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עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא לש ןתוליעי 
הרוגס תירוטומ תונמוימ 

רוד>ל ינור 

תירוטומ הדימלב םירקחמ לש ירקיע ןכרצכ הרומה 

דמלל שי דציכ ,ןמאמלו הרומל ינויחו בר עדימ וקפיס תירוטומ הדימלב םירקחמ 

.(Schmidt, 1988,1991; Singer, 1980)ןעוציב לע חקפל שי דציכו תוירוטומ תויונמוימ 

םיאצממ םשייל דציכ ,תורדגומו תורורב תוצלמה דימת קפיס אל רקחמהש יפ לע ףא 

,הארנ ,טרופסה ןומיא תרגסמב וא ינפוג ךוניחל רועישה תרגסמב ולא םייטרואית 

.םינוש הדימל יכילהתב ,תאז לכב ,ופקתשה רקחמה יאצממש 

ךילהתב בושמ ןתמ ומכ ,תירוטומ הדימלב (םירקחנ ןיידעו)ורקחנש ,רפסמ םיאשונ 

Magill 8!)יארקא ןומיא תמועל ינוג-דח ןומיא ,(Lee 8! Carnahan, 1990) הדימלה 

 1990 .Hall) הארוהה ךילהתב הרומה לש ודיקפתו (,Magiii, 1989; McCuiiagh

 1989 ,Weiss 8! Ross) דמולל ,ללכב םא ,תוחפו הרומל רקיעב ,יעבט ןפואב ,םינפומ.

הביבס תריציבו הדימלה ךילהת ןונכתב ולא םירקחמ יאצממב שמתשמ הרומה 

םירקחמב תויזכרמה תולאשה תחא ,תאז תורמל .דמולל רגתאו ןיינע תלעב תידומיל 

ובש ,הדימלה ךילהתב ול המוד וא הז גוסמ עדימ דמולה םג םשיימ דציכ איה ,הלא 

יבצמ םע דדומתהל ומצע תא ןיכהל ידכ ,תאזמ הרתי .ירקיעה ןכרצה השעמל אוה 

ףאו ולא םיאשונל עדומ תויהל בייח דמולה ,דיתעב םישדח עוציב יבצמ םעו הדימל 

שכרנה עדיה תרבעה תויורשפאו הדימל יכילהתב תונורקע ומכ ,םירחא םיאשונל 

הדימלב םירקחמ ךורעל אופא ץלמומ .(Garner, 1990)והנשמל דחא ירוטומ עוציבמ 

Singer,)הדימלה ךילהת לע םידקפומה לא קר אלו דמולה לא םג םינפומה ,תירוטומ 

 1988).

.היגטרטסא ;תירוטומ תונמוימ ;תירוטומ הדימל ;ינפוג ךוניח :םינראת 
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תונמוימ עוציב לע ותעפשהו הדימל תויגטרטסא 

דמולל םג אלא ,הרומל קר אל עייסל םייושעה רקחמה יאשונמ דחא ,הז רשקהב 

ויתובשחמב טלוש דיחיה ובש ןפואה תנבה אוה םינושה הדימלה יבלש ךלהמב 

בשוח דמולה דציכ ,ןיבהל שי ,רמוא הווה .(Weinstein 8t Mayer, 1986)ןתוא ןגראמו 

תירוטומ הלטמ םיגדמ אוה רשאכ ,הבישח ינונגנמ "ליעפמ" אוה םאהו ,עוציבה תעב 

הרושקה ,ךוניחה לש היגולוכיספה תורפסב תוצלמומה םיכרדהמ תחא .איהש לכ 

ןמושייבו הדימל תויגטרטסאב שומישב דמולה תכרדה איה הבישח יכילהת תנבהב 

 .(Garner, 1990)

הדימל יכילהתב דמולה םודיק 

םושייו תוהמ ,הרדגה :עוציבו הדימל תויגטרטסא 

,הארנ הדימל תייגטרטסא חנומל תונוש תורדגה תורפסב אוצמל ןתינש יפ לע ףא 

תוארוה לש לולכמכ וא ףצרכ תרדגומ הדימל תייגטרטסא .םיפתושמ םינכת ןבורלש 

.וירחאלו וכלהמב ,תירוטומה המישמה עוציב ינפל םידמולל תונתינה ,תויחנה לשו 

תויעב רותפלו ,דחא דצמ ויתובשחמ לע חקפל דמולה לגוסמ ולא תוארוה תרזעב 

Singer, 1988; Good 8!)רחאה דצה ןמ ,המישמה עוציב תעב תויופצ יתלבו תושדח 

 1990 ,Brophy). ףודורבזו ןגול לש םתעדל (1982 ,Logan 8! Zbrodoff), תייגטרטסא

ונויסינב ויתובשחמ תא רתוי בוט דמולה ןגראמ ותרזעבש ,יתרכה ךילהת איה הדימל 

.ויתועונת תרטמ תא גישהל 

:ומכ ,הבישח לש םיכילהת רפסמ דמולה ליעפמ הדימל תייגטרטסא לש המושייב 

םייתרכה םיכילהת לש םתלעפהל תועדומ ,(metacognition)וישעמ ןפואל תועדומ 

יכילהתל תועדומו (metacognitive awareness) עוציבה ףצר ןורכיז :ומכ ,םינוש 

תוארוה לש עצבמה קר דמולה ןיא ,ךכ םא .(metamemory) (Fiaveii, 1979)ןורכיז 

םיעוריא חתנל ותלוכיל עדומ ,ןהב טלושו ויתובשחמ תא ןווכמ םג אלא ,הרומה 

תודמלנ םא ,הדימל תויגטרטסא .תוטלחהה תלבק ךילהתל עדומ ףאו עוציבה ךלהמב 

ןיבהל םג אלא ,המישמה תא עצבל קר אל תלוכיה תא דמולה לצא תוריבגמ ,יוארכ 

םתוא רוכזל שי דציכ ןיבהל םג אלא ,םיעוציב לש ףצר רוכזל קר אל ,י העצבל שי דציכ 

,עוציבה ידכ ךות רותפל וילעש ,תויעבל עדומ תויהל קר אל ,ףוסבלו ;ןוכנה רדסב 

,אופא הארנ .(Weinstein 8. Mayer, 1986)ןתוא רותפל שי דציכ ןיבהל םג אלא 

לש רופישה ךילהתב ןהו הדימלה ךילהתב ןה הבר תובישח שי הדימל תויגטרטסאלש 

.םיינפוגו םייתרכה םיעוציב 
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רודיל ינור 

הדימלה ךילהתב םיעוציב רופישו הדימל תויגטרטסא 

(Derry 81 Murphy, 1986; Garner,ו 990)ךוניחה לש היגולוכיספב רפסמ םירקחמ 

Singer, DeFrancesco S Randall, 1989; Singer, Flora 81 Abourezk,)תירוטומ הדימלבו 

 1986 ,Suwanthada 1989 8־ Singer), ומכ ,יתרכה ןייפואש תויוליעפש ,וארה:

תוקירז ,הרטמל םיציח תקירז :ומכ ,ינפוג ןייפואש תומישמו הביתכו האירק ,ןורכיז 

םושיי לש האצותכ ורפוש ,ןחלוש סינטב דיה ףכ תוטבחו ,לסרודכב ןישנוע 

םושייב וכרדוהש ,םיקדבנש ,םיחוודמ ולא םירקחמב םירקוחה .הדימל תויגטרטסא 

תא עצבל םינכומ ויהו םהיתובשחמ תא רתוי בוט ונגרא הדימל תויגטרטסא 

.הדימל תויגטרטסאל ללכ ופשחנ אלש ,םיקדבנמ רתוי הבוט הרוצב תומישמה 

ולא ומכ ,תויגטרטסא רפסמ וחתופו ובצוע ךוניחה לש היגולוכיספה םוחתב 

Derry 81 Murphy,)יפרמו ירדו (Good 81 Brophy, 1990)יפורבו דוג ידי לע תוראותמה 

תחא היגטרטסא החתופ ,תירוטומ תויונמוימ לש הדימל תורטמל ,תאז תמועל .(1986 

Singer, Flora 8־ Abourezk, 1989; Singer, ,לשמל ,הוושה) ויתימעו רגניס .דבלב 

עוציב לע התעפשה תא וקדבו םידעצה תשמח לש היגטרטסאה תא וחתיפ ,(1988 

.הדבעמ יאנתב תורוגס תוירוטומ תויונמוימ 

,העובק הביבסב תעצובמה ,תידוחיי תינפוג העונת הניה הרוגס תירוטומ תונמוימ 

.(Schmidt, 1991) עוציבה ןמזב שחרתהל לולע המ וא יושע המ קוידב עדוי עצבמהו 

ןה הרטמל העילקו תיביטרופס תולמעתהב עקרק ליגרת ,לסרודכב ןישנוע תוקירז 

Singer) תירוטומ הדימלב םיבר םירקחמב .תורוגס תוירוטומ תויונמוימל תואמגוד 

 1986 ,81 Suwanthada) הטילשה ןכש ,תונמוימ לש הז גוס עצבל םיקדבנה םישקבתמ

הקזח איה םייולת יתלבהו םייולתה םינתשמה לע ,רקחמה ךילהת לע רקוחה לש 

עוציב לע םידעצה תשמח לש הקינכטה תעפשה תא וקדב ןכא ויתימעו רגניס .תיסחי 

ודמלש ,םיקדבנ :תויעמשמ-דח ויה םהירקחמ תואצותו ,תורוגס תוירוטומ תויונמוימ 

תוירוטומה תומישמה תא ועציב םיבלשה תשמח לש הקינכטב שמתשהל דציכ 

םושייב הכרדה אלל תוהז תומישמ ועציבש ,םיקדבנמ רתוי רהמו רתוי קיודמ ןפואב 

תעב םמשייל דמולה לעש ,םיבלש השימח רומאכ שי ,וז היגטרטסאב .היגטרטסאה 

.עוציבה ךילהת תעבו הדימלה ךילהת 
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תונמוימ עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא 

םיגלשה תשמח לש היגטרטסאה 

תחא לכש ,תויגטרטסא-תת שמח לע תססובמה הדימל תקינכט חתיפ ,(1988) רגניס 

םה וז היגטרטסאב םיבלשה תשמח .המצע ינפב הדימל לש היגטרטסא הווהמ ןהמ 

בלש (4 ;בשקה דוקימ בלש (3 !הימדהה בלש (2 ;עוציבל תונכומה בלש (1 :הלא 

ןתרטמש ,תועובק תולועפ רפסמ עצבל דמולה לע בלש לכב .הכרעהה בלש (5 ;עוציבה 

.המישמה לש רפושמ עוציבל וניכהל 

תיזיפ הניחבמ ןה המישמה תא עצבל ומצע ןיכהל דמולה לע עוציבל תונכומה בלשב 

המישמה עוציב ינפל ותושרל דמועה ןמזה קרפבש ,דיפקהל וילע .תיתרכה הניחבמ ןהו 

ןוחטיב דמולה שיגרי ,ךכמ האצותכ .עצבל דעונ ןתוא תולועפה תא קוידב רזחשי 

עצבמה לע ,לסרודכב ןישנוע תוקירז עוציב ינפל :המגודל .הבורקה ותביבס לע הטילשו 

רפסמ עוציבו רפסמ םימעפ רודכה תצפקה :ומכ ,תויוליעפ לש עובק רדס לע דיפקהל 

המישמה עוציב תא ןיימדל דמולה לע ,הימדהה בלשב .תופישנ לשו תופיאש לש עובק 

Weinberg, 1984:המגודל)טרופסה לש היגולוכיספב םירקוח .רתויב חלצומה ןפואב 

 ;1982 ,Ryan 8< Simons), ןומיאב שומיש בקע םיירוטומ םיעוציבב רופיש לע וחוויד

עוציב תא שיגרמ אוהש ,ןיימדל הסני דמולהש ,(1988) רגניס יפ לע ץלמומ .הימדה 

.עוציבב אוה טלוש ןכאש ימצע ןוחטיב דמולה לצא חתפת המישמה תשגרה .המישמה 

עלוק "ומצע תוארל" (לסרודכה קחשמב)ןישנועה וק לע דמועה ןקחשה לע :המגודל 

יתביבס יוריג רוחבל דמולה לע ,בשקה דוקימ ,ישילשה בלשב .רודכה תא החלצהב 

ידי לע .עוציבה תע לכ בשקה תא וב דקמלו (תידומילה הביבסל רושקה) דבלב דחא 

ןהו (שער :המגודל)עוציבה ךלהמב תוינוציח תוערפה םולבל ןה דמולה הסני וז תוליעפ 

.(קחשמה רחאל תוליעפה ןונכת וא דחפ :המגודל) םיימינפ םירוהרהו תובשחמ 

.הדימלה ךילהתב רתויב ינויח אוה בשקה דוקימ בלשש ,שיגדמ (Orlick, 1990)קילרוא 

בושחל ילבמ ,"יטמוטוא בצמ"ב ומכ לועפל עצבמה לע ,יעיברה בלשה עוציבה בלשב 

Rosenbaum,) הלועפ תינכת ומצעל בצעמ דמולה .ויתואצות לע וא עוציבה ןפוא לע 

שיגדמ ,(1988) רגניס .תירוטומה הלטמה תא לעופל איצוי התרזעבש ,(1991 

ותעד תא חיסהלו עצבמה לש בשקה תא לצפל תויושע עצבל דציכ לע תובשחמש 

סא ,בושחל ןיא ןישנועה תקירז עוציב ןמזב :המגודל .העונתה לש תיפוסה הרטמהמ 

ןורחאה בלשב .לסה תעבט תא רודכה איטחי סא וא לסה תעבטל רודחי רודכה 

שיגדמ הז רשקהב .הלועפה עוציב ןפוא לע בושמ ומצעל קפסל דמולה לע ,(הכרעהה) 

לע .תויועט ןוקיתל ימצע ןונגנמ חותיפב וידימלתל עייסל הרומה לעש ,(1988)טדימש 
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רודיל ינור 

וא עוציבל רושקה ,עדימ ומצעל קפסלו עוציבה ןפוא תא תוריהמב חתנל דמולה 

חילצי אל דמולהש ןכתיי עוציבה ךילהתב ןמז רסוח בקע .ומויס םע דיימ ,ויתואצותל 

ףוסב וא םיעוציבה תרדס ףוסב קפוסי בושמה ,הרקמה והז םא .הז בלש םשייל 

הקירזה תא קרז ןקחשה םא ,לסרודכב ןישנוע תקירז לש הרקמב .עוציבה ךילהת 

רדח אל עודמ ,ןיבהלו עוציבה תא תוריהמב חתנל לוכי אוה ,איטחהו הנושארה 

הקירזה עוציב רחאל רוחאל ץורל שרדנ אוה םהבש םירקמב .לסה תעבטל רודכה 

.קחשמה לש ומויס רחאל בושמ ומצעל קפסי ,ותצובק תנגהב ףתתשהלו 

,םיטביה ינש הב םישגדומו ,הפיקמו תבכרומ הניה םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה 

