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לש הדימל יכילהתב (variability) ןוויגה תובישה 
*ידוהיי הרקמו תונורקע ,תוהמ :תוירוטומ תויונמוימ 

לייא הילד ,רדלא ןתיא ,לגאנ העונ ,וידיל יניי 

ןומיאה :םינשה ךשמב תובר ורקחנ תירוטומ הדימלב םינומיא יגוס ינש 

תוירואית יתש לע םיססובמ ולא םינומיא .ןווגמה ןומיאהו ינוגדחה 
תורוצ םיפקשמ םהו ,תמיוסמ הדימב ,תודגונמה תירוטומ הדימלב 
וטילבה םיבר םירקחמ .תשכרנה תירוטומה תונמוימה לוגרת לש תונוש 

לש בחר ןווגמב ינוגדחה ןומיאה ינפ לע ןווגמה ןומיאה תונוילע תא 
ןווגמה ןומיאה לש ותובישח תנחבנ הז רמאמב .תוירוטומ תויונמוימ 
ךוניחל הרומל הצלמה וב שיו ,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב 

עוציב ןפוא תא ,ןתינש המכ דע ,תונשל טרופסה ןמאמלו ינפוגה 
רוציל ידכו תיתעונתה המיכסה לש הבחרה רוציל ידכ תדמלנה תונמוימה 

.תונוש תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הרבעה לש תויונמדזה 

ןומיאהו ינוגדחה ןומיאה תונורקע לש םושייה תא שיחמהל הרטמב 
ךרענ ,ינפוגה ךוניחל םירועישב ומכ ,תויעבט הדימל תוביבסב ןווגמה 

רפסה תיבב םידמולה םידימלת 118 לש היסולכוא לע הדש רקחמ 
ינוגדחה ןומיאה תטישב הקלחב הנמוא םידמולה תייסולכוא .ידוסיה 

רקחמב םילדבה ולגתנ אלש יפ לע ףא .ןווגמה ןומיאה תטישב הקלחבו 
םירועישה ךלהמב ןווגמה ןומיאה תונורקע תא םשייל ץלמומ ,הדשה 

לש םושיי םיגדהל ידכ הדש רקחמ לע ססבתמ רמאמה .ינפוגה ךוניחל 
םידמול םע תישעמ הדובע תרגסמב תירוטומ הדימלב םינומיא יגוס 

.רפסה יתבב 

תירוטומ הדימלב םינומא יגוס 

הדימלב םירקוח .תחא הרוצבמ רתויב דמליהל תויושע תוירוטומה תויונמוימה בור 

לש 70-הו 60-ה תונשב םינומיא לש םינוש םיגוסב ןיינעתהל ולחה תירוטומ 

רפסה תיב ויבל טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע ינפוג ךוניחל הללכמה ןיב הלועפ ףותישב ךרענ רקחמה 
.ללהנ ירוזא יתכלממה 

.הז רקחמל םתמורת לע ףורלוש זעוב רמלו תונג ךורנ רמל הנותנ םירבחמה תדות 

.תוירוטומ תויונמוימ !תירוטומ הדימל :זנינראת 
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ליא הילד ,רדלא ןתיא ,לבאכ העונ ,רודיל ינור 

תירקיעה םתרטמ .(Whiting, 1969; Holding, 1965; Knapp, 1964 :ןוגכ)תיחכונה האמה 

םימייקה םינומיאה יגוס לש םתמאתה תא ךירעהלו ןוחבל התייה ולא םירקוח לש 

massed) שדוג ןומיא :ומכ ,םינומיא יגוס .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתל 

 practice) (תוקספה אללו ןמז לש ףצרב תדמלנ תונמוימה לוגרת), החוור ןומיא

 (distributed practice) (ןיב תוקספהב הוולמ איהו ,ןמז ךרואל תדמלנ תונמוימה לוגרת

הנשמ יבלשל תדמלנה תונמוימה קוריפ) (part learning)קלחה ןומיא וא ,(עוציבל עוציב 

תוירוטומ תויונמוימ לש השיכר יכילהתב תובר ורקחנ ,(דרפנב יתעונת ביכר לכ ןומיאו 

,רבעב ועייתסה םינווגמ טרופס יפנעב םינמאמו ינפוגה ךוניחל םירומ .םינוש םיגוסמ 

.ולא םירקחמ יאצממב ,םויכ םג םיעייתסמו 

רשאכ ,הדבעמ יאנתב ,רקיעב ,ורקחנ ,םירחא םירקחמל המודב ,הלאה םינומיאה יגוס 

תירוטומ תונמוימ .תונידע תוירוטומ תויונמוימ בור יפ לע עצבל ושקבתה םיקדבנה 

ףותישב וא (םייתש וא)תחא םירירש תצובק תרזעב תעצובמה תונמוימ איה הנידע 

,טחמב טוח תלחשה ,המגודל .(Schmidt, 1991)(םייתש וא) תחא םירביא תצובק לש 

תא ןוחבל ופידעה תירוטומ הדימלב םירקוח .תחיינ הרטמ רבעל הבורב ירי ,הספדה 

הדבעמ יאנתב תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהת לע םינומיאה יגוס לש םתעפשה 

לש תולבגמב תובשחתה ךות הדש יאנתב םיאצממה םושיי לע ץילמהלו ,םירקובמ 

.רקחמה תביבס 

יתלבה םינתשמה לעו רקחמה ךילהת לע רקוחה לש הטילשה הדבעמ יאנתב רקחמב 

הנכסה וב תרבוג ךא ,(Thomas 8. Nelson, 1990) רתויב תרקובמ םנמא איה םייולת 

תא ,ירק .םיאצממה לש (environmental validity) תיתביבסה תופקתה תא דבאל 

רקחמה יכילהת לע רקוחה לש וז הטילש .הדשב רקחמה יאצממ לש םושייה תלוכי 

ישנא לצא תונדשחב הלבקתה ךא ,יגולודותמה טביההמ םירקוחה ידי לע הפדעוה 

.יתורחת יפוא תולעב טרופס תוצובקב וא רפס יתבב ינפוג ךוניח םידמלמה ,הדשה 

איה הדימל יכילהתל םתמאתהו םינושה םינומיאה יגוס לש הריחבה ךילהת תובישח 

םהיכרוצב בשחתהל יוארה ןמ ,ןכ לעו ,(Schmidt, 1988,1991: Singer, 1980) רתויב הבר 

תא רוקחל שי ,ךכ סושמ .הדשב םידבועה טרופס ינמאמ לשו ינפוגה ךוניחל םירומ לש 

.רפסה תיב לש הדימל תוביבסב ,רמולכ ,הדשב םינושה םינומיאה יגוס לש םתוליעי 

תמושת תא ודקימו 70-הו 60-ה תונשב ובצועש ,םינומיא לש םיגוס ינש ,הז רשקהב 
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ידוחי הרקמו תונורקע ,תוהמ :תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה תובישח 

constant)ינוגדחה ןומיאה םה ,תובר םינש ךשמב תירוטומ הדימלב םירקוח לש םביל 

 practice) ןווגמה ןומיאהו(variable practice). דואמ םיצופנ םינומיא לש ולא םיגוס

,תמיוסמ הדימב תודגונמ ןהש ,תושיג יתש םיגציימו העונתהו טרופסה םלועב 
.תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתל םיסחייתמה 

