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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

דדלא ןתיא 

וב ומשויו יללכה ךוניחב רקחמה תובקעב חתפתה ינפוגה ךוניחב הליעיה הארוהה רקח 

רקחמה תא םינש 10-ב םידקמ רקחמהש רמול ןתינ ,השעמל .תומוד רקחמ תוטיש 

תוקיפסמ תוירואתו רקחמ תוטיש וחתופש המדנ הנורחאל קרו ,ינפוגה ךוניחה םוחתב 

ןיבל וניב רעפה תא רוגסלו תיאמצע הרוצב םדקתהל הז "ריעצ" םוחתל תורשפאמה 

ידיל תואבה תוירקיעה רקחמה תוטישו תושיגה תורקסנ הז רמאמב .תיללכה הארוהה 

.ינפוגה ךוניחה תארוה רקחב יוטיב 

ךות ,םינורחאה םירושעה ינשב ינפוגה ךוניחה תארוה רקחב תוחתפתהה תגצומ רמאמב 

הוולת וז הריקס .וז תוחתפתהב םינוש םיבלש ונייפיאש תונושה רקחמה תוטיש תשגדה 

ונודייו ,הלא םינשב רקחמה יצמאמ ובינהש םיאצממה ירקיע לש רתוי טרופמ רואיתב 

.םמושיי תויורשפא 

ינפוגה ךוניחג תוירקיע רקהמ תושיג 

לכש ,תוירקיע תולוכסא המכל ךיישל ןתינ ינפוגה ךוניחב הארוהה םוחתב רקחמה תא 

.הנוש הרוצב חטשב המושיי תאו היגולודותמה תא ,הירואתה תא הרידגמ ןהמ תחא 

רקחמ תוינכת לש היינבה לע ועיפשהש ,תובושח תולוכסא 3 תנייצמ (Bain, 1990)ןייב 

:תונוש 

.םהיתונומאבו סהיתושוחתב ,םייפואב ,םירומב תקסועה ,תווביהה תלוכסא * 

לע רוא ךופשל הסנמו ,הארוהב תקסוע איהשמ רתוי םירומב תקסוע וז הלוכסא 

.הארוהב םתובלתשה יכרד לעו םעוצקמב רוחבל םירומל ומרגש םיכילהתה 

.רקחמ תוטיש ;ינפוג ךוניח !םידומיל תוינכת תכרעה !הארוה תוטיש :םימאת 
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רדלא ןתיא 

ןיבו םידימלתה ןיב ,הרומה ןיב רשקה תא השיגדמה ,תימוגהגתחח הלוכסאה ★ 

הרומה תרשכה .הרופישבו הארוה חותינב תוסחייתה סיסבכ ,תידומילה הביבסה 

,תויאר ןנשיו ,תיריפמא תופקת הלביק ןתוליעיש ,תויונמוימ לש הרוש לע תססובמ 

.םיהובג םיגשיהלו םידימלת לש המיאתמ תוברועמל ךילוי חלצומה ןמושייש 

םייתרבח יוכידו הטילש ימרוגמ םדאה תא ררחשל התרטמש ,תרקבמ הלוכסא ★ 

תיטסנימפ הסיפת :ןוגכ תויתרבח תויגולואידיאמ וחמצ םירקחמה בור .םייכוניחו 

השדח וז הלוכסא .דמעמו עזג ,ןימ לש םיאשונב םיזכרתמו ,תיטסיסקרמואנ וא 

.הכ דע הארוהה רקחב יתועמשמ םוקמ תספות הניאו ,תיסחי 

ןהבש רקחמה תוטיש לע העפשה ,תמיוסמ םירקוח תצובק תכייתשמ הילאש הלוכסאל 

חוכיול םינוש םירקוח ןיב םייפוסוליפה םילדבהה ועיגה םיתעל .שמתשהל הטונ איה 

Schempp, 1988;)ינפוגה ךוניחב תויוצרה רקחמה תוטיש לע (הטוב ףא םיתעלו)בקונ 

 1987 ,Siedentop). לש בושחה ןורקיעה ןמ בלה תמושת תא טיסהל לולע הז ןיעמ חוכיו

ךכש הנורחאל .תונעל םיצור םירקוחה הילעש רקחמה תלאשל היגולודותמה תמאתה 

שמתשהל םיטונ םהמ םיברו ,ינפוגה ךוניחב םיליבומה םירקוחה ןיב הז םוחתב חוכיוה 

תא הגיצמ ןלהלש הריקסה .תונושה רקחמה תולאשל תומיאתמה תוטיש ןווגמב 

וא וז הלוכסאל רישי רשק אלל ינפוגה ךוניחה רקחב תוגוהנה תונושה רקחמה תוטיש 

.תרחא 

ינפוגה ךוניחה תארוהב רקחמה תוטיש 

ךכ .ןהירוחאמ תדמועה היפוסוליפה תא תותרשמו ,תונווגמו תונוש ןה רקחמה תוטיש 

שגדומש תויתוכיא רקחמ תוטישב שמתשהל תורביחה תלוכסאמ םירקוחה וברי לשמל 

לש םירקוח .וב םילולכה םידימלתהו םירומה לש םתוישיאו ךילהתה רואית ןהב 

תויתומכ רקחמ תוטישב שמתשהל ,תאז תמועל ,וברי תיתוגהנתהה הלוכסאה 

ןלהלש הריקסב .תיתוגהנתהה השיגה תא תונייפאמה ,דיחיה לע רקחמ לש תוטישבו 

.ינפוגה ךוניחה תארוה רקחב תוחוורה (תויגולודותמ)רקחמה תוטישמ 4 גיצנ 

לש וא םידימלת לש ,הרומ לש תוגהנתה ראתל ותרטמש ,רקחמ - ירואית רקחמ * 

םיפסאנ םיירואיתה םינותנה .הארוהה תדוזיפא ךלהמב דחי םג םידימלתו הרומ 

הרומ / םידימלת / הרומ) תרקחנ ותוגהנתהש ,טקייבואב הייפצ לש ךילהת בגא 

שי תויוגהנתה ולאב :ןוגכ ,הייפצל תויחנהה תא רידגמ הייפצה ילכ .(םידימלתו 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

ךילהתב ותוא ןמסל שי דציכו ?תונושה תויוגהנתהה ןיב ןיחבהל ןתינ דציכ ?דקמתהל 

רפסמ ןוגכ ,םייתומכ םיחנומב ללכ ךרדב םיגצומ םיפסאנה םינותנה ?(דוק)רצוקמ 

לש רצותה .תוגהנתהה תושחרתה לש ןמזה ךשמ וא השחרתה תוגהנתההש םימעפה 

םינתונש בושמה ןמ V0 10 קר ,לשמל)ירפסמ רואית לולכל יושע תירואיתה הטישה 

להנמה לש םויה רדס רואית ,לשמל)יתוכיא וא (יבויח אוה םהידימלתל הארוה יחרפ 

םיירואית םה ינפוגה ךוניחה תארוהב םירקחמה בור .(םויה ףוסל דעו רקובה ןמ 

 .(Siedentop, 1991)

םינוש ךילהת ינתשמ ןיב ימאתמ רשק ססבל ותרטמש רקחמ - ימאתמ רקחמ ★ 

רשקה תמצע .רצות ינתשמ ןיבל ךילהת ינתשמ ןיב וא ,םירחא ךילהת ינתשמ ןיבל 

הנתשמ לע דחא הנתשמ לש יוזיחה תלוכי תא אטבת תירפסמ הרוצב תאטובמה 

ןמז ןיבל הרומ לש תומיוסמ תויוגהנתה ןיב רשק וב קדבנש רקחמ ,המגודל .רחא 

.(Dodds, 1983)םידימלתה לש ימדקאה הדימלה 

(םינתשמ) הנתשמ ןיב סייקה יתביסה רשקה לע דמועה רקחמ - »יוסינ רקחמ ★ 

יושע הז גוסמ רקחמ .םיוסמ יולת (םינתשמ) הנתשמ ןיבל םיוסמ יולת יתלב 

בושמ ןתמ תרבגה ,לשמל)יולת יתלבה הנתשמב יונישה יכ הנקסמב םייתסהל 

לש עוציבה תוכיא :ןוגכ)יולתה הנתשמב יונישל םרגש הז אוה (םידימלתל יבויח 

וז איה תמיוסמ הארוה תטיש יכ עובקל ןתינ ייוסינ רקחמב קר ,(םידימלתה 

תופדעהו תוטלחה תלבק תרשפאמ וז רקחמ תטיש .םידימלת ירצותל "תיארחא''ה 

.תיריפמא הקידב לע תוססובמה ,הארוהה ךילהתב 

תואיצמה לש ,יתומכ אלו ילולימ ,טרופמ רואית ותרטמש רקחמ - יתוכיא רקחמ ★ 

לש תובישחה תא שיגדה (Locke, 1986, 1981, 1979) קול .ינפוגה ךוניחה ירועישב 

ילהונ .ינפוגה ךוניחל תינייפואה תיעבטה הביבסה תא ראתל ידכ יתוכיאה רקחמה 

םוחתמ ןוגכ ,םירחא םימוחתמ ,ללכ ךרדב ,םילואש סהו ,םינווגמ יתוכיאה רקחמה 

.היגולופורתנאה 

ינפוגה ךוניחב רקחמה תוחתפתה 

םינורחאה םירושעה ינשב ולעפוה ינפוגה ךוניחה םוחתב םג תיללכה הארוהה רקחב ומכ 

ןלהלש הריקסב .םייבקיע םיאצממל וכילוהש תויתטישו תופיקמ רקחמ תוינכת רפסמ 

הלא רקחמ תוינכת .ינפוגה ךוניחה םוחתב תוטלובה רקחמה תוינכת תוראותמ 

תארוה םוחתב םייקה עדיה סיסב תא ,השעמל ,ודסי ןהיתובקיעב ואבש םיאצממהו 

הארוהה רקחב ועראש םייללכ םיכילהת תופקשמ הלא רקחמ תוינכת .ינפוגה ךוניחה 
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רדלא ןתיא 

רקחמ תוטישל תויתומכ רקחמ תוטישמ דבוכה זכרמ תרבעה ,לשמל) תיללכה 

רחאל אבות ינפוגה ךוניחה תארוה רקחל הלא תוינכת לש ןתמורת תכרעה .(תויתוכיא 

.תינכת לכ לש רצק רואית 

רואית ירקחממו יגפוג ךוגיח ירועישמ םינותנ רגאמ 

ויתימעו ןוסרדנא ידי לע השענ ינפוגה ךוניחב םינותנ ףוסיאל ןושאר ףקיה בר ץמאמ 

ךוניח ירועיש לש ואדיו ימוליצ 83 ללכש עדימ רגאמ ורצי םה .םיעבשה תונש תישארב 

ומסרופ םהיאצממ .ןוכיתה רפסה תיבבו םייניבה תביטחב ,ידוסי רפס תיבב ינפוג 

"What's Going on in the Gym?" "תולמעתהה םלואב הרוק המ" ותרתוכש ףרגונומכ 

 (1978 ,Anderson 8. Barrette). םיפסונ םירקוח שמיש הלא םירקוח ורציש עדימה רגאמ

ךוניחה תארוה רקח לש םינוש םימוחתב תולאש לע תונעל ידכ םינותנה תא ודביעש 

.ינפוגה 

סרדנלפ חתיפש תיפצת ילכ לע ססבתה בחרנ שומישב ויהש םינושארה םילכה דחא 

cafias" (Cheffers Adaptation of Flanders" ארקנו ,ינפוגה ךוניחל םאתוה ,יללכה ךוניחב 

 interaction Analysis System). דממ תא ויתימעו סרפש ופיסוה הז תיפצת ילכב

לעב וניהו ,סרדנלפ לצא רסחש ,דימלתה ןיבל הרומה ןיב תילולימ יתלבה תרושקתה 

.(Cheffers 8. Mancini, 1978)ינפוגה ךוניחה ירועיש לש רשקהב רתויב הבר תועמשמ 

תרושקתה תא םירקחמ תרדסב וחתינו עדימה רגאמב ושמתשה וידימלתו סרפש 

.ינפוגה ךוניחה ירועישב דימלתה ןיבל הרומה ןיבש תילולימ יתלבהו תילולימה 

תמועל םירומ ןייפאמה היצקארטניאה גוס ןיב דאמ םינטק םילדבה ואצמ םירקוחה 

דח הרקיעב התייה רועישב תרושקתה .ידוסיב םירומ תמועל ןוכיתב םירומ ןיבו ,תורומ 

לע המוזי תוליעפ ;תוקוחר םיתעל ןתינ דימלתל חבשו קוזיח ;דימלתל הרומהמ - תינוויכ 

לע רתוי רחואמ הכרענ המוד םירקחמ תרדס .ולא תותיכב האצמנ אל ללכ דימלתה ידי 

בינה לארשיב המוד היגולודותמבו הז רקחמ ילכב שומיש .(Siedentop, 1991)יגיצנמ ידי 

.(1992 ,יתרפא)םימוד םיאצממ 

םהב וקדבנש םיירואית םירקחמ וכרענ ויתימעו ןוסרדנא לש תפקמה הדובעל ךשמהב 

Pieron,)ןוריפ .ינפוגה ךוניחה תארוהל םירושקה םירחא םינתשמ ןכו םימוד םינתשמ 

ידי לע תטלשנה ינפוג ךוניח תארוה לש הנומת וגיצה (McLeish, 1981) שיל־קמו (1980 

לש 300/0-כ תוירוטומ תויוליעפב םיקוסע ויה םידימלת .יבויח שגו רדעהו ןקתמ בושמ 

.עדימ תלבקבו הנתמהב ,לוהינב םנמז ראש תא ועיקשהו רועישה ןמז 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

