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רקחמו ןויע 

ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

אריס-ןב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

שונא יתוריש תועוצקמב הקיחשה תעפות 

Farber 8< Miller, 1981;) הארוהה תדובעב ,(Cherniss, 1980) הדובעב הקיחשה 

 (1984 ,Farber), ינפוגה ךוניחה תועוצקמ תארוהבו(,.Horton, 1984; Depaepe, et ai

רגרבנדיורפ — גשומה יבא .ןורחאה רושעב םיבר םירקחמל אשונ הווהמ ,(1985 

 (Freudenberger), םייזיפ תוחוכ תונקורתה לשו תופייע לש בצמ'יכ הקיחש רידגמ

יתלב תויפיצ גישהל תמזגומ הפיאש לש האצות איהש ,תולבתה לש בצמ ,םיישפנו 

Freudenberger 8t)י 'הרבחה לש םיכרע תועצמאב וא ומצע םדאה ידי-לע ובצוה רשא ,תוילאיר 

 16 :1980 ,Richelson). יקסדורבו ץייולדא (1980 ,Edelwich 81 Brodsky) םירידגמ

הלגתמש יפכ הרטמה תשוחת לשו ץרמ לש ,םזילאידיא לש יתגרדה דוביא"כ הקיחש 

(Cherniss, 1980)סינריצ ."םתדובע יאנת לש האצותכ ,עויסה תועוצקמב םישנא לצא 

הקיחשה תא רידגמו שונאה יתורישב עוצקמה ילעב לצא הקיחשה תעפותב דקמתמ 

ןיגב ילילש ןוויכב עוצקמה לעב לש ותוגהנתהו ויתודמע תונתשמ ויתובקעבש ,ךילהתכ 

הניה (Austin, 1981) ינפוג ךוניחל םירומ לצא הקיחשה .(5 :םש) הדובעב םיצחל 

רבד לש ודוסיב ,ןכ םא .םיכשמתמ םיצחלל הרומה ןותנ ובש ,ךילהת לש האצות 

האצותכ םרגנה דוקפתב הדיריו תישפנ היגרנא ןדבוא לש ךילהת הניה הקיחשה 

.םיכשמתמה םיימוימויה םיצחלהמ 

םימוחת השולשב םידקמתמ הקיחשה תעפותל םיירקחמהו םייטרואיתה םירבסהה 

:םיירקיע 

סינריצו ,(Freudenberger 81 Richelson, 1980)ןוסליצירו רגרבנדיורפ .תוישיא ימרוג 

 (1980 ,Cherniss), הנכסהש םינעוטו תוישיא לש םיחנומב הקיחשה תא םיריבסמ
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ .ןיגייפ ימענ 

םיהובג םיטרדנטסלו תויגשיהל ףחד ילעב ,םיינתפאש םישנא לצא רתוי הבר קחשיהל 

,םיבזכאתמו — הגשהל תונתינ יתלב תורטמ םמצעל םיביצמ םהש םושמ ,הדובעב 

.ןמישגהל םיחילצמ םניא רשאכ 

chemiss, 1980; Edeiwich s Brodsky, 1980; Pines 81)םינוש םירקוח .קוסיע ימרוג 

ךכב התוא םיריבסמו ,שונאה יתורישב םידבועה תקיחש תא ונחב ,(Aronson,ו 981 

ויכרצ תאו תורישה לבקמ תא הדימעמ ,רתויב תינעבות איה ולא תועוצקמב הדובעהש 

,תיזיפ הקוצמב םינותנה ,םישנא םע עגמ תבייחמ ףא םיבר םירקמבו לכל םימדוקב 

ילעב לע םידבכ םיצחלל םרוגו השק דימת טעמכ אוה הז עגמ .תיתרבח וא תישפנ 

.עוצקמה 

תביבס אוה דבועה תקיחשל םירבסה ןתמל ישילשה םוחתה .םייתביבס םימרוג 

םינתשמ ,םיינבמ םינתשמ ,םייגולוכיספ םינתשמ תללוכ וז .תידיימה הדובעה 

.(1984 ,סנייפ-ךאלמ)םיינוגרא םינתשמו םייתרבח 

,ותדובע תרגסמ תא תללוכה ,הפיקמ תכרעמב םיבלושמ הינייפאמו הקיחשה ימרוג 

הרומה לש ומלוע — וז תכרעמ .הרומה לש ותדובע יפוא תאו וקוסיע ימוחת תא 

ינויעה הרומה לש וזמ ינפוג ךוניחל הרומה לצא הנוש — (1987 ,ןטולו ןמדירפ) 

םינחבנ הז רקחמב .םיטלוב םינייפאמ המכב ,דומילה רדחב דמלמה ,יעוצקמהו 

.ינפוג ךוניחל הרומה תדובעב הקיחשל םירושקה םיידוחייה םימרוגה 

ינפוג ךוניחל הרומה לש ומלוע 

המכב קהבומ יוטיב ידיל םיאבה ,םיידוחיי םינייפאמ ינפוג ךוניחל הרומה לש ומלועל 

.םימוחת 

יעוצקמה ודודיבו ינפוג ךוניחל הרומה לשו עוצקמה לש סוטאטסה 

לש הזמ טלוב ןפואב הנוש ינפוג ךוניחל הרומה לש הארוהה םוחת .עוצקמב לוזלז 

הרומה תדובעמ ןטק קלח קר .םיינויעה תועוצקמה תארוהב םיקסועה םירומה 

רקיע .תינפוגה תוליעפל םירושקה ,םיינויעה םימוחתה תארוהל שדקומ ,ינפוג ךוניחל 
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ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

תויונמוימ חותיפב קסוע ינפוג ךוניחל הרומה ."ףוגה תוברת" םוחתב וניה וקוסיע 

,הלא ןכות ימוחת תועצמאבו הנוכנ הביציו העונת ילגרה חותיפב ,ינפוג רשוכו תויזיפ 

חורה תוברת תמועל ףוגה תוברת לש תוחנה הדמעמ .יתרבח ךוניחבו תוישיאה חותיפב 

הדמעב הרומה תאו עוצקמה תא דימעמ ,תילארשיה הרבחבו תידוהיה תרוסמב 

םיטונ ,םילהנמו םירומ ,םירוה ,םידימלת .םירחאה הארוהה תועוצקמ לש וזמ התוחנ 

הבוגלו ,הז םוחתב םירועיש לוטיבל ,ינפוגה ךוניחה ירועישל התוחפ תובישח סחייל 

רפסה תיבב יכ ,שח ינפוג ךוניחל הרומש ךכל תוביסה תחא יהוז .גישמ דימלתהש ןויצה 

.(Austin, 1981)ךומנ יעוצקמ גשיהל עיגמ אוה 

ךוניחב םג החיכש ,ידמ תוחפ תכרעומ הרומה תוינעוצקמ יכ ,השוחת לש וז העפות 

םהיתודמע תקידבב .ינפוגה ךוניחב דחוימב תשגדומו (1992 ,רבראפו ןמדירפ)יללכה 

יכ ,אצמנ ,(Ephraty, Artzi 81 Ben-Sira, 1988) לארשיב תוינימש ידימלת 325 לש 

,"ףיכ"לו עושעשל הדעונש ,תוליעפכ רקיעב ינפוגה ךוניחה תא םיספות םידימלתה 

ינפוגה ךוניחה ספתנ ,ךכ םושמ .תואירבלו ינפוגה רשוכה רופישל יעצמאכ תוחפו 

םידומילה תינכתמ קלחכ אלו ,"יאנפ יוליב" ןיעמל וא הרשעהה םוחתל ךיישכ 

ינויצ עצוממב ינפוגה ךוניחה עוצקמב ןויצה ללכנ אל תובר םינש ,ןכאו .תיזכרמה 

ייוכיס לע עיפשהל ידכ ינפוג ךוניחב ןויצה ידיב שי םא ,קפס ,םויכ ףא .תורגבה 

החלצה ןיבל וב החלצהה ןיב רורב רשק אצמנ אלו ליאוה ,םידומיל ךשמהל דימלתה 

.הקוסעתה םלועב וא םיהובג םידומילב תידיתע 

קר אל לוזלז לש תמייוסמ הדימ ררועמו ןירקמ ינפוגה םוחתב קוסיעה .הדומב לוזלז 

לש ,םידימלתה רוביצ לש עדימ רסוחמ תיקלח תעבונ וז העד .הרומב םג אלא ,עוצקמב 

הרומה לש ותרשכה ךשמלו ותלכשהל רשאב ,רפסה תיבב םירומה לש ףאו םירוהה 

םירומ ומכ סומע אוה ןיא ,תאז ףא תאז .םירחא םירומ לש הלאל םיהזה ,ינפוג ךוניחל 

םיליגרתב ,תודובעב ,תורבחמ תקידבב ,םירועישה תנכהב ,תיב תדובעב םירחא 

האוושהב דבלב יקלח וניה ינפוג ךוניחל הרומה דיקפתש אוה רבדה שוריפ .תוניחבבו 

.ליגרה הרומה ידיקפתל 

ודיקפת תסיפתב ינושהו ינפוג ךוניחל הרומבו ינפוגה ךוניחה עוצקמב לוזלז לש ףוריצה 

ףותיש תדימ תא תיחפהל םיטונ םיבר רפס יתבבש ךכל איבמ ,םירחא םירומל סחיב 

,םירומ תובישיב :ןוגכ ,םירומה לש תווצה תדובעב ינפוג ךוניחל הרומה לש הלועפה 

.ינפוג ךוניחל הרומה תקיחש תא ןירשימב הריבגמ וז העפות .ולאב אצויבו םירוה ימיב 
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