םיעבונ ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה לש תוליעיה לע םיאצממה תיברמ םויה דע 

תא ןוחבל רתויב ןיינעמ .(Shea ä Kohl, 1990; Lee, 1988 :הוושה) הדבעמ ירקחממ 

:המגודל ,הדש יאנתב הסג תירוטומ הלטמ לע ולאה םינומיאה יגוס לש םתעפשה 

תרדגומ הסג תירוטומ תונמוימ .רפסה תיבב ינפוגה ךוניחל םירועישה תרגסמב 

Schmidt,)םירביא לש וא םירירש תוצובק לש בר רפסמ לש הלעפה הב שיש תונמוימב 

:ןוגכ ,טרופסה םלועב םינוש תועוצקמב רתויב חיכש תונמוימ לש הז גוס .(1991 

לסרודכב רותינ תעילקב ,הלק הקיטלתאב ,קחרמל הציפקב וא לזרב רודכ תפידהב 

.די-רודכב רעשה רבעל ףתכ תקירזבו 

:תורטמ יתש הז רמאמל .תורטמה 

יכילהתב ןווגמה ןומיאה תונורקע תאו ינוגדחה ןומיאה תונורקע תא ןוחבל 

תונורקעב שומישה לש תובישחה תטלבה ךות תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל 

,ולא ןומיא תוטיש יתשל סיסב הווהמה ,יטרואיתה עקרה .ןווגמה ןומיאה 

.םינוש םירקחממ תואמגוד תועצמאב ראותמ 

יכילהתב ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה תונורקע לש םמושיי תא םיגדהל 

תיבב ומכ ,תיעבט הביבסב םישחרתמ םהש יפכ ,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל 
.רפסה 

תרגסמב ינפוגה ךוניחל הרומ ידי לע ךרענש הדש רקחמ לש המגוד גיצמ רמאמה 

.ינפוגה ךוניחל םירועישה 

םושייו תונורקע :ינוגדחה ןומיאה 

םיאנתב (תדמלנה)תירוטומה תונמוימה לש הנשנו רזוח לוגרתב רדגומ ינוגדחה ןומיאה 

תלגרותמה תונמוימב ןוצר תעיבשמ הטילש גישמ דמולה ובש בלשה דע ,םיהז 
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ליא הילד ,רדלא ןתיא ,לבאכ העונ ,רודיל ינור 

 (1991 ,Schmidt). תחא תירוטומ תונמוימ דימלתה תא דמלמ הרומה ,תורחא םילמב

,שיגדהל שי .בטיה הב טלוש דמולהש דע םיאנת םתואב בושו בוש הלגרתמו דבלב 

םניא עוציבה תמצעו עוציבה תיוז ,עוציבה קחרמ :ומכ ,העונתל םירושקה םימרוגש 

העיספ ןונגסב קחרמל הציפקב תונמוימ עוציב תעב ,המגודל .לוגרתה ךלהמב םינתשמ 

,הצרהה לש קחרמה .ןומיאה ךלהמב םיהז םיאנתב הציפקה תא לגרתמ דמולה ריואב 

תונמוימה תא לגרתל ץלמומ .םיעובק הציפקה לש ןונגסהו הצירה לש תוריהמה 

עוציב תא דמולה לע לקהל ידכ קחשמ לש וא תורחת לש םיאנתל םימוד םיאנתב 

תודקמתהה הדימלה ךילהת תליחתב ,םירבדה עבטמ .המצע תורחתה תעב תונמוימה 

ךא ,ינוגדחה ןומיאל ,הרואכל ,תומיאתמה ,תורוגס תוירוטומ תויונמוימ לש דומילב איה 

תאזו ,ינוגדחה ןומיאה תטישב תוחותפ תוירוטומ תויונמוימ ףא דמלל טלחהב ןתינ 

.(1994 ,רודיל :הוושה)הכלהכ םימשוימ הז ןומיא תונורקעש יאנתב 

:הלא ,אופא ,םה ינוגדחה ןומיאה תונורקע 

.תלגרותמו תדמלנ דבלב תחא תונמוימ ★ 

.(הנתשמ הניא הדימלה תביבס)םיהז םיאנתב תלגרותמ תונמוימה ★ 

קחשמ יאנתב תעצובמה תונמוימל ,רשפאש המכ דע ,המוד תדמלנה תונמוימה ★ 
.תורחת וא 

Henry 8: Rogers,)ןורכיזב תועונתה ןוסחא לש הירואיתה לע ססובמ ינוגדחה ןומיאה 

ןוסחא לש הירואיתה .(Adams, 1971,1987) רוגסה גוחה לש הירואיתה לעו ,(1960 

:תונורקע העברא לע תססבתמ ןורכיזב תועונתה 

תינפוג העונת .תודרפנ תודיחיב ןורכיזב תונסחואמו תויאמצע ןה תוינפוג תועונת ★ 

.תיאמצע הדיחיכ תדדוקמ יהשלכ 

עצבמ אוה ןתרזעבו ,ןורכיזב תונסחואמה הלועפ תוינכת חתפמ ,ןויסינ לעב ,דמול * 

.םיירוטומה וידוקפתב טלוש ףאו ,תוינפוג תולועפ 

הלועפה תוינכת ךכ ,תינפוגה העונתה לש עוציבב רתוי בר ןויסינ דמוללש לככ ★ 

תוכיאב דמולה לש םיירוטומה ויעוציב ויהי ,ךכ לשב .רתוי תונבומו תורורב הנייהת 

.הבוט 

.ןורכיזב םנסחאל ידכ םיהז םיאנתב בושו בוש תירוטומה תונמוימה תא לגרתל שי * 
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ידוורי הרקמו תונורקע ,תוהמ :תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה תובישח 