ןמז קרפב ינפוגה ךוניחה תארוה לש בצמ תנומת קפסמה ,םינותנ רגאמ לש ותריצי 

התייה הז םינותנ רגאמ לש המורתה .הבר תינוגראו תיביצקת העקשהב הכורכ ,םיוסמ 

רחאל הנש 20-מ הלעמל ,םויכ .םיעבשה תונשב םיבר םיירואית םירקחמ התרישו הבר 

לע תינכדע הנומת תקפה רשפאיש שדח םינותנ רגאמ תריציב בר ךרוצ שי ,וז הפוקת 

לש הללכהה תדימ תא ןוחבל רשפאי תונוש תונידמב םינותנ ףוסיא .ינפוגה ךוניחה בצמ 

ומכ .ינפוגה ךוניחה תארוהל םירושקה םייתרבחהו םייתוברתה םילדבהה תאו םינותנה 

.70-ה תונשב תומייק ויה אלש תושדח תויגולודותמ ליעפהל היהי ןתינ ,ןכ 

(experimental teaching units; ETU) האדוהל *וייוסינ הדיחי 

קדבנש םירקחמ ינפוגה ךוניחב וכרענ יללכה ךוניחב רצות-ךילהת ירקחמ לש הארשהב 

לש תידוחיי היגולודותמב שומיש ךות ,רצותה ינתשמל ךילהתה ינתשמ ןיב רשקה ןהב 

הדעונ הארוהב יוסינ תודיחי לש היגולודותמה .(Pieron, 1981) הארוהב יוסינ תודיחי 

,סייסלקה (Brophy ä Good, 1986) רצ1ת-ךילהת ירקחמל הריהמו הלוז הפולח תווהל 

הביבסב תקפתסמ וז היגולודדותמ .םיבאשמבו ןמזב הלודג העקשה ידי לע ונייפואש 

הלוכי תאז םעו ,םידימלת רפסמ לשו בחרמ לש ,ןמז לש םיגשומב תמצמוצמ תידומיל 

תקזחמ םפקיהב םינטק הלא םירקחמש הדבועה ףא לע .םיפקת םיאצממ קפסל 

ךרעמ והז .(Graham, Soares ä Harrington, 1983) םתופקת תא םהיאצממ תויבקע 

בורל ןיינע לעב אשונ הווהיש ךכ םאותמ דמלנה ןכותה ובש ,הצחמל רקובמ ייוסינ 

תיתלחתהה םיגשיהה תמר .10 ללכ ךרדב - םירועיש לש הרדס ללוכ ךרעמה .םידימלתה 

.תייוסינה הדיחיה ןכותל דחוימב ןנכותש ילכ תועצמאב תדדמנ םידימלתה לש תיפוסהו 

םידימלת לשו םירומ לש תורחבנ תויוגהנתהב תיתטיש הייפצ תכרענ םירועישה ךלהמב 

 (1981 ,Pieron).

ךות רקחמה לדומ םאתוה ,(Yerg, 1981, 1977) הז גוסמ ןושארה בושחה רקחמב 

לש תובישחה תשגדומ תונושארה תואצותה לש הריקסב .הארוהב יוסינ תדיחיב שומיש 

ושמתשה ,(Pieron, 1981) רחא בושח רקחמב .דומילה תמישמב קוסיעה 0צע 

ןיבל תוליעי תותיכ ןיב לידבהל ידכ תיתאוושה השיג ומשייו הארוהב יוסינ תדיחיב 

המישמב םידימלתה ידי לע עקשומה ןמז)המישמב קוסיע ןמז .תוליעי יתלב תותיכ 

תומדקתההש תותיכב תוטלוב תויוגהנתהב והוז יפיצפס בושמו (הרומה ידי לע הנתינש 

יוסינ תודיחי לש היגולודותמב ושמתשהש םיפסונ םירקחמ .דחוימב הבר התייה ןהב 
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לע ועיבצה ,ינפוגה ךוניחה תארוה םוחתב םיליבומה םירקוח ידי לע ועצובו ,הארוהב 

.(Metzler, 1982; Yerg, 1981, 1977) םימוד םיאצממ 

ןימ ,קתו ,ליג ןוגכ ,םינוש הארוה ינתשמ וקדבנ תייוסינה הארוהה תודיחי ירקחמב 

יגשיהב הדדמנש יפכ ,תוליעיל רושק היה קתוה הנתשמ יכ אצמנ .הרומה לש הלכשהו 

ויה ןויסינה ילעב םירומה .םירחאה םינתשמה ןמ רתוי ,םירומ םתוא לש םידימלתה 

שומיש אוה ,תוליעי לש בושח ןייפאמ אצמנו קדבנש ,ךילהת הנתשמ .רתוי םיליעי 

ףסונ ךילהת הנתשמ .דימלתה ידי לע הדימלה ןמזב (ההובג החלצה תמרב) םיאתמ 

הרומה ידי לע ןתינה בושמה גוס אוה ,הליעי הארוה לש בושח ביכרמכ אצמנו קדבנש 

יפיצפס בושמו ההובג תורידת יכ אצמנ .דימלתל ןתינ אוה הבש ,תורידתה תדימו 

Gentile, 1972; Pieron, 1981; Yerg, 1981,) הליעי הארוה םע יבויח םאתמב םיאצמנ 

 1977).

,(Pieron 8! Graham, 1984),הארוה תודיחי ירקחמ לש םיירקיעה םיאצממה ,םוכיסב 

םאתמ .הארוהה ךילהתב תיזכרמ תובישח לעב אוה ןמזה םרוגש החנהה תא םיקזחמ 

םידימלת .וידימלת יגשיה ןיבל רועישה ןמז תא הרומה לצנמ ובש ןפואה ןיב אצמנ הובג 

םיבוט םיגשיהל ועיגה ,רועישה ןמז לש ובור ךשמב תוליעפ הדימל תומישמב וקסעש 

ירבדל הנזאהלו תונגראתהל ,הנתמהל םנמז ברמ תא ושידקה רשא םידימלתמ רתוי 

יגשיה ןיבו הרומה תוריהב ןיב הובג םאתמ םירקוחה ואצמ אל ,אסיג ךדיאמ .הרומה 

.םידימלתה יגשיה ןיבו הרומה לש הארוהה ןונגס ןיב םאתמ אצמנ אל ,ןכ ומכ .וידימלת 

הנווכה ןיא ,וז תירקחמ היגולודותמ תרדגהב יוסינ חנומה תללכה ףא לעש ןייצל שי 

םינוש םינתשמ ןיב םימאתמ םיקדבנ וז היגולודותמב ."תוברעתה" ירקחמ עוציבל 

Anderson &J םינותנה רגאמב ואצמנש םיירואיתה םיאצממה קוזיחל םיעייסמה 

 1978 ,Barrette) לע םידיעמו ,(םייביטלרוק) םיימאתמ םעה הז ירקחמ ןוויכ יאצממ

תדימב איה וז היגולודותמ לש הנורתי .יתביסה רשקה לע אלו םינוש םינתשמ ןיב הקיז 

ןיב רשק תניחבל עיגהל ןתינ ךכ .רקחמה ךרעמ ידממ תנטקה ףא לע הברה התופקת 

רקחמ ךרעמ תיינב ךות תיסחי רצק ןמז קרפב ינפוגה ךוניחה תואיצמב םינוש םינתשמ 

ףוס תארקל וב שומישה ךעדו ךלה הז רקחמ ךרעמ לש םיברה ויתונורתי ףא לע .רקובמ 

תאז םע .הארוהה רקח םוחתב הנתשמה תואיצמה תא תפקשמ וז הדבוע .80-ה תונש 

הניחבמ רתוי ללכושמ ףסונ בבס שרדיי רקחמה יאצממ תונשייתה םעש חינהל ריבס 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה דיגיחב הליעי הארוה 

.םיימאתמו םיירואית םירקחמ לש תיגולודותמ 

.וב ןוידה לש הבחרה קידצמה ,רקחמב בושח הנתשמכ שגדוה ןמזה דממ 

academic learning time - physical) ינפוגה ךוניחב - ימדקא הדימל ןמז 
 education; alt-pe) רצותה ינתשמ תאו ךילהתה ינתשמ תא וכותב ללוכה ,הנתשמ,

לודג ירקחמ טקייורפ תרגסמב חתופ ,יטנוולר ןכותב קוסיעה ןמז ךשמ הנוכ רשאו 

םיעבשה תונש ךלהמב ךרענ הז טקייורפ .(BETS) םיליחתמ םירומ תכרעהל ףקיה 

הנתשמה שדחמ רדגוה וז תירקחמ תינכת תרגסמב .(Berliner, 1979) הינרופילקב 

םניאש הדימל ידמוחב ,יפיצפס ןכות םוחתב קוסיע לש רבטצמ ןמז - יזכרמה 

ימדקא הדימל ןמז - הז הנתשמ הנוכ חותיפה יבלש רחאל .דימלתה רובע םישק 

 academic learning time: ALT)). תויהל יופצ ימדקא הדימל ןמז לש רבטצמה םוכסה

Berliner,)םידימלתה לש גשיהה ינויצ םע ,(יראיניל)רשי אל יכ ףא ,קזח יבויח םאתמב 

יללכה ךוניחב ךוותמה ךילהתה רקחמ תארשהבו הז ירקחמ חותיפ תובקיעב .(1979 

 (1977 ,Doyle) יוסינו רואית ירקחמל סיסבכ שמישש ירקחמ ילכ ינפוגה ךוניחב חתופ

תונש ףוסב חתופו ,(alt-pe) ינפוג ךוניח - ימדקא הדימל ןמז ארקנ הז ילכ .םיבר 

Siedentop,) ויהוא תטיסרבינוא לש תיתטישה רקחמה תינכת תרגסמב 70-ה 

 1982 ,Tousignant 4 Parker).

םיבר םירקחמב יזכרמ הייפצ ילכ שמשמ ,(alt-pe) ינפוגה ךוניחב ימדקא הדימל ןמז 

ןיב ךוותמ ךילהתכ דימלתה ןמז לש הסיפתה תא אטיב אוהש ךכל ףסונב .ינפוגה ךוניחב 

היעבל ןורתפ ימדקא הדימל ןמז לש הנתשמה הוויה ,רצותה ןיבל הרומה תוגהנתה 

־ךילהת לש רקחמה סופד תא םשייל וסינש ינפוגה ךוניחה ירקוח .ינפוגה ךוניחל תידוחיי 

םיפקת םינוירטירק רדעה לש היעבב ולקתנ ,יללכה ךוניחב לבוקמ היהש רצות 

תושחרתה ידכ ךות דדמנ ימדקא הדימל ןמז .דימלתה לש רצותה תכרעהל םינמיהמו 

תועוצקמב הדימל ירצות תכרעה לש תיסיסבה תויתייעבל ןורתפה אצמנ ךכבו הדימלה 

תונשב ינפוגה ךוניחה תארוה לש רקחמב רתויב יזכרמ היה הז ילכ .ינפוגה ךוניחה 

Dodds 8l Rife,)ויתואצות לש םוכיסלו ולש םיחותיפל ודחוי םיבר םירמאמו ,םינומשה 

 1989 ,1983; Metzler).

