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ןרע יכדרמו ןורוד םר

ילהנמ ברקב םיבשחמ ינפמ העיתר לש םיינוגראו םייפרגומד םיאבנמ
יתיישעת לעפמ
העיתרה תמר ןיבל םינוש םיינוגראו םייפרגומד םינתשמ ןיב רשקה קדבנ יחכונה רקחמב

ללכמ  0'839םהש ,םילהנמ  204ורקחנ .יתיישעת לעפמב םילהנמ ברקב םיבשחמ ינפמ
חותיפהו קווישה ,םיפסכה ,םדאה חוכ ,רוצייה ירזגמב( לודג יתיישעת ןוגראב םילהנמה
העברא ורתוא םימרוג חותינב .ימצע יולימל םינולאש תרזעב ופסאנ םינותנה ).יסדנהה

תסיפת ),(2ליעי־יתלבכ בשחמה תסיפת ): (1םיבשחמ ינפמ העיתר לש )םידדמ( םימרוג
)(4־ו בשחמה יפלכ תילילש תישיא תוסחייתה ),(3ךבוסמו השק ולועפתש רישכמכ בשחמה
.ינמוה־אלכ בשחמה תייאר
םיינשב םיבשחמ ינפמ העיתר לש רתוי ההובג המר םילגמ רוצייה רזגממ םילהנמ יכ ,אצמנ
םינתשמה ןיבמ .םירחא םירזגממ םילהנמל האוושהב ,וז העיתר לש םידדמה תעברא ןיבמ

ינפמ העיתרה תמר ןיבל דומילה תונש רפסמ ןיב קהבומ ילילש רשק אצמנ ,םייפרגומדה

שומישה תויביסנטניא ןיב קהבומ ילילש רשק אצמנ םיינוגראה םינתשמה ןיבמ .םיבשחמ
ידדממ קלח ןיבל ,םיבשחמב תילמרופה תומלתשההו הדובעהמ ןוצרה תועיבש ,בשחמב
ןפואב םירושק ואצמנ םדא חוכ רזגמלו רוצייה רזגמל תוכייתשה .םיבשחמ ינפמ העיתרה
.הלא םידדממ קלחל יבויח

אובמ

תודמע לש ךרעמל סחייתמה ,תיסחי־שדחו בכרומ גשומ איה 'םיבשחמ ינפמ העיתר'
םינשב .טרפב הדובע יכילהת בושחמ יפלכו ללכב םיבשחמ יפלכ תוילילש תושוחתו
 (Dainoff, 1982; Kremer <fcירקחמ ןיינעל דקומ םיבשחמ ינפמ העיתרה הכפה .תונורחאה

יכ ,הארנ ולא םירקחמ תובקעב 1982 ,Danziger, 1984; Rafaeli, 1986; Zoltan Sl Chapanis).

.תוילילש תושוחתו תודמע לש םידממ רפסמ אטבמה ,ידממ־בר גשומב רבודמה
20 (stem A־ה האמה לש תיתיישעתה הכפהמה איה םיבשחמה תכפהמ יכ ,םירובסה שי
 (;1986 ,Faersteinןבל ןוראווצ ידבוע לע בושחמה תוכלשהש אופא אלפיי אל 1983 ,stem).
הטעמ ןיידע ,תאז םע .הבחרהב ורקחנ ) (1983 ,stem ä stemרוציי ידבוע לעו )1986 ,Rafaeli

בושחמל םנמא םא .םינוגראב םילהנמ ברקב םיבשחמ ינפמ העיתרה תעפות תא ונתנבה
הרקבו הטילש לש תוליעיה תרבגה ,עדימה תמירזב רופיש :ומכ תונורתי םנשי ינוגרא
םילהנמ לש העיתר יכ ,ששחל םוקמ שי יזא (1982 ,Zuboff),תוטלחה תלבק יכילהת רופישו

ןונכתבש ,ןאכמ  (1986 ,Faerstein).ןוגראה בושחמ לש ותלעות תא לכסת םיבשחמ ינפמ
־ויצוסה םיאבנמה תנבהל הבר תובישח תעדונ םינוגראב םיילהנמ םידיקפת לש בושחמה
םיאבנמ קודבל איה יהז רקחמ תרטמ .םיבשחמ ינפמ העיתרה לש םיינוגראהו םייפרגומד

.בושחממ םילהנמ לש העיתרה תעפות לש ולא
רבחמה ידי־לע הבתכנש ,ביבא־לת תטיסרבינואב ךמסומ ראותל רמג תדובע לע ססובמ רמאמה 1
.ינשה רבחמה תייחנהב ןושארה

 (3), 385-374ב"ל , 1989,תרמגמ
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םינוש ןוגרא ירזגממ םילהנמ ןיב בשחמ ינפמ העיתרב םילדבה

