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ותואירבו רבועת דוקפת לע תינפוגה תוליעפה תעפשה 

םואבננונ ןושרג ,דלפנזור דדוע 

רכזל שדקומ 
ליד ןופלח aw-p>o ו"ד 

א ו ג מ 

םיריהמ םייועש .תינרדומה הפוקתב הרבחה לש הינייפאממ קלח םה םיריהמ םייוניש 

לכב .תמכחותמה היגולונכטה תלעב תיתיישעתה הרבחב םג םישחרתמ הלאכ 

םדאה אצמנ ךכ בקע .םדאב תולתה תתחופו תכלוה ,רתוי םיחתופמ רוצייה יעצמאש 

.תמצמטצמו תכלוה תוישונאה ויתותבת תא אטבל ותלוכיו ,תינפוג העונתב תוחפ 

םידבועש ,אצמנ םלוא ,העונתב ונמזמ 70<*-60«#!-כ תולבל דעוימ יתעונת רוציכ םדאה 

ןונגס .(i960 ,ןגרטסוו)העונתב םנמזמ 1796 קר םיליעפ םידיקפו תנכוממ היישעתב 

םיחתמל רוקמ הווהמו ,העטת רסוחב ןייפאתמ השדחה תעב היישעתב םייחה 

,טוקס) ןואכידו תוניוע ,הדרח ,(1975 ,םורפ ;1964 ,דרגוב) םייבצע - םיישפנ 

,ראוצ ־ןוגכ ,םינושה ףוגה יקלחו הביציה ירירש לע סמוע ,(1972 ,הניזוב ;1970 

,יתסנאו דרנרב) םד ילכו בל תולחמ מו (1966 ,טרופאל) םיינתומו בג ,םייפתכ 

םהב םירכינו ,הדובעב תולגתסה יישק םידבוע םיאטבמ ךכמ האצותכ .(1980 

םירקמב .(1984 ,ןולנהואו ןמ'גיימ)הקיחשו םיחתמ ,רוכינ ,ןוצר תועיבש רסוח ,םומעיש 

לש תישפנהו תינפוגה םתלוכי לע תועיפשמה ,יוקל דוקפת תויעב תוררועתמ םירומח 

.(1986 ,דראפש )םידבועה 

ןואכיד תשוחתב ,תולחמל תושיגרב ,תינורכ תופייעב תנייפואמ תישפנה הקיחשה 

תואירב תויעבו תינפוג הקיחש .(1984 ,סנייפ) הדובעה יפלכ תוילילש תודמע חותיפו 

,השק יגולוכיספ ץחלמ וא תוזורבנמ םילבוסה םישנא לצא ונחבואש ,םימוטפמיס םה 

רכו הדובעה ביט וא הנוממה תכרעה לע הבישח ,הניחבב ןולשיכ ,לגר תטישפ ־ןוגכ 

הכרעהמ עבונה ,יבויח ישוגיר בצמ איה הדובעב ןוצר תועיבש .(1975 ,'חאו ןלפק) 

לש תושירדה ץבש ץלמוגה יסחיב תינתומ איהו ,(1976 ,קול)הדובעב םייבויח ץיסינמו 

השוחתב אטבתמ ,הדובע סמוע .טרפה ןמ הקוסעתה תושירד ןיבל ומצעמ טרפה 

יתוכיאו יתומכ סמוע לש םיאנתב דובעל השירדה ןמ עבונ ,הדובעב ץחל לש תיללכ 

בר תולטמ רפסמ)יתוכיא סמועו (םיוסמ גוסמ הבר הדובע)יתומכ סמוע .דחאכ 

סמוע .(1978 ,ןייפו רפוק) דבועה לש יוקל דוקפתל םירושק ,(הרצק ןמז תדיחיב 

סחייתה הזה רקחמב "תופייע" חנומה .תופייעל ליבומ יתוכיאו יתומכ התבע 
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ותואירבו דבועת דוקפת לע תינפוגח תוליעפה תעפיפח 

