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תלטמ לש םיעוציב לע בושמ ןתמ לש העפשהה 
*רתוימה בושמה לש הירואתב הכימת :הייפיצ 

ורוק סמיי'ג ,רודיל ינור 

הדימלה יכילהתב עוציבה תואצות לע בושמב שומישה 

 (knowledge of results)עוציבה תואצומ לע בושמה

לחה תירוטומה הדימלה תורפסב תובר ורקחנש ,םייולת יתלבה םינתשמה דחא 

 Lee 81 Carnahan,)ונימי דעו (Annett 8! Kay, 1957; Bilodeau, 1969) 50-ה תונשמ

Winstein 81 Schmidt, 1990; Magill, Chamberlin 8< Hall, 1991 ;בושמה אוה (1990 

 .(KR ,ןלהל ,knowledge of results)עוציבה תואצות לע

תואצותב רושקה ,דמולל קפוסמה עדימכ רדגומ (KR) עוציבה תואצות לע בושמ 

,ללכ ךרדב .עוציבה םויס ןפוא לש םיירפסמ םיכרע ןתמ ,רמוא הווה .דבלב עוציבה 

םיננובתמה ,ךירדמ ידי לע וא הרומ ידי לע עוציבה לש ומויסב בושמה קפוסמ 

:המגודל .Salmoni, Schmidt 8( Walter, 1984; Schmidt), 1988) דמולה יעוציבב 

קחרמה תא דדומ הרומהו ,קחרמל הציפק לש ןויסינ עצבמ 'ט התיכב דימלת רשאכ 

,הז הרקמב .(KR)עוציבה תואצות לע בושמ לביק דימלתהש ירה ,האצותה לע זירכמו 

קר אלא ,עוציבה ןפואב תויועטל וא הציפקה לש ןונגסה תוכיאל עדומ דימלתה ןיא 

אצמיהל היושע עוציבה תואצות לע בושמ ןתמל תפסונ המגוד .תיפוסה האצותל 

םירודכ וא םיציח תקירז) הרטמל הקירז תולטמ עצבל דמולה שרדנ םהב םירקמב 

Journal of Human Movement Studies,(1991)-ב םסרפתה הז רמאמ לש םדקומ חסונ 

.ינפוג-ךוניח ,תירוטימ-הדימל :בושמ :םינראת 

1993 ־ ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 
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ורוק סמיייג .רודיל ינור 

הקירזה לש תויטסה לע זירכהל הרומה יושע ,הלאה תולטמה םויסב .(הרטמל 

.הרטמה זכרממ אצמנ קרזנה טקייבואה "קוחר המכ" לע וא ,תיפוסה הרטמהמ 

.דמולל (KR)עוציבה תאצות לע בושמ תווהמ הלא תוזרכה 

Bilodeau, 1969; Newell,)תירוטומ הדימלב םירקחמה יאצמממ הלוע ,יללכ ןפואב 

 1990 ,1974; winstein 8! Schmidt), בישמהש, (KR), רתויב בושח הנתשמ וניה

תואצות לע עדימ ולביקש ,םיקדבנ .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב 

גוסמ עדימ ולביק אלש ,םיקדבנמ רתוי בוט תירוטומה הלטמה תא ועציב ,םהיעוציב 

.הז 

לש הדימלה יכילהת לעו ,(KR) עוציבה תואצות לע בושמה תעפשה 
תוירוטומ תויונמוימ 

Bilodeau, 1969; Bilodeau 81 Bilodeau, :ןוגכ) KR בושמ לע םימדקומ םירקחמ 

 ;1959 ,1958; Bilodeau, Bilodeau 8! Schumsky) בושמש ,וארה KR הנתשמ אוה

ינש אוה בושמה הדימלה ךילהתב ,תאזמ הרתי .הדימל ןכתית אל וידעלבש 

לש בוליש .תדמלנה תירוטומה הלטמה תרגסמב ומצע יזיפה ןומיאל קר ותובישחב 

.רתויב םיבוטה םיגשיהל םורגי תירוטומה הלטמה םע םיאתמ ןומיאו kr בושמ 
הרומהמ בושמ לבקל דמולה לע ,רמולכ .עוציב לכ רחאל (KR)בושמה בושח דחוימב 

