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יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 
םייטרואית םיטביה :תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל 

םיישעמו 

רודיל ינמ 

□יעצמאה דחא אוה תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב בושמ ןתמ 

בושמ קפסל ןתינ .ויעוציב תוכיא תא רפשמ דמולה םתרזעבש ,סייזכרמה 

:הלופכ איה הז רמאמ לש ותרטמ .הדימלה ךילהת ךשמב תודחא תורוצב 

ןתינה ,בושמ לש תיסחי שדח גוס לש םייטרואית םיטביה ןוחבל (א) 

םימושיי םיגדהל (ב) ;יפרג בושמ :תירוטומ הדימלב םירקחמב םיקדבנל 

תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ,הדימל תומוקע ןוגכ ,יפרגה בושמה לש 

תירוטומ הדימלב בושמ ירקחמב קלח םילטונה םיקדבנה .תוירוטומ 

בושמל ףילחתכ ,בשחמה גצ לע בורל ,תיפרג הרוצתכ בושמ םילבקמ 
בשחמה יעדמ לש תצאומה תוחתפתהה םעש ררבתמ .יתוזח וא ילולימ 

תויונמוימ לש הדימל יכילהתב םייפרג □יבושמב ףא שמתשהל ןתינ 

ןכש ,הבר איה יפרגה בושמה לש ותובישח ,ישעמה טביההמ .תוירוטומ 

ךילהת ךשמב דמולה יגשיהב הגיסנ וא תומדקתה ראתל םיכרדה תחא 

תומוקע שש תוראותמ רמאמב .הדימל תומוקע תרזעב איה הדימלה 

לע ןמאמלו הרומל ידוחיי עדימ תוקפסמ ולא תומוקע .תוחיכש הדימל 

םירומל ץלמומ .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל תעב דמולה לש ויגשיה 

לש הז גוסב שמתשהל םינושה טרופסה יפנעב םינמאמלו ינפוג ךוניחל 

לוגרת ,השיכר יכילהתב דמולה לש ותוברועמ תא ריבגהל יושעש ,בושמ 

.תוירוטומ תולטמ לש ןומיאו 

וישומישו בושמה יגוס 

רתויב בושח יעצמא אוה בושמהש ,הנעטה תא תקזחמ תירוטומה הדימלה תורפס 
Christina ä Bjork, 1991; ;1995 ,רודיל :ןוגכ) תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב 

 1992 ,Sparrow 8. Summers). רתויב בושחה םרוגה תא בושמב םיאורה שי ,תאזמ הריתי

,יללכ ןפואב .(Magill, 1993)ומצע יסיפה ןומיאה רחאל ,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימלב 

.בושמ ;תירוטומ הדימל ;תירוטומ תונמוימ :םינראת 

1996 - ז"נשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 444

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:22:07 UTC������������� 

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



...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

Knowledge) עוציבה תואצות לע בושמ ןתמב תובר ושמתשה תירוטומ הדימלב םירקוח 

 of Results, ןלהל: KR), העונתה יסופד לע בושמ ןתמבו (Knowledge of Performance,

winstein ä Schmidt, 1990 לש םהירקחמ האר)בושמה תוליעי לע םירקחמב (KP :ןלהל 

.{Young, 1988 לשו 

עוציבה תואצות רבדב דמולל קפוסמה עדימכ רדגומ (KR) עוציבה תואצות לע בושמ 

רחאל םהיגשיה לע וידימלתל חוודמ הרומה ,תורחא םילימב .(Schmidt, 1991)ולש 

רועיש תרגסמב הבוגל הציפק לש הדידמ תעב ,המגודל .תדמלנה הלטמה לש עוציבה 

לש חוויד ידי לע (KR) תואצותה לע בושמב תובר םימעפ שמתשמ הרומה ,ינפוג ךוניח 

יושע הרומה ,הבוגל הציפק לש הדידמ תעב ,תאז םע .וידימלתל הציפקה תואצות 

.םיוסמ ןוקית הכירצמה ,ולש הציפקה תקינכטל דימלתה לש ובל תמושת תא ריעהל 

.(KP)העונתה לש הקינכטה לע בושמ הווהמ ךכיפלו ,העונתה יסופדל הרושק וז הרעה 

אצמנ תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב בושמ ןתמ לע םירקחמ תריקסב 

קלח םילטונה םיקדבנל קפסל (םיפידעמו) ופידעה תירוטומ הדימלב םירקוחש 

.(1995 ,רודיל) (KP) העונת יסופד לע בושמ אלו (KR) תואצות לע בושמ םירקחמב 

םירקמב .תואצות לע בושמה ןתמ ךילהת לש תיסחיה תוטשפב הצוענ ךכל הביסה 

הדידמ רישכמ תרזעב בורל) ויעוציב תואצות תא קדבנל קפסמ רקוחה ,ולאכ 
,העונתה יסופדב וא עוציבה תקינכטב דקמתמה עדימה ןתמל האוושהב .(ינורטקלא 

.עוציבל ריהמו לק (KR)תואצות לע בושמה ןתמ ךילהת 

חוודמ רקוחה :תילולימ איה םידמולל תואצות לע בושמ קפסל רתויב החיכשה ךרדה 

תרגסמב תואצות לע בושמ ןתמ ,תמיוסמ הדימב ,הריכזמ וז הלועפ .ויגשיה לע קדבנל 

ןכמ רחאלו ,תמיוסמ תירוטומ הלועפ םיגדמו לגרתמ ,עצבמ דימלתה .ינפוג ךוניח ירועיש 

יעדמב הלחש תוחתפתהה בקע ,תונורחאה םינשב םלוא .הרומה ןמ ילולימ בושמ לבקמ 

בושמ םיקדבנל קפסל תירוטומ הדימלב םירקוח ולחה ,(Computer Sciences) בשחמה 

לבקמו בשחמה ךסמב הפוצ קדבנה .(Cauraugh, Chen ä Singer, 1993 ,המגודל) יפרג 

ויגשיה תא םיאטבמה ,םרגוטסיה וא יווק ףרג ןוגכ ,תיפרג הגוצת תועצמאב עדימ 

.ןותנה עוציבב 

קר אל ,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתל הבר המורת יפרג בושמב שומישל 

טרופס ינמאמו ינפוג ךוניחל םירומ .תישעמה הדובעב ףא אלא יטרואיתה רקחמב 
תובר תוירוטומ תויונמוימ לש םיעוציב הבר תוליעיב ראתל םייושע םינוש םיפנעב 

ליעיו ןוכנ שומיש ידי לע ,תורחת וא קחשמ יבצמב םג ומכ ,לוגרתו ןומיא ןמזב תונווגמו 
.יפרג בושמב 
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רודיל ינור 

טרופסהו ינפוגה ךוניחה הדשב םייפרג סיבושמב שומישל תוטלובה תואמגודה תחא 

ךשמב דמולה תגיסנ/תומדקתה תא תראתמה ,הדימל תמוקע .הדימלה תומוקע איה 

יגשיה לע ססבתמה ,(KR) תואצות לע בושמ בורל ,יפרג בושמ איה ,הדימלה ךילהת 
ירוטומה םוחתב םינמאמו םירומ .תמיוסמ תירוטומ הלטמ לש הדימל תעב דמולה 

ןתרזעב חתנל ןתינ ןכש ,הדימלה תומוקעב שומישהמ הבר תלעות קיפהל םייושע 

העינה רסוח ,תופייע ,הדימלה ךילהתב היוור) דמולב תורושקה תומיוסמ תועפות 

תלעותה תא הנמאנ ראתמ ,"םילימ ףלא הווש תחא הנומת" ,חיכשה יוטיבה .(המודכו 
.םייפרג םיבושמב הנומטה הברה 

