EFSHAR - The Association for the Development of Social and Educational
Services
18+
 השוואה בין מתמכרים לסמים לבין אוכלוסיית: דימוי עצמי ונוירוטיות,מיקוד שליטה
Author(s):  איתי בורגנסקיand משה אדד
Source:
Mifgash: Journal of Social-Educational Work /
סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית
No. 7 / 1995), pp. 62-72 (תמוז תשנ"ה יולי
Published by: EFSHAR - The Association for the Development of Social and Educational Services
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23689325
Accessed: 08-07-2016 06:55 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

EFSHAR - The Association for the Development of Social and Educational Services is collaborating with JSTOR to
digitize, preserve and extend access to
Mifgash: Journal of Social-Educational Work / סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית.
http://www.jstor.org

This content downloaded from 147.233.250.200 on Fri, 08 Jul 2016 06:55:49 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ימצע יומיד ,הטילש דוקימ
ןיב האוושה :תויטוריונו
ןיבל םימסל םירכמתמ
 18+תייסולכוא

יקסנגווב יתיא
יקסנגיוב
הינתנ תייריע ,רעינ םודיקל הקלחמה

'פו1פ
השמ 'פהפ
דזא השמ
ןליא רב תטיסרבינוא ,היגולונימירקל הקלחמה

ריצקת
ימצע יומיד ,הטילש דוקימ ןיבש רשקה תא ןוחבל איה רקחמה תרטמ
םירכמתמ אל תייסולכוא םע האוושהב ,םימסל םירכמתמ ברקב תויטוריונו
עקרה תניחבמ המאתה הכרענ תויסולכואה יתש ןיב  18+.ינב םיריעצ ברקב

דוקימב םילדבה ואצמנ אל יכ ,הלוע רקחמה יאצמממ .ימונוקא-ויצוסה
תויטוריונה תמצועבו ימצעה יומידב םיקהבומ םילדבה ואצמנ ךא ,הטילש
.תויסולכואה יתש ןיב

תילאיצוס-תיכוניח הדובעל שגפמ
 7רפסמ ןוילג

 1995ילוי ,ה"נשת זומת
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יטרואית עקר
יפ לע ,תיביטינגוק איה הז רקחמ סיסבב תדמועה תיטרואיתה השיגה
תוחנה שי וז הירואיתל  (1980).דלוג לש  c.a.p. controlsלש הירואיתה
.םימסב הערל שומישה ךילהתל ,ראשה ןיב ,תוסחייתמה

םישנא רשאכ ,םיטקילפנוקב םיליחתמ םימסב הערל שומיש יכילהת
םהלש תושירדה וא ,הרבחה תושירד םע תודדומתהב םיישק םהל שיש
הדרח דילומ טקילפנוקה ןמ עבונה חתמה .טקילפנוקב םיאצמנ ,םמצעמ
לכ תונוש תוגרדב וב םיסנתמ ונבורש ילסרבינוא שגר איה הדרח (Anxiety).

אוה ,הדרחל קינעמ טרפהש שוריפה אלא ,הדרחב תוסנתהה םצע אל .םוי
עיפשהל םתלוכי רסוח אוה ,םימסב םישמתשמ לצא םייקה שוריפה .עבוקה

םדאה לש הנומאה , 1980).דלוג( חתמה תורוקמ תא ריסהל םתביבס לע
.יזכרמ יביטינגוק תוויע וא הערפה איה ,םיחתמ םע דדומתהל ותלוכי רסוחב

(Low self esteem),הכומנ תימצע הכרעה לש השוחת איה ויתואצותמ תחא
, 1970).ןיקסרו לטסירק( םימסב הערל םישמתשמ לצא תאצמנה
יעצמא .הלורטנל םיעצמא םיצוחנ ןכלו ,החונ הניא הדרחב תוסנתהה
.תויבויח תושוחת ול קינעמו הדרחהמ טרפה תא ררחשמה ,םסה אוה הזכש
חתמ לש תורוקמ ,ןכמ רחאל .רצק חווטל קר איה םסה תעפשה ,לזמה עורל
תנמ לע .תאש רתיב הדרחהו טקילפנוקה תא וריבגי ,וקחדוהש ינוציחו ימינפ

תורכמתהל דע םסה לא שמתשמה רזוח ,הלא םיילילש תושגר לע רבגתהל
, 1980).דלוג( תטלחומ
.םסב שומישל םדאה תא הליבומה עקרק תמייק יכ ,הלוע ליעל רומאהמ

:םייזכרמ םידקומ השולש תללוכ וז עקרק
)הטילש תדוקנמ( עשי רסוח תסיפת

)תויטוריונ( הדרח ךומנ ימצע יומיד
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ימצע יומיד 1.

