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יעדמב דיחי קדבנל (Case Study) הרקמ רקח 
חווידו םושיי ,תונורקע :טרופסה 

םואבצגט ןושרג ,רודיל יצמ 

Tenenbaum a Bar-Eli, 1992;:ןוגכ)טרופסה לש היגולוכיספב הדש ישנאו םירקוח 

 1987 ,Smith, 1988; Bryan) יגפוגה ךוניחבו(1992 ,Boyce), רקחמ ךורעל םיצילממ

םישרודה ,םידחוימ םיבצמב םדאה תוגהנתה לע עדימ ףוסאל ידכ דיחי קדבנ לע 

גוסמ םירקחמ לע םיחווידה ובר ,הנורחאל .תוידוחיי לופיט תוטישו הקימעמ תולכתסה 

תונורתפ קפסל ןתינ דיחיה לע רקחמה תועצמאב ,תחאה .תוירקיע תוביס יתש בקע הז 

ןתינ דיחיה לע רקחמה ןמזב ,היינשהו ,םיאטרופס לצא תוררועתמה תויעבל םיידיימ 

.םינמאמה לצא לשמל ומכ ,חטשב םידבועה לצא רבטצהש ,עדיב תוליעיב שמתשהל 

ןכמ רחאלו ,המ ןמז ךשמב רקחנה תוגהנתה תיפצנ ,דיחי קדבנ לע רקחמ ךרענשכ 

עיגהלמ ודעב םיבכעמה ,םימיוסמ םילושכמ לע רבגתהל ול עייסל ידכ לפוטמ קדבנה 

תוטיש לש בחר ןווגמב שמתשהל לוכי רקוחה וא ץעויה ,לפטמה .רתוי םיבוט םיגשיהל 

הרטמב ,תונוש הדימל תויגטרטסאו יגולויב בושמ ,בשק דוקימ ,הימדה ןוגכ ,לופיט 

.(Smith, 1988) קדבנה לש םייתרכהה וא םיירוטומה וירשכ תא רפשל 

דיחי קדבנ לע רקחמה לש ויפואב תורושקה ,תומיוסמ תויגולודותמ תולבגמ תורמל 

תורפסב תוצלמה שי ,(רקחמה יאצממל רבעמ לילכהל תלבגומ תלוכי ,המגודל) 

,ןומיאהו הדימלה תוביבסב ומושייל ,(Martens, 1987 ,לשמל ,הוושה) תיעוצקמה 

,תיעדמ הריקח רוקחל לגוסמ ןמאמה ןיא ,םיתעל .ונמאמו יאטרופסה םילעופ ןהבש 

םינותנה לש יטסיטטס חותינ ,םיקדבנ לש תוצובק רפסממ םינותנ ףוסיא תללוכה 

,תאז םע .ויאטרופס לש םתוגהנתהב תורושקה תויעב רותפל הרטמב ,תונקסמ תקסהו 

.ןקחשה לש ודוקפתל הרושקה הדירטמ היעבל ידיימ ןורתפ קפסל ןיינועמ ןמאמה 

.תירוטומ הדימל !היכילהת ,הדימל !הרקמ רקח :םיצראת 
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חוודו םושיי ,תונורקע ...הרקמ רקח 

רקחמ ךורעל ,ומע דבועה ,טרופסה גולוכיספל וא ןמאמל ץלמומ הז גוסמ תוביסנב ,ןכל 

.םאתהב הב לפטלו יאטרופסה לש ותוגהנתה תא ןוחבל ותועצמאבו דיחיה לע 

עייסל לגוסמ ץעויה וא ןמאמה ןהבש ,תוביסנה ןה תובר העונתהו טרופסה םלועב 

תעב לסרודכ ןקחש לש זוכיר רסוח ומכ ,םיבצמ .ישיא ץועיי לש תרגסמב יאטרופסל 

,הבוג ירודכל האיצי תעב לגרודכ רעוש לש תונססה ,קחשמה ךלהמב ןישנוע תוקירז 

קלח םה ,םירישכמ לע םיליגרת תרדס לש עוציב ינפל תלמעתמ לש ההובג הדרח תמר 

,דיחי יאטרופסל ץעייל ןתינ םהבש ,םינושה טרופסה ימוחתמ תואמגוד לש בחר ןווגממ 

.דיחי קדבנ לע רקחמ ךורעל ןאכמו 

רקחמה תורטמ 

:תורטמ יתש הז רמאמל 

טרופסה יעדמב דיחיה לע רקחמה לש םיינוגברה וימושיי תאו וישומיש תא ןוחבל ★ 

תוקירז לש עוציבה תעב הדימל תייגטרטסאב שומיש השענ ובש דיחי הרקמ ןוחבל ★ 

.דיחי קדבנ ידיב לסרודכב ןישנוע 

םהמ ,"דיחיה לע רקחמה" והמ ,הליחת ןוחבל יוארה ןמ הלא תורטמ תגשה ךרוצל 

תודמלנ ןהבש ,הדימל יכילהתב ובלשל ןתינ ךיאו ,וננכתל ןתינ דציכ ,םיירקיעה ויגוס 
.הדימל תויגטרטסא תולגרותמו 

!והמ ריהיה לע רקחמה 

המכ לע םינותנ רקוחה ףסוא הבש ,תוגהנתהה יעדמב תלבוקמה רקחמה תטישל דוגינב 

ירה ,םחותינו תונושה תוצובקה לש םינותנה ןיב האוושה בגא םיקדבנ לש תוצובק 

הרקמ לע ,תחא הצובק לע ,דחא קדבנ לע םינותנ רקוחה ףסוא דיחיה לע רקחמבש 

לע רקחמב ,תורחא םילמב .{Thomas S Nelson, 1990) דחא דסומ לע וא םיוסמ 

ןה דיחיה הדקמב םיעוריאה תולשלתשה וא דיחיה קדבנה לש תוגהנתהה ,דיחיה 

.תוקדבנהו תופצנה 
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םואבננט ןושרג ,רודיל ינור 

