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תוטלחהב ןוחטיבו םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה 
ןקחש לש תונמוימה תמר ןיבל ,תואדו רסוח יאנתב 

סינטה 

הדש אגרש ,רקליק־ייל העונ ,םואבנצט ןושרג 

םיעוריאל הייפיצהו טבמה דוקימ 

ןקחשה בייח קחשמה תעב .ילטנמו ינפוג ץמאמ ךירצמ סינט ומכ טרופסב קוסיע 

לש דוביע רשפאל ידכ ףוגה לש םיימינפ סיזמרלו םייתביבס םיזמרל בושק תויהל 

.(Buckolz, Prapavesis 81 Fairs, 1988)םישוחה תכרעמ תועצמאב טלקנה ,בר עדימ 

תעב םיאבה ,םיעוריא לש תידימתה הייפיצלו תוטלחה תלבקל ינויח הז עדימ 

ץלאנ יאסינטה .(Abernethy, 1987b) יבקיע ןפואב תינתשמ הביבסב קחשמה 

םיתיעל םה ודוביעו הז עדימ תטילק .רצק ןמזב יתביבס עדימ לש הבר תומכל ףשחיהל 

ןמוימ עוציב ןכל .(Marteniuk, 1976)ןקחשה לש תיביטינגוקה ותלוכיל לעמ תובורק 

יסופדבו (Abernethy, 1987 a,b)םיבושח םיזמר לש יוהיזב הנתומ קחשמ יכלהמ לש 

.(Giencross, 1978)תונובנ תוטלחה לבקל םירשפאמ רשא ,הלועפ 

םינקחש ןיב הוושה הבש ,(Abernethy, 1987a) יתנרבא ךרעש תורפס תריקסמ 

םהיניב םילדבהה יכ קסוה ,םייביטינגוק םינתשמב םיליחתמ ןיבל םיחמומ 
טבמ דוקימב ,ראשה ןיב ,הנתומ הז יוהיז .הביבסב םימגדו םימצע יוהיזל םיסחוימ 

ינפ לע םיחמומה לש יתייפיצ ןורתיל ליבומה ןורתיכ תבשחנ וז העפות .םייניעה 

תעב םהיבירי לש אבה ךלהמה והמ רעשל םילגוסמ םיחמומה ,רמולכ .םיליחתמה 

לש קיודמו ריהמ יוהיז .םיריעצה םהיתימע לש הזמ רתוי ליעי ןפואב קחשמה 

,רמולכ ,תובר תורזח תועצמאב חתפתמ קחשמה תביבסב םיזמרה לשו םימצעה 

ריהמ שגפמ רשפאתמ ךכו תישוחה תכרעמה לע הבר העפשה תורזחל .ןויסינה תרזעב 

.סינט ;ימצע-ןוחטיב :תונמוימ :תיתוזח הסיפת :תויפיצ :םינואמ 
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הדש אגרש .רקלוק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 

ריהמל יובינה השענ ךרוצה תעבו חומב םינסחואמהו קחשמל םירושקה עדי ינבמ םע 

תא ומשייש םיבר םירקחמ לע ססבתמ הז אצממ .(Keele, 1982) רתוי קיודמלו 
לש המגידרפב ביכרמ םניה ענ טרסב םיכלהמ .ענ טרסב םיכלהמ תרתסה תמגידרפ 

לכ רחאל .םינוש הפישח ינמז רחאל קספומה ,טרסב קדבנה הפוצ ובש ,רקחמ 

עדימה לע ךמתסהב ךשמהב ורקש ,םיעוריאה תא ןייצל קדבנה שקבתמ ,הקספה 

,ףערודכ ,חרק-יקוה ,לגרודכ ומכ םיריהמ רודכ יקחשמב .ןותנה עגרל דע טלקנש 

רקחב דאמ הליעי וז המגידרפ יכ ,חכוה תוריהמ רודכ תומישמ ןווגמו טקירק ,סינט 

Abernethy,)יתנרבא .םיאטרופסה לש הייארה הדש דוקימו הייפיצה ,בשקה תעפות 

 1987b) יכילהתב הבר תועמשמ לעב אוה הביבסב םימיוסמ םיזמר יוהיז יכ ,קיסמ

הפישח לש םיבצמב וא רכינ ןמז ץחל לש םיבצמב דחוימב ,הבוגת םיכירצמה ןוימ 

,הלוע הדשה ירקחמ לש םוכיסה ןמ .(םש) תואדו רסוח לש בצמב ,ירק יקלח עדימל 

רשאמ רתוי הבר תוריהמב םתביבס תא םיקרוס םיחמומש העידל ןיכומית שי יכ 

.(Abernethy, 1987b)תואנ הבוגת ךלהמ רוחבל רתוי בר ןמז םהל שי ןכלו ,םיליחתמ 

רפשמ ,םיהז םיעוריאלו הביבסל תכשוממ הפישחמ האצותכ ןמזה םע רבטצמה ,עדימ 

Abernethy,) יאטרופסה לש (anticipatory skills) הייפיצה תויונמוימ תא דואמ 

ןקחשהש ,שומישב הנתומ סינטה רודכ תתיחנ לש יפוסה םוקימה תודוא עדימ .(1990 

,םירקחמ תואצות .קוחר־חווטל ןורכיזב רוגאה עדימל הוושומה ,יוושכע עדימב השוע 

Enberg, 1963; Jones 8t Miles, 1978; Isaacs 81 Finch,) טבחמ יקחשמב וכרענש 
יטננימודה םרוגה אוה יתביבסה עדימב שומישה תוליעי יכ ,העידב םיכמות (1983 

.םיליחתמ םינקחש ןיבל םיחמומ םינקחש ןיב םירעפה תריציב 

לש הלאל םימוד םיזמרב ושמתשה םיליחתמ טבחמ ינקחשש ,אצמנ םירקחמב 

Abernethy, 1990; Buckolz, Prapavesis 81 Fairs, 1988;) םיחמומ םינקחש 

 1987 ,Abernethy 81 Rüssel). ומוקימ יובינב רתוי םיחמומה וקייד ,תאז תורמל

שוריפהמ עבונ םיעוריאה לש הייפיצב םנורתי יכ ,חינהל ריבס ,ןכל .רודכה לש יפוסה 

ןמזב םהיבירי לש טבחמה םע רודכה שגפנ םרט ,םייתביבסה םיזמרל ןתינש ,הנושה 

.קחשמה 

,ענ טרסב םיכלהמ תרתסה תמגידרפ תא ומשייש םירקחמה לכב ,ונתעידי בטימל 

הנוש הפישח ןמז רחאל רודכה לש יפוסה םוקימה תא אבנל םיקדבנה ושקבתנ הבש 

לע ימצעה ןוחטיבה עיפשמ הדימ וזיאב הלאשה הקדבנ אל ,(טרס תנרקה תועצמאב) 

תרכינ תובישח ןוחטיבה תמרל יכ ,םיחינמ ונא .רודכה לש יפוסה ומוקימ יובינ 

הנוש קחשמ תונמוימ ילעב םיאטרופס .ידיימה ירוטומה עוציבבו תוטלחהה תלבקב 
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תונמוימה תמר ויבל םיעוריאל הייפיצ ויב הקיזה 

