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קותישב וקלש םידלי לש תוכנהו דוקפתה תכרעה 
םהכ תמקשמה תוברעתהה יכרדו ןיחומ 

רימרו ירדא 

רקחמב שומישל םיירשפא םילדומ 

,(cp ,ןלהל)ןיחומ קותישמ םילבוסה םידליב השענש ,ףיקמ רקחמ גצומ הז רמאמב 

וניה רקחמה .16 דע 4 םיאליגב םהלש תיתרבחהו תירוטומה תוחתפתהה תא ןחובה 

העפשהה תדימב דקמתמהו ,דנלוה ,םדרטסמא תטיסרבינואב ךרענש ,ךרוא רקחמ 

םידלי לש תיתרבחה היצקארטניאה תרבגה לע תוירוטומ תויונמוימ תדימל לש 

םוימויה ייחב הלא םידלי לש תויתרבח תויוגהנתה רפשל ןתינ דציכ ,הלאשבו ,םיכנ 

.םהלש 

לש וא החלצה לש ןיחבת עובקל ךרוצ שי ,תימוקיש תינכת לש התוליעי תכרעהל 

םוקישב ימינפ ןיחבתכ בשחיהל הלוכי תירוטומה הטילשה לש תוחתפתהה .ןולשיכ 

,ןסכד)ינוציח ןיחבתכ בשחיהל הלוכי תיתרבח תונמוימ תוחתפתהש דועב ,דליה 

םתדובעב םישיגדמ ינפוגה ךוניחה ישנאו קוסיעב םיאפרמ ,םיטסיפארטויזיפ .(1985 

הטילשה תא ןהו תירוטומ הרקבבו הביציב ךרוצה תא ןה ,ירק ,ימינפה ןיחבתה תא 

ןיחבתה ןמ תרזגנ עוצקמה ישנא לש םתוליעפ תילכת ,םלוא .תוירוטומ תויונמוימב 

שמתשהל לכוי דליהש םיווקמ סה ירהש ,תיתוחתפתהה הסיפתהמ תעבונו ינוציחה 

םע קחשל לכויש ידכ ,ותביבס תא שוגפלו עונל עדיש ידכ תודמלנה תויונמוימב 

עדיש ידכ ,ןבומכו ,םוימויה ייחב תוירוטומה תושירדה םע דדומתהלו םירחא םידלי 

.םירחא םע תרושקת םייקל 

.9-10.5.91 ,טייגניו ,הללכמה .םוקיש יכילהתלו תינפוג תוליעפל ןושארה יצראה סוניכב גצוה 
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:םיקרפ העבראב הז רמאמב גצוי רקחמה 

וחותיפל הביסהו icidh^ לדומ לש רצק רואית ,ןושארה * 

תורישכ תססובמה הסיפתה לש רצק רואית ,ינשה ★ 

ךרואה רקחמ לש תינכדעו הרצק הריקס ,ישילשה * 

תוגהנתהה תא דדומה רישכמ ,דחאה :הדידמ ירישכמ ינש לע חוויד ,יעיברהו ★ 

ןפוא תא דדומ ,רחאהו ,ןיחומ קותישמ םילבוסה ,םידלי לצא תירוטומה 

.םיטסיפארטויזפ לשו ינפוג ךוניחל םירומ לש תוברעתהה 

ןוימו גוויס ,דחאה .םילדומ ינשב רזעיהל ןתינ ,הז רמאמב רקסנה רקחמה יכרוצל 

ןוגרא לש ימואלניב ןיחבתל םאתהב ,תויולבגומ לשו תויוכנ לש ,םייוקיל לש 

,(1C1DH ,ןלהל) הז לדומב .(World Health Organization ,1980)ימלועה תואירבה 

טיוו ידי-לע עצוה ,תורישכה לש הסיפתה ,ינשה לדומה .תיצוחבאה המרה תגצומ 

תויופצה תועפשהל יטרואית רבסה שי הז לדומב .(1978)רטראה ידיב חתופו 1959-ב 

.תילופיטה תוברעתהה לש 

(1C1DH)ימואלניבה גוויסה 

גצוהו ימלועה תואירבה ןוגרא תשקב יפל (Wood)דוו ידי לע חתופ ימואלניבה גוויסה 

תולחמ ,תוינורכ תולחמ לש תואצותה תוגצומ גוויסב .(1980 ,דוו) 1980 תנשב 

גוויסה .הלוחה ייחב םינוש םיטקפסא לע העפשה ןהל שי רשא ,תולחמ וא תוכשוממ 

גוויסה .הלחמ לכ לש תויפוסה תואצותה ןוימל תורגסמ קפסל הסנמ ימואלניבה 

.1 רויאב גצומ 

הלחמ 
 1•

:האצות 

יוקיל 

תמנ 

תולבגומ 

:1 רויא 

1c1DH-n לדומ יפל הלחמ תואצות לש גוויס 
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םהב תמקשמה תוברעתהה יכרדו םידלי לש תוכנ 