יוסינ ירקחמ 

(experimental) יוסינ ירקחמ לש הרדס סג הכרענ ,םיירואית םירקחמל ףסונב 

הארוהה יחרפ לש הארוהה תויונמוימ רופיש התייה םתרטמש ,ויהוא תטיסרבינואב 
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ךכ ךרוצל .(Siedentop, 1981) םמושייו םיירואיתה רקחמה יאצממ תניחב תועצמאב 

דחוימ הייפצ ילכ (Siedentop ä Houghiey, 1975)ויהוא תטיסרבינוא תווצ ידי לע חתופ 

.Ohio State University (OSU): teacher behavior instrument הרומה תוגהנתה תא דעתמה 

:ויה (Siedentop, 1981)הלא יוסינ ירקחממ תוירקיעה תונקסמה 

.הדידמלו הייפצל ,הרדגהל תונתינ הארוהה תויוגהנתה ★ 

.רפסה תיבב תישעמה ותדובע תפוקתב הארוהה חרפ לש ותוגהנתה תא תונשל ןתינ ★ 

יוניש ךרוצל יתטיש עדימ ףוסיאבו הארוה ירזעב תויתטישב שמתשהל שי ★ 
.הארוהה חרפ לש ותוגהנתהב 

ןכ לע .תוליעיב ודיקפת תא אלמל הרומל רוזעל תולוכיש ,הארוה תויונמוימ ןנשי ★ 

לע בושמ תלבק ךות רפסה תיבב תישעמ הארוהב תוסנתהל םיבייח הארוה יחרפ 

.םתומדקתה 

יוניש ימרוגכ שמשל םייושע םירחא דיקפת ילעבו םיתימע םירומ ,םיחקפמ ★ 
.הארוהה רופישב םיחלצומ 

הרשכהב ,לוכי ומצע הארוהה חרפ סג יכ אצמנ הלא םירקחמ תרושל ךשמהב ★ 

הלאל םימוד םיכילהת םושיי ידי לע ולש הארוהה תוליעי תא רפשל ,המיאתמ 

ימצע לוהינ תויונמוימב הרשכה ולביקש הארוה יחרפ .הארוהל הרשכהב םיטקננה 

 (self-management) םידעיה תגשה ךות הארוהב תוסנתה לש ךילהת םייקל וחילצה

ועייתסהש ,הארוה יחרפ לש וזמ ההובג ףאו תוליעי לש הדימ התואב םישקובמה 

.(Eidar, 1990) דבלב םייגוגדפ םיכירדמב 

תישארבו 80-ה תונש ךלהמב רתוי תבכרומ התשענ ויהוא תטיסרבינואב רקחמה תינכת 

לע תינכתה התנע ךכב .רקחמה ךרעמב תונוש תויגולודותמ הב ובלושו ,90-ה תונש 

,השעמל ,קיספה הז ןוויכ יוניש ,םלוא .רתוי םימכחותמ םיעצמאבו רתוי תונווגמ תולאש 

systematic) זניוטמ ירקחמ אשונ לש תיתטישה הרזחה לש היגטרטסאה תא 

 replication) ייוסינה רקחמה לש היגולודותמב(1987 ,Cooper, Heward 4 Heron). ךילהת

תינכתה הרושק תודסומה בורב .םיימדקאה תודסומב רקחמה ךרעמ הנבמב רושק הז 

(טרוטקוד) ישילש ראותל■ םידימלת םיחנמה ,(םירוספורפ) םיליבומ רקחמ ישנאל 

לשו הטיסרבינואה לגס לש ןיינעה ימוחת ידי לע םיעבקנ רקחמה ינוויכ .םתדובעב 

הדיחא היגולודותמ תלעב תינכת לש המויק לע דואמ השקמ הז בצמ .םיטנרוטקודה 

,תויתטישו תויבקיע "ייוסינ" רקחמ תוינכתש תירקיעה הביסה יהוז .ןמז ךרואל 
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□ויכ .אצמנב טעמכ ןניא ,תוסנתההו הארוהה ךילהתב םינתשמ לש היצלופינמ תושרודה 

אצמנב ןיא .םינוש םימוחתבו םינוש םירקוח ידי לע םיטעמ "יוסינ" ירקחמ םיכרענ 

(replication) םירקחמ לע הרזח בגא ,ןמז ךרואל יזכרמ אשונ רקחמל תיתטיש תינכת 

היגולודותמ לש תוחתפתהה תא קזיח הז בצמ .םפוקיתו םיאצממה קוזיח ךרוצל 

ושמתשהש ,םינוש םירקחמ יאצממ יתטיש ןפואב תחתנמה meta analysis :תידוחיי 

Glass, McGraw ä Smith,) רקחמ תלאש התוא לע תונעל ידכ ,תומוד תויגולודותמב 

ץ .(1981 

(Qualitative) םייתוכיא םירקחמ 

לש רקחמב ףסונ הנפמ שבגתהל לחה םינומשה תונש ךלהמבו םיעבשה תונש ףוסב 

םינותנ לש חותינ לעו ףוסיא לע ונעשנ םימדוקה םירקחמהש דועב .הליעיה הארוהה 

תוגהנתהל שדקומה ןמזה זוחא וא תוגהנתהה לש תושחרתהה תופיכת ,לשמל)םייתומכ 

םירואית ןהב םישגדומש תויתוכיא תוטיש רקחמה תויגולודותמל ופסונ (תמיוסמ 

רקחמה תשיג ירוחאמ .התיכב שחרתמה לש ,(םייתומכ אל) םיטרופמ םיילולימ 

חתנלו יח אוה הבש ,תוברתה תאו םדאה תא ןיבהל שי יכ ,החנהה תדמוע תיתוכיאה 

םאתהבו ,אוה ותונשרפל םאתהב תינוציחה ותוגהנתה תאו תימינפה ותוסנתה תא 

רקחמ תוטיש תועבונ הנממש הסיפתל תדגונמ וז השיג .וב הפוצה רקוחה תונשרפל 

.(Lincoln ä Guba, 1985) רקחמב םינתשמ לש היצלופינמ תושיגדמה תושיגו תויתומכ 

,תויתומכה תושיגה ןיבל תויתוכיאה תושיגה ןיבש לדבהה לע ובתכנ םיבר םירמאמ 

.תונושה תושיגה יכמות ןיב תילולימ תושתכתהל ושלג ףא םקלח 

Bogdan Ä Bikien)יתוכיאה רקחמה תויגולודותמב םיירקיע םינייפאמ 5-ב ןיחבהל ןתינ 

 1982):

אוה רקוחהו ,ירקיעה םינותנה רוקמ הניה (יעבטה תושחרתהה םוקמ) התיכה * 

ירקיעה רקחמה רישכמ 

רקחמה רקיע אוה םיפתתשמה ןיב היצקארטניאהו םוקמה ,םיפתתשמה רואית * 

יתוכיאה 

םירצותה אלו בושחה אוה ךילהתה * 

תרצונ הירואתה רשאכ ,יביטקודניא ןפואב השענ יתוכיא רקחמב םינותנה חותינ * 

(Giazer 4 Strauss, 1976)םהב תנגועמו ,ופסאנש םינותנה ןמ 

.ןיינעה דקומ תא הווהמ שחרתמל םיקינעמ םיפתתשמהש תועמשמה * 
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רדלא ןתיא 

:םה ינפוגה ךוניחה תורפסב םיבר םיטוטיצל וכזש ,םייתוכיאה םירקחמהמ םיינש 

.{Tousignant 4 siedentop, 1983) הארוהה תומישמ עוציבל תוירחאה רקח ★ 

ןיבש ןילמוגה יסחילו ועוציבל תוירחאל רשקהב הארוה תולטמ וחתונ הז רקחמב 

שיש ברה קלחה שגדוה רקחמה יאצממב .ןעוציב ךלהמב הרומ ןיבל דימלתה 

.םירומה לש םתוגהנתה "בוציע''ב םידימלתל 

- ינפוגה ךוניחל םירומ לצא ותובישחב יזכרמ דעי ראתמה ,הארוה יכילהת רקח ★ 

תובשחתה אלל ,רועישה ךלהמב "םיבוטו םיחמש ,םיקוסע" םידימלתה תויה 

.(Piacek, 1983)דומילה רמוחב םידימלתה תומדקתהב וא תוינכתב 

.םינוש םינוויכל הפעתסהו יתוכיאה רקחמה לש היגולודותמה הססבתה הנורחאל 

תמגוד תונורקע וססיב ,ינפוגה ךוניחב תיתוכיאה הלוכסאל םיכייתשמה ,םירקוח 

םינימה ןיב ןויושו שפוח ,יתרבח קדצ השיגדמה (critical pedagogy) תרקבמ היגוגדפ 

performance) עוציבה תייגוגדפל הבושתכ הדמעוה וז השיג .(Tinning, 1990)םיעזגהו 

 pedagogy) ינפוגה ךוניחה תוינכת בור תא ,םייתוכיאה םירקוחה תנעטל ,תינייפאמה

תיביסקלפר הארוה .םידימלת לש עוציב ירצותו הארוה תויונמוימ השיגדמו םלועב 

 (reflective teaching) הרומה ידי לע תעצובמה תימצע תרוקיב לש ךילהת השיגדמה

הירוטסיה (Bain, 1990; Heiiison, 1988; Kirk, 1986; Tinning, 1990)ומצע ינפוגה ךוניחל 

רשקהב וייחב םישחרתמה םיעוריא הרומה ראתמ הבש (life history) םייחה לש 

.יעוצקמה 

הארוהה לש םיישיאה םיכילהתה רואיתב הרומה דיקפת תא השיגדמ וז היגולודותמ 

תידוחייה הסיפתהו תוארה תדוקנ תא ןיבהל השקתמה רקוח לש ינוציח חווידל דוגינב 

ןתינ אלש ןוויכמ .םחותינו םיטסקט תאירקב תויתייעבה הלוע וז השיגמ .הרומה לש 

שי ,"םימת" ןפואב ובתכנש חינהלו יביטקייבוא ןפואב תובותכה םילימל סחייתהל 

השיגב .(Sparks, 1944)וז תויתייעבל תושיגר הנייהתש ,םיטסקט חותינל םיכרד חתפל 

ירועישל תוסחייתה הב שיו ,הלא םימוחתב םיימלוע ללכו םיימוקמ םייוניש םיחתונמ וז 

םייונישמ תעפשומו ,םיכרעל ךוניחב קלח הווהמה הנתשמ תכרעמכ ינפוגה ךוניחה 

.(Lawson, 1994)הנידמ לכ לש םייתוברתהו םייטילופה ,םיילכלכה םימוחתב 

ןמ תועבונה תוסיפת ינפוגה ךוניחב םתדובעב ומשיי הלעמל םירכזומה םירקוחה 

־ואנ תיתרוקיב היפרגונתא רקחמ ,יטסינימפ רקחמ :יללכה ךוניחב יתוכיאה רקחמה 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ ;ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

