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טרופסהו ינפוגה ךוניחה יעדמל תילארשיה הימדקאה לש הדמע ריינ 

קחשמ חופיט :טרופספ תומילא םעו תונפקות םע תודדומתה 
תיביטרופס תוניגהו ןגוה 

רודיל ינור ,ץקסר ללה ,ןטרגנייו דעלג 

ונייה אל םגו םידיספמ ונייה םגש ךל ראת" 

"?הנה ונאב המ ליבשב זא .םיכרות םיכמ 

הנותא סוקייניתאנפ לסרודכה תצובק לש דהוא] 

תיכרותה הצובקה לע םתצובק ןוחצינ רחאל 

תופילא לש רמגה יצח בלשב ןזליפ ספא 

[(17.5.01 ,"ריעה") 2001 יאמ ,גילורפוסה 

תרכינ היילע לע םיעיבצמ ונייח לש תואיצמה ןהו יגולוכיספ-יתרבחה רקחמה ןה 

תומילא לשו תונפקות לש תועפות .ינרדומ-טסופה ןדיעב תומילאהו תונפקותה תמרב 

ךותב ,והערל םדא ןיב םיסחיב תרבוגו תכלוה ןתוחיכשו ,םוי-סויה תרגשמ קלח וכפה 

.יתורחתה טרופסה םלוע לע םג תוחסופ ןניא ןהו ,םישוגו םימע ןיב ,הקיטילופב ,החפשמה 

עובטה תונפקותה רציל יתוברת ןקרופ רשפאל הרומא התייהש ,תיביטרופס תורחת 

תופוכת םיתעל תכפוה ,(Antonelli, 1968 ;Carrol, 1986; Lorenz, 1969; Rüssel,1986) םדאב 

תונויסינה םג .םינוש םילוכסתלו םימילא םירציל ןקרופ תרשפאמה תרעוכמ הריזל ידמ 

ינונגנמ תא קזחלו רבגתל ידכ םיימוקמו םיימלוע טרופס ינוגרא לש םינשנו םירזוחה 

םניא טרופסה ישרגמב תמלוה יתלב תוגהנתה ןיגב השינעה תוכרעמ תאו טופישה 

ידמ טעמ תקזחב םה םירקמה בורבו ,האוגו ךלוהה רוכעה תונפקותה לג תא םירצוע 

.ידמ רחואמו 

ךותמ - היזיוולטה רקיעבו תונותיעה - תרושקתהש ךכ לע ועיבצה םינוש םירקחמ 

היילעה לע העיפשמ ,םיינפקותו םירגמ ,םיינויצסנס םיטנמלא טילבהל הטונ איהש 

הפישח ןיב רישי רשק םג אצמנ .(Bryant 81 Ziliman, 1983) םלועב תונפקותה תמרב 

.לעופב תומילאה יזוחאב היילעה ןיבל םימילאו םייביטקובורפ םירקמ לש תיתרושקת 

.ןגוה קחשמ ,טרופסב תונפקות ,טרופסב תומילא :םינראת 
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ןגוה קחשמ חופיט :טרופסב תומילא םעו תונפקות םע תודדומתה 