לע בושמ לש שומישה תא ןוחבל ,תישאר :הלופכ ,אופא ,איה הז רמאמ לש ותרטמ 

לאיצנטופ תא םיגדהל ,תינש ;תירוטומ הדימלב םירקחמב יפרג בושמכ (KR) תואצות 

.טרופס ינמאמו ינפוג ךוניחל םירומ לש תישעמה םתדובעב יפרגה בושמה לש םושייה 

תויונמוימ לש השיכר יכילהתב תוילאיצנטופ הדימל תומוקע שש תוחתונמ ךכ םשל 

.ירוטומה םוחתהמ תוידוחיי תואמגוד ןתמ ךות ,תוירוטומ 

>פרג בושמו (kp> העונזוה יסופד לע בושמ (kr> תואצות לע בושמ 
תירוטומ תדימלב םירקחמב 

בושמ ירקחמב תואצות לע בושמ קפסל ןתינ ןהבש ,תוירקיע םיכרד עברא תומייק 

קפוסמה יתומכ בושמ ,רקוחה ידי לע קפוסמה (יתומכ)ילולימ בושמ :תירוטומ הדימלב 

לע קפוסמה יפרג בושמו הדידמה רישכמ ידי לע קפוסמה יתומכ בושמ ,בשחמה ידי לע 
.בשחמה ידי 

תוחפ איה (יפרג בושמ)תיעיברה וליאו ,רתויב תוחיכשה ןה תונושארה םיכרדה שולש 

ידי לע וא ,ינפוג ךוניח ירועיש ךלהמב הרומה ידי לע קפוסמה ,ילולימ בושמ .הצופנ 

לע קיודמ עדימ ללוכו ויפואב רתויב רצק אוה ,תויעדמ תוריקח ךלהמב םירקוח 

תויווז ,םירטמ ,תוינש :םיירפסמ םיכרעב תואטבתמ עוציבה תואצות .עוציבה תואצות 

תרוצב בשחמה גצ לע עיפומ בשחמה ידי לע קפוסמה יתומכ בושמ .תואיגשה רפסמ וא 

קדבנה לש ובל תמושת תא דקמל ידכ גצה זכרמב בורל םיעיפומה) םיירפסמ םיכרע 

רשפאל ידכ (ינש 5-ל 3 ןיב ,בורל)תוינש המכל עיפומ יתומכה בושמה .(ידוחייה עדימל 

.ודבעלו עדימה תא טולקל קדבנל 

הדידמ רישכמב עייתסהל יושע אוה ,הדבעמ ירקחמב בשחמב רזענ וניא רקוחה רשאכ 

עדימה תא קפסמה ,(Timer) רצע-דמל רבוחמ הדידמה רישכמ ,בורל .ףקתו ןמיהמ 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

(Reaction Timer) הבוגת ןמז דדומה הדידמה רישכמ ,המגודל .קדבנל וא/ו רקוחל 

תגצמ לע היינשה תויפלאב תואצות לע בושמ לש םיכרע קפסמה ,רצע-דמל רבוחמ 

בושמ ןהו יתומכ בושמ ןה קפסל לוכי בשחמה .רצעה-דמ לש ימדקה וקלחב תמקוממה 

.עוציבה תואצות תא ראתמה ףרג גצה לע עיפומ עוציבה םותב .יפרג 

השקה תלטמ עצבל םיקדבנה ושרדנ יפרגה בושמה לש םושייה תא שיחמיש רקחמב 

,(ש"א ןלהל ,היינשה תויפלא) ןמז יקרפב תאז לכו ,בשחמה תדלקמב שומיש ךות 

םותב דימ .(Cauraugh, Chen ä Singer, 1993) םירקוחה ידי לע שארמ םיבתכומה 

קלחה :םיקלח ינש ללכ ףרגה .בשחמה ךסמ יבג לע (םרגוטסיה) ףרג עיפוה עוציבה 

,(רקחמה תושירד) םיגדהל שרדנ עצבמהש עוציבה ןמז תא ראית (ילאמשה)ןושארה 

ותואב ,השעמל הכלה ,קדבנה לש עוציבה ןמז תא ראית (ינמיה)ינשה קלחה וליאו 

.1 רויאב תראותמ רקחמה ךותמ םיחוקלה םייפרג םיבושמ ןתמ לש המגוד .ןויסינ 

 Cauraugh, Chen 81 Singer, 1993 :רוקמה

תועירי עוצינ 
תייו?מ עוציב קיבנה 

השירד 

תירוקמ עיציב 
____ קדבנה 

קדבנה - 

" "ו השירד י 
י תירוקמ , 

 x

וד 

מ 

 X

 b

ש"א 600 ש"א 400 ש"א 300 

עוציבה תוריהמ 

:1 רמא 

יפרג (kr) תואצות לע בושמ לש המגדה 
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רודיל ינור 

בוהצ עבצב סרגוטסיה :םינוש םיעבצב ףרגה עיפוה בשחמה ךסמ יבג לעש ןייצל שי 

םיעבצב ןוויגהש חינהל ריבס .(קדבנה עוציב)לוחכ עבצב םרוטסיהו (תירוקמ השירד) 

.תוליעיבו תוריהמב יתוזחה עדימה תא דבעל םיקדבנל עייס 

תא תושיחממ ולא םיכרד עברא .יפרג (KP)העונתה יסופד לע בישמכ יגולויב בושמ 

,םלוא .תירוטומ הדימלב םירקחמב (KR) תואצות לע בושמ ןתמ לש םינושה םינפואה 

.יפרג בושמכ ןתניהל יושע (KP) העונתה יסופד לע בושמ םג אלא הזכ בושמ קר אל 

יגולויב בושמ איה הדבעמ ירקחמב םיקדבנל הזכ בושמ קפוסמ ןהבש תורוצה תחא 

 (Schmidt, 1988) (Biofeedback). לע קדבנל עדימ קפסמ רקוחה ,יגולויב בושמ תרזעב

ראתל ןתינ בשחמ תרזעב .תירוטומה ותוגהנתהב םירושקה םינוש םייגולויסיפ םינתשמ 

,(EMG) רירש לש ילמשח סונוט ,הקדל בלה תומיעפ רפסמ ומכ םינתשמ תיפרג הרוצב 

לע בשי קדבנה םיקדבנל יגולויב בושמ ןתינ םהבש םירקחמב .רועה לש העזהה תמר וא 

עיפוה בשחמה ךסמ יבג לע .תודורטקלא תרזעב הדידמה רישכמל רבוחמ היהו אסיכ 

.(Biumenstein, Bar-Eli ä Tenenbaum, 1993 :ןוגכ) דדמנה הנתשמה לש יפרג רואית 

וז ךרדש סושמ ,טרופסה לש היגולוכיספב רתויב חיכש יגולויב בושמב שומישה 

,םיססבתמה ,ילאטנמ ןומיא לש תונורקע םושייב קדבנה תא ךירדהל רקוחל תרשפאמ 

יושע קדבנה ,המגודל .(KP)העונתה יסופד לע בושמהמ עבונה עדימ דוביע לע ,ראשה ןיב 

רבגומה המישנה בצקב טולשל דציכ וא ,רירשב תילמשח תוליעפ תיחפהל דציכ דומלל 

עצבל טלחהב ןתינ יכ סא) תינפוג העונת עצבמ וניא קדבנהש יפ לע ףא .תורחת ינפל 

לש עוציב ןפוא םיגדמ יגולויבה בושמה ,(יגולויב בושמ לש לוצינ תעב ירוטומ דוקפת 

.םיוסמ ךילהת 

בצק .2 רויאב תראותמ תוינש 60 ךשמב קדבנ לש בלה תומיעפ בצק לש המגוד 

ןמזב תומיעפה רפסמ תא ןוחבל קדבנה לע הליקמש ,תיפרג הרוצב ראותמ תומיעפה 

.ןותנ 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

:2 רויא 

יגולויב בושמ לש ןומיא ןילייתב תיפרג הגוצתב (KP) העונת יסופד לע בושמ 
(קבדיפויב) 

םיכילהת לוצינ תשחמהל המגוד אוה ,2 רויאב ראותמש יפכ ,יגולויב בושמב שומישה 

לוצינ לש וז תובישח .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב יתוזח עדימ דוביע לש 

.תירוטומה הדימלה תורפסב הבחרהב תטלבומ יתוזח עדימ 

יתוזח גושמ לוצינ 

שומישה תובישח תא םיטילבמ ךוניחה לש היגולוכיספבו תירוטומ הדימלב םירקוח 

םייתוזח םיבושמב (Schmidt, 1991; Singer, 1980; Wainer, 1992). דבעל לגוסמה דמול 
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רודיל ינור 

