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תולדות הציונות מראשיתה ועד קו המדינה
ניתוח ביבליומטרי של המגמות במחקר
בשני  / 19482005מוסטיגמ חוה נעמי

תקציר:

מטרת המחקר הייתה ניתוח המחקר שהתפרס בשני  19482005בתחו תולדות הציונות
והיישוב עד קו המדינה ) ,(1948היקפו ,מאפייניו ,גידולו ומגמותיו המרכזיות.
במחקר זה נעשה שימוש בתחו חקר תולדות הציונות והיישוב ,ביבליומטריקה ,אשר מבוססת על
ניתוח סטטיסטיכמותי של כמות הפרסומי המדעיי בתחו מדעימחקרי מסוי .גידול במספר
הפרסומי מצביע על גידול בפרודוקטיביות של תחו מחקר והוא עשוי לשמש כאינדיקטור מוחשי של
היק( התפוקה המדעית באותו תחו .זהו מדד אוניברסלי הנית למדידה באמצעות נתוני הנגישי
לכל )מאגרי מידע ,בסיסי נתוני ביבליוגרפי וכיו"ב( .הביבליומטריקה עוסקת בי השאר בדינימיקה
של גידול של ספרות מדעית ,כפי שהיא משתקפת בעבודת של החוקרי הפעילי באותו תחו מחקר.
היא מתארת את טבעה ותהלי* התפתחותה של דיסציפלינה ,על ידי ניתוח כמותי של מאפייני שוני
של הפרסומי המדעיי בה .מחקרי רבי מצאו כי הביבליומטריקה תורמת להבנה טובה יותר של
ההתפתחות של תחומי מדעיי .חקר ההיסטוריה של המדע מאפשר לנו לאתר דפוסי בהתפתחות
המחקר בתחומי ידע שוני ,לזהות סיבות המשפיעות על חוקרי בבחירת תחומי מחקר ולגלות תחומי
ונושאי למחקר בעתיד.
מקורות המידע העיקריי בה אותרו המחקרי בתחו חקר הציונות היו מאגרי הספרייה הלאומית
בירושלי :הקטלוג ,מאגר הדיסרטציות ,רמב"י רשימת מאמרי במדעי היהדות ,ו"קריית ספר".
כשניעשר אל( הפריטי שאותרו רוכזו בבסיס נתוני ונבדקו כדי להבטיח את התאמת
לקריטריוני שנקבעו :היות מבוססי על מחקר ביקורתי ,פרסומ בתקופה הנחקרת ועיסוק
בתחו חקר הציונות .כ 4000פריטי שלא עמדו בכל הקריטריוני הללו נפסלו והוצאו מבסיס
הנתוני וכ* נותרו בידנו  7625פריטי שנמצאי מתאימי.
שאלות המחקר היו :מה היה קצב הגידול של הספרות בחקר הציונות; אילו תחומימשנה נחקרו במש*
התקופה ,אילו נחקרו בהרחבה ואילו נחקרו פחות; מה היו צורות הפרסו המרכזיות )דיסרטציות,
ספרי ומאמרי( וההתפלגות ביניה; באילו שפות התפרסמו המחקרי; מה היו מאפייני פיזור
המחקרי בכתביהעת :הא רוב מרוכזי במספר קט של כתבי עת? מה הייתה תפוקת של חוקרי
התחו – הא רוב המחקרי התפרסמו על ידי מספר קט של החוקרי? הא רוב המחקרי היו פרי
עט שלמחברי יחידי או של כמה מחברי?
המסקנות העיקריות של המחקר היו:
ניתוח התקופות עלפי עשורי )2005 ;19881997 ;19781987 ;19681977 ;19581967 ;19481957
 (1988מלמד כי מספר הפרסומי המחקריי הל* וגדל מתקופה לתקופה .עד התקופה השלישית עלה
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שיעור הגידול מעשור לעשור ,א כי בקצב לא אחיד ,ואילו מ התקופה הרביעית ואיל* ירד שיעור
הגידול מתקופה לתקופה ,ג כ בקצב לא אחיד .תקופת השיא בגידול חקר הציונות היה העשור
השלישי ,לאחר מלחמת ששת הימי.
ששת תחומיהמשנה שנחקרו היו "הגות והיסטוריוגרפיה ציונית"" ,היישוב היהודי באר" ,"/עלייה
והתיישבות"" ,תנועות ומפלגות באר /ובגולה"" ,התנועה הציונית" ו"פעילות ציונית בתפוצות".