בושחמה יפלכ ןוגראב םינוש םירזגממ םילהנמ לש םסחיב םילדבה ואצמנ רקחמב
העיתר תמר הלגתת רוציי ילהנמ לצא ,ד־חו־ו דרופמאמ תעדל (1968 ,Mumford ä ward).
םינעוט םה ,תאז תמועל .תערפומ יתלב רוציי תמר לע רומשל םתייטנ לשב ,תיסחי ההובג
יונישבו שודיחב םיניינועמה ,םיבשחמה ישנא לצא ןבומכו יסדנהה חותיפה ישנא לצא יכ

תילאיר הלכשה יכ רעשל ןתינ ןכ .רתוי הכומנ תודגנתה תמר הלגתת ,בשחמב רושקה
תא םינתממה םינתשמב םילעופ ,ולא םירזגמ ידבוע תונייפאמה ,םיבשחמל תמדוק הפישחו
תא םיארי יטמתמ עקר ירסח םישנא לש בר רפסמ יכ אצמנ ,םנמאו .בשחמה ינפמ העיתרה

דוביעל תויעבה תנכהב ךורכה ישוקה םע דדומתהל וחילצי אל יכ םיששוחו בשחמה
םיניינועמה ,קוויש ישנאו םיאנובשח יכ ,םיארמ םירחא םיאצממ  (1967 ,conte).בשחמב
ישנאל האוושהב ,םיבשחמ ינפמ תיסחי הכומנ העיתר ילעב תויהל םיטונ ,תילכלכ החלצהב
 (1968 ,Mumford 8t Ward).םייתרבח םיכרצל םינווכמה ,םדא־חוכ

םילהנמ ברקב רתוי ההובג היהת בשחמ ינפמ העיתרה יכ ,ונרעיש ליעל רומאה ךמס לע

םיפסכ ,תוריכמו קוויש ,םדא־חוכ ירזגממ םילהנמ ברקב רתוי הכומנו רוצייה רזגממ
.המאתהב יסדנה חותיפו

םיבשחמ ינפמ העיתר לש םייפרגומד־ויצוש םיאבנמ

דדומתהב רתוי בר ימצע ןוחטבו םילכ להנמל תונקהל היושע ההובג תילמרופ הלכשה

לה תונש רפסמ ןיב ילילש רשק םייק יכ ,ונרעיש וז החנה ךמס לע .בושחמה ךילהת םע

ת ,רתוי בר היהי דומילה תונש רפסמש לככ ,ונייהד ,םיבשחמ ינפמ העיתרה ןיבל
.העיתרה

םיבשחמ יגפמ העיתי לש םיינוגרא םיאבנמ

הדובעל אובל דבועה לש היצביטומל רוטקידניא הדובעה ןמ ןוצרה־תועיבשב םיאורה שי

םיגוס ינשל ,םישגהל הדובעה הרומא םתואש ,םיכרצה תא גווסל גוהנ (1970 ,Lawier).

תא םג גווסל ןתינ ךכל םאתהב .םייסנירטניא םיכרצו םייסנירטסקא םיכרצ :םיירקיע
.הדובעהמ ןוצרה־תועיבש
תכרעהל הרושקה ,דבועה לש תישגר הבוגתכ תיסנירטסקאה ןוצרה־תועיבש תא רידגמ קדל

םוקמ לש םייסיפה םיאנתה ןמו רכשה ןמ ,ותדובע לש תיתרבחה הביבסה ןמ וילומגת
הרושקה ,דבוע לש תישגרה ותבוגת איה תיסנירטניא ןוצר־תועיבש  (1976 ,Locke).הדובעה

תדימ ,וקוסיעב ול שיש ןיינעה ןוגכ ,עצבמ אוהש הדובעה ןכותמ וילומגת תכרעהל
.דיקפתב ולש הימונוטואה תדימו ודיקפת ול רשפאמש תימצעה המשגהה

הלכשהל הקלחמלו רקחמה עוציבב ותרזע לע ןרפז היראל ,תוליעומה ויתוצע לע םוריש היראל ונתדות

.רקחמה ןומימב עויסה לע תיללכה תורדתסהב ההובג
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דגנתהל םילהנמ לש הייטנה לע העיפשמ הדובעה תביבסמ ןוצרה־תועיבש תמר יכ ,אצמנ
 (1983 ,Baumgartel).יונישל

םינוויכ ינשב הדובעהמ ןוצרה־תועיבש תמר לע עיפשהל יושע בושחמה ךילהת יכ ,הארנ

הנכה רסוחמ האצותכ ,ןוצרה־תועיבש תתחפהל םורתל יושע אוה ,אסיג דחמ :םידגונמ
העיגפו םיפסונ םיצחל תריצי :ןוגכ ,בושחמב תוכורכה תויעבל תוסחייתה־יאמו תקפסמ
תועפות רבדב תונולת  (1983 ,Kremer ä Danger, 1984; Edwards),הדובעה ייח תוכיאב

