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יוליגב םינמאמהו רפסה תיב /החפשמה דיקפת 
:םחופיטבו םיריעצ םיאטרופס 

יביטקפסורטר רקחמ 

ןאיול תיבהז־העונו רודיל ינור 
טייגני1 ןוכמו הפיח תטיסרבינוא 

םינוב טרופסב תונושארה קוסיעה תונשב םחופיטו םייביטרופס תונורשכ ילעב יוליג 
שיגר היהי יוליגה ךילהתש לוככש איה החנהה .תיתנש־בר טרופס תינכותב יזכרמ ךבדנ 
לע ףסונב .רתוי הובג היהי יאטרופסה לש תידיתעה ותלוכי יוזיחב ןוחטיבה ,רתוי ףקתו 
,םייתוחתפתהה ,םיישיאה םיכרצל רתוי םיאתת חופיטה תביבסש לוככ ,ךכ 
.רתוי ליעי ןומיאל וירשכ וכזי ךכ ,ריעצה יאטרופסה לש םייתרבחהו םייביטינגוקה 
םהיתודמע תא ןוחבל התייה הז (study retrospective)יביטקפסורטר רקחמ לש ותרטמ 
יכילהת רבדב (תיליע־םורט יאטרופס 78־ו תיליע יאטרופס 63) םיאטרופס 141 לש 
.טרופסב םקוסיעל תונושארה םינשה ךלהמב ופשחנ םהילאש חופיטהו רותיאה 
םיטביהב דקמתה ןולאשה .הנבומ יצח ןולאש לע ססבתהב ונייאור םיאטרופסה 
יאצממ ךותמ .וחופיט תביבסבו יאטרופסה לש םייגולוכיספו םייתוחתפתה ,םייפרגומד 
םייפרגומד םינייפאמ םהיניב וקלח תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס יכ הלוע רקחמה 
שדקוהש ןמזהו םייעובשה םינומיאה רפסמ ומכ ,םייתוחתפתה םיטביה ,תאז םע .םימוד 
תושרדנה תויגולוכיספ תונוכת ומכ ,םייגולוכיספ םיטביהו ,יביטרופסה ןורשיכה חופיטל 
חותינ לע ססבתהב .םיאטרופסה תויסולכוא יתש ןיב םילידבמ ואצמנ ,טרופסב החלצהל 
שי דציכ ירוטומה םוחתב תוינידמה יבצעמל ץילמהל ןתינ םיאטרופסה יחוויד לש ןכותה 
טרופסב ןורשיכה לעב רותיא םשל תוילמרופ יתלבו תוירפס תיב חופיט תוביבס בצעל 
לע חוודמ רמאמה ,ךכ לע ףסונב .תיתנש־בר טרופס תינכותל תונושארה םינשב ונומיאו 

.םינמאמלו םירומל תוימושיי תוצלמה 

ךלהמב וחופיטו ןורשיכה לעב יוליג אוה תיתנש־בר טרופס תינכותב יסיסב ךבדנ 
Bouchard, Malina <fe Prasse, 1997; Matsudo, 1996; Regnier,) תונושארה םינשה 
 1993 ,Salmela Sc Russell). תויוליעפב םויכ םיברועמ םיבר םידליש יפ־לע־ףא
דימתמ םטועימ ,םייתצובק םיפנעב ןהו םיישיא םיפנעב ןה ,תונגרואמ טרופס 
תומרל םירופס םידלי םיעיגמ וז הנטק הצובקמ .ןמז ךרואל תיביטרופס תוליעפב 
תביבס יכ קפס ןיא .תימואלניב המרב תודדומתה ,ירק ,רתויב תוהובגה עוציבה 
אוה ובש דויצה תוכיא ,הכרדהה תוכיא ,םינומיאה תרגסמ — יאטרופסה לש חופיטה 
הארנ לבא ,תיביטרופסה תוחתפתהה לע תערכמ הדימב העיפשמ — המודכו שמתשמ 
ותוחתפתה ךילהתב בושחה ביכרמה אוה יאטרופסה לש ןורשיכה רבד לש ודוסיבש 

 .(Bouchard et al., 1997)

תא תולגל אוה ירוטומה םוחתב םיכירדמו םינמאמ ,םירומ ינפב דמועש יזכרמ דעי 
בקעמהו ןורשיכה לעב יוליג יכילהת .טרופסב קוסיעל רתויב םירשכומה םידליה 
Subotnik <fc) שומימל םייתייעבו םיבכרומ םה וחופיט רחא רחואמהו ינושארה 
 Arnold, 1993; Williams <fe Reilly, 2000a). םיקדבמה לש םתופקת ,לשמל
תולגל ידכ עוצקמה ישנא םישמתשמ םהבש םייתרבחהו םייביטינגוקה ,םיירוטומה 
תרזעב רשכומה דליה הלגתמ םיתעל .הרורב הניא וליג תצובקב רשכומה דליה תא 
םה החפשמ יבורק וא םירוה תובר םימעפו ,ןמאמ וא הרומ לש תיעוצקמ תעד תווח 
יעוצקמה עקרה ,ללכ ךרדב ,ןיא החפשמה ינבל םלואו .ןורשיכה לעב לע םיצילממש 
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תלאש .טרופסב ןורשיכה לעב רותיאל םילכה תא םהל קפסל יושעש םיאתמה 
רתויב תוינוכסחהו רתויב תוליעיה ,רתויב תובוטה םיכרדה ןהמ ,אופא ,איה חתפמה 

.טרופסב תונושארה םקוסיע תונשב ןוכנ םחפטלו םירשכומ םידלי תולגל 

ינחבמ לעש םיחינמ טרופסב םיריעצ תונורשכ יוליגב םיקסועש עוצקמה ישנא 
םייתרבחו םייגולוכיספ ,םייגולויזיפ ,(םייתעונת) םיירוטומ םיקדבמ לולכל רותיאה 
 (1990 ,Bompa, 1990; Fisher Sc Borms). עוצקמה שיאל קפסל םייושע ולא םיקדבמ
םיסנמ הז עדימ לע ססבתהב .ריעצה לש יתעונתה לאיצנטופב רקיעב רושקה עדימ 
לולסמ תאו ריעצה יאטרופסה לש תיעוצקמה תוחתפתהה תא אבנל עוצקמה ישנא 

.רתוי קוחרהו בורקה דיתעב ותומדקתה 

התמורת תא ,ןורשיכה לעב ריעצה הלגתמ הבש תרגסמה לש התוליעי תא ןוחבל ידכ 
םימרוגה לש םתמורת תאו טרופסב תונושארה וקוסיע תונשב חופיטה תביבס לש 
longitudinal) ךרוא ירקחמ :םירקחמ יגוס ינש ךורעל ןתינ ,ןורשיכה יוליגל םיארחאה 
 studies) םייביטקפסורטר םירקחמו (Bloom, 1985;) (retrospective studies
 1993 ,Subotnik Sc Arnold). תורמל הז אשונב וכרענ םיטעומ םירקחמ ,םלואו
.(Hany, 1993; Matsudo, 1996; Regnier, Salmela Sc Russell 1993) ותובישח 
,םידחא םייביטקפסורטר םירקחמב קר ןחבנ אשונהו ,םימייק אל ךרוא ירקחמ 

.םינורחאה םירושעה ינש ךלהמב רקיעב וכרענש 

חותינ .ךשוממ ןמז ךרואל םיקדבנ תצובק לע םינותנ ףוסיאב דקמתמ ךרוא רקחמ 
םייתוחתפתה םייוניש ןוחבל רקוחל רשפאמ תכשוממ ןמז תפוקת ךרואל םינותנה 
םייונישב דקמתמ רקוחה .(Subotnik Sc Arnold, 1993) םיקדבנה תצובק ברקב 
ירוטומה םוחתב םיינפוגה םהיגשיהבו םיקדבנה תצובקב םילחש םייתוחתפתה 
קר אל םיבר םינותנ ףסוא רקוחה רקחמה ךלהמב .תירפס תיבה הדימלה תביבסבו 
לבקל ותלוכי לע םג אלא ,ריעצה לש תיעוצקמה תומדקתהה לעו הלידגה יכילהת לע 
טרופסב קוסיעה וינפב דימעמש םירגתאלו תושירדל ותולגתסה לע ,ןמאמהמ תורמ 
תובזכא ,קחשמב וא תורחתב םידספה ,תועיצפ ומכ ,םילושכמ לע רבגתהל ותלוכי לעו 
לוככ .טרופסב קוסיעהמ ותעד תא חיסהל םילולעש םירחא םיביבחת לע רותיוו 
תא רתוי בוט ןיבהל רקוחה יושע ךכ ,רתוי ןווגמו בר היהי יאטרופסה לע עדימהש 