.(action research) הלועפ רקחמו ,(empowering) תויוכמס תקנעה רקחמ ,תיטסיסקרמ 

אשומ תא םיווהמה םישנאה ןיבל םירקוחה ןיבש רשקה תניחבב םידחואמ הלא לכ 

.רקחמה 

םינותנה תונמיהמ תא וחיטביש ,תומיאתמ תויגולודותמ חותיפ שרוד הז ידוחיי רשק 

הלא תויגולודותמ .ינושאר עדי רוקמכ םירקחנה לש הסיפתה ןהב שגדותו םיחוודמה 

םירקוחה רפסמו ,ותישארב קר אצמנ הז םוחתו ליאוה ,ינפוגה ךוניחב תומייק ןניא 

.רתויב םצמוצמ וב םיקסועש 

םיפקת הייפצ ילכ לש םחותיפ םע יכ ,הלוע הכ דע ןוידה ןמ .רקחמה תוחתפתה טופיס 

תולבוקמ ויהש תושיגל תומיאתמה תויגולודותמ ינפוגה ךוניחה רקחב וחתופ םינמיהמו 

.ןחותיפל דע ורבטצהש רקחמה יאצממלו תחוורה תיכוניחה היפוסוליפל ,הפוקת התואב 

- ימאתמ - ירואית ךילהת לע העיבצמ תונושה רקחמה תוינכת לש תוחתפתהה תריקס 

תואיצמ לש טרופמ רואית וקפיסש רקחמ תוינכת וחתופ 70-ה תונש תישארב .ייוסינ 

ןיב ורשיקש תויגולודותמ וחתופ ,תיבקעו הרורב הנומת הרייטצהש רחאל .ינפוגה ךוניחה 

לש העפשה םהב הקדבנ רשא תוברעתה ירקחמב הוול הז ירקחמ וק .םינוש םינתשמ 

יגשיה) הארוהה ירצות לע (דומיל תוינכת ,הרומ תוגהנתה) םינוש םינתשמב יונישה 

םירקחמה וברתהו וכלה ,םירקחמ לש וז תינויגה תוחתפתה תובקיעב .(םידימלתה 

לש תוארה תדוקנ ךותמ ותוא וריבסהו הארוהה ךילהת ךותל ורדח רשא םייתוכיאה 

.םירקוחה לש תיביטקייבוס תונשרפ ןתמ ךותו םמצע םיקדבנה 

לכ .ינפוגה ךוניחב תירקחמה היגולודותמה תוחתפתה לש הריקס התייה הז קרפב 

.התוא םינייפאמה םיירקיע רקחמ יאצממ לש תומגוד רפסמב התוול תירקחמ תינכת 

ןווגממ ורבטצהש יפכ ינפוגה ךוניחה תארוהב םיאצממה ירקיע ורקוסי אבה קרפב 

,תמיוסמ היגולודותמל םיאצממה תא ךיישמ וניא םיאצממה קרפ .רקחמה תוינכת 

ינפוגה ךוניחה תואיצמ לש הרורב הנומת גיצהל ידכ םיירקיע םימוחתב םזכרמ אלא 

.םינורחאה םירושעה תשולשב 

םיירקיעה םירקחמה יאצממ 

םיפקת םירקחמ לש תובר תורשע ףיקמה ,רקחמ ינותנ לש בר רגאמ רבטצה םויכ 

ירקחמ ןוויכ ריהבהל םייושעה הלאו םהבש םיבושחה ורכזוי וז הריקסב .םינמיהמו 

.הארוהל הרשכהה לעו הארוהה רופיש לע עיפשהל יושעה םיוסמ 
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רדלא ןתיא 

:םיירקיע םימוחת השולשב ןיחבהל ןתינ םירקחמה יאצממ ןוימ ךרוצל 

(זהרומה השוע המ)הרומה תוגהנתהב םיקסועה םירקחמ ★ 

(?םידימלתה םישוע המ)םידימלתה תוגהנתהב םיקסועה םירקחמ ★ 

ןיבו הרומה ןיב ןילמוגה ירשקל םירושקה םינתשמב םיקסועה םירקחמ ★ 
.(התיכב םילקאה ,לשמל)םידימלתה 

הדומ תוגהנתה 

ןיבל הארוה תלועפ ןיב ,הרומה תוגהנתה ןיב רשקה לע םיעיבצמ םיבר םירקחמ ימוכיס 

.הליעי הארוה 

הליעיה הארוהה ינתשמ רואית ותרטמש ידוחיי לדומ .הרומה ידי לע םדקומ ןונכת 

לע רועישה ןונכתב דקמתהל עצומ הז לדומ יפ לע .(Yerg, 1984)גרי ידי לע ינפוגה ךוניחב 

םירקחמ ינשמ םיאצממ חותינמ העבנ וז החנה .התיכב ותושחרתה ינפל הרומה ידי 

 (1982 ,Yerg, 1977; Yerg ä Twardy), רועישה לש םדקומ ןונכתש הרעשהה לע וססבתהש

.רתוי םיליעיל בושמה תאו לוגרתה תא ךופהי 

ןפואו ןונכתה תעפשה ונחבנ (imwoid ä Hoffman, 1983) לסרודכ תארוהב קסעש רקחמב 

בר ןמז ועיקשה ןונכתה תצובקב ויהש םירומש ,אצמנ .רועישב לוגרתהו המישמה תגצה 

ויה הלא םירומ .הדימל תויוליעפ לש בחר ןווגמ םהל היהש םושמ תוארוה ןתמב רתוי 

רתוי תרדוסמ הרוצב רועישה תא ומכיסו דויצב רתוי בוט שומיש ושע ,רתוי םינגרואמ 

.תרוקיבה תצובקב םירומהמ 

,הארוה ןונכת יביכרמ ורקחנ ,ףערודכ תארוהב קסעש ,(Twardy, 1984) רחא רקחמב 

תגצהב רתוי וקייד שארמ וננכתש םירומש אצמנ .בושמו לוגרת ,המישמ תגצה 

רקחמ .תחפ המישמל תורושק ןניאש תויוליעפה לש ןקלח ןכלו ,רועישב םהלש המישמה 

רועישב םידימלתה תוגהנתה לע תועיפשמ תומיוסמ ןונכת תויוגהנתהש החנהב ךמת הז 

לועייב ןדה ירקחמ ןוויכ ודדוע הלא םירקחמ תואצות .(Twardy, 1984) םהיגשיה לעו 

.(Yerg, 1984)הארוהה תוליעי ןיבל ןונכתה תוכיא ןיבש רשקבו רועישה לש ןונכתה 

םיעצבמש לוהינה תויוגהנתהב דקמתה הז ירקחמ ןוויכ .(management) התיכ לוהינ 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה דיניחב הליעי הארוה 

,הרומה לש תילולימ יתלבו תילולימ תוגהנתה ללוכה ,התיכ לוהינ .התיבג םירומה 

לע הרימשו תוחכונ םושיר ,דויצל רשאב הארוה ןתמ ,תויוליעפ תונשלו ןגראל הרומא 

תויעבב לופיטו רועישה אשונל תורושק ןניאש תויוליעפ םג ןהב שיש התיכ תרגש 

תויוליעפ ןיב םידימלת תעונת הרומה ןווכמ ןהבש תודוזיפא םג ללוכ לוהינ .תעמשמ 

.תונוש 

Luke, 1989; McLeish,) 350/0-ל 150/0 ןיב םיענ ,לוהינל םישדקומה ןמזה ירועישש ,אצמנ 

תוכמות ןניאש לוהינ תודוזיפאב תיסחי בר ןמז םילבמ םידימלתה ,רמולכ (1985 

הצובק יקחשמב ןוגכ ,םימיוסמ תוליעפ יגוסב תולעל הטונ לוהינ ןמז .הדימלב 

בר ךשמ ונשי ידוסי רפס תיבב .יבוריא לוחמ ומכ תויוליעפב טעומ אוהו ,תולמעתהבו 

יואר .םירבעמ רתוי םישרדנ ןכלו ,תויוליעפ רתוי ןנשיש םושמ ילוא ,לוהינ ןמז לש רתוי 

שדקומה ןמזה תדידמ םוקמב תונוש הרומ תויוגהנתה ונמנ םהבש םירקחמב יכ ןייצל 

400/0-ש דועב רועישה תוליעפל תורושק תוינוגראה תויוגהנתההמ 600/0-כש אצמנ ,לוהינל 

.(Siedentop, 1991)םיינוגראו םייתרבח םיאשונל תורושק 

ךוניחה ירועישב תוחיכש הכ ןניא תורומח תעמשמ תויעבש םיארמ םירקחמה בור 

.הדימלב תועגופו המילה תמישמל תורושק ןניאש תובר תויוגהנתה תומייק ךא ,ינפוגה 

Stewart,) תופיזנ תועצמאב השענ המישמל ץוחמש תויוגהנתה םע תודדומתהה רקיע 

יתלב תוגהנתה תובקעב תואבה ,תופיזנש ךכל תירקחמ היאר לכ ןיא ,השעמל (1980 

.ןמז ךרואל ותוגהנתה רופישל תוליעומ ,דימלתה לש היוצר 

.הרומה לש הארוהה תויוליעפמ בושח קלח וניה בושמ .(feedback) גישמ ירקחמ 

רושקה לכב םינושה ויגוסל בושמה תובישחל תרכינ תודע וקפיס םיבר םירקחמ 

.(Phillips ä Carsiisie, 1983; Pieron S Pieron, 1981)ינפוגה ךוניחב הארוהה תוליעיל 

,םידימלת המכ לש וא דחא דימלת לש ותבוגתב היולתה הרומ לש תוגהנתה אוה בושמ 

ןוריפ .תירוטומה תונמוימה תשיכרל רושקה עדימ דימלתל קפסמ הרומה ותועצמאבו 

רבודמ יכ ןייצמ אוה .ןוכנ עוציב קוזיחו תואיגש ןוקיתכ בושמה תרטמ תא רידגמ 

דימלתל רסמנה בושמהו ןושאר בלש הווהמ דימלתב הייפצה הבש תויוליעפ תרשרשב 

ידכש ךכ לע ועיבצה םיבר םירקוח .(Pieron, 1981)ןורחאה בלשה אוה הרומה ידי לע 

תא תוהזלו עובקל לגוסמ תויהל הרומה שרדנ ,קיודמ היהי דימלתל ןתינה בושמהש 

לש םיטביהה תאו הדימלה לש םיוסמ בלשב הטילש תשיכרל םייטירקה םיטנמלאה 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 97

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:50:59 UTC������������� 

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



רדלא ןתיא 

הז ךילהת םיבקעמה הבוגתה (Barrett, 1979, 1983; Craft, 1977; Hoffman, 1983). ןכ 

לש יפיצפסה ןכותה םוחתב הטילשב הבר הדימב היולת הרומה לש וז תונמוימ יכ אצמנ 

 Girardin Ä Hanson, 1967; Imwold A Hoffman, 1983; Harari, 1986;) תדמלנה תוליעפה

 .(Harari 81 Siedentop, 1990; Fishman 8! Tobey, 1978

בושמ ןתמב ינפוגה ךוניחל םירומה קוידל סחיב תמייקה הטעומה תירואיתה תודעה 

imowoid 8t Hoffman,) תאזה הנחבאה תלוכי תא םירסח םירומה בורש ךכ לע העיבצמ 

 1991 ,1983; Siedentop). ןוחבא תויונמוימ שוכרל ןתינש ךכל ןיכומית םנשי ,תאז םע

,וניחבה םינושה םירקחמב .(Kniffen, 1986) תיפיצפס הרשכה תועצמאב בושמ ןתמו 

תידומיל תונמוימל סחייתמ אוה םא :םינוירטירק המכ יפ לע בושמ יגוס ןיב ,ללכ ךרדב 

ילילש ,יבויח אוה םאו יללכ וא יפיצפס אוה םא ,םייתרבחו םייתוגהנתה םיטביהל וא 

.ןקתמ וא 

:הלאה םיאצממה ואצמנ בושמה ירקחמב 

הארוה לש 'קד 30-ב םיעוריא 60-30 השוריפ ,הריבס :בושמה תורידת ★ 
 (Quaraterman, 1977; Fink 8! Siedentop, 1989)