עצבי הז עדימ תרזעב .תמיוסמ תירוטומ הלועפ עצבמ אוהש םעפ לכב ,ךירדמהמ וא 

.(Bilodeau, 1969)אבה ןויסינב המישמה תא רתוי בוט דמולה 

הז עדימ קפסל רתויב בושח םנמאש ,ררבתה ךכ ,kr בושמ לע רקחמה םדקתהש לככ 

.הדימלה יכילהת ךשמב וקפסל שי דציכ ,ןיבהלו תעדל רתוי דוע בושח םלוא ,דמולל 

הז ןיאש ,(Newel, 1974)לאוינ הארה (KR)תואצות לע בושמ תודוא יסאלק רקחמב 

תונויסינ רפסמ רחאל םג תאז תושעל ןתינ אלא ,עוציב לכ רחאל בושמ קפסל יחרכה 

ןיא ,תורחא םילמב .עדימה לש ותוליעיב עוגפל ילבמ ,תדמלנה הלטמה עוציב לש 

,קפתסהל ןתינ אלא ,תונויסינ הרשע עצבמ דמולה רשאכ םיבושמ הרשע קפסל ךרוצ 

.תונויסינ השולש לש םיעוציב השולש רחאל ונתנייש ,םיבושמ השולשב ,לשמל 

Sherwood,) דוורש .ירישעהו ישישה ,ישילשה ןויסינה רחאל בושמ ןתמ ,הז הרקמב 

תואצות לע בושמ ולביקש םיקדבנש ,הארה רשאכ ,תומוד תונקסמל עיגה ,(1988 

 (KR), רתוי םיבוט םיגשיהל ועיגה עוציב לכ רחאל אלו םימיוסמ םיעוציב רחאל קר

.הדימלה ךילהת לכ ךשמב בושמ ולביקש ,םיקדבנמ 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ןתמ 

Green,) תירוטומ הדימלב םירקוח וחוויד 90-ה תונש תליחתבו 80-ה תונש ףוסב 

 81 Chamberlin 81 Magill, 1988; Magill 8( Chamberlin, 1988; Magill, Chamberlin

 1991 ,Hall), עוציבה תואצות לע בושמה הווהמ ,הדימל לש םימיוסמ םיבצמבש

 (KR) םירקחמב .םיירוטומה ויגשיה רופישב ול עייסמ וניאו ,דמולל רתוימ עדימ

,בושמ ומצעל קפסל דמולה לוכי ,עוציבב הייפצ ידי לעש העפותה השגדוה ,ולא 

תופצל דמולה לגוסמ םאש ,הארנ .יתוזח עדימ דוביע לש םיכילהת לע ססבתמה 

,ףסונ עדי םרות וניאו ,רתוימ הרומה ידי לע ןתינה ,(KR) בושמה יזא ,ולש עוציבב 

.םיאבה ויתונויסינ עוציבב ולצנל לוכי דמולהש 

בושמה לע םימדקומ םירקחמ לש םיאצממל טלחומ דוגינב םה ולא רקחמ יאצממ 

ידי לע ןתינה בושמה לש ותובישח השגדוה םהבש ,(Bilodeau, 1969 ,לשמל ,הוושה) 

םירקחמה יאצממש ןוויכמ .הדימלה יכילהתב יחרכה ביכרמכ ,ךירדמה וא הרומה 

,(Magill 81 Chamberlin, 1988; Magill, Chamberlin 8! Hall, 1991 .ןוגכ) םירחואמה 

תא םהב ביחרהל יוארה ןמ ,המ תדימב םיעיתפמ יכ םא ,םיליבומו םייעמשמ-דח םה 

.רתוימה בושמה לש הירואתה יהמ טרפלו ,ןוידה 

(redundant information)רתוימה בושמה לש הירואתה 

ןפואב ורקחנ ,הדימלה ךילהת תעב דמולל (KR)בושמ ןתמב םירושקה ,רפסמ םיאשונ 

בושמ קפסל ץלמומ ,המגודל .הרומל תורורב תוצלמה חסנל רשפא ןכל .יתטישו ידוסי 

 (KR) עוציב לכ רחאל אלו תונויסינ רפסמ לש עוציב רחאל (,Winstein 8! Schmidt

תרטמ תא איטחה עצבמה םהבש ,םירקמב בושמ קפסל ץלמומ ,ךכל ףסונב .(1990 

הייטסה רשאכ בושמ ןתממ ענמיהלו ,טלחומו רכינ חרואב הנממ הטסש וא ,העונתה 

דמולהו ,תירעזמ איה הייטסה רשאכ יכ ,אצמנ .(Sherwood, 1988) תירעזמ איה 

וניא (KR)בושמה יזא ,הלוכ המישמה עוציבב וא העונתה עוציבב תומלשל טעמכ עיגה 

בושמה ןיאש ,ועבוקב תכל קיחרה ףא ,(Magill, 1989)ליגמ .עוציבב םירופישל םרות 

 (KR) ףא אוה אלא ,ויעוציב תא רפשמו ןקתמ דמולה ותרזעבש ,עדימ קר הווהמ

הווהמ (KR)בושמה יכ ,רבדה שוריפ .רתוי בוט םתוא עצבל דמולה תא עינמו ץירממ 

.ןקתמ סרוג ןהו ץירממ םרוג ןה 

הז ןפואב ומושייבו ושומישב םידדצמ בושמה לע רקחמה יאצממ לכ אל ,םלואו 

םינשב תירוטומ הדימלב םירקוח קתרמה ,רקחמה יאשונמ דחא .הדימלה יכילהתב 

1993 ־ ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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ורוק סמיייג ,רודיל ינור 

