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לע תינפוגה תוליעפה לש הלטמה יאנת תעפשה 

העוציב ןמז ןדמוא 

ירדה איג ,יגד םעוניגא ,ןאייייז הרש 

ןמזה גשומ 

םע דחיו ,ותביבס תאו ומלוע תא םדאה תסיפתב םייזכרמה םידממה דחא אוה ןמז 

עבונ ותנבהב ישוקל םימרוגה דחא .(Fraisse, 1984) רתויב בכרומ גשומ וניה ,תאז 

םימחו ןמזב םיסנתמ ונא ותועצמאבש ,שוח וא וביא לב םיריכמ ונא ןיאש ךכמ 

.ןמז ןדמוא ךרוצל םדאה תא םישמשמה םימרוגה םהמ רורב אל ןכ ומכ .ותוא 

קחשמ לשמל ומכ ,םינושה טרופסה ימוחתב םיבושחה םימרוגה דחא םג אוה ןמז 

בושח יכ ,ןעוט ,הקסרבנב לסרודכה ינמאמ שאר ,(Brennan, 1980)ןנרב .לסרודכה 

עוגפל יושע ןכ תושעל ןולשיכ .ותובישחלו ןמזה םרוגל עדומ היהי ןקחש לכש רתויב 

לש ןמזה יקרפ ןדמואב ןקחשל עייסל יושע ןועשב שומישה .הלוכ הצובקה דוקפתב 

.ןומיאו הרשכה שרוד תוינש לש ןמז קרפ ןדמוא ,םלוא .תוקד 

ןדמוא הדימ וזיאב :האבה הייגוסה תא תררועמ טרופסה ימוחתב ןמזה םרוג תובישח 

לע םיעיפשמה םינתשמה םהמו ,יביטקייבואה ןמזה ךשמ תא םאות יביטקייבוס ןמז 

היגולויבה ימוחתב תובר ורקחנ ןמז ןדמואב םינתשמה .יביטקייבוסה ןמזה ןדמוא 

תובכרומ לע רוא ךופשל םייושע ולא םירקחמ יאצממ .תיביטינגוקה היגולוכיספהו 

ןמזה יכשמ ןדמוא לע עיפשהל םייושעה םימרוגה לעו ,יאטרופסהמ תשרדנה הלטמה 

.תינפוגה תוליעפה ךלהמב 

.ןמז תביטקפסרפ :ןמז תסיפת ,לסרודכ :תינפוג תוליעפ :סימאת 
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ןאיורד הרש 

דממה אוה יכ םינעוטה שיו ,תישונאה הבישחה ןוגראב רתויב יזכרמ אוה ןמזה דממ 

םיניבמ ונא .(Navon, 1978; Capec, 1976; Piaget, 1969)ונתעדותב רתויב יסיסבה 
םירחאו םייגולוכיספ ,םיילקיזיפ ,םייגולויב ,םייתרבח ,םיירוטסיה םיכילהת םישרפמו 

יפ לע םישענ בבוסמל הביס ןיב הנחבהה ,המגודל .ןמזה דממ ינפ לע םנוגרא ךמס לע 

תילסרבינוא הנוכתכ תלבוקמו ךרה ליגב רבכ היוצמ וז הנחבה .םהיניב םינמזה יסחי 
.תישונאה הבישחה לש 

םיאקיזיפ ,םיגולויב ,םיגולוכיספ ,םיפוסוליפ הקיסעה ןמזב תוסנתהה תוהמ לע הלאשה 

ךותב ,ס"הנפל Aristotle: 322 - 384)וטסירא .הקיתעה ןווי תפוקת זאמ ,תד ישנאו 

 1968 ,Gale) קול .םוקיב םימצעה תעונתב הרוקמ - ןמזה תסיפת יכ עבק (Locke:

טנאק וליאו ,םיינוציח םיעוריאב הרוקמ - ןמזה תסיפת יכ ןעט (1959 'דהמ ,1630 ־ 1704 

 (1788 - 1750 :Kant, 1956 'דהמ) עובטה ילטנמ הנבמב הרוקמ - ןמזה תסיפת יכ ,עבק

אשונ היה ,םייעדמ םייוסינב הלחה היגולוכיספה רשאכ ,19-ה האמה ףוסב .הרכהב 

וז הפוקתמ ןויצל יוארה ,טלוב רקחמב .םינושארה רקחמה יאשונמ דחא ןמזה תסיפת 

Guyau,)ןמזה קרפב שחרתמה עדימה דוביע ךילהתמ תעפשומ ןמזה תסיפת יכ ,ןעטנ 

 1890).

ונא דציכ עובקל םיסנמ ןמזה תסיפת לש תוהמה לע ינרדומה רקחמהו יפוסוליפה ןוידה 

ותוא שוחל םילוכי ונא ןיא רשאכ ותוא תווחל ידכ םישמתשמ ונא המב ,ןמזב םיסנתמ 

 (1969 ,Orenstein). םע דדומתהל םיסנמה ,תונורחאה םינשב ושענש םיבר םירקחמ

םייביטינגוק םילדומ לש הניחב םתרטמו תיביטינגוקה השיגב םרוקמ ,וז הלאש 
השיגה איה תלבוקמ תרחא השיג .ןמזה תסיפת ךילהת תא ריבסהל םייושעה 
ךילהת תא ריבסהל םיסנמה םינושה םילדומהו תושיגה הנגצות ןלהל .תיגולויבה 

.ןמזה תסיפת 

תיגולויבה השיגה 

םישמשמה םיימינפ םיבצוק לש םתוליעפ רצות הניה ןמזה תשוחת ,וז השיג יפ לע 

EEG) (,Wiener) הפלאה ילג בצק תויהל םילוכי ולא םיבצוק .םייגולויב םיתעשכ 

המישגה בצק ,(Ochberg, Poilac ä Mayer, 1964) בלה תומיעפ בצק ,(1948 
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עוציב ןמז ןדמוא לע ...הלטמה יאנת תעפשה 

 Hoagland, 1935; Dimond,) חומב םיימיכ-ויב םיכילהת ,(Munsterberg, 1899)
 .(1964; Brakenberg S Onesto, 1960

התיה ,יגולויב ןועש םע ןמזה תשוחת תא רושקל ןויסינ היה ןהבש תוירואיתה סיסבב 

.ןמז ךשמ ןדמוא ןיבו םייגולויסיפ םיכילהת לש הטאה וא הצאה ןיב רשק שיש החנהה 

רתוי ךורא ןמז ךשמ ןדמואל םימרוג םיררועמ םימסש אצמ (Fischer, 1967) רשיפ 

רצק ןמז ךשמ ןדמואל םימרוג םיעיגרמ םימס וליאו ,םימס אלל רקובמ בצמ תמועל 

לש הטאהל וא הצאהל םימרוג םימס יכ התייה ותנקסמ .רקובמ בצמ תמועל רתוי 

םיקדבנ לש םפוג םוח תא תיחפה ,(Baddeley, 1966) ילדב .םייגולויבה םינועשה 

לש בצמב םינדמואל האוושהב רתוי םירצק ןמז ינדמוא לביקו םירק סימ תועצמאב 

םינתשמ ןמז יטופישו הריפסה תוריהמ יכ אצמ (Hoagland, 1935) דנלגוה .הרקב 

ואצמ אל ולא םייוסינ לע הרזח ועציבש םירחא םירקוח .ףוגה תרוטרפמטל סחיב 

Fox, et al., 1967; Bell 8!)ןמז ןדמוא לע ףוגה תרוטרפמט לש תיתועמשמ העפשה 

 1953 ,Privunce, 1963; Kleber, Lhamon ä Goldstone). ועצובש םירקחמה יאצממ

לש ךילהתה עצבתמ דציכ ,הלאשל הבושת םיקפסמ םניא ,תיגולויבה השיגה תרגסמב 

םינושה םייגולויבה םיכילהתה יכ הדבועה איה וז השיגב תיזכרמה היעבה .ןמזה תסיפת 

'ןמזה תא בצוקה ךילהתה והמ ךא .םינוש םיבצקב םילעופ 

תיביטינגוקה השיגה 

תורשוק ,ןמזה ךשמ תסיפת לש ךילהתה תנבהב תוקסועה ,תויביטינגוקה תוירואתה 

ןמזה ךשמב םישחרתמה םייוריגה דוביעב ךורכה יביטינגוקה ךילהתל ןמזה ןדמוא תא 

יכילהתל ןמזה תסיפת תא סחייש ןושארה רקוחה היה (Guyau, 1890)ואיוג .דמאנה 

רפסמל סחייתמה ,ילטנמ הנבמ לע תתתשומ ןמזה תסיפת ,ותנעטל .עדימ דוביע 

.םיררועמ םהש תויצאיצוסאלו םהיניב םילדבהה תדימל ,םתמצעל ,םיטלקנה םייוריגה 

mental) ילכשה ןכותה ףקיה יכ עבק (Frankenhauser, 1959) רזואהנקנרפ 
 content) זיירפ .ספתנה יביטקייבוסה ןמזה ךשמ תא עבוק ןמזה קרפב (,Fraisse

