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ירסומ טופישו םירוה תושיג 

ןילגימ הלאירבג 
הקלחמב ,ינש ראותל רמג תדובע תרגסמב ,דדא השמ יפורפ לש ותייחנהב הכרענ הדובעה 

.ןליא-רב תטיסרבינואב היגולונימירקל 

יטרואית עקר 
סיטביהל תסחייתמ ,תוירסומ אשונב תקסועה תינויעהו תירקחמה תורפסה 

תוחתפתה ,ירסומ טופיש ,תירסומ תוגהנתה :ןוגכ ,הז םוחתב םיללכנה םינוש 
.ירסומ ליפורפ ,תירסומ 

תוחתפתהב בושח דיקפת םיאלממ םייתביבס םימרוגש ,ךכב המכסה תמייק 
תעפשומ תויהל הלוכי םדאה לש היולג תוגהנתה ,עודיכ .דליה לש תירסומה 

,ללכ ךרדב ,הניה הלא םיקוזיח לש םתעפשה םלוא ,םייתרבחו םיישיא םיקוזיחמ 
העמטהב הוולמ תויהל חרכומ תירסומ תוגהנתהל ליבויש ךילהת .רצק חווטל 

הוולמ היהי הז ךילהתש בושח ,ךכ םושמ .תויביטמרונה תוכרעמה לש תימינפ 
טופיש ,(Wright (1971 יפל .(1972 ,דדא) תירסומה הטיפשהו הבישחה תוחתפתהב 

.דבלב יטרואיתו ינויער ןפואב תוסנתהלו תווחל ,בושחל תלוכיה תא אטבמ ירסומ 
היגולוכיספב תויזכרמ תוירואית שולשל ונסחייתה ,יחכונה רקחמב 

:םינוש םיטביהב תירסומ תוגהנתהו ירסומ טופיש תורידגמה ,תיתוחתפתה 

ינויצביטומ-יביטקפאה דצה תא השיגדמה — תיטילנאוכיספה הירואיתה (א) 
תוחתפתהל םידדמב ,םישא תושגרב ,תונפקותב תקסועו ירסומה טופישה לש 

.(1989 ,1972 ,דדא ;1938 ,רגנינמ ;1923 ,דיורפ) תירסומה הטיפשה 
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תילאיצוס -תיכוניח הדובעל שגפמ 

2 רפסמ ןויליג 
ב"נשת טבש ,1992 ראוני 

ירסומ טופישו םירוה תושיג 

ןילגימ הלאירבג 
הקלחמב ,ינש ראותל רמג תדובע תרגסמב ,דדא השמ יפורפ לש ותייחנהב הכרענ הדובעה 

.ןליא-רב תטיסרבינואב היגולונימירקל 
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תוגהנתהה תא ,ונייהד ,יבצמה דצה תא השיגדמה — הדימלה תיירואית (ב) 

,הרודנב) הביבס ימרוג לש תירשפא העפשה םע דחי ,טקילפנוק יבצמב תיפצנה 
.{1939 ,דרליד ;1969 

רקחב תקסועו יביטינגוקה דצה תא השיגדמה — תיביטינגוקה הירואיתה (ג) 

! 1975 ,גרבלוק ! 1932 ,ה'זאיפ)ירסומ טופיש תלעפה ירוחאמ תומייקה תוקמנהה 
.(1989 ,1988 ,1987 ,דדא 

.תוירואיתה שולש ךרד םידליה לש תונפקותה תעפוהל ונסחייתה 

םירוה תושיג 

םימרוז רשא תוגהנתהה יכרדו תולועפה ,תושיגה ךבסל הנווכה םירוהה תושיגב 

תלעפה לש תוקינכטל ,היצזילאיצוסה יכרדל איה הנווכה .דליה יפלכ םירוהה דצמ 

אוה יזכרמה ןויערה .תיללכה תיבה תריוואל ,שנוע תמועל דודיע יעצמאל ,תעמשמ 

לכ יבגל תדחוימ הרוצב םילעופ ,הרוהה לש תמיוסמ השיג וא ,םימיוסמ םינתשמש 

הרוהש ,רמול ןתינ .ותוישיא תוחתפתה תרוצ תעיבקב בושח םרוג םיווהמו דלי 

חתפל ול רשפאמו םיילולימ םירבסה דליל קפסמ ,תיגולוכיספ תעמשמ טקונה 
םימרוג ןיבל דליה ןיב תולת רצויה ,החודה הרוהל דוגינב ,תישיא תוירחא 

