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םיירומיל םיגשיהו הליעי הארוה :יזכרמה אשונה
יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפה תעפשה
לעו תישוגירהו תירוטומוכיספה תוחתפתהה לע
 7-5ליגב םידלי לש םיידומילה םיגשיהה
טבה דדוע ,טכר הנליא ,ביבר תימלוש

הפוקתכ תמדקומה תודליה תא םיגיצמ תונורחאה םינשהמ רקחמ יאצממו תוירואת
ליעפ אוהש לככ ,ךכיפל .םתוא דמולו םישנאלו םיטקייבואה םלועל עדוותמ דליה הבש

,ןיול(תוברתמ ולש תוליעפה תויורשפא  -בחרתמ ומלועש לככו ,בחרתמ ומלוע  -רתוי
יפל .ויכרצלו ותלוכיל יאר םג אלא ,ותוחתפתהל עינמה קר הניא דליה תוליעפ 1986).

תועצמאב יתוחתפתה בוכיע עונמלו דליה תוחתפתה תא םדקלו תונשל ןתינ ,וז השיג
, 1976; ,Gabbardןיערדו ןיערד ;, 1985ןיילק ;, 1986ןיול(תומיאתמ תויכוניח תוינכת תלעפה

1976 ,1988; 1984; Bergen,1987; Wasmund-Bodenstedt, 1984; Piaget).

דליה תוהתפתהל הליעפה הדימלה תועמשמ
תושיגה תחא איה ) (1952 ,1962 ,Piagetה'זאיפ לש תיתוחתפתהה הירואתה
אלא ,דליה שכורש עדיב דקמתה אל ה'זאיפ .ךוניחה םוחתב םויכ רתויב תולבוקמה

םישחרתמה ,ודוביעו עדיה ףוסיא ירוחאמ םידמועה םייביטינגוקה םיכילהתב
יפל ,םזינגרואה .תיתרבחהו תיזיפה ותביבס ןיבל דליה ןיב ןילמוג-תלועפ לש האצותכ
תא םיאתמ אוהש ךכ ידי לע ותוא עימטמו ,ול ינוציחה םלועה תא ומצעל הנוב ,ה'זאיפ

,קב(וכות לא ותוא קיתעמ קר וא ותוא םלצמ קר אוה ןיא ,רמוא הווה .וילא ומצע
גיצמ ,תויעב הלעמ ,הביבסה תא קדוב דליה תוסנתהו יוליג לש ךילהתב 1994: 16).
לע ומצעב רחובה ,ליעפ דמול אוה דליה .ליעפ ןפואב תויעבל תונורתפ שפחמו תולאש

ותלוכילו ותמרל םאתהב ביגמו עדימ דבעמ אוה .בישקהל המל וא לכתסהל המ

;הוושמ רקחמ ;םיידומיל םיגשיה ;תישגר תוחתפתה ;תיביטינגוק תוחתפתה :תירוטומ תוחתפתה :םינראת
.חופיט ינועט ;ךרה ליגה
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תא רצוי עדיה אלש" ה'זאיפ לש םסרופמה וטפשמ תניחב , 1985).ןיילק(תיביטינגוקה
לש ותוליעפש ,ויבהל ידכ הב יד ",עדיה תא תרצוי היצנגילטניאה אלא היצגילטניאה

םיבצעה ,םירירשהו םישוחה תכרעמ  -ופוג תוכרעמב ליעפת שומישה ,םדאה
תויורשפא תא ול םינקמו ותוחתפתה לע םיעיפשמה םה ' -דכו תוימינפה תושרפההו
, 1986).ןיול(ולש תיפוסניאה תיתוברתה הריציה

לא רשקו ימינפ םלוע ומצעל תונבל ויצמאמב ול עייסמה יעצמאה איה דליה תוליעפ

,הביבסב דליל תיתועמשמו הליעפ תוסנתה .ותוא בבוסה יתרבחהו יזיפה םלועה
ותוחתפתהל םימרותו הדימלל היצביטומה תא םיריבגמ ,סיישוח-בר םייוריג תקפסמה
דוביעו הטילק תוללוכה ,תוירוטומ-וסנסה תויוליעפה .תישגרהו תירוטומה ,תיביטינגוקה
תועצמאב ,העונתה תועצמאב תושענ ,בחרמב םימצע לעו ומצע לע דליה תויוסנתה לש

תילמיטפוא תוחתפתהל רתויב תוינויח הלא תויוליעפ .הייארה תועצמאבו העימשה
תודליה תאו תוקניה תא רקיעב תונייפאמ ןה .םייבחרמ םיגשומ שוביגל דחוימבו תיללכ

,המגודל .תושדח תויונמוימ תודמלנשכ ,רתוי רחואמ ליגב םג תושרדנו תמדקומה
םיעבצ תמאתה ,בשחמב די-ןיע לש היצלופינמ ,לבחב הציפק לש תינפוג תונמוימ
םירמוחב הריצי תעב ,הקבדהבו םיירפסמב ,לוחכמב ןמוימ שומיש (1987 ,Bergen),
, 1989).סגא(תיפרג העבהב וא

שורדל ןיא ,ותנעטל .ה'זאיפ לש תיסיסבה השיגה ךותמ אצי ) (1971 ,Brunerרנורב
רבד לכ" דלי לכ דמלל רשפא ,תאז םע .ויתוחוכלו ותלוכיל רבעמ םדקתהל דליהמ
התואל שורדה ךילהתה תאו עדימה תודיחי תא וינפב גיצהל ךיא םיעדוי םא ",םיצורש

ליעפ דיקפתב שמשמה ,רגובמ לש ךומת ךרד תישענה הדימלב דדיצ אוה .הדימל
רוקמכ קר אל תובישח שי רגובמה ךוויתל .דליה ןיבו הביבסה ןיב ךוותמ לש עדומו
.ןוחטיבלו תישגר תוביציל ,הכימתל רוקמכ סג אלא ,הנווכהו עדימ

בלשל תומאתומה תויעבלו םיילכש םירגתאל םידליה םיקוקז הבישחה חותיפ םשל
ןיכהל ),הרומ ,תננג ,הרוה(דליב לפטמה רגובמה לע ,ךכיפל .םיאצמנ סה ובש ,הבישחה

ךילהתב ירקיעה ליעפה ףתתשמה תויהל ול רשפאתו ויכרצל םיאתתש הביבס דליל
.הדימלה

לע יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב םידומילה תינכת תססובמ תיטרואת הניחבמ

, 1994; ,1970 ,1975 ,1976 ,Piagetקב( יאוידו ה'זאיפ לש תיתוחתפתהה םתשיג
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טבה דדוע ,סכר הנליא ,ביבר תימלוש

האצות איה תוחתפתהה ,וז השיג יפל 1933 ,1962, 1952; Bruner, 1971; Dewey).
תיסיפה ותביבס ןיגל ),תישונאה תוליעפה יטביה לכב( דליה ןיג ןילמוג-תלועפ לש

, 1994).קב(תיתרבחהו
םינכתב בלושמה ,רידתו הנבומ ינפוג ךוניחש החנהה ךותמ ואצי וז תינכת יבצעמ
תוגהנתהה לע תיבויח העפשה לעב תויהל יושע ,השחמה יעצמא םהב שיש םייביטינגוק

היוצמ ךכל הכימת .תיביטינגוקה םתוחתפתה תא ץיאהל יושעו ,םידליה לש תירוטומה

)'ב',א , 1984,ןולייאו טכה ,זר-ןהכ( םקלחב קר ומסרופש )םיינושאר( רקחמ יאצממב
ארקנה תנבהב םיידומיל םיגשיה לע ינפוגה ךוניחה לש תיבויחה העפשהה לע ועיבצהו
.חופיט ינועט ברקב רקיעב ,ןובשחבו

יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תידוחייה תיכוניחה תינכתה
ינפוגה ךוניחה לע חוקיפה תמזיב הלעפוה ,יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תינכתה
.ץראה זכרמב רפס יתב רפסמב ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמב

תידוחייה תיכוניחה תינכתה

עונתל ךוניחה תשיג יפל הבצוע רשא ,תוברעתה תינכתב רבודמ ,רבד לש ודוסיב
:הלאה תונורקעה לע תססובמ איהו  1948 ,Laban),לש ודוסיימ(

תויזכרמ ,תויעבט ןהש( תוירוטומ־תוירוסנס תויוסנתהל תעדונה תובישחה *
)ךרה ליגב דליה לש תוחתפתההו החימצה ךילהתב תויתועמשמו

, 19ה'זאיפ , 1980,ימאק( ליעפ ךילהת תויהל הכירצ הדימלהש החנהה *
(Piaget,1962
:תללוכ איהו ,תימוחת-תלת הניה םידומילה תינכת

העונתל ךוניח לש תונורקעה יפל הלעפוהש ,תינפוג תוליעפ *
תיתונמוא-תיתריצי תוליעפ *
.בשחמ ידומיל *

לש ךרדב ,תונטק תוצובקב העצבתה יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפה

ןוזיהו ישיא סחי ןתמ בגאו םילאודיבידניאה םירשכבו תולוכיב תובשחתה בגא קחשמ

םיהז דוסי יגשומב שומיש השענ םימוחתה תשולשב .הצובקב טרפ לכל ידיימ רזוח
.הז תא הז ומילשהו םינוש םינפואב םיעבומה
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תוככחתהה ךילהת תא השיגדמ וז השיג .העונתל-ךומחה תשיגב ינפוגה ךוניחה
) (1962 ,Piagetה'זאיפ לש הדימלה תונורקע םושיי ךרד לע ), 1979סויליג(תינפוגה

.תויעב ןורתפו הריקח ,יוליג :םהש )(1964 ,Hilgardדרגליהו

תישיא ךרדב תויתעונת תויעב רותפל דלי לכל םירשפאמ העונתל ךוניחב
תורשפא .ותביבסלו ופוגל תועדומה תרבגה ךותו ותעונת רופיש ךות ,ול המיאתמה

