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נמצא קשר שלילי ומובהק בין מידת התמיכה  
(p=.02)בהיררכיה וחוסר שוויון לציפייה להתנצלות 

לא נמצא קשר בין מידת התמיכה בהיררכיה  
ובחוסר שוויון לציפייה להתנצלות
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39מתוכם , 4-9ילדים בין הגילאים 237במחקר השתתפו 
בחלק . לא נכללו בניתוחים הסטטיסטיים בשל מגוון סיבות

נמדדה מידת התמיכה בהיררכיה ובחוסר שוויון על , הראשון
. ידי שני סיפורים המלווים בשאלות קצרות

נמדדה הציפייה להתנצלות על ידי סדרת , בחלק השני
הוצגו בפני הילדים שני  . תמונות המציגות ילדים ואת הוריהם

בלי  תם /לילדשבהם ההורה עושה עוול , תרחישים שונים
הילדים נשאלו כיצד חושבים שההורה יגיב  , לאחר מכן. כוונה

. ה/ידולנוכח הפגיעה שנעשתה על 

הם  , נמצא כי ככל שילדים תומכים בהיררכיה ובחוסר שוויון
. פחות מצפים שהורה יתנצל בפני ילדו

הסבר אפשרי טמון בתפיסה כי הבעת התנצלות מצמצמת את  
. פערי הכוחות

מעלה את , הבעת התנצלות נחוצה לתיקון מערכות יחסים
אמפתיה לחוות מאפשרת , הרווחה הנפשית של הקורבן

. הגופנית והפסיכולוגיתה /לבריאתוותורמת 

כי הציפייה הפחותה להתנצלות בקרב ילדים שתומכים  אפשר 
עשויה להוות מכשול להשגת שוויון בהיררכיה ובחוסר 

.ההשלכות החיוביות

פחותה שהחזק יתנצל נדרש מחקר נוסף לבחון אם ציפייה 
החלש מתרגם לנטייה להתנצל פחות בפועל בפני בפני 

. חלשים

מחקר נוסף יכול להרחיב את ההבנה של ההשלכה של תמיכה 
, בהיררכיה כבר בגיל צעיר על יחסים בין אישיים ובין קבוצתיים

ילדים בפרט-ועל יחסי הורים

אוריינטציה לדומיננטיות חברתית הינה משתנה  
אישיותי המתאר את מידת התמיכה בהיררכיה ובחוסר  

.שוויון בין קבוצות בחברה

התומכים בהיררכיה ובחוסר שוויון עשויים אנשים 
להתנגד להבעת התנצלות כלפי אנשים או קבוצות 

. בעלות סטטוס נמוך מהם

הבעת התנצלות נחשבת לאסטרטגיה יעילה לפתרון  
שכן היא מעודדת פיוס ומסייעת בתיקון  , סכסוכים

.  מערכות יחסים פגועות

אישיים לגבי  -מראים הבדלים בין, החל מגיל הגן, ילדים
סוגיות של היררכיה וחוסר שוויון ובאותה עת מבינים  

.את משמעותה וחשיבותה של הבעת התנצלות

אף מחקר לא בחן האם הקשר בין היררכיה  , עם זאת
,  וחוסר שוויון להתנצלות מופיע כבר בילדות המוקדמת

. ומחקרים בנושא התמקדו רק באוכלוסייה המבוגרת

המחקר הנוכחי מהווה עדות ראשונה לכך שהקשר בין  
התמיכה בהיררכיה ובחוסר שוויון להתנצלות מתחיל  

. להופיע בילדות המוקדמת

ימצא קשר שלילי בין מידת התמיכה בהיררכיה  
וחוסר שוויון לציפייה להתנצלות ביחסים  

ככל שילדים תומכים בהיררכיה ובחוסר  . היררכיים
, הם פחות יצפו שההורה יתנצל בפני הילד, שוויון

.  ולהיפך

סיפור  )ניבוי ציפייה להתנצלות . 1ותרשים 1טבלה 
 SDOבאמצעות( יחד" הגלידה"ו" הארמון"

השערות  

נמצא קשר שלילי ומובהק בין מידת התמיכה  
(p=.03)בהיררכיה וחוסר שוויון לציפייה להתנצלות 

תוצאות

*p<.05  **p<.01  ***p<.001
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