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ינפוגה עוציבה לע הרטמה תברק לש העפשהה 

,זבלא יבג ,סחנפ הידעס ,גרבניוו טרבור ,םואבכנט ןושרג ,ילא־רב לאכימ 

רקלוק-יול העונ 

אובמ 

ושקתה ,םיטקניטסניאו םיפחד לע ססבתהל וסינ רשא ,היצאביטומה תוירואית 

תוינרדומ תושיג ןמוקמב וצצ ךכיפל .ויתולועפ תאו םדאה תוגהנתה תא ריבסהל 

תורוקמה דחא .היצאביטומה גשומ לש רתוי םירצ םיטביהב תודקמתמה ,רתוי 

תבצה לש רקחה .תורטמ תבצה וניה תימצע היצאביטומל םיבושחה םייביטינגוקה 

,ילוהינ־ינוגראה סה םיירקיעה וימוחתו ,םישישה תונש תליחתב לחה תורטמ 

ומכ תוינוכתמ תורטמ תבצהב קוסיעה עבנ ,ילוהינ-ינוגראה םוחתב .ימדקאהו 

ימדקאה ןיינעה .(1978 ,ןרואידוא)הישעתב הבחרהב םויכ תומשוימה ,"םידעי יפל לוהינ" 

לש תוסיפת דחאל הסינש רקחמב דקמתהו םישישה תונשב לחה תורטמ תבצהב 

,1968 ,1966) קול-כ םירקוח .(1970 ,ןאיר) תופיאש תמרו תורטמ תבצה ,תונווכ 

םימוחת דחאל וסינ ,(1976,1975)לקויו םאתאל ,(1975)קולו סאתאל ,(1982,1980 

תבצה ,עודיכ .תומישמ עוציב לע תורטמ תבצה לש תועפשהה תא רוקחלו הלא 

ןוגכ ,תויטנאנימוד תויללכ-תויגולוכיספ תוירואיתב בושח ביכרמ םג הניה תורטמ 

.(1986 ,1977 ,הרודנאב) תיתרבחה הדימלה תוירואית 

עינמו טקייבוא אופיא הווהמ איה .גישהל הסנמ טרפהש המישמכ תרדגומ ,הרטמ 

תורטמש ,הניה תורטמ תבצה רקחב דוסיה תחנה .(1981 ,יחאו קול)טרפה תולועפל 

,םיימינפ האוושה יכילהת תועצמאב תולעופ ןה .תישונאה תוגהנתהל תסוו תווהמ 

תא ךירעהל טרפה לוכי םדגנכש ,םיישיא (םיטראדנאטס) הדימ-ינק םישרודה 

,תיריפמא הלאש הניה תוגהנתהו תורטמ ןיב רשקה תדימ .םייתוגהנתהה ויעוציב 

המכ ןוחבל ידכ הבר הדימב ,תורטמה תבצה לש תורפסב תובר הלפוט רשא 

לע תרכינ העפשה ןכא שי תורטמל יכ הארנ ,םויכ .(1968 ,1966) קול לש ויתועצהמ 

יכ החנהל סיסב ,אופיא ,שי .םיינשה ןיב האלמ המאתה חרכהב ןיא יכ םא ,תוגהנתהה 
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רקלוק-יול העונ .זבלא ינג ,סחנפ הידעס .גרבניוו טרבור ,םואבננט ןושרג ,ילא-רב לאכימ 

תיבויחה התעפשהבו תורטמ תבצה לש תוליעיב תיריפמא הכימת ,ללכ ךרדב ,תמייק 

וכרענ הז ןיינעב םירקחמה תיברמ יכ ,תוריהזב וז החנה לבקל שי םלוא .עוציבה לע 

.יתיישעת-ינוגראה רשקהב 

.(1990 ,גרבניוו)ידמל לבגומ ,תאז תמועל ,וניה טרופסב תורטמ תבצה לע עדימה 

ןניא םהיתואצותו ,תיסחי טעומ טרופסב תורטמ תבצה לע םירקחמה רפסמ 

רתוי םיבוט םיעוציב ויה תורטמ םהל ובצוהש םיקדבנלש אצמנ .תויעמשמ-דח 

,ק'צינאטסו טנרב)םיתשקו (1983 ,ןוטרב)םינייחש לצא ךכ .תורטמ אלל םיקדבנלמ 

יאו תורטמ תבצה לש םיאנתב םיעוציב ןיב םילדבה ואצמנ אל ,תאז תמועל .(1979 

היורב ,גרבניוו ; 1977 ,טנרב : 1975 ,תרווסגנילוה) םירחא םירקחמ רפסמב ןתבצה 

תורטמ תבצהש ,אצמנ ןכ ומכ .(1986 ,ןריבו לה ; 1985 ,םאתאלו קול ; 1985 ,ןוסק'גו 

טרופס תומישמב םיקדבנ ןיב תויתורחתה תרבגהל תמרות בושמ תניתנ תפסותב 

ללכ ךרדב יכ ,ןייצל בושח .(1978 ,טוקסו קיוראב ,יקמוק ; 1975 ,סדלבו סאתאל) 