בוציעבו ונורכיזב העונתה תא ןסחאל ונויסינב תובר דמולל םורתי ינוגדח ןומיא 

.ךרוצה תעב ןהב שמתשהל ןתינש ,הלועפ תוינכת 

(traces)תובקע יתש לש בוציעב ךרוצה תא הטילבמ סמדא לש רוגסה גוחה תיירואית 

:ןורכיזב 

.(perceptual trace) הסיפת לש הבקע * 

.(memory trace) ןורכיזה לש הבקע ★ 

ןורכיזה תבקע וליאו ,תעצבתמה תינפוגה העונתל רוקמה איה השוחתה לש הבקעה 

רתויב הבושח ,הז ןויד ךרוצל .המיאתמה תינפוגה הלועפה תא רוחבל דמולל תעייסמ 

עצבמה הוושמ וילאש ינושארה רוקמה תא הווהמ איהש םושמ ,הסיפתה לש הבקעה 

רוקמה .תינפוג העונת לכל דחא רוקמ ונורכיזב ןסחאמ דמולה ,רמוא הווה .ויתועונת תא 

תונמוימ עצבמ דמולה רשאכ .תינפוגה העונתה לש יתוכיא עוציב ,םצעב ,אוה ןסחואמה 

אוה ךכו ,תעצובמה העונתה לש ןסחואמה רוקמל התוא הוושמ אוה תמיוסמ תינפוג 

ההובג תוכיאב הסיפת לש הבקע רוציל ידכ .הלטמה תא עציב דציכ ךירעהל לוכי 

.(Adams, 1971) םיעובקו םיהז םיאנתב תונמוימה לש הנשנו רזוח לוגרת לע ץלמומ 

תא םגו הסיפת לש הבקעה תא דמולה לצא קזחי ,ינוגדח ןומיא ,ןומיא לש הז גוס 

.ןורכיזב םינסחואמה ןהיתורוקמל תוינפוג תויונמוימ תוושהל ותלוכי 

םושייו תונורקע :ןווגמה ןומיאה 

:רמולכ ,םינתשמ םיאנתב תירוטומה תונמוימה לש לוגרתב רדגומ ןווגמה ןומיאה 

לש יוניש לשמל ,הינייפאממ דחאב יוניש ךות תחא תירוטומ תונמוימ לגרתמ דמולה 

תא לגרתמה דמולה ,המגודל .^Schmidt, 1991) עוציבה תיוז לש וא עוציבה קחרמ 

תא םילוגרת המכ ידמ תונשל יושע ריואב העיספה ןונגסב קחרמל הציפקה תונמוימ 

יביכרממ דחא ךא ,ןויסינ לכב תונמוימ התוא תא עצבמ אוה ,השעמל .הציפקה יקחרמ 

:םיירקיע תונורקע השולש לע ססובמ ןווגמה ןומיאה .לוגרתה ךלהמב הנתשמ העונתה 

.תלגרותמו תדמלנ דבלב תחא תונמוימ * 

םייושע תיוזו קחרמ :ןוגכ ,העונת יביכר) םינתשמ םיאנתב תלגרותמ תונמוימה * 

.(תונתשהל 

.תורחת ךלהמב וא קחשמ ךלהמב םמושייל םאתהב םינתשמ העונתה יביכר * 
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ליא הילד ,ר־זלא ןתיא ,לבאנ העונ ,רודיל ינור 

,ןעוט טדימש .(Schmidt, 1975,1976) המיכסה תיירואית לע ססובמ ןווגמה ןומיאה 

תוינפוג תועונת :תועוגת לש (תומיכס)תוצובק יפ לע תוינפוג תועונת ןסחאמ םדאהש 

,המגודל .יידמל המוד ןפואב תועצובמ ףא וא םיפתושמ העונת יביכר ןהיניב שי ,תובר 

הטיעב לש תועונתל ;םימוד םינייפאמ םיידי יתשב וא תחא דיב הקירז לש תועונתל 

םינייפאמ םידדצל וא רוחאל ,םינפל הציר לש תועונתל ;םימוד םינייפאמ תחא לגרב 

הדיחיב הטיעבה תועונת תא ,תחא הדיחיב הקירזה תועונת תא ןסחאמ םדאה .םימוד 

תועצובמה תועונתה יגוס לכל רשאב םג ךכ .תפסונ הדיחיב הצירה תועונת תאו תרחא 

,תועונתה לש םינושה םיגוסה ןיב םילדבההש ,אופא אצוי .טרופסהו העונתה םלועב 

.העונתה יביכרל םירושק ,תמיוסמ ןורכיז תדיחיב תונסחואמה 

תנגרואמ (המיכס וא)תועונת לש הבחר החפשמ בצעלו רוציל ידכ ,טדימש לש ותעדל 

ןומיאה ןוויג .םינוש םיאנתב תדמלנה תונמוימה תא לגרתל דמולה לע ,הכלהכ היונבו 

.תדמלנה תונמוימה לש העונתה יביכרב (רתוי וא) דחא יונישב אטבתמ 

הדימל יכילהתב ןוממה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה לש םתוליעי 
רקחמה יאצממ :תוירוטומ תויונמוימ לש 

לש עוציבה לע ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה לש םתעפשה ונחבנ םיבר םירקחמב 

:הוושה) םירקחמ לש הכורא הרדסב טלובה אצממה .תונוש תוירוטומ תויונמוימ 

 (Shea 81 Kohl, 1990; Lee, 1988; Catalano 8! Kleiner, 1984; McCracken 8■ Stelmach, 1977

תולטמ לש הכורא הרוש .ינוגדחה ןומיאה ינפ לע ןווגמה ןומיאה תונוילע תא טילבמ 

תועונת וא םיידי יתשב םיעצובמה בקעמ ידיקפת ,חוכ דמ לע הציחל :המגודל)הדבעמ 

ןומיאב ונמואש ,םיקדבנ ידי לע רתוי רהמו קיודמ ועצוב ,('ב הדוקנל 'א הדוקנמ תויווק 

.ינוגדח ןומיא לש םושייב וכרדוהש םיקדבנ תמועל ןווגמ 

האוושהב ינוגדחה ןומיאה יקדבנל ןורתי םייקש אצמנ םירקחמה ןמ קלחב ,םנמא 

עוציב ךלהמב ,המגודל) הדימלה ךילהת לש ןושארה וקלחב ןווגמה ןומיאה יקדבנל 

לע רוזחל םידמולה ושרדנ רשאכ ךא .(תדמלנה הלטמה םע םינושארה תונויסינה תרשע 

תצובק יקדבנ לש םנורתי טלב ,טעמ םינוש םיאנתב וא תמיוסמ הגופה רחאל עוציבה 

םירקובמ הדבעמ יאנתב יכ עובקל אופא ןתינ .רתויב הרורב הרוצב ןווגמה ןומיאה 
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ידיחי הרקמו תונורקע ,תוהמ !תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה תובישח 

תושכרנ ןווגמ ןומיא לש ךילהתב תוירוטומה תויונמוימה ,רקוחה ירי לע םיטלשנו 

.ינוגדח ןומיא לש ךילהתב רשאמ רתוי בוט 

תירוטומ הדימלב הדשה ירקהמ לש תובישחה 

םירקחמה יכ איה תירוטומ הדימלב םיקסועה םירקוח יפלכ תונפומה תונעטה תחא 

סיניינועמה ,ינפוגה ךוניחל םירומ ,ןיוצש יפכ .הדש יאנתב אלו הדבעמ יאנתב םיכרענ 

רקחמה תמגידרפש םושמ ,םיבר םיישקב םעפ אל םילקתנ ,םירקחמ יאצממ םשייל 

םינתינ ולא םיאצממ ןיאש ,תיעבטה תונדשחה ןאכמו ,םהל הרורב הניא הדבעמ יאנתב 

עייסל םייושע רקחמה יאשונש יפ לע ףא .ינפוגה ךוניחל םירועישה ךלהמב םושייל 

לשו ןומיאה לש ,הארוהה יכילהת לש רופישב הדשב םידבועה םינמאמלו םירומל 

Lidor, 1992; Lidor, Chen 8>) הדשב רשאמ הדבעמב רתוי ורקחנ םה ,הדימלה 

 1992 ,Tenenbaum). הניטסירק ומכ תירוטומ הדימלב םיטלוב םירקוח(1989 ,Christina)

