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תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח 

רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

ילעב םישנא לש םתסיפתב רופיש לח םאה ןוחבל איה רקחמה תרטמ 

תירוטומ תוליעפ תובקעב םהייח תוכיא לע ינוניב וא לק ילכש רוגיפ 

.םינש 27 עצוממה םליגש םירגוב 74 ופתתשה רקחמב .תיתריצי 
תוליעפב הקסע תחא הצובק :תווש תוצובק יתשל וקלוח םיקדבנה 

וליאו ,ינפוגה ךוניחה ירועישב התופתתשהל ףסונב ,תיתריצי תירוטומ 

ירועישב קר הפתתשה ,תרוקיב תצובקכ השמישש ,תרחאה הצובקה 

ןולאש םיפתתשמה לכל ןתינ רקחמה ךלהמב .םיליגרה ינפוגה ךוניחה 

העבראב תולאש ובו ,םייחה תוכיא לש הסיפתה תקדבנ ותועצמאבש 

.תיתרבח היצרגטניאו תואמצע ,תלוכי תשוחת ,ןוצר תועיבש :םימוחת 

םימוחתה תעברא לכב תרכינ היילע לע םיעיבצמ ולבקתהש םיאצממה 
םהייח תוכיא תא םתכרעהב תוברעתהה תינכתב םיפתתשמה לצא 

.תרוקיבה תצובקל האוושהב 

תיתריציה תירוטומה תוליעפה תמורת 

ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנאש ךכ לע תדמלמ העונתה אשונב תירקחמה תורפסה 

תוליעפ לש תרגסמה יכ ןיוצמ םירקחמה בורב .תירוטומ תוליעפמ תלעות קיפהל םילוכי 

,הלא םישנא יכ ששחמ תאזו ,שארמ תמאתומו תנווכמ ,תינבומ תויהל הכירצ וז 

תיתריצי תוליעפ הליעי הרוצב לצנל וליכשי אל ,תונגומ תורגסמב תויחל םיליגרה 

.(Oliver, 1972; Sylvester, 1989; 1988 ,ןמרש)תוינטנופס הב שיש תוגהנתה לע תתתשומה 

תיתריצי תירוטומ תוליעפ לש המורתה לע םירחא םירקחמ םיעיבצמ ,וז הנעט דגנכ 

ונממ םיקלח תועצמאב וא ףוגה תועצמאב תועצבתמה תועונת תרדס"כ תרדגומה 

.תיתריצי תינפוג תוליעפ ,םייח תוכיא ,ילכש רוגיפ :םיגראת 
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

:1973 ,ואדנל)"העבהה ךרדב םיבר תונורתפ םויק רשפאמו ,שודיח לע עיבצמה ןפואב 

גשומ - םייחה תוכיאל םירושקה םינוש םימוחתב יוטיב הל תאצומ וז המורת .(32 
םייסיסבה ויכרצ יולימ תדיממ טרפה לש תימצעה המשגהה תמר תא אטבמה 

.(Bubioz et at., 1980)םייתרבחהו םייגולוכיספה ,םייגולויבה ,םייסיפה םימוחתב 

ותלוכי תא רפשלו ופוג לע בושחל ילכש רוגיפ לעב םדאל תמרוג תיסיפה תוליעפה 

תיסיפה (Riordan, 1980). תוירוטומה תולוכיה ,תויונמוימה רופישב ול תמרות איה 

 Barton, 1982; Bosweii. 1984; Crain et ai. 1984;) תירירש-תיבצעה היצנידרואוקהו

Mettier, 1980). תיאמצע תוליעפל תונמדזהה םצע לשב לח רופישה יכ ,םיריבסמה שי 

ןמזל ,חוכל ,בחרמל םירושקה םיישק םע תודדומתהה לשבו הביבסה תרגסמב 

 .(Barton, 1982; Boswell, 1984; Lee, 1993; Roswal et al., 1988) לקשמלו

לש תושגר תעבה ןמזמ תאז תוליעפ לש ינטנופסה יפואה ,יגולוכיספה ישגרה םוחתב 

ןוצר תועיבש לשו החמש לש ,שפוח(Blair, 1985; Kelly, 1990; Schmitz, 1989). תוליעפה 

,הקיטתסאב ,תויתריציב רופיש םרגנ תאז תובקעבו ,בחרנ יתריצי יוטיב םג תרשפאמ 

לש תימצעה תועדומבו ימצעה יומידב ,תוטלחה לבקל תלוכיב ,תימצעה הכרעהב 

 Barton, 1982; Boswell, 1984; Crain et al., 1984; Mettler, 1980; Schmitz, הלא םישנא

 .(1989

ךכ ידי לעו ,דוקיר לשו הקיסומ לש בולישב תיתריצי תוליעפ ףידעהל שי יכ ,םירובסה שי 

םילבגומ םישנא רובע דאמ הבושח איהש תומלש לש השגרה קפסמה רישכמל הכפוהל 

(Price ä Wiliams, 1974; Jay, 1991). תעצבתמ הבש תרגסמה תא םיטילבמ םירחא 

םישנאל המיאתמ לבגומ יתלב בחרמב יאנפה תועשב תוליעפ ,םתעדל .תאז תוליעפ 

 Lanagan 8.) לשכיהל ששח אלל לועפל תונמדזה םהל תקפסמ וז ןכש ,ילכש רוגיפ ילעב

 .(Dattilo, 1989; Rancourt, 1989; Summerfield, 1990

תקפסמ תיתריצי תירוטומ תוליעפש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמה ,יתרבחה םוחתב 

Crain et)יתרבח חותיפו הלועפ ףותיש ,(Schmitz, 1989) תישיאניב תרושקתל תונמדזה 

 1984 ,.al), תוירדילוסו תידדה תולת תרצויה תיתצובק תרגסמב לועפל תלוכי(Roswal

 1988 ,.et al).