ךכו ,תושעל וילע המ רתויב הרורב "הנומת" לבקמ הייארה ינשייח ידי לע טלקנה עדימ 

Magill, 1993;) רתוי תנגרואמו הליעי ,הבוט הרוצב שורדה תא עצבל לגוסמ אוה 

 1989 ,McCullagh, 1993; McCullagh, Weiss Ä Ross). םירקוחהמ םיבר ,תאזמ הריתי

םושמ ,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב המגדהה תובישח תא םישיגדמ 
תא עצבל דציכ תינכת וא)"הלועפ תינכת" ומצעל בצעל יושע דמולה המגדה תרזעבש 

איה הלועפה תינכת .(Pollock ä Lee, 1992) הדימלה ךילהת ךשמב (תדמלנה הלטמה 

תא הכירדמהו ישונאה ןורכיזה תוכרעממ תחאב תנסחואמה ,"תילאטנמ הנומת" ןיעמ 

עוציבל רושקה יתוזח עדימ דבעמ דמולה רשאכ .הלטמה תא עצבל דציכ דמולה 

הלטמה תגצה לש תובישחה ןאכמ .רתוי ההובג תוכיאב תינבנ הלועפה תינכת ,הלטמה 

.(Schmidt, 1988) הדימלה ךילהת לש םינושארה םיבלשהמ דחאב דמולה ינפב תדמלנה 

תוירוטומ תויונמוימ לש תדימל יכילתתב יפרג בושמב שומישה 

ךלהמב םהיכינחל יפרג בושמ קפסל טלחהב םילוכי טרופס ינמאמו ינפוג ךוניחל םירומ 

הבר הנכה ךירצמ יפרג בושמ ןתמש ןכתיי .תוסגו תונידע תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל 

העונתה יסופד וא עוציבה תואיגש תנבהל הזכ בושמ לש המורת ךא ,הרומה לש רתוי 

.(Wainer, 1992) רתויב הבר איה 

תונתינה ,תובר תוירוטומ תולטמ לש םיעוציב םיללוכ םיישיאו םייתצובק טרופס יפנע 

יגשיה תא םשור הרומה ,ינפוג ךוניח רועיש ךלהמב םימיוסמ םיבצמב .הכרעהלו הדידמל 

ינומיאב תאז השוע ןמאמה .דמולה לש ותלוכי תכרעהל םהב שמתשהל ידכ דמולה 

יבצמ לש ולא םיגוס ינשב .יאטרופסה לש םיעוציבה תוכיא תא ךירעהל ידכ טרופסה 

יפרג בושמל המגוד .םידמולל םייפרג םיבושמ קפסל םייושע ןמאמה וא הרומה ,הדימל 

לע יפרג בושמל המגודו ,3 רויאב תגצומ לסרודכה קחשמב תושחרתמה תויוליעפ לע 

.4 רויאב תגצומ די-רודכה קחשמב תושחרתמה תויוליעפ 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

2 3 הג,יל? וייסיג - I :ארקמ 

םיקחשמ ר־סמ ה>>>ז, . 0 

:3 רויא 

לסרודכה קחשמב לסל העילק תונויסינ לע (KR)יפרג בושמ 

 n
 7t

 c

 *  pill

 2 1

םיקחשמ רפסמ 

רעשל הקירז ןויסינ - • :ארקמ 

תחלצומ הקירז ־ ® 

/ ו 

 • \\  / /

..®ל   / /

2 בצמ 

:4 רויא 

רי-רודכה קחשמב רעשל הקירז תונויסינ לע (KR)יפרג בושמ 
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רודיל ינור 

ידי לע תועצובמה ,לסל תוקירז לש תורדס שולש תוגצומ 3 רויא לש ןוילעה קלחב 

ססבתמה ,דמולל יפרג בושמ גצומ רויאה לש ןותחתה קלחב .קחשמה ךלהמב ןקחשה 

.עוציבה תחלצה יזוחא אוה הז הרקמב דדמנש יולתה הנתשמה .ולא תורדס שולש לע 

תשולש ךלהמב ולש העילקה יזוחא לע עדימ לבקמ הז יפרג בושמב דקמתמה דמולה 

.םיקחשמה 

הרוצב םיגצומ םהו ,(KR) עוציבה תאצות לע בושמ םיווהמ עוציבה תחלצה יזוחא 

קייד םהבש םירקמ םתוא תא דמולל שיחממ םג רויאה לש ןוילעה קלחה .תיפרג 

רויאב ןיא ,םנמא .(לסה תעבט) הרטמה תא איטחה םהבש םירקמה תמועל ,עוציבב 

דמולל קפסמ (KR) תואצותה לע בושמה ךא ,העונתה עוציב לש הקינכטה לע עדימ 

לש הז גוסב שומיש לע םיצילממ םירקוח .דבלב האצותה תעידיל רבעמ ,ינויח עדימ 

Magiii,) קחשמה ךלהמב ויתואיגש םוקימל עדומ דמולה ,האצותה דבלמ ןכש עדימ 

 1988 ,1993; Schmidt).

יקחשמ ינש ךלהמב רעשל הקירז תונויסינ תואצות לע בושמ דמולל קפסמ 4 רויא 

הקירזה תונויסינ םיגצומ (2-ו 1 םיבצמ) רויאה לש ןוילעה ילאמשה קלחב .די-רודכ 

הרקמב ומכ ,הז הרקמב .תיפרג הרוצב דמולה יגשיה םיגצומ ינמיה קלחבו ,רעשל 

עדימ לבקמ אוה .ויעוציב תחלצה רבדב יתוזח עדימל ףשחנ דמולה ,3 רויאב ראותמה 

אלהו תוחלצומה) תוקירזה םוקימ לע ןהו רעשל תוקירזה לש החלצהה יזוחא לע ןה 

.(תוחלצומ 

ךלהמב תואצות לע יפרג בושמ םע העונתה יסופד לע יפרג בושמ קפסל ןתינ םיתיעל 

יגוס ינש םיגצומ 5 רויאב .רודכ יקחשמב ,המגודל !תוירוטומ תויונמוימ לש םיעוציב 

קחשמב לסל העילקו רורדכ תולועפ לש עוציב לע (םייפרג kro KP) םיכושמה 
.לסרודכה 

1996 ־ ז"נשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 452

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:22:07 UTC������������� 

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



...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 
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בצמ 1 ^ 

 m 3

 A
קחשמ ןמזב רורדכ תלועפ ־ ^'WA/ לסל העילק ןויסינ ־ 1 :ארקמ 

הריסמ תלועפ - תחלצומ העילק ־ 

:5 רויא 

לסרודכב קחשמ תודוסי לש הדימל יכילהתב (kr-ו kp) םיפרג םיבושמ לש בוליש 

םפוסבש (קחשמל רבחמ הריסמ תלבק וא ,לסל רורדכ)םיכלהמ השולש םיגצומ רויאב 

ןויסינ עצבמ אוה המויסבש ,רורדכ תלועפ תגצומ 1 בצמב .לסל רודכה תא קרוז דמולה 

העילק ןויסינ לש חלצומ עוציב תוארל ןתינ 2 בצמב .לסה רבעל חלצומ אל העילק 

הריסמ תלבק ללכש ,ירוטומ דוקפת לע עדימ לבקל ןתינ 3 בצמבו ,הריסמ תלבק רחאל 

םירויאב הפוצש דמול .לסה רבעל חלצומ אל הקירז ןויסינו לסה רבעל רורדכ ,רבחמ 

!הב לשכנ םא וא ,הלטמה עוציבב חילצה םא ,דחאה :עדימ לש םיגוס ינש לבקמ ולא 

.לסל הקירזה עוציב ינפל עציבש תולועפה ויה המ ,ינשה 

הוושה) 2 רויאב ראותמה הזמ ,המגודל ,הנוש 5 רויאב ראותמה יפרגה בושמה ,םנמא 

עוציב לע ססבתמה ,יתוזח בושמ ןתמ לש המגמה תמייק םהינשב ךא ,(5-ו 2 םירויא 

5 רויאב ראותמה הז וליאו ,םרגוטסיה אוה 2 רויאב ראותמה ףרגה .תירוטומה הלטמה 

תיתעונתה ותוגהנתהב תורושקה תועפות לש הנבהב הווש המורת םהינשל ךא ,יווק אוה 

ידכ םרגוטסיה תרוצב יפרג בושמ םג 5 רויאל ףיסוהל ןתינ .(Wainer, 1992) םדאה לש 

.לסל הקירזה תולטמ עוציבב דמולה לש החלצהה יזוחא תא ראתל 
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רודיל ינור 

