
המוגדרת כשיפוט קוגניטיבי של האד על חייו ).(Diener, 1984 ; Diener et al., 1999
מדד זה מופיע במחקרי רבי כמדד הכללי ביותר לרווחה סובייקטיבית ,והוא מתייחס
לתפיסתו של הנחקר את חייו בהווה .זירה אחרת היא של מדד  CASP-12המבוסס על
המשגה של איכות החיי כמובחנת מהגורמי המשפיעי עליה .מדד זה ,החדש יחסית,
פ(תח ות(ק $בבריטניה בקרב אוכלוסיית בני  75%65המייצגי את קבוצת בני גיל .הדגש
בגישה זו למדידת איכות החיי אינו על התפקוד עצמו )למשל תפקוד בריאותי ,קוגניטיבי
וכו'( ,אלא על הסיפוק של צרכי אנושיי שוני בארבעה תחומי מרכזיי במהל
החיי המאוחרי .המודל ,המבוסס על מודל הצרכי של מסלאו ,מורכב מארבעה
היבטי )מקב ,האותיות הראשונות בשמו של כל מדד מהווה את הש :(CASP-12
שליטה ) ,(Controlאוטונומיה ) ,(Autonomyהנאה ) (Pleasureומימוש עצמי )Self-
 ,(Realizationהנמדדי בעזרת מספר שאלות אשר יפורטו בפרק השיטה ) Higgs et al.,
 .(2003; Hyde et al., 2003; Wiggins, Higgs, Hyde, & Blane, 2004הרציונל
לבחינה של שני המדדי במחקר הנוכחי – שביעות רצו מהחיי כמדד כללי וCASP-12%
כמובח לזירות ספציפיות – הוא בהיות משלימי זה את זה ומאפשרי מיצוי גדול יותר
והבנה רחבה של עול התוכ הנוגע לרווחה סובייקטיבית בגיל המבוגר.

úéáéè÷ééáåñ äçååø ìò íéòéôùîä íéðééôàî – úåøôñ úøé÷ñ
חוקרי תחושות רווחה סובייקטיבית בעבר עסקו בעיקר בשאלה מי ה האנשי
המאושרי )ראו  – (Diener et al., 1999הנשואי ,העשירי ,הרוחניי או בעלי
מאפייני דמוגרפיי מסוימי .כיו המחקר מתמקד בשאלה מה גור לאנשי להיות
מאושרי ומה ה התהליכי המשפיעי על תחושות הרווחה הסובייקטיבית שלה.
באופ כללי מחקרי מראי ,שמאפייני אישיותיי ,חברתיי ותרבותיי ה המשפיעי
על תחושות הרווחה של אנשי מבוגרי .כ למשל נמצא ,שעשירי חווי רמת רווחה
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סובייקטיבית גבוהה מאלה שאינ עשירי 3,גברי חווי רמת רווחה סובייקטיבית מעט
גבוהה מנשי ,וזו של לבני בארצות הברית גבוהה מזו של שחורי .יש מחלוקת בספרות
בנוגע לגיל .בעוד מחקרי מסוימי מצאו שע העלייה בגיל עולה שביעות הרצו
מהחיי עקב ההסתגלות למצב הגופני והנפשי )ראו למשל ממצאי ממחקרי ברלי אצל
 ,(Baltes & Smith, 2003מצאו מחקרי אחרי ,ששביעות הרצו מהחיי דווקא יורדת
ע הגיל ובעיקר בשל התחושה שבתהלי ההזדקנות מידת סיפוק הצרכי יורדת.
ההשכלה ,רמת החיי ,התעסוקה ,הדת ,תנאי המגורי והמצב המשפחתי משפיעי ג ה
על הרווחה הסובייקטיבית ,וכ ג אירועי החיי ,נגישות נתפסת לתמיכה ,פעילויות
מסוגי שוני וציפיות לעתיד .מלבד זאת ,לתכונות ומבנה אישיות וכ למצב הביולוגי
והגופני )סטטוס בריאותי ותפקודי( יש השפעה חזקה ויציבה לאור זמ על רווחת
הסובייקטיבית של מבוגרי .מחקרי בתחו א $מורי על כ שלמאפייני שוני
ומגווני אלה השפעה דומה על מדדיו השוני של מושג הרווחה הסובייקטיבית
) Diener et al., 1999; Lowenstein, 2007; Keciour, d'Epinay, Spini, & Bickel,
2004; Lapierre, Bouffard, & Bastin, 1997; McNeil, Stones, & Kozma,
;1986; Nilsson, Masud Rana, & Kabir, 2006; Sokolovsky, & Vesperi, 1991
Diener, 1984; Wiggins et al., 2004; Landau, & Litwin, 2001; Strawbridge,
.(Wallhagen, & Cohen, 2002

א כ ,הספרות הגרונטולוגית מתארת את הרווחה הסובייקטיבית כמושג דינמי שמקבל
פני שונות בקרב קבוצות בעלות שייכות חברתית ותרבותית שונה ) ;Hyde et al., 2003
 .(Sokolovsky & Vesperi, 1991כ למשל נמצא ,שמבוגרי החיי בגפ )אלמני,
גרושי ,רווקי( ,ובעיקר אלה ללא ילדי ,מדווחי על רווחה סובייקטיבית נמוכה יותר
בהשוואה לאלה הנשואי או החיי ע ב זוג .זאת משו שנוכחותו של ב זוג ותמיכת
של ילדי בוגרי ממלאות צרכי בסיסיי ומספקות משאבי המאפשרי שימורו של
סגנו חיי בריא וחיוני ).(Wenger, 1997
בהקשר הישראלי ידוע שהאוכלוסייה הטרוגנית מאוד מבחינה אתנית .מעבר לערבי
ילידי ישראל ,הגיעו היהודי החיי בישראל כיו ,ובייחוד בני ה 75%ומעלה ,מ70%
ארצות ויותר ,וה דוברי מעל למאה שפות ילידיות שונות .רוב הזקני היהודי
הוותיקי היגרו מאירופה )"אשכנזי"( לפני הקמת המדינה ב 1948%או מיד לאחר מכ.
אחרי היגרו בעיקר בשנות החמישי מארצות אסיה ואפריקה )"מזרחיי"( ,ומיעוט
נולדו באזור פלסטינה אשר הפ ברבות הימי למדינת ישראל .קבוצה אחרת של מהגרי
מבוגרי )רוב יהודי( הגיעה ע גל העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות ה90%
_____________
3