ןיב םיניחבמ (Cook Ä Campbell, 1979 :ןוגכ)רקחמ תוטישבו היגולודותמב םיחמומ 

הרקמ רקה :דחא הרקמ לע וא דיחי קדבנ לע םירקחמל םירושקה ,םינוש םיחנומ ינש 

 (case study) ריהי קרבנ לע יריפמא יוסינ לע ססובמה רקחמ תמועל
 (single subject experimental design). הטילשה תמרב ץוענ תוטישה יתש ןיב לדבהה

לע רקחמב .(independent variables) םייולה-יתלבה םינתשמה לע רקוחל שיש 
ןיא ףאו תרקובמ םייולת יתלבה םינתשמה לע רקוחה לש הטילשה ןיא דיחי הרקמ 

תוטלחה לבקמ ,רקחנה תוגהנתהב הפוצ רקוחה ולא םירקמב .תילמיטפוא איה 

יללכב שומיש לע דיפקמ וניא ךא ,קדבנל םילופיט קינעמ ,ותוגהנתהל תועגונה תומיוסמ 

ןמז יחוורמ לע דיפקמ וניא רקוחה :המגודל .םינגרואמו םירדוסמ רקחמ 
.והנשמל דחא לופיט ןיב םיעובק 

לע רקוחה תטילש ,דיחי קדבנ לע יריפמא יוסינ לע ססובמה רקחמב ,תאז תמועל 

.םילבוקמ רקחמ יללכ לע דיפקמ אוהו ,תרקובמ איה םייולת יתלבה םינתשמה 
לופיט ול קינעמ ,םיוסמ ןמז ךשמב יאטרופסה תוגהנתהב הפוצ רקוחה ,המגודל 

בוש וב לפטמו ,םיוסמ בלשב קדבנב בוש הפוצ ,לופיטה ךלהמב םיעובק םינמזב 

יתלבמ םינתשמה לע תאזה תרקובמה הטילשה לש האצותה .םיעובק םינמזב 

,ורקחמב תורעשהל תוקיודמ תובושת קפטל רקוחה לש תלוביה איה םייולת 
ונממ רצבנה רבד , (Kazdin, 1978) תמיוסמ הירואת חתפל ףא םימיוסמ םירקמב 

.תרקובמ היגולודותמ לע דיפקמ אוה ןיא רשאכ 

ןיבל (case study) הרקמה חותינ ןיב הנחבהה רתויב הבושח ,יגולודותמה טביההמ 

single subject) יוסינ לע ססובמה ךרעמ תועצמאב דיחיה לש תוגהנתהה חותינ 
 experimental design). יוצר ,םנמא .ישעמה טביההמ תיתוהמ וז הנחבה ןיא ,םלוא

לוכי אוה ןיא םיתעל ךא ,ורקחמ ינתשמב טולשי תויעדמ תוריקח ךרועה ,רקוחהש 

רקחמ חנומה ,ךכיפל .תאז תושעל דציכ עדוי אוה ןיא ,תורחא תוביסנב וא ,תאז תושעל 

רקוחה התועצמאבש ,דחא קדבנ לע הריקחל ןווכמ הז רמאמב ראותמה ,דיחי לע 

.יביטרופסה ודוקפתל תורושקה תומיוסמ תויוגהנתה רפשל קדבנל עייסל הסנמ 

דיחיה לע רקחמה לש םיירקיעה ויגוס 

 Thomas 8! Nelson,),דיחיה לע םירקחמ לש םיירקיע םיגוס השולשב ןיחבהל ןתינ

 :(1990

רקוחה הפוצ ,הז גוסמ דיחיה לע רקחמב .(Descriptive study) ירואית רקחמ ★ 
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חוודו םושיי ,תונורקע ...הרקמ רקח 

וא הילע עיפשהל הסנמ אל ךא ,םיטרפ יטרפב התוא ראתמו תמיוסמ העפותב 
הפוצ ןמאמה ,המגודל .העפותה לש יביטקייבוא רואית גיצמ רקוחה .התוא תונשל 

םשורו תונוחצינ רחאל ןהו םידספה רחאל ןה ,הנועה ךלהמב יאטרופסה תוגהנתהב 

ףוסיא לש הז ךילהת .יאטרופסה לש ויתויואטבתה תאו ויתוחיש תא ,ויתובוגת תא 

חותינ לשו האוושה יכילהת לש םושייב ןמאמה לש ןושארה ודעצ תויהל יושע םינותנ 
.םינתשמו םינוש םיבצמב יאטרופסה לש תוגהנתהה 

תוגהנתה רקוחה ראתמ ,הז גוסמ רקחמב .(Interpretive study) ינשרפ רקחמ ★ 
.ופסאנש תודבועה לש רואיבבו תונשרפב ,רקיעב ,דקמתמ אוה ךא ,תמיוסמ 

הבישח יכילהת וליא ,ןיבהל הסנמו יאטרופסה תוגהנתהב הפוצ רקוחה ,המגודל 
.תמיוסמ תירוטומ הלטמ לש עוציבב חילצהל ידכ וידי לע ומשויי 

רואית תא ןה ללוכ דיחיה לע רקחמ לש הז גוס .(Evaluative study) ךירעמ רקחמ ★ 

םינותנה לש הכרעה תעצבתמ ךכל ףסונב ךא .העפותה רואיב תא ןהו העפותה 
לשמל ,יאטרופסה תוגהנתה תא רקוחה ךירעמ רקחמה ינותנ לע ססבתהב .ופסאנש 