העבהה תויורשפאלו םוי םוי ייחב העונתל תסחייתמ איהו ,הדוסיב תללוכ איה וז
יביטינגוקה ידומילה זכרמב העונתל-ךוניחה ירועישב .ףוגה תרזעב היצקינומוקהו
תויתעונת תויעב ןורתפל דליה דודיע ךות עוציבהו המישמה תנבה השגדוה ,ירוטומ
.יתריציו ירוקמ ןפואב ,ותלוכי יפל

ידומילה זכרמב תיתריצי-תיתונמאה תוליעפה .תיתריצי-תיגוונמא העבה
ךוניחב ודמלנש דוסי יגשומ לש הארוהה תא רישעהל האב יביטינגוק ־ירוטומה

תושיגר ריבגהל קר לוכי אל תויונמואב ןוכנ ךוניח .התיכב םירועישבו ינפוגה
,הדימלה ,הבישחה ,הנחבאה תלוכיל ףיסוהל םג אלא ,הנממ האנהו הקיטתסאל

ךותב  (Thomas Ä Dennie Wolf,הביתכהו ןובשחה ,הבשקהה ,רובידה ,האירקה
, 1986).רואלג

, 1982 ,Smithתימס( תיתוחתפתה הניחבמ תובישח ךרה ליגב יתונמאה יוטיבל

תויונמוימ חותיפלו היצקינומוקל ,ישיא יוטיבל העבה יעצמא והז 1983).
, 1989םגא(דועו תיתוזח הבישח ,הלמסה ,הנידע הקירוטומ ומכ ,תורחא תויסיסב
.יתריציה םוחתב יוטיבל הכז ינפוגה ךוניחב דמלנש גשומ לכ ;1994 ,Werner).

.יוליגו רקח ,הושננוה ךות תימצע הדימלל ילכ וניה בשחמה .בשחמ ידומיל
הדימלל היצביטומה תא םיריבגמה םיישוח-בר םייוריג תררועמ בשחמב תוליעפה

לש רופיש תרשפאמ וז תוליעפ .םירשכ יוצימו הטילש לש השגרה ןתמ ללגב
תעייסמ איה .תוליעפה ךלהמב קפוסמה ,ידיימה בושמה תעפשהב הבוגתה תוכיא
,קסיה ,האוושה ,ןוימ ,עדימ ףוסיא ,שארמ ןונכת(תויעב ןורתפבו הבישח חותיפב

תנבה םוחתב דוסי יגשומ תיינקהב ,רקח תויונמוימ חותיפב ),תויתריציו ןורכיז

םידמלנה םינכת ןונישבו לוגרתב ),םידליה ינגב( היגולונכטהו עבטה ,ארקנה
,תיבחרמ הסיפתב ,הבוגת ןמזו די-ןיע היצנידרואוק רופישב ),רפסה תיבב(התיכב

םיידממ-תלת םיישחומ םימצעב הדובע ןיב הנחבהבו עקרו תומד ןיב הנחבהב
לכ , 1989).יקסנימזוקו בוצרפ(בשחמה לש הימדהה גצ לע ידממ-ודה םגוציי ןיבל
תוליעפה .ימצעה יומידה תאלעהו קופיס ,החלצה לש השוחת דליל םירשפאמ הלא
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תרבח לש תודמול תועצמאב המשוי רשא יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב

אלא ,רפסה תיבב תילויצנבנוקה הארוהה םוקמב האב אל ),לארשי( .P.M.D
דוביעל הכז העונתל-ךוניחב דמלנש גשומ לכ רשאכ ,הליגרה הארוהל תפסותכ
.בשחמב הלעפהלו

יביטינגוק-ירוטומה זכרמב תוליעפהו הנגמה
ידקומ השולש וללכש םירדח העברא רפס תיב לכב ומקוה זכרמה תלעפה ךרוצל
:הלאה םיאשונב וקסעש ,תוליעפ

תיבל הרסמנש תינבומה תינכתל םאתהב תוירוטומה תויונמוימה תיינקה ★
.םלואב הכרענ וז תוליעפ .רפסה

תירוטומה תוליעפל הליבקמ תינכת עוציבל דעונ .תיתוזח-תיטסלפ הריצי חופיט ★
.ודמלנש תויתעונתה תויוליעפה תמנפה םשל הריצי עוציב לש השגדהה בגא

,תודמול לע הדובעל בשחמ תודמע שולש דיל התשענ תוליעפה .בשחמ תלעפה ★

םידומילה תינכתל המאתהב ועבקנ םיאשונה  .P.M.D.תרבח ידי לע ונכוהש
.ינפוגה ךוניחב

לכ .שרדנה דויצה ןוסחאלו זכרמה לש הכרדהה תווצ שומישל הצקוה דרפנ רדח

םוקמ הווהתו המיענו תיטתסא היהת הביבסהש ידכ שדחמ ודיוס םירדחה
.וב תוהשלו דומלל םיענ היהי םידלילש
:ללכ זכרמב םדאה חוכ

ינפוגה ךוניחה תארוה לע הדקפוהש ,ךרה ליגב החמתמה ינפוג ךוניחל הרומ -

םתמאתהו ינפוגה ךוניחב ודמלנש ,םיאשונה לש הבחרההו חותיפה לע ןכו
.בשחמו הריצי תועצמאב הארוהל

.בשחמה תלעפהב התחמתהש תננגה וא התיכה לש תללוכה הרומה -

.תיתוזח-תיטסלפה הריציה םוחת תא הדמילש ,תונמאל הרומ -

דחאב החמתמה( ידומילה זכרמה תווצ םע תינמנה ,טקייורפה תזכרמ -
םייגוגדפהו םיינוגראה םיטביהה לכל גואדל היה הדיקפתו ),דומילה ימוחתמ
תדעו ידי לע ועבקנש יפכ ,םידומילה תינכת תושירד יולימ ךות טקייורפה לש
.טקייורפה לש יוגיהה

,ןולייאו ,טכה ,זר-ןהכ(ינפוגה ךוניחב הרשעה תוינכת תלעפה לע חווד רקחמה תורפסב

בשחמ תרזעב תויוליעפבו , 1982; 1983 ,Smith),תימס(יתריצי ךוניחב '),ב',א 1984,
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תא הליעפהש תיגוגדפ המזי לע חווד אל הכ דע ,םלואו , 1989).יקסנימזוקו בוצרפ(
.תחא הנועבו תעב וללה םימוחתה תשולש

רקחמה תורטמ
:קודבל ויה רקחמה תורטמ

םידומיל תנש ךשמב הלעפוהש ,יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפל סאה ★

םיידומילה םיגשיהה לע ,הירוטומוכיספה תוחתפתהה לע העפשה שי ,תחא
:םידימלת לש ימצעה גשומה לעו

'א תותיכ ידימלת תמועל םידליה ינג ידימלת :םינוש םיליגב -

חופיט ינועט תמועל םיססובמ :הנוש ימונוקאויצוס עקרמ -
:הנוש ןפואב עיפשת יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפה םאה *
'א תותיכ ידימלת תמועל םידליה ינג ידימלת :םינוש םיליגב םידימלת לע -

חופיט ינועט תמועל םיססובמ :הנוש ימונוקאויצוס עקרמ םידימלת לע -

רקחמה תטיש
רקחמה תייסולכוא
)ח =  (92םידלי ינגב םידימלת ,םכותמ ).ח =  7-5 (358ליגב םידלי ופתתשה רקחמב
-25ו "םיססובמ" (31יוסינה תוצובקב  56ויה ןגה ידלי  92ןיבמ ).זו =  (266רפס יתבו
ךותמ ").חופיט ינועט" -18ו "םיססובמ"  (18תרוקיבה תוצובקב -36ו "),חופיט ינועט"
ו )"חופיט ינועט" -74ו "םיססובמ" (63יוסינה תוצובקב  137ויה 'א תותיכ ידימלת 266
").חופיט ינועט" -62ו "םיססובמ" (67תרוקיבה תוצובקב 129

תחאב ,םינוש םירוזא ינשב םיאצמנה ,םידלי ינגו רפס יתב העבראמ ואב םיקדבנה
 -םיינשו םיססובמכ )ךוניחה דרשמ ידי לע(ורדגוה רפס יתב ינש .ץראה זכרמבש םירעה

םיססובמה לש רפסה יתב ינשמ דחאב ).הנוש ימונוקאויצוס עקרמ( חופיט ינועטב
םהמו יביטינגוק-ירוטומ ידומיל זכרמ היה חופיטה ינועט רפסה יתב ינשמ דחאבו
.םירחאה רפסה יתב ינשמ ורחבנ תרוקיבה תוצובקש דועב ,יוסינה תוצובק ורחבנ
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הדידמה ירישכמ
:םינוש םיגוסמ םינחבמ ויה הדידמה ירישכמ

}.הפוסבו הנשה תליחתב וכרענ(םיירוטומוכיספה םירשכה תקידבל םיגחבמ ★
:םיהז םינחבמ תועצמאב וקדבנ םידליה ינגמו 'א תותיכמ םידליה

רודכ תסיפתו הקירז :תירוטומ-תיתוזח היצנידרואוק תקידבל םינחבמ -
, 1976).רבוקטיו-ןמדירפ( סאלקב הציפקו (1982 ,Gallahue) ,םוקמהמ
לש ,יקצרזוא־ולוקניל לש םילבוקמ םינחבמ לע םיססובמ וללה םינחבמה

 (Lincolnתילארשי היסולכואל ומאתוהו ,טרהפק-גניליש לשו ןמשיילפ

Oseretzky Motor Scale; Fleishman Basic Test; Schilling-Kephart Test
(.91).רוזחש תונמיהמ לעו )(80.הלבקה ףקות לע החוויד ןמדירפ K.K.T).

