
 יישקב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה ?*הללכמ/הטיסרבינואב דומלל השקתמ ימ :16 טסופ
 )א קלח( םיטנדוטסה לש הדימלה

 גורידו סרוקב הדימלב ישוקה ןיב רשקה לע םיבר םירקחמ ושענש ףא לע .א״ת תטיסרבינואב ידי לע ושענ ןאכ םיאבומה הז אשונב םירקחמה לכ השעמל*
 תא םיכמות ויאצממש Centra (2003) לש דיחי רמאמל טרפ הדימלב ישוקב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה לש אשונב םיפסונ םירקחמ יתאצמ אל ,םיצרמה
 .ההובג המרב רקחמ תטיסרבינוא םניאש םיימדקא תודסומל ןאכ םיאצממה תא לילכהל ןתינ אל ,ךכו תויה .םיקיודמה םיעדמה םוחת יבגל רקיעב ירקחמ יאצממ

 ללכנ הזכ טירפ .ךכ לע לאושה טירפ רקסה ןולאשב לולכל שי ,םיטנדוטסה ידי לע תשפתנש יפכ ימדקאה דסומב הדימלה לש ישוקה תמר תא קודבל ידכ
 .םיחותינה תא יתכרע םהיבגלש םינשב א״ת ׳בינוא לש ןולאשב

 :םיבקוע םירטסמס ינשב הטיסרבינואה לש תוטלוקפהמ תחא לכ יבגל ״סרוקה ישוק״ טירפה לע גורידה עצוממ לש םיפרג גיצמ 1 רויא

 

  .א״ת ׳בינואב רקסה לש דואמ ההובגה תונמיהמה לע דיעמ ינשל דחאה םיפפוחו טעמכ םיפרגה ינשש אצממה :א הנקסמ

 םימוחתב םיטנדוטסה רשאמ רתוי הברה השקכ םהלש םיסרוקב הדימלה תא םיספות םישקה םימוחתב םיטנדוטסה :ב הנקסמ
 לכ ןיבמ רתויב השקכ תספתנ )יטרואיתו השק םוחת והז ןלגיב ןוימ יפל( םיקיודמ םיעדמל הטלוקפה ימוחתב הדימלה .םיכרה
 םישפתנש יפכ הדימלל רתויב םילקה םימוחתה .)ימושייו השק םוחת( הסדנה - םהירחא אבה םוחתהמ רכינ לדבהבו םימוחתה
  .)םיימושייו םיכר םימוחת( תילאיצוס הדובעו ךוניח םה םיטנדוטסה יניעב

 , 15 טסופב 2 רויאב וגצוהש יפכ הארוההמ ןוצרה תועיבש לש לדוגה רדסל ךופהה ןוויכב הכורעכ תיארנ ןאכ הלבקתהש הדימלב ישוקה גוריד לש תינבתה
  .ךומנ םישקהו הובג םיגרודמ םיכרה םימוחתה ובש

 םינותנ וזכור ,םיטנדוטסה י״ע סרוקה ישוק תשיפת לש גורידהו הארוההמ ןוצרה תועיבש לע גורידה :םינתשמה ינש ןיב רשקה תא רישי ןפואב קודבל ידכ
  :האבה הלבטב דיחי רטסמס לש םימיאתמ

 דרוי רדסב םירדוסמ םיעצוממה .תוטלוקפה תחא לכל םיסרוקה לכ רובע ,סרוקה ישוק לשו הארוהה לש ילבולגה טירפה לש סרוקל גורידה עצוממ :1 הלבט
 .)רתויב הובגה ךרעה( 7 דעו )רתויב ךומנה ךרעה( 1-מ גוריד םלוס .ביבא לת ׳בינוא ,2007 ביבאה רטסמס ,ילבולגה טירפה לש

(Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest



 

 .רתויב-הבוטה-המאתהה וק תאו )הטלוקפ תגציימ הדוקנ לכ( תוטלוקפ 10 יבגל יפרג ןפואב 1 הלבט ינותנ תא גיצמ ןלהלש 2 רויא

 

 ישוק ןיבל הארוהה לש תללוכ הכרעה לע סרוקל גורידה יעצוממ ןיב (r = - 0.59) ההובג-תינוניב המרב תילילש היצלרוק דחיב םיגיצמ 2 רויאו 1 הלבט

  .ביבא לת ׳בינוא לש תוטלוקפהמ תחא לכל ,סרוקה
 
 הארוההמ תיללכה ןוצרה תועיבש ךכ ,רתוי םישקכ םיטנדוטסה י״ע םישפתנ הטלוקפב םיסרוקה לולכמש לככ :ג הנקסמ
 תדרוי הטלוקפב
 
 .הזה טסופה לש םיאצממה תא ריבסהל הסנא )17 סמ( אבה טסופב
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.Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest); Best-fit line y = -0.4x+7.2, r2 = 0.35, r = -0.59