ירקחמל בל תמושתו םיבאשמ רתוי תונפהל האירקב ואצי (Steimach, 1989) ךמלטסו 

םלואב וא הייחשה תכירבב ,םיקחשמה שרגמב ,טרופסה םלואב םיכרענה ,הדש 

תא דמלי הרומה םהבש ,םיאנתל תירקחמה המגידרפה תא ברקל ידכ ,תולמעתהה 
.תונמוימה 

ךרענה רקחמל קר תובישח ןיאש םינעוט ינפוגה ךוניחב רפסמ םיחמומ ,תאזמ הרתי 

Tempiin, 1992;) הדשה ישנא ידי לע ךרענה רקחמל םג אלא ,הדשה ישנא דובע 

 1992 ,Twine Ä Martinek, 1992; Wessinger, 1992; Williamson). לש ןה תורהצהה גוזימ

,קודבל שיש ,העיבקל ליבומ ינפוגה ךוניחה ישנא לש ןהו תירוטומה הדימלה ישנא 

ידכ ,הדבעמ יאנתב קר אלו ,הדש יאנתב תירוטומ הדימלב םיאשונ ןיבהלו רוקחל 

.תיעבטה םתביבסב םימיוסמ םיכילהת לש םתוליעי תא ךירעהל 

תוביבסב םינומיאה יגוס אשונב רקחמה יאצממ תא ןוחבל יוארה ןמ ,הז רשקהב 

תינכתמ קלחכ םימייקתמה ,ינפוגה ךוניחל םירועישב ומכ ,תויתואיצמו תויעבט הדימל 

תא ןוחבל רתויב ןיינעמ ,תאזמ הרתי .ןוכיתה ןהו ידוסיה ןה ,רפסה תיבב םידומילה 

ןיב תרשקמ תומדכ שמשמה ,ינפוגה ךוניחל הרומ ידיב םירקחמה יאצממ לש םושייה 

תצובק ידיב ןמושיי ךילהת ןיבל ,תירוטומ הדימלב םירקחממ תועבונה ,תוצלמה 

.םידמולה 
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ליא הילד ,רדלא ןתיא ,לנאנ העונ ,רודיל ינור 

הדש רקחמ לש ידוחיי הרקמ 

הדימלב םינומיאה יגוס םוחתב הדש ירקחמ תכירעב תויתייעבה תא שיחמהל ידכ 

רפסה תיבב םידמול תוצובק יתש לע ךרענש ,הדש רקחמל המגוד ןאכ תאבומ תירוטומ 

ויכילה לכ לע גצומ רקחמה .ינפוג ךוניחל םירועישה לש הליגרה תרגסמב ,ידוסיה 
:טילבהל ידכ םייגולודותמה 

יולת יתלבה הנתשמה לע טולשל ןויסינה תא * 

.םייולתה םינתשמה לש הדידמה ךילהת תא ★ 

ןומיאלו לש םהיתונורקע םושיי תא םיגדהל דעונ הז הדש רקחמש שיגדהל שי 
רקחמ לש וז המגוד .ינפוגה ךוניחל םירועישה תרגסמב ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה 

טרופס יפנעב םינמאמלו ינפוגה ךוניחל םירומל ומכ ,הדשה ישנאל שיחמהל היושע הדש 

תויונמוימ לש הדימלב םירושקה ,םייטרואית תונורקעב שמתשהל ןתינ דציכ ,םינוש 

.הדש יאנתב םידמול תוצובק םע םתדובע תרגסמב ,תויביטרופסו תוסג תוירוטומ 

רקחמה תורטמ 

:תורטמ שולש הז הדש רקחמל 

ןה (ןווגמה ןומיאהו ינוגדחה ןומיאה) םינומיאה יגוס ינש לש םתוליעי תא תוושהל ★ 

;הדש יאנתב הסג הלטמ לש עוציבב ןהו הדימלב 

הביבסב םינומיאה יגוס ינשב םיקסועה ,םירקחמ יאצממ לש םושייה תא ןוחבל ★ 

ךוניחל םירועישה ךרעמב םבוליש תועצמאב רפסה תיב תביבסב ,ירק ,תיעבט 
.ינפוגה 

ןווגמה ןומיאה תונורקעבו ינוגדחה ןומיאה תונורקעב שמתשהל ןתינ דציכ שיחמהל ★ 

.רפסה תיב יאנתב 

רקחמה תטיש 

,'ד התיכב םידמול םידימלתהמ 65)םידימלת הרשע-הנומשו האמ .רקחמה תייסולכוא 

ןפואב ופתתשה ולא םידימלת .רקחמב ופתתשה (יה התיכב םידמול םידימלתהמ 53-ו 

רקחמה תורעשה .רפסה תיבב עובשב םיימעפ םידמלנה ,ינפוגה ךוניחל םירועישב ליעפ 

.םיקדבנל תועודי ויה אל ויתורטמ וא 
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ידוחי הרקמו תונורקע .תוהמ :תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה תובישח 

הבוגל הציפק :תוירוטומ תולטמ יתש עצבל ושרדנ םיקדבנה .תוירוטומ תולטמ 

(םינושה םינומיאה יגוס לש םירועישה תרדס תליחת ינפל העצוב הלטמה) םוקמהמ 

.(םינומיאה יגוס תרדס םותב העצובש הלטמ)תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקו 

לגרס" .םיילגר יתשב תיכנא םיקדבנה וצפק ,םוקמהמ הבוגל הציפקה עוציב תעב 

לש ןימי די) הקזחה םדיב ועגנ םיקדבנהו ,ריקה לע ןמוס 'מ 2 לש ךרואב "הדידמ 

םילוכי ויה הילאש "רתויב הקוחרה" הדוקנב ("םיילאמש" לש לאמש דיו "םיינמי" 

.םיקדבנה יגשיה תא המשרו "הדידמה לגרס"ל ךומסב הדמע הרומה .עיגהל 

הציפקה תונורקע תא םשייל םידמולהמ שרד תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה עוציב 

דמולהמ ךירצמ הבוגל הציפקב תרפסמה ןונגס .םירועישה ךלהמב ולגרתו ודמל םתואש 

לגרה ףוריצ ךות ףרה תא רובעל זאו ,הציפקה ףרל הבורקה לגרה תא ,תישאר ,ףינהל 

,הזה רקחמב העצובש ,תרפסמ ןונגס לש הקינכטב הבוגל הציפקש ,ןייצל שי .היינשה 

םיקדבנה ליגל בטיה תמאתומה תיעבט הציפק איהו ,הסג תירוטומ תונמוימב תרדגומ 

.(1974 ,ליגו אריפש)תירוטומה םתלוכילו הז רקחמב 

ינוגדחה ןומיאה םושיי תונורקע יוטיב ידיל ואב רקחמה ךילהתב .רקחמה ךילהת 

ופתתשה םידימלתה .ינפוגה ךוניחל םירועישה לש הליגרה תרגסמב ןווגמה ןומיאהו 

הרומה .רפסה תיבב ינפוגה ךוניחל הרומה ידי לע ונתינ רשא ,םירועיש 7 לש הרדסב 

םיקדבנ לש תוצובק יתש הדמיל (הארוהב ןויסינ תונש 8 תלעב ,31 ליגב)ינפוגה ךוניחל 

לש תוצובק יתשו ,ינוגדחה ןומיאה תטישב ('ה תותיכ לש הצובקו 'ד תותיכ לש הצובק) 

