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לש תיגולוכיספה תוחתפתהכ םינוכיסו םייוכיס 
יתורחתה טרופסכ םיפתתשמה םידלי 

גיגד תימלוש ,ןורג המא 

םיקסועה רקחמ יאצממו תויטרואית תושיג וגצוה הז רמאמב 

תונורתיה תשגדה ךות ,יתורחתה טרופסב םידלי לש םתופתתשהב 

טרופסה תעפשהש דומלל ןתינ הלא לכמ .הז קוסיעבש תונורסחהו 
תויהל הלוכי איה .תינוויכ דח הנניא םיאטרופסה-סידליה לע יתורחתה 

ימוחת ךותב םילעופה םיבר םימרוגב היולת איהו ,תיבויח וא תילילש 
הלוכי םידליל טרופסה לש תיבויחה המורתה .הל הצוחמו טרופסה 

תויונמוימ תדימלב ,תויבויח תוישיא תונוכת לש ןתוחתפתה לע עיפשהל 

ןגראל ,ןנכתל תלוכיו תימצע הטילש תשיכרב ,תויביטינגוקו תוירוטומ 

םירקוחה ,תאז םע .ללכב םייחה תאו םויה רדס תא תוליעיבו בטיה 

טרופסה לש תנכוסמ ףאו תילילש העפשה לש תורשפאה ינפמ םיריהזמ 

וז העפשה .תושק תויגולוכיספ תויווח םהל תמרוגה ,םידליה לע יתורחתה 

תורביחל ןוכיסה אוה דחאה ןוויכה :םינוויכ ינשב רקיעב אטבתהל היושע 

םידליה לש קותינב יוטיב ידיל האבה ,הנוכנ אל (היצזילאיצוס) 
.תירסומה םתוגהנתהב וא/ו תיעבטה םתביבסמו ,םליג ינב ,םהירבחמ 

לצא םיילילשה םיישפנה םיבצמה תנצקה לש ןוכיסה אוה ,רחאה ןוויכה 
אלל םינומיאב תיגולוכיספו תיגולויסיפ הסמעהמ האצותכ םידליה 

,םיצחלל םתפישח לש םידליה לש תוחתפתהה תמרב תובשחתה 
ןוגרא לש ןכו רתי ןומיא לש ,תויתורחת לש רתי תשגדהב םרוקמש 

תעפשהש קיסהל ןתינ הז םוחתב םירקחמהמ .םינוכנ אל הכרדהו 
ןפואב תשחרתמ הנניא םיריעצה םיאטרופסה לע יתורחתה טרופסה 

יתורחתה טרופסה .יתורחתה טרופסב תופתתשהה םצעמ ,יטמוטוא 

םייתרבחהו םייתביבסה םימרוגל םאתהב ןייפואמו בצועמ ,עפשומ 

,תלמגתמ ,תדהוא תיביטרופס הביבס רוציל ןתינ ,ךכיפל .וב םיברועמה 

דימתהל םידליה לש (היצביטומה)העינהה תא ריבגתש תכמותו תדדועמ 

;הרטמל היצטניירוא :תורישכ ;היצביטומ :תוישיא :טרופסב םידלי :םידליל יתורחת טרופס :םינראת 
.תיתחפשמ הכימת :ןומיא :ןמאמ :ץחל !הדרח 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

.הניקתה תיגולוכיספה םתוחתפתהל רוזעתו תיביטרופסה תוליעפב 

ןוגרא ידי לע ןה לורטינל תנתינ םידליה לע טרופסה לש תילילשה העפשהה 

תריצי ידי לע ןהו !םידליה לש טרופסה יכרוצב בשחתמו ןקותמ ,ןוכנ 

יכרוצ קופיסל תמאותמו הנוכנ השיג חופיטו תכמות ,המח הביבס 
.םידליה 

לש םיגולוכיספ ,תונורחאה םינשהמ םירקחמ יאצממ לע ססבתהב 

תניחבב םהש םייתילכתו םירצק תונורקע רפסמ םויכ םיעיצמ טרופסה 

דימתהלו ךישמהל םידליה לש יוכיסה תא ריבגהל ידכ השע לש תווצמ 

ועיצה ,לשמל ,ךכ .ונממ םתרישנ תא עונמל ידכו תיביטרופסה םתוליעפב 

־תיביטרופס תוליעפב םידליה בולישל םיאתמה ןמזה תעיבק לע דיפקהל 

תישיאה תלוכיה תאו ליגה תא םלוהה טרופסה גוס תריחב לעו תיתורחת 

ליגל תוסחייתה ךות םידליה תא דחיימה לע תעדה תא תתל !םידליה לש 

עובקלו םתלוכיל תומאתומה דומיל יכרדו דומיל תוטיש רוחבל ,ןימלו 

לש תוישיאה ינייפאמב בשחתהלו ריכהל !םפתשל שי ןהבש תויורחת 

ידכ םהיכרוצבו םהיתויפיצב ,םהלש העינהה גוסב ,םיאטרופסה-םידליה 

םיעינמה קופיס תא תרשפאמה ,תיביטרופס הביבס תריצי רשפאל 
תאו טרופסה לש תויכוניחה תורטמה תא שיגדהל !םהלש םיכרצהו 

לוכי טרופסה וז ךרדב .יבויח יכוניח ףונמבכ טרופסב שמתשהל תונוכנה 

.המצוע לעבו יבויח ,יכוניח ףונמל ילילש םרוגמ ךופהל 

הרימטה תורטמ 

ובש ליגב הדיריהו תוניוצמל הפיאשה ,יתורחתה טרופסב םידלי לש תופתתשהה 

,תבחרתמו תכלוהה תיתרבח העפות ןה ,תוליעפב קוסעל םיליחתמ םיאטרופסה 

יקוליחו הז אשונב ןיינע וליג םינוש םימוחתמ עדמ ישנא .הדוהת רוביצב תררועמה 

םידליל יתורחתה טרופסל שיש יבויחה לאיצנטופב רקיעב םידקמתמ םהיניב תועדה 

 (1995 ,Weiss). טרופסב םידלי לש תופתתשהש תורשפאה חכונ שפנ הווש וניא רוביצה

.תיגולוכיספ הניחבמ דחוימב ,םתוחתפתהב עוגפל וא קזנ םהל סורגל הלולע יתורחתה 

וקדבש םירקחמ םינורחאה םירושעה ינשב ועצוב וז הרעשה תוחדל וא ששאל הרטמב 

.הז רמאמ קוסעי ךכבו ,וב םיפתתשמה םידליה לע יתורחתה טרופסה תעפשה תא 

םירושקה ,םירקחמ יאצממו םייטרואית םיטביה םיגצומ ןלהלש הריקסב 

קוסיעבש תונורסחהו תונורתיה תשגדה ךות ,יתורחתה טרופסב םידלי לש םתופתתשהל 
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יתורחתה טרופסנ םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

לעו תיביטינגוקה תוחתפתהה לע יתורחתה טרופסה תעפשהב קוסענ ,הליחתב .הז 

תוליעפל העינהה תא ןחבנ ,ןכמ רחאל .םיריעצה םיאטרופסה לש תוישיאה תוחתפתה 

,ךשמהב .תוליעפהמ הרישנ לש וא הדמתה לש תועפותב דקמתנו תיתורחת תיביטרופס 

ןכו תויורחתב תופתתשהה םצעב םיכורכה הדרחו ץחל יבצמ לש העפשהל סחייתנ 

םיאשונ רפסמ ועצוי ,םוכיסל .הז ךילהתל םירושקה ,םיכוותמה םימרוגה לש העפשהל 

תילמרונ תוחתפתהל םייוכיסה תא לידגהל ידכ ישעמ ןפואב םמשייל ןתינש תוצלמהו 

.יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש 

םידליה לש תיביטינגוקה תוחתפתהה לע יתורחתה טרופסה תעפשה 

םיאטרופסה-םידליה לש םיידומילה םיגשיהל רקיעב םיסחייתמ הז םוחתב םירקחמה 

,רוביצב תחוורה העדל דוגינב .םייפיצפס םייביטינגוק םינתשמ לש םתוחתפתהלו 

לע םירקחמה םידיעמ ,םידומילב םיחילצמ םניאו םישלח םידימלת םה םיאטרופסהש 

הלאל םיוושכ ,םירקמה בורב ,ואצמנ םיאטרופס-סידלי לש םיידומילה םיגשיהה .ךפיהה 

יחוויד .(Schurr 4 Brookover, 1970) םהמ םיבוט ףא םיתיעלו םיאטרופס-אלה לש 

ופתתשהש םידליה לש תיביטרופסה המרה ןיב יבויח םאתמ לע ועיבצה רקחמ 

Boutlron, 1966;) םידומילב םהיגשיה ןיבל (סינטו לסרודכ ,לגרודכ) טרופס יקחשמב 

 1977 ,1978 ,Gaskin, 1971; Jeffries). לארשיב עצובש רקחמב (1981 ,Dunkelman)

.הלק הקיטלתאב וקסעש (12-11 ינב)סיאטרופס-סידלי לש םיידומילה םיגשיהה וקדבנ 

ןיבל םיאטרופסה-סידליה לש םיידומילה םיגשיהה ןיב האוושה הכרע תרקוחה 

תיב :ומכ ,םינתשמ לע הרקבו הטילש ךות ,םיאטרופס םניאש םידליה לש םיגשיהה 

םיידומילה םיגשיהה תדידמל .םיידומיל םיגשיהו ימונוקאויצוס דמעמ ,ליג ,רפס 

תנבהב ולביקש םינויצבו רפסה תיבב םינויצה עצוממב :םידדמ השולשב השמתשה 

םילדבה ואצמנ אל .(םיננקותמ םיידומיל םיגשיה ינחבמ ינש) ןובשחבו ארקנה 

םינויצב ןהו רפסה תיבב םינויצה עצוממב ןה תוצובקה יתש ןיב תיטסיטטס םיקהבומ 

רתוי םיהובג םיגשיהל םיאטרופסה-סידליה ועיגה ןובשחב ,דועו תאז .ארקנה תנבהב 

Kaminski ä Ruoff,) םירחא רקחמ יאצממ םיששאמ הלא םיאצממ .תרוקיבה תצובקמ 

אלל האוושהב) םיאטרופסה-םידליה לש תיסחי םיהובגה םיידומילה םיגשיהה .(1979 

,(Schurr 4 Brookover, 1970)םתוא ןייפאמה ,הובגה ימצעה יומידהמ םיעפשומ (םיאטרופס 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

ףואורו יקסנימק (Kaminski ä Ruoff, 1979) ריבסהל תויושעש תופסונ תוביס ועיצה 

:וז העפות 

תוליעיב ותוא לצנלו ןמזה תא ןגראל םיאטרופסה-סידליה לש תלוכיה * 

םלצא חתפמ טרופסהש ,גשיהב ךרוצה * 

סינמאמהמו םירומהמ ,םירוההמ םילבקמ םיאטרופס-סידליש תדחוימה הרזעה * 
.םהלש 

תנמ תמועל םיאטרופס-סידלי לש (IQ) לכשמה תנמ תא יללכ ןפואב וושהש םירקחמב 

תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ אל ,םיאטרופס-אל םידלי לש לכשמה 
 (1974 ,Levin, 1984, 1981; Ismail, 1967; Cratty) ינקחש ,םיאטרופס-סינב לצא קר

.םיאטרופס-אל םינב לש וזל האוושהב רתוי ההובג לכשמ תנמ האצמנ ,סינטו לסרודכ 

ההובג לכשמ תנמ תולעב ןהש אצמנ ,ישיאה טרופסב תוקסועה תויאטרופס תונב לצא 

הדימב הרושק יללכ ןפואב היצנגילטניאהש ןוויכ .תויאטרופס אל תונב לש וזמ רתוי 

ינחבמב םיאטרופסה לש ןורתיהש הלא םירקחממ קיסהל ןתינ אל ,השרות ימרוגב הבר 

.טרופסב םתופתתשה לש האצות אוה היצנגילטניאה 

לש םתוחתפתהב יוטיב ידיל האב טרופסה תעפשהש ,חינהל רשפא תאז תמועל 

יקחשמב בר ןויסינ ילעב םיריעצ םיאטרופס .םייפיצפס םייביטינגוק םינייפאמ 

קיודמ ןפואב רודכה תעונת תא תוזחל םתלוכיב םיליחתמ םיאטרופסמ ולדבנ ,טרופס 

.(Abernethy, 1988; Tenenbaum, Kolker Ä Sade, 1993) התוחפ היצמרופניא ךמס לעו ,רתוי 

הריהמ התייה ,טרופסב ןויסינ תולעב ,תוריעצ לסרודכ תוינקחש לש תוטלחהה תלבק 

תויאטרופס לש תוטלחהה תלבקמ ללמב שומיש לע תוחפ תססובמו רתוי הנוכנ ,רתוי 

,תוסונמה תויאטרופסה לש הז ןורתיש תרקוחה החוויד ,ףסונב .(Geron, 1975) תוליחתמ 

ןפואב בל תמושת דקמל תלוכיה .טרופסל תורושק ןניאש תויוליעפב םג יוטיב ידיל אב 

רשאמ רתוי ריעצ ליגב טרופסב םיסונמ םידלי לצא םיחתפתמ הנוכנ הייפיצל תלוכיהו ינוצר 

םע םלצא תורפתשמ ףא ולא תולוכיו (Abernethy, 1988)יביטרופס ןויסינ אלל םידלי לצא 

ליגב הלא םינייפאמ םיעיפומ םיאטרופס אל םידלי ברקב ,תאז תמועל .ליגב היילעה 

םניא םיאטרופס-סידלי לש תיביטינגוקה תוחתפתהה לע רקחמה יאצממ .רתוי רחואמ 

תופתתשההש אצמנ ,ךפיהל .הז םוחתב םידליל ומרגנש קזנ לע וא העיגפ לע םיעיבצמ 

הרושקה תיביטינגוקה תוחתפתהה תא םיאטרופסה-סידליה לצא תנברדמ טרופסב 

.תיביטרופסה תוליעפה לש תויפיצפסה תושירדל 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה □ידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב □ינוכיסו םייוכיס 

