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עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 
(wmmt) םיאטרופס לש תירוטומ תוליעפל גשיהה 

ןורג המא ,גיבר תימלוש 

Wingate םיאטרופס לש תירוטומ תוליעפל גשיהה עינמ לש הדידמל שדח ןחבמ חותיפ 

 Motoric Motivation Test (ןלהל, WMMT), ןיב רעפה לע רשגל ךרוצה בקע ררועתה

אוה .הטושפ תירוטומ תוליעפ ללוכה ,יעוציב ןחבמ והז .הז םוחתב יוצמה ןיבל יוצרה 

םינייפאמה ,םינוש םיבצמ לש היצלומיס תמייקתמ וכלהמבו הדבעמ יאנתב להנתמ 

תירוטומ תוליעפ עוציבל גשיהה עינמב דקמתמ הז רמאמ .טרופסה םוחתב תויורחת 

,תובישחה תטרופמו גשיהה עינמ גשומה רדגומ ,תישאר .ותדידמבו םיאטרופס לש 

םילכה םירקסנ ,ןכמ רחאל .םיאטרופס לצא הז עינמ לש הדידמלו יוהיזל שיש 

לש ירקיעה וקלח .םיאטרופס ברקב גשיהה עינמ תדידמל םישמשמה ,םיידוחייה 

.WMMT שדחה ןחבמה ססובמ םהילעש ,סייגלודותמה תונורקעל שדקומ רמאמה 

.םייללכ םיווקב שדחה ןחבמה גצומ רמאמה ףוסב 

ותדידמו גשיהה עינמ 

גשיהה עינמ 

גהנתהל םדא ינב ףחוד וא עינמ ,ץירמ המ" :איה הענהה םוחתב תיזכרמה הלאשה 

"תועפות" םה "םיעינמ"ש ןוויכ וז הלאש לע תונעל השק "?םיגהנתמ םהש יפכ 

ךותמ ,ןיפיקעב ןהילע קיסהל קר רשפא .רישי חרואב ןהב תופצל ןתינ אלש ,תורעושמ 

איה ,תוגהנתהל ךרוצהמו ,ךרוצל תוגהנתההמ הקסהה .היולגה תוגהנתהב הייפצ 

הייושע תמיוסמ תוגהנתהו ,תויוגהנתה רופס-ןיאב אטבתהל יושע ךרוצ ןכש תיתייעב 

.(1990 ,רלק) םינוש םיכרצ — (םינוש םינמזבו םינוש םישנא לצא) קפסל 

םינשה ךשמב ונתינ ,היגולוכיספב םייזכרמה םימרזה תא םיגציימה םירקחמב ,ןכאו 

,(McClelland, 1951) דנללקמ .םיעינמהו הענהה תלאשל תונווגמו תובר תובושת 
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וררג המא .ביבר תימלוש 

םידמועה ,םיעינמ השולש לע עיבצה ,הענהה רקחב םיטלובה םיגולוכיספה דחא 

.גשיהל עינמהו חוכל עינמה ,תורבחתהל עינמה :תישונאה תוגהנתהה לש הסיסבב 

.תונוש תוגרדב הלא םיעינמ השולש םדא לכ לצא םייוצמ ,ותשיג יפל 

םימרוגה דחא אוה גשיהה עינמש םושמ ,תאזו .דבלב גשיהה עינמב ןודנ הז רמאמב 

,רוצילא)טרפב יתורחת טרופסבו ללכב תיביטרופס תוליעפב תופתתשהל םייסיסבה 

.(Singer, 1980; Weiner, 1972; Heckhausen, 1967 ; 1986 ,ןורג ; 1982 

,עובק עינמ והז .(McClelland 81 Atkinson, 1953) תוישיא תנוכת אוה גשיהה עינמ 

תמרוגה תוגהנתהה דועב .והשלכ רסח וא ךסח לע יוציפכ קופיס לבקל ףאושה 

Atkinson,)ןוסניקטא .תונתשהל הלוכיו (תדמלינ) תשכרינ הניה ,ךסחה לש וקופיסל 

תוגהנתהל ,ותשיג יפל .החלצהל ףואשל העובק הייטנכ גשיהה עינמ תא רידגה ,(1964 

םישנא שי .ןולשיכ וא החלצה :תואצות יתש תויהל תויושע גשיהב םיכורכה םיבצמב 

.ןולשיכ ינפמ דחפהמ םיעפשומ םירחאו ,םתוגהנתה תא םיביתכמ החלצהה ייוכיסש 

עינמל ןולשיכמ דחפה בשחנ ,הרטמל ליבומה — יבויח עינמכ בשחנ גשיהה עינמ דועב 

םינוש ןולשיכמ דחפהו (החלצהל)גשיהל עינמה .הרטמהמ טרפה תא קיחרמה ,ילילש 

.קופיס לש השוחתב החלצהה הרושק ,הובג גשיה עינמ לעב םדא לצא .םדאל םדאמ 

הטיי ,קופיס תשוחת ול היהתש ידכ .תוחלצה םינמזמה םיבצמ תארקל רותחי אוה 

יתואיצמ יוכיס שי ,תאז םע דחי ,רשאו ,םינוכיסב ךורכה רגתאב רוחבל הז םדא 

אוה םהבש ,םיבצממ ענמיהל ףידעי ,ןולשיכמ זע דחפ לעב ,רחא םדא .וב חילצהל 

לע רמהיש וא ,הובג גשיה תורשפאמה תורטמב רחבי אל ןכ לעו ,לשכיהל לולע 

רמה וצקוע תא םהב דבאמ ןולשיכהש ,םינטק הכ החלצהה ייוכיס םהבש ,םיבצמ 

םישידא םניא ךומנ גשיה עינמ ילעב םישנאש איה תאזה הנחבהה תועמשמ .(םש) 

םידרטומ הכ םתצקמ ,םלוא .גשיהב םיכורכה םיבצמב םתוגהנתה תואצותל חרכהב 

.ללכ תוסנל אל םיפידעמ םהש דע ,ןולשיכהמ 

יתלב םיעינמ םה .דחא ףצר לש ויתוצק ינש םניא ןולשיכמ דחפהו גשיהה עינמ 

םימרותו תונוש תוגרדב םדא לכ לצא םייוצמ הלא םיעינמ ינש .הזב הז םייולת 

.(םש) טרפה לש תיגשיהה תוגהנתהל םיידוחייה םהיניפאממ 

םיאטרופס ברקב גשיהה עינמ 

תינפוג תלוכי לש הנגפה םה ההובג המרב םייביטרופס םיעוציבש ,המכסה תמייק 

1992 - ג"נשת ,4 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 96

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:33:45 UTC������������� 

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



(WMMT)גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 

; 1978 ןורגו ביבר)םייגולוכיספ םימרוג תעפשה לש האצות ךכמ תוחפ אל ךא ,הלועמ 

 1964 ,Vroom). ףסונב .הלועמ תינפוג תלוכיב יד אל ,תרמצ יאטרופס תויהל ידכ

םייגולוכיספ םינותנב ךרוצ שי ,יחרכה יאנת םהש ,םימיאתמ םיינפוג םינותנל 

תונוכתמ םיבר םירקמב תעבונ החלצה יא בקע םיאטרופס לש םתרישנ .םימיוסמ 

Ogiivie, Johnsgard) תלוכיו ןורשיכ רסוחמ אלו תומיאתמ יתלב תוישיאו תוישפנ 

 1971 ,8< Tutko; םוחתב עיקשהל בייח תיליע יאטרופס .(1978 ,ןורגו ביבר :ךותב

רשוכה לע רומשל ,םינומיאב דימתהל ,יתטישו ןווכמ ץמאמ יביטרופסה וקוסיע 

לכ דומעל לוכי אל הלא לכב .עוציבה תמר תא ןהו הז ורשוכ תא ןה רפשלו ינפוגה 

םיעיגמ םניאש ,םיבוט םיינפוג םינותנ ילעב ,םידיחי לש םירקמ םיעודי .יאטרופס 

המל רבעמו לעמ םהש ,םיגשיהל םיעיגמה שי ,םתמועלו ,טרופסב םיטלוב םיגשיהל 

םימיוסמ םידיחי לצא ,הארנכ .םיינפוגה םהינותנ יפ-לע םהמ תופצל היה רשפאש 

ךיתמ םיישק םע דדומתהלו ץמאמ עיקשהל םתוא ץירממה ,ימינפ ףחד הזיא םייק 

,גשיהה עינמ אוה הז ימינפ ףחד .(1982 ,רוצילא)ןייטצהלו םיגשיהל עיגהל הפיאש 

תוגהנתהה לע (תילילש וא תיבויח) תערכמ העפשה לעב ,יגולוכיספ ןייפאמל בשחנה 

.(טש)טרפב יתורחתה טרופסבו ללכב טרופסב עוציבה לעו 

ולצא םילעפומ ,תיביטרופס תורחתב ומכ ,גשיהל ררועמה בצמב אצמנ םדאהשכ 

תא אטבת ,הז הרקמב ,תיגשיהה ותוגהנתה .ןולשיכמ דחפהו גשיהה עינמ תינמז ־וב 

קזח דחפ יסחיה םחוכ יפ-לע וללה םיעינמה ינש ןיב ימינפה קבאמה תאצות 

וליאו ,רגתא ילעב םיבצמב ןולשיכ ונממ ענמתש ,תוגהנתהל םדאה תא ןווכי ןולשיכמ 

Atkinson,) הלאכ םיבצמב החלצהל ליבותש ,תוגהנתהל ונווכי — הובג גשיה עינמ 

םיטפוש ובש ,יתורחתה טרופסה םלועב דחוימב םיחיכש הלאכ םיבצמ .(1964 

טרופסב .ןולשיכלש וא החלצה לש םיגשומב ,םירדגומ םידדמ יפל ,םיגשיהו תואצות 

.םיגשיהלו החלצהל ףואשל העובק הייטנ תמייק ,ההובגה המרב טרפב ,יתורחתה 

החלצה תגשהל םיעצמא לשו תויוגהנתה לש ןווגמ םיטקונ םיאטרופס ,םנמאו 

.(1984 ,ןטרגנייו)ןולשיכמ תוענמיהלו 

ותדידמבו גשיהה עינמ יוהיזב ךרוצה 

םיכרד אוצמל ךרוצ היה ישומיש וא יריפמא רקחמ יאשומל םיעינמ ךופהל ידכ 

תורשע ךלהמב .םתמצע תא דודמלו םדאה ינב לצא םמויק תא עובקל ,םתוהזל 

וא רקחמ יכרוצל ושמתשה םהבש ,םיבר םידדמו םילכ וחתופ תונורחאה םינשה 

(תוקינכט) םינחבמ לש םיירקיע םיגוס השולש םימייק תיגולוכיספ הכרעהל 
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ןורג המא .ביבר תימלוש 