א כי נמצא שהרווחה הסובייקטיבית מושפעת יותר מ ההכנסה היחסית מאשר מזו האבסולוטית ) & Helliwell,
.(Putnam 2004
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כעולי חדשי .קבוצה זו שונה מקבוצות המוצא והלאו האחרות בכ שחוותה אירוע
משנה חיי – הגירה – בתקופת חייה המאוחרי )לסקירה מקיפה על מצב העולי ראו
מאמרה של אמית בחוברת זו( .שלא כמו מהגרי צעירי ,מהגרי מבוגרי חווי סכנה
כפולה ,משו שעליה להתמודד ה ע האובדני והשינויי המלווי את שלבי החיי
המאוחרי וה ע ההשלכות החברתיות של התמקמות והתארגנות באר ,חדשה לאחר
הגירה .בשל הגיוו האתני הקיי בישראל ,למבוגרי החיי בה יש מטע תרבותי
והיסטורי ,דפוסי משפחתיי ומסלולי חיי מגווני )Litwin, 2006; Walter-
 (Ginzburg, Blumstein, Chetrit, & Modan, 2002אשר עשויי להשפיע באופני
שוני על תפיסותיה ביחס לרווחת.
מחקר זה מתמקד במספר מאפייני מרכזיי שעשויי להשפיע על תחושות רווחה
סובייקטיבית בקרב אוכלוסיית בני  +50בישראל .באופ ספציפי ,בחלק התיאורי התמקדנו
במשתני גיל ,מגדר ,הכנסה והשתייכות לקבוצת מוצא כמשתני מסבירי ,ובניתוח
הרב%משתני הוספנו ג משתני כגו רמת השכלה ,מצב משפחתי ,ותפיסת בריאות
עצמית ,הידועי במדעי החברה כמשפיעי על מגמות של אי%שוויו .מטרת המחקר
לבחו כיצד משפיעי משתני אלה על תחושות כלליות של שביעות רצו מהחיי ועל
תחושות ספציפיות של מילוי וסיפוק צרכי בארבעה תחומי שוני :שליטה ,אוטונומיה,
הנאה ומימוש עצמי .לאור הסקירה התיאורטית והאמפירית אלה ה השערות המחקר:
.1

אוכלוסיית המחקר הנוכחי כוללת טווח גילאי רחב של בני הגיל המבוגר )ראו לוח
 .(2לפיכ נצפה שע העלייה בגיל ,תחול ירידה בתחושה הכללית של שביעות
הרצו מהחיי וא $בתפיסת סיפוק הצרכי.

.2

לאור ממצאי מחקרי קודמי המוצגי בסקירה התיאורטית נצפה שלמצב הכלכלי
תהיה השפעה חיובית על רווחת הסובייקטיבית של הנחקרי ,כ שרמת שביעות
הרצו מהחיי ותחושת סיפוק הצרכי של בעלי ההכנסות הגבוהות יהיו גבוהות
יותר מאלה של בעלי ההכנסות הנמוכות.

.3

לאור הממצא שנשואי נוטי לדווח על רווחה סובייקטיבית גבוהה יותר מלא
נשואי ,נצפה ששביעות הרצו הכללית מהחיי ותחושות סיפוק הצרכי יהיו
גבוהות בקרב נשואי לעומת אלה שאינ נשואי .כמו כ נצפה שגברי יבטאו
תחושות שביעות רצו וסיפוק צרכי גבוהות מאלה שיבטאו נשי .לאור זאת ,נשער
שהאינטראקציה בי מגדר למצב משפחתי תצביע על כ שרמת הרווחה
הסובייקטיבית של גברי נשואי תהיה גבוהה מזו של נשי נשואות ושל גברי
ונשי שאינ נשואי.

.4

נצפה לקשר בי השתייכות לקבוצות אוכלוסייה על פי מוצא ולאו לבי רמת
שביעות הרצו מהחיי ורמת סיפוק הצרכי של הנחקרי ,כ שבהשוואה ליהודי
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ותיקי תהיה רמת הרווחה הסובייקטיבית של ערבי ומהגרי מברית המועצות
לשעבר נמוכה יותר.
.5

נשער שלרמת השכלה תהיה השפעה חיובית על רווחת הסובייקטיבית של
הנחקרי .במלי אחרות ,נצפה שבהשוואה לבעלי השכלה גבוהה יהיו בעלי השכלה
נמוכה פחות שבעי רצו ומסופקי מחייה.

.6

נשער שככל שתפיסת הבריאות העצמית גבוהה יותר ,כ שביעות הרצו מהחיי
ותחושת סיפוק הצרכי גבוהות יותר בקרב אוכלוסיית בני  50ומעלה בישראל.

ø÷çîä úèéù
המחקר הנוכחי מבוסס על ניתוח הגל הראשו של קוב ,הנתוני הישראלי של פרוייקט
 SHAREהבינלאומי .מידע מפורט על קוב ,הנתוני ,אופ הדגימה ומאפייני הנחקרי
נמסר במקו אחר בפרסו זה .באופ ספציפי ,מכיוו שהמשתני התלויי נמדדו
באמצעות שאלו למילוי עצמי בלבד ) ,(Drop offכל ניתוח הנתוני בפרק הנוכחי מבוסס
על שאלו זה שאותו מילאו רק חלק מהנחקרי המייצגי את משקי הבית שנדגמו למחקר
).(N=1533

íéðúùîä
במחקר הנוכחי נבחרו משתני המודדי רווחה סובייקטיבית כמו ג משתני סוציו%
דמוגרפיי העשויי להסביר תופעה זו בגיל המבוגר )ראו לוח  2המציג את רשימת
המשתני ,הגדרותיה ואומדני סטטיסטיי המתארי את התפלגות(.

ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ˙˘Ó‰
˘· ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈנמדדה על פי השאלה "באיזו מידה את/ה מרוצה מחיי באופ
כללי?" .סול התשובות נע בי ) 1מרוצה מאוד( ל) 4%מאוד לא מרוצה( .לש נוחות בעת
פירוש הממצאי נעשה היפו בסול התשובות כ שציו  4מעיד על כ שהנחקר מרוצה
מאוד ואילו ציו  1מעיד על כ שאינו מרוצה כלל .מדד  CASP-12נמדד על פי ממוצע
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הציוני של ארבעת ההיבטי של מילוי הצרכי ,כאשר  1הוא הציו הממוצע הנמו
ביותר ו 4%הציו הממוצע הגבוה ביותר .נחקרי שענו על פחות משמונה פריטי הושמטו
מהניתוח .במדד  CASP-19המקורי ) (Higgs et al., 2003נבדק כל אחד מהיבטי סיפוק
הצרכי דר חמש שאלות )פרט להיבט השליטה הכולל ארבע שאלות בלבד( .מכיוו
שבגרסת  CASP-12יש שלוש שאלות בלבד לכל היבט ,חישבנו ציוני מהימנות כעקיבות
פנימית ) αשל קרונבא ( וערכנו ניתוח גורמי כפי שמוצג בלוח  .1מהלוח עולה שיש
מהימנות סבירה בתו מדדי ה) CASP-12%פרט למדד האוטונומיה (4וביניה ).(α =0.69
לוח 1

CASP-12-‰ „„ÓÏ ˙ÂÓÈ‰Ó

˙ÂÓÈ‰Ó
Control
Autonomy
Self-Realization
Pleasure
CASP-12

0.674
0.265
0.805
0.769
0.690

לוח  2מציג את אופני המדידה השוני של מדד ה ‰ËÈÏ˘ :CASP-12%נמדדה על פי
השאלות האלה) :א( הגיל שלי מונע ממני לעשות את הדברי שהייתי רוצה לעשות;
)ב( אני מרגיש שמה שקורה לי אינו בשליטתי; )ג( אני מרגיש מחו ,לענייני‰ÈÓÂÂËÂ‡ .
נמדדה על פי השאלות האלה) :א( אני יכול לעשות את הדברי שאני רוצה לעשות;
)ב( האחריות המשפחתית מונעת ממני לעשות את הדברי שהייתי רוצה לעשות;
)ג( מחסור בכס $מונע ממני לעשות את הדברי שהייתי רוצה לעשות ‰‡‰ .נמדדה על פי
השאלות האלה) :א( אני מצפה לכל יו מחדש; )ב( אני מרגיש שיש משמעות לחיי;
)ג( בס הכול אני מתבונ לאחור על חיי מתו תחושה של אושר ÈÓˆÚ ˘ÂÓÈÓ .נמדד על
פי השאלות האלה) :א( בימי אלה אני מרגיש מלא אנרגיה; )ב( אני מרגיש שהחיי מלאי
הזדמנויות; )ג( אני מרגיש שהעתיד צופ לי דברי טובי .סול התשובות לשאלות אלה
נע בי ) 1לעתי קרובות( ל) 4%א $פע( .כדי לשמור על קוהרנטיות בכיווני התשובה ,כ
שציו  1יורה על חיסרו בכל אחד מההיבטי וציו  4יורה על קיומ ,נעשה היפו
תשובות לשאלות2 :א3 ,א%ג4 ,א%ג.
_____________
4

כפי שעולה מלוח  1המהימנות במדד האוטונומיה נמוכה ביותר .ייתכ שהסיבה לכ נגזרת מהבדלי תרבותיי,
שכ מדד זה פותח בבריטניה ולא הותא באופ ספציפי לישראל .עוד סיבה אפשרית נוגעת לכ שהמדד מבוסס על
שלוש שאלות בלבד במקו על חמש שאלות במקור.
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2 לוח

(ÌÈÊÂÁ‡Â ÌÈÚˆÂÓÓ) ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÂ ˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰ÁÂÂ¯
‰ÏÚÓÂ 50 È · ÌÈÏ‡¯˘È ·¯˜·
(N =1533) drop off-‰ ÔÂÏ‡˘ ÍÂ˙Ó
ÌÈÊÂÁ‡ / (˙"Ò) ÚˆÂÓÓ

N

3.1%
16.6%
55.7%
24.6%
2.89
2.73
2.71
3.18
2.93


45
241
810
357






(0.54)
(0.78)
(0.65)
(0.80)
(0.77)

42.0%
30.7%
18.8%
8.5%
46.1%
53.9%
38.9%
18.4%
42.6%
11.2%
77.6%
11.2%

1533
644
470
289
130
1533
707
826
1533
597
283
654
1533
172
1190
172

‰˙˘Ó‰ Ì˘

˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰ÁÂÂ¯ ÈÈÈÙ‡Ó
ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘
 מאוד לא שבע רצו.1
 מעט לא שבע רצו.2
 מעט שבע רצו.3
 מאוד שבע רצו.4
CASP-12 „„Ó
Control
Autonomy
Pleasure
Self Realization

ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„-ÂÈˆÂÒ ÌÈÈÈÙ‡Ó
ÏÈ‚
5950
6960
7970
80+
¯„‚Ó
 = זכר1
 = נקבה0

‰ÒÎ‰
(40% נמוכה )עד
(60%41) בינונית
( ומעלה61%) גבוהה

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜
&ערבי
&יהודי& ותיקי
עולי& חדשי& מבריה"מ לשעבר