 Fishman 8. Tobey, 1978; Carreiro)יפיצפסה בושמה ןמ רתוי חיכש יללכה בושמה *

 (da Costa 8. Pieron, 1990; Phillips 8■ Carslisle, 1983; Pieron 8: Pieron, 1981

 (Siedentop, 1991)★ ילילשה וא יבויחה בושמה ןמ רתוי חיכש ןקתמה בושמה

★ לע בושמש דועב ,חיכש הפיזנ לש הרוצב בור יפ לע תילילש תוגהנתה לע בושמה 

 (Siedentop, 1991)חיכש וניא תיבויח תוגהנתה

 Ormond,) קחשמב רשאמ תונמוימ לוגרת ךלהמב רתוי חיכש תונמוימל בושמ ★

 (1988

 Fishman 80 המלש התיכל וא הצובקל תוחפו דיחיל ,ללכ ךרדב ,הנפומ בושמה ★

 .(Tobey, 1978

םיפוצ סה ,"םיליבס" םידימלתה םיראשנ בושמ ןתמל שדקומה ןמזה בור ךשמב 

ןתמ עונמל ןיא ,ןבומכ .והשלכ השחמה יעצמאב וא רחא דימלתב ,הרומה תוגהנתהב 

םיבר םירקמב בלשל ןתינ ,תאז םע .הארוה ידימלת לצאו םירומ לצא ודדועל שיו בושמ 

תא ריבגהל ידכ הנפומ אוה וילאש ,דימלתה לש הליעפ הבוגתב בושמה ןתמ ךילהת תא 

.הארוהה תוליעי 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

הרומה ןמזמ םיזוחא 45-20 יכ אצמנ .(monitoring ft supervising) החגשהו חוקיפ 

,םידימלתב תיביספ תוננובתה תוללוכה ,החגשהו חוקיפ תויוליעפל שדקומ ג"נחב 

ויהי םידימלתהש ךכל גואדל התילכתש ,םידימלתה ןיב "תובבותסה" ןוגכ ,תויוגהנתהו 

ינפוגה ךוניחב םינותנה רגאמ םוכיסב .(Siedentop, 1991) דומילה תמישמב םיקוסע 

 (1978 ,Anderson ä Barrette), הייפצב רועישה ןמ 210/0 "זבזבמ» הרומה יכ אצמנ
.תממוד 

לש הנוכנו תיברמ תוליעפ תחטבהל תינויח םירומה לש החגשההו חוקיפה תויוגהנתה 

תוארוה ןתמ אלל ליבס חוקיפ ,תאז םע .תובוט תוידומיל תואצות תגשהלו םידימלתה 

לככ הליעפ הרוצב םידימלתה לע חקפל היה יוצרש רורב .הרומה תוליעימ תיחפמ בושמו 

לש וז תויוגהנתה תצובק רקח .('דכו תינפוג הכימת ,בושמ ,תויחנה ןתמ ךות)רשפאה 

חוקיפ לש תיסחיה ותמורת יהמ רוריבב רמול השק ןכלו ,חתופמ וניא ןיידע הרומה 

.(םהיגשיה)םידימלתה ירצותל וידימלת לע ותחגשה לשו הרומה 

ןמ תלבגומה תודעה .(teacher accountability) דימלתה יגשיהל הרומה תוירחא 

המרל תוירחא דימלתה לע םיליטמ ינפוג ךוניחל םירומש ךכ לע העיבצמ םירקחמה 

םירושקה םיילוהינ םיאשונל הבורב תינפומ וז תוירחא .ידומיל ץמאמ לש תילמינימ 

Tousignant &J ינפוג רשוכלו ינפוג עוציב תמרל תסחייתמ הניאו ,תשובלתבו תוחכונב 

 1983 ,Siedentop). תמרל תוירחאל השירד תמייק רשאכש םיארמה םיאצממ םימייק

תושירדל רתוי קיודמ ןפואבו רתוי הבר תורידתב ביגהל םיטונ םידימלתה ,ינפוג עוציב 

.(Alexander, 1982; Lund, 1990) הרומה 

רקחמה .(expertise, experience 8! effectiveness) תוליעיו ןויסינ ,תויחמומ 

ורבטצה רשאכ .(Berliner, 1986) תיסחי שדח םוחת הווהמ הרומה תויחמומב קסועה 

היה יעבט ,ןוחבאלו רואיתל ,הייפצל תנתינ הליעי הארוהש הנעטל תוקיפסמ תויאר 

תא םימדקמ םיליעי םירומ םא .תויחמומ ןיבל תוליעי ןיב לידבהל וסני םירקוחש 

םירומ .רתוי הבוט הרוצב תאז םישוע םיחמומ םירומש הארנ יזא ,םהידימלת תדימל 

חינהל שי .תונוש םיכרדב םידמול דדועלו ותוא רוסמל ,ןכות בצעל םילגוסמ םיחמומ 

.םיליעי םירומ רשאמ ,דומילה רמוח לעו םהידימלת לע רתוי ועדי םיחמומ םירומש 

תקסועה תורפסה יאצממב ושמתשה (Siedentop ä Eidar, 1989) רדלאו פוטנדיס 

ינפוג ךוניחל םירומ לש תולוכי וחתינ רשאכ םירחא םימוחתבו הארוהב תויחמומב 
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רדלא ןמיא 

הארוהב תויחמומ לש הינייפאמל םירקוחה וסחייתה ,תישאר .םיחמומ ובשחנש 

:ועבקו ,תוליעילו ןויסינל האוושהב 

.(די-רודכ תארוה ,לשמל)דמלנה אשונלו ןכותל דאמ תיפיצפס איה תויחמומ ★ 

תא ריבסהל ותלוכי יפ לע ךכמ תוחפו הרומה יעוציב יפ לע תויחמומ ךירעהל שי * 
.ותויחמומ 

תויחמומ .קיפסמ יאנת הווהמ וניא לבא ,תויחמומל יחרכה יאנת הווהמ ןויסינה * 

םניאש םיפסונ םיכילהת ללוכ םלוא ,ןויסינ תריבצ שרודה ךורא ךילהתב תשכרנ 

הארוה תויונמוימ םינקמ ןהבש םיכרד ןתואב תויחמומ תונקהל ןתינ אל .םירורב 

.הליעי 

תואיקב ןיבל הארוה תויונמוימב ההובג הטילש ןיבש רשקב תנייפואמ תויחמומ ★ 

,םיוסמ אשונב לבגומ עדיה רשאכ םג תוליעיב דמלל ןתינ .םיוסמ עדי םוחתב הבר 

.ידוחייה עדיה םוחתב בטיה טולשל שי תויחמומב דמלל ידכ לבא 

ךורא ךילהת הניה תויחמומ .םיליחתמ םירומ ידי לע הגשהל תנתינ הארוהב תוליעי ★ 

.הארוהב ןויסינ תריבצ ךות תוליעי תנגפה לע ראשה ןיב ססובמה ,רתוי הברה 

:הלאה םינייפאמה ואצמנ םיחמומ םירומ לש תוגהנתהה חותינב 

םיחמומ - (stimulus control - Cooper, Herward 8: Heron, 1987) יוריג תטילש * 

.הקד הנחבה תלוכיב םינחינ םה - םיאור םניא םירחאש המ םיאור 

השירד אלל הארוה תולועפ םיעצבמו רתוי רהמ םיביגמ םיחמומ - תויטמוטוא * 

.זוכירל תדחוימ 

בחר תובוגת ראוטרפר ילעב םה םיחמומ - (Shuiman, 1986)ינכות יגוגדפ עדי ★ 
.םינוש הארוה יבצמב רתוי 

םיחתפתמה םיאנתל רועישה ךרעמ לש המאתה - (םייולת יתלב)יאמצע ןונכת ★ 
.חטשב 

המיאתמו הרישע הפשבו רתוי הליעי ךרדב םדוקפת תא ריבסהלו ראתל תלוכיה * 

.(עוצקמה לע רבדל) 

םירומ לש סהינויפיא רואית .חתפתמו ךלוה ינפוגה ךוניחה הארוהב תויחמומה רקח 

הארוהה םודיקל תובר םורתל םייושע הרושה ןמ םירומ ןיבל םהיניב האוושהו םיחמומ 

.ינפוגה ךוניחב 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחכ הליעי הארוה 

םידימלת תוגהנתה 

.הארוהה תוליעי ןיבל םידימלתה תוגהנתה ןיב רשקה לע םיעיבצמ םירקחמה ימוכיס 

וכרענ יללכה ךוניחב ךוותמה ךילהתה רקח תארשהב .(learning time) הדימל ןמז 

םרוגכ דימלתה ידי לע ןמזה לוצינ הנתשמב ודקמתהש ,םיבר םירקחמ ינפוגה ךוניחב סג 

ירקיעה הנתשמה .םיידומיל םיגשיה ןיבל הרומ לש הארוה תוגהנתה ןיב רשקמה 

הנוש ןפואב רדגוה הז הנתשמ .הדימלב דימלתה קסע ובש ןמזה תומכ היה הז רקחמב 

.םינוש רקחמ ילכ ידי לע דדמנו ,דועו המישמב ןמז ,קוסיע ןמז :םינוש םירקחמב 

עוציב ךלהמב דימלתה לש החלצהה תמר לש דממל סג וסחייתה רקחמה ילכ תצקמ 

שדקומה ןמזה תומכ יכ םירקחמה בורב אצמנ יללכ ןפואב .תידומילה תוליעפה 

םרוג הווהמ ,החלצה לש הובג רועישב תעצובמה תוליעפל טרפבו ,תידומילה תוליעפל 

.(Pieron ä Pieron, 1981)הארוהה תוליעיב עירכמ 

.רקחמל רקחממ םינוש ויה דימלתה ידי לע ןמזה לוצינ ןפוא תא םידדומה םינתשמה 

הנתמהב הרומה ירבדל הבשקהב וליב םידימלתהש ןמזה דדמנ םירקחמה דחאב 

Graham, Soares ä) ןוגראו לוהינ תויוליעפב וא תינפוג תוליעפב ,תוליעפ ךלהמב 

 1983 ,Harrington) רחא רקחמב (1981 ,Yerg) םירומש ןמזה תומכ לש חותינ היה

ןכו הרומה ידי לע לוגרתל הצקומה ןמזה תא דדמ (Pieron, 1981)ןוריפ .לוגרתל םיצקמ 

אל הלא תונוש הדימ תומא .תוירוטומ תויוליעפב םיקוסע ויה םידימלתהש ןמזה תא 

.תוחפ םיליעי םירומ ןיבל רתוי םיליעי םירומ ןיב לידבמה םיוסמ הנתשמ לע ועיבצה 

לוגרתב עיקשמ דימלתהש ןמזה תומכב םירושקה םינתשמהש אצמנ ,תאז תמועל 

םירומ ןיב ולידבה ,תמיוסמ המישמ עוציבל תונויסינה רפסמ ןכו תיפיצפס המישמ 

םירומ לש תותיכב םידימלת .(Pieron, 1981) תוחפ םיליעי םירומ ןיבו רתוי םיליעי 

םירומ לצא םידימלתש דועב ,המישמ לוגרתב רועישה ןמזמ 22.10/0 ועיקשה רתוי םיליעי 

,514 -163 היה תונויסינה רפסמ .המישמה לוגרתב םנמז לש 7.7V0 ועיקשה תוחפ םיליעי 

ךכ לע ועיבצה םיפסונ םירקחמ יאצממ .רתוי םיליעיה םירומה לש הצובקה תבוטל 

בר הנתשמ וניה (םירדגומה רועישה ידעיל סחייתמה)יפיצפסה ירוטומה קוסיעה ןמזש 

.(Pieron A Pieron, 1981; Carreiro da Costa ä Pieron, 1990) הליעי הארוהב תובישח 

,גשיה ןיבל לוגרתל שדקוהש ןמזה ןיב ילילש םאתמ וב אצמנש ןפוד אצוי רקחמ 
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רדלא ןתיא 

תמר - דימלתה ידי לע ןמזה לוצינ תדידמב וב בשחתהל שיש ףסונ םרוג שיחמה 

ןמז ושידקהש םירומה יכ אצמנ הז רקחמב .המישמה עוציבב םידימלתה לש החלצהה 

םיגשיהל םהידימלת תא ואיבה ,בושמ ןתמלו תידומילה המישמה תגצהל רתוי בר 

ידכש ךכ לע עיבצמה ,הז אצממ .(Yerg 4 Twardy, 1982) דומילה תלטמב רתוי םיבוט 

גואדל שי אלא ,לוגרתל ןמז תוצקהלב יד ןיא ,םייתועמשמ םיידומיל םיגשיהל םורגל 

םירקחמב םג הלע ,םיהובג החלצה ירועישב תויוליעפה תא ועצבי םידימלתהש ךכל 

.(Graham, Soares 4 Harrington, 1983) םיפסונ 

academic learning time • physical) ינפוגה ךוניחב ־ ימדקא הדימל ןמז 
 education; alt-pe). ירקיע .הדימל ןמז ירקחמב הרישע ינפוגה ךוניחה תורפס