.ריעצה יאטרופסה לש תוחתפתהה ךילהת לע םיעיפשמה םימרוגה 

םיקדבנה לכ לע םינותנ ףוסאל השק ,ךכ לע ףסונב .שומימל רקי אוה ךרוא רקחמ 
ינפוגה ךוניחהו טרופסה יעדמב םירקוח ופידעה ,ולא תוביסמ .רקחמה תא ולחהש 
.תונושארה םינשב םחופיטו ןורשיכה ילעב יוליג לע םייביטקפסורטר םירקחמ ךורעל 
רתויב ההובג םיעוציב תמרל ועיגהש םיקדבנ תוצובק לע ךרענ יביטקפסורטר רקחמ 
םיכילהת ןוחבל ידכ תנייאורמ וז הצובק . (Bloom, 1985) םמוחתב םיחמומ םיבשחנו 
.המודכו תישגרה ,תיתרבחה ,תיגולוכיספה ,תיעוצקמה םתוחתפתה לש םימדקומ 
לע תולכתסה רמולכ ,(״looking back״)״ רוחאל טבמ״ לש השיג גציימ הז רקחמ 
םדאה עיגה הלש םימייוסמ םיבלשבש ,םינש תכורא הריירק לש םימדקומ םיבלש 
םיחמומה .ונורשכ תא שמימש חינהל ןתינ ןכלו ,רתויב תוהובג עוציב תויוכיאל 
לאיצנטופה תא ושמימ ותרזעבש ךילהתל רקיעב רושקש עדימ רקוחל קפסל םייושע 
ןוחבל ידכ םיחמומה לש חלצומה םנויסנב רזעיהל יושע רקוחה .םהב ןומט היהש 
הכרד תליחתב תאצמנ םיקדבנה תצובק רשאכ ןתולגל ןתינ אלש תועפות 
בר ןויסינ ורבצ םיחמומה .ךרוא רקחמב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,תיביטרופסה 
חיבשהל ידכ הז ןויסינב רזעיהל ןתינ ןכלו ,וחתיפש תיעוצקמה הריירקה ךלהמב 
ןתינ יביטקפסורטר רקחמב .םיריעצ םיאטרופס ברקב חופיטו תוחתפתה יכילהת 
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םירבשמה ,םיטבלה ,םיישקה לע םהמ דומללו םיחמומה לש הז ןויסינ דעתל 
.תיעוצקמה םתוחתפתה לש ןושארה בלשב םתויהב ופשחנ םהילאש תוחלצההו 

ושקיבש םייביטקפסורטר םירקחמ המכ וכרענ םינורחאה םירושעה ינש ךלהמב 
יעוציבל ועיגהש םיאטרופס לש םייתרבחו םייגולוכיספ ,םייתוחתפתה םיכילהת דעתל 

םכרד תליחת לע םייפמילוא םיאטרופס ןייאר (Hemery, 1986) ירמה ,לשמל .איש 
תויוכיאל ועיגהש ולא לש םתוחתפתהל םיפתושמ םינייפאמ אוצמל הסינו ,טרופסב 
ךילהת תא ונחב (Carling <fe Heller, 1995) רלהו גנילראק .רתויב תוהובג עוציב 
ומכ ,םיישיא םיפנעב םלוע יאישב וקיזחהש םייטירב םיאטרופס לש םתוחתפתה 
תוצובק םע ונמנש םייתצובק םיפנעב םיאטרופס לשו ,הקיטלתאב ןוספמות ילייד 
םיווק אוצמל וסינ םה ףא .רקניל יראג ןלגרודכה ומכ ,םלועב רתויב תובוטה טרופסה 
ןאנרב הסינ רחא רקחמב .תיליעה יאטרופס לש תיעוצקמה םתוחתפתהל םיפתושמ 
 (1990 ,Brennan) טרופס תוצובק לש םייגטרטסאו םייגולוכיספ םיטביה ןוחבל

.הצובקה ירבח ברקב םימוד םייתוחתפתה םינייפאמ רתאלו תוחילצמ 

יוליגב םירושקה םיניינעמ םיאצממ המכ םילוע ולא םייביטקפסורטר םירקחמ ךותמ 
םיעיקשמ םיבוט םיאטרופס ,ןושארה .תונושארה םינשב וחופיטבו טרופסב ןורשיכה 
תובר תועש םישידקמ םה רתויב ריעצ ליגמ לחה .םתלוכי חופיטל תובר ןומיא תועש 
םוחתב תורושקה תורחא תויוליעפלו תויורחתל ,םיקחשמל ,םינומיאל עובשב 
תא םידעתמה ואדיו יטרסב הייפצו ןמאמה םע תוחיש ,תועיצפב לופיט ומכ ,םקוסיע 
םיאטרופסה םיקקזנ ,םהב ןומטה לאיצנטופה תא שממל ידכ ,ינשה .םהיעוציב 
ינויח הכימת רוקמ הווהמ החפשמהש ררבתמ .םתחפשמ ינב לש הכימתל םיריעצה 
העבטמש ,תבשחתמו תדדועמ ,״הכר״ תרגסמל קקזנה ,ריעצה יאטרופסל רתויב 
ריעצה יאטרופסה תא ךירדמה ,ןמאמל ,ישילשה .תורחתהו קחשמה תביבסל תדגונמ 
לש לאיצנטופה שומימב הבר תובישח ,תיביטרופסה ותוחתפתהל תונושארה םינשב 
ודדועיו ,רתוי תיתוכיא תיעוצקמ הכימת יאטרופסל קפסי ןמאמהש לוככ .יאטרופסה 
הצקל עיגהל יאטרופסה ייוכיס ךכ ,םייגולוכיספו םיישגר םירבשמ לע רבגתהל 

.רתוי םילודג החלצהה תדימריפ 

תיליע־םורטו תיליע יאטרופס לש תיביטקפסורטר הייאר לע ססובמ יחכונה רקחמה 
םיבלשל םירושקה םייגולוכיספו םייתוחתפתה םיטביה ןוחבל הרטמב ,םילארשי 
תא תולגל שי ירוטומה םוחתבש םושמ .תיביטרופסה םתוחתפתה לש םינושארה 

יוליגה יכילהתל רפסה תיב לש ותמורת ףא הנחבנ ,רתויב ריעצ ליגב ןורשיכה 
ומכ ,םייעוצקמה םימרוגה לש םתמורת הנחבנ ,ךכ לע ףסונב .ינושארה חופיטהו 
תצובק לע ךרענ רקחמה .וחופיטו ןורשיכה יוליג יכילהתל ,ןמאמו ינפוג ךוניחל הרומ 
תצובק לעו ,(תיליע יאטרופס) רתויב תוהובגה עוציבה תומרל ועיגהש םיאטרופס 
יאטרופס)תיתנש־בר טרופס תינכותב רתויב הובגה בלשל העיגהו טעמכש םיאטרופס 
לש םרותיא תא רשפאל היושע םיאטרופס תוצובק יתש ןיב וז האוושה .(תיליע־םורט 
ולא תמועל תויחמומ תמרל ועיגהש םידיחי לצא םייגולוכיספו םייתוחתפתה םימרוג 

.ךילהתב רתוי םדקומ בלשב ורצענש 

הארנ ,טרופסב םיריעצ תונורשכ יוליגב קסוע הז יביטקפסורטר רקחמש תורמל 
תמורתו רשכומה רותיאב החפשמה דיקפת ומכ ,וב םינחבנה םימרוגהמ םידחאלש 
ןוגכ ,ךוניחב םירחא םימוחתב םג תובישח שי ,ןורשיכה חופיטל תיכוניחה תכרעמה 
רותיאב םיברועמה םימרוגה ולא םימוחתב ףא .קחשמ וא תונמא ,םיעדמ ,הקיזומ 
ןוגכ) םיחמומה ברקב תקולחמב םייונש תונושארה םינשב וחופיטבו ןורשיכה 
 1993 ,Feldhusen Sc Jarwan, 1993; Sternberg). םילעופש איה תלבוקמה החנהה
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ןאיול תיבהז־העונו רודיל ינור 102 

רתויב םיבושחה םימרוגה םהמ תואדווב םיעדוי ונא ןיא םלוא ,םימרוג לש ןווגמ ןאכ 
רקחמב םיפתתשמה םיטלתאה יחווידמ האצותכ ,םימרוגה רותיא ,ןכל .םהיניבמ 
תביבסש החנהב .םירחא םימוחתב הדש ישנאלו םירקוחל םג עייסל יושע ,יחכונה 
,וחופיטו ןורשיכה רותיא לש ךילהת לכב םיצוחנ םימרוג ןה הבוט הכרדהו חופיט 

.םירחא םיחטשל םג תוכלשה ויהי הז רקחמ יאצממלש ןכתיי 

הטיש 

םיקדבנ 

46) השולשו םישיש .הז רקחמב קלח ולטנ םילארשי םיאטרופס דחאו םיעברא האמ 
תיליע יאטרופס ויה (יתצובק טרופסב 27־ו ישיא טרופסב 36 ;םישנ 17־ו םירבג 
טרופס יעוריאב הנידמה תא וגצייש ,(5.9 = ןקת תייטס ;םינש 27.3 = ליג עצוממ) 
םלוכ ,ןכ ומכ .הפוריא תויופילאו םלוע תויופילא ,םייפמילוא םיקחשמ ןוגכ ,םייזכרמ 
;הנומשו םיעבש) םיאטרופסה ראש .לארשיב רתויב ההובגה תיתורחתה המרל ועיגה 
;28 = ליג עצוממ ;יתצובק טרופסב 39־ו ישיא טרופסב 39 ;םישנ 18־ו םירבג 60 
ןויסינ ורבצ אל ךא ,רתויב ההובגה תימואלה המרב ורחתה (5.8 = ןקת תייטס 
.תיליע־םורט יאטרופסכ ורדגוה ןכלו ,תיליעה יאטרופס םהיתימע ומכ ימואלניב 
־בר לדומב הז רקחמב ונייאורש םיאטרופסה תויסולכוא יתש םוקימ תא גיצמ 1 רויא 

