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*טרופסה לש היגוגדפב רההמ 

ןייג .ל הדמל 

טרופסה לש היגוגדפב רקחמה תורטמ 

לש היגוגדפה חותינ אוהו ,ידמל ינתפאש טקיורפ לע תזמרמ רמאמה תרתוכ 

תניחבל לבגוי ןוידה ,תישאר .הברהב תועונצ רמאמה תורטמ ,השעמל ךא .טרופסה 

תורפס אורקל יתלוכי יא םושמו וז תורפסל יתבריק םושמ ,הקירמא ןופצב רקחמה 

םירשעב דקמתי ירוטסיהה חותינה ,תינש .תילגנאב םיבותכ םניאש ,םימוסרפו 

רקחמב ןוידל עקר רמוח אלא ,אלמ רואית קפסי אלו תונורחאה םינשה שמחו 

תא םכסל ןויסינבמ ןוידה יאשונ יוהיזב רתוי קוסעי הז רמאמ ,תישילש .יוושכעה 

Bian, 1990a; האר רקחמה לש םימוכיסלו תוריקסל) רקחמה תואצות 

 ;1989 ,Locke, 1984; Siedentop, 1983a; ;Steinhardt(in press), Templin 81 Schempp

Journal of Teaching in Physical תעה בתכב אשונב תוריקס רפסמל ףסונב 

 Education).

הדובעב רישי םושייל ןתינ וניא הקירמא ןופצב רקחמה חותינ יכ ,הדבועל תעדומ ינא 

ןיעכ שמשת הקירמא ןופצב רקחמה תניחב יכ איה יתווקת .תורחא תונידמב תיעדמה 

ינפב םידמועה ,םייתייעבה םיאשונב הנבות קפסל יושעה (case study) הרקמ-רקח 

.טרופסה לש היגוגדפה ירקוח לכ 

Loughborough, -ב A1ESEP סוניכב גצוה j.m. cagigal ש"ע ןירוא-רב תאצרה לש ןושאר קלח 
 1990, England תרבחמה תושרב ,ןפג .א ידי-לע תירבעל םגרותו(4., 1991 םוימ Dec).
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

ירקוח לכ קוסעל םיכירצ ןהבש ,רקחמ תולטמ שולש ההזמ (Crum ,1986) םורק 
:טרופסה לש היגוגדפה 

הרהבהב תקסוע וז .רקחמה לש (hermeneutic) תקמונמה תונשרפה תלטמ .א 

תומאבו ינפוגה ךוניחה תורטמב םייסיסבה םיגשומה ןיב םיסחיה לש תינויערה 

.טרופסה לש היגוגדפה תוכיאל הדימה 

תקסוע — רקחמה לש (descriptive-explanatory) רבסההו רואיתה תלטמ .ב 

ינתשמ ןיבו רקחמה תורעשה ןיב רקחמב ולגתהש םיסחיה רבסהבו רואיתב 

.טרופסה לש היגוגדפב ןכותה ינתשמו רצותה ינתשמ ,ךילהתה 

רקובמ עוציבב ,ןונכתב תקסוע .רקחמה לש (constructive) הנובה הלטמה .ג 
.טרופסה לש היגוגדפה םוחתב םירופישה תכרעהבו 

םוחתב עצבתמה ,רקחמה ןוימל תרגסמ תקפסמ רקחמה תולטמ לש וז המישר 

אוה ובש ,םייגוגדפ תע יבתכ חותינ ךרע (Crum, 1986) םורק .טרופסה לש היגוגדפה 

היינשהו תינמרג-ברעמ תחאה ,טרופסה לש היגוגדפב תויוברת-תת יתש ההזמ 

,ותעדל .תונוש רקחמ תולטמ תושיגדמ ןהש איה ותנקסמ .תיאקירמא-ןופצ 

עדמ דועב ,ירבסה-ירואיתה רקחמה תא םיחינזמ םיינמרג-ברעמה םירקוחה 

תונשרפה תלטמל האלמ טעמכ תומלעתהב ןייפואמ" יאקירמא־ןופצה היגוגדפה 

.(216 :סש) "רקחמה לש תקמונמה 

הנבמה קוריפ איהו ,תיעיבר הלטמ םורק לש ותמישרל ףיסוהל ינוצרב 

 (deconstruction). החדיי הנבמה קוריפבו םזילארוטקורטס-טסופב רתוי ףיקמ ןויד

.הנבמה קוריפ גשומה תא הרצקב ריבסהל ינוצרב הז בלשב ךא ,תרחא תונמדזהל 

הנבמה קוריפל םינומיסהמו תונשרפהמ רבעמב" :ריבסמ ,(Sarup, 1989) פוראס 

(ontology) היווהה תרותמ ,לוציפל דוחיאהמ ,הנושל ההזהמ :דוקימב יוניש םייק 

(rhetoric) רובידה תרותל (epistemoiogy) הרכהה תרותמ ,ןושלה לש היפוסוליפל 

.(59 :םש) ,"ןיאל שי־המ 

טרופסה לש היגוגדפב רקחמה הנבמ קוריפל ןויסינ ,המ תדימב ,היהי ,הז רמאמ 

לש היגוגדפה לש הירוטסיהל רישי רבסה קפסל חותינה הסני אל וז הביסמ .ב"הראב 

(genealogical analysis) סוחייה לש חותינ היורקה השיגב שמתשי אלא ,טרופסה 
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ןייב .ל הדניל 

לש םדוחיי תא רמשלו עובקל" הסנמה תרוקיב תרוצ איה (genealogy) סוחייה תרות 

רמאמה .(Sarup, 1989:64)"עוריאה ירוחאמ םימרוגה יוביר תא תולגל"ו "םיעוריאה 

רבדב ךשמתמה קבאמה תאו טרופסה לש היגוגדפה ךותב םילדבהה תא ןחבי 

.הז םוחת ךותב תועמשמה 

בורקה רבעה 

םסרופש ,(Terminology of sport pedagogy)טרופסה לש היגוגדפה חונימל המדקהב 

תושקה תולטמה תחא יכ ,הדבועב םירבחמה םיריכמ ,aiesep ידי לע הנורחאל 

Pieron ,cheffers 8! Barrette,) טרופסה לש היגוגדפה חנומה תרדגה איה רתויב 

םילדבהמ תעבונ ,חנומה תועמשמ רבדב המכסהה רסוח ,םהירבדל .(1990 

תרדוסמ הריקח" :תאזה הרדגהה תא םיעיצמ םה .םייתוברתו םייפוסוליפ 

עדימ קפסל הדעונש ,םירשקה לש ןווגמב ןומיאה לשו הארוהה לש םינוש םיטביהמ 

תמיוסמ הדימב עבונ ,הרדגהב ישוקה יכ ,הארנ .(24 :םש) "עוציבה תא רפשל ידכ 

לע תמגדומ וז הפקשה .תיסחי ריעצ רקחמ םוחת הניה טרופסה לש היגוגדפהש ךכמ 

םידגיה הב לולכנ םא ןיבו ,אהת רשא הרדגהה אהת" :רלצמ לש ותעיבק ידי 

המורת לעבו יניצר עדמ יכ ,קפס ןיא ,םימיוסמ םיקלח הנממ טימשנ םא וא םימיוסמ 

Dewar,) ראווד .(Metzier, 1989: 87) "םינש רפסמ קר םייק ,טרופסה לש היגוגדפב 

:ןייצמ אוה .שדח רקחמ םוחתכ טרופסה לש היגוגדפה רואית לע קלוח , (1990 

,טרופסה לש היגוגדפה עדמ יביכרמ תוהמ לש טופישל (םיטרדנטסה) הדימה-ינק" 

