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תינכותמ ילרגטניא קלחכ ןרה ליגל ינפוג ךוניח 
*תוננג לש תיעוצקמה הרשכהה 

לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

:דוסי תוחנה יתש לע ססובמ הז רמאמב עצומה ,תוננג לש תיעוצקמ הרשכהל לדומה 

תיללכה ותוחתפתה לע תיבויח העפשה תלעב איה ךרה ליגב תינפוג תוליעפ ,תחאה 

.דליה לש 

תויוליעפ ךרה ליגב םידליל קפסל רתויב םיאתמה 'ךוניח-ןכוס" איה תננגה ,היינשה 

.ןגב םידומילה תינכותמ קלחכ ,העונת לש 

ליגב םידלי םע םידבועה ךוניח ישנא סאה ,קודבל ךרוצה תא תוררועמ הלא תוחנה 

ינגב לעופב רבדה אטבתמ דציכו הז ליגב תינפוגה תוליעפה לש תובישחל םיעדומ ךרה 

?םידליה 

ינויע עקר 

,םירקחמל עקר ושמיש ,תיזיפוכיספ תומלשכ דליה תייארו תיתוחתפתהה השיגה 

ליגב דליה תוחתפתה לע תינבומהו תננכותמה תינפוגה-תוליעפה תעפשהב וקסעש 

תוליעפה ימוחתמ תחא איה ךרה ליגב תינפוג תוליעפ יכ םידמלמ הלא םירקחמ .ךרה 

תישגר ,תילכש ,תינפוג הניחבמ דליה לש הניקתה ותוחתפתהל רתויב םיינויחה 

ס"היבל ולש תונכומלו תיגולוריונה ותולשבל תמרות וז תוליעפ .תיתרבחו 

ויק ;1983 ,ןמרה ;1980 ,קניטרמו יקסבוקייז ;1976 ,ויהלג ;1970 ,ןוסטרבלא) 

; 1988 ,סוחנילפ ; 1988 ,יקסנירג ; 1988 ,רכואב ; 1985 ,לדנקריק ; 1985 ,ןדגאסו 

יאליג)תונושארה תודליה תונש יכ הלוע הלא םירקחממ .(1990 ,דיירבקמו דראבאג 

תושגרמ ,רגתא תולעב ,תונווכמ תויתעונת תויוסנתהב תורישע תויהל תובייח (7 — 0 

טולשלו עצבל ,דומלל םידליל תרשפאמ וז םייח תפוקתב תינפוגה תוליעפה .תונהמו 

.1991 ,ינוי ,ה"ליא לש יעישתה סנכב גצוה הז רקחמ לש םדקומ חסונ י 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

חתפל ,הליעי הרוצב םפוגב שמתשהל ,תושדח תוירוטומ תויונמוימ תואמב 

שוכרל םידליה םילוכי ,התועצמאב .םישדח םיגשומ שוכרלו תוישיא־ויב תויונמוימ 

ןוחטב חתפלו הלועפ ףותישו תואמצע ,תוירחא ,תוטלחה תלבק לש תוגהנתה יסופד 

תוחתפתהל ,הדימלל ןתיא סיסב דליל וקפסי הלא תולוכי .יבויח יומידו ימצע 

,ןמרה ; 1980 ,קיניטרמו יקסבוקייז) ס"היבב םיידומיל םיגשיהלו תילאוטקלטניא 

.(1988 ,םוחנילפו יקסבוקייז ; 1988 ,יקסנירג ; 1988 ,רכואב ; 1985 ,לדנקריק ; 1983 

תנווכמ ,תינבומ םידומיל תינכות תלחהל השירדב םיכמות הלא רקחמ יאצממ 

.ךרה ליגל ינפוג ךוניח לש תרבגותמו 

תינפוגה תוליעפה לש תובישחל תועדומ תחתפתמ ,הפוריאבו ב"הראב ומכ ,לארשיב 

תורפסב םיסומע םירפסה תויונחב םיפדמה :םינוש םייוטיב ךכל שיו ךרה ליגב 

תוינכות םיעיצמה םיגוחו םינוכמ ,םהידלי תלעפהל םירוה תכרדהב תקסועה 

ינג לע חוקיפה ,ץראב םיבר תומוקמב וחתפנ ךרה ליגב תינפוג תוליעפ לש תונווגמ 

הנורחאל קר .ךרה ליגב תינפוגה תוליעפה תובישח תא שיגדמ ךוניחה דרשמב םידליה 

תינכותמ ילרגטניא קלח הווהתש ינפוג ךוניח לש תינבומ דומיל-תדיחי רואל האצי 

םלתשהל תושקבמה ,תולפטמהו תוחקפמה ,תוננגה רפסמו ,םידליה ןגב םידומילה 

.לדגו ךלוה ,ךרה ליגל ינפוג ךוניחב םיקסועה םיסרוקב 

תבחרתמו תכלוהה תועדומה תורמל ,הברה זתלענ אל ןיידע לארשיב םידליה ינגב 

תוננג לש תודמעה תא ןוחבלו ,הז רסח אלמל דעונ יחכונה רקחמה .אשונה תוב שחב 

!דליה תוחתפתהל ותמורתלו ךרה ליגב ינפוגה ךוניחה תובישחל (1 :סחיב 

ןתדובעל ,תוננגו םירומ תרשכהל תודסומב תיעוצקמה הרשכהה תמורתל (2 

.ןגב תימוימויה 

83 לש תודמעה וקדבנ (1990 ,לבאנו ביבר)ןושאר בלשב : םיבלש ינשב עצוב רקחמה 

ינשב ,ךרה ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשה ומייסש (קתו תונש 27 דע 3) תוקיתו תוננג 

