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םייגולוכיספ םינייפאמכ ,םדשכ הולה-יא/הולתו הכיר 

* ההובג המיכ לסרויכ יצקהש לש 

לגאנ ה *ונ ,עגו תימלוש 

ינוי ק ג»קר 

1ויג>1מ 

רתויב בושח םרוג םנמא אוה ינפוג רשוכש ,רורב יתורחת טרופסב סויכ םיקסועה לכל 

.הזכל יאטרופסה תא השועה דיחיה סרוגה וניאש ,יאדו ךא ,תיליע יאטרופס תחלצהל 

יתלב תוישיא תותכתמ םיבר םירקמב תעבונ החלצה־יא בקע םיאטרופס לש סתרישנ 

ןוסת'גו רפוק תעדל .(1971 ,וקטוטו יבליגוא)ינפוג רשוכ רסוחמ אקוד ואלו תומיאתמ 

 (i960), תומוד תויסיפ תותכת ילעב םיאטרופס ןיבמ ימ ,תועבוקה ןח תוישיא תונוכת

אשונב םיעד תומימת ןיא ןיידע ךא ,ולש יביטרופסה קוסיעה םוחתב ץיטצי 

יוביר תמועל .(1978 ,1969 ,ןייק ן 1969 ,רפוק ,1973 ,ןטדרה ,1966 ,וקטוטו יבליגוא) 

וקדבש ,םירקחמה םה םיטעמ ,םיאטרופס לש תוישיא יתיפאב וקסעש ,םירקחמה 

םהל שיש ,הברה תובישחה לע עודיש יפ לע ףא תאזו ,םייביטינגוק םייתסיפת םינתשמ 

j( 1972 ,ץיק)תוירוטומ תויונמוימ לש עוציבהו הדימלה ךילהתב 

ןיקתיו היה ,םייביטימוק-םייתסיפת םינתשמ רקחב וקסעש ,םיטלובה םירקוחה דחא 

הדימל ןיב רשקה תא קודבל עיצה אוה ,(1962 ,'חאו ןיקתיו ,1971 ,1967 ,1959) 

,ןיקתיו) הדשב תולת־יא/תולת לש יביטינגוק־יתסיפת ןונגיס ןיבל ,ירוטומ עוציבו 

לש יתסיפת ןונגסש ,ןעט ,(1962)'חאו ןיקתיו לש םיאצממה לע ססבתהש ,ןייק .(1959 

תא עצבל יאטרופסה שרדנ ובש ,יתצובק טרופס עוציבב ןורתי אוה הדשב תולת 

יתסיפתה ןונגסה תא הרשק (1973)סת'ג .הביבסל תוסחייתהב תיביטרופסה תונמוימה 

.בשקה לש תויביטקלסה תשחרתמ הבש ,תמיוסמה ךרדל הדשב תולת־יא/תולת לש 

תויונמוימ עוציבב רקיעבו ,ללכ ךרדב ,יביטקלס בשקל שיש ,תובישחה תא השיגדה איה 

Perceptual and Motor Skills ,1988 -ב םסרופ הז רמאמ לש םדקומ חסונ• 
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לכאנ nyu,ביבו תימל»*' 

ןונגס ןיבש רשקל ,וסחייתהש ,ל"נה םירקוחה לש םהיתונויער .(")תוחותפ תוירוטומ 

,תוחותפ תוירוטומ תויונמוימ עוציבב יביטקלס בשק ןיבל הדשב תולת לש הסיפתה 

תורפסב תובושת שופיחלו תירקחמ הלאש תאלעהל יוריג ושמישו ,ונתונרקס תא וררוע 

הפיר לש סייביטינגוק-סייתסיפת םינתשמ קודבל התייה הזה רקחמה תרטמ .תיטתולרה 

.לסרודכ ינקחש-תיליע יאטרופס לצא הדשב תולת־יא/תולתו 

םיאטרופס ברקב תובישה ילעב םימרוגב בשקו הישב תולת־יא/תולת 

תקידבל ושענ תיסחי םירקחמ טעמ קר יפ ,רבתסה אשונב תירקחמה תורפסה רוקיסמ 

טרופס יפנעב םיאטרופסה לש עוציבה תמרלו טרופס תויונמוימל רשקב הסיפתה הנתשמ 

.םינוש 

ןיקתיו היה סייביטינגוק־סייתסיפת םינתשמ רקחב וקסעש םיטלובה םירקוחה דחא 

ןונגסה ןיבל ירוטומ עוציבו הדימל ןיב רשקה תא קודבל עיצה אוה .(1977 ,1971 ,1962) 

הדשב יולת יתלב םדאל ,וז השיג יפל .הדשב תולת-יא/תולת לש יביטינגוק־יתסיפתה 

תמרבו ףוגה לש היצאטניירואכ תורושקה ,תורוגס תויונמוימ תשיכרב םיישק תוחפ ויהי 

עוציבב ןורתי היהי הדשב יולת םדאל וליאו ,(1986 ,'חאו ןניווס)ףוג תועדומ לש קוידה 

המגודל ומכ ,הביבסל ותונמוימ תא סחייל עצבמה ןמ תושרודה ,תוחותפ תויונמוימ 

ןיחבה (1957)ןוטלופ םג .(1986 ,דדלא !1975 ,פירטו לראב !1972,ןייק)טרופס יקחשמב 

תוחותפ תויונמוימ עוציבב חילצהל ידכ ,ותעדל .תורוגס תויונמוימל תוחותפ תויונמוימ ןיב 