.םיינוציח 

בלשל ליבוהל לוכי ,םדיצמ הייחד ,םירורב אל םירסמ ,ירוה-ןיב ךוסכס לש בצמ 

תלוכיה ןדבואמ האצותכ םרגנ ןואכידש רובס (1970)ןיילקמ .דליה לצא ינואכיד 

םהיתושגר תא ןחב ,ץראב ךרענש רקחמ .תישיא-ןיבה הביבסב ליעי ןפואב טולשל 

םירוהה יסחי תא םיספות םה דציכ קדבנ .םהירוה יפלכ םיינואכיד םידלי לש 
תיתחפשמה הביבסה לש םירחא םיבושח םינויפיא יבגל םתסיפת יהמו םהיפלכ 

תושגר לש רתוי הבר הדימ העיבה תינואכידה הצובקהש ,וארה תואצותה .תיתרבח 

,רורב רסמ תרבעה תבייחמ תוגהנתה תדימל .םאה יפלכ ןהו באה יפלכ ןה ,םיילילש 

תוגהנתה לש יללכ יפוא ות ןיא ,ונל עודיש המכ דע .המגדהב םאו רישי רובידב םא 

.(1971 ,רגיצנד) היצאוטיס לכב תיביטמרונ 

סאב .תוגהנתהה יעדמ לש םינוש םיפנעב בושח םוקמ ספות "תונפקות" חנומה 

תונושה תובוגת לש בר רפסמ וכותב ללוכ "תונפקות" חנומה יכ ,םכסמ (1961) 

:תונפקות לש םיימוטוכיד םידמימ השולש עבק אוה .םיבר םינבומב ןהיניב 
תיעוצקמה תורפסב אוצמל ןתינ .הפיקע-הרישיו הליבס-הליעפ ,תילולימ-תיסיפ 

תונפקות ןיבל תוניוע לש תונפקות ןיבש תאז ןוגכ ,תופסונ תונחבה 
תונפקונ1ל יזכרמ דיקפת וסחיי (1911) םירחאו םהרבא .תילטנמורטסניא 
,ריצק) תובר תוירקחמ תודובעב הבחרהב ןודינ הז אשונ .ןואכידה תוחתפתהב 

.(1989 ,1980 ,דדא ; 1964 ; 1958 ,ילרק ; 1973 ,ץנרול ! 1970 ,ימאק ! 1963 

,וירוה תושיג ןיבל דליה לש ירסומה וטופיש ןיב רשקה קדבנ ,תיחכונה הדובעב 

.ובש ןואכידה וא/ו תונפקותה ןיבל הלא םינתשמ ןיבש רשקה ןכו 
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הרושק ,המחו תלבקמ איהשכ םירוה תשיג יכ ,התיה רקחמה תרעשה 
לש הכומנ המרל םירושק הלא ינשו ,רגובמ ירסומ טופישל תלוכיה תוחתפתהב 

.תונפקות 

םירוה לצא יכ ,ונרעיש .דליה לש ןואכידל הסחייתה ,הקדבנש תפסונ הרעשה 

,ןכא .דליב ההובג ןואכיד תמר האצמנ ,(תלבקמ אל) החוד השיג םיטקונה 
.ולא תורעשהב םיכמות םיאצמימה 

רפס יתבמ 'ח-'ז תותיכמ םידימלת 172 הללכ רקחמה תייסולכוא 
ידי לע ךרענה רקחמב ףתתשהל םידמוע םהש םידליל רמאנ .םייביטרגטניא 
העברא ורבעוה .םינוש םיבצמב םידלי לש תועדו תושגר קדובה ,הטיסרבינואה 