םידליה לש תוישיאה תוחתפתה לע יתורחתה טרופסה תעפשה 

וקיסה ,םירגובמ םיאטרופס לש תוישיאה ליפורפ תא וקדבש םירקחמ לע ססבתהב 

תוליעפה לש האצות ןניא ,םתוא תונייפאמכ ואצמנש ,תוישיאה תונוכתש םירקוחה 

ונממ תועפשומו טרופסב החלצהל תועייסמה תודלומ תויטנ אלא ,תיביטרופסה 

 (1982 ,Weingarten). וחוויד ,םינש 4• ךשמנו הילגנאב עצובש ךרוא רקחמב ,תאז תמועל

אלה לצא ושחרתה אלו ,םיאטרופסה-סידליה לש תוישיאה תונוכתב ולחש םייוניש לע 

היילע םיאטרופסה-סידליה לצא אצמ רקוחה .(Tattersfield, 1977) םיאטרופס 

תולתב היילעו תיתנוכתה הדרחה תמרב הדירי ,(תויטרווארטסקאב) תונצחומב 

םידלי לע ,(Geron et al., 1985) םייתנשכ ךשמנו לארשיב ךרענש ךרוא רקחמב .םירחאב 

יאצמממ קלחל שושיא לבקתה ,13 דע 11 ינב ,םיאטרופס-אל םידלי לעו םיאטרופס 

תולתב היילעו תיתנוכתה הדרחה תמרב הדירי האצמנ םיאטרופסה לצא :דליפסרטט 

םייונישהש ,וקיסה םירקוחה .סיאטרופס-אלה לצא םייוניש רסוח תמועל ,םירחאב 

שחרתהל םילוכי ,תיביטרופסה תוליעפהמ םיעבונה ,םידליה לצא ולא תונוכתב 

.םיריעצ ןיידע םיאטרופסהשכ 

םידלי לש תוישיאה ינייפאמ ןיבל טרופסה ןיב רשקב וניינעתהש ,םיבר םירקוח 

,יללכ ימצע יומיד :םינושה ויביכרמו ימצעה יומידה תקידבב ודקמתה ,םיאטרופס 

ונימאה םה .(self-competence) תישיאה-תורישכה תסיפתו תיפיצפס תימצע הכרעה 

הסריג יפל .תיתורחת-תיביטרופס תוליעפל העינה ררועל לאיצנטופ שי הלא סינתשמלש 

העינה לש ההובג המר ילעב םג ,ללכ ךרדב ,םה הובג-יבויח ימצע יומיד ילעב םידלי ,וז 

לש םיחנומב הזה רשקה תא ריבסהלו ןיבהל הרטמב .תיביטרופס תוליעפב קוסעל 

העיפשמ יתורחת טרופסב תופתתשהה סאה :הלאשה תא וגיצה האצות-הביס יסחי 

ימצע יומיד ילעב םידלי ,ןיפוליחל וא ימצעה יומידה בוציע לעו היינב לע יבויח ןפואב 

יתש לע דומלל ןתינ תיעוצקמה תורפסהמ ?יתורחתה טרופסב ףתתשהל םירחוב הובג 

יפל .םהלש ימצעה יומידה ןיבל םידליל טרופסה ןיב רשקה תא ריבסהל וסינש תושיג 

,םידליה לש ימצעה יומידה לע העיפשמ הניא יתורחת טרופסב תופתתשהה ,רחא רקחמ 

יתורחת טרופסב ףתתשהל םירחוב הובג ימצע יומיד ילעב םידלי ,ךפיהל אלא 

 (1981 ,Roberts, Kleiber 8. Duda). רבתסמ .תואיצמה ןווגמב דמע אל הז אצממ

םהלש יביטרופסה ןויסינל הרושק םיאטרופס-סידלי לש תישיאה תורישכה תסיפתש 

 (1982 ,Feltz 8: Petlichkof, 1983; Feltz, Gould, Horn 8. Weiss). תסיפתש ,אצמנ ןכ ומכ

.םהלש יביטרופסה ןויסינב היילעה םע הלוע ,םהלש תישיאה תורישכה תא םידליה 

יומידה לע יבויח ןפואב העיפשמ יתורחת טרופסב תופתתשהש התייה םירקוחה תנקסמ 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

ימצע יומיד בוציעב םידליל תרזוע תיביטרופס תורחתב תופתתשהה .םידליה לש ימצעה 

וז ךרדבו ,םירחא םירחתמ םע םמצע תא תוושהל םהל תרשפאמ איה ןכש ,ילאיר 

יתצובק טרופסב תופתתשהה ,דועו תאז .םמצע לע יביטקייבואו יניינע עדימ לבקל 

.תיתרבחה תרגסמב םדיקפת תא םג ןיבהל םהל תרזוע 

סג עפשומ ימצעה יומידה ,יביטרופסה ןויסינל ףסונבש אצמנ םירחא םירקחמב 

תשיגמו (Weitzer, 1989; Kay, Feiker ä Varoz, 1972) םתוליעפב םהירוה תוניינעתהמ 

םיעייסמה טרופסב םימרוגה תא רתאל ןויסינב .(Smoil 8> Smith, 1981) םהילא ןמאמה 

Horn) ליג-ייולת םה הלא םימרוגש אצמנ ,םיאטרופס-סידלי לש ימצעה יומידה רופישל 

 1986 ,4 Hasbrook) תוישיאה תואצותהמ דחוימב םיעפשומ ,11 דע 8 ינב ,םינטק םידלי

,14-12 ינב ,םידלי ,םתמועל .להקהו םירוהה תכרעהמ ןכו יביטרופסה עוציבב םהלש 

ןכו םירחא םיאטרופס לש םיגשיהה םע םהלש םיגשיהה תאוושהמ רקיעב םיעפשומ 

.ןמאמהמ םילבקמ םהש היצמרופניאהמ 

םתוגהנתה לע תויפצת סג וללכ םיאטרופס-סידלי לש תוישיאה ינייפאמ לע םירקחמ 

דומלל ןתינ וללה םירקחמהמ .(Kleiber Si Roberts, 1981; Lee, 1986, 1977) תירסומה 

הבושח)םייכונא םיישיא םיכרע ילעב םה ,ישיא־יתורחת טרופסב ןויסינ ילעב םידליש 

םיכרע ירסחו (ההובג המרב ישיאה עוציבה דחוימבו טרופסב תישיאה החלצהה םהל 

בורש אצמנ ,לשמל ,ךכ .(תוירחא תלבק ,תלוזל דובכו הרזע :ומכ) םייתרבח 

ךלהמב םישחרתמ םה םא ,טרופסב םיקוח תרפה וקידצה םיריעצה םיאטרופסה 

ילעב םהש ,תיסחי הובג ליגב םיאטרופס-סידלי ונייפא הלא תובוגת .הבושח תורחת 

תוגהנתהה םוי םויה ייחבש םירקוחה וחוויד ,תאז תמועל .יתורחת טרופסב בר ןויסינ 

םניאש םליג ינב לש הלאמ ולדבנ אל םיאטרופסה-סידליה לש םיירסומה םיכרעהו 

תיפיצפס תוירסומכ תרדגומ סיאטרופסה-סידליה לש תוירסומה .םיאטרופס 

םוי םויה ייחב יוטיב ידיל האב הניאו ,םייביטרופסה םהייח תא קרו ךא תנייפאמה 

 (1986 ,Lee). סדלישו רייאמדרב םג ועיגה ההז הנקסמל (1984 ,Bredemeier ä Shields).

תוגהנתהה לע עיפשהל (Romance, Weiss ä Bockvan, 1986) םירקוחה וסינ רחא רקחמב 

קר רופיש לח הז רקחמב םג .יביטרופס קחשמ תועצמאב 10 ינב םידלי לש תירסומה 

יוטיב ידיל אב אל הז יוניש םלוא ,טרופסל הרושק התייהש תירסומה תוגהנתהב 

טרופסה לש תיפיצפסה המורתה .םוי םויה ייחב הלא םידלי לש תירסומה תוגהנתהב 

.יוטיב ידיל אופא האב 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

יאצממ ריבסהל ןויסינב ךרענ םיאטרופס-סידלי ברקב תונפקותה תקידבל רקחמ 

טרופסב ופתתשהש םידלי לש תונפקותה תמרב היילע האצמנ םהבש ,םימדוק רקחמ 

ייוליגל תוירקיעה תוביסה תחאש םיזמרמ םיאצממה .(Bredemeier, 1988) יתורחת 

םיאטרופס לש תינפקותה תוגהנתהה יוקיח איה םיאטרופסה-סידליה ברקב תונפקות 

דע 9 ליגמ םיאטרופס-סידלי תקידבמ .םתוגהנתהב תוננובתה ךותמ תדמלנה ,םירגובמ 

יתורחתה טרופסה יגוס לכב אלש ,תרקוחה הקיסה ,םינוש טרופס יגוסב ופתתשהש ,12 

היילע לע החוויד איה .םידליה לש תונפקותה תמרב היילעל תמרוג תופתתשהה םצע 

,יאקירמא לובטופ)עגמ טרופסב ופתתשהש םידלי לש תינפקות תוגהנתהב תיתועמשמ 

םע ,"םיישיא" ויה הלאה םידליה לש םיירסומה םיכרעה ,הירבדל .(תוקבאיהו ,ודו'ג 

תנכוסמ תוליעפ םיקידצמה םיקומינב שומישלו תונפקות לש תיסחי ההובג המרל הייטנ 

םידלי לש םפותיש תא עונמל תרקוחה הצילמה הלא םיאצממ ךמס לע .ביריב תעגופה 

רחא רקחמב .(0ש)עגמ טרופסב ,תירסומה םתוגהנתהב תולשבל ועיגה םרטש ,םינטק 

,םידלי לע עגמה טרופס לש תילילשה העפשהה תא עונמל ןתינש תרקוח התוא האצמ 

םכסל ןתינ .ירסומ ךוניחל תודחוימ תוינכתב ןווכמ ןפואב שמתשמ ןמאמהש יאנתב 

הנניא םידליה תוישיא לע יתורחתה טרופסב תוליעפה לש העפשהה וא רשקהש רמולו 

:ומכ ,יבויח ןפואב םידליה לצא תוחתפתמ תומיוסמ תוישיא תונוכת .תינוויכ-דח 

תיתנובת הדרחב הדירי ★ 

(תויטרווארטסקאב)תונצחומב היילע ★ 
.ימצעה יומידב רופיש ★ 

,סיאטרופסה-סידליה תוישיאל קזנ םרגנ ,ירק ,ילילש ןוויכב תוחתפתמ תורחא תונוכת 

:לשמל ומכ 

תואמצעב הדירי ★ 

תוחפ םייתרבחו רתוי םיישיא םיירסומ םיכרע לשו תוגהנתה לש תוחתפתה ★ 

תויכונא לש תוחתפתה ★ 

.תונפקותב הרבגה ★ 

םידליה תוישיא לע יתורחתה טרופסה תעפשהש ,דומלל ןתינ וללה םירקחמהמ 

:ומכ ,םיאנתבו םימרוגב םג הרושק םיאטרופסה 

םידליה ליג ★ 

טרופסה גוס ★ 
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םירגובמ םיאטרופס לש תוגהנתה ימגד ★ 

םינמאמה לשו םירוהה לש סחיה ★ 

.םינמאמה לש תנווכמה תיכוניחה תוליעפה ★ 

טרופסב גש>זולו תופתתשהל םיאטרופסה־סידליה לש (היצביטומ)העינהה 

תופתתשהל ,18-ל 6 ןיבש םיליגב םידלי לש םיעינמה תקידבב וזכרתה םיבר םירקחמ 

טרפו טרפ לכל םידוחיי םהו ,םיבר הלא םיעיגמש ,אצמנ .יתורחת טרופסב הדמתהלו 

 (1994 ,Gould ä Petlichkoff, 1988; Anshei). רדס יפל ,םיעינמה ןיב רתויב םיטלובה

:(Gould 8. Horn, 1984) הלא םה ,תובישחה 

תויונמוימב רופיש גישהל ןוצרה ★ 

האנהב ךרוצה ★ 

םירבח םע תויהל ךרוצה ★ 

םישדח םירבח אוצמל ןוצרה ★ 
תוביהלמו תושגרמ תויווחל הייטנה ★ 

חצנלו חילצהל הפיאשה ★ 

.ינפוג רשוכ חתפל ןוצרה ★ 

לע ,םה יתורחת טרופסב תופתתשהל םיעינמהש הנעטה תא םיששואמ רקחמה יאצממ 

,םיסרפ :ומכ ,םיינוציח םימרוג .(Weiss, 1995)(םייזנירטניא) םיימינפ םיעינמ ,בור יפ 

אצמ ,(Ogiivie, 1984)יבילגוא .םיטעמ םירקמב קר םיעינמכ םיעיפומ ,ידכו יתרבח ץחל 

.יתורחתה טרופסב ףתתשהל םידליל סרוגה ,המצוע לעב עינמ איה האנהה יכ וירקחמב 

הנקסמל עיגה אוה ,םיאטרופס-סידלי לש גולוכיספכ תובר םינש לש ןויסינ רחאל 

הוולמה יגולוכיספה ץחלה דגנ רתויב הבוטה הפורתה םג םה טרופסב האנהו החמשש 

םירקוח .(םש) תורחא תוילילש תויגולוכיספ תועפשה דגנו תיתורחתה תוליעפה תא 

האנהה תמר ןיב 0.70 לש םאתמ ואצמ (Scanian ä Lewthwaite, 1986) םירחא 

תא ראתל וסינ ,הלא םירקחמל ךשמהב .וב קוסעלו ךישמהל ןוצרה ןיבו טרופסהמ 

ואצמ ,חרק לע תיתונמא השילגב ,לשמל ךכ .טרופסהמ האנהל םימרוגה םינתשמה 

:( Scanian, Stein ä Ravizza, 1989)הלא םה האנהל םימרוגהש 

הרבחב תויהל תורשפאה ★ 

עוציבה תואצותמ קופיס ★ 
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תיתרבח הרכה ★ 

