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םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 
ל"הצל הנכהל םיסרוקב 

ץיטשטור הירא ,גיגד תימלוש 

תודיחיב תרשל םישקבמה רעונה ינב ןיב תורחתה תרבוג תונורחאה םינשב 

םירישכמה ,ל"הצל הנכהה יסרוקל שוקיב הרצי וז תורחת .ל"הצב תורחבומ 

הכורכ הנכהה יסרוקב תופתתשהה .סויגה ינפלש םישוביגהו ןוימה תארקל 

.ןוכיתב תורגבה תוניחב לש תוביוחמל ףסונב ,תיתועמשמ תישיא תוביוחמב 

יסרוקב ףתתשהל םירחובה רעונה ינב תא דחיימ המ קודבל התייה הרטמה 

221 ופתתשה רקחמב .תוישיאה תונוכתו יפגומדה עקרה תניחבמ ,הנכהה 

םידימלת 154-ו (יוסינה תצובק) הנכהה יסרוקב ףתתשהל ורחבש םידימלת 

אל .(תרוקיבה תצובק) הלא םיסרוקב ףתתשהל אלש ורחבש ,תותיכ ןתואמ 

,םירוהה אצומ ןוגכ) םהלש יפרגומדה עקרב תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ 

.(ס"היב גוס ,םתלכשה 

ףתתשהל תונוכנבו תורחבומ תודיחיב תרשל הפיאשב הטלב יוסינה תצובק 

ודגנתה יוסינה תצובקמ םינבה ירוהש אצמנ ןכ .ינפוגה רשוכה רופישל תוליעפב 

ואצמנ .תרוקיבה תצובק ירוהמ ,תורחבומ תודיחיל םהינב תובדנתהל תוחפ 

,יוסינה תצובקמ םירגבתמה .תוישיאה ינייפאמב תוצובקה ןיב םילדבה 
ימצע יומיד ,ההובג תימצע הטילש ילעב ואצמנ ,תרוקיבה תצובקל האוושהב 

יאצממ .(extravert) תנצהומו הביצי תוישיא ,יבויח ףוג יומיד ,יבויח יללכ 

לשו םיאטרופס לש תוישיאה ינייפאמ לע תורפסב עודיל םימיאתמ רקחמה 
.םיליעפ םישנא 

רקחמה תייעב 

בדנתהל ל"הצל םיסייגתמה רעונה ינב ןיב תורחתה תרבוגו תכלוה תונורחאה םינשב 

םיסרוקל שוקיב רצונ ךכ בקע .תורחבנ תודיחיב דחוימב ,תויברק תודיחיב תורישל 

.ל"הצ ;יאבצ-סדק ןומיא ;םירגבתמ !תוישיא :סימאת 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 77

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 07:11:49 UTC������������� 

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



ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

ןוימל םידעוימה ,סישוביגלו רשוכה ינחבמל ,סויגל םידמעומה תא םירישכמה 

םיצורה רעונ ינב םיפתתשמ םיסרוקב .הלא תודיחיב תרשל םיבדנתמה םידמעומה 

תודיחיל לבקתהל םהייוכיס תא לידגהל הרטמב ינפוג רשוכ לש ההובג המר גישהל 

ינב לש תיתועמשמ תישיא תוביוחמב הכורכ םיסרוקל תופרטצהה .ל''הצב תיליע 

םיבלשב דוחייב)תורגבה תוניחבל ןנוכתהלו דומלל םהלש תוביוחמל ףסונב תאזו ,רעונה 

ינב תא דחיימ המ :הלאשה תלאשנ ןאכמ .(ןוכיתה ס"היבב םידומילה לש םינורחאה 

דשוכה חותיפל תינפוג תוליעפב קוסעל ,וללה םיסרוקב ףתתשהל םירחובה ,רעונה 

םתוא לידבמ המ ?תיברק הדיחיל בדנתהלו תיבטימה םתמר לע רומשל ,ינפוגה 

תורישה תארקל הנכהל םיסרוקב ףתתשהל אל םירחובש ,םתתיכ ינב ,םהירבחמ 

הרושק סויגה תארקל הנכהב ףתתשהל םירחובה לש היצביטומהש ןכתיי םאה זל"הצב 

/ו תויסיפ תונוכתב אקווד ואלו ,תומיוסמ תוישיא תונוכתב וא/ו םינוש עקר ימרוגב 

םייפרגומד)עקר ימרוג תקידב ידי לע הלא תולאש ןחבי הזה רקחמה ?ינפוג רשוכב וא 

ףתתשהל םנוצרמ םירחובה ,םירגבתמה תא םינייפאמה תוישיא תונוכתו (םייתרבחו 

.ל"הצל הנכהל םיסרוקב 

ל''הצל םסויג ינפל רעונה־ינב 

ליג לש ומוציעב .םיסייגתמה ייחב תערכמ הנפמ תדוקנ הווהמ ל"הצל סויגה 

םתוישיא תבצעתמו םירגבתמה לש םתוהז תשבגתמ הבש הפוקתב ,תורגבתהה 

 (1950 ,Harlock, 1975; Perkins, 1975; Erikson) יתועמשמ יוניש םהילע הפכנ.

,ץנוצ) תורגבה תפוקתל תורגבתהה תפוקתמ רבעמ סקט ןיעמ םרובע שמשמ סויגה 

םיבצמל הפישחו תואדו יא ובוחב ןמוט סויגה .(1984 ,ויז ;1986 ,ןולא ;1986 ,ןורש ;1994 

,םהל םינכומ םניא םיבר םירגבתמש ,םייכרעו םיישפנ ,םייגולויסיפ םיצחל םיררועמה 

דאמ ןכתיי .(1978 ,יליושלארשי ;1994 ,ץנוצ) םתיא דדומתהל םיעדוי םניא םג ןכלו 

םתצקמש יפ לע ףא .סויגה תארקל םירגבתמה לש ישפנה חתמה הלוע וז הביסמש 

.(1988 ,יקסול)שדחה בצמל תונכומו ןוחטיב ץוח יפלכ םיניגפמ 

קרש ,אצמנ ,1986-1980 םינשב תוגהנתהה יעדמל הקלחמב ל"הצב וכרענש םירקחממ 

תוקיצמה תולאשל תובושת שפחל םיליחתמ םירגבתמה ,סויגה דעומ ברקתמ רשאכ 

יכילהתב דחוימבו ,ל"הצב םתוניינעתה תרבגתמ ,יומס וא יולג ןפואב ,ליבקמב .םהל 

,תואדו-יאו תודרח תיחפהל דעוימ עדימה שופיח .(1994 ,ץנוצ)ויתודיחיל ץובישהו ןוימה 

ינבמו םיבורקה םהירבחמ ,אבצהמ ,םמצעמ םירגבתמה לש תויפיצל םירושקה 

1995 - ה''נשת 1 !ורבוח ,ג ךרכ ,העממג 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

תרגסמבו ,ללכב ל"הצב םהל הרקיש המל סחיב םהיתולאשמ ,לשמל ומכ) םתחפשמ 

.(טרפב ,ותרשי הבש תיפיצפסה 

הרכה .אבצל סויגה תארקל רעונה ינב תנכה לש תובישחב ל"הצב סג וריכה תונורחאה םינשב 

תוליגר תויסולכוא ןסחלו ןיכהל ןתינ יכ אצמנ םהבש ,םירקחמב ןיכומיס לע ןה תנעשנ וז 

 Caplan, 1978; Meicenbaum, 1977,1985;) םייגולוכיספ קחד יבצמ םע תודדומתה תארקל

Janis, 1958) ינפוגה רשוכהש תסרוגה השיגה לע ןהו ,ינפוגה רשוכה חותיפ תועצמאב 

 .(Folkins ä Sime, 1981) םיצחלב הדימעה תלוכיב בושח ביכרמ אוה

ל"הצל סויגה תארקל הנבהל סרוקה 

יגולויסיפ ־ינפוגה טביהה ןמ ןה ,יקלח ןפואב קר רבעב הרקחנ סויגה תארקל הנכהה 

טביהה ןמ ןהו ,(1989 ,אריס-ןב) םיינפוג םיצמאמב הדימעל סייגתמה תנכה לש 

,יקסול) םייגולוכיספ קחד יבצמ םע תודדומתהל םיסייגתמה תנכה לש יגולוכיספה 

 1988).

