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:האלוממ תוכיאב תירוטומה הדימלמ תוכיא תולת 

*.רקהמ יאצממ 

גנירדלוג ןלא ,םואנמוג ןושרג 

m ו ג מ 

יטנאנימוד הנתשמ איה התיכב הארוהה תוכיא יכ ,העדב וכמת םירקחמ לש בר רפסמ 

,רתויב םיבושחה םיביכרמה הלא ,(1976)םולב יפ לע .םידימלתה יגשיה בוציעל דואמ 

תופתתשהו תוברועמ ,תומגדה-סירבסה-סיזמרה תוכיא ־הארוהה תוכיא תא םיבצעמה 

רבכ ןייצל בושח .דימלתה ףשחנ םהלש (FB/q ןוקית + בושמו (R)םיקוזיח ,(P)הליעפ 

םיעיפשמה םה (cpr+fb/C) הלא םיביכרמ ןיב ןילמוגה יסחי יכ ,הז בלשב 

.1 רויאב גצומש יפכ ,הדימלה לש התוכיא לע 

יבויח 
קוזיח 
יבויח 

 A
ילילש 

+בושמ 
הבוגת 

ןוקית 

K־ 
זמר 

הבוגת 

תופתתשה 

תיהצובק הארוהב cpr+fb/c לדומ a רויא 

בטיה העודי םייביטינגוק םיגשיה לע הלאה םינתשמה תרשעה לש העפשהה דועב 

.היד הרורב המיא ירוטומה םוחתב תבלושמה התעפשה ,(1981 ,היננא ;1986 ,םואבמט) 

לש התעפשה תא דומאל ידכ (meta-analysis)לעה־חותינ תטיש תא םשיימ הז רקחמ 

תא דחאמה חותינ תטיש אוה לע-חותינ .תירוטומ הדימל לע cpr+fb/c^ הרשעה 

דוחיא" תיעדמה תורפסב תאז תובקעב הנוכמ אוהו ,םירקחמ רפסמ לש םהיאצממ 

.(Research Synthesis) "רקחמ 

 Journad of Research and Development in ־ב םסרופ הז רמאמ לש םדקומ חסונ •
 Education, 1989.
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גמ־זדלוג ןלא ,םואבנ»ןו*'רג 

ינויע ע ק ו 

הבוט הארוהה תוכיא יכ ,ונעט ,(1976) םולבו (1950) רלימו דרלוד ,(1963) למק 

ןמ דחא לכ לש םיישיאה ויכרצל המיאתמ cpr+fb/c םינתשמה תוכיא רשאכ ,רתוי 

,הדימל-הארוהה ךילהתמ האצותכ רתוי םיהובגה ,םיגשיהה .התיכה תרגסמב םידימלתה 

,םיקוזיח ןתמ ,הובג (tot) המישמ ןמז ,"םיזמר" לש רתוי ליעי שומישל םיסחוימ 

ןוקית ךילהת םע בושמב יתטיש שומישו ,הדימלל היצאביטומה תא ומיצעהש 

רשאכ םג ,םייתוכיא הדימל ירצותל ליבומ ,תיתוכיא הארוה םושיי .(1976 ,םולב) 

םינכמ םיברש ,םיאנתב .םייתועמשמ סה התיכה ידימלת ןיב םיישיא-ןיבה םילדבהה 

תמושתמו סחימ האצותכ ,(Conventional instruction)"םיינקת הארוה" יאנת םתוא 

העיגמ םידימלת לש תיביטקלס הצובק קר ,םידימלתל םינתינש ,םיווש יתלב בל 

,םיידימת קוזיחו בושמל םיכוזה םידימלתה תא הליכמ וז הצובק .םייבטימ םיגשיהל 

תיברמ ,cpr+fb/c^ הרשעה יאנתב .תיברמ איה הליעפה םתופתתשה תמרו 

לכמ רתוי ךכל םיקוקזה םידימלתה דחוימב ,הלא םיביכרמל םיכוז םידימלתה 

!הלאה תואצותה תא םיגדמ םייביטינגוקה םימוחתב (1981 ,יקסבוקזיל) 
ינפ לע ןורתיה ,(C)םיזמר תוכיאבו תומכב םהידימלת תא ורישעהש ,םירקחמ 17-ב 