ךלהמב וז הלועפב הדיריב וא תמיוסמ הלועפב דימתהל ותלוכי ־יאב דבועה תשוהתל 

,יונישל םינתינה ,םישכרנ תוגהנתה יסופדב ורדגוה חז רקחמב ןושיע ילגרה .הדובעה םוי 

הבכרוה ןכ ומכ .ץחלל תוגהנתה תבוגתכ הדובעה תביבסב יוטיב ידיל אובל םילוכיהו 

יסופד :־ןמקלדכ יאנפה תועשב תינפוג תוליעפ ילגרהל הז רקחמב תפסונ תידוחיי הרדגה 

יקרפב תישונאה העונתה תורוצ לכ תא םיללוכהו ,םינשת םירזוחה ,םיעיפוא תוגהנתה 

תושרדנה ,תורחא תולועפמו הדובעמ יונפ אוהשכ ,םדאה לש ותושרל םידמועה ,ןמז 

.םויק יכרצל 

דלפניש)רתויב דומנ סיליעפ-יתלב (אבצ ירחא)םירגובמ לש ינפוגה רשוכה לארשיב 

X1976 ,בגוי)הלחמ לשב הדובעה ןמ תורדעיהה תעפות םברקב הברו ,(1981 ,רנילדבו 

הדובעב ץחלש רחאמ .הדובעב ץחל בקע תופייע תורבטצהל הבוגת איה וז תורדעיה 

תופייעל ,סמוע תשוחתל ,הדובעב ןוצר תועיבשל ,תינפוג הקיחשל ,תישפנ הקיחשל רושק 

,הלועפ לכש ירה ,תינפוג יאנפ תוליעפ ילגרהל ףאו ןושיע ילגרהל ,הדובעב תוליעילו 

הדובעה ומ תויורדעיהה תא םצמצת ,םידבועה לארומ תא קזחתשו ,ץחל תיחפתש 

תא רפשת אליממו ,דבועה לש תואירבה בצמ תאו ודוקפת תא רפשת ,הלחמ תמחמ 

.הדובעה תביבסב םייחה תוכיא 

ךשמב תינבומ תינפוג תוליעפ תינכת לש התעפשה תא ןוחבל התייה ,רקחמה תרטמ 

,תואירב תויעבו תינפוג הקיחש ,ןואכידו הדרח ,חתמ - תישפנ הקיחש :לע םישדוח הרשע 

תותעבו הדובעה pn תינפוג תוליעפל העינהו ןרוצ ,הדובעב רופישל העינה ,ןוצר תועיבש 

.תופורתה תיישעתב םידבוע ברקב ןושיע ילגרהו יאנפה 

רקחמה וושיש 

רקחמה ךלהמ 

522 וב ופתתשהו ,םילשוריבו אבס-רפכב "עבט" ילעפמב 1984/5 תנשב עצוב רקחמה 

תוצובק 4 ללכ םגדמה .הנש 40 היה ליגה עצוממ .םירבג 255-ו םישנ םהמ 267 .םידבוע 

•(12496)םיאמטו (12896)םידיקפ ,(21596)םיאמדקא ,(51196)םילעופ :תותש הקוסעת 

הפתתשה יוסינה תצובק .תוצובק יתשל ,יארקא ןפואב ,םידבועה וקלוח לעפמ לכב 

יקחשמב הלעפוהו ,בל תמושתל התכז תרוקיבה תצובק וליאו ,תינפוג תוליעפ תימתב 

תא לטבל הדעונ תרוקיבה תצובק הלביקש ,בלח תמושת .(ןיטולחל חיינ בצמב)הרבח 
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םואבננט ן*'דנ ,ולמזר דדוע 

תימת םושיי םע יוסינה תצובק הלביקש ,בלה תמושת לשב "Halo" םדוג לש ותעפשה 

ועצובש ,הצירו חוכ ,תושימג יליגרת הללכ תינפוגה תוליעפה .הדובעב תינפוגה תוליעפה 

הדובע ןוירפב ןייפואמ ותויה לשב רחבנ הז ןמז .םירהצה תחורא ינפל תוקד 15 ךשמב 

תחורא ךלהמב תואצרה לש הרדס ולביק םילעפמה ינשב םידבועה .הבורמ תופייעו ךומנ 

הרבסהל םידבועה ללכ תא ףושחלו הדובע ןמזב ךוסחל ידכ תאזו ,(תוקד 20)רקובה 
.תיכוניחה 