תועדומ תוננגהמ 860/0 יכ וארה רקחמה לש ןושארה בלשה יאצממ .םינוש תודסומ 

ןגה ידלי תא ליעפת תננגהש יוצר ,ןתעדל .ךרה ליגב תינפוג תוליעפל שיש תובישחל 

ןיב רעפ לע ועיבצה ןה .תימוימויה םידומילה תינכותמ קלחכ ןנכותמו יתטיש ןפואב 

עדיה ןהל ורסח ,ןתנעטל .תננגה לש תיעוצקמה הרשכהה תינכותב יוצרהו יוצמה 

לע וצילמה ןה .הז םוחתב םלתשהל ואב ןכלו ינפוג ךוניחב םידליה תלעפהל םילכהו 

.תוננגה לש תיעוצקמה הרשכהה תינכותב ,ינפוג ךוניחל םיטנוולר םיסרוק תפסות 

ודמלש תורמל ,תוצובקה יתש לש תודמעה ןיב קהבומ לדבה היה אל ,םלואו 
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דרה ליגל ינפוג ךוניח 

השיגל ,סחייל ילוא.ןתינ וז הדבוע .ינפוג ךוניחב תומלתשה לש תונוש תוינכותב 

.תומלתשהל ןאוב םרט ינפוגה ךוניחה יפלכ ןהל התיהש תיבויחה 

םיאשונ םידמלמ םהב םינוש םיסרוקבש ,החנההו רקחמה לש יא בלש יאצממ 

תוליעפה תובישה תא םישיגדמ (ינפוג ךוניחב אקווד ואלו) ךרה ליגל םירושקה 

; 1984 ,יימאק ; 1975 ,ןינשוא ; 1968 ,רנורב ; 1976 ,1952 ,ה'גאיפ)דליה תוחתפתהב 

אלש תוננג לש תופסונ תוצובק רוקחלו ךישמהל ועינהו וררוע ,(1986 ,זר-ןהכ 

.םירחא םימוחתב אלא ,ינפוג ךוניחב ומלתשה 

תוננג סאה :תואבה תולאשה לע תונעל דעונש ,רקחמה לש 'ב בלש ןנכות וז הרטמל 

תוליעפה תובישחל תועדומ תוחתפמ ,סיינכדעו םינוש םיאשונב תומלתשמה 

?ךרה ליגב העונתהו 

התמורתו תיעוצקמה ןתרשכה יבגל הנוש ידומיל עקרמ תואבה תוננגה לש ןתעד יהמ 

תיעוצקמה הרשכהה לדומ והמ — ךכמ אצוי לעופכו ל תימוימויה תיכוניחה ןתדובעל 

?ןדי לע ףדעומה 

ידומיל עקר תולעב תוננג לש תוצובק שמח ופתתשה וב רקחמה לש 'ב בלש גצוי ןלהל 

.הנוש 

רקחמה תטיש 

הייסולכואה 

עקרה יפל ,תוצובק שמחל וקלוחש ,תוקדבנ 281 התנמ רקחמה לש 'ב בלש תייסולכוא 

:ןהלש ידומילה 

.ןיה ליגל יגפמ ךוניחב תומלתשה ומייסש ,תוקיתו תוכמסומ תוננג 85 — 'א הצובק 

אלא ,ינפמ ךוניחב ומלתשה אלש ,תוקיתו תוכמסומ תוננג 67- 'ב הצובק 
.םירחא םיאשונב 

.ךרה ליגה לולסמב םידומיל תומייסמה ,'ג הנש תויטנדוטס 44— 'ג הצובק 

.הכמסה-ידומילב תופתתשמה ,תוכמסומ אל ,תוקיתו תוננג 49— 'ד הצובק 

ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשה תנש תליחתב ,תוקיתו תוכמסומ תוננג 36 - 'ה הצובק 

.ךרה 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

הדידמה רישכמ 

תורוקמה לע ססבתהו תורקוחה ידי-לע ןכוהש תודמע ןולאש וניה הדידמה רישכמ 

:ןלהלש 
.(1988) קנרטספ לש תודמע-ןולאש — 

.םיללוכ םירנימס לש םידומיל תוינכות — 

.ךרה ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשהל םיסרוק לש םידומיל תוינכות — 

:םיקלח העבראמ בכרוה ןולאשה 

םאה קודבל התיה םתרטמש (1 חול האר) םידגיה העבש ועיפוה ןושארה קלחב .א 

ךרה ליגב ינפוגה ךוניחה לש תיבויחה העפשהלו תובישחל תועדומ תוקדבנה 

.םינושה םימוחתב ודוקפיתו דליה תוחתפתהל 

הרשכהה דסומב תיעוצקמה ןתרשכה יבגל תוננגה לש תודמעב קסע ינשה קלחה .ב 

הלאשל הבושתה .ןגב תימוימויה תיכוניחה ןתדובעל וז הרשכה לש המורתה יבגלו 

:תומר יתשב הקדבנ וז 

.יללכ ןפואב תיעוצקמה הרשכהה תמורת .1 

תקפסמ הדימב ךתוא ורישכה רנימסב םידומילה סאה" :ולאשנ תוקדבנה 

"ז ןגב תימוימויה הדובעל 

ליגל לולסמה לש םידומילה תינכותל ףיסוהל ,יוצר וא ,יאדכ ךתעדל םאה" 

"?םידומילה תינכותב םילולכ םניאש םיסרוק ,ךרה 

.םיאשונ יפל תיעוצקמה הרשכהה תמורת .2 

(3 חולב טרופמכ)הרשכהה דסומב םידמלנה םיאשונ גרדל ושקבתה תוקדבנה 

.תיעוצקמה ןתרשכהל םתמורת תדימל תוסחייתה ךות 

.תוננגה ידי-לע ףדעומה תיעוצקמה הרשכהה לדומ תקידבל דעונ ישילשה קלחה .ג 

(4 חולב טרופמכ) דומיל יאשונ 11 לש המישר תוקדבנה ינפב הגצוה ןושאר בלשב 

.ךרה ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשהה סרוק לש םידומילה תינכות ךותמ ורחבנש 

םייבויח םידהל התכזו םינש המכ ךשמב התסונו השבוג ,הבצוע וז תינכות 

וא דמלנ אשונה םאה" :הלאשה לע תונעל ושקבתה תוקדבנה .תומלתשמ-תוננגמ 

םיאשונ תמישר התוא "?רנימסב תיעוצקמה ךתרשכה תרגסמב ךדי-לע דמלנ אל 

בושח ןהל הארנ אשונ לכ המכ דע ןתעד עיבהל ושקבתה תוקדבנהו תינש הגצוה 

.ןגב תימוימויה הדובעל 
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דרה ליגל ינפוג ךוניח 