ךוניחל הרומה תוברועמ-יא יכ ,(ח = 246)ורקחמב עבוק ,לשמל (Davis,ו 981)סיוויד 

תועיבש־יא לש 700/0 םיריבסמה םימרוגה תעבראמ דחא וניה םירומה רתי םע ינפוג 

,לשמל הוושה)ינפוג ךוניחל הרומה תקיחש ירקוח ברקב הרכה תמייק .הדובעהמ ןוצר 

 1989 ,Kohlmaier, 1981; Nashman, 1985; Quigley, Slack 81 Smith), תצובק יכ

הנקב הלוע וז העיד .הקיחש תעינמל םיאנתה דחא וניה םירומ-סיתימע לש הכימת 

ןיב ןילמוגה יסחי תובישח .תיללכה הארוהה תכרעמב רקחמה יאצממ םע דחא 

Farber, 1981 ,ןמחלו טנמאיד)הקיחש ענומ וא םדקמ םרוגכ השגדוה םיתימע-םירומ 

 1977 ,1982; Maslach 8! Pines). הרומה לש שגדומה ודודיבל יכ ,רעשל אופא ןתינ

.ותקיחש תדימל הרישי המורת שי םירומה ויתימעמ ינפוג ךוניחל 

םידיקפת ןיב טקילפנוקו דיקפתה תסיפתב תומימע 

,ךדיאמ ותושרלש "יאנפ"ה תדימו דחמ ינפוג ךוניחל הרומה לש ינפוגה ורשוכו ותוליעפ 

םניאש םימוחתב םיפסונ םידיקפת וילע םיסימעמ םיבר רפס יתבבש ,ךכל םיאיבמ 

ידוחיי דיקפת ,דועו תאז .דועו םילויט ,םיעוריא ןוגרא :ןוגכ ,וקוסיעל תורישי םיכייש 

דומעל ידכ .יתורחתהו יגשיהה טרופסל רושק ,ותארוהל ףסונב ינפוג ךוניחל הרומל 

םידימלת לש לודג רגאמב עייתסהל הרומה לע רפס יתב ןיב תורחבנ לש תורחת יאנתב 

םירחתמ רתאל םייוכיסה םינטק ,רתוי ןטק רפסה תיבש לככ .חוכב םירחתמ לשו 

תיב .ןהינימל טרופסה תויורחתב תונוחצינלו םיגשיהל ואיביש ,הבוט המרב תורחבנל 

ימרוגמ דחא הווהמ ,םיירשפא םירחתמ לש תקפסמ תומכ וב ןיא ,ולדוג םושמש רפסה 

,םיעוריא ןגראמ ,הרומ)הז םידיקפת יוביר .Quigley, Slack 8( Smith), 1989)הקיחשה 

,רפסה תיבב ינפוג ךוניחל הרומה לש ותדובעמ קלחכ רורב ןפואב רדגומ וניאש ,(ןמאמ 

לש ומלוע תייאר יפ-לעו רפסה תיב תרוסמ יפ-לע והנשימל דחא רפס תיבמ הנושו 

הרומה לש וידיקפת תסיפתב תומימעלו תוריהב רסוחל רוקמ הווהמ ,להנמה 

 (role ambiguity). םורגל םילולעו הארוהה דיקפתמ םתוהמב םינוש ולא םידיקפת

ןיבו הרומה דיקפת ןיב דוגינה דחוימב טלוב (role conflict)םידיקפת ןיב טקילפנוקל 

ינפוגה רשוכה תא רפשל אוה ינפוג ךוניחל הרומה לש תירקיעה ותרטמ .ןמאמה דיקפת 

תויורשפא ןווגמלו םיליעפ םייחל םניכהלו םידימלתה לכ לש טרופסה תויונמוימ תאו 

דיקפת ,תאז תמועל .םירגובכ םהייחב יאנפה יוליב תרגסמב טרופסב קוסיע לש 

תיב םש תא רידאהל ידכ ,דבלב םינייטצמה תא םדקלו ןמאל ,רוחבל אוה ןמאמה 

ינשמ הזיאב טילחהל ומצע הרומה לע .תויצראו תוירוזא טרופס תויורחת תעב רפסה 

ןובשח לע תחא הרטמ םושיי אהי הדימ וזיאבו ויצמאמ בור תא עיקשי ולא םידיקפת 
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ינפוג ךוניחל □ירומ לצא הארוהב הקיחש 

םידימלתה ,םיכנחמה ,להנמה תושירדב םג בשחתהל וילעשכ ,היינשה לש המושיי 

.הז ןיינעב םירוההו 

.םירומה רתימ ינפוגה ךוניחה ירומ תא דחיימה ,"ילכלכ" טביה דוע ףסונ הלא לכ לע 

תוגלפתה ךותמ)600/0־כ וניה ינפוגה ךוניחה תארוהב םיקסועה םירבגה םירומה זוחא 

.(ינפוגה ךוניחה לע חוקיפה לש ימינפ ח"וד ,ן"שת ל"הנש ,תורומ-סירומ ירפסמ 

ןותנשה) דבלב 210/0־כל םירבגה םירומה רפסמ עיגמ ,תאז תמועל ,יללכה ךוניחב 

םיבר ינפוג ךוניחל םירומש העפותה תוחיכש תא הריבגמ וז הדבוע .(1989 ,יטסיטטסה 

הפוצמכ ,תיתחפשמה הסנכהה תא םילשהל ידכ תופסונ תורשמב דובעל וצלאיי 

,ינפוגה ךוניחה ירומ רובע תפסונ הסנכה םיחיטבמה םיקיפאה דחא .ונתרבחב רבגהמ 

Earls,)יתורחתה טרופסב ןמאמ דיקפתל ,ותרשימל ףסונב ,יקלח וא אלמ רבעמ וניה 

,רשוכ ירדחב םינוש םיגוחב םיכירדמ ידיקפת םה םירחא הסנכה יקיפא .(1981 

וז העפות .ץיק תונחמבו תונטייקב הכרדה וא ןוגרא ידיקפתו תוכירבב םיליצמ ידיקפת 

,ןתינ .הרומה לש הדובעה תועש תאו םידיקפתה סמוע תא יתועמשמ ןפואב הלידגמ 

הכותב תלפוקמה תוריהבה-יאו דחמ דיקפתה תסיפתב טקילפנוקה יכ ,עובקל אופיא 

םימרוגו ינפוגה ךוניחה ירומ ןיבל םיינויעה םירומה ןיב רורב חרואב םילידבמ ,ךדיאמ 

.(Sisley, Capel 8< Desertrain, 1987) םתקיחשל רישי חרואב 

הארוהה יסופדו הדובעה יאנגו 

,תומלואב תלהנתמ ינפוג ךוניחל הרומה לש ותדובע רקיע .דויצו הדובעה םוקמ 

טלוב חרואב םינוש הלא תומוקמב הדובעה יאנת .רפסה תיב רצחב וא טרופס ישרגמב 

תדובע לע תוכלשה רפסמ שי וז הדבועל .רדוסמו רוגס דומיל רדחב הדובעה יאנתמ 

:םידחוימ םינקתמ לש םמויקב םירחא םירוממ רתוי יולת אוה ,תישאר .הרומה 

,דבוע אוה ובש רפסה תיבב םימייק םניא ולא רשאכ .דויצו םירישכמ ,תומלוא 

.םהינימל םירותליאב תויולתו דואמ תולבגומ םידימלתה תלעפהל ויתויורשפא 

תרשכהל תודסומב ודמלש ,םירומ רובע דחוימב השק דויצב רוסחמ םע וז תודדומתה 

דויצהו םירישכמה ,תומלואה ,םישרגמה יגוס לכ םהבש ,ינפוג ךוניחב הארוה ידבוע 

הרומה ותדובעב ,דועו תאז .הדובעל יסיסב יאנת םיווהמו םהילאמ םינבומ ,םינימז 

םח ריווא גזמב םיתיעל ,רפסה תיב רצחב לועפל וילע .םינתשמ ריווא גזמ יאנתל ףשחנ 

דבוע ינפוג ךוניחל הרומה יכ עובקל ןתינ .םימשגה תומי לש חורבו רוקב םיתיעלו דואמ 

.דימת ותושרל םידמוע םניא םישרדנה םיעצמאהו דויצה רשאכ םישק םייזיפ םיאנתב 
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