(KR)בושמ תלבק לשו דמולה ידי לע יתוזח עדימ דוביע לש בולישה אוה ,תונורחאה 

ןה הז רשקהב תולעומה תוירקיעה תולאשה .ךירדממ וא הרוממ עוציבה םויסב 

תיפוסה האצותב ומצעב תופצל לגוסמ אוה רשאכ בושמל דמולה קוקז םאה :הלא 

רתוימ עדימ הווהמ וניא הרומה ידי לע קפוסמה בושמה םאה ,רמוא הווה ז ועוציב לש 

ושיגדי טרופסה ןמאמ וא הרומהש ,יאדכ אל סאה ,ןכ םאו ?יתוזח עדימ ותואל 

ידי לע ימצע בושמ ןתמ לש ןונגנמ חותיפ :ןוגכ) הדימלה ךילהתב םירחא םיטביה 

?דמולה יגשיהב רופישל םרות אלו רתוימ בושמה רשאכ ,(דמולה 

םיירוטומ םידוקפת לע (KR) בושמה תעפשה הרקחנ םייוסינ העברא לש הרדסב 

קרפכ רדגומ הייפיצ ןמז .(Magiii, Chamberiin 8! Hail, 1991)הייפיצ ןמז םישרודה 

קרפב .תירוטומה הלועפה לש התליחת ןיבל (יופצה)יוריגה תעפוה ןיב רבועה ,ןמזה 

דמולה ביגמ יזא ,יוריגכ םישמשמה ,עוריאב וא תושחרתהב דמולה הפוצ ,הז ןמז 

לש הרושב תופצל םיקדבנה ושקבתנ ,ולא םייוסינב .(Schmidt, 1988) הז יוריגל 

הרונה רשאכ .העובק םויס תדוקנל העובק הלחתה תדוקנמ תוקלדנו תובכה תורונ 

ןמז תא דודמל היה ןתינ ותרזעבש ,דחוימ קספמ לע םיקדבנה וצחל ,הקלדנ הנורחאה 

.םעוציב לש הייפיצה 

רואה למיס ,(Magill, Chamberiin 8! Hall, 1991)לוהו ןילרבמיצ ,ליגמ לש םהייוסינב 

,שיגדהל שי .יוריגל הבוגתה התייה קספמה לע הציחלה וליאו ,יוריגה תא בוהצה 

םמצעל קפסל םתורשפאב היה ךכו ,תורונה תעונת לגב םיקדבנה ופצ ,עוציבה תעבש 

.עוציבה םותב בושמ 

,רתוימה בושמה לש הירואתה לש החותיפל ליבוהש ,ולא םייוסינב טלובה אצממה 

הלטמה תא ועציב אל ,םיעוציב לש הרדס רחאל בושמ ולביקש םיקדבנ יכ היה 

היה קדבנה רשאכ :רמולכ .(KR) בושמ ולביק אלש םיקדבנמ רתוי בוט תירוטומה 

םרת אל ,ןייסנה ידי לע ול קפוסש בושמה יזא ,"השוע אוהש המייב תופצל לגוסמ 

,עוציב לכ לש ומויסב ומצעל קפיס דמולהש עדימהש ,היה הארנ .ויעוציבב רופישל 

ןוקית ,רקחמב ראותש הרקמב)עוציבב תויועטה לש ןנוקיתל ירקיעה רוקמכ שמיש 

ידי לעו יתוזחה בושמב שומישה ידי לע .(הייפיצ ןמזב הרושקה ,עוציבה תייטס לש 

לע ץוחלל ומידקה יתמ וא תרחואמ הבוגת ועציב יתמ ,םיקדבנה "ושיגרה" ולוצינ 

.קספמה 

1993 ־ די'נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ןתמ 

גישמה לש היוואתה תא עיצהל םירקוחה תא וליבוה ולא םיאצממ ,רומאכ 
Green, Chamberiin 81 Magill, 1988;) םירקוחה םיחינמ ,וז הירואתב .רתוימה 

 1991 ,Magill 8< Chamberiin, 1988; Magill, Chamberiin 8< Hall), תורשפאב שי םאש

עדימה .רחא םדאמ בושמ תלבקל קוקז אוה ןיא ,םיירוטומה ויעוציבב תופצל דמולה 

תואיגש וא תויטס ,תויועט ןוקיתל ירקיע רוקמכ שמשמ ,דמולה ידי לע דבועמה 

ףידע ןכלו ,רתוימ עדימ ולא םירקמב הווהמ ,(KR) בושמה ,תאזמ הרתי .עוציבב 

תואצות לע עדימ ןתמב דקמתהל םוקמב הדימלה ךילהתב םירחא םיטביה שיגדהל 

הדימב ,םירתוס רתוימה בושמה לש הירואתה לע םירקחמ יאצממש ןוויכמ .עוציבה 

יכילהתב (KR) בושמה לש ומושיי לעו ושומיש לע םיבר רקחמ יאצממ ,תמיוסמ 

.הז םוחתב םיפסונ םירקחמ ךורעל חרכה שי ,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל 

