
col.ac.il/?item=283&section=432http://www.win 

 

 3כרך ה' חוב'       ”>בתנועה“כתב העת  > פרסומי המכללה > אודות המכללה < דף הבית
 (<2000מאי,)
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 ?האם מומלץ ללמד בנים ובנות משחקי כדור בגישות לימוד שונות

בספרות מתחום הפדגוגיה של החינוך הגופני והלמידה המוטורית דווח לאחרונה על מספר  
מחקרים שעסקו בגישות חדשות ללימוד משחקי כדור. ספרות זו התמקדה בעיקר בשתי גישות: 
בגישת לימוד המשחק באמצעות לימוד המיומנות ובגישת הלימוד של המשחק השלם. המטרה 

את ההשפעה של גישות לימוד אלו ושל גישה נוספת, גישת של המחקר הזה היא לבחון 
המיומנות המתמשכת, שיש בה שילוב של מאפיינים המצויים בגישות האחרות, על הישגי לומדים 

במשחקי ההוקי הנלמד בשיעורים לחינוך הגופני בבית ספר היסודי. במסגרת המחקר נעשה 
ל אוכלוסייה הטרוגנית שיש בה מאפיינים ניסיון לבחון את ההשפעה של גישות הלימוד השונות ע

, שהוקצו לשלוש 10-11לומדים בגיל  90שונים של התפתחות מוטורית. במחקר השתתפו 
קבוצות למידה, וכל קבוצה למדה על פי העקרונות שבאחת מגישות הלימוד. ממצאים כמותיים 

טיביות. המטלות נאספו על ביצועים של שש מטלות: ארבע מטלות מוטוריות ושתי מטלות קוגנ
המוטוריות מוגדרות כמיומנויות בסיסיות של משחק ההוקי. המטלות הקוגנטיביות נבחנו בעזרת 

שאלון הניעה להשתתפות בספורט שנמסר ללומדים במפגש הראשון, ושאלון ידע והבנה במשחק 
ההוקי שנמסר בתום תקופת הלמידה. המורה המלמד בכיתה מילא טופס על כל משתתף ודיווח 

ו על מידת מוכנותו של הלומד לעסוק בספורט, על פי התרשמותו ממעורבות הלומד בתהליך ב
מומחים בתחום ההוקי ניתחו את יכולתו של כל לומד באמצעות צפייה בקלטות -הלמידה. מאמנים

וידאו. גישת המיומנות המתמשכת, שעל פיה למידת המיומנויות נעשית בתחילת השיעור ותרגולן 
מו, נמצאה כיעילה ביותר ללמידה אצל הבנים. גישת המיומנות שהתמקדה אגב משחק בסיו

ביכולת הטכנית של המשתתפים נמצאה כיעילה ביותר ללמידה אצל הבנות. בהתבסס על 
ממצאים אלו מוצע למורים לחינוך הגופני ולמאמנים להשתמש בגישות למידה שונות של משחקי 

 .כדור בהתאם לסוג האוכלוסיה שהם מלמדים
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