האטבתה תופתתשהה ןמז תרשעה ,ןקת תויטס 1.28 עצוממב היה תרוקיב תצובק 

הרשעהו ןקת תויטס 1.17־ב האטבתה םיקוזיח תרשעה ,ןקת תויטס 0.88 לש ןורתיב 

.ןקת תויטס 0.97 לש ןורתיב האטבתה בושמב 

דרפנב תיביטינגוקה הדימלה תוכיאל תיתועמשמ המורת ילעבכ ונייוצש ,םינתשמה 

םירבסה ,םיזמר .הזמ הז דרפנב בורל ךא ,תירוטומה הדימלה ימוחתב םג וסמ ,דהיגו 

הארוהל וכזש ,םידימלת .תירוטומ הדימלב תרכינ תועמשמ ילעבכ ואצמנ תומגדהו 

וז הרשעהש ,תוצובקל האוושהב תרכינ תומדקתה וליג ,הארוה ירזעלו תרשעומ תילולימ 

,ליידסדירו סריפ ,סמות ;1978 ,ןוסטרבורו ןוסרבלאה ;1977 ,רתטסו קיש)ןהמ הענמנ 

הבש הדימה תא עבוקה ,הנתשמ איה תיתייארהו תילולימה הזימרה תוכיא .(1977 

.(1982 ,רגניס)ודקפתי העינההו ,הדימלה ,הסיפתה 

יולתה ,הנתשמ אוה "המישמה pi" יכ התארה ינפוג ךוניחב הליעפה תופתתשהה תניחב 

d-30% רתוי יכ ,וחוויד םירקוח רפסמ .(1977,רטאל)םליגבו םיקדבנב ,המישמה יפואב 

תדמלנה המישמל םיינויח םניאש וא םירושק םניאש ,םיטביהל דחוימ רועישה ןמזמ 

579$>-כ םייביסאפ ויה םידימלת יכ ,חווד רחא רקחמב .(1983 ,טגגגיסוטו לתרב ,טובדוג) 

הדימלל דחוי ןמזה ןמ 2670 קר דועב ,ףתתשהל םרותל וכיחו ,רועישה ןמזמ 
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.יקחמ יאצממ ,חאווחח תמיאב תיוומומח תדימלת תמיא תולת 

תוכיאל הסחוי הליעפ תופתתשה-יא םירקמה תיברמב .(1981 ,ףאיבדו) תיביטקא 

לש תלוכיה תמר תאלעהל בושח ביכרמכ אצמנ תופתתשהה ןמז .הדורי הארוה 

ההובג היגרנא תעקשה תושרוד ןניאש ,תויתעונת תומישמב םיפתתשמה 

מ ,וקיסה ,(1981)ןתיפ םגו (1965)רגניס .רפסה יתבל ךכ לכ תינייפואה (1982 ,םדימש) 

ךא ,תוירוטומ תויונמוימ לש תיתעונת הריכזל םרותה ,הנתשמ אוה (TOT)המישמה ןמז 

,המישמה תא ןיבמ דימלתה רשאכ ,רקיעב אטבתת הז הנתשמב הרשעהה תוליעי 

.העצבמ ינש בלשב קרו 

םייתוכיא םיירוטומ םיעוציב יבקע ןפואב וארה ,םייבויח םיקוזיחב ורשעוהש ,תוצובק 

יתאה)םיקוזיחל ללכ וכז אלש ,תוצובק וא ,םיילילש םיקוזיחל ופשחנש ,תוצובקמ רתוי 

רקיעב םידימלתל ןתינ בושמ .(1975 ,לקנאו ;1981 ,טרבמירגו ןגוקקמ ;1972 ,רקרפו 

יתסיפת לדומ רצוי ,הדימלה תוכיא תא רפשמ בושמ .םהיתואיגש ןוקית תורטמל 

;1981 ,ץיבורדנזו קמלטס)דימלתה תעינה תא הלעמו םדוקה לדומל םאתומ ירוטומ 

ןכות ,(ימינפ דגנכ יתציח)דוקימ ־םימרוג רפסמב הנתומ בושמה יפוא .(1971 ,סמדא 

,יתייאר ,ישוח ,ילולימ)רוקמ ,(עוציבה ירחא ,תעב ,ינפל)ןומזת ,(ךילהת דגנכ תואצות) 

םיאצמנ ,בצמו תידומיל המישמ ,ןימ ,לימ םימרוג .^/תונויסנ סחי)תוחיכשו (יגולויב 

לע בושמה תעפשה תא דומאל ונמותש ,םירקחמ .ורכזוהש םימרוגה םע ןילמוג יסחיב 

הדימל לע הז הנתשמל שיש ,הברה המורתה תא ושיגדה ,תוירוטומ תויונמוימ תשיכר 

רגניס .(1983 ,העטסירקו ןאבילוס) תומישמ הברהל רבעמ (1977 ,הרודמ)תירוטומ 

םיחתפמ (ןומא)תורזח לש בר רפסמ םע הז ביכרמ לש ותרשעה יכ ,ןעט (1982 ,1975) 

תויונמוימ תשיכר תרפשמ וז הכרעה .תואיגש תכרעה לש ימינפ ןוירטירק וידחי 

.(1972 ,טייוו טדימש ;1974 ,לאוינ) 

,בל תמושתל םיכוז הארוהה תוכיא ינתשמ רשאכ יכ ,אופא ,השיגדמ תיעדמה תורפסה 

ץוחנ ,תאז םע .דחאכ תירוטומהו תיביטינגוקה הדימלה תוכיא לע בויחל םיעיפשמ םה 

םא .סיתוגמ םיירוטומ םינתשמ לע הלא םיביכרמ לש תדחואמה העפשהל רשאב עדימ 

התובישח לע ץילמהל תישאר לכונ ירה ,תאזכ הרישי העפשה אצמת םנמא 

.התמשגהל תויביטאנרטלא םיכרד ףושחל ךכל םאתהבו 
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גערדלוג ןלא ,מואבעט ץא'רג 

הטיש 

(meta-analysis) לע-וההי) .א 

הנוכו (1986 ,1977) סלג ידיב חתופש ,יטסיטאטס ךילהת אוה לע-חותינ 
הארוהה תוכיא ינייפאמ תעפשה .(1982 ,ס'גדה) "ירקחמ דוחיא" ךכ רחא 

 cpr+fb/c, העפשהה לדוג"כ תיטסיטאטס תרדגומ תוירוטומ תויונמוימ תשיכר לע"