.טרופסב ןורשיכה תוחתפתה לש יסופיט יבלש 

בלשל דחא יתוחתפתה בלש ןיב םירבעמ םיפקשמ לדומב םיגצומה םיבלשה תשמח 
ףתתשהל םיאטרופסה ורחבנ םהמש טרופסה יפנע תיברמב רתוי םדקתמ יתוחתפתה 
,טרופסב רתויב םירשכומה תא תולגל ידכש ,החנהה לע ססבתמ לדומה .הז רקחמב 

1 רויא 

תיתנש־בר טרופס תינבתב םילבוקמ םייתוחתפתה םיבלש 
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103 החפשמה דיקפת 

רוציל שי ,המודכו קחשמ ,הקיטמתמ ,הקיזומ ומכ ,רחא תוחמתה םוחת לכב וא 
לדומה לש (11־ו I בלש) םינושארה םיבלשב םיפתתשמ לש רתויב הבחר תיתשת 

 (Bush <fe Salmela, 2001; Williams <fe Reilly, 2000b־Durand). רתויב םירשכומה
תומרל ועיגיו ,והנשמל דחא בלשמ החלצהב ורבעי םליג ינב תייסולכוא לכ ןיבמ 
ףערודכ ,לסרודכ ,לגרודכ ומכ םיירלופופ טרופס יפנע קר אל .רתויב תוהובגה עוציבה 
,הייחש ומכ ,תוחפ םיירלופופ םיפנע ףא אלא ,הז גוסמ לדומ לע םיססבתמ די־רודכו 
םירסח לארשיב טרופס יפנע המכ ,תאז םע .םימ־רודכו ודו׳ג ,סינט ,ףויס ,הקיטלתא 
תמרה ,לשמל .םיריעצ םידלי דצמ תוניינעתה רסוח לשב רקיעב ,הבחר תיתשת 
ינבו םיריעצ לש תיסחי ןטק רפסמ םהילא םיקתרמ ןוטנימדבו םיקייק ,תולוקשמ 
תוסחייתהה .רתויב ריעצ ליגמ םירשכומב םידקמתמ ולא םיפנעב ןכלו ,רעונ 
תמושת לכ תא לבקמ יאטרופסה ;״הממחב חרפ׳׳ לאכ איה ולא םיפנעב םיאטרופסל 

.רתוי דקוממו ישיא וב לופיטהו ,ךרדה תליחתמ תירשפאה בלה 

ןתינש יפכ .הז רקחמל םיאטרופסה ורחבנ םהמש טרופסה יפנע תא גיצמ 1 חול 
תא ןוחבל ידכ תאזו ,טרופס יפנע לש בחר ןווגמ םיגציימ םיאטרופסה ,1 חולב תוארל 
םיישיא טרופס יפנעמ םיבר םיאטרופס לש םנויסנו םהיתובשחמ ,םהיתודמע 
ןיב םייקה ינושה תורמלש ,איה החנהה .תוחפ םיירלופופו רתוי םיירלופופ ,םייתצובקו 
םיפתושמ םינייפאמו םימוד םיווק אוצמל ןתינ ,והנשמל דחא טרופס ףנע 
טרופס תינכותב תוהובגה תומרל ועיגהש םיאטרופסה לש תינושארה םתוחתפתהל 

.תיתנש־בר 

םילכ 

Robson, 1997; Thomas) הנבומ יצח ןולאש לע וססבתה םיאטרופסה םע תונויאירה 
 1996 ,fe Nelson>), םיקלח ינש ללכ ןולאשה .הז רקחמ ךרוצל דחוימב רבוחש:
ךיראת :ןוגכ ,תולאש רשע) תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס לע עקר ינותנ (א) 
םייתוחתפתה םיטביה (ב) ;(טרופסה ףנעו יתחפשמה בצמה ,ןימה ,הדילה 
ןורשיכה יוליג לש רתויב םימדקומ םיבלשב םירושקה ,(תולאש 21) םייגולוכיספו 
,ותוא הליגש םרוגה ,יביטרופסה וקוסיעל יאטרופסה ףשחנ ובש ליגה ןוגכ ,וחופיטו 
ונוצר תועיבש תדימ ,תיביטרופסה ותוחתפתהב רפסה תיבו החפשמה ,ןמאמה תכימת 
םיליחתמה םיריעצ םיאטרופסל ויתוצלמהו טרופסב םיינושארה ותוחתפתה יבלשמ 

.טרופסב םכרד תא התע הז 

,ןוגכ) ינפוגה ךוניחהו טרופסה יעדמ םוחתב םיחמומ השימחל ןתינ ןולאשה 
םינמאמ השימחל ,(יכוניח ץועייו טרופסה לש היגולויצוס ,טרופסה לש היגולוכיספ 
השישלו (לסרודכ ןוגכ) םייתצובקו (הקיטלתא ןוגכ) םיישיא םיפנעב םיימואל 
וללכנ אל ולא םיאטרופס ;הירוגטק לכב השולש) תיליע־סורטו תיליע יאטרופס 
לש םהיתורעה לע ססבתהב .וב שומישה ינפל הכרעה לש ךילהתל (יפוסה םגדמב 
ףוקיתל עייס הז ךילהת .ןולאשב וללכנש םיטירפ המכ ובתכוש ,םינושה םיחמומה 

.ןולאשה 

הסרגה תא אורקל ורחבנש ינפוגה ךוניחהו טרופסה יעדמ םוחתב םיחמומה 
תודסומב ודמיל והנבמו וינכת לע םהיתורעה תא ריעהלו ןולאשה לש תמדקומה 
םקוסיע ךשמ .ירוטומה םוחתב יגולוכיספו יכוניח רקחמב וקסעו לארשיב םיימדקא 
לע תעד תווח קפסל ורחבנש םינמאמה .םינש 15־ל 5 ןיב היה ימדקאה םוחתב 
קלח ולטנש ,תוימואל תורחבנ (םינש שולש ךשמב תוחפל) רבעב ונמיא ןולאשה 
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1 חול 

.טרופס יפנע יפ לע סיאטרופסה תוגלפתה 

 jv*>y-oni?

 1  1  <yn5N

 0  2  0»i£)"IN

 4  6  np>ot?riN
 1  0  lipoma
 0  4  1TY5

 1  1  rw^

 0  2  rnbipwn no-in
 2  4  mbnynn
 2  2

 4  3  intnvy t>ov>

 8  3  1ibriN'*iv)

 3  5  *p-*vno

 0  1

 15  7  bamo

 10  7  bt7lTT3

 10  4  <1VTI"T3

 1  1  <yw
 0  3  0>!W Vni3t>

 0  1  D'p'p
 1  2  ny>bp
 8  1  nvnp
 7  3  n>n\y

 78  63  D"np

וקלח ןולאשה תא וארקש תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס .םיימואלניב םישגפמב 
תירבעה הפשב וטלש םלוכ .הז רקחמב וללכנש םיאטרופסה םע םימוד םינייפאמ 

.רתויב רורב חרואב םהיתודמע תא וגיצהו 

המכ דע םצמצל ךכו ,ןייאורמה לע ןייארמה תעפשה תא רשפאה לככ ןיטקהל ידכ 
ונייאורש םדוק םיכלהמ המכ וטקננ ,ןייארמה לש ״הדידמה תאיגש״ תא ןתינש 
ןיבהל ןייאורמל עייסל ידכ תוטשפבו תוריהבב וחסונ תולאשה ,תישאר .םיאטרופסה 
טרופס יפנעל ןהו םיישיא טרופס יפנעל ןה ומאתוה תולאשה .ונממ שרדנ רשא תא 
שומישה תניחבמ ״םיאטרופסה תפש״ל םאתוה תולאשה ןכות ףא .םייתצובק 
רקחמ ךרוצל דחוימב רשכוה םינייארמ לש תווצ ,תינש .םירקמבו תואמגודב ,םיחנומב 
שמתשהל דציכ םינייארמל רבסוה הכלהמבש ,תדחוימ הנדסב ףתתשה הז תווצ .הז 
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105 החפשמה דיקפת 

.םהיתובושת תא םושרל דציכו םיאטרופסה ינפב תולאשה תא גיצהל דציכ ,ןולאשב 
דע ,הרימש ךות ,שארמ ורדגוהש םינוירטירקל םאתהב לועפל וכרדוה םינייארמה 
,תישילש .(Fowler 8c Mangione, 1990) םימיאתמ תוגהנתה ידוק לע ,רשפאש המכ 
Fowler 8c Mangione,) תויגולודותמ תוצלמה דוסי לע םינייארמל בתכב תויחנה וחסונ 

 1997 ,1990; Robson).

