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םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רגואל ןתינ םאח 
םינחבמ לש תואצותח ןמס לע (םיריעצ םינלסרודכ) 

זםיירוטומ־םיינפוג 

ןמוא לכימ ,ךילרא ילינ ,רודיל ינור 

רתויב םיבושח טרופסב קוסיעל םיריעצ םידלי לש הינפהו רותיא ,ןוימ יכילהת 

תויזכרמה תולאשה תחא .שומימלו םושייל םישק ךא ,ירוטומה םוחתב 

תא ןוחבל שי םאה :ךילהתה תא עצבל שי דציכ איה ןוימ יכילהתב תורושקה 

ןכותל ,תרחא וא וז הרוצב ,םירושקה םיירוטומ םינחבמ לש הרדסב ריעצה 

ירק ,ןמאמה לש ותעד תווח לע ססבתהל שיש וא ,טרופסב קוסיעה לש ידוחייה 

םיגשיהה ןיב רשקה תא ןוחבל התייה הז רקחמ לש תירקיעה ותרטמ ?החמומה 

לש םתעד תווח ןיבל םיירוטומ םינחבמ לש הרדסב םיריעצ לסרודכ ינקחש לש 

.לסרודכ ינקחשכ םיריעצה לש תיללכה םתלוכי לע םיחמומ םינמאמ ינש 

ופתתשה ,םינייטצמ (םינש 15 = עצוממ ליג)םיריעצ םינלסרודכ העבראו האמ 

קחשמב םיריעצה ופתתשה ,ךכל ףסונב .לסרודכב םיירוטומ םינחבמ לש הרדסב 

רשע-סינש .םינמאמה לש תעדה תווח ןתמל סיסבה תא הוויה רשא ,לסרודכ 

.תילארשי גוציי תרחבנ תווהל ידכ תאז היסולכוא ךותמ ורחבנ םינלסרודכ 

.םירחבנה םינקחשה לש םיגשיהל וושוה םיקדבנה תייסולכוא ללכ לש םהיגשיה 

,יללכ ןפואב הליג (םיינוויכ-דח תונוש חותינ ינחבמו t ינחבמ)יטסיטטסה חותינה 

םהיגשיהב תרחבנה היסולכואה ןיבל םינלסרודכה ללכ ןיב םילדבה ואצמנ אלש 

תטלחהב בר לקשמל התכז םינמאמה לש םתעד תווח ןכלו ,םינושה םינחבמב 

תויוליעפ םיגציימה םיירוטומה םינחבמה ינכות יכ ,הלוע הז רקחממ .הריחבה 

יכילהתב ףסונ ילכ ןמאמה ידיב םינתונ ,םינושה טרופסה יפנעב תוירוטומ 
.םיריעצ םיאטרופס לש הריחבה 

ירוטומה םוחתב גוויסו ןוימ ינחבמ 

קוסיעל םיריעצ םידלי לש ןה ,םימיאתמ טרופס תועוצקמל הינפהו ןוימ ,רותיא יכילהת 

לש ןהו טרופס תותיכל ףרטצהל םיניינועמה םידימלת לש ןה ,טרופסב ידוחיי 

תויונמוימ ;םינחבמ ;םינייטצמ םיאטרופס !םיריעצ םיאטרופס !םיאטרופס תריחב :סינראת 

.לסרודכ !(םינותנ)הקיטסיטטס !יובינ !תוירוטומ 
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ןונרא לכימ .ךילרא ילינ ,רידיל ינור 

השק םיכילהתה םושיי ,םלואו .ירוטומה םוחתב רתויב םיבושח םינייטצמ םיאטרופס 

ןורשיכ תולגל השק ,תאזמ הרתי .(Fisher ä Borms, 1990) תורידנ םיתיעל עצבתמו 

עדימה רסוחמ עבונ רבדהש ןכתיי .ירוטומ-ינפוגה םוחתב אקווד ואל ,םינוש םיקוסיעב 

םיברועמ םינווגמו םיבר םימרוג .(Bloom, 1985) םיוסמ קוסיעל דליה תנווכהל שורדה 

ןחבמב ולא םימרוג לולכל ,ירשפא יתלב אל םא ,השק ןכלו ,דליה לש ותוחתפתהב 

םוחתב םשומימ תויורשפאלו ויתולוכיל ,וירושיכל רשאב עדימ קפסל יושעה םיוסמ 

,טרופסב םתוחמתה תא םיליחתמ םידליש ןובשחב איבהל שי ,תאז םע .םיוסמ 

ןמו ,(Bloom, 1985) רתויב ריעצ ליגב םירחא םיעדמב וא בשחמה יעדמב ,הקיסומב 

םתונפהל תוסנל ידכ ,ושפאה לבכ ,םדקומ ליגב םהירושיכ תא תולגל יוארה 
.םהב ןומטה ןורשיכה תא שממל םייושע םה ובש קוסיעל 

ןוימ ינחבמב הדימע אוה ףא בייחמ ,םיבר םידליל רגתא הווהמה ,טרופסב קוסיעה 

הנומש ינב םידלי .םיוסמ יביטרופס קוסיעל דליה תא תונפהל איה םתרטמש גוויסו 

םהש םושמ תידוחיי תינפוג תוליעפב וא םיוסמ יביטרופס קוסיעב דקמתהל םילוכי 

ישוגיר-יתרכהה טביההמ ןהו ירוטומה טביההמ ,ירק ,תינפוגה הניחבהמ ןה םילשב 

 (1982 ,Gaiiahue). ויבאשמ תא תונפהל ריעצה דליל עייסל יוארה ןמ ,וז הסיפת יפל

.תוהובג עוציב תומרל עיגהל יושע אוה ונממש ,ליעיו יוצר קיפאל םייתעונתה 

הדימלבו (Gaiiahue, 1982; Haywood, 1993 :הוושה) תירוטומ תוחתפתהב םירקוח 

םיקסועה תא תוחנהל וסינ ,(Magil, 1993; Shea, Shebiiske ä Worchei, 1993) תירוטומ 

:תולאש שולש תרזעב ,ירוטומה םוחתב םידלי תכרדהב 

?דליב ןומטה ןורשיכה תא תולגל דציכ ★ 

?םיאתמה קוסיעל ותונפהל דציכ ★ 
?תויתוכיא עוציב תומרל ונורשיכ תא בתנל דציכ ★ 

.השעמה שיא ידיב םירדגומ םילכ תוקינעמ ןניאו ,ןדוסיב תויללכ ןה ולא תוצלמה םלוא 

קוסיעל דלי תונפהל דציכ םיכרד ,םנמא ,תועצומ הדימלה ךילהת לש יתלחתהה בלשב 

הדימלה יכילהתב רתוי ההובג המרב ,םלוא ,(Gaiiahue, 1982 :ןוגכ) םיוסמ טרופסב 

תירוטומה הדימלה תורפסב ןיא ,םיוסמ טרופס ףנעב תוחמתהה תמרב ןוגכ ,עוציבהו 

םינמאמה ,ירק ,הדשה ישנא םתרזעבש ,םינוירטירק לע חוויד תירוטומה תוחתפתההו 

תייסולכואמ םיוסמ יאטרופס רוחבל םייושע ,םינושה טרופסה יפנעב םיכירדמהו 

וא ,רתויב הובגה לאיצנטופה לעב יאטרופסה לעכ וילע עיבצהלו ,םיריעצ םיאטרופס 
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....לש תואצות דמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ■ןתינ □אה 

םולגה יביטרופסה לאיצנטופה תא שממל רתויב םיברה םייוכיסה לעב יאטרופסה לעכ 

עוציבהו הדימלה יכילהת לש תומדקתמה תומרב ןוימה יכילהת ,תורחא םילמב .וב 

שיש םימרוג ,ןמאמ לש תויחמומו היציאוטניא ןוגכ ,םימרוג לע ,םיתעל ,םיססבתמ 

ךא .םיאטרופס לש גוויסהו ןוימה ,הדידמה ,הכרעהה יכילהתב ןובשחב םאיבהל טלחהב 

.ולא םיבושח םיכילהתב ךכ לכ םייופצה תויתטישו הרקב םירסח הלא םיכילהת 

:ןוגכ ,תולאש לש הרוש שי הדשה ישנאל 

?םיוסמ טרופס ףנעב קוסיעל םימיאתמכ םיריעצ םידלי ןחבאל ןתינ םאה ★ 

תויוליעפל םינוש םיליגב םידלי לש הינפהו ןוחבא ,ןוימ ינחבמ םימייק םאה ★ 
?תונוש תוינפוג 

ךמס לע םיליחתמ םידמולל האוושהב םימדקתמ םידמול גווסל ןתינ םאה ★ 
?תירוטומו תינפוג תלוכי ינחבמ לש תואצותה 