לש דחוימבו ,ל"הצל סויגה תארקל תיגולויסיפ-תינפוגה הנכהה תובישחל תועדומה 

ןתרטמש ,רעונ תנכהל תונוש תורגסמ תורצוויהל האיבה ,תויברק תודיחיב םיתרשמה 

תורישה ךלהמב םישרדנה םיצמאמה תארקל ינפוגה רשוכה לש רופישה איה תירקיעה 

.תויברק תודיחיב 

ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,ל"הצב יברק רשוכ תקלחמ המייק 1987-1984 םינשה ןיב 

תא ריבגהל דעונ טקייורפה .רשוכב סייגתנ אוב תרתוכה תא אשנש טקייורפ תוברתהו 

סויגל םידמעומל קפיס ,ליבקמבו ,סויגה תארקל תינפוג הנכהב ךרוצל תועדומה 

שוקיב רצונ זאמו ,1987-ב לועפל הלדח תינכתה .ימצע ןומיאל הכרדה (ןוכיתה ידימלת) 

הלאה םיסרוקב .םייטרפ םימזי ידי לע ועצוהש ,סויג תארקל הנכהל םיסרוקל 

םידעוימה ,םייל"הצה םישוביגהו רשוכה ינחבמ תארקל ורשכוהו ונכוה םיסייגתמה 

.ל"הצב תורחבומ תודיחיב תרשל םישקבמה םידמעומ ןוימל 

רשוכב ע"נדג לש טקייורפה וחוקיפבו ל"הצ ידי לע םקוה (1990/1991) א"נשת תנשב 

תארקל ב"י ידימלת תנכהל םינומיא תרגסמ" תריצי איה תרהצומה ותרטמש ,יברק 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

"טרפב תורחבומה תודיחיבו ,ללכב תויברקה תודיחיב תורישל םישרדנה םיצמאמה 

לש תיגולויסיפה העתפהה םרוג םוצמצ :הלא ןה תופסונה תורטמה .(22 !1992 ,שורח) 

תציר ,עגמ-ברק לש םימוחתב דוסי תויונמוימ רופישו תיברקה הדיחיל סייגתמה רענה 

תוליעפה .(םש)טרפב תוקנולאו ללכב םידבכ תואשמ תאישנ ,םילושכמ ירבעמ ,טווינ 

קר אל םורתל היושע וז תוליעפש החנהה לע תססבתמ הז טקייורפ תרגסמב תינפוגה 

תישיאה תורישכה תסיפתל דחוימבו ,תישפנה תונכומל םג אלא ,תינפוגה תונכומל 

 self) ,(efficacy ץחל יבצמב דדומתהל תלוכיה לע יבויח ןפואב עיפשתש.

ףתתשהל וליחתהש ,תוצובק 50-מ :בחרתמו לדג אוהו ,ע"נדגה ידי-לע לעפומ טקייורפה 

ילעב ,ב"י תותיכ ידימלת ,םירענמ תובכרומ תוצובקה .ד"נשתב 106-ל ,א"נשתב וב 

םירזגמה לכמו הייסולכואה תובכש לכמ ,ץראה יבחר לכמ הלעמו 82 יאופר ליפורפ 

תיילע לש תוצובקמו תויתדה תוניכמהמ ,תדבועה תובשייתההמ ,ינוריעה רזגמהמ) 

,השעמלו ,הבוח אלו תושר איה הנכהל םיסרוקב תופתתשההש ןייצל בושח .(רעונה 

.טקייורפב ףתתשהל םיבדנתמ םירענה 

תינכת הנכוהו ,םיחקל וקפוה יברק רשוכב ע"נדג תינכתב תוליעפ תונש שולש רחאל 

.(1994 ,ןנוג) טקייורפה לש לעה-תרטמל םלוה הנעמ תתל התרטמש השדח תוליעפ 

תלובס)יברק רשוכ ינומיא :תללוכ איהו תועש 212 לש ףקיהב איה תיתנשה תינכתה 

.טווינ תצירו עגמ ברק ,(חוכו 

הכרדהה ןיב בלשל שיש ,הסיפת לע תססובמ ינפוגה רשוכה תיינבל םינומיאה תינכת 

וז ךרדב .תיתצובק תודיכל חתפל הרטמב תיתצובקה תרגסמב תוליעפה ןיבו תינדיחיה 

תורישה תעב םהל םייופצה הלאל םייפואב םימודה םיבצמל םינמאתמה םיפשחנ 

,דחאכ תישפנו תינפוג הניחבמ ,םיכינחה תא ןיכהל איה תינכתה תרטמ .אבצב 

לע לקהל ךכבו ,דיתעב ופשחיי םהלש יגולוכיספהו יסיפה ץחלה יבצמב תודדומתהל 

.(םש)ל"הצל םתולגתסה 

תינפוג תוליעפל םהלש רשקהו ,תוישיאו עקר ינתשמ 

.תיתועמשמ תישיא תוביוחמב הכורכ סויג תארקל הרשכהה תינכתל תופרטצהה 

,אצמנ ינפוגה ךוניחה לשו טרופסה לש היגולוכיספה ימוחתב ושענש ,םיבר םירקחמב 

1995 - הי'נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,תעונתב 
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ל"הצל הנבהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

יבצמב תוגהנתה ,ירוטומ עוציב ,תינפוג תוליעפ ןיבל תוישיא תונוכת ןיב רשק שיש 

 Tenenbaum 4 Bar-Eii, 1994: Cratty, !1988 ,לבאנ)תוליעפב דימתהל תונוכנהו ץחל

 .(1989; Bar-Eli, 1985

extraversion-) תונפומ-תונצחומ ,ףוג יומיד ,ימצע גשומ ומכ םינתשמבש אצמנ 

 introversion) ינפוגה ךוניחל םיטנדוטס וא םיאטרופס ןיב םילדבה ויה ,תימצע הטילשו,

(1985 ,לגס ;1984 ,ןטרגנייו ;1986 ,םואבננטו רואלג)תינפוג תוליעפב םיקסוע םניאש ימ ןיבל 

 (Sherrill 4 Holguin, 1989; Miller, 1989; Bronstein, 1985; Rosenbaum 4 Rolnic, 1983; Ho

 (4 Walker, 1982; Joesting, 1981; Rosenthal 4 Beutell, 1981

םילגמ ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמהש הדבועה רואלו ,ולא םיאצממ רואל 

,תינפוג תוליעפב דימתהל םינכומ םהו םייתועמשמ םיינפוג םירגתאב תוסנתהל תונוכנ 

תונוכתו (םייתרבחו םייפרגומד)עקר ינותנ סיסב לע תשחרתמ וזה תונוכנהש חינהל שי 

.וז הצובק םידחיימה תוישיא 

:ויה הזה רקחמה תורטמ 

ב"י ידימלת תא םינייפאמה ,תוישיאה תונוכת תאו עקרה ינותנ תא קודבל ★ 

.ל''הצל הנכהל םיסרוקב ףתתשהל םירחובה 

.ולא םיסרוקב ףתתשהל אלש םירחובה לש םהינותנל וללה םינותנה תא תוושהל * 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

תצובקב 154-ו יוסינה תצובקב 221 :םידימלת 375 לכה ךסב ופתתשה רקחמב 

תארקל הנכה סרוקב ףתתשהל ורחבש םירגבתמ וללכנ יוסינה תצובקב .תרוקיבה 

ופתתשה אלש הלא וללכנ תרוקיבה תצובקב .יברק רשוכב ע"נדג תרגסמב סויגה 

תצובקמו יוסינה תצובקמ םידימלתה .ל''הצל סויגה תארקל הנכהל םיסרוקב 

.תותיכ ןתואמו רפס יתב םתואמ ויה תרוקיבה 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

םינותנה ףוסיא 

ושקיבש ,םידימלתה וקדבנ יברק רשוכב ע"נדג לש הנכהל סרוקה תחיתפ ינפל 

ינפוג ךוניחל הללכמב ,טרופס תאופרל הקלחמב) תויאופר תוקידב ,סרוקב ףתתשהל 

תא אלמל ושקבתה ,תויאופרה תוקידבל ועיגהש ,םידימלתה .(טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע 