לש עוציבו הדימל יכילהת תעב יפרגה בושמה לש ותוליעי תא תושיחממ הלא תואמגוד 

לע "תילאוזיו הנומת" לבקל םייושע ןמאמה/הרומה .תונוש תוירוטומ תויונמוימ 

םימדקתמ םיבלש תארקל ךרעיהל ךכל םאתהבו ,הדימלה ךילהת ךשמב שחרתמה 

יכילהתב תוחיכש הדימל תומוקע שש תוגצומ רמאמה לש אבה וקלחב .ךילהתב רתוי 
.תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל 

תובישחו תוהמ :הדימל תומוקע 

.תונוש תורוצב רואיתל םינתינ הדימלה ךילהת ךשמב דמולה לש ותוגהנתהב םייוניש 

םיגציימה ,םינויצ יפל דמולה תומדקתה תא ךירעמ ינויע עוצקמ דמלמה הרומ ,המגודל 

תוחוודמה תוחיכשה םיכרדה תחא .הדימלה ךלהמב תומיוסמ תודוקנב ותלוכי תא 

הדימל ךלהמב םידמולה תמר תא ראתל הרומל תעייסמכ העודיהו תיעוצקמה תורפסב 

Learning Curves) (<Rothstein 8) הדימל תומוקעב שומישה איה תוירוטומ תויונמוימ לש 

 1987 ,Wughaiter). ישנא ףא אלא ,הדש ישנא קר אל הנמאנ תותרשמ הדימלה תומוקע

ןומיאו השיכר יכילהת לש הנבהב דקמתמה ,תירוטומ הדימל ומכ ירקחמ חטשב .רקחמ 

Hamberlin a Lee,) רתויב ןווגמ הדימלה תומוקע לש ןדיקפת ,תוירוטומ תויונמוימ לש 

 1993 ,1993; Shea, Shebiiske a Worchel). תוושהל רקוחה שרדנ םהבש הדימל יבצמב

שומיש ,םיקדבנ לש תונוש תוצובק ןיב תוידוחיי לופיט תוטיש וא ןומיא תוטיש 
תוטיש לש המורתה תא ריבסהלו חתנל ,ןיבהל וידיב עייסל יושע הדימל תומוקעב 

יכילהת לש הנבהב וקסעש ,רתויב םימדקומ םירקחמ ,םנמאו .דמולה תויגשיהל ןומיאה 

הדימל תומוקע לש שומישה לאיצנטופ לש הנבהב וא ,תוירוטומ תויונמוימ לש השיכר 

לש טוטרסב םיישעמו םייטרואית םיטביה ונחב ,תונוש תויונמוימ לש הדימל יכילהתב 

םג ,השעמל .(Snoddy, 1926; Taylor, 1943)ןומיאהו לוגרתה ,הדימלה ימוחתב תומוקע 

ןיבהל יושע םמצע םיכילהתב וא הדימל ךילהת לש רקחמב תורישי ברועמ וניאש ימ 

.הדימל תומוקעב ןויע ךותמ הדימלה ןמזב שחרתמה תא בטיה 

הדימל תומוקעב שומישה תובישח תא םיטילבמ תירוטומ תוגהנתה לש םירקוח 

תמוקע ,ולא םירקוח תעדל .(Shaw a Alley, 1985 :ןוגכ)ירוטומ-יתסיפתה טביההמ 

,תורחא םילימב .תעצבתמה הלועפה ןיבל הביבסה ןיב רשקה תא תראתמ הדימלה 

דמולה .דמולה יעוציב ןיבל הדימלה תביבס ןיב רשקה תא תוראתמ הדימלה תומוקע 

אלל וילא םרוזה ינוציח עדימל ףושחו םינווגמו םיבר םייוריג תלעב הביבסב אצמנ 

תא ראתל ןתינ הדימל תומוקע תרזעב .םייוריג םתואל הבוגת םה ויעוציב .הקספה 

1996 - ז"נשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 454

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:22:07 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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לש ויגשיה ןיבל (ירוטומה עוציבל םירושקה םייוריג) הדימלה תביבס ןיבש רשקה 

הדימל חנומה תוהמ יבגל םירקוח ןיב המכסה ןיא םנמא .(תוירוטומה ויתובוגת)דמולה 

הדימל תומוקע לש םושייה תוליעי יבגל םיעד תודיחא תמייקש הארנ ךא ,(1993 ,ויז) 

ךילהת ךשמב הדימל תומוקעב ליעיו ןוכנ שומיש .(Drowatzky, 1975) הדימל יכילהתב 

םירושקה םינוש םיטביהב דחאכ הרומהו דמולה תנבה תא קימעהל יושע הדימלה 

ןוגכ תויגולויסיפ תועפות וא ,העינה רסוח ןוגכ תויגולוכיספ תועפות .הדימלה ךילהתל 

.הדימל תומוקעב יבקע שומיש בקע תולגתהל תולולע תופייע 

Schmidt,) הדימלה ךילהת לש יפרג רואיתכ תרדגומ הדימל תמוקע .הדימל תמוקע 

.הדימלה ךלהמב דמולה לש הגיסנ וא תומדקתה שיחממ יפרגה רואיתה .(1991 
ריצ לע םיניוצמה םינומיאה רפסמ לש אצוי לעופכ תראותמ (הגיסנה וא)תומדקתהה 

דדמנה גשיהה .¥-ה ריצ לע ןיוצמה ,יולתה הנתשמה ,ירק ,דדמנה גשיהה לשו 

יזוחא אוה דדמנה יולתה הנתשמה םא ,המגודל .הנוויכ לעו המוקעה תמגמ לע עיפשמ 

ההובג הלטמה עוציב תוכיא ,רתוי הובג זוחאהש לככ ירה ,הלטמה עוציב לש החלצהה 

לע עיבצת הדימלה תמוקע ,הדימלה ךלהמב ותלוכי תא רפשמ דמולה סא ,ןכל .רתוי 
.היילע תמגמ 

תוקירז לש םיעוציבב דמולה יגשיה תא תראתמה ,הדימל תמוקע תוארל ןתינ 6 רויאב 

לודג דמולה לש קוידה ךכ ,\-ה ריצמ םיקוחר יווקה ףרגה לע םיכרעהש לככ .לסל ןישנוע 
y .רתוי 

רופיש תמגמ - םיהובג םיכרע 

 r 1 ־ך 1—־־ר

 5 4 3 2 1
עוציב תורדס 

 y

100 ־ 

:6 ומא 

וחא ומא לש עוציב תורוש שמח ןלהמב לשל תוקירז לש חחלצה יזוחא 
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רודיל ינור 