Thematic Apperception) t.a.t. ןחבמ תמגוד ,םייתכלשה םינחבמ :םיעינמ תדידמל 

 McClelland, 1958) (Test), סדראודא לש תופדעהה םלוס תמגוד ,תוישיא ינולאש

 Edwards, 1954) epps^), םירקובמ םיבצמב הייפצ תועצמאב תויוגהנתה תדידמו,

Schachter)., 1959)דחפ יבצמב תורבחתהה עינמ לש הדידמה תמגוד 

רתויב הצופנה הקינכטה .גשיהה עינמ תדידמל םידחוימ םינחבמ ונבנ ,ליבקמב 

יתלב תונומת תרדס ללוכ ןחבמה .t.a.t. — יתבלשהה ןחבמה איה הז עינמ תדידמל 

רפסל שקבתמ אוה תולכתסהה רחאלו ןהב לכתסמ קדבנה .תויועמשמ-יברו תורורב 

הבישח ימגד םה םירופיסהש איה ,ןחבמה ססובמ הילעש ,החנהה .ןנכות לע םירופיס 

רוקחל ןתינ םתועצמאבו ,טרפה תא םיקיסעמה םיכרצה תא םיפקשמה ,תוגהנתהו 

הכוזה ,גשיהה עינמ תדידמל תרחא הטיש .ולצא םיטלובה םיעינמה תא גווסלו 

ינולאשו תודמע ינולאש :םינולאשה איה ,הבר בל תמושתל תונורחאה םינשב 

גיצה ,(Weinstein, 1969) ןייטשניו .(Mehrabian, 1968; Hermans, 1970) תוישיא 

לש םאתמ לע חוויד אוה .גשיהה עינמ תקידבל םינחבמ לש תוגוז 21 ןיב םימאתמ 

הכלשה ינחבמ ןיב 0.17 לש םאתמו תוישיא ינולאש ןיבו הכלשה ינחבמ ןיב 0.15 

ושמתשה םהבש ,םירקחמ 72 רקס,(Fineman, 1977)ןמנייפ .םמצע ןיבל םניב םינוש 

אוה .גשיהה עינמ תא וקדבש םינחבמ לש ,תונוש תואסריגבו ,םינוש םידדמ 38-ב 

הדימב םיפקתו םינמיהמ םניא (720/0-כ) םינחבמה תיברמ יכ ,הנקסמל עיגה 

העפותל ומרג תוירקיע תוביס יתש ,ותעדל .םייגולוכיספ םינחבממ שרדנכ ,תקפסמ 
.וז 

ןיבל םינחבמה יטירפ לש ןכותה םלוע ןיב המאתה-יאב הרושק הנושארה הביסה 

.םיקסוע םה ןהבש ,תויפיצפסה תויוליעפל ,רקיעבו םיקדבנה לש תואיצמה םלוע 

תובשחתה אלל ,םיעינמה לש יללכה ןכותה םלועמ (ללכ ךרדב) ורחבנ םיטירפה 

תויוליעפ עוציב ךלהמב וב םילחש םייונישבו גשיהה עינמ לש םייפיצפסה םינייפאמב 

םאה" :(Lynn, 1969)ןיל ןחבמב םיקדבנה םילאשנ לשמל ךכ .םינוש םיבצמבו תונוש 

זיגרמ תוליעי רסוח םאה" וא ,"?םידומילמ השפוחב התא רשאכ ,עוגר התא 

,ךפיהל — יללכ "והשמ" אל אוה .ידממ-בר הנבמ אוה גשיהה עינמ ."?ךתוא 

שיש ,םישנא ןכלו ,תיפיצפס ,תמיוסמ תוליעפב וא הרטמב רושקה ,ידוחיי "והשמ" 

גשיהה עינמ לש הכומנ המר ןיגפהל םילוכי ,דחא גוסמ תוליעפל הובג גשיה עינמ םהל 

םישנא תקידבל םיטירפ םתואב םישמתשמו ליאוה ךא .רחא גוסמ תוליעפב 

יתלבו םימיאתמ יתלבכ םינושה םינחבמה ואצמנ ,תונוש תויתרבח תוצובקמ 

תויוברתב גשיהה עינמ תדידמל ןולאש הנבש ,(1982) רוצילא .(םש) םינמיהמ 

הלעה ,(דועו םיאטרופס ,םיטנדוטס ,אבצ יניצק ,םילהנמ :ומכ)תונוש תויסולכואבו 

תולתה לע עיבצה אוה .ןולאש תועצמאב תעצבתמה ,הדידמב הכורכה המוד היעב 
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(wmmt) גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 

םינכתה תניחבמ ןחבמה יטירפ לש הריחבה ןיבל הדידמה תואצות ןיב ההובגה 
איה םיגולאשה יטירפ תריחבש ,רקוחה קיסה םינוש םינולאשב ןויעמ .םהלש 

.(1982 ,רוצילא)תולאש לש הליספל וא הלבקל תורורב תויחנה אלל ,טלחהב תירקמ 

ןיינעל תסחייתמה תוגייתסה עיבה ,(Loevinger, 1957)תובר םינש ינפל ,רגניול רבכ 

תונוכת ןיב ונחבואש םילדבההש ,ששח סייק תוישיאה תדידמ םוחתב ,ותנעטל .הז 

התוחפ הדימבו םינחבמה יטירפ תריחבב םילדבהמ רקיעב םיעבונ ,תונוש תוישיא 

.םיקדבנה ןיב םילדבהמ רתוי 

עינמ תדידמל םינחבמה בורש התיה ,(1977)ןמנייפ עיבצה הילעש ,היינשה הביסה 

םילאשנ לשמל ךכ .תורישי תולאש םיללוכה תימצע הכרעה ינולאש םה ,גשיהה 

ןיב תויהל תלדתשהו דימת תצמאתה סאה" :(Lynn, 1969)ןיל ןחבמב םיקדבנה 

הייצר לש הנתשמב םייוור הז גוסמ םינחבמ ."?התיכב רתויב םיבוטה םידימלתה 

.(םש) םהלש קוידבו תויביטקייבואב תמגופה הדבוע ,(social desirability)תיתרבח 

םיאטרופס ברקב גשיהה עינמ תדידמ 

לש םיגולוכיספ ידי-לע ןורחאה רושעב ושענ ,גשיהה עינמ תדידמל רפסמ תונויסינ 

תדידמל דחוימב ונכוה וא ומאתוהש ,םייפיצפס הכרעה ירישכמ וחתיפ םה .טרופסה 

,םירקחמה תריקס .טרופסב םיבצמלו תיביטרופס תוליעפל רושקה גשיהה עינמ 

,םויל םוימ לדגו ךלוה םידדמה רפסמש ,תדמלמ ,הז גוסמ םינחבמב ושמתשה םהבש 

םינחבמ 19 ואצמנ ,תיטנוולרה תיעוצקמה תורפסה תריקסב .תרפתשמ םתוכיאו 

ןמ וללה םינחבמה חותינ .(1 חפסנ האר) םיאטרופס לצא גשיהה עינמ תקידבל 

תייסולכואב גשיהה עינמ ינייפאממ המכ לע עיבצהל רשפאמ ,ינכותהו ינרוצה טביהה 

:םיאטרופס 

Gill, Dzewaitowski 8!) םידממ רפסממ בכרומ םיאטרופס לש גשיהה עינמ ★ 

 1988 ,Deeter) תנוכתכ) תויתורחת ,תירוטומ תוליעפל היצטניירוא :לשמל ומכ

.ןולשיכו החלצהל תויפיצפס תובוגתו (תוגהנתהכ וא תוישיא 

םיאטרופסה לש םימיוסמ תוישיא ינייפאממ ילרגטניא קלח אוה גשיהה עינמ ★ 

,(Butt, 1979; Weiss, Bredmeier 8! Schewchuk, 1985)טקילפנוקו תונפקות ,ומכ 

תסיפת ,(Gabler, 1983) תופיאש תמר ,(goal setting) תורטמ תבצה 

.ידכו (Roberts, 1989)תימצעה־תלוכיה 

יושע ,םהיניבש םירשקה ביט דומילו גשיה עינמ לש םינושה םינייפאמה רותיא 
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ןורג המא .ביבר תימלוש 

McAuley, Dunkar!)םיקדבנהמ דחא לכ לצא ולש ידוחייה הנבימה תרדגהב עייסל 

 1989 ,81 Tamman), תנכהב עייסל ,םיאטרופס לש ןוימ יכילהתל רוזעל ךכבו

.'דכו םחופיטל ,םיאטרופסכ לופיטל תוינכת 

לש רבסהבו הנבהב רוזעל יושע יאטרופסה לש גשיהל היצטניירואה גוס יוהיז ★ 

תרמצ יאטרופס לשו ללכב םיאטרופס לש תוגהנתה תונייפאמה רפסמ תועפות 

םירחא דועב ,טרופסהמ םירשונה םיאטרופס שיש העפותה :לשמל ומכ ,טרפב 

ץמאמ לש הלודג הדימ ,תיביטרופסה תוליעפב םיעיקשמו םידימתמ ,םיכישממ 

 (Ewing, 1981)

גשיהה עינמ תקידבל םינחבמ חותיפב ,ל"נה םיגולוכיספה לש הברה םתמורת תורמל 

עינמ תדידמב תוירקיעה תויעבה תחא לע רבגתהל וחילצה אל ןיידע ,םיאטרופס לש 

לש תוגהנתהה לעו עוציבה לע הז עינמ לש תילאיצנרפידה ותעפשה :טרופסב גשיהה 

םישמשמה ,םינחבמה תריקסב .תורחת םינייפאמה םינוש םיבצמב יאטרופסה 

וב השענש (Gabler, 1975)דחא ןחבמ קר אצמנ ,םיאטרופס לש גשיהה עינמ תדידמל 

,(Heckhausen, 1967)ןזואהקאה לש T.A.T.יתכלשהה ןחבמה תא םיאתהל ןויסינ 

תונוש תורוצב םייונבה ,םינולאש םה םינחבמה ראש לכ .טרופסב םינוש םיבצמל 

לע רקיעב םיססובמו ,('דכו הכרעה םלוס ,תורישי תולאש ,טרקיל םלוס :לשמל ומכ) 