ותלוכיב םוצמצ ןכו  (1982 ,Dainoff),בשחמב שומישה ןמ תועבונה ,תונוש תויטמוס
ןמ לומגתל רוקמכ תספתנ המצעשכל רשא הלועפ ,תוטלחה לבקל להנמה לש וירושיכו
אקווד םייושע בושחמה לש םירחא םיטביה ,אסיג ךדיאמ  (1960 ,Mann ä Williams).הדובעה

קלח עצבל םירומא םיבשחמה  (1983 ,stem 81 stem).הדובעהמ ןוצרה־תועיבש תא ריבגהל

תודובעב זכרתהל םידבועל רשפאתש הדבוע ,תועגיימהו תוממעשמה תומישמה ןמ
ןוצרה־תועיבש היושע ךכמ האצותכ :רתוי ההובג תונמוימ תושרודה ,תיסחי תוניינעמה
.תולעל הדובעהמ
הדובע ךילהתב תוסנתהה ךשמ יכ ,המודמ ןוגראב ואצמ ) (1980םואבנירגו רוצילא ,איגש

ךילהתב תוסנתהה ךשמש לככ .יונישל תודגנתהה תרבסהב בושח הנתשמ אוה םיוסמ
.ןכוממ ךילהתל הדובעה ךילהת יונישל תודגנתהה הרבג ןכ ,רתוי ךורא היה ינדי הדובע
יונישל תודגנתה ןיב רשקה לעו יונישל תודגנתהה תורוקמ ןוויכ לע םיזמרמ ולא םיאצממ

.דיקפתב קתווה ןיבל
יכ אצמנ ,ב"הראב םייתיישעת םינוגרא השולשב ,ןבל ןוראווצ ידבוע ברקב ךרענש רקחמב

יפלכ רתוי תויבויח תודמע חתפל וטיי ההובג תויביסנטניא תמרב בשחמ םע םידבועה
(,Rafaeiiרתוי הכומנ תויביסנטניא תמרב בשחמ םע םידבועה ולאל האוושהב'יומע הדובעה

1986).
העיתרה תמר תא התיחפמ םיבשחמה םוחתב ההובג תומלתשה תמר יכ ,חינהל דואמ ריבס
ויפלכ רתוי תויבויח תויטנ וליג בשחמב שמתשהל ודמל רשא ולא יכ אצמנ םנמאו .םהינפמ

לע חוודמ רחא רקחמב (1982 ,Zoitan&chapanis).וב שמתשהל ודמל אלש ולאל האוושהב
םששח רקיע .םהידרשמל בשחמ תסנכה ינפב ודמע רשא ,םילהנמ ברקב ההובג הדרח תמר

ןוגר'זה ןמ ועתרנ ןכו םהל םירורבה םיחנומב בשחמה תלועפ ךרד תא וניבי אל יכ היה

םיבשוח םה" :ךכ תאז גיצה בשחמה ישנאמ דחא .בשחמב םישמתשמה ןיב לבוקמה
,הכרדהל םיבשחמל החמומ סויג םנמאו " (1968 ,Mumford<fc ward).תיניס ירבוד ונחנאש

) (1986 ,Faersteinןייטשרפ עיצמ ןתוא םיכרדה תחא איה שמתשמב הכימתו עויס
.םיבשחמ ינפמ הדרחה תועפות םע תודדומתהל
םע תודדומתהב עייסל היושע ',יוניש ןכוס' ןיעכ לעופה ",םיבשחמל עגושמ" תואצמיה םג
לע תמזגומ תוכמתסה ינפמ םיעירתמה שי םלוא (1986 ,Mumford ä ward),בשחמהמ ששחה

.הריכבה הלהנהה דצמ יגטרטסא ןונכת אלל ,יוניש ינכוסכ "בשחמל םיעגושמ"
:ןלהלכ יחכונה רקחמה תורעשה ויה ,ןאכ דע וגצוה רשא תורפסב םיאצממה רואל
םילהנמל האוושהב רוצייה רזגממ םילהנמ ברקב רתוי ההובג היהת בשחמ ינפמ העיתרה )א

.םירחאה םירזגמה ןמ
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לככ :םיבשחמ ינפמ העיתרה ןיבל הדובעהמ ןוצרה־תועיבש ןיב ילילש רשק םייק )ב
.העיתרה תחפת ןכ ,רתוי הבר ןוצרה־תועיבשש

ינפמ העיתרה ןיבל הדובעב בשחמב שומישה תויביסנטניא ןיב ילילש רשק םייק )ג
:2העיתרה תחפת ןכ ,שומישה תויביסנטניא רבגתש לככ :םיבשחמ
ינפמ העיתרה ןיבל םיבשחמה םוחתב תילמרופ תומלתשה םויק ןיב ילילש רשק םייק )ד

.העיתרה תחפת ןכ רתוי ההובג תומלתשהה תמר היהתש לככ :םיבשחמ

תדיחיב "םיבשחמל עגושמ" ןכו םיבשחמל החמומ תואצמיה ןיב ילילש רשק םייק )ה
.העיתרה ןותימב עייסת הדובעה תדיחיב םתואצמיה :םיבשחמ ינפמ העיתרה ןיבל הדובעה