תצובקמ םידימלתה .רקחמה לש הדידמה ירישכמכ ושמישש (םינחבמה) םינולאשה 

,יוסינה תצובקמ םידימלתה ודמל םהבש תותיכהמו רפסה יתבמ ורחבנש תרוקיבה 

.םהלש רפסה יתבב (םינחבמה)םינולאשה תא ואלימ 

,הארנכו ,יארקאו יתטיש ןפואב רקחמל ורחבנ אל יוסינה תצובקמ םיקדבנהש ןייצל שי 

הנכהל םיסרוקב תנמאתמה ,םירגבתמה תייסולכוא ללכ תא םיגציימ םניא םה 

עקרה ינותנב םינייעמשכ יוטיב ידיל האב וז הדבוע .םינושה ץראה יקלחב סויג תארקל 

.'דכו םיקדבנה לש םירוגמה םוקמב ,םייפרגומדה 

הרירמה ירישכמ 

:הלאה םינולאשה לע ונע ,תוצובקה יתשמ ,םיקדבנה לכ 

לש יפרגומדהו יתחפשמה עקרה לע עדימ ףסאנ הז ןולאשב .עדימ־ןולאש ★ 

םהירוה לש תודמעה לע ,אבצב תורישל רשאב םהלש תודמעה לע ,םיקדבנה 

תוליעפל רושקה לכב םהלש עקרה לע ןכו םהירבח לע ,אבצב תורישל רשאב 

.תינפוג 

:תוישיא ינחבמ העברא לע ונע םיקדבנה .תוישיא ינחבמ 

Tennesse) ־ T.s.c.s ,(Fitts, 1965)סטיפ לש ימצע יומירה תקירבל ןולאש - 

 Self Concept Scale) ןחבמה לש תירבעה הסרגב שומיש השענ רקחמב

.(1974 ,ינרק ,ןיול ,לקנרפ) 

םידגיהה 90 .תילילש וא תיבויח הרוצב םיחסונמה םידגיה 100 ללוכ ןולאשה 

דעו 91-מ)םינורחאה 10-ו ימצעה לש םינוש םיטקפסא םיקדוב םינושארה 

.(self criticism) תימצע תרוקיב - (100 

(1)"ירמגל ןוכנ אל" ,תוגרד שמח ןב טרקיל םלוס לע גרודמ ןולאשב דגיה לכ 

:םינויצ רפסמ םילבקתמ ןחבמהמ .(5)(דימת)"ירמגל ןוכנ" לש הבושתל דע 

100 ךותמ 90-ב ןחבנה גישהש םינויצה םוכס אוהש ,ימצע יומידל יללכ ןויצ - 

.ןולאשבש םידגיהה 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

םירזגנ הלא םידרפנ םינויצ .ןחבמה-תת לכל ונתינש םידרפנ םינויצ - 

.ןחבמ-תת לכב סידגיההמ 

,םינוש םינחבמ תרגסמב השענ) הלבקה ףקות לע חוויד ,(Fitts, 1965) סטיפ 

ןיב הענ)רוזחש תונמיהמ לעו (0.74 אצמנו ;תושגר ןולאש תרגסמב לשמל ומכ 

ןחבמה לש תירבעה הרודהמה םג .(םינושה תומלוסה תתב 0.91 דע 0.67 

.(1974 ,ינרק ,ןיול ,לקנרפ)הנמיהמו הפקת האצמנ 

קדוב הז ןולאש .(Secord 8. Jerard, 1953) דרר'גו דווקס - ףוג יומיד ןולאש 

42 לש המישר ללוכ ןולאשה .םפוגמ םיקדבנה לש ןוצרה תועיבש תגרד תא 

ןוצרה תועיבש תדימ תא גרדל שקבתמ קדבנה .ףוגה לש תויצקנופו ףוג יקלח 

דואמ רעטצמ ינא" הבושתמ) תוגרד שמח ןב טרקיל םלוס לע םהמ ולש 

םוכס אוה ןחבמב ןויצה .(5)"לזמ רב ימצע האור ינא" דע ,(1)"תונשל הצורו 

,רתוי הובג ןויצהש לככ .םינושה םיטירפה תא גרדמ קדבנהש םיגורידה לכ לש 

רוזחש תונמיהמ)ןמיהמ רוקמה ןחבמ .רתוי יבויח אוה קדבנה לש ףוגה יומיד 

,לקנרפ) (0.70)ותונמיהמ לע חווד תירבעה הרודהמב םג .(0.90-ל 0.61 ןיב הענ 

.(1974 ,ינרק,ןיול 

.(Eysenck, 1967) קנזייא לש EP1-n ןולאש - תוישיא יסופיט תקידבל ןחבמ 

,(1985 ,ויז)ןחבמה לש תרצוקמהו תירבעה הרודהמב שומיש השענ הז רקחמב 

5-ו ישגרה דממל 15 ,יתרבחה דממל םיסחייתמ םהמ 15 :םידגיה 35 תללוכה 

לע םיאצמנ ישגרה דממהו יתרבחה דממה .קדבנה לש תובושתה תונמיהמל 

יתרבחה דממה לש דחאה והצקב .(םילנוגוטרוא)הזל הז םיבצינ םיפצר ינש 

ןויצב) (extravert)ןצחומה ־ ינשה והצקבו (1 ןויצב) (introvert) םנפומה אצמנ 

תישגר הניחבמ ביציה םדאה אצמנ דחאה והצקב ,ישגרה דממל רשא .(15 

Eysenck,) קנזייא .(15 ןויצב)ןשגרה-יטוריונה אצמנ ינשה והצקבו ,(1 ןויצב) 

.(hypothetical) םייטטופיה םירקמ קר םיאצמנ (15 וא 1) תווצקבש ,סרג (1967 
שמחל רשא .(8-7 םינויצה תוביבסב)םלוסה עצמאב םיאצמנ םדאה ינב בור 

הייצר קדובה (L Scale)"רקשה םלוס" תא תוביכרמ ןה ,תונורחאה תולאשה 

ףקות) ףקת ןחבמה .(קדבנה לש תובושתה תונמיהמ תא ,רמולכ) תיתרבח 

תימינפ תוביקעו 0.96 ןיבל 0.78 ןיב :רוזחש תונמיהמ)ןמיהמו (0.70 הלבקה 

.(0.91 ןיבל 0.86 ןיב :אפלא םדקמ 

.(Rosenbaum, 1980) סואבנזור לש scs ־ תימצע הטילש תקידבל ןחבמ 

(self control scale) scs^ ןחבמב שומיש השענ תימצעה הטילשה תקידבל 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

הטילשל דדמ קפסמ ןחבמה .(Rosenbaum, 1980) םואבנזור ידי לע חתופש 

םוי ייחב תיסחי םיחיכש םהש ,תונורתפ םיכירצמה םייתייעב םיבצמב תימצע 

םידגיהב שומיש :תוירוגטק עבראל םיצבוקמה םידגיה 36 ללוכ ןחבמה .םוי 

;תויעב ןורתפ לש תוקינכט ;תוינפוגו תוישגר תובוגתב טולשל הרטמב םיימצע 

.תימצע תוליעי תסיפת ;ידיימ קופיס תוחדל תלוכיה 

םידגיההמ דחא לכ המכ דע ,תוגרד 6 ןב םלוס לע ,ךירעהל ושקבתה םיקדבנה 

תמר ךכ רתוי הובג ןויצהש לככ .םינוש םיבצמב םתוגהנתה תא ראתמ 

.(-)108 ןיבל (+)108 ןיב ענ ןחבמב םינויצה חווט .רתוי ההובג תרעושמה הטילשה 

אצמנו רטור לש E-1 ןחבמ םע הלבקה ףקות לע חווד)ןמיהמו ףקת ןחבמה 

(0.86 :תועובש העבראל רבעמ רוזחש תונמיהמ לע חווד ,ןכ ומכ ;0.40 אוהש 

.(םש) 

יטסיטטס חותינ 

.המאתהה ביט תקידבל X2 ינחבמ ועצוב עקרה ינתשמב תוצובקה יתש ןיב האוושהל 

ועצוב תוישיאה ינתשמב תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק ןיב םילדבהה תקידבל 

.םיינוויכ-דח תונוש ינחבמ 

רקחמה תואצות 

םייפרגומד םינותנו עקר ינותנ 

ץרא לע םיטרפ ןוגכ ,םהלש יפרגומדה עקרה לע םינותנ קפסל ושקבתה םיקדבנה 

םיקדבנה לש תודמעה וקדבנ ,ןכ ומכ .המודכו םירוהה תלכשה ,םירוגמה םוקמ ,אצומה 

.ל"הצל סויגל םירושקה םייזכרמ םיאשונל עגונב םהירוה לשו 

:םיאצממה ירקיע ןלהל 

תצובקמ ןהו יוסינה תצובקמ ןה רקחמב םיפתתשמה בור .םירוגמה םוקמ יפוא 

.(תרוקיבה תצובקמ 84.20/0-ו יוסינה תצובקמ 78.5=/0)ריעב םירג תרוקיבה 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