םינותנל ולש תירוטומה תונמוימה תא םיאתהל ןקחשה לש ורשוכל תובישח שי 

יביטקלס ןפואב ולש בשקה תא דקמל ותלוכיב ,ראשה ןיב ,היולת ותחלצה .םייתביבסה 

םיימאנידה םיבצמב םיילאמיטפוא תונורתפ תאיצמל םייתיח םהש ,םייתביבס םייוריגל 

תא וושה םהבש ,םירקחמב .לסרודכה קחשמב שחרתמה תא םיעיפאמה ,םיינוג-ברה 

!1987 ,לסארו יטנרבא)םיליחתמ לש וז םע םינמוימ םיאטרופס לש בשקה דוקימ תלוכי 

םייתוזח םיזמר סיליחתממ רתוי בוש םילצנמ םינמוימה יכ ,ואצמ (1989 ,'חאו סואבננט 

םהבש ,תומישמב רקיעב ,םתונמוימ עוציבל רושקה ינויח עדימ םיטלוקו ,םימדקומ 

רשפא-יאש ,םינתשמ הביבס יאנתב תעצבתמה ,תונמוימ איה -החוממ תירוטומ תונמוימ • 

ויתובוגת תא םיאתהל עצבמה בייח בחרמב םייופצ יתלבה םייונישה בקע .שארמ םתווהל 

.הביבסב םישחרתמה םייונישל וא/ו הביריה הצובקה ינקחש וא/ו ותצובק ינקחש לש הלאל 

איה -הרוגס תונמוימ ,תאו תמועל .(1985 ,ןאדגוסו אוק) לסל תצרפתמ הפקתה ,המגודל 

הב םיטלושה םייבחרמה םיטנמלאה .יוויחל תנתינה הביציו העובק הביבסב תעצבתמה ,תונמוימ 

.לסל ןישנוע תעילק ,המגודל .עוציבל עוציבמ םינתשמ םניא 
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,תדימ זזולת-יא/תולתו זוכיר 

סקראטס (1987 ,1984 ,לסארו יטנרבא)הריהמ איה (לשמל ,רודכ ומכ)םימצעה תעונת 

.(1984 ,ץקאדו 

לסרודכ ינקחש לש יתסיפתה ןונגסה 

בורל םיקסועה הצובק ינקחשל ןורתי הווהמ הדשב תולת ,(1972) ץיק תשיג יפל 

שחרתמל סחייתהל םינקחשה ןמ דחא לכ ךירצ קחשמה ךילהתב .תוחותפ תויונמוימב 

,רודכה תעונתב םייונישל בל םישל ,המגודל ,שרדנ ןקחשה ־ףרה אלל הנתשמ הביבסב 

תא ןובשחב תחקל ,הביריה הצובקה ינקחשו ותצובק ינקחש לש םמוקימב םייונישל 

יפ לע ףא ,(1972)ץיק לש וינועיט תא םירקבמ (1982)'חאו רדואל .דועו שרגמה תולובג 

םיסחייתמ םה .(1964 ,ןאיתראהו ןמרגוס ן 1974 ,ןמגרפ)יקלח ירקחמ סוסיב ולביקש 

תורמל ,םתעדל .תורוגסו תוחותפ תויונמוימ ןיבל הדשב תולת-יא/תולת ןיבש רשקל 

תורוגס תויונמוימ עוציבבש ,הדבועה :תויועט המכ ןהב שי ולאה תוגשהבש ןויגיהה 

לש תוחותפ תויונמוימ עוציבבו ,דבלב לבגומ דיקפת הביבסה ןמ םיזמרה םיאלממ 

םניא יתצובק קחשמב סיאטרופסש ,ךכ לע העיבצמ הנניא ןיידע ,דבכנ דיקפת-קחשמ 

םילמעתמ תאז םישועשמ ,ףוג תועדומ לע תוחפ םיכמתסמ וא ,םהיתועונתב םיקיידמ 

לכ םינשמ יתצובק קחשמ ךותב םיאטרופסש ,ונעט (1982)'חאו רדואל .םינללוצ וא 

םהש לככ ןכלו ,קחשמה לש תונתשמה תושירדל םאתהב (Positions)םבצמ תא ןמזה 

יכ ,ושיגדה םה .רתוי בוט םיקחשמ םה ,רתוי תקיודמ הרוצב םדיקפת תא םיעצבמ 

דוקפת pלו תיבחרמ תידממ-תלת הביבס איה ,דקפתל שרדנ יאטרופסה הבש ,הביבסה 

תעונת תא תקיודמ הרוצב טופשל ןקחשה לש ותלוכיב דחוימב יולת וז הביבסב ליעי 

שומישה תרזעבו ,דואמ בכרומ בחרמה .בחרמב רודכה תעונת תאו שרגמב םינקחשה 

םייתיחה הלאב רוחבלו וללה םייוריגה תא תסוול ןקחשה לגוסמ יביטקלס בשקב 

.תויעב ןורתפו תוטלחה תלבק יכילהתל 

תורושקה תויעב יכ ,(1968)יטרק קיסה בחרמה תסיפת םוחתמ םירקחמ לע ךמתסהב 

ךותמ םימצע רפסמ וא םצע דדובל תלוכי .א :הלאה םירשכה תא תוכירצמ בחרמל 

הסיפתו טופיש לש תלוכי .ג .בכרומהו ברה עדימה לש הזיטניס רוציל תלוכי .ב .בחרמה 

יכ ,ל''נל סחייתהב ,םירובס (1982)'חאו רדואל .הסיפתב תושימג לש תלוכי.ד .םיריהמ 

הדשה ןמ םייתיח םייוריג תקיודמ הרוצב רוחבל לגוסמ תויהל ךירצ קחשמב ןקחש 

,(הדשב-תולת)הז הדש לש יללכה סופדל רע תויהל תאז םעו (הדשב תולת־יא)יתסיפתה 

רובעל לגוסמ היהי ןמזב ובו יטננאנימוד דהא הסיפת ןונגס לעב היהיש ,ףידע ןכל 
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לבאנ njro ,ביבו תימלוש 