לככ ירה ,עוציבה תעב ושענש תואיגשה רפסמ אוה יולתה הנתשמה םא ,תאז תמועל 

ףרגה לע םיכרעהש לככ ,תורחא םילימב .רתוי ההובג עוציבה תוכיא ,רתוי ךומנ דוקינהש 

.רתוי לודג עוציבה קויד ,X-n ריצל םיבורק יווקה 

תויווק תועונת לש םיעוציבב ויתואיגש דמולל ודדמנ הבש ,המוקע ראתמ 7 רויא 

לע העיבצמ הדימלה תמוקע ,הז הרקמב .תוינש 30 לש ןמז קרפב 'ב הרטמל 'א הרטממ 

.ויגשיה תא רפשמ ךכמ האצותכו ,רתוי קיידמ דמולהש רמוא הווה .הדירי תמגמ 

 /
דופיש תמגמ - סינומנ םיכרע 

 T 1 1 ־ר

 4 3 12

עוציב תונויסינ 

:7 רויא 

דחא דמול לש תוצויסינ השימח ךלהמב עוציבה תואיגש רפסמ 

הדימל תומוקע לש םינוש םיגוס 

:ןוגכ) הדימל תומוקע לש □ידחא □יגוס לע תחוודמ תירוטומה הדימלה תורפס 

 1982 ,Schmidt, 1991; Singer). םיפסונ םימרוג םנשי ,יולתה הנתשמה גוסל טרפ

םינומיאה יגוס :ןוגכ ,הדימלה תמוקע לע אליממו הדימלה תוכיא לע עיפשהל םייושעש 

□ילדבה םימייקש ןוויכמ .דמולה ליגו תדמלנה תונמוימה ישוק ,הדידמה תטיש ,םתומכו 

הדימל תומוקע תומייקש חינהל ןתינ ,הדימלה תצובקב םידמולה ןיב □יבר □יישיא-ןיב 

םימרוגה ןווגמ ,תאזמ הריתי .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב תונוש 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

לבקתהל יושעש התשה בולישה םג ךכו ,רתויב בר אוה הדימלה תוכיא לע םיעיפשמה 

בצקו תומדקתה תרוצ איה תלבקתמה האצותה .דחא דמול לצא הלא םימרוג ןיב 

.תיפרגה ןתרוצב תותש הדימל תומוקע - ןאכמו םידמולה לצא םיתש תומדקתה 

לשו תומדקתה לש תותש תורוצ תוראתמ הז רמאמב תורקוסמה הדימלה תומוקע 

לע דמלמ ולא הדימל תומוקעב ןויע .הדימלה ךילהת ךלהמב םידמולה לצא הגיסנ 

רתויב םיחיכש ולא םימרוג .וילע םיעיפשמ ףאו ךילהתב םיברועמה םימיוסמ םימרוג 

היה לוכי הרומה םא בר קפס ,הדימלה ךילהת לש יפרג רואית אלול .םיבר םידמול לצא 

.(Singer, 1982)ולא םימרוג תולגל 

יתש) "S" תרוצב הדימל תמוקע :הלא ןה הז רמאמב תוראותמה הדימלה תומוקע 
תמוקע ,"הרקת טקפא" תראתמה הדימל תמוקע ,תיווק הדימל תמוקע ,(תואמגוד 
תחא ןקת תייטס תללוכה ,"s" תרוצב הדימל תמוקעו "הפצר טקפא" תראתמה הדימל 

.עצוממהמ 

הדימל יכילהתב רתויב תוחיכשה הדימלה תומוקעמ תחא ."S" תווצב הדימל תמוקע 

רלוג ידי לע הבחרהב הנושארל הראותש ,"3"־ה תמוקע איה תוירוטומ תויונמוימ לש 
 (1928 ,Guller) תילגנאה תואה תרוצ וז המוקעל "s", 8 רויאב תגצומ איהו.

ןותמ הדימל בצק 

 \
 n

^\ייהמ הדימל בצק 
יטיא הדימל בצק 

 t

עוציב תונויסינ 

:8 רויא 

(הנושאר המגוד) "s" תרוצב הדימל תמוקע 
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רודיל ינור 

יטיא אוה דמולה לש תומדקתהה בצק ,דחאה :םיירקיע םינייפאמ ינש "8"-ה תמוקעל 

תירוטומ תונמוימ שכור דמולה ,הז קלחב .הדימלה ךילהת לש ןושארה וקלחב יתגרדהו 

ןתינ .תיסחי יטיא ותומדקתה בצק ןכלו ,היתושירד תא ריכהל דמולו ןיטולחל השדח 

.רויאב תראותמה המוקעה לש ילאמשה הקלחב טעמכ יקפואה עופישב תאז תוארל 

ריהמ השענ דמולה לש תומדקתהה בצקש ,אוה וז הדימל תמוקע לש ינשה ןייפאמה 

שכר דמולהש רחאל .(8 רויאב.ץחה םוקימ האר)הדימלה ךילהת לש ינשה וקלחב דחו 

בצק תא ריבגהל יושע אוה ןכלו ,ונממ שרדנ המ עדוי אוה ,תדמלנה הלטמב ןויסינ 

תויהל תכפוה ןכמ רחאל ךא ,דחוימב תטלוב תומדקתהה דחה עופישה עטקב .הדימלה 

תמרל עיגמ דמולהו ,עוציבל הטושפ איה תונמוימה :םירבסה המכ םימייק ךכל .הנותמ 

רפשל דוע לגוסמ וניאו ולש הדימלה לאיצנטופ תא שמימ דמולה ;טעמכ תיברמ הטילש 

.דומלל ךישמהל היצביטומ רסח וא ףייע דמולה ;ותלוכי תא 

תויונמוימ לש הדימל יכילהתב איה םג הצופנה ,"s" גוסמ המוקע לש תפסונ הרוצ 

.9 רויאב תגצומ ,תוירוטומ 

j! הדימל בצק 
? יטיא/ןותמ 

 * ®v

 \
(ג) תשדוחמ הצאה 

הדימל בצק הדימלה ךילהתב 
דיהמ 

עוציב תונויסינ 

:9 וויא 

(היינש הממו) "s" תרוצב הדימל תמוקע 
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..תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה 3ושמה ישומיש 

ריהמ תומדקתה בצקב אטבתמ ןושארה ןייפאמה :םינייפאמ השולש וז המוקעל 
האר) תומדקתהה בצקב תינמז הטאה אוה ינשה ןייפאמה .הדימלה ךילהתב תיסחי 
הרזח אוה ישילשה ןייפאמהו ,(דמולה תומדקתה בצקב הטאה ןויצל א ץח םוקימ 

בצקב תשדוחמ הצאה ןויצל ב ץח םוקימ האר) תיסחי ריהמ תומדקתה בצקל 
ץוענ הדימלה ךילהת לש הז יפרג רואיתל םירבסהה דחא .(דמולה תומדקתה 

.(Rothstein ä Wughaiter, 1987)הדימלה ךילהתב הרומה לש ותוברועמב 

לש המנפה ךות התוא לגרתמ ךא ,תמיוסמ תירוטומ תונמוימ שכור דמולה ,םיתיעל 
וא ונורשכ בקע ראשה ןיב ,ויעוציב תא רפשמ אוה תאז תורמל .יוגש העונת סופד 

וא הרומה ,וז הדוקנב .היוקל הקינכט בקע רצענ הז רופיש םלוא .תינפוגה ותלוכי 
רטפייש ידכ השדח םיליגרת תרדס דמולל םינתונו עוציבה תועט תא םירתאמ ןמאמה 

סופד שכור אלא ,ויגשיה תא רפשמ וניא דמולה ,הז ןמז קרפב .םינפהש האיגשהמ 
םישדח העונת יסופד םינפמ דמולה הבש ,םינומיאה תפוקת רחאל .רפושמ העונת 

הרומה תוברעתה ,ךכ םא .םיירוטומה ויגשיה תא רפשלו רוזחל לגוסמ אוה ,םינוכנו 

.תדמלנה הלטמה רופישב תשדוחמ הצאהל המרג הדימלה ךילהת לש םיוסמ עטקב 

,עוציבל הטושפו הלק איה תדמלנה תירוטומה תונמוימה רשאכ .תימק הדימל תמוקע 

יפכ ,תיווק הדימל תמוקע לש ירקיעה ןייפאמה .םירצק ןומיא יקרפב הרפשל דמולל לק 

.הדימלה ךילהת לכ ךשמב הוושהו ריהמה הדימלה בצק אוה ,10 רויאב תוארל ןתינש 

 K

 C

*וציג תונויסינ 

:10 וויא 

תיווק הדימל תמוקע 
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רודיל ינור 

,תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הצופנ הניא תיווק הדימל תמוקעש יפ לע ףא 

:תוביס יתש בקע ,תאז לכב שחרתהל הייושע איה 

תולעב ןתויהב ,עוציבל תולק ,תוירוטומ תויונמוימ ןנשי ,ןכל םדוק רמאנש יפכ ★ 
עוציבה תחלצהל ירעזמ ץמאמ שרדנ ןכלו ,םיטושפ העונת יסופד 