,המידק(ידווש לספס לע  -ימניד לקשמ יוויש :לקשמ יוויש תקידבל םינחבמ -
לגר לע(יטטס לקשמ יווישו )(1966 ,Kephart),לאמשלו ןימיל ,הדיצה ,הרוחא

 (1986 ,Kohen-Raz).לאמשבו ןימיב תחא

):הפוסבו הנשה תליחתב וכרענ(םיידומילה םיגשיהה תקידבל םינחבמ ★

האירקל תונכומה ינחבמב םידימלתה וקדבנ 'א הנש תליחתב :יא תותיכב
), 1985יקסנזור ",תמדקומ האירקו האירקל תונכומ לש תויונמוימה רטנווניא"(
תנבה(ןחבמ ותואב בוש ונחבנ ,יא התיכ ףוסב , 1985).רתרוא( ארקנה תנבהבו
תונכומ ןחבמ ,דחאה ).ח"טמ(םינוש םיגשיה ינחבמ ינשב ונחבנ ןובשחב ).ארקנה

תנש ךלהמב דמלנל םיאתהש ,רחאהו ,הנשה תליחתב עדיל םיאתהש ןובשחל
.הנושארה םידומילה

תויומכ תרכה ,םירפסמ תרכה()ח"טמ(ןובשחל תונכומ ןחבמ ךרענ :םידליה ינגב
האירקו האירקל תונכומ לש תויונמוימה רטנווניא" ןכו ),תויסדנה תורוצ תרכהו
, 1985).יקסנזור ,תינויגה תונמוימו תיתוזח תונמוימ("תמדקומ

):הפוסבו הנשה תליחתב ךרענ(ימצעה גשומה תקידבל ןחבמ ★
 MZSC־ תונומתה רטנווניאב  -ההז ןחבמב וקדבנ םידליה ינגו 'א תותיכ ידימלת

תוקדוב תונומתה (1977 ,Martinek S Zaichkowsky).יקסבוקייזו קניטרמ לש
.ישוגירהו ידומילה ,יתרבחה ,ירוטומה םימוחתב ומצעל קדבנה תוסחייתה תא
(89 ).רוזחש תונמיהמ לעו )(49.הלבקה ףקות לע וחוויד יקסבוקייזו קניטרמ
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רקחממ ךילהת
תרדס התואב םיימעפ וקדבנ ,תרוקיבה תצובקמ ןהו יוסינה תצובקמ ןה ,םיקדבנה

,םידומילה תנש ףוסבו ) (pre-testהדקה ינחבמב םידומילה תנש תישארב :םינחבמ
ותבמ ינחבמב ,יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפ לש םישדוח  10רחאל
).(post-test
תוצובק שולשל וקלוח ,זכרמל ועיגהש םידליה ינג לכ ידימלתו 'א תותיכ לכ ידימלת

,הצובק לכ .בשחמו הריצי ,ינפוג ךוניח :הלאה םימוחתה תשולשב תינמז-וב ולעפש
.תוליעפ םוי לכב תוקד  60ךשמב עובשב םיימעפ הלעפ ,םידימלת -13ל  10ןיב התנמש
-120כ זכרמב דימלת לכ לעפ לכה ךסבו תוקד -20ל  15ןיב ענ סוחת לכב תוליעפה ךשמ
.עובשב תוקד

יטסיטטסה חותינה

רזוח תודידמ םע סיינוויכ-תלת תונוש ינחבמ ועצוב תוצובקה ןיב םילדבהה תקידבל

יתש :רמולכ (2*2*2; Three way analysis of variance with repeated measures),
;חופיט ינועטו םיססובמ ־ םיימונוקאויצוס םיבצימ ינש ;תרוקיבו יוסינ  -תוצובק
 (post-test).רתב ינחבמ לשו ) (pre-testםדק ינחבמ לש תודידמ יתש
ךות ,תוצובק-תת ןיב תוגוזב תואוושה ועצוב םיקהבומ םיאצממ ואצמנש םירקמב
 (Two way analysis of variance withתורזוח תודידמ םע ינוויכ-וד תונוש חותינב שומיש

.ינורפנוב תרודצורפ תלעפהו )repeated measures

לש ןובשחב םיגשיהה חותינל ) (Analysis of covarianceתפתושמ תונוש יחותינ ועצוב
.םינוש םינחבמ ינשב הפוסבו הנשה תישארב ונחבנ וללהש ןוויכ ',א תותיכ ידימלת

םיאצממה

לשו 'א תותיכ ידימלת לש םיגשיהה תקידבמ ולבקתהש רקחמה יאצממ וגצוי ןלהל
.תיטסיטטס םיקהבומ ואצמנש םיאצממה וטלבויו )חופיט ינועטו םיססובמ(ןגה ידלי

 (post-test),רתבהו )(pre-testםדקה םינחבמב םינויצה לש ןקתה תויטסו םיעצוממה
,ימצעה גשומב ,םיירוטומוכיספה םינחבמב ןגה ידליו 'א תותיכ ידימלת ולביקש
-2.ו  1תוחולב םיעיפומ  -םיידומילה םיגשיהבו
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 1:חול

ימצעה גשומה ,םיירוטומוכיספה םינחבמה תואצוה לש ןקת תויטסו םיעצוממ
)חופיט ינועטו םיטטובמ('א תותיכ ידימלת לש םיידומילה םיגשיההו

תצובק
תרוקיבתצובק
תרוקיב

תצובק
יוסינתצובק
יוסינ

)(N=137
חופיט ינועט

)(N=74

)לספס לע הכילה(

יטטס לקשמ יוויש
)תחא לגר לע הדימע(

םוקמב היצנידרואוק

)רודכ תקירז(
םוקמב היצנידרואוק
)רודכ תסיפת(

העונתב היצנידרואוק

)סאלקב הציפק(
ימצע גשומ

ארקנה תנבה

ןובשח

םיססובמ

)(N=63

חופיט ינועט

)(N=62

)(N=67

רתב םדק

רתב םדק

רתב םדק

רתב םדק

X

9.28 7.15

8.96 7.80

8.36 7.67

9.40 a85

s.d

2.44 2.44

186 196

2.12 2.33

2.94 3.33

X

4.01 3.61

3.90 3.30

160 3.20

4.30 3.30

s.d

191 124

190 2.30

2.10 120

1.80 2.20

X

152 1.97

2.14 133

2.02 188

2.07 1.64

s.d

0.56 0.76

0.55 0.47

0.71 0.56

0.78 0.58

X

183 2.44

169 2.24

154 2.04

2.60 2.09

s.d

0.48 0.67

0.53 0.54

0.54 0.58

0.56 0.55

X

3.86 3.39

3.64 3.08

3.37 196

3.69 3.50

s.d

0.52 0.90

0.83 1.07

1.00 1.20

0.63 0.85

םינתשמ

ימניד לקשמ יוויש

)(N=129
םיססובמ

X

21.80

2158

21.75

22.70

s.d

193

3.33

3.30

2.69

X

71.10 26.60

81.50 39.30

77.80 27.70

87.50 54.40

s.d

19.80 18.40

15.70 24.40

15.80 18.70

10.40 21.50

X

72.40 70.50

78.10 77.60

79.30 68.80

81.40 84.50

s.d

21.80 2150

18.00 23.50

12.20 19.80

10.80 16.40
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 2:חול

ימצעה גשומה ,םיירוטומוכיספה םינחבמה תואצוה לש וקה תויטסו םיעצוממ
)חופיט ינועטו םיססובמ(ןגה ידלי לש םיידומילה םיגשיההו

יוסינ תצובק

תצובק
תרוקיבתצובק
תרוקיב

)(N=56
חופיט ינועט

יוויש
לקשמ יוויש
לקשמ

)לספס
לקשמ יוויש

יטטס

לע הדימע(
)תחא לגר

היצנידרואוק

היצנידרואוק

םוקמב
תסיפת(
)רודכ

היצנידרואוק

םדק

רתב

םדק

רתב

ימצע גשומ

תונכומ

האירקל
תונכומ

ןובשחל

רתב

םדק

רתב

X

7.33

1118

6.80

9.08

8.85

8.76

7.64

s.d

146

2.37

2.06

2.44

2.31

188

2.42

133

X

2.17

3.00

100

2.75

1,79

129

158

185

s.d

129

144

135

142

1.17

1.27

1.17

132

X

156

150

190

2.37

1.57

188

188

2.18

0.50

0.70

0.68

0.57

0.51

0.60

0.60

2.04

148

2.00

2.75

2.00

158

112

2.60

0.53

0.50

0.53

0.44

0.00

0.61

0.61

0.56

X

3.07

3.70

2.76

3.45

3.33

3.17

3.11

335

s.d

109

0.72

1.09

0.83

0.97

1.10

0.99

1.20

s.d
X

s.d

העונתב

הציפק(
)סאלקב

)(N=18

)(N=18
םדק

םוקמב
)רודכ תקירז(

חופיט ינועט

&N

ימניד

לע הכילה(

םיססובמ

)(N=25

)(N=34
םינתשמ

)(N=36
םיססובמ

0.40

X

20.60

22.25

19.93

22.35

s.d

3.20

3.80

3.60

4.10

X

59.50

83.20

86.40

89.80

8140

s.d

24.30

13.00

8.80

8.60

12.10

14.40

X

2190

34.50

32.20

59.20

23.40

27.40

8.14

15.10

1160

16.10

11.50

s.d

83.50

11.50

87.50

92.00

8.60

5.00

23.80

34.30

886

22.70
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לקשמה «וויש לשו היצנידרואוקה ינהגמ לש תואצותה
ידממ-תלת תונוש חותינמ תואצותה תוגצומ  3חולב '.א תותיכ ידימלת לש תואצותה

לש םיידומילה םיגשיההו םיירוטומוכיספה םינחבמה לע עצובש ,תורזוח תויפצתל
.יא תותיכ ידימלת

 3:חול

םיירוטומוכיספה םינחגמח תואצות לש ,תורזוח תויפצתל ידממ-תלת תוצוש חותינ
'א תותיכ ידימלת לש םיידומילח מיגשיחהו