ותוא הוולמה תיסיפה השגרההו עוציבה םצע ★ 

.תיביטרופסה תוליעפב רושקה ידוחייה םייחה חרוא ★ 

תניינעמ איה ,ץמאמ תעקשה ונממ תשרוד תוליעפה רשאכ ,הנהנ ריעצה יאטרופסה 

ןיב םיללכנ םניא ןולשיכהו החלצהה ,ותעדל .(Brustad, 1988) רגתא ורובע הווהמו 

,ףסונב .תיביטרופסה תוליעפהמ םידליה לש האנהה תדימ לע םיעיפשמה םימרוגה 

םינהנ (םינש 12-8)םינטקה םידליה .ליג ייולת םה האנהל םימרוגה סינתשמהש אצמנ 

םינהנ ,םתמועל .התוא ןייפאמה יקחשמה יפואה ללגב תיביטרופסה תוליעפהמ 

תורחתה ךלהמב םלצא םיעיפומה תובהלתההו תוררועה תשגרהמ םירגבתמה 

ינקחש ,םיריעצ םיאטרופס 1342 ברקב עצובש רקחמב .(Brustad, 1993b) תיביטרופסה 

םימיוסמ םיבצמש אצמנ ,(Scanlan et al., 1993) ףערודכו יאקירמא לובטופ ,לגרודכ 

,לשמל ומכ ,תיביטרופסה תוליעפהמ האנהה לש הרבגהל םימרות טרופסב 

םע ויסחישכ ,ולש עוציבב רופיש שיגרמ אוהשכ ,תוליעפב ץמאמ עיקשמ יאטרופסהשכ 

תואצותהשכ ,ןמאמהמו וירוהמ ,וירבחמ הכימת לבקמ אוהשכ ,םיבוט הצובקב וירבח 

ןמאמה רשאכ ,תמרגנ טרופסהמ האנה לש התחפה .סרפב הכוז ותצובקשכו תובוט ולש 

תא ךירעמ דליהשכ ,םיעוער הצובקב םייתרבחה םיסחיהשכ ,דליה לע םיצחול םירוההו 

.ןולשיכמ דחפ ולצא םייקשכ ןכו הכומנכ תישיאה ותלוכי 

ואצמ ,תיביטרופסה תוליעפב דימתהל םידלי לש העינהה תא וקדבש ,םירחא םירקחמ 

גשיהה תורטמ שומימב חילצהל םתלוכי תא םידליה תכרעהמ רקיעב תעפשומ איהש 

םיכורכה םיישקה תורמל ,תיביטרופס תוליעפב דימתהל םינכומ סה ,ןאכמו .םהלש 

Roberts, 1984; Klint 8.) םתחלצהב םינימאמו םתלוכיב םיחוטב םה רשאכ קר ,ךכב 

 1987 ,Weiss).

:תוירואית יתש לע םיססבתמ תיביטרופס תוליעפל העינהה םוחתב םירקחמה בור 

(seit competence theory) (Harter, 1981)תורישכה תעינה לע ,תחאה ★ 

(goal orientation theory) העינהב (המישמל)הרטמל היצטניירואה דיקפת לע ,היינשה ★ 

 (1980 ,Maehr 81 Nicholls)

תיעוצקמה תורפסב העיפוה ,הנורחאל 

המשב וא (Smith, 1986) תימס לש *תיביטקפא-תיביטינגוקה הירואיתה ★ 
.(cognitic-affective orientation theory)יתרבהה ןיפילחה תיירואת רחאה 

.קימעמ ןפואב הששוא םרטש * 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

ףתתשהל םיענומ םידליה ,תורישכה תעינה לש הירואיתה יפל .תורישכה לש העינה 

םה רשאכ ,הטילשו תישיא תורישכ לש תושוחת תווחל ןוצרה ידי לע טרופסב 

תועצמאב ןשכורל וא תויורישכ ןיגפהל םיפאוש םה ,ךכיפל .הביבסה םע םידדומתמ 

תשוחת ,תחלצומ תוליעפ תועצמאב הטילש וגישהש םישח םהשכ .הביבסב הטילשה 

םהלש ןוצרה תא תררועמ העינהב היילע .הלוע םהלש תורישכה תעינהו ,תרבוג תורישכה 

םהבש םיבצמו תורטמ םמצעל שפחל תאז תובקעבו ,תיביטרופס תוליעפב ףתתשהל 

.(Weiss, 1995)חתפתהל םתורישכ לכות 

ףתתשהל העינהה ,הרטמה תייצטניירוא לש הירואיתה יפל .הרשמה לש היצטניירואה 

ןה ובש ןפואבו ,ומצעל רחוב טרפהש תורטמה גוסב היולת טרופסב םיגשיהל עיגהלו 

תוגהנתה לש תויצטניירוא שולש ועיצה םירקוחה .תיביטקייבוס הניחבמ תושמוממ 
:תיגשיה 

(task orientation) המישמה תייצטניירוא 

תא עצבל ידכ תצמואמ תוליעפב ףתתשמ יאטרופסה ,המישמה תייצטניירואב 

.תורחתב תואצותהמ תומלעתה ךות ,רשפאה לככ ,בטיה המישמה 

(ego orientation)ינאה תייצטניירוא 

תצמואמ תוליעפב ףתתשמ יאטרופסה ,(תלוכי תייצטניירוא)ינאה תייצטניירואב 

לש הלא םע ולש םיגשיהה תאו עוציבה תא תוושהלו תיברמ תלוכי ןיגפהל ידכ 

.םתוא חצנל איה ותרטמשכ ,םירחאה 

.(social - approval orientation) תיתרבחה הלבקה תייצטניירוא 

ידכ תצמואמ תוליעפב ףתתשמ יאטרופסה ,תיתרבחה הלבקה תייצטניירואב 

,ןמאמה ,םירבחה ,להקה :ומכ) םירחאה לע תיתרבח הניחבמ לבוקמ תויהל 

.הרבחהמ לבקמ אוהש סחיה יפ לע דדומ אוה וגשיה תאו ,(תרושקתה ,החפשמה 

לש ןויסינה בגא שבגתמ אוה .טרפו טרפ לכל ידוחיי אוה גשיהל היצטניירואה גוס 

םאתהבו ולש (היצזילאיצוסה) תורביחה ךילהת בגא ,םוי-סויה ייחב טרפה 

.אצמנ אוה ןהבש תורגסמב תררושה תיתרבחה הריוואל 

םידליה לש העינהה שוביגב גשיהה תייצטניירוא לש דיקפתה םהב קדבנש םירקחמב 

העינה :םיינייפוא ,המישמל היצטניירוא ילעב םיאטרופס-סידלילש אצמנ םיאטרופסה 

האצות אוהש ,טרופסב גשיהה תלבקו תיביטרופסה תוליעפהמ האנהל ןוצרה ,תימינפ 

ילעב ,םידליל .(Dudaetal., 1992) הצובקה ךותב הלועפ ףותיש לש ,ץמאמ תעקשה לש 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו □ייוכיס 

הפירח תיתורחת (היצביטומ) העינה תינייפוא (תלוכי תייצטניירוא)ינאל היצטניירוא 

.טרופסה תועצמאב יתרבחה סוטטסה רופישל ןוצרהו ,םירחא דגנ תנווכמה ("תינבצע") 

ינאל היצטניירואה אלו ,המישמל היצטניירואה רקיעב תינייפוא םיאטרופס-סידליל 

 (1993 ,Duda s Horn). תרחא הפקשהל תודגונמ הלא תואצות (1992 ,Ames), יכ ,הנעטש

הכרעההו האוושההש ,ןכו ינאל היצטניירואה תא דדועמ טרופסב יתורחתה םילקאה 

חתמ םירחתמה םידליל םימרוג ,תיביטרופסה תורחתה תא םינייפאמה ,תיתרבחה 
.תיריפמא הששוא אל וז הרעשה .הדרחו 

יוטיב ידיל אב וניא גשיהב ךרוצה ,(גשיהה)הרטמה הייצטניירוא לש הירואיתה יפל 

םאתהב הנתשמ אלא ,גשיהל תיללכ העינהכ ,ירק ,תויתורחתב תיביטרופסה תוליעפב 

רופישה אוה גשיהה ,המישמל היצטניירואב .ומצעל ביצמ יאטרופסש תורטמה גוסל 

וליאו ,םירחאה לש עוציבהמ רתוי בוט עוציב אוה גשיהה ,ינאל היצטניירואב ,עוציבב 

תייצטניירוא .תיתרבח הניחבמ לבקתהל אוה גשיהה ,תיתרבח הלבקל היצטניירואב 

לעו םהלש ימצעה ןוחטיבה לעו הכרעהה לע עיפשמ םיאטרופסה-סידליה לש גשיהה 

םירחוב םידליהש תולטמה תמר .(Duda ä Horn, 1993)טרופסב םיגשיהל תוביסה סוחיי 

תייצטניירוא גוסמ םה םג םיעפשומ תיביטרופסה תוליעפב הדמתהה ןכו םמצעל 

,ללכ ךרדב ,םיינייפוא ,המישמל היצטניירוא ילעב םידליל ,לשמל־ךכ .םהלש גשיהה 

תימינפ העינה ,ינוניב ישוק תולעב תולטמ תריחב ,ההובג המרב ץמאמ תעקשה 

תוביסה תא סחייל הייטנהו ,תיביטרופסה תוליעפב הדמתה ,טרופסב ףתתשהל 

,ינאל היצטניירוא ילעב םידלי .תוליעפב ועיקשהש ץמאמל םנולשיכל וא םתחלצהל 

םירחוב םה וז הביסמ .ימצע ןוחטיב לשו תימצע הכרעה לש ההובג המרב םינייפואמ 

רסוח ,חתמ םידליל תמרוג תאזכ היצטניירוא .ידמ תולק וא ידמ תושק תולטמב 

.םהלש תישיאה תלוכיל ןולשיכלו החלצהל תוביסה סוחייו הדמתה 

וזו ,ונממ הרישנה ,ןבומכ ,איה טרופסב הדמתהל הכופה העפות .טרופסהמ הרישנה 

םידליהמ 350/0-כ לשמל ךכ) תיסחי הובג רועישב םיאטרופס-סידלי לצא העיפומ 

ומכ ,םינווגמו םיבר םירבסה וז העפותל .(הנש ידמ םירשונ 18-11 ליגב םיאטרופסה 

ץחל ,החלצה רסוח ,תרחא תוליעפב ןיינע ,םינוש ןיינע ימוחת ןיב תושגנתה :לשמל 

,ןמאמהמ הדילס ,רתי ןומיא ,םירוהה לש הכימת רסוח ,תויתורחתה לש רתי תשגדהו 

וכרענ ןורחאה רושעב .ידכו תועיצפ ,האנה רסוח ,םימיאתמ אלו םינוכנ אל הכרדהו ןומיא 

לע וססבתה ןתצקמו ,טרופסהמ םידלי לש הרישנל תוביסה תקידבל םירקחמ 

,(Harter, 1981) תורישכה תעינה יפל העפותה רבסהב .ליעל ורכזוהש תויטרואיתה תורגסמה 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

,הכומנ תורישכ לעב אוה תמיוסמ תונמוימבש שיגרמ ריעצה יאטרופסה רשאכ יכ ,הארנ 

טרופסהמ םידליה תרישנ .ןיינע הב תולגל קיספי הרהמ דעו ,העוציבב דימתי אל אוה 

Brustad,) התוא קפסל תורשפאה רסוחב וא םהלש העינהב םילחש םייונישב הרושק 

 1993b). 1983; :הוושה) םיישיא םימרוגב הדקמתה תרחא השיג ,Feltz Petlichkoff

 1982 ,.Fietzetal) םירקוחה .הרישנל ירקיעה םרוגכ ימצעה ןוחטיבה רסוח שגדוה םהבש

הכומנ תימצע הכרעהש ואצמו ,ונממ םירשונה ןיבל טרופסב םידימתמ םידלי ןיב וושה 

הדמתהה לע ימצעה ןוחטיבה תעפשה .םירשונה תא הנייפא תישיאה תלוכיה לש 

,(תינוציח/תימינפ) העינהה גוס :ומכ ,םיפסונ םימרוג לש תוחכונב הרושק טרופסב 

טרופסב םהלש םיילאירה םיגשיהה ןכו טרופסב םתחלצהל םיסחיימ םידליהש תוביסה 

 (1986 ,.Weiss et ai). לש הירואיתה יפ לע טרופסהמ הרישנה תא ריבסהל תונויסינה

םידלילש התלעה םירשונ םידלי לש הקידב .הפי ולע אל (גשיהל)הרטמל היצטניירואה 

הניה טרופסהמ הרישנהש ןכתיי .הרטמל היצטניירוא לש םינוש םיגוס ויה הלא 

הירואיתב .םייתביבסו םיישיא םימרוג רפסמ ןיב ןילמוג יסחי לש האצות 

תקספהל תוביסכ הרישנ ןיבל הקיחש ןיב ןיחבהל עצוה תיביטקפא-תיביטינגוקה 

רסוח תמייקשכ ,תשחרתמ הקיחשה .(Smith, 1986) םידלי לש תיביטרופסה תוליעפה 

ןיבל (חתמ ,ןמז ,ץמאמ)טרופסב עיקשמ יאטרופסהש המ ןיב (ילילשה ןוויכל) המאתה 

ךשמנ הז ךילהת םא .(החלצה ,תורפתשה ,הרכה ,םירבח ,האנה)ונממ לבקמ אוהש המ 

שורפל לולע אוה ,והותב ולע ומע דדומתהל יאטרופסה לש תונויסינה םאו ,בר ןמז 

,ףסונב .הקיחשה ךילהת ללגב םישרופ םיטעמ םיאטרופס .תיביטרופסה תוליעפהמ 

תויוליעפב ןיינע לש תוררועתהמ שחרתהל הלוכי הרישנ ,םיריעצה םיאטרופסה ברקב 

וכישמי סה טרופסל בוט ףילחת ןיא םיאטרופסה-סידליל רשאכ ,ןאכמו .תויפולח 

.(םש)תיביטרופסה תוליעפב 

רקחמה לש םיאצממה ירקיע 

:יכ דומלל ןתינ םיאטרופס-סידלי לש העינהב וקסע רשאו ורקסנש םירקחמהמ 

ףתתשהל םהלש העינהה גוסב היולת םיאטרופסה-סידליה לע טרופסה תעפשה ★ 

טרופסה תעפשה .התוא שממלו קפסל םתלוכיב ןכו ,טרופסב םיגשיהל עיגהלו 

,האנה טרופסב םישפחמ םהשכ) תימינפ איה םידליה לש העינההשכ הבר איה 

עוציבל)המישמל היצטניירוא איה םהלש היצטניירואהשכ ןכו (תובהלתהו תורבח 

ללגב עצבל וא םיסרפ לבקל)תינוציח העינה .(הלועפ ףותישל ,עוציבב רופישל ,בוט 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

