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מבנה עומק* 



תרומת המחקר לניתוח סיפורי  
קונפליקט במקרא

המחקר מצביע על חשיבות השימוש בכלי החשיבה של * 

בבחינת תקפות  , תורת האילוצים בזיהוי רכיבי הקונפליקט

בהבנת מניעי הגיבורים בבחירתם בדרכי , הזיהוי

בהערכת תרומת התנהלות  , ההתמודדות עם הקונפליקט

הגיבורים להשגת פתרון מיטבי ובהערכת איכות הפתרון  

.שהושג



מן המחקר עולה שזיהוי הצרכים המניעים את הצדדים  * 

, "הבזק לאחור"המצויים בקונפליקט עשוי אף לשמש כ

.  המבהיר את התנהלות הגיבורים בקונפליקט

המחקר בוחן את השפעת דרך ניהול הקונפליקט על  * 

מתוך הכרה  , התפתחות העלילה ועל הפתרון שהושג

בחשיבות תהליך זה להבנת מקומו של הקונפליקט כמניע  

.  את סיפור העלילה



מסייעת בניתוח , תורת האילוצים שנוצרה בכלים ניהוליים* 

משמשת כלי להבנת השפעת , סיפור הקונפליקט המקראי

הקונפליקט על הנעת העלילה גם מעבר ליחידה הספרותית  

בתוכה הוא כלול ותורמת להבנת מחזור הסיפורים לו שייכת 

.היחידה המצומצמת הכוללת את הצגת הקונפליקט

ניתוח סיפור הקונפליקט המקראי באמצעות כלי קריאה * 

חדשני זה אף סייע בגילוי מבנה עומק שמאפיין סיפורי  

.קונפליקט