בצימ

תודידמ

היצקארטניא

היצקארטניא

היצקארטניא

יוטינ(

ימונוקאויצוט

םדק(

תוצובק ןיב(

תוצובק ןיב(

תורידמ ץנ(

תמועל

םיסטובמ(
םיסטונמ(

תמועל

בצימ ןיבל

ןיבל

בצימ ןינל

)תרוקיב

)ט"ט תמועל

)רתב
)רתנ

)ימונוקאויצוט

)תודידמ

)ימונוקאויצוס

תוצוגק

םינתשמה

לקשמ יוויש
ימניד

לע הכילה(

.מ.ל

*5.51

.מ.ל

***54.52

***16.69

*6.44

)לספס
לקשמ יוויש
יטטס

לגר לע הדימע(

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

***15.46

*6.14

*6.64

.מ.ל

**9.96

)תחא
היצנידרואוק

םוקמב

***15.46

***10.47

***12.55

**9.38

)רודכ תקירז(
היצנידרואוק

םוקמב

.מ.ל

**11.4

***93.54

*4.02

.מ.ל

,מ.ל

)רודכ תסיפת(
היצנידרואוק
העונתב

.מ.ל

.מ.ל

***31.73

***14.76

.מ.ל

.מ.ל

)סאלקב הציפק(
ארקנה תנבה

ןובשח

***12.31

***52.79

***94.2

.מ.ל

.מ.ל

***11.06

*4.05

***11.4

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

*3.8

*p<.05

תרבוח

,ב

ךרכ

**p<.01

*p<.00

,העונתב
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ןיב תקהבומ תינוויכ-וד היצקארטניא התייה יכ םידמל ונא  3חולמ .הקירזה ןהבמ

) [00.F (1,255)=12.55 ;Pc].רתבו םדק( תודידמה ןיבל )תרוקיבו יוסינ(תוצובקה
המרג יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפה יכ ,םידמלמ  1רויאב ןויעו הז אצממ

תוצובק לש םיגשיהל האוושהב ,הקירזב יוסינה תוצובק לש םיגשיהב רופישל
ןיבל )תרוקיבו יוסינ(תוצובקה ןיב תקהבומ היצקארטניא האצמנ ,ןכ ומכ .תרוקיבה

) [F (1,255)=10.47 ;Pc.OO].חופיט ינועטו םיססובמ(ימונוקא ־ויצוסה בצימה

2.40 x
»2.33

- 2.20־

.פ2.05
2.00 --

).80 --

מ>76

1.65
1.60

סדק )(pre
רתב ) (postםדק
 1:רויא

'א תותיכ ידימלת ,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש הקירזה ןחבמ תואצות

תוצובק יתש לכ ןיב םיינווינ-וד תונוש יחותינ וכרענ םילדבהה רוקמ תא רתאל ידכ

רתוי יוסינה תצובק הרפתשה ,חופיטה ינועט ברקב יכ ,אצמנ הז ךילהתב .דרפנב
ינועט לש יוסינה תצובקב יכ ,ררבתמ  [00.>F (1,120)=11.73 ;P].תרוקיבה תצובקמ
 2).רויא האר(תרוקיבה תצובקב דבלב  7.40/0תמועל רופיש לש  300/0ופצנ חופיטה
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61

This content downloaded from
31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:49:15 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

טכה דדוע ,סכר הנליא ,ביבר תימלוש

 2.60ך-
<12.52
־■
■- 2.40

־-- 2.20

— C2.02
C2.02

-- 2.00
2.00
--

«<97
'c 1.88

־־
יי* 80י
1.80
תרוקיב גזרוקזב
— ־— -0

1

——4

1.60

1.60

רתב ) (postםדק )(pre
 2:רויא

מלת ,תרוקיבהו יוטיצה תוצובק לש הקירזה ןחבמ תואצות

בויח העפשה תוברעתהה תינכתל התיה הקירזב יכ ,הארנ

ותיכ ידימלת ,חופיטה ינועט לש

עיפומה םיאצממה .ימניד לקשמ יוויש תקידבל ןחבמ

וסינ( תוצובקה ןיב תוקהבומ תויצקארטניא לע םידמלמ

בצימה ןיב ןכו ) [00.>F (1,255)=16.69 ;P],רתבו םדק(

>) [01.רתבו םדק(תודידמה ןיבל )חופיט ינועטו

ש יחותינ וכרענ ,דרפנב תוצובק יתש לכ ןיב האוושה םשל

ויצוס הבכש לכב התשענש תוגוזב האוושההמ .תורזוח

ל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב תוקהבומ תויצקארטניא

טה ינועט לצאו ]: [00.>F(1,124)=4.01 ; Pםיססובמה לצא

תוצובקב תקהבומ היצקארטניא האצמנ ,ףסונב [00.

 [00.>F(1,133)=7.חופיטה ינועט

 - 19ה"נשת  4,תרבוח ,ג דיכ ,העונתב
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רתב ) (postםדק )(pre

 3:רויא

ה ברקמ יוסינה תוצובק לש לקשמה יוויש ןחבמ תואצות
'א תותיכ ידימלת

שב הלש גשיהה תא הרפיש חופיטה ינועט לש יוסינה תצובק

ססובמה לש יוסינה תצובקב דבלב  14.90/0לש רופיש תמועל

פואב העיפשה ,יביטיגגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב
תצובק לע דחוימבו ימניד לקשמ יווישב יוסינה תוצובק

ב םינויצה לש םוכס אוה ימניד לקשמ יווישב ןויצהש ןוויכ

לדבהה וקדבנ ,לאמש דצלו ןימי דצל ,רוחאל ,םינפל לקשמ

יטס ,םיעצוממ םיגצומ -5ו  4תוחולב .וללה םינחבמה תתמ

מה תת לע ועצובש ,תורזוח תויפצתל םיידממ תלתה תונושה

 - 1994ה"נשת  4,תרבוח  3,ךרכ ,העונתכ
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• Aחול

לש ימגיד לקשמ יימשג םינחבמה תתב םינויצה לש ןקת תויטסו םיעצוממ
)חופיט ינועטו םיססובמ('א תותיכ ידימלת
תצובק
תרוקיב תצובק
תרוקיב

תצובק
יוסינ תצובק
יוסינ

)(N=137
חופיט ינועט

םיססובמ

םינפל

םדק
8.85

9.40

3.33

2.94

184

135

2.7

2.73

2.9

0.88

0.96

0.85

1.06

1.01

םדק

X

7.15

9.28

7.80

a96

7.67

836

s.d

2.44

2.44

196

186

133

2.12

X

148

3.06

169

s.d

105

0.91

0.91

רתב

רתב

רתב

םדק

םינתשמ

לקשמ יוויש

)(N=62

)(N=67

רתב

םדק

יללכ ימניד

חופיט ינועט

םיססובמ

)(N=63

)(N=74
לקשמ יוויש

)(N=129

לקשמ יוויש

X

145

2.03

1.81

2.16

165

1.81

2.03

124

רוחאל

s.d

0.68

0.74

0.86

0.86

0.73

0.68

0.84

0.78

1.61

2.08

1.81

2.07

1.77

196

129

126

0.65

0.85

0.78

0.84

0.58

0.76

0.98

0.92

לקשמ יוויש

X

164

2.00

168

198

1.90

183

106

126

לאמש דצל

s.d

0.73

0.69

0.75

0.65

0.80

0.91

0.81

X

לקשמ יוויש

s.d

ןימי דצל

0.73

 5:חול

יווישב םינחבמה תתמ תואצותה לש תורזוח תויפצתל ידממ תלת תונוש חותינ

'א תותיכ ידימלת לש ימניד לקשמ
תוצובק
יוסינ(
יוטינ(
תמועל
םינתשמה

)תרוקיב

בצימ
בצימ

ימונוקאויצוט
ימונוקאויצוט
םיטסונמ(
םיססובמ(
תמועל
)ט"ט תמועל
)ט"ט

היצקארטניא
היצקארטניא
ויב(
תוצובק ןיב(

היצקארטניא
ןיב(
תודידמ ןינ(
תודידמ
גצימ ץנל

)ימונוקאויצוס
)ימונוקאויצוס

תודידמ

היצקאוטניא
היצקארטניא
ןיב(
תוצובק ןינ(
תוצובק

תמועל

בצימ ויבל
ןיבל

ויבל

)רתנ
)ותב

)ימונוקאויצוס
)ימונוקאויצוס

)תודידמ

טדק(
םדק(

לקשמ יוויש
יללכ ימניד

.מ.ל

**5.51

***54.52

.מ.ל

***16.39

לקשמ יוויש

.מ.ל

.מ.ל

***27.76
***27.76

*3.79

.מ.ל

*5.80

לקשמ יוויש
רוחאל

***10.48

.מ.ל

םינפל

לקשמ יוויש
וימי דצל

לקשמ יוויש
לאמש דצל

.מ.ל

***16.83

***42.95

.מ.ל

*6.06

***12.03
***12.03

***11.87

*3.92

*6.85

*6.11

**9.39

*4.86

*6.66
*5.52

*p<.00
*p<00 **p<.01
**p<.01 *p<.05
*p<.05

4

תרבוח

,ב
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לדבההמ ,הארנכ ,עבונ )יללכה ןויצב(ימניד לקשמ יווישב לדבההש ,הלוע הלא תוחולמ

.לאמש דצלו ןימיל ,רוחאל םינחבמה תתב תוצובקה ןיב

)תרוקיבו יוסינ(תוצובקה ןיב תקהבומ היצקארטניא התיה הלא םינחבמ תת תשולשב

).רתבו םדק(תודידמה ןיבל
ואצמנ אל ,יטטס לקשמ יווישבו הסיפתב ,הציפקב ,םירוטומוכיספה םינחבמה ראשב
'.א תותיכ ידימלת ,םיקדבנה תוצובק ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה

תלת תונוש חותינמ תואצותה תוגצומ  6חולב .םידליה ינג ידימלת לש תואצותה
םיידומילה םיגשיהה לעו םיירוטומוכיספה םינחבמה לע עצובש ,תורזוח תויפצתל ידממ
.םידליה ינג ידימלת לש

 6:חול

םיירוטומוניספה םינחגמה תואצות לש ,תויווח תויפצתל ידממ תלת תונוש חותינ
ןגה ידלי לש םיידומילה םיגשיההו
תוצובק