.תומר שולשל תוניוממה תויפוסה תואצותה תוגצומ רויאב 

,יסיסב חנומ וניה יאופרה לופיטה תרגסמב יוקיל .(impairment) יוקילה ★ 

לש תוכרעמ ללוכ) ףוגה לש ילמרונה דוקפתבו הנבמב םגפ לכל סחייתמה 

.(ילטנמ דוקפת 

ןהו תידוקפתה תלוכיב ןה התחפה וא תלוכי רסוחל הנווכה.(Disability)תוכנה ★ 

.יוקילהמ האצותכ תוליעפב 

.תוכנחמו יוקילהמ עבונה ןורסיחה .(Handicap)תולבגומה ★ 

םיגשומה תנבהב עייסי (סיטיליימ וילופ) םידליה קותיש תלחמ לש תואצותה ןוימ 
:וללה 

םיילגר ירירש לש בוציע ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש שוביש :יוקילה ★ 

.םיילגרב תולבגומ התאצותש ,ימוטנאה הנבמב הערפה ,רמולכ .םימוגפ 

תלוכיב תוחיפ לח ,רמולכ .תכלל וא דומעל לגוסמ וניא םדאה :תוכנה ★ 

.תוליעפה 

תיתרבח םינוא רסוח לש השגרה ,יגולוכיספ ביכרמב העיגפ :תולבגומה ★ 

.(םירחאב תולת)ילכלכ ביכרמב וא (המגיטס) 

לש הרקמב םג אלא ,תינפוג תולבגומ לש הרקמב קר אל ישומיש ימואלניבה גוויסה 
:המגודל .תישפנ תולבגומ 

.(סיטיגנינמ)חומה םורק תקלדל ליבומה ילאריו םוהיז :יוקיל ★ 
.תיתולגתסה תוגהנתהל תלוכיה םוצמצ :תוכנ ★ 

.תילכלכו תיתרבח תולת :תולבגומ ★ 

ןיבל ,יוקיל ידי לע גצוימה ,יאופר-ויב בצמ ןיב תרשקמ תוכנה יכ ,אופא ררבתמ 

הדיריל וא דספהל תסחייתמ ,ןכ םא ,תוכנה .היולגה תיתרבחה העיגפה ,תולבגומה 

.יוקילהמ האצותכ תוליעפה םוצמצלו דוקפתב 

תאז ,םיילאוטפצנוק םיציח םה ,(ליעל 1 רויא) לדומב םיציחה יכ ,ןייצל בושח 

ימואלניבה גוויסה .תיריפמא הרוצב החכוה אל יהשלכ הלחמ לש האצותהש ,תרמוא 

תועפות יגול חרואב ריבסמ לדומה .יטסירויה לדומו תיפוסוליפ הבישח ךרד אוה 

לבוסה הלוח לצא תויעב תכרעהל רתויב ישומיש לדומ והז ,רמולכ .הלחמ לש תונוש 

תינכת ןונכתל סיסב לדומה רצוי ןכ ומכ .הנואת ירחא הלוח לצא וא ,הלחממ 

.רורבו דיחא חונימ רצוי ימואלניבה גוויסה :לכמ בושחהו ,תימוקיש 
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תורישכ לע תססובמה הסיפתה 

,who) תימלועה תואירבה ןוגרא לש ימואלניבה גוויסה יכ ,םירקוחה ןיב המכסה שי 

תינפוג תוכנ ילעב לצא תינפוגה תלוכיהו ,תוליעפה תכרעהל בושח ךירדמ וניה ,(1980 

תינפוגה תלוכיה יאש ,ךכל המכסה שי ןכ .תימוקישה תוברעתהה ינוויכ לע עיבצמו 

לעה תרטמ וניה תושדח תויוגהנתה לש דומילה ,ךכיפל .וז תוברעתה דקומב תאצמנ 

תמייתסמ השדח תוגהנתהב הטילשהש ,חינהל שי .(1985 ,ןסכיד) ,םוקישה לש 
תלוכי לעו תוליעפה תלוכי לע תיבויח העפשה הבוחב תנמוטו תורישכ לש השגרהב 

הז גשומ .וז הבשחמ ךרדב חתפמה תלמ הניה ,תורישכ .לפוטמה לש תודדומתהה 

ןומיאמ דחוימבו ןומיאמ האצותכ תידיתע תוגהנתה אבנמה יטרואית חנומ אוה 

,השוריפו הביבסה םע הליעי היצקארטניאל תיללכ תלוכיכ תרדגומ תורישכ .ינפוג 

.הלאה תויונמוימה תא ןגראל תלוכיבו םימוחת רפסמב תויונמוימב טולשל תלוכיה 

והשימ עינמ המ .יהשלכ הלועפ עוציבל םיעינמה תלאשב םג הרושק תורישכה 

תויונמוימ חותיפ ,קחשמב הטילש ,תונרקס ,הריקח :ןוגכ ,תויוגהנתה ?הלועפל 

.(1987 ,טייו)תורישכל ףחד םיאטבמ םלוכ ,תישיאה הביבסה םע תודדומתה תלוכיו 

לש העונתה ינייפאמ תא תקיודמ הרוצב ראתל התיה טייו לש תללוכה ותרטמ 

םשל הענה ותוא הניכו שדח הענה םרוג עיצה אוה .הלש הענהה ימרוג תאו תורישכה 

.2 רויאב גצומ העפשה םשל הענהה לדומ .העפשה 

לע תרמוש וא הלעמ 

היצביטומה תמר 

האנהו תוליעי תשגרה 
 /

תורישכ :החלצה 

.1987 ,טייו :רוקמה 

העפשה םשל הענה 

עוציבב הטילש םשל תויוסנתה 

:2 רויא 

העפשה םשל העצהה לדומ 
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םהב תמקשמה תוברעתהה יכרדו □ידלי לש תוכנ 