ןמזב ,קחשמה תעב םיידיתע םיעוריאל שארמ הייפיצב ,תומוד תואיגש עצבל םייושע 

תלבק תעב םהלש ןוחטיבה תמר .םהינפב ןרקומה יקלח עדימל בשק תיינפה 

,םיפשחנ םה ולש ,עדימה תומרל תורושק הלא תוטלחה המכ דע ,הלאשהו תוטלחהה 

:רקחמה תורטמ תורזגנ וז החנה ךותמ .םיעודי םניא ןיידע 

םיעוריא תופצל ותלוכי ןיבל סינטה ןקחש לש ותונמוימ ןיבש הקיזה תא ןוחבל ★ 

.הלא ןיעמ תוטלחה תלבקב ונוחטיב תמר תאו םיידיתע 

םיעוריא לש ףצרל ףשחנ אוהש תעב ,ןקחשה לש וטבמ דוקימ תא ןוחבל ★ 

.םינוש םינמזב םימלענ ךא ,וינפל םינרקומה 

ףצר תריצי םשל ענ טרסב םיכלהמ תרתסה תמגידרפ המשוי ,הלא תורטמ ןוחבל ידכ 

.םיידיתע םיעוריא יובינב ,האלמ תואדו — תואדו רסוח לש 

רקחמה תטיש 

םגדמה 

ימואלניבה םגורידו םנויסינ סיסב לע םיחמומכ ורדגוה 15 .םיאסינט 45 ללכ םגדמה 

 (ATP). םיאסינטה גוריד יפל ,ימואלניבה םגורידו םינש 12.15 םנויסינ היה עצוממב

.900-22 ןיב ענ ,סינטל ימלועה דוגיאה ידי-לע םעפ ידמ םסרפתמה םינעוצקמה 

םינש 13-כ היה םליג עצוממ .םיינוניב ורדגוהש ,םיאסינט 15 הללכ היינשה הצובקה 

הרדגוה ,םינקחש 15 ,תישילשה הצובקה .םינש 4.43 היה םנויסינ עצוממו 
לכ .םינש 10.97 היה םליג עצוממו ןויסינ תונש 1.1 עצוממב היה םהל .םיליחתמכ 

,עובשב םימעפ 3 תוחפל ונמאתה םלוכ .תונגרואמ סינט תודוגא ירבח ויה םינקחשה 

.ןומיא לכב יצחו העש 

טרסה :רקחמה ילכ 

ידכו תונוש סינט תוטבח לש יפוסה םוקימה תא אבנל סינטה ינקחשל רשפאל ידכ 

הטישב ךרענ טרסה .דחוימ טרס ןכוה ,םהיתוטלחהב ימצעה םנוחטיב תא דומאל 

ךרדב לבקמ סינטה ןקחש ובש םוקמב ,מ"ס 170 הבוגב הבצוה ואדיו תמלצמ :תאזה 

הדש תא רתויב בורקה ןפואב גצייתש ךכ התשענ הטרסהה .ביריה תטבח תא ללכ 

,סינטה קחשמ תא תוגציימה ,תוטבח הנומש .יתימא קחשמב ןקחשה לש הייארה 

בר רפסמ תוטבחה לכ תא ועציב םינמוימ םינקחש ינש .םימעפ לש בר רפסמ ומלוצ 

רקחמב ומגדנש תוטבחה .רתויב תורורבה תוטבחה 8 ורחבנ ףוסבלו םימעפ לש 

.1 חולב תוגצומ ,תיזעולבו תירבעב םהיתומשו 
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הדש אגרש .רקלוק-יול העונ ,םואבנגט ןושרג 

:1 תורל 

רקחמב ומגדנש סינטה תוטבח 

הטבחה 

תיזעולב ת"ר  תילגנא  תירבע  רפסמ 

 S.C.C.  Slice cross court 1. תינוסכלא ךותיח תטבח 

 F.D.L.  Forehand down the line 2. וקה ךרואל די ףכ תטבח 

 B.D.L.  Backhand down the line 3. וקה ךרואל די בג תטבח 

 B.W.D.L.  Backhand (winner) down "רניוו" די-בג תטבח   .4

 the line וקה ךרואל 
 F.V.W.  Forehand volley (winner) די ףכ "ףעי" תטבח   .5

 near the net תשרה דיל 

 S.  Serve החיתפ תטבח   .6

 B.D.V.  Backhand drop volley די ףכ "ףעי" תטבח   .7

 cross court תינוסכלא 

 F.C.C.  Forehand cross court 8. תינוסכלא די ףכ תטבח 

,ןלהל)היינש תויפלאב ודדמנ ,(היינשל תונומת 40) הליגר תוריהמב ומלוצ תוטבחה 

:הלאה םיבצמב הייארה לש הרתסה יאנתב וגצוהו (ש"א 

.טבחמה םע רודכה שגפמ ינפל (ש"א 480) תונומת 12 ךלהמה תרתסה 

.טבחמה םע רודכה שגפמ ינפל (ש"א 320)תונומת 8 ךלהמה תרתסה 

.טבחמה םע רודכה שגפמ ינפל (ש"א 160)תונומת 4 ךלהמה תרתסה 

.טבחמה םע רודכה שגפמ תעב ךלהמה תרתסה 

.טבחמה םע רודכה שגפמ רחאל (ש"א 160)תונומת 4 ךלהמה תרתסה 

.טבחמה םע רודכה שגפמ רחאל (ש"א 320)תונומת 8 ךלהמה תרתסה 

רקחמה ךילהת 

םהינפב ונרקוהו ,21" לדוגב היזיוולט ךסממ 'מ 1.5 קחרמב תבשל ושקבתנ םיקדבנה 

תונומת 12 דע ךלהמה תליחתמ :הזה רדסב םימעפ 6 הנרקוה הטבח לכ .תוטבחה 8 

םע רודכה שגפמ ינפל תונומת 8 דע ךלהמה תליחתמ ,טבחמה םע רודכה שגפמ ינפל 

4 דע ,טבחמב רודכה לש שגפמה דע ,שגפמה ינפל תונומת 4 דע — האלה ךכו טבחמה 

.יארקא היה הז רדס .שגפמה רחאל תונומת 8 דע ,ףוסבלו שגפמה רחאל תונומת 

,(יארקא רדסב וגצוהש ,תוטבחה 8-מ תחא לכב םיפצר 6) ףצר לכב הייפצ רחאל 

סינט שרגמ לע הפצנש ,רודכה לש יפוסה םוקימה תא תוריהמב ןמסל קדבנה שקבתנ 
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תונמוימה תמר ןיגל םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה 

דע 0־מ גרדל קדבנה שקבתנ ןכ ומכ .מ"ס x 22.8 מ"ס 8.22 לדוגב ריינ יבג לע ןמוסמ 

לע טרסב הייפצה ןמזב ויניע דוקימ תא א-ב ןמסלו ,ותטלחהב ונוחטיב תמר תא 100 
.טבחמב זחואה יאסינט לש רויצ יבג 

:םידדמ 3 אופא וללכ ףצר לכב תודידמה 

.רודכה לש יפוס אבונמ םוקימ ★ 

.וז הטלחהב ןוחטיבה ★ 

.הלועפב הייפצה תעב םייניעה דוקימ ★ 

:תויועט יגוס השולשל ןיימל היה ןתינ ,םיקדבנה ואבינש רודכה םוקימ תא 

םוקימה ןיבל אבונמה םוקימה ןיבש םיקחרמה לכ םוכס .תילאידר תועט ★ 
.סינט רודכ לש יתימאה 

ליבקמה ךנאל אבונמה םוקימה ןיבש םיקחרמה לכ םוכס .תילארטל תועט ★ 
.רודכה לש יתימאה םוקימה תא הצוחהו שרגמה לש ךרואה יווקל 

יווקל ליבקמה ,ךנאל אבונמה םוקימה ןיבש םיקחרמה לכ םוכס .קמוע תועט ★ 
.רודכה לש יתימאה םוקימה תא הצוחהו שרגמה לש בחורה 

.1 רויאב םיגצומ — םייניעה טבמ דוקימל יאסינטה תומדו תויועטה שולש 

םייניעה דוקימ םושירל טוטריש 're) תילאידר תועט 

(DE)קמוע תועט 

(LE)תילארטל תועט 

:1 רויא 

תחא לבב ,קמוע תויועטו תוילארטל תויועט ,תוילאידר תויועט בושיחל תואמגוד 

הפישח לכב םייניעה דוקימ ןומיסל ןקחש תומדו הפישחה ינמזמ דחא לכבו תוטבחהמ 
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הדש אגרש ,רקליק-ייל העונ .םואבננט ןושרג 