רקחמה תטיש
רקחמה תייסולכוא

,בושחמ עצבתמ ולא םילעפמב :לארשיל תיריוואה היישעתה ילעפמב ךרענ רקחמה
.ולוכ ןוגראב בושחמל בא־תינכת תמייק אל ןיידע .חווידו הרקב ,ןונכת יכילהתב דקמתמה
,הדיחי שארו ףנע שאר תוגרדב ,יזכרמה לעפמב םייניבה־גרדב םילהנמה לכ וללכנ רקחמב

,קוויש ,םיפסכ ,יסדנה חותיפ :םינוש םירזגמל וכייתשה םילהנמה .ןהל תוליבקמה תוגרדבו
.רוצייו םדא־חוכ

םירבג םה םילהנמה לכ .םינולאש  204ולבקתהו ,םילהנמ 245־ל םינולאש ורבעוה כ"הס

דומיל תונש  14.6תעצוממה םתלכשהו ) = 6.7ןקת תייטס( םינש  43.6עצוממה םליגש

םירשע .טעומה ןרפסמ לשב ,תולהנמ םישנ עבש םגדמב וללכנ אל  = 2.6).ןקת תייטס(

בשחמב םיעייתסמ םהמ , <32<gבשחמ תרזעב םתדובע רקיע תא םיעצבמ םילהנמה ןמ זוחא

שחמב םירזענ  70>4וליאו ,םתדובעמ קלחב בשחמב םיעייתסמ 26י, 70םתדובעמ לודג קלחב

.םתדובע ךלהמב תוקוחר םיתעל קר

םינתשמהו רקחמה ילב

בכרוה רקחמה ידדמ לכ .ימצע יולימל םינולאש תועצמאב ופסאנ רקחמה ינותנ ,רומאכ

צרה־תועיבש תקידבל ןולאש :םינולאש ינש ורבעוה .םיטירפה ינויצ לש םיעצומממ
.םיבשחמ ינפמ העיתר תקידבל ןולאשו הדובעהמ

תמר לע עיפשהל היושע םיבשחממ העיתר :ךופה יתביס רשק ןכתיי 'ב־ו 'א תורעשהב יכ ,ןועטל ןתינ
־תועיבש תא ונקדב אלש ןוויכ םלוא .בשחמב שומישה תויביסנטניא לע ןכו הדובעהמ ןוצרה־תועיבש
ונרחב ),הילומגתו התביבס ,הדובעה תוהמ יבגל תולאש ןווגמ תועצמאב אלא(תינללוכ הלאשכ ןוצרה

.ליעל תורעשהב גצומכ םינתשמה ןיב םירשקה תא חסנל

This content downloaded from
132.66.7.134 on Wed, 02 Mar 2022 11:23:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

ןרע יכדרמו ןורוד םר 378

ןולאש :הדובעהמ ןוצרה־תועיבש תקידבל ןולאש .א

 (1968 ,Porter ä Lawier),רלאו רטרופ ורציש ,םילהנמל
הכומנ ןוצר־תועיבש(  1ןיב תוירשפאה תובושתה םלוס

ךמס לעו ,ןולאשה יטירפ לע םימרוג חותינ ךרענ ).רתויב

ר־תועיבש לש דדמו תיסנירטניא ןוצר

יטירפ 5־מ בכרומ דדמה :תיסנירטניא ןוצר־תועיבש )(1

טצמ אוה םהב םירבד עוציבל ,דבועה לש הימונוטואל
מ חתפתהלו םישדח םירבד דומלל

ירפ 4־מ בכרומ דדמה :תיסנירטסקא ןוצר־תועיבש )(2

ילו דיקפתב תוכמסה תדימל ,הדובעה תביבס תוכיאל

ססובמ ןולאשה :םיבשחמ ינפמ העיתר תקידבל ןולאש .ב

שתה ףצר .םיטירפ  30ללוכו (1982 ,Zoitan ä chapanis),

ה תמר תא ןייצמה(6־ל )םיבשחמ ינפמ העיתר לכ רדעה

רושקה םינוש םיאשונ יפלכ םיבישמה תודמעל וסחייתה
ררועמ אוהש תונוש תושוחת ,לועפתה יישק ,ותונמיהמו

ב האר( םימרוג חותינ ךרענ הז ןולאש
ינושה םידדמה לש םתונמיהמ לע םינותנ

תולאש וגצוה םירקחנל :םיינוגראו םייפרגומד םינתשמ .ג
תמגמו דומילה תונש רפסמ ,הצרא היילעה תנש ,םאצומ