בושמה לש הירואתה תססבתמ םהילעש ,םירקחמב תולבגמה תחא ,תאז ףא תאז 

ןמז קדובה רישכמה לש ,(העשל ש"מק 11.2) תורונה לג תוריהמש איה רתוימה 

קיפסמ ןמז םיקדבנל שיש ,הארנ ,יטיא אוה תורונה לג רשאכ .תיטיא התייה ,הייפיצ 

,ןכתיי .עירפמ ןיאב ,עוציבב רושקה יתוזח עדימ דבעלו לגה תעונת רחא בוקעל ידכ 

עוציבב חילצהל יושע דמולהו ,בושמה ןתמל הבר תובישח ןיא הז גוסמ םירקמבש 

לע ,(KR)בושמ ןתמ לש העפשהה תא קודבל תררועמ וז תרוקיב .וידעלב םג הלטמה 

םירקמב .הייפיצל רתויב םירצק וא םירצק ןמז יקרפ םישרודה ,םיירוטומ םיעוציב 

תופצל דמולה לש תלוכי יא בקע דואמ ינויח עדימ תויהל (KR) בושמה יושע ,ולא 

.וירחא בוקעלו הבר תוריהמב שחרתמה עוריאב 

רקחמה תורטמ 

:תורטמ יתש הז רקחמל 

,תירוטומ הלטמ עוציב לע בושמ ןתינ םהבש ,םיאנת השולש ןיב תוושהל .א 

הדימלה יכילהת ךשמב םינוש םייותיעבו םינומזתב ,הייפיצ ןמז תשרודה 

;הרבעההו 

הדבעמ תלטמ לש םיעוציבב רתוימ עדימ הווהמ (KR) בושמה םאה קודבל .ב 

ךומתל ןתינ םאה ,ןוחבל ,תורחא םילימב !הייפיצ ןמז תשרודה ,הריהמ 
.הז גוסמ םיעוציב לע רתוימה בושמה תרעשהב 
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רקחמה תורעשה 

,םיירוטומה םהיעוציבב םיפוצ םיקדבנ רשאכ יכ החנהה ןמ תורזגנ רקחמה תורעשה 

ןקתל םידמולה םילוכי ולא םירקמבו ליאוה ,רתוימ עדימ ,(KR) בושמה הווהמ 

,םלוא .יתוזח עדימב ןוכנ שומיש ידי לע עוציבב תויטסה תאו תואיגשה תא םמצעב 

ןפואב רזעיהל םידמולה תורשפאב ןיאש ,הארנ ,ההובג איה עוציבה תוריהמ רשאכ 

.יתוזח בושמב ידעלב 

:הלא ןה וז החנה לע תוססבתמה רקחמה תורעשה 

קיודמ תירוטומה הלטמה תא ועצבי ,(KR)בושמ תולבקמה תוצובקב םיקדבנה ★ 

;בושמה ולבקי אלש ,םיקדבנמ רתוי 

רתוי קיודמ תירוטומה הלטמה תא ועצבי ,יקלח בושמ ולבקיש הצובקה יקדבנ ★ 

.םהיעוציב תואצות לע אלמ בושמ ולבקיש הצובקה יקדבנמ 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

רקחמב םיקדבנב שמשל ובדנתה (םירבג 24-ו םישנ 12) םיטנדוטס השישו םישולש 

ןויסינ היה אל םיקדבנה ןמ שיאל .םינש 22 היה םיקדבנה לש עצוממה ליגה .הז 

ןהמ עדי אל םיקדבנה ןמ דחא ףא .תדמלנה תירוטומה הלטמה עוציבב םדוק 

.ויתורטמ ןהמ וא רקחמה תורעשה 

רקחמה תוצובק 

:תוצובק שולשל תיארקא וקלוח םיקדבנה 

,ןלהל) עוציב לכ רחאל הייטסה לעו האצותה לע בושמ הלביקש הצובק (1) 

 ;(KR-100%
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רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ותמ 

המידקה עוציבה תאצות רשאכ ,הייטסה לעו האצותה לע בושמ הלביקש הצובק (2) 

! (KR-20 ,ןלהל) ,(רוחיא וא המדקה) היינשה תויפלא 20 חווט תא הרחיא וא 

הצובקה .(KR -OV0 ,ןלהל)עוציבה לכ ךשמב בושמ הלביק אל ,תישילשה הצובקה (3) 

.תרוקיב תצובקכ השמיש תישילשה 

.1 רויאב םיגצומ הז יוסינב הדימלה יאנת תשולש 

:1 רויא 

הדימל יכילהתב בושמה ןתמ תויורשפא 
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רושכמהו תירוטומה הלטמה 