תחושות רווחה סובייקטיבית בקרב בני  50ומעלה בישראל
‰ÏÎ˘‰
נמוכה
בינונית )בגרות ,פרופסיונלית(
גבוהה

È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ
 = 1נשוי
 = 0לא נשוי

„ÈÓˆÚ ˙Â‡È¯· ‚Â¯È

2153
749
394
389
1533
1197
336
791
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48.9%
25.7%
25.4%
78.1%
21.9%
3.53

)(1.06

ÌÈÈÂÏ˙-È˙Ï·‰ ÌÈ˙˘Ó‰
 :ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„-ÂÈˆÂÒ ÌÈ˙˘Óגיל נמדד בשני .לוח  2מתאר קבוצות גיל על פי החלוקה
לעשירוני גיל ,7970 ,6960 ,5950 :ו  .+80אבל בניתוח הרבמשתני הוכנס משתנה גיל
רצי – ¯„‚Ó .#גברי קיבלו ער 1 %ונשי ער – ‰ÒÎ‰ .0 %לוח  2מורה על חלוקה לשלוש
קטגוריות של בעלי הכנסה לנפש ממגוו' מקורות לרבות הכנסה מעבודה :בעלי הכנסה
נמוכה עד  40אחוז מכלל התפלגות בעלי ההכנסות במדג; בעלי הכנסה בינונית 6041
אחוז מכלל התפלגות בעלי ההכנסות במדג; בעלי הכנסה גבוהה  61אחוז ויותר מכלל
התפלגות בעלי ההכנסות במדג .בניתוח הרבמשתני הוכנס משתנה ההכנסה כרצי#
)באלפי יורו( ע תיקו' לוגריתמי להתפלגותו ) – ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ .(Logהמדג נחלק
לשלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות :ערבי ,יהודי ותיקי ועולי חדשי מברית
המועצות לשעבר שהגיעו לאחר  – ‰ÏÎ˘‰ .1989נמדדה על פי שלוש קטגוריות :נמוכה
)יסודית ותיכו' ללא בגרות( ,בינונית )תיכו' ע בגרות ועל תיכו' לא אקדמי/פרופסיונלי(
וגבוהה )אקדמית( – È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ .נעשתה הבחנה בי' נשואי שקיבלו ער 1 %לבי' היתר
שקיבלו ער – ˙Â‡È¯· Ï˘ ÈÓˆÚ ‚Â¯È„ .0 %נמדד על פי השאלה "באופ' כללי ,כיצד תתאר
את מידת בריאות "?%סול התשובות נע בי' ) 1גרועה מאוד( ל) 5טובה מאוד(.

íéàöîî
תרשימי  1ו 2מציגי התפלגות של שביעות רצו' מהחיי ושל מדד  CASP-12על פי
חלוקה לקבוצות גיל ,מגדר ,הכנסה ואוכלוסייה .תרשי  1מלמד שע העלייה בגיל חלה
ירידה בשביעות הרצו' מהחיי .ההתפלגות המגדרית ביחס לשביעות רצו' מהחיי מורה
שאי' הבדל גדול בי' המיני .התרשי מלמד עוד ששביעות הרצו' מהחיי של הנהני
מהכנסות גבוהות גדולה מזו של בעלי ההכנסות הנמוכות יותר; מעניי' לציי' ששביעות
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רצונ של בעלי ההכנסות הבינוניות נמוכה מזו של בעלי ההכנסות הנמוכות .באשר
לקבוצות האוכלוסייה ,אצל הערבי נמצאה שביעות הרצו' הגבוהה ביותר מחייה,
היהודי הוותיקי היו באמצע ,ואצל העולי החדשי נמצאה שביעות הרצו' הנמוכה
ביותר.
תרשים :1

שביעות רצון מהחיים
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
יהודים
ותיקים

עולים
חדשים
קבוצות אוכלוסיה

ערבים

מעל 61%

41-60%
הכנסה

עד 40%

גברים

נשים
מגדר

80+

60-69

70-79

50-59

גיל

קבוצות גיל ;F=2.243, p< .1 :מגדר ;T=1.522, (ns) :הכנסה ;F=14.777, p< .001 :קבוצות אוכלוסייה:
.F=8.384, p< .001

תרשי  2מציג את הציוני על מדד ה .CASP-12התרשי מלמד שכמו במדד שביעות
הרצו' מהחיי ג כא' מתגלה מתא שלילי ע גיל .מלבד זאת ,ג כא' נראה שההבדל
בי' המיני אינו מובהק .באשר להתפלגות ההכנסות ,נראה שאי' הבדל משמעותי בי'
בעלי ההכנסות הנמוכות לבינוניות ביחס לתחושות סיפוק צורכיה בגילאי  50ומעלה,
אבל לבעלי ההכנסות הגבוהות ,לעומת ,יש תחושות סיפוק צרכי גבוהות יותר.
בהשוואה לתחושות הכלליות של שביעות רצו' מהחיי של קבוצות האוכלוסייה השונות
המוצגות בתרשי  ,1תרשי  2מלמד שתחושת סיפוק הצרכי אצל הערבי היא הנמוכה
ביותר ,אצל העולי החדשי היא מעט גבוהה יותר ,ואצל היהודי הוותיקי היא הגבוהה
ביותר.
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תרשים :2

CASP
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
יהודים
ותיקים

עולים
חדשים

ערבים

מעל 61%

קבוצות אוכלוסיה

60-41%
הכנסה

עד 40%

גברים

נשים
מגדר

80+

69-60

79-70

59-50

גיל

קבוצות גיל ;F=17.297, p< .001 :מגדר ;T=0.690, (ns) :הכנסה ;F=35.798, p< .001 :קבוצות אוכלוסיה:
.F=112.186, p< .001