דילה 

ןקתמב םייקתה ןויאירה ,ללכ ךרדב .תינופלט םיאטרופסה םע ומאות תונויאירה 
ןייארמה וב ופתתשהו ,תוקד 45־כ ךשמנ אוה .ןומיא ינפל יאטרופסה לש םינומיאה 

.דבלב יאטרופסהו 

םינותנה חותינ 

ךלהמב םיאטרופסה ולאשנש תולאשל םאתהב תוירוגטקל וצבוק םינולאשה יאצממ 
Locke, 1989;) תויתוכיא רקחמ תוטישב שומיש ךות וחתונ םיאצממה .ןויאירה 
 1999 ,Stern, 1998; Turpin, Barley, Beail, Scaife, Slade, Smith 8c Walsh). שגדה
תא ןוחבל ידכ ,םיאטרופסה יחוויד לש (context analysis) ןכות חותינ לע םשוה 
תונושארה קוסיעה תונשב וחופיטו ןורשיכה יוליג (תולועפ וא תוערואמ ,ןוגכ)יכילהת 
ךלהמב םירבוע םיחמומש םיכילהתה תא ןייפאל״ רשפאמ הז חותינ .טרופסב 
וקפיסש יביטקפסורטרה עדימה לע ססבתהש ,חותינה .(Stern, 1998, p. 336)״םקוסיע 
.ןולאשב םהל וגצוהש םינוירטירקה יפ־־לע םיאטרופסה יחוויד תא ץביק ,םיאטרופסה 

.תוירוגטקל םנוגרא ךילהת לע לקהל ידכ ובתכושו וטלקוה םיאצממה 

ןוידו םיאצממ 

־םורטהו תיליעה יאטרופס לע עקרה ינותנ .4־ו 3 ,2 תוחולב םיגצומ רקחמה יאצממ 
םיאצממה .ןולאשה לש ןושארה וקלחמ ופסאנ ולא םיאצממ .2 חולב םיגצומ תיליע 
םיגצומ טרופסב תונושארה קוסיעה תונש לש םייתוחתפתהה םיטביהל םירושקה 
.4 חולב םיגצומ ןהלש םייגולוכיספה םיטביהל םירושקה םיאצממהו ,3 חולב 
תועיפומה ולאל םאתהב תוירוגטקל וקלוח 4־ו 3 תוחולב םיעיפומה םיאצממה 
םירושקה םיטביה לע עדימ קפסל ושקבתה םיקדבנה .ןולאשה לש ינשה וקלחב 
תורושקה תולאש לע ונע ןכמ רחאלו ,שגפמה תליחתב תיעוצקמה םתוחתפתהל 

.טרופסב תונושארה קוסיעה תונש לש םייגולוכיספ םיטביהל 

םיאטרופסה לש עקרה ינותנ 

ואצמנ תיליע־םורטה תצובקו תיליעה יאטרופס תצובק לש עקרה ינתשמ תיברמ 
171 קרו ,םירבג ויה תיליע־זכורטה יאטרופסמ 77*־ו תיליעה יאטרופסמ 73* .םימוד 
תא תפקשמ וז הנומת .םישנ ויה תיליע־םורטה יאטרופסמ 23*־ו תיליעה יאטרופסמ 
רפסמו ,תונבה רפסממ לודג טרופסב קסועה םינבה רפסמ :לארשיב טרופסה תואיצמ 
ידיב תונגרואמה טרופסה תוינכות .םישנה רפסממ לודג טרופסב קסועה םירבגה 
תיתשת .םירבג/םינבל בורל תודעונ לארשיב םילעופה םידוגיאהו תויודחאתהה 
חותיפב תונב ינפ לע םינבל ןורתי הקינעמ םינש הזמ לארשיב תמייקה טרופסה 
ןיב הז רעפ םצמצל תונויסנ וכרענ תונורחאה םינשבש תורמל .תיביטרופס הריירק 
תוליעפב םיקסוע םינב רתוי ןיידע ,תוירפס תיב תורגסמב רקיעב ,תונבל םינב 

.תונבל האוושהב תיביטרופס 
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2 חול 

.תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס לע עקר ינותנ 

 JV*»VOnO  'NOHflO  TMJIWtt

 78  63  13PO ■

 60  46  onaa

 18  17  o>\w

 28 (5.8)  27.3 (5.9)  (ipn n»v>o) bn yjnao ■

 39  36  >V»N vniac ■

 39  27  OTIQU ■

 CP TOO TltN ■

 56  50  TV
 17  9  avnn

 5  4  V^P

 >nna\yn urn ■

 63  39  n/pin
 14  24  nN/>W3

 1  0  n/"iobN

לש (28) ליגה עצוממ .ההז טעמכ היה תוצובקה יתשב םיאטרופסה ליג עצוממ 
םיאטרופס וז הצובקב לולכל וננויסנ תא ףקיש תיליע־םורטה םיאטרופסה תצובק 
תינכותב אבה בלשל םדקתהל שממ לש יוכיס לכ השעמל ודביאו ,״םאיש״ תא ורבעש 
םתאש םיאטרופסה ינמאמ ףא .םיימואלניב םיעוריאב ףתתשהלו תיתנש־בר טרופס 
יאטרופסל ךופהל רתויב שולק יוכיס וז הצובקב וללכנש םיאטרופסלש וחוויד ונחחוש 
םיאטרופסש ונתחנה תא קזחמ תיליעה תצובק לש (27.3) המודה ליגה עצוממ .תיליע 
הריירקה ״עצמא״ב םיאצמנ ןיידע ,ימואלניב ןויסינ ילעב םתויה תורמל ,ולא 
לסרודכ ,לגרודכ ומכ ,רודכ יקחשמב םיחמתמש ולא רקיעב ,םהלש תיביטרופסה 

.םהיתולוכי תא רפשלו ןמאתהל ידכ םינש יד וראשנ ולא םיאטרופסל .די־רודכו 

,לגרודכ ומכ ,םייתצובק טרופס יפנע וגציי הז רקחמב ףתתשהל ורחבנש םיאטרופסה 
תוגלפתהה .הקיטלתאו סינט ,תולמעתה ומכ ,םיישיא טרופס יפנעו ,ףערודכו לסרודכ 
־םורטה יאטרופס תצובק ברקב (מ = 39) הווש התייה םייתצובקו םיישיא םיפנעל 
(מ = 36) םיישיא םיפנעל רתוי לודג גוציי היה תיליעה יאטרופס ברקב .תיליע 
םיאטרופס רתויל רשפאל התייה ונתנווכ Xn = 27) םייתצובק םיפנעל האוושהב 
םיבוטה לש םהיתודמע לע דומלל ידכ רקחמב ףתתשהל תועוצקמ לש בחר ןווגממ 
תמרהו םיינפוא ומכ םיפנעמ םיאטרופס ורחבנ ןכל .םינוש ןכות תומלועב רתויב 
וכזש םידיחיה ויה םיישיא טרופס יפנעב םילארשי םיאטרופסש ,ןייצל שי .תולוקשמ 
הנולצרב יקחשמב ה׳גדמס ןרואו דרא לעי) ודו׳גב ומכ ,תויפמילוא תוילדמב הכ דע 

.(1996 הטנלטא יקחשמב ןמדירפ לג) השילגבו (1992 

םיטלתאה תיברמ .תומוד םירוגמ תוביבסמ ואב תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס 
לע ,תינוריע תרגסמב םייח (תיליע־םורטה יאטרופסמ 72*־ו תיליעה יאטרופסמ 7935) 
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107 החפשמה דיקפת 

3 חול 
תיליע־מורטו תיליע יאטרופס לש םייתוחתפתה םיטביה 

טרופסב תונושארה קוסיעה תונש ךלהמב 

 n^>vonv>

 (oninNa)  (omiwa)
 niJiwtt

 12  >331} *pynb> mm  11  >iai5 *p3>rk rni»  vniato pit»yb roarw o-iun
 16  •)ONO  8  IKlNn
 33  nnavyo  48  nnawa

 16  -an  13  ->an

 20  insy 'Nonat>n  20  •\my wvniaon

 20  6-b 3 bro ya  30  ~7'b 5 ya  vmato pit7>vb na>\ynn i?>i
 49  ll-b 7 ^ yn  16  10-i? 8 ya
 31  12 bya  54  11 b'l t»V>3

 5  6"1? 3 tPi ya  10  7~b 5 iJ'J V2  o»no'Nn rf?>nn i»>3

 59  ll"i» 7 b'l yi  22  10"b 8 ^3 V2
 36  12 bn bya  68  11 byn

 42  inN fpy  30  inN <py  oTtapn >ajy naoo

 58  inN inv  70  mN <pyo inv  JTOIYWin

 60  3-b 2 ya  47  3-i? 2 ya  ynvn tpyiown *iat>n

 40  5-b 4 ya  18  5*b 4 ya  onap mb'vab ivnpirw
 17  7-b 6 pa  nnwNnn n^vyn wibv> -jbnm
 18  7 byo