תויוליעפב םידימלתה םיקוסע ובש עצוממה רועישהמ בר ןמז לע םידיעמ םיאצממה 

דוקפת לש דבכנ קלח "לזוגה" ,לוהינל ףסונב .םיגשיהב רופישלו הדימלל תומרות ןניאש 

תוללוכ הארוה תויוליעפ .לעופב הארוהל יתועמשמ ןמז קרפ שדקומ ,רועישב םירומה 

רועישה ןמזמ שילש םידחיימ םירומ .ישיאו יתצובק בושמו ,תומגדה ,םירבסה ןתמ 

לע םיעיבצמ הלא םיאצממ .(Pieron, 1980)לעופב הארוהל רועישה ןמזמ שילשו לוהינל 

קוסעל תונמדזה םידימלתל ןיא ינפוגה ךוניחב רועישה ןמזמ םישילש ינשב תוחפלש ךכ 

תולועפב םיקוסע םה וא הרומל םידימלתה םיבישקמ הז ןמזב .תירוטומ תוליעפב 
.לוהינ 

100/0 יכ אצמנ הרומה ידי לע ןמזה תאצקה םהב הקדבנש םירחא םיירואית םירקחמב 

תונושה .(Siedentop, 1991) הארוהו הכרדה תויוליעפל םישדקומ רועישה ןמזמ 500/0 ־ 

:םימרוג ינשמ תעבונ הז הנתשמב הברה 

תולמעתהל תיסחי תילמינימ הארוה תשרדנ ,לשמל ,יבוריא לוחמב .תוליעפה גוס ★ 

הארוהה תדיחי תליחתב בר בור יפ לע אוה הארוהה ןמז ,ךכל ףסונב .םירישכמ 

תויוליעפב םיקסוע םידימלתהשכ ,הדיחיה םויס תארקל םימדקתמשכ טעומו 

500/0-מ רתויבש רמול ןתינ יללכ ןפואב .(Metzler, 1989) םיקחשמ תמגוד םוכיס 

םיקוסיעבו הנתמה ,ןוגרא תומישמב םידימלתה םיקוסע עצוממ רועיש ןמזמ 

תויוליעפל לצונמ ןמזה ראש .(Siedentop, 1991) המישמל םירושק םניאש 

הרומה ירבדל הבשקהב םידימלתה םיקוסע וכלהמב םלוא ,הדימלב תוכמותה 

.יהשלכ תירוטומ תוליעפב םיקוסע םהשמ רתוי 

שי .החלצה חיטבמ וניא תירוטומ תוליעפב קוסיעה םג .תוליעפה תחלצה ★ 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

ךרעמב ורדגוהש םייטירקה םיטנמלאל םאתהב)ןוכנ עצובת תוליעפהש חיטבהל 

.ההובג החלצה תדימבו (רועישה 

הליעפ הבוגתל תויונמדזה (opportunities to respond - 0TR). רקחמה ןוויכ 

תויוליעפל רשאב .הליעפ הבוגתל תויונמדזה אוה ימדקאה הדימלה ןמזמ רזגנה 

גשיהל רתויב עירכמה הנתשמה (קחרמל הציפק ,לשמל)םידיחי תונויסינמ תובכרומה 

רפסמ ןיב רשקה תקידב ,המגודל .המיאתמ ישוק תמרב לוגרתה תונויסינ רפסמ אוה 

רפסמ ןיב רשקה ןכו ,גשיה ןיבל לגרודכב הטיעב לגרתמ דימלתהש ללוכה םימעפה 

ןיב קהבומ רשק אצמנ .גשיה ןיבל הנוכנ הקינכטב שומיש ךות טעב דימלתהש םימעפה 

אל ךא ,גשיהה ןיבל הנוכנ הקינכטב שומיש ךות תוליעפ העצוב םהבש ,תונויסינה רפסמ 

 .(Ashy, Lee 81 Landin, 1988)גשיהה ןיבל תונויסינה לש ללוכה רפסמה ןיב רשק אצמנ

תא אבנמ רועיש ךלהמב המיאתמ ישוק תומרב תוליעפה תונויסינ רפסמש ךכל תודע 

 Abraham, Lee 81 Landin, 1989) םינוש תינפוג תוליעפ ימוחתמ םירקחמב האצמנ גשיהה

 .(Dugas, 1984; Pieron, 1982; Silverman, 1985; Buck, Harrison 81 Bryce, 1991

(classroom climate) המיבב הריוא 

תומרות תילרטינ וא תיבויח הריואש ךכ לע ועיבצה יללכה ךוניחב רקחמה יאצממ 

תודע שי ינפוגה ךוניחב .(Soar 81 Soar, 1979) הדימלב תעגופ תילילש הריואו ,הדימלל 

.םירועישב תיבויח הריואל הטעומ תודע םג ךא ,הרורב תילילש הריוא םויקל הטעומ 

םינוש הייפצ ילכ תועצמאב ינפוגה ךוניחה ירועישב הריואה םהב הקדבנש םירקחמ ינש 

תלבק ןוגכ ,תיבויח הריוא לש םיביכרמ רדעהל סחיב דואמ םימוד םיאצממ ובינה 

.(Cheffers 8t Mancini, 1978; McLeish, 1981) הרומה דצמ חבש וא םידימלת לש תונויער 

תרדסב םג םינוש רקחמ ילכב שומיש ךות ,הקדבנ ינפוגה ךוניחה ירועישב הריואה 

ירקיעה אצממה יכ ןייצמ (Cheffers, 1977) סרפש .םינש 13 הכשמנש יוסינ ירקחמ 

.תוטלחה תלבקב םידימלתה ףותיש ביכרמ לש ותעפשה אוה הלא םירקחמב 

רועישה ךלהמל תומרותה תוטלחה םילבקמ םידימלת יכ אצמנ םינושה םירקחמב 

קהבומ ןפואב עיפשה תוטלחהב םידימלתה ףותיש יכו ,ךכל תונמדזה םהל תנתינ רשאכ 

.םידימלתה לש תויתריציהו תודמעה ,ימצעה יומידה לע 

לע ועיפשיש ינפוגה ךוניחה תארוהב תויבויח תושיג חתפל םיצמאמ םישענ הנורחאל 

םג תינפוג תוליעפ דדועל אוה דעיה .קוחר חווטל תינפוג תוליעפל םידימלתה תוסחייתה 
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רדלא ןתיא 

תויונמוימ תארוה לש תובישחה תא תושיגדמ הלא תושיג .רפסה תיב תביבסל ץוחמ 

.(Pieron, 1981; Lawson, 1994)תיבויחו תכמות הריואב העונתהו טרופסה 

הארוהה רקחב םיאצממה ןיב האוושהה יכ ,הלוע הכ דע ןוידה ןמ .םיאצממה םמיס 

םימייק םנמא .בר ןוימד לע העיבצמ יללכה ךוניחב רקחמה יאצממ ןיבל ינפוגה ךוניחב 

םידימלת תמועל העונתב םידימלת ,המגודל)םימוחתה ינש ןיב "םייפרגופוט" םילדבה 

תוטישב תומאתה ושרדש (תיתרכה הדימל תמועל תירוטומ הדימל ,הבישי בצמב 

תא תונשמ ןניא הלא תויגולודותמ תמאתה םלוא ,(CAFIAS, alt - pe המגודל)רקחמה 

.םהיניב האוושהה תלוכי תאו םיאצממה תופקת 

ןתינ םינורחאה םירושעה תשולשב םיירקיעה רקחמה יאצממ םוכיס רחאל ,םויכ 

ךוניחה תואיצמב בצמה תאו ליעיה הרומה ינויפיא תא רתויב הרורב הרוצב טטרשל 

יפכ םיליעי םירומ לש םינייפאמ העשת עיצמ (Siedentop, 1991) פוטנדיס .ינפוגה 

:ינפוגה ךוניחה תארוה רקחבו תיללכה הארוהה רקחב ואצמנש 

םיאשונ םידמלמ םיליעי םירומ ־ דומילה רמוחו ,הדימלל תויונמדזה ,ןמז ★ 

תויונמדזה ויהי דמוללש ידכ שורדה ןמזה תומכ תא םהל םידחיימו םיבושח 

לוגרתל תוקיפסמ תויונמדזהב םיכוז םניא םידימלת ,תואיצמב .הדימלל תוקיפסמ 
.תונמוימ 

םיליעי םירומ .דימלת-הרומ תרושקתב תופקתשמ תויפיצה - םידיקפתו תויפיצ ★ 

רשאב תויבויחו תויתואיצמ תויפיצ ילעב םה ,הבר תורידתב םירשקתמה 

הז ךילהתב הרומהו דימלתה ידיקפת .הדימל תויוליעפב םידימלתה תוברועמל 

ואצמנ אל ,תואיצמב .המישמב החלצהל םיאתמ ןמז דימלתל ןתינו ,םירדגומ 

.ינפוגה ךוניחב םהידימלת יגשיהל םיסחייתמה םירומ לש תובר תויפיצ 

םיעבוק .םיבוט םילהנמ םה םיליעי םירומ - םידימלתה קוסיעו התיכ לוהינ ★ 

.םידומילה תנש ךלהמב םתוא םיקזחמו הנשה תליחתב דוע םירורב םילהנו םיקוח 

תוליעפב םידימלתה םיקסוע ובש ןמזה תומכ תא לידגהל אוה יזכרמה דעיה 

ןמזל ךילומה לוהינב יידמ בר ןמז םיעיקשמ םירומה ,תואיצמב .תימדקא 

דחא ינוגרא בצממ ,תוליעפל תוליעפמ םירתוימ םירבעמב םידימלת לש "זבזובמ" 

.הנתמהבו והנשמל 

םינגראמ םיליעי םירומ - ההובג החלצה תמרו תויתועמשמ תומישמ ★ 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה ךוניחב הליעי הארוה 

לוגרת ,תואיצמב .דומילה ידעיל תורושקה תויתועמשמ תויוליעפ םהידימלתל 

ןמ רכינ קלחל יידמ םישק תויהל םיטונ ינפוגה ךוניחב םיקחשמו תויונמוימ 

.דבלב תוקוחר םיתעל החלצה םיווח תודורי תויונמוימ ילעב םידימלת .םידימלתה 

םיענומו רועישה לש ךשמתמ בצק לע םירמוש םיליעי םירומ - םוטנמומו בצק ★ 

ליעי הארוה ןונכת .רועישה לש (הפיצר תושחרתה)"םוטנמומ"ל םיעירפמ םיעוריא 

ןיב "קלח רבעמ"ו עוציבב החלצה םיחיטבמה ,םיקלחל תונמוימה תא קרפמ 

םידימלת לש בר הנתמה ןמז רבדב םיאצממה .היינשל תחא תידומיל הדוזיפא 

תובישחה תא םישיגדמו רועישב םוטנמומ םויקב ישוקה תא םיריבסמ 

.הז הנתמה ןמז תתחפהבש 

םה .דימלתה םע תיניינע תרושקת םיניגפמ םיליעי םירומ - הליעפ הארוה ★ 

תדימ תא קדוב הרומה ובש ,לוגרת תוללוכה תוליעיו תורצק תומגדהב םישמתשמ 

םידומיל תינכתב רזעיהל ילבמ דמלל םירומ םיטונ ,תואיצמב .דימלתה לש הנבהה 

 (curriculum), ידי לע החנומה לוגרתו תיסחי בר ןמז תכרוא דומילה רמוח תגצה

.חיכש וניא הרומה 

ךות םהידימלת לש יאמצע לוגרת םידדועמ םיליעי םירומ - הליעפ החגשה ★ 

הריווא לע םירמושו ,םהידימלת תומדקתה לע םיחקפמ םירומה .הליעפ החגשה 

םיבר םירקמב םידימלתה םיחלשנ ,תואיצמב .הרזע תשגה ךות תכמות תידומיל 

.הנוכנ תוליעפ םילגרתמ ןכא םהש אצומ הרומהש ינפל ימצע לוגרתל 

םהמ םישרודו ,םהידימלת יגשיהל תוירחא םילבקמ םיליעי םירומ ־ תוירחא ★ 

בור ,תואיצמב .(ידכו ,תונמוימ ,ינפוג רשוכ) דומילה רמוחב תומדקתה ןיגפהל 

םושיר תמגוד לוהינו ןוגרא יביכרמל תסחייתמ םירומ ידי לע תטקננה תוירחאה 

.תעמשמ תויעבו םידימלתה שובל ,תומש 

הרוצב דומילה רמוח תא םיגיצמ םיליעי םירומ - הכימתו ,היצביטומ ,תוריהב ★ 

עוצקמל םסחיבו הארוהה ךרדב תובהלתה לע םירמוש םה תאז םע .רתויב הרורב 

תובר תויודע ןיא תואיצמב .התיכב "המח"ו תכמות הריוא םימייקמו ,דמלנה 

.התיכב תכמות הריוא לע וא םירומ תובהלתה לע תועיבצמה 

ךוניחב הליעי הארוה לע עיבצהלמ הקוחר "חטשב" תואיצמה יכ הלוע וז הריקסמ 

תודסומבו רפס יתבב ינפוג ךוניח תוינכתל םינמיסה םיברתמו םיכלוה תאז םע .ינפוגה 
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רדלא ןתיא 