תולת-יא לש ןומטמ רובעל ,רמולכ ,יטננאעמוד וניאש ,רחא הסיפת ןונגסל תוריהמב 

,סת'ג ;1968,ןידמ)וז השיג םע םימיכסמ םירחא םירקוח םג .הדשב תולתל הדשב 

הדשב תולת־יא לש יבישימוק־יתסיפת ןומס התעדלש ,הריהצה (1973)סנו'ג .(1973 

וז השיג .יתצובק טרופסב ןקחשל ןורתי םיווהמ הדשב תולת לש ןמגסל רובעל תלוכיהו 

,דדלא ;1972 ,ןייק ;1957 ,ןוטלופ)ליעל ורכזוהש ,םירקחמ יאצממ םע הריתסב תדמוע 

דחאכ לסרודכ ינקחשו ללכב (רודכ יקחשמב) הצובק יאטרופסש ,םידמלמה ,(1986 

םיקסוע םניאש ,סיאטרופסמ רתוי הדשב םייולת סה ,הז סוחת םיגציימה םיפנעה 

.םיאטרופס אלמ רתויו יתצובק טרופסב 

,דקפתמ אוה הבש ,הביבסה ןיבל לסרודכ קחשמב ןקחשה ןיבש ןילמוגה-יסחי חותינ 

לע הדשב תולת לש יתסיפת ןומס לעב ןקחשל שיש ,תופידעה תא ריבסהל ילוא לוכי 

ןפואב םידקמתמ רודכ יקחשמב הביבסה יעיפאמ ־הדשב תולת-יא לש ןונגס לעב ןקחש 

תושרל דמועה ןמזה ,העונתה תוריהמ ,םיפתתשמה םינקחשה רפסמ ־םיביכרמ 5-ב יללכ 

טופשל שרדנ ןקחשה .שרגמב ןקחשה תדמעו יגולויסיפ סמוע ,תוטלחה תלבקל ןקחשה 

תוריהמל תוסחייתה בגא ,בחרמב (רודכו םינקחש)םיטקייבואה תעונת תא קיודמב 

ןקחשה ןיב יוצמה בחרמב םיזמרה רפסמש לככ .בחרמב םימצעה תעונת לש קחרמלו 

X1950 ,ןוסביג)רתוי השק יתעונתה טופישה השענ ,םצמוצמ ענה םצעהו 

לש ודוקפתל םיבושחה םייביטינגוק-סייתסיפתה םימרוגה דחאכ אצמנש ,ףסונ הנתשמ 

ראות יביטקלס בשק .(1972 ,סנו'ג)יביטקלסה בשקה אוה ,יתצובק טרופסב ןקחש 

הרורב תוטלתשה אוה בשק .בשק והמ עדוי דחא לכ" ־ולאה םילימב ,(1890)סמי'ג ידיב 

תובשחמ הברה ךותמ דחא הבשחמ וק לש תוטלתשה ידי לע ,לכשה לש תיעמשמ-דחו 

,והשממ הגיסנ לע זמרמ הז .בשקה תיצמת םה הרכהה זוכירו דוקימ .תומייק תוירשפא 

ךרדומ בשקה .(106 ימע ;1972 ,סנו'ג לצא טטוצמכ)"רחא והשמב תוליעיב קוסעל ידכ 

דחוימב תיטעימוד איהש ,תכרעמ ,(1984 ,'חאו אריפש)הייארה תכרעמב שומישה ידיב 

יולת ,(1972)סת'ג יפל ,יביטקלסה בשקה ךילהת .(1987 ,ןוסת'גו אריפש)רודכ יקחשמב 

סייתיחו םיישומיש עדימ תורוקמל בשקה תא דקמל תלוכיה .א ־םימרוג השולשב 

םייוצמה פייוריגה תומככ .ב ולוכ הדשה תא סופתלו תושימג תולגל ןמזב ובו ,רתויב 

הדשב היוצמה היצאמרופניאה תומכש לככ ,(1969)ןילרב יפל .יחכונה-הייארה הדשב 

תורחת ןמזב ,עודיכו ,תינויחה היצאמרופניאה תריחבב ישוקה לדג ,ןכ רתוי הבר 

הדש תא לבלבל ידכ םינוש םינוויכל תורתוימ תועונת עצבל םינקחשה םיסנמ 

.תוטלחה תלבקבו הדשב שחרתמה תסיפתב וילע תושקהל ךכבו ביריה לש הייארה 
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.,חדשב תולת־יא/תולתו ,זוכיר 

תולבגמבש ןוויכ-תושרדנה תויונמוימה עוציבל יאטרופסה תושרל דמועה ןמזת־קרפ .ג 

ןמ ילאיצנטופה עדימה לכ תא טולקל לגוסמ אוה ןיא ,יאטרופסה תושרל דמועה ןמזה 

ךורע תויהלו םייטירק תומוקמל ולש בשקה תא דקמל ,יביטקלס תויהל וילע \כל ,חטשה 

ינש םה זוכירו בשק .תוירוטומהו תויביטינגוקה ויתולבגמ תרגסמב יתיח עדימ תטילקל 

ונא םגש יפכ ,םיפדרנ םיגשומ לאכ םהילא םיסחייתמ םיתעלו ,םדירפהל השקש ,םיגשומ 

הבש ,הלטמה עוציב תמר לע הרימש לש ךילהתכ רדגומ זוכירה .הזה רקחמב םישוע 

בגא העובק המרב תקזחומ וא המ ןמזל תרבגומ תויהל הלוכי תמיוסמ תונכומ תמר 

.(1982 ,סיוויד)הלועפה עוציב 

־ יא/תולת לש םייביטינגוק-סייתסיפתה םינייפאמה תא קודבל ונשקיב יחכונה רקחמב 

יאטרופס םאה :הלאה תולאשה תא ונלאש .לסרודכ ינקחש לצא זוכירו הדשב תולת 

ןונגסב םינייפואמ ,תימואלה הגילב רתויב הובגה םוקמל ועיגהש ,לסרודכ ינקחש ,תיליע 

הכומנ המרב לסרודכ ינקחשמ הז הנתשמב םילדבנ םה סאה זהדשב-תולת לש יתסיפת 

הזה רקחמב םיקדבנה לצא אצמנ םאה ז םיאטרופס םניאש יממו ,'ג הגילב םיגרודמה 

ןזוכירו הדשב תולת לש יתסיפתה ןונגסה ןיב רשק 

רקחמה תמיש 

רקחמה הייסולכוא 

:תוצובק שולשל םיקלוחמ ,םינש 34-23 ליגב ,םירבג 63 הללכ רקחמה תייסולכוא 

— " י — — ־ ־ t — r ־ י — םינש 34-23 ליגב ,תימואלה הגילה שארב וגרודש ,לסרודכ ינקחש 21 .א 