הרושקה תיתרושקת הפישח רחאל תודבאתהה יזוחאב היילע האצמנ ,לשמל ךכ 

רודיש רחאל תומילא ירקמ לש םיזוחאב היילע וא ,תמסרופמ תומד לש התודבאתהל 

.(Phillip <fe Christensen, 1986) דחוימב םילא ףורגא ברק לש 

תרושקתה םלוע ןיבל וניב יטויבמיסה רשקהש ,טרופסה םלועב םג בצמה אוה ךכ 

םיטביה טילבהל הטונ ,תיללכה תרושקתה ומכ ,טרופסה תרושקת .קדהתמו ךלוה 

שדוקמה (גניטייר)גורדמה תא םדקל ידכ תונושה טרופסה תוריזב םימילאו םייביסרגא 

תלהנתמ טרופסה תרושקת .לפתל םייביטרופסה םיעוציבהו ,רקיעל םיכפוה הלאש דע 

רסמה ךכ םושמ .רתוי םילודג קוש יחלפ לע תעה לכ הרחתמו רבד לכל ילכלכ קסעכ 

לע ינויצסנסה־גירחה תא םיפידעמה ,ךומנ ףתושמ הנכמ ילעב םינעמנל ןווכמ הלש 

.יעוצקמהו תברותמה 

(Lorenz, 1969) On Aggression ורפסב הסנמ ,ץנרול דרנוק ,לבונ סרפ ןתחו גולוכיספה 

ןיב יפרגואיגה קוחירהש ,סרוג אוה .תישונאה תונפקותה תמרב תואגה רשפל תדרל 

,הלמחה רצי לש ונווינל םרוג ,תינרדומה המחלמב רשפאתמה ,ונברוק ןיבל םדאה 

קשנה תאצמה ינפל ,ורבע םימיב .תונפקותה רציל יעבט ןדגונ שמשל רומא היהש 

ותוא עומשלו ןברוקה תא תוארל תלוכיה .ונברוק לש לבסל דע םדאה היה ,ינרדומה 

תרשפאמ תינרדומה היגולונכטה .תונפקותה רצי תא ןתימש הלמחה שגרל םייוריג וויה 

ךכיפלו ,לעפומ וניא הלמחה רצי ,םיבר םירטמוליק לש קחרממ יוצמה 'ףברוק"ב העיגפ 

.תומילאהו תונפקותה רצי תא תסוול לוכי וניא 

Weinberg) תונווגמו תובר תוביס טרופסה םלועב תומילא לשו תונפקות לש םייוטיבל 

 1999 ,fe Gould>), תורושק ולא תוביס .תויגולוכיספ ןקלחבו (תויגולויצוס)תויתרבח ןקלחב

.גהנתהלו דורשל ,ביגהל דמול אוה הבש ךרדלו םדאה לש ותוישיאב תועובטה תונוכתל 

םילגרה םידחכנו תוגהנתה ילגרה םידמלנו םיקזחתמ ותועצמאבש יכוניחה ךילהתה םג 

.טרופסה םלועב הל םידע ונאש תינפקותה תוגהנתהב היילעל וקלח תא םרות ,םירחא 

:(Terry 81 Jackson, 1985;Thirer, 1993)תונפקות לש םיגוס רפסמ הרידגמ היגולוכיספה 

,ויתושלוח לע רבגתהל ,ולש לע דומעל םדאל עייסל האבה תיביטרסא-תיבויח תונפקות .1 

.המודכו רתוול אל 

ןיאש הרטמ לש התגשה םדקל האבה תינפקות תוגהנתה רמולכ ,יעצמאכ תונפקות .2 

םדקתהל ידכ בירי ןקחש לש ותפיחד ,לשמל ומכ ,תינפקותה הלועפל רשק לכ הל 

.רעש עיקבהלו 

,ישפנ ,ינפוג ןפואב תלוזב עוגפל התילכתש (הבוגתכ תונפקות וא) הרטמכ תונפקות .3 

2001 - א"סשת 1 תרבוח ,ו ךרכ ,העונתב 

 5 0 1

This content downloaded from 
�������������132.74.55.201 on Tue, 08 Mar 2022 08:18:12 UTC������������� 