הרושק ינפוג ךוניחל הרומה תדובע לש ףסונ ןפ .תוחיטב תויעבו תעמשמ תויעב 

תיביטקא תוליעפ תבייחמ ינפוגה ךוניחה רועישב הרומה תדובע .םידימלתה תלעפהל 

רתוי הרומל עירפמו ןיעל הארנ סדיצמ הלועפ ףותיש-יא ,ןכלו ,םידימלתה לש 

לע ליטמ וליפא וא הצרמ הרומה ובש ,ינויעה רועישב םידימלת לש תויביספמ 

הבישי תרוצ רדעהו התיכה תולובג תרסה םצע ,ךכל ףסונ .התיכ תדובע םידימלתה 

לש הטילשה לעו חוקיפה לע השקמה תישפוח העונת םידימלתל םירשפאמ ,תרדוסמ 

תיב רצחב תישענ ינפוג ךוניחל הרומה תדובעמ לודג קלחש הדבועה ,ןכ לע רתי .הרומה 

,םיבשו םירבוע לש תרוקיבלו תולכתסהל ותוא תפשוח ,טרופסה שרגמב וא רפסה 

הדיבכמ ,ומצעלשכ ץחל סרוג הווהמה ,וז הפישח .םירחא םידימלתו להנמ ,םירומ 

תמרוגה תיזכרמ היעב הניה תיללכה הארוהב תעמשמה .התיכב תעמשמה לע דואמ 

רוקמ הווהמ ינפוגה ךוניחה ירומ לצא תעמשמה תייעב תרמחה .הרומה תקיחשל 

.(Mancini, etal., 1984) הקיחשב םיאטבתמה ,םיכשמתמ םיצחלל דימתמ 

Quigiey,)ינפוגה ךוניחה ירומל ידוחיי חרואב רושקה ,חתמלו הגאדל דימתמ רוקמ 

הרומה קוסיע .תוחיטבה אשונ וניה ,םירחא םירומל תוחפו (Slack 8! Smith,ו 989 

תונריע תבייחמ וז הדבוע .תוינפוג תועיגפ לש הנכסב ,ועבטמ ,ךורכ ינפוג ךוניחל 

.ותקיחשל רישי חרואב האיבמו םיצחלל רוקמ הווהמ ןכלו ,הרומה לש תדמתמ 

.ותארוה יסופדל רושק ינפוג ךוניחל הרומה תדובע לש ףסונ טביה .הארוהה סופד 

,ליעל ראותש יפכ ,םידחוימה ותדובע יאנתו ינפוג ךוניחל הרומה לש ותדובע יפוא 

Mancini, et al.,) ויתימעו יניצנמ .ותארוה ביט לע בושמ תלבק לע דואמ םישקמ 

רשקה תאו ,ינפוג ךוניחל הרומה תקיחש לע בושמה רדעה תעפשה תא ורקח ,(1984 

הטונ ההובג הקיחש תמרב הרומ יכ ,םיחוודמ םה ,םידימלתה םע ותדובע יסופדל 

וניא ,ונייהד .ףדעומ הארוה סופדכ תבשחנה ,הרישי יתלב הארוה לש סופדמ ענמיהל 

תאז תמועל .המח םידומיל תריווא הרשמ ונניאו ,וידימלתל דודיעו חבש ירבדב הברמ 

.תויחנהו תודוקפ ,הארוה ןתמ ללוכה ,הרישי הארוה סופדב שמתשהל הברמ אוה 

טנמלא תנטקה וניה ,הארוהה סופדל רושקה ,הרומה תדובע לש ינשה ןייפאמה 

תויונמדזהו תויורשפא תוחפ ןתמ ,רמולכ .(time on task) המישמ לע ןמז :הארוהה 

Depaepe, French 8! Lavay, 1985) תינפוגה תוליעפה לש חלצומ עוציבל דימלתל 

 ;1984 ,Mancini, et ai) המישמ עוציבל דימלתל ןמז קיפסמ ןתמ(time on task), בשחנ

הריווא רדעהו הליעי יתלב הארוה .ליעי רועישל הדימה תומאמ דחאכ ינפוג ךוניחב 

ךוניחב קוחשה הרומה ינייפאממ אופיא םניה םידימלתה םע היצקארטניאב המח 

.ינפוגה 
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ינפוג דמיחל □ירומ לצא הארוהב הקיחש 

ואצמנ אל .הקיחשל רושק הרומה ליג םאה ,הלאשה הנחבנ תירקחמה תורפסב 

ןמטנא ! 1987 ,ןטולו ןמדירפ ! 1981 ,ןמחלו טנמאיד)יללכה ךוניחב םייבקע םיאצממ 

םירתוס םיאצממ ואצמנ ינפוגה ךוניחה ירומ ברקב סג .(Farber, 1983; 1980 ,םורישו 

ובוחב ןמוט הרומה ליג םלוא .(Quigiey, Slack 8< Smith, 1989)ליגה הנתשמ יבגל 

ףאו "לגעתה"ל םיליחתמ ליגב תומדקתהה םע .ינפוג ךוניחל הרומל ףסונ "ןוכיס" 

הז ןיא יכ םא ,(Horton, 1984) הקיחשה ינמיסמ דחא הניה הנמשהה םצע .ןימשהל 

תוחיפ תררוג ינפוג ךוניחל הרומ לש ותנמשה ,םלוא .הקיחש לע חרכהב דיעמ 

Melville)ותקיחשל תמרוג וז הדבועו ,תיעוצקמה ותדובע תא םידימלתה תכרעהב 

 1985 ,8< Maddaiozzo). יסחי יכ ,יללכה ךוניחב העיבקה םע דחא הנקב הלוע וז הנעט

.(1992 ,ןמדירפ)ותקיחשל ירקיעה רוקמה סה וידימלת ןיבל הרומה ןיב ןילמוגה 

רקחמה תורטמ 

יללכה הנוימד תורמל — ינפוג ךוניחל הרומה תדובעש עובקל ןתינ יכ ,הלוע ןוידה ןמ 

תניחבמ ןה םיינויעה םירומה תדובעמ הנוש — ךוניחה תכרעמב הרומה תדובעל 

ןה ,םידימלתה םע היצקארטניאהו םייזיפה הדובעה יאנת תניחבמ ןה ,ןכותה םלוע 

הרומה לש סוטאטסה תניחבמ ןהו התיכל ץוחמש דיקפתה תושירד תניחבמ 

תא םיביתכמ הלא םילדבה .הלהנההו םירומה ,םירוהה ,םידימלתה יניעב עוצקמהו 

:ןמקלדכ רקחמה תורטמ 

.לארשיב ינפוג ךוניחל םירומ לש הקיחשה תדימ תא ךירעהל .1 

:ןיבל ינפוג ךוניח ירומ לש הקיחשה תדימ ןיב רשקה תא ןוחבל .2 

םיישיא עקר ינתשמ ★ 

הקוסעת ימרוג ★ 

.הדובעה תביבס לש םינייפאמ ★ 

רקחמה תטיש 

רקחמה תייסולכוא 

.(ח = 267)ביבא־לת זוחמב ינפוג ךוניחל םירומה לכל ראודב חלשנ רקחמה ןולאש 

.(700/0-כ לש רזחה) םיאלמ םינולאש 188 ולבקתה תורוכזת יתש רחאל 
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

רקחמה ינמשמ 

.הרומה לש הקיחשה תמר :יולתה הנתשמה 

:םייולת יתלב םינתשמ 

,(ןושאר ראות ,ריכב ךמסומ ,ךמסומ הרומ)הלכשה ,ליג ,ןימ :םיישיא םינתשמ ★ 

.(קוור ,שורג ,יושנ)יתחפשמ בצמ 

,הבכש זכר ,ךנחמ)הארוהה םוחתב ףסונ דיקפת ,הארוהב קתו :הקוסעת ינתשמ ★ 

וא הפיצר) הדובעה תופיצר ,(להנמ ןגס ,ןמאמ ,החנמ הרומ ,עוצקמ זכר 

.(ברעהו םיירהצה רחא תועשב תפסונ הדובע)הרשמה בכרה ,(תוקספהב 

דממה :הדובעה תביבס לש םידממ העברא וקדבנ :הדובעה תביבס לש םינתשמ ★ 

.יטרקורויב־ינוגראה דממהו יתרבחה דממה ,ינבמה דממה ,יגולוכיספה 

רקחמה ןולאש 

:םיקלח השולש ללוכ רקחמה ןולאש 

וראותש הקוסעתה ינתשמ לעו םיישיאה םינתשמה לע עדימ ףסאנ ,ןושארה קלחב 

.הלעמל 

הרומה רשאכ ,הרומה לש הדובעה תביבסב םימרוג תמישר תגצומ ,ינשה קלחב 

.("דאמ עיפשמ" 4 דע "טעמ עיפשמ" 0-מ)ותדובע םוקמב םרוג לכ גרדל שקבתמ 

ךוניחל םירומ םיעברא ושקבתנ ובש ,ץולח רקחממ וחקלנ רשא ,םימרוג 80 המישרב 

השימחו ,ץחל ימרוג םיווהמו םתדובעל םיעירפמה ,םימרוג השימח םושרל ינפוג 

יפכ ,וצבוק םימרוגה .הנממ קופיסה תא םיריבגמו הדובעה לע םיליקמה םימרוג 

יפל תחא לכ םיטירפ םירשע תונב תוצובק עבראל ,(1984) סנייפ-ךאלמ העיצמש 

:םידממה תעברא 

תואמצעה תדימ ומכ ,םינייפאמ ללוכה ,הדובעה תביבס לש יגולוכיספה דממה ★ 

;תויעובש תועש לש סמוע ;ןווגל תורשפאה תדימ !םידומילה תינכת עוציבב 

,תורטמ גישהל ,םיישיא םיכרצ םישגהל תורשפאה תדימ ;תועשה תכרעמ תויחונ 

.ב"ויכו תואנ יוציפ תלבק לש השגרה ;חתפתהל 

לש םתואצמיה תלאש תא רקיעב ללוכ ,הדובעה תביבס לש ינבמה דממה ★ 

שומישל םימיאתמ םירדסה לש םמויק תדימ תאו דויצ לשו םינקתמ לש ,םישרגמ 

לדוג תניחבמ הדובעה הנבמ תא !ליבקמב םידמלמה רפסמ םירומ שי רשאכ ,םהב 

הפישחה תאו (תונב ןיבל םינב ןיב הדרפה-יא וא הדרפה)ןבכרה תניחבמו תותיכה 

.רועישה ןמזב חרוא ירבוע לשו להנמ לש ,םירומ לש הייפצל 
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ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