ךירדי ולא תונקסמ לע ססבתהב .ויתונקסמ תא קיסמו ,תורחתב ץחל לש םיבצמב 

.ץחל יבצמב רתוי בוט דקפתל דציכ דיחיה תא רקוחה 

לש ותוגהנתה לע בר עדימ ףוסאל רקוחל םירשפאמ דיחיה לע םירקחמ לש ולא םיגוס 

הניא דיחי קדבנ לע ףסאנה ברה עדימב תודקמתהה .הבר תלעות ונממ קיפהלו קדבנה 

.םיבר םיקדבנ לע הריקח ךרוע רקוחה רשאכ תירשפא 

תא ןנכתל שרדנ אוה ,םייולת יתלבה םינתשמב ותטילש תרבגהב ןיינועמ רקוחה רשאכ 

,םינותנ ףוסאלו דיחיה לע רקחמב דיחיה תוגהנתהב תופצל ןתינ .תונדפקב ורקחמ 

תולבוקמה םיכרדה ןמ עברא הז רמאמב םיגדנ .םיכרד רפסמב וז תוגהנתהב םירושקה 

.דיחיה לע םירקחמ םיכרועה ,םירקוח לצא 

דיחיה לע רקחמה ןונכת 

רקחמב ןונכתה .יתצובק בר רקחמ לש ןונכתל ותוהמב המוד דיחיה לע רקחמב ןונכתה 

דיחיה לש ותוגהנתהב יונישה תא ריבסהל ןיינועמה ,רקוחל עויסב אטבתמ דיחיה לע 

רקחמ ןונכתל םיכרד עברא .יולת יתלבה הנתשמה תעפשה בקע ,ירק ,לופיטה ןתמ בקע 

יפכ ,הז קלחב תוראותמ (Tenenbaum 4 Bar-Eli, 1992; Bryan, 1987) דיחיה לע 

.1 רויאב תוארל ןתינש 
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םואבננט ןושרג ,רודיל ינור 

 A-B-A :'א ןונכת 

 A-B-A-B :'ב ןונכת 

 A-B-A-B-C-A :'ג ןונכת 

 A-B-A-BC-A :יד ןונכת 

:1 רויא 

דיחיה לע םירקחמב ןונכת לש תויורשפא ןווגמ 

ןכמ רחאלו , (A)קדבנה לש ותוגהנתהב הפוצ רקוחה ,רקחמ לש הז גוסב .A-B-A ןונכת 

הפוצ ,ןומיאה קרפ רחאל .הימדה תטיש :ומכ ,(B)תמיוסמ לופיט תקינכט קדבנל גיצמ 

.לופיטה בקע הרפוש תרקחנה תוגהנתהה םאה ,תולגל ידכ (A) קדבנב תינש רקוחה 

לע לופיטה ךרדב טלוש רקוחה .שארמ םיעובק לופיטה ישגפמו רקחמב הייפצה תודוקנ 

.ותדידמלו לופיטה ןתמל םירורב םינוירטירק תעיבק ייי 

ןיחבמ אוה ,(A) קדבנה תוגהנתהב הפוצ רקוחהש רחאל ,םיתעל .A-B-A-B ןונכת 
בוש לפטל רקוחה לע ,ךכיפל .גשוה אל ןיידע קדבנה תוגהנתהב לחוימה דופישהש 

רחאל ,(A) תוגהנתהב הייפצ רחאל תשחרתמ ףסונה לופיטה תגצה ,רמולכ .(B) קדבנב 

הימדהה תטיש תא רקוחה גיצהש רחאל :המגודל .(A) תפסונ הייפצ רחאלו ,(B) לופיטה 

זאו ,םיכרענ םיפסונ הימדה ינומיא ,ךכ םושמ .ויגשיהב רופיש הלגמ ונניא קדבנה ,קדבנל 

.קדבנה תוגהנתהב הייפצ תשחרתמ בוש 

לע ,ךכיפל .קדבנל עייסמ דחא לופיט ןיא ,םימיוסמ םירקמב .a-b-a-b-c-a ןונכת 

.(B) קדבנל לופיטה גצוהש רחאל ,הז הרקמב .תפסונ לופיט תטישב עייתסהל רקוחה 

ןושארה וקלח .קדבנה תוגהנתהב בוש הפוצ ןכמ רחאלו ,(C) ףסונ לופיט עיצמ רקוחה 

שרדנ ,ןוצר תעיבשמ תומדקתה רסוח בקע ךא ,A-B-A-B ןונכתל ההז הז ןונכת לש 

.הנוש לופיט גיצהל רקוחה 

םילופיט ינש קדבנל גיצהל תורשפאה תמייק דיחיה לע רקחמב .A-B-A-BC-A ןונכת 

(B) םיוסמ לופיטב שמתשה ,(A) קדבנה תוגהנתהב רקוחה הפצש רחאל .תינמז-וב 
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.קדבנה תוגהנתהב רופיש ןיאש ,תעדל חכונ אוה ,קדבנה לש ותוגהנתהב בוש הפצו 

ןיב היצקארטניא רצוי ךכו ,(B)םייקה לופיטה לא (C)ףסונ לופיט ףרצמ רקוחה ,ךכיפל 

קדבנה תוגהנתהב הפוצ רקוחה ,וללה םילופיטה ינש ונתינש רחאל .(BC)םילופיטה ינש 

 (A) הליעי םילופיטה תעפשה התייה ןכא םא קודבל ידכ.