.םיימינונא םה םינולאשה יכ ,שגדוה .םינולאש 

רקחמה תואצות 
ירסומה וטופיש ןיבל הרוהה תושיג ןיב רשקל תסחייתמה ,הנושארה הרעשהה 

,תלבקמ :םירוה תושיג עברא קדובה ןולאשב שמתשהל ונרחב .הרשוא ,דליה לש 

הירואיתה לע ססבתמ ירסומ טופיש תקידבל ןולאשה .תטלושו תימונוטוא ,החוד 

.דליה לש םזיביטאלרהו םזילאירה תמר תא קדוב אוהו ,ה'זאיפ לש 

דליה לש ירסומה טופישה תמר ןיבל הרוה תושיג ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ 

טופישה תמר האצמנ ךכ ,רתוי ההובג התיה םא-בא תלבקש לככ .(ק<0.01) 
.רתוי ההובג דליה לש ירסומה 

דליה לש ירסומה טופישה תומר ןיב רשק ונאצמ ,(ןוסראפ) תויצלרוק חותינב 

.ק<0.05-ו p<0.01 לש תוקהבומ תמרב תונפקותה יגוס ןיבל 
םיטופישב תונפקותה תומר עצוממ ןיב םילדבה םנשיש םיארמ T ינחבמ 
היה דליה לש ירסומה טופישה רשאכ ,רתוי םיהובג תונפקות ינויצ ונאצמ ;םינושה 

לככ :דליה לש ןואכידה תמר ןיבל הרוהה תשיג ןיב רשק אצמנ רקחמב .רתוי ךומנ 

דליה לש ןואכידה תמר ,םתשיגב םימחו םילבקמ רתויכ םיספתנ באהו םאהש 
הימונוטוא רתוי םירשפאמה םירוה לצא ונאצמ המוד האצות .רתוי הכומנ האצמנ 

.דליל 

ואצמנ ,תונפקות לש םינוש םיגוס יבגל תונבל םינב ןיב םילדבה תקידבב 
,הפיקת)תונפקותה יגוס לכב םינפקות רתוי ואצמנ — םינב .םיקהבומ םילדבה 
הבוהא לש הרקחמב ואצמנ םימוד סיאצמימ .(הניט ,תילולימ ,תוצרפתה ,הפיקע 

תורומה קר אל יכ םישיגדמ םירקוח .רפסה תיבב תונפקות אשונב ,(1978)ינפד 
גרדל םיטונ םמצע םינבה םג אלא ,התיכב רתוי םינפקות םינבה תא תוארל תוטונ 

הזו ,ללכבו רפסה תיבב תוינפקות תויצקובורפל סחייתהב ,רתוי םינפקות םמצע 
.םהמ הפוצמה ינימה פיטוארטסל םאתהב ,הארנכ 

םינב .תונבל םינב ןיב ןואכידה תמרב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יחכונה רקחמב 

.קהבומ ןפואב ,תונבמ רתוי םיינואכיד ואצמנ 
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ימצעה חווידב ,תונבל םינב ןיב םילדבה ונאצמ םירוהה לש תונושה תושיגב 
רשאמ ,ותשיגב הטילש ליעפמ רתויכ באה תא וספת םינב :תודחא תושיגבו םהלש 

תא תוספות תונב .תונב רשאמ ,רתוי ההובג םאו בא תייחד לע וחוויד םינב .תונב 

םינב תמועל ,התשיגב הטילש רתוי הליעפמכ סגו ,םינב רשאמ ,תלבקמ רתויכ םאה 
.הטילש רתוי ליעפמכ באה תא וספתש 

הרושקכ ,םינב לצא האצמנש ההובגה ןואכידה תמר תא ריבסהל ,ילוא ,ןתינ 

הסיפתה וזו ,םתשיגב םיחוד רתויכ םירוהה תא םיספות םינב .ןורחאה אצמימל 

בושח יגולוכיספ הנתשמ — ויפלכ תוסחייתהה יבגל קדבנה לש תיביטקייבוסה 

המ אלו שיגרמ דליה המ תעדל ןיינעמ .ישיא חוויד ןולאשב ונרחב ,ןכל .ונרקחמב 
.םידליה יפלכ םתשיג לע םיחוודמ םמצע םירוהה 