יוטיב ידיל האבש)עוציבה ןפואל תועדומ :דמולה לש הבישחה יכילהתב םירושקה 

בקע .(4 בלשב יוטיב ידיל אבש) המישמה לש יטמוטוא עוציבו .(5-ו 3 ,2 ,1 םיבלשב 

ןהמ תחא לכבש ,תופסונ הדימל תויגטרטסא יתש וחתופ ,וז הקינכט לש התובכרומ 

הבש ,ליחתמה תייגטרטסא איה הנושארה היגטרטסאה .דבלב דחא טביה שגדומ 

,היינשב וליאו ,עוציבה ןמזב הבישחה לשו תועדומה לש םיטביהה םישגדומ 

אלל המישמה לש יטמוטואה עוציבה לש טביהה שגדומ הבש ,החמומה תייגטרטסא 

.םייתרכהה םיכילהה לש ןווכמו עדומ בוליש 

תיטמוטואה היגטרטסאהו (ליחתמל) עוציבל תועדומה תייגטרטסא 

(החמומל) 

Judd 1908; Goodenough 81 Brian, 1929;) תירוטומ הדימלב םימדקומ םירקחמ 

 1961 ,Parker 81 Fleishman), םיבושמ לצנל וכרדוה רשא ,םיקדבנש ,וארה

רתוי קיודמ ןפואב תוירוטומ תומישמ ועציב ,עוציבה ךלהמב םייטתסניקו םייתביבס 

.םייתביבס םייוריג לוצינב הכרדה אלל תוהז תומישמ ועציבש ,סיקדבנמ רתוי רהמו 

הביבסה לע ,עוציבה תרוצ לע (ליעפ ןפואב)בושחל םיקדבנה וכרדוה ,הלא םירקחמב 

הטילשה רופישל םיעייסמה ,עוציבה תביבסב םימרוג לוצינ לעו םהל הבורקה 

המרת ומצע עוציבה לע הליעפה הבישחהש ,רקחמה םותב וחוויד םיקדבנה .העונתב 

.רתויב תחלצומה הרוצב המישמה תא עצבל םתלוכיב ןוחטיב תשגרהל 

תייגטרטסא החתופ ,םירקוחה תוצלמה לעו ולא םירקחמ תואצות לע ססבתהב 

.ומצע עוציבה תעב םייתבשחמ-סייתרכה םיכילהת םושיי שגדוה הבש ,הדימל 
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תונמוימ עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא 

תולועפ עצבל דמולה לע ,עוציבל תועדומה תייגטרטסא הנוכמה ,וז הקינכט םושייב 

:ולא 

j תירוטומה הלטמה עוציב ןפוא לע בושחל ★ 

;הלטמה עוציב ןפואל בל םישל ★ 

;םייתטסניקו םייתביבס םיבושמ לצנל ★ 

.עוציבה ךילהתל עדומ תויהל ★ 

תולועפ םימשיימ ,הדימלה ךילהת תליחתב םיאצמנה ,םיבר םידמולש ,הארנ 

.עדומב אלש ףא םתצקמו עדומב ולא תויתבשחמ 

,הארנו ,"השוע אוהש המ לע" בשוח עצבמה ןיא ,םירחא םיבר םיבצמב ,םלוא 

ולאשנ רשאכ ,המגודל .תנווכמ הבשחמ אלל וא תועדומ לכ אלל םשוימ עוציבהש 

ןפואב ,אצמנ ,איש יעוציב ןמזב ובשח םה המ לע םינמוימ םיטלתאו תיליע יאטרופס 

,םהל היה הארנ .עוציבה ךלהמב רדגומ רבד םוש לע ובשח אל םהש ,ידמל עיתפמ 

תנווכמ הטילש אללו תיטמוטוא הרוצב ירוטומה דיקפתה תא ועציב םהש 

 1990 .Garfield 81 Bennett, 1984; Singleton, 1988: Loehr). ולא םיאטרופס

הדוקנב בשקה תא םידקממ ,הלועפל תינכת ןיעמ םמצעל םירצוי םהש ,וחוויד 

ןיא .יטמוטואו ףיצר ןפואב המישמה תא םיעצבמ זאו עוציבה ךלהמב תחא תידוחיי 

.ירוטומה עוציבה תעב הלטמל וא הבורקה םתביבסל ,םמצעל םיעדומ םה 

לש םדקומ ןוצבת השיגדמה ,הדימל תייגטרטסא החתופ ,ולא םיחוויד לע ססבתהב 

.הלועפה לש יטמוטוא עוציב לעו דיחי יוריגב בשקה דוקימ לע ,תינפוגה הלועפה 

עצבל דמולה שקבתמ תיטמוטואה היגטרטסאה הנוכמה ,וז היגטרטסא םושייב 

:הלא תולועפ 

;ירוטומה עוציבה תא שארמ ןנכתל ★ 

;תידומילה הביבסל הרושקה ,תידוחייו הדיחי הדוקנב בשקה תא דקמל ★ 

j הפיצרו תפטוש תוליעפ עצבל ★ 

."יטמוטוא בצמ"ב ומכ הלועפה תא עצבל ★ 

םידיחי לש םיחוויד לע ססבתה תיטמוטואה היגטרטסאה חותיפש יפ לע ףא 

םשייל םילגוסמ הדימלה ךילהת לש םימדקומ םיבלשב םידמול םגש הארנ ,םינמוימ 

יתעונתו יעוציב ןויסינ ןיא ליחתמל םא םגש ,איה החנהה .וז תיתבשחמ הקינכט 

םימגדומה ,םייתרכה םיכילהת םשייל אוה לגוסמ ,ןמוימל ומכ ,תעצובמה המישמב 

.םימדקתמ םידמול ידי-לע םימשוימו 
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רודיל ינור 

תויגטרטסא שולש לש ןתעפשה תאו ןתוליעי תא תוושהל ,אופא איה הז רקחמ תרטמ 

תיטמוטואה היגטרטסאה ,עוציבל תועדומה לש היגטרטסאה)עוציב לשו הדימל לש 

.הרוגס תיביטרופס תונמוימ לש עוציבה תמר לע ,(םידעצה תשמח לש היגטרטסאהו 

תומישמ יתש לש עוציבה תמר לע ולא תויגטרטסא לש ןתעפשה הקדבנ ,ךכל ףסונב 

.תינמז-וב (תיתרכהו תירוטומ) 

רקחמה תורעשה 

עוציב תעב וקיידיו רתוי םייבקיע ויהי היגטרטסאה תוצובק שולשב םיקדבנה .א 

לכ םושייב ונמוא אלש ,םיקדבנל האוושהב הרטמל הקירז לש הלטמ 

;היגטרטסא 

תמרל ועיגי ,(רגניס עיצהש)םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה תצובקב םיקדבנה .ב 

תועדומה לש היגטרטסאה תוצובקב םיקדבנל האוושהב רתוי ההובג עוציב 

.תיטמוטואה היגטרטסאהו עוציבל 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