תיעוצקמ הרשכהל םיירשפא םינוש םילדומ השולש תוקדבנל וגיצה ,ךשמהב 

.ןדי-לע ףדעומה לדומה תא ןמסל ןהמ ושקיבו 

.תקדבנה הדמל ויפלש םייקה הרשכהה לדומ .1 

רחאל ,ךרה ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשה תפסותב ,םייקה הרשכהה לדומ .2 

.ידוחיי יעוצקמ דסומב ,הרשכהל דסומה םויס 

,תמייקה םידומילה תינכותל ףסונב ,לולכיש ,יביטרגטניא הרשכה לדומ .3 

.ינפוג ךוניח לש םינוש םיטקפסאב םיסרוק 

תא םאות ,תוקדבנה ידי-לע ףדעוהש הרשכהה לדומ םאה קודבל הרטמב .ד 

תינפוג הלעפהל רתויב םיאתמה ,"ךוניחיןכוס" תננגב האורה דוסיה-תחנה 

:האבה הלאשה ןהל הגצוה ,תימוימוי 

:םוקמ שיש ךל הארנ םאה ךוניחה תכרעמב תדבועה תננגכ 

.תימוימוי תינפוג הלעפהל ינפוג ךוניחל יעוצקמ הרומ ןגל סינכהל .1 

.םידליה תלעפהל עובשב םעפ אוביש ינפוג ךוניחל יעוצקמ הרומ ןגל סינכהל .2 

.ינפוג ךוניחב תימוימוי תינכות ליעפהל הל ורשפאיש ,םילכו עדי תננגל קפסל .3 

םימוחתב ןהלש תודמעה תא גרדל תוקדבנה ושקבתה ןולאשה לש (2)יב-ו 'א םיקלחב 

ןויצו רתויב ךומנה גורידה תא אטבמ 1 ןויצ :תוגרד שמח ןב טרקיל םלוס לע םינושה 

.רתויב הובגה גורידה תא 5 

.רקחמה קסוע וב םוחתב םיחמומ םיטפוש השולש ידי-לע עבקנ ןכותה ףקות 

תומלוסה לש םימאתימה חווט .ךבנורכ אפלא תטישב הקדבנ ןחבמה תונמיהמ 

.89-ל .74 ןיב ענ ןולאשב םילולכה 

יטסיטאטס דוביע 

עובירב יח ןחבמ ןושארה :סייטסיטאטס םינחבמ ינשב שומיש השענ םינותנה חותינל 

,(םהיניב םילדבהה תקידבלו םינושה םינתשימב הייסולכואה תוגלפתה רואיתל) 

.(תוצובק לש תוגוז ןיב םילדבהה תקידבל) Mann-Whitney u Test ,ינשהו 

,(1988 ,גרבכוה)תיביטברסנוקה ותסריגב ינורפנוב לש ךילהת!־ לעפוה םיאצממה לע 

.ק < .01 בורלו ךומנ P ילעב ויה םיקהבומכ ולבקתהש םילדבהש ךכל איבהש המ 
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לבאנ העונדניבר תימלוש 

םיאצממה 

הנושארה רקחמה תלאש 

תובישחל תעדומ תוננגה תייסולכוא סאה :קודבל ונשקיב הנושארה רקחמה תלאשב 

ז דליה תוחתפתה לע תנווכמו תרבגותמ תינפוג תוליעפל שיש 

.ןולאשב ועיפוהש םידגיהל תוקדבנה תובושת לש חותינ השענ וז הלאש לע תונעל ידכ 

תוסחיימ ןהש תובישחה תדימ תא תוגרד 5 ןב םלוס לע גרדל ושקבתה תוקדבנה 

.םידגיהה גוריד לש ןקת תויטסו םיעצוממ םיגצומ ,1 חולב .תינפוג תוליעפלו העונתל 

:1 חול 

תינפוגה תוליעפלו העונתל וסחיי תוננגהש תובישחה גוריד לש עצוממ 

ןויצ 
יללכ 

:'ה הצובק 
וליחתה 

תומלתשה 
ג"ניחב 

:יד הצובק 
אל 

תוכמסומ 

:יג הצובק 
תויטנדוטס 

:'ב הצובק 
ומלתשה אל 

ג"ניחב 

:יא הצובק 
ומייס 

תומלתשה 
ג"ניחב 

תוצובקה 

םידגיהה 

 N =281  N=36  N =49  N =44  N=67  N =85

 4.84

 (.43)

 4.97

 (.16)

 4.95

 (.21)

 4.71

 (.54)

 4.83

 (.47)

 4.81

 (.47)

 X

 SD

הבישח העונתה (1 

דליה תוחתפתהל 

 4.53

 (.75)

 4.75

 (.50)

 4.74

 (.54)

 4.83

 (.67)

 4.45

 (.94)

 4.51

 (.80)

 X

 SD

תונריע תחתפמ (2 

תוחתפתהל 

הגירחו תילמרונ 

 4.56

 (.66)

 4.69

 (.47)

 4.69

 (.59)

 4.32

 (.47)

 4.53

 (.75)

 4.57

 (.66)

 X

 SD

ילכ העונתה (3 
הבישח חותיפל 

תרצוי 

 4.52

 (.76)

 4.66

 (.53)

 4.67

 (.64)

 4.40

 (.78)

 4.47

 (.88)

 4.51

 (.79)

 X

 SD

ילכ העונתה (4 
םיסחי חותיפל 

םייתרבח 

 4.48

 (.81)

 4.50

 (.69)

 4.65

 (.65)

 4.41

 (.86)

 4.41

 (.90)

 4.51

 (.84)

 X

 SD

ילכ העונתה (5 
תושגר תעבהל 

 4.64

 (.61)

 4.77

 (.59)

 4.71

 (.63)

 4.44

 (.64)

 4.58

 (.66)

 4.69

 (.55)

 X

 SD

ילכ העונתה (6 

םידוקפית רופישל 
םיירוטומוכיספ 

םיישגרו 

 4.65

 (.65)

