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ינפוג ךוניחל הארוה יחרפ לש הארוהה תויוגהנתה 
תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב 

יתרפא טבנ 

אובמ 

םע הנוש חרואב גהנתהל שי יכ הניה "יאמורכ גהנתה אמורב" םגתפה תועמשמ 

ףא תמייק תוגהנתהב תאזכ תושימג .םינוש םיאנתבו תונוש תוביסנב ,םינוש םישנא 

.הז ןועיט תששאמ דומילה תתיכב השענב תיחטש הייפצ .(1982 ,יאכז) הארוהב 

בחר ןווגמב הזמ הז םינוש םידימלתה .40-ל 30 ןיב ענ הליגר התיכב םידימלתה רפסמ 

,תונרקסב ,הבשקהה תלוכיב ,זוכירה רשוכב ,הענהב ,היצנגילטניאב :תונוכת לש 

ךילהתב םירושקה ,םינתשמה ךסמ תיקלח המישר ךא וזו .ןוימדבו תויתריציב 

ותארוה ךרד תא םיאתהל הרומל אוה רומג חרכה ,ךכיפל .הדימל-הארוהה 
.סהיתולוכיבו םהירושיכב הזמ הז םינושה םידימלתה תייסולכואל 

הארוהה יכרד תצקמ .הארוה יכרד לש םוצע ןווגמ הריכמ הארוהה תרות ,ןכאו 

(Aptitude Treatment interaction) היצקארטניאה תשיג :ןוגכ ,הרומב םידקוממ 

.(1977 ,רזיילג) (Adaptive Education) תלגסמה הארוהה ,(1977 ,ואנסו ךאבנורק) 

,תונטק תוצובקב הארוהה :ןוגכ ,דימלתב דקמתמ הארוהה יכרד לש רחא קלח וליאו 

ליעיה הרומה תא האור תחוורה העדה יכ ,אופא המית ןיא .תינדיחיה הארוהה 

,ונייהד .תוביסנה יפל ןהב שמתשהל עדויהו תויונמוימ לש בחר ןווגמב טלושה הרומכ 

ןונגס .(1990 ,קירוהאז)תידומילה הביבסה לש תונתשמה תושירדהו טיברצה יפל 

,וינווגו וימרז לכ לע יכוניחה רקחמה ישנא ידי לע קר אל לבוקמו רכומ שימג הארוה 

.(םש) םירומ תרשכהב םיקסועה ידי לע ףא אלא 

־לע הארוהה יכרד תלעפהב ןוויגה תא ןוחבל :רקחמה תרטמ הלוע וז הסיפת ךותמ 

:היצאוטיסב םיפתתשמה םימרוגה לש םינתשמה םיכרצה יפל הארוהה יחרפ ידי 

.הילע םיעיפשמהו ,הדימלה־תארוה 
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םידימלתה ןיגל הרומה ןיב ןילמוגה יסחיו הארוהה תויוגהנתה 

הרומה תויוגהנתה ןיב רשקה תא הטילבמ (1970) סרדנלפ לש הפיקמה ותדובע 

רקיע תא .וידימלתל הרומה ןיב םימקרנה ןילמוגה יסחי ןיבו ולש הארוהה תונונגסו 

םינותנ םיפסוא וכלהמבש ,רועישב הייפצ רישכמל סרדנלפ םגרת ולש הירואיתה 

ךילהת לש ופוסבו ,וידימלתל הרומה ןיב םימקרנה ,ןילמוגה יסחי לע (תוירוגטק ןלהל) 

ראתל םירשפאמה ,םירטמרפ תרוצב םתוא םיגיצמו םינותנה תא םידבעמ ףוסיאה 

.הארוה יסופד לשו הארוה תונונגס לש םיחנומב הרומה לש הארוהה תויוגהנתה תא 

,(Flanders Interaction Analysis categories System) FIAS ,סרדנלפ לש ותדובע 

תסחייתמ תחאה .הדימל-הארוה היצאוטיסב תוגהנתה יגוס ינש ןיב הניחבמ 

לע הרישי העפשה ןהל שיש ,תויוגהנתהל תוקלחתמ הלא .הרומה תויוגהנתהל 

המודכו םינוקית ,םידימלתל היצמרופניא תריסמ ,תוארוה ןתמ :ןוגכ ,םידימלתה 

לש תונויער תלבק :ןוגכ ,הרישי יתלב םידימלתה לע ןתעפשהש ,תויוגהנתהלו 

.םידימלתה תוגהנתה אוה ינשה גוסה .המודכו דודיעו חבש ןתמ ,םידימלת 

,הרומב תויולתה ,תויוגהנתה .םייתשל ןה ףא תוקלחתמ םידימלתה תויוגהנתה 

,הרומה תלאשל דימלתה תבושת :ןוגכ ,הרומה תויחנה יפל תושענה הלא רמולכ 

.(1989 ,ינייצנמו ,קשארקאז ,טסראד) דימלתה תמזיב תושענה תויוגהנתה תמועל 

תויוגהנתהב קסעו ליאוה ,רנ,ויב לבגומ היה ינפוגה ךוניחה יכרוצל fias^ שומישה 

רפסמ וב ךרעו fias תא חתיפ ,(1980 ,'חאו סרפש) סרפש .דבלב תוילולימ הארוה 

:םניה םיירקיעה םייונישה .ינפוגה ךוניחב שומישל ומיאתהל הרטמב םייוניש 

הארוהה תונכוס :התיכב השענה ןמ םיפסונ םינייפאמ ינש לע םינותנ ףוסיא * 

 (teaching agency), התיכה הנבמו (class structure)

.רועישב תשחרתמה תילולימ-יתלבה תוליעפה לע תיתטיש היצמרופניא תפסוה * 

לש תובית ישאר) cafias םשב סרפש הניכ ינפוגה ךוניחל fias לש המאתהה תא 

 (Cheffers Adaptation of Flanders Interaction Analysis System).