ניתוח רבמשתני שימש אותנו לניבוי רמת הרווחה הסובייקטיבית של ישראלי בני 50
ומעלה ה' מבחינת סיפוק צורכיה וה' מבחינת שביעות רצונ הכללית מחייה .רמת
הרווחה הסובייקטיבית נבחנה כפונקציה של מאפייני סוציודמוגרפיי של המייצגי את
משקי הבית במדג .לש ביצוע הניתוחי הסטטיסטיי השתמשנו בטכניקות של רגרסיה
ליניארית מרובה .תוצאות הניתוחי מוצגות בלוחות  3ו.4

˘·ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ
מהמודל המוצג בלוח  3המנבא שביעות רצו' מהחיי עולה שגיל ,מגדר והשתייכות
לקבוצת אוכלוסייה אינ משפיעי על מדד תוצאה זה ,כשנבחני יתר המשתני במודל.
נראה שבהתא להשערת המחקר השנייה ,בעלי ההכנסות הגבוהות חשי באופ' כללי
שביעות רצו' גבוהה יותר מהחיי מאשר בעלי הכנסות נמוכות .כמו כ' נמצא קשר בי'
מצב משפחתי לבי' שביעות רצו' מהחיי בהתא להשערה  .3נראה ששביעות הרצו'
מהחיי גבוהה אצל נשואי לעומת אלה שאינ נשואי ,בהתא לנכתב בספרות .אבל
באינטראקציה ע מגדר לא נמצאה השפעה שונה של המצב המשפחתי על שביעות רצונ
של גברי ונשי מהחיי .באשר לרמת ההשכלה ,נראה ששביעות רצונ מהחיי של
הפחות משכילי נמוכה מזו של בעלי ההשכלה הגבוהה בהתא להשערה  ,5א %אי'
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הבדל בי' בעלי ההשכלה הבינונית )תיכו' ע בגרות או השכלה על תיכונית שאינה
אקדמית( לבי' בעלי ההשכלה הגבוהה ברמת שביעות רצונ מהחיי בגיל  50ומעלה.
המשתנה המשפיע ביותר על שביעות הרצו' מהחיי הוא דירוג עצמי של בריאות.
בהתאמה ע הספרות הרלוונטית וע השערת המחקר האחרונה ,נראה שלדירוג עצמי של
בריאות יש השפעה חיובית על שביעות הרצו' מהחיי ,כ %שא שאר המאפייני שווי,
נראה שככל שהבריאות מדורגת כטובה יותר ,כ %שביעות הרצו' מהחיי גבוהה יותר.
לוח 3

¯‚¯(Ô˜˙ ˙ÂÚË) ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ÈÂ·ÈÏ ‰·Â¯Ó ‰ÈÒ
ÌÈ˙˘Ó
קבוע
גיל
מגדר
הכנסה לנפש )(Log
)(1
ערבי'
)(1
עולי' חדשי'
)(2
מצב משפחתי
מצב משפחתי * מגדר
)(3
השכלה נמוכה
)(3
השכלה בינונית
דירוג בריאות עצמי
R2

*** 1.711
0.004
0.031
** 0.061
0.155
0.079
** 0.210
0.045
** 0.178
0.059
*** 0.230
0.172

B
)(0.267
)(0.003
)(0.129
)(0.028
)(0.102
)(0.093
)(0.081
)(0.142
)(0.070
)(0.073
)(0.028

BETA
0.057
0.022
0.090
0.060
0.035
0.121
0.031
0.123
0.037
0.337

 .1קבוצת השוואה = יהודי ותיקי
 = 1 .2נשוי
 .3קבוצת השוואה = השכלה גבוהה
* p < 0. 10
** p < 0.05
***p < 0.01

CASP-12
מלוח  ,4המתאר את מקדמי הרגרסיה המרובה לניבוי מדד מידת סיפוק הצרכי )(CASP-12
בקרב בני  50ומעלה ,נית ללמוד שבהתא להשערה הראשונה ,לגיל השפעה שלילית על
תחושת סיפוק הצרכי באוכלוסייה זו בישראל .כ נראה שע העלייה בגיל ,חלה ירידה
בתחושת סיפוק הצרכי בפיקוח על המשתני האחרי במודל .באשר להשפעת המצב
הכלכלי על מידת סיפוק הצרכי נראה שבהתא להשערת המחקר השנייה ,ככל שהמצב
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הכלכלי טוב יותר ,כ תחושת סיפוק הצרכי האנושיי בתחומי השוני גוברת .מלבד
זאת ,נראה שההשתייכות לקבוצות אוכלוסייה שונות היא גור בעל השפעה חזקה על
תחושת סיפוק הצרכי בקרב בני  50ומעלה בישראל )על פי השוואת מקדמי ה",(Beta
בהתא להשערת המחקר הרביעית .כ  ,למשל ,לערבי אזרחי ישראל תחושת סיפוק
צרכי פחותה בהשוואה ליהודי ותיקי .בנוס #לכ  ,ג להיותו של הנחקר עולה חדש
מברית המועצות לשעבר השפעה שלילית על תחושת סיפוק צרכיו.
לוח 4

¯‚¯(Ô˜˙ ˙ÂÚË) CASP-12 „„Ó ÈÂ·ÈÏ ‰·Â¯Ó ‰ÈÒ
ÌÈ˙˘Ó
קבוע
גיל
מגדר
הכנסה לנפש )(Log
)(1
ערבי%
)(1
עולי %חדשי%
)(2
מצב משפחתי
מצב משפחתי * מגדר
)(3
השכלה נמוכה
)(3
השכלה בינונית
דירוג בריאות עצמי
R2

B
*** 2.388
* 0.003
0.008
** 0.037
*** 0.622
*** 0.362
*** 0.181
0.040
* 0.084
0.066
*** 0.192
0.341

)(0.175
)(0.002
)(0.087
)(0.018
)(0.069
)(0.062
)(0.054
)(0.096
)(0.046
)(0.049
)(0.019