:םידממ השולש ולש לדומב ללוכ סייו 

הביבסה לע (effectance motivation) העפשה טקפא רוציל םדאה לש ונוצר * 

.(העפשה םשל הענה) 

םשל תויוסנתה ,ונייהד) הביבסה םע הרישכ וא הליעי תוקסעתהל ןוצרה * 

.(mastery attempts)עוציבב הטילש 

.העונת תונמוימ לש ליעי עוציב רחאל החלצהה תשוחת לש תוישגרה תואצותה ★ 

דוסי לע ,ךכיפל .ןטק יתרבסה ךרע לעב ןכלו ,ידמ רתוי יללכ בשחנ טייו לש לדומה 

:הלאה םינוקיתה תא ,(1978)רטראה העיצה ,תיתוחתפתהה הסיפתה 

לע תולשוכ תויוסנתה לש תועפשהה תא םג קודבל שי ,החלצהל ליבקמב ★ 
.העפשה םשל הענה לש םיביכרמה 

העפשהל ןהו תישיאה הביבסב םייתרבחה םינכוסה דיקפתל ןה סחייתהל שי ★ 

.םיקוזיח לש 

לש ףצרה תא םגו ימצעה קוזיחה תכרעמ לש התוחתפתה תא ןוחבל שי * 

.(mastery goals)הטילשל תורטמה 

תונוכתה לע שגדה תמועל ,תינוציחה הענהה אשונל תעדה תא תתל שי ★ 

.טייו עיצהש ,תוימינפה 

הסיפתל רמולכ ,םייתענהה םינבמה לש םהימאותל בל תמושת קינעהל שי * 

.הטילש לש תימצעה הסיפתלו תימצעה הכרעהל ,תורישכה לש תימצעה 

טרופסו העונת תויוליעפש ,קיסהל ןתינ הזה לדומהמ יכ ,םירובס םיבר םירבחמ 

תוחתפתהלו תימצעה הסיפתל ,תירוטומה תוחתפתהל ,ינפוגה רשוכל םורתל תולוכי 

םיעוציבה לש המלשהה ידי-לע קר תוגשומ ןניא הלא תומורת ,םרב .תיתרבחה 

ידכ תוריהזב תונביהל ךירצ תוליעפה ןכות .טרופסב וא תינפוג תוליעפב םיירוטומה 

ןיב תידדה תולת תמייקש ,חינהל שי .(1981 ,רימרו) תויוצרה תורטמה תא גישהל 

רופיש ןיבל ,תירוטומה תוליעפה ידי לע תעפשומה ,ירוטומה םוחתב תורישכ 

קוסיעה לש םיינפוגה םיגשיהה ,אסיג דחמ .תיתרבחה תלוכיהו תימצעה הסיפתה 

תונוכת ומצעל סחיימ אוהו ימצעה יומידה תא ףתתשמה ברקב םילעמ טרופסב 

םיעירפמ תונולשכה ,אסיג ךדיאמו .(1980 ,ןמגילזו ,רברג ,ןוסמרבא) תויבויח 

לבגומה םדאה תא םיפשוח רשאכ ,הז םרוגב בשחתהל שי .תוליעי לש תושגרל 

תלוכי תשיכרל הנמורתת ,תאז תמועל ,תויגשיה תופיאש .תויתורחת תויוליעפל 
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רימרו ירדא 

.יתרבח ךרע תולעב תויוליעפ עצבל םילבגומ םישנאל רשפאל שי ,ןכל .תיתרבח 

םישנאה לש תילילשה דוקפתה תסיפת תא לטבי ,תורישכה תסיפתב רופיש ,רמולכ 

.(1987 ,רימרו) הדורי תיתרבח תורישכל ןוכיסב םיאצמנה 

רקחמה תריקס 

םילבוסה םידלי לש תיתרבחהו תירוטומה תוחתפתהב קסועה ,ךרואה רקחמ 

:םיקלח השולשל קלחתמ ,(CP)ןיחומ קותישמ 

.(ןיחומ קותישמ םילבוסה םידלי לש)תירוטומה תוחתפתהה רואית ★ 

לצא תיתרבחה תוחתפתהה ןיבל ,תירוטומה תוחתפתהה ןיבש רשקה רואית ★ 
.CP ידלי 

תוברעתההמ האצותכ תירוטומה תוחתפתהה לש םודיקה ןפוא רואית ★ 

.םירוהה לשו עוצקמה ילעב לש תימוקישה 

.תידוקפת הכרעה לש םילכ תיינבב תודקמתמ ינשהו ןושארה םיקלחה לש תורטמה 

.תוברעתהה תעפשהב קסוע רקחמה לש ישילשה קלחה 

תויונמוימב רופישה עודמ ריהבהל יושע ,icidh לש תידנלוהה החולשב שומישה 

הכרעהל לדומ חתיפ ,(1989) המגנאב .תיתוחתפתה תועמשמ לעב וניה תוירוטומה 

תולבגומה דוק תא קליח אוה .םוקישב םיחמומה עוצקמה ילעב ןיב הלועפ ףותישלו 

:םיביכרמ ינשל icidh לש 

.תלוכי רסוח לש השוחתל תמרוגה ,תינפוג תולבגומ ★ 

.ילילשה ילכלכהו יתרבחה בצמה ונייהד ,תילכלכ-תיתרבח תולבגומ ★ 

,icidh^ לדומב עצומש תויוכנה גוויס םע ,ויביכרמ ינש לע ,תולבגומה דוק לש רשקה 

.1 חולב גצומ 
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□הג תמקשמה תוברעתהה יכרדו םידלי לש תוכנ 