יטסיטטס חותינ 

תועט ,תילאידר תועט) תוטבחה 8-מ תחא לכב יובינ לש תוטלחה 6 ללכש ,ףצר לכ 

AN0VA) תורזוח תויפצתל תונוש חותינל אשונ היה ,(דרפנב קמוע תועטו תילארטל 

 rm> יאנתו ,יתצובק-ןיב םרוג היה (םיליחתמו ,םיינוניב ,םיחמומ) תונמוימה תמר

ןוחטיבה הנתשמל ךרענ המוד חותינ .יתצובק־ךות םרוג היה (תומר 6) הרתסה 

,םירקמב וכרענ Tukey תטישב םיירוירטסופ תונוש יחותינ .םיטופישה לש ימצעה 

ימאתמ .םיקהבומ ואצמנ םהיניב ןילמוגה יסחי וא םיירקיעה םינתשמה םהבש 

ןיבל (קמועו תוילארטל ,תוילאידר) תויועטהמ תחא לכ ןיב ובשוח (Pearson)ןוסריפ 

(ינוזוחא)ירואית חותינ .םינקחשה תונמוימ יפ לע ,ףצר לכב ימצעה ןוחטיבה גוריד 

.םיאסינטה ופשחנ םהלש ,םיעוריאה ףצרב הייפצה תעב םייניעה דוקימל ךרענ 

םיאצממה 

יפ לע הנרקהה ףצרב ןמז תדוקנ לכב סינטה תוטבח 8 לכב תילאידרה תועטה יעצוממ 

.2 חולב גצומ (RM-AN0VA)יטסיטטסה חותינה .2 רויאב םיגצומ ןקחשה תונמוימ 

:2 חול 

8-מ תחא לבג ,תוילאידר תויועט לש תורזוח תויפצתל תוצוש ינחבמ תואצות 
תוטבחה 

הטבח  (A)ןויסינ  (B)הפישח ןמז   A x B

 F p(df=2,42)  F p(df=5,38)  F p(df10,76־)

תינוסכלא ךותיח תטבח .1 
 (SCC)

 1.45  .25  11.39  .000  1.31  .24

וקה ךרואל די ףכ תטבח .2 
 (FDL)

 10.09  .000  13.43  .000  1.91  .06

וקה ךרואל די בג תטבח .3 
 (BDL)

 5.62  .007  46.26  .000  1.58  .13

"רניוו" די בג תטבח .4 

וקה ךרואל 
 (BWDL)

 0.53  .59  24.52  .000  1.28  .25

די ףכ "ףעי" תטבח .5 
תשרה דיל 

 (FVW)

 0.27  .76  5.31  .001  1.48  .16

החיתפ תטבח .6 

 (S)

 2.91  .06  31.62  .000  1.46  .17

די בג "ףעי" תטבח .7 
תינוסכלא 

 (BDVCC)

 3.91  .03  13.02  .000  1.83  .07

תינוסכלא די ףכ תטבח .8 
 (FCC)

 0.06  .94  10.12  .000  1.22  .29
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תונמוימה תמר ןיבל םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה 

(מ'יס)תועט (מ "ס)תועט 

 o-j

כ 

זב 

(מ''ס)תועט 

(מי־ס) תועט 

d ו" 

 x" !ו
^ ס 

ז 
 O -4

:2 רויא 

סינטה ינקחש תונמוימ יפ לע ,תוטבחה 8-מ תחא לכב תוילאידרה תויועטה יעצוממ 
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הדש אגרש .רקלוק-יול העונ ,םואבננט וישרג 

תטבחב : (P<.05)קהבומ אצמנ ןקחשה תונמוימ סרוגה יכ ,אצמנ תוטבחה 8 ךותמ 3־ב 

די-בג תטבחבו ,(FDL)וקה ךרואל די ףכ תטבחב ,(BDVCC) תינוסכלא די ףכ "ףעי" 

םג האצמנ ,(ןקחשה תונמוימ) הז םרוגל תוקהבומל הקזח הייטנ (BDL)וקה ךרואל 

םיפוצ םיינוניבו םיחמומ םינקחש יכ ,הארה ירוירטסופה ןחבמה .(S)החיתפה תטבחל 

םיאנתה 6 לכב םיריעצה םהיתימעמ רתוי קיודמב סינטה רודכ לש יפוסה ומוקימ תא 

לש םיבצמב ,רמוא הווה ,םירצק הפישח יבצמב ,ךכל ףסונב .םייוריגה תרתסה לש 

עדימ) םיכורא הפישח יבצמב רשאמ רתוי לודג הז ןורתי היה ,יתביבס עדימ תוחפ 

םינקחשהמ רתוי םיחמומה םינקחשה וקייד ,(S)החיתפה תטבחב .(רתוי בר יתביבס 

םג .טבחמה םע רודכה עגמ ינפל ש"א 480 לש הפישח יאנתב ,םיריעצהו םיינוניבה 

ש"א 160-ו ש"א 320 דע רמשנ הז לדבה .םיריעצהמ רתוי וקייד םיינוניבה םינקחשה 

.עגמה רחאל 

ןמזש לככ .תוטבחה 8 לכב קהבומ הפישחה ןמז אצמנ ,2 חולבו 2 רויאב םגדומש יפכ 

לש קוידה תמר םג התלע ,עדימה תומכ ומע הלדג ליבקמבו ,לדג הפישחה 
.תוטלחהה 

,השורדה המרב םיקהבומ ואצמנ אל תונמוימה ןיבל הפישחה ןמז ןיב ןילמוגה יסחי 

תטבחו (FDL)וקה ךרואל די ףכ תטבח — תוטבח יתשב .תוטבחה 8-מ תחאב אל ףא 

.(המאתהב ,P<.07 -ו p<.06)תוקהבומל תויטנ ואצמנ ,(BDVCC)תינוסכלא די בג "ףעי" 

םינקחשה ןיבל םיינוניבהו םיחמומה םינקחשה ןיב םילדבהה ויה תוטבחה יתשב 

ןפואב ומצמטצה הלא םירעפ .םירצק ויה הפישחה ינמז רשאכ דואמ םילודג םיריעצה 

תויועטל ךרענ ההז חותינ .רתוי םיכורא ויה הפישחה ינמז רשאכ ,ומלענו יתועמשמ 

.3 חולבו 3 רויאב םיגצומ הלא םיאצממ .תוילארטלה 
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תונמוימה תמר ויבל םיעוריאל הייפיצ וי3 חקיזה 

(מ''ס)תועט 
(מ"ס)תועט 

(מ''ס) תועט 

 S3

(מי־ס)תועט 

 9 2
 O _|

:3 רויא 

סינטה ינקחש תונמוימ יפ לע ,תוטבחה 8-מ תחא לכב תוילארטלה תויועטה יעצוממ 
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הדש אגרש .רקלוק-יול העונ ,םיאבננט ןושרג 

:3 חול 

8־מ תחא לכב ,תוילארטל תויועט לש תורזוח תויפצתל תונוש ינחבמ תואצות 
תוטבחה 

הטבח  (A)ןויסינ  (B)הפישח ןמז   Ax B

 F p{df=2.42)  F p(df=5,38)  F p(df=10,76)

תינוסכלא ךותיח תטבח .1 
 (SCC)

 0.60  .55  17.84  .000  1.48  .16

וקה ךרואל די ףכ תטבח .2 
 (FDL)

 10.58  .000  16.12  .000  1.52  .15

וקה ךרואל די בג תטבח .3 
 (BDL)

 4.64  .01  38.06  .000  0.81  .62

"רניוו" די בג תטבח .4 

וקה ךרואל 
 (BWDL)

 2.91  .07  40.74  .000  1.45  .17

די ףכ "ףעי" תטבח .5 
תשרה דיל 

 (FVW)

 3.32  .05  19.57  .000  0.82  .61

החיתפ תטבח .6 

 (S)

 3.82  .03  31.07  .000  0.68  .74

די בג "ףעי" תטבח .7 
תינוסכלא 

 (BDVCC)

 7.49  .002  14.68  .000  2.38  .02

תינוסכלא די ףכ תטבח .8 
 (FCC)