BETA
0.057
0.008
0.073
0.308
0.208
0.135
0.037
0.076
0.053
0.367

 .1קבוצת השוואה = יהודי ותיקי
 = 1 .2נשוי
 .3קבוצת השוואה = השכלה גבוהה
* p < 0.10
** p < 0.05
***p < 0.01

כמו במודל המנבא תחושת שביעות רצו כללית מהחיי ,לא נמצא קשר בי מגדר לבי
התופעות הנחקרות ג במודל המנבא תחושות מילוי וסיפוק צרכי ,א כ נמצא קשר בי
המצב המשפחתי לתחושות רווחה סובייקטיביות אלו .בהתא להשערת המחקר נמצא
שהנשואי חשי שצורכיה באי על סיפוק יותר מ הלא נשואי ,א אי הבדל בי
גברי לנשי באשר להשפעת המצב המשפחתי על תחושות רווחה אלה .בנוגע לרמת
ההשכלה ,נראה שבמודל המנבא סיפוק צרכי ,כמו במודל המנבא שביעות רצו מהחיי,
לרמת ההשכלה יש השפעה חיובית על תחושת סיפוק הצרכי .כלומר :בהתא להשערת
המחקר החמישית ,אנשי פחות משכילי נוטי לחוש פחות סיפוק לעומת בעלי השכלה
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גבוהה .לבסו ,כמו במודל המנבא שביעות רצו מהחיי ,ג במודל המנבא תחושות
סיפוק צרכי נמצא שהמשתנה דירוג עצמי של בריאות הוא המשפיע ביותר מבי כלל
המשתני .בהתא להשערת המחקר השישית והאחרונה ,נמצא שככל שרמת הבריאות
מדורגת כגבוהה יותר ,כ ג תחושת סיפוק הצרכי גבוהה יותר ורווחת הסובייקטיבית
של הנחקרי עולה .ממצא זה הול את המתואר בספרות הנוגעת לתחושות רווחה
סובייקטיבית בחיי המאוחרי.

ïåéã
במחקר זה דנו בסוגיית תחושת הרווחה הסובייקטיבית בקרב בני  50ומעלה בישראל,
סוגייה שלא נידונה עד כה בהרחבה .מאגר הנתוני שעליו התבסס מחקר זה ,הגל הראשו
של קוב! הנתוני הישראלי של פרוייקט  SHAREהבינלאומי ,מאפשר בדיקה מעמיקה
של הנושא .בניסיו להבי מה מסביר את תחושות הרווחה הסובייקטיבית של האוכלוסייה
המבוגרת בישראל נבחרו שני משתני תלויי המשלימי זה את זה – שאלה כללית על
שביעות רצו ומדד ה CASP-12#המבוסס על ארבעה היבטי שוני של סיפוק צרכי
)שליטה ,אוטונומיה ,הנאה ומימוש עצמי( .כדי להבי את הגורמי המשפיעי על
תחושות שביעות הרצו מהחיי וסיפוק הצרכי נבחנו מספר משתני סוציו#דמוגרפיי
ומשתנה המצביע על תפיסת הבריאות של הנשאלי ,שנמצאו בעלי השפעה במחקרי
קודמי שנעשו בעול .באופ כללי הממצאי מלמדי שבקרב האוכלוסייה הבוגרת
בישראל ,בהתא לרוב השערות המחקר ,המשתני התורמי ה לניבוי שביעות הרצו
הכללית מהחיי וה לניבוי תחושת סיפוק הצרכי ה רמת הכנסה ,רמת השכלה ,מצב
משפחתי ודירוג בריאות עצמי .מלבד זאת ,תחושות סיפוק ומילוי הצרכי בגיל המבוגר
בישראל מנובאות ג על ידי גיל והשתייכות לקבוצת אוכלוסייה על פי מוצא ולאו.
ניתוח ממצאי המחקר מלמד שהשערת המחקר הראשונה נתמכת באופ חלקי .מהניתוח
התיאורי עולה שלגיל יש השפעה על שני מדדי הרווחה הסובייקטיבית בקרב אוכלוסיית
בני החמישי ומעלה בישראל .א בניגוד למשוער ,הניתוח הרב#משתני מלמד שלגיל אי
השפעה על שביעות הרצו מהחיי מעבר לגורמי האחרי המסבירי תחושה כללית זו.
באשר לתחושת סיפוק הצרכי ,לעומת זאת ,נראה שהיא נוטה לרדת ע העלייה בגיל ,ג
כאשר מפקחי על שאר הגורמי .יחד ע זאת ,מדד ה Beta#במודל סיפוק הצרכי מורה
שלגיל ההשפעה המובהקת הקטנה ביותר בי המשתני המשפיעי על תחושות אלה
באופ מובהק סטטיסטית .ממצאי אלה מלמדי שלא הגיל עצמו משפיע על תחושות
רווחה סובייקטיבית בקרב בני  50ומעלה בישראל ,אלא התנאי המלווי את תקופת
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החיי המאוחרת .את תנאי החיי המלווי את הגיל נית לשפר ,כמוב  ,על ידי התאמת
מדיניות חברתית הולמת.
בדומה לממצאי מחקרי קודמי ,השערת המחקר השנייה הגורסת שלרמת ההכנסה תהיה
השפעה חיובית על תחושות הרווחה הסובייקטיבית מקבלת תמיכה במחקר הנוכחי .כ
נראה שבקרב אוכלוסיית בני החמישי ומעלה בישראל ,בעלי הכנסה גבוהה יותר חווי
סיפוק גדול יותר ומרוצי מחייה יותר מבעלי הכנסות נמוכות ובינוניות .אול ממדד
ה Beta#בשני המודלי עולה ,שלהכנסה השפעה חלשה למדי על תחושות רווחה
סובייקטיבית ביחס למשתני האחרי .יתרה מזאת ,מבחינת השפעת רמת ההכנסה על כל
אחד מההיבטי של  CASP-12בנפרד עולה ,שלמשתנה זה יש השפעה בעיקר על תחושות
הנאה בזיקנה ,המלמדות על שאיפה לחיי נוחי ועל ציפייה לכל יו מחדש.
השערת המחקר השלישית נתמכת באופ חלקי בידי ממצאי המחקר הנוכחי .מהניתוח
התיאורי עולה שבניגוד למצופה יש הבדל קט א לא מובהק בי גברי לנשי ברמת
שביעות הרצו ותחושת סיפוק הצרכי .ג הניתוח#הרב משתני מורה כי השפעת המגדר
אינה מובהקת .יחד ע זאת ,בהתא למשוער ,נמצא שלמצב המשפחתי השפעה מובהקת
על תחושת רווחה סובייקטיבית .כ ,ה המודל המנבא תחושת שביעות רצו כללית
מהחיי וה המודל המנבא תחושות מילוי וסיפוק צרכי מלמדי ,שהנשואי חשי
שבעי רצו מחייה ושצורכיה באי על סיפוק יותר מהלא נשואי .ואול גור
האינטראקציה נמצא לא מובהק בניגוד למצופה ,כ שלא נמצאו הבדלי בי גברי
לנשי ביחס להשפעת המצב המשפחתי על תחושות רווחה אלה.
בהתאמה ע הנכתב בספרות העוסקת בזוגיות בזיקנה ,ממצאי המחקר מלמדי שלקיומו