:1 חול 

1c1DH-n לדומ ויבו תולבגומה דוק ןיב רשקה 

 ICIDH (CP)ןיחומה קותיש יוטיב 

יוקיל 

:תויגולוריונ תוערפה 

תוינורכ 

תוכנ 

:תויביטנידרואוק תוערפה 

תירוטומ תויונמוימ דומיל 

תינפוג תולבגומ 

:תורישכה רסוח תסיפת 

תורישכ תשגרה 

ילכלכ־יתרבח בצמ 

:ילילש תיתרבח דיקפת/דמעמ 

תולבגומה תעינמ 

:ףסונ רבסה םינועט icidh-h יחנומ 

,רמולכ .(CP)קותישה לש תוינורכה תואצותה םע דדומתהל שי יוקילה תמרב ★ 

.ירוטומה דוקפתב תוינורכה תויגולוריונה תוערפהה םע 

,רמולכ ,הביצי העונת לע הרקב תגשה הניה דליה םוקישב תירקיעה הרטמה ★ 

1C1DH לש תוכנה םוחתל תסחייתמ תוירוטומה תויונמוימה תדימל 

דוקפתב תומדקתהה הלוכי ,השדח תירוטומ המישמב חילצמ דליה רשאכ ★ 
לש תורישכה תשוחת תרבגה .תינפוגה תורישכה תשגרה תא ריבגהל ירוטומה 

המישמב תוסנתהל ונוצרבו דליה לש ותענהב היילעל איבהל היושע דליה 

םיאנתב אלא ,ירוטומה םוחתב ,ונייהד ,תוחתפתה םוחת ותואב קר אל ,תפסונ 

תולשלתשה .(1991 ,רימרו) יתרבחה םוחתה ,רחא םוחתב םג םימיוסמ 

דומלל לוכי ינא םא" :ומצעל רמול יושע דליה יכ ,החנהב תנגועמ ,וזכ םיעוריא 

תורישכה תשוחת ,ךכיפל ."רחא והשמ םג דומלל לוכי ,הארנכ ,ינא ,תאז 

,ךכל תוחכוה ןנשי .תולבגומב תלוכיה רסוח תשוחת לש ביכרמל תסחייתמ 

תויתוחתפתה תויעב םהל שיש םידלי לצא םג ףקות תלעב איה וז הרעשהש 

.(1974 ,דהדורבו סניבוד ,קירר)םידומילב רוגיפ ילעב םידלי :המגודל .תורחא 

ןוכיסל םיפושחה םידליו (1974 ,רלגיצו רטראה) ישפנ רוגיפ ילעב םידלי 

.(1990 ,רימרוו ,םוסור ןוו)יתרבח 
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םידוקפתה םע ןה דדומתהל דליל רשפאמ תורישכה תשוחתב רופישה ★ 