לצא םיררועמ (םירחאמ רתוי בוט תויהל) ינאל היצטניירואו (ינוציח ץחל 
םורגל ,חתמ ריבגהל םילולעו ,ההובג המרב תויתורחת םיאטרופסה-סידליה 

תקפסמ הנניאש ,תיביטרופס תוליעפ .ןילשיכמ דחפלו הדמתה רסוחל ,הקיחשל 

תונבצעלו םיחתמל תמרוג ,םיגשיהלו תופתתשהל םידליה לש העינהה תא 

ןיינעו םינוש ןיינע ימוחת ןיב תושגנתה .טרופסהמ הרישנל ףא םיבר םירקמבו 

.טרופסהמ הרישנל םורגל םילוכי תורחא תויוליעפב 

תעפשומ יתורחתה טרופסב םיגשיהלו הדמתהל ,תופתתשהל םידליה לש העינהה 

סיבצממו םייתרבח םימרוגמ ,םידליה לש תוישיאה ינויפאמ .םינוש םימרוגמ 

,םירבחהמ הכימתל הכוז יאטרופסה רשאכ ,תקזחתמ העינהה .טרופסב םייפיצפס 

,החילצמ הצובקהשכ ,םיגשיהב רופישה םע הלוע העינהה .החפשמהמו ןמאמהמ 

העינהב הדיריה לע .םיניקת תיביטרופסה הצובקב םייתרבחה םיסחיהשכו 

דחפ ,ינוציח רוקממ הכומנ הכרעה ,הכומנ תימצע הכרעה ומכ םימרוג םיעיפשמ 

,קחשמל ןמז רסוח ,םירבחה וא ןמאמה ,םירוהה לש הכימת רסוח ,ןולשיכמ 

םיניקת יתלב םייתרבח םיסחי ןכו תלוכיב שולק רופיש ,החלצה רסוח ,םומעיש 

.תיביטרופסה הצובקב 

יתורחתה טרופסב החלצהלו הדמתהל ,תופתתשהל םירושק םיבר םיעינמ 
הרטמה ת"צטניירוא גוסבו סיאטרופסה ליגב םייולת וללה םיעינמה .םידליל 

.םהלש 

םידליל יתורחתה טרופסב הדרחו ץחל יבצמ 

ךרדב ,והז .תיביטרופס תוליעפ לש גוס לכבו תורחת לכב תמייק ץחל לש תמיוסמ המר 

אוה ולש תיבויחה המרב .ינויחו יבויח בצמ םג אוה תמיוסמ המרבו ,יעבט בצמ ,ללכ 

ןכומו ליעפ ,זכורמ תויהל יאטרופסל תומרוגה ,תולגתסה לש תובוגת תעפוהל םרוג 

םורגל לוכי אוה (distress) הקוצמ לשו לבס לש בצמל ךפוהו רבוג ץחלהשכ .ץמאמל 

,תועונתב היצנידרואוק רסוחו תויטיא ,םירירשב חתמ :ןוגכ ,תוישפנו תוינפוג תוערפהל 

.זוכירב תוערפהו דחפ ,תוליעפ עצבל ןוצר רסוח 

:םיבצמ ינשל סחייתמ (stress) ץחל גשומה 

.םתוא אלמל ותלוכי ןיבל יאטרופסהמ תושירדה ןיב המאתה יא לש יתביבס בצמ * 

.יתביבסה בצמה תא טרפה תסיפתל הבוגת אוהש ,טרפה לש יביטקייבוסה בצמל * 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

םיילנויצומא ,םייגולויסיפ םייונישב ןייפואמ אוהו ,הדרחלו חתמל םרוג ץחל 

תא םיספות םיאטרופסהשכ :ןלהלדכ ראותמ טרופסב הזה רשקה .םייתוגהנתהו 

חתמ םלצא םירצונ ,תישיאה םתלוכי יפכמ תושקכ תיביטרופסה תוליעפה תושירד 

םתלוכיל תומיאתמכ טרופסב תושירדה תא םיספות םהשכ ,תאז תמועל .הדרחו 

טרופסה תושירדשכ .קופיסו האנה םלצא תררועמ תיביטרופסה תוליעפה ,תישיאה 

םג עפשומ יביטקייבוסה ץחלה בצמ .םומעיש רצוויהל לוכי ,ידמ תוכומנכ תוכרעומ 

העינהה ,ידמל בושחכ טרופסב גשיהה תא םיספות םידליהשכ .טרופסב גשיהל סחיהמ 

חתמב אטבתמה יביטקייבוס ץחל לש בצמ תררועמ וזו ,דואמ ההובג המרל העיגמ גשיהל 

.(Roberts, 1986a)הדרחבו 

ןאלנאקסו (Passer, 1982) רסאפ (Martens et al., 1981, 1975) ויתימעו סנטראמ 

 (1984 ,Scanian) ץחל לש בצמ תריציב םידליה לש תוישיאל שיש דיקפתה תא ורקח

ןמזב תיבצמ הדרחו חתמש ,ואצמ סה .תיביטרופסה תורחתה ךלהמב יביטקייבוס 

.הנוכתכ הדרח לש ההובג המר ילעבו ךומנ ימצע יומיד ילעב םידלי לצא םיעיפומ תורחת 

הרטמה תייצטניירוא גוס ןיבל טרופסב ץחלה ןיב רשק אצמ (Roberts, 1986b) סטרבור 

םינוירטירקה סה ןולשיכהו החלצהה ,ינאל היצטניירוא ילעב םידלי לצא .םידליה לש 

ינפל .ישפנה םבצמ לע םיעיפשמה םיירקיעה םימרוגה םה ןכלו ,םהיתורטמ תגשהל 

היצטניירואה ילעב םידליה לצא חתמה תמרב הדיריל תומרוג החלצהל תויפיצ ,תורחת 

ריעצה יאטרופסה הבש תורחתה םויס רחאל .התוא הלעמ ןולשיכ לש תורשפאהו ינאל 

לשמ רתוי ההובג תלוכי ןיגפה אוה ןכש ,הרטמה תגשהכ ןוחצינה תא ספות אוה ,חצנמ 

הלוע חתמה ,לשכנ אוהשכ ,תאז תמועל .חתמה תמרב הדירי הלח ךכ םושמו םירחאה 

,המישמה עוציבב םיזכרתמ המישמל היצטניירוא ילעב םידלי .תורחתה םויס רחאל 

ץחל לש בצמ הלא םידלי לצא .ישפנ חתמ לש ההובג המרל םיעיגמ םניא ,ללכ ךרדבו 

ועיקשהש ץמאמל רשקב םתוא רקבמ יתועמשמ רחא והשימ וא ןמאמה רשאכ ,עיפומ 

עיגהל לוכי ,תיתרבחה הלבקה תייצטניירוא לעב ,יאטרופסה .המישמה יולימל רשקבו 

.וילא תוסחייתה רסוח ללגב וא ויפלכ תילילש תרוקיב ללגב הובג חתמ לש בצמל 

תורחתהש ןוויכו .הרבחה תובוגתל רתויב םישיגר ,תאזכ היצטניירוא ילעב ,םידלי 

,םייניב תואירק ,תוקירש ומכ)תונוש תויתרבח תובוגתל דאמ חותפ בצמ איה טרופסב 

םידלי לצא הדרחו חתמ לש ההובג המר ררועל הלוכי איה ,('דכו םייניע יטבמ 

.תיתרבח הלבקל היצטניירוא ילעב ,םיאטרופס 

לש תופתתשהל תילילשה השיגה .ךכמ עבונה ברה ץחלהו תורחתב תופתתשהה 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

תמרוג טרופסב תורחתהש ,העדה לע םיבר םירקמב תססבתמ יתורחת טרופסב םידלי 

םניא םירקחמ יאצממ ןכו םינמאמ לש ישיאה ןויסינה .ההובג המרב ץחל םידליל 

.םירגובמ םיאטרופסמ תורחת ןמזב תוחפ םיחותמ םידלי ,ללכ ךרדב .וז העד םיששואמ 

ררועתמה ץחלה ןיבל תיביטרופס תורחתב ררועתמה ץחלה ןיב התשענש האוושה 

וניא תורחתב ץחלהש ,דמלמ 'דכו המב לע תועפוהב ,םינחבמב :ומכ ,םירחא םיבצמב 

תיבצמ הדרח הקדבנ (Simon ä Martens, 1979) רקחמב .םירחא םימוחתבמ רתוי קזח 

עברא ינפל ןכו םינוש טרופס יגוס העבשב תורחת ינפל 14 דע 9 ינב , םידלי לצ 

םינלוס לש תילקיסומ תורחת ,רפסה תיבב ןחבמ ,טרצנוקב הניגנ) תורחא תויוליעפ 

ינפל םידליה לצא האצמנ תיבצמ הדרח לש רתויב ההובגה המרה .(ינפוגה ךוניחב רועישו 

רשאמ רתוי ההובג הדרחה התייה תוקבאיהב תורחת ינפל קר .תילקיסומה תורחתה 

םידלי לצא תורחת ינפל תיבצמה הדרחה תמר לש האוושהב .רפסה תיבב ןחבמ ינפל 

םיקסועה םידלי לצאש תודמלמ רקחמה תואצות ,םינוש טרופס יגוסב םיקסועה 
טרופסב םיפתתשמה תמועל הדרח לש רתוי ההובג המר התייה ישיאה טרופסב 

.םיטעמ םידלי לצא קר האצמנ תורחת ינפל הדרח לש דאמ ההובג המר .יתצובקה 

הב ופתתשהש תורחת ןמזב םיאטרופס-סידלי לש חתמהו הדרחה אשונב ךרענש ןוידב 

םניא םידליה בור תורחת ןמזבש ,עבקנ םינש 16 דע 11 ינב ,םינייטצמ םיאטרופס 

קר תאז ףאו ,הקוצמ לש בצמל םיעיגמ םיטעמ םידלי קר .ההובג המרב ץחל םישיגרמ 

תופתתשהה ךלהמבש םיאטרופסה-סידליה ושיגדה ךכל ףסונב .םייפיצפס םיבצמב 

םה ןתואש ,חתמ לע רבגתהל תונוש תוקינכט םמצעל ושכר םה תויביטרופס תויורחתב 

.(Gould et ai., 1993) טרופסל ץוחמ םיבצמב סג םילצנמ 

םיאטרופסה םידליה לצא ץחל ררועל לאיצנטופ םהל שיש םיבצמהו תוישיאה ינייפאמ 

Scanian,)ןלהלכ ורדגוה (ישיאהו יתצובקה טרופסב םיקסועה 14-10 ינב תונבו םינב) 

 1986):

תיתנובת הדרח לש ההובג המר ילעב * 

הכומנ תימצע הכרעה ילעב * 

םהלש הצובקה לש ןולשיכל הייפיצ תמייקשכ * 

(ישיא טרופסב םיפתתשמה םינב לצא קר)ישיא ןולשיכל הייפיצ תמייקשכ * 

.םינמאמהו םירוהה דצמ תילילש הכרעהל הייפיצ לש םירקמב * 

הלאמ םינוש ,תורחת רחאל תיבצמה הדרחה תעפוה לע םיעיפשמה ,םיאנתה 

םידלי לצא .תורחתה תואצותל םירושק םה .תורחת ינפל התעפוה לע םיעיפשמה 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

םיחצנמה םידלי לצא ,םתמועל .תורחתה םויס םע הלוע חתמה ,תורחתב םידיספמה 

תורחת ירחא הלוע תיבצמה הדרחה ,םינבה לצא .תורחתה ירחא דרוי חתמה ,תורחתב 

תיבצמה הדרחה ,תונבה לצא ,תאז תמועל .םיביריה לש תואצותב ןטק שרפה היה הבש 

ונייצ םיריעצה םיאטרופסה .(םש) תווש תואצותב תמייתסמ תורחתה רשאכ ,הלוע 

Gould et ai.,) םהו ,תורחתה ךלהמב חתמ םלצא םיררועמה םימרוג רפסמ םמצעב 

ונייצ ,ןכ ומכ .עוציבה ןמזב זוכירב תוערפהו תירחתה ןמזב ףסונ עדימ תרבעה :(1993 

.יאטרופסה תוישיאב הרושק וז העפשה .להקה תעפשה תא םג וללה םיאטרופסה 

,םידליל .חתמל םרוג להקה ,ההובג תיתנובת הדרח תמר ילעב ,םיריעצ םיאטרופסל 

ץמאמה תא הלעמה ,ינויח ררועמ יוריגכ שמשמ להקה ,ההובג תימצע הטילש ילעב 

.תוליעפב 

םידליה לש ישפנה םבצמ לע תורחתב ץחלה לש העפשהה תקידבב וקסעש םירקחמה 

העיפומ איה .תילאודיבידניא איה הזה ץחלה לש העפשההש םידמלמ םיאטרופסה 

םה וב בצמלו םתוישיאל הרושק איהו ,םיאטרופסה-סידליה לצא הנוש הרוצב 

ןוויכבו הבר המצעב העיפשמ תיביטרופסה תורחתה םידחא םידלי לע קר .םיאצמנ 

הדרח לש ההובג המר ילעב םה :ידוחיי ישיא יפוא ,ןוכיס ידלי ,הלא םידליל .ילילש 

תוליעפהמ קופיסו האנה ירסח םה ,הכומנ םהלש תימצעה הכרעהה ,תיתנובת 

.םירחאה תכרעהב קפס םיליטמ םהו ,החלצהל תוכומנ תויפיצ םהל שי ,תיביטרופסה 

תורחתהשכ :םימיוסמ םיבצמב רקיעב העיפומ יתורחתה ץחלה לש תילילשה העפשהה 

םיפצמ םה רשאכו ,ןולשכ רחאל ,תואצותל רשאב תואדו יא תמייקשכ ,םהל הבושח 

.(Gould etal., 1993) םיינוציח םימרוגמ תרוקיבלו הכרעהל 

טרופסה לש תיגולוכיספה העפשהל םירושקה םיכוותמ םימרוג 
םידליה לע יתורחתה 

הרושק םיאטרופסה-סידליה לע יתורחתה טרופסה תעפשהש העדה תחוור הנורחאל 

תורביחה ינכוס םה םייתרבחה םימרוגה .םייתביבסו םייתרבח םימרוגב 

םימרוגה .םירבחהו םירומה ,החפשמה ינבו םירוהה ,ןמאמה :ומכ ,(היצזילאיצוסה) 