anticipation)הייפיצ ןמז קדובה רישכמב שומיש ידי לע העצוב תירוטומה הלטמה 

 timer). תורונ 16 תומקוממ קלח לכ לע .םיקלח 3-מ בכרומ רישכמה(LED's). םיעברא

תורונה .מ"ס 274 לש ךרוא לע תוערתשמ (קלח לכב הרשע שש) תורונה הנומשו 

הרונה לא הנושארה הרונהמ "תילג העונת" תרצונ :רמולכ ,יכנא ףצרב תובכו תוקלדנ 

.ןייסנה ידי לע תעבקנו העובק איה תילגה העונתה תוריהמ .הנורחאה 

.קלדית (45 יסמ הרונ)ףוסהמ תיעיברה הרונה רשאכ ביגהלו תופצל ושרדנ םיקדבנה 

גתמה לע הציחלה תעונת .הלעפה גתמ לע ץוחלל קדבנה שרדנ ,תקלדנ וז הרונ רשאכ 

.קדבנה לש ,הייפיצה ןמז לש הדידמה תליחת תא תנמסמ 

ףצרב הנורחאה הרונה רשאכ ,הלעפהה גתמ לע ץוחלל קרבנה שרדנ ,ללכ ךרדב 

,הרטמכ ףוסהמ תיעיברה הרונה הרחבנ ,הז רקחמב יוסינב .(Singer, 1980)הקולד 

תא עצבל ורחא םהבש ,םיעוציב לע םג עדימ לבקל םיקדבנל רשפא רבדהש םושמ 

.גתמה לע הציחלה 

רקחמה ךילהמ 

רישכמ לש והצקב קלדנ (הרהזא תוא) בוהצ רוא רשאכ ,ליחתה עוציבה ןויסינ 

48 ובכו וקלדנ ,(ינש 1/2)ינש תויפלא 500 לש הייהש ןמז לש קרפ רחאל .הדידמה 

תדוקנ דעו הלחתהה תדוקנמ) עובק רדסב רישכמה לע תומקוממ ויהש תורונה 

מ"ס 30 לש קחרמב אסיכ לע ובשי םיקדבנה .העשב מ"ק 32 לש תוריהמב ,(םויסה 

םיקדבנה .תובכו תוקלדנה תורונה תעונתב ופצו ,הדידמה רישכמ לש יפוסה הצקהמ 

לאמש דיו ,םיינמיה לש ןימי די)הקזחה דיב ,הלעפהה גתמ היה והצקבש ,עורזב וזחא 

קלדית רשאכ ,הבוגתה תא עצבל ומצע גתמה לע םקומ לדוגאה .(ןימי די ירטיא לש 

םיעיפומ עוציבה תעב קדבנה תחונתו הדידמה רישכמ רואית .ףוסהמ תיעיברה הרונה 

.2 רויאב 
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רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ןתמ 

:2 רויא 

הדידמה רישכמ דיל הבישי תחונתב קדבנ 

רחאל .עוציב תונויסינ 75 םיקדבנה ידי לע ומלשוה תונמוימה תשיכר בלש ךלהמב 

ועציב ,הז בלשב .םיפסונ עוציב תונויסינ 25 םיקדבנה ומילשה ,החונמ לש תוקד שמח 

תטמשה .(KR) בושמ תלבק אלל תירוטומה הלטמה תא תוצובקה שולש יקדבנ 

,וז הביבסב .(Schmidt, 1988) הרבעה לש הביבס הרצי עוציבה ךילהתמ בושמה 

דחא םלוא ,תונמוימה תשיכר בלש תעב ודמלש ,הלטמה תא עצבל םיקדבנה םישרדנ 

םרוג טמשוה יחכונה רקחמב .ןייסנה ידי לע הנתשמ הדימלה יאנתמ (רתוי וא) 

םינושארה תונויסינה 75)הדימלה בלש ךלהמב םיקדבנל קפוסש רחאל ,(KR)בושמה 

הקידבה ןמז .והנשמל דחא עוציב ןויסינ ןיב ודירפה תוינש יתש .(הלטמה עוציב לש 

.תוקד 25־כ היה קדבנ לכל 
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םייולתה םינתשמה 

:הרבעהה בלשבו תונמוימה תשיכר בלש ךלהמב ודדמנ םייולת םינתשמ ינש 

(CE) עוציבה קוידב האיגשה ,(constant error = CE) עוציבה קוידב האיגשה ★ 

ןיב שרפהה ,רמולכ .ירוטומה עוציבה לש יללכה קוידה עצוממ תא תגציימ 

.תילמיטפואה הרטמה תא גציימש ךרעה ןיבל ןויסינ לכב קדבנה לש גשיהה 

(VE)עוציבה תויבקעב האיגשה .(variable error = VE)עוציבה תויבקעב האיגשה ★ 

.(תויבקע) העובק עוציב תמר לע רומשל קדבנה לש ותלוכי לע עדימ תקפסמ 

דחא לכב קדבנה לש גשיהה ןיב שרפהה אוה עוציבה תויבקע תא גציימה ךרעה 

Schmidt,) עוציבה תרדס לש עצוממה תא גציימה ךרעה ןיבל תונויסינה ןמ 

 1988).

יטסיטטסה חותינה 

לע תורזוח תודידמ .םע םיינוויכ-וד תונוש חותינ ינחבמ ללכ יטסיטטסה חותינה 

חותינ ינחבמ .םייולתה םינתשמה ינש תקידבל (ינשה םרוגה) עוציבה תרדס הנתשמ 

.הנתשמ לכ לע דרפנב וכרענ תונושה 

םיאצממה 

עברא רובע ובשוח ,(VE) עוציבה תויבקעבו (CE) עוציבה קוידב תואיגשה יעצוממ 

4x3 ינוויכ-וד תונוש חותינ .תונויסינ 25 הללכ עוציב תרדס לכ .עוציב תורדס 

עוציבה תורדס סרוג לע תורזוח תודידמ םע (עוציבה תורדס KR) x) בושמ תוצובק) 

תואוושהה לכל בקעמ ינחבמב וכרענ Tukey's hsd ינחבמ .דרפנב הנתשמ לכ לע ךרענ 

.םייטסיטטסה םיחותינה לכל .05-ל העבקנ תוקהבומה תמר .םיעצוממה ןיב 

(CE)עוציבה קוידב האיגשה 

קהבומ היה עוציבה תורדס םרוגש ,אצמנ תונושה חותינ ןחבמ ךותמ 
= עצוממ) תיעיברה עוציבה תרדסבש הליג Tukey ןחבמ .[F (3, 99)=448, ק<.05] 