.ןווגמה ןומיאה תטישב (יה התיכ לש הצובקו 'ד התיכ לש הצובק)םיקדבנ 

ורבסוה הבש ,תירוטומ הדימלב תומלתשהב הרומה הפתתשה ,רקחמה ךרענ םרטב 

דציכ סג רבסוהו ,ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה לש םהיתונורקע ומגדוהו 

םהמ העדי אל הרומהש ,שיגדהל שי .םירועישה תרדס ךלהמב ולא תונורקעב שמתשהל 

ידכ תאזו ,םהל עגונב רקחמה יאצממ םהמו םינומיאה יגוס לש םיקיודמה םהיתומש 

הלביק אל הרומה ,ךכל ףסונב .רקחמה תואצות לע הרומה לש תנווכמ העפשה עונמל 

לכל ההז היה הרדסב ןושארה רועישה .ויתורעשה לע וא רקחמה תורטמ לע עדימ 

הלטמה לש תונויסינ 2 עציב קדבנ לכ וירחאלו ,יללכ םומיח ךרענ הז רועישב .םיקדבנה 

וקלוח םידימלתהש ,החנהה תורמל .םוקמהמ הבוגל הציפק :הנושארה תירוטומה 

,אדוול ידכ םוקמהמ הבוגל הציפק עצבל םיקדבנה ושרדנ ,םהיתותיכל תיארקא הרוצב 
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הציפק לש תולטמ עצבל םתלוכיב תונושה תותיכב םיקדבנה ןיב םילדבה ןיא ןכאש 

,הז בלשב הלגרות תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה אלו ,םוקמהמ הבוגל הציפקה .הבוגל 

ןונגסב הבוגל הציפקה תונמוימ תא ושכר אל ןיידע תונושה תותיכב םיקדבנהש םושמ 

.וז הלטמ עוציבב םתלוכי תקידבב םעט היה אל ןכלו ,תרפסמ 

הצירה תונמוימב םירושקה ,הנכה יקחשמ :םלוכל ההז היה הרדסב ינשה רועישה םג 

רבסה ללכו ,תוצובקה לכל ההז היה ישילשה רועישה לש ןושארה וקלח .ולגרותו ודמלנ 

ידי לע הציפקה תונמוימ תמגדהב הוולמ תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה לע יטרואית 

ןומיאה יגוסל ושדקוה (ולוכ)יעיברה רועישהו ישילשה רועישה לש ינשה וקלח .הרומה 

הצובקה וליאו ,ינוגדחה ןומיאה תטישב הנמוא תחא הצובק :הצובק לכל םיידוחייה 

תא ועציב ינוגדחה ןומיאה תצובק יקדבנ .ןווגמה ןומיאה תטישב הכרדוה היינשה 

ולגרת ןווגמה ןומיאה תצובק יקדבנ וליאו ,םיאנת םתואב בן|1'ו בוש הציפקה תלטמ 

.םינוש הצרה יקחרממ הציפקה תא 

םיפסונ הציפק תונויסינ ינש ולביק םיקדבנה :םיגשיהה תדידמ העצוב ישימחה רועישב 

עצבלו ךישמהל ושרוה ,תונויסינה ינשמ דחאב ףרה הבוג תא ורבע םא .ןותנ הבוג לכל 

תא רובעל ודיב הלע אלש ,דימלת .מ"ס 5-ב םעפ לכב ולעוהש ,םיהבגל הבוגל תוציפק 

תא גציימ הז הדידמ בלש .רתויב בוטה גשיהכ ןורחאה וגשיה םשרנ ,םיוסמ הבוגב ףרה 

דיימ תנחבנ תדמלנה תונמוימה ובש ,(short-term retention) רצק חווטל רוזחשה בלש 

,תוינפוג תויוליעפ ללכ םירועישה תרדסב ישישה רועישה .(Schmidt, 1988)ןומיאה םותב 

.ןומיאה תוצובק יתשל ההז היה הז רועיש .הציפקה תונמוימל תורישי תורושק ןניאש 

תונמוימ לש הדידמ בוש העצוב ,הרדסב ןורחאה רועישה היהש ,יעיבשה רועישב 

עציב קדבנ לכ .ישימחה רועישב הדידמה העצובש יפכ ,תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה 

רוזחשה בלש תא גציימ הז הדידמ בלש .רתויב הבוטה האצותה המשרנו ,תונויסינ ינש 

לש הקספה רחאל תנחבנ תדמלנה תונמוימה ובש (long-term retention) ןורא חווטל 

.(Schmidt, 1991) תועובש רפסמ לש וא םימי רפסמ 

:רקחמה ךלהמב ודדמנ םייולת םינתשמ ינש .םייולתה םינתשמה 

,רתויב הקוחרה הדוקנה ןיבל עקרקה ןיב קחרמה)םוקמהמ הבוגל הציפקה יגשיה * 

.(ותציפקב קדבנה עיגה הילאש 

.תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה יגשיה ★ 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 »4

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 07:25:35 UTC������������� 

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



ידוחי הרקמו תונורקע ,תוהמ :תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה תובישח 

יגוס) 2x2 םינוויכ-וד תונוש חותינ ינחבמ ללכ יטסיטטסה חותינה .יטסיטטסה חותינה 

םינחבמ .םייולתה םינתשמה ינש תקידבל תורזוח תודידמ םע (עוציב תונויסנ x םינומא 

.הנתשמ לכ לע דרפנב וכרענ ולא 

םהב !וידהו הדשה רקחמ יאצממ לע חוויד 

תובר ינימ תחא המגוד שמשל ,רומאכ ,דעונ הז רמאמב ראותש הדשה רקחמ 
ךוניחה ירועישב ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה תונורקע לש םושייה תויורשפאל 

הרצקב םיחוודמ הדשה רקחמ יאצממ ,ךכיפל .רפסה תיבב םימייקתמה ינפוגה 
.ולא םיאצממב דקוממ ןויד םע םיבלושמו 

הבוגל הציפקה לש עוציבב םיקדבנה יגשיה לש הדידמה .םוקמהמ הבוגל הציפקב םיגשיהה 

תונושה חותינ ןחבמ .תונויסינ ינש ונמוז קדבנ לכל רשאכ ,ןושארה רועישב התשענ םוקמהמ 

.[F (1, 116) = 1.32, P > .005] קהבומ היה "םינומיאה יגוס" םרוגהש הליג אל ינוויכ-ודה 

הובג וצפק אל (11.1 = ןקת .ס ,206.5 = עצוממ)ינוגדחה ןומיאה תצובק לש םיקדבנה 

.(10.8 = ןקת .ס ,204.4 = עצוממ)ןווגמה ןומיאה תצובקב םיקדבנל האוושהב רתוי 

(תונושה תוצובקב םיקדבנה לש הציפקה יעוציב ינש :רמולכ)"עוציבה תרדס" םרוגה 

םיעצוממה .תקהבומ התייה אל םימרוגה ינש ןיב היצקארטניאה םגו קהבומ אצמנ אל 

.1 רויאב םיגצומ ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה תוצובקב םיקדבנה לש 