םינש 28-23 ליגב ,'ג הגילב וגרודש ,לסרודכ ינקחש 24 .ב 

.םינש 28-23 ליגב ,םיאטרופס םתאש ,םיטנדוטס 18 ג 

רקחמה ךילהה 

:םינחבמ ינשב הקדבנ תוצובקה ןמ תחא לכ 

(יביטינגוק-יתסיפת ןונגס)הדשב תולת-יא/תולת תקידבל ־ geft ןחבמב 1 

.זוכירה תוכיאו המרה תקידבל d2 ןחבמב 2 
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לבאנ זמ'ונ ,ביבר תימלוש 

הדידמה ירישכמ 

תולת־יא/תולת תקידבל (Group Embedded Figures Test) GEFT- ןחבמ 
תרטמ .(1979) רדלא ידיב דבועו (1971)םירחאו ןיקתיו ידיב חתופ הז ןחבמ .הדשב 

לש תיביטינגוקה העבהה לש תיטילאנאה תלוכיהו םיטקפסאה תא קודבל ןחבמה 

קדבנה .הטושפ הרוצ היובח ןהמ תחא לכבו ,תובכרומ תורוצ 18 ללוכ ןחבמה .הסיפתה 

ן.82 םינבל)ףקת ןחבמה .תבכרומה הרוצה ךותמ הטושפה הרוצה תא תולגל שקבתמ 

<82)ןמיהמו (.63 תונבל 

זוכירה תלוכי תא קודבל אב חז ןחבמ .(1962 ,פמאקנקירב)?וכיר תקידבל d2 ןחבמ 

לש תורוש 14-מ בכרומ ןחבמה .ןמז לש ץחלמ רצונה ,קחד לש בצמב קדבנה לש 

16 םימייק .הנוש רדסב םמצע לע םירזוחה םינמיס 47 הליכמ תחא לכשו ,םיתש םינמיס 

םישקבתמ םיקדבנה .םהיביכרמ תעברא לש יתטיש בולישמ םירצונה ,םיתש םינמיס 

רשפאה לככ רהמ התוא קוחמלו (d)םינטק םיווק ינשב הוולמה d תואה תא תוהזל 

.(.47)ףקתו (.91 - .97)ןמיהמ ןחבמה .תואיגש אללו 

ו ק המ ה תואצות 

הגילה ןמ לסרודכ ינקחש ןיב הדשב תולתב לדבה אוצמל וניפיצ התשארה הרעשהב 

םניאש ,םיטנדוטס ןיבל 'ג הגילמ הכומנ המרב לסרודכ ינקחש ןיבל תימואלה 
.םיאטרופס 

1 הלבט 

יתסיפתה ןונגסב םילדבהה הקידבל F ןחבמו ןקה תויטס ,סיצצוממ 

םיקדבנה תוצובק 3 ןיב הדשב תולת־יא/תולת לש 

?ןחבמ  סעאש םיטנדוטס 

(N=18)םיאטרופס 

'ג הגיל 

 (N=28)

תימואל הגיל 

 (N=23)

םיקדבנ/הנתשמה 

ירקחמה 

 4.79 **

 10. 39  10.21  7.19  X  GEET

תולת-יא/תולת 

4.04 הדשב   3.68  3.54  SD

 P<.01~

.הדשב תולת-יא לע דיעמ הובג ןויצ ,הדשב תולת לע דיעמ ךומנ ןויצ ־הרעת 
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".,חדשב תולת-יא/תולתו זוכיר 

רתויב ךימנה עצוממה ןויצה תא ולביק תימואלה הגילה ינקחש יכ ,הארנ הז חולמ 

הגילהמ לסרודכ ינקחשש ,דמלמ הז ןויצ .תורחאה תוצובקה יתש תמועל geft ןחבמב 

תולת לש יביטינגוק-יתסיפת ןונגסב םינייפואמ ,יחכונה רקחמב ופתתשהש ,תימואלה 

(1971 ,ןיקתיו)םירגובמ םירבגל תומרונה םע הז רקחממ תואצותה תאוושה .הדשב 

הייסולכואה ןמ הדשב םייולת רתוי ואצמנ הז רקחמב םיקדבנה לכש ,הדיעמ 

!תימואלה הגילב x=7.19 תמועל (sd=4.1) x=12.0 !איהש םירבגה לש תיביטאמרונה 

 10.21=x 10.39 !'ג הגילב=x םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטס ברקב.

יתלב רתוי ויהי 'ג הגילמ לסרודכ ינקחשש ,אוצמל וניפיצ היינשה רקחמה תרעשהב 

םיעיפומה םיאצממה םידיעמש יפכ .םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטסמ הדשב םייולת 

(Tukey-HSD תטישב)םיטסארטתקה .וז הרעשה התחדנ ,ושענש םיטסארטתקהו 1 חולב 

םיקהבומ םילדבה לע םיארמ ,דרפנב תוצובק יתש לכ ןיב םילדבהה תקידבל ושענש 

ינקחש ןיב .ב .'ג הגיל ינקחש ןיבל תימואלה הגילה ינקחש ןיב .א :(P<.05) תיטסיטאטס 

קהבומ לדבה אצמנ אל .ג .םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטס ןיבל תימואלה הגילה 

.םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטסל 'ג הגיל ינקחש ןיב תיטסיטאטס 

תוצובק יתש לש זוכירה תוכיאבו המרב ןוימד .א !אוצמל וניפיצ תישילשה הרעשהב 

לסרודכה ינקחש תוצובק יתשב רתוי םיהובג זוכיר תוכיאו המר .ב .לסרודכה ינקחש 

.וז הרעשהל םיסחייתמ 2 הלבטב םיעיפומה םיאצממה .םיאטרופס םניאש ימ תמועל 

2 הלבט 

ןיב וופירב םילדבהה הקידבל הומש הוהימ ןקת תויטס ,םימוממ 

םיאטוופט םגיאש ,םיסגדוסטו 'ג הגילמו תימואלה הגילהמ לסרודפ ינקהש 

 F!nm םניאש םיטנדוטס  'ג הגיל  תימואל הגיל  םיקדבנ/הנתשמה 
(N=18)םיאטרופס   (N=28)  (N=23) ירקחמה 