 4.75

 (.64)

 4.81

 (.45)

 4.48

 (.68)

 4.64

 (.64)

 4.63

 (.71)

 X

 SD

בלשל בושח (7 
תינפוג תוליעפ 
הדימל יאשונב 

םייללכ 

1991 - ב"נשת ,2 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 102

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:27:16 UTC������������� 

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



דרה ליגל ינפוג ךוניח 

.4.84-ל 4.43 ןיבש חווטב וענו םיהובג ויה ולבקתהש םיעצוממה לכ יכ הארנ 1 חולמ 

ךוניחה לש תיבויחה העפשהל תועדומ תוקדבנהש ךכ לע םיעיבצמ הלא םיאצממ 

תובישחל ןכו ,םינושה םימוחתב ודוקפית לעו דליה תוחתפתה לע ךרה ליגב ינפוגה 

.םייללכ הדימל יאשונב תינפוגה תוליעפה בוליש לש 

ןיב תיטסיטאטס קהבומ לדבה אצמנ ,תוצובק גוז לכ ןיב לדבהה תקידבל חותינב 

,6-ו 3,2 ,1:םידגיהב ,תוננגה לש תוצובקה ראש ןיבל (יג הצובק)תויטנדוטסה תצובק 

ןיב תודמעב לדבההש ןכתיי .(א חפסנ האר) 3 םישרתב טלבומ הז אצממ 

ךרוצה תא בטיה תוריכמה תוננגה לש רישעה ןויסינב רושק תוננגה ןיבל תויטנדוטסה 

תוחתפתהל וז תוליעפב ןומטה לאיצנטופה תאו ,תינפוג תוליעפב הז ליגב םידליה לש 

.דליה 

היינשה רקחמה תלאש 

תיעוצקמה ןתרשכה יבגל תוננגה לש תודמעל הסחייתה היינשה רקחמה תלאש 

.ןגב תימוימויה תיכוניחה ןתדובעל וז הרשכה לש המורתה יבגלו הרשכהה דסומב 

המרהו ,היינשה רקחמה תלאשב תחאה .תומר יתשב הקדבנ וז הלאשל הבושתה 

:התיה היינשה רקחמה תלאשב הקדבנש המרה .תישילשה רקחמה תלאשב היינשה 

.תולאש יתש ידי־לע הקדבנ וז המר .יללכ ןפואב תיעוצקמה הרשכהה תמורת 

תקפסמ הדימב ךתוא ורישכה רנימסב םידומילה םאה" :התיה הנושארה הלאשה 

לע דיעמ הז ןויצ .3.36 היה תוקדבנה ללכ לש עצוממה ןויצה !ןגב תימוימויה הדובעל 

,םיזוחאב םינויצה תוגלפתה .תיעוצקמה הרשכהה תמורתמ ,תעצוממ ןוצר תועיבש 

.2 חולב תגצומ תוצובקהמ תחא לכב 

תא וגריד ,(יב הצובק)ינפוג ךוניחב ומלתשה אלש ,תוננגהו (יג הצובק) תויטנדוטסה 

700/0-כ .תורחאה תוצובקהמ רתוי הובג רנימסב תיעוצקמה הרשכהה תמורת 

ונייצ (יב הצובק)ג"ניחב ומלתשה אלש תוננגהמ 560/0־כו (יג הצובק) תויטנדוטסהמ 

.ןגב תימוימויה הדובעל (5)דואמ הברה דע (4)הברה םימרות רנימסב םידומילהש 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

:2 חול 

(םיזוחאב)ןגב תימוימויה הדובעל רנימסב תיעוצקמה הרשכהה תמורת 

עצוממ 

תייטסו 

ןקת 

דאמ הברה 

 (5)

הברה 

 (4)

ןפואב 
ינוניב 

 (3)

רתוי תצק 

 (2)

טעמ 

 (1)

גורידה 

תוצובקה 

 3.02

 (.93)

 4.1<>/0  24.30/0  50.00/0  13.50/0  8.10/0 :'א הצובק 

תומלתשה ומייס 

ג"ניחב 

 N=85

 3.67

 (1.05)

 23.90/0  32.80/0  35.80/0  1.50/0  6.00/0 :'ב הצובק 

ג"ניחב ומלתשה אל 

 N=67

 3.67

 (1.03)

 14.30/0  57.10/0  18.40/0  2.00/0  8.20/0 :'ג הצובק 

תויטנדוטס 

 N=44

 3.21

 (1.05)

 9.50/0  31.046  38.10/0  14.30/0  7.10/0 :'ד הצובק 

תוכמסומ אל 

 N=49

 3.20

 (.90)

 8.60/0  22.90/0  51.40/0  14.30/0  29.00/0 :'ה הצובק 

וליחתה 

ג"ניחב תומלתשה 

 N = 36

קהבומ ןפואב תונוש 'ג-ו 'ב תוצובקש ,רבתסה ,תוצובק לש גוז לכ ןיב לדבהה תקידבב 

2 חול לש לאמש דצב םיעיפומה הלא םיעצוממ .יה-ו 'ד 'א תוצובקמ תיטסיטאטס 
.(ב חפסנ האר) 4 םישרתב םישחמומו םיטלבומ 
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דרה ליגל ינפוג ךוניח 

םידומילה תינכותל ףיסוהל ,יוצר וא ,יאדב ןתעדל סאה" :התיה היינשה הלאשה 

820/0 "!םידומילה תינכותב םילולב םניאש םיסרוק ,רנימסב ןרה ליגל לולסמה לש 

םידומילה תינכותב םילולכ םניאש םיסרוק רנימסב ףיסוהל יוצרש ונעט תוקדבנהמ 

תצובקב :(םינוש םינוויכב)ןפוד תואצוי ויה תוצובקה שמח ןיבמ םייתש .תמייקה 

תפסוהב 970/0 ודדיצ ,(יה הצובק)ךרה ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשה וליחתהש תוננגה 