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



רודיל ינור ,ןיקסר ללה ,ןטרגנייו דעלג 

.םקנתהל וא "ןובשח רוגסל" התרטמ הז גוסמ תונפקות ,ללכ ךרדב .המודכו יתרבח 

.קזנ תמירג - הדיחיהו תחאה התילכתו תונפקותה לש ינוציקה היוטיב איהש תומילא .4 

תויביטרסא)תונושארה תוירוגטקה יתשב תוללכנ תוינפקותה תולועפה תיברמ ,טרופסב 

.תעמשמ לש םירורב םיקוחו םיללכ תועצמאב הטילשל תונתינ הלא .(יעצמאכ תונפקותו 

(תומילא)יעיברה וליפאו (הרטמ)ישילשה גוסה ןמ תונפקות הנורחאל תדקופ ,ונרעצל 

דרופוב ליב לש ןיינעמה ורפסל הנפומ ארוקה) .ההובג תורידתב טרופסה ישרגמ תא 

 Among the thugs, דע םחליהל שי הלאב (.הילגנאב לגרודכ ידהוא לש תומילא ראתמה

הבש ,תיטסינוגא הריזמ טרופסה ךופהי ,אלו ,תוחפ םיילנויצנבנוק םיעצמאב המרח 

ינבש ןסר תלוטנ המילא ברק תריזל ,םילבוקמ םיקוח יפ לע תברותמ קבאמ להנתמ 

המרה םג יכ ןייצל בושח .(Banerjee, 1982)םהילגר תא הנממ ורידיו הב וסאמי תוברת 

טלחהב עיבצהל רשפא ,רמולכ .ידמ הבר תונפקותמ תעגפנ שרגמב תנגפומה תיביטרופסה 

תיתוכיאה םתמר ןיבל םינקחש לש תומילאהו תונפקותה תמר ןיב ךופה סחי לע 

.(Engelhardt, 1995) טרופסב 

יפ לע .םייטרואית םיטביה המכמ תונפקותה תא חתנל ןתינ יגולוכיספה טביהה ןמ 

קלח אוה תונפקותה רצי ,םירחאו ןגרבניט ,ץנרול ,דיורפ ומכ ,םיגולוכיספ לש םתנשמ 

ילע תודרשיההו היצולובאה םלוסב הלעמ יפלכ סופיטה .ישונאה עזגב דרפנ יתלב 

קפס ןיא .תוקיפסמ תומרב תינפקות תוגהנתה םיבייחמ םינש ינוילימ ךשמב תומדא 

לש ןודיעו ןוסיר איה ,יתוברת-יכוניחה ךילהתה לש תוירקיעה ויתומישממ תחאש 

םייבויח םינוויכל ונממ תעפושה תיפיצפסה היגרנאה לועיתו ,ינפקותה רציה 

 (1999 ,Weinberg <fe Gould).

הנבה הרשפאש ,(Dollard et ah, 1939; Feshbach, 1970) תפסונ תיגולוכיספ הירואית 

עבונה לוכסת לש םיבצמל התוא תרשוקה וז איה ,תינפקות תוגהנתה לש רתוי הבוט 

לוכסתו לוכסתל ליבומ טקילפנוק ,וז הירואית יפ לע .םיעינמ ןיב (טקילפנוק)קבאממ 

בזכא יתלב רוקמכ בשחיהל לוכי טרופסה םלוע עודמ הריבסמ וז המגידרפ .תונפקותל 

םיסרפ תוחפ דימת יתורחתה טרופסב ויהי ,ותוהמ םצעמ ירה .תוינפקות תויוגהנתהל 

תוכזל םילוכי יביטרופסה עוריאב םיפתתשמה לכ אלש ןוויכמו ,םיפתתשמה רפסממ 

םירחתמה לצא רקיעב ,םיכלוהו םירבוג םילוכסתו םיטקילפנוק םימרגנ ,םיסרפב 

.סרפה ענמנ םהמש 

ךכ לכ חיכשה יגולוכיספה ךילהתה לש תענמנ יתלבה האצותה ,וז הירואית יפ לע 

תא גישהל חילצה אלש יאטרופסה לש ותונפקות תמרב היילע ,היהת טרופסה םלועב 
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ןגוה קחשמ חופיט :טרופסב תומילא םעו תונפקות םע תודדומתה 

,בירי ןקחש)ונממ התוא ענומה םרוגה דגנ בור יפ לע הנפות וזו ,תלחוימה הרטמה 

וא הדיספמ הצובק םע תוהדזה ךותמ ,להקה םג .(המודכו להק ,טפוש ,הבירי הצובק 

יולת ותוהזמ קלחש רחאמ ,לכסותמ ךופהל לולע ,חילצה אלש לכסותמ יאטרופס םע 

ןיב תיגולוכיספה תולתהש לככ .םייביטרופסה וירוביג לש וא ותצובק לש החלצהב 

,ורובע רתוי לכסתמו ברוצ ןולשיכה היהי ךכ ,רתוי הקזח היהת הצובקה ןיבל להקה 

Sherif 81 Sherif,ןוגכ) רבעב וכרענש םירקחמ .תונפקותה רציב תרכינ היילעל ליבויו 

ןמז ךות רוציל ,הדהאו הרכה ,םיסרפ לע תורחת תועצמאב ,ןתינ דציכ וארה (1953 

Widmeyer 81) רתוי תוינכדע ,תורחאו הלא תודובע .םיבורק םירבח ןיב תויובירי רצק 

 1997 ,McGuire) השעמל הכלה תונפקות-לוכסתה תיירואית לש התופקתל הכימת וקפיס.

טרופסבו ללכב תינפקות תוגהנתה ריבסהל יושעה (Bandura, 1973)ףסונ יגולוכיספ ךילהת 

וארה םייוסינ .תוצרענו תויתועמשמ תויומד לש ןיוקיחמ תעבונה הדימלל רושק ,טרפב 

הבושחכ םהידי-לע הספתנש תומד לש תינפקות תוגהנתהל םיפושח ויהש ,םידליש 

.תונותמ תויומדל םיפושח ויהש םידלימ רתוי םתוגהנתהב םיינפקות וכפה ,(הרומ ,תננג) 