ראווד .(70 :םש) "ינפוגה ךוניחב היגוגדפה לש המויק םצע אלו תיסחי םישדח םניה 

ינפל המסרופש ,תבחרנ תיגוגדפ תורפס תמייק תמאב יכ בושח ןיינע ןאכ הלעמ 

.תיעדמ תיגוגדפ הדובע לש ןורחאה לושחנה 

ויה םייגוגדפה םיאשונהו ,םירומ תרשכהב ינפוגה ךוניחה םוחת דקמתה ,ותישארב 

תיעוצקמה תורפסב ןהו תואטיסרבינואה לשו תוללכמה לש ןה תוינכתה זכרמב 

ןוימב שמתשנ םא .(Spears 81 Swanson, 1978 ;Ziegler, 1975) 1960 דע 1860-מ 

תונשרפכ תמדקומה תיגוגדפה תורפסה בור תא ןיימל ןתינ ,םורק עיצהש תולטמה 

תוינכת ןונכתבו ינפוגה ךוניחה תורטמב הקסע איה ,רמולכ :הנובכ וא תקמונמ 

ינפוגה ךוניחה תא תוארל ,60-ה תונשב הייטנה תוררועתה םע .ולא תורטמ תגשהל 

יעדמה רקחמל םירומ תרשכהמ ינפוגה ךוניחה םוחתב דוקימה רבע ,הנילפיצסידכ 

.םדאה ינב לצא העונתה לש 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

םירושקה ,היגוגדפה םוחתב םינעדמ רפסמ וחתפ ,הז יונישל הבוגתב 

לש היגוגדפה סוסיבל קבאמב ,ב"הראב רקחמה הדשב תוליבומ תואטיסרבינואל 

רקחמה לע שגדה תמישב יוטיב ידיל ואב םהיצמאמ .יעדמ רקחמ םוחתכ טרופסה 

Crum,)הקירמא ןופצב טרופסה לש היגוגדפה לש ןייפאמל ךפהש ,ריבסמה־ירואיתה 

,תינושל הצילמ תניחבמ היה שדח רקחמ םוחתכ טרופסה לש היגוגדפה יוהיז .(1986 

תא ססבלו תמדקומה תיגוגדפה הדובעהמ יוושכעה רקחמה תא קיחרהל הדעונש 

הטונ תורפסה .תיעדמה היליהקה ךותב היגוגדפה םוחתב םינוש םירקוח לש םדמעמ 

ןופצב טרופסה לש היגוגדפה םוחתב םידמולמה לכ וליאכ ,םשורה תא רוציל 

לש תקדקודמ הקידב ,םרב .הארוהה אשונב המוד רקחמ תינכתב וקסע הקירמא 

הלאו ,םוחתה ךותב תוריתסו םילדבה הלגמ תונורחאה םינשה 25־ב ךרענש רקחמה 

paradigmatic)תונושה רקחמה תוינבת רבדב םיחוכיוה תא ןיבהל ונל רוזעל םייושע 

 debates), סויכ םימייקה.

םירקוחב תודקמתהה .היגוגדפה םוחתב חתפמ ישנא ץמוקב דקמתי ןלהל חותינה 

ורחבנ םירקוחה .תוערואמה לש תוידוחייל ונבל תמושת תא תנווכמ ,םימרזב אלו 

תעבונ םתעפשה .הקירמא ןופצב טרופסה לש היגוגדפה תוחתפתה לע םתעפשה לשב 

הדימב ועיפשהש טרוטקוד תוינכת לש םיחנמכ םדיקפתמ םג ךא ,םהיבתכמ הקלחב 

םיבר םינעדממ םלעתהל בייח ןוידה ,םיצוליא בקע .טרופסה לש היגוגדפ לע הבר 

.םוחתה תוחתפתהל תיתועמשמ המורת םה ףא ומרתש םירחא 

ליחתהש ,םיאקירמאה םירקוחה דחא היה (William Anderson) ןוסרדנא םאיליוו 

תינכת תרגסמב ינפוגה ךוניחה לש הארוהב תיתטיש תיפצתב קסעש רקחמב 

1971 תנשמ ורמאמ .היבמולוק תטיסרבינואב םירומל הרשכהל הקלחמב טרוטקודה 

םע ףותישב ךרע התואש ,"תולמעתהב הרוק המ" היפרגונומהו Quest תעה בתכב 

יחותינ-ירואיתה רקחמה תא ובליש ,(Anderson s Barrette, 1978) טראב 

 descriptive-analytic)) ןיינעמ יוניש ,םרב .ינפוגה ךוניחה עוצקמב הארוהה לש

A1ESEP תדיעוב ןוסרדנא ראית ותואש ,םירומל הרשכהל הקלחמה תינכתב שחרתה 

דחוימבו הארוהה תריקחמ ושפנ הצק יכ ,ןייצמ (1982)ןוסרדנא .1982-ב ןוטסובב 

דומלל קר םוקמבש ןכתיי יכ ,טילחה" אוה ןכל "דימלת-הרומ" תוגהנתהה דודיקמ 

האצותה .(209 :םש) ."ותוא תונשל תוסנל שי ינפוגה ךוניחה םוחתב שחרתמה תא 

ובש ,(program development)םידומיל תוינכת חותיפ רקחמל רבעמ התיה תיפוסה 

ךוניחל םירומ םע םידבוע םירומל הרשכהל הקלחמב טרוטקודה תינכתמ םיטנדוטס 
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!ייב .ל הדמל 

ךילהתל םירושקה םירקמ ירקחמ םיכרוע תינמז-ובו ,תוינכתה תא רפשל ידכ ינפוג 

.(Anderson ,ו 989)תינכתה חותיפ 

ב"הראב טרופסה לש היגוגדפה םוחתב תיעדמ תרוסמ לש הנוניכב רזעש רחא רקוח 

רקחמב קסועה ,קרפה לש םירבחמה דחא היה קול .(Larry Locke) קול יראל אוה 

Second) הארוהב רקחמל ינשה ךירדמה העפשהה לעב רפסה ךותב ינפוגה ךוניחה 

 m,(Nixon 81 Locke, 1973) (handbook of research on teaching^ היפרגונומה תא

תוריקס יתש .(Locke ,1984) םירומ תכרדהבו ךוניחב רקחמה תא םכסמ אוה הבש 

רצותה ןיבל (הארוהה) ךילהתה ןיב רשקה תא טילבמה ןפואב תובותכ ולא 

םוחתב (positivist research) יטסיביטיזופה רקחמה תא ןייפאמה ,(הדימלה) 

ידומילל תינכת קול םיקה ,יגוגדפה רקחמה ןעמל רבוד ותויהל ףסונב .הארוהה 

.ינפוג ךוניחל םירומ תרשכהב תדקמתמה ,סטסויצאסמ לש הטיסרבינואב טרוטקוד 

הקול ,80-ה תונשל 70-ה תונשמ רקחמה תושיגב רבעמה יכ ,הארמ קול לש ותדובע 

תינבת לע םיססובמ ויה ולש תוריקסה ירמאמ דועב .הריתס לש תמיוסמ הדימב 

טרוטקודה תודובע בור ,רצות־דילהת לש תיטטיביטיזופה (paradigm) רקחמה 

תוכיא רקחמ לש תוטישב תושמתשמ סטסויצאסמ תטיסרבינואב תונורחאה 

 (qualitative research), תונשרפ הרקיעש רקחמה תינבת לע תוססבתמה(interpretive

 paradigm). בתכב יתוכיאה רקחמה לש תוטיש אשונב (1989)קול לש ףיקמה ורמאמ

הרכהל הבושח המורת הוויה ,Research Quarterly for Exercise and Sport, תעה 

סטסויצאסמ לש הטיסרבינואה תינכת .םוחתה ךותב ולא תוטיש לש רושיאלו 

טרוטקודה ידומילב הליבומה תינכתל הארנכ הכפה ,ויתימעו קול לש ותגהנהב 

.טרופסה לש היגוגדפה םוחתב יתוכיאה רקחמב םירקוח תכרדהל תדעוימה ב'יהראב 

לש תינכתב קוסעל ולחה התרגסמבש ,ב"הראב טרוטקודה ידומילל תרחא תינכת 

לש התינכת התיה ,תומדקומה 70-ה תונשב דוע הארוהה אשונב יתטיש רקחמ 
תינכת .(Daryl Siedentop) פוטנדיס ליראד תגהנהב ויהוא תנידמ תטיסרבינוא 