וזו ,וב םישחרתמה םייונישל תועדומהמ עפשומ ןמזה ךשמ ןדמוא יכ עיצה (1963 

תויתועמשמה תודיחיה רפסמ הנלדגתש לככ .םייוריגה םינגרואמ ובש ןפואל הרושק 

.ןמזה ןדמוא ךראתי קדבנה רובע 

ריבסהל ןויסינ ןהב שיש תוירקיע תוירואת יתש תומייק וז תיביטינגוק השיג תרגסמב 

(storage size memory)ןורכיזב ןוסחיאה לדוג לדומ :ןמזה ןדמוא ךשמ תסיפת תא 

1994 - זו"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 87

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:47:04 UTC������������� 

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



ןאיורד הרש 

 Thomas 8! Weaver, 1975; Frankenhauser,) בשקה לתמו ;(Orenstein, 1969)
 .(1959

ןמז ןדמוא לש הילדומ 

ןורכיזב ןוסחיאה לדומ 

Orenstein,)ןורכיזב ןוסחיאה לדומ תועצמאב ןמזה ןדמוא ךילהת תא ריבסהל רשפא 

וניה ןמז ןדמוא ויפלו ,בשחמב עדימה דוביע ךילהתל יגולנא לדומ אוה הז לדומ .(1969 

ךלהמב גצומה ,עדימה תומכ לש היצקנופ ,ומצעלשכ ,אוהש ,ןוסחיאה לדוג לש היצקנופ 

ומעו דבועמה עדימה תומכ הלדג ,רתוי בכרומ עדימהש לככ .ותובכרומ לשו ןמזה חוורמ 

םייוסינ תרדסב .רתוי ךורא יביטקייבוס ןמז ןדמוא לע עיפשמה ןורכיזב ןוסחיאה לדוג 

עדימ תומכ תגצומ ובש ,ךשמ לש ןמז ןדמוא יכ ,(Orenstein, 1969)ןייטשנרוא חיכוה 

ןמז ןדמואל תמרוג עדימ לש תרדוסמ יתלב הגצה .ותגצה ןפואל םאתהב הנתשמ ,ההז 

.ןדמוא ותוא לש תרדוסמ הגצהמ רתוי ךורא 

ןמז יכשמ לש ןמז ינדמוא יכ ,וארה ןוסחיאה לדומל ןיכומית םהב שיש םירחא םירקחמ 

םהבש ןמז יכשמ ןדמואל האוושהב רתוי םיכורא ויה םיבכרומ םייוריג וגצוה םהבש 

Block, 1978; Avant, Lyman S Antes, 1975; Michon,) םיטושפ םייוריג וגצוה 
תודיחיה רפסמ אלא ,ללוכה ןוסחאה לדוג וניא ןמזה ןדמוא תא עבוקה םרוגה .(1965 

בכרומ עדימהש לככ ,רמולכ .(Poynter, 1983, 1989) תונסחואמה תויתועמשמה 
הברה הכימתה תורמל .רתוי ךורא היהי ןמזה ןדמוא ךכ ,רתוי בר תודיחי רפסממ 

תא ומכ ,םיעודי םירתוס םיאצממ ריבסהל לוכי הז לדומ ןיא ,ןוסחאה לדומ לביקש 

תמועל רתוי ךוראכ ,ללכ ךרדב ,דמאנ םמעשמ דיקפת עצובמ וכלהמבש ךשמש ,הדבועה 

,"קיר" ךשמ ויפלש ,יבקע אצממ םייק ןכ ומכ .ןיינעמ דיקפת עצובמ ובש ,ההז ךשמ 

שרדנ רשא ההז ךשממ רתוי ךוראכ דמאנ ,עדימ דוביעל השירד לכ וב ןיאש ךשמ ,רמולכ 

תושרודה תולטמש ,ךכ לע םיעיבצמ םיפסונ םיאצממ .(Buffardi, 1971) עדימ דוביע וב 

תולטמ עוציב לש ןמזה ןדמואל האוושהב רתוי רצק ןהלש עוציבה ןמז ןדמוא ,בר בשק 

Zakay, 1989; Hicks, Miller Ä Kinsbourne, 1976;) בשק לש הטעומ תומכ תושרודה 

 1963 ,Fraisse). היצקנופ םה ןמז ינדמוא יכ תורשפאה לע םיעיבצמ ולא םיאצממ

.בשקה לדומב תגצוימ וז השיג .ןמזה חוורמב דבועמה עדימה תומכ לש הכופה 
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עוציב ןמז ןדמוא לע ...הלטמה יאנת תעפשה 

בשקה לדומ 

Thomas S Brown, 1974;) םידחא םירקוח ידי-לע ועצוה בשק לש םילדומ 
 1968 ,Frankenhauser, 1959; Priestly). בצוק סייק יכ איה ולא םילדומב החנהה

 (timer וא counter) ןמזה ןדמוא .ןמז לש עדימ ןיפצהלו דבעל ודיקפתש ,יביטינגוק

ולא לש ןרפסמו ,בצוקה הנמ ןתואש ,תויביטקייבוסה ןמזה תודיחי רפסמ לע ססובמ 

בכרומ דדמנה ןמזה קרפב גצומה יוריגהש לככ .בצוקה לא הנפומה בשקה תדימב יולת 

תוחפ הנמי בצוקה הז הרקמב .ןמזה בצוקל תוחפו יוריגה לא בשק רתוי הנפוי ,רתוי 

יבאשמ שרוד רשא ,טושפ יוריג ,ןיפוליחלו .רתוי רצקכ םאתהב ךרעמש ןמז לש תודיחי 

רתוי הנמי בצוקה הז הרקמב .בצוקל בשק יבאשמ לש היינפה רשפאמ ,םיטעומ בשק 

.רתוי ךוראכ ןמזה ךרעוי ,ךכיפלו ,ןמז תודיחי 

בלושמ לתמ 

תא ריבסהל הסנמ ןוסחיאה לדומ ןיבל בשקה לדומ ןיב בוליש וב שיש לדומ 
Thomas Ä Weaver,) םילדומה ינשב תוכמותה תורתוסה תויריפמאה תואצותה 