ךא ,עוציבל הלק הכ הניא תירוטומה תונמוימהש ןכתיי .ונורשכו דמולה תלוכי ★ 
תולקב דדומתהל ול תרשפאמ• איהו ,דחוימב ההובג דמולה לש תירוטומה ותלוכי 

הבש ,הרצק םינומיא תפוקת רחאלש חינהל ריבס .הלטמה תושירד םע תיסחי 
ויצמאמ הנפמו תונמוימב ןיינע דבאמ אוה ,תדמלנה תונמוימה תא רפשמ דמולה 

.תפסונ תונמוימ לש הדימלל 

,םימיוסמ םיבצמב .הדימלה ךלהמב "הרקה טקפא" תראתמה הדימל תמוקע 
ןיב ,םיירוטומה ויגשיה תא רפשל דוע לגוסמ וניאו הדימלה ךילהת תא הצממ דמולה 

.תדמלנה תונמוימה תכרעהל העבקנש ,דוקינה תטיש לש יברמ יוצימ בקע ,ראשה 
.יברמה גשיהה רובע ןתינ "10» ןויצה ,תיביטרופסה תולמעתהה עוצקמב ,המגודל 
בצק ,11 רויאב תוארל ןתינש יפכ .הדימל יכילהתב םג תושחרתמ תומוד תועפות 

,וז הדוקנב .םינושארה עוציבה תונויסינ 30 ךלהמב תיסחי ריהמ אוה דמולה תומדקתה 

.רפתשהל דוע לוכי וניא ןכלו ,(100 ןויצ הז הרקמב)יברמה ןויצה תא גישמ דמולה 

ךילהתב הדוקנל עיגה דמולהש םושמ ,(Ceiling effect) הרקתה טקפא הנוכמ וז העפות 

טקפא תא תוארל ןתינ םיתיעל .ויגשיה תא רפשל דוע לוכי וניא הנממש ,הדימלה 
ןיאש וא ,הדימלה ךילהתב הצומ דמולה לש ונורשכ םהבש םיבצמב םג הרקתה 

.תונמוימה תא דוע רפשל תינכט תורשפא 

הרקת תקפא 
 (ceiling effect)

100 ־ 

75 ־ 

 rz

 r 50 -

 40 30 20

עוציב תונויסינ 

:11 רויא 

הדימלה ךלהמב (Ceiling effect) "הרקת טקפא" תראתמה הדימל תמוקע 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

יולתה הנתשמה רשאכ .הדימלה ךלהמב "הפצר טקפא" תראתמה הדימל תמוקע 

ירה ,(7 רויא האר) עוציבה תואיגש רפסמ ,המגודל ,אוה הדימלה ךילהת ךשמב דדמנה 

הכופה העפותב תוזחל ןתינ ולא םירקמב .ההובג םיגשיה תמר םיגציימ םיכומנ םיכרע 

תוארל ןתינש יפכ .(Floor effect) הפצרה טקפא הנוכמה העפות איהו ,הרקתה טקפאל 

ךכל הביסהש ןכתיי .ויגשיה תא דוע רפשמ וניא דמולה תונויסינ 25-כ ךלהמב ,12 רויאב 

ןתינ אלש וא ,עוציבה ךלהמב ויתואיגש רפסמ תא ןיטקהל לגוסמ וניא דמולהש איה 

ןיא ,דמולה תניחבמ ,הרקמ לכב .תואיגש לש ילמינימ רפסמ אלל הלטמה תא עצבל 

טקפא תעפותל המוד וז העפות .הדימלה ךילהתב ויגשיה תא רתוי רפשל ותורשפאב 

,"הטמ" ויגשיה תא רפשל לגוסמ וניא דמולה הפצרה טקפא תעפותב דועב :הרקתה 

ויגשיה תא רפשל לגוסמ וניא אוה הרקתה טקפא תעפותב ירה ,\-ה ריצ ןוויכל רמולכ 

.¥-ה ריצב הובג ,ירק ,"הלעמ" יפלכ 

הפצו טקפא 

 (floor effect)

 40 30 20

עוציב תונויסינ 

:12 רויא 

הדימלה ךלהמב (Floor effect) "הפצר טקפא" תראתמה הדימל תמוקע 

הרומה םיתיעל .עצוממהמ תחא ןקת תייטס תללוכה "s" תרוצב הדימל תמוקע 

יעצוממ לש םיכרעה לע ססבתמה ,הדימלה ךילהת לש יפרג רואיתב קפתסמ וניא 

,המגודל .עצוממה תודוקנל רבעמ ,םיפסונ םיכרע ףרגב לולכל ןיינועמ אוה אלא ,גשיהה 

לש םיכרע ףיסוהל ולאלו ,עצוממ לש םיכרע לע ססבתמה ףרג טטרסל לוכי הרומה 

.(13 רויא האר)עוציב ןויסינ לכל תחא ןקת תייטס 
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רודיל ינור 

(-+)ןקת .ס 

 4 3 2

עוציב תונויסינ 

:13 רויא 

עצוממהמ החא ןקת תייטס תללוכה "s" הרוצב הדימל תמוקע 

,הדימלה ךילהת לש רתוי הרורב הנומת לבקל יושע הרומה ,13 רויאב תוארל ןתינש יפכ 

םהיגשיה חווט תא ףא אלא ,ןויסינ לכב עוציבה יעצוממ תא קר אל ללוכ ףרגה רשאכ 

םנמא .(עצוממה ןמ תחא ןקת תייטס לש בושיח ידי לע) הצובקה ללכמ זוחא 68 לש 

טלחהב ןתינ םלוא ,עצוממ לש םיכרע לע תוססובמ הדימלה תומוקע ,םירקמה בורב 

הובגה ךרעה) םינויצה תוגלפתה חווט וא ןקת תייטס ומכ ,םיפסונ םיכרע םג גיצהל 

םיקפסמ ולא םיכרע .(Thomas a Nelson, 1995)(רתויב ךומנה ךרעה תמועל רתויב 

תא ןוחבל ול םירשפאמו ,םידמולה תצובקב תואצותה רוזיפ לע עדימ הרומל 
.(Estes, 1956) םירחא םידמול לש תומדקתהה בצקל סחיב םגי דמולה תומדקתה 

וטאלפה תעפות .הדימלה ךלהמג "וטאלפ" לש גצמ תראתמה הדימל תמוקע 

 (Plateau) הדימלה תמוקעש יפ לע ףא .הדימלה ךלהמב "תיעגר הגיסנ" תראתמ

וא)הדוקנ שי הכלהמב ירה ,14 רויאב תוארל ןתינש יפכ ,דמולה תומדקתה לע העיבצמ 

ןוויכבו בצקב ויגשיה תא רפשמ וניא רמולכ ,"גוסנ" דמולה הבש ,(תודוקנ רפסמ 

תצובק לש םהיתועונת בצק תא ןחבש רקחמב הנושארל התלגתה וז העפות .םישרדנה 

,םירקוחה תעתפהל .(Bryan ä Harter, 1897) סרומ תותוא תחילשב ונמאתהש םיקדבנ 

רחאל .םיקדבנה לש םהיעוציבב הגיסנ הלח ,ןיעל תיארנ הביס אלל ,הדימלה ךלהמב 

לש העפותל .ההובג עוציב תמרל בוש ורזח םיקדבנה ,םינומיא לש רתויב הרצק הפוקת 

ענומ וניא דמולה ,תדמלנה הלטמב ןיינע דבאמ דמולה :המגודל .תוביס רפסמ וטאלפ 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

רבד םימרות םניאש םיילוש םייוריגב בשקה תא דקממ אוה ,הלטמה תא דומלל 

תא עצבל תינפוג ןכומ וניא ,הדימה לע רתי שגרתמ אוה ,ףייע אוה ,הדימלה ךילהתל 

תושירד תא םיאתהל לגוסמ וניא וא ,הגשהל תולק תורטמ ומצעל ביצמ ,הלטמה 

.(Singer, 1980)השדח הדימל תביבסל הלטמה 

הביסה תא תולגל ףאו הדימלה ךילהתב "תיעגרה הגיסנ"ה תדוקנ תא רתאל הרומה לע 

שומיש ,ןומיאה גוס יוניש ןוגכ) הדימלה ךילהת לש שדחמ ןוגראש ןכתיי .ךכל 
רויאב גצומש יפכ ,ויגשיה תא רפשל ךישמהל דמולל םורגי (הנוש הדימל תייגטרטסאב 

 14.