.םהלש )תילאיר

שה( הדובעה םוחת ,הדובעב דיקפתה לע םינותנ ופסאנ

יה םירזגמה ראש  2.ךרע — םדא־חוכ רזגמלו  1ךרעה

תויביסנטניאה תמר ,ןוגראבו דיקפתב קתווה תונש רפסמ

מב ללכ שמתשמ ינניא' דע 'בשחמ תרזעב תישענ יתדובע

חמב תילמרופ הלכשה' ןמל(םיבשחמה םוחתב תומלתשהה

תנ ופסאנ ןכ ).תוגרד  5לש ףצר — 'םיבשחמה אשונב

עו 'אלמ ףותיש' ןמל('ותלעפה ךרדו בושחמה לע תוטלחה

תינ רשא ,הדובעה תדיחיב םיבשחמל החמומ תואצמיה'

גושמ" תואצמיה' ןכו ),תוגרד ' (3וב שומישלו בשחמל

קש( ותואצמיה־יא תמועל 'ותצאהלו בושחמה ךילהת

שה תא קודבל ידכ העצובש ,םיבלשב הבורמה היסרגרב

ונה םינתשמה ודדוק ,םיבשחמ ינפמ םילהנמה

לה תמגמ יפ לע הרדגוה תיטסינמוה המגמ :הלכשה תמגמ

המגמ תמועל  1),ךרע( הרבחה/חורה־יעדמב ןושאר ראות

אותל םיקיודמ םיעדמ ידומיל וא ןוכיתה ס"היבב דומילה

לש ראותל ,ינש ראותל םידומיל ויה האוושהל

רשי ידילי — תוצובק יתש ורדגוה :רקחנה אצומ
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ךרע(הקירמא-הפוריא ידיליל םינב וא הקירמא-הפוריא

או היסא ,הפוריא־חרזמ ידילי
רקחמה ךלהמ

רזגמב םדאה חוכ ילהנמ עויסב ופסאנו וקלוח םינולאשה

שגרו תודמע לע דומעל דעונש רקסב רבודמה יכ ,רבסוה

לאשהש שגדוה .דיתעב בושחמ יכילהת רפשל תנמ לע
,םהיתודמעבו םירקחנה תועדב םיניינועמ

םיאצממ
םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדמ

ת ךרוצל ןה — םיבשחמ ינפמ העיתר תקידבל ןולאשה יטירפ לע םימרוג חותינ ךרענ

 (Zoitanסינאפאשו ןאטלוז ועצבש םימרוגה חותינ םע האוושה ךרוצל ןהו ןולאשה

חת םיאטבמה ,םימרוג העברא ואצמנ הז חותינב .םרקחמב ןולאשה לע )1982 ,chapanis

טלוז ואצמ םתוא םימרוגה תששמ העברא םיפפוח רשאו ,בשחמל םינוש תוסחייתה

טירפ קר וללכנ(ירוקמה ןולאשה ןמ םיטירפ 15־מ ובכרוה הלא םימרוג ).םש( םינאפאשו

םיבשחמ ינפמ העיתרה תמר לש םידדמב ושמישו  0.5),לע התלע םתוניעטש

דמע וקדבנ םתועצמאבש ,םיטירפ  5ללכ הז םרוג — בשחמה לש תוליעי־רסוח 1.
; ) (5.35 — Eigenvalueבשחמה לש ותונמיהמו ותוליעי ,וקויד יפלכ

עכ בשחמה לועפת תא תואורה תודמע וגצייש ,םיטירפ  — 3בשחמה לועפת יישק 2.

;) (1.73 — Eigenvalueהנבהל השקכ בשחמה תפש תאו ךבוסמו השק
חמה תא תואורה תודמע ואטיבש ,םיטירפ  — 3בשחמל תילילש תישיא תוסחייתה 3.

;) (1.22 — Eigenvalueםיענ אלו םמעשמ ,אכדמכ

(Eigenvםיטירפ  — 4הדובעל עירפמו ישיא־אל ,רק ,ינמוה־יתלבכ בשחמה תייאר 4.

מרוגה תעברא לע םיססובמ יחכונה רקחמב םיבשחמ ינפמ העיתרה יחותינ לכ 0.86 —).3

.וללה )םידדמה(

,םמצע ןיבל םניב ,םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדמ תעברא ןיב םימאתמה םיטרופמ  1חולב

.םיינוגראהו םייפרגומדה םיאבנמה ןיבל םניב

לש רשקב רושק 'דומיל תונש רפסמ' יפרגומדה הנתשמה יכ ,םירומ  1חולב םיאצממה

שק'ו 'בשחמה תוליעי רסוח' :םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדמ ןיבמ םיינש םע תיסחי הובגו

חייתה' דדמה ןיבל דומילה תונש רפסמ ןיב קהבומ ילילש רשק אצמנ ןכ '.ולועפתב
.שלח אוה הז רשק םלוא ',בשחמל תילילש תישיא
ןאטלוז לש םחותינב םיעיפומ רשאו יחכונה רקחמב םימרוגה חותינב ואצמנ אל רשא ,םימרוג ינש

־םדא יסחי תניחבמ 'תלעות־בר ילככ בשחמה תייאר' :ויה ) (1982 ,Zoltan 81 Chapanisסינאפאשו
'.םדאל דבעכ בשחמה תייאר' ןכו הנוכמ