:םייביטינגוק םידבעמ ינש ידי לע חתונמ יוריג לכ ,הז לדומ יפ לע .(1975 

סחייתמה ןמזה דודיק ודיקפתש ,(P(t) - time processor)ןמז לש עדימ דבעמ ★ 

.יוריגה ךשמל תורישי 

.יוריגה דודיק ודיקפתש ,(P(i) - information processor)יוריגה לש עדימ דבעמ ★ 

לש היצקנופ וניה ןמזה ןדמוא .הלטמה גוסל םאתהב םידבעמה ינש ןיב קלוחמ בשקה 

תיצקומה בשקה תומכל תיסחי הניה םהמ דחא לכ לש ותמורת רשאכ ,םידבעמה ינש 
.ול 

ססבתמה שימג דוקפת וניה ןמז ןדמוא ,יכ הנעטה לע ססובמ בלושמה לדומל לולכש 

לכ יבגל .(Zakay, 1989)ןדמואה תעב םימייקתמה םיאנתל םאתהב ,ןימז עדימ לע 

ןימאה דבעמה לש טלפה ,ןמז ןדמואל רוקמכ שמשמ דחא דבעמ לש טלפ קר יוריג 

דבעמ לע ססבתהל הפדעה תיביטינגוקה תכרעמל .החדנ רחאה טלפה וליאו ,רתוי 

תיחרכה היינפה תשחרתמ ,רסח וא שיגנ וניא וב עדימה רשאכ םלוא ,P(t)))ןמזה 

רשא לדומב ךרוצה לע עיבצמ יאכז .<P(i)) עדימה דבעמל רמולכ ,ןורכיזב שומישל 

סיסבה תא יוריגה דבעמ וא ,ןמזה דבעמ הווהמ יתמ םיעבוקה םיאנתה תא רידגי 

.ןמזה ןדמואל ידעלבה 
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ושקה-יולת לדומ 

ידי לע קר יכו ,רשק-יולת ךילהת אוה ןמז ןדמוא יכ ,ןעוט (Block, 1989) קולב 
ןדמוא ךילהת תא ןיבהל ןתינ םייבצמה םימרוגה לכ ןיב ןילמוגה תעפשהב תובשחתה 

.וז תוסנתה לע בלושמב םיעיפשמ םימרוג יגוס העברא .ןמזה 

.הסנתמה שמתשמ הבש ןמז ןדמואל הטישה .ןמזב תוסנתהה גוס ★ 

,ךשמה ךלהמב םיעוריא ,ךשמה ךרוא :הווח םדאהש ןמזה דשמ ינייפאמ ★ 
.םתגצה ןפואו םתובכרומ ,םרפסמ 

םיעובק אל םינתשמו ,(תוישיאו ןימ ומכ) םיעובק םינתשמ :הסנתמה ינייפאמ ★ 

.(תומדוק תויוסנתה ומכ) 

,ינתלכש וא ינפוגה ,ץמאמה תדימב הכורכה תוליעפ .ןמזה ךשמב תוליעפה ★ 
.תוליעפה עוציבל תשרדנה 

:הז רקחמל םירושק םיינש ,(Block, 1989) קולב ידי-לע םיגצומה םימרוגה ןיבמ 

.ןמזה ךשמ ינייפאמו ןמזה ןדמוא תוטיש 

עבראמ תחא לע ללכ ךרדב ססבתמ ןמז ןדמוא לע רקחמה .ןמזה ןדמוא תוטיש 

.האוושהו רוזחש ,ילולימ ןדמוא ,הריצי :הדידמה תוטיש 

,המגודל .ילולימ ןפואב עבקנש ךשמ םוחתל שקבתמ קדבנה ,הריצי לש הטישב * 

לש ןמז קרפכ ךירעמ אוהש המ לש ופוסבו ותליחתב ןצחל לע ץוחלל ךירצ קדבנה 

.תחא הקד 

ותוא דומאל שקבתמ קדבנהו ,ןמזה קרפ תא םחות ןייסנה ,ילולימ ןדמואב * 
.תוילנויצנבנוק ןמז תודיחי תועצמאב 

קדבנהו ,ילולימ ןדמואב ומכ ,ןמזה קרפ תא םחות ןייסנה ,רוזחש לש הטישב * 

שרדנ אל הז הרקמב .הריציה תטישל המוד ןפואב ךשמה תא רזחשל שקבתמ 

.ןמז לש ילולימ דודיק 

שומיש ידי לע םתוא דמוא קדבנהו ,םיכשמ ינש םחות ןייסנה ,האוושהה תטישב * 

.םיינשה ןיב האוושה יכילהתב 

יתש .(Fraisse, 1963)ןמזה ןדמוא לע עיפשהל היושע ,רקוחה שמתשמ הבש ,הטישה 

תוילנויצנבנוק ןמז תודיחיל ךשמה לש םוגרת תושרוד ,ילולימ ןדמואו הריצי ,תוטישה 

תושרוד ןניא ,האוושהו רוזחש ,תורחאה תוטישה יתש וליאו ,(ידכו תוינש .תוקד) 
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תוטישב יוטיב ידיל האבה תונושה תא ,הארנכ ,הריבסמ םוגרתל השירדה .םוגרת 

,(prospective paradigm)יביטקפסורפ ןפואב תושעיהל לוכי ןמז ןדמוא .ולא ןדמוא 

יוסינה רחאל ןמז ןדמוא עצבל שקבתי יכ יוסינה ינפל קדבנה תא עדיימ ןייסנה רשאכ 

תוארוה לבקמ קדבנה רשאכ ,(retrospective paradigm) יביטקפסורטר ןפואבו 
.יוסינה ןמז ךשמ לש ןדמוא עצבל שקבתמ אוה יוסינה ירחא קרו ,יוסינה ינפל תויללכ 

.(Block, 1978) יביטקפסורטר ןדמואל יביטקפסורפ ןדמוא ןיב יתוהמ לדבה םייק 

."רבזג" ךשמ אוה יביטקפסורטר ךשמ דועב "הווחנ" ךשמ אוה יביטקפסורפ ךשמ 

רכזנ ןמז ךשמ וליאו ,ןמזה קרפל תינפומה בלה תמושת לשב ךראתמ הווחנ ןמז ךשמ 

.(James, 1890)רשפאמ ןמזהש תונורכזה יוביר לשב ךראתמ 

ןמזה ןדמוא ,ןדמואה דיקפתל רשאב עדוימ קדבנה רשאכ ,יביטקפסורפ ןדמוא יאנתב 

ןורכיזה ,רצק חווטל ןורכיזב ורוקמ - טלפהו ,ךשמב תוסנתהה םע תינמז-וב עצבתמ 

ססבתהל בייח ןדמואה םייביטקפסורטר םיאנתב ,תאז תמועל .(Zakay, 1989) ליעפה 

דוביעב סופת רצק חווטל ןורכיזהש רחאמ ,ךורא חווטל ןורכיזב ןסחואמה עדימ לע 

ךשמב תוסנתהה ןיב הדרפהה .תוסנתהה םויס םע הלבקתהש ,ןמז ןדמואל הארוהה 

,ךכיפל .ךורא חווטל ןורכיזב שומיש תבייחמ ,הארוהה ידי לע תמרגנה ,ונדמוא ןיבל 

לש עדימה דבעמ תא תעבוק ןמזה הנתשמל בשקה תיינפה םייביטקפסורפ םיאנתב 

רצות םהבש ,םייביטקפסורטר םיאנתב וליאו ,ןמזה ןדמואל סיסבכ ,(ק(0־ה)ןמזה 

הכימת .(0ש)(ק(0־ה יוריגה לש עדימה דבעמ לע ססבתמ ןדמואה ,ןימז וניא ק0)-ה 

ןמז ןדמוא לש םירקחמב וכרענש (meta-analysis) לע-חותיצב האצמנ וז הנעטל 

 (1988 ,Zakay Ä Meran). ךרוא ןדמוא ןיב סחיה םהבש םירקחמה בורב יכ ,אצמנ

ןדמואה ,(ןוסחאה לדומ תא ןייפאמה סחי) ,יבויח היה הלטמה תובכרומ ןיבו ךשמה 

סחי)ילילש היה סחיה םהבש םירקחמה בורב וליאו ,םייביטקפסורטר םיאנתב עצוב 

.םייביטקפסורפ םיאנתב עצוב ןדמואה ,(בשקה לדומ תא ןייפאמה 

לשו םיעוריאה יוביר לש העפשהה לע םיעיבצמ םירקחמ .ןמזה ךשמ ינייפאמ 
עירכמה הנתשמה יכ ןעוט (Block, 1978) קולב .ןמזה ךשמ ןדמוא לע םתובכרומ 

אלו ,םיעוריאה ףצר ךלהמב םייביטינגוקה םייונישה תומכ אוה ןמז ןדמואב 
(Poynter S Homa, 1983) המוהו רטניופ .דיחיה יוריגה לש תימינפה תובכרומה 