93.40/0) .ץראה ידילי םה תוצובקה יתשמ םיקדבנה תיברמ .םיקדבנה לש הדילה ץרא 

.(תרוקיבה תצובקמ 91.70/0-ו יוסינה תצובקמ 

תדיל ץרא ,תוצובקה יתשב םיקדבנהמ d-50% לצא יכ ,הארנ 1 חולמ .באה תדיל ץרא 

.לארשי איה באה 

:1 חול 

(םיזוחאב)באה תדיל ץרא יפל םיקדבנה תוגלפתה 

סורד 

הקירמא 

היסא 

הקירפא 

הרזמ 

הפוריא 

הקירפא 'רד 

,ב"הרא 

הפוריא גרעמ 

לארשי 

 13  20.3  225  6.4  49.6 יוסינ תצובק 

 25  210  15.9  10.2  50.3 תרוקיב תצובק 

המוד תוגלפתההו ,לארשי איה םיקדבנה בור לצא סאה תדיל ץרא .םאה תדיל ץרא 

.באה תדיל ץרא לש וזל 

830/0־ו יוסינה תצובקמ 680/0)ינויע רפס תיבב םידמול םיקדבנה תיברמ .רפסה תיב גוס 

.(תרוקיבה תצובקמ 

ןיבו יוסינה תצובק ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ל"נה עקרה ינותנ לכב 

.תרוקיבה תצובק 

תוגלפתהב תיטסיטטס קהבומ לדבה אצמנ יכ ,תוארל ןתינ 2 חולמ .םאה תקוסעת 

תצובקבש ןייצל שי .(X^a = 7.08 ; P<0.0001) תוצובקה יתש ןיב םאה תקוסעת לש 
דועב ,תוריכשה תודבועה זוחאמ לופכ (62.40/0) תויאמצעה תודבועה זוחא יוסינה 

.תויאמצעה תודבועה זוחאמ 2.5 יפ הובג ,(71.80/0)תוריכשה זוחא תרוקיבה תצובקבש 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

:2 חול 

(םיזוחאב)םאה הקוסעה יפל םיקדבנה הוגלפהה 

תירתיסגפ  אבצ תשא  תיאמצע  הריבש 

 0.9  4.7  614  311 יוסינ תצובק 

 0.7  0.7  26.8  71.8 תרוקיב תצובק 

יוסינה תצובקמ םיקדבנה לש תובאה תיברמ יכ ,תוארל ןתינ 3 חולמ .באה תקוסעת 

ברקב אבצ ישנא רתוי טעמ ואצמנ יוסינה תצובקב .םיריכש םה תרוקיבה תצובקמו 

.תובאה 

.תיטסיטטס םיקהבומ םניא תוצובקה ןיב םילדבהה 

:3 חול 

(םיזוחאב)באח תקוסעת יפל םיקדבנה תוגלפתה 

רנויסנפ  אגצ שיא  יאמצע  ריכש 

 1.7  3.8  314  62.2 יוסינ תצובק 

 3.3  2.0  4L8  52.9 תרוקיב תצובק 

תינוכית-לע הלכשה ילעב םה תוצובקה יתשמ תובא לש הובג זוחא .גאה תלכשה 

םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל .(320/0 תרוקיבה תצובקבו 470/0 יוסינה תצובקב) 

.תוצובקה יתש ןיב באה תלכשה תוגלפתהב 

תינוכית-לע הלכשה תולעב ןה תוצובקה יתשב תוהמאהמ הובג זוחא .םאה תלכשה 

תיטסיטטס קהבומ לדבה אצמנ אל .(53^0 תרוקיבה תצובקבו 510/0 יוסינה תצובקב) 

.תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק ןיב סאה תלכשה לש תוגלפתהב 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

לשו םהירבח לש ,םיקדבנה לש תודמעל רשאב עקר ינותנ וקדבנ ןולאשב .יתרבח עקר 

.הז םוחתב ולבקתהש םירחבנ םיאצממ םיעיפומ ןלהל .ל"הצל סויגה אשונב םתחפשמ 

התייה "?תיברק הדיחיל סייגתהל ןווכתמ ךלש םירבחהמ קלח הזיא" :הלאשל 

יד" ונע 47.50/0 ,"םירבח דאמ טעמ" ונע םיבישמהמ 10.30/0 :ןלהלדכ תובושתה תוגלפתה 

ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ."לודגה בורה"ש ונע 42.10/0-ו "הברה 

.וז הלאשל הבושתב תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק 

190/0-ל :תואבה תובושתה ולבקתנ "?תיברק הדיחיב רגוב חא ךל שי םאה" :הלאשל 

לדבהה .תרוקיבה תצובקב 23.3»/0 תמועל תיברק הדיחיב רגוב חא שי יוסינה תצובקמ 

.תיטסיטטס קהבומ היה אל תוצובקה ןיב 

:הלאשל םתבושת יפ לע םיקדבנה תוגלפתה תגצומ 4 חולב .לייחב דיקפמ תפדעה 

רוחבל הררבה הנתינ םיקדבנל)"?לייחכ אלמל ףידעמ התא םיאבה םידיקפתהמ הזיא" 

.(1000/()-מ רתויב תומכתסמ תואצותה ןכל ,תחא תורשפאמ רתוי 

:4 חול 

(םיזוחאב)אבצב ףדעומה דיקפתה יפ לע םיקדבנה תוגלפתה 

דיקפת 
אל 

יבוק 

סייט 

םחול 

ודנמוקב 
ימי 

םחול 
תרייסב 

םחול 

תדיחיב 

ח דש 

 *7.9  37.6  *31.4  *66.1  28.9 יוסינ תצובק 

 *35.8  29.1  *13.3  *38.6  33.5 תרוקיב תצובק 

 X247 ־

 P0.001 ־

 X21 16.1

 P= 0.001

 X228.15 ־

 P= 0.001

.תרוקיבהו יוסינה תצובק ןיב םיקהבומ םילדבה • 

ימיה ודנמוקל וא תרייסל תכלל םיפידעמה זוחא יוסינה תצובקב יכ הלוע הז חולמ 

אוה יברק אל דיקפתל תכלל םיפידעמה זוחא הבש ,תרוקיבה תצובקל האוושהב ,הובג 

.הובג 
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וייטשטור הירא ,3יבר תימלוש 

הדיחיל סייגתהל םנוצרב םירוהה תכימתל עגונב ולאשנ םיקדבנה .םירוהה תודמע 

.םינבה לש וז התנווכל סחיב םירוהה תודמע לע םינותנ םיגצומ 6-ו 5 תוחולב .תיברק 

:5 חול 

(םיזוחאב)תיברק הדיחיל סייגתהל ןבה תנווכל סחיב באה תודמע תוגלפתה 

דגנתמ  טיכסמ 

 6.4

 16.1

 93.6

 83.9

יוסינה תצובקב תובא 

תרוקיבה תצובקב תובא 

:6 חול 

(םיזוחאב)תיברק הדיחיל סייגתהל ןבה תנווכל סחיב םאה תודמע תוגלפתה 

תדגנתמ  המיכסמ 

 11  89 יוסינה תצובקב תוהמא 

 26  74 חרוקיבה תצובקב תוהמא 

ויבו יוסינה תצובק ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ וז הלאשל הבושתב 

לע חווידב ןהו (X?(1) = 9.44; P<0.0002) תובאה תדמע לע חווידב ןה ,תרוקיבה תצובק 

.(X?m = 14.8: p<0.0001)תוהמאה תדמע •(*־,י, 

דחוימב ,תינפוג תוליעפב םויה דע תקסע םאה" :הלאשל .תיצפוג תוליעפב קוסיעה 

תצובקמ 63.7®/0 :ןלהלדכ תובושתה תוגלפתה התייה "? ינפוגה רשוכה רופיש ךרוצל 

היה תוצובקה ןיב לדבהה .תרוקיבה תצובקמ דבלב 36.3־/0 תמועל בויחב ונע יוסינה 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

תוליעפהש העדב ויה יוסינה תצובקמ o = 39; P/550<0.047) תיטסיטטס קהבומ 
תיפיצפס הכרדה ולביק םשו ליאוה ינפוגה םרשוכ תא הרפיש רפסה תיב תרגסמב 

תצובקמ k!>93.7 .תרוקיבה תצובקמ 430/0 תמועל ,תאזו ,תלובסהו ינפוגה רשוכה רופישל 

תמועל ,רפסה תיב תרגסמב ינפוגה רשוכה רופישל תוליעפב ףתתשהל תונוכנ לע וריהצה יוסינה 

 <74.6<x תיטסיטטס קהבומ היה הז לדבה .תרוקיבה תצובקמ דבלב (0.000>X?(1) = 27.9; P).