תא .םמצע םידבועה ךותמ תינפוג תוליעפ יכירדמ תרשכהב איה תימתה לש הדוחיי 

םתלוכי יפ לע ,םידבועה דעו םע ףותישב הלהנהה העבק םיכירדמה םידבועה לש םתריחב 

יפ לע םידבועה תא וליעפה םיכירדמה .תישיא המגוד םהל שמשלו םירחאה תא גיהנהל 

,לעפמב םיכירדמל תומלתשה הכרענ עובשל תחא .שארמ םרובע הנכוהש ,תדחוימ תימת 

םילעפמה ינשמ םיכירדמה וזכור םישדוח המכל תחא .הכרדהה תואיגש ונקות הכלהמבו 

םידבועה לכ .תויוליעפו תואצרה הללכ תומלתשהה .סייגניו ןוכמב תיזכרמ תומלתשהל 

ילגרהב יוניש ,םד ילכו בל תולחמ תעינמ :ןומ ,םיתש תואירב יאשומ תואצרה ועמש 

.דועו הנמנ הביציו העונת ,הנוזת ילגרהב יוניש ,ןושיע 

םדידמ ילפו םינתשמ 

ליכה ןולאשה .רקחמה ינתשמ תא דומאל הרטמב חתופ היישעתב םידבוע דוקפת ןולאש 

ןחבאל דעונ הז חותינ .Oblique תייצטור תטישב םימרוג חותינל אשונ ויהש ,םיטירפ 86 

ידכ .םימרוג 19 לע עיבצה חותינה .קדבנש םלוע סיסבב םידמועה ,םימרוגה תא 

היגולוכיספה ימוחתב םיחמומ השימח ושקבתנ םימרוגה רפסמ תא םצמצל 

ךילהת .(ימות ףוקית)םימוד ןכות תומלוע םיליכמה ,םימרוגה תא דחאל היגולויצוסהו 

:םימרוג העבראב תואצותה וגצוי הז רמאמב .השישל םימרוגה רפסמ תא םצמצ הז 

(םיטירפ 27)ןואכידו הדרח ,חתמ - תישפנ הקיחש .א 

(םיטירפ 14)תואירב תויעבו תינפוג הקיחש ב 

(םיטירפ 28)הדובעב רופישל העינהו ןוצר תועיבש ג 

.(םיטירפ 9)תינפוג תוליעפל תונוכת ךרוצ .ד 

האצותהש לככ .םעפ ףא - "6" דע ןמזח לכ - "1"־מ םיגוריד השיש ליכה טירפ לכ 

לע עיבצה Alpah תטישב תימינפ תוביקע חותינ .רתוי הכומנ סרוגה תומיצע ,רתוי ההובג 

.המאתהב ,0.78,0.78,0.79,0.87 לש תימינפ תונמיהמ 
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ותואירבו דבועת דוקפת לע תינפומו תוליעפח תעפיפח 

.ומויסבו רקחמה תליחתב וכרעוה תינכתב םייתוגהנתההו סייגולוכיספה םיביכרמה 

תועצמאב םינתשמה לכב (תינפוג דגנכ תיתרבח)תוצובקה וושוה רקחמה תליחתב 

תויפצתל תותש חותינ השענ יוסינה םותב .(OneWay anova) יתויכ־דח תותש ןחבמ 

.ומויסבו רקחמה תליחתב םידבועה ברקב ןושיעה רועיש קדבנ p ומכ .תורזוח 

»ואצות 

'ףואכדו הדרח ,חתמ- תישפנ הקיחש" הנתשמב תרזוח תויפצתל תונושה חותינ 

:(ירחא-ינפל)הפוקת !םיקהבומ תונוש תורוקמ רפסמ לע עיבצה 

 [0001. >F(1,230)=34.3:p]. הפוקת םע (תיתרבח־תינפוג)הצובק לש היצקארטעאו!

 [0.4.^F(1,230)=4.10;P]. ואצמנ אל םיפסונ םייולת יתלב עקר ינתשמו ליג ,ןיט

.1 רויאב תוגצומ תואצותה .הפוקתה םע תקהבומ היצקארטניאב 

a תינפוג תוליעפ 
© תיתרבח תוליעפ 

ה 1— 

ינפל םישדוח 7 => ירחא 

תישפנ הקיחש 

הדרח ,חתמ 

ןואכידו 

 120

 115

 110

 105

 100

 95

ךשמג ,ותליממ «טולל יו0ינת 01תג ןואלייו הייח ,חתמ-תיושפנ הקימש »1 וויא 

(תיתוגה תמוצל תיגפוג)תוליממ תצוגק יפל םישתה 7 
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םואבמט ןושרג ,דלעזור דדוע 

ןואכידו הדרח ,חתמ-תישפנ הקיחש תומצעתה לע םיעיבצמ םיקהבומה תותשה ימרוג 

הצובק ןילמוגה יסחי םלוא ,(9*)ותליחת תמועל רקחמה םותב תוצובקה יתש ברקב 

הברה עצוממב וקחשנ תיתרבחה תוליעפה תצובק ידבועש ,p לע םיעיבצמ חפוקת םע 

האצמנ תינפוגה תוליעפה .(6.5*)תינפוגה תוליעפל ופשחנש ,םידבועה ןמ (12.5*)רתוי 

הדובעה תנש ךלהמב תיתרבחה תוליעפל האוושהב תישפנ הקיחש תנתממכ 

תינפוג הקיחש" - ינשה הנתשמה .הקופתה תרבגהל תושירד ויה הבש ,תיביסנטעאה 

ואצמנ הז הנתשמב םג .ההז תיטסיטאטס הטישב אוה ףא ןחבנ ־ "תואירב תויעבו 

־הפוקתל תוקהבומ תועפשה 

 [000.>F(1,426)=28.4; p], הפוקת םע הצובק לש היצקארטניאלו:

 [001.>F(1,426)=14: p]. 2 רויאב תוגצומ ולא תועפשה.