בחר ןווגמ םע דדומתהל ךרוצ סייקו ,תויעמשמ-דחו תומלשומ ןניא תולאשל תובושתה 

קפסל ןויסינב ,םייתרכהו םייתוחתפתה ,םייתרבח ,םייתעונת ,םיינפוג םימרוג לש 

ירוטומה םוחתב ןוימ ינחבמ ,םירבדה עבטמ .ולא םיאשונל תורדגומ תובושת 

הדימ תומא תועצמאב ןתכרעה לעו תוירוטומ תויונמוימו תולוכי תדידמ לע םיססובמ 

תורפסב .(ךילהת) םייתוכיא הדימ תומא תועצמאבו ,(רצות ,האצות) םייתומכ 
ליפורפ רוציל רפסמ תונויסינ לע חוודמ תירוטומה תוחתפתההו תירוטומה הדימלה 

הדימ תומא קפסל יושע הז ליפורפ .םינוש טרופס יפנעב םיאטרופס לש ינפוג-ירוטומ 

.םיוסמ יתעונת םוחתב םיקסועה ולאל הכרעהל 

ןוימ יכילהתל הדימ תומא תעיבק 

לש ינפוג ירוטומ ליפורפ ובציע תירוטומה תוחתפתההו הדימלה תורפסב רפסמ םירקוח 

,ראשה ןיב ,וכרענש ,ולאה םירקחמה .תמיוסמ תיביטרופס תוליעפב םיקסועה םידיחי 

Toriola, Adeniran 4 Ogunremi) ףערודכ ינקחש לע ,(Roetert et al., 1992) סיאסינט לע 

יקוה ינקחש לעו (Costiii, Fink 4 Pollock, 1976) םיכורא םיקחרמל םיצר לע .(1987 

 (1983 ,.Kansai et al), םיאטרופס תוצובק לש םיירוטומו םיינפוג םינייפאמ וראת.

רשפאמה רבד ,תיליע יאטרופס לש תונוכת תוראותמ ולאה םיליפורפה לש סתיברמב 

קוסיעב םיחמומהו םינמוימה לש םתלוכיל םימיוסמ םיאטרופס לש תלוכי תוושהל 

.יביטרופסה 
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ןונרא לכימ ,ךיליא ילינ ,רודיל ינור 

 Fusukawa, 1974;:ןוגכ) ,םירקוח לש הכורא הרוש התיה תוראותמה תויסולכואה ןיב

 (Paparo, 1979; Parr et al., 1978; Piechaczek, 1990; Spurgeon, Spurgeon 8. Giese, 1980

.קחשמה לש תוהובגה תומרב םירחתמה לסרודכ ינקחשו לסרודכ תוינקחש וקדבש 

לש רואית םהב שיו ,םינלסרודכ לש ירוטומ-ינפוג ליפורפ לע חוודמ ולא םירקחמב 

לש תידוחייה תוליעפב םירושקה םיירוטומ םינתשמו םייגולויסיפ םינתשמ 

םינותנ ןיב האוושה הכרע (Paparo, 1979)ורפפ ,המגודל .קחשמה ךלהמב םינלסרודכ 

םיליגב)םיריעצ םינלסרודכ לש ןצמח תכירצו םד ץחל ,לקשמ ,הבוג :ןוגכ ,םייגולויסיפ 

תורחבנמ םהיתימע לש םינותנה ןיב ,לארשי לש גוצייה תורחבנ םע ונמנש ,(22 דע 16 

רחא רקחמב .תורחא תוינפוג תויוליעפב םיקסועה םיריעצ םיאטרופס ןיבו הירגלוב 

 (1974 ,Fusukawa) םיקחשמב ופתתשהש םינלסרודכ לש הבוגה הנתשמ הוושומ

רקחמב .ולא תויופילאב םתצובק יגשיהל ,1968 וקיסקמבו ,1964 ויקוטב םייפמילואה 

הנתשמ ןיב יבויח רשק לע םג חוודמ ,םימאתמ חותינ לע ססבתמה ,1974 תנשמ ,הז 

,ןעוט רקוחה תאז םע דחי .תורחתב םתצובק לש יפוסה גורידה ןיבל םינקחשה הבוג 

הינותנ לע ססבתהב לסרודכ תצובק לש תורחתב יפוס גוריד אבנל ירשפא הז ןיאש 

העילק יזוחא ןוגכ) םיינכטה וא (המודכו ,םינקחשה הבוג :ןוגכ) םיירטמופודתנאה 

ןיכומית שי הז אצממל .(םש) דבלב (המודכו ,לסל תוריסמ ,םירודכ תופיטח ,לסל 

קחשמ לש םיינכטה ויביכרמב תונייטצהש ואצמש ,(סופדב)ןונראו רודיל לש םרקחמב 

רתוי הובג םוקימב תוכזל ידכש ,ררבתמ .תיתצובק החלצהל הבורע הניא לסרודכה 

םיגשיהל עיגהל יד הז ןיא ,(22 ליג דע תורחבנל הפוריא תופילא :ןוגכ)תמיוסמ תורחתב 

סג תונייטצהב ךרוצ שיש הארנ אלא ,קחשמל םירושקה םיינכט םיקדבמב םיהובג 

.םינקחשה לש םייגולויצוסהו םייגולוכיספה םיביכרמב 

לע וכרענש (Parr et al., 1978)ויתימעו ראפ לש םרקחמ ,ןוגכ םירחאו ולא םירקחמ 

תגיל - National Basketball Association - N.B.A.-ב לסרודכ ינקחש לש הייסולכוא 

לש תוירוטומו תוינפוג תולוכי וב תוראותמו ,תירבה תוצראב תינעוצקמה לסרודכ 

לש רתויב ההובגה תיתורחתה המרב םיפתתשמה ,םיזכרמ לשו םיעלק לש ,ריצ ינקחש 

ןלסרודכהמ שרדנ המ םיריבסמו ,םינלסרודכ לש תונוכת םיראתמ ,לסרודכה קחשמ 

תונוכת לשו תולוכי לש ולא םירואית .קחשמה ךלהמב תיתעונתו תינפוג םיגדהל 

דציכ לסרודכה ינקחש תא םיכירדמל הדימ תומא קפסל םייושע םינלסרודכה 

םדקתמ ותויהב ןהו ,(ליחתמ לש המר)וכרד תליחתב ןה ,ןקחש לש תלוכי ךירעהל 

תורפסב הלועה תוניינעמה תולאשה תחא .(החמומ לש המר)עוציב-הדימלה ךילהתב 

תועבונה הדימ תומא יפ לע םינלסרודכ ןיימל ןתינ סאה :איה תירוטומה הדימלה 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

םינותנ לע ססבתהל ירשפא הז ןיא םא ,םלוא 'םיירוטומ סינחבממו םיינפוג םינתשממ 

תויוכיא לש תונוש תומרל םינלסרודכ ןיימל ידכ ,תאז לכב ,תושעל ןתינ המ ,ולא 

זתוירוטומו תויתעונת 

תומא תועצמאב םיריעצ (םינלסרודכ)םיאטרופס ןיימל ןתינ םאה 
!תורדגומ הדימ 

Parr :הוושה)םינלסרודכ לש ינפוג־ירוטומ ליפורפ לע ,רומאכ ,חוודמ תירקחמה תורפסב 

 1990 ,et ai., 1978; Piechaczek). תומאב שמתשהל םישקתמ הדשה ישנא ,םלואו
םיריעצ םינלסרודכ לש הריחבב וא בקעמב ,ןוימ ינחבמב ליפורפהמ תורזגנה הדימה 