םוכיס 

ויתושגר לע םייגולוכיספה םינתשמה תעפשה תא קודבל התיה וז הדובע תרטמ 

םלוה עדי .דליה לש יביטקייבוסה חווידה ןפוא לע שגד ךות ,דליה לש ותוגהנתהו 

תיללכה תוחתפתהב ,םידליל םירוה ןיב םיסחיה תובישח תייארל יחרכה הז אשונב 

,הדובעה ךלהמב וקדבנש םיפסונ םינתשמו ,םירוה תושיג תקידב .תוישיאה לש 
.רעונ ינבו םידלי ברקב העינמו תוברעתה תוינכת תנכה ךרוצל םג םיינויח 
תוהדזהש הנעטב המכסה תמייק ,םידלי-סירוה יסחי אשונב וכרענש םירקחמב 

.תוגהנתה יסופד תדימלב בושח דיקפת תקחשמ תירוה 
תשיג לש תבלושמה העפשהה הקדבנ .םיינושאר םיאצמימ עיצמ הז רקחמ 
שודיחה .ובש תונפקותהו ןואכידה תמר לע ,דליה לש ירסומה טופישה םע םירוה 

.דחי םינתשמה לש תללוכה הייארב ,אוה 

םיווהמ םהו ,הכ דע וקדבנש םינתשמה ןמ קלחל םיסחייתמ וגצוהש םיאצמימה 

וגצוי תויפוס תואצות .םייפוס דוביע יבלשב אצמנש יחכונה רקחמה לש ןושאר בלש 

.ךשמהב 

תורוקמ 

.102-81 ,1985 ךוניחו תודהי ."רסומה לע רשא ןוילעה ינאה" .מ ,דדא 
.'ח-ז"משת ,א"כ-'כ ךרכ ,תישרדמה ."□דאה תוגהנתהו תירסומ יתלבו תירסומ הטיפש" .מ ,דדא 

.םילעופ תירפס :ביבא לת .םינטק םידלי לש תיתרבח תוחתפתה .(1963).ס ,סקיזיא 
.א"ת ,ש"אמ .תיטופיש הימונוטוא ןחבמ .(1972).ש ,זיוהנבנ ,.א ,ויז 

.ריבד תאצוה .תוחתפתהה לע תוכרעה .תודליב חיגולותאפו תוניקת .(1978) .א ,דיורפ 

 Allinsmith, W. Se Greening, T.E. (1955). "Guilt over anger as predicted from parental
 discipline." American Psychologist, 10 , 320 (Abstract).

 Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, New
 Jersey: Prentice-Hall.
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 Becker, W. (1964). "Consequences of different kinds of parent discipline." in M.L. St
 L.W. Hoffman, Review of Child Development Research, vol. 1, 169-208.

 Becker, W. St Krug, R. (1964). "A circumplex model for social behaviour in children."
 Child Development, 35, 371-396.

 Buss, A.H. St Durkee, A. (1957). "An inventory for assessing different kinds of hostility."
 Journal of Consulting Psychology, 21, 543-549.

 Hoffman, M.L. (1963). "Child-rearing practices and moral development." Child
 Development, 34, 295-318(a).

 Hoffman, M.L. (1963). "Parent discipline and the child's consideration forothers." Child
 Development, 34, 573-588(b).

 Kovacs St Deck, A. (1977). Children's Depression Inventory.
 Sears, R.R.; Maccoby, E.E. St Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Ill: Row,

 Peterson, Evanston.

 Schaefer, E.S. St Bell R.Q. (1958). "Development of a parental attitude research
 instrument." Child Development, 29, 339-361.

 Ziv, A. "Measuring Aspects of Morality." Journal of Moral Education, 1976, 5, 189-201.
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