- ןמזה ןדמוא תטישב הנתומ יוריגה יפוא לש העפשהה ןוויכ יכ םיעבוק 
Thomas S)ןוארבו סמות .ןמזה קרפ לש וכשמבו - יביטקפסורטר וא יביטקפסורפ 

 1974 ,Brown) רצק)יביטקייבוא ןמז ןיב ןילמוג יסחי לש העפשה תמייק יכ ,ואצמ

רשאכ .תיביטקפסורפ ןמז תסיפת לע (סומע וא קיר) תוסנתהה ןכות ןיבל (ךורא וא 

םיינוציח םיעוריאב הסומע תוסנתה (תוחפ וא תוינש רפסמ) רצק תוסנתהה ךשמ 
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רשאכ תאז תמועלו ,םיעוריאמ "הקיר" וא הלד תוסנתה רשאמ רתוי הכוראכ תכרעומ 

תכרעומ םיעוריאב הסומעה תוסנתהה ,(םימי וא תועש ,תוקד) ךורא תוסנתהה ךשמ 

רפסמש לככ ,ןווכמ וניא ןמזל בשקה םהבש ,םייביטקפסורטר םיאנתב .רתוי הרצקכ 

Veroon,) רתוי ךוראכ ןמזה ךשמ תא רכוז טרפה ,רתוי בר ןורכיזל עיגמה םיעוריאה 

 1969 ,1970; Orenstein).

ןיבו םייביטקפסורטרו סייביטקפסורפ םיאנת ןיב ןילמוגה תעפשה הנחבנ רקחמב 

.(Zakay, 1989)(ףרגל םגרותמ ילולימ)טלחומ ןדמוא לשו האוושה לש ןדמוא תוטיש 

,טלחומ אוה ןמזה ןדמוא רשאכ ,םייביטקפסורפ םיאנתב יכ וארה רקחמה יאצממ 

יראיניל אוה יביטקייבוסה ךשמה ןדמוא ןיבל עדימה דוביע לש סמועה ןיב רשקה 

םייביטקפסורטר םיאנתה רשאכ .בשקה לדומ ידי לע רבסהל ןתינ ,רמולכ ,ילילש 

לדומ ידי לע רבסהל ןתינ ,רמולכ ,יבויח יראיניל אוה רשקה - יתאוושה ןמזה ןדמואו 

ינשב תואצות ואצמנ ,טלחומ ןמזה רשאכ ,םייביטקפסורטר םיאנתב ,םלוא .ןוסחאה 
,םינוויכה 

ףקתה לדומה גוס והמ ןוחבל ןויסינ םהב שיש םירקחמ ינש םיגצומ הז רמאמב 
ןדמוא לש תוטישבו םייביטקפסורטרו סייביטקפסורפ םיאנתב תינפוג תוליעפב 

.ילולימ ןדמואו רוזחש 

:תויללכ תודטמ 

ןמז לש ךשמה ןדמוא לע תינפוגה תוליעפה לש תובכרומה תמר לש העפשהה תא ןוחבל 

.םייביטקפסורטר םיאנתבו סייביטקפסורפ םיאנתב העוציב 

תנחבנו תינפוגה תוליעפה לש יביטינגוקה םרוגב תודקמתה הנשי ןושארה רקחמב 

.העוציב ןמז ןדמוא לע תינפוגה תוליעפה לש תיביטינגוקה תובכרומה לש העפשהה 

לש העפשהה תנחבנו ,תוליעפה לש תינפוגה תובכרומב תודקמתה הנשי ינשה רקחמב 

.העוציב ןמז ןדמוא לע תינפוגה תוליעפה בצק 
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תוליעפ לש ןמז ןדמוא :(יגיטינגוקה םרוגב דקמתמה)'א רקחמ 
ןדמוא יאנתב תבכרומ תינפוג תוליעפ תמועל הטושפ תינפוג 

יביטקפסורטרו יביטקפסורפ 

:םיקדבנה 

םישנאו םיטנדוטס ,ןוכית ידימלת ,רכז ןיממ םירגוב םיקדבנ 64 ופתתשה יוסינב 

תויונמוימב וטלש םיקדבנה לכ .30-ל 15 ןיב ענ םליגש ,םינוש קוסיע ימוחתמ 
.יוסינה תרגסמב עצבל ושקבתהש תוירוטומה 

:רקחמה תולטמ 

השימח עצבל ושקבתה םה .תוגוזב םיקדבנה ולעפ ובש ,דדובמ םוקמב ךרענ יוסינה 

:הנתשמ וא עובק תורזח רפסמב ,תוריסמ יגוס 

.ףתכה לעמ אצוי רודכה רשאכ ,תחא דיב הריסמ .ףתכ תריסמ ★ 

.הזחהמ אצוי רודכה רשאכ ,םיידי יתשב הריסמ .הזה תריסמ ★ 

.שארה לעמ תורישי םיידי יתשב הריסמ .שארה לעמ הריסמ ★ 

רודכהו תכמות דיו תרסומ די רשאכ ,לסל העילק תרוצב הריסמ .העילק תריסמ ★ 

.תשקב חצמה רוזאמ אצוי 

.הפצרה ךרד תימעל עיגמ רודכה רשאכ הזח תריסמ .םישילש ינש תריסמ ★ 

חולב תופצל ולכי םהינשש ןפואב הזמ הז םירטמ 5-4-כ לש קחרמב ודמע םיקדבנה 
גוס לכב שרדנה תורזחה רפסמו ,עצבל םהילע היהש תוריסמה יגוס םימושר ויה וילעש 

תא דומאל ,דרפנב דחא לכ ,םיקדבנה ושקבתה תוריסמה תרדס םותב .הריסמ לש 

תחאה ,תוטיש יתשב עצוב ןדמואה .הב וסנתהש תוליעפה הכראש ןמזה ךשמ 
.ילולימ ןדמוא תועצמאב היינשהו תוליעפה רוזחיש תועצמאב 

:רקחמה ךרעמ 

:תוליעפ לש תוצובק יתשל יארקא ןפואב וקלוח םיקדבנה 

.רדוסמ ןפואב תוריסמ לש הרדס עצבל ושקבתה םיקדבנה .טושפ רדסמ הצובק ★ 

.תוריסמ 50 כ"הס ,גוס לכמ תוריסמ רשע לש דחא בבס ,ונייה 

.ברועמ ןפואב תוריסמ לש הרדס עצבל ושקבתה םיקדבנה .בכרומ רדסמ הצובק ★ 
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4 ,העילק 9 ,שארה לעמ 2 ,הזח 5 ,ףתכ 7 :הזה רדסב תוריסמ לש םיבבס ינש ונייה 

רפסמ לכה ךס .םישילש ינש 6 ,העילק 1 ,שארה לעמ 8 ,הזח 5 ,ףתכ 3 ,םישילש ינש 

.תוריסמ 50 כ"הס ,גוס לכמ תוריסמ 10 - הנושארה הצובקל ההז תוריסמה 

.תוליעפה ךלהמב םהל ושרדנש םייונישה רפסמב ולדבנ תוצובקה יתש 

ולדבנש ,תופסונ תוצובק יתשל יארקא ןפואב הקלחתה תוצובקה יתשמ תחא לכ 

:ןמזה תדידמ לש םיאנתב 

לע רבד שארמ ועדי אל םיקדבנה םהבש ,יביטקפסורטר ןמז ןדמוא לש םיאנת ★ 

תוליעפה ןמז תא דומאל השירדה .תוליעפה ןמז ךשמ תא דומאל ושרדייש ,ךכ 

.המויס םע קר הגצוה 

יכ ,שרופמ ןפואב םיקדבנל רמאנ םהבש ,יביטקפסורפ ןמז ןדמוא לש םיאנת ★ 

.המויס םע תוליעפה ךשמ תא דומאל םהילע היהי 

רקחמה ךלהמ 

תומישמה תרדס תא עצבל היחנה ולביק םיקדבנה .תוריסמה ליגרת עוציג /א בלש 

תוריסמ רשע לש דחא בבס - טושפ רדסמ הצובק :חולה לע תומושרה תוארוהה יפ לע 

ןרפסמ רשאכ ,תוריסמ לש םיבבס ינש - בכרומ רדסמ הצובק ;גוס לכמ תופוצר 
.גוס לכמ תוריסמ רשע כ"הס - תוארוהל םאתהב הנתשמ 