 (Effect size; es). תרוקיבה תצובקל הרשעהה תצובק ןיב רעפכ רדגומ הז ןדמוא

(הדימלל הפישחה ינפל)ךילהתה תליחתב תוצובקה יתש ןיב רעפה טועמ ךילהתה םויסב 

.(1981 ,טימסו ורגקמ ,סלג) ךילהתה םותב תרוקיבה תוצובק לש ןקתה תייטסל סחיב 

:החסונב אטובמ הז סחי 

 I (Ge-Gc) I /SDyc I = (Ye-Yc)-(Xe-Xc) I /SDyc

תצובק עצוממ אוה Yc ,ךילהתה םותב הרשעהה תצובק לש עצוממ אוה Xe רשאכ 

הדימלה ךילהת ינפל תוצובק ןתוא יעצוממ םה Xc-1 Xe ,ךילהתה םותב תרוקיבה 

 ^SDyc ש רחאמ .הדימלה ךילהת םותב תרוקיבה תצובק לש ןקתה תייטס איה "g"

ןדמא תא םיצעהל הטונ אוה רמולכ ,הייסולכואב "העפשהה לדוג" לש הטומ ןדמא אוה 

."העפשה לדוג" לכל בשוחמ ןוקית םרוג ,(1981 ,ס'גדה)םינטק םימגדמב הייסולכואה 

לע "g" הטומה "העפשה לדוג" תלפכה ידי לע בשוחמ "d" הטומ-יתלבה "העפשהה לדוג" 

:החסונב בשוחמ Cn .Cn עובקה ידי 

 [(9-Cn=l-[3/(4Ne+4Nc

.המאתהב ,תרוקיבה תצובקבו הרשעהה תצובקב םיקדבנה רפסמ םה Nc-t Ne רשאכ 

תקדבנ ,רקחמ לכב בשוחמ "העפשהה לדוג"ש רחאל ,חותינה לש ינש בלשב 

ללגב קר אל הזמ הז םינוש םה םא ,טילחהל ידכ םינדמא םתוא לש תוינגומוהה 

יזא ,םיינגומוה םה "העפשהה ילדוג" םא .(1982 ,ס'גדה) "תוימגדמ תויועט" 

תוינגומוהה תקידב .םירקחמה לכל רבעמ "העפשהה ילדוג" לש עצוממה תא בשחל ןתינ 

םירקחמה לכל יכ ,תסרוגה ספאה תרעשה לש הקידב השעמל איה "העפשהה ילדוג" לש 

שפוח תוגרד םע "עובירב יח"כ גלפתמ ''d" בשוחמה יטסיטאטסה .ההז "העפשה לדוג" 
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.וקירט *tuna !חאר*וח תוכיאב תירוטוטח !ודימלת תוכיא !תלת 

:החסונה יפ לע תבשוחמ תוינגומוהה .דחא תוחפ םירקחמה רפסמכ 

 p mi

 6ij(dij)/("nSX(dij-d־H
 1=1j־fc

לכ לש ללקושמ עצוממ אוה cl ,רקחמ לכב "העפשהה לדוג" אוה dij רשאכ 

הטיש .רקחמ לכב "העפשהה ילדוג" לש תותשה איה öij(dij)-ו "העפשהה ילדוג" 

."העפשה ילדוג" לש תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה לש םתקידב םג תרשפאמ וז 

הידקהמה להונ .ב 

תשיכר לע cpr+fb/c ־ל שיש העפשהה תא וקדב סייולת-יתלב םירקחמ רשע השיש 

םינשב ושענ םירקחמה .לעה־חותינב ובלוש םירקחמה לכ .תוירוטומ תויונמוימ 

,טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע הללכמב ינפוג ךוניחל םיטנדוטס ידיב 1986-1982 

הדימל־הארוהה ךילהת תוכיא רקחמ" אשונב 'ד חנש ןוירנימס תרגסמב 
ךא ,םלוכב המוד תרגסמה ובש ,רקחמ עצבל ושקבתנ םיטנדוטסה ."תירוטומה 

.םינוש רפס יתבבו תותיכב ושענ םירקחמה .םינוש ירוטומה הנתשמהו םינכתה 
.םינוש םירומ ודמיל םירועישה תא 