 1990 ,Fishers) .(Borms םיינפוגו םיירוטומ םיליפורפ הב ונחבנש ,תירקחמה תורפסב,

,הב חנזוה ךא ,יאטרופסה לש תיתעונת-תינפוגה תלוכיה רואיתב תודקמתה התייה 

.םיאטרופסה ןוימב לופיטה ,הבר הדימב 

לע ךרענ םתלוכי יובינו םיריעצ םיאטרופס לש ןוימ יכילהת וב ונחבנש םירקחמה דחא 

ונחבנ ,הז רקחמב .(Roetert et ai., 1992) (12 ליגב) םיריעצ םיאסינט לש היסולכוא 

,ךכל ףסונב .תוריהמו תוזירז ,חוכ :םיירוטומ םינחבמ השולשב םיריעצ סיאסינט 

תעב םהב ופצש םיחמומ לש תווצ ידיב הכרעוה סינטה קחשמ תעב תינכטה םתונמוימ 

לש דיה-בגו דיה-ףכ תוטבח לש תלוכיב ,רקיעב ,ודקמתה םיחמומה .קחשמה 

םינחבמב םיאסינטה יגשיה ןיב רשקה תא ונחב םירקוחה .םיריעצה םיאסינטה 

סינטה דוגיא ידיב עבקנש יעוצקמה םגוריד ןיבל תונמוימה ינחבמבו םיירוטומה 

אבנמה התייה סינטה יחמומ לש םתכרעהש אצמנ םימאתמה יחותינמ .יאקירמאה 

קדבמ .םיירוטומה םינחבמה תשולשמ רתוי ,םיאסינטה לש םגורידל רתויב ליעיה 

תומא לע ססבתהל השקש התייה םירקוחה תנקסמ .ליעי אבנמכ אצמנ דבלב תוזירזה 

.ריעצ יאסינט לש החלצה אבנל ןויסינה תעב תוירוטומ הדימ 

םיאטרופס תכרעה לש תולבוקמו תוירקיע תורוצ יתש תוגצוימ ,ליעל ראותש רקחמב 

:ןוימה יכילהתב 

תושירד םהב שיש סייתעונת-סיירוטומ םינחבמב םיגשיה לע תססבתמה הכרעה ★ 

תראותמה תינפוגה תוליעפה לש תוידוחיי 

 Christina s Corcos, 1988; Martin Ä) החמומ לש תעד תווח לע תססבתמה הכרעה ★

 .(Lumsden, 1987
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ןונרא לכימ ,דיליא ילינ ,רודיל ינור 

םינחבמב יאטרופסה לש ויגשיה תא תאטבמו תיביטקייבוא הניה הנושארה הכרעהה 

יאטרופסה םאש איה החנהה .קסוע אוה ובש קחשמל רתויב תויטנבלרה תולוכיה לש 

קחשמה ךלהמב ףא תאז תונייטצה םגרתל יושע אוה ,ולא םיירוטומ םינחבמב ןייטצמ 

,תיתגישח-תירוטומה תוליעפל יוטיג ןיא םיירוטומ םינחבמב ,םלואו .תורחתה וא 

הביבסב ותלוכי תא ןיגפהל שרדנ קדבנה ןיא .ומצע קחשמב יוטיב ידיל האב איהש יפכ 

ינותנ לע קרו ךא ססבתהל השקש ןאכמו ,(תורחתה וא קחשמה תביבס) תיתימאה 

.םיריעצ םיאטרופס רוחבלו ןיימל ןויסינב הז גוסמ םיקדבמ 

ותלוכי לע החמומ לש תומשרתה תאטבמו תיביטקייבוס הניה היינשה הכרעהה 

תירוטומ תלוכי הנוש הרוצב םיכירעמ םינוש םיחמומש ןכתיי .יאטרופסה לש תיתעונתה 

םירזחושמה םיעוריא לע תססבתמ וז הכרעהש ןייצל שי םלוא ,ריעצ יאטרופס לש 

םיגרודמ ,ללכ ךרדב .ההובגה תיתביבסה התופקת ןאכמו ,קחשמה ךלהמב קיודמב 

םייטקטו םיינכט םינייפאמ לע ססובמה יתוכיא גוריד יפ לע םיפצנה םינקחשה 

ףא הססבתה ,הז רקחמב םיחמומ-סינמאמה לש תעדה תווח .ומצע קחשמב םירושקה 

.םינקחשה לש יתוכיא גוריד לע איה 

.ולא הכרעה תוטיש יתש - תורפסב לבוקמה תובקעב - אוה ףא טקונ הזה רקחמה 

:הלא ןה ןאכ תולעומה תוירקיעה תולאשה 

ז םיירוטומ םינחבמ לש תואצותה ךמס לע םיריעצ םינלסרודכ ןיימל ןתינ םאה ★ 

,ירשפא וניא הז ךילהת םאו 

?םינלסרודכ לש ןוימה יכילהת לע עיפשהל היושע םיחמומ לש תעדה תווח םאה * 

ומה ,תיתורפסה הריקסב םהילע חוודש םירקחמל האוושהב הזה רקחמה לש דוחייה 

גוצייה תרחבנ רחבית הכותמש םיריעצ םינלסרודכ לש תיליע תיסולכואב דוקימה 

םיגווסמה םיריעצ םינלסרודכ לש ןוימ יכילהת לע אוה אופא שגדה .לארשי לש 

.תיתוכיא קחשמ תמר ילעבכ הליחתכלמ 

רקחמה תורטמ 

:תורטמ יתש הז רקחמל 

תיללכ תלוכי ןחבמבו םיירוטומ םינחבמב םיגשיהה ןיב רשקה תא ןוחבל ★ 
םתריחב ןיבל ,לסרודכה םוחתב םיחמומ ידי לע םיכרעומ םהש יפכ לסרודכב 

גוצייה תרחבנל םיריעצ לסרודכ ינקחש לש תיפוסה 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

םיקדבמ השולשב םיללכנה םינושה םיירוטומה םינתשמה ןיב רשקה תא ןוחבל ★ 
.םהב ודמע םינלסרודכה תויסולכואש 

רקחמה תטיש 

םיקרגנה 

םירבחה ,(2.30 = ןקת .ס ;םינש 15.2= עצוממ ליג ;םינב) לסרודכ ינקחש העבראו האמ 

וחלשנ ולא םינקחש .הז רקחמב םיקדבנב ושמיש ,ץראה יבחרב תונוש לסרודכ תודוגאב 

לארשי תרחבנ תמקה םשל לסרודכה דוגיא ךרעש םינחבמל סהיתודוגא ידי לע 

ךכיפלו ,םהיתודוגאב םינייטצמ םינקחשכ וגווס ולא םיריעצ םינקחש .15 ינבל לסרודכב 

וז הצובק ךותמ תרחבנב לארשי תא גצייל ורחבנ םינקחש רשע-סינש .םינחבמל וחלשנ 

.םיירוטומה םינחבמה עוציבב םדקומ ןויסינ היה אל םינחבנל .םיקדבנ לש 

םינחגמהו תורירמה 

תוצלמומה תויחנהב ולעפוה וללה תודידמה .לקשמו הבוג :תורירמ יתש וכרענ םיקדבנל 

.(1988)גרבכוה יפ לע 

חוכ תוזירז :םיינכט-סיירוטומ םינחבמ השולשב ונחבנ לסרודכה ינקחש .םינחבמה 

.לסל העילק ,(םוקמהמ תיכנא הציפק)ץרפתמ 

ןחבמ ןיב החונמל ןמזה קרפ .יארקא ןפואב םיקדבנל ונתינו דחא םויב וכרענ םינחבמה 

.תוקד 20 היה ןחבמל 

תלוכי ןוחבאל ('מ x 10 4)'מ 40 לש קחרמ ץורל לסרודכה ינקחש ושרדנ ,תוזירזה ןחבמב * 

שפונלו ינפוג ךוניחל ,תואירבל יאקירמאה ןוגראה תויחנה יפ לע עצוב ןחבמה .תוזירזה 

 (American Alliance for Health, Physical Education and Recreation = AAHPER)

העגנ לגרה ףכ רשאכ ,םימעפ עברא 'מ 10 לש קחרמ ץורל ושרדנ םיקדבנה .(1965) 

קדבנה עציב םרטב קוניזה וקמ 'מ 10 לש קחרמב עקרקה לע ןמוסמה וקב 

ןמואש ,דיחי דדומ ידיב ודדמנ ןחבמה ינמז .(רוזח-ךולה תציר) הרזח תינפת 

דחא ןויסינ עציב קדבנ לכ .עוציבה ינפל םיימוי רצע ןועש תרזעב הדידמ יכילהתב 

.תוזירזה ןחבמ לש 
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ןונרא לכימ ,דילרא ילינ ,רודיל ינור 