20.13 עצוממה םליגש ,(תויטנדוטס 36-ו םיטנדוטס 36) םיקדבנ םיינשו םיעבש 

הטיסרבינואב ינפוג ךוניחל םיסרוקב ודמל םיטנדוטסה .הז רקחמב ופתתשה ,םינש 

המישמה עוציבב םדקומ ןויסינ היה אל םיקדבנה ןמ דחאל ףא .(ב"הרא)הדירולפ לש 

.רקחמה תורעשה ןהמ עדי אל םהמ שיאו ,תירוטומה 

רושכמהו תוירוטומה תולטמה 

,סיינמיל לאמש די)"השלח די"ב רודכ לש תיליע הקירז התייה תירוטומה המישמה 

.הקירזה וקמ 'מ 3.66 לש קחרמב המקומש ,תחיינ הרטמ רבעל (םיילאמשל ןימי דיו 

עקרקה לע תחא םעפ ותצפקה רחאל (מ"ס 3.80 לש ףקיהב)ימוג רודכ וקרז םיקדבנה 

.הרטמה םע עגמב אב רודכהש ינפל ,(1 רויא 'ר) 
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תונמוימ עיציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא 

בשחמ 

 Apple 2E

 o־~.

 m

:1 רויא 

בשחמל תרבוחמה תבצינ הרטמ רבעל רודכ תקירז עצבמ קדבנ 

דחא לגעמ ןיב קחרמה .םילגעמ תרוצב לזרב יטוח 16 םימקוממ ויה הרטמה לע 

.ילמשח לגעמ לעפוה ,םילגעמה דחאב רודכה עגפ רשאכ .מ"ס 1.90 היה והנשמל 

דדוק יזכרמה לגעמה .Apple 2E בשחמ ידי לע ורמשנו וטלקוה הרטמב רודכה תועיגפ 

הדדוק ,הרטמב ללכ עגפ אל רודכה םא ."16" לש ךרעכ ןורחאה לגעמהו "1" ךרעכ 

לש ןוילעה הקלחב ומקומ (הקוריו המודא)למשח תורונ יתש ."20" לש ךרעב הקירזה 

המודאה הרונה :תוקירזה יעוציב תעב ולא תורונ יתש ליעפה בשחמה .הרטמה 

הלמיס (הקלד רשאכ) הקוריה הרונה וליאו ,הנכהה ןמז תא הלמיס (הקלד רשאכ) 

תא קורזל םיקדבנה ושקבתה ,םינושארה תונויסינה 250 ךלהמב .הקירזה ןמז תא 

תונויסינה 50 ךלהמב .(הרוגס תיביטרופס תירוטומ המישמ) הרטמה רבעל רודכה 

תירוטומ המישמ :תינמז-וב תוירוטומ תומישמ יתש םיקדבנה ועציב ,םינורחאה 

תיתרכהה המישמה .תיתרכה המישמו (תונמוימה תשיכר ךילהתב העצובש וזל ההז) 

רשא ,(תחא הרפס ןב רפסמ לכ) םירפסמ השימח לש ףצר ךותמ רפסמ יוהיז התייה 

ןייסנה .תיארקא הרוצב עבקנו םעפ לכב הנוש םירפסמה ףצר .תטלק לע וטלקוה 

.ולא םיפצר ךותמ רחא רפסמ םעפ לכ תוהזל קדבנהמ שקיב 
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רודיל ינור 

רקחמה ךילהת 

רבעל הקירז תונויסינ 125 םיקדבנה ועציב םוי לכב .םיימוי ךשמב ךרענ יוסינה 

ועציב םהבש ,םיפסונ תונויסינ 50 םיקדבנל ונתינ יוסינה לש ינשה ומויב .הרטמה 

.םירפסמ יוהיזו הרטמה רבעל רודכ תקירז :תינמז-וב תומישמ יתש 

,הרהצה ספוט לע םותחל ושקבתנ סה ,ןושארה םויב הדבעמל םיקדבנה ועיגה רשאכ 

אלש ,םהל רהבוה ,ןכ ומכ .רקחמב סיבדנתמ־סיקדבנ םתויה לע םידיעמ םה ובש 

יולימ רחאל .ומצע רקחמה תלעותל אלא רקחמה תואצותב שומיש השעיי 
לכל תוסחייתמה)תוידוחיי תוארוהלו תויללכ תוארוהל םיקדבנה וניזאה ,םינולאשה 

ףיקמ רבסה ןתינ תויללכה תוארוהב .תטלק יבג לעמ ועמשוהש ,(היגטרטסא 

שולש תגצהב ודקמתה תוידוחייה תוארוהה .רקחמב עצובתש ,תירוטומה המישמל 

.תוקירזה עוציב ךלהמב ןמושיי ןפואבו הדימלה תויגטרטסא 

ןפואל םיעדומ תויהל וכרדוה עוציבל תועדומה לש היגטרטסאה תצובקב םיקדבנה 

,עוציבה ךלהמב םיידוחיי םיטרפל בל םישל וכרדוה םה .הרטמל רודכה קרזנ ובש 

םיקדבנה .עקרקב וא הרטמב רודכה תעיגפמ םרגנה ,שערהו קקירזה תעונת :ומכ 

דקמל ,הקירזה תלועפ תא שארמ ןנכתל ושקבתנ תיטמוטואה היגטרטסאה תצובקב 

תא עצבל ושרדנ ,ןכ ומכ .הרטמה זכרמב :לשמל ,תחא תידוחיי הדוקנב םטבמ תא 
."יטמוטוא בצמ"ב ומכ תפטוש הרוצב המישמה 

תונכומה :םיבלשה תשמח תא םשייל וכרדוה םיבלשה תשמח לש הצובקב םיקדבנה 

ולביק תרוקיבה תצובק יקדבנ .הכרעההו עוציבה ,בשקה דוקימ ,הימדהה ,עוציבל 

תייגטרטסא לש םושייב וכרדוה אל ךא ,תירוטומה הלטמה לע תופסונ תוארוה 

.איהש לכ הדימל 

.הרטמה רבעל ןומיא תוקירז 5 םיקדבנה ועציב ,היגטרטסאה תוארוה תעימש רחאל 

תונויסינ 25)תורדס שמחב הקירז תונויסינ 125 םיקדבנל ונתינ ןומיאה קרפ םויסב 

ירחא .םיעוציב תרדס לכ רחאל םיקדבנל וקנעוה החונמ תוינש םישימח .(הרדס לכב 

םהילעש ,םיקדבנל ןייסנה ריכזה (הדימלה בלש לכ ךשמב) הקירז תונויסינ 10 לכ 

םיקדבנה וכרדוה ,יוסינה לש ינשה םויב .תגצומה היגטרטסאה תונורקע תא םשייל 

ונתינ אל ןומיא תונויסינ .(ןושארה םויל ההז ןפואב)הדימלה תוקינכט םושייב בוש 

תוקירז 25 לש תורדס 5 ,רקחמה לש ןושארה םויב ומכ ,ועציב םיקדבנהו ,הז בלשב 

.הרטמה רבעל 
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תונמוימ עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא 

,(תוקירז 125 רחאל) תונמוימה תשיכר בלש םויסב ונתינ םיהז החונמ יקרפ 
יתש תינמז-וב עצבל ושרדנ םהבש ,םיפסונ תונויסינ 50 םיקדבנה ועציב ןהירחאלו 