דקמתה הז רקחמ .הייוניש לעו תוגהנתהה חותינ לע תססובמ ויהוא תטיסרבינוא 

לש ותדובע .(Siedentop 1986,1983a, 1983b, 1981,1972)םירומ ןומיאל תוטישב 

לשבו םיבחרנה וימוסרפל תודוה הקירמא ןופצב הבר העפשה תלעב התיה פוטנדיס 

.ויהוא תטיסרבינוא לש תינכתב ורשכוהש היגוגדפל םיחמומה לש ברה םרפסמ 

םימוסרפל ,רקחמל תרבוגו תכלוה תובישח סחייל ולחה תואטיסרבינואשכ 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

םישקובמ םידמעומל הלא וכפה ,פוטנדיס לש וידימלת לש תויעדמה תויונמוימלו 

ושחרתהש םייונישל דוגינב .ב"הרא יבחרב תואטיסרבינואב תוקלחמב םייונימל 

הכישמה ויהוא תטיסרבינוא לש התינכת ,סטסויצאסמב םירומל הקלחמה תוינכתב 

ךלוהו לדג רפסמ 80-ה תונשבש יפ לע ףא .תוגהנתה חותינ אשונב דקמתהל 
ןיא ,יתוכיא רקחמ תוטישב ושמתשה ויהוא תטיסרבינואב טרוטקוד תודובע לש 

לדומב רקחמכ ספתנ אלא ,וז תינכת לש יפוסוליפה סיסבב יוניש ףקשמ רבדה 

םייוושכעה םירקחמב תורעשהו םינתשמ תוהזלו רתאל ותרטמש יתרבסהיירואיתה 

.(Siedentop, 1989) םיידיתע םירקחמבו 

רקחמ לע שגד םשומ הארוהה םוחתב פוטנדיס לש ורמאמבש הדבועה תורמל 

התיה ולש תפסונ הבושח המורת יכ ןייצל שי ,(behavioral research) תוגהנתהה 

טרופסל ךוניחה לדומ הנכמ אוה ותוא ,םידומיל תינכת לש לדומל רואיבה 

 (Siedentop, 1981; Siedentop,Mand 81 Taggart, 1986) ,(Sports education model)

ןתינ ,הנובה רקחמל ןהו תקמונמה תונשרפל ןה תכיישכ הניימל ןתינש ,וז הדובעב 

וז הדרפה .טרופסה לש היגוגדפה םוחתב פוטנדיס לש ורקחממ דרפנ םוחת תוארל 

ןיבו םידומיל תינבת לע הדובע ןיב לידבהל הקירמא ןופצב תחוור הייטנ תפקשמ 

ימיטיגלה רקחמה תא ,הנושארב אקווד ואלו ,הנורחאב תוארלו ,הארוהב רקחמ 

.טרופסה לש היגוגדפב 

,ןפואה לע תיתועמשמ העפשה התיה הארוהה ןיבו םידומיל תינכת ןיב וז הנחבהל 

,תרקוח הניה טאוו'ג .ב"הראב (Ann Jewett) טאוו'ג ןא לש התדובע הלבקתנ ובש 

ירפס תביתכ ויה תוירקיעה תויעוצקמה היתומורתו ,םידומיל תוינכתב תקסועה 

תינכת תרגסמ חותיפו (Nixon 8! Jewett, 1980; Jewett 81 Bain, 1985) דומיל 

Purpose-Process Curriculum) הרטמ-ךילהת לע תססובמה םידומילה 

 Jewett, et al., 1971; Jewett 81 Mullan, 1 977) (Framework). הידימלתש יפ לע ףא

רפסמ וכרע הייגרויג תטיסרבינואבו ןיסנוקסיו תטיסרבינואב טרוטקודה לולסמב 

םידומילה תוינכת לע הדובעה תרגסמל ףקות תתל ידכ (םייריפמא)םייוסינ םירקחמ 

 (1987 ,Jewett 8! Bain), תונשרפ לש יפוא לעב התדובע לש ירקיעה שגדה היה

.תקמונמ 

םוחתב רתויב הברה העפשהה ילעב ,הארנכ ,םה ליעל וראותש םישנאה תעברא 

ינשב ןודל ינוצרב תאז םע .תונורחאה םינשה 25-ב ב"הראב טרופסה לש היגוגדפה 
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וייב .ל הדניל 