ריק לע ןמסלו ,םוקמהמ תיכנא רתנל םינקחשה ושרדנ ,ץרפתמ תוכל ןחבמב 

עיגהל ולכי הילאש רתויב ההובגה הדוקנה תא םדי-ףכב וזחאש ריג תסיפ תרזעב 

,(Flieshman, 1964)ןמשיילפ לש ויתויחנה יפ לע ךרענ הז ןחבמ .רותינה תלועפב 

,קדבמה תליחת ינפל .הקידבה תויחונ ימעטמ טעמ ונוש הלא תויחנה יכ םא 

הציפקב "תנמסמה דיה" רשאכ דדמנ והבוגו ,ריקל ךומס דומעל קדבנה שקבתה 

("תנמסמה דיה" תפסותב)קדבנה לש הבוגה ינותנ .ריקל הדומצו הלעמ תמרומ 

םיידי תפונת אלל םוקמהמ תיכנא הציפק לש תונויסינ 2 קדבנה עציב זאו ,ומשרנ 

הציפקה יאצממ .הציפקל הציפק ןיב דירפה ינש 20 לש ןמז קרפ .םייכרב וא 

לש ויתוציפק יתש לש םיעצוממה םה ,ןלהל ,םיאצממה קרפב םיגצומה ,תיכנאה 

ידי לע רותינה הבוג תא קר בשיח הז קדבמ ךרוצל דחוימב ןמואש ןחוב .קדבנה 

.תיכנאה ותציפק הבוגמ קדבנה הבוג תתחפה 

ןהו ןימי דיב ןה לסל רודכה תא עולקל קדבנה שקבתה ,לסל העילקה ןחבמב 

ןחבמ תא לחה קדבנה .ינש 60 ךשמב לסה ןמ דחא רטמ לש קחרממ לאמש דיב 

חולב שומיש ךות לסל ןימי דיב רודכה תקירזבו לאמש לגר לע ורתנב תועילקה 

לגר לע רתינ ,וידי יתשב רודכה תא ספת ,לסהמ תחנש רודכל הכיח קדבנה .לסה 

הרזח וז הלועפ .לסה חולבו תילאמשה ודיב שומיש ךות לסל רודכה תא קרזו ןימי 

גישהש תוחלצומה תועילקה רפסמ תא רפס ןחובה .תוינש םישש ךשמב התנשנו 

ןחבמ תונמיהמ .דבלב תחא םעפ לסל תועילקה ןחבמ תא עציב קדבנה .קדבנה 

םתויחמומ לע ססבתהב העבקנ ןחבמה תופקת וליאו ,(ז = .88) ההובג הניה הז 

.(החמומ לש תופקת ,ירק)לסרודכב םינמאמ השולש לש 

יטסיטטסה חותינה 

,םיעצוממה .םיירוטומה םיקדבמהמ דחא לכ לע דרפנב ךרענ יטסיטטסה חותינה 

גשיה תואלבט .דרפנב קדבמ לכל םיחוודמ ההובג האצותו הכומנ האצות ,ןקתה תויטס 

לע םיססבתמ םינוזוחאה תוטיש יפ לע םיירוטומה םיקדבמהמ דחא לכל וחתופש 

רשע-סינש לש םהיגשיה תמועל םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה .םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה 

Mann Whitney u Test ןחבמ תועצמאב וושוה םיירוטומה םיקדבמב םירחבנה םינקחשה 

 (1973 ,Hollander ä Wolfe). ינתשמל וושוה היסולכואה ללכ לש לקשמהו הבוגה ינתשמ

חותינ ינחבמ .םייולת יתלב t ינחבמ תועצמאב םירחבנה רשע-סינש לש לקשמהו הבוגה 

תשולש לע וכרענ (Kruskai-Waiiis) (Hollander 8. Wolfe, 1973) םיינוויכ-דח תונוש 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

לש םיגשיהה ןיבל םיקדבנה ללכ לש םיגשיהה ןיב תוושהל ידכ םיירוטומה םינתשמה 

לע וכרענ (AN0VA) םיינוויכ-דח תונוש חותינ ינחבמ .םירחבנה םינקחשה רשע-סינש 

Tu key's ןחבמ .תונושה תויסולכואה יתש לש לקשמה הנתשמ לעו הבוגה הנתשמ 

 (honestly significant difference - hsd), תואוושהה לכל בקעמ ןחבמכ ךרענ

הצובקב םידיקפת יפ לע וקלוחש תוצובקה-יתת שולש ןיב :ןוגכ) תויטסיטטסה 

,לקשמ ,הבוג) םינושה םינתשמה תשמח ןיב רשקה תא ןוחבל ידכ ,ףוסבל .שרדנכ ,(תרחבנה 

.(Pearson Product-Moment Correlation)ןוסריפ ימאתמ ובשוח (העילקו ץרפתמ חוכ ,תוזירז 

םיאצממה 

חוכ ,תוזירז ,לקשמ ,הבוג) םיקדבמה תשמחב (n = 104) םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה 

רשע-סינש אלל ,םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה .1 חולב םיגצומ (לסל העילקו ץרפתמ 

גצייל ורחבנש םינקחשה רשע-סינש לש םהיגשיהו ,2 חולב םיגצומ ,םירחבנה םינקחשה 

.3 חולב םיגצומ 15 ליגל לארשי תרחבנ תא 

:1חול 

םינחבמה תשמחב םיקדבנה ללב יגשיה לש תירואית הקיטסיטטס 

רפסמ 

תויפצת 

האצות 

ההובג 

האצות 

הכומנ 

תייטס 

ןקת 

עצוממ 

 104  L99  1.48  0.08  1.77 הבוג 

 104  85.00  35  9.14  61.93 (ג"ק) לקשמ 

 102  11.31  8.50  0.46  9.6 (ינש)תוזירז 

 95  57  20  6.85  41.12 (מ"ס)ץרפתמ חוכ 

 102  17  0  3.03  12.12 העילק 
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ןוגרא לכימ ,ךיליא ילינ ,רודיל ינור 

:2 חול 

םינבמה תשמחב (תרחבנה אלל) םיקדבנה יגשיה לש תירואית הקיטסיטטס 

רפסמ 

תויפצת 

האצות 

ההוגג 

האצות 

הכומנ 

תייטס 

ןקת 

עצוממ 

 92  199  1.48  0.08  1.77 (ימ)הבוג 

 92  85  35  9.20  61.43 (ג"ק) לקשמ 

 91  11.31  8.5  0.47  9.6 (ינש)תוזירז 

 85  57  20  7.14  40.99 (מ"ס) ץרפתמ חוכ 

 90  17  0  3.12  11.97 העילק 

:3 חול 

םירחבנה לסרודכה ינקחש רשע־מינש יגשיה לש תירואית הקיטסיטטס 

רפסמ 

תויפצת 

האצות 

ההובג 

האצות 

הבומנ 

תייטס 

ןקת 

עצוממ 

 12  199  1.73  0.07  183 ('מ)הבוג 

 12  78  53  8.06  65.75 (ג"ק) לקשמ 

 11  9.93  8.94  0.29  9.55 (ינש)תוזירז 

 10  46  35  3.56  42.3 (מ"ס)ץרפתמ חוכ 

 12  17  11  2.01  13.33 העילק 

תשמחב םירחבנה םינקחשה 12 לש םהיגשיה תמועל םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה 

.5 דע 1 םירויאב םיראותמ - לסל העילקו ץרפתמ חוכ ,תוזירז ,לקשמ ,הבוג :םיקדבמה 
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..לש תואצומ ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

:1 וויא 

םירחבנה םינקחשה רשע-סינש המועל םיקדבנה ללכ לש (ג"קב) לקשמה עצוממ 

:2 רויא 

םירחבנה םינקחשה רשע-טינש תמועל םיקדבנה ללכ לש (מ"סב) הבוגה עצוממ 

1996 - ו"נשת 3 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ןונרא לכימ ,ךילרא ילינ ,רודיל ינור 

:3 רויא 

םירחבנה םינקחשה רשע-סינש תמועל םיקדבנה ללכ לש (ינשב)תוזירזה קדבמ עצוממ 

•A רויא 

רשע-םינש תמועל םיקדבנה ללכ לש (מ"סב) ץרפתמה חוכה קדבמ עצוממ 
םירחבנה םינקחשה 

1996 - ו"נשת 3 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

:5 רויא 

םירחבנה םינקחשה רשע-טינש תמועל םיקדבנה ללכ לש לסל העילקה קדבמ עצוממ 

םינש לש םהיגשיהב םילדבה ואצמנ םאה וקדבש ,Mann Whitney u Test ינחבמ ךותמ 

םילדבה ולגתה אל יכ תוארל ןתינ ,םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה תמועל םירחבנה רשע 

עצוממ ;'נש 9.55 = תרחבנ עצוממ)תוזירזה קדבמ תואצות :םינושה םיינפוגה םיקדבמב 

עצוממ) ץרפתמה חוכה קדבמ תואצותו ,(11 = 495, ש > .95 ,ינש 9.6 = םיקדבנה ללכ 

לע תורומ (U = 354, ש > .38, מ''ס 41.2 = םיקדבנה ללכ עצוממ ;מ"ס 42.3 = תרחבנ 

תרחבנה ינקחש לש תואצותה .תרחבנה ינקחשל ןהו היסולכואה ללכל ןה םימוד םיגשיה 

= תרחבנ עצוממ) לסל העילקה קדבמב ףא םיקדבנה ללכ לש תואצותל תומוד ויה 

חותינה .(U = 420.5, ש> •21 ,תועילק 12.12 = םיקדבנה ללכ עצוממ ;תועילק 13.33 

יכ ,הליג תויסולכואה יתש לש לקשמהו הבוגה ינתשמ לש 0-ץובמ) יטסיטטסה 

היסולכואה ללכ יקדבנמ (ימ 1.83 = עצוממ) רתוי םיהובג ויה םירחבנה םינקחשה 

ןיב (t = -1.55 ש > •107)םילדבה ואצמנ אל ,תאז תמועל .(t = -2.65, ש < •01)(ימ 1.77 = עצוממ) 