בצימ

תמועל

ימונוקאויצוס
םיססובמ(

תמועל

)רתב

יוסינ(
םינתשמה

ימניד לקשמ יוויש
)לספס לע הכילה(
יטטס לקשמ יוויש

תודידמ

היצקארטניא

היצקארטניא

היצקארטניא

םדק(

תוצובק ןיב(

תוצובק ןיב(

תודידמ ןינ(

בצימ ןיבל

זבל

ויבל
בצימ ןיגל
בצימ

)תרוקיב

)ט"ט תמועל

.מ.ל

*7.21

***43.15

.מ.ל

***26.92

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ,ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

:ימונוקאויצוס )תודידמ

)ימונוקאויצוס

)תחא לגר לע הדימע(

םוקמב היצנידרואוק
)רודכ תקירז(
םוקמב היצנידרואוק
)רודכ תסיפת(
העונתב היצנידרואוק

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

***10.28

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

.מ.ל

*6.74

.מ.ל

*5.27

***19.41

.מ.ל

.מ.ל

***11.03

**9.72

***13.03

.מ.ל

*4.35

.מ.ל

)סאלקב הציפק(
האירקל תונכומ

*6.0

*4.19

***8.22

.מ.ל

ןובשחל תונכומ

***p<.00
*pc.OO **p<.01
**p<.01 *p<.05
*p<.05
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ןיב תקהבומ תינוויכ-וד היצקארטניא התיה יכ םידמל ונא  6חולמ .הקירזה ןחבמ

) [00.>F(1,88)=10.28 ;P].רתבו םדק(תודידמה ןיבל )תרוקיבו יוסינ(תוצובקה
הבכש לכל תורזוח תודידמ םע סיינוויכ-וד תונוש יחותינ וכרענ םילדבהה רוקמ רותיאל

המייקתה חופיטה ינועט ברקבש םידמלמ םיאצממה .דרפנב תימונוקאויצוס
תודידמה ןיבל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב תיטסיטטס תקהבומ היצקארטניא

ינויצב יוסינה תצובק לש םיגשיהב רופישה ) [00.>F(1,40)=11.8 ;P].רתבו םדק(
 Aרויאב שחמומ הקירזה

!2.50
2.50

ך-

«2.50

2.30 --

2.10 --

190

"

/

J1.88
1.70

1.50

סדק )(pre
רתב ) (postםדק

 4:רויא

חופיטה יגועט ןג ידלי ,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש הקירזה ןחבמ תואצות

ינפ לע חופיטה ינועט לש יוסינה תצובקל קהבומ ןורתי היה רתבה ינחבמבש ררבתמ
 19740/0).תמועל רופיש (60.30/0תרוקיבה תצובק

 5.רויאב תוגצומ ןגה ידלי לש הציפקה ןחבמ תואצות .הציפקה ןחבמ

 - 1994ה''נשת  4,תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב
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■3.58
>5.58

T

60

3.60 t

3

■■ 3.40

ם'22•3
■3.20־ 22'03י

■■ 3.00

2.80

רתב ) (postםדק )(pre

 5:וויא

ןגה ידלי ,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש הציפקה ןהבמ תואצות

תקהבומ תינוויכ־וד היצקארטניא האצמנ תורזוח תודידמ םע ינוויכ-תלת תונוש חותינב

) [01.>F(1,88)=6.74 ;P].רתבו םדק(תודידמה ןיבל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב
תיסחי הכומנ המרב וליחתהש )דחאכ חופיטה ינועטו םיססובמה(יוסינה תוצובק לכ
.יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפה תעפשהב ורפתשה ,תרוקיבה תוצובקל

חופיטה ינועט תצובקב האצמנ ,תורזוח תודידמ םע ינוויכ וד תונוש חותינב

ןיבל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב ] [02.>F(1,40)=5.76 ;Pתקהבומ היצקארטניא
 0^20.5לש דופיש לע םיעיבצמ  6,רויאב ןויעו הז אצממ ).רתבו םדק( תודידמה
.תרוקיבה תצובקב  4.8V0לש הדירי תמועל יוסינה תצובקב
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רתב ) (postםדק )(pre
 6:רויא

,תרוקיבמו יוסינה תוצובק לש הציפקה ןחבמ תואצות

-תלת תונוש חותינב .ימניד לקשמ יוויש תקידבל ןחבמ

בקה ןיב תקהבומ תינוויכ-וד היצקארטניא האצמנ

בק יתש ) [00.>F(1,87)=26.92 ;P].רתבו □דק( תודידמה

פתשה תרוקיבה תוצובקש דועב -43.280/0ב ןהיגשיה

וח תודידמ םע םיינוויכ-וד תונוש יחותינ ועצוב ,ףסונב

נב תימונוקאויצוס הבכש לכב .םיקדבנה ןיב םילדבהה

ל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב תיטסיטטס תוקהבומ

טה ינועט ברקבו ] [02.>F(1,46)=5.93 ;Pםיססובמה ברקב

ה תוצובקב תיטסיטטס תקהבומ היצקארטניא האצמנ ןכ
םדק(תודידמה ןיבל )חופיטה ינועטו םיססובמ(ימונוקא
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לש רופיש תמועל -52.50/0ב הלש גשיהה תא הרפיש חופיטה ינועט לש יוסינה תצובק
.םיססובמ לש יוסינה תצובקב 33.50/0

רתב ) (postםדק )(pre

 7:רויא

םיססובמה ברקמ ,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לב לש לקשמה יוויש ןחבמ תואצות
ןגה ידלי ,חופיטה ינועטו

,םינפל :םינחבמ-הת העבראב םינויצה לש םוכס אוה ימניד לקשמ יווישב ןויצהש ןוויכ
םינחבמה תתמ דחא לכב תוצובקה ןיב םילדבהה וקדבנ ,לאמש דצלו ןימי דצל ,רוחאל

תלתה תונושה יחותינ לש תואצותו ןקת תויטס ,םיעצוממ םיגצומ -8ו  7תוחולב .וללה
.ימניד לקשמ יווישב םינחבמה תת לע ועצובש ,תורזוח תויפצתל םיידממ

 - 1994ה"נשת  4,תרבוח  3,ךרכ ,העוגתג
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 7:חול

ידלי לש ימניד לקשמ יווישב םינחבמה התב םינויצה לש ןקת תויטסו םיעצוממ

)חופיט ינועטו םיססובמ(ןגה
תצובק
תרוקיב תצובק
תרוקיב

תצובק
יוסינ תצובק
יוסינ

)(N=52

)(N=31
םיססובמ

חופיט ינועט

חופיט ינועט

)(N=25

)(N=27

םיססובמ

)(N=17

)(N=14

םדק

רתב

םדק

רתב

7.33

1118

6.80

9.08

a85

246

2.37

106

2.44

2.31

X

233

3.29

136

2.91

2.33

2.7

םינפל

s.d

0.96

0.86

0.90

0.89

0.82

0.84

0.87

לקשמ יוויש

X

1.74

252

156

2.04

2.07

1.94

1.76

1.70

0.77

0.69

0.61

0.55

0.66

0.69

X

155

267

169

108

2.14

2.11

165

1.88

ןימי דצל

s.d

0.64

0.78

0.76

0.72

0.53

0.48

0.78

0.78

לקשמ יוויש

X

163

2.70

128

2.08

2.43

2.00

1.76

2.00

לאמש דצל

s.d

0.84

0.67

0.61

0.72

0.94

0.79

0.66

0.61

X

לקשמ יוויש

s.d

יללכ ימניד

לקשמ יוויש

s.d

רוחאל

לקשמ יוויש

0.7

0.65

םדק

רתב

8.76

7.64

8.29

188

2.42

233

2.47

2.70
0.77

רתב םדק

 8:חול

לקשמ יווישב םינחבמה תמ תואצות לש ,תורזוח תויפצתל ירממ תלת תונוש חותינ
ןגה ידלי לש ימניד
תוצובק

בצימ

תמועל

ימונוקאויצוט
םיטטובמ(

תמועל

)ט"ט תמועל

)רתב

יוסינ(
םינתשמה

)תרוקיב

לקשמ יוויש
יללכ ימניד

.מ.ל

**7.21
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לדבההמ ,הארנכ ,עבונ )יללכה ןויצב(ימניד לקשמ יווישב לדבההש ,הלוע הלא תוחולמ

חולב םיעיפומה םיאצממה .לאמש דצלו ןימי דצל ,רוחאל םינחבמה תתב תוצובקה ןיב

תתב םילדבההמ רקיעב םיעבונ יללכ ימניד לקשמ יווישב םילדבההש םידמלמ 8
ןיגל )תרוקיבו יוסינ(תוצובקה ןיב היצקארטניאב יוטיב ידיל אב הזש יפכ ,םינחבמה

לש יוסינה תצובקב להש רופישה טלוב וללה םינחבמה תת תשולשב .תודידמה
.ליעל  7חולב תוארל ןתינש יפכ ,חופיטה ינועט

תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל יטטסה לקשמה יווישו הסיפתה ינחבמב
.ןגה ידלי ,םיקדבנה ןיב

תצובק ,ימניד לקשמ יווישבו הציפקב ,הקירזבש רבתסמ רקחמה יאצממ חותינמ

ידומילה זכרמב תוליעפהמ תרכשנ האצי ,ןגה ידלי חופיטה ינועט לש יוסינה
.תוצובקה ראשמ רתוי יביטינגוק־ירוטומה

ימצעה־גשומה תקידבמ תואצותה
ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ימצעה-גשומה תקידבל ןחבמב
.םידליה ינגמו 'א תותיכמ :ליגה תוצובק יתשמ םיקדבנה

םיידומילה םיגשיהה ינחבממ תואצותה
לש תורזוח תודידמ םע ינוויכ-תלת תונוש חותינב '.א תותיכ ידימלת לש תואצותה
יוסינ(תוצובק יפל ,תקהבומ תינוויכ־תלת היצקארטניא האצמנ ארקנה תנבהב ןחבמה