תיביטקייבוא הדידמ תרשפאמ הניא תימצע הכרעה ,ןעטינ רבכש יפכ .תימצע הכרעה 

.(Fineman, 1977)גשיהה עינמ לש תקייודמו 

עפשומ אוה .ימנידו יביטקייבוס יתוגהנתה םרוג אוה גשיהה עינמ ,תאז ףא תאז 

Rayner, 1969; Mahler, 1974; Atkinson 8!) בצמב םירושקה םימרוגמ הבר הדימב 

 1974 ,Birch), םייוניש וב שחרתהל םייושע ,םינוש םיבצמבו ןמזה ךשמב ןכלו

סישקבמשכש איה ל"נהמ תולועה תונקסמה תחא (Atkinson, 1981) םיינוציק 

לע ,ולש תויצאירווה לע ןווכמו עדומ ןפואב טולשל בושח גשיהה עינמ תא דודמל 

שומישה .וילע םירחא םימרוג לש העפשהה לעו תוגהנתהה לע ולש העפשהה 

הניה תימצע הכרעה .תאז רשפאמ וניא תימצע הכרעה לע םיססובמה םידדמב 

Atkinson)גשיהה עינמ תא תנייפאמה הקימנידה תא אטבל ןכל הלוכי הנניאו ,תיטטס 

 1974 ,8! Birch). םימייקה הדידמה ירישכמש ,ךכל תוביסה תחא ,הארנכ ,יהוז

רואיתש רוכזל שי ,ףסונב .(Fineman, 1977)גשיהה עינמ לש םינוש םינבמ םידדומ 

,ונייהד ,גשיהה עינמ לש יגולוכיספה ןכותב רקיעב םיקסוע ,תימצע הכרעה וא ימצע 

לש העפשהב וא םהיניבש ןילמוגה יסחיב ,וב םילולכה םייגולוכיספה םינייפאמב 

לש גשיהה עינמ לע לבקתמה ,עדימ ,םלוא .וללה םיסחיה לע םינוש םיבצמ 
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(WMMT)גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 

Atkinson &1 קפסמ וניא ,עינמה לש יגולוכיספה ןכותה תא קר ללוכו םיאטרופס 

 1974 ,Birch). ומכ ,תונוש תורטמל גשיהה עינמ תכרעהב שמתשהל םיצור םא:

לבקל הנושארבו שארב שי ,םיאטרופס לש גוויסלו ןוימל ,חופיטל ,לופיטל ,ןוחביאל 

.יאטרופסה תוגהנתה לעו עוציבה לע גשיהה עינמל שיש העפשהה לע עדימ 

wmmt - גשיהה עינמ תדידמל שדהה ןחבמל יגולודותמה סיסבה 

םנשי (Wingate Motoric Motivation Test) wmmt^ ,גשיהה תקידבל שדחה ןחבמל 

:םה הלאו םיידוחיי םינייפאמ המכ 

תירוטומ תוליעפ עוציבל היצטניירוא 

תירוטומה תוליעפה םוחתב םיבוט םיגשיהל עיגהלו תורחתהל םיפאוש םיאטרופס 

םינייפאמ רפסמב שמתשהל ןתינ ,ךכיפל .(1984 ,רבניעו ןורג)רחא םוחת לכבמ רתוי 

לע גשיהל עינמה תעפשה תא יביטקייבוא ןפואב דודמל ידכ תירוטומה םתוליעפ לש 

ריבסמה דחא גשיה עינמ ןיא ןכש ,הב ץוקו הילא ,םלוא .םהלש ירוטומה עוציבה 

קר אל ררועתהל םייושע ולא םינייפאמו ,(Roberts, 1984)טרופסב תיגשיה תוגהנתה 

Atkinson,)המישמה ישוק :ןוגכ ,םירחא םימרוג לשב םג אלא ,גשיהל עינמה תובקעב 

תלוכיה תסיפת ,(1984 ,רבניעו ןורג :ךותב ,Wilmor, 1968) תוליעפה גוס ,(1974 

Atkinson, 1981; McClelland, 1951;) םידעיו תורטמ .(Ewing, 1981) תימצעה 

 967 1 ,Heckhausen), תוישיא ינתשמ(1 980 ,Alderman 1978; Morgan), בצמ ימרוג

 (;974 1 ,Rayner, 1 969; Mahler, 1 974; Atkinson 81 Birch 1984 ,רבניעו ןורג).דבלמ

,(White, 1959; Butt, 1979)תורשכל עינמה :ומכ םירחא םיעינמ םג שי גשיהה עינמ 

,ןטרגנייו)ידכו תונתלעפ ,תיתרבח תוכייתשהב ןרוצה ,(Eiiis, 1973)היידגב ןרוצה 

תוליעפה לע גשיהה עינמ לש העפשהה תא דדובל רתויב בושח ,ןכל .(1984 

.םהילע חוקיפו הילע עיפשהל םייושעה םימרוגב הטילש ךות ,תירוטומה 

,רודיבהש ,התיה החנהה .wmmtht ןחבמ ןונכתב ןובשחב החקלנ וז העיבק 

שומיש השענ רשאכ ,דבלב הדבעמ יאנתב הגשהל םינתינ םישרדנה חוקיפהו הטילשה 

תקיודמ הדידמל תנתינו תמדוק הדימלמ תעפשומ הניאש ,הטושפ תירוטומ תוליעפב 

.תומיכלו 
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ןורג המא .ביבר תימלוש 

שרדנ קדבנהו ,הדבעמ יאנתב wmmt^ ןחבמ םייקתמ ,לי'נה תוגשהה לע ססבתהב 

תירוטומ תוליעפ תטלשנ ,ןחבמה ךלהמב .*תושקה לש הטושפ תירוטומ תוליעפ עצבל 

םיבצמ םירצוי וללה .קדבנה לבקמש רזוח ןוזיהו ןחובה תוארוה ידי-לע וז 
ירוטומה עוציבה לע גשיהה עינמ לש העפשהה תדידמל .תורחתל םיינייפואה 

יסחי יוניש תוארל םירשפאמ ,הז גוסמ םינתשמ .םייסחי םינתשמב םישמתשמ 

.ןחבמה ךלהמב םירצוי םתואש ,םינושה םיבצמהמ עפשומה ,תירוטומה תוליעפב 

לשו תירוטומ תלוכי לש העפשהה תא דדובל רשפאמ ,הז גוסמ םינתשמב שומישה 

.תויפיצפס תוישיא תונוכת 

רפסמ)ירוטומה עוציבה תוריהמ :הלא םה wmmt^ ןחבמב םידדמנה םינתשמה 

יוטיבל האבה ,(choice behavior)הריחב לש תוגהנתהו (םיוסמ ןמז קרפב תושקהה 

,תושקהה רפסמ) ןחבמה לש אבה בלשב ולש עוציבל עגונב קדבנה לש תופיאשב 

.(האבה םעפב עצבל ףאוש קדבנהש 

תויתורחתה — תיתורחתה היצטניירואה 

איהש תמיוסמ הבוגתל סחייתמ ,תיתורחת היצטניירוא וא תויתורחת גשומה 

גשיהה עינמ רקחנ םהבש ,םימדקומ םירקחמב רבכ .תורחת יבצמב ,טרפל תידוחיי 

 Murray, 1938;) הז עינמ לש בושח ןייפאמכ תויתורחתה הטלב ,יללכ ןפואב
 McClelland 81 Atkinson, 1953; Heckhausen, 1967; Veroff, 1969; Atkinson 81

Birch, 1974) רקחל הבר בל תמושת השדקוה הנורחאה תעב וכרענש ,םירקחמב םג 

 Scanian, 1974, 1982;) טרופסב גשיהה עינמ לש ידוחיי ןייפאמכ תויתורחתה

 Roberts, 1982; Martens, 1975, 1976; Fabian 8! Ross, 1984; Butt, 1 985; Vealey,

 .(1986: Gill, Dzewaltowski 81 Deeter, 1 988

ןיב הניחבה ,הענהה םוחתב תוליבומה תויגולוכיספה תחא ,(Scanian, 1982)ןאלנקס 

,תויתורחת םירקמה ינשב .תיתורחת תוגהנתה ןיבל תוישיא תנוכתכ תויתורחת 

ררועמה ,יגולוכיספ ץחל תרצוי העבט םצעמש ,תורחת לש המויקל הבוגתכ העיפומ 

לש ותמכסהב הייוטיב תא תאצומ ,תוישיא תנוכתכ תויתורחתה .תויתורחתה תא 

לכו ,ןורשיכמ וא הדימלמ תעפשומ הניא ,דאמ הטושפ איה ,םדוק עדי תשרוד הניא תושקהה המישמ 

םילדבהה תא סחיל רשפאמ וז המישמב שומישה .הרוצ התואבו ישוק אלל התוא עצבל לגוסמ דחא 

.גשיהב ךרוצל ,ונייהד ,דדמנה יגולוכיספה הנתשמל — עוציבה תואצותב 
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IWMMT)גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגילודיתמה תונורקעה 

תוגהנתה דועב ,הב דימתהלו ךישמהל ותונוכנבו תורחתב ףתתשהל קדבנה 

לעו תוליעפה לע יתורחתה בצמה לש העפשהב רקיעב יוטיבל האב ,תיתורחת 

(Gill, Dzewaitowski 8< Deeter, 1988)היתימעו ליג תעדל .יאטרופסה לש עוציבה 

(winning orientation)ןוחצינל היצטניירואב היוטיב תא אוצמל הייושע תויתורחתה 

תנייפאמ ןוחצינל היצטניירוא .(goal orientation)הרטמל תנווכמ היצטניירואב וא 

םיאטרופס-אלו םיאטרופס תנייפאמ הרטמל תנווכמ היצטניירואש דועב ,םיאטרופס 

תעשב םיאטרופס םירתוח הילא תירקיעה הרטמה ןבומכ אוה ןוחצינה .דחאכ 

.(Vealey, 1986)תורחת 

העיפומ הווש עוציב תלוכי לעב בירי םע (...הז דגנ הז)*םינפ לא םינפ לש תורחתב 

הלאכ םיאנתב תורחת .ןוחצינל היצטניירוא לש רתויב ההובג המר יאטרופסה לצא 

:ןוגכ) תורחת יבצמב תולגתהל םייושעה ,םירחא םיעינמ לש םתעפוה תא הליבגמ 

המר תררועמ תינמז-ובו ,(ידכו םילומגת תשקב ,הלועפ ףותיש ,תוכייש לש םיעינמ 

תוילאודיבידניא תועפשה םע דבב דב (Deci, et ai.,1981)ינאה תוברועמ לש ההובג 

.(1984 ,רבניעו ןורג ;Ryan 8< Lake, 1965)תופסונ 

.WMMT -ה ןחבמ ןונכיתב ןובשחב ואבוה תויתורחתה תא קודבל ךרוצהו ןוצרה 

ןווכמ ןפואב הדבעמב םירצוי ,תוגהנתהכ וא תוישיא תנוכתכ תויתורחתה תקידבל 

תורחתה .הווש עוציב תלוכי ילעב םירחתמ ינש ןיב *םינפ לא םינפ לש תורחת 

תומא שולש יפל תקדבנ תוישיא תנוכתכ תויתורחת .םימעפ עבש תופיצרב תשחרתמ 

:הדימ 

תויורחתה עבשב תופיצרב ףתתשהל ,םיקדבנה לש (המכסהה תעבה) תונוכנה ★ 

ירוטומה עוציבב תויבקעה ★ 

.(choice behavior)הריחב לש תוגהנתהכ ★ 

עוציבה ךמס-לע דיתעב עוציבה לע תוטלחה תלבקב הרושק הריחב לש תוגהנתה 

עציב טרפהש רחאל קר הדידמל תנתינ ,וז תוגהנתה ,wmmt ןחבמב ,ןאכמו .רבעב 

התרטמ .WMMT-n ןחבמבו ,תורחת לש רתויב תיסיסבהו תינושארה הרוצה איה הז גוסמ תורחת 
.תויתורחתה תא ררועל 
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ןורג המא ,ביבר תימלוג 