הרומה לש ףותיש ,הלהנההו םירומה םע םיסחי דחא דצמ ללוכ יתרבחה דממה ★ 

תווצה סחי ,להנמה לש תודחוימה תושירדה ,הדובע יתווצבו תובישיב ינפוג ךוניחל 

םידימלתה ןיבל הרומה ןיב םימקרנה םיסחיה ,ינש דצמו ,ינפוגה ךוניחה עוצקמל 

תויעב ,תיביטקאה תוליעפהו תוניינעתהה תדימ ,עוצקמל םסחיו (םירוההו) 

תמגמ לש וא טרופס תתיכ לש המויק ,תחא התיכב תונוש רשוכ תומר ,תעמשמ 

.ב'יויכו רפסה תיבב טרופס 

תיב לש תוימינפ תונקתו ךוניחה דרשמ לש תונקת ללוכ יטרקורויב־ינוגראה דממה ★ 

לשו רפסה תיב להנמ לש תורתוס תושירד ,הרומה ידעצ תא תורצמ רשא ,רפסה 

ןיב תרושקת רסוח ,להנמה תויפיצל רשקב תוריהב יא ,ינפוגה ךוניחה לע חוקיפה 

.(להנמ ןגס-הרומ ,ןמאמ-הרומ) הרומה לש םידיקפתה ןיב טקילפנוק ,םירומ 

ןולאשה .(1984 ,סנייפ-ךאלמ)הקיחש ןולאש וניה ,רקחמה ןולאש לש ישילשה קלחה 

,תישגר תושישת ,ןואכיד ,תופייע :ןוגכ ,םיבצמ םינייצמה ,םיטירפ 21 ללוכ 

תא גרדל שקבתמ לאשנה .יוכו םישנאמ תוגייתסה ,דוכלימ תשגרה ,ץרמ ,תוימיטפוא 

עצוממ אוה הקיחשה ןויצ .תוגרד 7 לש םלוס לע םיראותמה םיבצמב ותוסנתה תדימ 

יפל .(םייבויחה םיטירפה לש םהיכרע תכיפה רחאל) םיטירפה לכ לע תובוגתה 

0.89 האצמנ דדמה לש רוזחישה תונמיהמ (227 :םש) סנייפ-ךאלמ לש הירקחמ 

ימדקמ) תימינפה תויבקעה .םישדוח העבראל 0.66-ו םיישדוחל 0.76 ,שדוח תפוקתל 

הנחבנ הקיחשה דדמ לש תינבמה תופקתה .0.93-ל 0.91 ןיב הענ דדמה לש (אפלא 

:ןוגכ ,הקיחשל יטרואית רשק םהל שיש ,םירחא םינתשמ םע םימאתמ תועצמאב 

יכ ,ןיוצי .(ילילש םאתמ) תימצע ןוצר תועיבש תשגרהו םייחהמו הדובעהמ קופיס 

ימרוג לש תויביסנטניאה תא דדומ וניא ,סנייפ-ךאלמ העיצהש ,הקיחשה ןולאש 

םירומ ןיב ימוטוכיד חרואב ןיחבמ אוה ןיא ,ןכ ומכ .םתוחיכש תא אלא ,הקיחשה 

הקיחש ירקחמב לבוקמ הז ןולאש גוס הלא תולבגמ תורמל .םיקוחש יתלבל םיקוחש 

.(Quigley, Slack 81 Smith, 1989)ינפוגה ךוניחב 

יטסיטטסה חותינה 

סיינתשמ-וד םימאתמ ,תירואית הקיטסיטטס ללכ םינותנה לש יטסיטטסה חותינה 

 (bivariate correlations), תביבסו ישיאה עקרה ינתשמ לכ הבש הבורמ היסרגרו

ידכ .יולת הנתשמכ תשמשמ הקיחשהו ,םייולת יתלב םינתשמב םישמשמ הדובעה 

לש םימרוג חותינ ךילה ךרענ ,הדובעה תביבס ינתשמ לש םידממה תא קודבל 

דדמ ןיבל הלא םימרוג ןיב הקיזה הקדבנ הבורמ םאתמ תועצמאב .הלא םינתשמ 

.הקיחשה 
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

םיאצממה 

תירואית הקיטסיטטס 

62.80/0 :ןמקלדכ םיישיא םינייפאמ יפ-לע ראתל רשפא רקחמה תייסולכוא תא 

.עצוממב םידלי 2.18 םהלו ,םיאושנ 83.50/0 .םירבג 37.20/0-ו םישנ ןה םיבישמהמ 

תועש 22.52 עצוממה הדובעה ףקיהו (62 דע 24-מ :חווטה)םינש 35.32 עצוממה ליגה 

םידבוע םבור ,ברעהו םיירהצה-רחא תועשב תפסונ הדובעב םידבוע 560/0 .תויעובש 

ףסונ דיקפת םיאלממ (83.20/0)םירומה בור .טרופסלו ינפוג ךוניחל הרושקה ,הדובעב 

7.40/0 ,םינמאמ 210/0 ,עוצקמ יזכר 280/0 ,םיכנחמ 200/0 :טוריפה יפל הארוהה םוחתב 

.הבכש יזכר 1.50/0-ו םילהנמ ינגס 5.3ט/0 ,םיחנמ םירומ 

.1 חולב תוגצומ הקיחשה ןולאש חותינ תואצות 

:1 חול 

הקיחשה ןולאש לש םינושה םיטירפל ןקמ תויטסו םיעצוממ 
(דימת) 7 דע (אל םלועל)1-מ םלוס לע 

ומת תייטס  עצוממ  טירפ 

 0.89  3.75 ה/פייע   .1

 1.15  2.52 ה/אכודמ   .2

 0.86  *4.69 "חלצומ םוי יל היה"   .3

 1.10  3.19 תינפוג ה/שושת   .4

 1.19  2.64 ת/שאוימו תישגר ה/שושת   .5

 1.20  * 4.84 רשואמ   .6

 1.26  3.08 "יל רבשנ"   .7

 0.91  1.53 ה/ללמוא   .8

 1.12  1.79 הניש ידודנמ האצותכ האל   .9

 1.15  1.87 10. "תתל המ יל ראשנ אל" ,תישפנ ה/טוחס 
 1.21  1.77 תדוכלמב   .11

 1.09  1.54 ימצע ךרע ת/רסח   .12

 1.12  2.20 באוכ ףוגה לכ ,ה/עגי   .13

 1.19  3.36 דרטומ   .14

 1.18  2.99 םישנאמ ת/גייוסמו ת/בזכואמ   .15

 1.06  2.02 תולחל הטונ ה/שלח   .16

 1.00  1.47 הווקת ת/רסח   .17

 1.08  1.71 םישנא ילעמ החוד   .18

 1.11  * 5.71 ת/ימיטפוא   .19

 1.07  * 5.44 ץרמ ת/אלמ   .20

 1.17  2.47 ה/דרח   .21

 0.63  2.42 ללוכ הקיחש סקדניא 

.יללכה הקיחשה ןויצב ךופה ןפואב ובשוח םייבויח תושגר תרוצב םיחסונמה ולא םיטירפ ינויצ * 
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ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

ןיבל "תחא םעפ" ןיבש הקיחש יבצמ גציימה ,X = 2.42 אוה עצוממה הקיחשה דדמ 

תושישת תשגרה :םה רתויב םיהובגה םיעצוממה ילעב םיטירפה ."תוקוחר םיתיעל" 