— "ללוכה ימצע"כ ימצעה יומידה תא םירידגמ ) (1971וירבחו סטיפ
ללוכ םוכיס אוה ימצעה יומידה .עדומ אוה ולו םדאה הווח רשא "ימצעה"

,ןעוט ) (1972סטיפ .ומצע לע ולש יומידה לש תוסיפתה וא תורכהה לכ לש
.םדאה תוגהנתהב הבושח תועמשמ לעב הנתשמ אוה ימצעה יומידה יכ
:תוחנה עברא חינמ אוה "תימצע המשגהו תימצע הסיפת" ורפסב

םע ןילמוגה יסחי תא ספות םדאה הבש ךרדה לע עיפשמ ימצעה יומידה .א

;םתוא להנמו וביבס םלועה
יומידה םע רישי םאתמב םיאצמנ םדאה תוגהנתהב םיבר םיטביה .ב

;ולש ימצעה

לש יוכינלו הנבהל סיסב קפסמ םדאה לש תימצעה הסיפתה לע עדי .ג
;ותוגהנתה

.םדאה לש ישפנה ובצמ לע ןמיהמ דדמ שמשמ ימצעה יומידה .ד

ןכא סטיפ .ימצעה יומידל הרושק םימסל תורכמתה ומכ העפותש ,רורב
.ילילשו הטוס ימצע יומיד יופצ וזכ הייסולכואל ,ותכרעהל יכ ןייצמ

הירואית םיגיצמ ) (1980ןגאהנפטשו ןלפק :םסב שומישו ימצע יומיד
יומיד ,םתנעטל .םימסב הערל םישמתשמה לש ימצעה יומידב תקסועה
שומישה .םימסב שומישל טרפה תא ףחודה יזכרמ ביכרמ אוה ךומנ ימצע

תא סחיימ ןלפק .ךומנה ימצעה יומידה ינפמ הנגה ןונגנמ אוה םימסב
ומצע לע ןגהל לגוסמ היה אל טרפה ובש בצמל ימצעה ךרעב הדיריה
)ומצע ולש( ילילש סוחיי םושמ ,תאז .ימצעה ךרעב הדירי ינפמ הצובקב
.םייתועמשמ םירחא לש ויפלכ תילילש הכרעהו

םדאה תוגהנתה :תיניירלדאה הפקשהב קיזחמ ,ותמועל ןגאהנפטש
הניא הרבחהו ,ןמישגהל לגוסמ וניא םדאהשכ םלוא ,תורטמ תגשהל תנווכמ

.ךומנ ימצע יומיד חתפתמ ,ןתגשהל םיעצמא תקפסמ

תויטוריונ 2.

איה הדרחה רשאכ ,תויטוריונה אשונב הבחרהב קסע ) (1977קנזייא
תונוכת תועצמאב תיתוגהנתהה הייטסה תא ריבסמ אוה .הלש בושח ביכרמ

לע דיפקהל ותוא העינמה ,תיללכ הייטנ םדאה לצא שי .טרפה לש תוישיאה
העיפומ תומרונה תרפהל תמרוגה הנוכתה .ןריפהל וא תוגהנתה תומרונ םויק
תרפהל הייטנה ,רתוי ההובג המרהש לככ ;תוהובג תומרב םישנא לצא רתוי

64

This content downloaded from 147.233.250.200 on Fri, 08 Jul 2016 06:55:49 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

,תויטוריונ :םייזכרמ םידדמ השולש ןאכ שי .רתוי החיכש היהת תומרונ
.תויטוכיספו תויטרבורטסקא

תאצמנ דחאה הצקבשכ ,ףצר ינפ לע םדאה תא םיראתמ הלא םידדמ
תינוציק הנוכת רחאה הצקבו )תוביצי ,המגודל( דחא גוסמ תינוציק הנוכת
ידדמ ןיב רשק ןיא ,קנזייא יפל ).תויטוריונ ,תוביצי-יא ,לשמל( רחא גוסמ