התחו השכיח ביותר בו עסקו המחקרי בכשישי שנות התקופה שנחקרה היה תחו "הייש7וב
היהודי באר /ישראל" ) 31.4%מ המחקרי( .במקו השני היה תחו "הגות והיסטוריוגרפיה ציונית" )
.(20.4%
עוד נמצא כי קיימי הבדלי בי תחומי המחקרי שפורסמו בעברית והמועדפי בישראל ,לבי אלה
השכיחי בחו"ל התחו המוביל במחקרי בשפה העברית היה "היישוב היהודי באר/ישראל" )(35.4%
ובמחקרי בלועזית – "הגות והיסטוריוגרפיה ציונית" ) (26.1%וה"יישוב היהודי באר/ישראל" )25.8%
( .בדיסרטציות שאושרו באוניברסיטאות בחו"ל היה התחו השכיח ביותר "התנועה הציונית" ),(32.1%
ואחריו תחו "הגות והיסטוריוגרפיה ציונית" ) ,(23.3%יחד יותר ממחצית העבודות שאושרו בחו"ל.
האוניברסיטאות המובילות בארצותהברית במספר הדיסרטציות שהוגשו בחקר הציונות היו
אוניברסיטת ניויורק ) 23עבודות   ,(2.4%אוניברסיטת קולומביה בניויורק ) 14עבודות – (1.5%
ואוניברסיטת ברנדייס ) 13עבודות –  .(1.4%האוניברסיטאות המובילות באירופה היו אוניברסיטת
סורבו בפריז ) 24עבודות –  ,(25%אוניברסיטת לונדו ) 21עבודות –  (2.2%ואוניברסיטת אוקסופרד )16
עבודות – .(1.7%
לעומת זאת – באוניברסיטאות ישראל התחו השכיח ביותר היה "היישוב היהודי באר/ישראל" )
 ,(31.2%אשר יחד ע תחו "תנועות ומפלגות באר /ובגולה" ) ,(18.5%היוו מחצית מ העבודות
שאושרו בתקופה שנחקרה.
בישראל הובילה במספר הדיסרטציות האוניברסיטה העיברית בירושלי ) 215עבודות – ,(22.7%
ואחריה אוניברסיטת תלאביב ) 173עבודות –  ,9&18.3אוניברסיטת בר איל ) 97עבודות – ,(10.3%
אוניברסיטת חיפה ) 46עבודות –  (1.7%ואוניברסיטת ב גוריו בנגב ).(16
הממצאי אודות מגמות המחקר בכל סוגי הפרסומי מעשור לעשור ,הראו כי התחו הנחקר ביותר
בשני העשורי הראשוני )שנות ה 50וה (60היה "התנועה הציונית" .בעשור השלישי והרביעי )מסו(
שנות ה 60עד סו( שנות ה (80תחו "היישוב היהודי באר/ישראל" היה השכיח ביותר .בעשור
החמישי )שנות ה *(90המשי* אמנ תחו "היישוב היודי באר/ישראל" להוביל בכמות המחקרי ,א*
ירד בחלקו היחסי ,כאשר תחו "הגות והיסטוריוגרפיה ציונית" תפס חלק נכבד מ המחקר ,והפ*
לתחו הנחקר ביותר בשנות האלפיי.
סוג הפרסו השכיח ביותר היה המאמר .כשני שליש מ המחקרי ) (64.5%פורסמו בצורת מאמרי
בכתביעת ובקבצי; כרבע מ המחקרי ) (23.2%הופיעו בספרי ו 12.3%הוגשו כדיסרטציות.
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המחקרי ראו אור בעשרי שפות שונות .שתי השפות בה נכתבו רוב המחקרי היו עברית )(58.5%
ואנגלית ) ,((29.8%שביחד היוו  88.3%מ המחקרי .שפות אחרות היו :גרמנית ) (4.9%וצרפתית ),(3%
כאשר כל יתר השפות היו פחות מאחוז.
חלק היחסי של המחקרי בעברית ,שהיוו  68%בעשור הראשו ,התאפיי בעליות וירידות מעשור
לעשור – ירידה ל 60%בעשור השני ,גידול ל 64%בשלישי ,ירידה ל 61%ברביעי וצניחה ל 49%בעשור
החמישי .בתקופתהמשנה השישית גדל אמנ חלק היחסי מחדש )ל ,(57%א* לא הגיע לשיעורו
בתקופות הקודמות.