This content downloaded from
132.66.7.134 on Wed, 02 Mar 2022 11:23:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

 381םיבשחמ ינפמ העיתר לש םיינוגראו םייפרגומד םיאבנמ

תויביסנטניא' םינתשמה ןיב קזחו קהבומ ילילש רשק אצמנ ,םיינוגראה םיאבנמה ןיבמ
תוליעי רסוח' העיתרה ידדמ ןיבל 'םיבשחמב תילמרופ תומלתשה'ו 'בשחמב שומישה

'.בשחמל תילילש תישיא תוסחייתה'ו 'לועפת יישק' 'בשחמה

ןוצר־תועיבש ןיב קהבומ ילילש רשק ונשי יכ אוה  1,חולמ הלועה ,רחא אצממ
יישק'ו 'תוליעי רסוח' :םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדממ םיינש ןיבל הדובעה ןמ תיסנירטסקא
תועיבש ןיב םג ואצמנ םימוד םירשק .רתויב םישלח םירשקה םירקמה ינשב יכ םא ',לועפת

יישק' ',תוליעי רסוח' ;םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדממ השולש ןיבל תיסנירטניא ןוצר
'.בשחמה תוינמוה־יא'ו ,ילועפת
םיבשחמ ינפמ םתעיתר תניחבמ םינוש םירזגממ םילהנמ ןיב םילדבה
ןוגראה ירזגממ םילהנמה ןיב םילדבה ואצמיי יכ התיה הנושארה ונתרעשה ,אובמב רומאכ

ההובג היהת רוצייה רזגממ םילהנמ לש וז יכו ,םיבשחמ ינפמ םתעיתר תניחבמ םינושה
.םייטנוולרה םיאצממה םיגצומ  2חולב .תיסחי

םינוש םיינוגרא םירזגמ יפל םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדמ תעבראב ןקת תויטסו םיעצוממ  2 :חול

תוינמוה־יא תישיא תוסחייתה לועפתב םיישק תוליעי־יא ירזגמ
בשחמה בשחמל תילילש בשחמה בשחמה ןוגראה
M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

n

1.67

0.64

2.79

1.02

2.45

0.94

4.35

1.10

61

םיפסכ

1.71

0.55

2.75

0.70

2.62

0.89

4.40

1.03

36

תוריכמו קוויש

1.83

0.76

3.00

1.41

2.44

1.35

4.50

1.18

24

םדא־חוכ

1.92

0.65

3.42

0.92

2.73

0.87

4.78

0.90

32

רוציי

2.52

0.87

4.10

1.07

2.98

1.14

4.58

0.97

51

יסדנה חותיפ

F

*

11.6

*14.37

קהבומ אל

קהבומ אל

204

.p < .05

ןיב קהבומ לדבה םייק העיתרה ידדמ תעברא ןיבמ םיינשב יכ ,הלעה ינוויכ־דח תונוש חותינ

F־ nיכרע האר(ותלעפהל םיישק סוחייבו ליעי־יתלבכ בשחמה תייארב :םינושה םירזגמה
 2).חולב

ןיבל ,רוצייה רזגמב תיסחי הובגה עצוממה ןיב םה םילדבהה יכ ,אצמנ  Scheffeןחבמב
רוצייה רזגמב םיעצוממה ןיבו ,ליעי־יתלבכ בשחמה תסיפתב םירזגמה ראשב םיעצוממה

.בשחמה לועפתל םיסחוימה םיישקב ,םירזגמה ראש ןיבל םדא־חוכ רזגמו
םיבשחמ ינפמ העיתרה ימרוג לע םיאבנמה לש הייקנה םתעפשה תניחב
ינפמ העיתרה ידדמ תעבראמ דחא לכ לע דרפנב אבנמ לכ לש ותעפשה תא קודבל תנמ לע

לכל תחא ,תויסרגר עברא וצרוה( םיבלשב תיכרריה היסרגר חותינב ונשמתשה ,םיבשחמ
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/דומיל תונש 'סמ' יפרגומדה הנתשמה סנכוה הליחת  3).חול האר :העיתרה ידדממ דחא

רפסמ ,יתדע אצומ ,ליג :ומכ םיישיא־ןיב םילדבה תעפשה לע תיטסיטטס חקפל הרטמב
םיינוגראה םינתשמה וסנכוה ןכמ רחאל ).תילאיר/תיטסינמוה( הלכשה תמגמו דומיל תונש

 3).חול( םינושה
)מ=(204םיינוגראו םייפרגומד םיאבנמ לע םיבשחמ ינפמ העיתרה ידדמ תעברא לש םיבלשב תויסרגר  3 :חול

תוינמוה־יא תישיא תוסחייתה לועפתב םיישק תוליעי־רסוח רדס יפל םיאבנמה
בשחמה בשחמל תילילש בשחמה בשחמה היסרגרל םתסינכ