A A תינפוג תוליעפ 
• ־• תיתרבח תוליעפ 

 A— —— —

 A

 1 1

יגפל < םישדוח 7 > ירחא 

7 ךשמב ,ותליחת תמוצל ♦וסיגמ םותב תואירב תויצבו תינפוג חקיתש :2 וויא 

תוליצפה תצובק יפל ,םיש תח 

רתוי רקחמה םותב תוצובקה יתש ידבועב ורכינ תואירב תויעבו תינפוג הקיחש 

תצובקמ םידבועה ברקב רתוי הלודג התייה תעצוממה הדיריה םלוא ,(7.09«ותליחתבמ 

.ai.6%)תינפוגה תוליעפה תצובקמ םידבועל האוושהב ,(25.09(1)תיתרבחה תוליעפה 

וקחשנ ,רקחמה תנש ךלהמב רוצייהו הדובעה בצק תמצעהל השירדה תורמל יכ ,הארנ 

.תיתרבחה תוליעפה תצובקב םידבועה ןמ תוחפ תינפוגה תוליעפה תצובקב םידבועה 
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ומואירבו *rawn דוק8ת לע תימוגח תוליע3ח 1וע*מו 

ועיבצה "הדובעב רופישל העינהו ןוצר תועיבש" הנתשמב תורזוח תודידמל תותשה חותינ 

היצקארטעאו ,[F(1,228)=43.4; p^.000] :חפוקת :הלאה םיקהבומה תונוש תורוקמ לע 

J רויאב םיגצומ ולא תותש ימרוג .[F(1,228)=7.5; p<.007] חפוקת םע הצובק לש 

■ -a תינפוג תוליעפ 
o o תיתרבח תוליעפ 

־ר r־ 

ינפל םישדוח 7 > ירחא 

ןוצר תועיבש 
היצאביטומו 

 - 110

105 ־ 

100 ־ 

 - 95

90 ־ 

85 ־ 

 -80

ךשמג ,ותליהת תמוצל יופיגה םותג הדוצצג רופישל הניימדו ןוצר תוציצש ?3 רויא 

תוליצפה הצוצק יפל ,יופימו יש דוה ך 

םותב הדובעב רופישל העינההו ןוצרה תועיבש תמרב הדירי הלח תוצובקה יתש ברקב 

ברקב רתוי הברה הלודג התייה תעצוממה הדיריה ךא (9.3*)ותליחת תמועל יוסינה 

תוליעפה תצובקמ םידבועל האוושהב (12.8*)תיתרבחה תוליעפה תצובקמ םידבועה 

.(5.4*)תינפוגה 

."תינפוג תוליעפל תותכת ךרוצ" הנתשמה סג חתונ ,םימדוקה םינתשמה תשולשל המודב 

הצובק לש היצקארטניאלו ,[F(1,386)=36.9; p<.000] ־הפוקתל ויה תוקהבומ תועפשה 

.4 רויאב תוגצומ תואצותה .[F(1,386)=27.3; p^.000] :הפוקת םע 

 47

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:21:53 UTC������������� 

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



םואנננט ןוימ» ,דלפנזור דדוע 

o 0 תינפוג תוליעפ 
■ a תיתרבח תוליעפ 

 .JO

 o-~

r ו 

ינפל < םישדוח 7 > ירחא 

7 ךשמב ,ותליחת תמועל יוסינה םותב תינפוג תוליעפל תותננו ןרוצ ינדמוא :4 וויא 

תוליעפה תצובק יפל ,מישדוח 

יתש ברקב תינפוג תוליעפב קוסעל רתוי הבר תונוכנ האצמנ רקחמה תפוקת םותב 

םידבועה ברקב לח רתויב לודגה יטישה םלוא ,5*־ב התליחת תמועל ,וידחי תוצובקה 

.(0.2*)תיתרבחה הצובקהמ םידבועל האוושהב (9.7*)תינפוגה תוליעפה תצובקמ 

ןושיעב ודימתהש ,םידבועה ברקב הדדמנ םויל דבועל עצוממב תוירגיסה רפסמ תכירצ 

.5 רויאב תוגצומ ולא תואצות .וירחאו יוסינה ינפל 
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 nysw דוקבת ל* תינבווח תוליעפח myn ותואירבו

ופ0ט ן™"* 
תוירגיס ■ ־* תינפוג תוליעפ 
עצוממב . o 0 תיתרבח תוליעפ 

 17 J םויל

—ן 1 

יגפל 4 םישדוח 7 > ירחא 

16 ־ 

 - 15

 •14

 • 13

 ■ 12

ךשמב ,ותליתת תמוצל יוסימו םותב םויל yma תוירגיס רפסמ :5 רויא 

תוליצפה תצובק יפל ,םישרמו 1 

תינפוגה הצובקה ןמ םינשעמה ברקב םיקהבומ םילדבה ואצמנ רקחמה תליחתב 

םיעיבצמ םינדמואה .[F(1,132)=4.42; p*.03] תיתרבחה הצובקהמ םינשעמל האוושהב 

רתוי הובג היח תינפוגה הצובקה ןמ םידבועה לש םויל תוירגיסה רפסמ עצוממש ,p לע 

ויה אל רקחמה םותב םלוא ,(13.2) תיתרבחה הצובקה ןמ םידבועה תמועל (14.8) 

התחפ םויל תוירגיסה תבירצ עצוממ .[F(1,132)=־p ;52<.47] םיקהבומ ולא םילדבה 

ךא ,ותליחת תמועל רקחמה םותב (12.9-ל 15.1־מ)םינשעמה םידבועה תצובק ברקב 

האוושהב ,ao.2%)תינפוגה הצובקה p םינשעמה םידבועה ברקב לח יתועמשמה יונישה 

וו היצקארטניא .(T.5%) תיתרבחה הצובקה p םינשעמה ברקב לחש ,יונישל 

תורזוח תויפצתל תונוש חותינב תקהבומ האצמנ (הפוקת םע הצובק) 