 .44  494.11  475.82  476.78  X זוכירה תמר 

אל   (GZ-F)
קהבומ   81.97  73.54  51.33  SD

 3.78*
 8.30  5.94  4.20  X זוכירה תוכיא 

 6.26  5.1  3.0  SD  (F<H>)

 P<.05 •

,קחטש תויתואה לכ ךסב יוטיב ידיל אבה קפסהב ןויצה והז ,(GZ-F)זוכירה תמר ןהוג"ת 
.קחמש תויוגשה תויתואה סועמ 

.קדבנה השעש ,תואיגשה רועיש :(F9fc)זוכירה תוכיא 
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לגאנ חעונ ,ביבו מימלוש 

זוכירה תמרב םילדבנ םעא תימואלה הגילה ןמ לסרודכה ינקחש מ ,םידמל ונא הז חולמ 

תיטסיטאסס קהבומ לדבה םהיניב אצמנ ,תאו תמועל ,תוצובקה ראשמ םהלש 

,תימואלה הגילה ינקחש ידיב השענ רתויב ןטקה תואיגשה רועיש .זוכירה תוכיאב 

תונושה חותינל ףסונ .םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטסה ףוסבלו 'ג הגיל ינקחש םהירחא 

תוצובק יתש לכ ןיב םילדבהה תקידבל (Tukey-HSD תטישב) םיטסארטנוק ושענ 

ינקחש ןיב .א !(P<.05)תיטסיטאטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ הלא םיחותינב .דרפנב 

,םיטנדוטס ןיבל 'ג הגיל ינקחש ןיב .ב .םיאטרופס םעאש ,םיטנדוטסהו תימואלה הגילה 

ןמ לסרודכה ינקחש ןיב תיטסיטאטס קהבומ לדבה אצמנ אל .ג .םיאטרופס םניאש 

רקחמה תרעשה תא ששאל רשפאמ הז אצממ .'ג הגיל ינקחש ןיבל תימואלה הגילה 

־תישילשה 

לסרודכה ינקחש ןיב זוכירה תוכיאב תיטסיטאטס קהבומ לדבה ,ןכא אצמנ אל 1 

.'ג הגיל ינקחש ןיבל תימואלה הגילהמ 

םניאש ,םיטנדוטסה תצובק לש וזמ הבוט התייה תוצובקה יתשב זוכירה תוכיא 1 

הלא תוצובק יתש ןיב קהבומה לדבהה רסוח יכ ,שיגדהל שי תאז םע .םיאטרופס 

תויהל היושע וז .םהיניב תוהז שיש ,חכוה יכ ,ותועמשמ ןיא - זוכירה תוכיאב 

.היסולכואה לדוג לש היצקנופ 

רשקה תא דרפנב תוצובקה ןמ תחא לכב קודבל ונשקיב תיעיברה רקחמה תרעשהב 

המרה לש םינתשמהו הדשב תולת־יא/תולת לש הנתשמה ־ורקחנש םינתשמה ןיבש 

םלוכש ןוויכ ,וללה םינתשמה ןיב םייתועמשמ םירשק אוצמל ועפיצ .זוכירה תוכיאו 

.םייביטינגוק-סייתסיפת םינתשמ 
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..,וודי« תולת-יא/תולזזו זמיר 

3 הלגס 

זוגיוזו »ימיאו המות ןמל חדשב-תולת יא/תולת ןיב םימאתמה 

תוקדבנה תוצובקה לבב 

םניאש םיטנדוטס  'ג הגיל  תימואל הגיל  תוצובקה/הנתשמה 

(N=18) םיאטרופס   (N=28)  (N=23) תוקדבנה/סאתמה 

הדשב תולת-יא/תולת 

 .44  .15  -.32  gefd) תמר ןיבל

(GZ-F)זוכירה 

הדשב תולת-יא/תולת 

 -.11  .23  -.08  (geft) תוכיא ויבל

^)זוכירה 

(GZ-F)זוכירה תמר 

מ  מ   -.10 זוכירה תוכיא ןיבל 

 (F *)

הלא םיאצממ .תיטסיטאטס םיקהבומ םניא 3 הלבטב םיעיפומה ,םימאתמה לכ 

המרה לש םינתשמה ןיבל הדשב תולת-יא/תולת ינתשמ ןיב רשק רסוח לע םידיעמ 

.זוכירה תוכיאו 

ידכ (Discriminant Analysis, by Mahaionobis)העחבמ היצקנופ לש חותינ םג השענ 

,אצמנ .תוצובקה ןיב רתויב בוטה ןיחבמה אוהש ,הנתשמה תא רתאל תוסנל 

תיסחי הלודג המורת ומרת (F9fc)זוכירה תוכיאו (geft) הדשב תולת לש םינתשמהש 

המורת קר םרתש ,(GZ־f) זוכירה תמר לש הנתשמה תמועל ,תוצובקה ןיב הנחבהל 

.תיסחי הנטק 

 +1.0  0.0 ו -"י ו 
 .611  .103 .507

 1 .  1
'ג הגיל םיטנדוטס 

םניאש 

םיאטרופס 

ןקת תזיססב תוצובקה v!7v ץג קחרמה :1 דהא 
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לכאנ nro ,ביבו תימלי» 