.(תילולימ)תיתרכה המישמו תירוטומ המישמ :תומישמ 

הבש ,תטלקל םיקדבנה ובישקה ,הרטמה רבעל תוקירזה עוציב תעב ,הז בלשב 

וילעש ,רפסמה תא ףצרב תוהזל היה םיקדבנה לע .םירפסמ 5 לש תורדס וארקוה 

תא ןייסנה שקיב ,8 ,1,3 ,4 ,5 םירפסמה ףצר גצוה רשאכ ,המגודל .ןייסנה זירכה 

הכירצ התייה קדבנה תבושת ,הז הרקמב .ףצרב ישילשה רפסמה תא תוהזל קדבנה 

ורקחמב םיקדבנל הגצוהש ,המישמל הייפואב המוד וז תיתרכה המישמ ."3" תויהל 

,ןולאש אלמל םיקדבנה ושקבתנ ,תולטמה עוציב םויסב .(Trumbo,ו 977)ובמרט לש 

.עוציבה ךלהמב תונושה הדימלה תויגטרטסאב םיקדבנה ושמתשה םא קדב רשא 

םייולתה םינתשמה 

:יוסינה ךלהמב ודדמנ םייולת םינתשמ השולש 

.(absolute constant error = ACE)עוציבב יללכה קוידה תאיגש .1 

.(variable error = VE)עוציבה תויבקע תאיגש .2 

.(תוקירזה יעוציבל "1" לש םיכרע ונתינ רשאכ) "הרטמב לוב" תועיגפה רפסמ .3 

יטסיטטסה חותינה 

תקידבל סיינוויכ-ברו םיינוויכ-דח תונוש חותינ ינחבמ ללכ יטסיטטסה חותינה 
.הנתשמ לכ לע דרפנב ושענ תונושה חותינ ינחבמ .םייולתה םינתשמה תעברא 

וחתונ (VE)עוציבב תויבקעה תואיגש לשו (ACE)עוציבב יללכה קוידה לש םינתשמה 

יתש לש ינמז-ובה עוציבה בלש רובעו תונמוימה תשיכר בלש תואצות רובע דרפנב 

עוציבה תונויסינ לכ רובע חתונ "הרטמב לוב" תועיגפה רפסמ .תוירוטומה תומישמה 

תונויסינה 50 רובע קר וחתונ תילולימה המישמה עוציבב תואיגשה ירפסמו ,(300) 

תונויסינ 2 5)עוציבה תורדס יפל ובשוח יולת הנתשמ לכל עוציבה יעצוממ .םינורחאה 

ינחבמ ידי לע ןהו לבוקמה תונושה חותינ ידי לע ןה ולבקתה ק־ה יכרע .(הרדס לכב 

לשו (Greenhouse 81 Geisser, 1959)רסייגו סואהנירג לש תומאתומה שפוחה תוגרד 

ינחבמכ שרדנכ וכרענ Tukey's HSD ינחבמ .(Huynh 81 Feidt, 1976,1970)טדלפו ןייה 

.םיעצוממה ןיב תואוושהה לכל בקעמ 
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רודיל ינור 

םיאצממה 

תירוטומה תונמוימה תשיכר בלש 

םוי x הדימל תייגטרטסא) 5x2x4 תונוש חותינב דרפנב וחתונ VE-m ACE-n ינתשמ 

 m^x ישילשהו ינשה םרוגה לש תורזוח תודידמ םע ינוויכ-תלת (עוציבה.

םימרוג ינש ואצמנ תונושה חותינ ןחבמ ךותמ .(ace) עוציבב יללכה קוידה תאיגש 

:םיקהבומ 

,[F(3, 68) = 81.00, p < .001 ] הדימלה לש הייגטרטסאה ,דחאה 

.[F(4,272) = 13.39, p< .001 ] עוציבה תרדס ,ינשהו 

היגטרטסאה יקדבנו םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה יקדבנש ,הליג Tukey ןחבמ 

תייגטרטסא יקדבנ רשאמ רתוי בר קוידב הקירזה תומישמ תא ועציב תיטמוטואה 

יעצוממ לע ךרענש ,Tukey ןחבמ ,ךכל ףסונב .תרוקיבה יקדבנ רשאמו תועדומה 

עוציבה קויד היה (1.59=ןקת תייטס ,8.09=עצוממ) 5 הרדסבש הליג ,עוציבה תורדס 

תייטס ,8.95=עצוממ) הנושארה םיעוציבה תרדסב קוידה רשאמ רתוי בוט 

.2 רויאב םיגצומ הקירזה תונמוימ תשיכר בלשב ace^ יעצוממ .(1.45=ןקת 

H תרוקיב 

H תועדומ 
□ תיטמוטוא 
H םידעצה תשמח 

12 ד 

עוציבו הדימל תויגטרטסא 

:2 רויא 

(ACE)עוציבב קוידה תאיגש לש םיעצוממה 

1993 ־ ג"גשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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תונמוימ עוציב לע ןתעפשהו חדימל תויגטרטסא 

ואצמנ עוציבה תויבקיע תאיגש לש םינותנה חותינב .(VE)עוציבה תויבקיע תאיגש 

:םיקהבומ םימרוג השולש 

; [F(3,68) = 56.61, P < .001 ] הדימל תייגטרטסא ,דחאה 

; CF(1,68) = 7.67, p< .01 ] םוי,ינשה 
.[F(4,272 = 7.17, p < .001 ] עוציבה תרדס ,ישילשה 

היגטרטסאה יקדבנו םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה יקדבנש ,הליג בקעמה ןחבמ 

,ךכל ףסונב .תרוקיבה תצובק יקדבנ רשאמ םעוציבב רתוי םייבקיע ויה תועדומה לש 

ve^ יעצוממ .ןושארה םויה לש ולאמ רתוי םיבוט ויה ינשה םויב תוקירזה יעוציב 
.3 רויאב םיגצומ תונמוימה תשיכר בלשב 

■ תרוקיב 
0 תועדומ 

₪ תיטמוטוא 
0 םידעצה תשמח 

עוציבו הדימל תויגטרטסא 

:3 רויא 

(VE)עוציבה תויבקיע תאיגש לש םיעצוממה 

תומישמה יתש לש ינמז ־ובה עוציבה בלש 

יתשב .דרפנב וחתונ (יוסינה לש ינשה ומויב) םינורחאה עוציבה תונויסינ 50 יעצוממ 

50 לכ רובע .VE-m ace^ ינתשמ ובשוח (הרדס לכב תונויסינ 25) עוציבה תורדס 

.תילולימה המישמה עוציבב תואיגשה רפסמ חתונ תונויסינה 
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הדימל תייגטרטסא) 2x 4 ינוויכ-ודה תונושה חותינמ .(ACE)תיללפה קוידה תאיגש 

 x קהבומ היה הדימלה תייגטרטסא םרוגש ,אצמנ (עוציבה תרדס
 [ 001.>.[F(3, 68) = 32.24, P

,6.14=עצוממ) םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה יקדבנש ,ררבתה Tukey ןחבממ 

תייטס ,6.17=עצוממ) תיטמוטואה היגטרטסאה יקדבנו (1.37=ןקת תייטס 

,9.70=עצוממ) תרוקיבה יקדבנ רשאמ הקירזה תולטמב רתוי וקייד ,(1.54=ןקת 

.הז חותינב םיפסונ םיקהבומ םילדבה לכ ואצמנ אל .(1.56=ןקת תייטס 

הדימלה תייגטרטסא םרוגש ,אצמנ םינותנה חותינמ .(VE)עוציבה תויבקיע תאיגש 

תאיגש לש םיעצוממה ןיב תואוושה .[F(3, 68) = 15.38, P < .001] קהבומ היה 

תייטס ,4.51=עצוממ) םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה יקדבנש וליגתויבקיעה 