ינועטו םיססובמ( ימונוקאויצוס בצימ יפלו )רתבו םדק( תודידמ יפל ),תרוקיבו
ןיב ,תקהבומ תינוויכ וד היצקארטניא האצמנ ןכ ) [00.>F(1,251)=7.20 ;P].חופיט
)רתבו םדק( תודידמה ןיבו )חופיט ינועטו םיססובמ( ימונוקאויצוסה בצימה

].[F(1,251 )=11.60 ;P<.00
הבכש לכל תורזוח תודידמ םע םיינוויכ-וד תונוש יחותינ וכרענ םילדבהה רוקמ רותיאל

יוסינ( תוצובק יפל תקהבומ תינוויכ-וד היצקארטניא האצמנ .דרפנב תימונוקאויצוס
תקהבומ היצקארטניא האצמנ תוגוזב האוושהב ).רתבו םדק(תודידמ יפלו )תרוקיבו

)רתבו םדק( תודידמה ןיבל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב םיססובמה ברקב
תמועל -107.40/0ב ארקנה תנבהב הרפתשה יוסינה תצובק [00.>F(1,125)=7.81 ;P]:
-3ו  1תוחולב וגצוהש ,וללה םיאצממהמ .תרוקיבה תצובקב דבלב  60.90/0לש רופיש
ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפ לש הנש םויס םע יכ ,הארנ -9ו  8םירויאב ןויעמו ,ליעל

תוצובק לש וזל המוד המרל ארקנה תנבהב יוסינה תוצובק ועיגה ,יביטינגוק
.תרוקיבה תוצובק לש ההובגה תיתלחתהה המרה תורמל ,תרוקיבה
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90.00 r

רתב ) (postםדק )(pre
 8:רויא

,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש ארקנה תנבהב םיגשיהה

87.5

81.5

רתב ) (postםדק )(pre
 9:רויא

ת ,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש ארקנה תנבהב םיגשיהה
חופיסה ינועטו םיססובמה
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רחאהו הנשה תליחתב דחאה :םינוש םינחבמ ינשב םידימלתה ונחבנ ןובשחב ןחבמב
לעפוה ןכלו ,תורזוח תויפצתל תונוש חותינב שמתשהל רשפא היה אל וז הביסמ .הפוסב

,הלוע הז יטסיטטס חותינמ  (analysis of convariance).תפתושמ תונוש חותינ םהילע

התפצנש ,םיקדבנה לש הנוש תיתלחתה המרב סרוקמ תוצובקה ןיב םילדבהה יכ
.םידומילה תנש תישארב םדקה ינחבמב

ןחבמה לש תורזוח תודידמ םע ינוויכ־תלת תונוש חותינב .ןגה ידימלת לש תואצותה

),תרוקיבו יוסינ(תוצובק יפל תינוויכ-תלת היצקארטניא האצמנ ,האירקל תוגכומב

)חופיט ינועטו םיססובמ( ימונוקאויצוס בצימ יפלו )רתבו םדק( תודידמ יפל
תוצובק יפל תקהבומ תינוויכ-וד היצקארטניא האצמנ ןכ [00.>F(1,88)=15.00 ;P].
) [00.>F(1,88)=11.03 ;P].רתבו םדק(תודידמ יפלו )תרוקיבו יוסינ(

.ינורפנוב לש תיטסיטטסה הרודצורפב ונשמתשה ,דרפנב תוצובק גוז לכ ןיב האוושהל

בצימה ןיב יוסינה תוצובקב תקהבומ היצקארטניא תמייק יכ הארנ הז חותינמ

)רתבו םדק( תודידמה ןיבל )חופיט ינועטו םיססובמ( ימונוקאויצוסה
ברקב תיטסיטטס תקהבומ היצקארטניא תמייק ,ףסונב [00.>F(1,134)=20.25 ;P].

)רתבו םדק( תודידמה ןיבל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב חופיטה ינועט
יכ ,הארנ  10רויאמו ליעל  2חולב וגצוהש ,םיאצממהמ [00.>F(1,88)=17.81 ;P].
רתויב הכומנה המרב הליחתה חופיטה ינועט לש יוסינה תצובק ,האירקל תונכומב
,םידומילה תנש םויסב ,תאז תמועל .רקחמב ופתתשהש ,תוצובקה ראשל האוושהב
םידימלתה .תוצובקה ראש לש גשיהל המודה גשיהל וז הצובק העיגה ,רתבה ינחבמב

תמועל -0^38.83ב םהלש גשיהה תא ורפיש חופיטה ינועט לש יוסינה תצובקמ
.תוצובקה ראשב דבלב >5י-0/כ לש רופיש
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רתב ) (postםדק )(pre
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ןג ידלי ,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש האירקל תונבומה ןחבמב םיגשיהה

האצמנ ,ןובשחל תונכומב ןחבמה לש תורזוח תודידמ םע ינוויכ-תלת תונוש חותינב

םדק( תודידמ יפלו )תרוקיבו יוסינ( תוצובק יפל תקהבומ תינוויכ־וד היצקארטניא
םיינוויכ-וד תונוש יחותינ ושענ םילדבהה רוקמ רותיאל) [04.>F(1,87)=4.19 ;P].רתבו
.תוצובק לש תוגוז ןיב תורזוח תודידמ םע

ןיב ,יוסינה תוצובק ברקב :תוקהבומ תוינוויכ-וד תויצקארטניא ואצמנ הלא םיחותינב

)רתבו םדק( תודידמה ןיבל )חופיט ינועטו םיססובמ( ימונוקאויצוסה בצימה
ןיבל )תרוקיבו יוסינ( תוצובקה ןיב ,םיססובמה ברקבו [00.>F(1,53)=9.31 ;P].
 1=(1,46)F].ו ) [00.>34 ;P.רתבו םדק(תודידמה

תוצובקה לבב רופיש לח ןובשחל תונכומב יכ דמלמ תואצותב קדקודמ ןויע
 0^83לש רופיש(יוסינה תוצובק יתשב שחרתה רתויב לודגה רופישה .רקחמב ופתתשהש

תרוקיבה תוצובק יתשל האוושהב )חופיטה ינועט ברקב  51.30/0לשו םיססובמה ברקב
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...םיידומילה םיגשיהה לע ...תוחתפתהה לע יביטינגוק-ירוטומה זכרמב תוליעפה תעפשה

לכ לש םיגשיהה תאוושהב ).חופיטה ינועט ברקב -17.60/0ו םיססובמה ברקב (44.90/0

םיססובמה לש יוסינה תצובק יכ הארנ ,רקחמב ופתתשהש ןגה ידלי ברקמ תוצובקה
.ןובשחל תונכומב ותויב הובגה יסחיה גשיהל העיגה

זכרמב תוליעפהו םידומילה תינכתש םיזמרמ רקחמה יאצממש ,רמול ןתינ םוכיסל
דחוימבו ,יוסינה תוצובקמ םידליה לע יבויח ןפואב ועיפשה יביטינגוק-ירוטומה ידומילה

וקדבנש םינתשמה תיברמב תוצובקה ראשמ רתוי ורפתשהש ,חופיטה ינועט לע
.רקחמב

תונקסמו ןויד
ינג ידימלת לשו 'א תותיכ ידימלת לש תוליעפהש ,ךכ לע תועיבצמ הזה רקחמה תואצות

תירוטומוכיספה תוחתפתהה תא הדדוע ,יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב ,םידליה
הלא תואצות .ןגה ידלי ברקב ןהו 'א תותיכ ידימלת ברקב ןה םיידומילה םיגשיהה תאו

, 1984,ןולייאו טכה ,זר-ןהכ( םימדוק םירקחמב ואצמנש םימוד םיאצממ תוששאמ
, 19851994 ,Kirkendall, 1985; Emmot).סכרו ביבר ;, 1991םואבננטו סכר ;'ב',א

רקחמב וקדבנש םיירוטומוכיספה םינתשמב םייונישל םירושקה ,רקחמה יאצממ
.תרוקיבה תוצובק ברקב ןהו יוסינה תוצובק ברקב ןה רופיש לע םיעיבצמ ,יחכונה
רופישה תא ריבסהלו תוסנל ןתינ .יוסינה תוצובקב שחרתה רתויב ברה רופישה
.לופיטהו ןמזה ימרוגל תוסחייתה תרזעב הלא םינתשמב

הדימע ןוגכ(תוטושפ תוירוטומ תויונמוימ עוציבב רופישל רקיעב סחייתמ ,ןמזה םרוג

ןמזה ךשמב תושכרנה ),הציפקב וא יטטס לקשמ יוויש לע הרימש ךות תחא לגר לע
תורפסב שושיא אצמנ הז אצממל .תדסוממ יתלבו תישפוח תישיא תוסנתה ידכ ךות
;, 1994סכרו ביבר(חופיט ינועט ברקב תינפוגה תוליעפה אשונב תקסועה תיעוצקמה
'; 1986 ,Kohen-Raz).ב ',א  1984,ןולייאו טכה ,זר-ןהכ ;, 1991סואבננטו סכר

תויונמוימ עוציבב רופישה תמצעל רקיעב סחייתמ ,לופיטה סרוג ,ינשה םרוגה
,דחוימ ןפואב וחפוט הלא תויונמוימ .העונת תוכיאו לוגרת תושרודה ,תובכרומ תוירוטומ
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טכה דדוע ,סכר הנליא ,ביבר תימלוש

ימניד לקשמ יוויש :ןוגכ(יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב ומייקתהש םירועישב
ינועטו םיססובמה /א תותיכ ידימלת ,יוסינה תוצובק לש םיגשיהה ).םידדצלו רוחאל

ברקב םג .תרוקיבה תוצובק תמועל ימניד לקשמ יווישב ורפתשה ,דחאכ חופיטה
יווישב תרוקיבה תוצובקל האוושהב יוסינה תוצובקב רתוי בר רופיש היה ןגה ידימלת
ינפוג ךוניח לש תונוש תוינכות וליעפה םהבש ,םירחא םירקחמב .הקירזבו ימניד לקשמ
, 1994).סכרו ביבר , 1991,-םואבננטו סכר(תומוד תואצות ולבקתה