אטבמ קדבנהש ,תופיאשב הלגתמ איהו תחא םעפ תוחפל ןחבמה תמישמ תא רבכ 

.ןחבמה לש אבה בלשב ולש עוציבל עגונב 

לש (ילילש וא יבויח)ןוויכהו תוכיאה ,המרה ידי-לע תקדבנ תיתורחתה תוגהנתהה 

לש תופיאשה לע) הריחב לש תוגהנתה לעו ירוטומה עוציבה לע תורחתה תעפשה 

.(טרפה 

ןולשיכ יבצמלו החלצה יבצמל יאטרופסה לש ויתובוגת 

החלצהל םדאה ינב לש םהיתובוגתב האור גשיהה עינמ לש תיללכה הירואיתה 

McClelland, 1951;)הז םוחתב םידיחי ןיב ןיחבהל תורשפאמה ךרד ינבא ןולשיכלו 

 1967 ,Atkinson 8< Feather, 1966; Heckhausen). החלצהל עינמה :םיגשומה ינש

 —motive to approach success) MAS) ןולשיכמ ענמיהל עינמהו — motive) MAF

 to avoid failure), םדא ינב ןיבו הובג גשיה עינמ ילעב םדא ינב ןיב ןיחבהל ידכ ושמיש

אוה חילצהל עינמה ,הובג גשיהל עינמ ילעב םישנא ברקב .ךומנ גשיה עינמ ילעב 

ןולשיכמ ענמיהל עינמה ,ךומנ גשיהל עינמ ילעב לצא דועב (MAS > maf) רתויב קזחה 

לש םתוליעפ לע הנוש העפשה שי ןולשיכלו החלצהל .(MAS > maf) רתויב קזחה אוה 

קדב ,(Mouiton, 1965)ןוטלומ.(McClelland, 1951)וללה תוצובקה יתשמ םישנאה 

החלצה רחאלש ,אצמ אוה .הלטמ תריחב לע ןולשיכ לשו החלצה לש העפשהה תא 

עיפשמה)ןולשיכ רחאל רשאמ רתוי תושק תולטמב רוחבל (ללכ ךרדב)םיטונ םישנא 

ךומנ גשיה עינמ ילעב םישנא לש תובוגתל רשאב .(תיסחי תולק תולטמ תריחב לע 

 (MAS > MAF), וז השיגל דוגינב .יוזיחל תונתינ ןניאו תויופצ ןניא ןהש ,ןוטלומ ןעט,

רוחבל םיקדבנה םיטונ ןולשיכ רחאל ,יביטינגוקה סננוסידה לש הירואיתה יפל 

תא .(Festinger, 1942; Aronson 81 Carlsmith, 1962) םתוא עצבל השקש ,תולטמב 

לע ןולשיכהו החלצהה תעפשהש ,ךכב ריבסהל רשפא תושיגה יתש ןיבש םידוגינה 

וסנתה םהבש ,םימעפה רפסמ ,רבעה ןויסינ :ומכ ,םיפסונ םימרוגב םייולת עוציבה 

תסחוימה תובישחה ,םתמצע ,םהלש רועישה ,תונולשיכב וא תוחלצהב םיקדבנה 

ןולשיכלש אצמ,(Feather, 1966)ר'תיפ.יגולוכיספ ץחלל םימרוג סה המכ דעו םהל 

רנייו .תוחלצהב רבעב וסנתה אלש ,ימצע ןוחטיב ירסח םישנא לע הקיזמ העפשה שי 

 (1980 ,Weiner) עוציבה ביטב עוגפל הלוכי תינשנו תרזוח החלצהש ,ךכ לע עיבצה.

,ואצמ (Boturin, 1987) ןירוטאבו (Rijkovoskii, 1979) יקסבוקיר םג ומכ ,רנייו 

םיסחוימה תובישחה תדימבו המצעב ,המרב הייולת ןולשיכ לש הקיזמה העפשההש 
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(WMMT)גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 

תעפשהש ,וארה (Ryan 8! Lake, 1965; Iso-Ahoia, 1976) םהיתימע .ןולשיכל 

תעפשה וליאו ,היצאוטיסב ץחלה תמר םע דבב דב הנתשמ ןולשיכהו החלצהה 

Martens 81 White,) םהלש רועישב םייולת ,ירוטומ עוציב לע דספההו ןוחצינה 

.ההובג תיבויח העפשה חיטבמכ אצמנ 50<י/0 לש רועיש .(1975 

םימרוגהו ןולשיכלו החלצהל טרפה תובוגת לש תילאיצנטופה הנחבאה תלוכי 

םיבצמהמ דחא לכ תריציל עקר ושמישו ןובשחב ואבוה הלא תובוגת לע םיעיפשמה 

החלצהה תעפשהב טולשל איה ןחבמה תורטממ תחא .wmmt^ ןחבמב םיעיפומה 

הובג גשיה עינמ ילעב םיקדבנ ןיב ןיחבהל םתועצמאבו ירוטומה עוציבה לע ןולשיכהו 

.ךומנ גשיה עינמ ילעב םיקדבנ ןיבו 

רזוח ןוזיה תובקעב םירצונ .wmmt^ ןחבמב ןולשיכה יבצמו החלצהה יבצמ 

קדבנ לכ ףשחנ ,ןחבמה ךלהמב .ירוטומ עוציב לכ רחאל קדבנה לבקמש ,יפיצפס 

םיקדבנ ןולשיכהו החלצהה תעפשה .ןולשיכל םימעפ שולשו החלצהל םימעפ שולש 

תוגהנתהב ,רמולכ)ןיגפמ קדבנהש ,תופיאשבו םהיתובקעב אבש ,ירוטומה עוציבב 

.(הריחב לש 

הריחב לש תוגהנתהל יוטיבכ יאטרופסה תופיאש 

,םייונישה םה (choice behavior)הריחב לש תוגהנתה לש םיירשפאה םייוטיבה דחא 

ויתימעו ןיול .םהלש האצותכ וא רבעב ויגשיה תעפשהב טרפה לש ויתופיאשב םילחה 

 (1944 ,.Levin, et ai) יאצממ .*תופיאש תמר תועצמאב תופיאשה תא דודמל ועיצה

סיצייפאמהמ תעפשומ טרפה לש תופיאשה תמר יכ םידמלמ םינוש םירקחמ 

ילעב םישנאש ,(Atkinson 8! □twin, 1960)אצמנ .ולש גשיהה עינמ לש םיידוחייה 

עצבל םירחוב םה תוינוניב תופיאש ללכ ךרדב םיניגפמ (MAS) הובג גשיה עינמ 

תמועל .םיהובג החלצה ייוכיסו ריבס ןוכיס ןהב שיש ,ינוניב ישוק תולעב תומישמ 

עצבל םירחוב) דואמ תוכומנ תופיאש םיניגפמ (MAF) ךומנ גשיה עינמ ילעב ,תאז 

ןיאש ,תומישמ עצבל םירחוב) דואמ תוהובג וא (ןולשיכל יוכיס ןהב ןיאש ,תומישמ 

האצמנ וז הנומת .(ןולשיכ םע דדומתהל — הז הרקמב — לק ךא ,ןהב חילצהל יוכיס 

.(Ostrow, 1976; Roberts, 1974)םיאטרופס לש םתוגהנתה תא םג תפקשמכ 

לש תואצותה ןיבל ,עוציב תובקעב האבה ,הריחב ןיב סחיהמ רזגנה — יסחי ןויצ אוה תופיאשה־תמר 

.(Leviri, et al., 1944)דאמ ביצי אוה הז סחי .םדוקה עוציבה 
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ןורג המא .ביבר תימלוש 

עדימ תלבק רחאל םהיתופיאש תא תונשל םיטונ םניא הובג גשיה עינמ ילעב םיקדבנ 

,ךומנ גשיה עינמ ילעב ,םתמועל .עדימ רסוח לש בצמב וא ןולשיכ לע וא החלצה לע 

לע עדימ וא ,רזוח ןוזיה םילבקמ םניאשכ ,םהלש תופיאשה תמר תא םיכימנמ 

וללה םירקחמה תואצות תובקעב .(Biankenship, 1987) םהלש עוציבה תואצות 

גשיה עינמ ילעב םישנא תנייפאמ תופיאשב תוביציש הארנ ,םהמ תולועה תונקסמהו 

הלא םיאצממ .ךומנ גשיה עינמ ילעב םישנא תנייפאמ תופיאשב תונושש דועב ,הובג 

ילעב ןיבו הובג גשיה עינמ ילעב ןיב ןיחבהל םירשפאמה ,םינתשמ ינש לע םיזמרמ 

תופיאשה-תמר לע תורחתב םינוש םיבצמ לש העפשהה ,דחאה .ךומנ גשיה עינמ 

.תופיאשה־תמרב תונושה ,ינשהו (ןולשיכל וא החלצהל סחייתמה עדימ) 