 .[F(l,97)=8.2; P<.05]
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םואנננמ ן*'רנ ,דלע"ר דדוע 

ןויד 

ןואכידו הדרח ,חתמ ־ תישפנה הקיחשה תמרב הילע הלח יכ ,הלוע רקחמה יאצמממ 

יתומכ הדובע סמוע תאלעהב ועיפאתה יוסינה ישדוח .ותליחת תמועל רקחמה םותב 

(ילוי־ינוי)רקחמה תפוקת ףוסב דחוימב רבגומ רוצייל תושירדה בקע תאזו ,יתוכיאו 

יפכ ,הדובע סמועב הילע לש תיללכה המגמה .(רבוטקוא-רבמטפס)ותליחת תמועל 

יפל םייפכ ידבוע לש תוליעי ידדמב האטבתה םילעפמה ינשב רוצייה תסדנה ידיב החוודש 

ושרדנ יוסינה ישדוח תליחתב .םירצומ יווק לש סמוע ידדמ יפלו דבועל הקופת תעש 

םידבועה וחוויד pל ,הפוקתה םותל האוושהב רוצייב רתוי ןטק ץמאמ עיקשהל םידבועה 

הפוקתל האוושהב ןואכידו הדרח ,חתמ ־ תישפנ הקיחש לש הרבגה לע וז הפוקתב 

תוליעפה יכ ,אצמנ ,םידבועה לש תישפנה הקיחשה תמרב הילעה ףא לע ,תאז םע .תמדוק 

תרבגהל השירדה בקע .תיתרבחה תוליעפה תמועל הקיחשה תשגרה תא הנתימ תינפוגה 

רתוי בר ןמז דובעל םידבועה ושרדנ הדובעה בצקב הילעהו הדובעב תוחכונה תועש 

הדובעב העונת רסוח יכ ,וחוויד םירקוח רפסמ .םילבגומ העטת יחווטבו םיחיינ םיבצמב 

הילע הלחש לככ ,םירבוגה סייבצע-סיישפנ םיחתמל םיירקיעה תורוקמה ןמ דחא הווהמ 

וקדבש ,םירקחמה תיברמ .(1975 ,סורפ ;1972 ,הניזוב) תויתקוסעתה תושירדה תמרב 

לע וחוויד ,ןואכידו הדרח ,חתמ לש תושוחת לע תינפוגה תוליעפה לש התעפשה תא 

.(1982 ,טייר ;1980 ,סקוקו דראפש)תינפוגה תוליעפל וסחויש ,םייבויח םייותש 

ןמ תושירדהו םיצחלה םירבוג הבש הביבסב יכ ,רוריבב םיעיבצמ רקחמה יאצממ 

לע 'ףגת"ש ,הדובעה ןמזב תינפוג תוליעפ תינכת םשייל דרט»סייק ,היישעתב םידבועה 

םידבועה .תישפנ הקיחשל םימרוגה ,םיילילש םימוטפמיס תוחתפתה ינפמ םידבועה 

הקיחש לש רתוי ההובג המר לע וחוויד תיתרבחהו תינפוגה ,תוליעפה תוצובק יתשמ 

תדובע בצק תרבגה בקע יכ ,הארנ .ותליחת תמועל רקחמה םותב תואירב תויעבו תינפוג 

ולעו ,רתוי הבר תינפוג הקיחשב םידבועה ושח ,יביטקייבואה סמועה תאלעהו רוציה 

ץחל ימרוגל םידבועה תובוגת לע חווד םירקחמ רפסמב .תואירב תויעב לש ןתוחיכש 

לש ךילהתב וא "הבוגת תמאתה" לש תוגהנתה יסופדב ואטבתהש ,יתקוסעת 

תשוחתב םייונישל ומרג הדובע ץחלבו סמועב םייוניש יכ ,אצמנ ."תולגתסהו תודדומתה" 

תועצמאב יכ אוה דכל רבסהה .יללכה תואירבה בצמ תשגרהבו תינפוגו תישפנ תודרטומ 

השדחה תיתביבסה תואיצמל לגתסהל דבועה הסנמ םיישפנהו םיינפוגה םייטישה 

הקיחש לש ךילהת לע םידיעמה ,םימוטפמיסה לש םתעפוה תליחתל .הדובעה םוקמב 

הארתה תניחבב םהש ןוויכ ,הבר תובישח ,תואירב תויעבו תינפוג הקיחש ומכ ,תישפנ 
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ותואירבו דבועת דוקפת לע תינפוגה תוליעפה תעפיפח 

תודדומתה לש ךילהת תארקל ךרעיהל וילע יכו ,םיינפוגו םיישפנ םייוניש וב ולח מ ,דבועל 

,'חאו ןלפק :1980 ,ומילק)שדחה בצמל לגתסהל ול עייסיש ,("החירב" םג pw וא) 