 0.17  .84  15.09  .000  1.30  .24

ןה ולאו .קהבומ תונמוימה םרוג אצמנ תוטבחה 8 ךותמ 5-ב יכ ,הלוע חותינה ןמ 
:תוטבחה 

(FDL)וקה ךרואל די ףכ תטבח * 

(BDL)וקה ךרואל די בג תטבח * 

.(FVW) תשרה דיל די ףכ "ףעי" תטבח * 

.(S)החיתפ תטבח * 

.(BDVCC) תינוסכלא די בג "ףעי" תטבח * 

הקזח הייטנ האצמנ ,(BWDL) וקה ךרואל "רניוו" די בג תטבח ,תפסונ הטבחב 

לכבש ,וארה םיירוירטסופה םיחותינה .(תונמוימה) הז םרוג לש (P<.07) תוקהבומל 

םיינוניבהו םיחמומה סינטה ינקחש ופצ ,םינושה הפישחה יאנת 6 לכב ,תוטבחה 

.םיריעצה םינקחשהמ סינטה רודכ לש יפוסה ומוקימ תא רתוי קיודמב 

ךכ ,לדג הפישחה ןמזש לככ .תוטבחה 8 לכב קהבומ היה הפישחה ןמז םרוג 
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הדש אגרש ,רקלוק-יול העונ ,םואבנכט ןושרג 

.ןפוד יאצוי םירקמ רפסמ הז אצממל .םינקחשה לש תילארטלה תועטה המצמטצה 

ךותיח תטבחב רודכה תתיחנ םוקימ יובינב רתוי תוגשל וברה םיחמומה ,תישאר 

לש עגמה ינפל ש"א 160 ןיבל ש"א 280 ןיב היה הפישחה ןמז רשאכ ,(SCC)תינוסכלא 

.עגמה ינפל ש"א 320 לש הפישח ןמזב רתוי וגש םיינוניב םינקחש .טבחמב רודכה 

די ףכ תטבחו ,(BWDL)תינוסכלא די בג "ףעי" תטבח ,(S)החיתפ :תוטבח 3-ב ,תינש 

ינמזב רתוי תורומח תוילארטל תואיגש עצבל םינקחשה לכ וטנ ,(FCC) תינוסכלא 

,תאז םע דחי .טבחמב רודכה לש עגמה ינפל ש"א 320 ןיבל ש"א 460 ןיבש הפישחה 

.לדג הפישחה ןמזש לככ ,דואמ ומצמטצה תוילארטלה תויועטה 

תטבח רובע תקהבומ האצמנ 8 ךותמ ,הפישח ןמז x תונמוימ ,תחא היצקארטניא קר 

תולק תוילארטל תואיגש ועציב םיחמומ םינקחש .(BDVCC)תינוסכלא די בג "ףעי" 

עגמ ינפל ש"א 160 דע ש"א 460 לש הפישח ינמזב ,םיריעצו םיינוניב םינקחשמ רתוי 

320 .עגמה רחאל ומלענ םיינוניבה ןיבל םיחמומ ןיב הלא םילדבה .טבחמה םע רודכה 

תויועטל םיסחייתמה ,םיאצממה .וזל וז תוהז תוצובקה 3 ויה ,עגמה רחאל ש"א 

.4 רויאבו 4 חולב םיגצומ ,קמועה 

:4 חול 

תוטבחה 8־מ תחא לכב ,קמוע תויועט לש תורזוח תויפצתל תונוש ינחבמ תואצות 

הטבח  (A)ןויסינ  (B)הפישח ומז   AxB

 F p(df2,42־)  F p(df=5,38)  F p(df=10,76)

תינוסכלא ךותיח תטבח .1 
 (SCC)

 2.97  .06  1.51  .21  1.90  .05

וקה ךרואל די ףכ תטבח .2 
 (FDL)

 1.32  .28  2.61  .04  1.22  .29

וקה ךרואל די בג תטבח. 3 
 (BDL)

 2.26  .12  6.91  .00  1.71  .09

"רניוו" די בג תטבח .4 

וקה ךרואל 
 (BWDL)

 1.42  .25  1.64  .17  0.87  .57

די ףכ "ףעי" תטבח .5 
תשרה דיל 

 (FVW)

 0.33  .72  3.91  .006  2.46  .01

החיתפ תטבח .6 

 (S)

 0.11  .90  1.40  .24  1.34  .22

די בג ףעי" תטבח .7 
תינוסכלא 

 (BDVCC)

 0.37  .69  3.45  .01  1.06  .41

תינוסכלא די ףכ תטבח .8 
 (FCC)

 0.80  .45  0.85  .52  1.34  .23

הטבח  (A)ןויסינ  (B)הפישח ומז   A x B

 F p(df2,42־)  F p(df=5,38)  F pjdf=10,76)

תינוסכלא ךותיח תטבח .1 
 (SCC)

 2.97  .06  1.51  .21  1.90  .05

וקה ךרואל די ףכ תטבח .2 
 (FDL)

 1.32  .28  2.61  .04  1.22  .29

וקה ךרואל די בג תטבח. 3 
 (BDL)

 2.26  .12  6.91  .00  1.71  .09

"רניוו" די בג תטבח .4 

וקה ךרואל 
 (BWDL)

 1.42  .25  1.64  .17  0.87  .57

די ףכ "ףעי" תטבח .5 
תשרה דיל 

 (FVW)

 0.33  .72  3.91  .006  2.46  .01

החיתפ תטבח .6 

 (S)

 0.11  .90  1.40  .24  1.34  .22

די בג ףעי" תטבח .7 
תינוסכלא 

 (BDVCC)

 0.37  .69  3.45  .01  1.06  .41

תינוסכלא די ףכ תטבח .8 
 (FCC)

 0.80  .45  0.85  .52  1.34  .23
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הדש אגרש ,רקלוק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 
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ןמז הפישח ןמז :4 רויא הפישח ןמז 
סינטה ינקחש תונמוימ יפ לע ,תוטבחה 8-מ תחא לכב קמועה תויועט יעצוממ 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 92

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:36:51 UTC������������� 

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



תונמוימה תמר ןינל םיעוריאל הייפיצ ויב הקיזה 

4־ב קהבומ אצמנ הפישחה ןמז .קהבומ תונמוימה םרוג אצמנ אל ,תוטבחה 8 לכב 
תטבחו ,(BDL)וקה ךרואל "רניוו" די בג תטבח ,תוטבח יתשב .תוטבחה 8 ךותמ 

.ךשמנ הפישחה ןמזש לככ ,םוקימה תויועט ותחפ ,(BDVCC)תינוסכלא די בג "ףעי" 
,תונושה תופישחה 6 ךרואל תטלוב תוביצי יא תרכינ (FDL)וקה ךרואל די ףכ תטבחב 

יתועמשמ ןפואב קמועה תויועט ורבג ,(FVW)תשרה דיל די ףכ "ףעי" תטבחב וליאו 

.הפישחה ןמז ךראתהש לככ 

:דבלב תוטבח יתשב ואצמנ הפישח ןמז ןיבו תונמוימ ןיב םיקהבומ ןילמוג יסחי 

תויועט .(FVW) תשרה דיל די ףכ "ףעי" תטבחבו (see) תינוסכלא ךותיח תטבחב 

לצא רתוי יתועמשמ ןפואב ולדג ,(SCC)ינוסכלא ךותיח תטבחב הייפצה תעב קמועה 

ןה םיינוניבהו םיריעצה ברקבש דועב ,רתוי ךשוממ היה הפישחה ןמזש לככ ,םיחמומ 

המגמ האצמנ (FVW)תשרה דיל די ףכ "ףעי" תטבחב .הפישחה ינמז לכב תועובק ורתונ 

ךשוממ היה הפישחה ןמזש לככ ,עצוממב רתוי תורומח ויה קמועה תואיגש :המוד 

רקיעב ,םיחמומה ברקב דחוימב טלוב ךא ,םיאסינטה לכ יבגל ספות הז אצממ .רתוי 
.טבחמה םע רודכה שגפמ רחאל 