תשוחת ,תורחא םילמב .יתרבחה ודמעמב תחפה םע ןהו ,םידוריה םייתרבחה 

םהש יפכ) תולבגומה דוק ןיבל תוכנה דוק ןיב ךוותמ םרוג הניה תורישכה 

,וז ךרדב .תולבגומה לש התוחתפתהב ענומ םרוגכ לעופה ,(icidho םירדגומ 

ןאו) תיתרבחה תובלתשהה לע עיפשהל ירוטומה דוקפתב הטילשה הלוכי 

.(1986 ,הטלפ־ןטפלו 

:הלאה רקחמה ילכב שומיש השענ רקחמה ךלהמב 

דוקפתל הכרעה םלוס חתופ .cp ידלי לש ירוטומה דוקפתה תכרעהל ילכ ★ 

.(1990 ,רקד-סווד)יתוכיא קלחו יתומכ קלח ובו ,(1990 ,יחאו רימרו)ירוטומה 

ידממ תשוחת תא דדומ הז ןחבמ .(1990 ,ןוסרדנהו דראווה)השוחת לש ןחכמ ★ 

לש םיטביה רוקחל איה ןחבמה תרטמ .םיצפחה ידממ תשוחת תאו ףוגה 

תדימלב דבכנ דיקפת תאלממ השוחתה cp ידליב תושוחתה תוחתפתה 

ךכיפל .cp ידלי לצא תעגפנה איה תובורק םיתיעל ךא ,תוירוטומ תויונמוימ 

.רתויב הבושח השוחתה תדידמ 

יכ וארה ,יצחו הנש ךשמב ,םויה דעו רקחמה תליחתמ ופסאנש םינותנה 

תא ןה ךירעהל רשפאמו ףקתו ןימא וניה ,וללה רקחמה ילכ ינשב שומישה 

קותיש ילעב םידלי לש תיתשוחתה תוחתפתהה תא ןהו תירוטומה תוחתפתהה 

.ןיחומ 

ךמס לע .(1985 ,1982 ,רטראה) םידליל דעוימה תורישכה תסיפת םלוס ★ 

לש תימוימויה תינפוגה תוליעפב (participant observation) תפתתשמ תיפצת 

,ולא םידלי םע םייח יעוריא אשונב תונויאר ךמס לעו ,cp^ םילוחה םידלי 

תולבוקמהו תורישכה תסיפת תא דדומה ,םירויצ לע ססובמה םלוס חתופ 

תסיפת לש םירויצ לע ססובמה םלוסה תובקעב) cp ידלי רובע תיתרבחה 

.(1984 ,קייפו רטראה לש ,םיריעצ םידליל ,תיתרבח תולבוקמו תורישכ 

לש תוברעתהה יכרד תכרעהל ןה םילכ חותיפב ןדה ,קרפ ונשי רקחמה לש רחא קלחב 

תואצות תדידמל ןהו ,םוקישה םוחתב עוצקמ ילעב לשו םהידלי םע םירוהה 

.תוברעתה תשחרתמ ובש רקחמ לכ בוציעב רתויב השקה וניה הז קלח .תוברעתהה 

הזכ הרקמבש ןוויכ ,<cp) ןיחומ קותישמ םידליה םילבוס וב רקחמב םצעתמ הז ישוק 

תוטיש :ןוגכ ,םיבר םינתשמ םהב שיש. ,םיבכרומ דואמ םיבצמ םע דדומתהל שי 

ךוניח יכרד ,םירומ לש םינוש םייטקדיד תונונגס ,םילפטמה םישמתשמ ןהב תונוש 
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□הב תמקשמה תוברעתהה יכרדו םידלי לש תוכנ 

יופירה ךילהתב םיברועמה םישנאה לש םינוש תוישיא ינייפאמו םירוה לש תונוש 

המרב תוברעתהל תוסחייתה איה וזה היעבל ירקחמ-יגולודותמה ןורתפה .םוקישהו 

.(meta analysis) תיחותינ-לע 

,תורחא םילימב .םוקישה לש תיזכרמה הירוגטקה איה תוכנהש תיללכ המכסה הנשי 

,ךכמ האצותכ .םוקישה לש תירקיעה הרטמה הניה השדח תוגהנתה לש הדימלה 

תוגהנתהב הטילשל םיסחייתמ ,םירוהל םהיתוצעו עוצקמה ישנא לש תויוברעתהה 

לאכ תויוברעתהה לכ לא סחייתהל רשפא ,ןכל .תירוטומ תוגהנתה רמולכ ,השדחה 

יקתושמ םידליה ידי לע הדימלה לש תומדקתהה תדימ תדידמל הדימל יבצמ 

ישנא לש תוברעתהה תדידמל יתיפצת ילכ ,דחאה :םילכ ינש אופא וחתופ .ןיחומה 

תובקעב) דליה תיבב בצמה תדידמל יתיב רקס ,ינשהו ,(a/1989 ,רימרו) עוצקמה 

.הביבסה תדידמל תיתיבה תיפצתה 

וחתופש םילכל תומגוד 

ראותש רקחמה יפואל הנבות םינקמה םילכ ינש םיראותמ רקחמה תנומת תמלשהל 

.ליעל 

תידוקפת תירוטומ תוגהנתהב תויפצת 

םוימויה ייחב תוידוקפת-תוירוטומה תויוגהנתהה לע תויפצתל דעונ ןושארה ילכה 

ימינפ ןיחבת שמשל איה הז ילכ לש ותרטמ .ןיחומ קותישמ םילבוסה ,םידליה לש 

הדבועב וריכה ,(1966 ,סארגניא לשמל 'ר) םירבחמ רפסמ .םוקישה תינכת תוליעיל 

םיקפסמ םניא ,סונוטל סחייתמה גוויסה וא ,ןיחומה קותיש לש יגולוריונה גוויסהש 

תושיג ןנשי .תוימוקיש תויוליעפב סק-ה ידלי לש הכרעה םשל םימיאתמ הייחנה יווק 

,גוויס תטיש וחתיפ ,(1987) ןוארבו (1980) סיירפ .םיידוקפת סיגוויסל תודחא 

שמתשה ,(1986)רפייפ .םידחוימ רפס יתבב ,ינפוגה ךוניחה עוצקמ תארוהל תדעוימה 

תואירבה ןוגרא ידי-לע עצוה רשא ,תולבגומו תויוכנ ,םייוקיל לש ימואלניבה גוויסב 

,ראק .ןיחומ קותיש ילעב םדא ינב לש תידוקפת הכרעהל דעונו ,1980-ב ימלועה 

ןאול ידי־לע ןכדועש ,שדח תירוטומ הכרעה םלוס וראית ,(1985) םלוהדרונו דרפש 

םילפוטמה לש תירוטומה תוששואתהה תא םיכירעמ הלא תומלוס ,(1988)ןוסרדנאו 

.םוימויה ייחב םתוליעפ לש םיירוטומה םיביכרמה לע םיססובמו ,יחומ עוריא רחאל 

הבו תירוטומ תוחתפתה רוקסל ךרד וחתיפ ,(1988) ינאפיטו רכאבנטוא ,רגנילבג 
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רימרו ירדא 