ןייצל שי ,תאז םע .ימניד לקשמ יווישב רופיש לח רקחמב ופתתשהש תוצובקה לכב
ןתינ .תרוקיבה תוצובקל האוושהב יוסינה תוצובקב שחרתה רתוי יתועמשמ רופישש
םידליהו תיעבט תלוכי אוה ימניד לקשמ יווישש הדבועה רואל הלא תואצות ריבסהל

םתטילש תדימ תא םיקדוב םה וז םתוסנתהב .יאמצע ןפואב הב קוסעל םיברמ
תוברועמה תדימבו ,והבוגבו סיסבה חטשב :ןרוקמש(ישוק תומר יוניש בגא ,העונתב

ןחוב ןבא שמשל םייושע ולא םירקובמ םייוניש ).היזטסניקה לש וא/ו הייארה לש
לקשמ יוויש ןיב הנחבאל יעצמאכ ןכו ,תוהובגה ישוקה תומרב םיקדבנה תלוכיל
תיתטיש תוסנתהבו הדימל-הארוהב ורוקמש רופיש ןיבל יארקא ןפואב חתפתהש
רופיש אצמנ ובש , 1994),סכרו ביבר( םדוק רקחמ יאצממ ששאמ הז אצממ .תיחנומ
.המוד סופדב ימניד לקשמ יווישב

לש הקידב ללוכה יביטינגוק ־ירוטומה זכרמב םידומילה תינכת לש םושייה חותינמ
חותינה יאצממ לשו תינכתה םושייל תויוליעפה ןווגמ לש ,הינכת לשו תינכתה תורטמ

תארוה תא דאמ שיגדה הארוהה תווצש תוארל ןתינ ,םידליה תלעפהב תיפצתה לש

תא ושכר תרוקיבה תוצובק ידליש חינהל ןתינ ,תאז תמועל .ימנידה לקשמה יוויש
.הכרדה אלל ,תיעבטה םכרדבו םתביבסב רקיעב םלקשמ ןוזיאב םנויסינ

המר"כ ןגה ידלי לש יוסינה תוצובקב ףוגה ירבא ןיב םואיתה אצמנ ,רודכ תקירזב

,הארנכ ,ועפשוה ולא םידלי : 1976 ,1982 ,Gallahue).תרדגה יפל( "תמדקתמ
ךרדב .ינפוגה ךוניחל תיעוצקמ הרומ לש התכרדהב תיביסנטניאהו תגרודמה הדימלהמ
הקירזה תעונתב טולשל וחילצה ךכמ האצותכו ,םפוג ירבא דוקפת תא םידליה ודמל וז
ריבס .העונתה ירירש תכרעמ תא וקזיח ינפוגה ךוניחה ירועיש םאותמו רקובמ ןפואב
,הקירזה תמצעבו חוכב הטילשה ןיבל תמאותמה העונתה תשיכר ןיב בולישהש ,חינהל

האוושהב "תמדקתמ המר"כ הנחבואש ,הקירזה תוכיאב יתועמשמ רופישל ואיבה
.תרוקיבה תוצובקל
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...םיידומילה.םיגשיהה לע ...תוחתפתהה לע יביטינגוק-ירוטומה זכרמב תוליעפה תעפשה

ידליל וכרענש ,יטטס לקשמ יווישבו רודכ תסיפתב ),סאלקב(תמאותמ הציפק ינחבמב

סכר ;, 1976רבוקטיו-ןמדירפ(יופצ היהש יפכ ,יוסינה תוצובקל ןורתי אצמנ אל ,ןגה
הניא סאלקב הציפק לש המישמש ןוויכמ , 1991 ;1985 ,Keogh Ä Sugden).םואבננטו
ןיבל יוסינה תוצובק ןיב םילדבה יללכ ןפואב ופצנ אל ,ןמזו הכרדה ,םוכחת תשרוד

.הנוש העפות לע עיבצמ חופיטה ינועט תצובק ךותב חותינ ,םלוא .תרוקיבה תוצובק
הכרדההש ,הארנ .תרוקיבה תצובקמ רתוי הרפתשה חופיטה ינועט לש יוסינה תצובק

ןיב םואיתה תלוכי תא הרפיש חופיטה ינועט ןגה ידלי לש יוסינה תצובקב תנווכמה

תא תסוול ודמל םידליה .סאלקה בחרמ תסיפתב קוידה תא הריבגהו ףוגה ירבא
םימדוק םירקחמ םיששאמ ולא םיאצממ .םיווקה לע הכירד אלל תמאותמה םתעונת

םואיתב תאטבתמה )"תמדקתמ המר"( ןגה ידלי לש תולשבה תמר לע םיעיבצמו

 (,Keogh Ä Sugdenחיינ בצמב רודכ תסיפתבו םיילגר יתש תציפקב םפוג ירבא

,םילדומ תועצמאב הלא םיאצממ ריבסהל ןתינ 1975 ,.1985; Gentile et. al).
הביבסה יאנת יפ לע ףוגה תעונתב הטילשה לש תובכרומה תומר תא םימיגדמה

).(Gentile et. al., 1975; Keogh Ä Sugden, 1985

תוריהמב ענה רודכל ויתועורז תעונת תא םאתל קר ןחבנה שרדנ הסיפתה ןחבמב
םידליהו ,עוציבל הלק וז המישמ ,ךכיפל .םייעמשמ דחו םירורב תואר יאנתבו הכומנ
.תיסחי ריעצ ליגב וז תונמוימב הטילשל םיעיגמ

לקשמ יוויש תקידבב תרוקיבהו יוסינה תוצובק ןיב לדבה אצמנ אל יחכונה רקחמב
לע םיחוודמה ,םירחא רקחמ יאצממ תדגונ וז האצות ).תחא לגר לע הדימעב(יטטס
ןהכ(םייתטיש לוגרתו הדימל תובקעב שחרתהש יטטס לקשמ יווישב יתועמשמ רופיש
,תעבונ איהו , 1991),םואבננטו סכר ;'ב, 1984ןולייאו טכה ,זר-ןהכ ;'א, 1984ןולייאו טכה ,זר

.יטטס לקשמ יווישב ןווכמו רידת לוגרתב ךסחמ ,הארנכ

)ןגה ידלי(האירקל תונבומבו )'א תותיכ(ארקנה תנבהב יוסינה תוצובק לש םיגשיהה
.תיטסיטטס קהבומ היה םהיניב לדבההו ,תרוקיבה תוצובק לש הלאמ רתוי םיבוט ויה
ינפוגה ךוניחה תא םינייפאמה תויוליעפלו םיכילהתל ,םינכתל סחייל ןתינ הלא תואצות

ומייקתהש ,בשחמהו תיטסלפה הריציה ימוחתב הדימלה תא ,העונתל ךוניחה תשיגב
תארוהל הללמהב שומיש ךות ולהנתה םירועישה .יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב

ךוניחב .יוקיח אללו תיתוזח המגדה אלל ,עצבל םידליה ושרדנ ןתוא תומישמה
היעב ורתפ דציכו ועציב דציכ ילולימ ןפואב ראתל םידליה ושקבתה ,לשמל ,העונתל
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טכה דדוע ,סכר הנליא 3,יבר תימלוש

תושירדל בלה תמושת תא ןומל םתוא הדמיל וז הארוה .םהינפב הדמעש תיתעונת
ביבר(םהירבח לשו םהלש עוציבה תא ילולימ ןפואב ךירעהלו חתנל ,ןנובתהל ,המישמה
שמתשהל דליה תא םינווכמ ,העונתה תכרעה ןכו םיחתמ תוננובתה יכילהת , 1994).סכרו

אצמתהל ,זכרתהל ,בשקה תא דקמל , 1988),רלייז( תוארוה ןיבהל ,םישדח םיגשומב

' ,Hofsten, 1982; Keogh Ä Sugden).דכו בחרמב םיסחיה תא לוקשל ,בחרמב
םהמש  (1988 ,Flinchum),םוחנילפ לש םירקחמהמ לבקתמ ךכל שושיא (1985
תעינמ לעו בשק תאצקה לע ,זוכיר לע יבויח ןפואב העיפשמ תינפוג תוליעפש הקיסה
.הבישחה תוחתפתהל םימרותה םיגשומ בוציע לע ןכו תעד תחשה

םינתשמ םה בשקו זוכירש ,אצמנ ובש ,רקחמה יאצממ תא םג ןובשחב חקינ םא

לכונ , 1987),ןמרונ('א התיכב ןובשחהו האירקה תויונמוימ תשיכר ךילהתב םיינויח
.ארקנה תנבהבו האירקל תונכומב רופישה לש רבסהלו הנבהל עייסיש סרוג דוע ףיסוהל

0ג יבויח ןפואב ועפשוה האירקל תונכומב יוסינה תוצובק לש םיגשיההש הארנ
ומייקתהש תוסגו תונידע תוירוטומ-תויתסיפת תויוליעפב תיביסנטניאה הכרדההמ

חותיפב ,ראשה ןיב הדקמתה תינכתה .יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב
הסיפת ,הקירז :ומכ ,ףוג-די-ןיע םואית תושרודה תומישמב םידליה לש היצנידרואוקה

זוכיר םיחתפמ ףוג־ויע היצנידרואוקל ףסונב ,לשמל ,סאלקב הציפקב .הציפק וא
").סאלק"(עקרקה לע םינמוסמה םיווק ידי לע םוחתה בחרמ לש תולובגב תואצמתהו

תונמוימה תתל םימיוסמ ןוימד יווק לש םמויק הלגמ סאלקב הציפקב תוננובתה
סיסבהמ קלח הווהמ (1985),יקסנזור יפל רשא ,ףדה בחרמב תואצמתה לש תיתוזחה

הדובע ילכ תלעפה :ומכ( תיתונמא-תיתריציה תוליעפה סג .האירקה תשיכרל
תושרודה תומישמ עוציבב ,בשחמה גצבו תדלקמב שומישהו )'דכו םילוחכמ ,םיירפסמב