הדימלה ךילהתב "תיעגר" הגיסנ 

 (Plateau) / C

עוצינ תונויסינ 

:14 רויא 

הדימלה ךלהמב "וטאלפ" לש בצמ תראתמה הדימל תמוקע 

הדימל תומוקע לש שומישב תולבגמ 

ינפוג ךוניחל הרומה תא הנמאנ תרשל םיושע הדימלה תומוקע לש םינושה םיגוסה 

,הדימל תמוקעמ תונהיל יושע דימלתה םג .ותחבשהבו הדימלה ךילהת חותינב 

תויהל הרומה לע םלוא .הדימלה ךילהתב (ותגיסנ וא)ותומדקתה תא וינפב תראתמה 

שולש לע עיבצמ (Schmidt, 1991) טדימש .הדימלה תומוקע לש ־!היתולבגמל עדומ 

:הדימל תומוקעב שומישה לש תוירקיע תולבגמ 

.הדימל ךילהת ותוא ראתל תולוכי תונוש הדימל תומוקע :הנושאר הלבגמ * 
ךילהת ךלהמב דמולה תומדקתה םיראתמה ,םינוש םיכרע עובקל יושע הרומ 
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תומדקתה תא ,דגונמ םיתעלו ,הנוש ןפואב שיחמהל םייושע ולא םיכרע .הדימלה 

הרוצב ךרעומו דדמנ תדמלנה תונמוימה עוציבש ןובשחב איבהל שיש ןאכמ .דמולה 

הראות םיקדבנה תומדקתה ,המגודל .הדימלה ךילהת חותינ לע תורישי עיפשתש 

.(Bahrick, Fitts ä Briggs, 1957) 15 רויאב תוגצומה ,תונוש תורוצ שולשב 

'א ןויוטיוק 

'נ ןוירטידק 

'ג ןויוטיוק 

ו 1 1—ו—ו—ו—ו—ו—ו—ז 

1 2 3 456789 וס 

עוציב תונויסינ 

 Bahrick, Fitts Sl Briggs, 1957 :רוקמה

:15 רויא 

תחא םיקדבנ תצובק לש םיירוטומ םיעוציב תוואתמה ,תונוש הדימל תומוקע שולש 

וחילצה ובש ןמזה תא ודדמ םירקוחה .הדבעמ תלטמ עוציב םיקדבנה ,הז רקחמב 

עוציב ןמז)יולתה הנתשמה תא וגיצה םירקוחה .שרדנכ וז הלטמ עצבל םיקדבנה 

ןתינש יפכ .םהלש תויתורירש תוטלחהל םאתהב ,תורוצ שולשב (שרדנכ תומישמה 

התוא לש םידמולה יגשיה תא תוראתמה ,הדימלה תומוקע שולש ,15 רויאב תוארל 

ריהמ הדימל בצקב תנייפואמ הנוילעה המוקעה :וזמ וז תונוש ,םיקדבנ לש הצובק 

בצקב תנייפואמ תיעצמאה המוקעה ;וכשמהב יטיאו ,הדימלה ךילהת תליחתב 

בצקב תנייפואמ תישילשה המוקעה וליאו ;(תיווק המוקע)וכרוא לכל ההז הדימל 

.ךילהתה ךשמהב ריהמ בצקבו הדימלה ךילהת תליחתב יטיא 

םייושע ,הדימל ךילהת ותוא לש םינוש םייפרג םירואית םינחובה ,דימלתהו הרומה 

ןפואל עדומ תויהל הרומה לע ,ךכיפל .דמולה תומדקתה לע הנוש עדימ לבקל 

הדימל תומוקעב םיירשפא םייונישל שיגר תויהלו דמולה תומדקתה לש הכרעהה 
.םינוש םיכרעב שומישמ האצותכ 

תומוקע .םידמולה לצא סיישיא-ןיב םילדבהב ןיחבהל ןתינ אל :היינש הלבגמ ★ 

הרומה ,ךכיפל .םידמולה לש םיגשיהה יעצוממ לע ,ללכ ךרדב ,תוססבתמ הדימלה 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בושמה ישומיש 

הדימלה תמוקע ,המגודל .םידיחי םידמול לש םירקמ לע עדימ לבקל לגוסמ וניא 

.םידמול ינש לש םיגשיהה עצוממ תא תראתמהו 16 רויאב תגצומה 

תראתמ הנותחתה המוקעהו ,'א דמול לש ויגשיה תא תראתמ הנוילעה המוקעה 

המוקעה לע ססבתהב ,הדימלה ךילהת תא חתנמה הרומ .'ב דמול לש ויגשיה תא 

.וידימלת ינש יבגל תועטומ ףא וא תויקלח תונקסמ קיסהל לולע ,תיעצמאה 

 A'
םידמולה לוע םיגשיהה עצוממ 

 \
'ב דמול 

עוציב תונויסינ 

:16 רויא 

םידמול ינש לש הדימל תומוקע 

הדימלה תמוקע .דיחי דמול לצא םייונישב ןיחבהל ןתינ אל :תישילש הלבגמ ★ 

ףא .םידיחי םידמול לצא םייוניש תולגל תרשפאמ הניא םיעצוממ לע תססבתמה 

םידמולה ןמ קלחש ןכתיי ,(תיווק המוקע ,המגודל)תיבויח המוקעה תמגמש יפ לע 

המוקעה ךותב תועמטנ הז גוסמ תועפות .תדמלנה הלטמה תא עצבל השקתמ 

תצובק ךותב םימיוסמ םידמול יבגל ינויח עדימ ריסחמ הרומה ךכו ,תיתצובקה 
.הדימלה 

תושגומ ןלהל .הדימל תומוקעב ןוכנ שומיש תרזעב ולא תולבגמ שולש לע רבגתהל ןתינ 

.הז גוסמ תומוקעב שומישה רבדב תוימושיי תוצלמה 

הדימל תומוקעב ןובנ שומיש 

תא קיפי הרומהש ידכ ,םלוא .הדימלו הארוה חיבשמ הדימל תומוקעב ליעיו ןוכנ שומיש 

:תולועפ המכ לע דיפקהל וילע ,ולא תומוקעמ תלעותה ברמ 
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.הדימלה תומוקעב עצוממ לש םיכרעב ידעלב שומישמ רשפאה לככ ענמיהל שי (א) 

ךא ,םידמולה תיברמ לש הדימלה תוכיא לע עדימ םיקפסמ עצוממה יכרע 
.םידיחי םידימלת לע ידוחיי עדימ םיריתסמ 

םידמול לש םתומדקתה תא םג ךא ,הצובקה תומדקתה תא תיפרג ראתל שי (ב) 

.םייטיא םידמול וא םיריהמ םידמולכ םירדגומה ולא רקיעב ,םידיחי 

ריבגהל ידכ הדימל תומוקע לש טוטרסב תוסנתהל םידמולל רשפאל הרומה לע (ג) 

בושמ םמצעל קפסל םייושע םידמולה ,ןכ ומכ .הדימלה ךילהתב םתוברועמ תא 

דע אבנל וא ,(וטאלפ :ןוגכ)הדימלה ךילהתב הפרות תודוקנ רתאל ,םהיגשיה לע 

.תמיוסמ תירוטומ תונמוימ לש םיגשיה רפשל ןתינ המכ 

.רצק חווטל קר אלו ןורא חווסל הדימל יכילהת ףקשל תודעוימ הדימל תומוקע (ד) 

תקפסמ עוציב תונויסינ לש בר רפסמ לע תססבתמה הדימל תמוקע ,םיתיעל 

תונויסינ לע ססבתמה עדימ חתנמ היה ול ותולגל ול היה השקש ,עדימ הרומל 
.עוציב לש םידיחי 