.םהלש חלצומ םושייו הליעיה הארוהה ינייפאמ לש השגדה ןהב שיש הארוהל הרשכהל 

תויונמוימ חתפל םילוכי םירומ םהלש הרשכהה תפוקת ךשמבש תורורב תויאר ןנשי 

תלוכי תוללוכה ,רועיש ןונכת תויונמוימו תוישיאניב תויונמוימ ,תוליעי לוהינו הארוה 

.(Siedentop, 1986, 1989) םייטירק םיטנמלאב הנחבהו הארוה תולטמ לש חותינ 

קתו ילעב ינפוגה ךוניחל םירומו הארוה ידימלת יכ וארה םיבר םירקחמ יאצממ 

ןמז תא ךכב ריבגהלו םיאתמ ןומיא תועצמאב םדוקפת תא רפשל םייושע הארוהב 

Birdwell, 1980; Cramer, 1977; Hutsier, 1977; Randall)םהידימלת לש ימדקאה הדימלה 

 1989 ,4 Imwoid). ןומיא ורבעש רחאל הארוהב םתובהלתה תא ריבגהל םילוכי םירומ

.(Rolider, Siedentop 4 Van Houten, 1984) םיאתמ 

ףוקזל ןתינ התע רבכ ךא ,וכרד תישארב םנמא אוה ינפוגה ךוניחה תארוהב רקחמה 

:םייתועמשמ םיגשיה ותוכזל 

,הרומ תוגהנתה תמגוד םיגשומ .םירקוחהו םירומה תרזעל תינכט הפש חותיפ ★ 

הדימל ירצות ,הארוה ןונכת ,דימלת תודמע ,ימדקא הדימל ןמז ,דימלת תוגהנתה 

.םירומ רובע םג הנורחאלו הימדקא ישנאו םירקוח רובע הדיחא הפש סיוהמ 'דכו 

םישמשמ הלא םילכ .םינוש הארוה יכילהת רואיתל םיפקת הייפצ ילכ וחתופ ★ 

.(Zakrajsek, Darst 4 Mancini, 1989)תונוש תומרב הארוה ידימלתו םירומ ,םירקוח 

Journal of) jtpe :ינפוגה ךוניחב הארוה אשונב םייעוצקמ תע יבתכ תאצוה ★ 

 Teaching In Physical Education) םירקחמ םוסרפל שדקומ הז תע בתכ

תונושה תושיגהו רקחמה תומדקתה לע ןוידלו הארוהל הרשכההו הארוהה םוחתב 

ךות ינפוגה ךוניחה תארוה לש ימושייה דצב קסועה ,ןיוצמ תע בתכ .הארוהל 

Journal of Physical Education,) JOPERD - אוה םייריפמא םישגדה 

 Recreation 4 Dance). טייגניו ןוכמ תאצוהב לארשיב אצויה ,המוד תע בתכ

,ירקחמה טביהה ןיבו ינפוגה ךוניחה תארוה לש ימושייה דצה ןיב בוליש וב שיו 

םרובע הווהמה הז תע בתכ לע םייונמ םיבר םירומ .טרופסהו ינפוגה ךוניחה אוה 

לש ירקחמה דצה .(תכרעמל םיבתכמ)ימצע יוטיבלו תיעוצקמ תומדקתהל ךרד 

.ןמניז תללכמ תאצוהב העונתב תעה בתכב יוטיב ידיל אב ינפוגה ךוניחה תארוה 

התיכה ןוגראו לוהינ אוה ינפוגה ךוניחה תארוה רקח תא קיסעמה ירקיע אשונ ★ 

 (1989 ,Locke). יכרד לע ועיפשה תוליעי ואצמנש לוהינ תוטישו רקחמה תואצות

.תיתועמשמ הרוצב ןתוא ורפישו ינפוגה ךוניחה תארוה 
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םיאצממו רקחמ ינוויכ :ינפוגה דיניחב הליעי הארוה 

םינורחאה םירושעה ינשב רבטצהש ,דבכנה (body of knowledge) עדיה ףוגל 

.ינפוגה ךוניחב םירומ תרשכהל תוינכת לע הבר העפשה 

ךילהת .רתוי םיבר םירומ תיעוצקמה תורפסה יארוק לגעמל םיפרטצמ הנורחאל 

תכרעמ תושירדמו הארוהל הרשכהה לש "היצזימדקא"ה ןמ וקלחב עפשומ הז 

םימיאתמ םקלחו תורפסה תא םיריכמ הלא םירומ .םירומ תכמסהל ךוניחה 
.הארוה יכרדבו דומיל תוינכתב םיאצממה םושייל םיכרד 

ןויד 

תיתשת לע םידיעמ םיאצממה ירקיעו הליעיה הארוהה רקח לש תוחתפתהה תריקס 

ןויד הנורחאל חתפתה הז עדי סיסב תובקעב .ייוסינו ימאתמ ,ירואית עדי לש הבחר 

.רפסה תיבב ינפוגה ךוניחה דיקפתל תורושקה תויטילופו תויתרבח תולאשב קימעמ 

עוגפל הלולע עוציבה תייגוגדפל תדגונמכ תרקבמה היגוגדפה תא דימעהל הייטנה 

יתבב ינפוגה ךוניחה תארוה תחבשהבו ינפוגה ךוניחל םירומ לש םתרשכה ךילהתב 

ךכיפל .הארוהו ןוגרא תויונמוימב טולשל הרומ לכ לעש הדבועה לע קלוח ןיא .רפסה 

.הארוהל הרשכהה תוינכתב בושח ביכרמ תווהל הילעו הרומ לכל תינויח הניה וז תיתשת 

עוצקמה תרדגהל םיינויח ינפוגה ךוניחה ידיקפתב יתרבח ןוידו םייפוסוליפ תונורקע 

םושיי ןפוא לע העפשה םהל שי ,תאזמ הרתי .םירומה לצא הארוה תסיפת תיינבלו 

תויומלתשהבו הרשכה תוינכת תיינבב הלא םימוחת ןיב בלשל שי ,ךכיפל .הארוהה 

.ינכדע ירקחמ עדי לע תוססבתה ךות םירומ 

ינפוגה ךוניחה תארוה רקחב תויתוכיאה תושיגה ןיבו תויתומכה תושיגה ןיב תומיעה םג 

היגולודותמה תא םיאתהל שי ."הז ןובשח לע הז" לש םיחנומב עצבתהל ךירצ וניא 

תלטבמ הניא וז תיטמגרפ השיג .הז םוחתב תוברה רקחמה תולאשל תירקחמה 

וניא הז ןורקיע .תויעב ןורתפ ךרוצל ןוכנ שומיש השיגדמ אלא ,תרחא וא וז היגולודותמ 

לע העיפשמה הרורב השיג לע תוססבתמה רקחמ תוינכת תיינבל תורשפא לסופ 

תולאש לולכמ תא הסכת אל וז ןיעמ תינכתש חינהל שי םלוא .תידוחיי היגולודותמ 

תונושה תושיגה ןמ םיעבונה רקחמה יאצממ ןיב רושיגה .םינווגמה ןהיטביה לע רקחמה 

תניוצמ המגוד .תוימוחת ברו תוללוכ תורפס תוריקסב םיחמתמה ,םירקוח ידי לע השענ 
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Locke,) קול יראל עציבש םינוש רקחמ ינוויכ לש הריקסה הניה הז ןיעמ בוליש עוציבל 

ינוויכ תריקסב תונורחאה םינשה 20 ךשמב קסועה ,(1994, 1989, 1986, 1981,1979 

תארוהלו תירקחמה הליהקל םתמורתבו םהיתונורסחב ,םהיתונורתיב םינוש רקחמ 

עייסת ינפוג ךוניחל םירומו הארוה יחרפ ינפב הז ןיעמ יניינע ןויד תגצה .ינפוגה ךוניחה 

השיגו הארוה ךרדל רשאב "ןימאמ ינא" בוציעבו תיתרוקיב הבישח שוביגב תובר 

.ינפוג ךוניחלו ךוניחל תיללכ 

תודסומב ובלוש יברעמה םלועה בורב ינפוגה ךוניחל םירומה תרשכהל תוינכתה 
.תוימדקא תוינכתל תוכפוהו הרשכהה תוינכת לכ תוכלוה לארשי תנידמב םג .םיימדקא 

לשו םייגוגדפה םיכירדמה לש םתפישחל תרבוגו תכלוה תובישח הנשי הז ךילהת לשב 

.עדי לש הליבס השיכרב קפתסהל ןיא םלוא .םיינכדע רקחמ יאצממל הארוהה יחרפ 

תויעב ןורתפו הרומ לכ לצא תימצע הריקח דדועל האירק תעמשנ רתויו רושע הזמ 

לע ססובמ (action research) הלועפ רקחמ .יריפמא ןפואב הדובעה ךלהמב תולועה 

לע ןוידבו רקחמה םושייב םיפתתשמ םירומה .םמצע םירומה ןמ תועבונה תולאש 

תיעדמ תורפסל םירומ לש הפישח שרוד אוה .תולקב גשומ וניא הז בושח דעי .ויאצממ 

.םיכשמתמו םיעובק האירק ילגרה חותיפו םקוסיע םוחתב 

תיתפוקת המאתה רשפאמ ינפוגה ךוניחה םוחתב רקחמה יאצממ רחא ךשמתמ בקעמ 

םיאצממ לע ססבתהל וילעו ךשוממ וניה המאתהה ךילהת .הרשכהה תוינכת לש 

תוינכתב קימעמ ןויד .ךוניחה תכרעמ לכלו הרשכהה תוינכת לכל םימיאתמה םיפקת 

תמגוד םיאצממל תושיגר .וז ןיעמ המאתה רשפאמ רפסמ םינש ידמ עצבתמה הרשכה 

יתלב שומיש ,יפיצפס וניאש בושמ ,םינימה ןיב ןויווש רסוח ,תעמשמ תויעב יוביר 

.הרשכהה תינכת תניחב לע עיפשת ,'דכו תומגדהב קפסמ 

םושייב תוליעי רסוחל סחייתמ ינפוגה ךוניחה תארוה רקחב םיטלובה םיאצממה דחא 

הארוה ןובשח לע ,םירבעמלו הנתמהל ,ןוגראל רתויב בר ןמז תאצקהל רמולכ ,רועישה 

םידקפומ םה הילעש תינכתה הנוע דציכ םמצע לואשל הרשכה תוינכת יבצעמ לע .לעופב 

תינכתב בלשל שי .תקפסמ הניא הז עדיל םידימלתה תפישח .הלא ןיעמ םיאצממ לע 

.ןמושייב תחלצומ תוסנתהו תוליעי תודדומתה יכרד תארוה הרשכהה 

הרשכה תוינכתב לצנל ןתינ ינפוגה ךוניחב הליעיה הארוהה םוחתב ירקחמה עדיה תא 
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:הלאה םיכרדב 

רקחמה יאצממב הארוה יחרפ לשו םירומ ירישכמ לש ךשמתמ ןוכדע ★ 

תינכת לכל תומיאתמה תויריפמא תונקסמל הרשכהה תינכת תמאתה ★ 

תפטוש הדובעמ קלחכ תוירקחמ תויגולודותמב שומישו תירקחמ הבישח חותיפ ★ 

ינפוג ךוניחל םירומ לשו םירומ ירישכמ לש 

הרומ לכ לש "ןימאמ ינא" חותיפ תשגדה ךות תונוש רקחמ תושיגב יפוסוליפ ןויד ★ 

ינפוגה ךוניחל 

תוחוודמ תוירקחמ תויגולודותמ לע תוססובמה תוידסומ רקחמ תוינכת תיינב ★ 

.םיינשדח רקחמ יכרעמ תוחתפמהו 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ג ךרכ ,העמתג 

 109

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:50:59 UTC������������� 

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



רדלא ןתיא 

תורוקמה תמישר 

הדמצהה תרגסמב ינפוג ךוניחל הארוה יחרפ לש הארוהה תויוגהנתה .(1992).נ ,יתרפא 

.47-27 ,3 ,העונתב .תיגוגדפה 

.54-30 ,4 ,העונתב .טרופסה לש היגוגדפב רקחמ .(1992).ל ,ןייב 

 Abraham, P., Lee, A. Sc Landin D. (1989). Task modification and skill
 development in soccer. Journal of Applied Research in Coaching and
 Athletics.

 Alexander, K. (1982). Behavior analysis of tasks and accountability.
 Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University,
 Columbus.

 Anderson, W. Sc Barrette, G. (1978). What's going on in gym: Descriptive
 studies of physical education classes. Motor Skills: Theory into
 Practice. Monograph 1.