הריחב לש תוגהנתה קודבל ,wmmt^ ןחבמ יבצעמ תא החנה ליעל רומאה 

.תופיאשה־תמרב ולש ןויצב יוטיבל תואבה קדבנה לש תופיאשה תועצמאב 

ץמאמה־תמר 

ילעב םישנא ןיב ןיחבהל תרשפאמ ,תמיוסמ הלטמ עוציבב תעקשומה ץמאמה תמר 

ץמאמה תמר .(Atkinson,ו 974) ךומנ גשיה עינמ ילעב םישנא ןיבו הובג גשיה עינמ 

טרפה לש תיגולוריונה תוררועה תמרב הרושק תונוש תולטמ עוציבב תעקשומה 

 (1983 ,Kahneman, 1973; Frankenhauser) יכ ,רבתסמ הז םוחתב רקחמהמ
תולטמ עוציב לע תילילש וא תיבויח העפשה תויהל הלוכי תיגולוריונה תוררועל 

,תושגרתה לשו תוררוע לש בצמב יוצמה ,לשמל ,הדאיפמילואב יאטרופס .תונוש 

םינומיאב ץר אוהשמ רתוי רהמ ץורלו םיליגר יתלב םיצמאמו תוחוכ סייגל יושע 

תוררועה לשבש ,ןכתיי .תילילש העפשה םג תוררועל תויהל הלוכי תעב הב ךא — 

תוליעי תא םיעבוק םינתשמ ינש .(1990 ,רלק)יאטרופסה לש ויעוציב ודרי ההובגה 

תוררוע תמרב .הלטמה גוס ,ינשהו תוררועה תמר ,דחאה :(Hebb, 1955) עוציבה 

,תאז תמועל .הבטימב תדקפתמ הניא םיבצעה תכרעמ דואמ ההובג וא דואמ הכומנ 

רבודמשכ ,תאז םע .בוט דוקפתל ילמיטפוא בצמ ללכ-ךרדב איה תינוניב תוררוע תמר 

לש תילמיטפואה המרה תעיבקל עגונב תואדו-יא ןיידע תמייק ,םיאטרופסכ 

םיאטרופס לצאש ,רורב תאז תמועל .*טרופסב חילצהל ידכ השורדה תוררועה 

רבודמשכ .תונוש תויביטרופס תויוליעפב רורעה ריצ לע םינוש תומוקמב אצמית םומיטפואה תדוקנ 

ליגרת וא הרטמל העילק :ומכ) הלועמ היצנידרואוקו ההובג המרב תינפוג הטילש תשרודה הלועפב 

,תאז תמועל .תיסחי ךומנ םוקמב רורעה ריצ לע םומיטפואה תדוקנ היהת ,(הרוק לע תולמעתה 

תדוקנ אצמית (תולוקשמ תמרה ומכ) רצק ןמזו בר חוכ תשרודה ,הלועפ עוציבב רבודמשכ 
.(1984 ,ןטרגנייו)רורעה ריצ לע רתוי הברה הובג םוקמב ,םומיטפואה 
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(WMMT1 גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודיתמה תונורקעה 

תמר דודמלו רידגהל םישקבמשכ ,ןכל .ירוטומ עוציבב רקיעב ץמאמ תעקשה העיפומ 

.ירוטומ עוציב לש םינתשמב שומיש ידי-לע תאז תושעל רשפא ,םיאטרופס לש ץמאמ 

— םדאה ינב לצא תוירוטומ תועונת לש עוציבה בצק יכ ריכזהל יוארה ןמ הז אשונב 

,תושקה לש עוציבה בצק ,דועו .(Rimoidi, 1951)דימתמו ידוחיי ,ילאודיבידניא אוה 

Eysenck,) תוקספה אללו דיחא ,רידס אוה הובג גשיה עינמ ילעב םישנא לצא 

 1964).

ןחבמבש ,הטלחהל המרג ,ירוטומה עוציבה תוכיא לע ץמאמ תעקשהל שיש תובישחה 

 wmmt עוציב ,דחאה .ץמאמה תמר תרדגהל ירוטומ עוציב לש םינתשמב ושמתשי

maximal)יברמ בצקב ירוטומ עוציב ,ינשהו ,(personal rate)ישיא בצקב ירוטומ 

 rate). קפס אלל ,עפשומ תושקהה לש (תיברמה תוריהמה)יברמה ירוטומה עוציבה,

ירוטומ עוציב יכ ,רוכזל שי ,תאז םע .המישמה עוציבב עיקשמ קדבנהש ץמאמהמ 

תועונתל ולש תישיאה הייטנהמ סגו טרפה לש תירוטומה תלוכיהמ סג עפשומ יברמ 

םירצוי ,תופסונ תועפשהמ ץמאמה תעקשה תא דדובל ידכ .תויטיא וא תוריהמ 

maximal)יברמ בצקב ירוטומ עוציב ןיב סחיה והז .ץמאמה תמר תא — שדח הנתשמ 

 rate) ישיא בצקב ירוטומ עוציב ןיבל(personal rate), תירוטומה תוליעפל סחייתמה

,ליגר בצמב ותויהב) ודבל לעופ קדבנהשכ ,ןחבמה לש ןושארה קלחב תמייקתמה 

.(תורחת אלל ,רמולכ 

טרופסב גשיהה עינמ לש יופימה יטפשמ 

,ליעל וגצוהש תונורקעה לע וססבתה וב םידדמנה םינתשמהו wmmt^ ןחבמ תיינב 

לש (facet theory)תוחטשה תיירואתמ ורזגנש יופימ יטפשמ לש תוצובק שולש לע ןכו 

.(Guttman, 1982)ןמטוג 

:םיטפשמה וללכנ וז הצובקב .גשיהה עינמ הלגתמ ןהב תונושה םיכרדה 

ירוטומ עוציבב יוטיבל אב גשיהה עינמ ★ 

קדבנה תופיאשב יוטיבל אב גשיהה עינמ ★ 

.המישמה עוציבב ךישמהל קדבנה לש ןוצרב יוטיבל אב גשיהה עינמ ★ 

:םיטפשמה וללכנ וז הצובקב .גשיהה עינמ קדבנ םהב םינושה םיבצמה 

יברמ ירוטומ עוציבב קדבנ גשיהה עינמ ★ 
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וורג המא .ביבר תימלוש 

תורחת לש בצמב קדבנ גשיהה עינמ -* 

ירוטומה עוציבב החלצה רחאל קדבנ גשיהה עינמ ★ 

.ירוטומה עוציבב ןולשיכ רחאל קדבנ גשיהה עינמ ★ 

:םיטפשמה וללכנ תישילשה הצובקב .גשיהה עינמ לש (manifestation)גוצייה 

ץמאמה-תמרב גצוימו הלגתמ גשיהה עינמ ★ 

תופיאשה-תמרב גצוימו הלגתמ גשיהה עינמ ★ 

ירוטומה עוציבה לע "בצמ"ה תעפשהב גצוימו הלגתמ גשיהה עינמ ★ 

תופיאשה תמר לע "בצמ"ה תעפשהב גצוימו הלגתמ גשיהה עינמ ★ 

ירוטומה עוציבב תונושב אטבתמ גשיהה עינמ ★ 

תופיאשה תמרב תונושב אטבתמ גשיהה עינמ ★ 

.עוציבב הדמתהב אטבתמ גשיהה עינמ ★ 

,דחאה :םינתשמ יגוס ינש wmmt ןחבמל ורדגוה ,ל"נה יופימה יטפשמ תרזעב 

ןחבמה ךלהמב תורישי ודדמנש ,םינתשמ השיש םה הלא .םייסיסב םינתשמ 

םינתשמ ,ינשה גוסה .(direct measures) הרישי הדידמ לש םינתשמ םינוכמו 

הלאכ םינתשמ רשע-סינש .(derived variables) םירזגנ םינתשמ םינוכמה םייסחי 

םינתשמה יגוס ינש טורפ) הרישיה הדידמה לש םינתשמהמ יטמתמ חרואב ובשוח 

.(יב חפסנב עיפומ 

wmmt ־ה ןחבמ לש הנבמה 

דע הכשמנו (םסרופ אל — 1978 ,ןורג) םינש 14 ינפל הלחה wmmt^ ןחבמ תיינב 

לעו ליעל וגצוהש תונורקעה לע ססבתהב ,םינשה ךשמב .הנורחאה הפוקתל 

,תבשחוממו השדח הסריגל דבועו ןחבמה חתופ ,בשחמב תומולגה תויורשפאה 

.ןלהל תגצומה 

 ^wmmt לעו ירוטומ עוציב לע גשיהה עינמ לש העפשהה תדידמל ןחבמ אוה

תא עצבמ קדבנהשכ ,ליגר בצמב :םיבצמ ינשב (תופיאשה לע)הריחב לש תוגהנתה 

םיקדבנ ינששכ םינפ לא םינפ לש תורחת לש בצמבו ,ודבל ותויהב ןחבמה תמישמ 

.תינמז-וב המישמ התוא םיעצבמ 
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(wmmt) גשיהה עינמ תדידמל ■ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 