תוליעפה לש התעפשה ,דחוימה היפוא ללגב יכ עובקלו םכסל ןתינ .רקחמה תורעשה 
איה .ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייחב םינוש םימוחתב תרכינ תיתריציה תירוטומה 
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...ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

,יסיפה םוחתב םהל תמרותו םפוגמ תונהיל םהל תרשפאמ ,םהייח תא הרישעמ 

הרומכו אצומ תדוקנכ ,סיסבכ תשמשמ וז העיבק .(Schwartz, 1989)ישגרהו יגולוכיספה 

:רקחמה תורעשהל ךרד 

ילעב םישנא לש םהייח תוכיאב רופישל םורגת תיתריציה תירוטומה תוליעפה * 

היצרגטניאו תואמצע ,תלוכי תשוחת ,ןוצר תועיבש) ינוניבו לק ילכיש רוגיפ 
(תיתרבח 

תוכיא תסיפת ךכ ,רתוי ךורא תיתריציה תירוטומה תוליעפה לש ןמזה ךשמש לככ * 

רתוי ההובג ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םייח 

הלק הדירי לוחת ,תיתריציה תירוטומה תוליעפה םויס רחאל ,שדוח םותב * 
.ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םייחה תוכיא תסיפתב 

רקחמה תטיש 

םגדמה 

םיקדבנה .יארקא ןפואב ורחבנש ,ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא 74 ללכ םגדמה 

:הלאה הדימה תומא יפ לע םהירומ ,םהיכירדמ ידיב ורחבנ 

40-18 אוה םיליגה חווט ★ 

(ינוניבו לק)ההז םהלש רוגיפה תמר ★ 
.תיסיפ תוכנ אלל ★ 

19-ו םירבג 18) םיקדבנה 37 .(37-19 חווט) םינש 27 היה םיקדבנה לש עצוממה םליג 

תוליעפ םג הללכש תוברעתהה תינכתב הפתתשהש ,יוסינ תצובקכ ושמיש (םישנ 

.םיליגר ינפוג ךוניח ירועיש םגו תיתריצי תירוטומ 

ירועישב קר הפתתשהש תרוקיב תצובקכ ושמיש (םישנ 20-ו םירבג 17) םישנא 37 

.םיליגרה ינפוגה ךוניחה 

תימש הארקה ידי לע התשענ תרוקיב תצובקלו יוסינ תצובקל םיפתתשמה תקולח 

.יארקא חרואב 
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רטייר תיניש ,ינסומלא לעי 

םידבועו םיכנחתמ ,םהירוה םע הליהקב םייח םתצקמ !ההז רוגיפ תמר םיקדבנה לכל 

םקוממ ןועמה .םישנא 150 וב םיררוגתמש ןועמב םייח םתצקמו ,ימוקיש הדובע זכרמב 

וב שי .הליהקה םע םיישפוח םיסחיל חותפ אוהו תוגוזל םירוגמ וב שי ,הליהקה זכרמב 

.יאנפה תעשב םייוליבלו הקוסעתל תורגסמו רפס תיב 

רקחמה *לכ 

הסיפתה תא קודבל ןתינ ותועצמאבש ןולאש רבעוה ,תוצובקה יתשב ,םיקדבנה לכל 

וז היסולכואל ןמיהמו ףקת אצמנ הז ןולאש .(Schalock et ai., 1989) םייחה תוכיא לש 

,ןוצר תועיבש :םימוחת העבראב דקמתמ ןולאשה .הפיח תטיסרבינואב תירבעל םגרותו 

ושקבתה ובו ,ןויאר ךרענ תוליעפה ףוסב .תיתרבח היצרגטניא ,תואמצע ,תלוכי תשוחת 

תוליעפב תורושקה תולאש תועצמאב םתשגרה תא אטבלו םתעד תא תווחל םיקדבנה 

תוסחייתמה תולאש עברא םיקדבנה ולאשנ ןויאירב .ופתתשה הבש תירוטומה 

:םייחה תוכיא ןולאשבש םימוחתה תעבראל 

!תוליעפה ןמזב תשגרה המ ★ 

?הב תפתתשהש תוליעפה ךל המרת המ ★ 

ךל ורמאיש ףידעמ תייהש וא ,לועפל דציכ עבוק התא הבש תוליעפה הפידע םאה ★ 
!לועפל דציכ 

?ךדבל לועפל ףידעמ תייה וא ,הפידע הצובקב תוליעפה ךתעדל םאה ★ 

ךילהתה 

.םישדוח השיש ךשמנ רקחמה 

(תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב) תוצובקה יתשל םימעפ עברא רסמנ ןולאשה 

רחאל םישדח השולש ,רמולכ)יוסינה עצמאב ,יוסינה תליחת ינפל :הלאה םידעומב 

,קודבל ידכ םימעפ עברא רסמנ ןולאשה .ומויס רחאל שדוחו יוסינה ףוסב ,(ותליחת 

.(Foiiow-up) הירחאלו תוברעתהה תינכת הלעפוה הבש הפוקתה ךשמב םייוניש ולח םאה 

לביקש תווצ ידי לע תרוקיבה תצובקל ןהו יוסינה תצובקל ןה רסמנ ןולאשה ,רומאכ 

ינפוגה ךוניחל םירומ ידיב הלעפוה תוברעתהה תינכת .ןולאשה תרטמל רשאב הכרדה 

.דחוימה ךוניחב 
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...ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש □הייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

:הלאה תונורקעה יפ לע העצבתה תוליעפה 

חתפתהלו דומלל ,רוחבל לאיצנטופ שי ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנאל ★ 