לע םיבר םירקחנ וחוויד ,ינש דצמ ."תודרטומ" לש השגרהו תיזיפ תופייע ,תיללכ 

ילעב םהש השגרה ,רשוא ,םזימיטפוא :ןוגכ ,תויבויח תושגרה לש םיהובג םיכרע 

.חלצומ םוי םהל היהש השגרהו ץרמ 

הדובעה תביבס לש םידממה תעברא לש תירואית הקיטסיטטס תגצומ 2 חולב 

טירפ לכ)םיטירפ 20 לש עצוממכ גצומ דממ לכ .הקיחשה סקדניא םע םהלש רשקהו 

.(דואמ הברה = 4 דע ,אל ללכ = 0 םלוס לע גרוד 

:2 חול 

הקיחשה םע הדובעה תביבס ידממ לש םימאתמו ןקת תויטס ,םיעצוממ 

ןויצ םע םאתמ 
הקיחשה דדמ 

ןקת תייטס  עצוממ  דממ 

 0.151 *  0.38  1.72 יגולוכיספ 

 -0.003  0.60  2.09 ינבמ 

 0.275 *  0.52  1.82 יתרבח 

 0.276 *  0.38  1.37 ינוגרא 

cA=0.05 לש המרב קהבומ 

ןיב םייוצמ ,ותדובעב הרומל םיעירפמה ,הדובעה תביבס ינייפאמ לש םיעצוממה 

םע םהלש םאתמהש יפ לע ףא ."הריבס הדימב" ןיבל "דואמ טעמ" לש הרדגהה 

םוחתב :םימוחת השולשב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ והירה ,ךומנ וניה הקיחש 

ינייפאמ ןיב קהבומ םאתמ אצמנ אל .ינוגראה םוחתבו יתרבחה םוחתב ,יגולוכיספה 

הרומה תקיחש ןיבל (ידכו םירישכמ ,םישרגמ ,דויצ לש תונימז) ינבמה םוחתה 

.ינפוג ךוניחל 

1992 - ג"נשת ,4 'סמ תרבוח ,"העונתב" 
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ןויצ םע םאתמ 
הקיחשה דדמ 

ןקת תייטס  עצוממ  דממ 

 0.151 *  0.38  1.72 יגולוכיספ 

 -0.003  0.60  2.09 ינבמ 

 0.275 *  0.52  1.82 יתרבח 

 0.276 *  0.38  1.37 ינוגרא 
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אריס־וב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

ידממ לש םינתשמהו הקוסעתה ינתשמ ,םיישיאה םינתשמה ןיב רשקה 
הקיתשה ןיבו הדובעה תביבס 

עקרה ינתשמ לכ וללכנ הז חותינב .הבורמה היסרגרה חותינ תואצות תוגצומ 3 חולב 

דדמו ,םייולת יתלבה םינתשמב הדובעה תביבס ינייפאמו ,הקוסעתה ינתשמ ,ישיאה 

.יולתה הנתשמכ הקיחשה 

:3 חול 

םידממה תעבראו הקוסעת ינתשמ ,םיישיא םינתשמ ןיב הבורמ היסרגר ימדקמ 
הקיחש ןיבל — הדובעה תביבס לש 

(3 םדקמ  היסרגר םדקמ  האוושמל וסנכנש םינתשמ 

 0.227  0.380 (יטרקורויב)ינוגראה ידממה 
 0.226  0.274 יתרבחה דממה 

 1.397 עובקה 

0.354 = הבורמ םאתמ 

ןיבמו ,האוושמל וסנכנ אל הקוסעתה ינתשמו םיישיאה םינתשמה יכ ,הלוע הלבטה ןמ 

.הבורמה היסרגרה תאוושמב םיינש קר וללכנ הדובעה תביבס לש םידממה תעברא 

(יטרקורויבה) ילהנמ-ינוגראה םוחתה :רפסה תיב תביבס לש םינייפאמ םהינש 

.R=0.35 אוה ,הלא םידדמ ינש לע ססובמה ,הבורמה םאתמה .יתרבחה םוחתהו 

בכרומ ,רפסה תיב תביבס תא םיראתמה םידממה תעבראמ דחא לכ ,רומאכ 

תא רתוי בוט ריבסהל םייושע םידיחי םיטירפש ,תורשפא תמייק .םיטירפ םירשעמ 

תא ללכש ,היסרגר חותינ השענ ,ךכיפל .םיינללוכ םיסקדניא רשאמ הקיחשה תעפות 

,4 חולב תוארל רשפאש יפכ .הדובעה תביבס תא םיראתמה ,םיטירפה םינומש לכ 

םיטירפ השיש הז הרקמב .(ןן=0.48)ר'תוי הובג הז חותינב הבורמה היסרגרה םאתמ 

.היסרגרה תאוושמל וסנכנ 
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ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

:4 חול 

הקוסעת ינתשמ ,םיישיא םינתשמ ןיב הבורמ היסרגר ימדקמ 

הקיחשה ןיבל - הדובעה תביבס ןולאש יטירפו 

םדקמ  םדקמ  האוושמל וסנכנש םיטירפ  דממה 

 ß היסרגר  ללוכה 

 0.192  0.102 יתרבח ס"היבב טרופס יעוריא םויק תדדועמ הלהנהה 

יגולוכיספ יולימ תעב תורטמה תעיבקב תוריהב רסוח 

 0.127  0.069 דיקפתה 

יגולוכיספ םוקמ תרגסמב חתפתהל תורשפא שיש ,השגרה 

 0.201  0.112 הדובעה 

םירומ יוארכ הכירעמ הניא הרבחהש ,השגרה  יתרבח 

 0.156  0.072 ינפוג ךוניחל 

 0.156  0.098 יללכה םירומה תווצל תוכייש יא לש השגרה  יתרבח 

 0.150  0.102 "םיסוב" ידמ רתוי שיש ,השגרה  יגולוכיספ 

 1.626 עובקה 

0.48 = הבורמ םאתמ 

םוחתהמ רקיעב םהש ,םיטירפ תאזה האוושמל וסנכנ םיללוכה םידממה ךותמ 

יבגל אצמנש יפכ ,ילהנימ-ינוגראה םוחתהמ םיטירפ וסנכנ אלו ,יגולוכיספהו יתרבחה 

םימיוסמ םיטירפש ךכ לע זמרמ ילוא הז רבד .(3 חולב) םיירקיעה םידממה תעברא 

העבראל הקולחהשו ,הדובעה תביבסב דחא יטרואית דמממ רתוי גצייל םייושע 

חותינ הז רקחמב עצוב ,ךכיפל .תיעמשמ-דח הנניא ,ןכות לש ףקות סיסב לע םידממה 

תא קודבל ידכ הדובעה תביבס לש םיטירפה םינומש לכל (factor analysis) םימרוג 

דדמ ןיבל (םימרוגה חותינ ידי-לע ורצוויש) םישדחה הדובעה תביבס ידממ ןיב רשקה 

.הקיחשה 

םימרוג חותינ 

ידממ") םיטירפ לש תוירוגטק הרשע-שמח ואצמנ םיטירפה 80 לש םימרוגה חותינב 

ואצמנ םימרוגה רשע־השימח .הקיחשה דדמל םירושקה ,("הדובעה תביבס 
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םדקמ  םדקמ  האוושמל וסנכנש םיטירפ  דממה 
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 0.127  0.069 דיקפתה 

יגולוכיספ םוקמ תרגסמב חתפתהל תורשפא שיש ,השגרה 

 0.201  0.112 הדובעה 

םירומ יוארכ הכירעמ הניא הרבחהש ,השגרה  יתרבח 

 0.156  0.072 ינפוג ךוניחל 

 0.156  0.098 יללכה םירומה תווצל תוכייש יא לש השגרה  יתרבח 

 0.150  0.102 "םיסוב" ידמ רתוי שיש ,השגרה  יגולוכיספ 

 1.626 עובקה 

0.48 = הבורמ םאתמ 
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אריס-ןב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

0.40 לש הסמעה ימדקמ םע םיטירפ ורחבנ םרוג לכל .תונושה ןמ 57.10/0 םיריבסמ 

:םימרוגה םה הלאו .הלעמו 

(םינקתמבו דויצב רוסחמ) םייזיפ םיאנת .1 
הלהנהה לש הכימת יא .2 

תרושקת רדעהו הטילש רסוח .3 

הדובעב ןוויג רסוח .4 

תויטרקורויב תולבגה .5 
תואמצע רסוח .6 

םיעורג רכש יאנת .7 

םירומה תווצל תוכייש-יא .8 

םויק-יא ,םירועישב םינימ תדרפה לש תכרעמ ידי-לע םיעבקנה ,הדובע יאנת .9 
.רכו טרופס תותיכ 

עוצקמל להנמהו םירחאה םירומה סחי .10 

ןמז ץחל .11 

ינפוגה ךוניחה תווצ ךותב םיצוליא .12 

קיפסמ ןמז רדעה לשבו סמועה לשב תורטמ גישהל רשפא יאש ,השוחת .13 
םידימלת םע תויעב .14 

.םיפסונ םידיקפתל תושירד לש ץחל . 15 

,הקיחשה םע ("הדובעה תביבס ידממ")הלא םימרוג רשע-השימח לש היסרגר חותינב 

ידממ תשולש לש םאתמה ,5 חולב תוארל רשפאש יפכ .7,5,4 םימרוג האוושמל וסנכנ 

.R=.49 אוה הקיחשה דדמ םע הלאה הדובעה תביבס 

:5 חול 

הקיחשה דדמ ןיבו הדובעה תביבס לש םימרוגה ןיב הבודמ היסרגר ימדקמ 

ß םדקמ  היסרגרה םדקמ  האוושמל וסנכנש םימרוג 

 0.359  0.257 רכש יאנת 

 0.211  0.141 תויטרקורויב תולבגה 
 0.204  0.132 הדובעב ןוויג רסוח 

 •2.420 עובק 

0.49 = הבורמ םאתמ 
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ינפוג ךוכיחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