הנושארה עוציבה תרדסב רשאמ תוחפ םיקדבנה וקייד ,(5.77 = ןקת .ס ,14.30 

עוציבה תרדס ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל .(4.06 = ןקת .ס ,1.93 = עצוממ) 

,3.98 = עצוממ) תישילשה הרדסה ןיבל (5.80 = ןקת .ס ,2.19 = עצוממ) היינשה 

בושמה תוצובק םרוג רובע םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ,ןכ ומכ .(6.02 = ןקת .ס 

 (KR)
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רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ותמ 

.1 חולב םיגצומ עוציבה קוידב האיגשה יעצוממ 

:1 חול 

בושמה תוצובק שולש לש ,(CE)עוציבה קוידב תואיגשה יעצוממ 

עוציב תורדס עברא ןשמב 

עוציב תורדס  הצובק 
 4  3  2  1

 -2.11  1.92  9.40  -13.81  KR-100%

 3.74  -4.04  -2.06  -2.81  KR- 200/0

 -15.43  -4.52  3.64  -.33  KR- 00/0

(VE)עוציבה תויבקעב האיגשה 

.2 חולב םיגצומ עוציבה תויבקעב תואיגשה יעצוממ 

:2 חול 

בושמה תוצובק שולש לש (VE)עוציבה תויבקעב תואיגשה יעצוממ 
עוציב תורדס עברא ךשמב 

עוציב תורדס  הצובק 

 4  3  2  1

 23.98  37.06  31.50  34.47  KR-100%

 33.75  28.94  32.86  30.49  KR- 200/0

 29.64  38.74  31.67  41.81  KR- 00/0

תוצובק םרוג רובע םיקהבומ םילדבה ולגתנ אל ינוויכ-ודה תונושה חותינ ןחבמב 

ינש ןיב היצקארטניא האצמנ אל ,ןכ ומכ .עוציבה תורדס םרוגו (KR) בושמה 
.םימרוגה 
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ןויד 

עוציבה לע בושמה תעפשה תא קודבל התייה יחכונה רקחמה לש תירקיעה הרטמה 

םיעצוממה לע ךרענש ,יטסיטטסה חותינה .הייפיצ ןמז תשרודה ,הדבעמ תלטמ לש 

תוצובקל ןתינש בושמה יכ ,הליג (VE) תויבקעה תואיגשו (CE)עוציבה תואיגש לש 

לכ הלביק אלש ,הצובקל האוושהב םיירוטומה םיעוציבה רופישל םרת אל ,תונושה 

.רתוימה בושמה לש הירואתב םיכמות הז רקחמ יאצממש אוה רבדה שוריפ .בושמ 

תא ןקתל לגוסמ אוה ,ירוטומה ועוציבב תופצל תורשפא שי דמולל רשאכ ,רמוא הווה 

תורעשהה יתש .ךירדממ וא הרוממ (KR) בושמ תלבק אלל םג עוציבה תואיגש 

יתשש ,התייה התחדנש הנושארה הרעשהה :םיאצממה ידי לע וחדנ הז רקחמב 

רתוי קיודמ תירוטומה הלטמה תא ועצבי ,(KR-20 -ו kr-100%) בושמה תוצובק 

,התייה התחדנש היינשה הרעשהה .(KR-%) בושמ הלביק אלש ,םיקדבנה תצובקמ 

רתוי קיודמ הייפיצה תלטמ תא ועצבי ,(KR-20)יקלחה בושמה תוצובק יקדבנש 

ולאה תורעשהה יתש לש הייחדה .(KR-100%) אלמה בושמה תצובק יקדבנמ 
.רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת ,הווהמ 

,עדימ דבעל ולכי סה ,תורונה לג תעונתב ,יחכונה יוסינה ךלהמב ,םיקדבנה ופצ רשאכ 

םהש ,חינהל ריבס .(ש"מק 32) לגה לש ההובגה תוריהמה תורמל ,עוציבב רושקה 

תונמוימב טולשל ידכ םהל קיפסה עדימהש ,הארנו ,יתוזח עדימ לע וכמתסה 

רתוימה בושמה לש הירואתה לע םימדוק םירקחמב םג עצוה הז רבסה .תדמלנה 

 Green, Chamberlin 81 Magill, 1988; Magill 8< Chamberlin, 1988; Magill,)
 Card. Moran 8t Newell, 1983;) תומדוק תונעטב םגו ,(Chamberlin 8t Hall, 1991

Schmidt, 1988) תויונמוימ לש הדימלה יכילהתב יתוזחה עדימה לש ותובישח לע 

תוירוטומ. 