ויה ,(1.20=ןקת תייטס ,4.51=עצוממ)תיטמוטואה היגטרטסאה יקדבנו (.89=ןקת 

(.86=ןקת תייטס ,5.37=עצוממ) תועדומה תייגטרטסא יקדבנמ רתוי םייבקיע 

האיגשה הנתשמב ולא םילדבה .(1.04=ןקת תייטס ,6.04=עצוממ)תרוקיבה יקדבנמו 

.עוציבב יללכה קוידה תאיגש הנתשמ לש ולאל םימוד ויה ,עוציבה תויבקיעב 

"לובה תועיגפ" רפסמ :הנתשמה חותינ 

תא לביק עוציבה רשאכ) הרטמה זכרמ תדוקנב רודכה עגפ םהבש ,םיעוציבה רפסמ 

אלו תונויסינה 300 ךשמל םינותנה םיגצומ ,וז הביסמ .הנשמ חותינכ חתונ ("1" ךרעה 

ןחבמ .דרפנב תולטמה יתש לש ינמז-ובה עוציבה בלשו תונמוימה תשיכר בלש רובע 

300 לכ לע ,אופא ,ךרענש "הרטמב לוב"ה תועיגפ רפסמ לע ינוויכ-דחה תונושה חותינ 

.[F(3,68)=7.88, P<.001) קהבומ היה הדימלה תייגטרטסא םרוגש ,הליג ,תונויסינה 

466) םיבלשה תשמח יקדבנ לצא רתוי בר "לוב תועיגפ" רפסמ הליג Tukey ןחבמ 

284)תועדומה תייגטרטסא לש םיקדבנה תמועל (תועיגפה ללכמ 90/0 תווהמ ,תועיגפ 

ללכמ 40/0 תווהמה ,תועיגפ 216)תרוקיבה יקדבנו (תועיגפה ללכמ 50/0 תווהמ תועיגפ 

ללכמ 60/0 תווהמ ,תועיגפ 336)תיטמוטואה היגטרטסאה יקדבנ ,ךכל ףסונב .(תועיגפה 

לכב "לובה תועיגפ" רפסמ .תרוקיבה תצובק יקדבנ רשאמ רתוי וקייד (תועיגפה 

.4 רויאב םיגצומ היגטרטסאה תוצובק 
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תונמוימ עוציב לע ותעפשהו הדימל תויגטרטסא 

■ תרוקיב 
E תועדומ 

13 תיטמוטוא 

0 םידעצה תשמח 

עוציבו הדימל תויגטרטסא 

:4 רויא 

תינמז-וב תומישמה יתש לש עוציבה בלשבו הדימלה בלשב "לובה תועיגפ" רפסמ 

תילולימה המישמה עוציבב תואיגש 

קהבומ היה הדימלה תייגטרטסא םרוגש הליג אל ינוויכ-דחה תונושה חותינ 

 [05. <F(3,68) = .63, p]. תילולימה המישמה תא הנוכנ ועציב תוצובקה עברא יקדבנ

46 ,השעמל ,הווהמ הז זוחא .תינמז-וב תולטמה יתש עוציב לש םירקמהמ 930/0-ב 

.תונויסינה 50 ןיבמ םינוכנ עוציב תונויסינ 

היגטרטסאה ינולאש לש םיאצממה חותינ 

םיקדבנה ללכמ 850/0-ש ,הליג תונושה תויגטרטסאב שומישה תקידב ינולאש חותינ 

870/0 ,טוריפ רתיב .יוסינה ךלהמב ןתוא ומשייו תויגטרטסאב ושמתשה ןכאש וחוויד 

יקדבנמ 810/0-ו ,תועדומה תייגטרטסא יקדבנמו םיבלשה תשמח תייגטרטסא יקדבנמ 

יקדבנמ 560/0 ,ךכל ףסונב .תויגטרטסאב ושמתשהש וחוויד תיטמוטואה היגטרטסאה 

דוקימ :ומכ ,םהלשמ תוקינכט יאמצע ןפואב וחתיפ םהש וחוויד תרוקיבה תצובק 

.הרטמה זכרמב בשקה 
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ןויד 

תונמוימה תשיכר בלשב ןה םייולתה םינתשמה תיברמ יבגל וגשוה תומוד תואצות 

רקחמב רתויב טלובה אצממה .תינמז-וב תומישמה יתש עוציב בלשב ןהו תירוטומה 

תשמחו תיטמוטואה ,עוציבל תועדומה) היגטרטסאה תוצובק יקדבנש ,אוה הז 

יקדבנמ רתוי תיבקיעו תקיודמ הרוצב הרטמל הקירזה תלטמ תא עוציב (םיבלשה 

התייה היגטרטסאה תוצובק לש ןתטילש ,תונמוימה תשיכר בלשב .תרוקיבה תצובק 

וגישה ,(תינמז-וב תומישמה יתש עוציב) םדקתמה עוציבה בלשב .תיעמשמ-דה 

תא תיטמוטואה היגטרטסאב סיקדבנהו םיבלשה תשמח תייגטרטסאב םיקדבנה 

הנושארה הרעשהה יכ ,עובקל ןתינ הז אצממ סיסב לע .רתויב םיבוטה םיגשיהה 

ויהו רתוי וקייד היגטרטסאה תוצובק שולש יקדבנ ,רמוא הווה .התמוא רקחמב 

.(איהש לכ היגטרטסאב ןומיאל ופשחנ אלש)תרוקיבה תצובק יקדבנמ רתוי םייבקיע 

ךוניחה לש היגולוכיספב םימדוק םירקחמ לש תואצות םיששאמ הז רקחמ יאצממ 

 (1986 ,Derry 8< Murphy) תירוטומ הדימלבו(1989 ,Singer, DeFrancesco 8t Randall).

.םיינפוגו םייתרכה םיעוציב תורפשמ הדימל תויגטרטסאש ,הלוע הלאה םירקחמה ןמ 

תויגטרטסאב ושמתשה ןכאש וחווידש ,הז רקחמב (םיפתתשמה ללכמ 850/0)םיקדבנה 

ךלהמב בושחל המ לע ועדי ,םהיתובשחמ תא רתוי בוט ןגראל וליכשה ,תודמלנה 

םייתרכה םיכילהתב ליעיה שומישה .םייתביבס םיבושמ לצנל דציכ ועדיו עוציבה 

.(Garner, 1990)תדמלנה תונמוימה רופישב אטבתה 

,עיתפמב יד ,אצמנ ,וזל וז הדימלה תויגטרטסא שולש לש ןתוליעי התוושוה רשאכ 

תשמח תייגטרטסא)תונמוימה לש יטמוטואה עוציבה שגדוה ןהבש ,תויגטרטסאהש 

האוושהב רתויב ברה רופישל ומרג (תיטמוטואה היגטרטסאהו םיבלשה 

ןתינ הז אצממ סיסב לע .םייתרכה םיכילהת לש ליעפ םושיי השיגדהש ,היגטרטסאל 

תשמח לש היגטרטסאה תצובקב םיקדבנ) הז רקחמב היינשה הרעשהה יכ ,עובקל 

תייגטרטסא תוצובק לש םיקדבנמ תירוטומה הלטמה תא רתוי בוט ועצבי םיבלשה 

.התחדנ ,(תיטמוטואה היגטרטסאה יקדבנמו עוציבל תועדומה 

,טרופסה לש היגולוכיספב םירקחמב םימדוק םיחווידל םימוד ולא םיאצממ 

Gallwey, 1976,1981; Garfield 81) איש יעוציב רחאל עצבמה תשגרה םהב הקדבנש 
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תונמוימ עוציב לע ותעפשהו הדימל תויגטרטסא 