,לבגוה אל תוליעפה עוציב לש ןמזה ךשמ .דרפנ ןפואב גוז לכ ,תוגוזב העצוב תוליעפה 

ןועש תועצמאב ןייסנה ידי לע דדמנ עוציבה ןמז .תוגוזה ברקב םינוש ויה ויכרע ןכלו 

תיביטקפסורטרה הלטמבו ,יולג ןפואב ןמזה דדמנ תיביטקפסורפה הלטמב .רצע 

תוינש 92-ל 41 ןיב ענ תוליעפה לש עוציבה ןמז .(ןייסנה רזוע לש ועויסב)יובח ןפואב 

.(תוינש 73.44 עצוממ) 

תא דומאל דרפנב קדבנ לכ שקבתה תוליעפה רמגב .תוליעפה ןמז ןדמוא ,'ב בלש 

:הזה רדסב ,םינפוא ינשב תוליעפה ןמז ךשמ 

ןועש לש הלעפהה רותפכ לע ץוחלל שקבתה קדבנה .ןמזה ךשמ רוזחש תועצמאב ★ 

.תוריסמה ליגרת ךשמנ ותכרעהלש ןמזה קרפ ךשמל רצעה 

ךשמנ ןמז המכ ילולימ ןפואב דומאל שקבתה קדבנה .ילולימ ןדמוא תועצמאב * 
.תוריסמה ליגרת ותכרעהל 
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עוציב ןמז ןדמוא לע ...הלטמה יאנת תעפשה 

תמדקה -יולתה הנתשמכ רדגוה יביטקייבוסה ןמזה ןיבל יביטקייבואה ןמזה ןיב רעפה 

רוזחש לש תורשפא הענמו ,תוליעפה רוזחש תא הרשפיא ילולימה ןדמואל רוזחשה 

.הנוש היה םינדמואה רדס ול שחרתהל היה לולעש יפכ ,ילולימה ןדמואה 

'א רקחמ תורעשה 

הנתשמ לא בשק תינפה היופצ םהבש ,יביטקפסורפ ןדמוא יאנתב .הנושאר הרעשה 

ןמז ןדמוא היהי ,(בשקה לדומ)ןמזה דבעמ לש טלפה לע ססובמה ןדמוא יאנתבו ןמזה 

תוליעפה לש עוציבה ןמז ןדמוא רשאמ רתוי ךורא הטושפה תוליעפה לש עוציבה 
.תבכרומה 

לע ססבתי ןמזה ןדמוא יכ יופצ םהבש ,יביטקפסורטר ןדמוא יאנתב .היינש הרעשה 

תוליעפה לש עוציבה ןמז ןדמוא היהי ,(ןוסחאה לדומ) עדימה דבעמ לש טלפה 

.הטושפה תוליעפה לש עוציבה ןמז ןדמוא רשאמ רתוי ךורא תבכרומה 

תאזו ,רוזחש תועצמאב ןדמואמ קיודמ תוחפ היהי ילולימ ןדמוא .תישילש הרעשה 

.ילולימ ןדמוא ןייפאמה ,תוילאנויצנבנוק ןמז תודיחיל תוסנתהה םוגרתל השירדה בקע 

יטסיטטסה חותינה 

ןדמואה יאנת לשו (תבכרומ תמועל הטושפ) הלטמה יאנת לש העפשהה תקידבל 

תועצמאב)הדידמ תוטיש יתשב ןמזה ןדמוא לע (יביטקפסורטר תמועל יביטקפסורפ) 

תורזוח תודידמ םע ינוויכ-תלת תונוש חותינ ךרענ ,(ילולימ ןדמוא תועצמאבו רוזחיש 

 (MANOVA with repeated measurements). תקידבל ןדמואה תטיש לש הנתשמה לע

לשו הלטמה יאנת לש העפשהה תא ונחב קוה-טסופ יחותינ .םייולתה םינתשמה ינש 

,דרפנב ןדמואה תוטישמ תחא לכ לע ןדמואה יאנת 

'א רקחמ יאצממ 

ןמז ,(הלטמה עוציב ןמז)יביטקייבוא ןמז לש םיעצוממה ינותנ םיגצומ 1 יסמ חולב 

,הלטמה תובכרומ תמרל םאתהב ,ןדמואב רעפהו (עוציבה ןמז ןדמוא)יביטקייבוס 

.ןדמואה תטישל םאתהבו ,ןדמואה יאנתל םאתהב 
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ןאיורד הרש 

:1 חול 

תוליעפה עוציג לש ןמזה ךשמ ןיבו יביטקייבוסה ןדמואה ועפ ןיב םיעצוממה 

ןדמואה יאנת יפלו ןדמואה תטיש יפל ,הלטמה תובכרומ תמר יפל 

ילולימ  רוזחש  ןדמואה תטיש 

תבכרומ  הטושפ  תבכרומ  הטושפ  הלטמה יאנת 

סורטר 

יביטקפ 

טורפ 

יגיטקפ 

סורטר 

יביטקפ 

סורפ 

יביטקפ 

סורטר 

יביטקפ 

סורפ 

יגיטקפ 

סורטד 

יניטקפ 

טורפ 

יביטקפ 

ןדמואה יאנת 

 79.50  79.00  74.63  60.63  79.50  79.00  74.63  60.63 יביטקייבוא ןמז 

 96.13  93.75  102.94  66.69  53.25  64.94  63.13  51.44 יביטקייבוס ןמז 

 16.63  14.75  28.31  6.06  -26.25  -14.06  -11.50  -9.19 ןדמואה רעפ 

 50.74  34.88  47.43  25.18  15.57  11.57  17.35  14.11 ןקתה תייטס 

ןמזהמ רתוי רצק ןדמוא ,ונייה ,ילילש ןוויכב רעפ לע םיעיבצמ ,םיילילש םירפסמ :הרעה 

.יביטקייבואה 

עוציבב הלועפ ףתישש םיקדבנ גוז לכ לצא הנוש היה הלטמה עוציב ןמזש רחאמ 

תוצובקמ תחא לכב הנוש היה יביטקייבואה ןמזה יכ םיארמ ,1 חולב םינותנה ,הלטמה 

םינדמואה לע אלו ןדמואה ירעפ לע השענ םינותנה חותינ ,ךכיפל .יוסינה 

דחוימב טלוב ןותנ .יביטקייבוסה ןמזה לש היצקנופכ ונתשה רשא ,םייביטקייבוסה 

ינשב ,רוזחש תועצמאב ןמזה ןדמוא .ןדמואה תוטיש ןיב יתוהמה לדבהה אוה חולב 

לש עוציבה ןמז ךשממ רתוי םירצק םינדמוא עבק ,ןדמואה יאנת ינשבו הלטמה יאנת 

לכב ,ילולימה ןמזה ןדמוא וליאו ,(ילילש ןדמוא ןייצמ (-)ןמיס) תינפוגה תוליעפה 

תונוש חותינב .תוליעפה לש עוציבה ןמז ךשממ רתוי םיכורא םינדמוא עבק ,םיאנתה 

ןיב קהבומ לדבה אצמנ ןדמואה תטיש לש הנתשמה לע תורזוח תודידמ םע ינוויכ-תלת 

ידכ .םיפסונ םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל הז חותינב .(ק<.001)הדידמה תוטיש יתש 

םינתשמהמ דחא לכ לע ןדמואה יאנת לשו הלטמה יאנת לש העפשהה תא ןוחבל 

האצמנ רוזחש תועצמאב ןדמואב .םיינוויכ־וד תונוש יחותינ ועצוב דרפנב םייולתה 

יביטקפסורפ)ןדמואה יאנת ינשמ דחא לכב הלטמה תובכרומ לש תקהבומ העפשה 

רתוי ךורא אצמנ הטושפה הלטמה עוציב לש ןמזה ןדמוא רשאכ ,(יביטקפסורטרו 

.הלטמה עוציב ןמזל רתוי בורקו ,תבכרומה הלטמה לש ןמזה ןדמואל האוושהב 
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עוציב ןמז ןדמוא לע ...הלטמה יאנת תעפשה 