עוציב ןיבל תורטמ תבצה םע עוציב ןיב םילדבה ואצמ אלש ,םירקחמה וכרענ 

ללכ ךרדב ויה ,הלא םיאנת ןיב םילדבה ואצמש ,םירקחמה וליאו ,הדשב ןהידעלב 

תורטמ תבצה לש םירקחמ תכירעל הבורמ תובישח אופיא תמייק .הדבעמ ירקחמ 

.הדש יאנתב אקווד טרופסב 

תאז םע .(1980 ,סלוקינו רייאמ) "היצאביטומל קלד" ןיעמ ,אופא ,הווהמ הרטמה 

תבצה ןיבש רשקה לע עיפשהלו ךוותל םייושעש ,םימרוג לש לטובמ אל רפסמ םייק 

,קולו וטנמ ,דוו)הרטמה ינויפא תא ןובשחב תחקל שי המגודל ,ךכ .עוציבל תורטמה 

עצבמה סדאהו ,(1981 ,'חאו קול) הביבסה ,(1988 ,ןוסק'גו גרבניוו ,ינינאיג ;1987 

תיברמ וקדב הכ דע ,הרטמה ינויפאל רשאב .(1986 ,הרודנאב ; 1980 ,סלוקינו רייאמ) 

טעמכ וקדבנ אלו ,עוציבה לע תושקו תויפיצפס תורטמ לש ןתעפשה תא םירקחמה 

טעמכ הרקחנ אל ,אמגודל ,ךכ .טרופסל רתוי םימיאתמה ,םירחא תורטמ ינויפא 

אל םירקוח .רתוי הקוחר הרטמ תגשהל ךרדב תורטמ-תת תבצה לש העפשהה 

תחא תיפוס הרטמ תבצה ינפ-לע תורטמ-תת תבצהבש ןורתיב םינימאמ םיטעמ 

הרטמ-תת תבצה .(1985 ,דלוג ; 1984 ,ןוראק ; 1984 ,סנבאו קולב'וא ! 1983 ,לב)דבלב 

וז הרוצב .רתוי קוחרה חווטב תאצמנה ,תיפוסה הרטמה תא "ברקל" תדעוימ 

— תורטמה-תת תועצמאב תגשומה ,ןמזב הברקה תרזעב — תיפוסה הרטמה תספתנ 

.הגשה-רב דעיכ 

ןכש ,עוציבב רופישל יתועמשמ ןפואב םורתל הרומא רצקה חווטל תורטמ תבצה 
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ינפוגה עוציבה לע הרטמה תברק לש העפשהה 

וליאו ,עוציבב ותומדקתהל רשאב ידיימ בושמ לבקל םדאל תורשפאמ תורטמה-תת 

הרבגהלו עוציבב יוושכע רופישל ומרגיש ידכמ ,ידמ תוקוחר ןה חווט תוכורא תורטמ 

ךופהל םישנאל השק ללכ ךרדבש ןוויכ .(1986 ,הרודנאב) היצאביטומב תידיימ 

קול)ידמ תוקוחרכו תוטשפומכ תוספתנ ןהו ליאוה תוישממל חווט תוכורא תורטמ 

לש ןויסינ רובצל ידכ תורטמ-תת ךרד ןהילא םדקתהל ץלמומ ,(1985 ,םאתאלו 

רבודמ הבש תונמוימב הטילשה תשוחת לש חותיפו יבויח בושמ תלבק בגא תוחלצה 

.(1988 ,ןריבו לוה ; 1981 ,'חאו ,קול) 