תורומח תולבגמ ילעב סישנא לש תוינטנופסה תוירוטומה תויוגהנתהה םושיר 

םניאו ,םיירוטומ םיעוציב קר םיפקשמ ,הז ינוחבא ילכב םיטירפה לכ .תוחתפתהב 

החתיפ ,(1987) רדוארב .הייארלו העימשל םירושקה םיזמרב שומישב םיבשחתמ 

תוירוטומה תולוכיה תכרעהל סיסב שמשל הדעונש ,םיטירפ ףוסיאל המוד הטיש 

לפוטמה םע ותדובעב הרומל רוזעל ידכ .תורומח תויוכנ ילעב םידלי לש םוימויה ייחב 

תוירוטומה תושירדה תא רדורב התהיז ,התכרעהבו תירוטומה תוחתפתהה ןונכתב 

תוירוגיטק עשת העבק ,הלא תושירד ךמס לע .םוימויה ייח לש תונידעהו תוסגה 

תודיחיל הקלוח הירוגיטק לכ .(םיצפחב לופיט ,תותלד תחיתפ ,תודיינ :ןוגכ) 

תחפ ןיא) 5־מ לחה טרקיל םלוס לע ודדמנש ,(עוציבה תמר :ןוגכ) רתוי תויפיצפס 

.(האלמ תיזיפ הרזעל קוקז) 1 דעו ,(ידוקפת 

םירומה תרזעב ,המאתוהו תידנלוהל המגרות רדוארב התהיזש תוירוגיטקה תמישר 

תואפרמב ןיחומה יקתושמ םידליה לש םוימויה ייח לש םיבצמל ,םילפטמהו 

:תויונמוימ הרשע-שולש הללכ תמאתומה המישרה .םוקישה 

הכילהב תודיינ ★ 

םיינפוא לע הביכר ★ 

םילגלג אסיכב העיסנ ★ 

הבישיל הביכשמ רבעמ ★ 

הליחז ★ 

הדימעל הבישימ רבעמ ★ 

המוקל היילע וא המוקמ הדירי ★ 

םילגלג אסיכב םינטק הבוג ילדבה לש רבעמ ★ 
תותלד תחיתפ ★ 

בכר ילכמ האיצי/הסינכ ★ 

תוטשפתה / תושבלתה ★ 

הליכא ★ 

.הייתש ★ 

םלוס הנבנ ,תוירוטומה תושירדה לש תוירוגיטקה הרשע-שולשמ דחא לכ רובע 

תגצומ ,הדימע/הבישי ,תונמוימל תוגרדה לש המגוד .תוגרד שמח ןב טרופמ הכרעה 

.2 חולב 
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םהב תמקשמה תוברעתהה יכרדו םידלי לש תוכנ 

:2 חול 

תוגרד שמחל ,הדימע/הבישי הירוגיטקה לש גורידל המגוד 

.הדימע/הבישי :הירוגיטקה 

.םילגלג אסיכב ,תיאמצע הבישי וא ,תיאמצע הדימע :אצומה תדוקנ 

הכרעהה  :(תיפצתלתונתינהו)הכנהמ תשרדנה הלועפה 

 1 ונממ םק וא/ו דעסמ אלל אסיכ לע בשייתמ — 

 2 ונממ םק וא דעסמ לעב אסיכ לע בשייתמ — 

 3 אסיכ לע הבישיל םילגלג אסיכב הבישימ רבוע — 

 4 דומעל ידכ וא בשייתהל ידכ רזענ — 

 5 םילגלגה אסיכב ראשנ — 

יעצמאכ ןהו רבעה ינותנ לע תוססבתה ךות ןה םינותנ דדקל רשפאמ הז ילכב שומישה 

הברה הנבותה ילעב סניה רתויב םיבוטה סינתיפצתהש ,חינהל שי .הרישי תיפצת לש 

.םילפטמה וא םירוהה ,רמולכ ,םידליה לש ימוימויה דוקפתל רושקה לכב רתויב 

.הדידמלו תיפצתל ליעי ילכ ותוא םיאצומ םיכירדמהו םירומה םג ,םלוא 

עוצקמ ילעב ידי־לע תוברעתה לש תיפצת 

ילעב םידלי םע םידבועה ,עוצקמה ילעב לש תוברעתהה לע תיפצתל דעונ ,ינשה ילכה 

חוקלה ,תוברעתהה תומר לש גוויסה לע ססובמ הז תיפצת ילכ .ןיחומ קותיש 

(1980) דוו .תוצעומה תירבב הרוקמש ,(action theory) תונתלעפה תייגולוכיספמ 

,(יקצוגיו לש תונויערה לע םיכמתסמה) םייסור םירקוח לש תודובע רפסמ ראתמ 

דומחה תויגטרטסא :תיפצתה אשונ .דליה ןיבו םאה ןיבש רשקב םיקסועה 

,ךרדה תא תוראתמה ,תוברעתה לש תומר שמח תונחבואמ .םאה לש תוילמיטפואה 

.תולטמ לש יאמצע עוציב תארקל דליה תא החנמ םאה הבש 

.רתיה תא עצבל דליה תא הנימזמו תולטמהמ קלח תעצבמ םאה ★ 

.תושעל המ דליל תרמואו הלטמה לש םיקלח לע העיבצמ סאה ★ 

.הלטמה לש םיקלח לע קרו ךא העיבצמ םאה ★ 
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רימרו ירדא 