חולב גצומ תוטלחההמ תחא לכב ימצעה םנוחטיב לע םיאסינטה לש םיחווידה חותינ 

.5 רויאבו 5 

:5 חול 

תוטבחה 8-מ תחא לכב ,ימצעה ןוחטיבה גוריד לש תורזוח תויפצתל תונוש ינחבמ תואצות 

הטבח  (A)וויסינ  (B)הפישח ןמז   A x B

 F p(df=2,42)  F p(df=5,38)  F p(df=10,76)

תינוסכלא ךותיח תטבח .1 
 (SCC)

 1.41  .25  27.76  .000  4.77  .000

וקה ךרואל די ףכ תטבח .2 
 (FDL)

 2.58  .09  56.21  .000  4.14  .000

וקה ךרואל די בג תטבח .3 
 (BDL)

 1.71  .19  40.29  .000  4.98  .000

"רניוו" די בג תטבח .4 

וקה ךרואל 
 (BWDL)

 1.19  .13  41.26  .000  5.93  .000

די ףכ "ףעי" תטבח .5 
תשרה דיל 

 (FVW)

 1.12  .33  25.94  .000  2.63  .008

החיתפ תטבח .6 

 (S)
 2.28  .11  33.95  .000  6.07  .000

די בג "ףעי" תטבח .7 
תינוסכלא 
 (BDVCC)

 1.42  .25  39.01  .000  3.59  .001

תינוסכלא די ףכ תטבח .8 
 (FCC)

 2.45  .10  22.72  .000  2.66  .008
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הדש אגרש ,רקליק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 

:5 רויא 

.סינטה ינקחש תונמוימ יפ לע ,תוטבחה 8-מ תחא לכב ,שארמ הייפיצה תוטלחהב ימצעה ןוחטיבה יגוריד יעצוממ 
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תונמוימה תמר ןיבל םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה 

8 לכב דואמ םיקהבומ ואצמנ ,תונמוימ x הפישח ןמז ,ןילמוגה יסחיו הפישח ןמז 

ןמז .תוטבחהמ תחאב אל ףא קהבומ אצמנ אל ודבל תונמוימה םרוג .תוטבחה 

םנוחטיב םצעתה ,ליבקמב .הפישחה ךשמ הלעש רחאל קר קהבומ אצמנ הפישחה 

,תונמוימ ןיבל הפישח ןמז ןיב ןילמוגה יסחי .םתטלחהב םיאסינטה לש ימצעה 

שגפמ ינפל ש"א 320-ו ש"א 480) םירצק הפישח ינמזב : 5 רויאב בטיה םימגדומ 

רתוי בר םתטלחהב םיריעצה םינקחשה לש ימצעה ןוחטיבה היה ,(טבחמה םע רודכה 

160-ל הפישחה ןמז הלע רשאכ .םיחמומו םיינוניב םינקחש ברקב רשאמ ,עצוממב 

םיחמומה לש ימצעה םנוחטיב רבג ,טבחמה םע רודכה לש שגפמה עגרל וא ש"א 

.םיינוניבהו םיריעצה םהיתימע ברקב רשאמ ,רתוי יתועמשמ ןפואב םתטלחהב 

היה ,טבחמה םע רודכה שגפמ רחאל ש"א 320 לשו ש"א 160 לש הפישח ינמזב 

םירצק ץחל יאנתב ,רמולכ .םהיתימע לשמ הברהב בר םיחמומה לש ימצעה םנוחטיב 

רבג ,רתוי רחואמ .תונססה וליג םיחמומה דועב ,בר ןוחטיב םיריעצה ועיבה ,רתויב 

הנותמ היילעה התייה םיינוניבהו םיריעצה ברקבש דועב דואמ ימצעה םנוחטיב 
.רתויב 

ובשוח ,םיאסינטה ברקב ימצעה ןוחטיבה ןיבל הייפיצה ןיב רשקה תא דומאל ידכ 

,(RE) תילאידרה תועטה ןיבל הטלחהב ימצעה ןוחטיבה יגוריד ןיב ןוסריפ ימאתמ 

8-מ תחא לכב הפישחה ינמזמ דחא לכב ,(DE)קמועה תועטו (LE)תילארטלה תועטה 

םיינויצחה םימאתמה קרו ךא םיגצומ ,םימאתמה תגצה תא טשפל ידכ .תוטבחה 

.6 חולב םיגצומ םימאתמה .תוטבחה 8-ל רבעמ הפישחה ינמזמ דחא לכב 

:6 חול 

;(LE) תוילארטל תויועט ,(RE) תוילאידר תויועט ןיב םיינויצח *)וטריפ ימאתמ 
ינמז 6־ב ,תוטבחה 8־ל רבעמ ,תוטלחהב ימצעה ןוחטיבה ןיבל ,(DE)קמוע תויועטו 

םינוש הפישח 

הפישח ןמז  תילאידר תועט  תילארטל תועט  קמוע תועט 
"(ש"אב)  ןוחטיבו  ןוחטיבו  ןוחטיבו 

 -480  18  16  05

 -320  09  06  -01

 -160  -05  -02  -07

 0  -17  -21  00

 +160  -11  -13  -02

 + 320  -12  -19  06

.הטמשוה תינורשעה הדוקנה 

.היינשה תויפלא 
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הדש אגרש ,רקליק-ייל העונ ,םואבננט ןושרג 

ןוחטיבה יכ ,ךכ לע עיבצמ הז אצממ .םיקהבומ אלו םיכומנ ואצמנ םימאתמה לכ 

.יאסינטה ידי לע תיפצנה האיגשה תרמוחב רושק ונניא ימצעה 

הפישחה ינמזמ דחא לכב םיאסינטה לש םייניעה דוקימל סחייתמ ןורחאה חותינה 

ןכו תוטבחה לכ יאצממ ,הטשפהה ךרוצל ,ודחוא הז חותינב םג .םתונמוימ יפ לע 
הז שגפמ רחאל הפישחה ינמז .טבחמה םע רודכה שגפמ םרט הפישחה ינמז ודחוא 

.(םיזוחאב) 7 חולב םיגצומ םיאצממה .םה ףא ודחוא 

:7 חול 

לש שגפמה ינפל םהיטבמ תא םיאסינטה ודקימ םהבש ,(0/0־ב)תומוקמה תוחיכש 

תונמוימ יפ לע ,תוטבחה 8־ל רבעמ ,וירחאלו שגפמה ןמזב ,טבחמה םע רודכה 

םינקחשה 

דוקימ  םיסונמ  םיינוניב  םיליחתמ 

םייניעה 
<"/־) 

ינפל 
שגפמה 

תעב 

שגפמה 

ירחא 

שגפמה 

ינפל 
שגפמה 

תעב 
שגפמה 

ירחא 

שגפמה 

ינפל 
שגפמה 

תעב 
שגפמה 

ירחא 

שגפמה 

*דחא םוקימ 

היציאוטניא   6.67  0  0.42  0  0  0  0  0  0

שאר .1   1.11  0  0  0.83  0.83  0.42  0.83  0  0.42

םייפתכ .2   7.78  3.33.  0  2.22  1.67  1.67  1.11  2.5  0.83

עורז .3   2.5  0  0  17.5  16.67  12.08  20.83  22.5  17.5

םיינתומ .4   0.83  0  0  5.83  3.33  1.25  2.22  0  0.42

םיילגר .5   9.72  5.83  0  10.28  2.5  3.33  11.67  5.83  5.42

טבחמ .6   5.56  4.17  0  35.56  17.5  7.5  31.39  32.5  23.33

רודכ .8   2.78  34.17  90.83  5  32.5  46.67  7.5  23.33  31.67

בירי םוקימ .9   1.11  0  0  0  0  0  0.56  0  0

ףוג .10   0.83  0  0  5  2.5  4.58  2.22  0.83  1.67

.םיקדבנה לש טבמה דקרמ םהיפלכש ,םירוזאה וטרופ וז הדומעב 
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תונמוימה תמר ןינל סיעוריאל הייפיצ ויב הקיזה 