.םיסרוק תפסוהב ודדיצ 540/0 קר ,(יג הצובק) תויטנדוטסה תצובקב .םיסרוק 

:םיאשונ יפל רנימסב תיעוצקמה הרשכהה תמורת :התיה הקדבנש היינשה המרה 

ןתרשכהל םתמורת תדימל תוסחייתה ךות הלא םיאשונ גרדל ושקבתה תוקדבנה 

.3 חולב םיעיפומ םיאצממה .תיעוצקמה 

:3 חול 

םיאשונ יפל רנימסב תיעוצקמה הרשכהה תמורת 

עצוממ 

יללכ 
:'71 הצובק 
וליחתה 

תומלתשה 
ג"ניחב 

:'ד הצובק 
אל 

תוכמסומ 

:יג הצובק 
תויטגדוטס 

:'ב הצובק 
ומלתשה אל 

ג"ניחב 

:'א הצובק 
ומייס 

תומלתשה 
ג"ניחב 

תוצובקה 
תוקדבנה ,־'-י 

^ -" דומילה יאשונ 

 N=281  N=36  N=49  N=44  N=67  N =85

 4.58  4.62  4.47  4.87  4.27  4.63 תישעמ הדובע (1 

 (.84)  (.64)  (.90)  (.38)  (1.20)  (.73)

 4.12

 (.98)

 3.97

 (1.09)

 4.15

 (.93)

 4.31

 (.66)

 4.29

 (.94

 3.94

 (1.10)

ךוניחה יעדמ (2 

ךוניח ,היגולוכיספ) 
('דכו דחוימ 

 4.21

 (.87)

 4.00

 (1.05)

 4.04

 (.90)

 4.26

 (.81)

 4.41

 (.76)

 4.20

 (.85)

םייגוגדפ םידומיל (3 

תונורקע) םייטקדיד 
,ךרה ליגב ךוניחה 

(ידכו הפש תשיכר 

 4.22

 (.95)

 3.8

 (1.27)

 4.11

 (1.06)

 4.44

 (.61)

 4.41

 (.83)

 4.17

 (.94)

הארוהה תועוצקמ (4 

,ג"ניח ,הקיסומ) 
(ידכו הכאלמ 

 4.19

 (.99)

 4.25

 (.74)

 4.04

 (1.16)

 3.97

 (.94)

 4.44

 (.84)

 4.16

 (1.10)

תירבע ןושל (5 

 3.83

 (1.26)

 3.68

 (1.31)

 4.41

 (1.25)

 3.87

 (1.02)

 3.71

 (1.32)

 3.17

 (1.26)

םירישכמ תנכה (6 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

הדימב םימרותכ תוקדבנה ללכ ידי-לע וכרעוה םיאשונה תיברמ יכ הארנ הז חולמ 

רנימסה תמורת תא וכירעה (יג הצובק) תויטנדוטסה .ןגב תימוימויה הדובעל הבר 

900/0 :אמגודל .םיאשונ השש ךותמ העבראב ,תוצובקה ראשל תיסחי רתוי הובג 

קהבומ לדבה .5 ןויצב תישעמה הדובעה םוחתב רנימסה תמורת תא וגריד 'ג הצובקמ 

ומלתשה אלש ,תוננגה לש תוצובקה יתש ןיבל וז הצובק ןיב אצמנ תיטסיטאטס 

לבקתנש עצוממה ןויצה יפ-לע ןכוהש 1 םישרתב ןויע .('ד-ו 'ב תוצובק)ינפוג ךוניחב 

תוקדבנה לש ןוצרה תועיבש תמרב םילדבהה תא שיחממ ,םינושה םיאשונה גורידמ 

.רנימסב ןתרשכהמ 

:תוצובקה .ארקמ 

 2.0
הדובע יעדמ םידומיל תועוצקמ ןושל תנכה 
תישעמ ךוניחה םייגוגדפ הארוהה תירבע םירישכמ 

:ג םישרת 

תוקדבנה לש תיעוצקמה הרשכהל רנימסב ודמלנש םיאשונ לש םתמורת 

1991 - ב"נשת ,2 •סמ תרבוח ,"העונתב" 

 106

:ג םישרת 

תוקדבנה לש תיעוצקמה הרשכהל רנימסב ודמלנש םיאשונ לש םתמורת 
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ךרה ליגל ינפוג ךוניח 

תישילשה רקחמה תלאש 

ףדעומה תיעוצקמה הרשכהה לדומ והמ קודבל הדעונ תישילשה רקחמה תלאש 

ןושארה בלשב :ןמקלדכ ךילהתה יפל ולבקתה וז הלאשל תובושתה !תוננגה ידי-לע 

תוקדבנה .(4 חולב טרופמכ) דומיל יאשונ 11 לש המישר תוקדבנה ינפב הגצוה 

.םיימעפ המישרה לע רובעל ושקבתה 

תרגסמב ךדי לע דמלנ אל וא דמלנ אשונה םאה :הלאשה לע תונעל הנושארה םעפב 

?תיעוצקמה הרשכהה 

תימוימויה הדובעל בושח ןהל הארנ אשונ לכ המכ דע ןתעד עיבהל ,היינשה םעפבו 

.ןגב 

.4 חולב םיגצומ תולאשה יתשל תובושתהמ ולבקתהש םיאצממה 

:4 חול 

תובישחה גוריד לש עצוממה ןויצהו םינושה םיאשונה תא ודמלש תוקדבנה זוחא 

(ןקתה תייטס םיירגוסב) 

עצוממ  :'ה הצובק  :יד הצובק  :יג הצובק  :יב הצובק  :'א הצובק  תוצובקה  יאשונ 

יללכ  וליחתה  אל  תויטנדוטס  מלתשה אל  ומייס  תוקדבנה  המילה 
תומלתשה  תוכמסומ  ג"גיחב  תומלתשה 

ג"ניחב  ג"ניהב 

 00 rg II z  N = 36  N =49  N =44  N67־  N =85

 600/0  680/0  670/0  380/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  תוחתפתה (! 