הנתשמב ותטילש תא ריבגהל רקוחה יושע ,ןהל תומודו ולא רקחמ תוינכת תרזעב 

,ולאה םינונכתה דחאב רקוחה שמתשמ םהבש םירקמבש ,חינהל ריבס .יולת יתלבה 

םא .עצומה לופיטל רופישה תא סחייל ףאו ,קדבנה תוגהנתהב רופיש תולגל יושע אוה 

דיחיה לע רקחמב םילופיט תקולח םיגדמה ,(2 רויא 'ר)יטרואת לדומ חתפל ןתינ ,ךכ 

.ץועייה ךילהת ךלהמב 

:2 רויא 

דיחיה לע רקחמב (B,C) םימש םילופיטו (A) הייפצ םיגדמה ,יטרואה לדומ 
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םיוולמו םיעובק םינמזב קדבנל םינתינ (B, C) םילופיטה ,2 רויאב תוארל ןתינש יפכ 

היהת םילפוטמה תוגהנתה תוכיאש ,תופצל שי .ותוגהנתה לע םיעובק (A) הייפצ יקרפב 

.םינושה םילופיטה ןתמ רחאל רתוי ההובג 

דיחיה לע רקחמב לופיטל הקיצכטכ הדימל תייגטרטסא 

אוה טרופסה לש היגולוכיספבו תירוטומ הדימלב םויכ םירקחנה םיאשונה דחא 
תוירוטומ תולטמ לש עוציבב םיגשיהה לע הדימל תויגטרטסא לש העפשהה 

 (1992 ,Singer). עוציבה ינפל תובשחמה ןוגראל ךרדכ תרדגומ הדימל תייגטרטסא

,תורחא םילמב .(Good Ä Brophy, 1990; Singer, 1988)ומויסבו וכלהמב ינפוגה 

.ירוטומה עוציבה ךלהמב בושחל המ לע דמולה תא ךירדמ ןמאמה וא הרומה 

לש םושייב דמולה תא םיכירדמ רשאכש ,אצמנ תירוטומ הדימלב םירקחממ 
Singer, Lidor Ä Cauraugh,) םירפתשמ ירוטומה עוציבב ויגשיה ,הדימל תויגטרטסא 

בשקה דוקימו הימדה ומכ םייתבישח םיכילהת םשייל דציכ ןמואמה ,דמול .(1993 

ויגשיה ךכו ,תירוטומה הלטמה תא עצבלו דומלל רתוי בוט ןכומ ,הדימלה ךילהת תעב 

.רתוי םיבוט 

תייגטרטסא איה תירוטומה הדימלב תובר ורקחנש ,הדימלה תויגטרטסאמ תחא 

.3 רויאב םיגצומ היתונורקעש ,(Singer, 1988) םידעצה תשמח 

:3 רויא 

(Singer, 1988) רגניס לש םידעצה תשמח תייגטרטסא 
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לש הדימל ךלהמב םשייל דמולה לעש ,םיבלש 5 תללוכ םידעצה תשמח תייגטרטסא 

,ךרדומ דמולה ובש ,תונכומה בלש אוה היגטרטסאב ןושארה בלשה .תירוטומ תונמוימ 

לע ,(הימדהה בלש)ינשה בלשב .הלטמה תא עצבל תילאטנמו תיזיפ ומצע ןיכהל דציכ 

בלש)ישילשה בלשבו הלטמה תא יפוד אללו החלצהב עצבמ ומצע ןיימדל דמולה 

תביבסל רושקה ,דבלב דחא יוריג לע ובשק תא דקמל דמולה לע ,(בשקה דוקימ 

ןפואב תירוטומה הלטמה תא עצבל דמולה לע ,(עוציבה בלש)יעיברה בלשב .עוציבה 

בלש)ישימחה בלשב ,ףוסבל .ויתואצות לע וא עוציבה ןפוא לע הבישח אללו יטמוטוא 

לש טרופמ רואית .ןורחאה ועוציבל רושקה ,בושמ ומצעל קפסל עצבמה לע ,(הכרעהה 

רודיל לש םרמאמבו (1993) רודיל לש ורמאמב אצמנ סידעצה-תשמח תייגטרטסא 

.(1992)רגניסו 

םיעצבמה ,םיאטרופסכ לופיטל הקינכטכ תצלמומ םידעצה-תשמח תייגטרטסא 

םיציח תקירז ןוגכ ,הז גוסמ תולטמ לש הכורא הרוש .*תורוגס תוירוטומ תולטמ 

רחאל ,רתוי בוט •ועצוב ,ןחלוש-סינטב החיתפ תטבחו הרטמל רודכ תקירז ,הרטמל 

.(1993 ,רודיל)היגטרטסאה תונורקעב שמתשהל דציכ ונמוא םיקדבנהש 

בר הדבעמ ירקחמב הקדבנ םידעצה-תשמח תייגטרטסא לש התוליעי ,הכ דע 
Singer, Lidor Ä Cauraugh, 1993; Singer, Flora S) ,לשמל ,הוושה) םייתצובק 
 1989 ,Abourezk). םיטלשנו םירקובמ ,םירקמה בורב ,םה הדבעמב רקחמה יאנת,

היגטרטסאה ירקחמב ,(קוידה תלוכי רופיש ,העונתה ןמז רוציק ןוגכ)םיקדבנה יגשיהו 

תא קודבל ידכ .םידעצה-תשמח תייגטרטסא לש תונורקעב שומישל וסחוי םינושה 

ןוגכ ,ינפוגה ךוניחבו טרופסב םיעוריא םיריכזמה הדש יאנתב םג היגטרטסאה תוליעי 

המושייב קדבנה ןמוא וכלהמבש ,דחא קדבנ לע רקחמ ךרענ ,לסרודכב ןישנוע תוקירז 
.םידעצה-תשמח תייגטרטסא לש 

לש היגולוכיספב הז גוסמ רקחמב שומישה תויורשפא תא םיגדמ דיחיה לע רקחמה 

תטישכ השמיש םידעצה תשמח תייגטרטסאש ,שיגדהל שי .תירוטומ הדימלבו טרופסה 

לש םיסופדה .םיעובק הביבס יאנתב תעצובמה ,תינפוג תוליעפכ תרדגומ הרוגס תירוטומ הלטמ 

עוציבה ךלהמב תורקל יושע המ קוידב עדוי עצבמהו םמצע לע םירזוח עוציבה תקינכט 
 .(Schmidt, 1988, 1991)
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.לסרודכה קחשמב ןישנוע תוקירז תעב םיעצובמה ,הבישח יכילהת רופישל לופיט 