65.75 עצוממ) םירחבנה לש לקשמה ןיבל (ג"ק 61.93 = עצוממ) היסולכואה ללכ לש לקשמה 
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ןונרא לכימ ,ךיליא ילינ ,־וידיל ינור 

(Z - Scores) םיירוטומה םינחבמה תשולשב םיקדבנה לש םהיגשיה לולקשב םג .(ג"ק 

.(U = 304, ß > .33)תויסולכואה יתש ןיב םילדבה ואצמנ אל 

הקדבנש ,םיירוטומה םיקדבמה תשולש לש ןקתה תויטס לעו םיעצוממה לע ססבתהב 

גוריד תא גיצמ 4 חול .קדבמ לכ רובע גשיה תואלבט וחתופ ,היסולכואה ללכ םהב 

ןושארה ןוזוחאה דבלמ ,גשיהל גשיה ןיב (םינוזוחא)םיכרע 5 לש םיחוורמב] םינוזוחאה 

שי .לסל העילקהו ץרפתמה חוכה ,תוזירזה יקדבמל ,[(םידיחי םיכרע) האמה ןוזוחאו 

.הז רקחמב םיקדבנה ללכ לש םהינותנ סיסב לע ונכוה ולא תוחולש ,שיגדהל 

'A חול 

םינוזוחאה תטיש יפ לע לסל העילקהו ץרפתמה חוכה ,תוזירזה יקדכמ לש גוריד 

העילק ןחבמ  הציפק ןחבמ  תוזירז ןחבמ  םינוזוחא 

(םילס רפסמ)  (מ"ס)  (ינש) 

 0.06  11.29  1

 5.3  29.6  10.58  5

 8  31  10.23  10

 10  37  9.88  20

 10.75  38  9.83  25

 11  39  9.78  30

 12  40  9.64  40

 13  41  9.56  50

 13  42  9.44  60

 14  44  9.36  70

 14  45  9.33  75

 15  46  9.28  80

 15  50  9.15  90

 16  53  8.95  95

 17  8.50  99

 100

םהינותנ תמועל (n= 104)םיקדבנה ללכ לש םהינותנ יפ לע ךרענ ףסונ יטסיטטס חותינ 

םהידיקפת יפ לע םיגווסמה ,(םיקדבנה ללכ ךותמ ורחבנש)םינקחשה רשע-סינש לש 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ■ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

Kruskaii-Wailis one-way) סיינוויכ-דח תונוש חותינ ינחבמ .לסרודכב (ריצו הניפ יצח ,זכר) 

 analysis of variance) יתש ןיב םיירוטומה םינחבמה יגשיהב םילדבה תולגל ידכ וכרענ

לש םהיגשיה תמועל םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה תא גיצמ 5 חול .תויסולכואה 

("הניפ יצח") עלק ,קחשמה זכר :םידיקפת השולשל גוויס יפ לע םירחבנה םינקחשה 

תא םיעבוקו ,ויתומר לכב לסרודכה קחשמב םילבוקמ ולא םידיקפת .ריצ ןקחשו 

Wissel,) הז ךרעמב ידוחייה ודיקפת תאו ותצובק לש הפקתהה ךרעמב ןקחשה םוקימ 

 1980 ,1994; Wooden).

:5 חול 

לש םהיגשיה עצוממ ןיגל םיקדבנה ללכ לש םהיגשיה עצוממ ןיב האוושה 
ריצו הניפ יצח ,זכר :םידיקפת השולש יפ לע םירחבנה םינקחשה 

ריצ  הניפ יצח  םיזכר  םיקדבנה ללכ 

 (3)  (6)  (3)  (92)

 *193.3  179.1  182.6  176.9 (מ"ס) הבוג 

 73.0  63.6  616  61.4 (ג"ק) לקשמ 

 9.59  9.59  9.4  9.61 (ינש)תוזירז 

 42.0  40.7  44.6  40.9 (מ"ס)ץרפתמ חוכ 

 13.0  116  15.0  11.9 (תועילק רפסמ)לסל תועילק 

0.01 לש תוקהבומ תמרב קהבומ לדבה 

םינקחשה ןיבל םיקדבנה ללכ ןיב הנוש אצמנ הבוגה הנתשמש הליג יטסיטטסה חותינה 

ברקב ריצה ינקחש יכ הארה Tukey's hsd ןחבמ .[F(3,103) = 4.56, ק<004)] םירחבנה 

םיקדבנה ללכמ (מ''ס 193.3 ־עצוממ) רתוי םיהובג ויה (n = 3) תרחבנה היסולכואה 

ןיבל היסולכואה ללכ ןיב לדבה אצמנ אל םיקדבמה ראשב .(מ"ס 176.9 = עצוממ) 

.קחשמב םהידיקפתל הקולחה יפ לע םירחבנה רשע-סינש 

ובשוח ,הז רקחמב ודדמנש ,םינושה םינתשמה תשמח ןיב םירשקה תא ןוחבל ידכ 

לכל םימאתמה ימדקמ לש םיכרעה תא גיצמ 6 חול .הוושומ דמצ לכל ןוסריפ ימאתמ 

.םינתשמ דמצ 
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ןונרא לכימ ,ךילרא ילינ ,רודיל ינור 

:6 חול 

םיגושה םיקדבמה ןיב םאתמה ימדקמ לש םיכרע 

לסל תועילק  ץרפתמ חוכ  תוזירז  לקשמ 

 *0.2434  **0.4041  *-0.2439  **0.8266 הבוג 

 0.1993  *0.3072  -0.1609 לקשמ 

 **-0.3852  **-0.4794 תוזירז 

 *0.2780 ץרפתמ חוכ 

0.01 לש תוקהבומ תמרב קהבומ םאתמ * 
0.001 לש תוקהבומ תמרב קהבומ םאתמ ** 

6 רויא .םייתעונת םינתשמ ןיב םיראיניל םירשקל תואמגוד שולש םיגיצמ 8 דע 6 םירויא 

.(הבוגל תיכנא הציפק)ץרפתמה חוכה הנתשמ ןיבל הבוגה הנתשמ ןיב רשקה תא גיצמ 

.(r = .40, e< 05) יבויח םאתמ גצומ רויאב 

20 - ־ • (ז ־ 0.404) 

15 ־ ־ 

 1 1 1 1 1 10

 190 180 170 160 150 140

(מ"ס)קדבנה חבט 

:6 רויא 

(תיכנא הציפק)ץרפתמה חוכה הנתשמ ןיכו הבוגה הנתשמ ןיב רשקה 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,יתאל ןתינ םאה 

ףא .תיכנאה הציפקה הנתשמ ןיבל תוזירזה הנתשמ ןיבש רשקה תא גיצמ 7 רויא 

.(r = .47, ß<.05)יבויח רשקה הז הרקמב 

 10.40 9.90 9.40

(יגש)חצירח תוריחמ 

:7 רמא 

(תיכנא הציפק)ץרפתמה הוכה הנתשמ ןיגל תוזירזה הנתשמ ןיב רשקה 

םדקמ רשאכ ,לסל העילקה הנתשמ ןיבל תוזירזה הנתשמ ןיב רשקה תא ראתמ 8 רויא 

.(ז = -.ß ,38<01)ילילש וניה הז הרקמב םאתמה 

 • • •

 1•  • •  • • • • • •

 •  !  •  •  •  •  •

 14  •*** —• t*• • • • • •

 • < ■ 9 • m m m • •

 12  • •• • • m on h> • • •

 • • • • • i

 B10•  • • • M ■ _J L. *

 • •  *

 f • -  • • • •

 g  • •

• ־ 

 • •  •  •

 4 -

 <r a 0.345־)
2 ־   •

 0

 1.40  •.to t.40 0.00 10.40  10.90  11.40

V3v)חגירח תוריחמ 

:8 וויא 

העילקה הנתשמ ןיבו תוזירזה הנתשמ ןיב םיסחיה תכרעמ 
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ןונרא לכימ ,ךיליא ילינ ,־יידיל ינור 

דבלמ .םיראותמה םינתשמה ןיב םיקהבומ םירשק םיגיצמ (8-6) םירויאה תשולש 

הבוג :(6 חול האר) םיפסונ םיקהבומ םירשק השימח ואצמנ ,ולא םירשק השולש 

ץרפתמ חוכ-לקשמ ,לסל העילק-הבוג ,תוזירז-הבוג ,(ומצעלשכ דואמ רורב ןותנ)לקשמ 

לקשמ קרו ,םיקהבומ ויה םירשק הנומש יכ אופא הארנ .לסל העילק-ץרפתמ חוכו 

.םיקהבומ ואצמנ אל לסל העילק-לקשמו תוזירז 

ןויד 

(םיריעצ םינלסרודכ) םיאטרופס דציכ ןוחבל התייה הז רקחמ לש תירקיעה ותרטמ 

לסרודכ ינקחש לש תינכט-תירוטומה םתלוכי :תימואל תרחבנל םינמאמ ידיב םירחבנ 

תרחבנ םע תונמיהל םינמאמה ידיב ורחבנש לסרודכה ינקחש לש םתלוכיל התוושוה 

עייסל תויושעה ,תוידוחיי הדימ תומא רותיאב דקמתה רקחמה .תימואל גוציי 
.גוציי תורגסמל םיריעצ םינלסרודכ לש םתריחבב 