םירקוחה תא ריכזהל תוסנל יתנווכב ןיא .רתוי תיוושכע םתעפשהש ,םירחא םישנא 

לע ועיפשהש םישנא ינשב דקמתא אלא ,הארוהה אשונב עדיל הבושח המורת ומרתש 

.םוחתה ךיתב (paradigmatic debate)תונושה רקחמה תוינבת רבדב חוכיוה 

םירבודה דחא ,(Lawson, 1983a, 1983b, 1986, 1988)ןוסאול היה 80-ה תונשב 

תכרדהבו הארוהה רקחמב (socialization) תורביחה טביה תא ושיגדהש םיישארה 

,םינושארה םיאקירמא ןופצה םירקוחה דחא (1983a)ןוסאול היה ,ןכ ומכ .םירומ 

ויתומורתמ תחא .טרופסה לש היגוגדפב רקחמל תויפוליח רקחמ תוינבתב ןדש 

לש ךלוהו לדגה רפסמל יטרואית סיסב ןתמ התיה ןוסאול לש רתויב תובושחה 

.יכוניחה רקחמה הדשב תועצבתמה יתוכיא רקחמ תודובע 

טרופסה לש היגוגדפב רקחמה תוינבת לע ןוידב ותמורת תא ןייצל שיש רחא םדא 

דרומ המ תדימב היהש (1978, 1985) ןוסילה .(Don Heiiison) ןוסילה ןוד אוה 

,םידומיל תוינכת לדומ לש הדשב תוקידבבו חותיפב הנש 15 ךשמב קסע ,תומכסומב 

קר .(Social development model) תיתרבחה תוחתפתהה לדומ הנכמ אוה ותואש 

תא ראתל ,(Bain 81 Jewett, 1987) םירחאו (1983, 1988) ןוסילה ולחה הנורחאל 

דוע ,תיעדמ תוכמס סחיי םהלש ,םירקמ-רקח ןוסילה ךרע ,השעמל .רקחמכ ותדובע 

העיפוה ,תירקחמ השיגכ וז השיג הקידצמה ,תיתרוקיבה הירואיתה תפקשהש ינפל 

תא םקמל הנורחאל םישענה םיצמאמה תורמל .טרופסה לש היגוגדפה תורפסב 

םירקוח רפסמ םנשי ,תיתרוקיבה תיטרואיתה רקחמה תינבת ךותב ותדובע 

ותדובע תא לטבל םיכישממ רשא ,תיטסיביטיזופה רקחמה תינבתל םילובכה 
.תילושכ התוארלו 

תוכזבו םהימוסרפ תוכזב העפשה ילעב ויהש ,ןוסילה םגו ןוסואל םג יכ ,ןייצל שי 

אל ןכלו ,טרוטקוד ידומילל תינכת םהב התיהש תודסומב ודבע אל ,םתדובע תגצה 

ומרת ןכ יפ לע ףא .היגוגדפה םוחתב םירקוחה לש אבה רודה תרשכהב דיקפת ואלימ 

.רקחמה תוינבת רבדב םיחוכיוב העד בוציעל 

תורמל ?היגוגדפה םוחתב םירקוח לש וז הרצק הניחב תועצמאב תולגל ןתינ המ 

ואצמנ ,הקירמא ןופצב טרופסה לש היגוגדפב תיעדמה תונרמשה רבדב תוללכהה 

רקחמב תודקמתה התיהש יפ לע ףא .םוחתב םיליבומה םיגיהנמה ןיב תועד ידוגינ 

לשו תקמונמ תונשרפ גוסמ רקחמ לש םיקזח תודוסי םימייק ויה ,ירבסה־ידואיתה 

ןופצב םירקוחה יכ ,םורק לש ותנקסמ תא ,המ תדימב ,תרתוס וז הדבוע .הנוב רקחמ 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

תקמונמה תונשרפה רקחמ םוקמ לכמ .תקמונמ תונשרפמ ומלעתה הקירמא 

םרוגה היה הזו ןכתיי .רקחמכ הרכהל ,תובורק םיתיעל ,וכז אל הנובה רקחמהו 

.ירבסה־ירואיתה רקחמה יגוס ןיב ינוש היה ,תאז ףא תאז .םורק לש ותנקסמל 

לע ססובמה יתוכיא רקחמ םג אלא ,רצות-ךילהת רקחמ קר אל ללכ ייוסינה רקחמה 

.תינשרפ תיתרוקיב השיג 

םיתיעלו תונתשמ תושיג םהמ המכל ויה םיליבומה םירקוחה ןיב תונושל ףסונב 

יטסיביטיזופ רקחמב הכימתמ ןמזה ךשמב ורבע םקלח .תיגוגדפה הדובעל תורתוס 

רפסמב םיקבד םה דועב תינשרפ ךרדב רקחמב ושמתשה םירחא .הנוב רקחמל 

ךכב ריכהל אלא ,רקבל וז הנחבא לש התרטמ ןיא .תויביטיזופ לש תונורקע 

,רמאמב .תויכרע-ודהו תובכרומה אוה תויתרבח תוצובק לשו םיטרפ לש ןייפאמהש 

םירתוסה תודוסיבו תודמעה יונישב יתידוה ,Quest תעה בתכב רבכמ הז יתמסרפש 

.(Bain, 1990a)ילש יתדובעב םג םייוצמה 

טרופסה לש היגוגדפה תוחתפתה לע העפשה התיה םירקוחה לש ןימל יכ ,ןייצל שי 

ןה ינפוג ךוניחל םירומל הרשכהל הקלחמה ידימלתמ 560/0-ש יפ לע ףא .ב"הראב 

םיבר םירקחמ םימסרפמה הלא סהו רוטקוד ראות ילעב םירבג לש בור שי ,םישנ 

וליג ,ותישארמ םוחתב וליבוהש םישנהמ תובר .(Metzier 8« Freedman, 1985)רתוי 

בור היה יעדמ םוחתל טרופסה לש היגוגדפה תכיפהל ץמאמב ךא ,היגוגדפב ןיינע 

,םישנ ידי לע טלשנ הזה םוחתב םידומילה תינכת לש ביכרמה ,תאז םע .םירבגל 

םירקוחה ןימ לע ססובמה םגדה יכ ןכתיי .הידימלתו טאוויג ידי לע הנושארבו שארב 

לחש תוחיפה תאו אסיג דחמ הארוהה לש ייוסינה רקחמה תוטלתשה תא ריבגה 

.אסיג ךדיאמ םידומילה תינכת לש תקמנמה תונשרפה לש הדמעמב 

היגוגדפל תימדקא תונימא ושפיחש הלא ידי לע הגצוהש ,תטלשה היפוסוליפה דועב 

לש תודוסי ןה םימייק ויה ,יטסיביטיזופ יוסינ לש הרצ הרדגה התיה ,טרופסה לש 

היגוגדפל .ייוסינה רקחמל תויפוליח רקחמ-תוינבת ןהו הנובו תקמנמ תינשרפ הדובע 

וז הדבועב הרכה .תוירוטסיה לש יוביר אלא דיחיו דחא רבע ןיא ,אופא ,טרופסה לש 

.וניבהלו הווהב הז הדש לש תובכרומה תא םקמל ונל רוזעל היושע 

הווהה 

יגוגדפה רקחמה לש תישארה הרטמה ,טרופסה לש היגוגדפה לש הרדגהב ןיוצש יפכ 
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ןייב .ל הדניל 

שיש ,יל הארנ וז הביסמ .התוא רפשלו תישעמה תיכוניחה הדובעה תא תוחנהל איה 

הזכרמבשכ טרופסה לש היגוגדפב רקחמה לש יוושכעה בצמה לש הריקס ךורעל 

.וז הרטמ הגשוה הדימ וזיאב הלאשה תדמוע 

וניה רקחמ יכ ,הרכהה ךותמ תאצל בייח רקחמ לש תויועמשמבו העפשהב ןויד לכ 

קלח איה השעמל רקחמה ןיב םיסחיה תניחב יכו ,יתרבח הנבמ תלעב המישמ 

— ?"השעמה לע העפשה התיה רקחמל םאה" :םילאוש ונא רשאכ .הנבמהמ 

תגצה ךרד .ונלש רקחמה תינבת תוחנהמ םיעבונ הבושתל סיסבהו הלאשה תועמשמ 

תעבונה הפקשה וז ,תורורב תויוהמ יתש ןיב האצות-הביס יסחי לע תזמרמ וז הלאש 

לש יגוגדפה רקחמה תניחב .(research and development)חותיפו רקחמ לש טבההמ 

תוחנה לע ססובמ חותיפו רקחמ לש יתרוסמה לדומה יכ ,הלגמ ינפוגה ךוניחה 

.תורחא רקחמ תוינבת תוחפ םאות אוהו תויטסיביטיזופ 

,הקירמא ןופצב ינפוגה ךוניחה לש היגוגדפב תורורב רקחמ תורוסמ שולש תומייק 

ןיבו רקחמה ןיב ןילמוגה יסחי לשו רקחמה לש הנוש הרדגה הנשי ןהמ תחא לכבו 

(behaviorist research)יתוגהנתהה רקחמה ןה תוטלושה רקחמה תוינבת .השעמה 

לע ססובמה רקחמ הדש הלועו ץצ ,ןכ ומכ .(socialization research)תורביחה רקחמו 

השעמהו רקחמה תשיפת תא ןחבנ ונא (critical theory) תיתרוקיבה הירואיתה 

תורדגהה לע תססובמה רקחמה תעפשה תא קודבנו ,תורוסמהמ תחא לכב תנגועמה 

.רקחמה תוינבתמ תחא לכ לש םיטרדנטסה לעו 

תיתוגהנתהה תינבתה 

םירומ תרשכהבו הארוהה רקחמב עבטה יעדמ לש וז וא תיתוגהנתהה רקחמה תינבת 

יקוח לש םייוליג איה רקחמה תרטמ ןהיפלש ,תויטסיביטיזופ תוחנה לע תססובמ 

,הנושארבו שארב ,תדקמתמ הדובעה .הללכהל םינתינה תישונאה תוגהנתהה 

םינתשמ ההזמה ,רצות־ךילהת רקחמ תועצמאב ללכ ךרדב ,הליעי הארוה רואיתב 

רקחמ לש וז הטיש .דימלתה לש הדימלה תואצותל םירושקה הארוהה ךילהתב 

הארוה לש םילדומה רואיתל האיבה ,ינפוגה ךוניחה םוחתב רקחמה הז ללכבו 

.םידימלתה לצא הדימל תריציב םיליעיכ םיבשחנה הליעפ הארוה לשו הרישי 

 (983a ו,Siedentop) תויסיסב תויונמוימב ותודקמתה לשב רקחמה תא ורקיבש ויה

הארוה תויוגהנתהב אלו תויללכ לוהינ תויוגהנתהבו רתוי ההובג המרב הדימלב אלו 

,םינעוט תיתוגהנתהה רקחמה תינבתב םיכמותה ,תאז םע .ןכותל תורושקה 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