לוחת םיליגר הדובע יאנתב יכ ,תופצל היה ןתינ םירקחמה יאצממ לע ססבתהב .(1975 

,תינפוג םיליעפה םידבועה ברקב תואירב תויעבבו תינפוגה הקיחשה תמרב הדירי 

תפוקת ,רומאכ .ותליחת תמועל רקחמה םותב ,תיתרבח םיליעפה םידבועל האוושהב 

ןמז ןכ ומכ .הפוקתה םותב דחוימב הדובעה בצקו סמוע תרבגהב הנייפאתה רקחמה 

םע .(400<א> דע 100*)םירחאה םירקחמה תמועל רצק היה ,קיסעמה הצקהש ,תוליעפה 

אלש ,תואירב תויעבו תינפוג הקיחש הנתמ תינפוגה תוליעפה יכ ,הז רקחמב אצמנ ,תאז 

עייסמה ,ןגמ םרוגכ השמיש תינפוגה תוליעפה .בל תמושת םע תיתרבחה תוליעפה ומכ 

תואירב תויעבלו תינפוג הקיחשל םימרוגה ,הדובעב ץחל יבצמ םע דדומתהל דבועל 

.םהילא לגתסהלו 

תעצוממ הדירי לע ,םידבועה וחוויד רקחמה תפוקתב תיתרבחהו תינפוגה תוליעפה תורמל 

עצוממ רועישב םדאה חוכ םוצמיצ יכ ,הארנ .הדובעב רופישל העינההו ןוצרה תועיבשב 

םיאתמ וא םלוה יוציפ ןתמ אלל ,הדובעב יביטקייבוא רתי סמוע לש הפוקתב 7.5<#> לש 

םירקוח רפסמ ידיב רדגוה הז בצמ .רקחמה יאצממב יוטיב ידיל אב ,ץמאמה תדימל 

,תויגשיה)םיימינפ םימרוגבו (יוכו שונא יסחי ,רכש)םייתציח העינה ימרוגב העיגפכ 

הלח ,ולאה העינהה ימרוגב העיגפב םישח םידבועה רשאכ .(יוכו המישמה עוציבב החלצה 

בצמ יכ ,חינהל ריבס (1976 ,קול ;1966 ,גרבצרה)הדובעב ןוצרה תועיבשב הדירי םלצא 

ןוצרה תועיבשב תיללכה הדיריה רשאכ ,רקחמה תפוקתב םידבועה ברקב לח המוד 

,תאז םע ךא ,םיימינפהו םיינוציחה םיאנתה יולימ־יאמ העבנ הדובעב רופישל העינההו 

תועיבש ימרוגל ןתממ םרוג התייה ,תיתרבחה תוליעפה ומכ אלש ,תינפוגה תוליעפה 

,העיגהבו ןוצרה תועיבשב תיתגרדה הילעל םרגל התורשפאב היה אל טלחהב ךא ,ןוצרה 

. (1981 ,'חאו ־תאפש ;1981 ,'חאו סקוק) םירחא םירקחמב חוודש יפכ 

תא םידבועה ברקב הריבגה תינפוגה תוברעתהה יכ ,רוריבב ,ועיבצה רקחמה תואצות 

תוליעפה תינכת .תיתרבחה תוברעתהה ןמ רתוי הברה תינפוג תוליעפל תותכנהו ךרוצה 

קוסיעב תובישחל רשאב תועדומה תמר תא תולעהל החילצה הז רקחמב תינפוגה 

תינפוגה תוליעפה יכ ,םידבועה ושח ,דכל ףסונ .הדובעבו יאנפה תועשב תינפוג תוליעפב 

התייה דכלו ,תואירב תויעבו תינפוג הקיחש ,תישפנ הקיחש לש השוחתמ םהילע הלקה 

תאז םיריבסמ םירחא רקחמ יאצממ .תינפוג תוליעפב קוסיעל הפיאשה תמר לע העפשה 

 51

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:21:53 UTC������������� 

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



םואבעט ןומ רג ,דלעוור דדוע 

תויעב רותפל ,ןואכידמו חתממ ררחתשהלו םיצחל ןתמל םידבועה לש ךרוצבו ןוצרב 

תוחדל ,טרופסו העונת לע ססבתמה יתרבח רשק רוציל םידבועה לע לקהל ,תואירב 

.(1986 ,דראפש :1983 ,ןלא) תוליעיה תשגרה תאו דוקפתה תלוכי תא רפשלו תופייע 

דבועל ,הארנכ ,ונמיז הדובעה ןטוב תינכתה תרגסמב תוינפוגה תויוליעפב תוסנתהה 

,ןכתיי .המיאתמ תינפוג־תישפנ רוריע תמר לע הרימשל ומרתש ,םייתביבס םייוריג 