ידמ ןתוא ןוחבלו הדימלה תומוקע תא רומשל וידימלת ינפב ץילמהל הרומה לע (ה) 

ןמז יקרפב םתגיסנ תא וא םתומדקתה תא ךירעהל ידכ תמיוסמ הפוקת 
.םיכשוממ 

>פרג בושמג שומיש לע תוימושיי תוצלמה 

לש םינווגמו םיבר הדימל יבצמב ןתניהל יושע 16 דע 1 םירויאב דמולל קפוסמה עדימה 

תשחמומ ,"םילימ ףלא הווש תחא הנומת" ,תמסרופמה הרמאה .תוירוטומ תויונמוימ 

םיבושמב הכלהכ שמתשהל ןמאמלו הרומל עייסל ידכ .םירויאה ןמ דחא לכב בטיה 

לע תוססבתמה ,ולא תוצלמה ןובשחב איבהל םהילע ,הדימלה ךילהתב םייפרג 

:(Magiii, 1993; Schmidt, 1988,1991; Singer, 1980 :ןוגכ)םירקוח רפסמ לש םהיתודובע 

. (KP)העונתה יסופד לעו (KR)תואצות לע םייפרג םיבושמ קפסל הרומה לע (א) 

לע .דמולה לש םיירוטומה ויעוציבב םירושקה םינותנ לע ססבתמ יפרגה בושמה (ב) 

שומיש םשל םתוא םושרלו דמולה יגשיה רחא בוקעל ינפוג ךוניחל הרומה לע ,ןכ 

.ידיתע 

תרזעב .םינמאמו םירומ תושרל תודמוע הלעפהל רתויב תוטושפ בשחמ תונכות (ג 

.םידמולה יגשיה תא (המודכו יווק ףרג ,סרגוטסיה)תיפרג ראתל ןתינ ולא תונכות 

.הז גוסמ הנכותב שמתשהל דציכ דומלל ינפוג ךוניחל הרומל ץלמומ 
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...תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב הדימל תומוקעו יפרגה בישמה ישומיש 

;(Magill, 1993)ויתואיגש תא םינקתמ ףאו דמולה תא םיצירממ םייפרג םיבושמ (ד 

ותומדקתה רחא בוקעל ךכו ,םרמושל לוכי דמולהש ךכב אוה לודגה םנורתי םלוא 

ךרואל רמשנ וניא רועישה ךלהמב קפסמ הרומהש ילולימ בושמ .הדימלה ךלהמב 

.תערכמ איה הדימלה ךילהת לע ותעפשה יכ םא ,ןמז 

קר אל ינפוג ךוניחל הרומה לע .(Wainer, 1992)יתוזח עדימ בטיה דבעמ דמולה (ה) 

ךילהת תליחתב בורל עצבתמש רבד ,וידימלת ינפב תונמוימה תא םיגדהל 

תורוצה תחא .הדימלה ךילהת ךלהמב יתוזח עדימ קפסל ףא אלא ,הדימלה 
.םייפרג םיבושמ תרזעב איה תאז תושעל 

תועפות ריגסהלו ויגשיה תא חתנל דמולה תא עינהל םייושע םייפרג םיבושמ (ו) 

יושע דמולה יפרגה בושמה תרזעב .תירוטומה ותוגהנתהב תורושקה תומיוסמ 

רתי ףייעתה ןכיה ,םיירוטומה ויעוציבב רבשמה תדוקנ ,לשמל ,התיה ןכיה ןיבהל 

םינוש םיעבצב םיפרג .ויגשיהב יתועמשמה רופישה לח הדוקנ וזיאב וא ,הדימה לע 

.םיירוטומה ויגשיה תא שדחמ ןוחבל רתוי דוע וניינעלו דמולה תא קתרל םייושע 

םוכיס 

הדימל יכילהת לע בושמה לש העפשהה תנבהב תובר וקסע תירוטומ הדימלב םירקחמ 

,ללכ ךרדב .(Sherwood, 1988; Winstein s Schmidt, 1990) תוירוטומ תויונמוימ לש 

תיסחיה תוטשפה בקע ,(KR) עוציבה תואצות לע בושמ םיקדבנל וקפיס םירקוחה 

קפסל םירקוח ולחה הנורחאל .(Lee s Carnahan, 1990 :ןוגכ) הז גוסמ בושמ ןתמב 

Cauraugh, Chen a Singer,) תירוטומ הדימלב בושמ ירקחמב םיקדבנל יפרג בושמ 

רומא אוה הז עדימ תרזעבו ,ויעוציב לע (ילולימ אלו)יתוזח עדימ לבקמ דמולה .(1993 

לוצינה בקע םייפרג םיבושמב שומיש לע םיצילממ םירקוח .עוציבה תואיגש תא ןקתל 

תוימושיי תואמגוד שולש .(Wainer, 1992 :ןוגכ) הדימל יכילהתב יתוזח עדימ לש 

שומישה תשחמה םשל ,הז רמאמב תוראותמ (די-רודכו לסרודכ) רודכה יקחשממ 

תואצותה לע בושמ ןה :םייפרג םיבושמ ןתמ תוללוכ תואמגודה .םייפרג םיבושמב 

 (KR) העונתה יסופד לע בושמ ןהו(KP).

הרוצב תוראתמה ,הדימלה תומוקע ןה יפרג בושמב שומישל תוחיכשה תורוצה תחא 

סוטטס וא הגיסנ ,תומדקתה - דמולה לש הדימלה ךילהת ךלהמב םייונישה תא תיפרג 

ריצ לע םיכרעה)הדימלה ךילהתב דדמנש יולתה הנתשמה ,ירק ,דמולה לש ויגשיה .ווק 

.(\-ה ריצ לע םיכרעה) עוציבה תונויסינ ידי לע םינומיאה תפוקת ךלהמב םיראותמ ,(ץ-ה 
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,תונוש הדימל תומוקע טטרסל ןתינ תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב 
תומוקע .הדימלה ךילהתב תומיוסמ תודוקנב םידמולה תומדקתה תא תונייפאמה 

.הדימל לש הנוש בצק תוראתמ תויווק הדימל תומוקע וא ,"S" לש הרוצ תולעב הדימל 

ןה םידמולה לצא תושחרתמה תוידוחיי תועפות רתאל ןתינ הלא םיגוסמ תומוקעב 

,לשמל ;ךילהתה לש םירחואמ םיבלשב ןהו הדימלה ךילהת לש םימדקומ םיבלשב 

לוכי הרומה הדימלה תומוקע תרזעב .הפצרה העפותו הרקתה תעפות ,וטאלפה תעפות 

.דמולה לצא תוררועתמה תויעבל תונורתפ קפסלו הדימלה ךילהת תא חתנל 

םיבושמ לצנל םילוכי טרופס ינמאמו ינפוג ךוניחל םירומ ףא אלא הדבעמ ירקוח קר אל 

שמתשמל תוקפסמ בשחמ תונכות .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב םייפרג 

םימשורה ,םינמאמו םירומ .םינוש םיגוסמ םיפרג ןיכהל תונווגמו תובר תויורשפא 

םינותנב שמתשהל םילוכי ,ןומיאו הדימל יכילהת ךלהמב םהיכינח לש תואצותו םיגשיה 

.םייפרג םיבושמ תריציל ולא 

יתוזח עדימ לוצינ .הלא םיגוסמ םיבושמב שמתשהל םינמאמלו םירומל רתויב ץלמומ 

םיבושמ לש הנכה ,םנמא .עוציבה תואיגש ןוקיתלו דמלנה רמוחה תנבהל תובר םרות 

איה יפרגה בושמה תמורת ךא ,ילולימ בושמ ןתמל האוושהב הבר ןמז הכירצמ םייפרג 

.םיירוטומ םידוקפת רופישב הבר 
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תורוקמה תמישר 

.דבוע םע :ביבא-לת .0דאה תנבה עדמ :היגולוכיספ .(1993).א ,ויז 

:תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב ותוליעיו בושמה תובישח .(1995).ר ,רודיל 

,60-59 ,ןומהב םינויע .םישדח רקחמ יאצממ םושייו שומיש ,םינויפאו םיגוס 
 .259-241
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