.המע תוהדזהה תא ריבגמו התמנפה תא רשפאמ תצרענ תומד לש התוגהנתה יוקיח 

."ןייקח"ה לש ותוגהנתה ראוטרפרמ דרפנ יתלב קלחל תכפוה איה ,הגרדהב 

תויומד לש ןהיניב ,תיביטרופסה תרושקתב תומילא תויוגהנתה לש הברה הפישחה 

ןתושרתשהל תמרוגו ,וללה המנפההו יוקיחה יכילהתב םילגלגה תא תנמשמ ,תוצרענ 

,ןמזה לכ לדגו ךלוה ורטוקש גלש רודכ והז .םיצירעמה להקב תוינפקות תויוגהנתה לש 

יוקיח רוקמ דיתעב וכפהי ,תוהדזה ךות םיינפקות תויהל ודמלש םיבר םיריעצש רחאמ 

.םירחאל 

ויאטרופס לש תינפקותה תוגהנתהה לע ןמאמה לש ותוגהנתה תעפשה ,הז רשקהב 

תוהובג טרופס תומרב םינמאמ יכ ןייצל ןתינ .(Leith, 1991) תודובע רפסמב הקדבנ 

תא ןתמל ,תנסורמהו הלוקשה םתוגהנתה תועצמאב ,םיטונ (תוינעוצקמ תוגיל)רתויב 

לש התומלשב ןהו התוכיאב ןה עגפת רתי תונפקותש הנבה ךותמ םהיכינח תונפקות 

םיתעל ,םיווהמ רעונ תוצובקבו רתוי תוכומנ תומרב םיבר םינמאמ ,םתמועל .הצובקה 

.תונפקות דדועמ םרוג ,תובורק 

םיקחשמה ירודישבש ,ןייצל יד .רתוי רשקותמו ירחסמ ךפוה ינעוצקמה טרופסה ,םוי ידמ 

לש עצוממ) םדא ינב ינויליב 20-כ לש רבטצמ להק הזח 1996 הטנלטאב םייפמילואה 

תופילא לש םירודישב םג דדמנ המוד הייפצ ףקיה .(םוקיב םדא לכל תופישח 4-כ 

םיסינכמ הלא םירודיש .(De Moragas, 1997) םירחא איש יעוריאבו לגרודכב םלועה 
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ןוחצינה תא םיכפוהה קתע ימוכס תיליעה יאטרופסלו תוירחסמה היזיוולטה תותשרל 

תוגהנתהו םימסב שומיש ומכ)יעצמא לכ טעמכ "הקידצמה" הרטמל טרופסה םוחתב 

דע קזח הכ עינמ ונימיב וכפה ,ודצבש םיילכלכה תונורתיהו טרופסב ןוחצינה .(המילא 

לש לולסמל ,תיביטמרונ תוגהנתה לש םיסופדמ ילאנויצר םדא ריבעהל לולע אוהש 

.תיתרבח יטנא תוגהנתה 

.תומילאהו תונפקותה תרבגהל הנטק אל המורת טרופסב םימסב חיכשה שומישל םג 

דח תונקסמל עיגהל ידכ םירקובמ םירקחממ םיקיפסמ םינותנ ןיידע םירסח םנמא 

תודובעמו (Bahrke, Yesalis, 8c Wright, 1990)יוצמה תריקסמ ךא ,הז ןיינעב תויעמשמ 

תליטנ ןיב רשקה טלוב (Parrots, Choir, <fe Davies, 1994) היירטאיכיספה םוחתב 

הצוחמו םישרגמב תומילאלו תונפקותל הייטנב היילע ןיבל םיילובאנא םידיאורטס 

.(Lubell, 1989) םהל 

תלוכי לש ,ןורשיכ לש םייוליגל בחרנ רכ תווהל רומא היהש טרופסה שרגמש ,הרוק ךכ 

- תוערו הווחא :ומכ ,תולצאנ תונוכת חתפל דעונשו ,תויטתסאו יפוי לש ,הלענ תינפוג 

ןיב ,םיישוג־ויב ,םייפרגומד ,םייטילופ חוכ יקבאמ לש ברק תריזל הנורחאל ךפוה 

טרופסה יכ ,חוכשל ונל לא .םיילכלכ םייוואמ הב םימשגתמו ,םייתרבחו םיינעזג 

תיברמש אלפתנ לב ןכל ,תימלוע ללכה תוברתה ןמ דרפנ יתלב קלח הווהמ יתורחתה 

רפכ" אוה םלועה לכ ובש ,ינרדומ-טסופה ןדיעב תישונאה הרבחה לש היאולחת 

ןיבהל שי טרופסה לש ותוליצא תאו ויפוי תא רמשל ידכ .וב םיפקתשמ ,"ינורטקלא 

המרב ןה ,תונוש םיכרד טוקנלו ,ורוא תא ומעמעש םינושה םיכילהתה תא תישאר 

ובצועש םיכילהתו םיללכ יפ לע רהוטה תא בישהל ידכ ,תיתרבחה המרב ןהו תישיאה 

Weinberg &J םירחא םייח ימוחתב םייביטקפאכ וחכוהו ךוניחהו תוגהנתהה יעדמב 

 1999 ,Gould).