 20  2-b 1 ya  16  3-t? 2 ya  ivnpin\y yiavn my\y iat?n
 19  3"t? 2 pa  45  3-b 2 ya  vt>v -ybnm onat> m^yal?
 40  4"b 3 ya  25  7"b 6 yn  nuwonn o>i\yn

 20  7"!? 5 VI  14  7 byo

 95  P  95  P  vntatm iap nm nnbsn
 5  NiJ  5

 85  P  71  P  nD'on iipOD nnawon
 15  29  Nb

םירג תיליע־םורטה יאטרופסמ 28*־ו תיליעה יאטרופסמ 21* קרו ,הלודג ריע בור יפ 
הנעטה תא קזחמ הז אצממ .םיבשומו םיצוביק ומכ ,תיסחי םינטק בושיי תומוקמב 
,תינוריע תרגסמב טרופסב םיריעצ תונורשכ חופיטל רתוי םילודג םייוכיס םימייקש 
תולודגה םירעב םיאצמנ ץראב םיליבומה םינודעומהו תודוגאה תיברמ ןכש 
םיבשומב םילדגה יביטרופס ןורשיכ ילעב םיריעצ םידלי ,בור יפ לע .תוינוניבהו 
םירבוע ,ןורשיכה חופיטל םיילמיטפואה םיאנתה ללכ ךרדב ןיא םהבש ,םיצוביקבו 

.םידחוימה םהירושיכב ךומתל לכותש ,תינוריע תיעוצקמ תרגסמל 

.תיליע־םורטה יאטרופס לש הזמ הנוש היה תיליעה יאטרופס לש יתחפשמה םבצמ 
יאטרופסמ 81* ,םתמועל .םיאושנ ויה 38*־ו םיקוור ויה תיליעה יאטרופסמ 62* 
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4 חול 
תיליע־מורטו תיליע יאטרופס לש םייגולוכיספ םיטביה 

טרופסב תונושארה קוסיעה תונש ךלהמב 

 ji>*>v-on© >Nvnum

 (o>nnNi)
 Jl'b'V »N*nM)t>

 (tmwNa)
 nanvtt

 54  JVlPwtJQ  45  JWl!?1D>P9  jvnnswan n^nnn nv

 46  ivato  55  JVfltO

 73  p  68  P  (o» lONon 7'pan
 27  Ni>  32

 32  >n*>n  13  >iwn  D'ivyn >3vna>oion yoon

 68  'O'Jfl  87  ■>noa  rrowion

 15  rivapv  25  nvapy  "nvjpi3>pa"n miiDtin

 12  ^ONO  25  NO  b\y invi iinwnn

 13  nhun  20  nton  >Nonapn

 <pyi nrrponn  <pyi nnponn
 7  TIY OTI3t>  10  7>rv oiidp

 53  -inN  20  inN

 14  •p-ivo  31  •)n\y:>  d'noiisp^ msbon

 20  nvnpv  30  nvapv  o>b>nn»
 43  n>jo>v>io  16  rvin'oia

 10  riio!? -pin  16  niiab p:n

 5  P  16  P  •pmn mynvy jitb
 *95  Nb  84  pnm vniatn pwynn

 roswN-tn oown

ןתינ ולא םיאצממ לע ססבתהב .םיאושנ ויה 18« קרו םיקוור ויה תיליע־םורטה 
םהייחל ישילשה רושעה ףוסב ויה תיליע־םורטה יאטרופסש יפ־לע־ףאש ,חינהל 
.תימואלניב תיתורחת המרל עיגהל םילוכי םהש ונימאה םה ,(28 היה םליג עצוממ) 
תוחפל ,םתמועל .םהלש תיביטרופסה הריירקה חופיטב הברה ועיקשה םה ,ךכ םושמ 
תמקה ומכ תופסונ תורטמ וחפיט ןכלו ,םאישל ועיגהש ושח תיליעה יאטרופסמ קלח 
החפשמ ומכ תפסונ הכימת תרגסמש וניבה ףא תיליעה יאטרופסש ןכתיי .החפשמ 
רמול ןתינ יתחפשמה בצמה דבלמ .םקוסיעב רתוי דוע דקמתהל םהל עייסל היושע 

.םימוד ויה תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס ברקב עקרה ינתשמש 

םייתוחתפתה םיטביה 

םיכילהתו םיעוריא ,םירקמ לע חוודל םיאטרופסה ושקבתה ןויאירה ךלהמב 
חופיטל םירושקה םינתשמה .טרופסב םקוסיעל תונושארה םינשה ךלהמב ושחרתהש 
לש ישיאה רושימב ןה םיכילהת םיפקשמ תונושארה םינשה ךלהמב יאטרופסה 
היצקארטניאה רמולכ ,יעוצקמה רושימב ןהו ,ותחפשמ םע ויסחי ומכ ,יאטרופסה 

.רפסה תיב ומכ ,תודסומ םעו ,ןמאמו הרומ ןוגכ ,םייעוצקמ םימרוג םע ולש 
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109 החפשמה דיקפת 

.ריעצה יאטרופסה תא הליגש רוקמה היה חופיטה תביבסל רושקה ןושארה םרוגה 

היה טרופסב קוסיעל דליה תא הנפהש יזכרמה םרוגה יכ םיארמ רקחמה יאצממ 
ולגתה תיליע־םורטה יאטרופסמ 339־־ו תיליעה יאטרופסמ 48« .החפשמה ינבמ דחא 
םירומ ,תאז תמועל .םירחא החפשמ יבורק וא םהיתויחאו םהיחא ,םהירוה ידיב 
28« לשו תיליעה יאטרופס ללכמ 19« לש יוליגל םיארחא ויה םינמאמו ינפוג ךוניחל 
קלחש הדבועה תורמל ,ידמל בזכאמ הז אצממ .תיליע־םורטה יאטרופס ללכמ 
,תירפס תיב תרגסמב דומלל ולחה םרטב טרופסב קוסיעל ונפוה םיאטרופסהמ 
ישנא לש םתוברועמ .הייחשו תולמעתה ומכ םיישיא םיפנעב וקסעש ולא רקיעב 
הנטק ,טרופסה םוחתב םירשכומ םידלי תולגל ,ראשה ןיב ,ורשכוהש ,עוצקמה 
הרשכה התייה דליה לצא ןורשיכה תא וליגש החפשמה ינב תצקמל םנמא .הפוצמהמ 
דבלב םירופס םירקמב עריא רבדה ךא ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה ימוחתב תיעוצקמ 

.תנייאורמה הייסולכואה ברקב 

.ןורשיכה רותיא יכילהתב רתוי הבר תוברועמ ולגי םינמאמו םירומש תופצל היה ןתינ 
טרופסה ףנעב הנושארל ולקתנ) טרופסל ופשחנ תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס 
הליבקמה העפות ,רתויב םיריעצ םיליגב (יזכרמה םקוסיעל רתוי רחואמ ךפהש 
םבורב םיאטרופסה ,תאז םע .(Bloom, 1985) םירחא םיחטשמ םיחמומ לש םיחווידל 
רבדה תועמשמ .7־8 ליגב קר תונגרואמ טרופס תורגסמב ףתתשהל ולחה עירכמה 
.רפסה תיבב דומלל ולחה הבש הפוקתב טרופסב קוסעל ולחה םיאטרופסהש איה 
ןיבל טרופסב קוסיעל ףשחנ רשכומה דליה הבש הפוקתה ןיב ללח רצונ ,רמולכ 
םוחתב עוצקמ ישנא .ןגרואמו ליעפ ןפואב טרופסב קוסעל לחה הבש הפוקתה 
הרדס ךורעלו הז ללח לצנל םירומא ,םינמאמו ינפוג ךוניחל םירומ ומכ ,ירוטומה 
רתויב םירשכומה םידליה תא רתאל םדיב ועייסיש ,םיקדבמ לש תנווגמו הפיקמ 
רקחמה יאצממ .(Fisher <fc Borms, 1990) טרופסב קוסיעל םליג ינב תצובקב 
תרגסמל ותוא ונפהו דליה לש ןורשיכב וניחבהש םה החפשמה ינבש םיחוודמ 
דחוימב ורשכוהש) םינמאמו םירומ ומכ עוצקמ ישנא םאש איה החנהה .תיביטרופס 
יאטרופסה לש תידיתעה תלוכיה יוזיח ,ולא םיכילהתב רתוי םיברועמ ויהי (ךכ םשל 

.(Hopple, 1995) רתוי קיודמ תויהל יושע ריעצה 

ךא םיפתושמ םימרוג לע דמלמ תיעוצקמה םתוחתפתה לע םיאטרופסה יחוויד חותינ 
ףנעל הפישחה ליג ,לשמל .תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס ברקב םילידבמ םג 
תמיוסמ תוליעפב ופצ וא ףנעה לע םיאטרופסה ועמש ובש דעומה רמולכ ,טרופסה 
תליחת דעומ ףא .םיאטרופסה תויסולכוא יתש ברקב המוד יד היה ,וב הרושקה 
הלוע 3 חול ךותמ .םיאטרופסה ברקב ידמל המוד היה תונגרואמ תורגסמב םינומיאה 
םהל רשפאש רבד ,רתויב ריעצ ליגב טרופסל ופשחנ םיאטרופסה תוצובק יתש יכ 
ידיב תרקובמו תנגרואמ םינומיא תרגסמב ןמאתהל ליחתהל רתוי רחואמ םינש המכ 
םקלחו ,םיאתמה ליגב טרופסב קוסעל וליחתה םילארשיה םיאטרופסה .עוצקמ ישנא 
Helsen, Starkes)תיעוצקמה תורפסב ץלמומה ליגהמ רתוי ריעצ ליגב ןמאתהל ליחתה 

