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תוריהמה גשומ לש הנבההו תיטתסניה תוסנתה 

ןאיורד הרש 

םיכרד ןחובו םייעדמ םיגשומ תארוהב ישוקה תא חתנמ הז רמאמב גצומה רקחמה 

ךרענו תוריהמה גשומ לש ותנבה םודיקב דקמתמ רקחמה .םתנבה םודיקל תויפוליח 

לע תיביטינגוק-תיתרגח ןילמוג תוליעפ לש העפשהה הקדבנ 'א בלשב .םיבלש ינשב 

הקדבנ ובש ,'ב בלש לש ובוציע תא וחנה רקחמה יאצממ .תוריהמה גשומ לש ותנבה 

.גשומה לש ותנבה םודיק לע תיטתסניק תוטנתה לש התעפשה 

םייעדמ םיגשומ תאדוהב תויתייעבה 

,םייעדמ םיגשומ לש םתנבה םוחתב תונורחאה םינשב ועצובש ,םיבר םירקחמ 

,(intuitive Concepts)םיימוימוי־טייעבט םיגשומ לש דימתמה םמויק לע םיעיבצמ 

תונורקע תא םימאות םניא רשא ,יעבט ןפואב םיחתפתמה ,(םייביטיאוטניא ןלהל) 

םיעדמה תארוה יכ ,תעבוק ,םירקוחה ועיגה הילאש ,תפתושמה הנקסמה .עדמה 

הבישחה ןוגראב יוניש תמירג אוהש ,הינפב בצינה דעיה תא גישהל החילצמ הניא 

ידימלתש ךכ לע םיעיבצמה ,םיאצממ לש הבחר תשק םישרופ םירקחמה .דמולה לש 

ודמלש ילמרופה עדיה תא ועימטה םירגובמו תואטיסרבינואב םיטנדוטס ,ןוכית 

תויעב םע דדומתהל םישרדנ םה רשאכו ,ללכב םא ,יקלח ןפואב קר רפסה-תיבב 

,יביטיאוטניאה עדיה לע ךמתסהל םירזוח םה ,םייתומכ םינותנ ןהב ןיאש ,תויתוכיא 

Clement, 1982;) ילקיזיפה םלועב םתוסנתה ךלהמב יעבט ןפואב ושכר ותואש 

 1983 ,Disessa, 1983; Driver, 1983; Gunstone 8t Watts, 1985; Watts).

עדיה וליאו ,קחמנ וא קחדנ ,תילאמרופ תרגסמב יתטיש ןפואב דמלנה ,יעדמה עדיה 

,(Schoen, 1982)ןוש .טרפה לש ויתובוגתב טולשל רזוח ימוימויה יביטיאוטניאה 

:םתארוה ,עבטה יעדמ :תיתסיפת הדימל :םיישיאניב םיסחי :<גשומ> תוריהמ :םינראת 
.היצינגוק-הטמ 
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ןאיורד הרש 

הפשב ןייפואמ אוהו ,דרפנ רודמב ןסחואמ דמלנה עדיה :וז העפותל רבסה עיצמ 

עבונ דרפנה ןוסחאה .םלועה לש תפטושה תונשרפב שומיש הל ויאש ,תילמרופ 

לש תוחתפתה ,דחאה :עדיה יגוס ינש לש הנושה םתוחתפתה ךרדמו םייפואמ 

תואיצמה תא ןיבהל דליה לש ךרוצה לשב תשחרתמה םייביטיאוטניא םיגשומ 

לע םיפכנה םייעדמ םיגשומ דומיל ,ינשהו,םינושה עדיה תורוקמ ןיב תוריתס בשיילו 

ךילהתב תישענ םיימוימויה םייביטיאוטניאה םיגשומה תשיכר .ץוחבמ דליה 

ןווכמ ךילהת איה םייעדמ םיגשומ תיינקה וליאו ,ול עדומ וניא טרפהש ,העמטה 

דליה ידי לע םישכרנ םייביטיאוטניא םיגשומ .(,Rüssel, 1986)םירחא ידי לע רקובמו 

םייעדמ םיגשומ וליאו ,יאמצע ןפואב ביכרמ אוה םתואש ,םידדוב םיטנמלאכ 

לש היעבה יכ ,ןכ םא ,הארנ .(Pines a West,ו 986)תומלש תוכרעמכ דליל םירבעומ 

,עדיה יגוס ינש ןיב םואית רוציל דליה לש תלוכיה רדעהמ תעבונ דרפנ ןוסחא 

לש הנוכנ-יתלבה תוסחייתהב אוה היעבה לש הרוקמ יכ ,ןכתייו ,יעדמהו ימוימויה 

.רפסה-תיבל דליה ומע איבמ ותואש ,םיימוימויה םיגשומה רגאמ לא הארוהה 

םימדקומ ־םיגשומ תויהל םייושע דליה לש םייביטיאוטניאה םיגשומה 

 (preconceptionts), וא וז הדימב םאות םיגשומה לש ימוימויה גוצייה ,רמוא הווה

רשאכ ,(misconceptions) םיעטומ-םיגשומ וא ,םהלש יעדמה גוצייה תא תרחא 

דליה איבמ ותואש ,ימוימויה גוצייה ,ךכ וא ךכ .הז תא הז םירתוס םיגוצייה 

עדימ םלעתהל הטונ הארוהה ךא ,יעדמה גשומה תדימלל סיסבה וניה ,רפסה-תיבל 

הארוהה רשאכ .(Vygotsky ,1962) קלח חול היה וליאכ דליה לא סחייתהלו ,הז 

גוצייה תא תמאל וא תמעל תונמדזהה דמולל תנתינ אל ,וז הסיפת לע תתתשומ 

םימוחת ינשכ וידי לע םיספתנ םיינשהו ,דמלנה יעדמה גוצייה םע גשומה לש ימוימויה 

היצמיטיגל תתל שי יכ ,ןעוט (Vygotsky, 1962)יקצוגיו .םהיניב רשק ןיאש ,םידרפנ 

,םיגשומ לש יעדמה גוצייה תארוה תעב ןובשחב ותוא איבהל שי יכו ,ימוימויה עדיל 

לעבכ אלא ,םיגשומה לש 'ףוכנה" יעדמה גוצייה לא ךרדב יחרכה רבעמ בלשכ קר אל 

רוציל לגוסמ דמולה םא קר .גשומה בוציע לש םלשה ךילהתל תערכמ המורת 

הנבה שוכרל דיתע אוה ,יעדמהו ימוימויה ,םיגוצייה יגוס ינש לש היצרגטניא 

.ןמז ךרואל עדיה תא רומשלו גשומה לש תיתימא 

תודוא םידימלתל שיש ,םייביטיאוטניאה םיגשומה תא ונחב רשא ,םירקחמה בור 

יקלח ינש .העונת ןיבו חוכ ןיב רשקב דחוימבו ,הקינכמה םוחתב ודקמתה ,םלועה 

תודוא םידימלתל שיש ,יביטיאוטניאה עדיה תא ףושחל ושקיב ןלהל וגצויש רקחמה 

תא ןוחבלו ,תוריהמה גשומ,העונתלו חוכל םירושקה םייסיסבה םיגשומה דחא 

.גשומה לש ותנבה םודיק לע תוברעתה יכרד יתש לש םתעפשה 
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תוריהמה גשומ תנבהו תיטתסניק תיסנתה 

תוריהמה גשומ לש הנבהה תוחתפתה 

ותוחתפתה תא ןחבנ ליבקמבו ,תוריהמה גשומ לש תיעדמה ותרדגה תא הליחת גיצנ 

.ךכב וקסעש םיברה םירקחמב הפשחנש יפכ ,גשומה תסיפת לש תיעבטה 

תוריהמה גשומ לש יעדמה גוצייה 

הרדגהמ .ןמזה םע ףוג לש ומוקימב יונישה רועישכ רדגומ יעדמה תוריהמה גשומ 

:תויפיצפס תוילאמרופ תוסחייתה תורגסמ יתש תורזמ וז תיללכ 

ףוג לש ומוקימב יונישה רועישכ תרדגומה ,(linear velocity) תיווק תוריהמ ★ 

;ןמזב תוקלוחמ ךרוא תודיחיב תאטובמו ,תיווק העונתב 

,תיבוביס העונת תנייפאמה ,(rotational or angular velocity) תימיווז תוריהמ ★ 

תנתינ וז תוריהמ .בבותסמ ףוג לש בוביסה תיווז יוניש לש רועישכ תרדגומו 

.םיבוביס וא םינאידר ,תולעמ תועצמאב הדידמל 

תוריהמה גשומ לש יביטיאוטניאה גוצייה 

בור .םידלי לצא תוריהמה גשומ תסיפת לש תוחתפתהה תא וקדב םינוש םירקוח 

 Piaget,ו 970;)תיווק העונתב םיענ םימצע תוגיצמה תולטמב ושמתשה םירקוחה

 Ehri 81 Muzio,)תיבוביס העונתב םיענ םימצעב םתצקמו (Siegier 8! Richards, 1979

 .(1974; Levin 81 Simons, 1986; Piaget, 1970

תיממה תוריהמה גשומ 

סחוימ ,תוריהמה גשומ ספתנ ובש ןפואה תוחתפתה אשונב רקחמה לש ותישאר 

תוגיצמה תולטמ לע רקיעב םיססבתמ וירקחמ .(Piaget,ו 970)היזאיפ לש ויתודובעל 

תורהנמל דעבמ תואצויו תוסנכנ תובכר יתש :המגודל .םיפוג ינש לש תיווק העונת 

םידליה .תחא הנועבו תעב ואציו וסנכנ תובכרהו הנוש ךרואב ויה תורהנמה .תוליבקמ 

.רתוי רהמ העסנ ןהמ תחא וא ההז תוריהמב ועסנ תובכרה םאה ,בישהל ושקבתה 

םיבלש השולש סנשי תוריהמה גשומ לש הסיפתה תוחתפתהב יכ ,אצמ ה'זאיפ 

דע ךשמנה תיביטיאוטניאה הסיפתה אוה תוחתפתהב ןושארה בלשה :םייזכרמ 

םיפוג ינש לש תוריהמ םידלי םיוושמ ויפ לעש ,ירקיעה זמרה ,הז בלשב .םינש שש ליג 
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ןאיורד הרש 