תנתינ וז תלוכיו םייתריצי תויהל תלוכי ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנאל ★ 
חופיטלו חותיפל 

רתוי םיכשמתמ העונת ייוריגל םיקקזנ ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא ★ 
םיליגר םישנאמ 

םוי-סויה ייחמ תוחוקלו בטיה תונבומ ,תוטושפ תויהל תוכירצ תוארוהה ★ 

תילאודיבידניא הרוצב אלו תיללכ הרוצב ןתניהל ךירצ בושמה ★ 

םיקדבנה ןיב תורחת םוש ןיאו ,הנוש קדבנ לכ לש תיתלחתהה תלוכיה ★ 

.תיתצובק הלועפ לע הססבתה תוברעתהה תינכת ★ 

"הנשה תונוע" ,"העורה לילח" ,"סקרקה" ומכ ,םינווגמו םינוש םיאשונ הללכ תוליעפה 

.(חפסנ האר)'וכו 

.םעפ לכב תוקד 45 .עובשב םיימעפ המייקתה תוליעפה .םיקדבנ 19 ויה הצובק לכב 

ינפוגה ךוניחה ירועישב ופתתשה יוסינה תצובק םגו תרוקיבה תצובק םג יכ ,ןיוצי 

.רקחמה ןמז לכ ךשמב םיליגרה 

םיאצממה 

לוחי תיתריצי תירוטומ תוליעפ תובקעב :וז התייה רקחמה לש תיזכרמה הרעשהה 

תעבראב ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא תסיפתב רופיש 

,תואמצע ,תלוכי ,ןוצר תועיבש :(Schalock et ai., 1989) ןולאשה לש םירטמרפה 
.תיתרבח היצרגטניא 

תרוקיבה תצובקבו רקחמה תצובקב ולבקתהש תואצותה ,ןוצר תועיבש רטמרפב 
.1 חולב תועיפומ יוסינה יבלש תעבראב 
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

:1 וריל 

ןוצר תועיגש תנמשמה לש תונושה חותמ 
(יוסינה יגלש x ןימ x לופיט) 

 p  F עצוממ  תוגרד  םוכס  תונושה תורוקמ 

םיעובירה  שפוחה  םיעובירה 

קהבומ אל   228  78.98  1  78.98 לופיט 

קהבומ אל   0  0.02  1  0.02 ןימ 

קהבומ אל   0.1  3.56  1  3.56 ןימ x לופיט 

 34.62  70  2423.24 (1)האיגש 

 > 0.001  30.85  70.6  3  21181 יוסינה יבלש 

 > 0.001  24.35  55.72  3  167.16 יוסינה יבלש x לופיט 

קהבומ אל   153 ג5   3  10.51 יוסינה יבלש x ןימ 

קהבומ אל   0.56  128  3  3.85 ןימ x יוסינה יבלש x לופיט 

 229  210  480.55 (2)האיגש 

תעברא ןיב (F=24, 35; p<.001)יתועמשמ לדבה לע עיבצמ תונושה חותינ ,1 'סמ חולב 

תצובק לצא ומויס רחאל םימי שדוחו ופוסב ,םישדוח 3 רחאל ,ותליחתב :יוסינה יבלש 
.יוסינה 

.םיבלשה תעבראמ דחא לכב וללה םייונישה םיראותמ 1 רויאב 

—— יוסינ 

■ ־ • o • - תרוקיב 

ינפל עצמא ףוס םויס רחאל 
יוסינה יבלש 

:1 ומא 

יוסינה יגלש ןיגל ןוצר תועיגש ןיג ןילמוגה יסחי 

1996 - ז 'ינשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 490

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:22:45 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



...ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

תקספה וא םויס רחאל ןוצרה תועיבש תמרב תקהבומה הדיריה תגצומ 1 רויאב 

.תוברעתהה תינכת לש הלעפהה תליחתבש וזמ ההובג ןיידע הראשנ איה ךא ,לופיטה 

.יוניש לכ רכינ אל תרוקיבה תצובק לצא 

.2 חולב תוגצומ תוצובקה יתשב ולבקתהש תואצותה ,תלוכי רטמרפב 

(Productivity) תונרצי/תלוכי הנתשמ לש תונוש חותינ :2 חול 

(יוסינה יגלש x ןימ x לופיט) 

 p  F עצוממ  תומד  םוכס  תונושה תורוקמ 
םיעובירה  שפוחה  םיעובירה 

קהבומ אל   0.07  1.44  1  1.44 לופיט 

 0.029  4.98  99.31  1  99.31 ןימ 

קהבומ אל   0.53  10.64  1  10.64 ןימ x לופיט 

 19.95  70  1396.26 (1)האיגש 

 > 0.001  16.05  50.27  3  150.8 יוסינה יבלש 

 > 0.001  19.85  62.19  3  186.58 יוסינה יבלש x לופיט 

קהבומ אל   1.47  4.62  3  13.85 יוסינה יבלש x ןימ 

קהבומ אל   0.25  0.79  3  138 ןימ x יוסינה יבלש x לופיט 
 3.13  210  657.89 (2)האיגש 

תרוקיבה תצובק ןיבל רקחמה תצובק ןיב יתועמשמ לדבה לע עיבצמ תונושה חותינ 

 (001.>0;19,85=F) יוסינה יבלש לכב תלוכיה תמרב.