דצב .תויעמשמ-דח ןניא הז ןיינעב סג םירקחמה תואצות יכ ,ןייצל יוארה ןמ 

לע ןורתי היהי ,תורטמ-תת הלביק רשא ,הצובקלש ,הרעשהב וכמת רשא ,םירקחמה 

הרודנאב ;1977 ,ןומייסו הרודנאב) תחא תיפוס הרטמ קר הלביקש ,הצובק ינפ 

הששוא אל םהבש ,םירקחמ םג םימייק ,(1988 ,1986 ,ןריבו לוה -,1981 ,קנאשו 

םוחתבש ,הדבועה .(1988 ,1985 ,יחאו ,גרבניוו !1967 ,ןאירבו קול) וז הרעשה 

,בושחל םירקוח רפסמ איבה ,וז הרעשהל שושיא ,ללכ-ךרדב ,לבקתמ אל טרופסה 

םוחתב יוטיב ידיל אובל ול השק ,תורטמ-תתב שומישל ןורתי הארנכ שיש יפ לע ףאש 

,תיביטרופסה הביבסה לש יתורחתה יפואה ןוגכ ,תונוש תוביס ללגב טרופסה 

היורב ,גרבניוו) תויביטרופסה תומישמה יפואו טרופסב תפתתשמה הייסולכואה 

.(1985 ,ןוסק'גו 

יפכש רחאמ .ינפוגה עוציבה לע הרטמה תברקל שיש ,העפשהה תנחבנ הז רקחמב 

טרופסב תורטמ תבצה לש םירקחמ תכירעל הבורמ תובישח תמייק ,ןיוצ רבכש 

שומישמ האצותכ עוציבב םילדבה םימייק סאה ,הז רקחמ קדוב ,אקווד הדשב 

הדש ירקחמ רפסמ םע דחא הנקב הלוע וז תירקחמ השיג .הדש יאנתב תורטמ-תתב 

.(1988 'חאו גרבניוו ; 1986 ,ןריבו לוה) טרופסה םוחתב הז ןיינעב וקסעש םימדוק 

המכ רוזגל ןויסינ השענ ,רפס-תיבב ינפוג ךוניח ירועישב עצוב הז רקחמו רחאמ 

תוליעפל היצאביטומ תרבגה ךרוצל תורטמ תבצהב לכשומ שומישל תוישעמ תונקסמ 

.ינפוג ךוניח ירועיש לש תרגסמב תינפוג 

רקחמה תטיש 

רקחמה ךרעמ 

חווט .ב !רצק חווט .א :תורטמ תבצה לש םיאנתה תעבראמ דחאל וניומ םיקדבנה 
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רקלוק-יול העונ ,זבלא יבג ,סחנפ הידעס ,גרבניוו טרבור ,םואבננט ןושרג ,'לא-רב לאכימ 

רקחמב הפתתשה ןכ ומכ .ךתלוכי לככ השע .ד ;דחי םג ךוראו רצק חווט .ג ;ךורא 

שמח לכה ךסב ללכ (הרטמה תברק)יולת יתלבה הנתשמהש ךכ ,השע :תרוקב תצובק 

.תומר 

םיקדבנה 

29 .רקחמב וללכנ עבש־ראבב רפס־יתב השימחמ (יט התיכ)ךרעב 15 ינב םיקדבנ 209 

55 ,ךורא חווטל (תונב 13 ,םינב 19) 32 ,רצק חווט יאנתל ובצוה (תונב 13 ,םינב 16) 

,ךתלוכי לככ השעל (תונב 21 ,סינב 24) 45 ,ךוראו רצק ווט יאנתל (תונב 20 ,םינב 35) 