םירבוחמה ,ץע תוחול ינש םה הדידמה ירישכמ .הדבעמ יאנתב םייקתמ ןחבמה 

תרוצב תכתמ שקמ רבוחמ הילאש ,תכתמ תיחול העובק חול לכ לש וזכרמב .בשחמל 

רפסמ םימעפ עצבל קדבנה שקבתמ ןחבמה ךלהמב .תושקה עוציבל דעוימה ,טע 

םעפ לכב תוינש 14 ךשמנ תושקהה עוציב .תושקה לש הטושפ תירוטומ המישמ 

:םיירקיע םיקלח ינשמ בכרומ ןחבמה 

:םיבלש ינש ללוכ ,ודבל קדבנ לכ לעופ ובש ןושארה קלחה .ודבל לעופ קדבנה 

םישקבמ) עובק ישיא בצקב תושקה תרדיס עצבל שקבתמ אוה ,ןושארה בלשב * 

.(חונו דיחא בצקב תושקהה תמישמ תא עצבל קדבנהמ 

לככ רהמ תושקהה תא עצבל קדבנהמ םישקבמ)יברמ בצקב עוציב ,ינשה בלשב ★ 

.(רשפאה 

ייב תורחת תעצבתמ ,םיבלש העבש ללוכה ,ןחבמה לש ינשה קלחב .תורחתה עוציב 

לש המוד רפסמל) הווש האצותל ועיגה ןחבמה לש ןושארה קלחבש ,םיקדבנ ינש 

.(תושקה 

,ידיימ רזוח ןוזיהו ,קדבנה לש ומש בשחמה גצ לע םיעיפומ ןחבמב בלש לכ םויסב 

לש ןושארה קלחב .(תוינש 14 ךשמב עציבש תושקהה רפסמ)ולש האצותל סחייתמה 

ינשה קלחב .ולש האצותה קר בשחמה גצ לע העיפומ ,ודבל לעופ קדבנהשכ ,ןחבמה 

לכב עוציבה םויס םע דיימ) בשחמה גצ לע תינמז־וב תועיפומ ,תורחתב ,ןחבמה לש 

.(בלש ותואב םהינשמ דחא לכ לש תושקהה רפסמ)םיקדבנה ינש לש תואצותה (בלש 

ידכ (תיפיצפס בשחמ תנכת תועצמאב) שארמ ועבקנו וננכות — וללה תואצותה 

,ןכ ומכ .תורחת םינייפאמה ,ןולשיכ יבצמו החלצה יבצמ לש היצלומיס רוציל 

אוה םא ןחובה ידי־לע לאשנ םיקדבנהמ דחא לכ .תולאש יתש בשחמה גצ לע תועיפומ 

,תיבויח ותבושת םא .("יבוש תושקהה תא עצבל ןכומ התא םאה")בוש ןחביהל ןכומ 

התא המ" :םילאוש) האבה םעפב לבקל הפצמ אוהש האצותה ןיינעב לאשנ אוה 

לש תוגהנתה תגציימ וז הלאשל הבושת "?האבה םעפב שיקת םימעפ המכ ,בשוח 

איה הלאשה םעפה) תאז לכב םילאוש ,תילילש קדבנה תבושת םא .(הריחב 

"?לבקל הפצמ תייהש האצותה המ ,בוש ןחבנ תייה ול" :(תיטטופיה 

יבצמב תושקהה תא עצבל קדבנהמ םישקבמ ,ליעל רבסוהש יפכ ,ןחבמה ךלהמב 

השועש ,תויצלופינממו ןחובה תוארוהמ אצוי לעופ םהש ,ןולשיכ יבצמבו החלצה 

הסנתי קדבנ לכש חיטבהל ידכ ורצונ הלא םיבצמ .(םי)קדבנה לש תואצותב הנכתה 
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ןורג המא .ביבר תימלוש 

ויתובוגת תא קודבל היהי רשפא וז ךרדב .ןולשיכב םיימעפו החלצהב םיימעפ תוחפל 

.ןולשיכ יבצמלו החלצה יבצמל 

תא תעבוקו תנווכמ ,תטלוש הנכתה .Assyst תפשב בתכנ בשחוממה wmmt^ ןחבמ 

ףוסבו םהילע רומשלו םינותנה תא ףוסאל תרשפאמ איה .ןחבמב שחרתמה לכ 

.גשיהה עינמל םירושקה ,םינויצ תתלו עוציבה תא ךירעהל ,םתוא דבעל ,ןחבמה 

:הלאה םימוחתל םיסחייתמ םינויצה 

לעו ירוטומה עוציבה לע ,טרפב ןולשיכו החלצה לשו ללכב תורחתה לש העפשהה ★ 

.הריחב לש תוגהנתה לע רמולכ — תופיאשה תמר 

.תופיאשה תמרבו ירוטומה עוציבב תוביציה ★ 

.ןחבמב םיבלשה לכ ךלהמב קדבנה ןיגפמש הדמתהה ★ 

לש תקיודמו הריהמ ,תיביטקייבוא הדידמ רשפאמ ,בשחוממה wmmt^ ןחבמ 

שמתשהל היהי ןתינש ,ןכתיי ךא ,םיאטרופס תקידבל רקיעב דעוימ אוה .גשיהה עינמ 

,םילהנמ :ומכ תיתורחת היצטניירוא ילעב תופסונ תורחא תוצובק תקידבל םג וב 

.ידכו תוריכמ ישנא ,קוויש ישנא 

עוציבל גשיהה עינמ תכרעהל ליעי דדמ שמשל לכוי ,wmmt^ ןחבמש ,חיטבהל ידכ 

לש תונמיהמה תאו ףקותה תא קודבל שי ,תורחת לש בצמב םיאטרופס לש ירוטומ 

.הז ןחבמ לש תונמיהמהו ףקותה תקידבל רפסמ םירקחמ וכרענ הכ דע .ןחבמה 

:ןלהל גצומ וללה םירקחמהמ ולבקתהש םיאצממה ןמ תצקמ 

תונמיהמ 

תולדבנה תוצובק רפסמ לעו תוטיש המכב וקדבנ ןחבמה תונמיהמ לש םיטביה ינש 

.יביטרופס קוסיעו הלכשה ,ןימ ,ליג :ומכ ,םינתשמב וזמ וז 

ןמז יקרפל רוזחישה תונמיהמ תקידב .(test-retest reliability) רוזחיש תונמיהמ 

הלאו .ןחבמב םינתשמהמ דחא לכל התשענ ,(םישדוח השיש דע םייעובשמ)םינוש 

:תואצותה םה 

.(N=102) 13 —11 יאליג ,ידוסי רפס-תיב ידימלת ברקב .87-ל .42 ןיב ★ 

ץוביקהמו רפכהמ ,ריעהמ :םינוש םירזגממ ןוכית ידימלת ברקב .93-ל .60 ןיב ★ 

 .(N=94)
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(Wmmt) גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונורקעה 

 1k• תויאטרופס ןניאשו תויאטרופס ,ןיכית תודימלת ברקב .90-ל .55 ןיב(40=N).

N).=140) הללכמב םידמולה ,תויטנדוטסו םיטנדוטס ברקב .88-ל .31 ןיב ★ 

תונמיהמב שומיש השענ ,ןחבמה לש תימינפה תויבקעה תקידבל .תימינפ תויבקע 

םיטנדוטס תקידבב ולבקתהש ,אפלא ימדקמ .אפלא םדקמבו ןוסדר'ציר-רדוק 

תופיאשב .97 — ירוטומ עוציבב :ויה (N=140) הללכמב םידמולה תויטנדוטסו 

.95 (הריחב לש תוגהנתהב) — 

ףקות 

.םינוש םיקדבנ לעו תוטיש רפסמב ןחבמה ףקות ףא דדמנ תונמיהמה תקידבל המודב 

ןיב םאתמה בושיח ידי-לע קדבנ הנחבהה ףקות (concurrent validity) הנחבה ףקות 

,םירומ ואלימש הכרעה ינולאשמ ולבקתהש ,םינויצה ןיבל ,WMMT ןחבמב םינויצה 

.ו־=.45-ל r=.3l ןיב וענ ולבקתהש םימאתמה .(תידדה הכרעה) םיתימע וא םינמאמ 

תוקינכטב שומיש ידי-לע קדבנ הנבמה ףקות .(construct validity) הנבמ ףקות 

discriminant)ןיחבמ חותינו (factor analysis)םימרוג חותינ :ומכ ,תונוש תויטסיטטס 

 analysis). הלא םיחותינמ םיאצממ ןלהל:

תקידבמ ולבקתהש ,ןחבמה לש םינותנה לע ,דחאה .םימרוג יחותינ ינש ועצוב ★ 

לש רזוחה ןחבמהמ ולבקתהש ,םינותנה תקידבמ ,ינשהו (N=140) םיטנדוטסה 

וליכהש ,םימרוג השיש ואצמנ וללה םיחותינה ינשמ דחא לכב .םיקדבנ םתוא 

.הנבמה ףקות לש ומויקל תורשפאה לע עיבצמ הז אצממ .םימוד םינתשמ 

תופסונ תואצות .יובינה ףקות לשו הנבמה ףקות לש הקידבל ןיחבמ חותינ עצוב * 

.דרפנב הנמסרופת הלא תוקידב לש 

שושיאל תופסונ תוקידבל םוקמ שיו םצמוצמ אוה הכ דע ושענש תוקידבה רפסמ 

בושח הדידמ ילככ וב שמתשהל היהי רשפא םרטב ןחבמה לש ףקותהו תונמיהמה 

,ןוימה ךילהתב ,םינמאמהו טרופסה לש םיגולוכיספה לש םתושרל דומעיש ,ידוחייו 

.םיאטרופסלש הכרעההו ,לופיטה ,גוויסה 
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ןורג המא .ביבר תימלוש 

םוכיס 

תעקשהל םינשה ךשמב האיבה ,טרופסב גשיהה עינמל תסחוימה ,הברה תובישחה 

בור .םיאטרופס ברקב הז עינמ תדידמל םייפיצפס םינחבמ תיינבל םיבר םיצמאמ 

םניא הז גוסמ םינחבמ .תימצע הכרעה ינולאש וא הכלשה ינחבמ סה םינחבמה 

לש ןוימו ןוחבא תורטמל ,תירוטומ תוליעפל גשיהה עינמ תדידמל םימיאתמ 
:תאזו םיאטרופס 

עוציבלו ללכב תוליעפל יביטקייבוס םרוגכ גשיהה עינמ לש תוידוחייה ללגב ★ 

.טרפב ירוטומ 

.גשיהה עינמב םייונישל םימרוגה ,םינוש םייתביבס םינתשמ לש העפשהה לשב ★ 

תימצע הכרעה ינולאש וא הכלשה ינחבמ תועצמאב גשיהה עינמ תדידמו ליאוה ★ 

.הז עינמ לש הקימנידה תא אטבל הלוכי הניא 

עינמ לש יגולוכיספה ןכותה תא החלצהב אטבל הלוכי תימצע הכרעהש םושמ ★ 

םהש ,םיאטרופסה לש תוגהנתהה לעו תוליעפה לע ותעפשה תא אל ךא ,גשיהה 

.םיאטרופס ןוחבאב רתויב םיבושח 

:הלאה םיעצמאה תא טוקנל שי םיאטרופס ברקב גשיהה עינמ תא דודמל ידכ 

עוציבה לע גשיהה עינמ לש העפשהה תקידבל םייביטקייבוא םיעצמאב שומיש ★ 

.תופיאשה לעו ירוטומה 

םייונישה לעו גשיהה עינמ לע םיעיפשמה ,םייתביבס םימרוג לע תנווכמ הטילש ★ 

.ותמצעב 

,אוה (WMMT) עצומה ןחבמה ,ןכאו .הדבעמ יאנתב קר שממל רשפא הלא תושירד 

.טרופסב םיבצמ לש היצלומיס ךות שחרתמה ,יתדבעמ ,ירוטומ ןחבמ ,ליעל ראותמכ 

לש גשיהה עינמ תעפשה תא יפיצפס ןפואב דודמל הרטמב הנבנ WMMT ןחבמ 

ץמאמ תעקשה לש םיבצמב הריחב לש תוגהנתה לעו תירוטומ תוליעפ לע םיאטרופס 

םיקדבנה ,םינתשמה .ןולשיכ לשו החלצה לש ,תורחת לש םיבצמב ירוטומ עוציב ןמזב 

עוציבב תוביציה ,תופיאשה תמר ,ירוטומה עוציבה םוחתב גשיהה :םה הז ןחבמב 

הנבמ .עוציבב דימתהל תלוכיהו תירוטומ תוליעפב ץמאמל תלוכיה ,תופיאשבו 

גשיהה עינמב וקסעש ,םיבר םירקחמב וכמתסה ןהילע תוירואית לע ססובמ ןחבמה 

.םהיאצממ לעו ,טרפב םיאטרופס ברקבו ללכב 
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(wmmt) גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש □ייגילודותמה תונורקעה 