םינמאמה לש העדה הווח ןיבל םיירוטומ םיקדבמב םיגשיהה ןיב רשקה 

םינחבמה תללוסב םיקדבנה לש םהיגשיה ןיב המאתה ןיאש ,םיארמ הז רקחמ יאצממ 

םיסנמה ,םיחמומה לש םתעד תווח לע םיססבתמה םיקדבנה יגשיה ןיבל םיירוטומה 

ךותמ ורחבנש ,םינלסרודכה רשע-סינש .םינייטצמ םיריעצ םינלסרודכ לש הצובק רתאל 

:סיינכט-סיירוטומה םיקדבמה תשולשב רתוי םיבוט םיגשיהל ועיגה אל ,םיקדבנה ללכ 

ולא םיאצממ .םיקדבנה ללכ לש םהיגשיהמ ,לסל העילקו ץרפתמ חוכ ,תוזירז 
םיריעצ םיאסינט לש היסולכוא לע ךרענש רקחמב ולגתהש םיאצממ םיששואמ 

 (1992 ,.Roetertetai), לש םיירוטומה םהיגשיה .םיירוטומ םינחבמ לש הללוסב ונחבנש

"םישלח סיאבנמ"כ ולגתה ,תוזירזה קדבמב םהיגשיהמ ץוח ,םיריעצה םיאסינטה 

.יעוצקמ סינט דוגיא ידיב עבקנש ,יתוכיאה םגורידל רשאב 

םהל תורשפאמ םיאטרופס לש תויתוכיאה תוינפוגהו תוירוטומה םהיתולוכי ,םנמא 

ררבתמ םלוא ,םיקסוע םה ובש טרופסה ףנעב ידוחיי-ינכטה םנורשיכ תא אטבל 

רוציל םתורשפאב ןיאו ידמ "םיילירטס" ,םיתיעל ,םמה םיירוטומ םינחבמש 

Barrow, McGee 8>) םיאטרופס לש יעוצקמה םנורשיכ יוליגל המיאתמ הביבס 

 1989 ,Trischier). (לסל העילק :ןוגכ)וקדבנש תולוכיהו תויונמוימה תצקמ ,ךכל ףסונב
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

ןיא ןכלו ,יובינל תנתינ רופישה תדימ ןיא ,תאז םע .ןומיא תובקעב רפתשהל תויושע 

.דיתעב ןלסרודככ החלצה אבנל הלוכי תיושכעה תלוכיה 

,קפס אלל ,רתאמ ,הז רקחמב םיקדבנל ןתינש יפכ ,תוזירז תלוכי תא דדומה ןחבמה 

תוזירזה ביכרמ םאה ,הלאשה תלאשנ םלוא ,ריעצה ןלסרודכה לש תוזירזה תלוכי תא 

םינלסרודכש ןכתיי .תוזירזה ןחבמב ףקתשמ אוהש יפכ ומצע קחשמב יוטיב ידיל אב 

עוציב תמר םיניגפמה ,םהיתימעמ רתוי םיזירז םהיתועונתב םייתוכיאו םינמוימ םיריעצ 

םינחבמהש הארנ .תוזירזב עונל םהמ םישרודה םיידוחיי קחשמ יבצמב רתוי הכומנ 

טרופסה ףנעל םיידוחיי םניא ,םינמאמו םיכירדמ ,םירומ םיתרשמ רשא ,םיירוטומה 

.ןלסרודכה תולוכיל שיגר הדידמ ילכ םיווהמ םניא ןכלו ,םיקסוע םה ובש 

Abernethy, 1993; Abernethy, Burgess-Limerick S Parks,) תירוטומ הדימלב םירקוח 

 1980 ,1994; Allard, Graham 8c Paarsalu) תומיגדרפג שומיש לע םיצילממ (Paradigms)

ןיב םילדבה תולגל ידכ יאטרופסל תרכומה עוציבה תביבסל תוידוחיי רקחמ 

םיאטרופס ןיב וא ,ןומיאה ךילהתב םימדקתמ םיאטרופס ןיבל םיליחתמ םיאטרופס 

שיגדהל שי .(רתוי דוע םינמוימ)םיחמומכ םירדגומה ,ולא ןיבל םינמוימכ םירדגומה 

היסולכוא ךותמ םיחמומ םינלסרודכ לש הצובק רוחבל התייה הרטמה הזה רקחמבש 

רתוי םימודה םיירוטומ םינחבמב שמתשהל שרדנש ןכתייו ,םינמוימ םינקחש לש הלודג 

ידיל האב איהש יפכ ,םיריעצה םינלסרודכה לש תינכט־תיתעונתה םתוליעפל םנכותב 

.קחשמ ךלהמב יוטיב 

סינלסרודכה לש קחשמה תלוכיב ופצש םיחמומה םינמאמה ינש לש םתעד תווח 
םינלסרודכה רשע-סינש לש םרותיאב רתויב הבושחכ התלגתה םיריעצה 

דציכ ךירעהל םילגוסמ םיחמומ םינמאמ .(ח = 104) היסולכואה ללכ ןיבמ םיריעצה 

,השעמל הכלה ,יאטרופסה לש תוינכט-תוירוטומה תולוכיה יוטיב ידיל תואב 

חוכ) םוקמהמ הובג ץופקל ןלסרודכהמ שרדנש קר אל ,הז הרקמב .קחשמ יאנתב 

תושירדה .(הייפיצ ןמזו הבוגת ןמז) ןוכנה יותיעב תאז תושעל ףא אלא ,(ץרפתמ 

ךילהתל םיפסונ םיכילהתב שומיש תופקשמ (קחשמה ךלהמב) ריעצה !לסרודכהמ 

ןלסרודכה םיגדמ לסהמ רזוח רודכ תטילקל הציפקה תעב ,המגודל .ומצע עוציבה 

הציפקה לש ןחבמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ)ץרפתמה חוכה ביכרמב שומיש ריעצה 

ןוויכ הזיאל :ןוגכ)רודכב רושקה עדימ דבעל וילע ךכל ףסונב םלוא ,(םוקמהמ תיכנאה 

תיכנא ץופקל :ןוגכ) תונוכנ תוטלחה לבקלו ,(לסה תעבטב עגפש רחאל רודכה עוני 

דיב רודכה תא טולקל ידכ הדיצה טעמ ץופקל וא ,םיידיה יתשב רודכה תא טולקלו 
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ןונרא לכימ ,ךילרא ילינ ,רודיל ינור 

םיירוטומה םינחבמה תיברמש ןויכמ .עוציבה לש וכלהמב (ףוגל ודימצהל זאו תחא 

לש עוציבב םידקמתמ (Baumgartner ä Jackson, 1982; Johnson .81 Nelson, 1986 :ןוגכ) 

תולוכי לע עדימ לבקל ,ירשפא יתלב אל םא ,השק *תורוגס תוירוטומ תויונמוימ 

החמומה תא תולידבמה ןה אקוודש ןכתיי .ריעצה ןלסרודכה לש ולא תויתבישח 

.ןמוימה ותימעמ 

ןקחשהמ שרוד ,םיינפוג םיעוציב לש *החותפ הביבסב רדגומה ,לסרודכה קחשמ 

,ליעי עוציבל ליבוהל היושע הנוכנ הטלחה .רתויב רצק ןמז קרפב תוריהמב טילחהל 

םינתשמבו ץרפתמ חוכו תוזירז :ןוגכ ,םיירוטומ םיביכרמב שומיש ,ןבומכ ,שרודה 

תא ןוחבל ישוק שיש הדבועה .(Tenenbaum 8: Bar-Eli, 1993) לסל העילק :ןוגכ ,םיינכט 

לע הדיבכמ םיירוטומה םינחבמה תועצמאב יאטרופסה לש תוטלחהה תלבק ךילהת 

לש םתער תווחש ,ךכמ אצוי .םיריעצ םינלסרודכ לש רותיאהו ןוימה ,הריחבה יכילהת 

לש ופוסב ,העירכמה איה ,יאטרופסה לש ותונמוימ תמרב םיפוצה ,םינמאמה 
.גוציי תרחבנב ללכיהל םיאטרופסה לש םתריחב תא ,רבד 