יראלופופה ילכה" ,ךכו .ינפוגה ךוניחה ישנא ידי לע רכוה cafias לש לאיצנטופה 

ךרע־בר ילכל ךפה (15 :1980 ,ןמטרווק)"רועישב תשחרתמה תוליעפב תיפצתל רתויב 

,גניניט ; 1982 ,טדואג) סידימלת-הרומ ןילמוגה יסחי חותינב םיקסועה םירקחמב 

.(1989 ,ינייצנמו קשארקאז ,טסראד ; 1983 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

רדלאשטב .יחכונה רקחמה לע הרישי הכלשה שי cafias לש םינייפאמה דחאל 

םהו CAF1AS-3 שומיש השענ םהב ,םירקחמ לש בר רפסמ ורקס (1978) סרפשו 

ידי לע תכמתנ וז העיבק .הארוה תונונגס ןיב הנחבה רשפאמ cafias יכ ,םיקיסמ 

טסאוו ; 1988 ,ןמנדנילו ןמואלפ ,ףושיב ; 1986 ,פמש ,לשמל קוושה) םיפסונ םירקוח 

ףקתל ןויסנ השענ (1990 ,רנכובו ןמרבליס) הנורחאל ,םלואו .(1989 ,ינייצנמו 

 (validate) תא cafias ןיב רשק אצמנ אל יכ םירובס וללה םירקוחה .הדידמ ילככ

הנוכנ איה םא ןיב ,וז הדבוע .םידימלת יגשה ןיבל cafias לש "םייבויח" םיאצממ 

,cafiaso ליאוה ,הדידמ ילככ cafias תופקתב עוגפל ידכ הב ןיא ,ואל םא ןיבו 

,ןילמוגה יסחי יסופד תאו הארוהה תויוגהנתה תא ראתל דעונ" ,fias-^ המודב 

הכרעה ןתממו טופישמ ררחושמ רואיתה .הדימל-הארוה היצאוטיסב םישחרתמה 

,סרפש ,ישיא בתכמ) "ואל סא ןיבו היוצרו היואר הניה תוגהנתהה םא תיתוכיא 

ועיבהש קפסה תורמל ,ךכיפל .(1990 ,רנכובו ןמרבליס לש םרמאמ לע הבוגתב ,1991 

הנחבהל ,הקידבל ילכ שמשל יושע cafias יכ ,החנהל סיסב שי ,רנכובו ןמרבליס 

יני'צנמו טסאוו ,'ץיר ,תאז ףא תאז .הארוה יסופד לשו הארוה תונונגס לש ןוימלו 

חרואב ועבקו רקחמ יכרצל cafias לש םיירשפאה וישומיש תא ונחב ,(1988) 

ןויפיאלו וידימלת ןיבל הרומה ןיב םיסחיה ביט רואיתל ותמאתה תא יעמשמ-דח 

שמתשהל תרשפאמ ,וז הסיפת תלבק .הרומה לש הארוהה יסופדו הארוהה תונונגס 

 ^■cafias הזה רקחמב םג הלא תורטמל.

cafias תרזעב ןילמוגה יסחי תריקח 

,ךכ לע םיעיבצמ cafias תרזעב ועצובש ,ןילמוג יסחי חותינ לש םירקחמה יאצממ 

הארוהה ןונגס .תושימגבו ןוויגב םינייפואמ םניא םירומה לש הארוהה תונונגס יכ 

לע הרישי העפשה תלעפה ידכ ךות ,הרומה ידי לע תומגדהו תוארוה ןתמ וניה חיכשה 

לש וניה םידימלתה לש רתויב חיכשה תוגהנתהה סופד .(1982 ,טייר) םידימלתה 

,סרפשו ודרבמול) הרומה תוארוהל תילולימ יתלבו תינכמ ,תיתרגש ,הרצ הבוגת 

;1976 ,ןאיק ,לשמל ,הוושה) םירחא םירקחמב םג וחווד תומוד תואצות .(1983 

.(1988 ,ןמדנילו ןמואלפ ,ףושיב ; 1978 ,ינייצנמו סרפש 

יסופדב ןוויג לע םיעיבצמה רקחמ יאצממ המכ םנשי הז יזכרמ אצממ תורמל ,םלואו 

,םירומ לש הארוה תונונגס ןיב קהבומ לדבה ואצמ ,(1983)סרפשו ודרבמול .הארוהה 

,(ד התיכ ידימלתל האוושהב ןג ידלי) תונוש ליג תובכשב םידימלת ודמיל רשא 

אשונל ,רמוא הווה ,ןכותל םאתהב הארוהה תונונגסב ןוויג לש ןטק רועיש לע וחווידו 
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םהלש הארוהה ןונגס תא תונשל הייטנ םירומל שי יכ ,הלוע רקחמה ןמ .רועישה 