.דירודכו לסרודכ ,ףערודכ ,ןוגכ ,רודכ־תומישמ ויה תוירוטומ תומישמ עבש 

.תיברע הציפקו םיידי תדימעכ תולמעתה תויונמוימ ומשוי םירקחמ העבראב 

םירקחמ ינשב .קחרמלו הבוגל הציפקכ הקיטלתא תויונמוימ וללכ תומישמ שולש 

5-ב ,דבלב םינב ודמל םירקחמ 9-ב .תירוטומ תוחתפתהל תורושקה ,תומישמ ויה 

ידימלת ־ השולשב ,ןג ידלי ופתתשה םירקחמ ינשב .וידחי תונבו סינב ודמל 2-בו תונב 

<1 הלבט)ןוכית רפס יתב ידימלת - העבשבו ,םייניב תביטח ־ העבראב ,ידוסי רפס תיב 

.ינוניב ילכלכ-יתרבח דמעמל וכייתשה םיקדבנה לכ 

םינוהנה ןושיאו רקחמה ןונבא ,האדוהה ךילהה .נ 

תצובקכ שמשל יארקא ןפואב תוצובקה תחא הרחבנ םירקחמה ןמ דחא לכב 

םירומ וכירדה תותיכה תא .תרוקיב תצובקכ שמשל-חיינשחו ,cpr+fb/c-o הרשעה 

6 רובעכו הכרדהה ינפל תרחבנה תירוטומה תונמוימב ונחבנ תוצובקה יתש .םינוש 

תונמוימ ינחבמ .תוקד 35-20 ךרא רועיש לכ .תירוטומה המישמב ודקמתה ,םירועיש 
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גמרדלוג ןלא ,סואבמט ןוימו 

ךילהתל הפישחה םרטסהיעב תונויווש חיטבהל ידכ תוצובקה יתשל ונתינ םיפסונ 

(T0T)תופתתשה ןמז ,(R)םיקוזיח ,(0)םיזמר ,הארוהה ךלהמב .הדימל - הארוהה 

הרשעהה תצובקב םייולת יתלב םיפוצ ידיב ודדוקו ופצינ (FB/o ןוקית ♦ בושמו 

שומישה תוחוד ונתינ ,תרשעומה הצובקה תא ודמילש ,םירומל .תרוקיבה תצובקבו 

תצובק ירוממ ןווכמב ענמנש ,ךילהת ,רועיש לכ רחאל דימ הארוהה תוכיא ינתשמב 

.תרוקיבה 

תצובקב קרו ךא המשוי ,cpr+fb/c ,הארוהה תוכיא ינתשמ לש תיתטיש הרשעה 

ושקבתנ הרשעהה תצובקב םירומה .תרוקיבה תצובקמ ןיטולחל הענמנו ,יוסינה 

,םיילולימ םירבסה דצל ,(ב"ויכו תויפוקש ,ואדיו ,םיטרס)תוילאוזיו תומגדהב שמתשהל 

.תוצובקב םיירוטומ תודוסי לש יברמ לוגרת רשפאיש ,רועיש הנבמ רוציל 

םהל םיקוקזה ,םידימלתל דחוימבו םידימלתה לכל וקנעוה םיקוזיחו סיתקית ,םיבושמ 

ויה ,cpr+fb/c -ב הרשעהל ופשחנש ,םידימלתה יכ ,דיעמ תויפצתה םוכיס .דחוימב 

םיקוזיח 52 ־כ .תרוקיבה תצובקב 489'® תמועל רועישה ןמזמ a-70% עצוממב םיליעפ 

תצובקב 15 תמועל הרשעהה תצובקב דחא רועיש ךשמב וקנעוה עצוממב םייבויח 

ונתינ תרוקיבה תצובקב ךא ,םיילילש םיקוזיח ונתינ אל הנושארה הצובקב .תרוקיבה 

תצובקב לופכ היה הזימרו המגדהב שומישה .רועישב םיילילש םיקוזיח 10־כ עצוממב 

תוצובקב םיבושמ 93 וקנעוה עצוממב .(73 דגנכ 153)תרוקיבל האוושהב הרשעהה 

.תרוקיבה תוצובקב 46 קרו הרשעהה 

*ו וא צ ו ת 

16 לש (ןוקית ינפל)"העפשהה ילדוג"ו םייולת יתלב !ינחבמ ,ןקת תויטס ,םיעצוממ 

ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ ,םירקחמה 16 ךותמ 6-ב .1 הלבטב םיגצומ ,םירקחמה 

.תרוקיבה תוצובקל תרשעומה הארוהה תוצובק 
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.רקחמ יאצממ .חארוחח !הניאב תירוימטח חדימלח תוכיא תולת 

1 הלבט 

"ה*משת ילדוג"ו ןקת ןומטש ,םיג"נחממ ,םימגדמ ,תוירוטומ תויוגמממ ,םירקמו 

 anpno 10 *v

ו £"11 1*11*1  תומ® חארצו 

ייא   •Mb  rm  1Mb

לד* 
 nwvn

 IBS)
 SO  m  SO  m  so  m  SO  m

 era תויונםמם 
תוידוסמ 

םתקוח  ד® 

 0.465  1.44  3.50  1.40  3.23  0.92  4.26  0.93  3.32  n0-18 nc-15
 P

די־ןיעםואת  ץיבושלק,ןמדבוח 

וירוח-וב 

 1

 1.260  1.64  3.38  1.28  3.66  1.16  4.73  1.66  2.93  V15 nc=1S'
BA-5 זזמסתוסס 

תסימ קויד 
דחכ 

ינויצערסיק 
ידיסו 

 2

 1.180  2.54  4.22  2.12  3.20  3.47  6.76  1.82  2.74  ne-37 nc>38
o>n ווכ^ו 

לסרודכ  וליח,חסיול 
רעסו 

 J

 0.576  1.60  3.90  1.80  4.00  1.80  4.00  1.49  3.36  ne nc=" לסדוזכ  ו"לק ,רורדףב 
גנירסלו 