בקע לסל תוקירזה תעב קוידה תלוכי תא רפשל םייושע םיאטרופסש איה החנהה 

.הז גוסמ תוקינכטב שומישה 

דיחיה לע רקחמה 

רקחמה תרטמ) הכ דע וראותש ,דיחיה לע רקחמה לש םיינוגברה םישומישהמ קלח 

תרטמ)הרוגס תירוטומ תונמוימ עוציבב דיחי הרקמ רקחב ןלהל םימשוימ (הנושארה 

.(היינשה רקחמה 

התפצנ רקחמה תליחתב .A-B-A גוסמ רקחמה תינכות יפ לע ךרענ דיחיה לע רקחמה 

ףוסבלו ,הדימלה תייגטרטסא םושייב קדבנה ןמוא ןכמ רחאל ,קדבנה לש ותוגהנתה 

(לסרודכ שרגמ) הדש יאנתב השענ רקחמה .תדדמנה תוגהנתהה לע תויפצת ושענ 

הריקחה תטיש תא .ןקחש ןיבל ןמאמ ןיב םיסחי תכרעמ הריכזמה ,הדימל תביבסבו 

לש םיעוציב םהב שיש ,םירחא טרופס יפנעב םג םשייל ןתינ רקחמה ךילהת תאו 

הלטמכ שמשל הרחבנש ,לסרודכב ןישנועה תקירז .תורוגס תוירוטומ תויונמוימ 

.הרוגס תירוטומ תונמוימב תגווסמ ,הז רקחמב תירוטומה 

רקחמה תטיש 

קדבנה 

תנגרואמ תוליעפב םינש 5 לש ןויסינ לעבו ןימי די רטיא ,(ימ 1.94 :הבוג) ,16 ןב רענ 

ןהמ עדי אל רענה .הז רקחמב ףתתשהל רחבנ ,(הדוגאב םיקחשמו םינומיא)לסרודכב 

.תויופצה ויתואצות ןהמ וא ויתורטמ ןהמ ,רקחמה תורעשה 

תירוטומה הלטמה 

תועצובמ ןהש יפכ ,(free throw shots) לסרודכב ןישנוע תוקירז עצבל שרדנ קדבנה 

רודכה תלבק עגרמ .לסה לא וינפ רשאכ ,ןישנועה וק לע דמע אוה .קחשמ יאנתב 

1994 - ה 'ינש ת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 

 116

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:47:20 UTC������������� 

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



חוודו םושיי ,תונורקע ...הרקמ רקח 

לסהמ הקירזה קחרמ .הקירזה תלטמ תא םילשהל ידכ ינש 5 קדבנל ונתינ ,רקוחהמ 

.קחשמה תקוח תא םימאות הקירזה עוציב ינפל רתומה הנכהה ןמזו 

רקחמה ךילהה 

15)הקירזה תולטמ תא עציב םינושארה םישגפמה ינשב .םישגפמ 8-ב ףתתשה קדבנה 

התייה ולאה םישגפמה ינש תרטמ .היגטרטסאה םושיי אלל ,(שגפמ לכב תוקירז 

קדבנה עציב שגפמה תליחתב .קדבנה לש הקירזה תלוכי לע םייסיסב םינותנ ףוסאל 

.'קד 25-כ היה תושיגפה יתשמ תחא לכ ךשמ .היפרה - ומויסבו םומיח 

Singer,) םידעצה־תשמח לש היגטרטסאה קדבנל הגצוה תישילשה השיגפה ךלהמב 

ישעמה םלוגרת בגא ,וז השיגפב ושגדוה היגטרטסאה לש םיירקיעה היתונורקע .(1988 

היגטרטסאה לש םיבלשה תשמח תא םשייל שקבתה קדבנה .לסל תוקירזה ךלהמב 

תושיגפה שמחב [הכרעהה (5),עוציבה (4),בשקה דוקימ (3),הימדהה (2),תונכומה (1)] 
.תורתונה 

.תוקד 30־כ היה ןכשמו ,היפרהב ומייתסהו םומיחב ולחה היגטרטסאה תושיגפ שש 

שיגה רקוחהו ,הקירזה וק לע דומעל קדבנה ךישמה ,לסל הקירז ןויסינ לש עוציב רחאל 

יזוחא תאו קדבנה לש הנכהה ינמז תא דדמ רקוחה .אבה עוציבה ןויסינל רודכה תא ול 

.ויעוציב לש החלצהה 

םייולתה םינתשמה 

:םישגפמה תנומש ךלהמב ודדמנ םייולת םינתשמ ינש 

.לסל רודכה תקירז ןיבל קדבנל רודכה ןתמ ןיב רבעש ןמזה קרפ :הנכהה ןמז ★ 

.הקירזה תולטמ לש החלצה יזוחא :עוציבב קוידה * 

יטסיטטסה חותינה 

ימאתמ .עוציבב קוידה רובעו הנכהה ינמז רובע ובשוח ןקתה תויטסו םיעצוממה 

ןיב םיסחיה תא עובקל ידכ ,ובשוח (Pearson product moment correlation)ןוסריפ 

.עוציבב קוידהו הנכהה ןמז :םייולתה םינתשמה ינש 
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םואבננט ןושרג ,רודיל ינור 

םיאצממה 

דחא לכ רובע דרפנב וחתונ הז רקחמב םייולת םינתשמב הנכהה ןמזו עוציבב קוידה 
.םישגפמה תנומשמ 

עוציגג קוידה 

ןורחאהו ינימשה שגפמב עוציבב קוידה עצוממש ,התליג תירואיתה הקיטסיטטסה 

;66.7 - עצוממ)ןושארה שגפמב רשאמ רתוי הובג היה (25.8 ־ ןקת .ס ;93.3 = עצוממ) 

ותחלצה ירועיש תא תויבקעב קדבנה רפיש ,4 רויאב תוארל ןתינש יפכ .(48.8 = ןקת .ס 

.לסל תוקירזה תלטמ לש םיעוציבה ךלהמב 

 - "?80.0

60.0* ־ 

היגטרטסאה הגצה ינפל היגטרטסאה הגצה רחאל 

•A רויא 

תושיגפה הנומש ךלהמב לסל הקירזה תלטמ לש קוידה 
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הנכהה ןמז 