 1998 ,X& Hodges

ףנעמ רתויב תונושארה םקוסיע תונש ךלהמב ודקמתה םיאטרופסה תויסולכוא יתש 
ינשב וקסע תיליע־םורטה יאטרופסמ 58*־ו תיליעה יאטרופסמ 70s .דחא טרופס 
תקסועה תורפסה תוצלמה םע דחא הנקב הלוע הז אצממ .תוחפל טרופס יפנע 
Gallahue, 1996; Gallahue 8c Ozmun, 1995; Haywood,) תירוטומ תוחתפתהב 
יתעונתה ראוטרפרה תא חיבשהל ידכ .(Bompa, 1990) ןומיאה תרותבו (1993 
תוסנתהל ול רשפאל שי תירוטומה ותוחתפתהל תונושארה םינשב דליה לש 
יושע דליה וז תנווגמ תוליעפ תרזעב .רשפאה לככ תובר תוירוטומ תויוליעפב 
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תושק תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהת םע רתוי הבר תוליעיב דדומתהל 
.(Schmidt Sc Lee, 1999) םיבר טרופס יפנעל תוינייפואה ,תובכרומו 

םימרוג ינשב תיליע־םורטה יאטרופסמ ולדבנ תיליעה יאטרופס ,תאז םע 
ינומיא רפסמ אוה דחאה םרוגה .תידיתעה םתוחתפתהל תובר ומרתש םייתוחתפתה 
עובשב תועשה רפסמ אוה ינשהו ,תונושארה םינשה שולש ךשמב עובשב טרופסה 
םידמלמ 3 חולב םיגצומה םינותנה .תונושארה םינשה שולשב טרופס תוליעפל ודחויש 

,תוילמרופ תורגסמב ןה םהיתולוכי חופיטב רתוי בר ןמז ועיקשה תיליעה יאטרופסש 
ןוגכ ,תוילמרופ אל תורגסמב ןהוי,טרופס תדוגאבו רפסה תיבב טרופס ינומיא ומכ 
רובצל תיליעה יאטרופסל רשפא רבטצמהו םדקומה ןומיאה .יאנפה תועשב תוליעפ 
קר אל עבנש רעפ רוצילו ,תיליע־םורטה יאטרופסל האוושהב ״ןומיא תועש״ רתוי 
Ericsson Sc) סנר׳צו ןוסקירא יפ־לע .חופיטה ךילהתמ ףא אלא יעבטה םנורשכמ 
 1994 ,Charness), ןומיא לש ©ינש 12 דע 10־ל שרדנ םיוסמ ןכות םלועב החמומה
,ךכל רבעמ .וב ןומטה לאיצנטופה תא שממל ידכ הזה ןכותה םלועל םאתומש 
.ונורשכ תא תוליעיב חפטל ידכ רתויב תובר ״ןומיא תועש׳ רובצל שרדנ החמומה 
חופיט תביבס ואצמ ףאו ,םהיתימעמ רתוי ונמאתה תיליעה יאטרופסש ,הארנ 
תשרדנ טרופסב תוניוצמ חפטל ידכ .םידחוימה םהירושיכ ןומיאל רתוי המיאתמ 
םיירוטומה וירשכ ןיבל (דויצו םינקתמ ,הרומ ,ןמאמ) חופיטה תביבס ןיב המאתה 
.(Bouchard et al., 1997; Singer <fe Janelle, 1999)יאטרופסה לש םייביטינגוקהו 

םידומיל החלצהב בלשל םדיב הלעש וחוויד תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס 
־םורטהו תיליעה יאטרופסש תורמל .(םיאטרופסה ללכמ 953s) תיביטרופס תוליעפו 
םקוסיעל תונושארה םינשה ךשמב תויורחתלו םינומיאל תובר תועש ושידקה תיליע 
ללכמ דבלב םיזוחא השימח .םהידומילב דימתהל וחילצה םה ,יביטרופסה 
םינומיא סמוע בקע רפסה תיב תרגסממ ורשנ ,םיאטרופס העבש םהש ,הייסולכואה 
רואל רבסומ תויהל יושע טרופסב קוסיעל םידומיל ןיב הז חלצומ בוליש .םיקחשמו 
םיאטרופסכ הכמת החפשמהש ,ררבתמ .םתחפשממ םיאטרופסה וכז הלש הכימתה 
םע ןהו יביטרופסה םקוסיע לש םירגתאהו תושירדה םע ןה דדומתהל םהל העייסו 
םירקחממ ףא הלוע הז אצממ .רפסה תיב תרגסממ תובייחתמה םידומילה תושירד 
התמורת לע םיאטרופסה וחוויד םהבש ,(Bloom, 1985) םימדוק םייביטקפסורטר 
יחווידמ ,ךכ לע ףסונב .תיביטרופסה םתחלצהל םתחפשמ לש תיתועמשמה 
םקוסיעב ךישמהל םתוא דדוע רפסה תיבב םירומה לגסש הלוע םיאטרופסה 
תודובע לש השגהו םינחבמ ידעומ תוחדל םהל רשפא ףא םיתעלו ,יביטרופסה 

.רתוי םיחונ םיכיראתל 

םייגולוכיספ םיטביה 

תיתרבחהו תילטנמה םתונכומב םירושקה םיאשונ לע םיאטרופסה ולאשנ תונויאירב 
םהלש םיסחיה תוכרעמ לע עדימ םיאטרופסה וקפיס הז רשקהב .טרופסב קוסיעל 
לעו טרופסב החלצהל תובושח ״תויגולוכיספ״ תונוכת לע ,םהינמאמו םהיתוחפשמ םע 

.תונושארה םינשה ךלהמב טרופסב םקוסיעמ םהלש ןוצרה תועיבש תדימ 

תורוקמ ינש םהל וקפיס םהיתוחפשמש וחוויד תיליעה־םורטהו תיליעה יאטרופס 
הכימת לע וחוויד 55«,תיליעה יאטרופס ברקב .תיפסכו (תישפנ)תיגולוכיספ :הכימת 
הקולחה תיליע־םורטה יאטרופס ברקב .תיגולוכיספ הכימת לע וחוויד 45*־ו תיפסכ 
הכימת לע וחוויד 463־ו תיגולוכיספ הכימת לע וחוויד 54« :טעמב הנוש התייה 
הכימתל וקקזנ ,טרופסב רתוי ץרמנה םקוסיע לשב ,תיליעה יאטרופסש הארנ .תיפסכ 
,תויורחתלו םינומיאל דחוימ שובל תיינקב ראשה ןיב האטבתהש ,רתוי הבר תיפסכ 
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111 החפשמה דיקפת 

,םתמועל .םיקחשמהו ןומיאה ינקתמל תועסהו םייאופר םילופיט ,טרופס דויצ תשיכר 
.רתוי הכומנ תיפסכ הכימתל ושרדנ ןכלו ,תוחפ ונמאתה תיליע־םורטה יאטרופס 

ףא תינייפוא תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס וכז הלש תיגולוכיספה הכימתה 
הקיטמתמ ,הקיזומ ומכ ,םירחא ןכות תומלועב םיחמומ לש תוחתפתהה יכילהתל 
רשכומה רענ/דליב תיתחפשמ הכימתש חוודמ (Bloom, 1985) םולב .םיבשחמו 
הניבמה ,תכמותה תיתחפשמה תרגסמה אלל .וב ןומטה תא םישגהל ול עייסת 
לע רבגתהל רשכומה דליה השקתי ,ריעצה יאטרופסה ילוכסת תא תגפוסהו 
וז הכימת .טרופסב קוסיעה וינפב דימעמש םיישגרהו םיילטנמה ,םייזיפה םילושכמה 

.טרופסב החלצהל םיבושחה םימרוגה דחא איה 

בלשב םינמאמו ינפוג ךוניחל םירומ לש תיסחי הכומנ תיעוצקמ תוברועמל דוגינב 
״תיגולוכיספ׳׳ה םתוברועמש ירה ,וחופיטו טרופסב ןורשיכה רותיא לש ןושארה 
םיאטרופסה יחוויד ךותמ .תיליע־םורטהו תיליעה יאטרופס ידי־לע דואמ תכרעומ 
יבקעו בר ילטנמ דודיע םהל קפיס ןמאמה ףא אלא םתחפשמ קר אל יכ ,הלוע 
תיזכרמה תיעוצקמה תומדה .יביטרופסה םקוסיעל תונושארה םינשה ךלהמב 
תעב ״תילטנמ׳׳ הכימת תקפסמש ,תדדועמ תומדכ תספתנ ריעצה יאטרופסה חופיטב 
הכימת לע וחוויד תיליע־םורטה יאטרופסמ 73*־ו תיליעה יאטרופסמ 68« .ךרוצה 