ןיב ירקמ ןפואב וקלוח תרוקיבהו יוסינה יאנת .השע יאנתל (תונב 29 ,םינב 19)48־ו 

ןיב עדימ יפוליח עונמל ידכ דבלב תחא המרב לפוט רפס־תיב לכו ,רפסה-יתב 

.תונוש תוצובקמ םיקדבנה 

הלטמה 

:הזה ןפואב ,תוקד שולש ךשמב ,הבישיל הביכשמ ,ןטב תופיפכ ללכ יולתה הנתשמה 

,הפצרה לע תוחנומ וילגר תופכשכו תופופכ ויכרבשכ ,ובג לע בכוש עצבמה קדבנה 

ךמותו ,ולש ויכרב לע ןעשנ גוזה ןב .ופרוע ירוחאמ תובלושמ וידי תועבצא וליאו 

אצומה תדמעמ .עוציבה תעב םיילגרה תמרה עונמל ידכ עצבמה ילגרב וידי תופכב 

עגונ האבה הפיפכב .אצומה תדמעל רזוחו ,תידגנה ךרבב תחא די קפרמב עצבמה עגונ 

קרו ךא רפוס ךמותה גוזה ןב .ןיגוריסל האלה ךכו ,תידגנה ךרבב היינשה דיה קפרמב 

:דחא לדבהב ,(1978)סויתאמ לש הרודצורפל המוד הז ליגרת .תואלמה תופיפכה תא 

,תחא הקדב ושמתשה רוקמב וליאו ,תוקד שולש לש ןמז קרפב שומיש השענ ןאכ 

ידי-לע םיענומ תויהל םיקדבנל הנרשפאת תורתונה תוקדה יתש יכ החנה ךותמ תאזו 

הקד ךשמב תיברמה תוריהמב ןטב תופיפכ עצבל םוקמב ,םהל תיפיצפסה הרטמה 

אובת ,תוקדה שולש הנפולחת םרטב ףייעתי קדבנה יכ ,חינהל ריבסש רחאמ .תחא 

עוציב תעב שחרתמל האוושהב תורטמה ידי-לע תרצונה היצאביטומה יוטב ידיל 

127 יבגל הבשוח רשא ,(test-retest) רוזחשה תונמיהמ .תחא הקד ךשמנה ,יברמ 

ןיב םאתמה .0.88 התיה ,עוציבל עוציב ןיב םימי עובש לש שרפהב םירחא םיקדבנ 

יפ-לע ינמז-וב ףקות) תחא הקד ךשמבו תוקד שולש ךשמב ועצובש ,ןטב תופיפכ 

.תונב רובע 0.80-ו םינב רובע 0.77 היה (ןוירטירק 

רקחמה ךלהמ 

השולש ךשמב עובשב םעפ ןטב תופיפכ לש יברמ עוציבב םיקדבנה ונמאתה הליחת 
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ינפוגה עוציבה לע הרטמה תברק לש העפשהה 