הארוהה ןונגסבו סופדב יוניש .העונתל ךוניחב םירושק םהיאשונש ,םירועישב רקיעב 

םינמאמ ןיב ןילמוג יסחי רקח ,(1990) סנויג .םינמאמ לצא םג חיכש ,ליגל םאתהב 

יפלו ליגה יפל ןוויגו ינוש אצמו הלעמו 12 יאליג תמועל 7 — 5 יאליגב םיכינח ןיבל 

לש הארוהה ןונגס הנתשמ הלא םירקחמ יפל יכ ,אופא עמתשמ .ןומיאה תורטמ 

.רועישה (אשונ)ןכות יפלו םידימלתה ליג יפל הרומה 

חותינב םינדה ,cafias^ ועייתסהש םירקחמ רותיאל עדימ ירגאמב בשחמ ישופיח 

הדימב רקחנ אשונה יכ ,םילגמ ,םהמ םירזגנה הארוהה יכרד ןוויגבו ןילמוג יסחי 

יחרפל אלו לעופב םירומל סחייתמ רקחמה בור ,ןכ לע רתי .תקפסמ יתלבו הטעומ 

הרשכהה ךילהתב הארוהה תונונגס ןוויג תובישח ,םרב .םתרשכה תפוקתב הארוה 

עייסל וניה הארוהל הרשכהב םיקסועה הלאל רתויב בושח דיקפת" :עודי הארוהל 

תשגדה) הארוה תונונגסו תויוגהנתה לש לודג ןווגמ חתפל הארוהה חרפ ידיב 

הארוה ךכב גישהלו ותארוה יכרד תא שימגהל הרומל רשפאל ידכ תאזו ,(רבחמה 

ףא המישי ,יללכה ךוניחה יבגל וז העיבק יכ ,רעשל ןתינ .(295 :1971 ,ליירט) "הליעי 

תגשהל תעייסמ ןכא םירומ תרשכהל תודסומב הרשכהה םאה .ינפוגה ךוניחה יבגל 

םירחא .תילילש המה הבושתהו ןכתיי יכ םיזמור (1983) סרפשו ודרבמול ?וז הרטמ 

יכ םינעוט ,לשמל ,(1986) 'חאו ידנאס .תוצרחנ רתיב תילילש הבושתל םינעוט 

תויוגהנתה לע דבלב הטעומ העפשה ,הארוהל הרשכהה תרגסמב דומילה תוינכתל 

ןוחבל ךרוצה תא תוררועמ הז גוסמ תונעט .רפסה יתבל םאובב םירומה לש הארוהה 

.ירקחמ חרואב וז הלאש 

רקחמה תלאש 

םיבייחמ הדימל-הארוה היצאוטיסב םייונישה יכ איה הז רקחמ לש אצומה תדוקנ 

תורפסה תריקסמ .הרומה לש הארוה תונונגסו תויוגהנתה ןווגמב שומיש תלוכי 

םייונישל םימרוגה יכ ,הלוע הרומה לש הארוהה תונונגס חותינל cafias^ תרזענה 

דימלתה ליג :םה ,(instructional factors)(היצאוטיסה ימרוג ,ןלהל) היצאוטיסב 

יחרפ לש הארוהה תויוגהנתה םאה ,אופא איה רקחמה תלאש .רועישה (אשונ)ןכותו 

.וללה היצאוטיסה ימרוגמ תועפשומ ,םירומ תרשכהל דסומב (םיטנדוטס) הארוהה 

:ןלהל היצאוטיסה ימרוג תא םג הזה רקחמה ןחב ,רועישה ןכותלו ליגל ףסונב 

הארוהה יחרפ ןימ ★ 

םידימלתה ןימ ★ 

הארוהה םוקמ ★ 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

תויודע ואצמנ אל ,cafias תרזעב ןילמוגה יסחי חותינב קסועה רקחמב ,םנמא 

תורמל .הארוהה םוקמל םאתהב אל ףאו ןימל םאתהב הארוהה תויוגהנתהב ינושל 

(הבקנ-רכז)ןימה הנתשמו ליאוה ,יחכונה רקחמב הלא הארוה יביכרמ וללכנ תאז 

לארשיב תמייקה תואיצמהו ליאוהו ,תוגהנתהה יעדמב םירקחמב רתויב חיכש וניה 

.םיימשה תפיכ תחת ,ץוחב םימייקתמ ינפוג ךוניחב םירועיש לש בר רפסמש ,וזכ איה 

,(םלואל ץוחמ וא םלוא) הארוהה םוקמ היצאוטיסה םרוג תא םג ןוחבל שי ןכל 

.הרומה לש הארוהה תויוגהנתה לע עיפשהל יושע הז םרוגו ליאוה 

רקחמה תטיש 

רקחמה תייסולכוא 

'ב הנשב םידמולה (תויטנדוטס 13-ו םיטנדוטס 14)הארוה יחרפ 27 ופתתשה רקחמב 

הדמצהה תרגסמב (םירועיש 27) ודמיל םיטנדוטסה .ינפוג ךוניחל הללכמב 

םירועיש רשע-סינש .םיידוסי רפס-יתבב 'ו דע 'ב תותיכב םידימלת ,תיגוגאדפה 

,םלואל ץוחמ ונתינ םירועיש 15-ו רפסה-יתב לש תולמעתהה תומלוא ךותב ולהנתה 

ויה םירועיש רשע-השיש .םימשה תפיכ תחת רחא םוקמב וא רפסה-תיב שרגמ לע 

.תויונמוימ תיינקהב וגווס םירועיש רשע-דחאו העונתל ךוניחה יאשונב 

cafias יפל דודיק 

תונוילג לע *תוירוגטקב תיפצתה ינותנ תא זכירש ,ןמוימ הפוצ חכנ םירועישה לכב 

אל םייגוגאדפה םיכירדמה .cafias^ םישמתשמה םירקחמב לבוקמש יפכ ,דודיק 

לש הארוהה לגסב רבחכ הארוהה יחרפ ידי-לע ההוז ,דדקמה .םירועישב וחכנ 

אופא ןתינ .ינפוג ךוניח ונניא ותוחמתה םוחתש ימכ ,םדי לע רכוה ךא ,הללכמה 

לש הארוהה תויוגהנתה לע העיפשה אל (דודיקה יכרוצל) ותוחכונ יכ ,רעשל 
.םיטנדוטסה 

לש ןושארה קלחב גצומ ,(1984 ,יתרפא :םוגרת) תירבעבו תילגנאב CAFIAS לש תוירוגטקה טוריפ 
.חפסנה 
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יטסיטטסה חותינה 