 4

 0.576  1.25  2.92  1.34  2.84  0.98  4.10  1.01  3.30 ne-35 nc־35 
ידוסי תונג 

םיידי ת די טע  דכלנ  צ 

 0.935  0.63  2.75  0.65  2.33  0.87  3.25  1.05  2.25  12=0=12 ncח
בידנה תונב 

ףערודכ  רלזמ,סםס 
ןדואו 

 6

 0.462  6.34  18.33  6.93  18.33  7.40  20.93  4.11  18.00  l5־n0=15 nc
ב"סח סינב 

ףקוויכ   p ומח
וייסצדוסו 

 7

 0.210  9.26  129.50  8.18  126.50  13.98  133.00  9.48  128.00  io10*0־ ncח
ןוכית םינב 

 ramp חבוגל ץיבוקסרח"מס 
לסתודו 

 S

 2.123  8.60  60.25  10.70  37.42  9.11  73.73  12.24  37.64 nc"n0 11־10 
ןוכית תומ 

תציצק 

תימע 

ןחכו זר   9

 0.350  3.34  5.91  3.39  5.66  1.73  6.50  2.31  5.08 ח0־nc 12־12 
ידוסי םימ 

דידודכ  גדבנזת   10

 0.650  0.20  2.00  0.22  1.96  0.11  2.12  0.13  1.95 n0־1o nc־10 
ב"סח םימ 

חציצק 

שחדנל 

חכסולדנ   11

 0.890  3.37  31.15  4.59  29.40  2.93  33.90  5.43  29.15 זו0־nc 20־20 
 P

תמומח 

תידוס® 

ידק•   12

 0.255  1.92  20.14  1.97  20.35  1.62  20.07  1.35  20.77 n0=1o nc־10 
ידוסי םימ 

לסדודכ  דרע   1J

 1.086  1.16  3.62  0.75  1.05  1.06  4.91  1.44  1.08  ne*10 nc"10
ןוכית םימ 

לסרודכ  סצנאיד 

יקסתדמת 

 14

 0.643  0.28  4.00  0.45  3.86  0.34  4.22  0.39  3.90 ne־19nc־16 
ןוכימ םימ 

חציצק 
;דורמל 

ןוא־דב,ןת 
םסיו 

1צ 

 0.205  1.32  7.31  1.53  7.18  1.39  7.18  1.19  6.78  18 nc=l7ח0־
ןוכית םימ 

זדציצק 

סוס לע 
ןמיס,מ60 

ןילוסו 

 16

16 ןיבמ םאה ,קודבל ידכ (outlier analysis)יטסיטאטס חותינ עצוב ןושאר בלשב 

יעצוממ םיגצומ 2 רויאב .(1985 ,ןיקלואו ס'גדה)יהשלכ הגירח שי "העפשהה ילדוג" 

םירקחמ 15 לש תוחיטבה תולובג .95<8>-ב םהלש תוחיטבה תולובגו "העפשהה ילדוג" 

הז רקחמ .הנימי קהבומ ןפואב הטנש ,(9)דחא רקחמל טרפ הזל הז םיפפוח ואצמנ 

"העפשהה לדוג" ןדמא לש ותמצע יכ ,חינהל ןתינ .םיאבה םיחותינה ןמ אופא אצוה 

,הארנ .הדימלל דואמ השק וז המישמ ."תיברע הציפק" תונמוימה יפואמ עבנ 9 רקחמב 

הדימל-הארוהה תויוכיא יתש ןיב דואמ םילודג םירעפ הרצי וז המישמב הרשעהש 
ודמלנש תויונמוימה ראשל האוושהב 
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גמרדלוג ןלא ,סואבננינ ןומרג 