.םהינמאממ ולביקש תיגולוכיספ 

;1999 ,רודיל) תילטנמ תונכומ םג אלא תיזיפ תונכומ קר אל שרוד טרופסב קוסיעה 
אל םיווח טרופסב םיקסועה םידלי .(Weinberg 8l Gould, 1999 ;1996 ,הדשו רודיל 
יאטרופסהמ תויפיצה ,םיתעל .ימצע קופיס־יאו הסובת ,הבזכא ,לוכסת תושגרה םעפ 
וירוה ,ונמאמ לש תויפיצב דמוע אוה ןיאש שיגרמ אוה םעפ אלו ,תוהובג ריעצה 
ופתתשהש םיאטרופסה .ריעצה ליגב רתויב הבושח תילטנמ הכימת ןכל .וירומו 
וחווידש ויה .׳׳ץעוי״ו ״רבח׳׳ ,״תבשק ןזוא״ םהל שמיש ןמאמהש ,וחוויד הז רקחמב 
םע םהיסחיב ,םיידומילה םהיגשיהב ןיינעתה אוה ;״ינש אבא״כ םהל היה ןמאמהש 
אצממ .תורחתהו קחשמה ירחאו ינפל םתשגרהבו םיבורקה םהירבחו םתחפשמ ינב 
ריעצת יאטרופסה חופיטב ןמאמהו הרומה םיאלממש דיקפתה יבגל דואמ דדועמ הז 
 (1997 ,1987 ,Martens). ול עייסמו ,ריעצה לש ויכרצל עדומ ןמאמהש ררבתמ

.יביטרופסה וקוסיע ךלהמב םיילטנמ םילושכמ לע רבגתהל 

תובושת ולגתה ,טרופסב קוסעל םתוא עינהש םרוגה לע םיאטרופסה ולאשנ רשאכ 
םיעיגמש וחוויד (87*) תיליעה יאטרופס תיברמ .תויסולכואה יתש ברקב תונוש 
תא שממל רגתאהו רפתשהל ןוצרה ,טרופסב קוסיעהמ האנה ומכ םיימינפ 
םיזוחא הנומשו םישיש .יביטרופסה םקוסיעב דימתהל םהל ומרג םהב ןומטה לאיצנטופה 
לש תימינפה היצביטומה .הלאכ םיעינמ לע וחוויד תיליע־םורטה יאטרופס ברקמ 
Vallerand <£ Perreaut,)יביטרופסה קוסיעב ותדמתהב יזכרמ םרוג הווהמ יאטרופסה 
 1999 ,1999; Weinberg 8c Gould). השקתי רפתשהל ןוצרו תויבקע ,הדמתה אלל
ויה תיליעה יאטרופסש ררבתמ .וב ןומטה לאיצנטופה תא שממל רשכומה יאטרופסה 

.םהיתימעמ רתוי טרופסב חילצהל תימינפ םיענומ 

חפטל םינמאמהו םירומה לע .רתויב תובושח תויכוניח תוכלשה לעב אוה הז אצממ 
וא ,םיימינפ םיעינמ .טרופסב קוסעל םיימינפ םיעינמ םיריעצ םיאטרופס ברקב 
אוהש םושמ ,טרופסב קוסעל טרפה לש ותפיאש תא םיאטבמ ,תימינפ היצביטומ 
Weinberg Sc) הכלהמב ףשחנ אוה םהילאש םירגתאהמו תוליעפה םצעמ הנהנ 
 1999 ,Gould). רשק אלל ,ויתולוכי תא חיבשהלו רפתשהל ונוצר םושמ ןמאתמ טרפה
,(1999) דלוגו גרבנייו יפ־לע .םירחאל סחיב ויתואצותל וא תורחתב ומוקימל 
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רתוי םיבר םיצמאמ םיעיקשמ טרופסב קוסעל תימינפ םיענומה םיריעצ םיאטרופס 
ןעמל םירחא םיקוסיע לע םירתוומו ,רתוי בר ןמז םהל םישידקמ ,םהינומיאב 
.םהיגשיה לע קוזיח וא סרפ תלבק םשל טרופסב םיקסועה ולאל האוושהב טרופסה 

.םהיצמאמב רתוי םייבקע תימינפ םיענומה ולא ,ךכ לע ףסונב 

תונושארה םינשה ךלהמב םיאטרופסה לש תיתענהה תוגהנתהה לש הז ןייפאמ 
תיליעה יאטרופס לש םהיתוצלמהב ףא יוטיב ידיל אב יביטרופסה םקוסיעל 
לאיצנטופה תא תוליעיב שממל דציכ םיליחתמ םיריעצ םיאטרופסל תיליע־םורטהו 
תולוכיש רתויב תובושחה תויגולוכיספה תונוכתה ,םתעדל .םהב ןומטה יביטרופסה 
קוסיעהמ האנהו תושיחנו ץמאמ תנגפה ,תויבקע ןה ריעצה יאטרופסל עייסל 
ומכ ,םירחא םימוחתב ףא ולא תוצלמה םשייל ןתינ .4 חולמ הלועש יפכ ,טרופסב 
קזחל תויושע ןה ןכלו ,יכוניח ןפ ולא תוצלמהל ,םיוסמ ןבומב .רפסה תיבב םידומיל 
תעמשמ ומכ ,םירחא םיכילהת לש חופיט ןיבל טרופסב קוסיעה ןיב רשקה תא 

.(Griffin, 1998) תלוזה דוביכו םיכרעל ךוניח ,תימצע 

לע תיליע־םורטה יאטרופס לשו תיליעה יאטרופס לש םהיחוויד ןיב םיוושמ ונאשכ 
םהיתוצלמה תא םיקדובו ,טרופסב קוסיעל רתויב תובושחה ״תויגולוכיספ״ה תונוכתה 
שי דציכ רתוי הרורב הנומת תיליעה יאטרופסלש ררבתמ ,םיריעצ םיאטרופסל 
תורבגתהו העיצפ םע תודדומתה ,ןולשיכמ דחפ ומכ םיילטנמ םילושכמ לע רבגתהל 
־םורטה יאטרופס ,םתמועל .תויורחתה וא םיקחשמה תנוע ךלהמב ״תוער תופוקת״ לע 
םהמ 53« ,לשמל ,ךכ .רדגומ ןוויכ אלל ,תובר תויגולוכיספ תונוכת לע וחוויד תיליע 
היה ןתינ אלש ,טרופסב החלצהל תושרדנ תונוכת לש רתויב בחר ןווגמ לע וחוויד 
ןתינ .ילטנמ ץמאמו האנה ,תויבקע לש תויגולוכיספה תוירוגטקה תחאב ןתוא לולכל 
ידכ תושעל שרדנ המ רתוי רורב היה תיליעה יאטרופסלש ,ולא םיחווידמ קיסהל 
תושורדה תויגולוכיספה תונוכתה תא רתאל ועדי םה .טרופסב םירשכומ םידלי חפטל 
המב םיליחתמ םיאטרופסל ץילמהל םג ומכ ,ןורשיכה חותיפלו טרופסב הדמתהל 
רתוי וכירעה תיליעה יאטרופסש הארנ ,ןכ ומכ .טרופסב חילצהל ידכ דקמתהל םהילע 
חתפמ םרוגכ ןורשיכה תא ונייצ םהמ 31»:טרופסב החלצהל שורדה ןורשיכה םרוג תא 
בושחה םרוגכ ןורשיכה תא וריכזה דבלב 14«,תיליע־םורטה יאטרופס ברקב .החלצהל 
םימרוג רחא ושפיח םירשכומ תוחפ ואצמנש ולאש חינהל ריבס .טרופסב החלצהל 

.טרופסב לאיצנטופה שומימל םתעדל רתוי םיבושחה ,םייתרבחו םייתביבס ,םירחא 

םינשב טרופסב םקוסיעמ םנוצר תועיבש תדימ לע םיאטרופסה ולאשנ רשאכ 
95*־ו תיליעה יאטרופסמ 84«) הכומנ ןוצר תועיבש לע וחוויד םבור ,תונושארה 
תייסולכוא ןכש ,עיתפמ וניא הז ןיינעמ אצממ .(תיליע־םורטה יאטרופסמ 
םיאנתה .םירושע ינשכ ינפל טרופסב קוסעל הלחה הז רקחמב הנייאורש םיאטרופסה 
ןושלב תאזו ,וז הפוקתב םייבטימ ויה אל םיריעצ םיאטרופס חופיטל םייתביבסה 
,ןכל .םיריעצ םיאטרופס תושרל םויכ םידמועה םיאנתל האוושהב ,הטעמה 
ויהש וחוויד ,םתושרל הדמעש חופיטה תביבס תולדל םיעדומ ויהש םיאטרופסה 
הנידמל םירגהמ ויהש וחוויד םיאטרופסה ,המגודל .רבדה רשפאתה ול תרחא םיגהונ 
םקוסיעב רתוי תובר ןומיא תועש םיעיקשמ ויהש וא ,םנורשכ תא חפטל ידכ תרחא 
תרדוסמ םינומיא תרגסמב תורחתהלו ןמאתהל םירבוע ויהש ונעט םבור .יביטרופסה 
יאנתל םתוא תפשוח התייה ,חינהל ריבס ,וז תרגסמ .הל םיליגר ויהש וזמ רתוי 
יאטרופס ידי־לע ןה ולעוה ולא םינועיט .רתוי ההובג המרב יתביבס חופיטו הכרדה 
תביבסלש החנהה תא קזחמה רבד ,תיליע־םורטה יאטרופס ידי־לע ןהו תיליעה 
ונורשכ היהיש לוככ בר ,ריעצה יאטרופסה לש ןורשיכה שומימב הבר תובישח חופיטה 