לש םייתרבחו ,םייגולוכיספ ,םייגולויסיפ םיכרצ (םקלחב תוחפל)וקפיס ולא סייוריגש 

תלבקב הוולמ התייה תינפוגה תוליעפה תינכתב דבועה לש ותופתתשהש ,הארנ .דבועה 

ול תקפסמה ,הביבסב דבועה לעפ ,p בקע .םיינוציח ןחו םיימינפ ןה ,םייבויח םיקוזיח 

דבועה תא התווילש ,האנהה תשוחת .לגרוחשמ רתוי םימיענ םיינוציחו םיימינפ םייוריג 

הקזיחש ,ףא prw ,תונמוימהו תלוכיה רופישב ,הארמ ,הרושק התייה ,תינפוגה תוליעפב 

הכימת תינפוג תוליעפ תרגסמב וז תיבויח תוסנתהל .ימצעה ןוחטיבהו יומידה תא סג 

היצאביטומהו תועדומה תמר תאלעה ןיבש רשקה תא הריבסמה ,תורפסב הבחר 

.(1984 ,ןטרגנייו ;1983 ,רוא-לג ;1982 ,טלרוקו ןוסניקיד)תינפוג תוליעפב תופתתשהל 

רתוי בר רפסמ לש ןושיע לע תינפוגה תוליעפה תצובקמ םידבועה וחוויד יוסינה תליחתב 

דרי יוסינה םותב .תיתרבחה הצובקה ןמ םידבועה תמועל ,םויל עצוממב תוירגיס לש 

.דבלב תינפוגה תוליעפה תצובקמ םידבועה ברקב םויל עצוממב תוירגיסה רפסמ 

תינפוגה תוליעפה בקע יכ ,הארנ .יוניש לכ היה אל טעמכ תיתרבחה תוליעפה תצובקב 

ןצמח תקפסה לש ליעי ךילהתל יעבט ןפואב םידבועה וקקזנ ,יאנפה תעבו הדובעה ןמזב 

תצומחת-דח לש הובג זוכיר לממ תוירגיסה ןושיעש ןממ .ןמחפה תצומחת-וד קוליס לשו 

ףוגה השקתמ ינש דצמו תומקרל ןצמחה לש הליעי הלבוה ןשעמה ןמ תענמנ ,ןמחפה 

םיקוקז ויה ,תינפוג תוליעפב וקסעש ,םידבועהש ,עתיי .ןמחפה תצומחת-ודמ רטפיהל 

תיתרבח תוליעפב וקסעש ,םידבועה תמועל רתוי הלודג ןצמח תומכל וז תוליעפ תעב 

תוליעפה תצובקמ םידבועה לש םתבוגת ןכל ,יוסינה תליחת ינפל םבצמל האוושהבו 

םירבסהו םיאצממ .יעבט ךילהת אוה םויל עצוממה תוירגיסה רפסמ םוצמצב תינפוגה 

.(1983 ,דראפש ;1979 ,רוא-רב ;1977 ,'חאו דמ) םירקוח רפסמ םיעיצמ םימוד 

61 כ * ס 

םיפתתשמ ובש ,רבוג הדובע סמוע לש םיאנתב ,לארשיב וגוסמ ןושאר רקחמב 

חוכו בלה תמושת הנתשמ לש לורטינבגא ,לעפמב םידבועה לכ הנושארל םידימתמו 
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יתואירבו דבועת דוקפת לע תינפומ תוליעפה תעפו'ח 

תינפוג תוליעפ יכ ,אצמנ ,(לעפמב םהיתימע ידי לע םידבועה תלעפה) ומוימ יעוצקמ 

ינפמ העגמו תואירב תויעבו תינפוג הקיחש תנתממ ,תישפנה הקיחשה ןותימל תמרות 

p ומב .הדובעל היצאביטומו ןוצר תועיבש רסוחב יוטיב ידיל תואבה ,תוילילש תושוחת 

םידבועה לש תותבנה תאו ךרוצה תא ריבגהל הדובעה ןמזב תינפוגה תוליעפה העייס 

הבירצה תא המצמצ pו הדובעה ןמזבו יאנפה תועשב תותש תוינפוג תויוליעפב לועפל 

היישעת ידבוע לש םתפישח בקע ולח ולא םייוניש .םויל עצוממב תוירגיסה רפסמ לש 

תינבתה תלעפהב םידבועה ףותיש .הדובעה םוי עצמאב תינפוג תוליעפ לש תוקד 15־ל 

היישעתה ישאר תא ועינה ולא םיאצממ .בחרה םלועב הב דע םשוי אלו ידוחיי אוה 

.וססבלו םיפסונ םילעפמב הלא ןיעמ תוינבת ביחרהל לארשיב 
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םואבננס ן*'ונ ,דל'טיוו דדוע 