תוליעפה תרגסמו םיסרפה ,תונותיעה ,להקה ,רפסה תיב :סה סייתביבס-סיינוציחה 

בוציעב םדיקפתב רקיעב הרושק םייתרבחה םימרוגה לש םתובישח .'דכו תיביטרופסה 

לשו תימצעה הכרעהה לש תוחתפתהב .םידליה לש העינההו תימצעה הכרעהה שוביגבו 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

טרופסב םתוליעפ תא םירגובמה תכרעהל שי םידליה לש תישיאה תורישכה תסיפת 

ןכל ,תלוכי ןיבל ץמאמ ןיב םיניחבמ םניא ,11 דע 8 ינב ,םיריעצ םידלי .בושמ לש דיקפת 

םיססבתמ םה ,ךכיפל .טרופסב םהיגשיהל תיתימאה הביסה תא ןיבהל םילגוסמ םניא 

.יביטרופסה עוציבב םהיגשיהל תוביסה תנבה םשל םירגובמהמ לבקתמה בושמה לע 

םירגובמה םידליה .הבושח ,12 ליג דע םידלי לצא רקיעב ,םירגובמה תעפשה ,ךכ םושמ 

תאוושהמ םילבקמ םהש היצמרופניא יפ לע תימצעה םתכרעה תא םיבצעמ רתוי 

תועמשמ ילעב םהש ,םירגובמה .םירחא םידלי לש הלא םע םהלש גשיההו עוציבה 

ןהו יבויח ןוויכב ןה םידליה לע יתורחתה טרופסה לש העפשהה תא ןווכל םילוכי ,םידליל 

שוביגבו םידליה לש העינהה גוס תרדגהב םיאלממ םהש דיקפתה ללגב ילילש ןוויכב 

עיגהלו חצנל םידליה לע םיליעפמ ,םירגובמהש ץחלה ידי לע .םמצע תא םתכרעה 

תוליעפהמ םתאנה תא םיתיחפמו חתמ םידליל םימרוג םה ,טרופסב םיהובג םיגשיהל 

דיקפת םיאלממה ,(היצזילאיצוס) תורגיח ינכוס השולש וטרופי ןלהל .תיביטרופסה 

.סיאטרופסה-סידליה לש תיגולוכיספה תוחתפתהה לע העפשה לעבו דבכנ 

ןמאמה 

םיפתתשמה םידליה לש תיגולוכיספה םתוחתפתהב רתויב בושח דיקפת ןמאמל 

וכרע טרופסה לש םיגולוכיספ .(Vernacchia, McGuire 8. Cook, 1992)יתורחתה טרופסב 

לש תישפנה םתוחתפתה לע עיפשמ ןמאמה ןהבש ,םיכרדה תקידבל םירקחמ רפסמ 

סיאטרופסה-סידליה לע ןמאמה תוגהנתה לש העפשהה תקידבל .םיריעצה ויאטרופס 

,תינכט הכרדהכ וכירדהש ,םינמאמ .תוירוגטק רפסמל םינמאמה תוגהנתה הקלוח 

יומידה לע יכויח ןפואב ועיפשה ,סיטעמ םישנוע וליטהו םיבר םיקוזיח ונתנש הלאו 

השיגל ,תיביטרופסה תוליעפהמ האנה תשגרהל ךכב ומרת סה .םידליה לש ימצעה 

.(Smith et al., 1979) טרופסה תצובק ךותב םייתרבחה םיסחיה רופישלו ןמאמה יפלכ תיבויח 

Smoii 8( Smith,) םידליה לש עוציבה תוכיאב בושח דיקפת אלממ ןמאמה לש עדימה 

םיאטרופסה לש תימצעה הכרעהה בוציעב הבר תובישח הז עדימלש ואצמ סה .(1981 

ןברדיו תויפיצ ררועמ ,ןזואמ היהי םידליל רסמנה עדימהש וצילמה ןכלו ,םיריעצה 

.תוילילשו תוכומנ תואצותהשכ םג ,םיצמאמ תעקשהל 

(Horn, 1985) אצמנ ,עוציבה רחאל ןתונ ןמאמהש ילולימה בושמה דיקפת לע רקחמב 

תובורק םיתעל םרוג אוה ,רתוימ אוה בושמב רתי שומיש ,חלצומ עוציב רחאלש 

ילולימ בושמ ,תאז תמועל .סיאטרופסה-סידליה לש תישיאה תורישכה תסיפתב הדיריל 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

תסיפת לע יבויח ןפואב עיפשהל לוכי ,החלצה רחאל ןתינה ,יפיצפס אלו רצק ,יללכ 

יטרקנוק בושמל .תוכומנ תויפיצ םהלש ,םידלי לש םג תישיאה תורישכה 

הרקמ לכב שי ,עוציבב תואיגשל תסחייתמה תנזואמ תרוקיב ללוכה ,יביטקורטסנוקו 

לע הברה העפשהה ילעב םימרוגה .תישיאה תורישכה תסיפת לע תיבויח העפשה 

השידא תוגהנתהו םישנועה ,םיקוזיחה םה סיאטרופס-סידלי לש תימצעה הכרעהה 

ןמאמה הבש ךרדל שיש תובישחה הניוצ ,ךכל ףסונב .(Weiss, 1987) .ןמאמה לש 

וא/ו החלצהל סחיימ אוהש תוביסה תאו ירוטומה עוציבב תואיגשה תא חתנמ 

.ןולשיכל 

לצא םיספתנ תירקמו הלק החלצה רחאל םיקנעומה םיסרפו םיחבש יכ קיסהל רשפא 

השק תרוקיב ,תאז תמועל .םתלוכיל עגונב ןמאמה לש תוכומנ תויפיצל יוטיבכ םידליה 

.(Horn, ימצעה יומידבו ימצעה ןוחטיבב תעגופ תובישח תורסחו תונטק תואיגש לע 

רתוי הבר תרוקיבל םיקוקז ,יבויח ימצע יומיד ילעב םידליש השיגדה וז תרקוח 1987) 

,ףסונב .רתוי םיבר םיקוזיחל םיקוקזה ,הכומנ תימצע הכרעה םהל שיש םידליהמ 

רחאל וא החלצה רחאל םידליל רסמנה עדימל שיש ,תובישחל תרקוחה הסחייתה 

ןוויכ לע עיפשהל לוכי ןמאמה .גשיהל העינהה תיינב ךילהתב תורחתב ןולשיכ 

.םהלש הרטמל היצטניירואה תנווכה ידי לע םידליה לש גשיהל העינה לש תוחתפתהה 

הצובקב רצוי ןמאמהש תיתורחתה הריוואב הבר הדימב היולת וז היצטניירוא 

תגצהל)ינאל היצטניירוא ררועל הלוכי הביבסה יתורחתה טרופסב ,ןכש .תיביטרופסה 

לש תיגשיהה תוגהנתהה תא ןווכל ןמאמה לע .יוצר ונניא ,רומאכ ,הזו ,(תישיא תלוכי 

שיש תולטמה לש הרורג הרדגה ידי לע תאזו ,המישמה תייצטניירואל םידליה 

םידליה תכרעה ידי לעו עוציגה רופישל םהלש גלה תמושת תיינפה ידי לע ,עצבל 

ךמס לע אלו ,עוציבג םיעיקשמ םהש םיצמאמ ךמס לעו תומדקתה ךמס לע 
.תורחתב תואצותה 

החפשמה 

החפשמה ינב ראשו םירוהה ,םידליה לע יתורחתה טרופסה לש העפשהה ןוויכ בוציעב 

,לשמל ,עודי .(Henstedt, 1995) בושח דיקפת םיאלממ םיריעצה םיאטרופסה לש 

.תיביטרופסה םתוליעפל םהירוה תשיגמ עפשומ םיאטרופס-סידלי לש גשיהב ךרוצהש 

םהירוהמ םילבקמ םידליהש סיקוזיחהמ תעפשומ םלשומ עוציבל םידליה לש העינהה 

תררועמ החפשמה לש תיבויח השיג .טרופסב םיעיקשמ םהש ץמאמה לע 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

תורישכה תסיפת לע םג העיפשמו עוציבה לע הטילשל תימינפ העינה םידליה לצא 

םתוחתפתהל הברה םורתל םילוכי החפשמ ינבו םירוהש אצמנ .םידליה לש תישיאה 

Ruoff,) רחא רקחמב .(Brustad ä Weigand, 1989) םיאטרופסה םידליה לש הניקתה 

תמרות החפשמה הבש ךרדה תא םינמאמל ץפוהש ןולאש תועצמאב רתאל וסינ ,(1979 

יוטיבל םיאב ןהבש ,םיכרד המכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ .םיאטרופסה־סידליל 

,לשמל ,ךכ .תיביטרופסה םתוליעפל החפשמהמ םילבקמ םידליהש הכימתהו םיקוזיחה 

קזחמכ תשמשמ ('דכו תשובלת ,ףסכ ,תועסה :ומכ) םידליל תיטרקנוק הרזעש אצמנ 

ןורתפב הרזעו דודיע ןתמ ,סתושגרתהלו םידליה לש תושירדל הנבה יוליג םג ;יבויח 

םתופתתשה .םהלש ימצעה ןוחטיבה תא םיקזחמו םידליה תא םיעיגרמ םהלש תויעבה 

תעפשה .םיקוזיחכ םיספתנ הכלהמבו תורחתה תארקל תונכהב םירוהה לש םתוברועמו 

.תילילש וא תיבויח תויהל הלוכי םיאטרופסה-סידליה לש יגולוכיספה םבצמ לע םירוהה 

תחא אוה תורחתב חילצהלו ףתתשהל םידליה לע םיליעפמ החפשמ ינבש ץחלה 

ההובג המרב תיתנובת הדרח ילעבל רקיעבו ,םידליה לש תוילילש תויווחל תוביסה 

 (1983 ,Scanlan 8. Lewthwaite, 1986; Passer). הלא םידלי ,החפשמה תושירד לשב

,תאז תמועל .הכלהמבו תורחתה ינפל (ההובג תיבצמ הדרח) בר חתמ ,םישיגרמ 

האנה םידליל םרוג םידליה לש םייביטרופסה םיגשיההמ םירוהה לש קופיסה 

 (Brustad, 1993a). םימרוגה ןיבמ הנושאר הגרדממ םרוגכ העיפומ םירוהה תוגהנתה

לעו םידליה לש תיביטרופסה תלוכיה לע ,תישיאה תורישכה תסיפת לע םיעיפשמה 

תעיבקב בושח דיקפת םיאלממ םירוהה .יתורחת טרופסב ףתתשהל םהלש העינהה 

.הדרחו חתמ וא האנה םהל םרוג טרופסה םא רמולכ ,טרופסל םידליה לש תוסחייתהה 

,(דחאכ תונבו םינב) םידלי לעו תונב לע דחוימב הבר םירוהה תעפשה ,תאז ףא תאז 

.(Scanlan Ä Lewthwaite, 1986; Brustad, 1988) ךומנ ימצע ןוחטיב ילעב 

רפסה ה>ג 

טרופסה םהבש םייתביבסה םיאנתה רותיאב תובישחה תשגדומ תיגולוקאה השיגב 

תא ורקח םירחאו ןורג .(Rarick, 1973) םידליה תוחתפתה לע יבויח ןפואב עיפשהל לוכי 

Geron et al.,) םינוש םייתביבס םיאנתב תיביטרופס תוליעפ לש תיגולוכיספה העפשהה 

אל לש תחא הצובק :12-11 ינב םידלי לש תוצובק שולש ופתתשה רקחמב .(1985 

תיב תרגסמב הליעפ התייה תחאה ,ןהמש ,םיאטרופס לש תוצובק יתשו םיאטרופס 

12-ב ושמתשה םירקוחה .רפסה תיבל ץוחמ טרופס תדוגא תרגסמב תרחאהו רפסה 

תוצובק יתש ןיב הכרענש האוושהב .תיגולוכיספה העפשהה תקידבל םינוש םינחבמ 
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ביבר תימלוש ,ןורג המא 

תותיכב) רפסה תיב ידי לע ןגרואש טרופסב וקסעש םידליהש ,אצמנ םיאטרופסה 

רתוי םיהובג םיידומיל םיגשיה ילעב ,תוחפ םילכסותמ ,תוחפ םידרח ויה (טרופס 

.*טרופס תדוגא תרגסמב טרופסב וקסעש הלא תמועל רתוי הביצי התייה םתוגהנתהו 

המזי ילעבו תוחפ םייאמצע ואצמנ רפסה תיבמ םיאטרופסהש ןייצל שי ,תאז םע 

תואצות .רפסה תיבל ץוחמש טרופסה תודוגאמ םיאטרופסל האוושהב התוחפ תישיא 

הלאש ,אצמנ .(Williams, 1988) 15-14 ינב םיריעצ םיאטרופס לע רקחמב ואצמנ תומוד 

םידומילב רתוי םיבוט םיגשיהל ועיגה רפסה תיב לש טרופסה תורחבנב ופתתשהש 

םידלי לש תיביטרופסה תוליעפה ןוגרא .רפסה תיבל ץוחמ טרופסב וקסעש הלא תמועל 

ךילהתב םינוכיסה לע רבגתהל תוליעיה םיכרדה תחאכ בשחנ רפס תיב תרגסמב 

םה החפשמהו רפסה תיב .םיאטרופסה-סידליה לש (היצזילאיצוסה) תורביחה 

.(Chamber, 1991; Gabler, 1979) םידליה לש תורביחל תויעבטה תורגסמה 

םילעופ םתרגסמבש םייתרבחהו םייתביבסה סינתשמהש רמולו םכסל ןתינ 

טרופסה לש תיגולוכיספה העפשהה תא ןווכל םילובי םיאטרופסה-טידליה 

,ליעל וניארש יפכ ,ןכש .הניקתה םתוחתפתהל רוזעלו םידליה לע יתורחתה 
םצע לש תיטמוטוא האצות הניא םיאטרופסה לע יתורחתה טרופסה תעפשה 