וכיספ 

 4.58  4.63  4.64  4.53  4.69  4.48  X תובישח גוריד  תירוטומ 

 (.59)  (.67)  (65)  (.70)  (.75)  SD אשונה 

 400/0 47<י/0   530/0  30/0  100 0/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  ייוקיל (2 

הדימל 

 4.43  4.72  4.60  4.44  4.35  4.28  X תובישח גוריד 

 (.86)  (.65)  (.74)  (.70  (.95)  (.98)  SD אשונה 

 0/"31  260/0  220/0  80/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  ילוח (3 

תואירבו 

 4.07  4.27  4,42  3.93  4.32  3.71  X תובישח גוריד 

 (1.01)  (.84)  (.87)  (.90)  (.90)  (1.16)  SD אשונה 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

(ךשמה) 4 חול 

עצוממ  :יה הצובק  :יד הצובק  :יג הצובק  :'ב הצובק  :יא הצובק  תוצובקה  יאשונ 

יללכ  וליחתה  אל  תויטנדוטס ומלתשה אל  ומייס  תוקדבנה  דומילה 
תומלתשה  תוכמסומ  ג"ניחב  תומלתשה 

ג"ניחב  ג"ניחב 

 660/0  710/0  900/0  360/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  הרזע (4 

הנושאר 

 4.51  4.77  4.52  4.59  4.76  4.16  X תובישח גוריד 

 (.83)  (.48)  (.84)  (.76)  (.58)  (1.02)  SD אשונה 

 430/0  290/0  570/0  120/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  הימוטנא (5 

 3.68  4.08  4.27  3.19  4.65  3.52  X תובישח גוריד 

 (1.21)  (1.05)  (.98)  (1.01)  (1.41)  (1.17)  SD אשונה 

 800/0  690/0  760/0  520/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  הקימתיר (6 

 4.46  4.61  4.53  4.68  4.45  4.25  X תובישח גוריד 

 (.81)  (.80)  (.83)  (.55)  (.78)  (.90)  SD אשונה 

 630/0  670/0  790/0  580/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  ךוניח (7 

העונתל 

 4.55  4.63  4.57  4.69  4.60  4.40  X תובישח גוריד 

 (.69)  (.68)  (.71)  (.46)  (.65)  (.08)  SD אשונה 

 510/0  600/0  720/0  520/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  תוחתפתה (8 

וטנס 

 4.39  4.38  4.53  4.34  4.53  4.24  X תובישח גוריד  תירוטומ 

 (.76)  (.87)  (.78)  (.78)  (.63)  (.77)  SD אשונה 

 230/0  250/0  150/0  80/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  חופיט (9 

הביצי 

 2.26  4.47  4.60  3.93  4.29  4.18  X תובישח גוריד 

 (.91)  (.84)  (.81)  (.90)  (.93)  (.91)  SD אשונה 

 800/0  650/0  770/0  210/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  יקחשמ (10 
העונת 

 4.49  4.50  4.65  4,64  4.42  4.37  X תובישח גוריד 

 (.79)  (.84)  (.73)  (.60)  (.87)  (.81)  SD אשונה 

 (11

 650/0  480/0  310/0  300/0  1000/0 (0/0-ב)ודמל ןכ  תייגולוכיספ 

קחשמה 
 4.31  4.33  4.53  4.41  4.44  4.04  X תובישח גוריד 

 (.84)  (.89)  (.75)  (.73)  (.77)  (.91)  SD אשונה 
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ךרח ליגל ינפוג ךוניח 

טוריפ) דמלנ אל/דמלנ — 'א הלאשל סחיב תוקדבנה ןיב בר ינוש לע דמלמ הז חול 

.(את לכ לש ןוילעה קלחב עיפומ ,המישרבש םיאשונה תא ודמל ןבאש זוחאה 

םיעיפומה םיאשונל הבר תובישח וסחיי תוקדבנה בור יכ הארנ 'ב הלאשל הבושתב 

לכ לש ןותחתה קלחב םיאצמנ םיאשונה גוריד לש ןקת תויטסו םיעצוממ) המישרב 

אל אשונ ףא .(5-ל 4 ןיב)דואמ בושחו בושח לש הובג גורידל וכז םיאשונה תיברמ .(את 

,הלא םיאצמממ תונקסמ קיסהל ןויסינב .(בושח אל טעמכ ,ללכ בושח אל) ךומנ גרוד 

לש הנתשמב םייוור המישרבש םיאשונהש ךכמ עבונ הובגה גורידהש תורשפאה התלע 

ילוא הלוכי םינושה םיאשונל ונתינש םינויצה תאוושה ,תאז םע ךא .תיתרבח הייצר 

ןויצב ויוטיב תא אצומ הז ןויער .תיניינע תוסחייתה ךות השענש גוריד לע עיבצהל 

שמשל לוכי הז ךומנ ןויצש ןכתיי .(3.68) הימוטנאל ןתינש ,תיסחי ךומנה עצוממה 

אצויו יללכ אשונ אוה הימוטנא ;תוקדבנה תובושתה לש תונמיהמל רוטקידניאכ 

תרכהל םרותו הנבה חתפמ םקלחש ,המישרבש םירחאה םיאשונל האוושהב ןפוד 

םושייל ןתינ םקלח : (11,9,8,3,2,1 םיאשונ) דליה לש הגירחהו הניקתה תוחתפתהה 

.(4 אשונ) םהב לופיטב םקלחו ; (10,7,6 םיאשונ) םידליה תלעפהב 

קהבומ לדבה ןהיניב אצמנ אל ,תוקדבנה לש ידומילה עקרב לדבהה תורמל 
.וללה תולאשה יתשל תובושתב תיטסיטאטס 

:תיעוצקמ הרשכהל םיירשפא םינוש םילדומ השולש תוקדבנל וגצוה ,ףסונב 

.תוקדבנה ודמל ויפלש סייקה הרשכהה לדומ .1 

םויס רחאל ,ךרה ליגל ינפוג ךוניחב תומלתשה תפסותב ,םייקה הרשכהה לדומ .2 

.ידוחיי יעוצקמ דסומב ,הרשכהה דסומ 

םיסרוק תמייקה םידומילה תינכותל ףסונב לולכיש ,יביטרגטניא הרשכה לדומ .3 

.ינפוג ךוניח לש םינוש םיטקפסאב 

הלא .תוגלפתה יסופיט ינשל וקלחתה תוצובקה שמח יכ רבתסה םיאצממה חותינב 
.2 םישרתב םיגצומ 
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לבאנ העינ ,ביבר תימלוש 