לוכי ידיתעה רקחמה יכו ,הארוהה אשונב עדימ לש תרכינ תומכ תוהזל וחילצהש 

.רתוי םיבכרומ הדימל-הארוה יבצמל המורתה תא ביחרהל 

ורשפאיש הרשכהו ןומיא יכילהת חותיפ אוה יתוגהנתהה רקחמב ינשה בלשה 

הז בלשב .רצות-ךילהת רקחמב תוליעיכ והוזש תויוגהנתהה תא שוכרל םירומל 

ישארה רבודה ,(1986)פוטנדיס ליראד .השעמה לע העפשהב קסוע תוגהנתהה רקוח 

,ןלהלש םינויפאה תא ההזמ ,ינפוגה ךוניחה לש היגוגדפב תיתוגהנתהה הפקשהה לש 

.םירומ תרשכה לש רקחמב םייחרכהכ ,תוגהנתהה לש עבטה עדמ לע םיססובמה 

תרקחנה ,תיעבט העפותכ הרומה תוגהנתהב דקמתהל וכרטצי םירקחמה ,תישאר 

םינתשמ לע והשמ הנממ קיסהל ידכ תרקחנה ,יאוול תעפותכ אלו ,המצע תוכזב 

הרשכהבו ןומיאב תוברעתהה יברד תא רידגהל ךרוצ היהי ,תינש ...םישיגנ תוחפ 

אוצמל ךרטצת רקחמה תינכת ,ףוסבל .ןהילע הרזח רשפאל ידכ ויד טרופמ ןפואב 

וא התואצמיהל םייונישה תא סחייל ורשפאיש ,תימינפ תופקת ילעב םיעצמא 

איה הזכ רקחמ לש ותרטמ .(5 :םש)הרשכהבו ןומיאב היגטרטסא לש התורדעיהל 

.םירומ תרשכהל תוליעי תוינבת חותיפל םיכילהת תוהזל 

הרשכהה םוחתב ןה תוגהנתהה תונורקע חותינל םשוימה ירקחמ עדי-ףוג שבוג 

תויוגהנתה .(inservice)הארוה ידב ךות תומלתשה םוחתב ןהו (preservice)הארוהל 

תובכרומה תוברעתה יכרד וחתופ ךכ םשלו יונישל הרטמ תווהמ ורתואש הארוהה 

וכז הלאכ תויוברעתה .רזוח ןוזיהמו תועובק תויפצתמ ,הרבסה ירמוחמ ,תורטממ 

לע תועיבצמ תויארהו ,יונישל הרטמכ ורחבנש תויוגהנתהב םייוניש תריציב החלצהל 

,רפס יתב ילהנמ ,הלועפ םיפתשמה םירומ ,הטיסרבינואב םיחנמ ןמאל ןתינ יכ ,ךכ 

Borys, 1986) יונישה ינכוסכ לועפל םמצע םירומה תאו הדובעל םיתימע 

 986 1 ,Cusimano, 1987; Mancini, Clark 81 Wuest, 1 987; Ratliffe).

לע יתוגהנתהה רקחמה תעפשהב ךמותה ןועיטל ןתיא סיסב שי יכ ,רמול ןתינ 

ןוחבל שיש םיאשונ ינש שי ,ןכ יפ לע ףא .ינפוגה ךוניחב םירומה תרשכה לעו הארוהה 

הרשכהה תועצמאב תושכרנה תויונמוימה םאה אוה ןושארה .וז הנקסמ תקסה םרט 

קסוע ינשה אשונה .תינכתה םויס רחאל םג תורמשנו הרבעהל תונתינ תיתוגהנתהה 

ןה םירומה ירומ ידי לע תיתוגהנתהה הרשכהה לדומ ,ץמואי וא ץמוא הבש ,הדימב 

.הארוה ידכ ךות תויומלתשהב ןהו הארוהל הרשכהה יבלשב 
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וייב .ל הדמל 