יפכ ,םירטמרפ דוביע ךרענ ןושארה בלשב .םיבלש ינשב ךרענ יטסיטטסה חותינה 

הז ךרוצל דחוימב החתופש ,בשחמ תנכת תרזעב עצוב דוביעה .cafiaso לבוקמש 

.טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע ינפוג ךוניחל הללכמב 

םינתשמב cafias לש םירטמרפב שומיש השענ ,יטסיטטסה חותינה לש ינשה בלשב 

תוגוזמ דחא לכ לע ,(multiple set of two way anova) םיינוויכ-וד תונוש לש הרדסב 

(אשונ)ןכות :(דומילה תתיכ יפל)םידימלתה ליג :רקחמב ללכנש היצאוטיסה ימרוג 

ןימ ;(הבקנ— רכז) הארוהה יחרפ ןימ ;(תויונמוימ — העונתל ךוניח) רועישה 

— םלוא)רועישה םוקמ ;(דחיב תונבו סינב ,ףתושמ — תונב — םינב) םידימלתה 

רשפיא אל םגדמה לדוגו ליאוה ,הז יטסיטטס להונב שומיש השענ .(םלואל ץוחמ 

.רתוי ההובג המרב תיטסיטטס היצקארטניאב שומיש 

םינותנה רואיב 

 CAF1AS ראבל רשפאמ (interpret) תועצמאב ,תחאה .םיכרד שולשב םינותנה תא

היינשה ,(sequential description) םיעוריאה תולשלתשה לש ףטושו ףיצר רואית 

,(ratio) םייסחי םירבשב וא םיזוחאב םיגצומה ,םירטמרפ יפל רואיב תועצמאב 

הז רקחמב ןוידה .דדקמה ידי לע תיפצת-תורעה תפסוה תועצמאב תישילשה ךרדהו 

.וללה םיכרדה שולש לכ לע ססבתה 

םיאצממה 

הארוהה סופד 

(sequential ףטוש רואית גיצהל תרשפאמ cafias לש תדחוימה הקינכטה 

 description), וא הרומה לש (הירוגיטק)הלועפ וזיא ,ונייהד .הארוהה תויוגהנתה לש

תורפסב הנוכמ הז ףטוש רואית .הלועפ וזיא ,ןותמ העבנ וא ,ל המדק דימלתה לש 

 cafias הארוה סופד םשב(pattern). םיגצומ היצאוטיסה ימרוג יפל הארוהה יסופד

רשק ,(—) קזח רשק :ןלהלכ גצומ ןהיניב רשקה יפואש ,תוירוגיטק תרזעב ,1 חולב 

.('־-)שלח 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

:1 חול 

(instructional factors) היצאוטיסה ימרוג יפל הארוהה תויוגהנתה יסופד 

רפסמ  רפסמ  תוגהנתהה סופד 
היצאוטיסה ימרוג  םירועישה  יסופד  תרזעב ראותמ 

ודדוקש  הארוהה  תוירוגיטק ףצר 
 15  1  5-5-8-8

ליג 
ד ,ג ,ב תותיכ   6-8 ~

 4

(התיכ)   12  1  5-5-8-8
ו ,ה תותיכ   - 5

 -9-5
 - 6

 16  1  5-5-8

ןכות 
העונת ירועיש  ־9-5 

 5

רועישה   11  1  5-5-8-8
תויונמוימ תיינקה   - 5

 ~6-8

 15  1  5-5-8-8
רכז   -9-5

ןימ 
יחרפ 

 8~5 -
־6-8 

הארוהה   12  1  5-5-4

הבקנ 

 2

 -8-8
 - 5

 -6-8
 9-5

 -8

דבלב םינב 
 7  1  5-5-6-8

 -8-8

ןימ   -5

םידימלתה   11  1  5-5-4

דבלב תונב   -8-8

 - 9 - 5

 -10-8

 9  1  5-5-6-8

:ףתושמ רועיש 
תונבו םינב 

־8-8 
־5 

םלואב 
 11  1  5-5-4

 -8-8
 -5

םוקמ  ־6-8 

רועישה 

םלואל ץוחמ 
 16  1  5-5-8-8

 -9-5
 - 5

־6 
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לבב יכ ,הארנ .רועישה יעוריא לש ףטוש רואיתכ םגרתל ןתינ תוירוגטקה ףצר תא 

דיחא הארוה סופד יפל הארוהה יחרפ םידמלמ ,(תויטנדוטסה לצא טעמל) םירקמה 

היצמרופניא ןתמ ,רמוא הווה .הרומה לש הרישיה ותעפשה לע ססובמה ,המודו 

תנייפואמ ,ךכמ האצותכ .תולאש תליאש וא תוארוה ןתמ בוליש ךות ,תבחרנ 

רקיעב יוטיב ידיל האבו (teacher dependent) הרומב תולתב םידימלתה תוגהנתה 

תניוצמה)ןילמוגה יסחימ קלחכ ,םידימלתה תמזי .ינכמ חרואב ויתוארוה יולימב 

קרו ךא טעומ יוטיב ידיל האבו רתויב תלבגומ הניה ,(9 רפסמ cafias תירוגטקב 

תולועפבו ,('ו ,'ה תותיכב) תונב תודימלת ,(תויטנדוטס)ןימ :היצאוטיסה ימרוגב 

האב ,םתמזיב תנייפואמה םידימלתה תוגהנתה יכ ,ןייצל יוארה ןמ .םלואל ץוחמש 

,(8 רפסמ cafias תירוגיטק) םידימלתה לש הרצו תינכמ תוליעפ רחאל יוטיב ידיל 

cafias תירוגיטק)הרומה לש היצמרופניא תפסות ידי לע דימ העטקנ וז המזי יכו 

.(6 רפסמ cafias תוירוגיטק)הרומה ידי לע תוארוה ןתמ לש האצותכ וא ,(5 רפסמ 

,םירקמה לכב .הארוהה יסופד רפסמל רושק 1 חולמ הלועה ,ףסונ בושח אצממ 

יני'צנמו סרפש .דבלב דחא תוגהנתה סופד הארוהה יחרפ וניגפה ,דחא הרקמ טעמל 

,תוחפל הארוה יסופד ינשב ללכ ךרדב םישמתשמ לעופב םירומ יכ ,םיחוודמ (1978) 

הארוהל שורדה ןמ תוחפכ םירקוחה יניעב בשחנ הארוה יסופד לש הזכ רפסמו 

,דבלב דחא הארוה סופדב שומיש לע עיבצמה ,הז רקחמב אצממה .ההובג תוכיאב 

יאצממש ,ןבומכ ,רוכזל שי תאז םע דחי .הבר הדימב שימג יתלבו חישק אופא בשחנ 

.הארוה יחרפל אלו לעופב םירומל םיסחייתמ יני'צנמו סרפש 

יבגל קר םיפקת CAFlASo םינושה םירטמרפה לש םייטסיטטסה םידוביעה 

תוליעפה ףקיה .רועישב תוליעפה ךסמ ,הלעמו 4<י/0 לש ףקיהב ופצינש תוירוגיטק 

רקחמב ופצינש םירועישה 27 ךותמ .חינז בשחנ ,4ק/0-ל תחתמ תמיוסמ הירוגיטקב 

רואית .הלעמו 4<י/0 לש ףקיהב םידימלתה תמזי לש רטמרפה היה םירועיש 9-ב קר ,הז 

תארוה :הארוהה סופד לע עיבצמ הלא םירועיש העשתב םיעוריאה תולשלתשה 

,םידימלת לש המזי תררוג וז הרצ הבוגת .םידימלתה לש הרצ הבוגתל תמרוג הרומה 

הז אצממ .תופסונ תוארוה ןתונ וא היצמרופניא הרומה ףיסומ המזיה תובקעבו 

ףסונב ,ןייצל דדקמה הפוצה לע ,cafias לש היגולודותמה יפל .ףסונ רבסה בייחמ 

תורעה .רועישב השענה לע תוילולימ תורעה לש הרוש ,תוירוגיטק יפל דודיקל 

תמזי תא ןיימל ועייס ,הלעמו 4"/0 דימלתה תמזי התיה םהב םירועישה 9-ב דדקמה 

:ןוגכ) רועישה ןכותל תורישי תסחייתמה המזי ,דחאה .םיגוס ינשל םידימלתה 

םידימלת תולאש ,ינשה גוסהו (תמייוסמ הלועפ םיעצבמ ךיא ,דימלת לש הלאש 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