\R2 (3 AR2 p AR2 p A/?1 p
יפרגומד אבנמ

 25.- 19. 26.- 25. 27.- 16.דומיל תונש 'סמ
םיינוגרא םיאבנמ

 16.- 03.םיבשחמל החמומ תואצמיה
 24.- 08. 22.- 09. 24.- 05. 14.- 01.בשחמב שומישה תויביסנטניא

 20. 02. 20. 01.רוצייה רזגמל תוכייתשה
 15. 01. 13. 01.םדא־חוכ רזגמל תוכייתשה
 16.- 01.םיבשחמב תילמרופ תומלתשה
" 12.- 01.םיבשחמל עגושמ" תואצמיה

 11.- 01.ידיקפתב קתו תונש 'סמ
 13.- 01.תיסנירטסקא ןוצר־תועיבש
 19.- 03.תיסנירטניא ןוצר־תועיבש
R2

ה

יכרע

מגמ

ו

ףא

ומע

ורתה

םינתשמה

תוי

זוחא

י

איבמש

יפכ

תוינמוה
תשולשל

'דומיל

ןיבמ

ההובג

וגראה

תונש'

הארמש

םידדמה
תא

אל

קתו

':בשחמה

אה

ה

,ליג

להנמה

3,

:םיאבנמה

וסנכנ

חול

.25

:הרעה

'דיקפתב

וחמ

ה

לכ

,אצומ

תחאל

גוה

.33

.41

.06

תונש

דיחיה

להנמה

םינתשמה
רבסהל

ןיבמ

רתויב

.וינפמ העיתרה תמר
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םיישק'ו 'בשחמה לש תוליעי־רסוח' םידדמה ןמ קלח הריבסה 'רוצייה רזגמל תוכייתשה'

יישק'ב תונושה רבסהל המרת 'םדא־חוכ רזגמל תוכייתשה' וליאו ;'בשחמה לועפתב
־יא' דדמב תונושה רבסהל ,תקהבומ יכ םא ,הכומנ המורת המרת ןכו ',בשחמה לש לועפתה

לש ינמוה־אלה טביהה ןותימל תעייסמ 'םיבשחמל החמומ תואצמיה' '.בשחמה תוינמוה

לככ :בשחמה לועפת יישקמ קלח הריבסה 'םיבשחמב תילמרופ תומלתשהה :בשחמה
.לועפת יישקמ שושחל םירקחנה תייטנ תתחופ ,רתוי ההובג תומלתשהה תמרש
הדובעה תדיחיב "םיבשחמל עגושמ" תואצמיהו דיקפתב קתווה תונש רפסמ יכ אצמנ ןכ
עגושמ" אצמנ רשאכ ,רמולכ ,בשחמה לש תוליעיה־רסוח תסיפתל ילילש רשקב םירושק

ותייטנ תנתמתמ ,ודיקפתב תיסחי בר קתו להנמל רשאכו ,הדובעה תדיחיב "םיבשחמל
.ליעי־יתלבכ בשחמה תא סופתל
תועיבש וליאו :בשחמה לועפתב םיישקה תסיפת רבסהל תמרות תיסנירטסקא ןוצר תועיבש

.בשחמל תילילשה תישיאה תוסחייתהה רבסהל תמרות תיסנירטניא ןוצר

ןויד

יונישל תודגנתה לש םיכילהתמ קלחכ תואריהל תויושע בושחמה ךילהתל תובוגתה
םיסופדהמ תגרוח בושחמה ינפמ העיתרהש ךכל םינמיס םימייק םלוא (1976 ,shye AEiizur),

לש הרוצ תשבול איהו ,היצמוטואל תודגנתה תוברל ,תודגנתה תעבה לש םילבוקמה
ינפמ הדרחב םיאורה םירקוח שי .ומצע בשחמה לא תורישי םינווכמה ,םידחפו תוששח

בשחמב רושקה לכל תודגנתהו תוניוע ,דחפ םה הינייפאמש ,הפגמ ןיעמ בשחמה
ותשנאה ,בשחמל "לוכי־לכ חוכ" סוחיי לש תועפות ןייצמ )(1986יאכז (1983 ,Gaiagan).
.םדאה תא דבעשמכו ,תצלפמכ ותייארו
הלוע ןתמצועש ,םיבשחמ ינפמ העיתרה תעפותל תוינייפוא תובוגת תוראותמ רחא רקחמב
םיילאיצנטופ םישמתשמ ברקבש ,ואצמ םירקוחה :יונישל םירכומ תודגנתה יסופד לש וו לע
םתיצחמכ ,םיאפורו םיחקור ,ןובשח יאור ,ןיד־יכרועכ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ,בשחמב
",בשחמב שמתשהל ישעמ הז ןיא" יכ ,ראשה ןיב ,ויה םהיקומינ .בשחמב ללכ ושמתשה אל

לועפתל יעוצקמ תווצל קוקז ינא" וא ",ידמ הבר החרטה" ",עוצקמל םיאתמ אל ללכ"
־אלה םיטקפסאה ןמ עבנ תודגנתהה רקיע " (1982 ,Zoitan a chapanis).ירובע בשחמה