תמרב היילע הנשי .יוסינה יבלש תעבראב תוצובקה ןיב םילדבהה םיארנ 2 רויאב 

שדוח הלק הדיריו תוברעתהה תינכת לש הלעפהה ןמזב יוסינה תצובק לצא תלוכיה 

ההובג איה תוברעתהה תינכת ףוסב האצמנש הכומנה תלוכיה תמר .המויס רחאל 

.יוניש לכ לח אל תרוקיבה תצובק לצא .יוסינה תצובק לצא תיתלחתהה המרהמ 
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 24.00

23.00 • י 

22.00 ■ נ■־־־ 
 So■ ם

21.00 • ,,-י 

 / 20.00
 * ■ • 19.00

 18.00

 17.00

16.00 ו ו 

ינפל עצמא ףוס סויס רזואל 
יוסינה יבלש 

:2 וויא 

יוסינה יבלש ןיבל תונרצי/תלוכי ןיב ןילמוג יסחי 

.3 חולב תועיפומ ולבקתהש תואצותה .תואמצעה תמר הקדבנ ישילשה רטמרפב 

תואמצע / חוכ הנתשמה לש תונושה חותינ :3 חול 

(יוסינה יגלש x ןימ x לופיט) 

 p  F עצוממ  תוגרד  םוכס  תונושה תורוקמ 
םיעובירה  שפוחה  םיעובירה 

קהבומ אל   0.78  19.21  1  19.21 לופיט 

קהבומ אל   0.01  0.31  1  0.31 ןימ 

קהבומ אל   0.14  3.37  1  3.37 ןימ x לופיט 
 24.69  70  1728.07 (1)האיגש 

 > 0.001  m  8.62  3  25.87 יוסינה יבלש 

 > 0.001  8.36  8.36  3  25.07 יוסינה יבלש x לופיט 

קהבומ אל   0.15  0.15  3  0.44 יוסינה יבלש x ןימ 

קהבומ אל   0.08  0.08  3  0.24 ןימ x יוסינה יבלש x לופיט 

 0.99  210  208.7 (2)האיגש 

ךלהמב תוצובקה יתש ןיב םייתועמשמ םילדבה לע עיבצמ תונושה חותינ ,3 חולב 

. (F=8,36; p<.001)יוסינה 

.יוסינה יבלש לכב םייונישה םיגצומ 3 רויאב 

1996 - ז 'ינשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 492

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:22:45 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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ינפל עצונא ףוס םויס ־וחאל 
יוסינה יבלש 

ו 8.50 ■ 

 18.30

 18.10

 17.90

 17.70

 17.50

 17.30

 • 17.10

 16.90

 16.70

 16.50

:3 ומא 

יוסינה יגלש ןיגל תואמצע/חוכ ןיג ןילמוג יסחי 

רחאל הדיריו יוסינה תצובק לצא תואמצעה תמרב היילע תמייק יכ הלוע 3 רויאב 
.לופיטה עצמאבש המרל ההז תואמצעה תמר הזה בלשב .לופיטה תקספה 

לש תואצותה תוגצומ 4 חולב .תיתרבחה היצרגטניאה תמר הקדבנ יעיברה רטמרפב 

.םיבלשה תעבראב תוצובקה יתש 

:4 חול 

תיתליהק היצרגטניא / תיתרבחה תוכייתשהה לש תונושה חותינ 
(יוסינה יבלש x ןימ x לופיט) 

 p  F עצוממ 

םיעובירה 

תוגרד 

שפוחה 

םופמ 

םיעובירה 

תונושה תורוקמ 

קהבומ אל   0.02  0.55  1  0.55 לופיט 

 0.01  8.52  225.77  1  225.77 וימ 

קהבומ אל   0.32  a59  1  a59 ןימ x לופיט 

 26.49  70  1854.36 (1)האיגש 

 >0.001  14.66  32.60  3  97.80 יוסינה יבלש 

 > 0.001  15.64  34.78  3  104.33 יוסינה יבלש x לופיט 

קהבומ אל   0.88  196  3  5.89 יוסינה יבלש x ןימ 

קהבומ אל   0.09  0.20  3  0.59 ןימ x יוסינה יבלש x לופיט 

 222  210  467.06 (2)האיגש 
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

.(F=15,64;0<.001)תוצובקה יתש ןיב םייתועמשמ םילדבה לע עיבצמ תונושה חותינ ,4 חולב 

:םילדבהה םיארנ 4 רויאב 

־־•—- יוסיג 

• o - • תרוקיב 

ינגל עצמא ףוס םויס רחאל 
יוסינה יבלס 

 22.00

 I 21.00
 6
 20.00 " 5 C IX.

 p £
?־£ 1900 

 I c 18.00

 I 00•7י
 c 16.00

A רויא 

יוסינה יבלש ןיבל תיתליהק היצרגטניא / תיתרבה תוכייתשה ןיב ןילמוגה יסחי 

הלק הדירי הלחו ,לופיטה ףוסב ההובג תיתרבחה היצרגטניאה תמר יכ ,הלוע 4 רויאב 

לצא יוניש לכ לח אל .תיתלחתהה המרהמ ההובג ןיידע הראשנ איה ךא ,ותקספה רחאל 

.תרוקיבה תצובק 

ןויד 

רוגיפ ילעב םישנאש ,תיזכרמה הרעשהה תא וששוא הז רקחמב ולבקתהש םיאצממה 

,תויתריצי לע תססובמה השימג תינפוג תוליעפמ תלעות קיפהל םילוכי ינוניבו לק ילכש 

.תימצע העבהו תישפוח הריחב ,המזי 

םירחא םירקחמב םיכמות םחותינו הז רקחמ לש םייטסיטטסה םיאצממה 

 (1991 ,Lee, 1993; Bosweii), תויהל הלוכי תיתריצי תירוטומ תוליעפש ואצמ םה ףאש

לכבש ךכ לע תועיבצמ תואצותה .ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנאל הליעומו הליעי 

לש השגרה ,תלוכי תשוחת ,םייחהמ ןוצר תועיבש :םייחה תוכיא לש םירטמרפה תעברא 

ופתתשהש ,ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא לצא - תיתרבח היצרגטניאו תואמצע 
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...ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