ספתנ ,םויסה תדוקנל ןושאר עיגה וא רחאה ינפ לע ףלח רשא ,ףוג .הפיקעה זמר אוה 

תוחתפתהב ינשה בלשה .רתוי רצק קחרמ וכרדב רבע םא םג ,רתוי רהמ ענה ףוגכ 

היציאוטניאהמ יתגרדה רבעמ תוארל ןתינ הז בלשב .םינש עבש דע שש םיליגב אוה 

ורבעש קחרמהו ןמזה לש היצרגטניאל הליבומה ,המאתה לש ןוויכל תינושארה 

,(ןמז ותואב)םיפוגה דחא רבועש ,רתוי ברה קחרמה יכ ,ןיבהל ליחתמ דליה .םיפוגה 

דליה .הפיקע השחרתה אל םא םג ,רתוי הלודג הז ףוג תוריהמש הדבועה לע זמרמ 

בלה תמושת .םיפוגה ורבעש קחרמל תיסחי איה תוריהמה םינמז ןויוושב יכ ,ספות 

ףוסבלו ,דחי םג םויסהו הלחתהה תודוקנל העונתה לש םויסה תדוקנמ תרבוע 

,ךליאו םינש עבש ליגמ הלגתמה ,תוחתפתהב ישילשה בלשה .תודוקנה ןיבש קחרמל 

ידי לע תוריהמה תא םידליה םיגישממ הז בלשב .תויטרקנוקה תויצרפואה בלש אוה 

רדסו ינמז רדס לש םינבמ םירצונ .ןמז לשו קחרמ לש םינותנה םימרוגה ןיב רושיק 

ה'זאיפ לש ויאצממ תא וססיבו וביחרה םיפסונ םירקחמ .הזל הז םימאתומה יבחרמ 

 .(Tanaka, 1971; Siegler 8! Richards, 1979; Acredolo 81 Schmid, 1981)

תיבוביסה תוריהמה גשומ 

שומיש ידי-לע איה תוריהמה גשומ תסיפתב תוחתפתהה הרקחנ הבש ,תפסונ ךרד 

םיענה ,םיפוג םיקדבנה ינפב וגצוה ולא םירקחמב .תיבוביס העונתב םיענה םיפוגב 

ה'זאיפ .(זכרמ ותוא ילעב םילולסמב ךא ,םינוש סיסוידרב) םיירטנצנוק םילולסמב 

לש בוביסה סוידר רשאכ ,לגעמב תוענה תוינוכמ יתש םיקדבנ ינפב גיצה (1970) 

ישוק קדבנה ינפב גיצמ הז בצמ יכ ,ןעוט היזאיפ .היינשה לש הזמ לופכ תחא תינוכמ 

סאה ,תעדל שקיב ה'זאיפ .ןמזה ותואב הז דצל הז םיענ םיפוגה ינשש ןויכמ ,דחוימ 

ינפ לע ףלח אל דחא ףוגש יפ לע ףא ,םינושה םיפוגל תונוש תויוריהמ םיקדבנה וסחיי 

ןיב סחיכ תוריהמה תא ספות דלי רשאכ .הזל הז םימוד ויה העונתה ילולסמו רחאה 

ינוציחה ףוגהש רחאמ ,רתוי רהמ ענ ינוציחה ףוגה יכ ,עבוק אוה ,ןמזה ןיבל קחרמה 

תואצותל תומוד ויה ולא וירקחמ תואצות .ןמז קרפ ותואב רתוי הכורא ךרד רבוע 

בלשבו תוהז םיפוגה תויוריהמ יכ ,ונעט ןושארה בלשב םיקדבנה .םימדוקה וירקחמ 

.רתוי הבר ינוציחה ףוגה תוריהמ יכ ,ועבק (םינש עשתל עבש ליג ןיב) ישילשה 

והצקב עובק היה לקמה .לקמל תורבוחמה תובוב יתש היזאיפ גיצה רחא יוסינב 

תחא הבוב .תולעמ 45 לש הרזג רצי ינשה והצקש ךכ ,תיבוביס העונתב ענו דחאה 

היזאיפ .ינשה הצקל הרבוח היינשהו לקמה לש דחא הצקל בורק תרבוחמ התייה 

קר (רתוי רהמ הענ תינוציחה הבובהש ,ונייהד)ןוכנה ןורתפה ןתינ הז יוסינב יכ ,אצמ 
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תוריהמה גשומ תנבהו תיטתסניק תיסנתה 

בלש לכב תוחתפתהה ןיכו ,(תוילמרופה תויצרפואה בלש) ,םינש הרשע תחא ליגב 

.(Piaget, 1970)םירחאה םירקחמב רשאמ רתוי רגובמ ליגל תכשמתמ 

תיעבט העונת ילעב םיפוג תגצהב םהירקחמב ושמתשה םירחאה םירקוחהו ה'זאיפ 

גשומ לש ותוחתפתה ירחא בוקעל וטנ ןכלו ,(תובוב ,תובכר ,תוינוכמ) תיווק 

לש םתוריהמ תא םידלי וכירעי דציכ ,הלאשה תלאשנ ,םלוא .תיווקה תוריהמה 

.טילקת לש ותוריהמ ומכ ,תיבוביס תיעבט העונת ילעב םיפוג 

םתוריהמל םיקדבנ לש םהיתובוגת תא וושה (Levin 81 Gardosh,ו 990)שודרגו ןיול 

תיעבט העונת ילעב םיפוג תמועל (הלמנו תינוכמ)תיווק תיעבט העונת ילעב םיפוג לש 

לש םתוריהמ תא ךירעהל ושקבתה הז רקחמב םיקדבנה .(החדקמו רסקימ)תיבוביס 

ליפורפ יכ ,וארה םיאצממה .םתוריהמ יהמ תעדל ןתינ דציכ ,ריבסהלו ולא םיפוג 

,תיבוביס העונת ןיבל תיווק העונת ןיב ןיחבמה ליפורפה אוה רתויב חיכשה תובוגתה 

םיפוג לש םתוריהמ .םיפוגה לש העונתה יפוא יפ לע תעבקנ םיפוגה תוריהמ ויפלו 

לש םתוריהמ וליאו ,רבוע ףוגהש קחרמה יפ־לע תדדמנ תיווק תיעבט העונת ילעב 

.ףוגה עצבמש םיבוביסה רפסמ יפ-לע תדדמנ תיבוביס תיעבט העונת ילעב םימצע 

םאותה ,יביטיאוטניאה עדיה לש ותוחתפתה לע םיעיבצמ ,ורקסנש םירקחמה 

רשא ,םירחא םירקחמ .יעדמה תוריהמה גשומ לש םינושה םיטביהל וקלחב 

םיקוחל רושקה ,העטומ יביטיאוטניא עדי םיפשוח ,רחא גוסמ תולטמב ושמתשה 

.העונתו חוכ תודוא םייביטיאוטניאה 

העטומה תוריהמה גשומ 

תויוריהמ תוושהל םיטנדוטסמ ושקיב (Ehri 81 Muzio,ו 974)ויצומו ירא םירקוחה 

ימינפה לגעמב דחאה ,תבבותסמ המרופטלפ יבג לע םיעובקה,הלסורק-יסוסינש לש 

לגעמב סוסהש ,ןוכנ ובישה םילאשנה םיטנדוטסהמ שילשכ קר .ינוציחב רחאהו 

םירבסהה .הווש תוריהמב וענ םיסוסה ינשש ,ובישה םירחאה .רתוי ריהמ ינוציחה 

םירבוחמה םיסוסה אל ,ענש דיחיה רבדה איה המרופטלפה" :הלא ןוגכ ויה וקפוסש 

.(570 ,םש)"תועונת יתש אלו הדיחי העונת רצויה דיחי עונמ קר סייק" וא ,"הילא 

עייסל הרטמב תופסונ תולאש שולש םיקדבנה ינפב וגצוה ןחבמה לש ינשה בלשב 
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ןאיורד הרש 