םיריעצ םינלסרודכ לש ינפוג-ירוטומ ליפורפ 

Fusukawa, 1974; ;סופדב ,ןונראו רודיל :ןוגכ) םיפסונ םירקחמב םגו הזה רקחמב 

 1980 ,Piechaczek, 1990; Spurgeon, Spurgeon 81 Giese) ינפוג-ירוטומ ליפורפ ראותמ

ץרפתמה חוכה ,תוזירזה תלוכיב םירושקה םינותנ תגצה .םיריעצ םינלסרודכ לש 

םיריעצ םינלסרודכ םיכירדמה םינמאמל עייסל היושע םיריעצ םינלסרודכ לש העילקהו 

לש תולוכיה ןיבל םתצובקבש םינלסרודכה לש תלוכיה ןיב האוושה יכילהתב 

םיגשיה לע תוססבתמה גשיה תואלבט .םיחמומכ ףאו םינמוימכ םיגווסמה םינלסרודכ 

,ףואשל ןתינ ןהילאש עוציב לש תומרונ םינמאמל קפסל תויושע םיירוטומ םינחבמב 

לש תירוטומ-תינפוגה תלוכיה רופיש .(ליעל 4 חול 'ר) 4 חולב תוגצומה תומרונה תמגודכ 

,(Gaiiahue, 1982) טרופסה םוחתב ותומדקתה ךשמהל רתויב בושח ריעצה יאטרופסה 

,םנמא .הז ביכרמ לש ןומיאל םינומיאה תינכתב ןמז יקרפ תאצקהב ךרוצה ןאכמו 

,ןלסרודכה לש תירוטומה תלוכיה לש םימיוסמ םיביכרמ ןיב םייבויח םירשק ואצמנ 

ןיגפהל עצבמהמ תשרודה העובק הביבסב תעצובמה תינפוג הלטמכ תרדגומ הרמס תירוטומ תונמוימ 

תינפוג הלטמכ תרדגומ החותפ תירוטומ תונמוימ ,תאז תמועל .םמצע לע םירזוחה העונת יסופד 
,תעד לוקיש ליעפהל עצבמהמ תשרוד וז הביבס .יוזיחל תנתינ הניאש ,הנתשמ הביבסב תעצובמה 

.(Poulton, 1957; Schmidt, 1988)תונמוימה לש עוציבה תרוצ תא רוחבלו 

1996 - ו"נשת 3 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 302

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 09:42:35 UTC������������� 

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



....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

ןיבל תוזירזה הנתשמ ןיב וא ,ץרפתמה חוכה הנתשמ ןיבל הבוגה הנתשמ ןיב רשק :ןוגכ 

:ןוגכ) םירחא םימרוגב רתוי םייולת ולא םינתשמש הארנ ךא ,ץרפתמה חוכה הנתשמ 

תורפסב ,ךכ םושמ .םמצע ןיבל םניבש רשקב רשאמ (ןומיאה תוכיא ,ןורשיכ 
ץרפתמ חוכו תוזירז :ןוגכ ,תוירוטומה תולוכיה ןומיא לע הצלמה שי תיעוצקמה 

רוציל שי ,המגודל .קחשמה םוחתמ תויוליעפ תוריכזמה ,רמוי תוידוחיי תוביבסב 

תא ןוחבל וילע הציפקה ינפל ךא ,תיכנא ץופקל ריעצה ןלסרודכה תא בייחמה ןחבמ 

שי :תורחא םילמב .הלטמה לש םלוה עוציבל ותוא ליבותש הטלחה לבקלו שחרתמה 

,(Singer, 1986) ריעצה ןלסרודכה לש םינומיאה תינכתב יביטינגוק סמוע ףיסוהל 

תיברמב .תורחתו קחשמ יאנתל םימודה םיאנתב ויתולוכי תא רפשל ידכ תאזו 

(descriptive research) םיאטרופס לש ינפוג־ירוטומ ליפורפ םהב ראותש ,םירקחמה 

 (1990 ,Thomas 8. Nelson), עוציב תוביבסמ םינותנ ףוסיא לע ליפורפה בוציע ססבתה

וז הלבגמ ןובשחב איבהל שי ,ןכלו ,הטלחה לבקל עצבמה השקתה ןתרגסמבש ,תורוגס 

םירשפאמ םיירואיתה םירקחמה ,תאז םע דחי .םיאטרופסה לש הריחבה יכילהת תעב 

ןיב (לסרודכ ,המגודל)דחא טרופס ףנעב םיליעפה םיאטרופס לש תולוכי ןיב תוושהל 

.(ןוטנימדבו סינט ,המגודל)םינוש טרופס יפנעב םיליעפה םיאטרופס לש תולוכי 

הדשה שיאל תוצלמה 

ךילהת תא חיבשהל םייושע ירוטומה םוחתב םינמאמו םיכירדמ ,ינפוגה ךוניחל םירומ 

םושייב הז רקחממ תורזגנה תוצלמהל םאתהב תולועפ רפסמ וטקני םא םתארוה 

הלאו .םיריעצ (םינלסרודכ ,הז הרקמב)םיאטרופס לש ןוימהו הריחבה ,רותיאה יכילהת 

:הדשה שיאל תוצלמהה ןה 

םינחבמב דקמתהל שי גוציי תורחבנל םיריעצ םינלסרודכ לש םתריחב ךילהתב ★ 

יאנתב תופקתשמ ןהש יפכ ,םינלסרודכ לש תוינפוג תונוכת םיטילבמה ,םיירוטומ 

העונת יסופד ,קחשמ יכלהמ תוריכזמה עוציב תוביבס רוציל שי .קחשמ 
קחשמה ךלהמב ההובג תוחיכשב םישחרתמה םילוגרתו 

ךירצ ריעצה ןלסרודכה .םיירוטומה םינחבמה ךלהמב הבישח ירגתא רוציל שי ★ 

הטלחה לבקל ,עוריאה תושחרתה תא תופצל ,וננסלו עדימ דבעל לגוסמ תויהל 

תידוחיי תינפוג הלטמ עצבל שרדנ אוה רשאכ תאז לכ ,יוריגל ביגהלו 

רסמנה עדימה יטירפ תא תוליעיב זכרל ידכ תיתטיש הייפצל םילדומ חתפל ★ 

ןייצל םינמאמה לע .םיריעצ םינלסרודכ לש תוליעפב םתייפצ ךלהמב םהל 

תמושת תא םידקממ םה םהבש םיירקיעה עוציבה יביכרמ תא םמצעל 
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ןונרא לכימ ,ךיליא ילינ ,רודיל ינור 

תמר לע םהיתורעה תא ,רשפאש המכ דע ,תוליעיב תמכל םהילע ,ןכ ומכ .םביל 

קחשמ ךלהמב םיריעצה םינלסרודכה לש םתונמוימ 

םינלסרודכ לש הריחבה יכילהתב לבקתמה עדימה תא תוידוסיב ןוחבל שי 

,םיינכטה ,םיינפוגה םיקדבמה יאצממ תא ןובשחב איבהל שי .םיריעצ 
אצממ לכ חתנל ,(קחשמ ךלהמב םיפטאנש ולא) "םיישעמה"ו םיירוטומה 

,םיתעל .ריעצה ןלסרודכה לש הריחבה רבדב הטלחה לבקל זא קרו ,דרפנב 

םיירוטומה םינחבמב ויגשיה תמרב וינמאמ תא םישרהל יושע ריעצה ןלסרודכה 

לע ,ךכיפל .קחשמה ךלהמב המוד עוציב תמר ןיגפהל דואמ השקתי ךא ,םינושה 

תיעוצקמה תורפסב ,םנמא .םיקדבמה לכ לש םהיתואצותב בשחתהל ןמאמה 

םינתינה םיבר םיקדבמ לע חוודמ (הכרעהו הדידמ ,ינפוג רשוכ ,תירוטומ הדימל) 

רפשל יוארה ןמ ךא ,םיריעצ (םינלסרודכ)םיאטרופס לש הריחב יכילהתב םושייל 

רתוי םיפקשמה ,תורחתו קחשמ יאנתל ,ןתינש המכ דע ,ומיאתהלו ,הז ךילהת 

.ריעצה ןלסרודכה לש "תויתימאה תונוכתה" תפישחל המבה תא לכמ 

.9 חולב םיראותמ הריחבה ךילהת לש םיירקיעה םיטביהה 

:9 חול 

םיריעצ םינלסרודכ לש הריחב יכילהתב םיירקיע םיטביה 
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....לש תואצות ךמס לע ...םיאטרופס ןיימלו רוחבל ,רתאל ןתינ םאה 