של ב זוג יש השפעה מכרעת על תחושות רווחה סובייקטיביות בגיל המבוגר ) Carr,
 .(2004; De Jong Gierveld, 2002, 2004על פי רוב ,ב הזוג נתפס כמספק

האופטימלי ולטווח ארו של רגשות ותמיכה אינסטרומנטלית .זאת בשל רמת הקרבה
והמחויבות שבקשר הזוגי ומשו שיש אינטרסי וערכי משותפי ע ב הזוג ,המחזקי
סוג כזה של תמיכה ) .(Dykstra, 1993לפיכ ,נראה שבחינת היחסי הזוגיי בזיקנה
ובכלל זוגיות שנייה – תופעה ההולכת ומתרחבת לאור אובדני ושינויי בגיל המבוגר
) – (Conney & Dunne, 2001; Carr, 200חשובה להבנת חייה ורווחתה של
אוכלוסייה זו.
השערת המחקר הרביעית ג היא מקבלת תימוכי חלקיי במחקר זה .ממצא מעניי עולה
מההשוואה בי קבוצות המוצא על פני שני המשתני התלויי המספקי שתי
פרספקטיבות לבחינת הסיפוק של אנשי מחייה .א שנראה שהערבי שבעי רצו
מחייה יותר מהיהודי הוותיקי והעולי החדשי ,הרי תחושות סיפוק ומילוי הצרכי
שלה ה הנמוכות ביותר על פי הניתוח התיאורי .בהתא להשערת המחקר הרביעית,
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הממצא התיאורי ביחס לתחושות סיפוק הצרכי נותר על כנו ,ג כאשר מפקחי בניתוח
הרב#משתני על גורמי סוציו#דמוגרפיי אחרי המשפיעי על תחושות אלה .כ אנו
למדי מהמודל ,שג לאחר פיקוח על יתר המשתני ,ערבי ועולי חדשי חווי
תחושת סיפוק פחותה בנוגע למילוי צורכיה בגיל המבוגר בהשוואה ליהודי ותיקי.
לעומת זאת ,הניתוח הרב משתני לניבוי שביעות רצו מהחיי מראה ,שבניגוד למצופה,
השפעות ההשתייכות לקבוצת האוכלוסייה הערבית או לקבוצת העולי החדשי לעומת
זו היהודית הוותיקה נעלמות כשמפקחי על שאר הגורמי .ייתכ שממצא זה מורה על
פער תרבותי במענה לשאלות סובייקטיביות מסוג זה .כלומר :כשמתייחסי למושג
הרווחה הסובייקטיבית לא כאל שאלה המבוססת על שיפוט כללי קוגניטיבי – הנובע אולי
מרצייה חברתית או מתפיסת עול הנגזרת מהשלמה ע המצב הקיי – אלא כאל שאלות
העוסקות בסיפוק צרכי אנושיי ,מתגלה תמונת אי#השוויו החברתי בנוגע למילוי
צורכיה של המגזרי המוחלשי באוכלוסיית בני ה 50#ומעלה בישראל )ראו ממצאי
דומי בפערי תשובות ביחס למצב הבריאות במאמרו של שמואלי בחוברת זה( .מחקרי
רבי נכתבו על אי#השוויו השורר בי קבוצות מוצא ולאו שונות בישראל מההיבטי
של רמת החיי ותנאי החיי )ראו למשל לוי #אפשטיי וסמיונוב בחוברת זו( ושאר
ההיבטי המשפיעי ,בי היתר ,על הרווחה .ממצא זה מצטר לספרות הישראלית
הנוגעת לאי שוויו ומלמד ,שהשפעתו על רווחת של בני הגיל המבוגר ,בעיקר בנוגע
למילוי וסיפוק צורכיה ,שרירה וקיימת .נית לשפר מצב זה על ידי מדיניות היוצרת מבנה
הזדמנויות שוויוני יותר ה בגיל המבוגר וה בגילאי צעירי יותר ,אשר השפעת לטווח
ארו ניכרת בתקופת הזיקנה.
מהממצאי עולה שלרמת ההשכלה השפעה חיובית על תחושת הרווחה הסובייקטיבית,
כפי שהיא באה לידי ביטוי בשני המשתני התלויי ,בהתא להשערה החמישית .כלומר:
אנשי פחות משכילי נוטי לחוש פחות שבעי רצו מהחיי ושצורכיה פחות מסופקי
בהשוואה לבעלי השכלה גבוהה .ממצא זה מלמד שלהו האנושי חשיבות רבה בהשפעתו
על רווחתה של אוכלוסיית הגיל המבוגר .כ ,למשל ,היכולת לעסוק בפעילויות פנאי
מגוונות שמסבות תחושות סיפוק ורווחה ואינ דורשות מאמ! גופני )כגו קריאה ,כתיבה,
האזנה למוסיקה וכדומה( קשורה על פי רוב לרמת ההשכלה של האד.
ממצאי המחקר הנוכחי מלמדי שהמשתנה המשפיע ביותר על שביעות הרצו מהחיי
ותחושות סיפוק הצרכי של בני חמישי ומעלה בישראל הוא דירוג עצמי של בריאות.
בהתאמה ע הספרות הרלוונטית וע השערת המחקר השישית נראה שלדירוג עצמי של