ושרדנ הנושארה הלאשב :הלסורקה תלאש לש םייטנבלרה םיטביהב דקמתהל םהל 

בושחל ,היינשה הלאשב !םירבוע םיסוסהש קחרמב םילדבהל בל םישל םיקדבנה 

תא לוקשל ,תישילשה הלאשב ;לגעמב םיצרה םידלי לש תיגולנא היצאוטיס לע 

לע בוש בושחל םיקדבנה ושקבתה ,ולא תויעבל תובוגתה תובקעב .תוריהמה תחסונ 

הנוכנ םתבושתש םיבשוח ןיידע םה םאה ,טילחהלו הלסורקה תלאשל םהיתובושת 

םיסוסה יכ ,הליחת ונע רשא ,םיקדבנהמ תיצחמל בורק .התוא תונשל םיצור ויה וא 

,םירחאה .רתוי רהמ ענ ינוציחה סוסהש ,ועבקו םתעד תא וניש ,הווש תוריהמב םיענ 

בצמ הדימעמ הלסורקה תלאשש ובשח ,תוחנמה תולאשל ןוכנ וסחייתהש תורמל 

לע עיבצמ הז רבסה יכ הארנ ."םיצר םניא םיסוסה ךא ,םיצר םידליה" :הנוש ילקיזיפ 

םניא רשא ,םייביספכ ובשחנ םיסוסהש הדבועה ידי לע םרגנה ,הסיפתב ישוקה 

.םמצע תא םיעינמ 

.העונת ןיבל חוכןיב רשקב וקסעש ,םירקחמב םג אצמנ הז העטומ יביטיאוטניא עדי 

העונת .העונת יגוס ינש ןיב םיניחבמ םיטנדוטס יכ ,אצמ (Clement ,1983) טנמלק 

תעונת — תיביספ העונתו ,םיפדהנה וא םיפחדנה םיפוג לש העונת — תיביטקא 

ףוג יכ ,קיסהל היה ןתינ םיטנדוטסה תובוגת יפ לע .ענ ףוג ידי לע םיאשינה ,םיפוג 

ףוג וליאו ,העונתה ןוויכב עונל ךישמי ןכלו ,(impetus)ףחד לביק תיביטקא העונתב 

רשי לופי וא ,(יקפוא רושימ לע ענ סא) רוצעי ןכלו ףחד לביק אל ,תיביספ העונתב 

םיסוסה (Ehri 8< Muzio, 1974)ויצומו ירא לש רקחמב .(לשמל ,סוטמב ענ םא)הטמ 

הז הרקמב עינמה חוכה .המרופטלפה תעונת אלא הניא םתעונת ןכלו ,םייביספ סה 

יולת ףוג לש העונתה רועיש ויפלש ,יביטיאוטניאה קוחה יפ לעו ,דחא חוכ אוה 

.ההז םיסוסה לש םתוריהמ ,וילע לעפומה חוכה רועישב 

לש הרדסב םיקדבנמ ושקיב (Levin, Siegler 81 Druyan ,1990)ןאיורדו רלגיס ,ןיול 

לש תיבוביס העונת וללכ תולטמה .םיפוג ינש לש םתוריהמ תא תוושהל ,תולטמ 

העונת ירסח םיפוגו תימצע העונת ילעב םיפוג) םיאשינ םיפוג לשו םיענ םיפוג 

הנחבה לע עיבצה םיקדבנה לש םהיתובוגת חותינ .(ישילש ףוג תרזעב םיענה ,תימצע 

ףוגל היפלש ,היציאוטניאמ ,םירקוחה תעדל ,העבנ רשא ,העונתה יגוס ינש ןיב הרורב 

ףוגה לש ותעונתמ הנוזינ םיאשינ םיפוג לש םתעונתש רחאמ .תחא תוריהמ דחא 

םיפוגה תוריהמ םג ןכו תחא ותוריהמש ירה ,דיחי וניה הז ףוגש רחאמו ,אשונה 

תועצמאב תרבסומ תויהל איה ףא הלוכי וז תיעטומ היציאוטניא .וילע םיאשינה 

לש ותעונת ,תכרעמ התוא יפל .העונתל חוכ תרשוקה ,תיביטיאוטניא תכרעמ התוא 
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תוריהמה גשומ תנבהו תיטתסניק תוסנתה 

רועיש לש היצקנופ וניה ףוגה לש העונתה רועישו ,חוכ לש ותואצמיה לע הדיעמ ףוג 

.תחא תוריהמ דחא ףוגלש ,היציאוטניאה עובנל הלוכי ןאכמ .וילע לעפומה חוכה 

טימדקומ־זניגשומ וקלחב ללוכ תוריהמה גשומ תודוא יביטיאוטניאה עדיה ,םוכיסל 

 (preconceptions), סיעטומ-טיגשומ וקלחבו ,יעדמה תוריהמה גשומ תא םימאותה

 (misconceptions) עדי ףושחל שי גשומה לש האלמ הנבה גישהל ידכ .ול םידגונמה

.ותוא תמאל ידכ יעדמה תוריהמה גשומ םע תומיע ול רשפאלו ,דמולה ינפב הז 

תיביטימוק־תיתובח ןילמוג-תוליעפ :רקחמה לש 'א בלש 

הדימל תדדועמה תוליעפכ תיביטינגוק-תיתרבחה ןילמוגה-תוליעפ לש הדוחיי 

דצה ןמו ,(1978)יקצוגיו לש תיתרבחה הבשחמה לע דחא דצמ תססובמ ,תוחתפתהו 

ךילהת יכ ,עבוק יקצוגיו .(1954) ה'זאיפ לש תויגולויבה תוחנהה לע רחאה 

המרב ,תחאה .תומר יתשב עצבתמ םיהובגה םיילטנמה םידוקפתה לש םתוחתפתה 

,היינשה המרב ,םדאה ךותב ךכ-רחא קרו ,םישנא ןיב ןילמוג תוליעפ ךרד ,תיתרבחה 

ימינפה תוסיוה ןונגנמ לש ותובישח תא, שיגדמ ,ותמועל ,היזאיפ .תיגולוכיספה 

לש ןבוליש .ינושאר עינמ חוכ יביטינגוקה טקילפנוקב האורו ,הבישחה תוחתפתהב 

לש הצובק ,הז םגדב .םיתימע ןיב ןילמוג תוליעפב ויוטיב תא אצומ תודמעה יתש 

ןורתפל עיגהל ידכ הלועפ ףתשל םישקבתמ ,היעבה יפלכ תונוש תודמע ילעב ,םיתימע 

ןורתפל רשאב םמצע תא ענכשל קר אל םיפתתשמהמ תשרודה ,וזכ תוליעפ .ףתושמ 

טרפה תא תבייחמ ,הצובקב םירחאה םירבחה תא ענכשל םג אלא ,רתויב בוטה 
.םירחאה לש ולאל סחיב ולש הבישחה יכילהתל עדומ תויהלו עדיה תא שדחמ תונבל 

איבהל יושע רשא ,ליעי יביטינגוק טקילפנוק לש ותורצוויהל םימיאתמ ולא םיאנת 

ותעפשה תא ונחב רשא ,םירקחמה בור .הפוצמה יביטינגוקה יונישה תא ויתובקעב 

תוביטקפסרפ ןיב םואיתבו רומישה תלוכיב ודקמתה ,הבישחה םודיק לע הז םגד לש 

Ames 8( Murray, 1 982; Bearison, Magzamen 8! Filardo, 1986; Doise,) תויבחרמ 

 1978 ,Mugny 81 Perret-Clermont, 1975; Light 81 Glachan, 1985; Mugny 81 Doise)

גשומ לש ותנבה םודיק לע ןילמוגה-תוליעפ לש התעפשה תנחבנ רקחמה לש 'א בלשב 

גשומ תודוא םינוש הבישח ינוגרא ןיב תיביטינגוק-תיתרבח ןילמוג תוליעפ .תוריהמה 

,דמולל שיש ,יביטיאוטניאה עדיה תפישחל םימלוה םיאנת רוציל היושע ,תוריהמה 

.םינושה ויגוציי לע יעדמה גשומה שוביגב ול עייסלו 
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ןאיורד הרש 

'א בלש :רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

יח ,יו תותיכ ידימלת ,ליג תוצובק שולשמ םיקדבנ 360 ופתתשה רקחמה לש יא בלשב 

תביטחמ ,ידוסיה רפסה-תיבמ ויה םיקדבנה .םינש 17 דע 11-מ ענ םליגש ,'י-ו 

דמעמ ינב ויה םיקדבנה לכ .אבס-רפכ ריעב הנוילעה הביטחהמו םייניבה 
תינכת לע ססבתמ ולא םיאליג תריחבל לנויצרה .הובג דע ינוניב ימונוקא-ויצוס 

םידומילה תנש ףוסב העיצמה ,רפסה יתב בורב הגוהנה הקיטמתמב םידומילה 

,קחרמ ,ןמז םיגשומה תא תוללוכה ןובשח תויעבב קוסיע (יו התיכ) תישישה 
םרט רשא ,יביטיאוטניאה עדיה תניחב תא תרשפאמ וז היסולכוא ,ךכיפל .תוריהמו 