םהייח תוכיא תא םתכרעהב תיבקע היילע הלח ,תיתריציה תירוטומה תוליעפב 

לכ הב ולח אלו תירוטומ תוליעפ לש הז גוסב הקסע אלש ,תרוקיבה תצובקל האוושהב 

.םייוניש 

וכייתשה םה ,ההז רוגיפ תמר ילעב םיקדבנה ויה תוצובקה יתשבש הדבועה תורמל 

תצובקב םינויצה ויה ,הווש היה םינימה ינשמ םיקדבנה רפסמו ליג תצובק התואל 

לכב יוסינה תליחתב תרוקיבה תצובקבש הלאמ םיכומנ ,הרורב אל הביסמ ,יוסינה 

תפוקת לכ ךשמב ,תאז תורמל .םייחה תוכיא תא םיביכרמה םירטמרפה תעברא 

ןפואב םיהובג יוסינה תצובקב םייחה תוכיא ינויצ לש םיעצוממה תואצות ויה יוסינה 

.תרוקיבה תצובק לש הלאמ יתועמשמ 

Schwartz, 1989;) םירחא םירקחמב ךמות הז ונרקחמ ,ישיאה ןוצרה תועיבש םוחתב 

 1986 ,Sherriii 8. Deianey) השגרהה תא תרפשמ תיתריצי תירוטומ תוליעפ יכ םיארמה

 (well-being), לש ,תויתריצי לש יוטיב תרשפאמ ,האנההו החמשה לש דמימה תא
.תובידאה תשוחת לשו שפוחה תשגרה 

,תירוטומה םתלוכיב רופיש ושח םיקדבנהש תואצותה וארה תלוכיה תשוחת םוחתב 

.רתוי םיקזח ושיגרהו תושדח תועונת סג ודמל םה .םפוג לע הטילשבו היצנידרואוקב 

(Silk, 1989; Schmitz, 1989; Jay, 1991) םירחא םירקחמ יאצממ תורשאמ ולא תואצות 

תירוטומ תוליעפמ תלעות קיפהל םילוכי ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא יכ ,וארהש 
.תיתריצי 

.רוחבל תלוכי לשו תימצע הטילש לש השוחת ואטיב םיפתתשמה ,תואמצעה םוחתב 

תוליעפה לש תועמשמ לעב רצות הניה "ייחל ןודא ינא ,לוכי ינא" לש וז השוחת 
.תיתריציה תירוטומה 

םהל םירמואה םישנא ידי לע ,ללכ ךרדב ,םיפקומ ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא 

גהנתהל ךיא םהל םירומ ,תוימוימויה םהיתויוליעפ תא םהל םינגראמ ,תושעל המ 

.(Mettier, 1980) תשגרמ תוסנתה לכב תוברועמ םהמ םיענומו 

המרת תיתריציה תירוטומה תוליעפה יכ םיאור ונא תיתרבחה היצרגטניאה םוחתב םג 

לש םירקחמב ומכ .םיקדבנל (Crain, Eisenhart a McLaughlin, 1984) הז רקחמב םג 

םע רבחתהל תונמדזה הב םיפתתשמל תקפסמ תיתריצי תירוטומ תוליעפ יכ הלוע 

הימונוטואה לש השגדה שי תיתריציה תירוטומה תוליעפבש איה ךכל הביסה .םירחא 
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

םייבויחה םינייפאמל סחייתהל לוכי םיפתתשמהמ דחא לכ רשאכ ,תולוכיה לש תישיאה 

והר תא שיא ריכהל תינכתב םיפתתשמל הרשפא תויטרפב תודקמתהה ,ןכל .רחאה לש 

.הברק ושח םהילאש הלא םע רבחתהלו 

הל תאצומ םייח תוכיא םיביכרמה םירטמרפה תעבראמ דחא לכב וז רופיש תשוחת 

.םיקדבנה םע ומייקתהש תונויאירב סג יוטיב 

:תובושתה לש גציימ םגדמ ןלהל 

,"בוט שיגרמ ינא' ,"בוט חור בצמ יל השוע הז" :םיפתתשמה לש םהיתושגרל רשאב 

."ילש ףוגה תא בוט שיגרמ ינא" ,"בלב החמש יל השוע הז" 

הזש שיגרמ ינא" ,"םירירש ררחשמ הז" ,"קזח יתוא השוע הז" :תלוכיה תשוחתל עגונב 
."בוט הזו חוכ יל השוע 