תולגתסהלו תירקחמה הלטמה םע תורכיהל ודחוי תושיגפ שולש ,רמולכ ,תועובש 

הרשע ךשמב עובשב םיימעפ ןטב תופיפכב םיקדבנה ונמאתה ייוסינה בלשב .הילא 

דחא גוז-ןב םע ודבע תוצובקה לכב םיקדבנה .ינש עובש לכ עצוב ןחבמה .תועובש 

גוז לכ .םינחבמה תעב ןהו ןומיאה ךרוצל ןה ,רקחמה לכ ךשמב םתריחב יפ-לע 

תאז ,רתויב בורקה גוזה ןמ םירטמ 3 תוחפל לש קחרמב המישמה תא עציב םיקדבנ 

.םינחבמבו ןומיאב היוצר יתלב היצקארטניא עונמל ידכ 

הב וללכנש ,הריפסה תא םג ךמותה גוזה-ןב עציב ,תוקד שולש אוה םג ךראש ,ןחבמב 

,גוזה ינב ופלחתה עוציבה םות רחאל .עצבמה גוזה־ןב לש תוחלצומ ןטב תופיפכ קר 

.םידיקפת יונישב תינש ומצע לע רזח ךילהתהו 

םירומה תא .ינפוגה ךוניחל םהירומ םיקדבנה תא וחנה רקחמה ךלהמ לכ ךרואל 

בלשה ןיבל הזה בלשה ןיב סגו ,תולגתסהה בלש ינפל םינייסנה וחנהו וכירדה םמצע 

תוקד יתש" ,"תוקד יתש" ,"הקד" םר לוקב הרומה זירכה עוציבה ךשמב .ייוסינה 

הכרענ רקחמה םותב .דרוי רדסב תונורחאה תוינשה רשע תא לוקב הנמ ןכו ,"יצחו 

תורטמ תבצה לע עדימ םירומל ןתינ הכלהמב ,םירומל םירקוחה ןיב תמכסמ השיגפ 

.ינפוג עוציבב ינויצאביטומ םרוגכ 

םילופיטה 

םות םע עוציבב 400/0 לש רופיש לע וססבתה ךורא חווטלו רצק חווטל תורטמה 

.תולגתסהה בלשב קדבנה גישהש ,רתויב הבוטה האצותל האוושהב ,רקחמה 

80/0-ב םדוקה עובשה ןמ ותאצות תא רפשל שקבתנ קדבנה :רצק חווטל תורטמה 

בלשל סחיב תוחפל 8<י/0-ב ותאצות תא רפשל קדבנה שקבתה הנושארה םעפב ;תוחפל 

.םימעפ שמח תוחפל 8"/0-ב ותאצות תא רפשל דימלתה שרדנ לכה ךסב .תולגתסהה 

תפוקת םותב עיגהל שקבתנ קדבנה :ךורא חווטל תורטמה .תרחא הרטמ הרכזוה אל 

תפוקתב הדדמנש יפכ ,ולש סיסבה תאצותמ 40<י/0-ב ההובג האצותל רקחמה 

400/0 הווהמה ,ךרע קדבנ לכל בשוח תולגתסהה תפוקת םותב :רמולכ .תולגתסהה 

לכ הרכזוה אל .רקחמה םותב גישהל וילעש ,הרטמה וזש ,ול רמאנו ,ורובע רופיש 

תורטמ םיקדבנל ובצוה ןאכ :ךורא חווטלו רצק חווטל תורטמה .תרחא הרטמ 

לבב השע .תומדוקה תוצובקב ראותש יפכ ,דחי םג חווט-תוכורא תורטמו תורצק 

לככ השע")תירשפאה רתויב הבוטה הרוצב עצבל םיקדבנה וחנוה ןחבמ לכב :ךתלובי 

ושקבתנ ןחבמ לכב :תרוקיב תצובק .ןהשלכ תופסונ תורטמ תבצה אלל ,("ךתלוכי 

.םיפסונ םירבסה לכ אלל תוקד 3 ךשמב ןטב תופיפכ עצבל םיקדבנה 
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םיאצממה 

10 ךשמב ונחבנ רשא ,יט התיכב תודימלתו םידימלת ,רימאכ ,ללכש ,רקחמב 

לש תוצובק 5-ל וקלוח רשאו ,דחא לכ תוקד 3 לש ןטב תופיפכב םינחבמ 5 ,תועובש 

ןיב [F(4,202)=21.59; p=.0001] םיקהבומ םילדבה ולבקתה ,תורטמ תבצה 
(AN0VA)תפתושמ תונוש חותינב שומיש השענ ,ךכיפל .רקחמה תליחתב תוצובקה 

קדבנה ןימ ובש ,(repeated measures) תורזוח תויפצתל ימרוג-תלת 
םינחבמ ,(between subjects) םיקדבנה ןיב םינתשמה םימרוג סה הרטמה־יאנתו 

תאצותו (within subjects) םיקדבנ ךותב הנתשמה םרוגכ (תועובש 10 דע 2-ב) 

:םיקהבומ םיטקפא השולש ולגתה חותינב .Covarianto ןטב-תופיפכב סיסבה 

,F(16,358)=2.73j p=.001] םינחבמ ןיבל הרטמה יאנת ןיב היצקארטניא 

היצקארטניאו ,[F(4,117)=9.09; p=.0001] םינחבמו קדבנה ןימ ןיב היצקארטניא 

היצקארטניאה טקפא .[F(16,358)=2.73; p=.001] םינחבמו ןימ ,הרטמה יאנת ןיב 

.1 רויאב גצומ ,םינחבמהו הרטמה ןיב 

* רצק חווט 

■fr ךירא חווט 

□ ךורא+רצק 'ט 

A ךתלוכי לככ 

O השע 
סיסב 

:1 רויא 

הרטמ תוצובק יפ-לע תועובש 10 ןשמב ןטב תופיפכ 
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ינפוגה עוציבה לע הרטמה תברק לש העפשהה 

תצובקב הלחש ,תרכינה תומדקתהה ןמ רקיעב תעבונ תקהבומה היצקארטניאה 

בוריקב ןטב תופיפכ 30־ב הרפתשהש איהו ,רצק חווטו ךורא חווט :הרטמה 

19 טעמכב הרפתשה רצק חווטל הרטמה תצובק .תועובשה תרשע ךשמב (29.430/0) 

תוצובק .תופיפכ ao.5%) 11-ב ךורא חווטל הרטמה תצובקו ,תופיפכ (20.70/0) 

היצקארטניאה טקפא .יתועמשמ ןפואב ורפתשה אל "השעייו "ךתלוכי לככ השע"ה 

.2 רויאב גצומ םינחבמהו קדבנה ןימ לש קהבומה 

* םירבג 

0 םישנ 

 130

 120 -

 110 -

 C1

 K
 rl

 9- 100

:2 רויא 

ןימ יפ-לע תועובש 10 ךשמב ןטב תופיפכ 
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10.5-ב ורפתשה םינבה .תועובשה תרשע ךלהמב םינבה ןמ רתוי ומדקתה תונבה 

טקפא .תופיפכ (23.60/0) 21-ב ורפתשה תונבה דועב ,עצוממב תופיפכ (9.70/0) 