.תוילולימ תוארוה תנתונ םאה ★ 

.תושעל שיש המ לש םייללכ םיילולימ םינווכה תנתונ םאה ★ 

.תימצעה הייהנהה לא הדשה תייחנהמ :ףצר תווהמ הלא תוידומיל תויגטרטסא 

.דליה לא הביבסהמ האבו םישוחה לע תססבתמ הייחנהה ,הדש תייחנה לש הרקמב 

,תימצע הייחנה לש הרקמב .דליה לש ותוליעפ תא תסוומ לפטמה וא הרומה ,הרוהה 

ולש ןונכתל םאתהב לעופ דליה .תולטמה עוציבב דליה לש תיאמצעה המורתה הלדג 

.ומצע 

לש תוילופיטה תויוברעתהה גוויסל סיסב ,יחכונה רקחמב השמיש ,וז הסיפת 

ינפוג ךוניחל םירומה ,תרושקתה יאנילקו קוסיעב םיאפרמה ,סיטסיפארטויזיפה 

תומר תא ללכ ,הז רקחמל ץמואש ,גוויסה .cp ידליב םילפטמה הייחשה יכירדמו 

:הלאה תוברעתהה 

ןה תויורשפאה .ףוגה לש קלח יפלכ תנווכמ תוברעתהה .ףוגה יקלח לש הנווכה ★ 
:הלא 

.דליה רובע לפטמה ידי לע תעצובמ העונתה :הרישי הנווכה • 

.העונתל (םינטק) םינוקית עצבמ לפטמה :הכימת תועצמאב הנווכה • 

םילעפומה םיינכט רזע יעצמא ,רמולכ :םיינכט םירזיבא תועצמאב הנווכה • 

.עוציבה לע הלקה םשל 

םהבש ,םייזיפ םיצפח תרזעב הנווכה ,רמולכ .םיצפח תועצמאב הנווכה ★ 
.העונתה תא תוחנהלו ררועל םישמתשמ 

םילצונמ הלאה םיעצמאה .לילצ הריש ,הקיסומ ,בצקמ תועצמאב הנווכה ★ 
.העונתה לש הייחנההו יוריגה םשל 

.הקלח לש וא הלוכ העונתה לש (תילאוזיו)הגצה .המגדה תועצמאב הנווכה ★ 

העונתה לש עוציבה תא תונווכמו תוררועמ תוילולימ תולועפ .תילולימ הנווכה ★ 

.ב"ויכו דודיע ירבד ,םירבסה ,תולאש :ןוגכ 

עוציבה םצע .העונת עוציבל הארוה תנתינ .הלטמ ןתמ רחאל תישפוח הריקח ★ 

.דליה לע לטומ 

רקחמה לש אבה בלשה 

ןתינ .יתעונתה םוקישה וניינעש ,ידיתע רקחמל תיתשת הווהמ יחכונה רקחמה 

ךכ (תימצע הייחנה)תיאמצע הדימל תייגטרטסא חתפל לגוסמ דליהש לככ יכ ,רעשל 

1992 ־ ב"נשת ,3 'סמ תרבוח ,"העונתב" 

 98

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

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



םהב תמקשמה תוברעתהה יכרדו םידלי לש תוכנ 

לש תייחנהבו הכרדהב רתוי יולת אוהש לככ .תנמוימ תירוטומ תוגהנתה גיצמ אוה 

.היוצרה תוגהנתהה תא עצבל וייוכיס םיתחופ ךכ ,(תיתביבס הייחנה) הביבסה 

תוכנ לש הרקמב .תוכנה תגרד תא ןובשחב תחקל שי ,וז רקחמ תרעשה לש הקידבב 

.רחאתהל םילולע תימצעה הייחנהה םודיקל תונויסנה ,השק 

time) םינמזה םגדמב שומיש בגא הרישיה תיפצתה תטיש אוה הדידמל ילכה 

 sampling). וסונ .דוקינה םושירל תוינש 30 לשו תיפצתל תוינש 30 לש תומיגד ורחבנ

ןיבש תונמיהמב םילודג םילדבה ויה אלש יפ לע ףא .תוינש 20-ו 15,10 לש תומיגד סג 

לש תומיגד יכ ,אצמנ ,םינוש ןמז יכשמ תולעב תומיגדב תושמתשמה דוקינה תוטיש 

רתוי וא תוחפ וניה תוברעתהה ףצר ,הז בצקב .רתויב תוישומישה ןיעה תוינש 30 

.הפוצה רובע בקעמל לקו עובק 

רואית רשפאמ אוה ,תישאר :תשלושמ איה הז רקחמב חתופש תיפצתה ילכ תובישח 

בולישל םרות ילכה .ןיחומ קותיש ילעב םידלי לש העונתה םוקישב תוברעתהה לש 

קפסמ ילכה ,תינש .(b/1989 ,1985 ,רימרו)וז ןיעמ תוברעתהל תיעוצקמ־ויב השיג 

תא ימוקישה תווצל קפסמ ילכה ,תישילש .הביבסה ינתשמ לע הטילשל תונמדזה 

ךלהמב תוברעתהה ךילהת לע השגדה הנשי הבש ןומיא תטיש חתפל תונמדזהה 

יחכונה רקחמהמ רזגנה ,ידיתעה רקחמב הז תיפצת ילכ שמשי ,ךכיפל .םוקישה 

תוברעתהה תומר ןיב םיסחיה תא רוקחל :ותרטמ רשאו ,ול ךשמה הווהמהו 
.דליה לש תויאמצעה תוגהנתהה תומרו שומישבש 
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תורוקמה תמישר 

 Abramson, L.Y. <St Seligman, M.E.P. (1980). Learned helplessness in humans:
 An attributional analysis. In:}. Garber M.E.P. Seligman (Eds.),
 Human helplessness: Theory and implication. New York:
 Academic Press.