תאו ומושיי תלוכיו תוריהמה גשומ תנבה תוחתפתה תא ,ילמרופ עדימ עפשוה 

.םיירפסמ םינותנ םירסחה ,העונת יבצמ םע תודדומתהב ילמרופה עדיה לש ותעפשה 

םיקדבנל תולאשה 

בכרומ םהמ דחא לכ רשאכ ,העונת יבצמ ינש םיקדבנה ינפב וגצוה בשחמ גצ יבג לע 

םימצעה ינש סאה ,טופשל ושקבתה םיקדבנה .םימצע גוז לש תינורכניס העונתמ 

תא קמנל םיקדבנה ושרדנ ןכ .רתוי רהמ ענ םהמ דחא םאה וא תוריהמה התואב םיענ 
.םטופיש 

.1 רויאב םיגצומ העונתה יבצמ ינש 

* 41 \ י ' 'י 'י י 
\ \ /ו י י '' H1 1— > ו \ ; י ז 
v / י. / \ י*. -יי י \ יי- -יי -י 
י. -' V -י • ' * -י 

'ב בצמ 'א בצמ 

"הלסורקה לע םיבלכ" "םיצר םיבלכ ינש" 

:1 רויא 

העונתה יבצמ 
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תוריהמה גשימ תנבהי תיטתסניק תוסנתה 

םילגעמב ליבקמב םיצר םיבלכ ינש ראתמ גצמה :םיצרה םיבלכה תלאש — 'א בצמ 

.םיירטנצנוק 

הנוש םוקימב םיעובקה ,ץעמ םיבלכ ינש ראתמ גצמה :הלסורקה תלאש — 'ב בצמ 

.('א בצמב םיצרה םיבלכה לש םמוקימל המאתהב)בבותסמ הלסורק טומ יבג לע 

תוסחייתה ,דחאה :םיגוס ינשמ תויהל היושע ולא תולאשל תילמרופה תוסחייתהה 

רחאמ ,רתוי רהמ ענ ינוציחה בלכה היפלש ,(תיראינילה) תיווקה תוריהמה גשומל 

תוריהמה גשומל תוסחייתה ,ינשה גוסה .ןמז קרפ ותואב רתוי בר קחרמ רבוע אוהש 

יתיווז קחרמ םירבוע םהש רחאמ ,ההז תוריהמב םיענ םיבלכה היפלש ,תיתיווזה 

.הווש ןמזב הווש 

גשומ תגצהב אטבתהל היושע ולא םיבצמל תיביטיאוטניאה תוסחייתהה 

תגצהב וא םיצרה םיבלכה תלאשב הפיקעה זמר לע ססובמה ,םדקומ יביטיאוטניא 

ינשב .הלסורקה תלאשב ,תחא תוריהמ דחא ףוגל ויפלש ,העטומ יביטיאוטניא גשומ 

.הווש םיפוגה תוריהמש הבושתה היהת ,תיביטיאוטניאה הכרעהה יפ לע ,םירקמה 

םהש רחאמ ,היינשה הלאשבו ,הפיקע תשחרתמ ןיאש רחאמ ,הנושארה הלאשב 

.תחא תוריהמ לעב דחא טומ לע םיעובק 

'א בלשב רקחמה ךילהת 

:םיבלש העברא ללכ רקחמה 

ינש םיקדבנהמ דחא לכ ינפב וגצוה הז בלשב .תילופיט-סדקה הדידמה בלש .א 

תניחבמ תומוד תוצובק שולשל םיקדבנה וניומ םטופיש יפ-לע .העונתה יבצמ 

תצובקו יוסינ תוצובק יתש :העונתה יבצמל םירבסההו םיטופישה גוציי 

.תרוקיב 

תחאה ,יוסינ תוצובק יתש :תוצובק שולשל וקלוח םיקדבנה .לופיטה בלש .ב 

.תרוקיב תצובק תישילשהו הריחב היינשה ,ןילמוג־תוליעפ 

ויה ןהמ תחא לכבש ,ןויד תורובח 30-מ הבכרוה ןילמוגה-תוליעפ תצובק .1 

.תוריהמה גשומ יפלכ תונוש הנבה תומר וגצייש ,ליג ותוא ינב םיקדבנ העברא 

,העונתה יבצממ דחא לכ שדחמ ןוחבל התייה ןוידה תורובח לש המישמה 

.ףתושמ ןורתפל עיגהל תוסנלו 
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ןאיורד הרש 

וז לופיט תצובקב ופתתשהש ,םיקדבנה 120-מ דחא לכ ינפב .הריחבה תצובק .2 

תוססובמה ,תוירשפא תובוגת תרדס יווילב םעפה ,העונתה יבצמ בוש וגצוה 

הנוכנכ ול תיארנה הבוגתב רוחבל שקבתה קדבנה .הקמנה לעו טופיש לע 

ולעוהש ולאל תומודה ,תונוש תודמעל קדבנה ףשחנ וז ךרדב .רתויב 

.ןילמוגה-תוליעפב 

.דדומתהל ושרדנ ומעש טקילפנוקה ביטב וזמ וז ולדבנ יוסינה תוצובק יתש 

inter-personai)ישיא־ויב טקילפנוקל םיקדבנה תא הפשח 'ףילמוג-תוליעפ" 

 conflict), ישיאיךות טקילפנוקל םתוא הפשח "הריחב" וליאו (-intra
 .(personal conflict

.לופיט לכ הלביק אל תרוקיבה תצובק .3 

לופיטה תעפשה הקדבנ הז בלשב .תידיימ (post test)תילופיט־רתב הדידמ בלש .ג 

רזוח ןחבמ תועצמאב התשענ הקידבה .תוריהמה גשומ תנבהב תומדקתהה לע 

העונת יבצמ ינש םע דחי םיירוקמה העונתה יבצמ ינש לע םיקדבנה ללכל 

הדידמב תופסונ תויעב לש ןבוליש .רתוי ההובג ישוק תמר ילעב ,םיפסונ 

יונישה תמר תא ךכבו הרבעהה תלוכי תדימ תא ןוחבל דעונ תילופיט-רתבה 

.גשוה רשא יביטינגוקה 

לע ססבתהו םיישדוח רובעכ ךרענ הז בלש .תרחואמ תילופיט-רתב הדידמ בלש .ד 

תדימ תא ןוחבל התייה ןחבמה תרטמ .ידיימה רתבה ןחבמל ההזה רזוח ןחבמ 

.ןמז ךרואל לופיטה לש העפשהה 

רקחמה ךלהמ דועית 

הדידמה ,תילופיט-סדקה הדידמה — הדידמה יבלש תשולשמ דחא לכ 
תועצמאב להנתה — תרחואמה תילופיט-רתבה הדידמהו תידיימה תילופיט-רתבה 

,םינפוא ינשב ופסאנ לופיטה יבלשב םינותנה .קתעותו טלקוה רשא ,ישיא ןויאר 

תצובק תא וביכרה רשא ,תורובחב תושחרתהה .לופיטה תצובק לש היפואל םאתהב 

,םיקדבנה תובוגת .ןכמ רחאל הקתעותו ואדיו תמלצמב הדעות ,ןילמוגה-תוליעפ 

םיקיתעתה לכ .ישיא ןולאש יבג לע ומשרנ ,הריחבה תצובק תא וביכרה רשא 

.רקחמה יאצממ חותינל ושמישו רקחמה ןמויב וזכור םינולאשהו 
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רקחמה לש 'א בלש יאצממ 

תוריהמה גשומ תנגה לע ליגה תעפשה 

לע ליגה תעפשה ןושארה בלשב הנחבנ ,תוריהמה גשומ תוחתפתה תא ןוחבל הרטמב 

וביגהש םיקדבנה יזוחא םיגצומ 1 'סמ חולב .תולטמה יתשמ תחא לכב עוציבה 

םיבלכ") העונתה יבצמ יפלו התיכ יפל ,(תילאמרופ תוסחייתה) "הנוכנ הבוגת" 

.("הלסורק"ו "םיצר 

:1 חול 

הלאשה יפלו התיכ יפל ,הנוכנ הרוצכ וביגהש םיקדבנה יזוחא 
(ח = 360) 

תלאש  תלאש  התיכ 

"הלסורקה"  "םיצרה םיבלכה" 

 120/0  420/0 'ו 

 220/0  470/0 'ח 

 240/0  640/0 'י 

 190/0  510/0 כ"הס 

אטבתמה ,תולטמה יתש לש הנושה םייפוא ףקתשמ חולב םיגצומה םינותנה ןמ 

510/0) הנוכנה הבוגתה ילעב רועיש לע ליגה הנתשמ תעפשהבו ישוקה תמרב םילדבהב 

תוחתפתה לע ליגה תעפשה .(הלסורקה תלאשב 190/0 תמועל ,םיצרה םיבלכה תלאשב 

אל ךא ,(X2(2) = 12.70 ;P<.002) םיבלכה תלאשב תקהבומ האצמנ תוריהמה גשומ 

תססבתמ הילעש ,הנושה היציאוטניאהמ עבונ לדבההש ןכתיי .הלסורקה תלאשב 

רשא םיקדבנה ,םיצרה םיבלכה תלאשב .תולאשה יתשב םיקדבנה לש םתדמע 

יביטיאוטניאה גשומה תועצמאב םתכרעה תא וקמינ ,הווש תוריהמה יכ וכירעה 

יכ וכירעה רשא ,םיקדבנה 66"/0 ,תאז תמועל .הפיקעה זמר לע ססובמה םדקומה 

תיעטומה היציאוטניאב שומיש ךות תאז וקמינ ,הווש הלסורקב םיבלכה תוריהמ 

גשומה תועצמאב םתעיבק תא וקמינ 14<>/0 קרו ,תחא תוריהמ דחא ףוגל היפל 

.הפיקעה זמר לש םדקומה 
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 43

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:35:43 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןאיורד הרש 