(ךשמה) 7 חול 

דוקימ  םיסונמ  םיינוניב  םיליחתמ 

םייניעה  ינפל  תעב  ירחא  ינפל  תעב  ירחא  ינפל  תעב  ירחא 

 (4M שגפמה  שגפמה  שגפמה  שגפמה  שגפמה  שגפמה  שגפמה  שגפמה  שגפמה 

*םימוקימ 2 

 12  0.83  0  0  0  0  0  0  0  0

 13  0.56  0  0  0  0  0  0  0  0.42

 14  0.56  0  0  0  0  0  0  0  0

 15  1.39  0  0  0  0  0  0  0  0

 16  0.83  0  0  0.56  0  0  0  0  0

 18  0  0  0  0  0  0  0  0  0.83

 23  1.67  0.83  0  0.28  0  0.42  0.83  0  0

 24  2.78  0.83  0  0  0  0  0  0  0

 25  6.67  0.83  0  0.56  0  0  0  0  0

 26  3.33  0.83  0  1.67  0.83  0  0  0  0

 28  0  0  0  0  0  0.83  0  0  0

 29  0.83  0  0  0  0  0  0  0  0

 30  0.56  0  0  0  0  0  0  0  0

 34  0.56  0  0  0.83  0  0  0.56  0  0.83

 35  2.22  0  0  0.28  0  0  2.5  4.17  2.92

 36  7.5  6.67  1.67  1.67  3.33  4.17  1.94  0.83  3.75

 38  0,  1.67  0.83  0.56  0.83  1.25  0.28  0  0.42

 39  0.56  0.83  0  0  0  0  0  0  0

 45  3.33  0  0  0  0  0  0.28  0  0

 46  0  1.67  0  1.11  2.5  0  0  0  0

 48  0  1.67  0  0.28  0  1.25  0  0  0

 49  0.28  1.67  0  0  0  0  0  0  0

 50  2.22  0  0  0  0  0  0  0  0

 56  4.72  1.67  0  3.06  0.83  2.08  2.22  0  1.25

 57  0.28  0  0  0  0  0  0  0  0

 58  0.83  0.83  0  0  0  0  0.28  0  0

 59  1.94  0  0  0  0  0  0  0  0

 67  0.83  0  0  0  0  0  0.28  0  0

 68  2.78  25.83  2.08  1.67  7.5  7.08  1.94  0.83  1.67

 69  0.28  0.83  0  0  0  0  0  0  0

 76  0.28  0  0  0  0  0  0  0  0

 89  0  0  0  0.28  0  0  2.22  0  0

םימוקימ 3 
 12.22  7.97  4.17  5  6.67  5.42  7.22  8.33  6.67

: 13 ;סיפתכו שאר : 12 ,המגודל .םירוזאה תמישרב טרופמכ םימוקימ ינשב דקומ םייניעה טבמ 
.האלה ןכו ,עורזו שאר 
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הדש אגרש ,רקליק־ייל העונ ,סואבנכט ןושרג 

םינוש םייוריגב םהיניע תא דקמל םיחמומה וברה ,טבחמה םע רודכה שגפמ ינפל 

תמועל .תינמז-וב םידקומ השולשבו םיינשב םטבמ תא ודקימ םיברו ביריה ףוגב 

וא עורזב ,טבחמב רקיעב םטבמ תא ודקימ םיליחתמהו םיינוניבה םיאסינטה ,תאז 

םטבמ תא םיחמומה ודקימ ,שגפמה תעב .םידקומ לש םצמוצמ רפסמב ךא ,םיילגרב 

םטבמ תא םיינוניבהו םיליחתמה ודקימ ,םתמועל .וידחי טבחמבו רודכב וא רודכב 

,רודכב םטבמ תא םיחמומה ודקימ ,טבחמה םע רודכה עגמ רחאל .עורזב וא רודכב 

,רמולכ .עורזב וא טבחמב ,רודכב םטבמ תא ודקימ םיינוניבהו םיליחתמה וליאו 

ןמזב הביבסה ייוריגל םייניעה דוקימ ןונגס יכ ,אופא הארנ .םינוש םידקומ השולשב 

רשאמ םיחמומה םינקחשה ברקב הנוש ,ןקחשה לצא הבוגתה ןונכתו ביריה תולועפ 

.םיינוניבהו םיליחתמה םהיתימע ברקב 

ןויד 

תא ומשיי רשא ,םירחא רקחמ יאצממב תיקלח םיכמות הז רקחמ לש ויאצממ 
םיאטרופס לצא שארמ הייפיצה תקידבל ענ טרסב םיכלהמה תרתסה תמגידרפ 

 Abernethy 81 Rüssel, 1987; Buckoiz,) םיליחתמ םיאטרופס לצאו םיחמומ
Prapavesis &L Fairs, 1988; Abernethy, 1986, 1988, 1990). שי ,תאז םע דחי 

םיאצממ םע המאתה התייה אל ,יחכונה רקחמה יאצממב יכ ,הז בלשב רבכ שיגדהל 

:םייקה עדימל תפסות הלבקתה ךא ,םירקמ רפסמב םירחא 

תונמוימב םיינוניב םינקחש ינפ לע םיפידע ואצמנ אל םיחמומ סינט ינקחש 
.שחרתהל םידיתעה םיעוריא לש שארמ הייפיצה 

,םיאטרופסה לש םתונמוימל םסחייל היה ןתינ הרואכלש םילדבהה תיברמ 
תויועטכ אל ךא ,תוילארטל תויועטבו תוילאידר תויועטכ ונירקחמב וררבתה 

.קמוע 

וליג ,(טבחמ-רודכ עגמה ינפל ש"א 320־ו ש"א 480) תואדו רסוח לש םיבצמב 

יפוסה ומוקימ יבגל םהיתוטלחהב רתוי בר ןוחטיב םיינוניבו םיליחתמ םינקחש 

,טבחמ ןיבל רודכה ןיב שגפמה דעוממ ,םלואו .םיחמומה רשאמ סינטה רודכ לש 

.םהיתימע ראשמ הברהב בר ןוחטיב םיחמומה וליג 

לש ימצעה ןוחטיבה ןיבל שארמ הייפיצה תואיגש תרמוח ןיב רשק אצמנ אל 
.םיטופישה 

,ףוגה יקלח לכב ,תואדו רסוח לש בצמב ,םטבמ תא םיעבוק םיחמומ םינקחש 
תא םיעבוק םיינוניבהו םיליחתמה םינקחשה ,תאז תמועל .רודכבו טבחמב םגו 

םטבמ תא םיחמומה ודקימ שגפמה תעב .טבחמב וא רודכב ,ללכ ךרדב םטבמ 
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תונמוימה תמר ויבל םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה 

רחאל .טבחמב וא עורזב םטבמ תא ודקימ םירחאה דועב טבחמבו רודכב 
תא ודקימ םהיתימע דועב ,רי־זכב רקיעב םטבמ תא םיחמומה ודקימ ,שגפמה 

.תינמז-וב ףא םיתיעלו ;וידחי רודכבו טבחמב ,רודכב םטבמ 

םינקחש ןיבל םיחמומ םינקחש ןיב םילדבהה יכ ,ןעוט (Abernethy,ו 987a)יתנרבא 
ץוחנה טלקה תומכ .א :םימרוג רפסממ םיעבונ םיעוריאל הייפיצה תנוכתב םיליחתמ 

ךלהמב םיישפוחה בשקה יצורע רפסמ .ב !הביבסה בצמ תא קיודמב סופתל ידכ 

טבמ דוקימ .ג ;(La Berg, 1981; Schneider 8! Fisk, 1983) םייוריגה ןוימ תלועפ 
!הביבסה יאנת לש יתסיפת חותינ .ד !יאטרופסה תושרל דמועה ןמזה ךשמב םיזמרב 