בריאות יש השפעה חיובית על שביעות הרצו והסיפוק מהחיי ,כ שבהינת שוויו
בשאר המאפייני ,למצב הבריאות הסובייקטיבי קשר חיובי ע סיפוק צרכי וע שביעות
הרצו מהחיי .ממצא זה עלה ג בבדיקות פרטניות של כל אחד מתחומי הCASP-12#
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בנפרד ,והוא הול את המתואר בספרות הנוגעת לתחושות רווחה סובייקטיבית בחיי
המאוחרי.
מממצאי המחקר הנוכחי ,ובייחוד מהממצאי השוני הנוגעי לאות קבוצות אוכלוסייה,
עולה שחשוב לבחו רווחה סובייקטיבית במובנה הרב#ממדי ,כפי שנעשה כא  .כ נראה
שהמדדי השוני אכ משלימי זה את זה ומציירי תמונה המעמיקה את הבנתנו בנוגע
לרווחה סובייקטיבית בגיל המבוגר ,יותר מאשר לו התייחסנו רק לאחד מה .כל אחד
מהמדדי חוש פ מעט שונה בהקשר החברתי והתרבותי המקומי .בעוד מדד שביעות
הרצו מהחיי מודד תחושה קוגניטיבית כללית ולאור זאת עשוי לכלול תחושות השלמה,
רצייה חברתית או תפיסות תרבותיות שונות בנוגע לפערי שבי ציפיות ומציאות ,הרי
מדד סיפוק הצרכי מודד תחושות ספציפיות יותר ובכ מכוו את הנחקרי לחוויותיה
היומיומיות הייחודיות ,החושפות כיצד דפוסי אי#שוויו חברתי וכלכלי משפיעי על
תחושותיה באשר למילוי צורכיה.
מגבלות המחקר נעוצות בעובדת היותו מחקר חת הבוח תחושות רווחה סובייקטיבית
בנקודת זמ אחת .במוב זה נתוני הגל השני של פרוייקט  SHAREיאפשרו בחינה
מעמיקה יותר של רווחה סובייקטיבית בגיל המבוגר .כ ,למשל ,נית יהיה לבחו א
תחושות הרווחה משתנות במהל הגיל המבוגר ולהסיק ביחס לתהליכי סיבתיי
הגורמי לשינוי או להמשכיות בדפוסי הרווחה .היבט זה יאפשר לקבוע תוכניות סיוע
ומדיניות מסוגי שוני אשר ייטיבו ע אוכלוסייה זו ,על כל גווניה ,ויאפשרו ליצור
חברה טובה יותר המותאמת לכל הגילאי .מגבלה אחרת נעוצה בעובדה שבשל אופיה
ההשוואתי והראשוני של חוברת זו ,לא הוכנסו למודלי הנבחני במחקר הנוכחי משתני
אחרי שעשויי להשפיע על רווחה סובייקטיבית ,כמו בריאות אובייקטיבית ,תנאי
מגורי ,מידת דתיות ,קשרי חברתיי וכיוצא באלה .הכללת של עוד משתני במודלי
מורכבי יותר תעמיק את העיו במושגי איכות חיי ורווחה סובייקטיבית ה בהקשר
הישראלי הייחודי וה מהפ התיאורטי.
יחד ע זאת ,תרומתו של המחקר הנוכחי היא בכמה מישורי .ראשית ,במישור
התיאורטי; שילוב של מדד קוגניטיבי כללי ומדד ספציפי הנוגע למספר תחומי חיי
במחקר זה מוסי להבנת איכות החיי בגיל המבוגר ובמיוחד להבנת מושג הרווחה
הסובייקטיבית בתקופת חיי זו .שנית ,מחקר זה מלמדנו ,ולו באופ ראשוני ,על
חשיבות היחסית של גורמי שוני ,חברתיי ואישיי ,כגורמי המשפיעי על רווחת
הסובייקטיבית של מבוגרי ,כפי שהיא מצטיירת דר שביעות רצונ ורמת הסיפוק שלה
מחייה ,ה באופ כללי וה באופ ספציפי .כ אנו למדי שדפוסי אי#שוויו
אוניברסליי )למשל אי#שוויו בהכנסה ובהשכלה( ,כמו ג דפוסי אי#שוויו תרבותיי#
מקומיי )למשל השתייכות לקבוצות אוכלוסייה( ,משפיעי על האופ שבו בני הגיל
המבוגר חווי את חייה .לבסו ,מחקר זה שופ אור על תפיסותיה של ישראלי בני
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 על המורכבות, ומעלה בנוגע לרווחת ומלמדנו כיצד ה חווי כמבוגרי את חייה50
 משו שהיא עשויה לסייע להכיר, הבנה זו חשובה לחוקרי ולקובעי מדיניות.שבה
 ומעלה ע תקופת חיי שמועד50 לעומק את התמודדות היומיומית של מבוגרי ובני
 יצירתיי, וכ לתכנ ולסייע בידי אוכלוסייה זו לחיות חיי מגווני,סיומה אינו ידוע
.וראויי יותר
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