תוריהמה גשומ תנבה םודיק לע ןילמוגה תוליעפ תעפשה 

.םיקדבנה לצא לחש יביטינגוקה יונישה ירחא בקע םיבלשה תעברא לכב ,יוסינה 

הבוגתמ יוניש ,רמולכ ,תומדקתה וביטש יוניש ,דחאה .םייוניש יגוס ינש ונחבוה 

ינשה גוסהו ,יעדמה תוריהמה גשומ תא תמאותה ,הנוכנ הבוגתל תיביטיאוטניא 

תרזעב .תיביטיאוטניא הבוגתל הנוכנ הבוגתמ יוניש ,רמוא הווה ,הגיסנ וביטש יוניש 

,יבקיע יוניש ;םיקדבנה לצא הבוגת ייוניש לש תוירוגטק שולש ועבקנ וז הנחבה 

וקיזחהו תידיימה תילופיט-רתבה הדידמב םהיתובוגת תא וניש רשא םיקדבנ 
וניש רשא םיקדבנ ,יבקיע אל יוניש ;תרחואמה תילופיט-רתבה הדידמב םג םתעדב 

הדידמב םהב ורזח ךא ,תידיימה תילופיט-רתבה הדידמב םהיתובוגת תא 
תילופיט-רתבה הדידמב םתבוגת תא וניש אל וא ,תרחואמה תילופיט-רתבה 

וניש אל וז הירוגטקב ,יוניש ןיא ,תרחואמה הדידמב התוא וניש ךא ,תידיימה 

.תודידמה שולש לכב םתעד תא םיקדבנה 

,תומדקתה לש ןוויכב םיקדבנה לש םהיתובוגתב יונישל םיסחייתמ 3-ו 2 תוחול 

תחא לכ יבגל ,לופיטה יאנת יפלו יונישה תמר יפל םיקדבנה תוגלפתה תא םיגיצמו 

.דרפנב תולאשהמ 

:2 חול 

תיביטיאוטניא הבוגת תינומיא־סדקה הדידמב וגיצה רשא םיקדבנה תוגלפתה 
לופיטה תצובק יפלו יונישה תמר יפל ,"םיצרה םיבלכה" תלאשל 

(ח = 176) 

ב"הט  ויא  יוניש  יוניש  לופיטה תצובק 
יוניש  יבקיע-יתלב  יבקיע 

 60  11  26  23 ןילמוג־תוליעפ 
 57  25  19  13 הריחב 

 59  31  21  7 תרוקיב 

 176  67  66  43 ב"הס 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 44

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:35:43 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



תוריהמה גשומ תנבהו תיטתסניק תוסנתה 

:3 חול 

תיביטיאוטניא הבוגת תינומיא-סדקה הדידמב וגיצה דשא םיקדבנה תוגלפתה 
לופיטה תצובק יפלו יונישה תמו יפל /'הלסורקה" תלאשל 

(ח = 290) 

כ"הס  ויא  יוניש  יוניש  לופיטה תצובק 
יוניש  יבקיע-יתלב  יבקיע 

 94  65  23  6 ןילמוג-תוליעפ 
 95  80  15  0 הריחב 

 101  84  14  3 תרוקיב 

 290  229  52  9 ב"הס 

תובקעב שחרתה רתויב הובגה יבקיעה יונישה רועיש יכ ,ררבתמ 2 חולמ 

תצובקב שחרתה יבקיע יוניש לש רתויב ךומנה רועישהו ,(380/0)ןילמוגה-תוליעפ 

תצובקב עיפומ ,יוניש־ויא לש רתויב הובגה רועישה ,תאז תמועל .(12®/0) תרוקיבה 

יבקיע יתלב יוניש .(160/0)ןילמוגה תוליעפב רתויב ךומנה רועישהו ,(460/0)תרוקיבה 

םילדבהה ךא ,(24.4-0/0 תמועל 37.50/0)יבקיע יונישמ רתוי הובג יללכ רועישב עיפוה 

320/0-ו הריחבב 290/0 ,ןילמוגה-תוליעפב 390/0) תיסחי ןטק תונושה תוצובקה ןיב 

ןיבל ןילמוגה-תוליעפ תצובק ןיב קהבומ לדבה אצמנ עובירב יח חותינב .(תרוקיבב 

תצובק ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל .ty,2 = 18.58 ,ק<.001) תרוקיבה תצובק 
.תרוקיבה תצובקל הריחבה תצובק ןיבו הריחבה תצובק ןיב ןילמוגה-תוליעפ 

לדבה אלל ,לופיטה תוצובק שולש לכב ךומנ יללכ יבקיע יוניש רועיש גיצמ 3 חול 

השק ,תחא תוריהמ דחא ףוגל ויפלש ,העטומה גשומה יכ ,הארנ .ןהיניב קהבומ 

.יונישל 

יתשב תומדקתה ןוויכב יונישה רועיש לע לופיטה תעפשה יבגל הפצנש ,ינושה 

הבוגתל תילמרופ הבוגתמ) הגיסנ ןוויכב יונישה רועישב םג אטבתה ,תולאשה 

תוצובק לכב הגיסנ ירקמ לש ךומנ רועיש אצמנ םיבלכה תלאשב .(תיביטיאוטניא 
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59 ךותמ 2-ו ;הריחבב (30/0) 63 ךותמ 2 ;ןילמוגה תוליעפב (00/0) 58 ךותמ 0:לופיטה 

ירקמ לש יסחי הובג רועיש אצמנ הלסורקה תלאשב ,תאז תמועלו .תרוקיבב (30/0) 

ךותמ 3-ו ;הריחבב (200/0) 25 ךותמ 5 !ןילמוגה-תוליעפב (420/0) 26 ךותמ 11:הגיסנ 

.תרוקיבב (160/0) 19 

לש הנושה םתוהמ לע תועיבצמ ,תולאשה יתש תא תונייפאמה תוכופהה תועפשהה 

דועב .העטומה-גשומהו םדקומה-גשומה ,םייביטיאוטניאה םיגשומה יגוס ינש 

יונישל ןתינו יתוחתפתה יפוא אשונ (הפיקעה זמר לע ססובמה) םדקומה גשומה 

לע ססובמה)העטומה גשומה תאש ירה ,המיאתמ תיביטינגוק תוברעתה תועצמאב 

.תונשל רתוי השק ,(תחא תוריהמ דחא ףוגל היפלש ,היציאוטניאה 

הצליא ,ףתושמ ןורתפ שבגל הרטמב םיקדבנה ןיב השחרתה רשא ,ןילמוגה תוליעפ 

תורוקמ תא תולגל ךכו ,ויתורוקמ תאו םהלש עדיה הנבמ תא ףושחל םיפתתשמה תא 

גשומב העטומה גשומה תרמהב ישוקל םימרוגה תאו ,העטומה גשומה לש ותמצע 

.ןוכנה ילמרופה 

ןילמוגה ־תוליעפ חותינ 

,םייתרבחהו םייביטינגוקה םיכילהתה רחא בקעמ רשפיא ןילמוגה תוליעפ דועית 

תונוכנ תא חיכוהל וצרש ,םיקדבנה יכ ,הליג םיכילהתה חותינ .וז תוליעפ ונייפא רשא 

תא וענכיש ןתועצמאבש ,תויביטיאוטניא תויגטרטסא ןווגמב ושמתשה ,םתדמע 

לעו תויוסנתה לע םיבר םירקמב וססבתה ולא תויגטרטסא .הצובקל םהיתימע 

Clement,)םיחמומ לש תויעבה ןורתפ יכילהת תא םינייפאמה ,םייטתסניק םייומיד 

:תואמגוד המכ ןלהל .(1983 

:םיצרה םיבלכה תלאשב ןוידב יטתסניק יומידב שומיש ★ 

הז זא ,התיכל ביבסמ דחאו ס"היבל ביבסמ ץורל ךירצ דחאש ומכ הז" :קדבנ 

."דחי עיגהל ידכ רהמ רתוי ץורל ךירצ ס"היבל ביבסמש 

:הלסורקה תלאשב ןוידב תיטתסניק תוסנתהב שומיש ★ 

תאזו ,דיה עורז בוביס תועצמאב הלסורקה טומ תעונת תא ומיגדה םיפתתשמה 

.ההז תוריהמב םיענ דיה יקלח לכ יכ ,חיכוהל ןויסינב 

:הלסורקה תלאשב ןוידב יטתסניק יומידב שומיש ★ 

בשוי תייה התאו ,הפש ומכ קוידב הלסורק לע בשוי יתייה ינא םא ,יארת" :קדבנ 

199נ - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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בבותסמ התאש שיגרמ תייה ...תוריהמה אישב בבותסמ תייה ,הלסורקה ףוסב 
."רהמ רתוי הברה 