היזיבלטב טרופסה תינכת תא תיאר" :ןוגכ) רועישל םייטנוולר יתלב םיאשונב 

תולאשה זוחא היה םירועישה העשת לכב יכ ,אצמנ הז ןוימ יפל .('"לומתא 

תויטנוולר תולאש לש הז זוחא .תולאשה ךסמ 270/0-ל 180/0 ןיב רועישל תויטנוולרה 

זוחא ,םלואו .יטסיטטס חרואב ודבעל היהי רשפאש ידכמ ,ןטק וניה רועישה אשונל 

.תולאשה ךסמ 820/0-ל 730/0 ןיב היה רועישה אשונל תויטנוולר יתלבה תולאשה 

cafias תוירוגיטקב בחרנ שומיש :ויה םידימלתה תמזיל הארוהה יחרפ תובוגת 

.התיכב הטילשהו תעמשמה ,רדסה תרזחהל ץמאמ ,רמוא הווה .7 רפסמו 6 רפסמ 

םידימלתה תמזי תרבגהל תעייסמ התיה הבוגתמ הרומה תוענמיהש ,ןכתיי 

וא/ו רדסה-יא תורבגתה לש ןוכיס ךכב היה ךא ,ילולימ יתלבה דממל סג םתבחרהלו 

רדס טילשהל ורחב הארוהה יחרפ יכ ,רורב 1 חולב םיאצממה יפל .התיכב שערה 

.התישארב הדועב םידימלת תמזי לש תוחתפתה עוטקלו תעמשמו 

cafias לש םירטמרפה יאצממ 

לש הגצה תרשפאמ (תוירוגיטקה) cafias ינותנ דוביע לש תדחוימה הקינכטה 
םהבש *,םירטמרפה לש ילולימ רואית .םירטמרפ תרוצב םירועישב תיפצתה יאצממ 

.חפסנה לש ינשה קלחב םיראותמ ,םבושיח ךרדו הז רקחמב שומיש השענ 

ימרוג לש םיירשפאה תוגוזה לכ ןיב ,(two-way anova) סיינוויכ-וד תונוש יחותינ 

םירטמרפב םיקהבומ םילדבה לע םיעיבצמ ,(םוקמ * ליג :לשמל) היצאוטיסה 
:הלאה 

תקהבומ היצקארטניא הז רטמרפב (taprv) ילולימ ,חבשמו לבקמ הרומה 

 (05.>P) רויא 'ר)רועישה אשונו ,(דומילה תתיכ) םידימלתה ליג : םינתשמה ןיב

 1).

ואצמנ הז רטמרפב (TSDR) הרומה תוארוה םוחתב דימלתה תולועפ לכ ךס 

םוקמו ,(דומילה תתיכ) םידימלתה ליג ןיב ,(P<.05) תוקהבומ תויצקארטניא 

.(3 רויא 'ר)רועישה םוקמו הארוהה חרפ ןימ ןיב ןכו ,(2 רויא 'ר)רועישה 

היצקארטניא האצמנ הז רטמרפב .(CETI) הרומה תמושת — ןכותה תשגדה 

.(4 רויא 'ר)רועישה אשונו הארוהה חרפ ןימ ןיב ,(P<.05)תקהבומ 

יאצממ תוושהל ארוקה לע לקהל תנמ לע ,תילגנאב ןלהל םיגצומ םירטמרפה לש תוביתה ישאר 

.חפסנה לש ינשה קלחב םיטרופמו ,תיזעולב םירחא םירקחמל הז רקחמ 
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\ :ארקמ 
\ A העונת תארוה 

םיזוחא 

\ ■ תויונמוימ תארוה 

,יג/ב תותיכ ידימלת 

:1 רויא 

- (TAPRV)ילולימ ,חבשמו לבקמ הרומה 
רועישה אשונ ןיב (p<.05) היצקארטניא 

.םידימלתה ליג ןיבל 

./ /־ 
 X
 C

 D / :ארקמ 
/ A םלואל ץוחמ 
/ ■ םלואב 

H־9 

 90

 86

 82

 78

 74

 70

'ד ,יג/ב תותיכ ידימלת 

:2 רויא 

תוארוה םוחתב דימלתה תולועפ לכ ןס 
(P<.05)היצקארטניא - (TSDR) הרומה 
.םידימלתה ליג ןיבל רועישה ימוקימ ןיב 

 Z
 C

ם  / :ארקמ 
/ A םלואל ץוחמ 
/ ■ םלואב 

םירכז תובקנ 

:3 וויא 

תוארוה םוחתב דימלתה תולועפ לכ דס 
(Pc.05) היצקארטניא — (TSDR) הרומה 

ימוקימ ןיבל הארוהה חרפ ןימ ןיב 
.רועישה 

 58

 56

 54
 \ s*

 52

 50
 z
 C

 48
 0 .

\ :ארקמ 
 46 \ A העונת 
 44 \ ■ תונמוימ 
 42

רכז הבקנ 

A רויא 

— (CETI) הרומה תמושת תשגדה 

ןיבל הארוהה חרפ ןימ ןיב היצקארטניא 
.רועישה (ינכות)יאשונ 

תויצקארטניא ואצמנש ,אוה היצאוטיסה ימרוג תוגוז יחותינ לש ירקיעה אצממה 

היצמרופניא תלבק רשפאמ CAFiAS-1 שומישה .דבלב םירטמרפ השולשב תוקהבומ 

,דבלב םירטמרפ השולשב לדבה אצמנ םא .רועיש לכ יבגל םינוש םירטמרפ 41 לע 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

םירועישה 27 לכב טלחומ טעמכ ןוויג רסוח לע דיעמה ,רתויב ךומנ רפסמ הז ירה 

ןכלו ,ןטק ,וחתונש םירועישה רפסמ יכ ,ןייצל שי תאז םע .הז רקחמ תרגסמב וחתונש 

םימרוג לש רתוי לודג רפסמ ןיב ןילמוגה יסחי לש יטסיטטס חותינ רשפאמ ונניא 

רזענה ףסונ רקחמ דדועל יושע הז גוסמ יטסיטטס חותינב ךרוצה ,םלואו .הארוהב 

לודג םגדמב ,cafias^ עצומש יפכ ,םירטמרפ חותינו םינותנ ףוסיא תוקינכטב 
.רתוי 

רתוי םיבר םילדבה לע םיעיבצמ (main effect) םידדוב םימרוג לש תואוושה חותינ 

.הארוהה ימרוג תוגוז חותינב רשאמ ,תומיוסמ תויצאוטיס יבגל הרומה תויוגהנתהב 

,םייתועמשמ םילדבה ואצמנ םהבש ,cafias לש םירטמרפ לש רתויב לודגה רפסמה 

,5 רויאב םיגצומ הלא םירטמרפ .(דומילה תתיכ) םידימלתה ליג הנתשמב היה 

.*תילגנאב םילבוקמה תוביתה ישארב 

:ארקמ 

SCV ילולימ ,דימלתה תמורת 
TQRV הרומה ,תוילולימ תולאש 

TTQR הרומה תולאש לכה ךס 
TAPRV ילולימ ,חבשמו לבקמ הרומה 
TTAPR חבשמו לבקמ הרומה לכה ךס 