ןומיא ןומיא 
ינוגדח ןווגמ 

םינומיא יגוס 

:1 רויא 

ןומיאה תצובק לש םוקמהמ הבוגל הציפקה לש תונויסינה ינשב םיעצוממה 
ןווגמה ןומיאה תצובק לשו ינוגדחה 
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הציפקה יעוציבב םיקדבנה יגשיה לש הדידמה .תרפסמ ןונגסב הציפקב םיגשיהה 

,הליג תונושה חותינ ןחבמ .יעיבשהו ישימחה םירועישב התשענ תרפסמ ןונגסב הבוגל 

םיקדבנה .[£ (P ,2.31 = (112 ,1 > .05] קהבומ היה אל "םינומיאה גוס" םרוגהש 

= ןקת .ס ,80.5 = עצוממ) םהיתוציפק יגשיה תא ורפיש אל ינוגדחה ןומיאה תצובקב 

.(12.0 = ןקת .ס ,79.2 = עצוממ) ןווגמה ןומיאה תצובקב םיקדבנל האוושהב (12.7 

רובע תוקהבומ התלגתה אל ןכו ,קהבומ אצמנ אל "עוציבה תרדס" סרוגה 

.היצקארטניאה 

לש רופיש :ןוגכ) תוצובקה יתשב םיצפוקה יגשיה ורפוש ישעמה טביההמש ,שיגדהל שי 

םיקדבנה לצא מ"ס 1.9 לש רופישו ינוגדחה ןומיאה תצובקב םיקדבנה לצא מ"ס 1.4 

םהו ,ןמז ךרואל רתוי םיהובג םיגשיה לע הארמ הז רופיש .(ןווגמה ןומיאה תצובקב 

קדבמב ןוגכ ,םינוש םיירוטומ םיקדבמב םידמולל רתוי הובג דוקינ תונקהל םייושע 

.םידמולה לצא קהבומ הז רופיש ןיא ,יטסיטטסה טביההמ ,םלוא .ץרפתמ חוכ תקידבל 

.2 רויאב םיגצומ ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה תוצובק יקדבנ לש םיעצוממה 

 78.5 80.4

 125

100-־ 80 81.4 

 " : 75
 P D
 A mmm

 50 -- £.

mi י־־י 

 25 --

ןומיא ןומיא 
ינוגדח ןווגמ 

םינומיא יגוס 

:2 רויא 

ןומיאה תצובק לש תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה לש תונויסינה ינשב םיעצוממה 

ןווגמה ןומיאה תצובק לשו ינוגדחה 
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ידיחי הרקמו תונורקע ,תוהמ :תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה תובישח 

הדשה רקחמ יאצממב ןויד 

ודמל ידוסיה רפסה תיבב 'ה תותכבו 'ד תותיכב םידמולה םידימלת לש תוצובק יתש 

ינוגדחה ןומיאה :םינומיא יגוס ינשב תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה תונמוימ תא 

.ןווגמה ןומיאהו 

רזוח לוגרת בגא תדמלנה תונמוימה םיקדבנה ינפב הגצוה םירועיש 7 לש הרדיסב 

הצרה יאנתב תונמוימה לוגרת תמועל םיהז םיאנתב תונמוימה לש הנשנו 

.וושהש םימדוק םירקחממ םיאצממ םיששואמ םניא הזה רקחמה יאצממ .םינתשמ 

Cataiano ä :ןוגכ)ןווגמה ןומיאה לש תוליעיה ןיבו ינוגדחה ןומיאה לש תוליעיה ןיב 

 1977 ,Kleiner, 1984; McCracken Ä Stelmach). םידמולה תצובק ,תורחא םילימב,

הציפקב רתוי םיהובג םיגשיהל העיגה אל ןווגמה ןומיאה תונורקע תא םשייל הכרדוהש 

,ינוגדחה ןומיאה תונורקע םושייב הכרדוהש ,םידמולה תצובקמ תרפסמ ןונגסב הבוגל 

םושייה ךילהת תא ןוחבל םירשפאמ הזה רקחמה יאצממ ,םלוא .ההז הלטמ העציבו 

(Shea 8. Kohl, 1990 :ןוגכ) תירוטומ הדימלב הדבעמ ירקחממ םיעבונה ,םיאצממ לש 

לש םושייה ךילהתש ,ןובשחב איבהל שי .רתוי תויעבטו תויתואיצמ הדימל תוביבסב 

לש תוצלמההמ הנוש הרוצב ויוטיב תא אוצמל יושע הדבעמ ירקחממ תוצלמהה 

.ירוקמה רקחמה 

ינוגדחה ןומיאה תצובקב םיקדבנה ןיב םילדבהה רסוח לש אצממה תא ראבל ןתינ 

:םירבסה ינש תרזעב ןווגמה ןומיאה תצובקב םיקדבנה ןיבל 

,תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה תלטמ דומילל ושדקוהש ,םירועישה תעבש ןיבמ ★ 

תעברא ךלהמב :רמולכ .םינושה םינומיאה יגוסב ודקמתה דבלב הצחמו רועיש 

תרדסל ופשחנו תולטמה ןתוא ,השעמל ,ועציב תוצובקה יתש םירתונה םירועישה 

רועישמ םינושה םינומיאה ךשמ תא ךיראהל ךרוצ היהש ןכתיי .המוד םיליגרת 

תירוטומה הדימלה ישנא לש תונעטה תחא .םירועיש העברא וא השולשל הצחמו 

םינושה םירקחמב םיקדבנל םינתינה םילופיטהש איה (Adams, 1987 :ןוגכ) 

,בושמ ןתמ לשמל ומכ ,םיוסמ לופיט לש העפשה ןוחבל שיו ,םדוסימ םירצק 

ןומיאל שדקוהש ,ןמזה קרפש חינהל ךיבס ,הזה רקחמב .רתוי םיכשוממ ןמז יקרפב 

Schmidt,) תיתעונתה המיכסה תא ביחרהל םידמולל רשפא אלו ,רצק היה ןווגמה 

ידיל אב אל ,םימדוק םירקחמב וילע חוודש ,הז ןומיא לש ונורתי ןכלו ,םהלש (1976 

.הזה רקחמב הדימלה תביבסב יוטיב 
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ליא הילד ,דדלא ןתיא ,לבאנ העונ ,רודיל ינור 

םירועישה רפסמ ובש רפסה תיב תביבסב ךרענ רקחמהש ,שיגדהל שי ,הז רשקהב 

ךיראהל ,ירשפא יתלב אל םא ,רתויב השק .עובק ונה תירוטומ הלטמ לכל שדקומה 

ןונגסב הבוגל הציפק :ומכ) תמיוסמ תירוטומ הלטמ לש הדימלה ןמז יקרפ תא 

תוירוטומ תולטמ לש הדימלל םישדקומה ןמזה יקרפ תא רצקל ילבמ ,(תרפסמ 

ךוניחה דרשמ ידי לע תעצומה םידומילה תינכתב םייזכרמה תונויערה דחא .תורחא 

לש רתויב בחר ןווגמל דמולה תפישח איה (א"נשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ) 