חלק היחסי של המחקרי באנגלית נשאר יציב ברוב תקופות המשנה ) ,(29%להוציא בעשור השלישי )
 ,(19671978בו ירד חלק היחסי ל ,27%בעוד חלק של המחקרי בעברית עלה כזכור ,מ 60%ל,064%
ולתקופתהמשנה החמישית ,בה הגיע חלק של המחקרי באנגלית לשיא של  ,32%בעיקר על חשבונ
של המחקרי בעברית ,שירדו בעשור זה ל.49%
חלק של המחקרי בגרמנית ,שהיווה 1%בעשור הראשו ,נע בי  5%  4%עד העשור החמישי ,ועלה
ל 6%בתקופתהמשנה השישית .חלק של המחקרי בצרפתית הל* וגדל מתקופה לתקופה מ1%
בעשור השני עד  4%בתקופתהמשנה השישית.
בעניי פיזור המאמרי בכתבי העת נמצא כי רוב המאמרי מרוכזי במספר קט של כתבי עת ,המהווה
את גרעי כתביהעת של חקר הציונות.
חוקרי רבי היו פעילי בחקר הציונות א* אותרו מספר חוקרי מרכזיי ,שפרסמו מספר רב של
מאמרי וספרי .בראש רשימת החוקרי שפרסמו ספרי בחקר הציונות נמצאי החוקרי
הישראלי אניטה שפירא ,אהר קלימ ,יוס( גורני ומיכאל כה ,והחוקר מחו"ל יהודה ריינהר ./בי
כותבי המאמרי מובילי החוקרי הישראלי יוס( כ" ,/יוס( גורני ,מתתיהו מינ /ומרגכי אליאב,
והחוקר מחו"ל יהודה ריינהר./
נמצא כי רוב המחקרי ,כ 88%מ הספרי וכ 100%מ המאמרי היו פרי עט של מחברי יחידי
ורק  220ספרי )כ (12%ושני מאמרי היו פרי עט של שני מחברי או יותר.
ממצאינו עולי בדר* כלל בקנה אחד ע מסקנותיה של היסטוריוני המנתחי את ההיסטוריוגרפיה
של הציונות ,המדגישי כי בעוד ההיסטוריוגרפיה אודות ההגות הציונית והציונות בתפוצות נכתבת על
ידי חוקרי בארצות רבות ,וכ* חלק מ הספרות הסינטטית )קרי המחקר אודות התנועה הציונית(,
הנכתבת בעיקר בארצות הברית ובאנגליה ,הרי שרוב המחקר העוסק בתולדות היישוב מתנהל כמעט א*
ורק בישראל.
כמוכ ,מאשרי ממצאי מחקרינו את מסקנותיה של חוקרי בתחו הביבליומטריקה ,המנתחי את
מאפייני המחקר המדעי .ניתוח קצב הגידול הכלכלי של הפרסומי תוא את אבחנתו של פרייס )(Price
בדבר קיומ של שלושה שלבי בגידול הידע המדעי :שלב ראשוני ובו גידול איטי ,שלב של גידול מעריכי
) (exponentialובו גידול מוא /ולבסו( שלב שלישי של האטה בגידול המוא /ומעבר להתפתחות בקצב
אחיד .כמו כ תוא קצב גידול ספרות חקר הציונות בקירוב את ממצאיו של פרייס כי הספרות של
תחומי מדעיי הנמצאי בתהלי* של גידול ,גדלה באופ מעריכי ,והכמות מכפילה את עצמה כל 1510
שנה.
מקומ המרכזי של מונוגרפיות במדעי הרוח מודגש במחקרי ביבליומטרי רבי ,בצד הגידול ההול*
וגובר של מאמרי בכתביעת ובקבצי .חוקרי במדעי הרוח מרבי להשתמש במונוגרפיות יותר
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מאשר בכתביעת .א* מחקרי חדשי ,שבדקו את הרכבה של ספרות המחקר במדעי הרוח והחברה,
מצאו כי מאמרי בכתביעת מדעיי הופכי להיות צורת הפרסו הנפוצה ביותר.