יכ ,יאסינטה תעדל ,תורבתסהה תא ביתכמה םדוקה ןויסינה לע תוכמתסה .ה 
תוריהמ .ז !םישוחה ידי לע עדימה תטילק תוריהמ .ו !ורקי ןכא םימיוסמ םיעוריא 

תוינכת .n;(Fieury, Bard 8< Carriere, 1982)ןורכיזב ונוגראו ותפילש ,עדימה דוביע 

.ט !םימגד יוהיזל םימצע תאיצמל םיצוחנה קחשמ יכלהמ לע ןורכיזב תורוגאה 
לש תויטמוטוא .אי !תידיימה הביבסב תולת .י ;Chase 8( Chi), 1980)עדימ רגאמ 

שופיח תויגטרטסא .גי !הייארה לש עוביק .בי;(Carriere, 1978) תויפילח תובוגת 
.טבמהו הייארה תועצמאב 

תודוא תוילאיר תויפיצ לש רגאמ ושוריפ ,(Abernethy, 1987a)יתנרבא יפ לע ןויסינה 

םיפוצר םיעוריא דומאל ןוחטיבב רושק ,םיעוריא תודוא עדימ .םיידיתע םיעוריא 

CRT = choice) הריחבל הבוגתה ןמז תא תיחפמ הז ןויסינ יכ ,אצמנ .ורק םרטש 
 reaction time) ףיס ומכ תופיצר תויונמוימב(1981 ,Schubert), תויועט תא תיחפמו
,ןכל .(Haywood, Greenwaid 81 Lewis, 1981) םיריהמ רודכ יקחשמב הייפיצה 
רתוי יתוכיא טופיש רשפאמ ךכו ,ןקחשל שיש ,תויצפואה רפסמ תא ריבגמ ןויסינה 

 (1976 ,Marteniuk), תורבתסה תשרדנש םוקמב ,רתוי הליעי תוטלחה תלבק
.(Whiting, 1979)טופישב תיטסיטטס 

הייפיצל תורושקה תועונת לע רקחמב ואצמ(Proteau 81 Alain, 1983)ןיילאו ואטורפ 

תמיוסמ הטבחש ,70<י/0-ב חוטב ןקחשה רשאכ תועצבתמ תועונתה יכ ,רודכ יקחשמב 

(Abernethy, 1987b) יתנרבא .(Proteau 81 Alain, 1983) ביריה ידי לע לעופל אצת 

,םיעוריאה ףצר תליחתב דיימ ץוחנה עדימה לכב םיפוצ םינמוימ םינקחשש ,דוע ןעוט 

םיזמרה .רתוי ךשוממ ןמז קרפב עיגי ינויחה עדימהש םיפצמ םיליחתמה דועב 
טרופס יפנעב םיידיתע םיעוריא לש הייפיצב דואמ םיבושח רתויב םיעירכמה 

הלועפל תוירשפאה תוביטנרטלאה תומכש ,טרופס יפנעב הלד םתובישחו םיינוטונומ 

.(רודכ יפנע)רתויב הבר איה 
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הדש אגרש ,רקליק-יול העונ .םואבננט ןושרג 

םינמוימ םיאטרופס .הבוגתה תריחב ךילהת ךרוצל ינויח םייוריג לש םדקומ יוהיז 

(Abemethy, 1987b)יתנרבא .ןמז תולבגמ לש בצמב הז םוחתב ןורתי ילעבכ ואצמנ 

חרכהב רפתשה אל םיידיתעה םיעוריאה יובינ יכ ,םכסמו יטנוולרה רקחמה תא רקס 

םע רודכה לש שגפמה םרט ,ש'יא 84-ל ש"א 168-מ הביבסל הפישחה ןמזב היילעה םע 

םילדבה םימייק יכ ,אצמנ הז רקחמב .(Buckoiz, Prapavesis 8< Fairs,ו 988)טבחמה 
תוילאידר תויועטל רשקב ,םיליחתמ םינקחש ןיבל םיינוניבו םיחמומ םינקחש ןיב 

טבחמה םע רודכה עגמ רחאל .(תוטבח 4) תוילארטל תויועטל רשקבו ,(תוטבח 4) 

,תוילארטלה תויועטלו תוילאידרה תויועטל רשקב רקיעב ,רתוי הרורב המגמה התייה 

,םיעוריאל הפישחה ןמז ךשמנש לככ ,תאז םע דחי .קמועה תויועטל רשקב אל ךא 

600/0 — 500/0-ב םיינוניבהו םיחמומה םינקחשה ברקב רקיעב ,תויועטה ומצמטצה 

Abemethy,)יתנרבא .הטבחה עוציב לש םינושארה םיבלשב ומכ ,סינטה תוטבחמ 

 1987a, b) סרייפו סיזבפרפ ,ץלוהקוב ןכו (1988 ,Buckoiz, Prapavesis 8< Fairs)
דוביע ירה ,המוד םיליחתמה לצאו םיחמומה לצא טבמה דוקימש רחאמ יכ ,וקיסה 

אלו םיליחתמה ןיבל םיחמומה ןיב לידבמה הז אוה ,םישוחה ידי לע ספתנה ,עדימה 

םייוריג תוהזל ליחתמה יאטרופסה לש תלוכיה יא .םייוריגב םייניעה דוקימ 
יאצממ .החמומה ורבח ןיבל וניבש לדבהל םורתל הלוכי ,יבקיע ןפואב םייפרגלט 

יכ ,העידל ןיכומית םיקפסמ םניא דבב דבו ,וזה הנקסמה תא םיכירפמ םניא ונרקחמ 

רסוח לש םיבצמב ,אוה ךופהנ .םיאטרופסה תיברמ לצא המוד הביבסה ייוריג תקירס 

ללכ ךרדב ,דואמ םיבר םייטנוולר םייוריג םיחמומה םינקחשה םישפחמ ,תואדו 

םיינוניבהו םיליחתמה םינקחשה ,םתמועל .שחרתהל דמועה עוציבל םירושקה הלאכ 

םיכישממ ,טבחמה םע רודכה שגפמ רחאל .דבלב טבחמבו רודכב םטבמ תא םידקממ 

,קפס ןיא (!)דבלב רודכב םיזכורמ םיחמומה דועב םינוש םייוריגב טיבהל םיליחתמה 

םיידיתע םיעוריא אבנל תלוכיב בושח םרוג םה ,םייניעה דוקימב הלא םילדבה יכ 

.סינט קחשמ ומכ ,םיריהמ םיקחשמב 

השורדה הקינכטב קר אל וזמ וז תונוש סינטה תוטבח יכ ,רוריבב םיארמ םיאצממה 

.(יביטינגוקה טביהה) יפוסה ןכלהמ תא שארמ תופצל תלוכיב םג אלא ,ןעוציבל 

דיה בג תוטבחו דיה ףכ תטבח דועב ,םירורב םיווקל תלבגומ (S) החיתפה תטבח 

אבנל תלוכיה ,ןכל .שרגמה ינפ לע םינוש תומוקמב םייתסהל תויושע ,ירוחאה וקהמ 

Abemethy,)יתנרבא תעדל .הטבחה גוסב הנתומ תונוש תוטבח לש םויס יכלהמ 

החמומה ןקחשה ידי לע רתוי ליעי ןפואב דבועמ ביריה ןקחשה תוליעפמ עדימ ,(1989 

.תילארטלה תועטל םיסחייתמ רשאכ דחוימב ,ליחתמה ןקחשה ידי לע רשאמ 
לש בר רפסמב ופצנ ןקחשה לש ותונמוימ תמרל םיסחוימה םילדבהה ,הז רקחמב 
קמועה תויועטב יכ ,אצממה .רודכב טבחמה עגמ ינפל ש"א 480 רבכ תוטבח 

לע הטבחה תמצע תא אבנל השקש ךכמ ,הארנכ ,עבונ ,םיקהבומ ויה אל םילדבהה 

תויהל תכפוה הז הרקמב שארמ הייפיצה ,ןכל .ןרקאב תוננובתהה ידי 
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תונמוימה תמר ויבל □יעוריאל הייפיצ ויב הקיזה 

Abernethy 8( Rüssel,)םירחא םירקחמב סג םיתמואמ הלא םיאצממ .תיביטלוקפס 
 1987).