 1982 ,984; Loehr ו ,Bennett). בשחיהל םילוכי הז רקחמב םיקדבנש יפ לע ףא

הקירזה תונמוימ עוציב) הדימלה ךילהת תישארב םיאצמנה ,םיליחתמ םידמולכ 

םשייל םילגוסמ םהש ררבתמ ,(ונוש םיידוסיה היביכרמש רחאמ ,השדחכ הבשחנ 

םיעצבמ ידי לע וא םיחמומ ידי לע השעמל הכלה םיעצובמה ,םייתרכה םיכילהת 

ןפואב םיחמומה תמר תא גישהל םילגוסמ םיליחתמה םידמולה ןיא םנמא .םינמוימ 

.תיתרכה הניחבמ םהומכ דקפתל וא בושחל םילוכי םה ךא ,ישעמ 

,(יעיברה בלשה) קלח השעמל איה תיטמוטואה היגטרטסאהש ,שיגדהל יואר 
תויגטרטסא יתש םושיי סא .(1988)רגניס עיצהש םיבלשה תשמח לש היגטרטסאהמ 

וא הרומהש ירה ,עוציבה לשו הדימלה לש םיכילהתב םימוד םירופישל ליבומ ולא 

יתרכהה ובצמ לוגרתל ןומיאה יכילהתב רתוי בר ןמז שידקהל ךירצ ,טרופסה ןמאמ 

עוציבה ןפוא לע עצבמה בשוח הבש ,ךרדה םא ,רמולכ .ומצע עוציבה ןמזב דיחיה לש 

ךילהת ןמזב הבישח יכילהת לגרתל יוארש ירה ,תוינפוגה תויונמוימה עוציבב הבושח 

ןפוא לע עדומבו ליעפ ןפואב בושחי אלש ,דמולה תא ןווכל שי ,הז הרקמב .עוציבה 

.םייטמוטוא םיכילהת עצבי אלא ועוציב 

,הדימלה ךילהתב םדקתמ בלש וניה תוירוטומ תומישמ יתש לש ינמז-ובה עוציבה 

רקחמ תינבת .יטמוטוא ןפואב טעמכ תולטמה תחאב טולשל עצבמה שרדנ ובש 

 (paradigm) 80 םינוש םירקוח ידי לע רבעב התסונ וז Trumbo, 1977; Navon

 1979 ,Gopher), לכ הדימל תייגרטסא לש התעפשה הקדבנ אל ולא םירקחמב ,םלוא

,הנושארה םעפה וז יכ ןועטל ןתינ .םידמלנה םיעוציבב רופישה לע איהש 

עוציבה תעב םג .הדימלה ךילהתב םדקתמ הכ בלשב תנחבנ הדימל תייגטרטסאש 

ןונכת ושיגדהש ,תויגטרטסאב שומישה תונוילע הנגפוה ,תומישמה יתש לש ינמז-ובה 

תייגטרטסא ינפ לע ,דחא יתביבס יוריגב בשקה דוקימו תירוטומה הלועפה לש םדקומ 

םיקדבנה ,רמוא הווה .הבישח יכילהת לש ליעפה םושייה שגדוה הבש ,תועדומה 
היגטרטסאה תאו םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה תא החלצהב םשייל וחילצה 

.רתוי ההובג ישוק תגרדב תולועפ עצבל ושרדנ רשאכ םג ,תיטמוטואה 

,(הרטמה זכרמב תועיגפ)טלחומ וניה עוציבב קוידה ןהבש ,םימעפה רפסמ ודדמנ רשאכ 

תיטמוטואה היגטרטסאה יקדבנו םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה יקדבנ יכ הלגתה 

םייבקיע ויהו רתוי וקייד קר אל ולא םיקדבנ ,ךכ םא .רתוי בוט המישמה תא ועציב 

םיקדבנהמ רתוי בר םימעפ רפסמ ילמיטפואה דוקינה תא גישהל וחילצה ףא אלא ,רתוי 

ולא תויגטרטסא תונוילע יכ ,ןאכמ .(תרוקיבה יקדבנמו) תועדומה תייגטרטסא לש 
.םידדמנה םינתשמה לכב תטלחומו הרורב הניה 
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רודיל ימר 

תשמח לש היגטרטסאה תא ןה דמלל יוצרש אצמנ ,ישעמה טביההמ .ישעמה טביהה 

וזיא ,הלאשה ,ךכ םא ,תלאשנ .תיטמוטואה היגטרטסאה תא ןהו םיבלשה 

ירה ,לבגומו רצק תויגטרטסאה ןומיאל שדקומה ,ןמזה ךשמ םא .הפידע היגטרטסא 

תפקשמו רתוי הרצק איה ןכש ,תיטמוטואה היגטרטסאה תדימלב םיוסמ ןורתי שיש 

תדקמתמ וז היגטרטסא ןיא .המישמה עוציב תעב דמולה בצמ תא קר (טעמכ) 

קיפסמ שי ךירדמל וא ןמאמל םא ,םלוא .וירחאל הכרעה ןתמב וא עוציבה ינפל תונכהב 

ירה ,הדימלה ךילהתמ דרפנ יתלב קלחכ ,תובכרומ הדימל תויגטרטסא דמלל ןמז 

הפיקמ איה ןכש ,םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה םושייב דמולה תא לגרתל ץלמומש 

.רתוי בר עדימ תללוכו 

:םינועיט העברא םישבגתמ הז רקחמ תובקעב ,םוכיסל 

.תויביטרופס תויונמוימ עוציבב רופישל ומרגי הדימל תויגטרטסא םושייו לוגרת ★ 

דוקימ לשו תירוטומה הרטמה לש םדקומ ןונכת ןהב שגדומש ,הדימל תויגטרטסא ★ 

תועדומה ןהב תושגדומש תויגטרטסא לע תופידע ,עוציבה ךלהמב דחא יוריגב בשקה 

.עוציבה ןפוא לע תישעמ הבישחלו ,הביבסל ,עוציבל 

יכילהתמ תונהיל םייושע הדימלה ךילהת לש ותישארב םיאצמנה ,םידמול ★ 

.םיחמומ ידי לע םימגדומהו םימשוימה הבישח 

םג אלא ,ךירדמל וא הרומל קר אל עייסל םייושע תירוטומ הדימלב רקחמה יאצממ ★ 

.הדימלה ךילהתב םימדקתמ םיבלשב ןהו םימדקומ םיבלשב ןה אצמנה ,דמולל 

סוניס 

תולטמ לש םיעוציבש וארה תירוטומ הדימלב ןהו ךוניחה לש היגולוכיספב ןה םירקחמ 

הדימל תויגטרטסא לש ןמושיי תובקעב ורפוש תוירוטומ תולטמ לשו תויתרכה 

לע הדימל תויגטרטסא שולש לש ןתוליעי תא ןוחבל התייה הז רקחמ תרטמ .תומיאתמ 

.הרוגס תירוטומ הלטמ לש עוציבה יכילהת לעו הדימלה יכילהת 

:היגטרטסא תוצובק עבראל תיארקא הרוצב וקלוח םיקדבנ םיינשו םיעבש 

;(הכרעהו עוציב ,בשקה דוקימ ,הימדה ,תונכומ) םיבלשה תשמח לש היגטרטסא ★ 

עוציבל תועדומ ,םייטתסניק םייוריגב שומיש) עוציבל תועדומה תייגטרטסא * 

;(עוציבה ןפוא לע הבישחו 
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תונמוימ עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא 