תונידעה תוירוטומה תויונמוימה תא ורפיש ,תויעב ןורתפו בחרמב תואצמתה
, 1992).ןיול ;, 1990הטיולו ץיבולאכימ ;, 1989םגא(םידליה לש תויביטינגוקהו

יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפהש ,חינהל םילוכי ונא ליעל רומאה לכמ
האירקל תונכומב םיגשיהל 0ג ןיפיקעבו ןירשימב יוסינה תוצובקל ,הארנה לככ ,המרת
.יא תותיכ ידימלתל ארקנה תנבהבו םידליה ןגב

םידליה ינגב יוסינה תוצובק יגשיה ויה ,האירקל תונכומב םג ומכ ,ןוכשחל תונכומב
,סויליג(העונתל ךוניחב םולגה לאיצנטופה .תרוקיבה תוצובק לש הלאמ רתוי םיבוט
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הדימב הצומ ,ןובשחב תויסיסב תויונמוימ תשיכר רשפאמה 1979; 1979 ,Sharpe),
העונתה ןונכת :ומכ ,תיטמתמ הבישח תודדועמה תומישמ לש הלעפה התיה .הבר
תויומכ בושיח ,קחרמ ינדמוא ,תויסדנה תורוצ תמאתה ,םילדג תאוושהל םאתהב

, 1980; 1987 ,Sharpe, 1979; Bergen).ימאק( בחרמב םיסחי םע תודדומתהו
תויח תריציו הפטעמ בוציע :ןוגכ ,תידממ תלתה תיטסלפ-תיתונמאה הריציה תומישמ
.םייתומכו םייסדנה םיגשומב שומישה לשב תיטמתמ הבישח ודדוע ,ריינמ

ןוחבל ןתינ ,המגודל ,ךכ .דמלנה אשונב תוליעפ תדיחי לכב ובלתשה בשחמה ידומיל

ינייפאמל המאתהב .ןובשחב תונכומל בחרמה אשונב תודמולה תמורת תא ןיבהלו
תויעבכ תויונב תומישמה .תוחטשל גצה תקולחמ וללה תודמולה תויונב בשחמה
המישמב חילצהל ידכ .לצופמה גצה לע תועיפומה תוצבשמה לכ יולימל ליבומ ןנורתפש

תא הכזמ המישמה לש חלצומ םויס .םיטלחומו םייסחי םיבושיח עצבל דמולה שרדנ וז
.ןלדוג יוניש ךות בחרמב תוענה תויומדב הוולמה ילקיסומ בושמב דליה

הבינה אל יביטינגוק-ירוטומה ידומילה זכרמב תוליעפה ,תאז תמועל ',א תותיכב
ןכתיי .םיססובמה ברקב רקיעב ,הנשה ףוסב ןובשחב םיגשיהב םייתועמשמ םילדבה
.תיתלחתהה המרב )םיססובמ(תרוקיבה תוצובק לש םיהובגה םיגשיההמ עבונ רבדהו

ןובשחבו ארקנה תנבהב םיהובג םיגשיהל ועיגהו רקחמב ופתתשהש ,םידימלתה
םימדקתמל ןובשחבו האירק ינחבמב :םיפסונ םינחבמ ינשב סג ונחבנ ',א תותיכב
תאז םע ,הז רמאמל םייטנוולר םניא הלא םינחבמ יאצממ םנמא ').ב התיכל םינחבמ(

תוצובק תמועל יוסינה תוצובק לש םיהובגה םיגשיהה לע םיעיבצמ םהש ןייצל שי
.תרוקיבה

תוצלמהו םוכיס
ידומילה זכרמב הלעפוהש תוברעתהה תינכת תעפשה תא קודבל ונשקיב הז רקחמב

םיגשיההו ימצעה גשומה ,תירוטומוכיספה תוחתפתהה לע יביטינגוק־ירוטומה
הנש ךשמב ,עובשב םיימעפ וב ולעפש ,םידלי ינגמו 'א תותיכמ םידלי לש ,םיידומילה
.תחא

לש דקוממ בולישל שיש םיידומיל-סייכוניח תונורתי לע םידמלמ הז רקחמ יאצממ
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.בשחמ ידומילבו תיתונמא-הריציב ,העונתב :םינוש םימוחת השולשב דמלנה רחבנ אשונ

ררועש גראמ הרצי ,םימוחתה תשולשמ דחא לכ לש תידוחייה ותמורתש הארנכ

ידוקפיתו תירוטומ-תיתוזח הטילש ,תירוטומוכיספ תוחתפתה דדוע ,היצביטומ
.הבישחו הסיפת

זכרמב תוליעפהו םידומילה תינכתש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממש ,רמול ןתינ

תרוקיבה תוצובקל רשאמ יוסינה תוצובקל רתוי המרת יביטינגוק-ירוטומה ידומילה

תוצובק תמועל ןגה ידלי ברקב רתוי בר רופיש אצמנ יוסינה תוצובק ברקבש ,ןכו

דומילה זכרמב תוליעפה יכ רקחמה ןמ הלוע ,ןכ לע רתי .יא תותיכ ידימלת לש יוסינה

ידליל האוושהב חופיטה ינועט םידליל לכמ רתוי המרת יביטינגוק-ירוטומה

יוליגלו רקחל תויונמדזה ןתמש ןעטנ םהב םירקחמהמ לבקתמ ךכל קוזיח .םיססובמ

הריוואב עצבתמה ,םיגשומ רצוא םשיילו שוכרל ךרוצה ןכו בשחמבו הריציב ,העונתב

 (1992 ,.McKenzie et al).חופיט ינועט םידליל דחוימב םיבושח ,תכמות

:םיזמרמ רקחמה יאצממ

:,Ignicoהוושה(ינויעה םוחתה ןיבל ירוטומה םוחתה ןיב רשק לש ומויק לע ★
1994 ,1994; Fishburn).

תוליעפב םיליחתמש לבכ ,רתוי הקזח הזה רשקה תמצוע יכ הדבועה לע ★
.םידליה ןגב ונייהד ,םימדקומ םיאליגב

תיתונמוא-תיתריצי תוליעפ ,ינפוגה ךוניחה ןיב ידוחייה בולישה לש המורתה לע ★
.תומלשכ דליה תוחתפתהל ,בשחמ ידומילו

:םיפסונ םירקחמל תוצלמה
ירוזאב רקיעב יעוצקמ הרומ ידי לע םידליה ינגב ינפוג-ךוניח תארוה תעפשה תא קודבל
;החוור

ידומילה זכרמה תמגוד תינפוג תוליעפ לש תונוש תוינכת לש העפשהה תא קודבל
.יביטינגוק-ירוטומה
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תורוקמה תמישר
,םיפד .יקסניול תללכמב תוננגו תורומ תרשכהב ךרה ליגב יתונמא ךוניח .(1989).ר ,סגא
9, 58-51.

.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי '.א התיכב אורקל ונדמל .(1985).ג ,רתרוא

םיכרד .םירומ תרשכה לע ויתוכלשהו ה'זאיפ לש ותנשמב ןוזיאה גשומ .(1994).ש ,קב

, 31-7,2.הארוהכ
.טייגניו ןוכמ :הינתנ ,םידליל העונתל ךוניהב תודוסי .(1979).צ.ב ,םויליג
), 15-14.יד( ,ךוניהה דה .ימלוע דה .(1986).א ,רואלג
.תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .הדימלל תולשב .(1976).מ ןיערדו .ע ,ןיערד

.היגוגאדפל רקחמ ןיבש רשקה לע :האירקה תשיכר יכילהתו הרומה .(1988).א ,רלייז

ןוכמ :םילשורי .םיריצקתו היפרגוילביב ארקנה תנבהו האירק :ךותמ
.דלאס הטאירנה

לע הנבומ ינפוג לוגרת לש תוירשפא תועפשה ').א. (1984ת ,ןולייאו .ע ,טכה .,ר ,זר-ןהכ
, 5-2,2.ינפוגה ןוניהה .חופיט ינועט 'א התיכ ידימלת לש םיידומיל םיגשיה
תוירשפא תועפשה :האירקה רופישל ינפוג ךוניח ').ב. (1984ת ,ןולייאו .ע ,טכה .,ר ,זר-ןהכ

.חופיט ינועט 'א התיכ ידימלת לש םיידומיל םיגשיה לע הנבומ ינפוג לוגרת לש
), 12.ו( ,חנ ,ךוניחה דה

.םיפשר :ביבא-לת .דליה תבוטל םידליה ןג .(1986).ג ,ןיול
', 265-260.ג ,ןגו דה ?האלה המו  -ןגב בשחמ .(1992).ג ,ןיול

(4), 362-341.בנ ,ןגה דה .םידליה ינגב םיבשחמ .(1990).א ,הטיולו .ר ,ץיבולאכימ

תותיכב םיססובמל הופיט ינועט םידלי ןיב זוכיר תלוכיב םילדבה .(1987).ג ,ןמרונ

המסרופ אלש ךמסומ תדובע .םיידומיל םיגשיה לע םתעפשהו 'א
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא

),ךרוע(רימט .מ :ךותב .תירקיעה םידומילה תינכתב תונמאה דיקפת .(1982).ר ,תימס
.תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי ,תונמואל ךוניחב םירגתא

.םילעופה תיירפס :ביבא-לת ,תישפנה תוחתפתהה לע תוטמ שש .(1962).ז ,ה'זאיפ
.םילעופה תיירפס :ביבא-לת ,דליה לש היגולוכיספה .(1972).ז ,ה'זאיפ

.אמוג :ביבא-לת .ןגה ידליל םיירוטומוכיספ םינחבמ .(1976).א ,רבוקטיו-ןמדירפ
תיתוזח הסיפת חותיפ :יכוניח יעצמאכ בשחמ יקחשמ .(1-989).א ,יקסנימזוקו .א ,בוצרפ
, 292-275.בל ,תומגמ .בשחמ יקחשמ תרזעב
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