תויונמוימה רומישו ,השעמה לא הרשכההמ הארוהה תויונמוימ תרבעה אשונ 

לע םיעיפשמכ םיארנה םימרוג ההזמ (1984) קול .ךובס וניה ןמז ךרואל ושכרנש 

וא ןתלבקו ,ינכותה רשקהה ,תינושארה הטילשה תדימ םהבו ,רומישה לעו הרבעהה 

תוגהנתהה תיירואת יכ ,ןייצמ (1986)פוטנדיס .דמולה ידי לע תויונמוימה לש ןתייחד 

הפקשהה .היעבל תוסחייתמה תונוש תוחנה תוחינמ תוחתפתהה תיירואתו 

תוהמ"-ב עצבתהל ךירצ יונישה יכ ,תוחינמ תורביחה תפקשה וא תיתוחתפתהה 

ףקתשמ זאו ,(13 :םש)"תידימתל תכפוה איה הנתשמ איהש עגרבש יהשלכ תימינפ 

לגוסמ תויהל ידכש איה תיתוגהנתהה הפקשהה דוסיבש החנהה .תוגהנתהב יונישה 

םתוא יפ לע תוגהנתהה תא בתנל שי ,הדובעה םוקמל הרשכהה תינכתמ הרבעה עצבל 

תוגהנתהב םיכמותהו הדובעה םוקמב םימייק תויהל וכישמיש ,םינמדזמ תוערואמ 

תדימל לע םיעיבצמה םינמיסל ביגהל םירומה תא ןמאל שי ,לשמל .היוצרה 

ירקיעה קופיסה רוקמכ דימלתה תאנהל סחייתהל אלו םיקוזיחל רוקמכ םידימלתה 

.םהלש 

שי םא רורב אל ,היעבה לש תיבקע תיטרואת השיפת קפסמ פוטנדיס לש ורבסה דועב 

תונתשמה תוביסנב ןרומישלו הארוהה תויונמוימ תרבעהל םורגל הרשכהה תלוכיב 

םינמיס ויהי םאה .ינפוג ךוניחל םירומה םידמלמ ןהבש ,םיתיעל תוליבגמהו 

לע רתי תוסלכואמה תותיכב ביגהל הרומה לוכי םהילעש ,הדימל לע םיעיבצמה 

רבגי ינפוגה ךוניחה תארוה לש םיקוזיחה חוכ םאה ?יוארכ תורייוצמ ןניאו הדימה 

ךכ לע עיבצמ רקחמה יכ ,הארנ ל הצובק ןומיאב םירושקה םיעוריאה לעו םיצחלה לע 

לומג איה דימלתה תאנה יכ ,םיאצומ ,הבוטל םיטלוב םירומ וליפא ,םירומש 

הדימלה ,רשאכו ,(Earls, 1981; Piacek, 1983) םידימלתה יגשיהמ רתוי יתועמשמ 

ץוחמש םימרוגל תודוה תשחרתמ איהש ,בושחל םייושע םירומ ,תשחרתמ ןכא 

דחוימב ,ינפוג ךוניחל םירומש ךכ לע םג עיבצמ רקחמה .(Veal, 1988) םתטילשל 

Bain 8( Wendt, 1983)הארוהל רשאמ ןומיאל רתוי הלודג תובישח םיסחיימ ,םירבג 

 1980 ,Chu, 1978; Sage, 1989; Segrave). לש םחוכ תא שילחהל הלולע וז הדבוע

יתוגהנתהה ןומיאה לוכי הדימ וזיאב ,הלאשה .ינפוגה ךוניחה תרגסמב םיקוזיחה 

.הבושת ,אופא ,האצמ אל ןיידע ,םיליבגמה םיצוליאה לע תונעל 

,אוה יתוגהנתהה יגוגדפה רקחמה תעפשה לע ןוידה תעב ןוחבל שיש ינשה אשונה 

השיגה ,הברתמו ךלוה וז רקחמ תינבת לע ססובמה רקחמהש הדבועה תורמלש 

תרשכהל תוינכתב ,בחרנ הדימ הנקב הלבקתה אל יתוגהנתהה ןומיאה לע תססובמה 

לש תלוכיה רסוח ,תיפסכה תולעה ,ןוגכ רפסמ תוביס ךכל ונתינ .ינפוג ךוניחל םירומ 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

ןיבל וזכ הרשכהו ןומיא תינכת ןיב המאתהה רסוחו וזכ תינכת להנל הקלחמה 

יתב תוכרעמ המכלש דועב .(Siedentop,ו 985)הטיסרבינואה לש םיכרעהו תומרונה 

לע תוססובמה ,םירומ תייחנהו חוקיפ תוכרעמ וסנכוה ב"הראב םיירוביצ רפס 

רטנאה ויילדמ לדומ אוה הז רקחמ גוסב רתויב עדונה .רצות-ךילהת רקחמ 

 (Madeline Hunter Model). התיה ינפוג ךוניחב יתוגהנתהה רקחמל יכ ,הארנ

.םיירוביצה רפסה יתב לע וא םירומ תרשכה לע ,יסחי ןפואב ,הטעומ העפשה 

וז רקחמ תרוסמ ךותב יתוגהנתהה רקחמה לש העפשהה רסוחל רבסה אוצמל השק 

רבדב תולאש הלעמ םירומ תרשכהל תוינכת ןונכתב ושענש תוטלחהה תקידב .המצע 

לשו תואטיסרבינואה לש תוינידמה רבדבו תוטלחהה ילבקמ לש םיכרעהו תונומאה 

םירקוח אל (םיטסירויבהיב) םייתוגהנתה םינעדמ ,םוקמ לכמ .רפסה יתב תוכרעמ 

םינעדמ וכרטצי ,םהיתונויער תצפהב תויתייעבה יהמ ןיבהל ידכ .תוינידמו תונומא 

.(היצזילאיצוס)תורביחה רקחמ איה אלה ,היינשה רקחמה תרוסמל תונפל הלא 

תורביח רקחמ 

רקחמ הניה ינפוגה ךוניחה לש היגוגדפה רקחמב היינשה תירקיעה רקחמה תינבת 

לש רקחמ אלו םירומה לע רקחמ (1983a) ןוסואל יפב הנוכש המ וא ,תורביחה 

לע םיעיפשמ הליחתכלמש תורביחה יגוס לכ תא ללוכ" קוסיע יפל תורביח .הארוהה 

םהישעמל ,ןכמ רחאל ,םיארחאשו ינפוגה ךוניחה םוחתב קוסעל ליחתהל םדא ינב 

לע ססובמה רקחמה (Lawson, 1986: 107) "םירומכו םירומ-ירומכ סתשיפתלו 

תושיפתה תא ,םינייפאמה תא סג אלא ,םירומה תוגהנתה תא קר אל ןחוב וז הפקשה 

.םהלש תונומאה תאו 

יטסיביטיזופ-טסופכ ינפוגה ךוניחה הדשב תורביחה רקחמ בור תא גווסל ןתינ 

 (post-positivist). ספיליפ (1989 ,Phillips), רחא שופיחכ םזיביטיזופ-טסופ רידגמ

רקחמה תרטמ םנמא .תמאה רחא אלו (warranted assertions)ןיכומיס םע תועיבק 

תועיבק .תיעראכו תינויסינכ תשפתנ הירואית לכ ךא ,תינללוכ הירואית חותיפ הנדוע 

ךא ,תובר תופקשה לש תרוקיבב םידמוע םה רשאכ ,םרושיא תא םילבקמ םינועיטו 

תויביטקייבואה תא םיאור ןיא .תואדו לע אלו תורבתסה לע םיססובמ הלא םינועיט 

ינפב רקוחה תדובע תדמוע ויפ לעש ,ןווכמ לאדיאכ אלא ,הגשהל תנתינה תושממב 

לע ססבתה רתוי םדקומה תורביחה רקחממ קלח דועב .עוצקמל םיתימעה תרוקיב 
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ןייב .ל הדניל 