ותמורת תא םישיגדמ ,(Card, Moran 8t Newell, 1983; Schmidt, 1988) םירקוח 
םא ,םתנעטל .תוירוטומ תולטמ לש םיעוציבב החלצהל יתוזחה עדימה לש הברה 

דציכ ומצעב "שיגרהל" לוכי אוה ,"האור אוהש המ תא" לצנל דציכ ,דמולה עדוי 

הלטמה תא עצבל ךיא ,ומצעב ןיבהל יושע דמולהש ,אצוי ןאכמ .הלטמה תא עציב 

תיפוסה האצותה תא "שיגרהל" ףא יושע דמולה ,דועו תאז .אבה ןויסינב רתוי בוט 

תויהלו עוציבה תואיגש תא ומצעב ןקתל לגוסמ דמולה םא .ירוטומה ועוציב לש 

בושמה הווהמ עודמ ,ןיבהל ןתינש ירה ,ועוציב לש יפוסה גשיהל ,יללכ ןפואב ,עדומ 

 (KR), הז גוסמ הדימל לש הביבסב רתוימ עדימ.

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 66

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:39:04 UTC������������� 

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



רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ןתמ 

תואצות םע דחא הנקב הלוע איה ןיאש יפ לע ףא ,הנושארה הרעשהה לש התייחד 

לע תלבקתמ ,(Winstein 8! Schmidt, 1990)בושמה לש ותוליעי לע םימדוק םירקחמ 

,םלואו .יתוזחה עדימהמ תלעות קיפהל ולכיו עוציבב ופצ םידמולה ןכש ,תעדה 

האוושהב םיעיתפמ םה היינשה הרעשהה לש התייחדל ואיבהש ,רקחמה יאצממ 

בושמה ןתמב ןומזתה קדבנ םהבש ,(KR)בושמ לע םימדוק םירקחמ לש םיאצממל 

 (1988 ,Newell, 1974; Sherwood).

רחאל ןתינה ,םכסמ בושמ יכ ,םיריבסמ (Singer, 1980)רגניסו (Magill, 1989)ליגמ 

ינשמ ,תאזו .עוציב לכ רחאל ןתינה ,בושממ רתוי ליעי תונויסינ המכ לש עוציב 

וניא דמולה ,ינשה םעטה .ידמ טרופמו בר עדימל ףשחנ וניא דמולה ,ןושארה ,םימעט 

חתפל היושע עוציב לכ רחאל בושמ תלבקל הייפיצה .בושמב תטלחומ תולת חתפמ 

לכ רחאל ןתניי אלו הארוהה ךילהתמ טמשיי בושמה םא .הרומב תולת דמולה לצא 

תוכיאב םוגפל יושע רבדה .בושמה ול קפוס אל עודמ תוהתל דמולה לולע ,עוציב 

תויונמוימ םיקדבנה ולגרת םהבש ,הדבעמב םייוסינה ינשב .םיירוטומה ויעוציב 

לע ,(Newell, 1974; Sherwood, 1988 הוושה) םינייסנה וצילמה ,תונוש תוירוטומ 

קפוסמה ,בושמ אלו תונויסינ המכ רחאל ןתינה בושמ ושוריפש םכסמ בושמ ןתמ 
.עוציב לב רחאל 

םיקדבנה ןיבל KR-20 -ה תצובקב םיקדבנה ןיב לדבה ןיאש ,וארה הז רקחמ יאצממ 

ליבומ הז אצממש ,ןכתיי .הייפיצה תלטמ תא ועציב רשאכ ,kr-100%^ תצובקב 

תויונמוימ לש הדימל יכילהתב בושמה לש ונומזתל הבורמ תובישח ןיאש ,הנקסמל 

רתוי לודג ,הז גוסמ הייפיצ יכילהתבש ,ןכתיי .הייפיצ ןמז תושרודה ,תוירוטומ 

םהבש ,םימעפה רפסמ תובישח רשאמ יתוזחה עדימה דוביע ךילהת לש ולקשמ 

(Magill, Chamberiin 8־ Hall, 1991)ינוציח םרוג ידי לע דמולל בושמה קפוסמ 

יוסינב העצבתהש תירוטומה הלטמה לש עוציבה תוטשפ תא שיגדהל שי הז רשקהב 

ליאוה ,תאזו .יחכונה רקחמב תמיוסמ הלבגמ הווהמ וז תוטשפ יכ ,ןכתייו ,הז 

,תיסחי ,ההובג תוריהמ) העשב מ"ק 32 התייה תורונה לג תוריהמש תורמלו 

,(Magill, 81 Chamberiin 1988,ןוגכ)תירוטומ הדימלבש םירחא םירקחמל האוושהב 

:הנידע תירוטומ הלועפ עוציב קדבנהמ השרדו הייפואב הטושפ הלטמה התייה 

ץמאמ וא בר םוכחת השרוד אלו עוציבל הלק הלועפה ,קפס אלל .קספמ לע הציחל 

:ןוגכ) רתוי תושקו תוכבוסמ תוירוטומ תולטמ לש םיעוציבש ,חינהל שי .דחוימ 

לש תוקקדזיהל ומרגי (קספמה לע הציחלה ינפל תילגעמ וא תיווק העונת עוציב 
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ורוק סמיייג .רודיל ינור 