,לארשי יחרזאל תיבויח המורתל לאיצנטופ טרופסל יכ הרכהה תובקעבו ,תאז לכ רואל 

תכרעמ לש המויקל תביוחמ טרופסהו ינפוגה ךוניחה יעדמל תילארשיה הימדקאה 

תומילא תרסחו תנגוה תיגשיהו תיתורחת טרופס תכרעמלו ,התואנ תירוביצ טרופס 

.לארשיב 

יליעפ ,םינמאמ ,םיאטרופס) םידיחיה לכל הנופ הימדקאה ,תאז תוביוחמ סיסב לע 

ידוגיא ,טרופסה ינודעומו תודוגא) םיפוגלו (םיפוצו תרושקת ישנא ,םיטפוש ,טרופס 

:לארשיב טרופסב םיקסועה (תוצמאמ תורבחו טרופסה תויודחאתהו 

;ןגוהה קחשמה יללכ לש הרפה וב שיש לדחמ וא השעמ לכמ ענמיהל .1 
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תודסומ ידי-לע םילעפומה טרופסה יעוריא לכב ירוביצה רדסה תרימש ידיל איבהל .2 

תילולימ וא תינפוג תומילא ישעמ לש העינמ ידילו ,לארשיב טרופסה ינוגראו טרופסה 

;תיביטרופס תוליעפמ םימרגנה הביבסה תוכיאבו שוכרב העיגפו 

םהשלכ םיעגופ םידעצמ וא תעגופ תוגהנתהמ ענמיהל ,םדאה דובכ לע רומשל .3 

!טרופס תוליעפב םיביריל םיעגונה 

,ןגוה קחשמל םיעגונה םינושה טרופסה יפנע לש תונקתב שרדנה לכ תא םייקל .4 

תוליעפב םיפתתשמה לכ ןיב םיידדה הכרעה לשו דובכ לש ,תונלבוס לש תונורקעל 

;תומילא עונמלו ,טרופס 

גיצהל לוכי טרופסהש יברמה גשיהה תאו ופוגב םדאה תטילשבש הפיה תא שיגדהל .5 

.ומויסבו וכלהמב ,קחשמה ינפל םיביריל ןגוה סחי תנגפה ךות 

:הלאה תולועפה תרוש תא העיצמ הימדקאה ,ל"נה תונורקעה שומימ םשל 

;בתכב םיללכ .1 

םיכירדמ ,םינמאמ ,םינגראמ ,םילהנמ ,םידהוא ,םיטפוש ,םיאטרופס ברקב ץיפהל 

תיביטרופס תוגהנתה לש ,ןגוה קחשמ לש םיללכ תינומהה תרושקתה לש םיגיצנו 

.בתכב תוריהבב םיחסונמה (1997 ,רודילו קפא ,ןוגכ) תומילא תעינמ לשו התואנ 

;םיאטרופס לש תובייחתה .2 

:יגשיה-יתורחת טרופס תוליעפמה תורגסמה לכ תא בייחל 

יתורחת טרופס לש המר לכב םיאטרופסה ןמ תוליעפ לש הנוע לכ תליחתב שורדל .א 

.תאז תובייחתה לע םותחלו ןגוה קחשמ לש תוגהנתהה יללכל תייצל בתכב בייחתהל 

עדי ןיגפהלו םיללכה תא ןנשל יאטרופסה שרדיי ,תובייחתהה בתכ לע המיתחה ינפל 

יפ לע הב קדביהל בייח אוהש תיביטרופסה תיאופרה הקידבה תעב ,םהיתודוא הנבהו 

;טרופסה קוח לש תונקתה 

תוגהנתהה םא ,היתואצותלו םתוגהנתהל האלמ תוירחא םיאטרופסה לע ליטהל .ב 

;תילילש איה 

!טרופס תוצובקלו םידיחי םיאטרופסל םיצירמת לשו השינע לש תוכרעמ םיקהל .3 

יללכ תייפכל תוכרעמ יתש םייקל טרופס תויורחת תוליעפמה תורגסמה לכמ שורדל 

:ןלהלדכ ,תומילא תעינמלו ןגוה קחשמ 

התועצמאב ביגהל ןתינ היהיש ידכ ,תיתצובקו תישיא ,תיביטקפא השינע תכרעמ .א 

םישעמ עוציבלו תיביטרופס תוניגהל םיעגונה םיללכ תרפה לש הרקמ לכ לע תידיימ 

;תיתורחתה תוליעפה תעב םיאטרופס ידי-לע םימילא 

2001 - א''סשת 1 תרבוח ,ו ךרכ ,העונתנ 

 9 0 1

This content downloaded from 
�������������132.74.55.201 on Tue, 08 Mar 2022 08:18:12 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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םיגהנתמה תוצובקה תאו םידיחיה תא למגתתש םיצירמת לש תיביטקפא תכרעמ .ב 