.בשחמה תפש תנבהב ךורכה ישוקה ןמ ןכו ועבט םצעמ בשחמה אטבמש םיילנוסרפ
םיינוגרא םינתשמל רבעמ םיבשחמ ינפמ העיתרה תורוקמ תא דימעהל עייסמ רקחמה
ועפשוה אל יכ חינהל ןתינ ןכלו ,םילודג םינוגראב וקסעוה אל וב םירקחנה ןכש ,אדירג

.םילודג םינוגראב הדובעל םיינייפואה םימרוגה ןמ תורישי
לש םידדמה תעברא ןיבמ םיינשב םינושה ןוגראה ירזגמ ןיב םילדבה ואצמנ יחכונה רקחמב

הסיפת רוצייה רזגמב יכ אצמנ 'ליעי־יתלבכ בשחמה תסיפת' דדמבו ,םיבשחמ ינפמ העיתר

התכז הז םוחתב ונתרעשהש ןאכמ .םירחאה םירזגמל האוושהב ,קהבומ ןפואב ההובג וז
דרוו־ו דרופמאמ לש ולא םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצממ ,תאז םע .דבלב יקלח שושיאל

םינוש םירזגמב ילאיצנרפיד לופיט שורד ילוא יכ םיזמרמ םהו (1968 ,Mumford a ward),
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ייה רזגמב יכ דואמ ןכתיי ,תאז םע .ןוגרא בושחמל רושקה לכב

תא יקלח ןפואב ריבסהל םייושע וללהו ,הדובעל םייטנרהניא םהש

י־יתלבכ בשחמה תסיפת תטלוב הז

רות 'דומילה תונש רפסמ' יכ אצמנ םייפרגומדה םיאבנמה ןיבמ
בשחמ ינפמ העיתר לש םינושה םידדמב .תונושה רבסהל רתויב

להנמל הקינעמ ההובג תילמרופ הלכשה יכ ,חינהל ןתינ :ריבסו

עיתר תתחופ ,ךכל תודות .בושחמה ךילהת םע תודדומתהב תיסחי

ש דדמה לע תקהבומ העפשה לכ התיה אל 'דומילה תונש רפסמ'ל

מרל הרושק הניא בשחמה לש וז הסיפת יכ הארנו ,ינמוה

לכ ןיבל בשחמב שומישה תויביסנטניא ןיב אצמנש ,ילילשה רשקה

שחמל הבר הפישח יכ הרעשהה תא ששאמ ,םיבשחמ ינפמ
תא הבר הדימב ןתמל היושע ,בשחמב שומישה תויביסנטניאב

לבקתה תומוד תואצות .ויפלכ תויבויח תודמע דדועל ףא ילואו
.(Rafaeli, 1986; Zoltan <fc Chapanis,

םיישק' ןיבל תיסנירטסקא ןוצר־תועיבש ןיב ילילש רשק אצמנ

ילש תישיא תוסחייתה' דדמה ןיבל תיסנירטניא ןוצר־תועיבש

לקה תורדגהה תא קזחל ידכ הז אצממב שי ).םיליגרה וישומישל

םייסנירטסקאה היעינמ ןיב הנחבהה תאו הדובעה ןמ

נתשמב ותודקמתה תאפמו רקחמה לש יביטרולפסקאה ויפוא לשב

יכ קיסהל ןיא ,ןוגראב ימושייה םייפוא לשב — ראשה ןיב
תמועל תויטרוורטסקא תויטנ ,הטילש דוקימ :ומכ( םייגולוכיספו

.העפותה רבסהב קלח
ינפמ העיתרה תא קודבל בושח םיפסונ םירקחמב יכ ,ונל הארנ

חתב םילעופה ,הנוש ינוגרא הנבמ ילעב םינוגראב ןכו ןוגראב

ציחה םפקות תא ששאל םייושע ולא םירקחמ .םינוש םירוטקסל
.יחכונה

םע דדומתהל ילבמ בושחמה ךילהת םושייו םיבשחמ ינפמ העיתרה תעפותמ תומלעתה

יכילהת שובישל ,ןוגראה לש תיתרבחה היגולוקאב העיגפל איבהל םילולע ,היעינמ
יתלב עדימ תקפסא ,ותרתסהו עדימ תעינמ .בשחמב יביטקפאה שומישה לוכיסלו בושחמה
תועפות (1982 ,Carroll).וזה העפותל תואמגודה תצקמ ןה — בושחמב לבחל הרטמב קיודמ

.וב שומישה תויאדכ תא קפסב תודימעמו בשחמה לש ותלועפ־רשוכ תא תולרטנמ ולאכ

םינווגמ רוציי ימוחת םיגציימ וב םילהנמהו ,קוסיעה ימוחת תניחבמ ינגומוה וניא רוצייה רזגמש רחאמ

.הז רזגמל םייפיצפס םהש לועפת יישקו תויעב טרפל ןוכנל ונאצמ אל ,רתויב
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