םייוכיסהו םינוכיסה תא סחייל יוגש הז היהי ,ךכל יא .וכ תופתתשהה 

.וב םיקסוע םהש הדבועל קרו ךא ־ יתורחתה טרופסכ םיפתתשמל םיירשפאה 

תוצלמהו םוכיס 

לע יתורחתה טרופסה תעפשהש דומלל ןתינ טרופסה לש היגולוכיספב םירקחמהמ 

היולת איה ,תיבויח וא תילילש תויהל הלוכי איה .תינוויכ דח הניא םיאטרופסה-םידליה 

טרופסה לש תיבויחה המורתה .ול הצוחמו טרופסה ךותב םילעופה םיבר םימרוגב 

תוירוטומ תויונמוימ תשיכרב ,תויבויח תוישיא תונוכת חותיפב איה םידליל 

םיאטרופסה ייח לשו תוגהנתהה לש בוט ןוגראב ןכו תימצע הטילשל תויביטינגוקו 

תנכוסמ ףאו תילילש העפשהל תורשפאה ינפמ םיריהזמ םירקוחה תאז םע .םיריעצה 

דחאה ןוויכה :םינוויכ ינשב ,רקיעב ,תיארנ וז העפשה .םידליה לע יתורחתה טרופסה לש 

םירבגתמ ,רתוי םיירלופופ םיאטרופס אלה תמועל םיאטרופסה-סידליה יכ םג אצמנ רקחמ ותואב 
.םישדח םיאנתל לגתסהל רתוי ההובג תלוכיו ,ההובג תימצע הטילש ילעב ,לוכסת לע תולק רתיב 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

םידליה לש קותינב יוטיב ידיל אבה ןוכנ אל (היצזילאיצוס) תורביח לש ןוכיסה אוה 

אוה רחאה ןוויכה .תירסומה םתוגהנתהב וא/ו ,םהלש תיעבטה הביבסהמו הרבחהמ 

סמוע לש האצות אוהש ,םידליה לצא םיילילשה םיישפנה םיבצמה תנצקה לש ןוכיסה 

ןוגרא לשו רתי ןומיא לש ,תויתורחתה לש רתי תשגדהב םרוקמש ,םיצחלהו תושירדה 

לש ןיקתו ןוכנ ןוגרא ידי לע לורטינל תנתינ וז תילילש העפשה ךא .םינוכנ אל הכרדהו 

ילעב םייתרבחה םימרוגה דצמ םידליל המיאתמו הנוכנ השיג חופיט ידי לע טרופסה 

.המצע לעבו יבויח ,יכוניח ףונמל ילילש םרוגמ ךופהל טרופסה לוכי וז ךרדב .העפשהה 

אשונב ,(טרופסה לש היגולוכיספהמ)השעמו עדמ ישנא לש ןיינעה רבוגו ךלוה ,הנורחאל 

:םיאשונ רפסמב קסועה יתטיש רקחמב הוולמ אוהו ,םידליל טרופסה ןוגרא לש 

יתורחתה טרופסב תוליעפל םידליה לש תיגולוכיספה תונכומה * 

ןימלו ליגל םידליה לש תיביטרופסה תוליעפה תמאתה * 

םהלש תוידוחייה תושירדבו םידליה לש תוישיאה הנבמב תובשחתה * 

.תיללכה םתוחתפתהל הגאדהו םיאטרופסה-םידליה ךוניח * 

»תורחתה טרופסב תוליעפל םידליה לש תיגולוכיספה תונכומה 

לש יגולונורכה ליגב קר רושק וניא יתורחתה טרופסב םידלי לולכל םיאתמה ןמזה 

:ולש םינושה תוחתפתהה ידממל סחייתהב דליה לש תולשבה תמרב ףא אלא ,םידליה 

,תאז םע דחי .יביטינגוק־ילכשה דממהו יתרבח-ישגרה דממה ,יגולויסיפ-ינפוגה דממה 

,הלוע רקחמה ןמ .יתורחתה טרופסב תוליעפל םיאתמה ליגה והמ חוכיוו שוטנ ןיידע 

תחתפתמ (יתורחתה טרופסב תוליעפל התובישחל רשאב קפס ןיאש)גשיהל העינההש 

תיטרואית ,םילוכי םידליה העינהה תניחבמש אצמנ .רתויב ריעצ ליגב םידלי לצא 

Martens, 1986; Scanian,) רפסה תיבל םתסינכ ינפל רבכ תיתורחת תוליעפב ףתתשהל 

ליג ירחא קר .םימיאתמ םייביטינגוק םירושיכב םידיוצמ םה ןיא ןיידע ,םלוא .(1982 

יתורחתה טרופסב ףתתשהל ידכ םישורדה םייגולוכיספה םירושיכה םיחתפתמ 10 

 .(Roberts, 1980)

םילגוסמ םניא ןיידע םהש ןוויכ ,יתורחתה טרופסב םידלי בלשל םעט ןיא 8 ליג ינפל 

תדימל ,םיחמומ תעדל .טרופסה תא דחיימה םייתרבחה םיסחיה ךרעמ תא ןיבהל 

לשו תויתורחת תויגטרטסא לש השגדהה אלל תושעיהל הכירצ ריעצ ליגב תויונמוימ 
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ביבר תימלוש ,ןייג המא 

,12 ליג ירחא הלא תא דמלל ןתינ .(Coakley, 1986; Brustad, 1993b) עוציבה תואצות 

תונכומה .תורחתב םידליה לש םידיקפתה תא ןיבהל םילגוסמ רבכ םידליה רשאכ 

,תובר תונוכת לש ןתואיצמ תא תללוכ יתורחת טרופסב תופתתשהל תיגולוכיספה 

תושירד שי טרופס ףנע לכל ,תאזמ הרתי .הנוש בצקבו םינוש םיליגב תוחתפתמה 

ףתתשהל םידליה לש תונכומהו יתורחתה טרופסב תחלצומ תוליעפ .ולשמ תויגולוכיספ 

ןוימ .םהירושיכלו םתלוכיל םיאתמה טרופסה ףנע לש הנוכנ הריחבב םג םייולת וב 

םהלש תונכומה לע תוליקמה םיכרדה תחא אוה םהל םימיאתמה טרופס יפנעל םידליה 

.(Brustad, 1993b) תיפיצפסה תיביטרופסה תוליעפב ףתתשהל 

ץמלו ליגל םידליה לש תיביטרופסה תוליעפה תמאתה 

יכרדב םג אלא ,תיסיפ הניחבמ קר אל םירגובממ םינוש ריעצ ליגב םידלי .םידליה ליג 

תוליעפל םהלש תוישגרה תובוגתב ,םהיתושירדב ,םתנבהב ,םהלש הבישחה 

תוליעפה ןונכתב .תיביטרופסה תוליעפהמ םהלש תויווחב ןכו ,הרבחלו תיביטרופסה 

.עובק-יטטס ןותנ םידליב תוארל ןיאו ,הלא תודבועב בשחתהל שי םידליל תיביטרופסה 

לכב םידימתמ םייוניש לשו תוחתפתה לש הפוקת איה תודליהש ןובשחב איבהל שי 

בורב תומיוסמ תולבגמ םידליל שיש ןכו ,תובוגתב ,תושירדב ,יפוא תונוכתב :םימוחתה 

ליאוה .'דכו זוכירה ךשמ וא דבעל ןתינש עדימה תומכ :ומכ ,םייביטינגוקה םידוקפתה 

איהש ליאוהו ,טרפה לש עדימה דוביע תלוכיב הרושק תוירוטומ תויונמוימ לש הדימלו 

םהש עדימה תומכבו םידליה לש זוכירה תלוכיב)ךכב בשחתהל שי ,ריעצ ליגב תלבגומ 

םירקחמ .טרופסב םיפתתשמה םידליל םידומיל תינכת תנכה תעב (דבעל םילגוסמ 

םלעתהלו יביטקלס ןפואב זכרתהל םידליה םילגוסמ 12 ליג רחאל קרש ,וחיכוה 

חתמ םידליה לצא תורצוי תלוכיל לעמ ןהש תושירד .תיטנוולר אל היצמרופניאמ 

שי ,תאז םע .םהלש הדימלה תלוכי לע ןהו ישפנה םבצמ לע ןה ילילש ןפואב עיפשמה 

(תויפיצ ,תוטלחה תלבק ,בשק :ומכ) םייביטינגוקה םידוקפתה בורש ןובשחב איבהל 

תיבויח התעפשהש ,תיביטרופסה תוליעפה לש האצותכו ליגב היילעה םע םינתשמ 

.(Singer, 1984) (12 ליג ינפל דוע)הלא םידוקפת לש תמדקומ תוחתפתהל תמרוגו 

הלא םיישק .םידליה לש םייתרבחה םיסחיב םיישק לע עיבצמ ליגל רושקה רחא טביה 

תא ןיבהל םידליה םיליחתמ 10 ליגב ךרעב .תיביטינגוקה םתוחתפתהמ םיעבונ 

םישנא םע םהיסחיב טולשל םילגוסמ םה זא קרו ,םייתרבחה םיסחיל שיש תובישחה 

.םדקומה לכל 12-10 ליגב קר םידליל יתצובק טרופס ןגראל ךרוצ שי וז הביסמ .םירחא 
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יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

תרבוג זאו ,תורגבתהה ליגב ךרעב םמצע לש תושגרה תא ןיבהל םיליחתמ םידליה 

תימצע הטילש תוקינכטב שמתשהל ןתינ הז ליגב .הלא תושגרב טולשל םהלש תלוכיה 

שיגדהל המוש ,תאז םע .(Cratty, 1984)(םירחאו ימצע רוביד ,ילטנמ ןומיא ,היפרה :ןוגכ) 

טולשל דומלל םהל השק ,םימיצע סה םידליה לש תושגרה תורגבתהה ליגבש ןוויכמש 

לככ ,םדקומ תימצע הטילש לש תוקינכט םידליה תא דמלל ליחתהל יוצר ,ןכל .םהב 

.(Smoii, 1986) תונוכנ אל תויגטרטסא יביאנ ןפואב ודמל םרטב ,רשפאה 

ברקב רקחנ הז אשונ .םידליה לש תירסומה תוחתפתהה לע סג תועיפשמ ליגה תולבגמ 

ןיבהל םילוכי םידליה ,םדקומה לכל ,9 ליגב קרש אצמנ .12 דע 7 ינב ,םיאטרופס-סידלי 

יא ,(8-7) רתוי ריעצ ליגב ,ןכ ינפל .ןתוא לבקל ףאו טרופסב תוירסומה תושירדה תא 

.(Janz, 1975) הלא םיגשומ םלצא חתפל רשפא 

.םינימה ןיב םילדבהב םג בשחתהל שי םידליל יתורחתה טרופסה ןוגראב .םידליה ןימ 

םיאטרופס םינבמ םירגובמ תכרעהמ רתוי תועפשומ תויאטרופס תונבש וחוויד םירקוח 

 (1986 ,Horn 8. Hasbrook). תובישח םיסחיימו םייתורחת רתוי םניה םיאטרופס םינב

תמועל ,תונבל (Gill, 1992) תויאטרופס תונב רשאמ ,טרופסב החלצהל רתוי הבר 

הז םוחתב םינימה ןיב םילדבהל שושיא .תיתרבחה הרכההו האנהה רתוי םיבושח ,תאז 

תונבהש אצמנ ,11-8 ינב ,סיאטרופס-סידלי וקדבנ .(Bird, 1979) רחא רקחממ לבקתה 

לש רתוי ההובג המר וניגפהו תובהלתה רתוי וליג ,רתוי תושיגר ויה תויאטרופסה 

םילדבהה לש תישעמה תועמשמה .םיאטרופסה םינבל האוושהב היצנגילטניא 

תורחתב תופתתשה תארקל תונכהבו טרופסב הדימלה ךלהמבש איה סיינימניבה 

.םיאטרופסה םינבל רשאמ תויאטרופסה תונבל תרחא השיג השורד 

םהלש תוידוחייה תושירדבו םידליה לש תוישיאה הנבמב תובשחתה 

ןמאמהו ,םינוש םיליגב םיאטרופס-סידליל םייפיצפס םהש תוישיא ינייפאמ םימייק 

היצטניירואב םינוש םיליגב םידלי ןיב םילדבה ואצמנ .ןובשחב םתוא איבהל ךירצ 

םיימינפ םימרוגמ םינהנ םינטקה םידליהש אצמנ .הדימלה יפ לע תוליעפה יפלכ םהלש 

םהש המ תא תושעלו יאמצע ןפואב לועפל םיפידעמ םה .תיביטרופסה תוליעפה לש 

תוטלחה תלבקב ,עדימ תלבקב ,םידומילב :ומכ)יביטינגוקה רושימב םיצורו םיבהוא 

,םידומילבו תוטלחה תלבקב הרזע םישפחמ םה .תינוציח איה םהלש היצטניירואה (ידכו 
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ביבר תימלוש .ןורג המא 