.םישרדנה םיללכה יפל 

;םיכירדמלו םינמאמל ,םילהנמל ,םיטפושל הרשכה תוכרעמ .4 

תואנדס םייקל טרופס יעוריא םינגראמה ןמו םדא-חוכ םירישכמה תודסומה ןמ שורדל 

םיללכה יפל ,םמוחתב לועפל הכמסה וא רתיה ןתמ ינפל ,הנבהו עדי לש הניחבלו ןונישל 

,טרופסה להנמל םיסרוקב םיחנמה ,םיטפושה ידוגיא .ליעל 1 ףיעסב ןיוצמכ בתכב 

המילאה תוגהנתהל יכ ,הנבהה תא םיאטרופסכ עימטהל םישרדנ ,םיכירדמו םינמאמ 

.תורומח תוכלשה 

;םיכירדמלו םינמאמל ,םילהנמל ,םיטפושל השינע תכרעמ .5 

תא םירפמה דגנ הפיקת השינע תכרעמ םייקל טרופס עוריא םינגראמה ןמ שורדל 

וא ,םהיגוסל םיצירממ םימסב שומישה ללוכ ,4 דע 1 םיפיעסב ןיוצמש יפכ םיללכה 

ושפנלו ופוגל םיישממ םיקזנ תמירג ךות ריחמ לכב ןוחצינ תגשהל תישענה הלועפ לכ 

.יאטרופסה לש 

;םינומה תרושקת לש תוכרעמ .6 

תרושקתה יעצמאבו הבותכ תונותיעב טרופס יאנותיע םיליעפמה תודסומה ןמ שורדל .א 

טרופסב םימילאו םיילילש םיגירח םיעוריאל היצמיטיגל ןתנית אלש אדוול תינורטקלאה 

תגצהב דימתהלו ,םתושרל םידמועה תרושקתה יעצמאב םקוזיחו םתטלבה תועצמאב 

רוביצלו םירחא םיאטרופסל תפומ שמשל םילוכיה םיאטרופס תוגהנתהב יבויחה ןפה 

.בחרה 

ןוכרדלו תומילא תעינמל תרושקתה יעצמאב תדמתמ תירוביצ הרבסה תכרעמ ליעפהל .ב 

.ןגוה קחשמו תונלבוסל 

,רפסה-יתב תוכרעמ .7 

תועצמאב רפסה-יתבב ינפוגה ךוניחה תוינכתב ןגוהה קחשמה יללכ לש הארוה בלשל .א 

תלעפה תועצמאבו ,רזע תורבוח ,תופדפד ,תוחיש ,םיטרסכ הדימל ירזעו תובותכ תוינכת 

תא .המודכו "םיירוביצ םיטפשמ" ,םינויד ,תוזרכ ,דומיל ירפס ,םידימלת תוצעומ 

תוחרזאלו יתרבחה ךוניחל םירומה ,ינפוגה ךוניחל םירומה ונקי הלאה תוגהנתהה יללכ 

.תויוצר תוגהנתה תומרונ רוציל המגמב ,תותיכ יכנחמו 

הבותכה הרותה רואל ךנחלו דמלל - 'א ףיעסב טרופמכ ,םירומה תרשכה אדוול .ב 

.םיקיתו םירומל תויומלתשהבו םירומ תרשכהל תודסומב תמשוימה ,םידומילה תוינכתב 

תויתורחתה תוכרעמל ,5 דע 1 םיפיעסב ליעל תוטרופמה ,תוכרעמה תסנכה אדוול .ג 
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.רפסה-יתבל טרופסה תודחאתה ידי-לע םג ,רפסה-יתבב 