ןמ לסרודכה ינקחש תצובק ןיב רקיעב םיניחבמ וקדבנש םינתשמהש ,דמלמ חז םישרת 

לש גוויסה תוליעי .םיאטרופס סעאש ,םיטנדוטסה תצובק ןיבל תימואלה הגילה 

גווסל תיסחי הניחבמה היצקתפה לש יוזיחה זוחאב יוטיבל האב הניחבמה היצקתפה 

.33.390 לש אוה ןוכנ יארקא גוויסל יוכיסה חז רקחמב .תיארקא הקולח לע ססובמה 

תשולש לש יארקאה גוויסה תקידבל תואצותה תוגצומ ןלהל עיפומה 4 הלבטב 

.תוצובקה 

4 הלגס 

ןוימש ה תוצובקל םיקדבמו גווישב הגיהבמה חיצקמפה לש יוביגה זוהא 

היוזחה הצובקה 
םיטנדוטס  'ג הגיל  תימואל הגיל  תילאוטקאה הצובקה 

 5.3  13.6  63.2 תימואל הגיל 

 29.2  25.0  45.8 'ג הגיל 

 50.0  27.8  22.2 םיטנדוטס 

תצובקמ 50'7<־ ןוכנ גווסל החילצה העחבמה היצקנופהש ,םידיעמ ולאה םיאצממה 

םיזוחאל לעמ םה הלא םיזוחא .תימואלה הגילה תצובקמ 63.29ן>-ו םיטנדוטסה 

.וללה תוצובקה יתשל רשאב היצקתפה תוליעי לע םיעיבצמ םהו (33*)םייופצה 

ןויד 

יתסיפת ןונגסב םינייפואמ תימואלה הגילה ןמ לסרודכ ינקחשש ,אצמנ הזה רקחמב 

תמועלו 'ג הגילמ לסרודכ ינקחש תמועל הובג זוכיר תמרבו הדשב תולת לש יביטינגוק 

תוצובקה יתשמ הדשב םייולת יתלב רתוי ואצמנש ,םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטס 

ןומסג תוארל םירשפאמ ,הז אשונב םיקסועה ,םירחא םירקחמו הזה רקחמה .תורחאה 

,רודגה קחשמ יפגעג םיאטרופסל ןורתי תדשג תולת לש יביסינגוק-יתסיגתח 

קחשמ לש םינייפאמה חותינמ תעבונ וז הנקסמ .תוחותפ תויונמוימ לע םיססובמה 

.תיתרבח תוכייתשה תצובקכ תרחבנה יעיפאמ חותינמו לסרודכה 

דוקפתל תיתיחו תיחרכה איה הביבסה "תאירק"ש ,ךכ לע םיעיבצמ קחשמה ינייפאמ 

םיזמרל דימתמ ןפואב סחייתהל ןקחשה שרדנ ובש ,קחשמה ךלהמב ליעיו בוט 

,שרגמה תולובג ומכ) םייטאטס סה םקלחבש םייתרבחהו םייסיפה םייתביבסה 
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.,ןווימ תולת־יא/תולנוו זוכיר 

ידכ ךות .ףרח אלל םינתשמו םיימאניד םקלחבו (המודכו לסח םוקימ ,ובש םינומיסה 

םינקחשה תועונתל םאתהב שדחמ ךרעיהלו בצמה תא חתנל ןקחשה ןמ שרדנ קחשמה 

סלעתהלו םייתיח םייתביבס םייוריג תטילקל ולש בשקה תא דקמלו ןווכל ,רודכהו 

וירבחו ןיקתיו לש םיאצממ לע ךמתסהב ,ךכל םירבסהה דחא .םיינויח םניאש ,הלאכמ 

ינקחש ןייפאמה יביטינגוק־יתסיפתח ןונגסהש ,תורשפאה אוה ,(1952 ,1950 ,1949) 

שומיש תמועל ,םייטינפ-סיינפוג םיזמר לש היחדהב רושק תימואלה הגילה ןמ לסרודכ 

לע ןעשיהל םישרדנה ,לס-רודכ ינקחשש דואמ מתיי .ץוחבמ םיאבה םיזמרב רבגומ 

םיטאטסניקה םיזמרה תא קיחדהל ודמל ,הביבסה ןמ םיאבה םינווגמו םיבר םייוריג 

.הדשה ןמ םיאבה ,םייתוזח םיזמרב רקיעב דקמתהלו םפוג ךותמ םיאבה םירלוביטסווהו 

יתרבח ףוג הווהמ תימואלה תרחבנה .תיתיבה תוכייתשה תצובקב תוהבגה ינייפאמ 

העיפשמ וז הדבועש ,ןכתיי .הדמתהבו תויבקעב ,תורידתב םינש ךשמב שגפנה ,יעוצקמ 

הרטמ תגשה תארקל הלועפ ףותישו תידדה תולת ,םיישיא־ויב ןילמוג יסחי תוחתפתה לע 

ןיקתיו יפל םיטונה ,הדשב םייולת םישנאל םינייפוא הלאכ םייתרבח םיסחי .תפתושמ 

םיסחייתמ םה םא ,רקיעבו ,םייתרבח םיזמרל רתויב םיבושק תויהל (1962)ףנאדוגו 

םינומיא לש תובר םינשש ^תיי p לע ףסונ .םהלש תיתרבחה תוכייתשהה תרגסמל 

ןוויכ לע ועיפשה יתוכמס ינוגרא הנבמ תלעב תיתרבח תיעוצקמ תרגסמב תרחבנב 

.הדשב תולת לש ףצרה הצק רבעל ,לסרודכה ינקחש לש יתסיפתה ןונגסה לש תוחתפתהה 

לע וחווידש ,(1970)םירחאו רימא (1968) קודצ לש םירקחמ לע ונססבתה הז רבסהב 

ןונגס תוחתפתה ןיבל ,םהיPי לודיגב םירוהה לש תיתוכמס תוגהנתה יסופד ןיב רשק 

.הלא תוחפשמב םידליה לצא הדשב תולת לש יביטינגוק-יתסיפת 

תקסועה ,הצובק לאכ התייה 'ג הגילמ לסרודכה ינקחש לא תוסחייתהה הזח רקחמב 

םעאש ,םיטנדוטסמ רתוי הדשב םייולת ויהיש ,הרעשהה התלע pלו ,תיביטרופס תוליעפב 

ןיבל 'ג הגילמ לסרודכ ינקחש ןיב לדבה אצמנ אל ליעל רמאנש יפכ .םיאטרופס 

הנוש הניא 'ג הגיל ינקחש לש תינפוגה תוליעפהש ,הארנ .םיאטרופס םניאש ,םיטנדוטסה 

הז אצממ .טרופס תדוגאב םירבח םניאש ,םיטנדוטס לש תינפוגה םתוליעפמ תיתוהמ 

ומדקתה אל וללה םיאטרופסהש ,ךכל תוביסה תחאש ןכתייש ,הרבסה תא ררועמ 

ןונגסה אוה םהמ דחאהש ,םייגולוכיספה םהינייפאמב ראשה ןיב הרושק הגילה םלוסב 

.םהלש יביטינגוק־יתסיפתה 

הלעמ ,הזה רקחמב ופתתשהש ,לסרודכה ינקחש לכ לצא אצמנש ,זוכירה תוכיאב ןוימדה 

,לסרודכ ןקחש לש םיגולוכיספה וינייפאממ דחא אוה זוכיר תלוכיש ,תורשפאה תא 
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לכאנ חעוג ,ביבר תימלויע 