לש םיעוציבה ךלהמב קדבנה לש הנכהה ןמז ךשמש ,הלוע יטסיטטסה חותינהמ 

הנכהה ינמזמ רתוי ךורא היה (0.22 = ןקת .ס !4.26 = עצוממ)ינימשה שגפמב תוקירזה 

ןמז דחיי קדבנה ,תורחא םילימב .(0.25־ ןקת .ס !1.82 = עצוממ)ןושארה שגפמה תעב 

תייגטרטסא וינפל הגצוה וכלהמבש ,ישילשה שגפמהמ לחה הנכהה קרפל רתוי בר 

.(5 רויא האר)םידעצה-תשמח 

 c
 n

 JL
היגטרטפאה תגצה ינפל היגטרטםאה תגצה דהאל 

:5 רויא 

תושיגפה הנומש ךלהמב הנבהה ינמז לש םיעצוממה 

עוציבה ינפל ןה םימוד ןמז יקרפ דחיי קדבנהש ,אצמנ הנכהה ינמז חותינמ ,ךכל ףסונב 

תוארל ןתינש יפכ ,תוחלצומ יתלב תוקירז לש עוציבה ינפל ןהו ,תוחלצומ תוקירז לש 
.6 רויאב 
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^תוחלצומ יתלב תועילק 

^ןתוחלצומ תועילק 

 I I

תגצת יגפל *גצח רתאל 
תיגטרטהאת תיגטרטסאת 

:6 רויא 

לש עוציב ינפלו תוחלצומ תועילק לש עוציב ינפל הנכהה ינמז לש םיעצוממה 
תוחלצומ יתלב תועילק 

תוקירז עוציב ינפל רתוי םיכשוממ הנכה יקרפ קדבנה דחיי יעיבשה שגפמה ךלהמב קר 

.תוחלצומ תוקירז עוציב ינפל הנכהה תמועל ,תוחלצומ יתלב 

הצנהה ןמזו עוצינג קוידה 

תוארל ןתינש יפכ .(r ־ .80) הובג-יבויח היה הנכהה ןמז ןיבל עוציבב קוידה ןיב םאתמה 

.רתוי םיהובג (החלצה ירועיש)םיגשיה בינה רתוי ךשוממ הנכה ןמז ,7 רויאב 

:7 רויא 

הנכהה ןמז ןיבל עוציבה קויד ןיב םיסחיה םאתמ 
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חוודו םושיי ,תונורקע ...הרקמ רקח 

ןויד 

לש היגטרטסאה םושייב ןמוא ,רקחמב ףתתשהל רחבנש ,16-ה ןב לסרודכה ןקחש 

עציב רקוחה םע םינושארה םישגפמה ינש ךשמב .(Singer, 1988) םידעצה-תשמח 

ףוסאל התייה הרטמה ,(שגפמ לכב הקירז תונויסינ 15) לסל ןישנוע תוקירז 30 קדבנה 

םישגפמה תשש ךלהמב .עוציבה קוידבו לסל הקירז לכ ינפל הנכהה ינמזב רושקה עדימ 

תוקירז לש הנשנו רזוח עוציב בגא תדמלנה היגטרטסאב קדבנה שמתשה ,םיאבה 

קוידהש ,הלגתה םיטסיטטסה םיחותינהמ .(הקירז תונויסינ 90 לכה ךס) לסל ןישנוע 

ךשוממ ןמז לש לוצינ םע דבב דב ,םישגפמה ךלהמב רפתשהו ךלה קדבנה לש עוציבב 

.תוקירזה עוציב ינפל הנכהה ךרוצל רתוי 

עדי שוכרל םייושע טרופסה לש םיגולוכיספ"הש ,החנהה תא םיקזחמ הז רקחמ יאצממ 

"םיאטרופס לש תוישעמ תויעבל תונורתפ תאיצמ ידי לע רתוי הבר תוליעיבו תוריהמב 

 (53 :1987 ,Martens). הדימלב ,טרופסה לש היגולוכיספב דיחיה לע רקחמב שומיש

םיריהמ תונורתפ קפסל יושע ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה לש םיפסונ םיעדמב ףאו תירוטומ 

,ןאכמ .םינושה טרופסה יפנעב םיאטרופס תודירטמה תויעבל רתויב םיישומישו 

גולוכיספ לש ויצמאמ תרגסמב םלוה ןורתפ תויהל יושע דיחיה לע רקחמב שומישה 
.םיירוטומ םיעוציב תעב תולישכמ תובשחמ לע רבגתהל םיאטרופסל עייסל טרופסה 

לש עוציבה תעב הדימל תייגטרטסא םשייל דציכ ,קדבנה דמל ,הזה רקחמה ךלהמב 

ןמזו עוציבב קוידה :םייולתה םינתשמה ינשב הלחש ,רופישה תמגמ .לסל ןישנוע תוקירז 

תידוחייה היגטרטסאה תוליעי תא המיגדמ ,היגטרטסאה ישגפמ תשש ךלהמב הנכהה 

.טרופסה םוחתב םישחרתמה ,םייתימא םיעוריא הריכזמה ,הדימלה תביבסב 

לש הדימלה יכילהתב רופישל םידעצה-תשמח תייגטרטסא לש תיבויחה התמורת לע 

Singer, :ןוגכ) םימדוק םירקחמב חווד הדבעמ יאנתב תורוגס תוירוטומ תויונמוימ 

 ;1989 ,Lidor S Cauraugh, 1993; Singer, DeFrancesco S Randall). יהוז ,םלוא
,(לסרודכ ןקחש) דיחי קדבנ לע היגטרטסאה תוליעי תנחבנ הבש ,הנושארה הריקחה 