םיטירפה 80 יפ-לע חותינב אצמנש הזמ טעמב הובג ףאו המוד (R=0.49) הז ךרע 

התואב הקיחשה תעפות תא ריבסהל ןתינש ,ךכמ קיסהל ןתינ .(R=.48)ןולאשבש 

םאתמה .םידיחי םיטירפ 6 תועצמאב ומכ םייזכרמ םימרוג 3 תועצמאב תוליעי 

םייטרואתה םידממה 4־ל אצמנש הזמ רתוי הובג וניה R=.49 לש הבורמה 

 (0.354=R). תעפות תא רתוי בוט םיריבסמכ הלא םימרוגב תוארל ןתינ ,ןכ לע

:םימרוגה םה ולאו .הקיחשה 

לש הקיחשה תמר םע רתויב הובגה רשקב אצמנ רכשה יאנת הנתשמה .רכשה יאנת 

,הלכשהל תיסחי ךומנ רכש :ןוגכ םיטירפ ללוכ הז סרוג .(ß=.36)ינפוג ךוניחל הרומה 

.םירחא תומוקמב םימלשמש הזל תיסחי ךומנ רכש ,ץמאמל תיסחי ךומנ רכש 

ובו ,(ß=.2i) תויטרקורויב תולבגהב קסוע ינשה םרוגה .תויטרקורויב תולבגה 

תוליבגמ תונקת ,ךוניחה דרשמ לש תוליבגמ תונקת ,הבר תריינ תדובע ןוגכ ,םיטירפ 

.חוקיפה לש תושירדה ןיבו רפסה תיב לש תושירדה ןיב הריתסו רפסה תיבב 

,(ß=20) הדובעב ןוויג רסוח — ישילשה סרוגה .דיקפתב תולבגהו תויתרבח תולבגה 

,םיפסונ םידיקפת ידי-לע הדובעה תא ןווגל תורשפא רסוח :ןוגכ ,םיטירפ ללוכ 

םידימלת םע רשק רסוח ,טרופסל םירושק םניאש ,הדובע יתווצב םירומ ףותיש-יא 

תרגסמב חתפתהל תורשפא רסוחו יתרגש יתלבו ןווגמ דויצב רוסחמ ,םיירהצה־רחא 

.הדובעה 

םוכיסו ןויד 

ינפוג ךוניחל םירומ לש הקיחשה תדימ 

תדימ לע עיבצמ (X=2.4) הז רקחמב ינפוג ךוניחל םירומה לש הקיחשה עצוממ 

שי ,(הנושארה רקחמה תרטמ) הז אצממ תכרעה םשל .הכומנ דע הנותמ הקיחש 

םירקחמה בור .םירחא םירקחמב הרועישל הז רקחמב הקיחשה רועיש תא תוושהל 

יבגל תאז ףאו ,רתויב טעומ רקחמ ךרענ לארשיבש דועב ב"הראב וכרענ םימדוקה 

.דבלב יגולונכטה ךוניחב םירומ יבגלו םייללכ םירומ 
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

םייניב תביטחב םירומ לע םירקחמב עצוממה םע דחא הנקב הלוע הז רקחמב עצוממה 

םיינוכית רפס יתבב םינמאמ םירומ לעו ,(Quigley, Slack 8! Smith 1989) הדנקב 

הקיחשה תמר האצמנ הלא םירקחמב .(Sisley, Capei ä Desertrain, 1982)ב"הראב 

עיתפמ הארנ עצוממה .הכומנ דע הנותמ — הז רקחמבכ — ינפוגה ךוניחה ירומ לש 

,ןמדירפ) לארשיב םירומה ברקב רתויב החיכש הקיחשה יכ ,תחוורה העדה רואל 

Depaepe,) "הימדיפאב תלבוג" ינפוגה ךוניחל םירומה ברקבו ,(1992 

 1985:191 ,.et ai). םירומ תקיחש לע רקחמב אצמנש הזמ ךומנ הז רקחמב עצוממה

ךומנו ,(1984)סנייפ-ךאלמ ידי לע ךרענש ,(X=3.2)ב"הראב םיידוסי רפס יתבב םייללכ 

וקדבש ,םירקוחה .(1987) םורישו ןמטנא לש לארשיב רקחמב אצמנש ,עצוממהמ 

רקחמב .תורומל ><=3.4-ו םירומל x=3.0 לש םיעצוממ לע םיחוודמ ,ןוכית ירומ 1017 

אצמנו ,לארשיב םיידוסי רפס יתבב םירומ 1600 וקדבנ ,(1987) ןטולו ןמדירפ לש 

.(X=2.94)רתוי ךומנ הקיחש עצוממ 

םירומה זוחא תאוושה איה םינושה םירקחמב הקיחשה תמר תכרעהל תפסונ ךרד 

לודגה הקיחשה רקחמב .תוהובג תויורידתב הקיחש לש םימוטפמיס לע םיחוודמה 

םירוזאב םירומה ןמ 224'0-כ יכ ,אצמנ (Farber, 1983) ב"הראב ךרענש רתויב 

תיב ירומ ןיבש ,ואצמ (1987)ןטולו ןמדירפ ."םיקוחש" םהש ,םיחוודמ םיינוריע 

הארוהה תדובעמ םיקחשנ םהש ךכ לע םיחוודמ 160/0-כ לארשיב ידוסיה רפסה 

ינפוגה ךוניחה ירומ םגדמב ."דימת"ו "רתויב תובורק םיתיעל" ,"תובורק םיתיעל" 

תועפותמ תחא ףא ךא ,םיקוחש םה םא ,תורישי םירומה ולאשנ אל הז רקחמבש 

ידי לע (תובורק םיתיעל ,ללכ-ךרדב ,דימת) תוהובג תויורידתב החווד אל הקיחשה 

130/0 ,ןמזה בור "םידרטומ" םהש ,וחוויד םירומהמ 140/0 .םיקדבנה לש הובג זוחא 

תורידתב תינפוג תושישת לע וחוויד 100/0-ו ןמזה בור "םיפייע" םהש ךכ לע וחוויד 

תוחפ םיקוחש ינפוגה ךוניחה ירומ יכ ,קיסהל ןתינ ,וז הדימ-תמא יפל .ההובג 

.םירחא םירקחמב וקדבנש ,םירומהמ 

הקיחשה תועפות תויוחיכש תאוושה לעו םיעצוממה תאוושה לע ססבתהב 

םירומ לש הקיחשה תדימ יכ ,תיללכ הנקסמל עיגהל ןתינ ,תוהובג תויורידתב 

לארשיב םייללכ םירומ לצא הדדמנש וזמ הכומנ תויהל הטונ לארשיב ינפוג ךוניחל 

תמועל ,(X=2.42) הז רקחמב האצמנש ,תיסחי הכומנה הקיחשה תמר .ב"הראבו 

יבגל (1984) סנייפ-ךאלמ לש היאצממ תא תמאות ,ב"הראב םייללכ םירומ ירקחמ 

םידבוע ,םילהנמ לש םיילארשי םימגדמב הקיחשה תוגרד .תורחא תויסולכוא 

.םימוד םיאקירמא םימגדמ תמועל תוכומנ ויה ,םיאפורו תויחא ,םילאיצוס 
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ינפוג ־ןוניחל □ירומ לצא הארוהב הקיחש 

תוהובג תומר לע םיחוודמ םילארשיהש ךכב ,תאז העפותל רבסה העיצמ תרקוחה 

ןכו םייחב החלצה לש ,םלרוג לע עיפשהל תורשפא לש ,"םייתועמשמ םייח" לש רתוי 

םייתוברת-סייתרבח םימרוג .תיתחפשמ הכימת לשו םיבוט םייתרבח םיסחי לש 

.םיקחושה םימרוגה לש םתעפשה תא ,הארנכ ,םיזזקמ הלא 

ינפוג ךוניחל םירומה ןיב האוושה תישענ ובש ,הרקמל םיאתמ ונניא הז רבסה ,םרב 

המוד הקיחש תמר האצמנ ,רומאכ .ב"הראב ינפוג ךוניחל םירומה ןיבו לארשיב 

ירומ לע םיקחושה םימרוגה תעפשהש ךכל זמר ןאכ שיש ,ןכתיי .תוצובקה יתשב 

םימרוגה לש תיבויחה םתעפשה תורמלש ךכ ,רתוי הקזח לארשיב ינפוגה ךוניחה 

סחייתהל שי ,תאז םע .המוד הקיחש תמר ןיידע תמייק םייתוברת-סייתרבחה 

ב"הראבו לארשיב ינפוג ךוניח ירומ לצא הקיחשה תמר תאוושהל ,הבר תוריהזב 

םניא רשא ,דבלב םימגדמ ינש ןיב האוושהב רבודמש םושמ ,הריבסהל ןויסינלו 

.ב"הראב וא לארשיב ינפוגה ךוניחל םירומה תייסולכוא ללכ תא חרכהב םיגציימ 

הקיחשה ימרוגל רשקה 

,(היינשה רקחמה תרטמ) הקיחשל םהלש רשקהו םייולת יתלבה םינתשמל רשאב 

.םינתשמה גוס יפל תובושח תונקסמ רפסמ ןייצל רשפא 

דחא ףא ןיב תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ רשק אצמנ אל .םיישיא עקר ינתשמ 