קיידל ידכ ,ןבש .(1987 ,לסארו יטנרבא) תיעוצקמה ותמרל רשק אלל ,קיתוו ןמוימ 

ולש בשקה תא דקמל לגוסמ תויהל ןקחשה בייח ,לסל העילקגו תוריסמב 

בשקה השעמל והז .םיינויח יתלב םייוריגמ םלעתהלו םיינויח םייתוזח םייוריגל 

יאנת אוה ,(1973)סנו'ג יפלש ,(1987 ,ןוסת'גו אריפש !1962 ,גתלו רנדרג)יביטקלסה 

.תוחותפ תוירוטומ תויונמוימ עוציבב החלצהל דואמ בושח 

ךומנ-ינוניב דע דומנ רשק לע םידמלמ זוכיר ןיבל הדשב תולת-יא/תולת ןיב םימאתמה 

ןמ דחא לכש ,תירשפאה הנקסמה תא םיררועמ ולא םיאצממ .וללה םינתשמה ןיב 

תובישח ילעב םה דחי םהינשו ,רחא יביסימוק־יתסיפת דוקפת דדומ וללה םידדמה 

הדימב םיווהמ וללה םינתשמה ינשש pתיי .טרפב רמכ יקחשמבו ללכב ירוטומ עוציבב 

ן 1968 ,ןידור)תיריפמא הששוא אל ןיידעש ,הנעטל תויפילהה תובושתה תחא תא הבר 

םישרדנה ,לסרודכ ינקחשל ןורתי אוה הדשב תולת-יא לש יתסיפת ןונגס יכ ,(1973 ,סנו'ג 

.וב םייפיצפס םיטרפ סגו ולוב הדשה תא תחא התעבו תעב סופתל 

תוצלמהו םוביש 

תולת לש יביסינגוק־יתסיפתה ןונגסהש ,תורשפא לע םיזמרמ הזה רקחמה יאצממ 

יגולוכיספ ןייפאמכ םייק היה זוכירה וליאו ,םיתמיאה דלהמב ,דדחתה וא שכרנ הדשב 

.תרחבנל הסינכה ינפל יתוישיא 

יאצממל קוזיח ונתיש ,םיפסונ םיאצממ ולבקתי דיתעב םאש ,הרבסה הלוע הז רקחממ 

,םירקחמ ושענ הכ דע .זוכירהו הסיפתה ןומיאל םיכרד אוצמל היהי יאדכ ,הזה רקחמה 

לע העפשההש ,ןכתיי ,(1972 ,סנו'ג) הסיפתה לע ישוח ךסח לש העפשהה תא וקדבש 

ןסח תועצמאב עיפשהל ןתינש ,הדימ התואב :םינוויכה ינשב תלעופ הסיפתה 

 (Deprivation), רמולכ ,רבגומ ישוח ןומיא תועצמאב הסיפתה לע עיפשהל היהי רשפא,

(המושתב) םייוריג לש עפש ול קפסל ,תישוח המושתב דסח םדאל סורגל םוקמב 

דוקימ תלוכי תא רפשל ךכ ידי לעו ולש תונמוימה לש תויפיצפסה תושירדה תא ומלהיש 

.ורובע תיתיחו הבושח היצאמרופניא יפלכ בשקה 

תומודה ,תורחא תויסולכוא םע בושו בוש קדביהל תוכירצ ולא תורעשהו תולאשש ,ןבומ 

םתוא תא םיקדובה ,םירחא הדידמ ירישכמ םע וא/ו הזה רקחמב וקדבנש ולאל 

ןחבמב הדשב תולת-יא/תולת תקידבל geft-h ןחבמ תפלחה :המגודל ומכ ,םינתשמה 

בשקה ןחבמב זוכיר תקידבל 02־ח ןחבמ תפלחהו (PRFT)ןיקתיו לש תרגסמהו טומה 

<1976)רפדיינ לש 
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.,חדומ תולת־יא/תולתו ?וכיו 

!ומוקמ !ומישו 

.118-144,3 ,דיגא ,"םיאטרופס לצא תולת־יאו הדשב תולת" .(1988)'א ,דדלא 

םתקיזו הסיפתה תונחבומב םייתוברת ןיב םילדבה" .(1970)'א ,לאירפ 'ש ,ןרש 'י ,רימא 

.288-282:3 ,»"י תומגמ ,"דיקפתב החלצהל 

.58-51 :ז"ס תומגמ ,"ברעמה ימו חרזמה ימ לצא הדשב תולת" .(1968)'ב ,קידצ 

 Abemethy B, A Russell, D.G.(1984). "Advance cue utilisation by skilled cricket
 batsmen". Australian Journal of Science and Medicine in
 Sport, 16:2-10.

 .Abemethy B, A Russell, D.G.(1987). "Expert-novice differences in an applied
 selective attention task". Journal of Sport Psychology and
 Exercise, 9, 326-345.

 Barrel, G. V, A Trippe, H.R. (1975). "Field dependence and physical ability".
 Perceptual and Motor Skills, 412: 216-218.

 Berlyne, D.E (1969) "The development of the concept attention in psychology".
 C.R. Evans A T,R, Mulhalland (Eds.). Attention in
 neuropsychology, London: Butterworth.

 Brickenkamp, R, (1962). Test d-2, Aufmerksamkeits-Belastungs Test, 4.
 Auflage. Goettingen: Hogrefe.

 Cofer, C A Johnson, W. (1960). "Personality dynamics in relation to
 exercise and sport". In: Johnson, W. (Ed.). Science and Medicine
 of Exercise and Sport, New Yak: Harpet

 Cooper, L, (1969). "Athletics activity and personality: Areview of literature".
 Research Bulletin, 39: 347-367.