הדבעמ יאנתב קר אלש ,וארה הז רקחמ יאצממ לש יטסיטטסה חותינה .הדש יאנתב 

אלא ,(Singer, Flora S Abourezk, 1989 לש םרקחמב המגודל) םירקובמו םיטלשנ 

תעבו ,ןקחשו (רקוח) ןמאמ םיפתתשמ םהבש ,םירקובמ תוחפ םיאנתב ףא 

תשמח תייגטרטסא תרפשמ ,ןייפואב תוסג תויביטרופס תויונמוימ תולגרותמש 
.םייביטרופסה םיעוציבה תא םידעצה 
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םואבננט ןושרג ,רודיל ינור 

חתפל שיש ,הדבעמ ירקוחו הדש ישנא תנעטב םיכמות רקחמה יאצממ ,ךכל ףסונב 

(pre-performance routines) עוציב ילגרה לש העובק הרדס תונמוימה עצבמ לצא 

תירוטומ הדימלב רפסמ םירקוח .ירוטומה דוקפתה לש ועוציב תליחת ינפל םימשוימה 

 (1992 ,Wrisberg s Pein) טרופסה לש היגולוכיספבו (1990 ,Cohn), לע וצילמה
ידכ ,עוציבה ינפל תושחרתמה ,תולועפ לש העובק הרדסב ותכרדה לעו דמולה ןומיא 

תולועפ לש וז הרדס .שחרתמה לע תימצע הטילשו ןוחטיב תשוחת שיגרהל ול םורגל 

תוהש ול תנתינו ,הרוגס תירוטומ תונמוימ דמולה עצבמ םהבש ,םירקמב קר תמייקתמ 

ןישנוע תוקירזב לשמל ומכ ,רודכ יקחשמב .עוציבה תארקל ומצע ןיכהל תקפסמ 

7 תקירזב וא סינטב החיתפ תטבחב ,לגרודכב 'מ 11 קחרממ ןישנוע תוטיעבב ,לסרודכב 

ךלהמב ולא תוירוטומ תויונמוימ לש ןעוציב תלחתה לש יותיעה עבקנ ,די-רודכב 'מ 

קחשמב ןישנוע תקירז לש עוציבה ינפל .עצבמה ידי לע ,תושחרתמ ןה רשאכ ,קחשמה 

ןנכתל ידכ םידעצה-תשמח תייגטרטסא לש תונורקעה תא םשייל עצבמה לוכי לסרודכה 

.עוציבה תעב ןהו לסל תוקירזה עוציב ינפל ןה ויתויוליעפ תרדס תא רתוי בוט 

ינמז תא רתוי בוט לצינו ועוציב קויד תא קדבנה רפיש הזה רקחמבש ,חינהל ריבס 

קדבנה לש הנכהה ינמזש ,ןייצל שי .םידעצה-־תשמח תייגטרטסאב שומישה בקע הנכהה 

.תוחלצומ יתלב תוקירז לש עוציבה ינפלו ,תוחלצומ תוקירז לש עוציבה ינפל םיהז ויה 

תוירוטומ תולועפ לש העובק הרדס ומצעל בצעל חילצה קדבנהש ,חינהל ןתינ ,ןאכמ 

ינפל ,(בשקה דוקימ :ןוגכ) תויתבישח וא (העילקה עוציב ינפל רודכה תצפקה :ןוגכ) 

יטמוטוא העונת סופד שוכרל חילצה קדבנה ,תורחא םילימב .לסל תוקירזה עוציב 

לש עוציבה לע ותטילש תשוחת תאו ימצעה ונוחטיב תא הריבגהש הלועפ ,עוציבה ינפל 

ןישנועה תוקירז 

,(ןקחשו ןמאמ וא) דימלתו ךירדמ תללוכה הדימל תביבסש ,הארנ ,ישעמה טביההמ 

תוירוטומה תויונמוימה ,הז גוסמ הביבסב .דמולל ןהו ךירדמל ןה עייסל היושע 
,דחוימב םינוכנ םירבדה .רתוי הבר תוליעיב דומילל תונתינ תויתבישחה תויונמוימהו 

תוביבסב .םינוכנ העונת יסופד שוכרל ונממ תענומה תמיוסמ הלבגמ דמולל רשאכ 

ותובייחתהמ תונהיל יושע הרומהו ,ורוממ בלה תמושת ברמל דמולה הכוז ,ולאכ הדימל 

,םידעצה-תשמח תייגטרטסא ומכ ,הדימל תייגטרטסא .הדימלה ךילהתל דמולה לש 

.דמולו הרומ לש הדימל תביבסב רזע ילכ תויהל טלחהב היושע 

םינמאמה ,ינפוגה ךוניחל םירומה ומכ הדשה ישנאל יוצר יכ קיסהל ןתינ ןוידה ןמ 

שוכרל ידכ קר אל ,דיחיה לע רקחמ עצבל ,טרופסה לש םיגולוכיספהו ,םינושה םיפנעב 

תוירוטומ תויונמוימ רפשל ידכ ,רקיעב אלא ,יאטרופסה תוגהנתה לע ףסונ עדי 
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חוודו םושיי ,תונורקע ...הרקמ רקח 

לע םינותנ ףוסיאל ילככ הליעי הניא וז ךרדש ןכתיי .םינוש הדימל יכילהתב תויתבישח 

רופישל רתויב םיבושח תונורתפ קפסל היושע איה ךא ,םיאטרופס לש םתוגהנתה 

לש םהיתויעבל םיידיימ תונורתפ .םיאטרופסה לש ןומיאהו הדימלה יכילהת 
אוה דיחיה לע רקחמה .יאטרופסה תחלצהל תויחרכה םיכרד ,םיתיעל ,םה םיאטרופס 