תושירדלו תיביטרופסה תוליעפל רתוי םיידוחיי םיירוטומ םינחבמ חתפל שיש הארנ 

0ג סחייתהל עצבמה ןמ שורדל שי ולא םינחבמב .טרופסה ףנע לש תוידוחייה 

.ירוטומה עוציבה םשל םישרדנה הבישחה יכילהתל תורושקה תולטמל 

םוכיס 

:הלאה תולאשה תא ןוחבל התייה הז רקחמ תרטמ 

תיללכ תלוכי ןחבמב םיגשיהה ןיבל םיירוטומ םינחבמב םיגשיהה ןיב רשקה והמ ★ 

םוחתב םיחמומ לש םתעד תווח לע ססובמה ,לסרודכב 

.לסרודכה קחשמב םירושקה םינושה םיירוטומה םינתשמה ןיב רשקה והמ ★ 

םינמאמ לש םתעד-תווח לש תובישחה יהמ ןוחבל הסנמ הז רקחמ ,תורחא םילמב 

ןוידל הדמעש תיזכרמה הלאשה .םיריעצ םיאטרופס לש ןוימה יכילהתב טרופסב 

הווש לקשמ לסרודכב םינקחשה תלוכי לע םינמאמה לש םתעד תווחל םאה :התייה 

קחשמב םירושקה םיירוטומ םינחבמ לש הללוסב םיריעצה םינקחשה יגשיהל 
?לסרודכה 

תרחבנב ףתתשהל ורחבנ םיריעצ םינלסרודכ 104 לש היסולכוא ךותמ םידיחי רשע-סינש 

תודידמב ,םיינכט-סיירוטומ םיקדבמ השולשב וקדבנ םינלסרודכה .תימואל גוציי 

תווחו םיריעצה םינלסרודכה לש םיינכטה םיקדבמה תאצות ."ישעמ" ןחבמבו תוינפוג 

.גוצייה תרחבנל םינקחשה לש הריחבל סיסבה תא וויה םיחמומה-סינמאמה לש תעדה 

לע רתוי חסטבתה םינלטרודכה רשע־טיצש תריחבש וארה םייטסיטטסה םיחותינה 

.םינושה םיקדבמה יאצממ לע רשאמ םינמאמה לש םתעד תווח 

היסולכואה ןיבל (ח = 104) םינלסרודכה ללכ ןיב םילדבה ואצמנ אל ,יללכ ןפואב 

התכז םינמאמה לש םתעד תווח ןכלו ,םינושה םיקדבמב םהיגשיהב (ח = 12)תרחבנה 

םינחבמ לש הללוס חתפל שי יכ הלוע הז רקחממ .הריחבה תטלחהב בר לקשמל 

ןיבל תוירוטומה תושירדה ןיב בוליש םהב היהיש ,טרופסה יפנעל םיידוחיי 

תוללוס לש ולא םישדח םינכת .תעצובמה הלטמה לש תויביטינגוקה תושירדה 

תעב רתוי םייתוכיא םינוירטירקב שמתשהל ןמאמלו ךירדמל ,הרומל ורשפאי םינחבמה 

.גוציי תורחבנל םיריעצ םיאטרופס לש םתריחב 
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תורוקמה תמישר 

.ןדומ-זומת :ביבא-לת .תוחתפתהו הלידג :םידלי .(1988).ז ,גרבכוה 

:טרופסב יפוס םוקימ ןיבל הקינבט-ינתשמ ןיב ושקה .(סופדב) .מ ,ןונראו ,.ר ,רודיל 

!םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

 AAHPER. (1965) Youth fitness test manual. Washington, DC: American
 Association for Health, Physical Education and Recreation.

 Abernethy, B. (1993). The nature of expertise in sport. In: S. Sepra, J. Alves,
 V. Ferrera Sz A. Paula Brito (Eds.), Proceedings of the 8th World
 Congress of Sport Psychology, (pp.18-22). Lisbon: International
 Society of Sport Psychology.

 Abernethy, B., Burgess-Limerick, R. 8z Parks, S. (1994). Contrasting
 approaches to the study of motor expertise. Quest, 46,247-262.

 Allard, F., Graham, S. Sz Paarsalu, M.E. (1980). Perception in sport:
 Basketball. Journal of Sport Psychology, 2,14-21.

 Barrow, H.M., McGee, R. Sz Trischler, K.A. (1989). Practical measurement in
 physical education and sport. Philadelphia: Lea Sz Febiger.

 Baumgartner, T.A. Sz Jackson, A.S. (1982). Measurement for evaluation in
 physical education. Dubuque, IA: C. Brown Company Publishers.

 Bloom, B.S. (1985). (Ed.). Developing talent in young people. New York:
 Ballantine Books.

 Christina, R.W. Sz Corcos, D.M. (1988). Coaches guide to teaching sport
 skills. Chamgaign, IL: Human Kinetics.

 Costill, D.L. Fink, W. Sz Pollock, M. (1976). Muscle fiber composition and
 enzyme activies of elite distance runners. Medicine and Science in
 Sports, 8, 96-100

 Fisher, R.J. &Z Borms, J. (1990). The search for sporting excellence.
 Schorondorf, Germany: Verlag Karl Hofmann.

 Flieshman, E.A. (1964). The structure and measurement of physical fitness.
 Englewood Cliffs: N.J.: Prentice-Hall, Inc.

 Fusukawa, M. (1974). A study on the characteristics of basketball games seen
 from players' heights at the Tokyo and Mexico Olympic Games.
 Research Journal of Physical Education, (6), 351-366.
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 Gallahue, D.L. (1982). Developmental movement experiences for children.
 New York: John Wiley Sz Sons.

 Haywood, K.H. (1993). Life span motor development (2nd ed.). Champaign,
 IL: Human Kinetics.

 Hollander, M. Sz Wolfe, D.A. (1973). Nonparametric statistical methods.
 New York: John Wiley Sz Sons.

 Johnson, B.L. 8z Nelson, J.K. (1986). Practical measurements for evaluation in
 physical education (3rd ed.). New York: Macmillan.

 Kansal, D.K., Verman, S.K., Sidhu, L.S. 8z Sohal, M.S. (1983). Physique of
 hockey, kabaddi, basketball and volleyball players. Journal of
 Sports Medicine and Physical Fitness. 23,(2) 194-200.

 Magil, R.A. (1993). Motor learning: Concepts and applications (4th ed.).
 Madison, Wis.: WCB Brown Sz Benchmark.

 Martin, G.L. Sz Lumsden, J.A. (1987). Coaching: An effective behaviroal
 approach. St. Louis: The Mirror/Mosby.

 Paparo, N. (1979). Body measurements and physical fitness of elite young
 and adult basketball players. In: A. Ayaion (Ed.), Biomechanics of
 sport games and sport activities (136-145). Netanya, Israel: Wingate
 Institute.

 Parr, R.B., Hoover, R., Vilmore, J.H., Bachman, D. Sz Kerlan, R.K. (1978).
 Professional basketball players: Athletic profiles. The Physician
 and Sport Medicine, 6(4), (April) 77-79; 82-84.

 Piechaczek, H. (1990). Body structure of male and female basketball players.
 Biology of Sport, 7(4), 273-285.

 Poulton, E.C. (1957). On prediction in skilled movements, Psychological
 Bulletin, 54, 467-478.

 Roetert, E.P., Garrett, G.E., Brown, S.W. Sz Camaione, D.N. (1992).
 Performance profiles of nationally ranked junior tennis players.
 Journal of Applied Sport Science Research, 6(4), 225-231.

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

 Schmidt, R.A. (1991). Motor learning and performance: From principles to
 practice. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Shea, C.H., Shebilske, W.L. Sz Worchel, S. (1993). Motor learning and
 control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
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 Singer, R.N. (1986). Peak performances and more. Ithaca, NY: Movement
 Publications, Inc.

 Spurgeon, J.H., Spurgeon, N.L. Giese, W.K. (1980). Physique of world-class
 female basketball players. Scandinavian Journal of Sport Sciences,
 2(2), 62-69.

 Tenenbaum, G. 8z Bar-Eli, M. (1993). Decision making in sport: A cognitive
 perspective. In: R.N. Singer, M. Murphey &C L.K. Tennant (Eds.),
 Handbook of research on sport psychology. (171-192). New York:
 Macmillan Publishing Co. Inc.

 Thomas, J.R. Nelson J.K. (1990). Research methods in physical activity.
 Champaign, IL: Human Kinetics.

 Toriola, A.L., Adeniran, S.A. &C Ogunremi, P.T. (1987). Body composition and
 anthropometric characteristics of elite male basketball and
 volleyball players. Journal of Sport Medicine, and Physical Fitness,
 27, 235-239.

 Wissel, H. (1994). Basketball: Steps to success. Champaign, IL: Human
 Kinetics.

 Wooden, J.R. (1980). Practical modern basketball (2nd ed.). New York: John
 Wiley &C Sons.
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