לש דומילל בר ןמז שידקמ הרומה םאש ,ךכ .םיבר טרופס יפנעב תוינפוג תויוליעפ 

.םידומילה תינכת לש םייזכרמה תונויערה דחאב עוגפל לולע רבדה ,דחא אשונ 

Thomas ä Nelson,) הדשה רקחמ לש ויפואב ץוענ םילדבהה רסוחל ינשה רבסהה 

ןומיאה לע ומכ ,םייולת יתלבה םינתשמה לע חקפל הלק המישמ וז ןיא .(1990 

תיבב םימייקתמה ,ינפוגה ךוניחל םירועישה ךלהמב ןווגמה ןומיאה לעו ינוגדחה 

כ ,הז רקחמב)םידימלת לש בר רפסמ לע חקפמ התיכ ינפב דמועה הרומה .רפסה 

לש םצמוצמ רפסמ לע חקפמה ,הדבעמ יאנתב רקוח תמועל ,(התיכב םידימלת 30 

ןומיאה ןיב םילדבההש ,אופא ןכתיי .דבלב דחא קדבנ לע םירקמה בורבו ,םיקדבנ 

.ןווגמה ןומיאה לש ונורתי דבא ךכו ,ושטשטינ ןווגמה ןומיאה ןיבל ינוגדחה 

ישעמה ןורתיה :ןווגמה ןומיאה 

הדימל יכילהתב ןווגמה ןומיאה לש ותובישח תא טילבהל איה הז רמאמ לש ותרטמ 

לש .םהיתונורקע לע חווידב הדקמתה תיתורפסה הריקסה .תוירוטומ תויונמוימ לש 

לע ןווגמה ןומיאה לש ונורתי תטלבהב רקיעבו ,ןווגמה ןומיאה לשו ינוגדחה ןומיאה 

הבש ,ךרדל המגודכ שמיש ,הז רמאמב וילע חוודש ,הדשה רקחמ .ינוגדחה ןומיאה ינפ 

שיחממ הדשה רקחמ ,ךכל ףסונב .הדש יאנתב םינומיא יגוס לש תונורקע ןוחבל ןתינ 

םע תישעמה ותדובע ךלהמב ןוויגה תונורקעב שמתשהל שי דציכ ינפוגה ךוניחל הרומל 

.םידימלת 

,םינומיאה יגוס ינש ןיב הדשה רקחמב םיקהבומה םילדבהה רסוח לש העפותה תורמל 

רפיש אל ןווגמה ןומיאה םנמא .ןומיאב ןוויגה לש ישעמה ונורתי טלוב ,תאז לכב ירה 

תויגשיהב עגפ וא קיזה אל אוה ,יאדוב ,ךא ,ינוגדחה ןומיאל האוושהב םיגשיה 

ןומיאהו הארוהה תוטיש תא ןווגל תיעוצקמה תורפסב ץלמומש ןויכמ .םידמולה 
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רועישה ךלהמב ןוויג .ןווגמה ןומיאה תונורקע תא םשייל ףידע ,(Magiii, 1993 :הוושה) 

עדי ריבעהל םידמולל רשפאי םגו ,(Magiii, 1993)םידמולה לש הענהה תמר תא ריבגי 

ונורתי ,םצעב ,והז .(Schmidt, 1991)היינש תידומיל הביבסל תהא תידומיל הביבסמ 

המיבסה תא ביהרהל תלוכיה :ינוגדחה ןומיאה ינפ לע ןווגמה ןומיאה לש לודגה 

הביבסבמ רתויב םיוסמ עדיב שומיש לש תויונמדזה רוציל ךכ ידי לעו ,תיתעונתה 

.(CatalanoÄ Kleiner, 1984) תהא תידומיל 

ךורעל ןתינ דציכ ,הרומל המגוד ןתמב תאטבתמ הזה הדשה רקחמ לש ותמורת 

רקחמ .(Tempiin, 1992) הארוההו הדימלה יכילהת תא רפשל וידיב ועייסיש םירקחמ 

ןומיאה תוליעיל האוושהב ןווגמה ןומיאה לש ותוליעי וב התלגתנ אל םא םג ,הז הדש 

ןיבו הירואיתה ןיב רשקה קוזיחב ינפוגה ךוניחל הרומל ,יאדול בורק ,עייסמ ,ינוגדחה 

ךא ,םיבר םייגולודותמ םיישק המיגדמ וזה תנוכתמב הדש רקחמ תכירע .השעמה 

םה םידמולהו הרומה .הז גוסמ ירקחמ ךרעמב הדש ישנא בלשל ךרוצה תא תאטבמ 

הנתשמה לע חוקיפה ךילהתל םיליעפ םיפתוש םהו ,רקחמה ךרעממ דרפנ יתלב קלח 

תא םשייל ןויסינ הווהמ רקחמה .םינותנה ףוסיא לש ךילהתה לע ףאו יולת יתלבה 

םע דדומתהל (Christina, 1989 :ןוגכ) תירוטומ הדימלב םיחמומ לש םהיתוצלמה 

.רפסה תיב ומכ ,תויתואיצמו תויעבט הדימל תוביבסב (תירוטומ הדימלב)םיאשונ 

ידוחייה ןומיאה גוסל רתוי םיכורא ןמז יקרפ תאצקה ונייהד ,הזה רקחמה ךרעמ רופיש 

ששואל יושע ,תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפק לש הדימלל םיננכותמה םירועישה תרגסמב 

רקחמה יאצממ תא ףסונ טביהמ ףקתלו הדבעמ יאנתב וכרענש םירקחמ יאצממ 

תירוטומ הדימל :ומכ ,תועוצקמב הדבעמ ירקחמ לשו הדש ירקחמ לש בוליש .םימייקה 

םג םידמוללו םירומל תיתועמשמ המורתב יאדוב אטבתי ,ינפוגה ךוניחה לש תיגוגדפו 

.דחי 

םוכיס 

לש םינוש םיגוס לש םתוליעי ןיב תואוושהב וקסעש ,תירוטומ הדימלב םירקחמ 

ןומיאה ינפ לע ףידע ןווגמה ןומיאהש ,וארה תוירוטומ תויונמוימ תדימלב םינומיא 

,הדבעמ יאנתב וכרענ ולאה םירקחמה לש םתיברמ .(Shea 8: Kohl, 1990) ינוגדחה 

רמאמ לש ותרטמ .רפסה תיבב םימייקה הדימלה יאנתמ ,ללכ ךרדב ,םיקוחרה םיאנת 

ןווגמ ןומיאו ינוגדח ןומיא :םינומיא יגוס ינש לש םתוליעי תא ןוחבל התייה הז 
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ליא הילד ,רדלא ןתיא ,לבאנ העונ ,רודיל ינור 