מחקרי ביבליומטריי שבדקו את שפות המחקרי במדעי הרוח והחברה ,לעומת אלו במדעי
המדויקי ,מצאו כי לעומת מחקרי במדעי מדויקי ,הפוני לקהל חוקרי בינלאומי ,פוני רבי
מ המחקרי במדעי הרוח והחברה לקהל מקומי או אזורי ,ועלכ שפת היא שפת המקו ,ובמות
הפרסו שלה ג ה מקומיות או אזוריות ,א כי השפה האנגלית הולכת וכובשת לה מקו חשוב.
התאימות בי ממצאינו לבי מסקנותיה של הספרות ההיסטוריוגרפית והביבליומטרית נדונה בפירוט
בגו( העבודה ,כמו ג ,תיאור הגורמי שהשפיעו ,לדעתנו ,על חקר הציונות במהל* התקופה שנחקרה,
מעשור לעשור:
כפועל יוצא ממגבלות החוק ,לפיו היו תיקי הארכיוני ההיסטוריי הרלבנטיי באר /ומחוצה לה עדיי
סגורי בפני החוקרי בעשור הראשו ,בוצע רוב המחקר בעשור זה מחו /לכותלי האקדמיה ,בעיקר
בידי חוקרי שהיו מקורבי לתנועות ולמפלגות שנחקרו ,ואשר ארכיוניה היו פתוחי בפניה .כמוכ,
נרתעו חוקרי ואנשי אקדמיה בתקופה זו מלעסוק בחקר הציונות ,מפאת חוסר הפרספקטיבה
ההיסטורית הנדרשת והחשש לפוליטיזציה של המחקר .מחו /לישראל ,בעיקר בארצות הברית ,התבססו
המחקרי בעיקר על מקורות משניי מודפסי.
בעשור השני שנבדק במחקרנו הונחו היסודות לעתידו של חקר הציונות :התבססות וגידול של
האוניברסיטאות החדשות בישראל והתאוששותה של האוניברסיטה העברית לאחר מלחמת העצמאות,
הקמת מכוני המחקר האוניברסיטאיי הראשוני והשלמת חקיקתו של חוק הארכיוני ,שאפשר
פתיחה הדרגתית של תיקי מסמכי שהיוו בסיס למחקר ההיסטורי בעתיד ,וכ של ארכיוני בחו"ל,
במיוחד אודות תקופת המנדט.
העשור השלישי הוא תקופת הפריחה של חקר הציונות .גור מרכזי לפריחה זו הוא ללא ספק פתיחת
המואצת של תיקי הארכיוני ההיסטוריי ובראש "הארכיו הציוני המרכזי" וגנז* המדינה ,וכ
הפיכת של הארכיוני התנועתיי לציבוריי .כמוכ ,גדלו בתקופה זו האוניברסיטאות באר /גידול
מוא ,/מספר הסטודנטי בה עלה ,וכ גדל מספר מקבלי התארי .הקורסי והסמינרי בתחו
מחקרנו שהוצעו לסטודנטי .באוניברסיטאות בר איל ובגוריו בנגב הוקמו מכוני לחקר הציונות
וכ החלו לפעול שני מכוני חו /אוניברסיטאיי – "יד יצחק ב צבי" ו"מרכז זלמ שז"ר".
כל המחקרי ההיסטוריוגרפי מצייני כי זו תקופת מפנה בחקר הציונות ,וכי מלחמת ששת הימי
נתנה דחיפה עצומה להתפתחות התחו ,שהחלה בתחילת שנות השישי .המחקר הפ* לביקורתי
ומקצועי על פי אמות המידה של הדיסציפלינה ההיסטורית ,וקנה לו מקו חשוב באוניברסיטאות
בישראל.
הירידה היחסית ביבול המחקר בעשור הרביעי קשורה קרוב לוודאי למצב המשתנה של
האוניברסיטאות בישראל ,שהתבטא בתנודות במספר הסטודנטי ,ובירידה במספר מקבלי תואר
דוקטור לעומת עליה במקבלי תואר ראשו ושני ,וכ בתנודות במספר הסמינרי שהוצעו לסטודנטי
בתחו מחקרנו .לעומת זאת הוקמו בתקופה זו מכוני מחקר נוספי לחקר הציונות באוניברסיטאות
באר /ובארצותהברית שעתידי היו לתרו לתחו בשני הבאות ,וכ הוחל לעסוק בתחומי מחקר
שלא טופלו בעבר ,כגו העליה הראשונה ,יחס היישוב לשואה וההיסטוריה הכלכלית של היישוב
בתקופת המנדט ,והחלו להתפרס באר /ומחוצה לה ביוגרפיות היסטוריות על אישי ציוני ,ביניה
ברל כצנלסו וחיי וייצמ.