:הכופה איה 12 ליג לעמ םידלי לש היצטניירואה .ינוציח בושמ לע ,רקיעב ,םיססבתמו 

הביבסה תושירד יפל ,רמולכ .תינוציח איה םתוליעפל תסחייתמה היצטניירואה 

םה .תימינפ היצטניירוא םהל שי יביטינגוקה רושימב .םיקוח יפל וא היצאוטיסהו 

.(Harter, 1981)יאמצע ןפואב תוטלחה לבקל םיבהוא םה ,יטנבלר עדימ םמצעב םישפחמ 

םילומגתל .םתוא תכשומ המצע תוליעפהש ןוויכ טרופסל םיכשמנ םיריעצ םידלי ,םלואו 

םניא םה .הז ליגב הכישמ חוכ ןיא ,תונתמו םיסרפ ומכ ,םיירמוח םיקוזיחלו םיינוציח 

,ינוציח עינמ םהש ,םיסרפה .םיסרפו תוכרעה לש תכרעממ םידחופ וליפאו םינהנ 

רקחמב .(Singer, 1984) תיביטרופס תורחתב ףתתשהל תימינפה העינהה תא םיתיחפמ 

ןיב םילדבה ואצמנ .18-ו 15 ,10 םיליגב םיאטרופס-סידלי לש תוישיאה הנבמ קדבנ רחא 

ךוניחב תילאיצנרפיד השיג ץמאל בושח ןכלו ,תוישיאה הנבמב םינושה םיליגב םידליה 

םהלש תימינפה העינהה לע ססבתהל שי 10 ינב לש תוצובקב :םידליה לש הדימלבו 

קינעהל שי 15 ינב לש תוצובקב .תינפוגה םתלוכיב םתוניינעתה לעו תיביטרופס תוליעפל 

לע .םידליה לש תוילאודיבידניאה תויוניינעתהב תובשחתה ךותמ ןווגמו ישיא סחי 

רצוא תלעפה תועצמאבו םירבסה ןתמ תועצמאב עיפשהל ןתינ 18 ליג לעמ םיריעצ 

.(Zhorav, 1993) םתושרבש תויונמוימהו עדיה 

םתוא קפסל תורשפאה רסוח .םימיוסמ תונוצר םעו תויפיצ םע טרופסל םיעיגמ םידלי 

תושירדה תחא הלוע ןאכמו ,יתורחתה טרופסהמ םידלי תרישנל תוביסה תחא אוה 

םיאנתו תיביטרופס הביבס רוציל שי :םידליל טרופסה ןוגרא יפלכ תויסיסבה 

־םידליה לש תושירדה .םידליה לש םיכרצה תאו תויפיצה תא קפסל ורשפאיש 

,(תונהיל) בוט שיגרהל ,(םימיוסמ םיגשיהל עיגהל) םדקתהל :הלא ןה ,םיאטרופסה 

סא ירשפא הלא תושירד קופיס .(Singer, 1984)הב לבוקמ תויהלו הצובקל ךייתשהל 

העינההש ,רוכזל שי ,תאז םע .תויורחתב ףתתשהלו םינומיאב םדקתהל םידליל םירזוע 

ןוצרה תא תללוכו תימינפ איה יתורחתה טרופסב ףתתשהל םיאטרופס-סידלי לש 

ימצעה ןוחטיבב העיגפל ששח שי התוא וקפסי אל םאו ,חילצהלו תורחתהל ,לועפל 

קופיסל תויונמדזה םהל תתל תשרוד םידליל הנוכנה השיגה .םהלש תימצעה הכרעהבו 

םידליה לש העינהה תא וווכלו חתפל שי ,תאז םע דחי .(Smith, 1986) תאזה העינהה 

תשגרהב יד ןיא .(Weiss, ־1987) החלצהל תויתימאה תוביסה תנבה םע התוא רשקלו 

ןיבו החלצהה ןיב רשקה תא ןיבהל םיכירצ םידליה .גשיהל העינה חתפל ידכ החלצה 

תורשפא םהל שיש ןיבהל םג ,וז ךרדבו ,םינומיאב םיעיקשמ םהש ץמאמה 

םידליה לש תויפיצהו תונוצרה קופיס ,ךכל ףסונב .םהלש םיגשיהב םמצעב טולשל 

.םייבויח םייתרבח םיסחי תריציו תיביטרופסה תוליעפהמ האנהל םיאנת תריצי ללוכ 

1995 - ו"נשת 2 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 200

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 08:17:13 UTC������������� 

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



יתורחתה טרופסב םיפתתשמה םידלי לש תיגולוכיספה תוחתפתהב םינוכיסו םייוכיס 

תיללכה טתוחתפתהל הגאדהו םיאטרופסה-מידליה ךוכיח 

ליבקמב ,םידליה לש תיללכה םתוחתפתהל עויסה תא םויכ םיאור םידליל טרופסב 

אוהש ,ןמאמל .רתויב הבושחה הרטמכ ,טרופסה םוחתב סהיתונורשיכ שוביגלו רופישל 

תובר תויורשפאו תויונמדזה שי ,םיאטרופסה-סידליה לש יתימאה ךנחמה השעמל 

לש תודמעה בוציעבו יונישב ךרוצ שי ,וז הביסמ .ןתוא לצנל וילעו ,הז ןוויכב לועפל 

רוצי לאכ ,הנושארבו שארב ,יאטרופסה לא סחייתי םידליה םע ותדובעבש ךכ ,ןמאמה 

יארחאה םדאה אלא ,חצנמה דליה אל אוה ,ילאידיאה ריעצה יאטרופסה .ישונא 

תסיפתב המוד ןוויכ .(Martens, 1988) חצנל םג לוכי אוה הלא תונוכת ןיגבש ,יאמצעהו 

אוה ודיקפתש ,תעדל ךירצ םידלי םע דובעל רחובה ןמאמ יכ תסרוג ןמאמה דיקפת 

לש יכוניחה ודיקפת ןיב ינוציק ןפואב דירפהל שי .ךנחמ לש דיקפת הנושארבו שארב 

תויורשפאהמ תומלעתה שי וז תינוציק הדרפהב ,םלוא .ינכטה ודיקפת ןיבל ,ןמאמה 

תא הב ךנחמ ןמאמהש תיפיצפסה ךרדבו ,יביטרופסה ןומיאב תונומטה תויכוניחה 

ךיא םידליה תא דמלמ ןמאמה ,תויורחתבו ןומיאה ןמזב ,ןכש .םיריעצה ויאטרופס 

םידמול םינומיאה ךלהמב .םמצעב טולשל ךיאו גהנתהל ךיא ,םירחאל סחייתהל 

שי דציכו רוכזל שי המ ,תוטלחה לבקל ךירצ ךיא ,זכרתהל המבו זכרתהל יתמ םידליה 

.ןהב דימתהלו תויוצר תורטמב רוחבל ,ץמאתהל םידמול םה ,ליבקמב .רוכזל 
תוירחא תלבק ,תלוזב תובשחתה ,תימצע הטילש םיאטרופסה םידמול תויורחתב 

חותיפ רשפאמ אוהו ליאוה ,ירסומ ךוניחל תופסונ תויורשפא עיצמ טרופסה .המזיו 

.ןמאמה ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םניב םיאטרופסה לש םיניקת םיישיאניב םיסחי 

תאז השעי םא ,ןמאמה ידי לע קר שממתהל לוכי ,טרופסב םולגה ,יכוניחה לאיצנטופה 

םג עיפשהל לוכי ןמאמה תויורחתב תופתשההו םינומיאה תנווכה ידי לע .ןווכמ ןפואב 

םירקוח דמצ .(Bredemeir 8■ Shields, 1987) םיריעצה ויאטרופס לש ישפנה םבצמ לע 

יפלכ םינמאמה תוגהנתה תא תובר םינש ךשמב רקח ,(Smoll ä Smith, 1981) רחא 

לוכי ןמאמה ןהבש ,םיעצמאו םיכרד רפסמ ועיצה םירקוחה .םיריעצה םיאטרופסה 
תוליעפל םהלש העינהה לעו םיאטרופסה לש ישפנה םבצמ לע עיפשהל ידכ שמתשהל 

לש ןוצרה תא ריבגהל לוכי ןמאמה דודיעבו םיקוזיחב שומיש ידי לע .תיביטרופס 

תוינכט תושירד תבצה ידי לע .ןולשיכמ דחפה תא םלצא תיחפהלו ץמאתהל םידליה 

ידי לע ןכו ,גישהל םילוכי םידליהש תויבויחה תואצותה תשגדה ידי לעו תויטרקנוק 

ץחלה תא תיחפהל לוכי ןמאמה םהלש םינומיאה תוינכת תעיבקב םידליה לש םפותיש 

.(0ש)םיאטרופסהמ ישפנה 

ןהש ךרדבו תורחתב םהלש תורטמב יולת םיריעצה םיאטרופסה לש ישפנה םבצמ 

תואצותמ תומלעתה הב שיש ,בוט עוציבל הרטמה .תיביטקייבוס הניחבמ תושמוממ 

לש גשיהה תורטמ .(המישמה תייצטניירוא) הפידעה היצטניירואה איה ,עוציבה 
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ןוחצינל ןמאמה לש וסחי .ןמאמה לש היצטניירואהמ תועפשומ םיריעצה םיאטרופסה 

לע םג ןאכמו ,םיאטרופסה-סידליה לש הרטמה תייצטניירוא לש גוסה לע עיפשמ 

.(Roberts, 1986b)ישפנה םבצמ 

יתורחתה טרופסב םינמאמ תרשכהל תויפיצפס תוינכת לש חותיפל תונויסינ רפסמ ושענ 

תוסחייתמה תוינכת יתשב .(Smith, Smoll 8. Curtis, 1979; Martens et a!., 1981) םידליל 

ץחל לש םיבצמ תעינמל תנווכמה תוגהנתה לע שגד םשוה ,ןמאמה לש יכוניחה דיקפתל 

.דספהלו ןוחצינל ןמאמה לש סחיה תנווכה ידי לע טרופסב 

שרדנ אוה .יארחאו השק ,בושח םיאטרופסה-םידליה תא ןמאמה לש יכוניחה ודיקפת 

,ולש תוישיאה תופיאשה ינפ לע םתבוט תא ףידעהל ,םידליה לש םמלוע תא ןיבהל 

םיעינמה לע תונעל לכותש תיביטרופס הביבס תונבל ,דליה תחפשמ םע הלועפ ףתשל 

,עימשמ ןמאמהש תועדה .היוצר תוגהנתהל המגוד שמשל ,ףסונבו דליה לש םיכרצה לעו 

עיפשי דציכ םיעבוקו םידליה לע םיעיפשמ הלא לכ - ידכו םידליה לע וסחי ,ותוגהנתה 

םידלי לש טרופס תוצובק םע הדובעל םינמאמ לש תדחוימ הנכה ,ןכל .טרופסה םהילע 

.תודחוימ םידומיל תוינכת תנכהו בל תמושת תשרוד 

:םוכיסל 

:ללוכ םידליל יתורחתה טרופסה לש ןיקת ןוגרא 

תיתורחת-תיביטרופס תוליעפב םידליה בולישל םיאתמה ןמזה תעיבק ★ 
לש תישיאה תלוכיה תאו יתוחתפתהה ליגה תא םלוהה טרופסה גוס תריחב ★ 

םידליה 

םינושה הלידגהו הלישבה בצקב ,םילאודיבידניאה םילדבהב תובשחתה ★ 

ןימלו ליגל תוסחייתה ★ 
םידליה לש תלוכיל תומאתומה דומיל יכרדו דומיל תוטיש תריחב ★ 

םפתשל שי ןהבש תויורחתה תעיבק ★ 

תיבקע ,הפיקת רגובמה תוגהנתה הבש ,תכמותו המה תיתרבח הביבס תריצי ★ 

אטבתהל דליל תרשפאמו 

העינהה גוסב ,םיאטרופסה-סידליה לש תוישיאה ינייפאמב תובשחתהו הרכה ★ 

המיאתמ תיביטרופס הביבס תריצי רשפאל ידכ םהיכרוצבו םהיתויפיצב ,םהלש 

םהלש םיעינמה קופיס תא רשפאתש 

ףונמבכ טרופסב שמתשהל תונוכנהו טרופסה לש תויכוניחה תורטמה תשגדה ★ 

.םידליה לש תיללכה םתוחתפתהל עייסמה ,יכוניח 
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תורוקמה תמישר 

 Anshel, M.H. (1994). Sport psychology: from theory to practice. Arizona:
 Gorsuch Scarisbrick, Publisher.

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

 Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate and motivational
 processes. In G. Roberts (Ed.), Motivation in Sport and Exercise.
 Champaign, 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Bird, E.J. (1979). Multivariate personality analysis of two children's hockey
 teams. Perceptual and Motor Skills, 48,967-973.

 Boutlron, R. (1966). Relationships between mental ability, physique and
 various competitive game activities of adolescent boys in
 comprehensive school. Research Papers in Physical Education, 3, 3-13.

 Bredemeier, B.J. (1988). The moral of the youth sport story. In E.W. Bown, 8c
 C.F. Branta (Eds.), Competitive sports for children and youth: An
 overview of research and issues. Champaign, 111: Human Kinetics
 Publishers Inc.

 Bredemeier, B.J. 8c Shields, D. (1984). Divergence in moral reasoning about
 sport and everyday life. Sociology of Sport Journal, 1,357-384.

 Bredemeier, B.J. 8c Shields, D. (1987). Moral growth through physical
 activity: A structural-developmental approach. In D. Gould 8c M.
 Weiss, (Eds.), Advances in Pediatric Sport Sciences. Champaign, 111:
 Human Kinetics Publishers Inc.

 Brustad, R. J. (1988). Affective outcomes in competitive youth sport: The
 influence of intrapersonal and socialization factors. Journal of Sport
 and Exercise Psychology, 10, 307-321.

 Brustad, R. J. (1993a). Youth in sport. Psychological considerations. In R.N.
 Singer, M. Murphy 8c L.K. Tennant (Eds.), Handbook of research on
 sport psychology. New-York: Macmillan.

 Brustad, R.J. (1993b). Who will go out and play? Parental and psychological
 influences on children's attraction to physical activity. Pediatric
 Exercise Science, 5,210-223.
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 Brustad, R.J. k Weigand, D.A. (1989). Relationships of parental attitudes
 and affective patterns to levels of intrinsic motivation in young male
 and female athletes. Paper presented at the annual meeting of the
 North American Society for the Psychology of Sport and Physical
 Activity: Kent, OH.

 Chamber, S.T. (1991). Factors affecting elementary school students'
 participation in sport. Elementary School Journal. 91(5), 413-419.