ךומנו םהמ דחאב הובג תויהל לוכי םדא לש ןויצה .םינושה תוישיאה
וא תישפנ תויתייעבב רושק םידדמה ןמ דחא לכב הובג ןויצ .םירחאב

םינויצ ילעב ויהי ,תוקזח תויתרבח-יטנא תויטנ ילעב םישנא .העישפב
.תויטוריונבו תויטרבורטסקאב ,תויטוכיספב םיהובג

.ההובג תויטוריונ ילעב תויהל םיכירצ םימסל םירוכמ ,הירואיתה יפ לע
;םיאכדמ םימסל םירוכמה םה הובג ןויצ ולבקיש הלא ,תויטרבורטסקא יבגל
.תויטרבורטניאל הייטנ ולגי םיררועמ םימסל םירוכמה

הטילש דוקימ 3.
הבש הדימכ ) (1966רטור ידי לע רדגומ )(Locus of controlהטילש דוקימ
םיסחיימ םדא ינב .ותוגהנתה לש האצותכ תויושחרתהה תא םדאה ספות

,עמשמ ,םיימינפ םימרוגלו םיינוציח םימרוגל :םימרוג ינשל תויושחרתה
.םהלש םתוגהנתה

,לזמ ,לרוג ומכ ,םיינוציח םימרוגב תויולתב תוספתנ תויושחרתהה רשאכ

תויולתב תוספתנ תויושחרתהה רשאכ .ינוציח הטילש דוקימ ףקתשי — סנ
.ימינפ הטילש דוקימ הז היהי ,תישיאה תוגהנתהב

ימצע יומיד ,הטילש דוקימ ןיבש רשקה קדבנ ןלהל ראתנש םירקחמב
.םירקחמה תואצות ןלהל .םימסב שומיש ןיבל — תויטוריונו

םסב תשמתשמה הייסולכוא לש םיעינמ ןיב וושה )(1984ןוסלופו קירוי
יכ ואצמ םה .ןמדזמ ןפואב םסב תשמתשמה הייסולכוא ןיבל עובק ןפואב

.ימצעה יומידה קוזיח םשלו םיחתמ תרסה םשל תאז םישוע ",םיעובקה"
.ןמדזמ ןפואב םסב םישמתשמה ברקב ואצמנ אל הלא םיעינמ
רקחמב .םימסב שומיש ןיבל היגולותפוכיספ ןיב רשק אצמנ םג םירקחמב

",ינא" קזוח תוחפ וניגפה םימסב םישמתשמש ,אצמנ )(1983ץנושו טופס לש
.םישמתשמ אלה רשאמ רתוי — תולתו המאתה יא ,ההובג הדרח תמר
םיאצממל ועיגה םימסב םישמתשמ ברקב הטילש דוקימ ונחבש םירקחמ
, 1976),גרבנדלוגו ורג( ינוציח הטילש דוקימ ואצמש םירקחמ ויה .םירתוס
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דוקימ ואצמש ויהו , 1974),ןמתימס( ימינפ הטילש דוקימ ואצמש ויה
וא ימינפ ןוויכל הייטנ אלל ,תיללכה הייסולכואה לש הזל המודה הטילש
, 1982).דירבקמ(ינוציח

םילכו הטיש ,תורעשה :רקחמה
אצמית םימסל םירוכמ ברקב יכ ,הלוע ליעל אבוהש יטרואיתה עקרה ןמ

ךכו .ההובג תויטוריונו ינוציח הטילש דוקימ ,ימצע יומיד לש הכומנ המר
:תואבה תורעשהה תא ונחסינ

האוושהב הכומנ היהת םירכמתמה תצובק ברקב ימצעה יומידה תמר 1.
 18+.תצובקל
 18+.ינבל האוושהב ינוציח היהי םימסל םירכמתמ ברקב הטילשה דוקימ 2.
 18+.ינב רשאמ תויטוריונ לש רתוי ההובג הדימ ולגי םימסל םירכמתמ 3.