 Ashy, M. H., Lee, A. M. Sc Landin, D. K. (1988). Relationship, of practice
 using correct technique to achievement in a motor skill. Journal of
 Teaching in Physical Education, 7,115-120.

 Bain, L. (1990). Research in Sport Pedagogy: Past, Present and Future. In:
 AIESEP Newsletter. Rio de Janeiro.

 Barrett, K. (1979). observation of movement for teacher: A synthesis and
 implication. Motor Skills: Theory into Practice, 3 (2), 76.

 Barrett, K. (1983). A hypothetical model of observation as a teaching skill.
 Journal of Teaching in Physical Education, 3 (1), 22-31.

 Berliner, D. (1986). In pursuit of the expert pedagogue. Educational
 Researcher. 15 (7), 5-13.

 Berliner, D. (1979). Tempus educare. In: P. Peterson Sc H. Walberg (Eds.),
 Research on teaching: Concepts, findings and implications.
 Berekley, CA: McCutchan.

 Birdwell, D. (1980). The effects of modification of teacher behavior on the
 academic learning time of selected students in physical education.
 Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University,
 Columbus.
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 Bogdan, R. St Biklen, S. (1982). Qualitative research for education: An
 introduction to theory and methods, Boston: Allyn and Bacon.

 Brophy, J.E. St Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement
 (3-37). In: M. Wittrock (Ed.). Handbook of research on teaching.
 (3rd Ed.). New York: Macmillan.

 Buck, M., Harrison, J. M. St Bryce, G. R. (1991). An analysis of learning trials
 and their relationship to achievement in vollyball. Journal of
 Teaching in Physical Education, 10.134-152.

 Carreiro da Costa, F. St Pieron, M. (1990). Teaching learning variables
 related to student success in an experimental teaching unit (304-316).
 In: R. Telman, L. Laakso, M. Pieron, I. Ruoppila St V. Vihko (Eds.),
 Physical education and life-long physical activity. Jyvaskyla: The
 Foundation for Promotion of Physical Culture and Health.

 Cheffers, J. (1977). Observing teaching systematically. Quest. 28, 17-28.

 Cheffers, J. St Mancini, V. (1978). Teacher student interaction. In: W.
 Anderson and G. Barrette, (Eds.), What's going on in the gym. Motor
 Skills: Theory into Practive. Monograph #1.

 Cooper, J., Heward, W. St Heron T. (1987). Applied Behavior Analysis.
 Columbus, OH: Special Press.

 Craft, A. (1977). The teaching of skills for the observation of movement:
 Inquiry into a model. Unpublished doctoral dissertation, University
 of North Carolina.

 Cramer, C. (1977). The effects of a coopertaing teacher training program in
 applied behavior analysis on teacher behaviors of physical
 education student teachers. Unpublished doctoral dissertation, The
 Ohio State University, Columbus.

 Dodds, P. (1983). Consciousness raising in curriculum: A teachers model for
 analysis. In: A. E. Jewett, M. M. Carnes tk M. Speakman (Eds.),
 Proceedings of the third conference on curriculum theory in physical
 education. Athens GA: University of Georgia.

 Dodds, P. &C Rife, F. (1983). Time to learn in physical education. Journal of
 Teaching in Physical Education. Monograph #1.

 Doyle, W. (1977). Paradigms for research on teacher effectiveness. In: L. S.
 Shulman (Ed.), Review of research in education: 5, 163-198. Ithaca:
 Peacock.

 Dugas, D. M. (1984). Relationships among process and product variables in an
 experimental teaching unit. Dissertation Abstracts International,
 44, 2709A.
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 Eldar, E. (1990). Effect of self-management on preservice teachers'
 performance during a field experience in physical education. Journal
 of Teaching in Physical Education, 9,307-323.

 Fink, J. St Siedentop, D. (1989). The development of routine, rules and
 expectations at the start of the school year. Journal of Teaching in
 Physical Education, 8(3), 198-212.

 Fishman, S. St Tobey, C. (1978). Augmented feedback. In: W. Anderson St G.
 Barrette (Eds.), What's going on in the gym: Descriptive studies.
 Motor skills: Theory into Practice, Monograph 1,51-62.

 Gentile, A. (1972). A working model of skill acquisition with application to
 teaching. Quest, 17, 3023.

 Girardin, Y. St Hanson, D. (1967). Relationship between ability to perform
 tumbling skills and ability to diagnose performance errors. Research
 Quarterly, 38, 556-561.

 Glass, G. V., McGaw, B. St Smith, M. L. (1981). Meta Analysis in Social
 Research. Beverly Hills, Ca.: Sage.

 Glazer, B. St Strauss, A. L. (1976). The discovery of grounded theory:
 Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.

 Graham, G., Soares, R. St Harrington, W. (1983). Experienced teachers'
 effectiveness with intact classes. Journal of Teaching in Physical
 Education, 2 (2), 3-14.

 Harari, I. (1986). Relationship among knowledge, experience, and skill
 analysis ability in gymnastics. Unpublished doctoral dissertation,
 Ohio State University, Columbus.

 Harari, I. St Siedentop, D. (1990). Relationship among knowledge,
 experience, and skill analysis ability. In: D. Eldar St U. Simri
 (Eds.), Integration or diversification of physical education and
 sport studies. Proceedings of the First International AIESEP
 Seminar, Wingate Institute, Israel.

 Hellison, D. (1988). Our constructed reality: some contributions of an
 alternative perspective to physical education pedagogy. Quest, 40,
 80-90.

 Hoffman, S. (1983). Clinical diagnosis as a pedagogical skill. In: T. Templin
 St J. Olson (Eds.), Teaching in physical education. Champaing, IL:
 Human Kinetics.
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 Hutsler, S. (1977). The effects of training cooperating teachers in applied
 behavior analysis student teacher behavior in physical education.
 Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University,
 Columbus.

 Imwold, C. &C Hoffman, S. (1983). Visual recognition of a gymnastics skill by
 experienced and inexperienced instructors. Research Quarterly for
 Exercise and Sport, 54,149-155.

 Kirk, D. (1986). Beyond the limits of theoretical discourse in teacher
 education: Towards a critical pedagogy. Teaching and Teacher
 Education, 2 (2), 155-167.

 Kniffen, M. (1986). The effects of individualized video-tape instruction on
 physical education majors' ability to analyze select sport skills.
 Unpublished doctoral dissertation. Ohio State University,
 Columbus.

 Lawson, H. (1994). Economic, political and cultural changes: Their import for
 new models and practice. Keynote address, AIESEP World Congress,
 Berlin, Germany.

 Lincoln, Y. S. &C Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA:
 Sage.

 Locke, L. (1979). Learning from teaching. In: J. Jackson, (Ed.), Theory in
 practice: University of Victoria Physical Education Series.
 Victoria, British Columbia: University of Victoria.

 Locke, L. (1981). Teaching and learning processes in physical activity: The
 central problem of sport pedagogy, (140-154). In: H. Haag (Ed.),
 Sporterziehung und evaluation. Schorndorf: Velag Karl Hofman.

 Locke, L. (1986). The future of research on pedagogy: Balancing on the cutting
 edge. Academy Papers, 20,83-95.

 Locke, L. (1989). Qualitative research as a form of scientific inquiry in sport
 and physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport,
 60 (1), 1-20.

 Locke, L. (1994). Retrieval and review. Journal of Teaching in Physical
 Education, 13(2), 196-200.

 Luke, M. (1989). Research on class management and organization: Review
 with implication for current practice. Quest, 41, 55-67.

 Lund, J. (1990). The effects of accountability on response rates in physical
 education. Physical Education, 8 (2), 87-103.
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 McLeish, J. (1981). Effective teaching in physical education. Unpublished
 paper, Department of Physical Education, University of Victoria,
 British Columbia.

 McLeish, J. (1985). An overall view. In: B. Howe ä J. Jackson, (Eds.), Teaching
 effectiveness research. Victoria, BC: University of Victoria.

 Metzler, M. (1982). Bibliography of academic learning time in physical
 education. Unpublished bibliography, Virginia Polytechnic
 Institute and State University, Blacksburg, VA.

 Metzler, M. (1989). A review of research on time in sport pedagogy. Journal of
 Teaching in Physical Education, 8(2), 87-103.

 Ormond, T. (1988). Analysis of teaching and coaching behavior in invasion
 game activities. Unpublished doctoral dissertation. Ohio State
 University, Columbus.

 Placek, J. (1983). Conceptions of success in teaching: Busy, happy and good?
 Journal of Teaching in Physical Education, 7,121-131.

 Phillips, A. &L Carslisle, C. (1983). A comparison of physical education
 teachers categorized as most and least effective. Journal of Teaching
 in Physical Education, 2(3), 62-76.

 Pieron, M. (1980). From interaction analysis to research oh teaching
 effectiveness: An overview of studies from the University of Liege.
 Unpublished paper, Department of Physical Education, Ohio State
 University, Columbus.

 Pieron, M. (1981). Paper delivered at the American Association for Health,
 Physical Education, Recreation and Dance Convention. Boston.

 Pieron, M. (1982). Analyse de l'enseignement des acativutes physiques.
 Bruxelles: Ministere de l'Education Nationale et de la Culture
 Francaise.

 Pieron, M. 8c Graham, G. (1984). Research of physical education teacher
 effectiveness: The experimental teaching units. International
 Journal of Physical Education, 21,3, 9-14.

 Pieron, M. 8c Pieron, J. (1981). Recherched de criteres d'efficacite de
 l'enseignement d'habiletes motorices. Sport, 24,144-161.

 Quarterman, J. (1977). A descriptive analysis of physical education teaching
 in the elementary school. Unpublished doctoral dissertation, Ohio
 State University, Clumbus.
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 Randall, L. 8c Imwold, C. (1989). The effect of an intervention on academic
 learning time provided by preservice physical education teachers.
 Journal of Teaching in Physical Education, 8(4), 271-279.

 Rolider, A., Siedentop, D. Sc Van Houten, R. (1984). Effects of enthusiasm
 training on the subsequent behavior of physical education teachers.
 Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University,
 Columbus.

 Schempp, P. (1988). Exorcist II: A reply to Siedentop. Journal of Teaching in
 Physical Education, 7, 79-81.

 Shulman, S. (1986). Paradigms and research programs in the study of
 teaching: A contemporary perspective, (3-37). In: M. Wittrock (Ed.),
 Handbook of research on teaching (3rd Ed.) New York: MacMillan.

 Siedentop, D. (1981). The Ohio State supervision research program: Summary
 report. Journal of Teaching in Physical Education, 30-38.

 Siedentop, D. (1986). The modification of teacher behavior. In: M. Pieron 8c
 G. Graham, (Eds.), Sport Pedagogy. Champaign, IL: Human
 Kinetics.

 Siedentop, D. (1987). Dialogue of exorcism? A rejoinder to Schempp. Journal of
 Teaching in Physical Education, 6, 373-376.

 Siedentop, D. (1989). The effective elementary specialist study. Journal of
 Teaching in Physical Education, 8(30). Monograph.

 Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education. (3rd
 Ed.). Mountain View, CA: Mayfield.

 Siedentop, D. 8c Eldar E. (1989). Expertise, experience, and effectiveness.
 Journal of Teaching in Physical Education, 8(3), 254-260.

 Siedentop, D. Ik Houghley, C. (1975). The Ohio State teacher behavior scale.
 Journal of Teaching in Physical Education and Recreation, 46,45.

 Siedentop, D. (1983). Research on teaching in physical education. In: T.
 Templin 8c J. Olson, (Eds.), Teaching in physical education.
 Champaign, IL: Human Kinetics.

 Siedentop, D., Tousignant, M. 8c Parker, M. (1982). Academic Learning Time -
 Physical Education: Coding manual. Columbus: Ohio State
 University.

 Silverman, S. (1985). Relationship of engagement and practice trials to
 students achievement. Journal of Teaching in Physical Education, 5,
 13-21.
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 Soar, R. 8c Soar R. (1979). Emotional climate and management. In: P. Peterson
 8c H. Walberg, (Eds.), Research on teaching: Concepts, findings, and
 implications. Berkeley, CA: McCutchan.

 Sparks, A. (1994). Multiple voices and visions: The postmodern challenge to
 research in physical education and sport. Keynote address. AIESEP
 World Congress, Berlin, Germany.

 Stewart, M. (1980). Teaching behavior of physical education teachers in the
 natural environment. College Student Journal, 14,76-82.

 Tinning, R. (1990). Pedagogy in teacher education: Dominant discourses and
 the process of problem setting. Keynote address, AIESEP World
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