!ומוקמ תומישר 

םיטביהה חותינ־ינפוג ץמאמ עצבל תלוכיהו תוירגיס ןושיע" .(1979) 'ע,רוא-רב 

ל.ה.צ .תואירבו ינפוג רשופ אשונב ינויע ץבוק ךותב ."םייגולויסיפה 

.198-193 ,ינפוג ןומיא 

.(ךרוע)ףסוי־ןב .י ךותב ."תומיבס לש סקלפמוקב ףוגה תומד" .(ג"משת) 'י ,רוא-לג 

.63-56 ־2 .סייגתו ןוכמב ינפוג ךותחל הללכמה ןותנש .דיגא 

ןוכמ :הינתנ .תינפוגה תוליעפהו טרופסה לש היגולוכיספה .(1984) 'ג,ןטרגתיו 
.סייגתו 

לת .'ב בלש יאצממ רקס :הישעתב הדובעהמ תורדעה ימרוג .(1976) 'צ ,בגוי 

.הדובעה ןוירפל ןוכמה :ביבא 

:ביבא-לת .המע תודדומתה יכרדו התוהמ :תישפנ הקיהש .0984) א"מ ,סתיפ 

.רבוקיר'צ 

:ןג-תמר .היגולונכטה לש היצאזינמוהה תארקל ,הוקתה תכפהמ .(1975) 'א ,םורפ 

.הדסמ 

.סייגתו ןוכמ :הינתנ .ינפוגה ץמאמה .(1981) 'ש ,רתלרבו 'י ,דלפתיש 

 Allen, R.J. (1983). Human Stress, Ots Maire and Control.
 Minneapolis: Burgess Publishing.

 Bernard, R., Sl Anthony, D. (1980). Effect of health maintenance programs in
 Los Angeles firefighters". Journal of Occupational
 Medicine. 22: 667-669.

 Bugard, P. (1964). L'usure par I'exisence, Bruit, Rythme de Vie,
 Automation, Ergonomie. Paris: Masson.
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ותואירבו דבועת דוקפת לע תיגפוגח תוליעפה תעפיעח 

 Buzina,R. (1972). Nutrition status, working capacity and absenteeism in
 industrial workers". In: 1st International Symposium on
 Alimentation et Tsaxail. Paris: Masson.

 Caplan, R.D., Cobb, S., French, J.R.P., Hlarrison R., 8c Pinneaus, S. R.
 (1975). Job Demands and Worker Health: Main effects
 and Occupational Differences. Washington, D. C.: U. S.
 Deparment of Health Education and Welfare.

 Cooper, C. L., 8c Payne, R. (1978). Stress at Work. New York: Wiley 8c
 Sons.

 Cox, M., Shephard, R. J., 8c Corey, P. (1981). "Influence of an employee
 fitness programme upon fitness, productivity and absenteeism".
 Ergonomics. 24(10): 795-806.

 Dickinson, J., 8c. Corlett, J. (1982). "The problem of the non-participant in
 sport". In: E. Geron. (Ed.) Introduction to Sport
 Psychology. Netania: Wingate Press.

 Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World
 Publishing Co.

 Kalimo,R. (1980). "Stress in work: conceptual analysis and study on prison
 personnel". Scandinavian Journal of Work, Environment
 8c Health. 6(3): 1-112.

 Laporte, W. (1966). "The influence of gymnastic pause upon recovery
 following post-office work". Ergonomics. 9(6): 501-506.

 Locke, E. A. (1976). "The nature and causes of job satisfaction". In: M. D.
 Dunnette.(Ed.) .Handbook of Industrial and
 Organizational Psychology, 1297-1350. Chicago: Rand
 McNally Publishing Co.

 Meijman,I., 8c O'Hanlon, J. F. (1984). "Workload: An introduction to
 psychological theories and measurement methods". In: P. T. D.
 Drenth, et al. (Eds.). Handbook of Work and
 Organizational, Psychology. New York: John Wiley 8c
 Sons.
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םואבנגט ןויו'רג ,דלעזמ דדוע 

 Rode, A., Ross, R Sc Shephard, R. J. (1977). Smoking withdrawal
 program. A. M. A. Archs. Env. Hlth. 24: 27-36.

 Scott, P. (1970). "Sport and aggression". In: S. Kenyon. (Ed.).
 Contemporary Psychology of Sport. Chicago: Athletic
 Institute.

 Shephard, R. J., Morgan P., Finncance, R., Sc Schimmelfing, L. (1980).
 Factors influencing recruitment to an occupational fitness program.

 Journal of Occupational Medicine. 22: 389-398.

 Shephard, R. J., Sc Cox, M. (1980). Some characteristics of participants, in an
 industrial fitness program. Canadian Journal of Applied Sport
 Sciences. 5: 69-76.

 Shephard, R. J., Cox, M., Corey, P. (1981). "Fitness program participation:
 Its effect on worker performance". Journal of Occupational
 Medicine, 23(5): 359-367.

 Shephard, R. J. (1983). "The workload of the postal carrier". Journal of
 Human Ergology. 11: 151-164.

 Shephard, R. J. (1986). Fitness and Health in Industry. School of
 Physical and Health Education, University of Toronto, Ontario,
 Canada.

 Westergren, E. (1960). "Homo Saedens". L'homme Sain, 5.

 Wright, C. C. (1982). "Cost containment through health promotion
 programs". Journal of Occupational Medicine, 24: 965-968.
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