רקחמה ,םזיביטיזופל תינייפואה (שארמ עובק לכה ,רמולכ) תיטסינימרטד הפקשה 

תודסומה דועב" יכו "יטמוטוא אלו ,יתייעב" וניה תורביחה יכ ,ןעוט רתוי רחואמה 

תונשל םיסנמ םדאה ינב ,םישעמ לשו םיטרפ לש םדיקפת תא עובקל םיסנמ 

.(Lawson, 1983b: 4) "תודסומ 

םהלש רקחמה תא םיאור ,תורביח לש רקחמה תינבת תרגסמב םידבועה םירקוח 

הארוהב תוטלחה םשרימ תתל אל ךא ,תוחנהל תולוכיה ,הנבהו הנבות קפסמכ 

לש תושיפתל םיסחייתמ תורביחה רקחמב םיירקיע םיאשונ .תוינידמ תעיבקבו 

םיקסועה םירקחמ .םהישעמ לע ולא תושיפת לש ןתעפשה ןפואלו םתדובע תא םירומה 

ךוניחב םירחובה לש תונומאלו םינויפאל רשאב ונתנבה תא םירפשמ םירומ סויג אשונב 

.Dewar 8( Lawson, 1984; Templin, Woodford 81 Mulling), 1982) הריירקכ ינפוג 

הנבות םיקפסמ תיעוצקמ הרשכהל תוינכתב םיטנדוטס תויוסנתה לש םירקחמ 

Graber,),ןתרגסמב םינתונו םיאשונו הלא תוינכת םישרפמ םיטנדוטס ובש ןפואל 

 1986 ,1989; Tousignant 81 Brunelle, 1987; Steen). םישנא תסינכ לע םירקחמ

.יטרקורויבה תורביחה תועפשה ןהמ םיריהבמ הדובעה םוקמל 

לש שומישה תקידב אוה ונלש אשונל דחוימב יטנוולר וניהש ,תורביחה רקחמב םוחת 

רוקמכ םיאור םירומש ךכ לע תועיבצמ תויארה יכ ,הארנ .עדימ תורוקמב םירומ 

רושק ךכל םירבסהה דחא יכ ,ןכתי .רקחמה תא אלו םהיתימע תא ירקיעה עדימה 

לש עדיה תוכרעמ ןיבו םירקוח לש עדיה תוכרעמ ןיב ראית (1985)ןוסואלש דוגינב 

יעדמה עדיה תא אל םיפידעמ עוצקמב םיקסועה יכ ,ןעוט אוה .עוצקמב םיקסועה 

םע ,ינררב ןפואב רחבנה ,יעדמ עדי גזממה ישעמה עדיה תא אלא ,דמולמהו 

עוצקמב םיקסועה תא האור וזכ תונשרפ .ןויסינמ עבונה עדיו תיעוצקמ היגולואידיא 

.ותושדחתהבו ותריציב םיליעפ םיפתתשמכ אלא ,עדימ ינכרצכ קר אל 

היחנה אל ךא ,הבישחל היחנה קפסל רקחמה לש ותורשפאבש איה ןאכמ הנקסמה 

ךירצ ןהיבגלש תוישעמ תויעבכ תויכוניח תוטלחה רידגמ (Reid, 1978) דייר .השעמל 

םא קפסה רתווי דימת יכו ,תידוחייו תמיוסמ תוביסנ תכרעמ ךותב הלועפ טוקנל 

אוה .ורחבנ אלש תויפוליחה תורירבה תואצות ןהמ תעדל רשפא יא יכ ,ןוכנ וטילחה 

םייקוח םיסחי לש תורהצה אל" םיקפסמכ רקחמה תאו הירואיתה תא האור 

םירזועה םינותנ אלא ,יארחא טופיש לש ודיקפת ךרעב התחפה ידיל איבהל םילולעה 

תונורתפ רוציל ונתלוכי תא םיריבגמה ,הטלחה תושרודה תויעב רידגהלו תוהזל ונל 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

"ץמאל שי םתואש תונורתפה רבדב ונלש תעדה לוקיש תוכיא תא םירפשמו םייפילח 

לע עיפשמ רקחמה םאה" הנניא הלאשה תורביחה תפקשהב ,ךכיפל .(27 :םש) 

תויעב לע הבישחל החנמכ יגוגדפה רקחמה שמיש הדימ וזיאב" אלא "?השעמה 

הובגה ךוניחבש ןכתי .וז הלאשל הבושתה יהמ טילחהל השק"י ינפוג ךוניחב תוישעמ 

הדימבו םירומ תרשכהבו הארוהב ןוידל םישמתשמ ונא הבש ,הפשה תא הניש הז 

,םוקמ לכמ .םירומ תרשכהל תוינכת םיננכתמ ונא ןהבש םיכרדה תא רתוי הטעומ 

ךוניחל םירומ לצא הארוהה תסיפת תא הניש רקחמהש ךכל החכוה ןיאש טעמכ 

טלקהל רקחמ יאצממ המכל רשפיא (knowledge creep)עדי תליחז יורקש המ .ינפוג 

תא טעמב ךא התניש וז הפיקע העפשה ךא ,(Weiss, 1980) הדובע ינוגרא ךותב 

.עוצקמב םיקסועה לש םהינויד תאו םהיתויוליעפ 

ןיבו רקחמה ןיב הדרפהה קלוסת םא וז הלבגמ לע רבגתהל ןתינ יכ ,ונעטיש שי 

הירואיתה לש תאז ,תישילשה השיגה ילעב ידי לע תכמתנ וז הדמע .השעמה 

.תיתרוקיבה 

תיתרוקיבה הירואיתה 

תשיג לעו תיתוגהנתהה השיגה לע ססובמ הקירמא ןופצב רקחמה תיברמש יפ לע ףא 

תועצמאב םירומה תרשכה תאו הארוהה תא םירקוח רפסמ םינחוב ,תורביחה 

.(Bain,ו 989,ו Jewett )990a; Bain 8, 1987)תיתרוקיבה הירואיתה לש השיגה 

סייתרוקב םייפרגונתא םירקוח :יתרוקיבה רקחמה תא םכסמ (1989) ןוסרדנא 

 (critical ethnographers) ןיב םיינויגה םיסחיל םיסחייתמה רקחמ תוחוד םישפחמ

ןיבו תישונאה הלועפה יעצבמ לע םיפכנה םיינבמה םייתרבחה םיצוליאה 

הרטמה ,ינשרפה רקחמל דוגינב .תישונאה תוליעפה לש תיסחיה הימונוטואה 

הטילשה תורוקממ םדאה ינב תא ררחשל איה תיתרוקיבה היפרגונתאב תטלשה 

.(249 :םש)יוכידהו 

,םהמ ררחושמ וניאו םיכרע לע ססובמ רקחמה לכש ,ריהצמ יתרוקיבה ןקיטרואתה 

לשו חוכ לש תקולחמב םייונשה םיגשומב הדרפהל ןתינ יתלב רשקב רושק אוה יכו 

תאז ,רקחמה יקדבנב ךומתל איה רקחמהמ רכינ קלח לש תורטמה תחא .היצמיטיגל 

תוביסנה תרוקיבל ,ןירותסמה תרסהל תשרדנה הנבותב םתוא דייצל ,תרמוא 
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ןייב .ל הדניל 