OAS. US ־0,24 
 0.42 124 128

 0.68 1171.66

SL4S 129 ־0.42 
 O.Qi_JL5Z__L25
 0.Q4 SL2Q W

OAS. W ־0.28 
 -0.6Z &JU L29

 0.28 2£4_
 -0.4Z QJ4 114
Ml L52 ־0.28 

 0-22 QJ2 k52
kl2 2124 ־0.64 

 0.12 1.04 195
 -0,0? 0,6? 1)1

 -0.46 Q.20 0,87

בו -2.0 -10 0.0 10 2.0 

(Eb) העפשה לדוג 

םירקחמה 16-ב הלפשהה לדוג לש םיגדמא תוינגומוה תקידבל הותינ :2 וויא 

רפסמ יפל בשוח (1982 ,ס'גדה)תוינגומוהה תא אטבמה יטסיטאטסה העפשהה לדוג 

,רודכ) תירוטומה הלטמה יפוא יפ לע םייטסיטאטסה םיגצומ 2 הלבטב .םימרוג 

ילדוג"ל ,תויונמוימה לכב יכ ,הארנ .(תירוטומ תוחתפתה ,הלק הקיטלתא ,תולמעתה 

אטבמה ,''העפשהה לדוג'' .הווש ''העפשה לדוג'' ,רמולכ ,תקפסמ תוינגומוה ''העפשהה 

ןורתי .ןקת תויטס 0.80 היה ,רודכ תויונמוימב ,הארוהה תוכיא יתש ןיב רעפה תא 

.ןקת תויטס 0.52 היה תולמעתה תונמוימב cpr+fb/c^ תרשעומה הארוהה 

םיאצממ .0.67 תירוטומ תוחתפתה תומישמבו 0.51 רעפה היה הקיטלתא תויונמוימב 

העיבצה תויונמוימה 4 ןיב תוינגומוהה תניחב .3 רויאב םיגצומ תוחיטבה תולובגו הלא 

.(H=1.96;p>.05) םיקהבומ םילדבה תאיצמ-יא לע 

 94

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:22:50 UTC������������� 

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



.רקחמ יאצממ ,הארוהה תוכיאב תירוטומה הדימלה תוכיא תולת 

2 חלגט 

תוירוטומ תויונמוימ יפ ל» הניפשח לדוגו תות«יעצוממ תוינגומוה חותינ 

לדוג עצוממ  תונוש  תמנגומוה  רפסמ  תונמוימ 

(D)העפשהה   (V)  (H) םירקחמ 

 .80  J02  &12*  7 רודכ 

 52  .03  1.74*  3 תולמעתה 

 .51  .06  id*  3 הקיטלתא 

 .67  M  75* 2 תירוטומ תוחתפתה 

x 2 p>.05 תוינגומוה • 

 i4_ 51 15
תולמעתה 

 JQ iZ u*
תירוטומ תוחתפתה 

 SL 3,05 _ ־,
הקיטלתא 

 S> 30 ifiZ
רודכ 

 .0 .1.2 J .4 S .6 .7 .8 .9 10 11 12 13 14 15

העפשה לדוג 

תוירוטומ תויוגמוימ ♦מ לע תוחיטב תולזגג 1-9SK יוניפשהה ילדוג ג"צוממ :3 רויא 

לכב םידימלתה ןימ יפ לע הקולחה העצבתה םעפה ךא ,ומצע לע חותינה רזח אבה בלשב 

,םיינש סג ויה ךא ,דרפנב תודימלתלו םידימלתל ונתינש ,םירועיש ויה ,רומאכ .רועיש 

.4 רויאכו 3 הלבטב םיגצומ םיאצממה .וידחי תונבלו םינבל ונתינש 
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גנירדלוג ןלא ,םואבמס ןושרג 

3 הלבט 

םיפתתשמה םיקזגנה ןימ יפ לע חגיפשה ליחמ תותש ינמחממ ,תוינגומוה חומינ 

לדוג עצוממ  תותש  תוינגומוה  רפסמ  ןימ 

0נ>העפשהה  (V)תעצוממ   (H) םירקחמ 
 .58  .02  865*  9 םירבג 

 .82  .03  253*  4 םישנ 

 .67  .06  .75*  2 םישנ+סירבג 

x2>p.05 תוינגומוה* 

 22 M U1
תונב+םינב 

־25 31 31 
תמב 

 LQZ 30. 3־
םינב 

 14 13 12 11 10 9. 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 A

ntovn לדוג 

95*-ו העפשהה ילדוג עעוממ A וויא 

רועישב םיפתתשמה םיקדבנה וימ יפ לע תוחיוגב תולובג 

חותינ .םיינגומוה ואצמנ "העפשהה ילדוג" ,הצובק לכ ךותב יכ ,םיעיבצמ םיאצממה 

ונתינש םירועיש ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל יכ ,הארה תוצובקה ןיב תוינגומוהה 

.(H=1.27:p>.05) הארוהה תויוכיא יתש ןיבש רעפב דחיבו תונבל ,םינבל 
,ידוסי ,ןג :רפסה תיב היה ןוירטירקה רשאכ ,עצוב ןורחא ילאירוגיטק תוינגומוה חותינ 

.5 רויאו 4 הלבטב םיגצומ םיאצממה .ןוכיתו םייניב תביטח 
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.רקהמ moo !חאווחח תוכיאב ותרוזמפח חדימלח תוכיא תולת 

♦ חלגמ 

םידומיל תרגסמ יפל ח*0שה לדוגו תונוש **וממ ,מוימומוזו חומינ 

לדוג עצוממ  תונוש  תוינגומוה  רפסמ  תרגסמ 

(D) העפשה  (V)תעצוממ   (H) םירקחמ  םידומיל 

 .68  J06  J5"  2

 .46  .04  32* ג  ידוסי ס'יב 

 39  .04  J9"  4 ב'טח 

 XL  j02  .90*  6 ןוכית 

x2 >p •05 תוינגומוה * 

L 120£ ע4 
וג 

 .08 M M
ידוסי רפס תיב 

 J8 a LOO
םייעב תביטח 

 S M L08
ןוכית רפס תיב 

 .1 2 J .4 5 .6 .7 A .9 0.1 10 U 11 U 14
העפשה לדמ 

םידומיל תרגסמ יפ ל» תוזויטג תולובג 95*-ו זוגיפשחה ילדוג *תממ :5 רויא 

איה תרשעומה הארוהה תוכיא תעפשה יב ,אצמנ רפסה יתב תורגסממ תחא לב דותב 

לדוג" ןגה ליגב .(H=2.14;p>.05) תינגומוה העפשה האצמנ תורגסמה ןיב םג .המוד 

,0.59 - םייניב תביטח ,0.46 ־ ידוסיה רפסה תיבב ,ןקת תויטס 0.67 היה "העפשהה 

.0.81 - ןוכיתה רפסה תיבבו 

תיב גוס ,ןימ םיילאירוגיטקה םינתשמה לב ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אלש רחאמ 