םוחתב דימלתה תולועפ לכה ךס 
הרומה תוארוה 

היטפמא הלגמ הרומה 

ד ,ג ,ב תותיכ ידימלת 

ו ,ה תותיכ ידימלת 
 SCV TQRV TTQR TAPRV TTAPR TSDR TE

:5 רויא 

םידימלתה יאליג ינש ןיב (P<.05) םירקבומ םילדבה 

ttapr) םירומה לש הנוש תוגהנתה הדדמנ םירטמרפ 5-ב יכ ,הלוע חולה ךותמ 
 cte^taprv, ttqr, tqrv גוסב םילולכ וללה םירטמרפה לכ .םינושה םיאליגב

.הרומה לש הרישי יתלב העפשה :cafias לש הירואיתב רדגומה תוגהנתהה 

םידמלמה הארוה יחרפ לצא רתוי חוור הז תוגהנתה גוס יכ םיארמ םיאצממה 

םידימלת םידמלמה ,הארוה יחרפ לצא רשאמ ,(ד ,ג ,ב תותיכ)ריעצ םליגש םידימלת 

.חפסנה לש ינשה קלחב םיגצומ ,םיאלמה םהיתומשב םירטמרפה 
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םידימלתה לש תילולימה םתמורת ,ךכמ האצותכ .('ו 'ה תותיכ) רתוי םירגוב 

רטמרפה .םירגובה םידימלתה תמורת רשאמ רתוי הבר (SCV) רועישל םיריעצה 

רשאמ) רתוי םירגוב םידימלת לש (contribution) המורת הדדמנ ובש ,דיחיה 

הקזח הטילש לע עיבצמ הז אצממ (TSDR) הרומב תולת לכה ךס היה ,(םיריעצ 

םירשפאמ ,5 רויא לש םיאצממה .התיכב תשחרתמה תוליעפב הרומה לש האלמו 

םע םילשהל ;הרישי הארוה ןונגסב שמתשהל : םיטונ הארוהה יחרפ יכ ,עובקל אופא 

םיטונ ,ןכ ומכ .םיריעצה םידימלתל היטפמא תוארהלו ,רועישל םידימלתה תמורת 

םידימלת לצא תולת תוביתכמה ,הארוה תויוגהנתהב שמתשהל הארוהה יחרפ 

.(יו 'ה תותיכ) רתוי םירגוב 

ןה םימיוסמ םירטמרפב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ ,ליג היצאוטיסה םרוגל ףסונב 

.6 רויאב םיגצומ הלא םילדבה .רועישה ימוקימ ןיב ןהו םינימה ןיב 

 Ar

םוקימ ■ ארקמ 

j^',r םלואל ץוחמ 

X///M םלואב 

h.vV.v''.=,1 הבקנ 

 _222L'

 i
הארוהה חרפ ןימ 

 SVNDR TSVDR TSNVDR SNVISSR

:6 וויא 

(הארוהה יחרפ לש) םינימה ינש ןיב(p<.05)םיקהבומ םילדבה 
.רועישה ימוקימ ןיבו 

:תויטנדוטסה תוגהנתהב וטלב םירטמרפ ינש יכ ,הלוע (ילאמשה וקלחב) רויאה ןמ 

םוחתב דימלתה תולועפו ,(SVNDR) ילולימ ,דימלתה לש תקהבומ תולת תריצי 

רתוי הברה ,תויטנדוטסה יכ אוה רבדה שוריפ (TSVDR) ילולימ ,הרומה תארוה 

לש תולת טילבמה חרואב גהנתהל םהידימלת תא ואיבה ,םיטנדוטסה רשאמ 
.הרומב םידימלתה 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

תארוה םוחתב דימלתה תולועפ יכ ,הארמ רויאה לש (ינמיה)ינשה וקלחב אצממה 

ךותב םימייקתמה םירועישב רתוי תושחרתמ (TSNVDR) ילולימ יתלב ,הרומה 

לש תקהבומ המזי ,םלואו .ול הצוחמ םימייקתמה םירועישב רשאמ ,םלואה 

אצממ .וכותב רשאמ םלואל ץוחמ רתוי החיכש ,(SNVISSR)ילולימ יתלב ,דימלתה 

,םידימלתה תוליעפ תא תדדועמ םלואל ץוחמ תוליעפהש ךכל זומרל ילוא יושע הז 

.םתמזי תרבגהל תמרותו 

,רועישה ןבותו ,םידימלתה ןימ :היצאוטיסה ימרוג ראש לש יטסיטטסה חותינה 

.םייתועמשמ םילדבה לע עיבצמ וניא 

חותינ ךותמ ןה)שקבתמה ירקיעהו ללוכה אצממה יכ ,עובקל ןתינ םיאצממה ךותמ 

רדעה ומה ,(םירטמרפה יאצממ חותינ ךותמ ןהו הארוהה ףצר תולשלתשה רואית 

.םהידימלת ןיבל םיטנדוטסה ןיב ןילמוגה יסחי לש םינתשמבו הארוהה יכרדב ןוויג 

הארוהה ימרוגב ולגתהש ,(םירטמרפה 11-ב) םילדבה לש ןטק רפסמ תורמל ,תאזו 

2) ןימ .ג-ו ;(םירטמרפ 2) םוקמ .ב ;(םירטמרפ 7) םידימלתה ליג .א :ןמקלדכ 
.(םירטמרפ 

רבכ םיקסועה םירומ לצא םייוניש ודדמנ םהבש ,םירטמרפה רפסמל האוושהב 

לש ןטק רפסמב םייוניש הז רקחמב ודדמנ ,(1983 ,סרפשו ודרבמול הוושה)הארוהב 

ודדמנ (םש)םיחווידה יפלש ,רועישה ןכות היצאוטיסה םרוגב ,ןכ לע רתי .םירטמרפ 

סופד יכ ,רמול אופא ןתינ .יוניש לכ אצמנ אל ,םירטמרפב םייוניש לש לודג רפסמ וב 

האוושהב רתוי ןוויג רסחו רתוי חישק וניה הארוה יחרפ לש הארוהה תויוגהנתה 

.םיקיתו םירומל 

םוכיסו ןויד 

ךורעל תרשפאמ ,cafias^ לבוקמכ ,םירועיש חותינו תיפצת לש היגולודותמה 

רפסמ קר יכ ,אצמנ הז רקחמב .הארוהב םירטמרפ לש רתויב בר רפסמ ןיב האוושה 

וארה ,(התיכ) ליג :הארוהה ביכרמל םירושקה הלא דחוימב ,םירטמרפ לש ןטק 

תא ןווגמו הנשמ טנדוטסה יכ ,ךכ לע עיבצהל םילוכיה םייתועמשמ םילדבה 

םניא םיטנדוטסה יכ ,אופא איה תשקבתמה הנקסמה .ולש הארוהה תויוגהנתה 

םינושה םימרוגהמ שקבתמה יפל םהלש הארוהה יכרד תא םינווגמ םניאו םינשמ 
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רועישה ןכות ,םידימלתה ןימ :ןוגכ ,הדימל-הארוה היצאוטיסה לע עיפשהל םייושעה 