תורוקמה תמישר 

.(םיכרוע)חישמ .או ןורג .א :ךותב .טרופסב קוסיעו תויגשיהל הענה .(1982).ד ,רוצילא 

ךוניחהו טרופסה לש היגולויצוסה ,היגולוכיספה םוחתב ןושארה יצראה סנכה ח"וד 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ ,ינפוגה 

ידי-לע תיביטרופס תוליעפב םיפתתשמל תיגשיה הענה תכרעהל ןויסינ .(1986).א ,ןורג 

היגולוכיספל ינשה יצראה סנכה ח''וד ,(תכרוע) ןמרביל .ש :ךותב .תידדה הכרעה 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ ,ינפוגה ךוניחהו טרופסה לש היגולויצוסלו 

,(םיכרוע) חישמ .או ןורג .א :ךותב .תירוטומ תוליעפל הענה .(1984).ע ,רבניעו .א ןורג 

,ינפוגה ךוניחהו טרופסה לש היגולויצוסלו היגולוכיספל ןושארה יצראה סנכה ח"וד 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .תינפוגה תוליעפהו טרופסה לש היגולוכיספה .(1984).ג ,ןטרגנייו 

הדיחי ,היגולוכיספל אובמ ,החותפה הטיסרבינואה :ךותמ .שוגירו הענה .(1990).י ,רלק 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא-תמר .(88—1) 7 

ץועייו היגולוכיספ .טרופסבו ינפוג ךוניחב יגולוכיספ ץועיי .(1978).א ,ןורגו .ש ,ביבר 

.43-35 ,9 ,ךוניחב 

 Alderman, R.B. (1978). Strategies for motivating young athletes. In: F.W.
 Straub (Ed.), Sport psychology: An analysis of athlete
 behavior (49-61). New York: Movement publication.

 Aronson, E. k Carlsmith, J.M. (1962). Performance expectancy as a
 determinant of actual performance. Journal of Abnormal k
 Social Psychology, 65, 178-182.

 Atkinson J. (1964). An introduction to motivation. In: J. Atkinson (Ed.), A
 theory of achievement motivation. New York: Van Nostrand.

 Atkinson, J.W. (1974). The mainsprings of achievement oriented activity. In:
 J.W. Atkinson k J.O. Rayner (Eds.), Motivation and
 Achievement (13-41). New York: Halstead.

 Atkinson J.W. (1981). Thematic apperceptive measurement of motivation in
 1950 and in 1980. In: G.D. Ydewalle k W. Lens (Eds.), Cognition in
 Human Motivation and Learning. Belgium: Leuven Univ.
 Press.
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 Atkinson, J.W. k Birch, D. (1974). The dynamics of achievement-oriented
 activity. In: J.W. Atkinson k J.D. Raynor (Eds.), Motivation and
 Achievement 271-325. Washington, D.C.: V.H. Winspon.

 Atkinson, J.W. k Feather N. (1966). A Theory of achievement motivation,
 New York: Wiley k Sons.

 Atkinson, J.W. k Litwin, G.H. (1960). Achievement motive and test anxiety
 conceived as motive to approach success and to avoid failure.
 Journal of Abnormal k Social Psychology, 60, 52-63.

 Baturin, N.A. (1987). Success, failure and the results of performance (in
 Russian). Psychologicheskii Journal, 8(3), 87-93.

 Blankenship, V. (1987). A computer-based measure of resultant achievement
 motivation. Journal of Personality k Social Psychology, 53(2),
 361-372.

 Butt, S. (1985). Psychological motivation and sports performance in world
 class women field hockey players. International Journal of
 Women's Studies, 8(4), 328-337.

 Butt, S. (1979) Short scales for the measurement of sport motivation.
 International Journal of Sport Psychology, 10, 203-216.

 Deri, E.L. Betley. G. Kahle, J. Abrams, L. k Porac J. (1981). When trying to win:
 Competition and intrinsic motivation. Personality k Social
 Psychology, 7, 79-83.

 Edwards, A.L. (1954). The Edwards personal preference schedule
 manual. New York: Psychological Corporation.

 Ellis, M. (1973). Why people play. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

 Ewing, M.E. (1981). Achievement orientations and sport behavior of
 males and females. Unpublished Doctoral dissertation,
 University of Illinois,Illinois.

 Eysenck, H.J. (1964). Involuntary rest pauses in tapping as a function of drive
 and personality. Perceptional and Motor Skills, 18, 173-174.

 Fabian, L. k Ross, M. (1984). The development of the sports-competition trait
 inventory. Journal of Sport Behavior, 7,13-20.
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 Feather, N.T. (1966). Effects of prior success and failure on expectations of
 success and subsequent performance. Journal of Personality St
 Social Psychology, 3, 287-298.

 Festinger, L. (1942). Wish expectations and group standards as factors
 influencing level of aspiration. Journal of Abnormal and Social
 Psychology, 37, 184-200.

 Fineman, S. (1977). The achievement motive construct and its measurement:
 Where are we now. British Journal of Psychology, 68(1), 1-22.

 Frankenhauser, M. (1983). The sympathetic-adrenal and pituitary-adrenal
 response to challenge: Comparison between the sexes. In: T.M.
 Demborski T.H. Schmidt G. Blumchen (Eds.), Behavioral Bases
 of Coronary Heart Disease (91-105). New York: Karger.

 Gabler, H. (1975). TAT Sportbilderserien. Fragestellungen, Gutekriterien,
 Untersuchungsergebnisse. In: H. Rieder, H. Eberspraecher, K.
 Feige St E. Hahn (Eds.), Empirische Methoden in der
 Sportsychologie (118-124). Schorndord: Hoffmann.

 Gabler, H. (1983). Entwicklung, Stand und Perespectiven der Motivation -
 forschung in Sport. In: J.P. Janssen St E. Hahn (Eds.), Aktivierung
 Motivation, Handlung and Coaching in Sport. Schorndorf: R.
 Hoffmann.

 Geron, E. St Inbar, O. (1980). Motivation and anaerobic performance. In: U.
 Simri (Ed.), The art and science in coaching. Netanya, Wingate
 Institute.

 Gill, D.L., Dzewaltowski, D.A. St Deeter, T.E. (1988). The relationship of
 competitiveness and achievement orientation to participation in
 sport and non-sport activities. Journal of Sport and Exercise
 Psychology, 10(2), 139-150.

 Guttman, L. (1982). Facet theory, smallest space analysis and factor analysis.
 Perceptual and Motor Skills, 54, 492-493.

 Hebb, D.O. (1955). Drives and the C.N.S. (central nervous system).
 Psychological review, 62, 243-254.

 Heckhausen, H. (1967). The anatomy of achievement motivation. New
 York and London: Academic Press.
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 Hermans, H.J.M. (1970). A questionnaire measure of achievement
 motivation. Journal of Applied Psychology, 54, 353-363.

 Iso-Ahola, S. (1976). Motivational effects of outcome feedback on motor
 performance. Journal of Motor Behavior, 8(4), 267-275.

 Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. New Jersey: Prentice Hall.

 Levin, K., Dembo, T., Festinger, L. k Sears, P.S. (1944). Level of aspiration.
 In: J.M. Hunt, (Ed.), Personality and the behavior disorders
 (333-378). New York: Ronald.

 Loevinger, J. (1957). Objective tests as instruments of psychological theory.
 Psychological Reports, 3, 635-694.

 Lynn, R. (1969). An achievement motivation questionnaire. British Journal
 of Psychology, 60(4), 529-534.

 Mahler, M. (1974). Toward a framework for the cross-cultural study of
 achievement motivation: McClelland reconsidered and

 redirected. In: M.G. Wade k R. Martens (Eds.), Psychology of
 motor behavior k sport. Proceedings of NASPSPA, Human
 Kinetics Publishers.

 Martens, R. (1975). Social psychology and physical activity. New York:
 Harper St Row.

 Martens, R. (1976). Competition: In need of a theory. In: D.M. Landers (Ed.),
 Social problems in athletics. Urbana, 111.: University of Illinois
 Press.

 Martens, R. k White, V. (1975). Influence of win-loss ratio on performance
 satisfaction and preference for opponents. Journal of
 Experimental Social Psychology, 11, 343-362.

 McAuley, E., Dunkan, T k Tammen, V. (1989). Psychometric properties of the
 intrinsic motivation inventory in a competitive sport setting: A
 confirmatory factor analysis. Research Quarterly for Exercise
 and Sport, 60(1), 48-58.

 McClelland, D.C. (1951). Personality. New York: William Sloan Associates.

 McClelland, D.C. k Atkinson, J. (1953). The achievement motive. New
 York: Appleton Century Crofts
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 McClelland, D.C. (1958). The use of measures of human motivation in the
 study of society. In: J.W. Atkinson (Ed.), Motives in fantasy,
 action and society (7-42). Princeton N.J.: Van Nostrand.

 Mehrabian, A. (1968). Male and female scales of the tendency to achieve.
 Educational and Psychological Measurement, 28, 493-502.

 Morgan, W. (1980). The trait psychology controversy, Research Quarterly,
 51,50-76.

 Moulton, R.W. (1965). Effects of success and failure on level of aspiration as
 related to achievement motives. Journal of Personality ä Social
 Psychology, 1, 399-406.

 Murray, H.A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford
 University Press.

 Ostrow, A.C. (1976). Goal-setting behavior and need achievement in relation
 to competitive motor activity. Research Quarterly, 47, 174-183.

 Rayner, J.D. (1969). Future orientation and motivation of immediate activity:
 An elaboration of the theory of achievement motivation.
 Psychological Review, 76, 606-610.

 Rijkovskii, Y. (1979). Experimental Psychology of the Emotion (in
 Russian), Moscow.

 Rimoldi, H.G.A. (1951). Personal tempo. Journal of Abnormal and Social
 Psychology, 48, 283-303.

 Roberts, G.C. (1974). Effect of achievement motivation and social
 environment on risk taking. Research Quarterly, 45(1), 42-55.

 Roberts, G.C. (1982). Achievement motivation in sport. Exercise and Sport
 Sciences Review, 10, 236-270.