םירקחמה 15 לכ לש תוינגומוהה דדמ ,תידומילה תירוטומה המישמה יפוא ,רפסה 

לע בשוח "העפשהה לדוג"ןכלו ,(H=13.2;p>.05)הזמ הז םינוש סה ןיא יכ ,p לע עיבצמ 

תרשעומה ,םידימלת תצובק יכ ,עיבצמ רקחמה לש וסיסב אוהש ,הז אצממ .סלמ 

 97

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:22:50 UTC������������� 

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



עיודלוג ןלא ,סואכמט ןישרג 

לע ןקת תויטס 0.66 לש עצוממ ןורתי ןיגפת cpr+fb/c -ב םירועיש 6-כ ךשמב תויבקעב 

.הרשעהה אלל הליגר הארוהל ףשחתש ,הצובק ינפ 

ןויד 

ףשחנה ,עצוממה דימלתה יכ ,ךכ לע העיבצמ (0.66)"העפשהה ילדוג" לש תוינגומוהה 

םידימלתה ןמ c'759 -מ רתוי תובוט תוירוטומ תויונמוימ גיצמ ,cpr+fb/c תרשעהל 

תינתומ הדימלה תוכיא יכ ,החנהב תמא שי יכ אופא עבונ .הליגר הארוהל םיפשחנה 

,בל תמושתל ישיא ןפואב הכוז דימלתהש םוקמב ,הרשעה יאנתב .הארוהה תוכיאב 

,הרומה ידיב קזוחמ ,רועישה ןמזמ 70$>-כב ליעפ ףתתשמ ,תומגדהו םירבסהל ףושח 

.ןקת תויטס 0.66-ב עצוממב התיכה םדוקת ,ויתואיגש תא ןקתמ סג הרומהו 

תונושהו ךומנה םיגשיהה עצוממ יכ ,ךכ לע העיבצמ (1976 ,םולב) תירקחמה תורפסה 

תוכיא ינתשמ לש ןוכנ אלו ןזואמ יתלב םושייל רקיעב תסחוימ םידימלתה ןיב הלודגה 

םה בלה תמושתל םיכוזה תיברמש ,ךכמ האצותכ רקיעב תאז .רועישה ךלהמב הארוהה 

םיקוזיחל םיכוזהו רועישב רתוי םיפתתשמה ,הלא םג םה .םינייטצמה םידימלתה אקווד 

,תופתתשהה םהמ תענמנ ,בל תמושתל םיכוז םניא רתוי םישלחה םידימלתה .םיידימת 

םידימלת םילשכנ ,ךכמ האצותכ .םהירוממ תוילילש תובוגתל תובורק םיתעל םיכוז םהו 

.יביטינגוקה םוחתב ומכ ,ירוטומה םוחתב תויסיסב תויונמוימ לע הטילשב הלא 

תויונמוימבש ,הארנ ,המוד התייה חותינב הרחבנש ,הירוגיטק לכב העפשההש יפ לע ףא 

האצותכ ,הארנכ ,תאז .רתויב תיתועמשמה התייה הרשעהה תעפשה ,רודכ 
העפשהה .רודכ תויונמוימ םע םידימלת לש רתוי הברה תורכיהה ןמו היצאביטומהמ 

תוליחתמ תונב יכ ,דואמ ןכתיי .תקהבומ אל יכ םא ,םישנ ברקב רתוי ההובג םג התייה 

הארוהל הפישחה ןכלו ,םירבג לש הלאמ תוכומנ תויונמוימ םע הדימלה ךילהת תא 

ברקב םג .םירבגה לצאמ רתוי ןלצא תצאומ תומדקתהל המרג cpr+fb/c -ב תרשעומ 

.ןגו ידוסי ,םייניב תביטח ידימלת תמועל רתויב הברה תומדקתהה הלח ןוכית ידימלת 

.ל"הצל סויגה םרט םתוביוחממ האצותכ ,הארנכ ,תאז 

יכרוצל םינווכמה ,cpr+fb/c ומכ םיביכרמב הארוהה ךילהת תרשעה ,םוכיסל 

ינשבו םיליגה לכב ,תויונמוימ ןווגמב תירוטומה הדימלה תוכיא תא תרפשמ ,םידימלתה 

םימוד םירקחמב אצמנש יפכ ,יתועמשמ הכ ונניא "העפשהה לדוג" יכ ,הארנ .םינימה 

,ןייפואב תויטנג רתוי ןה תוירוטומ תויונמוימ יכ , חינהל ריבס .יביטינגוקה םוחתב 
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.רקחמ יאצממ .חארוחח תוכיאב תירומוטח תדימלת תוכיא תולת 

רפשת הרשעהה תויבקע ,תאז סע .תויביטינגוק תויונמויממ ןרפשל רתוי השק ןכלו 

תומדקתה ,הליגר הארוהל ופשחנ רשאכש ,םידימלתה תיברמ לצא תוירוטומ תויונמוימ 

תושמשמ ,רתויב ליעיה ןפואב cpr+fb/c םושייל תוטישה יב ,קפס ןיא .םהמ הענמנ וז 

תויונמוימ לש הדימל-הארוהה ךילהתב תשדוחמ הבישח שרודה ,ומצע ינפב רגתא 

.תוירוטומ 
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גמרדלזג ןלא ,םואגננט ץא'רנ 

תמוקמ !ומישו 

 Adams, J.A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of
 Motor Behavior, 3, 111-149.

