הסקר האירופי החברתי ,סבב חמישי2010 ,

הסקר החברתי האירופי שם לו למטרה להוות מודל של סקר
השוואתי בינלאומי באיכות גבוהה ביותר .איכות נתוני הסקר
)העומדים לרשות חוקרי מדעי החברה( הינה תוצר של
סטנדרטים מתודולוגים אחידים המציבים את רף האיכות
ברמה של הסקרים הטובים ביותר בארה"ב ואירופה .בסיס
הנתונים ,בשילוב עם תכניות קיימות של קרנות מחקר שונות
)כגון :תכניות של האיחוד האירופי או  (GIFיקלו על שיתוף
פעולה מחקרי בין חוקרים ישראלים ואירופים בתחומים
שונים של מדעי החברה.
ישראל משתתפת בסקר כחברה באקדמיה האירופית למדע.
עבודת השדה בישראל וההכנות הכרוכות בכך נעשו על-ידי
מכון ב.י כהן באוניברסיטת תל-אביב ,בהנחיית ועדת היגוי
שכללה נציגים מאוניברסיטאות ומדיסציפלינות שונות.

אמון במוסדות -עמדות הישראלים השוואה בין הסבב
הראשון ) (2002והסבב השני בישראל ):(2008
אחד המדדים לבחינת התמיכה בדמוקרטיה ,כשיטת
ממשל ,הינה האמון במוסדות המדינה המפקחים
והמאזנים זה את זה .הדמוקרטיה הפוליטית אמונה על
שמירת האיזון על ידי חלוקת הסמכות והאחריות בין
המוסדות השונים ,כך שהגבולות ביניהם ברורים וכל
אחד מהם מצווה לשמור הן על האוטונומיה שלו והן על
זו של המוסדות האחרים .במסגרת הסקר הנוכחי ,בכל
אחד מהסבבים ,המשתתפים נתבקשו לציין באיזו מידה
הם רוחשים אמון למוסדות שונים .במסגרת הדו"ח
הנוכחי ,נתייחס ל 4 -המוסדות הבאים :הכנסת,
המערכת המשפטית ,המשטרה והפוליטיקאים ,בחינת
האמון התבצעה באמצעות סולם הנע בין  0ל 10 -כאשר
 0פירושו שהנחקר 'כלל לא רוחש אמון למוסד' ו10 -
פירושו שהנחקר 'רוחש אמון מלא' .התרשים שלהלן
מציג את ציון האמון הממוצע לכל אחד מהמוסדות
בשנים  2002ו ,2008 -עבור כלל המדגם.
הנתונים בתרשים מציג ירידה כללית בממוצע האמון בכל
אחד מארבעת המוסדות בין השנים בעוד הסדר בין
המוסדות נשמר .מידת האמון במערכת המשפטית
נותרה הגבוהה ביותר ,אך גם בה חלה ירידה ניכרת
] 6.63בשנת  2002ו 5.37 -בשנת .[2008
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מהו הסקר האירופאי:
בימים אלו מתבצע הסיבוב החמישי של הסקר החברתי
האירופאי ] .[European Social Survey :ESSהסקר
החברתי האירופי הינו פרויקט תשתית במדעי החברה עבור
מחקר והוראה .מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות ,ערכים
והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן .המטרה היא לחזור
על הסקר מידי שנתיים ולנצלו ככלי למעקב אחר שינויים
חברתיים .הסיבוב הראשון של הסקר התבצע בשנת 2003
ב 22 -מדינות ,הסיבוב השני התבצע בשנת  2004ב26 -
ארצות ,בסיבוב השלישי ] [2006השתתפו  25מדינות
ובסיבוב הרביעי שנערך ב  2008השתתפו  31מדינות.
ישראל השתתפה בסיבוב הראשון והרביעי ,ומשתתפת
בימים אלו גם בסיבוב החמישי .הסקר הוא פרי יוזמה של
קבוצת מחקר באירופה במימון ועידוד הקרן האירופית
למדע והאיחוד האירופי .החלק הישראלי הינו ביוזמה ומימון
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

אילו נושאים מקיף הסקר?
הסקר מקיף נושאים רבים וכולל שאלות בנושאים כמו
עניין בפוליטיקה ,נטיות חברתיות-פוליטיות ,הון חברתי
ואמון במוסדות ,אפליה ,תחושת רווחה סובייקטיבית,
ערכים אנושיים בסיסיים ,עמדות כלפי הדרה חברתית,
דת ,זהות )אתנית ואזרחית( ,אתנוצנטריות ,חשיפה
לאמצעי תקשורת שונים ושימוש בהם ,עמדות כלפי
מדינת הרווחה ועמדות ביחס לאוכלוסיה מבוגרת
וצעירה .כמו כן ,כולל השאלון מידע דמוגרפי-חברתי
מפורט )כולל השכלה ותעסוקה( על הנחקר ,בן/בת הזוג
וההורים.
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ממוצע האמון בפוליטיקאים היא הנמוכה ביותר בשתי השנים ]3.3
בשנת  2002ו 2.83 -בשנת  .[2008ניתוח השוואתי ל 15 -מדינות
בסבב הקודם של הסקר מלמד על מידת אמון נמוכה בנבחרי
הציבור בקרב כל המדינות ,בהשוואה למידת האמון במערכת
המשפטית ,והעמיד את ישראל במקום  11מתוך  15מדינות במידת
האמון בנבחרי הציבור.
קבלת מידע נוסף:

לקבלת מידע נוסף על המחקר ,ו/או על מכון ב.י .כהן ,אנא הרגישו חופשי
להתקשר אל דר' אירית אדלר ,מרכזת הסקר במכון כהן למחקרי דעת
קהל באוניברסיטת תל-אביב ,לטל  03-6405998או
 ,03-6408963ו/או לפנות לאתר המכוןhttp://bicohen.tau.ac.il/ :
ולאתר ה /http://www.europeansocialsurvey.org : ESS