 Bangma, B.D. (1989). Revalidatie-geneeskunde: Methodologie en
 praktische uitvoering. Assen: Van Gorcum.

 Browder, D.M. (1987). Assessment of individuals with severe

 handicaps. Baltimore: Brooks.

 Brown, A. (1987). Active games for chiildren with movement problems.
 London: Harper Row.

 Carr, J.H., Shepherd, R.B. Nordholm, L. (1985). Investigation of a new
 motor assessment scale for stroke patients.. Physical Therapy,
 65,175-180.

 Dechesne, B.H.H. (1985). Over neuropsychologic en revalidatie. In: J.
 Derksen E. Van der Loo, (Eds.) Het lichamelijk bestaan.
 Baarn: Nelissen.

 Douwes - Dekker. L.F. (1990). Evaluatie van instrumenten die functionele
 motorische vaardigheden meten in geval van
 hersenbeschadiging. Bewegen Hulpverlening, 7, 240-256.

 Gevelinger, M., Ottenbacher, K.J. £ Tiffany, T. (1988). The reliability of the
 Motor Development Checklist. American Journal of
 Occupational Therapy, 42, 81-86.

 Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered: Toward a
 develomental model. Human Development, 21, 34-64.

 Harter, S. (1982). The perceived, competence scale for children. Child
 Development, 53, 87-97.
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םהנ תמקשמה תוברעתהה יכרדו □ידלי לש תוכנ 

 Harter, S. (1985). Manual for the self-perception profile for children.
 Denver: University of Denver.

 Harter, S. k Pike, R. (1984). The pictorial scale of perceived competence and
 social acceptance for young children. Child Development, 55,
 1969-1982.

 Harter, S. k Ziegler, E. (1974). The assessment of effectance motivation in
 normal and retarded children. Developmental Psychology, 10,
 169-180.

 Howard, E.M. k Henderson, S.E. (1990). Perceptual problems in cerebral
 palsied children: A real world example. Human Movement
 Science, 8,141-160.

 Ingram, T.S.S. (1966). The neurology of cerebral palsy. Archives of
 Diseases in Childhood, 41, 337-357.

 Lowen, S.C. k Anderson, B.A. (1988). Reliability of the modified motor
 assessment scale and the BARTHEL index. Physical Therapy,
 68,1077-1081.

 Pfeiffer, J. (1986). Functional evaluation of cerebral palsy. International

 Rehabilitation Medicine, 8, 11-14.

 Price, R.J. (1980). Physical education and the physically handicapped
 child. London: Lepus Books.

 Rarick, G.L. Dobbins, D.A. k Broadhead, G.D. (1974). The motor domain
 and its correlates in educationally handicapped children.
 Englewood Cliffs: Prentice Hall.

 Van Rossum, J.H.A. k Vermeer, A. (1990). Perceived competence and
 motoric remedial teaching. Journal of Disability,
 Development and Education, 37, 71-81.

 Van Wulfften-Palthe, T. (1986). Neural maturation and early social
 behaviour: A longitudinal study of mother-infant
 interaction. Groningen: State University.
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רימרו ירדא 

 Vermeer, A. (1981). Social aspects of physical education and sports for the
 disabled. In: U. Simri (Ed.), Proceedings of the First ICHPER
 EUROPE Congress. Netanya: Wingate Institute.

 Vermeer, A. (1985). The integration of movement oriented fields of practice
 in child rehabilitation. International Journal of Rehabilitation
 Research, 8, 458-463.

 Vermeer, A. (1987). Sport and rehabilitation. In: A. Vermeer (Ed.). Sports for
 the disabled. Haarlem: De Vrieseborch.

 Vermeer, A. (1989a). Assessment of functional motor behaviour in the daily
 life of cerebral palsied children. International Journal of
 Rehabilitation Research, 12, 453-454.

 Vermeer, A. (1989b). Toward an interdisciplinary model for the movement
 rehabilitation of physically disabled children. Adapted Physical
 Activity Quarterly, 6, 133-144.

 Vermeer, A. (1991). The international classification of impairment,
 disabilities and handicaps as an instrument for planning sport
 activities in the rehabilitation of the disabled. In: P. Oja R.
 Telama R. (Eds.), Proceedings of the World Congress on
 Sport for All. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

 Vermeer, A. Karssies, J., Bäks, V. k Cuperus, H. (1990). Observation of motor
 behaviour in the daily life of cerebral palsied children. In: G. Doll
 Tepper, C. Dahms, B. Doll «Sc H. Von Selzam (Eds.), Adapted
 physical activity: An interdisciplinary approach. Berlin:
 Springer-Verlag.

 Vermeer, A., Vos, H.W.C.M., Lindeman, A. Th. Van Alpehn, J. k Snel, J.
 (1989). Observing the interventions of teachers and therapists in
 the movement rehabilitation of cerebral palsied children. Journal
 of Rehabilitation Sciences, 2, 25-29.

 World Health Organization (1980). International Classification of
 Impairments, Disabilities and Handicaps. Geneva: Author.
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□הב תמקשמה תוברעתהה יכרדו םידלי לש תוכנ 

 White, R. (1987). Motivation reconsidered: The concept of competence.
 Psychological Review, 66, 297-323.

 Wood, D.J. (1980). Teaching the young child: Some relationships between
 social interaction, language and thought. In: D.R. Olson (Ed.), The
 social foundations of language and thought. New York:
 Norton.
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