תוישיאה יגהנמ 

,תימצע הטילש :תוישיא ינחבמ העבראב וקדבנ רקחמב ופתתשהש םירגבתמה לכ 

םילדבה ואצמנ םינחבמה לכבש ןייצל שי .תוישיא יסופיטו ימצע יומיד ,ףוג יומיד 

תצובקב םיקדבנה ןיבו יוסינה תצובקמ םיקדבנה ןיב תיטסיטטס םיקהבומ 

.7 חולב תועיפומ תוישיאה ינחבמ תואצות .תרוקיבה 

:7 חול 

תוישיאה יצהגמב תרוקיבה תצובק לשו יוסינה תצובק לש םינויצה 

קןחבמ  תרוקיב תצובק  יוסינ תצובק  םינתשמ  ןחבמ 

 N=154  N=221

 *31.80  22.2  34.4  X תימצע הטילש  הטילש 

 18.7  21.8  SD תימצע 

 *6.51  3.7  39  X ףוג יומיד  יומיד 

 .55  0.5  SD ףוג 

 *24.89  356.9  371.9  X יללכ ימצע יומיד 

 34.1  25.9  SD יומיד 

 *21.26  33.7  31.4  X תימצע תרוקיב  ימצע 

 5.1  4.9  SD

 *8.13  9.9  10.7  X יתרבח דממ 

 2.7  35  SD

 *13.7  5.2  4.2  X ישגר דממ  תוישיא 

 2.7  36  SD  (EPI)

 2.49  2.8  39  X  L Scale

 1.0  1.1  SD

.תרוקיבהו יוסינה תוצובק ןיב םיקהבומ □ילדבה * 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

1 רויאב תוגצומ םינושה םינחבמה ינויצב תוצובקה ןיב םילדבהה תדימ תא ךירעהל ידכ 

תא תונייצמ וללה תודיחיה .ןקת ינויצ לש תודיחיב תוישיאה ינחבמ לש תואצותה 

ןייצל יואר .ןחבמ לכ לש ירשפאה עצמאה ךרעמ הצובקה עצוממב ןקתה תויטס רפסמ 

.עצמאה ךרע אקווד ואל איה םינושה תוישיאה ינחבמ תואצות לש המרונהש 

 III
B 'וסה 

כ תרוקמ 

,■־ר 

 1 j
 L הטילש יומיד יומיד תרוקיב !זובמ !חבט
 SCAL תימצע ףוג ימצע תימצע תוישיא תוישיא

יללכ יתרבח ישגיר 

:1 רויא 

ןהבש ןקתה תויטס רפסמ :ןקת ינויצב תואטובמ תוישיאה ינחבמ לש תואצותה 

ןחבמה לש ירשפאה עצמאה ךרעמ הצובקה עצוממ הטוס 

ןויד 

ל"הצב תורישלו סויגל רשאב תודמעו עקר ינייפאמ 

ללכ גציימ םגדמ םיווהמ םניא רקחמה תרגסמב וקדבנש םידימלתה ,ןיוצ רבכש יפכ 

ואב םידימלתה בור .ל"הצל הנכהל םיסרוקב ףתתשהל הרחבש ,הייסולכואה לש יצרא 

ןתינ ל"נה תוגייתסהה תורמל .(רקחמה תטישב טרופש יפכ) ץראה זכרמב רפס יתבמ 

.םיניינעמ םיאצממ רפסמ ןייצל 
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ל"הצל הנכהל סיסרוקב םי3תתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

רפסמב ,רמולכ .יתרבחה עקרב וזמ וז ולדבנ אל תרוקיבה תצובקו יוסיכה תצובק 

רכינ ןפואב ולדבנ אל ןכ ומכ .תויברק תודיחיל סייגתהל םיצור רשא ,םהלש םירבחה 

םילדבה םהיניב ואצמנ אל .תיברק הדיחיב תרשמה החפשמב רגוב חא לש תוחכונב 

םאה לש קוסיעב קר)םאהו באה לש הלכשהו הדילה ץרא :ומכ ,םירחא עקר ינותנב 

םיקדבנה לש תונוכנה תא יפרגומדה עקרל סחייל ןיאש ,ןאכמ .(תוצובקה ןיב לדבה היה 

יתש ןיב רתויב טלובה לדבהה .סויג תארקל הנכהה יסרוקב ףתתשהל יוסינה תצובקמ 

יוסינה תצובקמ 7.9V0 קר יכ אצמנ .יברק אל לייחכ תרשל הפדעהל סחיב אוה תוצובקה 

תריחבב ל"נה םילדבהה .תרוקיבה תצובקמ 35.84'0 תמועל ,וז תורשפאב ורחב 

.(4 חול)תיטסיטטס םיקהבומ ויה יאבצה תורישב םיפדעומה םידיקפתה 

תרוקיבה תצובקל האוושהב יוסינה תצובק תא דחיימה ןייפאמהש הארנ עקרה ינותנמ 

,תרייסב םימחולכ דחוימבו ,תורחבנ תויברק תודיחיב תרשל םהלש הפיאשה איה 

"ושקיב" יוסינה תצובקמ 66.10/0 :םיאצממה םידיעמש יפכ ,םיסייטכ וא ימי ודנמוקב 

ורחב יוסינה תצובקמ 31.40/0 ,(תרוקיבה תצובקב 38.6V0 תמועל)תרייס ימחול תויהל 

,תדמוע וז הפיאש .(יוסינה תצובקב 13.30/0 תמועל)ימיה ודנמוקב םימחולכ תורישב 

רחאמ ,יאבצה תורישל הנכהל םיסרוקב ףתתשהל םהלש היצביטומה סיסבב ,הארנכ 

הברהב הובג ,ולא תודיחיל לבקתהל םישקבמה ,םידמעומה לש םרפסמש לכל עודיש 

םקוסיעב תוצובקה ןיב לדבהל םג ,הארנכ ,תורושק ולא תודבוע .םילבקתמה רפסממ 

תצובקב 63.70/0)ינפוגה םרשוכ תא רפשל הרטמב תינפוג תוליעפב ןווכמהו יתטישה 

תוליעפב תופתתשהל רשאב וליגש ןיינעב ןכו ,תרוקיבה תצובקב 36.30/0 תמועל ,יוסינה 

74.40/0 תמועל ,93.740/0)רפסה תיבב ג"נחה ירועיש תרגסמב ינפוגה רשוכה רופישל תינפוג 

.(6-ו 5 תוחול)תיטסיטטס םיקהבומ םלוכ ויה ל"נה םילדבהה .(תרוקיבה תצובקב 

עגונב םירוהה תודמעב םג אטבתמ תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק ןיב לדבהה 

יוסינה תצובקמ םינבה ירוהש רמול ןתינ ,תיללכ .תיברק הדיחיל סייגתהל םנב תנווכל 

ירוהל האוושהב תויברק תודיחיל בדנתהל םיצור םהינבש הדבועל תודגנתה תוחפ ועיבה 

.תרוקיבה תצובקמ םינבה 

ל"הצל הנבהל םישדוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיא ינתשמ 

םירחובה ,הלא ןיב תוישיאה ינחבמ תואצותב םיטלוב םילדבה ואצמנ הזה רקחמב 

.תאז תושעל אלש םירחובה הלא ןיבל ,ל"הצל הנכהל םיסרוקב ףתתשהל םנוצרמ 

1995 - הי'נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,תעונתב 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

.תוצובקה יתש ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ וקדבנש םינתשמה לכב 