רקחמה בור .(Lather, 1985) םהייח רופישל תולועפ תריחבלו ,םהלש תויתרבחה 

וא עזג לש ,ןימ לש םיאשונב דקמתמו םזיסכרמ-ואנב וא םזינימפב ןגועמ יתרוקיבה 

רגית אורקל תוביוחמ שי םיכרע לע תוססובמה רקחמה תוינכתל .תיתרבח הבכש לש 

.ינויווש רתוי רדסל םורתלו םייקה בצמה לע 

םיקסועל סחייתמ תיתרוקיבה תיטרואיתה השיגה לע ססבתמה יגוגדפה רקחמה 

.רקחמה יאשונ לאכ אקווד ואלו רקחמה ךילהתב םיפתתשמ לאכ עוצקמב 

תויושע דציכ הלאשה תקידבבו םינותנ שוריפב ,תולאש חוסינב םירזוע םיפתתשמה 

רקחמה תופקת יכ ,תנעוט (Lather, 1986) ר'תאל .הלועפל סיסב תווהל תונבות 

:הנכמ איהש המב סג אלא ,תונשרפה תונמיהמבו תונימאב קר אל היולת יתרוקיבה 

הכימת ןתמב ךילהתה תוליעי ,ונייהד .(catalytic validity) תזרזמה תופקתה 

תא אלו אכדמה תא םירקוח םייתרוקיב םירקחמ רפסמ יכ ,ןייצל שי .םיפתתשמל 

הכימת אל ךא תוחוכה יסחי לש הנבהה תקמעה איה םתרטמש ןאכמו םיאכודמה 

רקחמ לש תררחשמה הרטמב קלח לטונ הז ןיעמ רקחמ ,ןכ יפ לע ףא .םיקדבנל 

.יתרוקיב 

שיש ,אשונ הווהמ השעמה לע העפשהה ,תיתרוקיבה השיגה לעב רקוחה תעדל 

תינבת לש הלאשה ,ןכל .ומויס רחאל אלו ולוכ רקחמה ךלהמב וילא סחייתהל 

תינבת םאה" אלא "השעמה לע עיפשמ רקחמה םאה" הנניא יתרוקיבה רקחמה 

,ינושארה שגדה "?םמצע ןעמל תוליעי רתיב לועפל םיפתתשמל תרשפאמ וז רקחמ 

.רקחמה ךרענ םהבש םימיוסמה םוקמה ימוחתבו ןמזה קרפב העפשהב אוה ,אופא 

איה םתנווכ רשאכ ,םתדובע תא םסרפל םירחוב םייתרוקיב םינקיטרואת ,תאז םע 

הנמשוית רקחמה תואצותש םיווקמ םניא סה .רתוי הבחר העפשה הל היהתש 

,קודבל םירחאל הארשה ןתת רקחמה תאירקש אלא ,תורחא תורגסמב תורישי 

ארוקל קפסל תשקבמ רקחמה תצפה .םרקחמ לש תוביסנה תא ,תויתרוקיבב 

.(consciousness-raising)תועדומה תרבגה לש תויוסנתה 

.ב"הראב ינפוגה ךוניחה לש היגוגדפב יתרוקיב רקחמ דאמ טעמ ךרענ יסחי ןפואב 

Bain, 1985; Bain, Wilson 80 יטסינימפ יתרוקיב רקחמב ולחה רפסמ םירקוח 

 1989 ,Chaikind, 1989; Dewar, 1987, Griffin). הסינ (1978 ,1983 ,1985) ןוסילה

רקחמל םיאתהל הייושעה ,ןוכיסב םינותנה םיטנדוטס םע רקחמ תינכת תונבל 

.םירקחנב הכימתה תרוסמב 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 

רקחמ יחוויד .ינפוגה ךוניחב השעמה לע יתרוקיבה רקחמה תעפשה תא ךירעהל השק 

,רמולכ ;רקחמה לש תזרזמה תופקתה לע ,טעומ עדימ ,יסחי ןפואב םיקפסמ םיבר 

םהיתויוגהנתה תא ןיבהל םיפתתשמל תורשפא ןתמב הליעי תינכתה התיה המכ דע 

תאלעה לע רקחמה יחוויד לש תועפשהה ,ךכל ףסונב .םתנבה יפל תוגהנתה רוחבלו 

לש התדובעל יכ ,הארנ .דחאכ םירחא םירקוחלו םירומל סתושיגנב תויולת תועדומה 

הדובע תינכת לע :םימרוג רפסמ לע תססובמה ידמל תבחרנ העפשה התיה ,ןוסילה 

אשונה תוגצה לשו םימוסרפ לש םתויה לע ,הנש הרשע שמחמ הלעמל ךשמב הכרענש 

,תאז םע .עוצקמב םיקסועה ברקב תונימא ריבגמה ,ישיא ןונגס לעו םירומל םישיגנ 

אל ךא ,תישיא החימצבו תישונאה הלועפב הדקמתה ןוסילה לש התדובע יכ ,הארנ 

רקחמה תעפשה תא ךירעהל ידמ םדקומ .יתרבח הנבמ יאשונל בל תמושת השידקה 

םיטסינימפה וישרוש יכ ,רעשל שי ךא ,רבכמ הז ךרענש יטסינימפה יתרוקיבה 

טרפב ינפוגה ךוניחה לש ישארה םרזב םיבר ידי לע םימייאמכ ושפתיי םיינוציקה 

Hendry 8! Whiting,ו Kenyon ;972,)ינפוגה ךוניחב םיקסועה לש םתונרמש לש היטעב 

 1980 ,1965; Locke, 1962; Sage).

יוושכעה רקחמה םוכיס 

הנקסמה 'ןהמ תועבונה תויועמשמה ןהמו קיסהל םילוכי ונאש תונקסמה ןהמ 

לאשיהל הכירצ השעמה ןיבו רקחמה ןיב םיסחיה רבדב הלאשה יכ איה הנושארה 

םאה" תיתרוסמה חותיפהו רקחמה תלאש .רקחמה תוינבתמ תחא לכב הנוש ןפואב 

רקחמל רשאב .תיתוגהנתהה רקחמה תינבתל המיאתמ "? השעמה לע עיפשמ רקחמה 

לע םיבשוח ונא ןהבש ,םיכרדה לע עיפשמ רקחמה םאה" איה הלאשה ,תורביחה 

הזה רקחמה סאה" איה הלאשה ,יתרוקיבה רקחמה רקוח רובע "?תוישעמ תויעב 

"?םהייח תא תונשל םיעצמא וא תויורשפא קפסמו וב םיפתתשמב ךמות 

םירקוחה .םיידי ןויפרל ןהו תוימיטפואל ןה הביס שי רקחמה תוינבתמ תחא לכב 

לע ןיפיקעב עיפשמ וקלחבש הארוהה אשונב ינכט עדי רגאמ וחתיפ םייתוגהנתהה 

תינבת יפל םירקוחה .עדימה תליחז לש ךילהתה תועצמאב םירומ-ירומ לעו םירומ 

ייחל רשאב רתוי הבר הנבות קפסמה ,יתוכיא רקחמ לש ןתיא סיסב וחינה תורביחה 

ולחה תיתרוקיבה השיגב םיטקונה םירקוחה .ינפוג ךוניחל םירומה לש םוימויה 

תורוסממ תחא לכ .םוחתה ךותב יתרוקיב חיש רוצילו םהיתונורקע תא ססבל 

םינכומה ,בטיה םינמואמ םירקוח יתווצ הל שיו ,החתפתהו הרגב וללה רקחמה 
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ןייב .ל הדעל 

לע העפשהה רחא שופיחב תומייקה תוינכתב םייוצמה םירואיתל רבעמ םדקתהל 

התשענש תומדקתההו ,תומוצע ןה רפסה יתבב ינפוגה ךוניחה תויעב ,םרב .השעמה 

(Dodde 81 Locke, 1984) הטעמ איה הלא םיאשונב לופיטב 

לש םתייטנ תורמל .ב"הרא ךותב השעמבו רקחמב וז הריקס תדקמתמ ,ןיוצ רבכש יפכ 

םע עגמ םהל היה ,תורחא תויוברתמ םמצע דדובל םייאקירמא ןופצה םירקוחה 

וזה תועדומה .תורחא תונידמב טרופסה לש היגוגדפה םוחתב םירקוח לש םתדובע 

ןוגכ ,םיימואלניב םישגפמב תואצרהלו תילגנאב םימוסרפל תלבגומ תויהל הטונ 

 aiesep^. ןוריפ סירומ לש ותדובע תא םיריכמ םייתוגהנתהה םירקוחה (,Pieron

Haag,)גאה לש םהיתודובע תא וארק םידומיל תוינכתב םיניינעתמה .היגלבמ (1986 

Arnold, 1979,)דלונראו ,הילגנאמ (Almond, 1986)דנומלא ,תיברעמה הינמרגמ (1978 

םהיתודובע תא םיריכמ יתרוקיבו ינשרפ רקחמב ןיינע ילעב םירקוח .דנלטוקסמ (1988 

קריק ,הילגנאמ (Sparkes, 1986 ,1988) סקראפסו (Evans, 1986 ,1988) סנווא לש 

 (1988 ,Kirk), גיניטו קריק (1990 ,Kirk 81 Tinning),גניניט (1987,1988 ,Tinning) רוגו

 (1990 ,Gore) הילרטסואמ.

רקחמה תוינבתל תופולח חופיטב דחוימב ורזע םיימואלניבה םיעגמה יכ הארנ 

רקחמה ,(1986) םורק ןייצש יפכ .תויתוגהנתההו תויטסיביטיזופה ,תוטלושה 

תוחכונ לעב אוה יתרוקיבהו ינשרפה רקחמה .הפוריאב גשגשמ קמנמה ינשרפה 

תוירואית לש ןתעפוה יכ ,הארנ .הילרטסואבו הילגנאב ,תטלשה אל םא ,רתוי הקזח 

היגוגדפה סוחתב רקחמה לש רתויב טלובה ןייפאמה הווהת סזיביטיזופל תויפוליח 

.בורקה דיתעב טרופסה לש 
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טרופסה לש היגוגדפב רקחמ 
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טריפסה לש היגוגדפב רקחמ 
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