םישנ -18ו ) (77.50/0םירבג  62םהמ ,םיקדבנ  80רקחמב ופתתשה
תייטסו  28אוה עצוממה רשאכ  38,דע -19מ ענ םיאליגה חווט (5%.ai.
 40הללכ רקחמה תצובק :תוצובק יתשל וקלחנ םיקדבנה  4.58.איה ןקתה

 40הללכ תרוקיבה תצובקו ,םישק םימסל םירוכמב םירדגומה םיקדבנ
תונוכש ךותמ ומגדנ תוצובקה יתש יקדבנ .םימסל םירוכמ םניאש םיקדבנ
םימסל םירוכמב ונחבוא רקחמה תצובק יקדבנ .ץראה יבחרב תונוש הקוצמ
לופיטל זכרמב ,םימס יעגפנ לש לופיטבו ןוחבאב תוקסועה תויושרה ידי לע

יסרוקב םידמולה ךותמ ורחבנ תרוקיבה תצובק יקדבנ .ופיב םימס יעגפנב

יתרבחה ,ישיאה םמוקישל םידעוימה ,החוורהו הדובעה דרשמ לש 18+
ףנעב םינלבק סרוק ;טייגניווב םייללכ טרופס יכירדמ :המגודל .ילכלכהו
שיגדהל בושח .ןולוח ב"טלמב ,תורצח חותיפל הנשמ ףנעבו םיצופישל הנשמ

תוצובקה יתש ןיב .םילק םימסב רבעב ושמתשה  18+תצובקמ קלחש
.ימונוקא-ויצוסה עקרה תניחבמ המאתה התשענ

:םילכ
 (1972).סטיפ לש ימצע יומידל ןולאש 1.
 (1962).רטור לש הטילש דוקימ ןולאש 2.

 (1977).קנזייא לש  .e.p.q.rךותמ תויטוריונ ןולאש 3.
.םיישיא םיטרפ ןולאש 4.
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תרוקיבהו רקחמה תצובק לש םייפרגומר-ויצוסה םינותנה  1:חול
םינתשמ

םיכרע

רכז

וימ

הבקנ

רקחמ תצובק

תרוקיב תצובק

82.570 33
17.570 7

72.570 29
27.570 11

4570 18
5570 22

70 70 28
3070 12
64.770 22
35.370 12

בצמ

דדוב

יתחפשמ

יושנ

עוצקמ

עוצקמ לעב

74.470 29

עוצקמ אלל

25.670 10

הלכשה

תוריש

תידוסי

2570 10

17.570 7

ל"נש 11-9

5570 22

307c 12

ל"נש 12

2070 8

52.570 21

תמר

X2

תוקהבומ
0.64

5.14

0.41

9.30

P > .0.5

P > .0.5

P > .0.5

P > .0.1

תריש אל

יאבצ

אבצב

2570 10

תוריש גוס

רצוקמ

3070 12

יאבצ

ליגר

4570 18

אצומ

21.170 8
2.5670 1
76.9270 30

לארשי

1070 4

1070 4

תובא

םייחרזמ

7570 30

8570 34

םיקדבנ

םייברעמ

1570 6

570 2

תויתד

יתד

7.570 3

5.170 2

חוויד פ"ע

יתרוסמ

62.570 25

56.470 22

ישיא

ינוליח

3070 12

38.570 15

10.20

2.25

0.71

P>.00.1

P > .0.5

P > .0.5

רקחמה תצובק ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אלש תוארל ןתינ  1,חולמ
.תויתד תמרו םאצומ ,םעוצקמ ,םנימ תניחבמ תרוקיבה תצובקל
םייתרוסמכ םמצע םיהזמה ,יחרזמ אצוממ ,םירבג םה םיקדבנה בור
קרו ינוליחכ ומצע ההזמ תוצובקהמ תחא לכב שילשכ .עוצקמ ילעב םבורו

רקחמה תצובק ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ .יתדכ ומצע ההזמ םתצקמ
.םתלכשהבו יאבצה םתוריש גוסב ,יתחפשמה בצמב תרוקיבה תצובקו

תצובקבש דועב ,םיקוור ) (7mתרוקיבה תצובק יקדבנ בור  -החפשמ
>55).י (0/םיאושנ םיקדבנה בור רקחמה

דומיל תונש  11-9ומייס ) (550/0רקחמה תצובק יקדבנ בור — הלכשה
תוחפל ומייס ) (52.50/0םיקדבנה בור תרוקיבה תצובק ברקבש דועב ,דבלב
.דומיל תונש 12
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-79.90/0ו רקחמה תצובקמ  (750/0אבצב ותריש םיקדבנה תיברמ — אבצ

)75ס (0/תרוקיבה תצובק יקדבנ בורש דועב ,םלוא ).תרוקיבה תצובקמ
תוריש ומייס -450/0כ רקחמה תצובק ברקב ,יאבצה םתוריש תא ומילשה
.רצוקמ תוריש ותריש -300/0כו ,אלמ יאבצ

תואצות
רקחמה תוצובק יתש ברקב תויטוריונו הטילש דוקימ ,ימצע יומיד  2:חול
םידדמה

 40 = Nרקחמ תצובק

 40 = nתרוקיב תצובק

תוקהבומ p

M

S.D.