ןפואב תסוומו ןווכמ טרפה ובש ,ךילהת איה תימצע הטילש .תימצע הטילש ןחבמ 

Goldfried b Merbaum,)רחוב אוהש תורטמ תארקל ותוגהנתה תא ינוצר ןפואבו יתרכה 

תסוולו ויתושגרב טולשל לגוסמ תימצע הטילש לש ההובג המר לעב םדא .(1973 

תועצמאב .המודכו הגאד ,תודירטמ תובשחמ ,באכ ,דחפ ,הדרח :ומכ ,םיימינפ םיכילהת 

:לשמל ומכ ,תונוש תומישמו תויוביוחמ ומצע לע לבקל טרפה חילצמ וזכ הטילש 

תוסנתה ,ונניינעל וא ,םיעירפמ םילגרהמ הלימג ,ןושיע תקספה ,הטאיד לע הרימש 

תויוביוחמ תלבקב .תיברק הדיחיב תוריש תארקל שוביגב וא ל"הצל הנכה סרוקב 

הרטמב םיקופיס תייחדו ינפוגו יגולוכיספ קחד ,תוחונ יא לובסל לגוסמ טרפה ולאכ 

ןויצ יוסינה תצובק ידימלת וגישה תימצעה הטילשה ןחבמב .ול תויוצרה תורטמ גישהל 

.תרוקיבה תצובק ירבח ולביקש 22.2 תמועל ,34.4 לש עצוממ 

ותרישש ,םילייחש לע ועיבצהש םימדוק םירקחמ יאצממל םימיאתמ רקחמה יאצממ 

תמועל רעוס סיב רתוי בוט ודקפת ,ההובג תימצע הטילש ילעב ויהו םיה ליח תוניפסב 

םינחנצ .(Rosenbaum 8: Roinic, 1983) הכומנ תימצע הטילש ילעב ויהש םהיתימע 

םינחנצמ רתוי הבוט הרוצב החינצ יליגרת ועציב ההובג תימצע הטילש ילעב םיריעצ 

ןיב יבויח רשק אצמנ ןכ ומכ .(1986 ,סואבננטו רואלג) הכומנ תימצע הטילש ילעב 

Brandon 8l Loftin,) םיינפוא יבכור םירבגו םישנ לצא ינפוג רשוכ ןיבו תימצע הטילש 

רופישל ואיבהש ,תוקינכט םושייל תודוה טרופסב םיגשיהב רופיש םג אצמנ .(1991 

.(Owen 4 Lee, 1990) תימצעה הטילשב 

רתוול ידכ ,םיצמאמ הב עיקשהל ידכ ,תמיוסמ תוליעפב דימתהל ידכש הארנ ,ןכ סא 

(ינפוגה רשוכה רופישל םינומיאב ומכ)םיידיימ םיקופיס תוחדל ידכו עגרה תואנה לע 

.תימצע הטילש לש ההובג המרב ךרוצ שי 

לע תודמע שבגמ אוהש םשכ ,ומצע לע תוסיפתו תודמע ומצעל שבגמ םדאה .ףוג יומיד 

תעדותב ףוגה לש יתסיפתה גוצייה אוה ףוג יומיד .(Secord ä Backman, 1974)ותביבס 

,ופוג לע םדאל שיש היצמרופניאהו תושוחתה לולכמ לש רצות אוה ףוגה יומיד .םדאה 

םדאה קרו ,(יוכו תופייע ,םירירש חתמ ,באכ)ףוגב םרוקמש םייוריגו תושוחת תוללוכה 

ומכ) ףוגל ץוחמ םרוקמש םייוריגו תושוחת לש ןכו ,םהל עדומ הלא תושוחת הווחה 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םידגנתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

יומיד .םהל םיעדומ םדאה תא םיבבוסה םגש ,(רפו הביבסה תוסחייתה ,ינוציח הארמ 

תושרודה תומישמ םעו תויתעונת תומישמ םע דדומתהל םדאה תונוכנב רושק יבויח ףוג 

רתוי יבויח ףוגה יומיד תויאטרופסו םיאטרופס לצאש אצמנ .(ישפנו)ינפוג ץמאמ 

םורתל לוכי ינפוג ןומיא םג .(Snyder 4 Kivlin, 1975) םיאטרופס אלה לצא רשאמ 

ךא ,ןטקה לדבהה םע םיבשייתמ ולא םיאצממ .(1985 ,לגס) ףוגה יומיד לש רופישל 

,יוסינה תצובקב 3.9 ,הז רקחמב תוצובקה יתש ןיב ףוגה יומידב אצמנש ,קהבומה 

.(7 חול)תרוקיבה תצובקב 3.7 תמועל 

לש תוישיאה תיירואית לע ססובמ סטיפ לש ימצעה יומידה ןחבמ .ימצע יומיד 

יפ לע .(Rogers, 1951)ומצע לע םדאה תוסיפת לש לולכמ ימצעה יומידב האורה סר'גור 

טרפה םייקמ התועצמאבש תוסחייתה תרגסמ אוה ימצעה גשומה ,(Fitts, 1970) סטיפ 

הביבסה םע טרפה לש תויוסנתהל רושק ימצעה גשומה .םלועה םע היצקארטניא 

ימצע יומיד לש יללכה ןויצה איה ןחבמה לש האצותה .ותוגהנתה לע הביבסה תובוגתלו 

יומיד :ןוגכ ,םינושה ויטביהמ ימצע יומיד לש םיידוחייה הנשמה ינויצ לש םוכסה אוהש 

.דועו יתרבח יומיד ,יסיפ יומיד ,ירסומ 

,אוהו ,קדבנה לש תימצעזר הכרעהה לכ ךס תא אטבמ יללכה ימצעה יומידב ןויצה 

תא לבקמה םדא לע דיעמ הובג יללכ ןויצ .הנשמה ינויצ לש יטמתירא םוכס ,השעמל 

ןויצ .ותלוכיל תיבויח השיג לעבו יבויח ימצע ךרע לעב ,ומצעב חטוב ,אוהש תומכ ומצע 

,ודוקפתמו ומצעמ ןוצר עבש וניא ,ותלוכיל רשאב תוקפס ול שיש םדא לע דיעמ ךומנ 

.ןוחטיב רסוחו הגאד ,ךרע רסוח שיגרמ 

ימצע יומיד לעו ימצע ןוחטיב לש רתוי ההובג המר לע חוויד (Alderman, 1974)ןמרדלא 

,ינפוגה ךוניחל םיטנדוטס ברקב .םיאטרופס אלל האוושהב םיאטרופס ברקב יבויח 

תוצובק ברקבמ רתוי יבויח ימצע יומיד אצמנ ,יתורחת טרופסב רבעב ופתתשהש 

(Miller, 1989; Sherrill Ä Holguin,1989) הנורחאל וכרענש םירקחמ .(Vincent, 1976) תורחא 

ןיבל טרופס תודוגאב וא רפסה תיבב תינפוג תוליעפ ןיב הובג יבויח םאתמ לע וחוויד 

ידימלת לצא הובג ימצע יומיד לע החוויד (1983) עלס סג .ימצע יומיד לש הובג ןויצ 

הנקב םילוע ולא םיאצממ .טרופס תותיכב םניאש םליג ינבל האוושהב טרופס תותיכ 

סרוקב ףתתשהל םיבדנתמה ברקב אצמנש הובגה יבויחה ימצעה יומידה םע דחא 

ימצע יומידב הובגה יללכה ןויצה .תרוקיבה תצובקב 356.9 תמועל ,371.9 - ל"הצל הנכהה 

1995 - ה"נשת ג תרבוח ,ג דיכ ,העונתב 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

םיהובג םלוכ ואצמנש ,הנשמה ינויצב םג יבקע יוטיב ידיל אב יוסינה תצובק לצא 

.תרוקיבה תצובק לש הנשמה ינויצמ תמיוסמ הדימב 

הנומש לע תססובמ (Eysenck, 1967) קנזייא לש תוישיאה תיירואית .תוישיא יסופיט 

םייגולויב םיטביהל םתוא רשוק קנזייאש ,(Jung, 1923)גנוי לש תוישיאה יסופיט 

:הזב הז םייולת יתלב םידממ ינש תועצמאב תראותמ ,ותעד יפל ,תוישיאה .םייגולויסיפ 

ישגרה דממהו (extraversion - introversion) (תומנפומ-תונצחומ) יתרבחה דממה 

.(תוביצי ־ תויטוריונ) 

םינבה םג יכ ,הלוע (1984 ,ויז)םירגבתמ לש תוישיאה יסופיט תא וקדבש םירקחממ 

םידמלמ ןכ .(extraversion) תונצחומב םינייפואמ תורגבתהה ליגב תונבה םגו 

,תיבויח תימצע הכרעה ילעבו םייתורבח סה (extraverts) םינצחומהש םירקחמה 

(introverts) םימנפומה לש וזמ הבוט םהלש היצזילאיצוסהו תולגתסהה תלובישו 

 (1980 ,Briggs, Cheek 8 Buss).