'ה-ו 'ד/א תוצובק י"ע ףדעומ .1 

 20.0*54

 4.00®4

78.00"/־ 

םילדומה :ארקמ 

^ םייקה לדומה .1 
| ג"ניחב תומלתשה תפסותב םייקה לדומה .2 

'ג-ו 'ב תוצובק י"ע ףדעומ .2 §§| יביטרגטניא לדומ .3 

 48.00*54

29.00"/־ 

:2 םישרת 

תוקדבנה לש תיעוצקמה הרשכהל רנימסב ודמלנש םיאשונ לש םתמורת 
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דרה ליגל ינפוג ךוניח 

.יה־ו 'ד ,יא תוצובק תא ןייפאמ ןושאר סופיט 

:ןלהלכ איה הז סופיטב תוגלפתהה 

40/0-כ ורחב — 1 לדומב 

20"/0-כ ורחב — 2 לדומב 

76<י/0־כ ורחב — 3 לדומב 

.יג-ו יב תוצובק תא ןייפאמ ינש סופיט 

:ןלהלכ איה הז סופיטב תוגלפתהה 

290/0-כ ורחב — 1 לדומב 

d-28% ורחב — 2 לדומב 

d-48% ורחב — 3 לדומב 

'ג-ו 'ב הצובקבש ךכ לע עיבצהל ילוא הלוכי וללה תוגלפתהה יסופיט ינש ןיב האוושה 

תוצובקב רשאמ הרשכהה דסומב םידומילה תינכותמ רתוי הבר ןוצר תועיבש תטלוב 

תמועל (3.67)םידליה ןגב הדובעל הרשכהה תמורת תא רתוי הובג וגריד ןכלו ,תורחאה 

.(3.1)רתוי ךומנ המורתה תא וגרידש 'ה-ו 'ד ,'א תוצובק 

תא םאות תוקדבנה ידי-לע ףדעוהש ,הרשכהה לדומ םאה קודבל םג שקי.! רקחמה 

.תימוימוי תינפוג הלעפהל רתויב םיאתמה 'ךוניח-ןכוס" תננגב האורה ,דוסיה תחנה 

:האבה הלאשה תוקדבנל הגצוה 

:םוקמ שיש ךל הארנ םאה ךוניחה תכרעמב תדבועה תננגכ 

?תימוימוי תינפוג הלעפהל ינפוג ךוניחל יעוצקמ הרומ ןגל סינכהל .1 

?םידליה תלעפהל עובשב םעפ אוביש ינפוג ךוניחל יעוצקמ הרומ ןגל סינכהל .2 

?ינפוג ךוניחב תימוימוי תינכות ליעפהל ורשפאיש םילכו עדי תננגל קפסל .3 

לכותש תנמ לע םילכו עדי תננגל קפסל שיש ,תורובס תוקדבנהמ 890/0 יכ אצמנ 

.ינפוג ךוניחלש תימוימוי תינכות םידליה ןגב ליעפהל 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

םוכיסו ןויד 

ליגב תינפוגה תוליעפה לש תובישחל תוננגה תועדומל םיסחייתמה רקחמה יאצממ 

לש תודמעב ןוימד לע םיעיבצמ ,דליה תוחתפתה לע תיבויחה התעפשהלו ,ןיה 

הרשכהה תוינכותבש הארנכ .ןהלש ידומילה עקרב םילדבהה תורמל תאזו ,תוצובקה 

תשגדומ (םינוש עדי ימוחתמ ןהש יפ לע ףא) תוננגה תופתתשמ ןהבש ,תונושה 

ותוחתפתה לע ךרה ליגב דליה לש תינפוגה ותוליעפל שיש העפשההו תובישחה 
.תיללכה 

תוירקחמ ,תויטרואית תושיג .תיעוצקמה תורפסהמ לבקתמ הז אצממל קוזיח 

,וטקלד ;1952 ,היזאיפ) תירוטומ-וסנס תוליעפל :שיש ךכ לע תועיבצמ תוילופיטו 

,פראש)העונתל ךוניחל ,(1988 ,ןגרב ! 1963 ,ןוסקירא)קחשמל ,(1960 ,טרהפק ; 1959 

,רכואב ! 1983 ,ןמרה)תוירוטומוביספ תויוסנתהלו (1990 ,דיירבקמו דרבאג ; 1979 

םיידומילה םיגשיההו תילאוטקלטניאה תוחתפתהה לע תיבויח העפשה ,(1988 

דליה לש תירוטומהו תיתרבחה ,תישגרה תוחתפתהה לעו (1985 ,ליידנקריק) 

.(1985 ,ןדגאסו ויק ! 1980 ,קניטרמו יקסבוקייז ,יקסבוקייז) 

,הרשכהה דסומב תיעוצקמה הרשכהה תמורתל םיסחייתמה ,רקחמה יאצממ 

תועיבש ('ג הצובק) תויטנדוטסה וניגפה הז םוחתב .תוצובקה ןיב לדבה לע םיארמ 

,הדבועב רושק הז אצממל ירשפא רבסה .תוצובקה ראשמ רתוי הבר ןוצר 

ןמ תועפשומ ןה .םידליה ןג לש תואיצמב יאמצע ןפואב וסנתה םרט תויטנדוטסהש 
הללכמב םהירומ םהל םירייצמ התואש תיתואיצמ־יתלבהו תימיטפואה הנומתה 

תוסנתההש ,ךכל תועדומ תוקיתו תוננג ,ןתמועל .(1986 ,ץרפ-ןבו ןויח-רמרק) 

םירגתא ינפב הארוהה יחרפ תא הדימעמ הניא םידומילה תפוקתב תישעמה 

םה התיאש תואיצמה תא םהינפב תפשוח הניאו ,םהב דומעל םידיתע םהש ,םיילאיר 

תכמות הריוואמ ,הארוה תוברתל הרשכה תוברתמ רבעמה .דדומתהל םידיתע 

,יטרול ;1974 ,ינצינ) לכסתמו ףירח אוה ,"תודידבלו" תואמצעל ,תוירחאל תנגומו 

: (25:1985) ןייבו טדנוו ירבדב שחמומ הז בצמ .(1985 ,ןויח-רמרק ; 1975 
 "The world looks different from the other side of the desk: To make

 the transition to teach, students must learn to play a new role.