 Crathy, BJ. (1968). Psychology and Physical Activity. Englewood
 Cliffs: NJ.: Prentice Hall.

 Davies, DJR, (1982). "Attention arousal and effort". In": A.Gale and J.
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לכאנ זועונ ,ביבר תימלוש 

 Edwards (Eds.)■ Physiological correlates of human
 performance. London: Academic Press.

 Eldar, D. (1979). A comparison of the effects of the English
 movement approach and traditional Swedish approach to
 school gymnastics on certain psychological, physical,
 physiological and perceptual motor measures. Doctoral
 Dissertation. University of Birmingham.

 Gardner, R. W, <fc Long, R. I. (1962) "Cognitive controls of attention and
 inhibition: a study of individual consistencies". British Journal of
 Psychology, 53: 381-382.

 Gibson, J. J. (1950). Perception of the visual world. Boston: Houghton
 8l Mufflin.

 Hardman, K. (1973). "Adual approach to the study of personality and
 performance in sport". In E.T.A.Whiting (Ed.). Personality and
 performance in education and sport, London: Henry
 Kempton.

 James, W. (1890) Principles of Psychology. (Vol.1), London: Macmillan.

 Jones, M.G. (1972). "Perceptual studies: Perceptual characteristics and athletic
 performance". In: H.T.A. Whiting (Ed.). Sport psychology.
 London: H. Kimpton.

 Jones, M.G. (1973). "Personality and perceptual characteristics". In: H.T.A.
 Whiting et al. Personality and performance in physical
 education and sport. London: H. Kimpton, 11-42.

 Kane, J.E. (1969). "Personality arousal and performance". International
 Journal of Sport Psychology, 2: 12-20.

 Kane, J.E. (1972). "Personality, body concept and performance". In: J.E. Kane
 (Ed.). Psychological aspects of physical education and
 sport London: Western Printing Services.
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...,חדומ תולת-יא/תולתו זוכיר 

 Kane, J.E. (1978). "Personality research: the current controversy and implication
 for sport studies". In: W. Stroub (Ed.). Sport psychology: A
 movement analysis of athlete behavior publication.

 Keogh, J. 8c Sugden, D (1985). Movement skill development. New
 York: Macmillan.

 Loader, E.C. Edwards, S.W. A Henscen, K.P. (1982). "Field dependent
 characteristic of male and female basketball players". Perceptual
 and Motor Skills, 55: 883-890.

 Nideffer.R. (1976). "Test of attentional and interpersonal style". Journal of
 Personality and Social Psychology, 36: 394-404.

 Ogilvie, B. 8c Tutko,T. (1966). Problem Athletes and How To Handle
 Them, London: Pelham.

 Ogilvie, B.& Tutko,T. (1971). Sport: "If you want to build character, try
 something else". Psychology Today, 5: 61-63

 Pargman, D., Schreiber, L.E 8l Stein, (1974). "Field dependence of selected
 athletic sub-groups". Medicine and Science in Sports,
 6: 283-286.

 Poulton, E.C. (1957). "On prediction in skilled movements" Psychological
 Bulletin, 54: 467-478.

 Rudin, S.A. (1968). "Figure-ground differentiation under different perceptual set".
 Perceptual 81 Motor Skills, 27: 71-77.

 Shapiro, K.L., Egerman, B., Sl Klein, R.M. (1984). "Effects of arousal on
 human visual dominance". Perception and Psychophysics,
 35: 547-552.

 Shapiro, K.L., 8c Johnson, R.L. (1978). "Effects of arousal on attention to
 central and peripheral visual stimuli. Acta Psychologica, 66:
 157-172.

 Starkes, J.L., 8l Deakin, J.M. (1984). "Perception in sport: A cognitive
 approach to skilled performance". In: W.F. Straub 8c J.M. Williams
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לבאנ זועט ,ביבר תיטלו» 

 (Eds.)■Cognitive Sport Psychology. New York: Sport Science
 Associates.

 Sugerman, A.A. Sl Haronian, T. (1964). "Body type and sophistication of body
 concept". Journal of Personality. 32: 381-394.

 Swinnen, S., Vandenberghe, J., <fe Van Assche, E. (1986). "Role of cognitive
 style constructs field dependence-independence and reflection
 impulsivity in skill acquisition. Journal of Sport
 Psychology, 8: 51-69.

 Tennenbaum, G., Yuval, R., Albas, G., Bareli, M., Yazdi, O., Low, M., 8c
 Raviv, S. (1989). Cognitive Proccess in Sports, Wingate
 Institute, Unpublished Research.

 Witkin, H. A. (1949). "Perception of body position and of the position of the
 visual field". Psychological Monographs, 63 (7).

 Witkin, H. A. (1950). "Perception of upright when the direction of the force
 acting on the body is changed". Journal of Experimental
 Psychology, 40: 93-106.

 Witkin, H. A. (1952). "Further studies of perception of the upright when the
 direction of the force acting on the body is changed". Journal of
 Experimental Psychology, 43: 9-20.

 Witkin, H. A. (1959). "The perception of the upright". Scientific American,
 200: 50-56.

 Witkin, H. A. Dyk, R.B., Paterson, H.F., Goodenough, D.R. 8c Kaip, S.A.
 (1962). Psychological Differentiation, New York: Wiley.

 Witkin, H. A. (1967). "A cognitive style approach to cross-cultural research".
 International Journal of Psychology, 2: 233-250.

 Witkin, H. A., Lewis, H.B. <fe Weil, E. (1968). "Affective reactions and patient
 therapist interactions among more differentiated and less differentiated
 patients early in therapy". The Journal of Nervous and
 Mental Disease, 146: 193-208.
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.,חדשב תולת-יא/תולתו זוכיר 

 Witkin, H. A., Oltman, P., Raskin, E. <fc Karp, S. (1971). A Manual for the
 Embedded Figures Tests: Palo Alto, California, Psychologists
 Press.

 Witkin, H. A., Lewis, H.B., Hertzman, M., Machover, K., Meissner, P.B. &
 >\kpner, S. (1977). Personality Through Perception. An
 Experimental and Clinical Study. Conn.: Greenwood Press.
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