.3 רויאב גצומ םינחבמהו קדבנה ןימ ,הרטמה יאנת ןיב קהבומה היצקארטניאה 

םירבג 

סיסב 2 4 6 8 10 

עןבש ^ רצק חווט 
☆ ךורא חווט 

A ךתלוכי לככ :3 רויא ^ וייא+יצ־>יט 

 150

ןימהו הרטמה תוצובק יפ ־לע תועובש 10 ךשמב ןטב תופיפכ o השע 

:3 רויא 

ןימהו הרטמה תוצובק יפ-לע תועובש 10 ךשמב ןטב תופיפכ 

1991-ב"נשת ,2 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 44

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:25:01 UTC������������� 

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



ינפוגה עוציבה לע הרטמה תברק לש העפשהה 

רתוי םינבה ועציב ,רקחמה תליחתב רבכ יכ ,ןייצל שי וז היצקארטניא טשפל ידכ 

לבקתה ,רצק חווטלו ךורא חווטל הרטמ יאנתב ,ןימל רבעמו .תונבה ןמ תופיפכ 

ןיבל קדבנה ןימ ןיב היצקארטניא התיהש רחאמ ,ךכיפל .רתויב רכינה רופישה 

הבש ,הדימה תא םג ןוחבל ונילע היה ,הרטמה יאנת ןיבל קדבנה ןימ ןיבו םינחבמה 

ךלהמב ורפתשה ,רצק חווטלו ךורא חווטל הרטמ לש יאנתב דוחל תונבו דוחל םינב 

.םירחאה םיאנתל האוושהב ,רקחמה 

ןטב תופיפכ (32.50/0) 36-ב ורפתשה רצק חווטלו ךורא חווטל הרטמ יאנתב םינבה 

רשאכ .תוצובקה יתשב המוד יסחי רופיש לע עיבצמש המ ,תופיפכ (300/0) 25-ב תונבו 

וליאו ,תופיפכ (15.40/0) 19 טעמכב םינבה ודרי ,ןתלוכי לבכ השע :יאנתה תא םינחוב 

הרוצב ומרת תונבל םינב ןיב הלא תודגונמ תויטנ .(19.40/0) תופיפכ 24-ב ולע תונבה 

השע יאנתב תונבו םינבש רחאמ ,תשלושמה היצקארטניאל רתויב תיתועמשמה 

חווטל הרטמ יאנתב תונבה יכ ,ריעהל שי .תועובשה תרשע ךרואל טעמכ םיהז וראשנ 

רקחמה תליחתל האוושהב םינבה ןמ רתוי ורפתשה ,ךורא חווטל הרטמ יאנתבו רצק 

.(המאתהב ,6.70/0-ו 15.80/0 דגנכ 14.80/0־ו 30.920/0) 

םופיסו ןויד 

יכ ,אצמנ .הדשב ינפוג עוציב לע הרטמה תברקל שיש ,העפשהה הקדבנ הז רקחמב 

,חווט תכורא הרטמ הבצוה םיקדבנל רשאכ ,הלח רתויב תרכינה תומדקתהה 

רופיש לח רצק חווטל הרטמה תצובקב .רתוי רצק חווטל תורטמ-תת תבצהב התוולש 

.ךורא חווטל הרטמה תצובקב לחש הזמ רתוי לודג היה הז רופיש ךא ,רתוי ןטק 

תיפיצפס הרטמ הבצוה אל םהלש ,תוצובקב יתועמשמ רופיש לח אל ,תאז תמועל 

.(השעו ,ךתלוכי לככ השע)יהשלכ 

הרטמ תבצה ,תישאר :תוירקיע תונקסמ יתש קיסהל ןתינ הלא םיאצממ ךותמ 

,רצקו ךורא וא ,רצק חווטל היהתש ןיבו ,ךורא חווטל היהתש ןיב ,יהשלכ תיפיצפס 

וא (השע) איהש הרטמ לכ הבצוה אל ובש ,בצמל האוושהב עוציבה תא תרפשמ ןכא 

תמייוסמ הניחבמ .קדבנה ינפל (ךתלוכי לככ השע) תיפיצפס אל הרטמ הבצוה 

לע טרופסב םירקחמה םיחוודמ ללכ ךרדב ןכש ,ידמל םיידוחיי סניה הלא םיאצממ 

קול ; 1977 ,טנראב ; 1975 ,תרווסגנילוה) תורטמ תבצה ןיבל עוציב ןיב שלח רשק 

1991-ב"נשת ,2 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 45

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:25:01 UTC������������� 

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



רקלוק-יול העונ ,זבלא יבג ,סחנפ הידעס ,גרנניוו טרבור ,םואבננט ןושרג ,ילא-רב לאכימ 

םהלש םיקדבנלש ,ואצמש ,םירקחמה .הדשב ( 1986 ,ךריבו לוה ;1985 ,םאתאלו 

תויפיצפס תורטמ אלל םיקדבנמ רתוי םיבוט םיעוציב ויה ןכא ,תורטמ ובצוה 

יכ ,אופיא הארנ .הדבעמב ללכ ךרדב וכרענ ,(1983 ,ןוטרב ; 1979 ,קיצינטסו טנראב) 