M

S.D.

297.47

37.97

347.46

40.86

p < .001

הטילש דוקימ

13.52

2.85

13.64

2.92

<.05

תויטוריונ

19.29

3.59

10.85

4.48

p < .001

ימצע יומיד

ךא ,הטילש דוקימב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל יכ ,הלוע תואצותהמ
.תויטוריונבו ימצע יומידב םיקהבומ םילדבה ואצמנ

םינתשמה ןיבל םייטאיפוא םימסב שומישה ךשמ ןיב רשקה קדבנ
.םייתוישיאה

םייתוישיאה םינתשמה ןיבל םימסב שומישה ךשמ ןיב רשקה  3:חול
םייתוישיא םינתשמ

והשלכ םסב שומישה ךשמ

שומישה ךשמ
םייטאיפוא םימסב

רסוב

.10

-.09

תויטוריונ

.01

*.22

יללכ ימצע יומיד

.08

*-.24

* P < .05
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ןיבל םייטאיפוא םימסב שומישה ךשמ ןיב קהבומ רשק םייק יכ ,אצמנ
יומידב הדירי תרכינ ,רתוי ךשוממ שומישהש לככ :ימצע יומידו תויטוריונ
.תויטוריונב היילעו ימצעה

((יר
הטילש דוקימ

,םיעיתפמ הלא םיאצממ .תוצובקה יתש ןיב םילדבה ואצמנ אל ןאכ
לש תישפנו תיסיפ תולת לש העפות איה םימסל תורכמתהה ירהש

.תולתבו הטילש רסוחב ,םינוא רסוחב הכורכ איה ןכלו רמוחב םזינגרואה

האוושהב ,ינוציח הטילש דוקימל הייטנ ולגי םירוכמש התיה הייפיצה
 18+.יריעצל

לש ףקותה תייעבל הרושק םיאצממה תא ריבסהל תחא תורשפא
רוטקידניאכ ,ירוטסיהו יטרואית ףקות שי הז ןולאשלש רורב .ןולאשה
הארנ ,םלוא .םינוש םיבצמ לש ) (Attributionסוחייב םדא ינב לש תלוכיל

םיבצמ ןחבאל תלגוסמ התיה אלש ,תינללוכ הסיפתב דקמתמ ןולאשהש
יכ ,חינהל ריבס , 1991).סנייה ןכו , 1976וירבחו טרוקפל :םג ןייע( םייפיצפס

תואצות ונתי ,םייפיצפס םימוחת םינחובה ,הטילש דוקימ ינולאשב שומיש
.תויסולכואה יתש לש הטילש דוקימ לע םייפיצפס םיחטשב תודקוממ
ימצע יומידו תויטוריונ

הובג ימצע יומיד תלעבכ  18+תייסולכוא לע עיבצמ ונרקחמ ,יופצכ
ןיבהל תויורשפא יתש שי .םימסל םירכמתמל האוושהב ,הכומנ תויטוריונו
ימצע יומידמ לבוס םימסב שומישל הנופה טרפה — תחאה :הלא םיאצממ
תרחאה .םימסב שומישל ותוא םיפחוד הלאו ,ההובג תויטוריונ תמרמו ךומנ
םהו תורכמתהה ידכ ךות םיחתפתמ ההובג תויטוריונו ךומנ ימצע יומיד -

םינואה רסוחו הדוריה דוקפתה תמר .ומצע טרפב העיגפה לש הדלות
.םמצעל םירכמתמה ונתנש םידוריה םינויצב םיפקתשמ

הנופה טרפ .תויורשפאה יתש לש בוליש אוה רבסהה יכ ,םיחינמ ונא
עקרק תשמשמ וז העיגפ .ימצעב העיגפמ הארנה לככ לבוס ,םימסב שומישל