ךלהמב ,ליעל וראותש תויגטרטסאב שומישה יכ ,הלוע הלאה םיאצממה ןמ 

עדיה לש ותיינבב תיטתסניקה תוסנתהה לש החוכ לע עיבצמ ,ןילמוגה־תוליעפ 

.םיילקיזיפ םיגשומ לש םבוציעב המוקמ לעו יביטיאוטניאה 

רקחמה לש 'א בלש יאצממב ןויד 

תויעב ןוחבל ודעונ ,רקחמה לש הז בלשב םיקדבנה ינפב וגצוהש תולאשה יתש 

תויעב ,ינשה גוסהו םייתוחתפתה םיגשומ תסיפתב תויעב ,דחאה .םינוש םיגוסמ 

ןתינ .םיאצממב אטבתמ תויעבה לש הנושה ןייפוא .םיעטומ םיגשומ תוברעמה 

ברקב רתוי לודג הנוכנ םירתופה רועיש ,ןושארה גוסה ןמ הלאשב יכ ,(1 חול)תוארל 

הנוכנ םירתופה רועיש ,ינשה גוסה ןמ הלאשב וליאו ,םיריעצה ברקב רשאמ םירגובה 

.המוד םירגובה ברקבו םיריעצה ברקב 

םיבלכה תלאשל תובוגתב תאטבתמ איהש יפכ ,תוריהמה גשומ תוחתפתה תקידב 

יפ לע ףא ,םלוא .תוריהמה גשומ לש יעדמה גוצייה תא םאותה ןוויכב הניה ,םיצרה 

לש יעדמה גשומה תא םיספות הלעמו 7 ליגמ םידלי יכ ,וארה םימדוק םירקחמש 

500/0-מ הלעמל יכ ,הז רקחמב אצמנ ,ןמזו קחרמ םינתשמה לע ססובמה ,תוריהמה 

.ןוכנה תוריהמה גשומ תא םשייל ןיידע םישקתמ 14-ו 12 יאליגב םידלי לש 

,הלסורקה תלאשל תובוגתב תאטבתמ איהש יפכ ,תוריהמה גשומ לש הנבהה תקידב 

יכ ,תדמלמ ,תחא תוריהמ לעב אוה דחא ףוג ויפלש ,העטומה גשומה לע תססובמה 

תא םיספות םניא 700/0-מ הלעמל ,(16 יאליגב) רתויב םירגובה םידליה ברקב וליפא 

.תוריהמה גשומ לש יעדמה גוצייה 

לש התוליעי תא ןוחבל התייה 'א בלשב רקחמה לש תיזכרמה הרטמה 
וז תוליעי יכ ,אצמנ .תוריהמה גשומ םודיקב תיביטינגוק-תיתרבחה ןילמוגה-תוליעפ 

םג ,םימדוק םירקחמל המודב .ךילהתב תולולכה תויעבה יפואל םאתהב הנתשמ 

םודיקב תיביטינגוק־תיתרבחה ןילמוגה-תוליעפ לש החוכ לע עיבצמ הז רקחמ 

ןילמוגה-תוליעפ יכ ,הארמ הז רקחמ ,םלוא .םייתוחתפתה םיגשומ לש םתנבה 

םיגשומ לש םתנבה םודיקל םיקיפסמ םיאנת העיצמ הניא תיביטינגוק-תיתרבחה 

.םיעטומ 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונמב 
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לע עיבצמ ןילמוגה-תוליעפ תא וחנהש םייתרבחהו םייביטינגוקה םיכילהתה חותינ 

יונישה תמירגב םיקדבנה ןהב ושמתשהש עונכשה תויגטרטסא לש ןתובישח 

תויוסנתהב שומיש ררוע םיצרה םיבלכה תלאשב ןוידה דועבש ,אצמנ .יביטינגוקה 

ןוידהש ירה ,תוריהמה לש ןוכנה גשומה תא םימאותה ,םייטתסניק םייומידבו 

גשומב םיכמותה םייטתסניק םייומידבו תויוסנתהב שומיש ררוע הלסורקה תלאשב 

,יקצוגיו לש הסיפתב םיכמות ולא םיאצממ .תחא תוריהמ דחא ףוגל ויפלש ,העטומה 

רשא ,םיגשומ לש העמטהל הכילומ תיביטינגוק־תיתרכח ןילמוג תוליעפ היפלש 

.םיפקתכ הרבחב ולבקתה 

*יטתסניק ןומיא :רקחמה לש 'ב בלש 

רושקה ,עדימ לש דוביעו הטילק רשפאמה יסיסב יתרכה ךילהת הניה היזתסניקה 

היזתסניקה יכ ,םינעוט (Marteniuk 8! Hayes, 1975) סייהו קוינטרמ .העונתב 

,העונתה לש םיירואית םיביכרמ :םיביכרמ יגוס ינש לע יונבה עדימ תקפסמ 

,העונתל םימרוגה םיביכרמו ,הצואתו תוריהמ ,חווט ,םוקימ רואית םיללוכה 

היזתסניקכ דחי םירבעומ םיביכרמה יגוס ינש .רירשה חוכלו חתמל םירושקהו 

רקחמה לש 'ב בלש .תוידיתע תועונת לש תונוכתל עדימ רוקמכ תשמשמה תיתשוחת 

םע דחי ,תוריהמה גשומ תנבה םודיק לע תיטתסניק תוסנתה לש התעפשה תא ןחוב 

.(תחא תוריהמ דחא ףוגל ויפל)העטומה גשומה יוניש 

'בבלש :רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

.יוסינב ופתתשה 'ו התיכ ידימלתמ םיקדבנ 72 

יוסינה ילב 

,רטמ 2 ךרואב טומ תלעב הלסורק הבצוה וזכרמבש ,םיידי-בחר םלואב עצוב יוסינה 

.םיבשומ אלל התייה הלסורקה .בבותסמ ריצל ויתוצקמ דחאב רבוחמה 

.Child Development ,61,1990-ב רמאממ קלחכ ומסרופ רקחמה לש יב בלש יאצממ תצקמ 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העוגתג 
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'ב בלשב רקחמה ןילהת 

:םיבלש השולש ללכ רקחמה 

ויהש ,העונת יבצמ ינש וגצוה םיקדבנהמ דחא לכ ינפב .תינומיא־טדק הדידמ בלש 

םיצר םיבלכ ינש גיצה דחא העונת בצמ .רקחמה לש 'א בלשב וגצוהש הלאל םיהז 

ץעמ םיבלכ ינש גיצה ינשה העונתה בצמ .םיירטנצנוק םילולסמב ,דצב דצ ,ליבקמב 

ועציבש ולאל םיהז םיבוביס םיעצבמה ,בבותסמ הלסורק טומ לע םימקוממה 

ינשב םיבלכה ינש לש תוריהמה תא תוושהל ושקבתה םיקדבנה .םיצרה םיבלכה 

.םהיתובושת תא קמנלו םיבצמה 

:םהיתובוגת יפל תוירוגטק שולשל וקלוח םיקדבנה 

הבוגת וגיצה וז הירוגטקב םיקדבנה .תיביטיאוטניא הבוגת :'א הירוגטק * 
תוריהמב םיענ םיבלכה היפלש ,(םיצר םיבלכ) הנושארה הלאשל תיביטיאוטניא 

הלאשל תיביטיאוטניא הבוגתו ,הפיקע תשחרתמ ןיאו ליבקמב םיענ םה יכ ההז 

יתשב ,רמולכ ."תחא תוריהמ דחא ףוגל" היפלש ,(הלסורק לע םיבלכ) היינשה 

הסיפתה סיסב לע תאזו ,הוושכ םיבלכה תוריהמ הספתנ תויעבה 
.תיביטיאוטניאה 

הלאשל תיווק הבוגת וגיצה וז הירוגטקב םיקדבנה .הניחבמ הבוגת :'ב הירוגטק * 

בר קחרמ ןמז ותואב רבוע אוה יכ ,רתוי רהמ ענ ינוציחה בלכה היפלש ,הנושארה 

."תחא תוריהמ דחא ףוגל" היפלש ,היינשה הלאשל תיביטיאוטניא הבוגתו ,רתוי 

ותוא םימשיימ םניא ךא ,תיווקה תוריהמה גשומ תא םיניבמ ולא םיקדבנ ,רמולכ 

.תחא תוריהמ דחא ףוגל היפלש ,היציאוטניאה לע ססובמה הרקמב 

יתשל הנוכנ תיווק הבוגת וגיצה וז הירוגטקב םיקדבנה .תיווק הבוגת :'ג הירוגטק * 

.םהיבגל יטנבלר וניא ןומיאהש ןוויכ ,םגדמה ןמ ואצוה ולא םיקדבנ .תולאשה 

הבוגת)'ב הירוגטקמ םיקדבנ 36-ו (תיביטיאוטניא הבוגת)'א הירוגטקמ םיקדבנ 36 

.ןומיאב ופתתשה (הניחבמ 

(!ו = 12) שילשו תיביטיאוטניאה הבוגתה תצובקמ (ח = 12)שילש .ןומיאה בלש 

:ןומיאה יאנת תשולשמ דחאל יארקא ןפואב ורחבנ ,הניחבמה הבוגתה תצובקמ 

הדידמה ירחא דיימ גצוה ןומיאה .תרוקיב יאנתו ילאוזיו ןומיא ,יטתסניק ןומיא 

.תינומיא-סדקה 

ג99ג - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העוגתב 
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םע הכילה לש תונויסינ העברא וידחי ןייסנהו קדבנה ועציב ,יטתסניקה ןומיאב ★ 