.רפסה תיבב םימייקה םיאנתה ,ירק ,הדש יאנתב הסג תירוטומ הלטמ לש הדימלב 

.תוינוגדחה ןורקע תמועל ןומיאב ןוויגה ןורקע לש ותובישח תטלבהב דקמתמ רמאמה 

,ןווגמה ןומיאהו ינוגדחה ןומיאה :ןומיאה יגוס ינש תונורקע לש םושייה תשחמה םשל 

.ידוסיה רפסה תיב לש 'ה-ו 'ד תותיכב םידימלת 118 ופתתשה ובש ,הדש רקחמ ךרענ 

תטישב תרפסמ ןונגסב הבוגל הציפקה תונמוימ תא ודמל םידימלתהמ תיצחמכ 

הליג אל יטסיטטסה חותינה .ןווגמה ןומיאה תטישב - םתיצחמכו ,ינוגדחה ןומיאה 

ןומיאה תצובקב ולא ןיבל ינוגדחה ןומיאה תצובקב םיקדבנה ןיב םיקהבומ םילדבה 

.ןווגמה 

ןומיאל ןורתי אצמנ ,ןומיאה תוצובק יתש ןיב םילדבהה רסוח לש העפותה תורמל 

םתביבסב םידמול לשו הרומ לש ליעפ בוליש .יתארוה-ישעמה טביההמ ןווגמה 

לש םיאצממ ןיב םירעפה לע רשגל יושע הז גוסמ ירקחמ ךרעמב רפסה תיבב תיעבטה 

תמגודכ םיפסונ םירקחמ ךורעל ץלמומ .הדשה ישנא תושירד ןיבל הדבעמ ירקחמ 

םיאנתב םיכרענה ,םירקחממ םיאצממה תא תיתביבס ףקתל ידכ הזה רקחמה 

.הדבעמ יאנתב ומכ ,םיילמיטפואו םירקובמ 

ןונכתב רתויב בושח ביכרמ וניה תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ןוויגה ,םוכיסל 

,אטבתמ ןוויגה .תוסג תוירוטומ תויונמוימ תודמלנ םהבש ,ינפוגה ךוניחל םירועיש 

תביבסמ דימלתה לצא יטרואיתה עדיה תרבעה לש תוליעיה תרבגהב ,רקיעב 

יכילהתב דמולה לש ותוברועמ תרבגהל עויסבו ,תרהא הדימל תביבסל תחא הדימל 

.הדימלה 
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תורוקמה תמישר 

,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תולטמ תריחב לש ךילהתה תובישח .(1994).ר ,רודיל 

.49-31,4 ,(ב) ,העונתב .תירוטומ הדימל ירקחמב 

םידליה ןגל ינפוגה ךוניחב םידומילה תינכות .(א''נשת) .תוברתהו ךוניחה דרשמ 

.תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .ידוסי לעהו ידוסיה רפסה תיבלו 

הרומ לש ונובזעמ םיקרפ :רפסה תיבב הלק הקיטלתא .(1974).ע ,ליגו .ע ,אריפש 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .ןמאמ 

 Adams, J.A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor
 Behavior, 3, 111-150.

 Adams, J.A. (1987). Historical review and appraisal of research on the
 learning, retention, and transfer of human motor skills. Psychological
 Bulletin, 101, 41-74.

 Catalano, J.F. 81 Kleiner, B.M. (1984). Distant transfer and practice
 variability. Perceptual and Motor Skills, 58, 851-856.

 Christina, R.W. (1989). Whatever happened to applied research in motor
 learning? In J.S. Skinner, C.B. Corbin, D.M. Landers Sc L.C. Wells,
 (Eds.), Future directions in exercise and sport science research (pp.
 411-422). Champaign, 111: Human Kinetics.

 Henry, F.M. 8! Rogers D.E. (1960). Increased response latency for complicated
 movements and a "memory-drum" theory of neuromotor reaction.
 Research Quarterly, 31, 448-458.

 Holding, D.H. (1965). Principles of training. London: Oxford Press.

 Knapp, B. (1964). Skill in sport - The attainment of proficiency. London:
 Routledge Si Kegan Paul.

 Lee, T.D. (1988). Testing for motor learning: A focus on transfer-appropriate
 processing. In O.G. Meijer Si K. Roth (Eds.), Complex motor behavior:
 The motor-action controversy (pp. 201-215). Amsterdam: Elsevier
 Science.
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 Lidor, R. (1992). The use of microcomputers in motor learning research: From
 computer task-studies to experiments managed by computers. In: G.
 Tenenbaum, T. Raz-Liberman Z. Artzi (Eds.), Proceedings of the
 International Conference on Computer Applications in Sport and
 Physical Education (pp. 240-243). Netanya, Israel: Wingate Institute.

 Lidor, R., Chen, D., Tenenbaum, G. (1992). Applications of microcomputers in
 motor learning research: Measuring reaction time, movement time,
 executing error and anticipation time. In: S. Serpa, J. Alves, V.
 Ferreira A. Pula-Brita (Eds.), Proceedings of the 8th World
 Congress of Sport Psychology (pp. 168-173). Lisbon: Universidada
 Ticaici a de Lisboa.

 Magill, R.A. (1993). Motor learning: Concepts and applications (4th ed.).
 Madison, Wis: WSB Brown 81 Benchmark.

 McCracken, H.D. Sc Stelmach, G.E. (1977). A test of the schema theory of
 discrete motor learning. Journal of Motor Behavior, 9,193-201.

 Schmidt, R.A. (1974). A schema theory of discrete motor skill learning.
 Psychological Review, 82, 225-260.

 Schmidt, R.A. (1976). The schema theory as a solution to some persistent
 problems in motor learning theory. In: G.E. Stelmach (Ed.), Motor
 control: Issues and trends (pp. 41-65). New York: Academic Press.

 Schmidt, R.A. (1988). Motor control and learning: A behavioral emphasis
 (2nd ed.). Champaign, 111: Human Kinetics.

 Schmidt R.A. (1991). Motor learning and performance: From principles to
 practice. Champaign, 111: Human Kinetics.

 Shea, C.H. 8z Kohl, R.M. (1990). Specificity and variability of practice.
 Research Quarterly for Exercise and Sport, 2,169-177.

 Singer, R.N. (1980). Motor learning and human performance (3rd ed.). New
 York: Macmillan.

 Stelmach, G.E. (1989). The importance of process-oriented research: A
 commentary. In: J.S. Skinner, C.B. Corbin, D.M. Landers 8z L.C. Wells,
 (Eds.), Future directions in exercise and sport science research (pp.
 423-432). Champaign, 111: Human Kinetics.

 Thomas, J.R. 8z Nelson J.K. (1990). Research methods in physical activity.
 (2nd ed.). Champaign, 111: Human Kinetics.

 Templin, J.T. (1992). Research for and by practitioners. Journal of Physical
 Education, Recreation and Dance, 9,11,16.
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 Twine, J. Sz. Martinek, T.J. (1992). Teachers as researchers: An application for
 a collaborative action research model. Journal of Physical Education,
 Recreation and Dance, 9,22-25.

 Wessinger, P. (1992). Demystifying research for the practitioner: How do I
 find out what I want to konw? Journal of Physical Education,
 Recreation and Dance, 9,12-16.

 Whiting, H.T.A. (1969). Acquiring ball skill: A psychological interpretation.
 London: G. Bell and Sons.

 Williamson, K.M. (1992). Relevance or rigor - A case for teacher as
 researcher. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 9,
 17-21, 25.
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