יפלכ תודמע קדב (1988),וירבחו ואלב לש רקחמה .םימסב שומישל הניכמ

רשק אצמנ .םימסב וסנתה םרטש ןוכית ידימלת ברקב םימסב שומיש
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שומיש לש לאיצנטופ ןיבל הדרחו ןואכיד ,ךומנ ימצע יומיד ןיב קהבומ
העיגפ תמרגנ ,תטלחומ תורכמתהל ןמדזמ שומישמ רבוע טרפ רשאכ .דיתעב
.תויטוריונב היילעבו ימצעה יומידב הדיריב תאטבתמ וזו ,ימצעב תפסונ

םימסב שומישה ךשמ ןיב םיקהבומ םימאתמ ואצמנ ונרקחמב
םימסב שומישה ךשמש לככ :ימצע יומידו תויטוריונ ןיבל ,םייטאיפוא
.ימצעה יומידה דרויו תויטוריונה תמר הלוע ,רתוי ךשוממ

יכ הארנ .ליעל ונרכזהש ,דלוג לש הירואיתה תא םיקזחמ הלא םיאצממ
לכב םלוא ,תויבויח תושוחת לבקל תנמ לע םימסב םישמתשמ םירכמתמה

םעו םמצע םע דדומתהל םילגוסמ תוחפ םה ,תאז םישוע םהש םעפ
ינונגנמל המוד ןפואב לעופ ,ימיכ הנגה ןונגנמכ ,םסה יכ ירשפא .תואיצמה
טרפהש לככו ,תומייאמ תויווח קיחדהל םדיקפת הלא .םייגולוכיספה הנגהה

.הקחדה לש יאוול רצות איהש ,הדרחה תמר תמצעתמ ,תויווח רתוי קיחדמ
איה וז הקחדה םלוא ,תומייאמ תוילילש תושוחת ריסמ םסה ,המוד ןפואב
.תינמז

יעוצקמ םוקישל םינופה  18+,יריעצ ברקב תאצמנ הנוש הנומת
םידומיל תורגסמל םיכייתשמ םה .תורגסמה לש תושירדה םע םידדומתמו
יתרבח דמעמ לעב עוצקמ םישכור ),ןולוחבו טייגניווב תוללכמה( תויתרקוי

רקחמב .םהלש ימצעה ךרעה תא םיקזחמו הנוכשה ןמ םיקתינ ,ילכלכו
דוקימ קוזיח לע תיבויח העפשה שי תוילופיט תורגסמל יכ ,אצמנ הכרעה
.ימצעה יומידה לעו ימינפה הטילשה

השימח ומייס רשא ,םימסב תולת ילעב םירבג  17קדב ) (1985ןמוינ
רפתשה ןכו קזחתה םהלש ימצעה יומידה .תונבומ ןמוי תולטמ לש תועובש
תויסולכוא וקדבש םירקחממ הלוע המוד בצמ .ימינפ ןוויכל הטילשה דוקימ
תנדסב ףתתשהש ,קתונמ רעונ לש ימצעה יומידב רופיש לח .קתונמ רעונ לש
, 1983).להי( רוגס לגעמב היזיוולט

הפולחה איה קתונמ רעונל תיכוניח-תילופיט תינכתש ,איה הנקסמה
,תויתוגהנתה תופולח שי .הניקת תיתרבח תובלתשה םשל תעצומה הדיחיה

דמולה רעונלש דועב םלוא ,לארשיב םימס תעינמל תוינכתב תועצומה
קתונמ רעונלש ירה ,יתוגהנתהה ראוטרפרה תא ןווגל תודעונ הלא תופולח
םימסלו תוניירבעל הפולח שמשל וא םייקה ללחה תא אלמל איה הרטמה
, 1995).ןירג( הנוכשב םיאצמנה
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םוכ<ס
תובכשמ םיריעצ לש תונושה תוריחבל שיש תוכלשהה תא ףשוח ונרקחמ

ךרעב השק העיגפ שי ,םימסל רכמתמה ריעצל .תוכומנ תוילכלכ-תויתרבח
שי ,יעוצקמ סרוקב בלתשהל רחבש ריעצל .תוישיאה תושוחתבו ימצעה
.ימצעה ךרעה קוזיחבו תויבויחה תושוחתב היילע