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התקופה החמישית מתאפיינת בראש ובראשונה בפולמוס ההיסטוריוני שהחל בשלהי שנות השמוני,
שנטלו בו חלק ג סוציולוגי ,מדעני המדינה ,עיתונאי וסופרי ,ואשר החיה מחדש את
ההיסטוריוגרפיה הציונית .א* מצד שני ,גדל בתקופה זו המחקר אודות מלחמת העצמאות ושנותיה
הראשונות של המדינה )תחומי שאינ כלולי בטווח מחקרנו( .הדבר התבטא בכ* שהגידול הכללי של
המחקרי בתחו הציונות גדל בתקופה זו בשיעור של  33.1%בלבד ,לעומת  89.7%בעשור הקוד ,וא(
נרש גידול שלילי במספר הדיסרטציות והפרסומי הספריי.
גורמי נוספי שתרמו ללא ספק לדעיכת המחקר ה המצב הכלכלי בישראל לאחר מלחמת יו
הכיפורי ,האינפלציה הדוהרת עד אמצע שנות השמוני ,והקיצו /בתקציב הממשלה שהונהג בשנת
 ,1985ואשר במסגרתו קוצ /תקציב האוניברסיטאות ולא הוחזר לרמתו הקודמת בכל מהל* התקופה
שנחקרה .לעומת זאת ,גדל בשנות השמוני והתשעי מספר הסטודנטי באוניברסיטאות ,ואילו מספר
חברי הסגל ,שה העתודה למחקר ,ירד בהתמדה ,וכ ירד מספר הסמינרי בתחו חקר הציונות
שהוצעו לסטודנטי באוניברסיטאות בישראל .למגמות אלה מצטרפת ירידת קרנ של מדעי הרוח
בקרב הסטודנטי באוניברסיטאות ,כפי שהיא מתבטאת במספר הבוגרי במדעי החברה וניהול ,תהלי*
שהוא חלק ממגמה עולמית.
השפל הכלכלי בישראל בשנות האלפיי )תקופתהמשנה השישית( ,הירידה באחוזי המימו הציבורי
באוניברסיטאות ,הקיצו /בתקציבי ההשכלה הגבוהה ,המש* הצמצו במספר חברי הסגל הבכיר
ובסמינרי שהוצעו לסטודנטי ,ה קרוב לוודאי גורמי מרכזיי בירידת תפוקת המחקר בשני
אלה .פועל יוצא של ירידה זו הוא צמצו מספר החוקרי הפוטנציאלי במקצועות מדעי הרוח,
ובתחו מחקרנו ביניה .לגורמי אלה מתווספת נדידת חוקרי הציונות לתחו חקר מדינת ישראל,
שהתרחשה ג במכוני המחקר שעסקו בעבר בעיקר בחקר הציונות והיישוב ,ואשר הוסיפו בשנות
האלפיי לתחו מחקריה ג את חקר המדינה .כמוכ הוקמו בתקופה זו מכוני מחקר חדשי
בישראל ומחוצה לה ,העוסקי בחקר מדינת ישראל ,אשר משכו את החוקרי שעסקו קוד בחקר
הציונות.
פריחת תחו "הגות והיסטוריוגרפיה ציונית" והיותו התחו המוביל בתקופה זו הוא ללא ספק תוצאה
של מגמה שהחלה בעשור הקוד ,כפועל יוצא מ"פולמוס והיסטוריוני" וכ מהתרחבות חקר הציונות
והיישוב לתחו ההיסטוריה הרעיונית והחברתית ,כפי שמצייני המחקרי ההיסטוריוגרפי.
תרומתה של עבודה זו היא בכ* שהיא מתארת את תהלי* התפתחותו של חקר הציונות במהל* כשישי
שנה .השימוש בביבליומטריקה ,המבוססת על ניתוח כמותי של מאפייני שוני של פרסומי מדעיי,
תרמה להבנה טובה יותר של התפתחותו של חקר הציונות ,בכ* שאפשר לנו לאתר שלבי ודפוסי
בהתפתחותו ,ולזהות תהליכי שהשפיעו עליו ,וכ גורמי לבחירת תחומי מחקר עלידי חוקריו ,מעשור
לעשור.
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