רופישל תמרות ןכא תויפיצפס תורטמ תבצה ,ינפוג ךוניחל רועיש יאנתב ,הדשב םג 

.םיינפוג םיעוציבב יתועמשמ 

תורטמ לא םדקתהל יאדכ ןכאש ,הניה םיאצממה ןמ הלועה היינש תיזכרמ הנקסמ 

יבויח בושמ תלבק בגא תוחלצה לש ןויסינ רובצל ידכ ,תורטמ-תת ךרד חווט תוכורא 

.(1988 ,ןריבו לוה ; 1981 ,'חאו קול) רבודמ ובש עוציבב הטילשה תשוחת חותיפו 

.(רצקו ךורא חווטל הרטמה תצובק)עוציבב יברמ רופיש לבקתמ וז הרוצב 

הרודנאב ,(1977)ןומייסו הרודנאב לש םהיתונעט תא םיששאמ הלאה םיאצממה 

תבצה ינפ-לע ןורתי היהי תורטמ-תת תבצהלש ,(1986) הרודנאבו (1981) קנאשו 

שומישל םג יכ ,הארנ ,ןכ לע רתי .(ךורא חווטל הרטמה תצובק) תחא תיפוס הרטמ 

שומישה לע ,עוציבב לחש רופישה תניחבמ ,ןורתי שי דבלב רצק חווטל הרטמב 

והשמל חווט תוכורא תורטמ ךופהל םישנאל השקש ,הנעטה .ךורא חווטל הרטמב 

,םאתאלו קול ;1986 ,הרודנאב) ידמ תוקוחרכו תוטשפומב ןתוספתה בקע ישממ 

.הזה אצממה חכונ ףקות הנשמ אופא תלבקמ ,(1985 

האוושהב ,תועובשה תרשע ךלהמב תונבה לצא שחרתהש ,רתוי הבר הדימב רופישה 

םילדבההש ,ןכתי טלחהב םנמא .ידיתע רקחמב הריהבהל שיש העפות וניה ,םינבל 

םייתוחתפתה־סייזיפ םילדבה לש םיחנומב רבסהל םינתינ הז רקחמב ולבקתהש 

םינבה יגשיה יכ ,חוכשל ןיא תאז םע .(1981 ,יחאו קול)םינימה ןיב םייתרבח-וכיספו 

םתלוכי תרקתל ועיגה יכ ,ןכתי ךכיפלו ,עוציבב רתוי הברה םיהובג הליחתכלמ ויה 

רתוי הברה תדדועמ תוברתה ,הזה ליגבו ןכתי :תורחא םילמב .תונבה ןמ רתוי רהמ 

ויה םינבה יכ ,דואמ ןכתי .(ונרקחמל רשק לכ אלל) תיביטרופס תוליעפל םינבה תא 

.רתוי בר "תורפתשה חוורמ" שארמ היה תונבלש ךכ ,הליחתכלמ רתוי "םינמואמ" 

יסופדש ,הדבועב תובשחתהב ,ידיתע רקחמב הלא םירבסה קודבל ,רומאכ ,שי 

דומלל היה ןתינש יפכ ,תוצובקה שמח ןיב םידיחא ויה אל תונבל םינב ןיב םילדבהה 

.תשלושמה היצקארטניאה ןמ 

,עוציב לע תיבויח העפשה שי המצעלשכ תורטמ תבצהל יכ ,רמולו םכסל אופיא ןתינ 
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,ללכ ךרדב ,םירע סמא ינפוג ךוניחל םירומ .תורטמה תא םיביצמ דציכ ,םג בושח ךא 