לש רחא הצקב דחא לכ ןייסנהו קדבנה וזחא םינושארה תונויסינה ינשב .טומה 

הצקמ מ"ס 20 קחרמב רחאהו יזכרמה ריצהמ מ"ס 20 קחרמב דחאה ,טומה 

לולסמ רובעל שרדנ ךכו ,והצקב טומה תא קדבנה זחא ןושארה ןויסינב .טומה 

םעפהש ךכ ,םהיתומוקמ תא קדבנהו ןייסנה ופילחה ינשה ןויסינב .רתוי ךורא 

קדבנה וברקתה םירחאה תונויסינה ינשב .רתוי רצק לולסמ רובעל קדבנה שרדנ 

םעפ ,טומה םע ובבותסה הזמ הז מ'יס 20 קחרמבו טומה זכרמל ןייסנהו 

דחא לכ תובקעב .ןייסנהמ רתוי ימינפ קדבנהשכ םעפו רתוי ינוציח קדבנהשכ 

,ןייסנה לש וז םע ולש תוריהמה תא תוושהל קדבנה שקבתה תונויסינה תעבראמ 

.ותבושת תא קמנלו 

טומ יבג לע ,דחא לכ מ"ס 25 ךרואב ,םינובוד ינש ולתנ ,ילאוזיוה ןומיאב ★ 

דחא לכב .יטתסניקה ןומיאה יאנתב וראותש ולאל םיהז םימוקימב הלסורקה 

,אלמ בוביס עציב טומהש ךכ ,הלסורקה טומ תא ןייסנה ףחד ,תונויסינה העבראמ 

.ותבושת תא קמנלו ,םינובודה ינש לש םתוריהמ תא תוושהל שקבתה קדבנהו 

יוניש טעמל ,םיהז ויה ילאוזיוה ןומיאה יאנתו יטתסניקה ןומיאה יאנת ,הז ןפואב 

ןומיאב וליאו ,ומצעב העונתה תא עצבל קדבנה שרדנ יטתסניקה ןומיאב .דחא 

.םינובודה לש םתעונתב תופצל קדבנה שרדנ ילאוזיוה 

.ןומיא לכ ולביק אל תרוקיבה תצובקב םיקדבנ 

הדידמב ופתתשה ןומיאה תוצובק יתשב םיקדבנה .תיגומיא-רתב הדידמ בלש 

וגצוה רשא תולאשה יתש תא הללכ וז הדידמ .ןומיאה ירחא דיימ תינומיא-רתב 

הדידמב קדבנה גיצה םהבש ,םירקמה לכבו ,תינומיא-סדקה הדידמב 

,ןומיאב וא תינומיא-םדקה הדידמב גיצהש הבוגתהמ הנוש הבוגת תינומיא-רתבה 

.יונישל רבסה ןייסנה שקיב 

רקחמה ךלהמ דועית 

ןמויל קתעוהו טלקוה רשא ,ישיא ןויאר תועצמאב להנתה רקחמה יבלשמ דחא לכ 

.רקחמה יאצממ חותינ ךרוצל רקחמה 

1993 ־ ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 50

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:35:43 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



תוריהמה גשומ תנבהו תיטתסגיק תוסנתה 

רקחמה לש 'ב בלש יאצממ 

.4 חולב תגצומ םתדמע תא וניש רשא םיקדבנה תוגלפתה 

:♦חול 

,תינומיא-טדקה הדידמב הבוגתה גוס ימל ,םתדמע תא וניש רשא ,םיקדבנה תוגלפתה 

הלאשה יפלו ןומיאה יפל 

(ח =72) 

תדו  קיב  ילאוזיו וומיא  יטתסני  ל וומיא  ןומיאה יאנת 

תלאש 

הלסורקה 

תלאש 

םיבלכה 

תלאש 

הלסורקה 

תלאש 

םיבלכה 

תלאש 

הלסורקה 

תלאש 

םיבלכה 

 0

 0

 2

 (4)*

 1

 4

 1

 (2)*

 6

 6

 9

 (2)*

הדידמב הבוגתה תמר 

:תינומיא-סדקה 

תיביטיאוטניא הבוגת 

 (36)

הניחבמ הבוגת 

 (36)

.תינומיא־רתבה הדידמב תיווק הדמעמ הגיסנ 

םיבלכה תלאש לע ןומיאה תעפשה 

תובושת לש רתוי הובג רועישל ליבוה יטתסניקה ןומיאה יכ םיארמ םיאצממה 

1 תמועל (750/0) 12 ךותמ 9 :תרוקיב תצובק רשאמו ילאוזיוה ןומיאה רשאמ תונוכנ 

יאנתב עוציבב לדבהה .המאתהב ,תונוכנ תובוגת (170/0) 12 ךותמ 2-ו (80/0) 12 ךותמ 

אל .(^2(ו ) = P; 8.22<.001) קהבומ היה תרוקיבה יאנת תמועל יטתסניקה ןומיאה 

.םירחא םיקהבומ םילדבה ואצמנ 

הדידמב (220/0 םהש ,36 ךותמ 8) רפסמ םיקדבנ וגוסנ ,תוארל ןתינש יפכ 

ברקב .תינומיא-סדקה הדידמב העבוהש יפכ ,הנוכנה םתדמעמ תינומיא-רתבה 

הבוגת םיטקונה זוחא היה ,תרוקיבה תצובקב וא ילאוזיו ןומיא ולביקש םיקדבנה 

זוחא רשאמ רתוי ךומנ םיבלכה תייעבל הנוכנ הבושתל ומדקתהש תיביטיאוטניא 

,ךכל דוגינב .(250/0 תמועל 120/0)הנוכנ אל הבושתל וגוסנש ,הניחבמה הבוגתה ילעב 

הבוגתה ילעב ברקב רתוי הבר תומדקתהל ליבוה יטתסניקה ןומיאה 

.(170/0 תמועל 750/0)הניחבמה הבוגתה ילעב ברקב הגיסנל רשאמ תיביטיאוטניאה 

1993 ־ גי'נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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הלסורקה תלאש לע ןומיאה תעפשה 

,(ח = 72)םיקדבנה לכ וללכנ הלסורקה תלאשב עוציבה לע ןומיאה תעפשה חותינב 

ולביק רשא ,םיקדבנה ברקב .הניחבמה הבוגתה ילעבו תיביטיאוטניאה הבוגתה ילעב 

24 ךותמ 5 תמועל ,הלסורקה תלאש לע (500/0) 24 ךותמ 12 ןוכנ ונע ,יטתסניק ןומיא 

עוציבב לדבהה .תרוקיבה יאנתב 0<י/0-ו ,ילאוזיו ןומיא ולביקש ולא ברקב (210/0) 

= P;16.00< .001)קהבומ היה תרוקיבה יאנת ןיבל יטתסניקה ןומיאה יאנתב 

םיאנתהמ דחא לכמ קהבומ ןפואב הנוש היה אל ילאוזיוה ןומיאה יאנתב עוציבה 

.םירחאה 

הדידמב רשאמ תונוש תובושת תינומיא-רתבה הדידמב ובישה רשא ,םיקדבנה 

דעב תורבדמה ,תוטטיצ יתש ןלהל .יונישה תא ריבסהל ושקבתה ,תינומיא-סדקה 

:קדבנ :תיטתסניקה תוסנתהה ירחא םתעד תא וניש רשא םיקדבנ ינש לש ,ןמצע 

ירחא וישכע .ךכ לע יתבשח אלו יתיסנתה אל ןכ ינפל .הלסורקה םע יתקחישש ינפמ" 

."רתוי רהמ תכלל ךירצ יתייה ינוציחה לגעמב יתייה רשאכש עדוי ינא יתיסנתהש 

םידעצ תכלל ךירצ ימינפהש בל יתמש ,הלסורקה םע יוסינה תא ונישע רשאכ" :קדבנ 

."הז תא יתנבה אל הז ינפל .רתוי םילודג םידעצ תושעל ךירצ ינוציחהו רתוי םינטק 

םוכיסו ןויד 

םיגשומ לש הבחר הצובקל תכייש תחא תוריהמ דחא ףוגל היפלש ,היציאוטניאה 

םיקיסמ םיטנדוטסש תונקסמה ךותמ םיחתפתמ רשא ,הקיזיפה םוחתב םיעטומ 

Gunstone 81 Watts,) סטווו ןוטסנג .תוריהמ ןיבו חוכ ןיב ,העונת ןיב רשקה תודוא 

םיטנדוטסל שיש םיעטומה םיגשומה תא ונחב רשא ,םיבר םירקחמ ורקס (1985 

תוילקיזיפה תועפותה ןיינעב תורעשהה יכ הנקסמל ועיגהו ,ולא םיגשומ תודוא 

,תונוש דומיל תומרבו םינוש םיאליגב םיקדבנ ברקב םהל םינתינה םירבסההו 

:ןה רתויב תוחוורה תונומאה עברא .תויביטיאוטניא תונומא לש םמויק לע םידיעמ 

בייח רהה ןורדמב תלחזמ יבג לע קילחמה םדא .חוכ םויק לע העיבצמ העונת (א) 