חותינמ ןהו םירטמרפה יאצממ חותינמ ןה תלבקתמ וז הנקסמ .הארוהה םוקמו 
.הארוהה תולועפ תולשלתשה רואית 

תונוש םיכרד יתשב הארוהה יחרפ לש הארוהה תויוגהנתה חותינמ תללוכה הנקסמה 

ןייפואמו הארוהה ימרוגב יולת וניא הארוהה יקרפ לש הארוהה סופדש ,אופא הניה 

הארוהה סופד תא רקיעב אטבמ הז ןונגס .דיחאו חישק ,ביצי הארוה ןונגסב 

ןונגסה יפל הארוה לש תויודע .הרומה לש הרישיה העפשהה םוחתב יתרוסמה 

,םידימלתה תונויער תלבק :ןוגכ ,הרומה לש הרישי יתלב העפשה ,יטסינמוהה 

תולאש לואשל הרומה תויטנ :םירטמרפה .ללכ ואצמנ אל ,דודיעבו חבשב שומיש 

הדובעהו תחא הדיחיכ רקיעב היה התיכה הנבמ .תירעזמ הדימב ואצמנ ,בושמ ןתמו 

לש הרוש םע דחא הנקב הלוע אוהו יופצ יתלב ונניא הז אצממ .הרידנ — תוצובקב 

ןכ ,הארוהב קתוה הלועש לככ ,תאז ףא תאז .(1987 ,פמש)ינפוגה ךוניחב םירקחמ 

הארוה יסופדמ ענמהלו הרישי הארוה יסופדב שמתשהל הרומה לש ותייטנ הלדג 

רקוס (1990)קירוהאז .יללכה ךוניחב ןידה אוה .(1990 ,רוטקורפו סנו'ג)הרישי יתלב 

לצא (stable) ביצי אצמנ היתונונגסו הארוהה ךילהת יכ ,עבוקו םירקחמ לש הרוש 

תומישמ תלטהו האצרה וניה ,יטננימודה הארוהה ןונגס .םירומה לש עירכמה בורה 

.הרומה לש הרישיה העפשהה ןונגסב בחרנ שומיש אוה רבדה שוריפ .(םש)לוגרת 

,ינפוגה ךוניחב ןהו יללכה ךוניחה תכרעמב ןה תמייקו החיכש העפותהש םע ,םלואו 

ןיבו םהישעמ ןיב הריתס שי וז תוגהנתהב יכ ,הדבועה תא ריבסהל ידכ ךכב ןיא 

ךרוצה תא םישיגדמה םייגוגדפה םיכירדמה לש הרורבהו תרהצומה הנירטקודה 

,(דומילה תתיכ) ליגה לש ןובשחב החיקל ,ירק .הארוהה לש היצזילאודיבידניאב 

םיטנדוטסה ,ןכ לע רתי .המודכו םהב תובשחתה ,םידימלתה לש םיידוחייה םיכרצה 

םיאיבמה םייגוגדפה םיכירדמה לש הארוהה תויוגהנתהל ופשחנ ,רקחמב וללכנש 

יתרפא) םידימלתה םע ןילמוגה יסחי ביטבו הארוהב ןוויגה תא בר יוטיב ידיל 

,הארנה יפכ" :וז הריתסל םיסחייתמ ,(1983) סרפשו ודרבמול .(1986 ,םואבננטו 

הארוהה ןונגס תא םיעבוק ,רועישה ינפל תוטלחה לש הרושל םירומה םיעיגמ 

ןיבו תותיכה ךותב םילדבהה ,(רוקמב השגדהה)תורמל ,"קחשמה ןונכת"ב םיקבדו 

יכרעמ תא םיניכמ םיטנדוטסה יכ ,רעשל ןתינ ךכל םאתהב .(43 ,םש) ."תותיכה 

םשייל םאובב ,םרב .םירומ תרשכהל דסומב םתוא םידמלמש יפכ ,םהלש רועישה 
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