 Ananaia, J. (1981). The effect of quality of instruction on the
 cognitive and affective learning of students. Unpublished
 doctoral dissertation. University of Chicago.

 Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood, NJ: Prentice-Hall.

 Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning.
 New York: McGraw-Hill.

 Bryant, F. B. & Whartman, P. M. (1984). Methodological issues in the
 meta-analysis of quasi-experiments. In F.B. Bryant <fe P.M. Whartman
 (Eds.), Issues in data analysis: New directions for program
 evaluation (p. 24). San Francisco: Jossey-Bass.

 Carroll, J. (1963). A model of school learning. Teachers College Record.
 64, 723-733.

 Cook, T. D. <fe Levition, L. C. (1980). Reviewing the literature: A comparison
 of traditional methods with meta-analysis. Journal of
 Personality, 48, 449-472.

 Dollard, J. <fc Miller, N. E. (1950). Personality and psychotherapy. New
 York: McGraw-Hill.

 Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research.
 Educational Researcher. 5, 3-8.

 Glass, G. V. (1977). Integrating findings: The meta-analysis of research. In L.
 S. Shulman (Ed.), Review of research in education: Vol. 5
 (pp. 351-379). Washington, DC: American Educational Researcher
 Association.

 Glass, G. V., McGaw, B. <fe Smith. M.L.(1981). Meta-analysis in social
 research. Beverly Hills: Sage.
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 Godbout, P., Brunelle, J. 8c Tousignant, M. (1983). Academic learning time in
 elementary and secondary physical education classes. Research
 Quarterly, 54, 11-19.

 Halverson, C. 8c Robertson, M.(1978). The effect of instruction on overhand
 throwing development in children. Psychology of Motor
 Behavior and Sport, 39, 58-69.

 Harney, D.M. 8c Parker, R, (1972). Effects of social reinforcement, subject
 sex, and experimenter sex on children's motor performance. Research
 Quarterly, 43, 187-196.

 Hedges, L. V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size
 and related estimators. Statistics, 6, 107-128.

 Hedges, L. V. (1982). Fitting categorical models to effect sizes from a series
 of experiments. Journal of Educational Statistics, 7, 119-139.

 Hedges, L. V. 8c Olkin, I. (1985). Statistical mehods for meta-analysis.
 Orlando, FL: Academic Press.

 Lather, J. D. (1977). The learning and performance of physical
 skills. New York: Prentice-Hall.

 Lysakowsky, R. S. (1981). Cues, participation, and corrective
 feedback in relation to learning: A quantitative synthesis
 for educational policy. Unpublished doctoral dissertation,
 University of Illinois at Chicago Cicle.

 McCaughan, L. R. 8c Gimbert, B. (1981). Social reinforcement as a
 determinant of performance, performance expectancy and attributions.
 Journal of motor behavior, 13, 91-101.

 Newell, K. M. (1974). Knowledge of results and motor learning. Journal of
 Motor Behavior. 6, 235-244.

 Pieron, M. (1981). From interaction analysis to research on teaching
 effectiveness. International Journal of Physical Education,
 18, 16-18.
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גנידדלוג ןלא ,םואנננמ ןושרג 

 Schmidt, R, A. (1982). Motor control and learning. Champaign, IL:
 Human Kinetics.

 Schmidt, R, A. Sc White, J. L. (1972). Evidence for an error detection
 mechanism in motor skills: A test of Adams' closed-loop theory.
 Journal of motor behavior, 4, 143-153.

 Shick, J. Sc Stoner, L. (1977). Balance performance as related to task
 stress under varied conditions of sensory cues. Perceptual and
 Motor Skills, 45, 271-278.

 Singer, R. N. (1965). Massed and distributed practice effect on the
 acquisition and retention of novel basketball skills. Research
 Quarterly, 36, 68-77.

 Singer, R. N. (1975). Massed and distributed practice. American
 Educational Research Journal, 23, 395-403.

 Singer, R N. (1982). The learning of motor skills. New York;
 MacMillan.

 Stelmach, G. Sc Szendrovits, L. (1981). Error detection and correction in a
 structured movement task. Journal of Motor Behavior, 3,
 132-143.

 Sullivan, M. P. Sc Christina, R. W. (1983). Target location and visual
 feedback as variables determining accuracy of aiming movements.
 Perceptual and Motor Skills, 56, 355-358.

 Tenenbaum, G. (1986). The effect of quality of instruction on higer and
 lower mental processes and on the prediction of summative
 achievement. Journal of Educational Research, 80, 105
 114.

 Thomas, J. R,. Pierce, C. Sc Ridsdale, S. (1977). Age differences in
 children's ability to model behavior. Research Quarterly, 48,
 592-597.

 Verbiaff, J. (1981, May-June). Physical Education: An Activity subject?
 Cahper Journal, 31-34
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 L. M. (1975). The effects of social reinforcement and audience
 presence upon the motor performance of boys with different levels
 of initial ability. Journal of motor behavior, 7, 207-216.

 S. G. (1982). Mental practice and knowledge of results in the
 learning of a perceptual motor skill. Journal of Sport
 Psychology, 4, 52-63.
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