יתוא השוע הזו תועונתה תא דבל רחוב ינא ,דקור ינא רשאכ" :םתואמצע ןיינעב 

הפידעמ ינא" ,"תיאמצע תויהל תדמול ינא יכ ,דבל טילחהל תבהוא ינא" ,"יאמצע 

."תרגוב ינא יכ ,ילש תועונתה תא דבל רוחבל 

יל ןיא" ,"בוט הזו םהל תרזוע ינאו יל םירזוע םירבחה" :תיתרבחה היצרגטניאה םוחתב 

הרזע תלבקמ ינא" ,"דחיב ונחנא יכ םירבח יל שי ,הצובקב דקור ינאשכו ,םירבח הברה 

."הרזע תנתונו 

רשפא .רקחמה תצובק לש םייח תוכיא ינויצב הדירי הלח לופיטה תקספה רחאל שדוח 

,תיתריציה תירוטומה תוליעפה לש תלבגומה התעפשה לע העיבצמ וז הדיריש 

לצא תומייק ויהש ,תואמצעלו יתרבחה רשקל תויטנל הנעמ ןתמב קר המכתסהש 

ההובג הראשנ הלאה םינויצה תמר יכ הדבועה םרב .ןחתפל הליכשהש ילבמ ,םיקדבנה 

תירוטומה תוליעפה לש התוליעי לע העיבצמ הז בלשב םג תיתלחתהה המרה לש וזמ 

ילכש רוגיפ ילעב םישנאל תוליעפ תינכתכ העיצהלו הב דימתהל שי ,ךכיפל .תיתריציה 

.הליהקב רויד תורגסמבו ךוניח תורגסמב ,םייתרבח םינודעומב ,םייתליהק םיזכרמב 

םוכיס 

רישכמכ תיתריציה תירוטומה תוליעפה לש התוליעי יכ ,הלוע הלאה םיאצממה חותינמ 

םהש ןמז לכ ,תיאדו איה ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל 

.ןכמ רחאלש םימי שדוח ךשמב ףא תמיוסמ הדימבו ,הליעפ תופתתשה הב םיפתתשמ 

תורמל .הרורב הבושת םיקפסמ ל"נה םיאצממה ןיא ,ךוראה חווטב התעפשהל רשאב 

1996 - ז"נשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,תעונתב 

 496

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:22:45 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



..ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

דחא לכב יוסינה תצובקב םיקדבנה תייסולכוא לצא םייחה תוכיא ינויצב הלחש הדיריה 

תצובקב םירבחה לש םהינויצ תמרמ רתוי ההובג המרב וז התייה ,םירטמרפהמ 

תצובקב החיתפה ינותנ םהבש ,תיתרבח תוכייתשהו תלוכי םירטמרפב .תרוקיבה 

רופיש יכ רמול ןתינ ,תרוקיבה תצובקב םינותנהמ יתועמשמ ןפואב םיכומנ ויה יוסינה 

.(4-2 םירויא)םישרמ ףא היה הז 

העגהה הא לצנל םילוכי םלכשב םירגפמש ןה רקחמה ןמ תולועה תונקסמה 
םתופתתשה ךשמב תוחפל ,םהייח תוכיא תא רפשל ירכ העונתב תיתריציה 

.ןכמ רחאל שדוחכ ףא תמיוסמ הדימבו תוליעפב 

תונקהל דעוימה םוקיש ילככ תיתריציה תירוטומה תוליעפה לש תוליעיה תדימל רשאב 

הבושתה - (2:1992 ,רטייר)ודיצל היהנ אלשכ םג םהיפ לע גהני ךנחתמהש םיכרע תכרעמ 

תפסונ תודע םיווהמ הז רקחמ תואצות םא םג .תיאדו הניא הז רקחמ יאצממ יפ לע 

םגו תיתריצי העבהל תלוכיה תמייק ינוניבו לק ילכש רוגיפ ילעב םישנא ברקבש ךכל 

איה ךכל הביסה .תוינללוכ תונקסממ גייתסהל שי ןיידע ,םהל הליעומ וז תוליעפ םא 

רקחמה תואצות לע ועיפשהש ןכתי רשא ,םירחא םימרוג םג םימייק יכ חינהל ריבסש 

יונישל רותחל שי ,תאז תורמל .הקידבה םויק תעב ןובשחב ואבוה אלו תוליעפה ןמזב 

ילכש רוגיפ ,םירגפמה םישנאה לש םתלוכיל עגונה לכב עוצקמה ישנא לש תוסחייתהב 

ןומטה לאיצנטופה תא תולגל ךכ ידי לעו ,יתריצי ןפואב םמצע תא אטבל ,ינוניבו לק 

.לצונ םרט רשאו ,םהב 
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

תורוקמה תמישר 

.רבוקיר'צ :ביבא לת .תויתריצי .(1973).א ,ואדנל 

.(2)7 ,םוקישבו דחוימ ךוגיחב תויתש .ךרועה רבד .(1992).(תכרוע) .ש ,רטייר 

.טרופסלו ינפוג ךוניחל טייגניו ןוכמ :הינתנ .גירחה דליל ינפוג ךוניח .(1988).ע ,ןמרש 

 Barton, B. (1982). Aerobic dance and the mentally retarded. Physical
 Educator, 39(1), 25-29.

 Blair, S.N. (1985). Physical activity leads to fitness and pays off. Physician
 and Sportsmedicine, 13,153-157.

 Boswell, B. (1984). Adapted dance for mentally retarded children: An
 experimental study. Dissertation Abstracts International, 43/09A,
 2925.

 Boswell, B. (1991). Comparison of two methods of improving dynamic balance
 of mentally retarded children. Perceptual and Motor Skills, 73, 759
 764.

 Bubloz, M.M., Eicher, J.B., Evers, J. k Sontag S. (1980). A human ecological
 approach to quality of life conceptual framework and results of
 preliminary study. Social Indicators Research, 7,103-136.

 Crain, C., Eisenhart, M. k McLaughlin, J. (1984). The application of a
 multiple measurement approach to investigate the effects of a dance
 program on educable mentally retarded adolescents. Research
 Quarterly for Exercise and Sport, 55(3), 231-236.

 Jay, D. (1991). Effect of a dance program on the creativity of preschool
 handicapped children. Adapted Physical Activity Quarterly, 8(4),
 305-316.

 Kelly, J.E. (1990). Leisure, (2nd ed.), Sagamore Publishing Chanpaign 111.

 Lanagan, D.Y. k Dattilo, J. (1989). Effect of leisure education using different
 leadership styles on adults with mental retardation. Therapeutic
 Recreation Journal, 23(4), 62-72.

 Lee, M.A. (1993). Learning through the arts. Journal of Physical Education,
 Recreation and Dance, 64,(5), 42-46.

 Mettler, B. (1980). The Nature Dance as a Creative Art Activity. Mettler
 Studios Inc., Tucson, Arizona.
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...ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

 Oliver, J.N. (1972). Physical activity and the psychological development of
 the handicapped. In: Kane, J. (Ed.), Psychological Aspects of
 Physical Education and Sport (197-208). London and Boston, Routledge
 St Kegan Paul.