;תויתליהק תוכרעמ .8 

קחשמל םיטקייורפ הנדסמתש (תוירוזאו תוימוקמ תויושרב וא)תוינוריע תוכרעמ םייקל 

עונמלו ,תויוצר תוגהנתה תומרונ תרדחהל םידעצ טוקנל ,םיללכ ץיפהל םתרטמש ןגוה 

םע הז ןיינעב הלועפ ופתשי תוינוריעה תוכרעמהש יוצר .ןתוירחא ימוחתב תומילא 

תודסומ ,םיירטנולוו םינוגרא ,םייתליהק םיזכרמ ללוכ - םינווגמ םייתליהק םימרוג 

.המודכו ,תוברתו ךוניח 

;םיפוצה להק תוגהנתה .9 

תריציל ומרגי ,םייתורחתה טרופסה יעוריא לש םינגראמה םהש םינוגראהו םיפוגה 

:ןלהלש תועצהה יפ לע ,תויוצרה תומרונה וגהנוי הבש תיתורחת הריווא 

ךות ,םיעוריאב תויחונב תופצל םיפוצה להקל םירשפאמה םיתואנ םינקתמ םויק .א 

;טרופסה תריז ןיבל להקה ןיב הרורב הדרפה 

םידיחי וקיחרי ,המילא תוגהנתה לכ תופיקתב וענמיש תונרדסו רוטיש תכרעמ םויק .ב 

;השינע םשל טפשמ-יתבל הלאכ םידיחי ואיביו ,להקה יעיצימ םימילא 

;תקולחמ יררועמ תוקיספ לש הרקמב להקל הרבסהל סג שמשתש ,הזירכ תכרעמ םויק .ג 

ךות ,העיגרמו תיבויח הריוואל םורגת רשא ,תורחתה תריזב תרדבמ תכרעמ םויק .ד 

;וב תוקספהבו עוריאה ינפל העונתו לוחמ יעפומב ,רוביצב הרישו הקיסומב שומיש 

םיעוריאה תביבס לש םלוה ןוגראל םיאנותיעהו םיטפושה ,םינמאמה םע הלועפ ףותיש .ה 

;םיפוצה להק לע תיבויח העפשה םשל 

תוכילשמה תוביריה תוצובקהו םיאטרופסה ברקב תועיגרמ תויגטרטסאב שומיש .ו 

;קחשמה ינפל םימלוה םיסקטו םישגפמ ומכ ,להקה תוגהנתה לע 

,ןגוהה קחשמה שגדוי םתועצמאבש להקה ברקב תופדפד ,תוזרכ ,תואמסיס תצפה .ז 

;םינומהה תרושקת יעצמאב ןהו ,עוריאה ךלהמב טרופסה שרגמב ןה 

תוענמיהל הפיקת הצלמהו ,טרופס יעוריא תעב םיילוהוכלא תואקשמב שומישה רוסיא .ח 

.םיעוריאה ינפל ךכמ 
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תורוקמה תמישר 

.רוא-לא :ביבא-לת .ןגוה קחשמ .(1997).ר ,רודילו ,.א ,קפא 

 Antonelli, F. (1968). Aggression and sport. In G.D.S Kenyonf(Ed.), Contempo

 rary psychology of sport (pp. 37-40). Chicago: The Athletic Institute.

 Bahrke, M.S., Yesalis, C.E., <fc Wright, J.E. (1990). Psychological and behavioral

 effects of endogenous testosterone levels and anabolic-androgenic steroids

 among males. Sports Medicine, 5, 303-337.

 Bandura, A. (1973). A social learning analysis. Englewood, Cliffs: Prentice-Hall.

 Banerjee, S.S. (1982). Violence in football stadiums must be stamped out.

 Olympic Review, 182, 741-743.

 Bryant, J., 8c Zillman, D. (1983). Sport violence and the media. In J.H. Goldsteind

 (Ed.), Sport violence (pp. 195-211). New York: Springer-Verlag.

 Buford, B. (1996). Among the thugs. London: Mandarin.

 Carroll, J. (1986). Sport: Virtue and grace. Theory, Culture and Society, 3,91-98.

 De Moragas, S.M. (1995). Television in the Olympics. London: John Libbey.

 Dollard, J., Doob, L., Niller, N., Mowrer, O., Sc Sears, R. (1939). Frustration and

 aggression. New Haven, CN: Yale University Press.

 Engelhardt, G.M. (1995). Fighting behavior and winning National Hockey League

 games: A paradox. Perceptual and Motor Skills, 2,416-418.

 Feshbach, S. (1970). Aggression. In P.H. Müssen (Ed.), Carmichael's manual of

 child psychology: Vol. II (pp. 159-259). New York: Wiley.

 Leith, L.M. (1991). Do coaches encourage aggressive behavior in sport? Canadian

 Journal of Sport Sciences, 2, 85-86.

 Lorenz, K. (1969). On aggression. New York: Bantam.

 Lubell, A. (1989). Does steroid abuse cause or excuse violence? Physician and

 Sports Medicine, 2, 176-180.

 Parrots, A.C., Choir, P.Y.L., <fe Davies, M. (1994). Anabolic steroids use by

 amateur athletes: Effects upon psychological mood states. Journal of Sports

 Medicine and Physical Fitness, 3, 292-298.

2000 - א"סשת 1 תרבוח ,ו ךרכ ,העונתב 

 2 1 1

This content downloaded from 
�������������132.74.55.201 on Tue, 08 Mar 2022 08:18:12 UTC������������� 

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



ןגוה קחשמ חופיט :טרופסב תומילא םעו תונפקות םע תודדומתה 

 Phillips, D.P., (fc Christensen, L.L. (1986). Clustering of teenage suicide after

 television news stories about suicide. New England Journal of Medicine,

 315, 685-689.