םייונישל םילגתסמ םניאו ,ןונכתל םיקבד םיראשנ םה רועישה ןמזב תינכתה תא 

.היצאוטיסב םימרוגהמ םיבייחתמה 

,יקלח ןפואב ולו ,ריבסהל יושע (הז רקחמב וללכנש 27-ה ךותמ) םירועישה 9 חותינ 

םיארמ הארוהה יחרפ לש הייפצל תונתינהו תויולגה תויוגהנתהה .וזה העפותה תא 

וז העפות ריבסהל ןתינ .דימלתה לש תילולימ המזי לכ לע דימ םיביגמ סה יכ ,רוריבב 

התיכב הערפהל ךפהיהל דימלתה תמזי היושע אמש ,הארוהה חרפ לש ותגאדב 

תוגהנתה סופד ליעפהל םיטונ םיטנדוטסה יכ ,רעשל אופא רשפא .תעמשמ תייעבלו 

.תירשפא הערפה עונמל דעונש ,תוריהז יעצמאכ הרישי הארוה לש 

לש תירקיעה םתגאד יכ ,(1983 ,טדנוו ןייב לשמל הוושה) תנייצמ רקחמה תורפס 

לש תילאוטפצנוקה הסיפתל הנותנ הנניא םהלש הנושארה הארוהה תנשב םירומ 

חותינ .תעמשמה תלטהבו התיכב הטילשב םירושקה ,םיאשונל אלא ,ינפוגה ךוניחה 

הנקסמל ונממ עיגהל ידכ דואמ ןטק םגדמב רבודמש םגה ,הז רקחמב םירועישה 9 

הנותנ םהלש הרשכהה יבלשב םיטנדוטס לש םתגאדש ,הסיפתב ךומתל לוכי ,הרורב 

שומישה תא תענומ וז הגאדו ,התיכב הטילשהו תעמשמה תויעבל הנושארבו שארב 

.םידימלתה םע ןילמוג יסחי לש תונונגס בולישבו התיכב הארוה יכרד לש בר ןווגמב 

רנכייז) הנושארה םתארוה תנשב םירומ םג ןייפאמ הארוה יכרדב ןוויג רדעה 

הקיחמ גשומב שומישה ידי לע וז העפות םיריבסמ הלא םירקוח .(1981 ,קינ'צאבאטו 

 (wash-out effect). תליחתב תירפס-תיבה תכרעמל הרומה לגתסמ רשאכ ,רמוא הווה

ונקיה יאדוול בורקש עדיהו תויונמוימה תקיחמ לש יביסנטניא ךילהת רבוע אוה ,וכרד 

,הז רקחמב ,ןבומכ ,םישי ונניא הקיחמ גשומה .(םש) הארוהל ותרשכה תפוקתב ול 

רשפא .הארוהל םתרשכה תרגסמב ותעפשהל ןיידע ופשחנ אל הארוהה יחרפו ליאוה 

םתארוה תונשב םירומ לש הארוה תונונגסבו הארוהה יכרדב ןוויגה רדעה יכ חינהל 

ךכל זמרמ רתוי שיו — ןכתיי הדימ התואב ךא .הקיחמה תעפותב ץוענ תונושארה 

לבגומ ןעטמ םע םירומ תרשכהל תודסומהמ םיאצוי הארוהה יחרפ יכ — הז רקחמב 

םינשב םהלש הארוהה יסופדש ,ןאכמו .הארוהה יכרד לש בר ןווגמ תלעפהב ןויסנ לש 

,ירשפא הרשכה ןוויכ .הקיחמ לש האצות חרכהב םניא ,לעופב הארוהל תונושארה 

הארוה תויוגהנתה לש רתוי לודג ןווגמ ליעפהל הארוהה יחרפ תונוכנל םורתל יושעה 

הארוהה חרפ לש ויתוששח תא גיפהל ץמאמב הנתומ ,הרישי יתלבה הארוהה םוחתב 

.וידימלת וררועיש תועמשמה תויעב ינפמ 
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תורוקמה תמישר 
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 Education, Recreation and Dance Publication.
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 Bischoff, J.A., plowman, S.A. St Lindeman, L. (1988). The relationship of
 teacher fitness to teacher-student interaction. Journal of
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 Motor skills, theory into practice. Monograph 1, 39-50.
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 
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 Studying the teaching in physical education. Liege:
 International Association for Physical Education in Higher
 Education.

 Glazer, R. (1977). Adaptive education: Individual diversity and
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תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 
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 Zahorik, J.A. (1990). Stability and flexibility in teaching. Teaching and
 Teacher Education, 6 (1), 69-80.

 Zeichner, K.M. k Tabachnick, B.R.. (1981). Are the effects of university
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חפסנ 

cafias לש תוירוגטקה :ןושאר קלח 

7ה 'סמ הירוגט' 

העפשהה גוס  הלועפה רואית לעופה  ילולימ יתלב  ילולימ 

רומוה ,דודיע ,חבש   12  2 הרישי יתלב 

םידימלתה תונויער תלבק הרומה   13  3

תולאש תליאש   14  4

היצמרופניא ןתמ .האצרה הרישי   15  5

תוארוה ןתמ   16  6

תרוקיב   17  7

דימלתה לש (תינאכמ)הרצ הבוגת   18  8

הרומה תעפשהב התליחתש המזי דימלתה   18\  8\

היופצ יתלב תוגהנתה ,המזוי   19  9

המוהמ ,היימוד   20  10

הז רקחמב שומיש השענ םהבש cafias לש םירטמרפה :ינש קלח 

תובית ישאד 

רטמרפה יוהיזל 
רפסמ 

**רטמרפה 

תדיחי (תילגנאבו תירבעב)רטמרפה םש 

*בושיחה 

 SCV  4
ילולימ ,דימלתה תמורת 

 Student contribution, verbal

זוחא 

 TQRV  10
הרומה ,תוילולימ תולאש 

 Teacher use of questioning
םדקמ 

 TTQR  12
הרומה תולאש לכה ךס 

 Total teacher use of questioning
םדקמ 

 TAPRV  13
ילולימ ,חבשמו לבקמ הרומה 

 Teacher use of acceptance and
 praise, verbal

םדקמ 

םדקמכ היינשהו ,םיזוחאב ,תחאה .בושיח תודיחי יתש ךותמ תחאב גיצהל רשפא םירטמרפה תא 
 (ratio). ןובשחה תולועפ עברא לש יטסיטטס דוביעל תנתינ ,םדקמ ,בושיחה תדיחי.

יפכ (םיירשפאה םירטמרפה לש לכה ךס ךותמ) ירודיסה רפסמה וניה ,הלבטב רטמרפה רפסמ 
.תיזעולב CAFIAS תורפסב עיפומש 

1992 - ב"נשת ,3 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 46

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:28:40 UTC������������� 

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



תיגוגדפה הדמצהה תרגסמב הארוה יחרפ תוגהנתה 

(ךשמה)ינש קלח 

תובית ישאר 

רטמרפה יוהיזל 
רפסמ 

רטמרפה 

תדיחי (תילגנאבו תירבעב)רטמרפה םש 

בושיחה 

 TTAPR  15

חבשמו לבקמ הרומה לכה ךס 
 Total teacher use of acceptance

 and praise

םדקמ 

 SVNDR  16

ילולימ ,דימלתה לש תקהבומ תולת 
 Student verbal narrow dependence

םדקמ 

 TSVDR  22

תוארוה םוחתב דימלתה תלועפ 

ילולימ ,הרומה 
 Total student verbal dependent

םדקמ 

 TSNVDR  23

תוארוה םוחתב דימלתה תולועפ 

ילולימ יתלב ,הרומה 
 Total student non verbal dependent

םדקמ 

 TSDR  24

םוחתב דימלתה תולועפ לכ ךס 
הרומה תוארוה 

 Total student dependent

םדקמ 

 SNVISSR  29

,דימלתה לש תקהבומ המזי 
יולימ יתלב 

 Student non verbal initiation,

 student suggested

םדקמ 

 CETI  31

הרומה תמושת — ןכותה תשגדה 
 Content emphasis — teacher input

זוחא 

 TE  41

היטפמא הלגמ הרומה 

 Teacher empathy to students emotions

*תוחיכש 

.תויוחיכשב דדמנה CAF1AS-n דיחיה רטמרפה וניה הרומה לש היטפמא יוליג 
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