 Price, D. St Williams M. (1974). Modern Educational Dance with the
 Mentally Handicapped Child. City of Cardiff, College of education.
 Cardiff.

 Rancourt, A.M. (1989). Older adults with developmental disabilities mental
 retardation; Implication for professional services. Therapeutic
 Recreation Journal, 23(1), 47-57.

 Riodan, A. (1980). A conceptual framework for teaching dance to the
 handicapped. In: A. Fitt St A. Riordan (Eds.). Focus on Dance IX:
 Dance for the Handicapped (13-19). Reston, VA: American Alliance
 for Health, Physical Education, Recreation and Dance.

 Roswal, P.M., Sherril, C. St Roswal, G.M. (1988). A comparison of data based
 and creative dance pedagogies in teaching mentally retarded youth.
 Adapted Physical Activity Quarterly, 5(3), 212-222.

 Schalock, R.L., Keith, K.D. St Karan O.C. (1989). Quality of life: its
 measurement and use. Mental Retardation, 27(1), 25-31.

 Schmitz, N.B. (1989). Children with learning disabilities and the dance
 movement class. Journal of Physical Education, Recreation and Dance,
 60(9), 59-61.

 Schwartz, V. (1989). A dance for all people. Journal of Physical Education,
 Recreation and Dance, 60(9), 49.

 Sherill, C. St Delaney, W. (1986). Dance therapy and adapted dance. In: C.
 Sherrill (Ed.), Adapted Physical Education and Recreation (354-373).
 Dubuque, IA: Brown.

 Silk, G. (1989). Creative movemnt for people who are developmentally
 disabled. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 60(9),
 56-58.

 Summerfield, L.M. (1990). Leisure in the outdoors - a brief summary of
 research. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 61(4),
 31-32.

 Sylvester, C. (1989). Quality assurance and quality of life: Accounting for the
 good and healthy life. Therapeutic Recreation Journal, 23(2), 7-22.

 Van Andel, G.E. St Austin D.R. (1984). Physical fitness and mental health: A
 review of literature. Adapted Physical Activity Quarterly, 1(3), 207
 220.
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

חפסנ 

העורזו לילה - ןושאר קלח 

םורתל היושע תוליעפה ןפוא/ןוגרא - תוליעפה תוליעפה יגלש 

ילילצ ,עקרב .לגעמב םיבשוי םיפתתשמה החיתפה 
לגעמה זכרמב ."העורה לילח" הניגנמה 

לש תונומת ,םיעור תוטימ ,םילילח םיחנומ 
.םיעור לשו ןאצ ירדע 

הערמה ייחב יווהה לע החיש תמייקתמ 

:ןוגכ ,תורגמ תולאש תובלושמ הבש 
םישבכ ,םיעור םתייהש םכשפנב ורעש ★ 

םתייה דציכ !המודכו םיזע וא 
?םיעעונתמ 

םתייה דציכ ,רדעהמ הלט חרב ★ 
!םיעעונתמ 

וחרה אצמנ םימה רוקמו אמצ רדעה ★ 
?םישוע םתייה המ 

.תונרקס לש הריווא תריציל 

םינווגמ תונויער תאלעהל 

.תויתריציהו ןוימדה יוריגל 

תועצמאב קחשמה דודיעל 
.םינקתפרה תונויער 

הקיסומבו העונתב םיגיצמ םיפתתשמה ירקיעה קלחה 
רדעה וא הערמה יווה לש םינוש םינייפאמ 

.םתריחב יפ לע 

העונתב גיצמ ףתתשמ לכ ,ןושארה בלשב 
רכומה וא וילע בוהאה ןייפאמ הקיסומבו 

.הערמה יווהמ ול 

וגיצהש םיפתתשמה ,ינשה בלשב 

תודיחיל םיצבקתמ ,םימוד םינייפאמ 
,דוחל םיעור :הקיסומבו העונתב םילעופו 

...המודכו ,דוחל םישבכ ,דוחל םיזיע 

םיגלפתמ םיפתתשמה ,ישילשה בלשב 
,הקיסומבו העונתב םילעופו תוצובקל 

.הזב אצויכו העור ,רדע הצובק לכב רשאכ 

תשגרהל ,ןוימדה חותיפל 
תלוכילו השעמה לע תונדא 

.תויתריציה 

תויונמוימ רופישלו חותיפל 

לש דמימל ,תוירוטומ תולוכיו 
.החמש 

תרושקתל ,הלועפ ףותישל 
,תימצע תועדומל ,תישיאניב 

.תויליבומה רופישל 

תולוכי חותיפל ,הלועפ ףותישל 

דמימל ,תוירוטומ תויונמוימו 
לשו קופיס לש ,החמש לש 

.יתרבח חותיפ 

העונתב אתווצב תולעופ תוצובקה לכ םייסמה קלחה 

וילעש ןאצ רדע תוגיצמ ןהו ,הקיסומבו 
.םלילח תרזעב םיחצנמ םיעורה 

לעב עיבמ ףתתשמ לכ הבש ,םוכיס תחיש 
.רועישהמ ויתויווח תא הפ 

חותיפלו החלצה לש היווחל 

.יתרבח 

לבקלו בישקהל תלוכיל 

.תרוקיב 
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...ילכש רוגיפ ילעב םישנא לש םהייח תוכיא רופישל יעצמאכ תיתריצי תירוטומ תוליעפ 