חוכה לדחי — אלו ,ןורדמה ךרואל העונתה לע רומשל הצור אוה םא ,ףוחדלו ךישמהל 

אוה ,רתוי קזח ףחדנ םצעהש לככ .חוכה רועישל יסחי העונתה רועיש (ב) .רצעיי אוהו 

םידימלת רשאכ .וילע לעופה חוכ םוש סייק אל ,ענ אל ףוג םא (ג) .רתוי קוחר עיגי 

יכ ,םיבישמ םה ,רוצעל הפצרה לע לגלגתמה רודכל םרוג המ ,ריבסהל םישקבתמ 

םא (ד) .םדוקה ובצמל רזוח ךכ רחאו ,הפיחדה קזוחל יסחיה קחרמל לגלגתמ רודכה 
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חוכה ןוויכ תא םיספות םיטנדוטס .העונתה ןוויכב וילע לעופה חוכ םייק ,ענ ףוג 

,ענ םצע םאש ,החנהל ליבוהל תויושע ולא תונומא .ותעונת ןוויכ יפ-לע םצע לע לעופה 

רובע תחא תוריהמ תלעב איה וז העונת ןכלו ,דחא חוכ ידי-לע תרצוימ ולש העונתה 

לש םיחנומב רורב שומיש וללכ הזה רקחמב םיקדבנה לש םירבסהה ,ןכאו .ולוכ םצעה 

םיענ םה ןכלו ,טומל םירבוחמ םיבלכה" :אבה רבסהה ,המגודל .העונת רוקמ לשו חוכ 

בבוסמה טומ ותוא לע םה .ולשמ חוכ דחא לכל ובש הרקמה אל הז .תוריהמה התואב 

לכש רחאמש ,הנומאה לע ססובמ הזכ רבסה .(רקחמה ןמוי)"תוריהמה התואב םתוא 

תבייח טומה ינפ-לע תודוקנה לכב תוריהמה ,דחא חוכ ידי-לע תרצוימ טומה תעונת 

.הווש תויהל 

ינבמ ןה ונל שיש תויביטיאוטניאה תונומאהש ,ןעוט (Disessa, 1983)הססיד רקוחה 

תומכס ןה ולא .P-prims רוציקב וא ,(phenomenoiogicai primitives) םיינושאר עדי 

םלועב תונשינו תורזוחה תוינושאר תויוסנתה לע ולוכ ססובמה עדי תונגראמה 

םתוחתפתה ןמז תניחבמ ןה םיינושאר םתויה אוה םתוא ןייפאמה .ונלש ילקיזיפה 

ילעב ןכלו ,תומויסקא תניחבב םה ולא .ונבויש ידכ םריבסהל ךרוצ רדעה לשב ןהו 

ידי-לע םיעצומה םינייפאמה תועצמאב .םירחא עדי ינבמ ינפ לע תופידעו המצע 

םיגשומ רימהל תילמרופה הארוהה לש ןולשיכה תא ריבסהל ןתינ ,הססיד 

ךילהתו טשפומ וניהש ,יעדמה גשומה .םייעדמ םיגשומב םיעטומ םייביטיאוטניא 

טקילפנוקה תא ררועמ וניאו ודיצב חתפתמ ,יעבטה גשומה לש הזמ הנוש ותיינבה 

םע ליעי חרואב דדומתהל ידכ יכ ,הארנ .עדיה הנבמ יונישל יחרכהה יביטינגוקה 

ולאל המוד םייפואש ,תורתוס תוינושאר תומכס םע םתמעל שי ,ולא םיעטומ םיגשומ 

.העטומה גשומה תא ונבש 

.תיתעונת-תיתשיחה המרה איה תיסיסבה תילאוטקלטניאה המרה ,ה'זאיפ יפ-לע 

תא רוקחלו תולגל דליל תרשפאמ העונתה תועצמאבו םישוחה תועצמאב תוסנתהה 

רחאמ ,םלוא .םלועב םירבדה עבט תודוא םייביטיאוטניא םילדומ חתפל ךכו ,םלועה 

תודוא עדימה לכ תא ול תקפסמ איה ןיא ,תלבגומ דליה לש תיעבטה תוסנתההש 

םג ןכלו ,לבגומו יתוזח אוה הז עדיממ לודג קלח .עבטב םימצעה לש םתוגהנתה 

הגרדהב טאמ לגלגתמה רודכה יכ ,הלגמ הפצרה לע רודכ לגלגמה דלי ,המגודל .העטומ 

סרוג תא וינפב ףשוח וניא וז תוסנתהב טלוק דליהש יתוזחה עדימה .רצענ ףוסבלו 

תחתפתמ רשא ,תיבטיאוטניאה הנומאה .רודכה לש ותריצעל יארחאה ,ךוכיחה 

הלועפה :אבה ןפואב העפותה תא הריבסמ ,הזה גוסה ןמ תויוסנתה תובקעב 

עייסמ רשא (impetus) ףחד ןיעמ ,עינמ חכ םצעל תרסומ העונתל םצע תררועמה 

רצענ רשא דע טאמ םצעה ןכלו ,הגרדהב גגופתמ הז עינמ חכ .העונתה תרימשל 

.(1983 ,יקסולקמ) 
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תויוסנתה לש היינבהב ךרוצ שי ולא תועטומ תויביטיאוטניא תונומא רערעל ידכ 

יביטינגוק יונישל הנמורגתו ,ןתוא הנרותסת רשא ,תיתעונת-תיתשיחה המרב 

תוסנתהה .יעדמה עדיה תא םאותה ןפואב םיגשומה לש שדחמ םתיינבלו 

ויפלש ,העטומה גשומה יוניש תגשהב הז רקחמב הליעי האצמנ רשא ,תיטתסניקה 

.ולא תושירד לע הנוע תיארנ ,תחא תוריהמ דחא ףוגל 

הדוקנבו תיזכרמ הדוקנב םילגעמל ביבסמ הכילהו טומה תקזחה לש העונתה עוציב 

וקיזחה םיקדבנהש רחאמ .העטומה גשומה תא דגונה ,יטתסניק עדימ קפיס תיפקיה 

עונל םיבייח טומה יקלח לכש ,הסיפתה תא חונזל וצלאנ םה ,ועספש העשב טומה תא 

יטתסניקה עדימה ןיבו העטומה גשומה ןיב יתרכהה טקילפנוקה .תוריהמה התואב 

ךרוצהו ,םייסיסבה םייתרכהה םיכילהתה לש המרב רצונ יעדמה גשומה תא םאותה 

תא ףקיש רשא ,יביטינגוקה יונישה .גשומה לש שדחמ היינבה רשפיא ונורתפב 

,המצע תוסנתהה לא תוסחייתהב קר אל יוטיב ידיל אב ,גשומה לש שדחמ היינבהה 

םיקדבנה ןמ תיצחמכ .בשחמה יבג לע גצוהש ,םמודה העונתה בצמל הללכהב םג אלא 

תובקעב םתבוגת תא וניש תינומיא־םדקה הדידמב העטומ גשומ וגיצה רשא 

הידמב יעדמה גשומה תא םאותה חרואב וביגהו תיטתסניקה תוסנתהה 

ןורכיזה סיסב לע םהיתודמעב יונישה תא וריבסה םיקדבנה בור .תינומיא-רתבה 

.העונתה עוציב תובקעב רצונש ,יתעונתה 

,תוריהמ תודוא תויביטיאוטניא תוכרעה ןיב רישי תומיע יכ ,םיארמ רקחמה יאצממ 

תונש ובש ,םוקמב החילצמ ,היציאוטניאה תא תדגונה תיטתסניק תוסנתה ןיבו 
יעדמ עדי לש ותשיכר .םיחילצמ םניא תימוימויה תוסנתההו ס"היבב םידומילה 

ותופקתב ןוחטיבה רוערע :הז תא הז םימילשמה םיכילהת ינש םע תודדומתה תשרוד 

ןתמו ,ילקיזיפה םלועב תוסנתהה תעב שכרנ רשא ,העטומה יבטיאוטניאה גשומה לש 

םינותנ לש םיילמרופ םיגוציי תועצמאב יעדמה גשומה לש ותופקתל הכימת 

רוערע לש ןושארה ךילהתה לע תתשומ יטתסניקה ןומיאה .תואחסונו םיירפסמ 

ללכ ךרדב הגוהנה םידומילה תינכת .תיעטומה היציאוטניאה לש התפוקתב ןוחטיבה 

גשומה לש ותופקתל הכימת ןתמ לש ינשה ךילהתה לע הרקיעב תתתשומ ס"היבב 

תיטתסניקה תוסנתהה ,םיכילהתה יצש בוליש .םיילמרופ םייגוציי תועצמאב יעדמה 

םהיגשומ תא שדחמ תונבל םידימלת ידיב עייסל יושע ,םיילמרופה םיגוצייהו 

.םהב הטילשה תא חיטבהלו ,םיילקיזיפה 

תוסנתהב ןומטה לאיצנטופה תא ןוחבלו ךישמהל םיכירצ דיתעב םיפסונ םירקחמ 

דחוימבו ,הקיזיפה םוחתב םיפסונ םיעטומ םיגשומ לש םתנבה םודיקב תיטתסניקה 

.העונת ןיבו חוכ ןיב סחיה תודוא תיעטומה הקסההמ םיעבונה ולא לש 
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