תוריחב לש םימידקמ םינמיס תולגל ןתינ ,אבצהו ןוכיתה יאליגב רבכ

,תיאבצהו תיכוניחה תכרעמל תוחפ םילגתסמ םימסל םירוכמה .הלא
תכרעמל תיטירק תובישח שי ,הלא םיאליגב  18+.תייסולכואל האוושהב
,ןוכיסב םיאצמנה םיריעצ יבגלש ןכתיי .תונוכשב םיזכר תוברעתהלו 18+

שומישל הפולחו העינמ םה יעוצקמ סרוקל האיציהו הנוכשהמ קותינה
.םימסב

.םימסב שומישל תופולח תועצומ ),ס"לח ומכ( םימסל העינמ תוינכתב

תרצוי  18+יזכרו רעונ םודיק ידבוע לש ) (Reaching outגושייה תטיש
.םיריעצה לש םייעבטה יוליבה תומוקמבו תונוכשה יבחרב הנימז הפולח
אלה העינמה תינכת השעמל ןה ,הלא יעוצקמ םוקיש תוינכת יכ ,רבתסמ
תצובקל לארשיב רתויב תיביסנטניאהו הבחרה ,םימסב שומישל תילמרופ
.וז ןוכיס

תורוקמ
.ןוחטיבה דרשמ ,תויעבו תולאש ,תודבוע ,םימס .(1995).ד ,ץרג 1.
",בוחר תורובח ברקב ימצעה יומידה רופישל יעצמאכ רוגס לגעמב היזיוולט" .א ,להי 2.
, 30-21,1983.שגפמ

3. Blau, G.M., Gillespie, J.F., Evans, E.G., Felner, R.D. (1988). Predisposition to Drug

Use in Rural Adolescents; Pelriminary Relationships and Méthodologie
Consideration. Journal of Drug Education, 18(1), 13-22.

4. Cavaiola, A.A., Schiff, M. (1989). Self Esteem in Abused Chemically Dependent
Adolescents. Child Abuse and Neglect, 13, 327-334.

5. Eysenck, H.J. (1977). Crime and Personality, London, Routedges and Kegan Paul
Ltd.

6. Fitts, W.H., Adams, J.L., Radford, G., Richard W.C., Thomas, B.K., Thomas, M.N.

<fe Thompson, W. (1977). The Self Concept and Self Actualization. Dede Wallace
Center. Monograph, Nashville, Tennessee, No. 3, p. 111.

7. Fitts, W.H. (1972). The Self Concept and Performance. Counselor Recordings and
Tests. Research Monograph No. 5 Nashville Tennessee.
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8. Gold, S.R. (1980). The Cap Control Theory of Drug Abuse. Theories on Drug Abuse.
Nilda Research Monograph 30, Rockville Maryland, pp. 8-11.

9. Groh, T.R. St Goldenberg, E.E. (1976). Locus of Control within Subgroups in
Correctional Population. Journal of Criminal, Justice and Behaviour, 3, pp.
1969-1978.

10. Haynes, P, Aliffe, G. (1991). Locus of Control of Behaviour: Is High Exterality
Associated with Substances Misuse! British Journal of Addiction, 86, pp. 1111-1117.

11. Jurich, A.P., Poison, C.J. (1984). Reasons for Drug Use: Comparision of Drug Users

and Abusers. Psychological Reports, 55, pp. 371-378.

12. Kaplan, H.B. (1980). Self Esteem and Self Derogation Theory of Drug Abuse,
Theories on Drug Abuse. Nilda Research Monograph 30, Rockville Maryland, pp.
128-131.

13. Krystal, H., St Raskin, H.A. (1970). Drug Dependence: Aspects of Ego Functions,
Detroit: Wayne State University Press.

14. Lefcourt, H.M. (1976). Locus of Control: Currant Trend in Theory and Research,
New York: Wiley.

15. McBride, K.J. (1982). T-E Scores of Drug Abusing Offenders, The Influence of
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16. Neumann, J.K. (1985). Diary Writing as a Means to Increased Self Evaluation.
Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 2(40), pp. 221-223.

17. Rotter, B.J. (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External Control
of Reinforcement. Pychological Monographs, 80 (1, whole no. 69).

18. Smythyman, S., Plant, W.T., St Southern, M.L. (1974). Locus of Control in two
Samples of Chronic Drug Abusers. Psychological Reports, 34, pp. 1293-1294.
19. Spotts. J.V., Shonts, F.C. (1984). Drugs and Personality: Extroversion-Introvertion,

Journal of Clinical Psychology, 40(2).
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