 Russell, G.W. (1986). Does sports violence increase box office receipts?

 International Journal of Sport Psychology, 17, 173-182.

 Sherif, M., cfc Sherif, C. (1953). Group in harmony and tension: An integration

 of studies on intergroup relations. New York: Harper <fe Row.

 Terry, P.C., <fe Jackson, J.J. (1985). The determinants and control of violence in sport.

 Quest, 37, 27-37.

 Thirer, J. (1993). Aggression. In R.N. Singer, M. Murphey, 81 L.K. Tennant (Eds.),

 Handbook of research on sport psychology (pp. 365-378). New York:

 MacMillan.

 Weinberg, R.S., <fe Gould, D. (1999). Foundations of sport and exercise

 psychology (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

 Widmeyer, W.N., <fe McGuire, E.J. (1997). Frequency of competition and

 aggression in professional ice hockey. International Journal of Sport

 Psychology, 28,57-66.

2001 - א"סשת 1 תרבוח ,ו ךרכ ,העונתב 

 3 1 1

This content downloaded from 
�������������132.74.55.201 on Tue, 08 Mar 2022 08:18:12 UTC������������� 

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


	Contents
	p. 104
	p. 105
	p. 106
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111
	p. 112
	p. 113

	Issue Table of Contents
	בתנועה㨠כתבⴅלמדעי 퐅휅�픅�גופני 픅퐅픅�潬⸠וⰠ乯⸠ㄠ⠅��תשס∅퀠⼠מאי′〰ㄩ⁰瀮‱ⴱㄴⰠ嘭䥘
	שער 팅��
	協啄䥅匠䅎䐠剅卅䅒䍈  ��ומחקר
	周攠湡瑵牥湤⁴桥畲瑵物湧映浯瑩癡瑩潮⁴漠敮条来渠獰潲琠慣捯牤楮朠瑯⁴桥潧湩瑩癥物敮瑡瑩潮⁴桥潲礠⼠מוטיבציה ��픅בספורט㨠טיבה 픅�픅휅퐠לאור �픅�האוריינטציה 퐅픅툅���孰瀮‶ⴳㅝ
	≗桹楤渧琠睥⁴桩湫扯畴琠扥景牥㼢⁓灯牴慦整礬楳欠慳獥獳浥湴Ⱐ慮搠獹獴敭慴楣⁴桩湫楮朠⼠∅퀅�לא 휅턅픠על 혅퐠מראש㼢 턅�휅픅בספורטⰠהערכת �픅וחשיבה ��孰瀮″㈭㔴�
	周攠捯湴物扵瑩潮映灲潣敳猠獯捩潬潧礠瑯⁴桥瑵摹映獯捩潬潧礠潦灯牴  퐅픅�퐠של 퀅��התהליך 픅�תיאוריית 퐅�턅픅לחקר 퐅픅��픅툅�של 퐅픅�瀮‵㔭㘶�
	周攠晩牳琠祥慲映瑥慣桩湧映湯癩捥⁰桹獩捡氠敤畣慴楯渠瑥慣桥牳楦晩捵汴楥猠慮搠獯畲捥猠潦異灯牴  ההוראה 퐅퀅픅퐠של 퐅�픅퐠המתחיל �휅�픅�גופני ��ומקורות ��퐠孰瀮‶㜭㤲�
	䅣瑩癩瑩敳映瑨攠≈慰潥氠䅳獯捩慴楯渢渠䑡浡獣畳湤⁂敩牵琠扥瑷敥渠瑨攠瑷漠睯牬搠睡牳  픅∅퀅툅픅팅הפועל∠בדמשק 픅턅턅�픅בין �לחמות 퐅픅��孰瀮‹㌭㍝

	䄠偏卉呉低⁓呁呅䵅乔⁏䘠呈䔠䥓剁䕌䤠䅃䅄䕍夠但⁐䡙卉䍁䰠䕄啃䅔䥏丠䅎䐠卐佒吠千䥅乃䕓  �עמדה �האקדמיה 퐅�퀅��למדעי 퐅휅�픅�גופני 픅퐅픅�
	䍯灩湧⁷楴栠癩潬慮捥渠獰潲琺⁔桥⁰牯浯瑩潮映晡楲⁰污礠⼠התמודדות �תוקפנות 픅�אלימות 턅픅��픅휠משחק 퐅픅툅�והגינות 픅�턅�孰瀮‱〴ⴱㄳ�

	תקצירים 턅퀅툅��⼠䅂協剁䍔匠孰瀮⁖ⵉ塝