.ינפוג ךוניחל הרומה לש הקיחשה תמר ןיבו םייתקוסעת-סיישיאה עקרה ינתשממ 

ךוניחבו יללכה ךוניחב םירחא םירקחמבש ,הדבועה רואל עיתפמ וניא הז אצממ 

,קתו ,ליג ,ןימ :ןוגכ ,ולא םינתשממ קלחל עגונב םירתוס םיאצממ ואצמנ ינפוגה 

םיקוחש םירומה ואצמנ (1987)ןטולו ןמדירפ לש םרקחמב ,לשמל .רכו הלכשה תמר 

תוקוחש תורומה ואצמנ (1987) םורישו ןמטנא לש םרקחמב וליאו ,תורומהמ רתוי 

תדימב םילדבה לע חווד אל ,תאז תמועל ,םירחא םירקחמב .םירומהמ רתוי 

,ליגל רשאב .(Schwab a ivanicki, 1982; Farber, 1984)תורומל םירומ ןיב הקיחשה 

רקחמב םג ומכ ,םינושה םירקחמב ךא ,הקיחשה תמר הלוע ליגה םע יכ ,תנתונ תעדה 

(1989)תימסו קאלס ,ילגיווק .וז החנהב םיכמותה ,םייבקע םיאצממ ואצמנ אל ,הז 

םנויסינ תונש ךשמב וחתיפ םימדקתמה םיליגב םירומה .ירשפא רבסה םיעיצמ 

ןמ רבכ ושרפ וקחשנש םירומש ,סג ןכתיי .הקיחשה ינפב ןנוגתהל םיכרדו תוקינכט 

תארוהב הלא םינייפאמש ,ןכתיי .תוחפ וקחשנש הלא םה םירתונהו ,תכרעמה 
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אריס-וב דוד .יתרפא טבנ ,ןיגייפ ימענ 

םהל ןיאו ,הקיחשל תורישי םירושק םניא ,(ללכב הארוהב ףא ילואו)ינפוגה ךוניחה 

וקדבנ אל רשא ,תוישיאה ינייפאמל וא הדובעה תביבס ינייפאמל ומכ העפשה התוא 

.הז רקחמב 

ךוניחה תארוה דיקפתב התיכ ךוניח בוליש :ןוגכ)הלא םינתשמ .הקוסעתה ינתשמ 

תדימל םירושק ואצמנ אל ,(הדובעב ףצרה ,הארוהב ןמאמה דיקפת בוליש ,ינפוגה 

.םירומ לצא הקיחשה 

,לשמל הוושה)םירחא םירקחמ תואצות םע דחא הנקב הלועו עיתפמ וניא הז אצממ 

םיאצממ ואצמנ םהב ,(Sisley, Capei 81 Desertrain, 1987 ; 1992 ,רבראפו ןמדירפ 

.הקיחשה דדמ םע הקוסעתה ינתשמ ןיב רשקה יבגל םייבקע יתלב 

,הלא םה הז רקחמב רתויב םייתועמשמה םיאצממה .הדובעה תביבס לש םינתשמ 

הקיחשה תמר לע םיעיפשמה ,םימרוגכ הדובעה תביבס לש םינתשמה לע םיעיבצמה 

חותינ רחאל ואצמנש םימרוגלש ןייצל בושח ,םלואו .ינפוג ךוניחל הרומה לש 

לש לדומה ךמס לע ונבנש ,םיירוקמה םידממלמ רתוי בכרומו הנוש הנבמ ,םימרוגה 

תמר תא רתוי בוט םיריבסמ םישדחה םידממה ,ךכ לע ףסונ .(1984) סנייפ-ךאלמ 

.הלא םיאצממ לע ןוידה בוסיי ןכ לע .(R=.35 תמועל R=.49) םירומה לש הקיחשה 

:םימרוגה וגצוה ,(5 חול) הקיחשה דדמ םע הקיחשה ימרוג לש היסרגרה חותינב 

םיטירפהו וללה םימרוגה ןיב .הדובעב ןוויג רסוחו תויטרקורויב תולבגה ,רכש יאנת 

םימרוגו ,םירומה ללכל םיפתושמה ,םימרוג רתאל רשפא ,םתוא םיביכרמה 

.ינפוג ךוניחל הרומל םייפיצפס 

תולבגמו ,רכש יאנת םה םיפתושמה םימרוגה .םירומה ללכל םיפתושמה םימרוג ★ 

.תויטרקורויב 

אלא ,תונוש הדובע תוביבס ןיב ןיחבמה ,יפיצפס ינוגרא םרוג ונניא רכשה יאנת 

רתוי ינפוג ךוניחל םירומ לע עיפשמ הז םרוגש ,רעשל הביס ןיא .יתכרעמ-ללכ דממ 

םירחא הקיחש ירקחמב דדמנ אל אוהש ןוויכמ ךא ,םירחא םירומ לע רשאמ 

ינפוג ךוניחל םירומ לצאש ןכתיי .הקיחש םרוגכ ולקשמ תא ןייצל יואר ,הארוהב 

וא תויפילחה הקוסעתה תויורשפא ללגב אקווד הז םרוג לש ולקשמ טלוב 

םייטרפ םיגוחבו טרופס יזכרמב ,םייטרפ רשוכ ינוכמב ,הלא תויורשפא .תופסונה 

תודסומה ףא .רפסה תיבב הארוהל האוושהב תוטלוב ןה ןכלו ,רתוי תוסינכמ 
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ינפוג ךוניחל □ירומ לצא הארוהב חקיחש 

תוינכת ןווגמ תועיצמו הלא תויפילח תויורשפאל בטיה םיעדומ םירומ תרשכהל 

.(Ben-Sira, Eidar 8» Ayaion, 1990)םתארקל הארוהה יחרפ תא רישכהל םידומיל 

רבדה שורפו ליאוה ,הקיחש םרוג הדובעב הזה ןוויגה הווהמ םיבר םירומ יבגל 

דואמ לדג ךכבו ,רפסה תיבב הדובעה תועש רחאל ,תובר הדובע תועש לש תפסות 

,הרומה לע סמועה 

,ילהנמ-ינוגרא יפוא ילעב םיטירפ רקיעב ללוכ תויטרקורויבה תולבגמה םרוג 

תושירדלו ךוניחה דרשמ לשו רפסה תיב לש תוליבגמ תונקתל םיסחייתמה 

לש תריינה תדובע .הבורמ תריינ תדובע םע דחי ,חוקיפה לשו הלהנהה לש תורתוס 

,ךא ,םיינויעה םירומה ראש לש וזמ תמצמוצמ ,רעשל שי ,ינפוג ךוניחל הרומה 

תיזיפ תוליעפל ללכ ךרדב םיטונה ,הלא םירומ לש םהיתויפיצמ רתוי הבר ,הארנכ 

הרומלש הדבועל ,הארנכ ,תורושק ,תורתוסה תושירדה .תידרשמ תוליעפל תוחפו 

,ךנחל ,דמלל) םייפואב הזמ הז םינושה ,םידיקפת רפסמ םיתיעל שי ינפוג ךוניחל 

קלח לע שגד םשומ רפס תיב לכבו ,(רכו תויורחת ,םיעוריא ןגראל ,ןמאל 

.םירחא לע רשאמ רתוי םידיקפתהמ 

.ינפוגה ךוניחה ירומל םיידוחיי םימרוג ★ 

תולבגהו תויתרבח תולבגה — 5 חולב םיגצומה הלא ןיבמ ישילשה םרוגה 

םקלחש ,יתרבח-יגולוכיספה םוחתהמ םיטירפ רקיעב ללוכ — םידיקפתב 

.םידחוימה ותדובע יאנת ללגב ,ולצא םיטלוב וא ינפוג ךוניחל הרומל םיידוחיי 

הקיחשל רושק אצמנ םיתימע םעו םידימלת םע םיסחי לש יתרבחה םרוגה ,לשמל 

יפוא לביק ,ונרקחמב ךא ,(1992 ,ןמדירפ ,לשמל הוושה) םירחא םירקחמב םג 

ןבומב רקיעב ,דימלת-הרומ יסחי ושגדוה (1987)ןטולו ןמדירפ לצא .תצקמב הנוש 

םע רשקה רסוח שגדוה הז רקחמב וליאו ,םירועישב םידימלת תוערפה לש 

תויונמדזה תוחפ שי ינפוגה ךוניחה ירומלש ךכל רושק הז אצממ .םידימלתה 

.םירחא םידיקפת ילעבלו םיכנחמל האוושהב רשק תריציל 

הקיחש ענומ וא םדקמ םרוגכ םיתימע םע ןילמוגה יסחי ואצמנ םירחא םירקחמב 

אלא ,(Maslach 8< Pines, 1977; Farber, 1 982 ; 1992 ,ןמדירפ ; 1984 ןמחלו טנמאיד) 