ןמ רכינ קלח יכ ךכ לע םיעיבצמ הרשכהה תינכותל םיסחייתמה רקחמה יאצממ 

תינכותל ףיסוהל שי ויפל ,תננגה לש התרשכהב יביטרגטניא לדומ ףידעה תוקדבנה 
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ךרה ליגל ינפוג ךוניח 

הארנכ .ינפוג ךוניח לש םינוש םיטקפסאב וקסעיש ,םיסרוק רפסמ תמייקה םידומילה 

תכרעמבו ,ינללוכ אוה ךרה ליגב ךוניחהש הסיפתהמ תעפשומ הז לדומ תפדעהש 

ינפוגה םוחתב םידליה תלעפה םגש ןאכמו תננגה יפתכ לע לטומ אוה ילמרופה ךוניחה 

תינכותש בושח ,הז דיקפת אלמל לכות תננגהש חיטבהל תנמ לע .הדיקפתמ קלח אוה 

תינכותמ קלחכ העונתהו ינפוגה םוחתב הרשכה םג לולכי הרשכהה דסומב םידומילה 

.םידומילה 

סוש אצמנ אל ,לארשיב םירומ תרשכה רקחב תקסועה תיעוצקמה תורפסה תקידבב 

תרשכהל םידומיל תוינכות וקדבש םירקחמ .יחכונה רקחמה אשונל יטנוולר רקחמ 

םתרשכה תא םלוהה (םידומילה תינכות) עדיה ףוג תרדגה" יכ םידמלמ םירומ 

ץרפ-ןב .(14:1990 ,ץרפ-ןב)"יתייעבו השק אוה ,םהל שורדהו ,םירומ לש תיעוצקמה 

תכרעה לע םיחוויד טעמ שי ,תויכוניח תוינכות תכרעהב וקסעש םירקחמב יכ תנייצמ 

לש םתכרעה לע םיססובמ םבור םימייקה הלאו ,םירומ תרשכהל תוינכות 

םיקסועו ץראב ושענש םידדובה םירקחמה דחא .םה םהיתויווח תא םיטנדוטסה 

הז רקחמ .(1986) ץרפ-ןבו ןויח-רמרק לש ןרקחמ אוה ,םירומ תרשכה תוינכותב 

תוינכות תכרעהמ קלחכ התיכב םייחה לא םירומל הללכמהמ רבעמב קסוע 

הרשכהה תוינכות תא ואר םילאשנה יכ םידמלמ ל"נה רקחמה יאצממ .הרשכהה 

יחכונה רקחמה ןמ םג .הארוהב תישעמה הדובעל ןתוא רישכמה קלחב רסחב תוקולכ 

.תוננג לש הרשכהה תוינכות תא שדחמ ךירעהל יוצר יכ קיסהל רשפא 

םיסרוקה םאה קודבל דעויש ףסונ רקחמב ךרוצה תא םידדועמ הז רקחמ יאצממ 

םתובישחש םיאשונ ינשל תוסחייתה ךות ורחבנ םידומילה תוינכותב םיעיפומה 

םייחה תונש לש תילנידרקה תובישחל .א :(1990 ,ץיבולאכימ) תורפסב הרדגוה 

,ךוניח תנכוסכ תננגה תאלממש עירכמה דיקפתל .ב -ו .טרפה תוחתפתהל תונושארה 

.וב םולגה לאיצנטופה יוצימו דליה תוחתפתהב 

תומדה איה ,ןגב שחרתמל תיארחאהו םידליה םע תאצמנה ,תננגה :םוכיסל 
תא בלשל תורשפא הל שי .ינפוגה םוחתב םידליה תא ליעפהל ,רתויב המיאתמה 

ןגל עיגמ סא םג ,תאזו ומצע ינפב אשונכ וא ,םייללכ םיאשונב תינפוגה תוליעפה 

.עובשב םיימעפ וא םעפ ינפוג ךוניחל החמומ 

ךכל יא .םימיאתמ םילכו עדי הל קפסל שי ,בטיה וז המישמ עצבל לכות תננגהש ידכ 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

.דחאכ ישעמ ןפואבו יטרואית ןפואב תננגה רשכות הרשכהה דסומב רבכ יכ ,עצומ 

:ץלמומ ינפוג ךוניח לש הליעי הארוהל יכ הלוע הז רקחמ יאצמממ 

:הרשכהה דסומב םידומילה תינכותל ףיסוהל .א 

תוחתפתההו הלידגה ךילהתב םירושקה םינוש םיטביהב וקסעיש םיסרוק ★ 

.דליה לש תירוטומוכיספה 

.העונתה תוכיא תכרעהבו העונתה תארוה לש תונוש תושיגב תישעמ תוסנתה ★ 

לע םידליה ןגב תינפוגה תוליעפה תעפשה לש הקידבל (סי)רקחמ ךורעל .ב 

.יתרבחהו ילאוטקלטניאה ,ישגרה ,ירוטומה םוחתב דליה תוחתפתה 
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לבאנ העונ ,ביבר תימלוש 

'א חפסנ 
:תוצובקה .ארקמ 

תוכמסומ אל *ז ג"ניחב תומלתשה ומייס g§ א 

ג"ניחב תומלתשה וליחתה q ה ג"ניחב ומלתשה אל gg ב 

תויטנדוטס ■ ג 

תוחתפתה תונרע תחתפמ תחתפמ רופיש 

דליה תרצוי הבישח םידוקפית 
םיירוטומוכיספ 

:3 םישרת 

תינפוגה תוליעפה לש תובישחל ןסחיב תוקדבנה ןיב לדבה היה םהב םיאשונ 
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'ב חפסנ 

:תוצובקה .ארקמ 

:4 םישרת 

רנימסב תיעוצקמה ןתרשכהמ תוננגה לש ןוצרה תעיבש גוריד עצוממ 
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