תבכרומה הלטמב וליאו ,תוינש 10.34 לש היה עצוממה ןדמואה רעפ הטושפה הלטמב 

העפשה האצמנ אל . F(1,63)=7.03, p<.0l ,20.16 לש היה עצוממה ןדמואה רעפ 
האצמנ אל ןכו ,(P=.055 ,תוקהבומה לובג לע יכ םא) ןדמואה יאנת לש תקהבומ 

תקהבומ העפשה האצמנ אל ילולימ ןדמואב .ולאה םינתשמה ינש ןיב ןילמוג תעפשה 

.ןדמואה יאנת לש אלו הלטמה יאנת לש 

דחא לכב יביטקייבואה ןמזל סחיב יביטקייבוסה ןדמואה רעפ תא גיצמ 1 'סמ רויא 
.יוסינה יאנתמ 

 30

 20

 10

 -10

 -20

רוזחיש רוזחיש ילולימ ןדמוא ילולימ ןדמוא 
יביטקפסורפ יביטקפסורטר יביטקפסורפ יביטקפסורטר 

 40

:1 רויא 

הלטמב יביטקייבואה ןשמל האוושהב יביטקייבוסה ןשמה לש ןדמואה רעפ 
תבכרומ הלטמ תמועל הטושפ 

'א רקחמ תונקסמ 

הנתשמל שארמ הנווכהה ילב וא םע .בשקה לדומל ןיכומית שי רקחמה תואצותב 

תובכרומ ןיב ךופה רשק אצמנ (יביטקפסורטר וא יביטקפסורפ ןדמוא יאנת) ןמזה 
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ןאיורד הרש 

לש ומויקל ןעוט הז לדומ .בשקה לדומ תא םאותה רשק ,ןמזה ןדמוא ןיבו הלטמה 

הלטמהש לככ .ותושרל םידמועה בשקה יבאשממ תעפשומ ותוליעפש ןמז בצוק 

רתויו ,העוציבל םישרדנ בשק יבאשמ תוחפ ,רתוי הטושפ ןמזה קרפב תעצובמה 

תועצמאב םינדמואב קר הלבקתה וז הנומת ,םלוא .ןמזה דוביעל םינפומ בשק יבאשמ 

ףסונב .והשלכ ןוויכ לע םיעיבצמ םניא ולבקתהש םיאצממה ילולימ ןדמואב .רוזחש 

םינדמואמ ,יוסינה יאנת לכב ,רתוי םיכורא ואצמנ םיילולימ םינדמוא יכ ,הדבועה ,ךכל 

לוכי הז לדבה .ולא ןדמוא תוטיש יתש ןיב יתוהמ לדבה לע העיבצמ ,רוזחש תועצמאב 

.ןדמואה תוטיש יתשב שרדנה הנושה יביטינגוקה דיקפתה תועצמאב רבסומ תויהל 

"תווחל"ו תוסנתהב רכזיהל אוה קדבנה לע לטומה דיקפתה רוזחישה תטישבש דועב 

תומיכ לש דיקפתה ,םג לטומ קדבנה לע ילולימה ןדמואה תטישבש ירה ,שדחמ התוא 

ןמזה תומיכ לש דיקפתה .(תוינש) תוילנויצנבנוק ןמז תודיחיל המוגריתו תוסנתהה 

בקע ,םייושע רשא ,םיפסונ ןורכיז יבאשמו עדימ דוביע שרוד ןמז תודיחיל ומוגריתו 

תובקיע תא שטשטלו תוסנתהה תשוחת לע ליפאהל ,ןורכיזה לש תלוביקה תולבגמ 

םיאצממה יכ ןכתיי ,תאז םע דחי .תדמאנה תינפוגה תוליעפה לש ןורכיזה ימשר 

הז םינדמוא ינש עצבל םיקדבנה ושקבתה ובש ,יוסינה לש יגולודותמה הנבמל םירושק 

ןדמואהמ עפשוה ילולימה ןדמואה יכ ןכתיי .ילולימ ןדמוא וירחאלו רוזחש ,הז רחא 

יתלב ןפואב ,ולא ןדמוא תוטיש יתש ןיב האוושה גיצמ 'ב רקחמ .רוזחשה תועצמאב 
.יולת 

תוליעפ לש ןמז ןדמוא :(תינפוגה תובברומב דקמתה) 'ב דקחמ 
תומיב תוטישב תיטיא תינפוג תוליעפ תמועל הריהמ תינפוג 

םייביטקפסורטר םיאנתב ,רוזחשו 

:םיקדבנה 

.8-7 יאליגב ,לסרודכל גוחב םיליעפ םיפתתשמ 60 ויה םיקדבנה 

:רקחמה הולטמ 

ושרדנ םיקדבנה .יתרגש ןומיא תרגסמב ,רפסה תיב לש טרופסה םלואב ךרענ יוסינה 

:לסרודכה קחשמ לש תויונמוימב תורושק ןלוכ ,תומישמ שמח תב הרדס עצבל 

.לאמשו ןימי - תחא דיב רודכ תקירז ★ 

.ןגאה ביבס רודכה בוביס ★ 
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עוציב ןמז ןדמוא לע ...הלטמה יאנת תעבשה 

.םהל ביבסמו םיילגרה ןיב רודכ תרבעה ★ 

.םביבסו םיילגרה ןיב רודכה לוגלג ★ 

.לסל רודכ תקירז ★ 

לש הכשמו ,ןייסנה ידי-לע ןתינש הקירש תוא יפ לע ועבקנ המויסו תוליעפה תלחתה 

םיקדבנה ושרדנ תוליעפה םויס םע .(תוינש 120) תואלמ תוקד יתש היה תוליעפה 

ךשמ רוזחשל שמיש רשא ,רצע ןועש תועצמאב םקלח ,תוליעפה ןמז ךשמ תא דומאל 

.ילולימ ןדמוא תועצמאב םקלחו ,תוליעפה ןמז 

רקחמה ןרעמ 

:תוליעפ לש תוצובק יתשל יארקא ןפואב וקלוח םיקדבנה 

תוריהמב תומישמה תרדס תא עצבל הילע לטוה רשא הצובק .הריהמ הצובק ★ 

התיה ולא םיאנתב הרטמה .דדמנ עוציבה ןמז יכ םיפתתשמל רמאנ .תירשפאה 
.תומישמה לש ריהמ עוציב דדועל 

,יטיא ןפואב תומישמה תרדס תא עצבל הילע לטוה רשא הצובק .תיטיא הצובק * 

עוציב דדועל התיה ולא םיאנתב הרטמה .עוציבה תוכיא לע תיברמ הדפקה ךות 
.תומישמה לש יטיא 

רפסמ :תוצובקה ןיב ףסונ לדבה העבק יטיא עוציב תמועל ריהמ עוציבל השירדה 

.תיטיאה הצובקה רשאמ תויוליעפ רתוי העציב הריהמה הצובקה .תויוליעפה 

לכב םיפתתשמה .ןמזה תדידמ ןפוא הנתשמל הסחייתה םיקדבנה לש תפסונ הקולח 

ןדמוא :הדידמ לש תוצובק יתשל ירקמ ןפואב וקלחנ יוסינה תוצובק יתשמ תחא 

.ילולימ ןדמואו רוזחש תועצמאב 

רקחמה ךלהמ 

:םיבלש ינש ללכ רקחמה 

לכ רשאכ ,םיקושיח השימח וחנוה טרופסה םלואב .תומישמה תרדס עוציב /א בלש 

רודכה תומישמ שמחמ תחא עצבל םיקדבנה ושרדנ הבש ,הנחתכ שמיש דחא 

תולגרותמ ןהש רחאמ ,םיקדבנל בטיה תורכומ ולא רודכ תומישמ .ליעל תוטרופמה 

תוטושפ ויה תומישמה .תחאל תחא תומישמה לכ ומגדוה תאז תורמל .ןומיא לכב 

,המישמה המשרנ (קושיח)הנחת לכל ךומסב .המישמ לכ לע תופוצר תורזח רשע ושרדנו 
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לכב עוציבה םויס םע .םיבוכיע אללו ףטוש עוציב רשפאל ידכ תאזו ,טלוב ןפואב 