 Coakley, J. (1986). When should children begin competing? A sociological
 perspective. In M.R. Weiss k D. Gould (Eds.), Sport for children and
 youths. Champaign, 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Cratty, R.J. (1974). Children and youth in competitive sport: Guidelines for
 teachers and parents. New-York: Educational Activities.

 Cratty, R.J. (1984). Psychological preparation and athletic excellence.
 Movement. New-York: Publication Inc.

 Duda, J.L., Fox, K.R., Biddle, S.J.H. k Armstrong, N. (1992). Children's
 achievement goals and beliefs about success in sport. British Journal of
 Educational Psychology, 62, 313-323.

 Duda, J.L. k Horn, H.L. (1993). Interdependences between the perceived and
 self reported goal orientations of young athletes and their parents.
 Pediatric Exercise Sciences, 5, 234-241.

 Dunkelman, N. (1981). Level of academic achievement of child-participants
 in sport. In E. Geron, A. Machiach, N. Dunkelman, S. Raviv, Z. Levin k
 E. Nakash, Children in sport: Psychosociological characteristics.
 Natanya: Wingate Institute.

 Feltz, D.L., Gould, D., Horn, T.S. k Weiss, M.R. (1982). Perceived
 competence among young swimmers and dropouts. Paper presented at
 the meeting of the NASPSPA, College Park, MD.

 Feltz, D.L. k Petlichkoff, L.M. (1983). Perceived competence among
 interscholastic sport participants and dropouts. Canadian Journal of
 Applied Sport Sciences, 8, 231-255.

 Gabler, H. (1979). Schule und Hochleistungssport. Paedagogish
 Psychologische Voraussetzungen der Talentfoerdering. In H. Gabler, H.
 Eberspaecher, E. Hahn, J. Kewrn, G. Schilling (Hrsgs.), Praxis der
 Psychologie in Leistungsport. Berlin: Verlag Bartels und Wernitz Kg.

 Gaskin, P.R. (1971). Mental ability and success in a test of motor ability.
 British Journal of Physical Education, 2, 20-23.

 Geron, E. (1975). Methoden und Mittel zur Psyuchischen Vorbereitung des
 Sportlers. Verlag Karl Hofmann, Schoendorf.
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 Geron, E., Mashiach, A., Dunkelman, N.' Raviv, S. Sc Levin, Z. (1985). Some
 psychological aspects of sports for adolescents. International Journal of
 Adolescent Medicine and Health, 1,24-35.

 Gjll, D.L. (1992). Gender and sport behavior. In T. Horn (Ed.), Advances in
 sport psychology. Champaign, 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Gould, D. (1987). Understanding attrition in children's sport. In D. Gould <Sc
 M.R. Weiss (Eds.), Advances in pediatric sport sciences. Champaign,
 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Gould, D. Sc Horn, T. (1984). Participation motivation in young athletes. In
 J.M. Silva Sc R.S. Weinberg (Eds.), Psychological foundations of sport.
 Champaign, 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Gould, D. Sc Petlichkoff, L. (1988). Participation motivation and attrition in
 young athletes. In F.L. Smoll, R.J. Magill Sc M.J. Ash (Eds.), Children
 in Sport (3rd ed.) (pp.161-178). Champaign, 111: Human Kinetics
 Publishers Inc.

 Gould, D., Wilson, C.G., Tuffey, S. Sc Lochbaum, M. (1993). Stress and young
 athletes: The child's perspective. Pediatric Exercise Science, 5, 286
 297.

 Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic
 orientation in the classroom: Motivation and informational

 components. Developmental Psychology, 17,300-312.

 Hellstedt, J.C. (1995). Invisible players: a family system model. In S. M.
 Murphy (Ed.), Sport psychology intervention. Champaign, II.: Human
 Kinetics Publishers Inc.

 Horn, T.S. (1985). Coaches' feedback and changes in children's perception of
 their physical competence. Journal of Educational Psychology, 77, 174
 186.

 Horn, T.S. (1987). The influence of teacher-coach behavior on the
 psychological development of children. In Gould, D. Sc Weiss, M.
 (Eds.). Advances in pediatric sport sciences, Vol. 2, Behavioral issues.
 Champaign, 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Horn, T.S. Sc Hasbrook, C. (1986). Informational components influencing
 children's perceptions of their physical competence. In M.R. Weiss Sc
 D. Gould (Eds.), Sport for children and youths. Proceedings of the 1984
 Olympic Scientific Congress, Champaign, II: Human Kinetics
 Publishers Inc.

 Ismail, A.H. (1967). The effect of a well organized physical education
 programme on intellectual performance. Research in Physical
 Education, 1,31-38.
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 Janz, R.K. (1975). Moral thinking in male elementary pupils as reflected by
 perception by basketball rules. Research Quarterly, 46, 414-421.

 Jeffries, S.M. (1977). A study of the relationship of playing ability in the
 game of association football at the schoolboy level with academic
 ability and non-verbal intelligence. Bulletin of Physical Education, 13,
 23-28.

 Jeffries, S.M. (1978). Relationship of football with academic ability and non
 verbal intelligence. British Journal of Physical Education, 9,15-16.

 Kaminski, G. £ Ruoff, B.A. (1979). Kinder in Hochleistungsport. In H.
 Gabler, H. Eberspacher, E. Hahn, J. Kern <Sc G. Schilling (Hrsgs). Praxis
 der Psychologie in Leistungssport. Berlin: Verlag Barels <fe Wernitz,
 K.G.

 Kay, R.S., Felker, D.W. <Sc Varoz, R.O. (1972). Sport interests and abilities
 as contributors to self concept in junior high school boys. Research
 Quarterly, 43, 208-215

 Kleiber, D.A. Roberts, G.S. (1981). The effect of sport in the development
 of social character: A preliminary investigation. Journal of Sport
 Psychology, 3,114-122.

 Klint, K.A. 8z Weiss, M.R. (1987). Perceived competence and motives for
 participating in youth sports: A test of Harter's competence motivation
 theory. Journal of Sport Psychology, 9,55-65.

 Lee, M.J. (1977). Expressed values of varsity football players: Intramural
 football players and non-football players. Eugene Or.: Microform
 Publications.

 Lee, M. (1986). Moral and social growth through sport: The coach's role. In
 G. Gleeson (Ed.), The growing child in competitive sport. London:
 Hodder and Stoughton.

 Levin, Z. (1981). Intelligence in children participating in sport. In E. Geron,
 A. Mashiach, N. Dunkelman, S. Raviv, A. Levin 8z. E. Nakash,
 Children in sport: Psychosociological characteristics. Natanya:
 Wingate Monographs, The Wingate Institute.

 Levin, Z. (1984). Intelligence structure of elementary school age athletes. In
 U. Zimri, D. Eldar &L S. Lieberman (Eds.), Preschool and elementary
 school children and physical activity (Vol. 3). Proceedings of the 26th
 1CHPER World Congress 1983, Natanya: Wingate Institute.

 Maehr, M.L. Nicholls, J.G. (1980). Culture and achievement motivation:
 A second look. In N. Warren (Ed.), Studies in Cross-Cultural
 Psychology. New-York: Academic Press.
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 Martens, R. (1986). Youth sport in the U.S.A. In M.R. Weiss St D. Gould
 (Eds.), Sports for children and youth. Champaign, 111: Human Kinetics
 Publishers Inc.

 Martens, R. (1988). Helping children become independent, responsible adults
 through sport. In E. Brown <St C.F. Branta (Eds.), Competitive sports for
 children and youth: An overview of research and issues. Champaign,
 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Martens, R., Christina, R.W., Scharskey, B.S. St Harvey, J.S. (1981).
 Coaching young athletes. Champaign, 111: Human Kinetics Publishers Inc.

 Martens, R., Gill, D., Simon, J. St Scanlan, T. (October, 1975). Competitive
 anxiety: Theory and research. Movement, 289-292.

 Ogilvie, B.C. (1984). Meeting children's need in sports. In H. Rieder (Ed.),
 Sport Psychology - International. Köln: Bps Verlag.

 Passer, M.W. (1982). Children in sport: Participation motives and
 psychological stress. Quest. 33, 231-244.

 Passer, M.W. (1983). Fear of failure, fear of evaluation, perceived
 competence and self-esteem in competitive-trait anxious children.
 Journal of Sport Psychology. 5,172-188.

 Rarick, G.L. (1973). Competitive sport in childhood and early adolescence.
 In G.L. Rarick (Ed.), Physical activity: Human growth and
 development. New-York: Academic Press.

 Roberts, G.C., Kleiber, D.A. Sc Duda, J.L. (1981). An analysis of motivation in
 children's sport: The role of perceived competence in participation.
 Journal of Sport Psychology, 3, 206-216.

 Roberts, G.C. (1980). Children in competition: A theoretical perspective and
 recommendations for practice. Motor Skills: Theory Into Practice, 4,
 37-50.

 Roberts, G.C. (1984). Achievement motivation in children's sport. In J.G.
 Nicholls (Ed.), Advances in motivation and achievement (Vol. 3): The
 development of achievement and motivation. Greenwhich, C.T.: JAI
 Press.

 Roberts, G.C. (1986a). The growing child and the perception of competitive
 stress in sport. In G. Gleeson (Ed.), The growing child in competitive
 sport. London: Hodder and Stoughton.

 Roberts, G.C. (1986b). The perception of stress: A potential source and its
 development. In M.R. Weiss St. D. Gould (Eds.), Sport for children
 and youth. Champaign, 111.: Human Kinetics Publishers Inc.
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 Robers, G.C., Kleiber, D.A. k Duda, J.L. (1981). An analysis of motivation in
 children's sport: The role of perceived competence in participation.
 Journal of Sport Psychology, 3,206-216.

 Romance, T., Weiss, M. k Bockvan, J. (1986). A program to promote moral
 development through elementary school physical education. Journal of
 Teachers of Physical Education. 5,126-136.

 Ruoff, B. (1979). Zur Probleme der Talentsuche und Forderung. In H. Gabler,
 H., Eberspacher, E., Hahn, J., Kern k G., Schilling (Eds.), Praxis der
 Psychologie im Leistungsport. Berlin: Vartels und Wernitz.

 Scanlan, T. (1982). Motivation and stress in competitive youth sport. Journal
 of Physical Education, Recreation and Dance. 53 (3), 27-28.

 Scanlan, T. (1984). Competitive stress and the child athlete. In J. M. Silva k
 R.S. Weinberg (Eds.), Psychological foundations of sport. Champaign,
 II.: Human Kinetics Publishers Inc.

 Scanlan, T. (1986). Competitive stress in children. In M. R. Weiss k D. Gould
 (Eds.), Sport for children and youth. Champaign, 111.: Human Kinetics
 Publishers Inc.

 Scanlan, T., Carpenter, P.J., Lobel, M. k Simons, J.P. (1993). Sources of
 enjoyment for youth sport athletes. Pediatric Exercise Science. 5, 275
 285.

 Scanlan, T. k Lewthwaite, R. (1986). Social psychological aspects of
 competition for youth sports participants. IV. Predictors of enjoyment.
 Journal of Sport Psychology. 8,25-35.

 Scanlan, T.K., Stein, G.L. k Ravizza, K. (1989). An in-depth study of former
 elite figure skaters: Sources of enjoyment. Journal of Sport and Exercise
 Psychology. 11, 65-83.

 Schurr, T. k Brookover, W. (1970). Athletes, academic self-concept and
 achievement. Medicine and Science in Sport. 2 (2), 96-99.

 Simon, J. k Martens, R. (1979). Children's anxiety in sport and nonsport
 evaluative activities. Journal of Sport Psychology, 1, 160-169.

 Singer, R.N. (1984). What do children want in youth sport. In H. Rieder
 (Ed.), Sport Psychology - International. Köln: Bps Verlag, .

 Smith, R.E. (1986). A component analysis of athletic stress. In M.R. Weiss k
 D. Gould (Eds.), Sport for children and youth. Champaign, 111.: Human
 Kinetics Publishers Inc.

 Smith, R.E., Smoll, F.L. k Curtis, B. (1979). Coach effectiveness training: A
 cognitive-behavioral approach to enhancing relationship skills in
 youth sport coaches. Journal of Sport Psychology. 1, 59-75.
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 Smoll, F.L. (1986). Stress reduction strategies in youth sport. In M.R. Weiss
 ä D. Gould (Eds.), Sport for Children and Youth. Champaign, 111.:
 Human Kinetics Publishers Inc.

 Smoll, F.L. 8z Smith, R.E. (1981). Preparation of youth sport coaches: An
 educational application of sport psychology. Physical Education, 38,
 85-94.

 Tattersfield, C.R. (1977). Competitive sport and personality development.
 Unpublished doctoral dissertation, University of Durham.

 Tenenbaum, G., Kolker, N. 8z Sade, S. (1993) Anticipation and confidence of
 anticipatory decisions related to skilled athletic performance.
 Movement ,Journal of Physical Education fe Sport Sciences. 2 (1), 81-104
 (Hebrew).

 Vernacchia, R., McGuire, R. Sz Cook, D. (1992). Coaching mental excellence.
 In: Brown Communication.

 Weingarten, G. (1982). Psychological disposition toward athletic activity
 vs. psychological development through sports, In E. Geron (ed.).
 Introduction to sport psychology. Wingate Institute for Physical
 Education and Sport.

 Weiss, M.R. (1987). Self-esteem and achievement in children's sport and
 physical activity. In D. Gould M. Weiss, Advances in pediatric
 sport sciences Vol. 2. Behavioral Issues. Champaign, IL: Human
 Kinetics Publishers Inc.

 Weiss, M.R., Bredemeier, B.J. 8c Schewchuk, R.M. (1986). The dynamics of
 perceived competence, perceived control and motivational orientation
 in youth sport. In M.R. Weiss 81 D. Gould. (Eds.), Sport for children
 and youth. Champaign, 111.: Human Kinetics Publishers Inc.

 Weiss, M.R. (1995). Children in sport: an educational model. In S. M.
 Murphy (Ed.), Sport psychology intervention. Champaign, II.: Human
 Kinetics Publishers Inc.

 Weitzer, J.E. (1989). Children socialization into physical activity: Parental
 role in perceptions of competence and goal orientation. Unpublished
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