סקרקה ־ ינש קלח 

םורתל היושע תוליעפה ןפוא/ןמוא - תוליעפה תוליעפה יגלש 

שרגמה לע .לגעמב םיבשוי םיפתתשמה החיתפה 

םירודכ :ומכ ,םינוש םירישכמ םיחנומ 

,ימוג תועבט ,תויגלד ,םינוש םילדגב 

,םיטבחמ ,םינוש םיעבצב םיקושיח 
,םינוש םיעבצב תוריינ ,תופפועמ תוחלצ 

.דועו םיידווש םילספס ,תולקמ 

םעפ ידמ תעטקנה תשעור הקיסומ עקרב 
.סקרקל םיאבה םיכורב תכרבב 

:ןוגכ ,תורגמ תולאש תולאשנ 

?סקרק םינוב םתייה ךיא ★ 
הזיא ,סקרקהמ קלח םתייה וליא ★ 

?םירחוב םתייה דיקפת 

.תונרקס לש הריווא תריציל 

םיפתתשמה תושגר דודיחל 

לש םישדח םיטקפסאל 
.םיעודי םירבד 

חותיפל ,הלועפ ףותישל 

רופישל ,הקיטתסאה 
,תוירוטומ תולוכיו תויונמוימ 

.העינהל ,השעמב הטילשל 

תויונמוימו תולוכי רופישל 

,החמש לש דמימל ,תוירוטומ 

,תויתריציהו ןוימדה חותיפל 
.ימצעה יוצימה דודיעל 

,החלצה לש היווח תשוחתל 
.יתרבח חותיפל 

יפ לע אתווצב םינוב םיפתתשמה ירקיעה קלחה 

תא ,הקיסומה ילילצ לוקל ,םתריחב 
םירזיבאה ידיקפת תעיבק ךות סקרקה 

ועצבי םתואש םידיקפתה תריחב ,םינושה 
.הקיסומה לוקל העונתב 

ףתתשמ הצובקב רבח לכ ,ןושארה בלשב 

.ותנבה יפ לע סקרקה תיינבב 
סקרקב םקמתמ ףתתשמ לכ ,ינשה בלשב 

דיעוהש דיקפתה תא העונתב אטבמו 
.ומצעל 

העיפומ הצובקה תיצחמ ,ישילשה בלשב 
הגיצמ איה רשאכ ,היינשה תיצחמה ינפב 

.הרחב םתואש םינוש םיעטק העונתב 

תוצובקה תאזה תוליעפה םותב 
.םידיקפתב ןהיניב תופלחתמ 

,תחא הדיחיל תופרטצמ תוצובקה םייסמה קלחה 
יווהמ תונוש תונומת העונתב תוגיצמו 

.סקרקה 

לעב עיבמ ףתתשמ לכ הבש ,םוכיס תחיש 
.רועישהמ ויתויווח תא הפ 

השגרהל ,ישיאניב רשקל 

.קופיסלו הבוט 

תלבקלו בישקהל תלוכיל 

.תרוקיב 
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רטייר תינוש ,ינסומלא לעי 

יטגפסה ־ ישילש קלח 

םורמל היושע תוליעפה  ןפוא/ןוגרא ־ תוליעפה  תוליעפה יבלש 

תריציל םינמזמ םימרוג 

.תונרקס לש הריווא 

תעמשנ עקרב .לגעמב םיבשוי םיפתתשמה 
יתלב תחאה ,יטגפס תוליבח יתש .הקיסומ 
איהשכ תחלצ לע תשגומ תרחאהו תלשובמ 

.םיפתתשמה ןיב תוקלוחמ ,תלשובמ 
תויהל םויה םיכלוה ונא" :בותכ הבש ,הזרכ 

.טלוב םוקמב תססונתמ ,"יטגפס 

החיתפה 

םיבר תונויער תאלעהל 

רופישל םייוריגל ,םינווגמו 

.ןוימדהו קחשמה 

תולאש תולאשנ הבש החיש תלהנתמ 

:ןוגכ ,תורגמ 
יתלב יטגפס םכנהש םכשפנב ורעש ★ 

,הל הצוחמ וא הפיטעה ךותב לשובמ 

לושיבה ךילהתב יטגפס ןיפוליחל וא 

םתייה דציכ ;לשובמ יטגפס וא 
?םיעעונתמ 

תחלצ העונתב הנבנ םיכרד וליאב * 
?השגהל הנכומ יטגפס 

תולוכיו תויונמוימ רופישל 

ןוימדה חותיפל ,תוירוטומ 
.תויתריציהו 

רשקל ,הלועפ ףותישל 
.ישיאניב 

ימצעה יומידה רופישל 

.ינפוגהו 

העונתב םתנבה יפל םיגיצמ םיפתתשמה 

.ויתורוצ לכ לע יטגפסה תא הקיסומבו 

םיגיצמ םיפתתשמה ,ןושארה בלשב 
,ורותב דחא לכ ,הקיסומבו העונתב 

- לשובמ אלה יטגפסה לש םינייפאמ 

.ירירבש םג ךא ,ףוקז 

,העונתב םיגיצמ םיפתתשמה ,ינשה בלשב 
ךילהתב יטגפסה לש םינייפאמ ,הצובקכ 

.ולושיב 

םיגיצמ םיפתתשמה ,ישילשה בלשב 

אוה רשאכ ,יטגפסה לש םינייפאמ העונתב 

.ןידעו ךר 

ירקיעה קלחה 

לש ,קופיס לש השגרהל 

חותיפלו הלועפ ףותיש 
.יתרבח 

םיגיצמ ,תדכולמ הדיחיכ םיפתתשמה 

יטגפסה לש םינייפאמ הקיסומב העונתב 

לע חנומ אוה רשאכ ,ןידעהו ךרה ,לשובמה 

.השגהל ןכומו תחלצה 

לעב עיבמ ףתתשמ לכ הבש ,םוכיס תחיש 
.רועישהמ ויתויווח תא הפ 

םייסמה קלחה 
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