לע אלו םירחא םירומ םע סיישיאניב םיסחי לע רקיעב רבוד ,הלא םירקמבש 

תשגרה השגדוה ,תאז תמועל הז רקחמב .ומצע הארוהה עוצקמל רושקה ,ףותיש-יא 

םהלש ףותישה רסוחו יללכה םירומה תווצל ינפוגה ךוניחה ירומ לש תוכיישה רסוח 
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אריס-וב דוד ,יתרפא טבנ ,ויגייפ ימענ 

ךומנ סוטאטס לשו תיתרבח הייחד לש ךפונ שי וזכ העפותל .םייללכ הדובע יתווצב 

 (1989 ,Smith 8־ Quigley, Slack). םג םיעבונ ,הז םרוג םיביכרמה ,םיפסונ םיטירפ

הרושק האצמנ ותקיחש .ינפוג ךוניחל הרומה לש םידחוימה ותדובע יאנתמ םה 

תיבב הדובעה תרגסמב חתפתהל תורשפא ול ןיאש ,השוחתל ,םידיקפתב ןוויג רסוחל 

,הרושק ,ללכב םירומב םיקסועה םירקחמב םג האצמנ רשא ,וז השוחת .רפסה 

םדקל ללכ ךרדב םיטונ רפסה תיבבש ,הדבועל ינפוג ךוניחל םירומ לצא ,הארנכ 

תוחפ ,לוהינו תונגס ,הבכש זוכיר :ןוגכ ,םייזכרמ םידיקפתל ינפוג ךוניחל םירומ 

יזכרמ 1.5<י/0 קר הז םגדמב ואצמנ ,םנמאו .םיינויע תועוצקמ םידמלמה םירוממ 

.דחא להנמ אל ףאו םילהנמ ינגס s.3% ,הבכש 

ינפוג ךוניחל הרומה תדובעב םיידוחיי םינייפאמ לע עיבצהל רשפא רבד לש ומוכיסב 

םרוגל ףסונב ,ינפוג ךוניחל הרומה תקיחש םע יתועמשמ םאתמב םיאצמנה 
:רתויב םיטלובה םימרוגה םה הלאו .רכשה יאנת לש יתכרעמ-ללכה 

הרומה לש יתרבח-יעוצקמה ודודיב תשוחת ★ 

םידימלת םע רשק רסוח ★ 

ךוניחה דרשמ לשו רפסה תיב לש תוליבגמ תונקת םע דחי םידיקפת טקילפנוק ★ 

הדובעב ןוויג רסוח לש הקזח השוחת ★ 

.רפסה תיבב עוצקמה תרגסמב חתפתהל תורשפא רסוח לש השוחת ★ 

תא םינייפאמה םינתשמה לש לבגומה רבסהה חוכש ,ןייצל בושח ,םויס תרעהב 

,הכומנה הקיחשה תגרדל רושק תויהל לוכי — הקיחשה תעפותל ,הדובעה םוקמ 

לש םיאצממ םיידיתע םירקחמב לילכהל יוצרש ,ןכתיי .הז םגדמב האצמנש 

ךירעהל ידכ ינפוגה ךוניחה תארוהמ םירשונ לש הקיחשה בצמ םהב קדבנש ,םירקחמ 

.תינוציק הקיחש לש םינייפאמה תא 
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ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש 

תורוקמה תמישר 

םיעיגמ ןיב ושקה .עוצקמה ןמ ינפוג ךוניחל םירומ לש הרישנ .(1973).ד ,רדלא 

ןוכמ :הינתנ .הז עוצקמב םירבג לש הדמתה תיבל עוצקמכ ינפוגה ךוניהב הריחבל 

.טייגניו 

תקיחש לש םיישיאו םייתקוסעת םיינוגרא םימרוג לע .(1987).א ,םוריש ,.ש ,ןמטנא 

.361-349 ,ל ,תומגמ .ידוסי-לעה ךוניחב הארוה ידבוע 

,הדובעב הקיחשו קתו ,רפסה תיב ינויפא ןיב רשקה .(1981).ר ,ןמחל ,.א ,טנמאיד 

:ביבא-לת .יגולונכטה ךיניחה תכרעמב םירומ לש תוגיהנמ תונונגס ןיבל 
.ביבא-לת תטיסרבינוא 

םתעפשהו הקיחש ,הדובעב העקשה ,םיינוגרא םינויפא .(1984).ר ןמחל ,.א ,טנמאיד 

,13 .ךוניחה ןוגריאבו להנימב םינויע .הארוהה תא בוזעל םירומ לש היטנה לע 

 38-25.

.רבוקיריצ :ביבא-לת .תישפנ הקיחש .(1984).א ,סנייפ-ךאלמ 

.7-5 ,(בי-אי) 10 ,ךוניחה דה ?םירומה תא קחוש המ .(1992).י ,ןמדירפ 

:םילשורי .הרומה לש ימצעה יומידהו הקיחשה .(1992) .א.ב רבראפ ,.י ,ןמדירפ 

.דלאס ןוכמ 

,ל ,תומגמ .תישפנה ותקיחש אבנמכ "הרומה לש ומלוע" .(1987).א ןטול ,.י ןמדירפ 
 434-417.

 Austin, D.A. (1981). Teacher burnout issue. Journal of Physical Education,
 Recreation and Dance, 52(9), 35-36.

 Ben Sira D.; Eldar D. &L Ayalon J. (1990). Job distribution among physical
 education graduates: the contribution of an integrated program of
 studies to a diversity of job opportunities. In: D. Eldar M. Simri
 (Eds.), Proceedings of the First International AIESEP
 Seminar, Wingate Institute, Israel, the E. Gill publishing house,
 82-88.

 Cherniss, C. (1980) Staff burnout: Job stress in human services. Beverly
 Hills: Sage Publications.
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 Davis, W.F. (1981). Job satisfaction and stress. Journal of Physical
 Education, Recreation and Dance, 52 (9), 37-38.

 Depaepe, J., French, R. <Sc Lavay, B. (1985). Burnout symptoms experienced
 among special physical educators: A descriptive longitudinal
 study. Adapted Physical Activity Quarterly, 2 (3), 189-196.

 Earls, N.F. (1981). How teachers avoid burnout. Journal of Physical
 Education, Recreation and Dance, 52(9), 41-43.

 Edelwich, J. and Brodsky, A. (1980). Burnout: Stages of dissillusionment
 in the helping professions. New-York: Human Sciences Press.

 Ephraty N,, Artzi Z. &C Ben Sira D. (1988). Students' perception of,
 compared with the ministry's guidelines on, the primary
 roles of physical educators. Paper presented at the
 Sweducation ICHPER-Europe Congress, Orebro, Sweden.

 Farber, B.A. (1982). Stress and burnout: Implications for teacher
 motivation. Paper presented at the Annual meeting of the AERA,
 New York.

 Farber, B.A. (1983). Stress and burnout in the human service

 professions. New York: Pergamon Press.

 Farber, B.A. (1984). Stress and burnout in suburban teachers. Journal of
 Educational Research, 77, 244-325.

 Färber, B.A. <5c Miller, J. (1981). Teacher burnout: A psycho-educational
 perspective. Teachers College Record, 83, 235-244.

 Freudenberger, H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159
 164.

 Freudenberger, H. J. L Richelson, G. (1980). Burnout: The high cost of
 high achievement. New York: Anchor Press.

 Horton, L. (1984). What do we know about teachers burnout? Journal of
 Physical Education, Recreation and Dance, 55(3), 69-71.

 Kohlmaier, J. (1981). Organizing to combat burnout. Journal of Physical
 Education, Recreation and Dance, 52(9), 39-40.
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 Mancini, V.A., Wuest, D.A., Valentine, K. W. <fe Clark, E. K. (1984). The use of
 instruction and supervision in interaction analysis on burned out
 teachers: Its effects on teaching behaviors, levels of burn out, and
 academic learning time. Journal of Teaching in Physical
 Education. 3(2), 29-46.

 Maslach, C. Si Pines, A. (1977). The burnout syndrome in day care settings.
 Child Care Quarterly, 6(2), 100-113.

 Melville, D.S. Si Maddalozzo, J.G.F. (1985). The effects a physical
 educator's appearance of body fatness has on
 communicating exercise concepts to high school students.
 Washington U.S.A (ERIC Document Reproduction Sevice NO. ED
 284834).

 Nashman, H.W. (1985). Burn-out syndrome: A critical analysis. In C.L.
 Vendien Si J.E. Nixon (Eds.), Physical edcation teacher:
 Guidelines for sport pedagogy (269-277). New York: Wiley.

 Pines, A. Si Aronson, E. (1981). Burnout: From tedium to personal growth,
 New York: Free Press.

 Quigley, T., Slack, T. Si Smith G. (1989). The levels and possible causes of
 burnout in secondary school teacher coaches. CAHPER Journal.
 55(1), 20-25.

 Ravizza, K. (1983). An old/new role for physical education: Enhancing well
 being. Journal of Physical Education, Recreation and Dance,
 54(3), 30-32

 Schwab, R.L. Si Ivanicki, E.F. (1982). Perceived role conflict role ambiguity and
 teacher burnout. Educational Administrative Quarterly, 60-74.

 Sisley, B.L., Capel, S.A. Si Desertrain G.S. (1987). Preventing burnout in
 teacher/coaches. Journal of Physical Education, Recreation
 and Dance, 58(2), 18(1) 71-75.
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