תונצחומב םינייפואמ תוצובקה יתשמ םיקדבנהש אצמנ הזה רקחמב סג 

 (extraversion) יכרעב וזמ וז ולדבנ אל תוצובקה .תוביציבו L scaled (םלוס

םהיתובושתב תוצובקה יתשב םיהז תונכ לעו תונימא לע עיבצמש המ ,(תונמיהמה 

רתוי ויה יוסינה תצובקמ םירגבתמהש הארנ תוצובקה ןיב םילדבהה תקידבמ .ןולאשל 

םיקהבומ ויה הלא םילדבה .תרוקיבה תצובקמ םיטוריונ תוחפו (extraverts) םינצחומ 

וקדבש םירקחמ יאצממל םימיאתמ הלא םיאצממ .(7 חול האר) תיטסיטטס 

Hendry,) טרופסב םיקסועה םיטנדוטס וא (Eysenck, Nias 4 cox, 1982)םיאטרופס 

םיקסועל בושח הנתשמ איה .(extraversion) תונצחומהש הלוע הלא םירקחממ .(1975 

םינצחומה ,(Eysenck, 1977, 1970) קנזייא יפ לע .תינפוג תוליעפב וא טרופסב 

 (extraverts) הזה רקחמה לש םיאצממהו ,רורעה תמר תא תולעמה תויוליעפל םיקוקז

תקפסמ ל"הצל הנכהל םיסרוקב תופתתשההש חינהל ,אופא ,ןתינ .וז השיגל םימיאתמ 

.רבגומ רורעב ךרוצה תא יוסינה תצובק רובע 

אצמנ יוסינה תצובקמ םיקדבנה ברקב רתוי תטלובה (extraversion) תונצחומל ףסונב 

תוליעפש ןוויכ ,הבושח וז הדוקנ .תויטוריונ לש התוחפ המרב סג םינייפואמ םה יכ 

םימרוגה םויא יבצמ ררועל םייושע תרחבומ הדיחיב יאבצ תוריש ןכו תצרמנ תינפוג 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,דועוגתב 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינמשמ 

עצבל תונוכנב עוגפל הלולע תויטוריונ לש ההובג המרש ,רעשל ןתינ .הדרחלו ץחלל 

תוליעפ דדועל היושע תויטוריונ לש הכומנ המרש דועב ,תיביסנטניא תינפוג תוליעפ 

.ןוכיסכ תוחפו רגתאכ רתוי םלצא תספתנה ,תיביסנטניא תינפוג 

םוכיס 

רעונ ינב םירישכמה ,סויג תארקל הנכה יסרוקל שוקיב ץראב רצונ תונורחאה םינשב 

תרשל םיבדנתמה םידמעומה ןוימל םידעוימה ,סישוביגהו רשוכה ינחבמ תארקל 

המר גישהל םיצורה רעונ ינב םיפתתשמ הלא םיסרוקב .ל"הצב תורחבומ תודיחיב 

.הלא תודיחיל לבקתהל םהייוכיס תא לידגהל הרטמב ינפוג רשוכ לש ההובג 

,תיתועמשמ תישיא תוביוחמב חבורב סויג תארקל הנבהה יסרוקל תופרטצהה 

ינב תא דחיימ המ :הלאשה הלאשנו .תורגבה תוניחבל דומלל םהלש תוביוחמל ףסונב 

המו תויברק תודיחיל בדנתהלו ל"הצל הנבהה יסרוקב ףתתשהל םירחובה רעונה 

!הלא םיסרוקב ףתתשהל אלש םירחובה םהירבחמ םתוא לידבמ 

רקחמב ססבתהל טלחוה ןכלו ,תאז וקדבש םירקחמ וכרענ אל ןיידע ,ונל עודיה לככ 

לע וא/ו םיאטרופס לע וכרענש ,ג"נחהו טרופסה לש היגולוכיספהמ םירקחמ לע הזה 

לש ומויק לע םיזמרמ הז םוחתב רקחמה יאצממ .טרופס תותיכב םידמולה םידימלת 

וא/ו ץחל יבצמב תוגהנתה ,ירוטומ עוציב ןיבל תומיוסמ תוישיא תונוכת ןיב יבויח רשק 

.טרופסב החלצה 

ךותמ טרופסב ןייטצי ימ תועבוקה ןה תוישיא תונובתש םירקוחה םינייצמ ,ףסונב 

תונוכתש דומלל ןתינ וללה םירקחמהמ .תומוד תויסיפ תונוכת ילעב םיאטרופס תצובק 

תומנפומ - תונצחומ ,ףוג יומיד ,ימצעה גשומה ןה הז םוחתב תויטנוולרה תוישיאה 

 (introversion ־ extraversion) תימצע הטילשו.

ןיב רשק ואצמש ג"נחהו טרופסה לש היגולוכיספהמ רקחמה יאצממ לע ססבתהב 

יסרוקב םיפתתשמהש הדבועה רואלו ,תינפוג תוליעפ ןיבל תומיוסמ תוישיא תונוכת 

םינכומו םייתועמשמ םיינפוג םירגתא םמצע לע לבקל תונוכנ םילגמ ל"הצל הנכהה 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,תעונתב 
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ןייטשטור הירא ,ביבר תימלוש 

ינותנ לש סיסב לע תשחרתמ וז תונוכנש הרעשהה התלעוה ,תינפוג תוליעפב דימתהל 

.םתוא םידחיימה תוישיא תונוכתו (םייתרבחו םייפרגומד)עקר 

(הנכהה יסרוקב ופתתשהש)יוסינה תצובקב 221 :םידימלת 375 ופתתשה הזה רקחמב 

יתשמ םידימלתה בור .(הנכהה יסרוקב ופתתשה אלש) תרוקיבה תצובקב 154-ו 

םיקדבנהש הארנ עקרה ינותנמ .תותיכ ןתואמו ץראה זכרמב רפס יתבמ ואב תוצובקה 

תדמוע וז הפיאש .תורחבנ תויברק תודיחיב תרשל תונוכנב םינייפואמ יוסינה תצובקמ 

עודי ןכש ,יאבצה תורשל הנכהה יסרוקל בדנתהל םהלש היצביטומה סיסבב הארנכ 

רפסממ הברהב הובג ולא תודיחיל לבקתהל םישקבמה םידמעומה רפסמש םויכ 

תודמעב תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק ןיב לדבהה אטבתמ ,ףסונב .םילבקתמה 

תצובקמ םינבה ירוהש אצמנ .תויברק תודיחיל סייגתהל םהינב תנווכ יבגל םירוהה 

בדנתהל םיצור םהינבש הדבועל תרוקיבה תצובק ירוהמ התוחפ תודגנתה ועיבה יוסינה 

.תורחבומ תודיחיל 

ואצמנ ,תוצובקה יתש ןיב יפרגומדהו יתרבחה עקרב םילדבה ואצמנ אלש תורמל 

ילעב ואצמנ יוסינה תצובקמ םירגבתמה .וקדבנש תוישיאה ינייפאמב םילדבה םהיניב 

ילעב ,יבויח ףוג יומיד ילעב ,יבויח יללכ ימצע יומיד ילעב ,ההובג תימצע הטילש 

הלוע רקחמהמ .תרוקיבה תצובקל האוושהב ,(extraverts) םינצחומו הביצי תוישיא 

ןתינש המל םימאות ,תורחבומ תודיחיב תרשל םיניינועמה לש תוישיאה ינייפאמש 

המיצע תינפוג תוליעפב תוכורכה תויוביוחמ םמצע לע לבקל םינכומה םישנאמ תופצל 

ידכ ,הז אשונ רוקחלו ךישמהל ץלמומ .םיגולויסיפו םייגולוכיספ קחד יבצמל הפישחבו 

תודיחיב תרשל םישקבמה םילייח ןוימל שמשיש ,ילמיטפוא תוישיא ליפורפ טטרשל 

.תורחבומ 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,זועונתג 
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ל"הצל הנכהל םיסרוקב םיפתתשמה םירגבתמ םינייפאמה תוישיאו עקר ינתשמ 