הקירשה תוא עמשיהל דע ,ףסונ תונחת בוביסב ליחתהל קדבנה שרדנ תונחתה 

.תוליעפה תקספהל 

תא עצבל םכילע" :הזה חסונב הנויה הריהמה הצובקב םיקדבנל הנתינש הארוהה 

המישמה םויס םע .הנחתל הנחת ןיב רוצעל ןיא .ןתינש לככ הבר תוריהמב תומישמה 

עוציב ךשמהל האבה הנחתל תויהש אללו הריהמ הצירב רובעל שי תחא הנחתב 

הקירשה תואל דע ינש בוביסל ךישמהל שי תונחתה לש אלמ בוביס םויס םע .תוליעפה 

."תונחת רתויב תומישמ רנןוויש המכ עצבל ־ הרטמה .תוליעפה םייתסת הב 
 !

הניה וז תוליעפ" :הזה חסונב התיה תיטיאה הצובקב םיקדבנל הנתינש הארוהה 

.תונחתהמ תחא לכב ,תומישמה לש ןוכנו יטיא עוציב לע דיפקהל שי .תורחת אלו לוגרת 

."תומישמה לש ןוכנ עוציב - הרטמה 

תקירש תועצמאב תוליעפה םויס לש תואה עמשיה םע .תוליעפה ןמז ןדמוא /ב בלש 

:םינפואה ינשמ דחאב תוליעפה ןמז ךשמ תא דומאל קדבנ לכ שקבתה ,ןייסנה 

רותפכ לע ץוחלל ול רמאנו רצע ןועש וידיל לביק קדבנה .רוזחש תועצמאב ןדמוא ★ 

הכשמנ ותכרעהלש ןמזה ךשמל ךופה אוהשכ ,הפצרה לע ותוא חינהל ,הלעפהה 

.הריגסה רותפכ לע ץוחללו בושל זאו ,התע הז םייס התואש תינפוגה תוליעפה 

תונחתב תוליעפה תליחתמ ,ותכרעהל ףלח ןמז המכ לאשנ קדבנה .ילולימ ןדמוא * 
.המויסל דעו 

'ב רקחמ תורעשה 

הריהמה הצובקב דיקפתה עוציבב תוריהמה תרבגהל השירדה .הנושאר הרעשה 

בר רפסמ ררוג דיקפתה לש רתוי ריהמ עוציב ,ףסונב .רתוי ההובג ישוק תמר תעבוק 

ינש .תיטיאה הצובקב עוציבל האוושהב תאזו ,ןותנה ןמזה קרפב תויוליעפ לש רתוי 

רקחמה תרעשה החסונ ךכל םאתהבו ,הלטמה תובכרומ תא םיעבוק ולא םינתשמ 

היהי הריהמה הצובקב דיקפתה עוציב לש ןמזה ןדמוא ,ןוסחאה לדומ יפ לע :האבה 

יפ לע וליאו ,תיטיאה הצובקב דיקפתה עוציב ךשמ לש ןדמואה רשאמ רתוי ךורא 

רשאמ רתוי ךורא היהי תיטיאה הצובקב דיקפתה עוציב לש ןמזה ןדמוא ,בשקה לדומ 

.הריהמה הצובקב דיקפתה ךשמ לש ןדמואה 

1994 ה 'ינש ת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 100

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:47:04 UTC������������� 

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



עוציב ןמז ןדמוא לע ...הלטמה יאנת תעפשה 

,ילולימ ןדמוא רשאמ רתוי קיודמ היהי רוזחש תועצמאב ןדמואה .היינש הועשה 

ןמז תודיחיל תוסנתהה םוגרת לש ףסונ יביטינגוק דיקפת ךירצמ ילולימ ןדמואש ינפמ 

.תיביטינגוקה תכרעמה לע ףסונ סמוע רצויה דיקפת ,תוילנויצנבנוק 

יטסיטטסה חותינה 

תמועל הריהמ תינפוג תוליעפ) הלטמה יאנת תעפשה תא ןחב ינוויכ-וד תונוש חותינ 

ןמז ןיבל יביטקייבוא ןמז ןיב שרפהה)ןמזה ןדמוא רעפ לע (תיטיא תינפוג תוליעפ 

.ילולימה ןדמואה תמועל רוזחש לש ןדמואה תטישב ,(יביטקייבוס 

'ג רקחמ יאצממ 

יפל ,תוליעפה לש עוציבה ןמז ךשמ ןיבל ןדמואה ןיב רעפה לש ןקתה תויטסו םיעצוממ 

.2 'סמ חולב םיגצומ ,ןדמואה תטישו הלטמה יאנת 

:2 חול 

,תוליעפה לש עוציבה ןמז ךשמ ןיבו יביטקייבוסה ןדמואה רעפ ןיב םיעצוממה 

ןדמואה תטיש יפלו הלטמה יאנת יפל 

ילולימ  רוזחש  ןדמואה תטיש 

תוליעפ 

הריהמ 

תוליעפ 

תיטיא 

תוליעפ 

הריהמ 

תוליעפ 

תיטיא 

הלטמה יאנת 

 120.00  120.00  120.00  120.00 יביטקייבוא ןמז 

 106.13  118.33  49.40  92.67 יביטקייבוס ןמז 

 -13.87  -1.67  -70.60  -27.33 ןדמואה רעפ 

 83.32  28.14  15.58  22.89 ןקתה תייטס 

ןמזהמ רתוי רצק ןדמוא ,ונייה ,ילילש ןוויכב רעפ לע םיעיבצמ םיילילש םירפסמ :הרעה 

.יביטקייבואה 
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תמועל תיטיא תוליעפ) הלטמה יאנת לש ינוויכ-וד תונוש חותינ עצוב ולא םינותנ לע 

העפשה האצמנ .(ילולימ ןדמוא תמועל רוזחש) ןדמואה תטיש x (הריהמ תוליעפ 

לש ןמזה ןדמוא .ןדמואה תטיש לש תקהבומ העפשהו ,הלטמה יאנת לש תקהבומ 

תוליעפה לש עוציבה ןמז ןדמואל האוושהב רתוי ךורא אצמנ תיטיאה תוליעפה עוציב 

F(1,59)= ,ילולימה ןדמואהו רוזחשה ןדמוא ,ןדמואה תוטיש יתשב תאזו ,הריהמה 

 03.>5.43, P. רתוי םיקיודמו םיהובג םיכרע ולבקתה ילולימה ןדמואה תטישב ,םלוא

תעפשה האצמנ אל .F(1,59)=11.98, P<.001 ,רוזחשה תטישב רשאמ ןדמוא לש 

לש ותופקתב םיכמות ולא םיאצממ .ןדמואה תטיש ןיבל הלטמה יאנת ןיב ןילמוג 

.בשקה לדומ 

לכב יביטקייבואה ןדמואה ןיבל יביטקייבוסה ןדמואה ןיב רעפה תא גיצמ 2 'סמ רויא 
.יוסינה יאנתמ דחא 

רוזחיש ילולימ ןדמוא 

:2 רויא 

הלטמג יביטקייבואה ןשמל האוושהב יביטקייבוסה ךשמה לש ןדמואה רעפ 
הריהמ הלטמ תמועל תיטיא 
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'ב רקחמ תונקסמ 