.הז גוסמ ןורתפ תגשהל םיכרדה תחא 

םוכיס 

םירשפאמ םירחאה טרופסה יעדמב ףאו טרופסה לש היגולוכיספב דיחיה לע רקחמה 

טלובה ןורתיה .תונורסחו תונורתי וז העפותל .דיחי קדבנ לע בר עדימ ףוסאל רקוחל 

תוגהנתה תא ףושחל רקוחה תורשפאב שיש אוה דיחי קדבנ לע ףיקמ עדימ ףוסיאב 

.םיאתמו םאתומ לופיט לע ץילמהלו ,רתוי בוט הניבהל ,םינוש םיטביהמ דיחיה 

היסולכוא לע רקחמה יאצממ תא לילכהל השקש אוה דיחיה לע רקחמב ןורסיחה 

שמתשהל יושע רקוחה ,הללכהה ןורסח לע רבגתהל הרטמב .םיקדבנ לש רתוי הבחר 

לע ירק ,יולת-יתלבה הנתשמה לע רקובמה חוקיפה וב שגדומש ,רקחמ לש ןונכתב 

יאצממב שמתשהל יושע רקוחה ,לופיטה ןפוא לע הטילש תמייק רשאכ .לופיטה תטיש 

קדבנב לופיטה ירקמ לכב אלש יפ לע ףא .םירחא םיקדבנ ברקב םג דיחיה לע רקחמה 

רקוחל רתויב ץלמומ ,יולת־יתלבה הנתשמה לע תרקובמ הטילש תרשפאתמ דיחי 

לש םיעוציבה רפסמ תאו לופיטה יותיע תא ,לופיטה ןתמ ןפוא תא טוריפב םושרל 

.לופיטה תוכיא תא רתוי בוט ךירעהל ידכ ,קדבנה 

.ימושיי הנושארבו שארב אוה טרופסה לש היגולוכיספה עדמש שיגדהל שי הז רשקהב 

תוגהנתהב תורושקה תויעבל םיישעמ תונורתפ קפסל איה תירקיעה ותרטמ 
Martens, 1987;) ומויס רחאלו וכלהמב יביטרופסה עוריאה ינפל יאטרופסה 

 ;1984 ,Thueson Ä Jarman, 1985; Alderman). היגולוכיספב םירקוחה לעש ,ןאכמ

,יאטרופסה לש םינומיאה ךלהמב תומשוימה תוליעי םיכרדב שמתשהל טרופסה לש 

.ותגהנתה לע עדימ ףסאיי ןתרזעבו 

וילעש ,קדבנה .דיחיה לע רקחמ ךורעל ,רומאכ ,איה תאז השירד עצבל םיכרדה תחא 

.הדימל לש היגטרטסא םשייל ךרדוה רשא ,ריעצ לסרודכ ןקחש וניה הז רקחמ ךרענ 

תייגטרטסא איהש ,םידעצה-תשמח תייגטרטסא תרזעב :וניה רקחמב ירקיעה אצממה 

לצינ ףאו ,לסל הקירזב קוידה תלוכי תא קדבנה רפיש - (Singer, 1988) הדימל לש 

הקינכטכ םידעצה-תשמח תייגטרטסא .תוקירזה עוציב ינפל הנכהה ינמז תא רתוי בוט 

תא רקוחה ךירדה ובש ,דיחיה לע רקחמ לש םיאנתב הדמלנ עוציבב קוידה רופישל 
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םואבננט ןושרג ,רודיל ינור 

תינפומ הדימל תביבסב .ישיאה ץועייה דמע םזכרמבש םישגפמ תרדס ךלהמב קדבנה 

.םיטרפ־יטרפל תנחבנו תיפצנ ותוגהנתהש ,קדבנה רבעל רקוחה לש ובל תמושת לכ 

,וז תידומיל הביבס תוקחל םייושע ,ינפוגה ךוניחל םירומ ףא םיתעלו ,טרופס ינמאמ 

.סהיאטרופסל ידיימ ןורתפ קפסל הרטמב ,שכרנש עדיה תא םשייל םה םילוכי הבש 

לופיטה .בר אוה םינושה טרופסה יעדמב דיחיה לע רקחמב שומישה ,קפס אלל 

לש תיברמ בל תמושת שרודו ,ישיא אוה ,תיליע יאטרופסב רקיעבו ,םיאטרופסכ 

גולוכיספ וא ץעויה ,ןמאמה השעי בוט ,ולא תוביסנב .הרומה וא ךירדמה ,ןמאמה 

תויתטיש .דיחיה תוגהנתה לש קיודמ םושיר לעו לופיטה ןונכת לע דיפקי סא ,טרופסה 

תקסהל ןאכמו ,יאטרופסל םינתינה םילופיטב הטילשה תרבגהל םורגת ץעויה תדובעב 

םייושע דיחיה לע םירקחמ ,רקובמו ינדפק ןונכת רסח םא םג .רתוי תונמיהמ תונקסמ 

.הב תורושקה תויעב ןורתפלו יאטרופסה תוגהנתה תנבהל תובר םורתל 
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חוודו םושיי ,תונורקע ...הרקמ רקח 

תורוקמה תמישר 

תונמוימ עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא לש ןתוליעי .(1993) .ר ,רודיל 
,(1)ב ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה יעדמל תע בתכ :העונתב .הרוגס תיביטרופס 

 124-104.

.םיינפוג םיעוציב לש החלצהל הבישח יכילהת תמורת .(1992).ר ,רגניס ,.ר ,רו־זיל 
.77-55 ,4 ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה יעדמל תע בתכ :העונתב 

 Alderman, B.A. (1984). The future of sport psychology. In: J.M. Silva <fe R.S.
 Weinberg (Eds.). Psychological foundations of sport (45-54).
 Champaign, IL: Human Kinetics.

 Boyce, A.B. (1992). Making the case for the case-method approach in
 physical education pedagogy classes. Journal of Physical Education,
 Recreation and Dance, 6,17-20.

 Bryan, A.J. (1987). Single-subject designs for evaluation of sport psychology
 interventions. The Sport Psychologist, 1, 283-292.
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