ןיב שארמ הייפיצה תלוכיב םילדבה ואצמנ אל יכ אוה ונרקחמב ידוחיי אצממ 

תונש 8 לש עצוממה ןורתיה תורמל ,םיינוניב םיאסינט ןיבל םינמוימ םיאסינט 
תורושקה תוטלחהב ימצעה ןוחטיבב קר ואצמנ םיינשה ןיב םילדבהה .ןויסינה 
ברקב יכ ,אצמ (Abernethy, 1988)יתנרבא .רודכה לש יפוסה ומוקימ לש הייפיצל 

תומדקתה ,(םיליחתמה ומכ אלש) ,םיחמומה תצובק התארה ,ןוטגנימדב ינקחש 

תלוכי התייה זא קר .תורגבה תפוקתב קרו ךא ,ליגב רושקה יתביבס עדימ תריזגב 

יכ ונרקחמב אצמנ עיתפמ חרואב .םיליחתמה לש וז לע הפידע םיחמומה לש הייפיצה 

תוילארטלה תואיגשב הזל הז ומד םיינוניבה םינקחשה ןהו םיחמומה םינקחשה ןה 

ונא .םינתשמ ןמז יכשמב ופשחנ םהל תוטבחה 8 לכב טעמכ ,תוילאידרה תואיגשבו 

תונושארה םינשב תוריהמב תחתפתמ רודכ יכלהמ תופצל תלוכיה יכ ,אופא םיחינמ 

תורושקה תובוגתה תורכתשמ ,ןויסינה רבטצמש לככ .סינטה טרופסב קוסיעה לש 

,ןכל .(יביטינגוק הנתשמכ)המצע הייפיצה חרכהב אל ךא ,שארמ הייפיצה תונמוימב 

(בר ימצע ןוחטיבב) הטלחהה תלבקתמ ובש ,בלשב אטבתמ םיחמומה לש ןורתיה 

.הייפיצה בלש רחאל וטקני הבש ,היגטרטסאה יבגל 

רתוי םיחוטב ,םיינוניבו םיליחתמ סינט ינקחשש ךכל תויודע םג ואצמנ תואצותב 

ובש ,בלשהמ ךא .תואדוה רסוח לש בלשב ,שארמ הייפיצ לש תוטלחהב םיחמוממ 

םתטלחהב םיחמומה לש ימצעה םנוחטיב הברהב הלוע ,רודכה םע טבחמה שגפנ 

תאצמנ טבחמה ןיבל רודכה ןיב שגפמה תעב ,השעמל .םהיתימע לש םנוחטיב לע 
,תירוטומה הבוגתל דואמ ךומס יכ ,קיסהל אופא ריבס .ןונכת יבלשב הבוגתה 
יכ ,אופא ,ונל הארנ .בר ימצע ןוחטיב הב שיש ,(תיביטינגוק) הטלחה תלבקתמ 

ןוחטיבו םימוד םיעוריאמ רבטצהש רתוי בר ןויסינ ,קחשמה הדשב םייניעה דוקימ 

ןורתיה תא םינקמה ,םיביכרמה םה םה ,הבוגתל ךומסב הטלחהב דואמ בר 
.םיליחתמה םהירבח ינפ לע (םיסונמהו)םיחמומה םינקחשל 
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הדש אגרש ,רקלוק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 

תורוקמה תמישר 

 Abernethy, B. (1986). Perceptual strategies in a racquet sport. In: J. Watkins,
 T. Reilly k L. Burwitz (Eds.), Sport science proceedings of the
 Vllth Commonwealth and International Conference on

 Sport, Physical Education, Recreation, and Dance. London: E.
 tx F. N. Spon.

 Abernethy, B. (1987a). Selective attention in fast ball sports: Expert-novice
 differences. The Australian Journal of Science and Medicine
 in Sport, 19, 7-15.

 Abernethy, B. (1987b). Anticipation in sport: A review. Physical Education
 Review, 10, 5-16.

 Abernethy, B. (1988). The effects of age and expertise upon perceptual skill
 development in racquet sport. Research Quarterly for Exercise
 and Sport, 59, 210-221.

 Abernethy, B. (1990). Anticipation in squash: Differences in advance cue
 utilization between expert and novice players. Journal of Sports
 Sciences, 8, 17-34.

 Abernethy, B. &C Rüssel, D. G. (1987). The relationship between expertise and
 visual search strategy in a racquet sport. Human Movement
 Science, 6, 283-319.

 Buckolz, E. Prapavesis, H. Fairs. J. (1988). Advanced cues and their use in
 predicting tennis passing shots. Canadian Journal of Sport
 Sciences, 13, 20-30.

 Carriere, L. (1978). Les effects de la competition sur les responses et contexte
 de la prise de decision dans problems de situations.
(םוקימ יבצמל תורושקה תויעבב תוטלחהה ןכות לעו תובוגתה לע תורחתה תעפשה) 

 In: F. Landry W.A.R. Orban (Eds.), Motor learning, sport
 psychology, pedagogy and didactics of physical activity (77
 84). Miami: Symposia Specialists.

 Chase, W. G. Sz Chi, M. T. H. (1980). Cognitive skills: Implications for spatial
 skill in large scale environments. In: J. Harvey (Ed.), Cognition,
 social behavior and the environment (111-136). Potomac:
 Lawrence Erlbaum.

 Enberg, M. L. (1968). Assessing perception of object directionality in tennis.
 Dissertation Abstracts International, University of Oregon.
 Microfilms No. 02807.
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תונמוימה תמר ןיבל םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה 

 Fleury, M., Bard, C. k Carriere, L. (1982). Effects of reduction of processing
 time and level of expertise in a multiple-choice decision task.
 Perceptual and Motor Skills, 55, 1279-1288.

 Glencross, D. J. (1978). Cognitive structure and the acquistions of skill. In: D. J.
 Glencross (Ed.), Psychology and Sport (97-119). Sydney: McGraw
 Hill.

 Haywood, K. M., Greenwald, G. k Lewis, C. (1981). Contextual factors and age
 group differences in coincidence-anticipation performance.
 Research Quarterly for Exercise and Sport, 52, 458-464.

 Isaacs, L. D. k Finch, A. E. (1983). Anticipatory timing of beginning and
 intermediate tennis players. Perceptual and Motor Skills, 57,
 451-454.

 Jones, C. M. k Miles, T. R. (1978). Use of advanced cues in predicting the
 flight of a lawn tennis ball. Journal of Human Movement
 Studies, 4, 231-235.

 Keele, S. W. (1982). Component analysis and conceptions of skill. In: J. A. S.
 Kelso (Ed.), Human motor behavior: An introduction (143-159).
 NJ: Lawrence Erlbaum.

 La Berge, D. (1981). Automatic information processing: A review In: J. Long
 and A. Baddeley (Eds.), Attention and performance (173-186).
 NJ: Lawrence Erlbaum.

 Marteniuk, R. G. (1976). Information processing in motor skills. NY:
 Rhinehart and Winston.

 Proteau, L. k Alain, C. (1983). Strategie de decision en fonction de
 l'incertitude de levenement: Latence de la decision.
(הטלחהה ךשמ :ערואמה לש תואדו רסוח יאנתב תוטלחה תלבקל היגטרטסא) 
 Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 8, 63-71.

 Schneider, W. k Fisk, A. D. (1983). Attention theory and mechanisms of
 skilled performance. In: R. A. Magill (Ed.), Memory and control
 of action (119-143). Amsterdam: North Holland.

 Schubert, F. (1981). Role of the ability to anticipate in the athlete's action
 control. International Journal of Sport Psychology, 12, 117-130.

 Whiting, H. T. A. (1979). Subjective probability in sport. In: G. C. Roberts k K.
 M. Newell (Eds.), Psychology of Motor Behavior and Sport
 1978 (3-25). Champaign:, ILL:Human Kinetics.
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