יתשב .המצע רתיב ףאו ,בשקה לדומב הכימת םיווהמ 'ב רקחמב םיאצממה םג 

ןיבו הלטמה ישוק ןיב ךופה רשק אצמנ ,ילולימה ןדמואהו רוזחישה ,ןדמואה תוטיש 

תוריהמ ילדבהב הלטמה יאנתב ינושה אטבתה 'ב רקחמב .הלש עוציבה ןמז ןדמוא 

תא וביכרהש תומישמה רפסמב ןהו ינפוגה ץמאמב ןה םילדבה ועבק רשא ,העוציב 

לש רתוי בר רפסמ עוציבו רתוי בר ינפוג ץמאמ השרד הריהמה הלטמה .הלטמה 

ושענש םירקחמה םוחתמ אוה עודיה לכ ,ינפוגה ץמאמה לש טביהל רשאב .תומישמ 

העיפשמ םייגולויבה םינועשה תצאה יכ ,החנהה לע תססובמה ,תיגולויבה השיגה יפל 

הארנה לככש רחאמ .(Baddeley, 1966 ,לשמל הוושה) רתוי םיכורא םינדמוא לע 

רתוי ךורא ןמז ןדמוא ביני יכ היה יופצ ,םייגולויבה םינועשה תא ינפוגה ץמאמה ץיאמ 

םירקחמב אצמנ ,תומישמה יוביר לש טביהל רשאב .ץמאמ אלל תינפוג תוליעפ רשאמ 

תדידמ דיקפתל שארמ הנווכה תנתינ אל םהבש ,םייביטקפסורטר םיאנתב יכ ,םימדוק 

עיגמה םיעוריאה רפסמש לככ ,רמולכ ,ןוסחאה לדומ תרזעב ריבסהל ןתינ ,ןמזה 

יופצ ,תאז יפ לע .(Orenstein, 1969) רתוי ךוראכ ספתנ ןמזה ךשמ ,רתוי בר ןורכיזל 

ןדמוא אצמיי ,םייביטקפסורטר םיאנתב ןדמוא לע ססובמה ,יב רקחמב יכ היה 

םיטביההש ,אופא ,הארנ .תיטיאה הלטמה ןדמוא רשאמ רתוי ךורא הריהמה הלטמה 

הלטמה לש םינדמואה ,רמולכ .המוד ןוויכב םיעיפשמ ,תולטמה ןיב םילידבמה ,םינושה 

תנומת ,תאז תורמל .תיטיאה הלטמה לש םינדמואה רשאמ רתוי םיכורא ויהי הריהמה 

ןיב ךופה סחי עבוקה ,בשקה לדומל הכימת הווהמו הכופה הניה תלבקתמה םיאצממה 

.הכשמ ןדמוא ןיבו הלטמה סמוע 

םוכיסו (םירקחמה ינשב)ןויד 

תובכרומ לש העפשהה תא ןוחבל ושקיב רשא םירקחמ ינש םיגצומ הז רמאמב 

יושעה לדומה תאו ,העוציב לש יביטקייבוסה ןמזה ןדמוא לע תינפוגה הלטמה 

רקחמה .הלטמה לש תובכרומה יפואב ולדבנ םירקחמה ינש .הז ןדמוא ריבסהל 

וליאו ,ןמזה ןדמוא לע תיביטינגוקה תובכרומה תמר .לש העפשהב דקמתה ןושארה 

לעו ןמזה ןדמוא לע תינפוגה תובכרומה תמר לש העפשהב דקמתה ינשה רקחמה 
.הלטמה עוציב 

יאצממ לעו ,רשקהה־יולת לדומהו בלושמה לדומה לע וססבתה רקחמה תורעשה 

קדבנה םהבש ,םייביטקפסורפ םיאנתב ,םהיפל ,(Zakay Ä Meran, 1988) רקחמה 

היהיש אוה בשקה לדומ ,הלטמה רמגב ול שרדייש ןמזה ןדמוא לש דיקפתל עדוימ 

לדומ ,הז דיקפתל עדוימ וניא קדבנה םהבש ,םייביטקפסורטר םיאנתב וליאו ,ףקת 
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ןוויכ לע םיעיבצמ םירקחמה ינשמ םילועה םיאצממה .ףקת אצמייש אוה ןוסחאה 

יביטקייבוסה ןדמואה ןשמ ןיבל הלטמה תובכרומ ןיב רשקה ,ונייהד .ההז העפשה 

.בשקה לדומב ךמות הז רשק .ילילש יראיניל וניה 

דוביעל תינפומה בשקה תומכל תיבויח היצקנופ וניה ןמזה ןדמוא יכ ,עבוק בשקה לדומ 

בשקה תחופ ךכ ,הלטמה עוציבל בשק לש רתוי הלודג תומכ תשרדנש לככ .ןמזה ךשמ 

.יביטקייבוסה ךשמה ןדמוא רצקתמו ,ןמזה ךשמ דוביעל רתונה 

תא תררועמ ,ףקת בשקה לדומ אצמנ םיאנתה לכבו םירקחמה ינשבש הדבועה 
הנוש ןפואב עצבתמ תינפוג תוליעפ לש הלטמ עוציב לש ןמז ןדמוא םאה ,הלאשה 

ליבומ וז הלאש ןוחבל ןויסינה .תינפוג תוליעפ הב ןיאש הלטמ עוציב לש ןמז ןדמואמ 

»תורכזיה ןמז ןיבל ,תוסנתהה רוזחש לע ססובמה ,תוסנתה ןמז ןיב הנחבהל ןה 

ןיב הנחבהל ןהו ,(James, 1980)ןמזה תא וביכרהש םיעוריאב תורכזיהה לע ססובמה 

ןדמוא ןיבל ,יתשיחה ןורכיזה רגאמב תטלקנו ןמזה תשוחתל תסחייתמה ןמז תסיפת 

.(Fraisse, ךורא חווטל ןורכיזבו רצק חווטל ןורכיזב םייוריגה דוביעל סחייתמה ,ןמז 

 1984).

רגאמב תטלקנה ןמזה תשוחת וניה תוסנתה ןמז יכ הלוע תונחבהה יתש ףוריצמ 

תא םאותו ,יתורכזיהה ןמזהמ רתוי ינושאר וניה הז ךילהת .תוסנתהה ךלהמב יתשיחה 

לע ססובמה ןמז ןדמוא וניה »תורכזיה ןמז בשקה לדומ תתשומ וילעש ןמזה דבעמ 

ולאב .ןוסחאה לדומ תא ריבסמו ,רצק חווטל ןורכיזה רגאמב שחרתמה עדימה דוביע 

?עדימה דבעמ ולאבו ןמזה דבעמ לעפוי ,אופא ,םיאנת 

ןדמוא לש דיקפתה עוציבב ןמזה דבעמב שמתשהל ףידע יכ ןעוט (Zakay, 1989)יאכז 

,שיגנ וניאש וא ,רסח ןמזה דבעמב עדימה רשאכ ,םלואו .תיביטינגוקה תכרעמל ןמז 

לש ותושיגנ לע ,אופא ,דיעמ בשקה לדומב שומיש .עדימה דבעמ לא הינפה תשחרתמ 

תוליעפמ הנושב ,תינפוג תוליעפ לע תוססובמה תולטמ יכ ,ןכתיי ןמזה תודוא עדימה 

היווחה תשוחתל עייסמה יטתסניק-יתשוחת עדימ לש הטילק תורשפאמ ,תיביטינגוק 

לש ןדמואב םילבקתמה ולאמ םיפסונ םיאנתב ןמזה דבעמב עדימ רשפאמו ,ןמזה לש 

.ןאכ תגצומה העצהה תא ןוחבל ידכ םישורד םיפסונ םירקחמ .תויביטינגוק תולטמ 

עוציבב יתועמשמ ןמזה הנתשמ םהבש טרופסה יפנעב םיקסועה לש טבמה תדוקנמ 

לש יובינ רשפאלו ,םיאטרופסה תוגהנתה לע רוא ךופשל ולא םירקחמ םייושע ,דיקפתה 

םורתל היושעה תפסונ תירקחמ הלאש .יביטקייבוסה ןמזה ןדמואב הייטסה ןוויכ 

ךשמה לא יביטקייבוס ןמז ןדמוא ברקל יושעה ןומיאה גוס והמ :איה טרופסה םוחת'; 

?יביטקייבואה 
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תורוקמה תמישר 
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ןאיורד הרש 
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