םניא ךכיפלו ,תורטמ תבצהב המולגה ,הברה תינויצאביטומה תובישחל ךרוצה יד 

קולברא ; 1983 ,לב)תורטמ תבצהל תובר תוטיש תומייק .יברמ שומיש ןהב םישוע 

ךורעל ןמאמלו ינפוג ךוניחל הרומל ץלמומ .(1985 ,דלוג ! 1984 ,ןוראק ! 1984 ,סנוואו 

.תיבטמ הרוצב ןתוא םיחנמה תונורקעבו ןהב שמתשהלו ןתוסנל ידכ ןמיע תורכיה 

תורטמ ביצהל שי ,תישאר ,תורורב תונקסמ יתש קיסהל ןתינ הזה רקחמה ןמ 

שומיש בגא ,ךייא חווטל תורטמ םידימלתל ביצהל יאדכ ,תינשו תורורבו תויפיצפס 

תורטמ ביצהל רתוי יאדכ ,ירשפא רבדה ןיא םא .רתוי רצק חווטל תורטמ־תתב םג 

,םיפסונ םימרוג ןובשחב תחקל שיש ,רורב .ךורא חווטל ןביצהלמ רצק חווטל 

הבחרהב ךרוצ שי ךכ םשל ,ךא .עצבמה םדאהו הביבסה ,הרטמה ינויפאל םירושקה 

לכשומ שומיש יכ ,קפס ןיא תאז םע .םינוש םיאנתב הז רקחמ יאצממ לש ףוקיתבו 

לש היצאביטומב הילעל הארנה לככ איבי ,תורטמ תבצהב ינפוג ךוניחל הרומה לש 

.עוציבב רופישל םג היתובקעבו תינפוג תוליעפל ויכינח 
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 Bandura, A. (1977). Social Learning theory. Englewood Cliffs, NJ:
 Prentice-Hall.

 Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency.
 American Psychologist, 37,122-147.

 Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social
 cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.

 Bandura, A. <fe Schunk, D.H. (1981). Cultivating competence, self
 efficacy and interest through proximal self-motivation.
 Journal of Personality and Social Psychology, 41,586-598.

 Bandura, A. ä Simon, K.M. (1977). The role of proximal intentions in
 self-regulation of refractory behavior. Cognitive Therapy
 and Research, 1,177-193.

 Barnett,M.L. (1977). Effects of student-led small group and teacher
 pupil conference methods of goal-setting on achievement in a
 gross motor task. Unpublished doctoral dissertation,
 University of Michigan, Michigan.

 Barnett,M.L. <fc Stanicek, J. A. (1979). Effects of goal setting on
 achievement in archery. Research Quarterly, 50, 328-332.

 Bell, K. F. (1983). Championship thinking: The athlete's guide to
 winning performance in all sports. Englewood Cliffs, NJ:
 Prentice-Hall.

 Burton, D. (1983) Evaluation of goal setting training on selected
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 Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois, 111.
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 Giannini,J. M., Weinberg, R. S. &C Jackson, A. J. (1988). The effects of

 mastery, competitive and cooperative goals on performance
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 Exercise Psychology, 10,408-418.

 Gould, D. (1985). Goal settiing for peak performance. In: J. Williams
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 New York: Leisure Press.
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 the performance of an endurance task. Paper presented at
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 learning a gross motor task. Research Quarterly, 46,162-168.
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 safe performance in a good manufacturing plant. Journal of
 Applied Psychology, 64,434-445.

 Latham, G. P. &C Baldes, J. J. (1975). The practical significance of
 Locke's theory of goal setting. Journal of Applied Psychology,
 60,122-124.

 Latham, G. P. Lock, E. A. (1975). Increasing productivity with
 decreasing time limits: A field replication of Parkinson's law.

 Journal of Applied Psychology, 60,524-526.
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 Psychology, 67,512-514.
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 Psychology, 51,120-130.
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 Maehr, M. L. ä Nicholls, J. (1980). Culture and achievement
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 O'Block, F. R. Evans, F. H. (1984). Goal setting as a motivational
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 Kinetics.
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 Ryan, T. A. (1970) Intentional behavior: An approach to human
 motivation. New York: Ronald Press.

 Weinberg, R. S. (1990). Goal setting and motor performance: A review
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 Weinberg, R. S., Bruya, L. D. <$r Jackson, A. (1985). The effects of goal
 proximity and goal specificity on edurance performance.
 Journal of Sport Psychology, 7,296-305.

 Weinberg, R. S., Bruya, L. D., Longino, J. Jackson, A. (1988). Effect of

 goal proximity and specificity on endurance of primary grade
 children. Journal of Sport and Exercise Psychology, 10,81-91.

 Wood, R. E., Mento, A. J. &C Locke, E. A. (1987). Task complexity as a
 moderator of goal effects: A meta-analysis. Journal of
 Applied Psychology, 72,416-425.
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