 Roberts, G.C. (1984). Toward a new theory of motivation in sport: The role of
 perceived ability. In: J.M. Silva R.S. Weinberg (Eds.),
 Psychological foundations of sport (214-228). Champaign,
 Illinois: Human Kinetics Publishers, Inc.

 Roberts, G.C. (1989). When motivation matters: The need to expand the
 conceptual model. In: J.S. Skinner, Ch.B. Corbin, D.M. Landers, P.
 E. Martin k Ch.D. Wells (Eds.), Future directions in exercise

 and sport science research. Champaign, Illinois: Human
 Kinetics.
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 Ryan, D. <t Lake, W. (1965). Competitive and non-competitive performance
 in relation to achievement motive and manifest anxiety. Journal
 of Personality Social Psychology, 1, 342-345.

 Scanlan, T.K. (1974). Antecedents of competitiveness. In: G. Mickle M.
 Rainer (Eds.), Proceedings of the American Society for the
 Psychology of Sport and Physical Activity (171-194). Illinois:
 Human Kinectics Publishers.

 Scanlan, T. (1982). Motivation and stress in competitive youth sport. Journal
 of Physical Education, Recreation and Dance, 53, 27-28.

 Schachter, S. (1959). The psychology of affiliation. Stanford, Calif: Stanford
 University Press.

 Singer, R. (1980). Motor learning and human performation. New York:
 McMillan Publishing Co., Inc.

 Vealey, R. (1986). Conceptualization of sport confidence and competitive
 orientation: Preliminary investigation and instrument
 development. Journal of Sport and Exercise Psychology, 8(1),
 221-216.

 Veroff, J. (1969). Social comparison and the development of achievement. In:
 C.P. Smith (Ed.), Achievement related motives in children (46

 101). New York: Russell Sage Foundation.

 Vroom, V. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.

 Weiner, B. (1972). Theories of motivation.New York: Markham.

 Weiner, B. (1980). Human Motivation. New York: Markham.

 Weinstein, M.A. (1969). Achievement motivation and risk preference.
 Journal of Personality and Social Psychology, 13, 153-172.

 Weiss, M., Bredmeier, B. Schewchuk, S. (1985). An intrinsic/extrinsic
 motivation scale for the youth sport setting: A confirmatory factor
 analysis. Journal of Sport Psychology, 7, 75-91.

 White, R. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence.
 Psychology Review, 66, 297-334.
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IWMMT)גשיהה עינמ תדידמל ןחבמ לש םייגולודותמה תונירקעה 

'א חפסנ 

גשיהה עינמ תדידמל םידחוימ הדידמ ירישכמ 
(םירבחמה לש ב "אה רדס יפל) 

(םי)רבחמה  ןחבמה םש  ןחבמה גוס 
םוסרפה ךיראת 

 1. Allmer, H. 1973  Sportspezifichen Motivations ןולאש 
 fragebogen

 2. Booth, .E.G. 1958  COMPETITOR - A/AMMPI scale ןולאש 
 3. Butt, D.S. 1979  Short scales for the measurement ןולאש 

 of sport motivation
 4. Fabian, L., Ross, M.  The Sports Competition Trait הכרעה םלוס 

 1984  Inventory (SCIT)
 5. Fox, R., Rushall, B.  An approach avoidance motivation ןולאש 

 1980  scale for sports
 6. Gabler, H. 1975  TAT Sporbilderserien תונומת תרדס 

 7. Geron, E., Bolborth,  Peer assessment of achievement טרקיל םלוס 
 D., Areli, E.,  motivation of participants in sport
 Winkelstein, N. 1986

 8. Gill, .D.L., Detter,  The Sport Orientation הכרעה ןולאש 
 T.L.E., 1989  Questionnaire (SQQ)

 9. Fleiby, E.M., Onorato  Exercise scale ןולאש 
 V.A., Sato, R A. 1987

 10. McAuly, E., Dunkan, T. Intrinsic Motivation Inventory ןולאש 
 ÄTammenV., 1989.  in a competitive sport setting

 11. Raugh, D., Wall R.  Measuring sports ןולאש 
 1987  participation motivation

 12. Richardson, P.A.  Measurement of fear of ןולאש 
 Jackson, A., Albury  failure
 K.W. 1984

 13. Spence, J. T.,  A measure of achievement ןולאש 
 Helmreich, R,L, 1983  tendencies

 14. Tutko, T.A., Lyon Athletic Motivation Inventory הכרעה תומלוס 
 L.P., Ogilvie, B.C.,
 1969

 15. Vallerand, R.J.  Adaptation to sport of the ןולאש 
 1983  Mayo Task Reaction

 Questionnaire (TRQ)
 16. Vealey, R., 1986  Competitive orientation inventory הכרעה םלוס 
 17. Weiss, M R.,  Intrinsic/extrinsic motivation טרקיל םלוס 

 Shewchuk, R.M.  scale of the youth תימצע הכרעהל 
 1985  sport setting

 18. Willis, J.D. 1982  Three scales to measure טרקיל םלוס 
 competition related motives
 in sport

 19. Youngblook, D. 81  Motives for competition הכרעה ןולאש 
 Swinn, R.M. 1980 טרקיל םלוס יפל 
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(םי)רבחמה  ןחבמה םש  ןחבמה גוס 
םוסרפה ךיראת 

 1. Allmer, H. 1973  Sportspezifichen Motivations ןולאש 
 fragebogen

 2. Booth, .E.G. 1958  COMPETITOR - A/AMMPI scale ןולאש 
 3. Butt, D.S. 1979  Short scales for the measurement ןולאש 

 of sport motivation
 4. Fabian, L., Ross, M.  The Sports Competition Trait הכרעה םלוס 

 1984  Inventory (SCIT)
 5. Fox, R., Rushall, B.  An approach avoidance motivation ןולאש 

 1980  scale for sports
 6. Gabler, H. 1975  TAT Sporbilderserien תונומת תרדס 

 7. Geron, E., Bolborth,  Peer assessment of achievement טרקיל םלוס 
 D., Areli, E.,  motivation of participants in sport
 Winkelstein, N. 1986

 8. Gill, .D.L., Detter,  The Sport Orientation הכרעה ןולאש 
 T.L.E., 1989  Questionnaire (SQQ)

 9. Fleiby, E.M., Onorato  Exercise scale ןולאש 
 V.A., Sato, R.A. 1987

 10. McAuly, E., Dunkan, T. Intrinsic Motivation Inventory ןולאש 
 8<TammenV., 1989.  in a competitive sport setting

 11. Raugh, D., Wall R.  Measuring sports ןולאש 
 1987  participation motivation

 12. Richardson, P.A.  Measurement of fear of ןולאש 
 Jackson, A., Albury  failure
 K.W. 1984

 13. Spence, J. T.,  A measure of achievement ןולאש 
 Helmreich, R,L, 1983  tendencies

 14. Tutko, T.A., Lyon Athletic Motivation Inventory הכרעה תומלוס 
 L.P., Ogilvie, B.C.,
 1969

 15. Vallerand, R.J.  Adaptation to sport of the ןולאש 
 1983  Mayo Task Reaction

 Questionnaire (TRQ)
 16. Vealey, R., 1986  Competitive orientation inventory הכרעה םלוס 
 17. Weiss, M R.,  Intrinsic/extrinsic motivation טרקיל םלוס 

 Shewchuk, R.M.  scale of the youth תימצע הכרעהל 
 1985  sport setting

 18. Willis, J.D. 1982  Three scales to measure טרקיל םלוס 
 competition related motives
 in sport

 19. Youngblook, D. 81  Motives for competition הכרעה ןולאש 
 Swinn, R.M. 1980 טרקיל םלוס יפל 
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ןורג המא ,ביבר תימלוש 

'ב חפסנ 

wMMT־n ןחבמל ורדגוהש םינתשמה יגוס ינש 

'הרישי הדידמ" לש םינתשמ — םייסיסבה םינתשמה 

ישיא בצקב ירוטומ עוציב .1 .א 

יברמ בצקב ירוטומ עוציב .2 

תורחת לש בצמב יברמ בצקב ירוטומ עוציב .3 

יברמ ירוטומ עוציבל תופיאשה .4 .ב 

תורחתב יברמ ירוטומ עוציבל תופיאשה .5 

תורחתהל ךישמהל ןוצר עיבה קדבנהש םימעפה רפסמ .6 .ג 

"םירזגנה" — םיבשוחמה םינתשמה 

ילמיסכמ עוציבל ץמאמה תמר .1 

תופיאשה תמר .2 

עוציבה לע תורחתה תעפשה .3 

תורחתב תופיאשה תמר .4 

תורחתה בצמב עצוממה ירוטומה עוציבה .5 

תורחתה יבצמב תעצוממה תופיאשה תמר .6 

תורחתה יבצמב ירוטומה עוציבה לש תונושה .7 

תורחתה יבצמב תופיאשה תמר לש תונושה .8 

ירוטומה עוציבה לע החלצהה תעפשה .9 

ירוטומה עוציבה לע ןולשיכה תעפשה .10 

תופיאשה תמר לע החלצהה תעפשה .11 

תופיאשה תמר לע ןולשיכה תעפשה .12 

ןחבמה לכ ךשמב קדבנה לש הדמתהה תדימ .13 
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'הרישי הדידמ" לש םינתשמ — םייסיסבה םינתשמה 

ישיא בצקב ירוטומ עוציב .1 .א 

יברמ בצקב ירוטומ עוציב .2 

תורחת לש בצמב יברמ בצקב ירוטומ עוציב .3 

יברמ ירוטומ עוציבל תופיאשה .4 .ב 

תורחתב יברמ ירוטומ עוציבל תופיאשה .5 

תורחתהל ךישמהל ןוצר עיבה קדבנהש םימעפה רפסמ .6 .ג 

"םירזגנה" — םיבשוחמה םינתשמה 

ילמיסכמ עוציבל ץמאמה תמר .1 

תופיאשה תמר .2 

עוציבה לע תורחתה תעפשה .3 

תורחתב תופיאשה תמר .4 

תורחתה בצמב עצוממה ירוטומה עוציבה .5 

תורחתה יבצמב תעצוממה תופיאשה תמר .6 

תורחתה יבצמב ירוטומה עוציבה לש תונושה .7 

תורחתה יבצמב תופיאשה תמר לש תונושה .8 

ירוטומה עוציבה לע החלצהה תעפשה .9 

ירוטומה עוציבה לע ןולשיכה תעפשה .10 

תופיאשה תמר לע החלצהה תעפשה .11 

תופיאשה תמר לע ןולשיכה תעפשה .12 

ןחבמה לכ ךשמב קדבנה לש הדמתהה תדימ .13 
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