;(הלטמה לש יטמוטוא עוציבו הלועפה ןונכת) תיטמוטואה היגטרטסאה ★ 

.(איהש לכ היגטרטסאל תופשחיה-יא)תרוקיב תצובק ★ 

רודכ תקירז תלטמ לש (םויל תונויסינ 125)הדימל תונויסינ 250 ומילשה םיקדבנה 

חווידו רודכה תקירז)תולטמ יתש לש ינמז־וב עוציב לש תונויסינ 50-ו ,הרטמ רבעל 

.(ילולימ 

:הז רקחמב ודדמנ םייולת םינתשמ השולש 

ו (ACE)עוציבב יללכה קוידה תאיגש ★ 

;(VE)עוציבה תויבקיע תאיגש ★ 

.הרטמב "לובה תועיגפ" רפסמ ★ 

ויהו רתוי וקייד תונושה היגטרטסאה תוצובק יקדבנש ,הליג יטסיטטסה חותינה 

ףסונב .איהש היגטרטסא לכ םשייל דציכ ודמל אלש ,םיקדבנל האוושהב רתוי סייבקיע 

היגטרטסאהו םידעצה תשמח לש היגטרטסאה תוצובק יקדבנש ,אצמנ ךכל 

תייגטרטסא לש םיקדבנהמ רתוי קיודמ הקירזה תלטמ תא ועציב ,תיטמוטואה 

לש היגטרטסאה תוצובק יקדבנ .תרוקיבה תצובק לש םיקדבנהמו עוציבל תועדומה 

יקדבנמ םהיעוציבב רתוי םייבקיע ויה תיטמוטואה היגטרטסאהו םיבלשה תשמח 

יתש לש ינמז-ובה עוציבה תעב םג .תרוקיבה תצובק יקדבנמו עוציבל תועדומה תצובק 

היגטרטסאה לשו םיבלשה תשמח לש היגטרטסאה תוצובק יקדבנ וארה ,תולטמה 

.תרוקיבה תצובק יקדבנ לעו עוציבל תועדומה תצובק יקדבנ לע תונוילע תיטמוטואה 

:הלאה תונקסמה תא הז רקחממ קיסהל ןתינ 

;תורוגס תוירוטומ תויונמוימ לש םיעוציב תורפשמ הדימל תויגטרטסא ★ 

לש יטמוטואה עוציבהו הלועפה ןונכת הב םישגדומש ,הדימל תייגטרטסא ★ 
הבישח יכילהת לש ליעפ םושיי הב םישגדומש ,היגטרטסא לע הפידע ,הלטמה 

.הלטמה עוציב ךלהמב עדימ לוצינו 
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רודיל ינור 

תורוקמה תמישר 

 Derry, S.J. Sc Murphy, D.A. (1986). Designing systems that train learning
 ability: From theory to practice. Review of Educational
 Research, 56, 1-39.

 Flavell, J. H. (1979). Metacognitive and cognitive monitoring: A new area of
 cognitive development inquiry. American Psychologist, 34, 906
 911.

 Gallwey, T. W. (1976). Inner tennis. New York: Random House.

 Gallwey, T. W. (1981). Inner game of golf. New York: Random House.

 Garfield, C. A. Sc Bennett, H. Z. (1984). Peak performance: Mental training
 techniques of the world's greatest athletes. Los Angeles:
 Tarcher.

 Garner, R. (1990). When children and adults do not use learning strategies:
 Toward a theory of settings. Review of Educational Research,
 60,517-529.

 Good, T. L. & Brophy, J. E. (1990). Educational psychology: A realistic
 approach (4th ed.) New York: .Addison Wesley Publishing Co.

 Goodenough, F. L. Sc Brian, C. R. (1929). Certain factors underlying the
 acquisition of motor skills by pre-school children. Journal of
 Experimental Psychology, 12, 127-155.

 Greenhouse, S. W. Sc Geisser, S. (1959). On the methods in the analysis of
 profile data. Psychometrika, 24, 95-112.

 Huynh, H. Sc Feldt, L. (1970). Conditions under which mean square ratios in
 repeated-measurement design have exact F-distributions. Journal
 of American Statistical Association, 65, 1582-1589.

 Huynh, H. Sc Feldt, L. (1976). Estimation of the Box correction for the degrees
 of freedom from sample data in the randomized block and split
 plot designs. Journal of Educational Statistics, 1, 69-82.

 Judd, C. H. (1908). The relation of special training to general intelligence.
 Educational Review, 36, 28-42.
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תונמוימ עוציב לע ותעפשהו הדימל תייגטרטסא 

 Lee, T. D. Sc Carnahan, H. (1990). When to provide knowledge of results
 during motor learning: Scheduling effects. Human Performance,
 3,87-105.

 Loehr, J. E. (1982). Mental toughness training for sports. Boston, MA:
 Stephen Greene Press.

 Loehr, J. E. (1990). The mental game. Boston, MA: Stephen Greene Press.

 Logan. G. D. Sc Zbrodoff, N. J. (1982). Constraints on strategy construction in a
 speeded discrimination task. Journal of Experimental
 Psychology: Human Perception and Performance, 8, 502-520.

 Magill, R. A. (1989). Motor learning: Concepts and applications (3rd. ed.).
 Dubuque, IA: Brown.

 Magill, R. A. Sc Hall, K. G. (1990). A review of the contextual interference effect
 in motor skill acquisition. Human Movement Science, 9, 214-289.

 McCullagh, P., Weiss, M. R. Sc Ross, D. (1989). Modeling considerations in
 motor skill acquisition and performance: An integrated approach.
 In: K. B. Randolf (Ed.), Exercise and sport science review (Vol
 17,475-513). N.Y.

 Navon, D. Sc Gopher, D. (1979). On the economy of the human processing
 system. Psychological Review, 86, 214-253.

 Orlick, T. (1990). The pursuit of excellence. Champaign, IL: Human
 Kinetics.

 Parker, J. F. Sc Fleishman, E. A. (1961). Use of analytical information
 concerning task requirements to increase the effectiveness of skill
 training. Journal of Applied Psychology, 45, 295-302.

 Rosenbaum. D. A. (1991). Human motor control. New York: Academic.

 Ryan, E. D. Sc Simons, J. (1982). Efficacy of mental imagery in enhancing
 mental rehearsal of motor skills. Journal of Sport Psychology, 4,
 41-51.

 Schmidt, R. A. (1988). Motor control and learning: A behavioral
 emphasis (2n ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

 Schmidt, R. A. (1991). Motor learning and performance: From principles
 to practice. Champaign, IL: Human Kinetics.
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 Singer, R. N. (1980). Motor learning and human performance: An
 application to motor skills and movement behaviours. (3rd ed.).
 New York: Macmillan.

 Singer, R. N. (1988). Strategies and metastrategies in learning and performing
 self-paced athletic skills. The Sport Psychologist, 2, 49-68.

 Singer, R. N., DeFrancesco, C. k Randall, L. E. (1989). Effectiveness of a global
 learning strategy practiced in different contexts on primary and
 transfer self-paced motor tasks. Journal of Sport k Exercise
 Psychology, 11, 290-303.

 Singer, R. N., Flora, L. A. k Abourezk, T (1989). The effect of a five-step
 cognitive learning strategy on the acquisition of a complex motor
 task. Journal of Applied Sport Psychology, 1, 98-108.

 Singer, R. N. k Suwanthada, S. (1986). The generalizability effectiveness of a
 learning strategy on achievement in related closed motor skills.
 Research Quarterly for Exercise k Sport, 57, 205-214.

 Singleton, S. (1988). Intelligent tennis: A sensible approach to playing
 your best tennis. White-Hall, VA: Betterway.

 Trumbo, D. A. (1977). Dual-task studies of attention. In: D. M. Landers, D. V.
 Harris k R. W. Christina (Eds.), Psychology of sport and motor
 behavior II (524-537). University Park, PA: Pennsylvania State
 University.

 Weinberg, R. S. (1984). Mental preparation strategies. In: J. M. Silva k R. S.
 Weinberg (Eds.), Psychological foundations of sport (145-156).
 Champaign, IL: Human Kinetics.

 Weinstein, C. E. k Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In:
 M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (315
 327). New York: Macmillan.
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