בושמ ןתמ לש בוליש םיכבוסמ םיעוציבבש ,הארנ .(KR)בושמל ,דמולה ,ירק ,קדבנה 

 KR)) רתויב םיהובגה םהיגשיהל עיגהל םידמולל עייסי יתוזח עדימ לוצינ םע

 (1991,Schmidt). 20 -ה תוצובק יקדבנל בושמה ןתמ חווטש ןכתיי ,ךכל ףסונב-KR

ילוא ,דחוימב ההובג התייה תורונה תעונת תוריהמש ,הדבועב בשחתהב .ידמ רצ היה 

היה ובש ,היינש תויפלא 50 לש חווטל ,לשמל ,תויטסה חווט תא ביחרהל היה בטומ 

רתוי ליעי סופד חתפל םיקדבנל רשפאמ היה הז חווטש ,ןכתיי .םיקדבנל בושמ ןתינ 

.תויועט ינוקית לש 

ןמאמל ןהו ינפוג ךוניחל הרומל ןה עייסל הז רקחמ יאצממ םייושע ,ישעמה טביההמ 

לע בושמהש םיעדומ תויהל םיבייח ןמאמה ןהו הרומה ןה .םתדובעב טרופסה 

Magiii,)תוירוטומ תויונמוימ לש םיבר הדימל יכילהתב ינויח םרוג וניה ,םיעוציב 

 1991 ,1989; Schmidt). ויעוציבב תופצל דמולה יושע םהבש םירקמב ,םלוא

ןישנוע תטיעב ,לסרודכב ןישנוע תקירז :ומכ םיעוציב)ומצע עוציבה תעב םיירוטומה 

,(הריסב הריתח ,תרודכב הקירז ,דירודכב רעשל הקירז ,לסרודכב רורדכ ,לגרודכב 

לכוי ובש ,ךילהתה תא ולצא חתפלו התוחפ הדימב בושמ דמולל קפסל הרומה לע 

ומצעב חתנל דמולה תולוכי לש ןבוציע יכילהת (Schmidt, 1988)בושמ ומצעל קפסל 

ריבגי ,אבה ןויסינב עוציבה תא ןקתלו תועטה רוקמ תא ןיבהל ,עוציבה תויועט תא 

םרוג לש דומצ חוקיפ אלל םג דקפתל לגוסמו יאמצע אוהש ,השגרהה תא דמולה לצא 

בלש ןיבש ןמזה תא רצקל הרומה יושע ,ךכב (Senders 8! Moray, 1991)ינוציח 

,םיקחשמ) יתימאה עוציבה בלש ןיבל (םילוגרתו םינומיא) הרוהטה הדימלה 
.(תויורחת 

עוציבו הדימל יכילהת רפשל ןתינ יכ ,רבד לש ומוכיסב ,םיארמ הז רקחמ יאצממ 

םיבר םיבצמב הדימלה רופישל םרותו ליעי םנמא אצמנ ,בושמה .בושמה םרוג אלל 

שי הנוכנ הרוצב וב שמתשהלו יתוזח עדימ דבעל דמולה תלוכיל םג ךא ,םינווגמו 
.תוירוטומ תויונמוימ תשיכר לש םיכילהתב הבר תובישח 

םוכיס 

עוציבה תואצות לע בושמה לש הברה ותובישח תא וארה תירוטומ הדימלב םירקחמ 

 Bilodeau,) תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתל תערכמה ותמורת תאו (KR)

Newell, 1974; Winstein Ä Schmidt, 1990 ,חתופ ירמגל רחא ירקחמ ןוויכ .(1969 
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רתוימה בושמה לש הירואיתב הכימת :...בושמ ןתמ 

Magill 8( Chamberlin, 1988; Magill, ChamberJin 8!) ויתימעו ליגמ ידי לע 
 1991 ,Hail), בושמה יכ ונעטש(KR), תופצל לוכי דמולה רשאכ רתוימ עדימכ שמשמ

."השוע אוהש המ"ב 

קפוס םהבש ,הדימל יאנת השולש לש םתעפשה תא קודבל התייה הז רקחמ תרטמ 

תירוטומ הלטמ לש עוציב לע (KR-0% -ו KR-20 ,KR-100%) םינוש םינומזתב בושמ 

.הייפיצ ןמז תשרודה ,הדבעמ יאנתב 

,(VE)עוציבה תויבקעב האיגשהו (CE)עוציבה קוידב האיגשה :םייולת םינתשמ ינש 

חותינב .ינשה םרוגה לע תורזוח תודידמ םע ינוויכ-וד תונוש חותינב וחתונ 

רקחמה יאצממ .בושמה יאנת תשולש ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל יטסיטטסה 

םהיעוציבב תופצל םילגוסמה ,םידמול :רתוימה בושמה לש הירואתב אופא קיכמות 

ידכ בושמ םמצעל קפסלו יתוזח עדימ דבעל םייושע ,(ומצע עוציבה תעב)םיירוטומה 

לצא חתפל ,טרופסה ןמאמל וא ינפוג ךוניחל הרומל ץלמומ .םעוציב תוכיא תא רפשל 

לע קרו ךא ךמתסהל אלו ,בושמ ומצעל קפסלו יתוזח עדימ דבעל תלוכיה תא דמולה 

תמשוימ תויהל וז הצלמה לע .הדימל רפשמה דיחי םרוגכ ,רחא םדאמ בושמה םרוג 

ןישנוע תקירז :ומכ ,םיוסמ ןמז ךשמב עוציבב הפוצ דמולה םהבש ,םיבצמב רקיעב 

.דירודכב ףתכ תריסמ וא לסרודכב 
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