תורוקמה תמישר 

.םילעופה תיירפס :ביבא־לת .יתרבח יונישו רעונ :יחצנת יוכיסה .(1986).מ ,ןולא 

תקלחמ .1988 טסוגוא יסייגתמ רקס סויג תארקל ינפוג רשוכ ינומיא .(1989).ד ,אריס-ןב 

.3 רפסמ רקס ,יברק רשוכ 

.16-15 ,(3)ט"מ .טרופסהו ינפוגה ךוניחה .המצועה רוקמ םדאה .(1994).א ,ןנוג 

ןותנש ,דיגא .החינצ יליגרת לע תימצע הטילש תעפשה .(1986).ג ,םואבננטו .י ,רואלג 

.לגס - םילשורי :ביבא־לת .סייגתו ןוכמב ינפוג ךוניחל הללכמה 

.טייגניו־ןוכמ :הינתנ .תינפוגה תוליעפהו טרופסה לש היגולוכיספה .(1984).ג ,ןטרגנייו 

.הדסמ :םייתעבג .תורגבתה .(1984).א ,ויז 

.ביבא-לת תטיסרבינוא :ביבא-לת .תירבעל דוביע - קנזייא ןחבמ .(1985).א ,ויז 

.23-21 ,(4)ז"מ ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה ,רשוכב ע"נדג .(1992).א ,שורח 

.תוגהנתהה יעדמל הקלחמה ל"הצ :רקחמ חוד .אבצל תולגתסה .(1978).מ ,יליושלארשי 

תדובע .הכרעהו תינכת - אבצל סויג תארקל יעונ ינב תנכה .(1988).א ,יקסול 

.ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךמסומ 

ינקחש לש םייגולוכיספ םינייפאמכ זוכירו "הדשב תולת-יא / תולת" .(1988).נ ,לבאנ 

ךוניחל רפסה תיב ,ןוטסוב תטיסרבינוא .ךמסומ תדובע .ההובג המרב לס-רודכ 

.(תירבעב) 

יומיד לע תימצע תימססיפא תוכמסו יבוריא ינפוג רשוכ תעפשה .(1985).ש ,לגס 

.ןליא-רב תטיסרבינוא :ןג-תמר .ךמסומ ראות תלבקל הדובע .תורענ לש ףוג 

לש תיתצובקה תודיכלהו םיידומילה םיגשיהה ,ימצעה יומידה .(1983).מ ,עלס 

.הפיח תטיסרבינוא .ךמסומ ראות תלבקל הדובע .טרופס תותיכב םידימלת 

:ןג-תמר .(תירבע הרודהמ) .ימצע יומידל םלוס .(1974).א ינרק ,.י ,ןיול ,.י ,לקנרפ 

.ןליא-רב תטיסרבינוא 
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תארקל תינפוגה הנכהה :ישפנ ןסוחל התמורתו תינפוג תוליעפ .(1994).א ,ץנוצ 

.ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךמסומ תדובע .יאבצה תורישה 

תורגבתהה ליג ינייפאמ :ךותב ,תיטפשמה תכרעמהו רגבתמה .(1986) .ד ,ןורש 

.שפנה תואירבל הקלחמה ,ל"הצ .יאבצה תורישה יבגל םתועמשמו 

 Alderman, R.B. (1974). Psychological behavior in sport. W.B. Saunders
 Company, Philadelphia.

 Bar-Eli, M. (1985). Arousal-performance relationship: A transactional view
 on performance japs. International Journal of Sport Psychology, 16 (3),
 193-209.

 Brandon, J.E. k Loftin, J.M. (1991). Relationship of fitness to depression state
 and trait anxiety, internal health, locus of control and self control.
 Journal of Councelling k Clinical Psychology, 49,431-438.

 Briggs, S.R., Cheek, J.M. k Buss A.H. (1980). An analysis of the self
 monitoring scale. Journal of Personality k Social Psychology, 38(4),
 689-686.

 Bronstein, J.P. (1985). Body image of young hearing impaired children
 exposed to a movement exploration program. In: E. Harnes (Ed.),
 Abstracts of Research Papers. Florida State University, pp. 69.

 Caplan, G. (1978). Social supports and mastery of stress. Paper presented at
 the 2nd Int. Conference on Psychological Stress and Adjustment in Time
 of War and Peace, Jerusalem.

 Cratty, B.J. (1989). Psychology in contemporary sport Englewood Cliffs, N.J.:
 Prentice-Hall.

 Douctore, G.P. k Harris, G.A. (1983). An analysis of the self image
 differences of male and female athletes. Journal of Sport Behavior, 6
 (2) 77-83.

 Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. N.Y.: W.W. Norton k Co.

 Eysenck, H.J. (1967). Biological basis of personality. Springfield: Thomas.

 Eysenck, H.J. (1970). The structure of human personality (3rd Ed.). London:
 Methuen.

 Eysenck, H.J. (1977). Personality and factor analysis: A reply to Guildford.
 Psychological Bulletin, 84, 405-411.

 Eysenck, H.J., Nias D.K.B, k Cox, D.N. (1982). Sport and personality.
 Advances in Behavior Research and Therapy, (1), 4,1-56.
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 Fitts, W.H. (1965). Manual for the Tennessee Self-Concept Scale. Nashville;
 Counselor Recordings and Tests.

 Fitts, W.H. (1970). Interpersonal competence: The wheels model. Nashville,
 Tennessee: Fred Wallace Center Monograph.

 Folkins, C.H. Sx Sime, W.E. (1981). Physical fitness training and mental
 health. American Psychologist, 36 (373-389).

 Goldfried, M.R. Sx Merbaum, M. (1973). (Eds.), Behavior change through
 self-control. New-York: Holt, Rinehart Sc Winston.

 Harlock, E.B. (1975). Developmental psychology, N.Y.: Mcgraw-Hill.

 Hendry, L.B. (1975). The role of the physical education teacher. Educational
 Research. 17, (2), 115-121.

 Ho, L. Sx Walker, J.E. (1982). Female athletes and nonathletes: Similarities
 and diefferences in self perception. Journal of Sport Behavior, 5,1,12
 27.

 Janis, I.L. (1958). Psychological stress. N.Y.: John Wiley.

 Joesting, J. (1981). Comparison of students who exercise with those who do not.
 Perceptual fe Motor Skill, 52, (2).

 Jung, C.G, (1923). Psychological types. N.Y.: Harcourt Brace.

 Meicenbaum, D. (1977). Cognitive behavior modification. New-York: Plenum.

 Meincenbaum, D. (1985). Stress inoculation training. New-York: Pergamon
 Press.

 Miller. M. (1989). The relationship between efficacy, strength and
 performance in competitive swimmers of different skill levels.
 Proceedings of the 7th World Congress in Sport Psychology, 99.

 Owen, N. fx Lee C. (1990). Self regulation in the enhancement of sport
 performance. In: J. Bond Sx J. gross (Eds.), Australian sport psychology:
 The Eighties. Canberra, Australian Institute of Sport Sx Australian
 Sport Commission, 110-118.

 Perkins, H.V. (1975). Human development. Belmont: Wadsworth.

 Rogers, C.R. (1951). Client centered therapy: Its current practice, implication
 Sx theory. Boston: Houghton Miffin.

 Rosenbaum, M. (1980). A schedule for assessing self-control behaviors:
 Preliminary findings. Behavior Therapy, 11,109-121.

 Rosenbaum, M. Sx Rolnic A. (1983). Self-control behaviors and coping with sea
 sickness. Cognitive Therapy and Research, 7(1), 93-98.
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 Rosenthal, M.M. ä Beutell, N.J. (1981). Movement and body image: A
 preliminary study: Perceptual and Motor Skill. 53, (3), 758.

 Secord, P.F. St Backman, C.W. (1974). Social psychology (2nd Ed.), New
 York: MacGraw-Hill.

 Secord, P.F. 6c. Jerard S.M. (1953). The appraisal fo body catharsis and the
 self. Journal of Consultive Psychology, 17.

 Sherrill, C. Holguin, O. (1989). Fitness attitude toward physical education
 and self-concept of elementary school children. Perceptual and Motor
 Skill, 69(2), 411-414.

 Snyder, E.E. Kivlin, J.K. (1975). Women athletes and aspects of psycho
 logical well-being and body image. Research Quarterly, 46(2), 191
 199.

 Tenenbaum, G. &C Bar-Eli, M. (in press). Personality, intellectual capa
 bilities, and skilled motor performance. In: D.H. Sasloske and M.
 Seidner (Eds.). International Handbook of Personality and
 Intelligence. N.T.: Plenum.

 Vincent, F.E. (1976). Comparison of self-concept of college women as athletes
 physical education majors. The Research Quarterly, 47(3), 218-225.
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