 .(Bouchard et al., 1997)
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וחופיטו ריעצה יאטרופסה יוליג ךילהת תחבשהל תוצלמה 

לארשיב רתויב םיבוטה םיאטרופסה תא הללכ הז רקחמב םינייאורמה תייסולכוא 
.רתויב תוהובגה עוציבה תומרל ועיגה טעמכש םיאטרופסה תאו (תונויאירה דעומב) 
םימרוגה ידיב עייסל םייושע תיליע־סורטהו תיליעה יאטרופס לש םהיחוויד 
תוביבס בצעל םיריעצ םיאטרופס לש ןומיאבו הארוהב ,הרקבב ,ןונכתב םיפתושה 

.ונורשכלו יאטרופסה לש ותוישיאל רשפאה לככ תומיאתמ הכרדהו ןומיא 

.תיליע־םורטה יאטרופסל ןהו תיליעה יאטרופסל ןה םיפתושמה חופיט ימרוג םימייק 
ימ לכל םייחרכה םימרוג ןה תיתחפשמ הכימתו טרופסל תמדקומ הפישח ,המגודל 
עוציבה תומרל ועיגי אלש ולאל םג ,ןכש .טרופסב ונורשכ תא חתפל ןיינועמש 
תשרדנ ,ןכ ומכ .וחמתי ובש טרופסה ףנעל תמדקומ הפישח תשרדנ רתויב תוהובגה 
ךילהת תא רתוי דוע לעייל ידכ ,תאז םע .תיפסכו תיגולוכיספ ,תיתחפשמ הכימת 
ינש לע תעדה תא תתל שי טרופסב תונושארה קוסיעה תונשב יאטרופסה חופיט 
תילטנמה תונכומה תדימו טרופסב קוסיעל שדקומה ןמזה קרפ :םיפסונ םימרוג 
,ולא םיטביה ינש ןובשחב איבהל חופיטה תביבס לע .ןורשיכה לעב לש (תיגולוכיספה) 
דואמ םיבוטה ןיבל (תיליע־־םורטה יאטרופס) םיבוטה ןיב םילידבמ ואצמנש 
םתוא דדועתש תרגסמב לועפל םירשכומ םידליל רשפאל שי .(תיליעה יאטרופס) 
ןמאמהו הרומהש אדוול שי ,ןכ ומכ .םהידומילב דימתהל םג ךא טרופסב קוסעל 
םיכרצל םיעדומ ויהי תונושארה םינשב חופיטה תביבס ןונכת לע םיארחאה 
הלוכי וזכ תועדומ .םירשכומה םידליה לש םייתרבחהו םייביטינגוקה ,םייתוחתפתהה 
תומרל עיגהלו ,םקוסיעב דימתהל םירשכומה לש תימינפה היצביטומה תא ריבגהל 
־םורטהו תיליעה יאטרופסל םיפתושמה ןה ,חופיטה ימרוג .רתוי דוע תוהובג עוציב 

.2 רויאב םיגצומ ,םיאטרופסה תויסולכוא יתש ןיב םילידבמה ןהו תיליע 

2 רויא 

םינשה ךלהמב ותוחתפתהבו ןורשכה יוליגב םיברועמה םייזכרמ םימרוג 
יביטרופסה קוסיעל תונושארה 
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,תונושארה הרשכהה תונשב וחופיטלו ןורשיכה יוליגל םיפתושה םייזכרמה םימרוגה 
ירוטומה םוחתב םירקוח ברקב תונרקס ררועל םייושע ,2 רויאב םיגצומש 
חופיטו יוליג יכילהת לש םייתרבחו םייגולוכיספ ,םייכוניח םיטביהב םיניינעתמה 
,םיטעמ הז םוחתב םייביטקפסורטרה םירקחמהש הדבועה רואל .םיריעצ תונורשכ 
רקחמ ,לשמל .ירוטומה םוחתב םיידיתע םירקחמ תוחנהל םייושע ואצמנש םימרוגה 
ינפוא תא קר אל קודבל יושע יאטרופסכ החפשמה תכימת תא ןמז ךרואל דעתיש 
המ םג אלא ,(יחכונה רקחמב ןודנש אשונ)יאטרופסל החפשמה תקפסמש הכימתה 
יישק םע תדדומתמ איה דציכו ,ריעצה יאטרופסל עייסל הסנמה החפשמב שחרתמ 
אצמנ וניאו ,(CÖte, 1999),תימואלניבה תורפסב דואמ טעמ רקחנ הז אשונ .רשכומה 
סיסב שמשל םה ףא םייושע 2 רויאב םיגצומה םימרוגה ראש .ץראב רקחמה תורפסב 
המכ לש תבלושמה םתלועפ תא ןחובה רקחמ הז ללכבו ,ירוטומה םוחתב רקחמל 

.הרשכההו יוליגה ךילהתב םימרוג 

רקחממ תוצלמה עברא תולוע ןומיאו הכרדה ,הארוה לש ישעמה טביההמ 
ןהו תוירפס תיב הדימל תוביבסב ןה םושייל תונתינ ולא תוצלמה .הז יביטקפסורטר 
.טרופס תודוגאלו םינודעומל תוינייפואה ולא ומכ ,תוילמרופ יתלב הדימל תוביבסב 

:רקחמה לש תוירקיעה תונקסמה עברא ןלהל 

עיקשהלו טרופסב קוסעל םיריעצ םיאטרופס דדועלו ךישמהל רפסה תיב לע(1) 
;תובר תועש םהינומיאב 

םע םתדובעב םייגולוכיספו םייכוניח ״םיצעוי״כ םג שמשל םינמאמו םירומ לע (2) 
;םיריעצ םיאטרופס 

םצעמ האנה ומכ) טרופסב קוסיעל םיימינפ םיעינמ דדועל םינמאמו םירומ לע (3) 
;םיריעצ םיאטרופס ברקב (ץמאמ עיקשהלו רפתשהל ןוצרו קוסיעה 

םקוסיעב ןה םיריעצה םיאטרופסכ הכימת רוקמכ שמשל החפשמה לע (4) 
.םהידומילב דימתהל םהיתונויסנב ןהו יביטרופסה 

היפרגוילביב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .טרופסב תוטלחה תלבקו הבישח .(1999)׳ר ,רודיל 

.רוא־לא :ביבא־לת .סינטב תוגהנתהו הבישח .(1996)׳ש ,הדשו ׳ר ,רודיל 

 Bloom, B. S. (Ed.)• (1985). Developing Talent in Young People. New York:
 Ballantine Books.

 Bompa, T. O. (1990). Theory and Methodology of Training: The Key to Athletic
 Performance. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

 Bouchard, C., Malina, R. M., Sc Prasse, L. (1997). Genetics of Fitness and Phys
 ical Performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Brennan, S. J. (1990). Competitive Excellence: The Psychology and Strategy of
 Successful Team Building. Omaha, NE: Peak Performance.

 Carling, W., Sc Heller, R. (1995). The Way to Win: Strategies for Success in Busi
 ness and Sport. London, UK: Little, Brown and Company.
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 The Sport Psychologist, 13, 395-417.

 Durand-Bush, N., 8c Salmela, J.H. (2001). The development of talent in sport. In
 R. N. Singer, H. A. Hausenblas, 8c C.M. Janelle (Eds.), Handbook of Sport
 Psychology (2n£* ed., pp. 269-289). New York: Wiley.
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 youth for educational programs. In K. A. Heller, F. J. Monsk, 8c A. H. Passow
 (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness
 and Talent (pp. 233-251). New York: Pergamon.

 Fisher, R. J., 8c Borms, J. (1990). The Search for Sporting Excellence.
 Schorndorf: Verlag Karl Hofman.

 Fowler, F. J., 8c Mangione, T. W. (1990). Standardized Survey Interviewing:
 Minimizing Interviewer-Related Error. Newbury Park, CA: Sage.

 Gallahue, D. L. (1996). Developmental Physical Education for Today's Children
 (3rc* ed.). Madison, IA: Brown 8c Benchmark.

 Gallahue, D. L., 8c Ozmun, J. C. (1995). Understanding Motor Development (3r^
 ed.). Wisconsin: Brown 8c Benchmark.

 Griffin, R.S. (1998). Sports in the Lives of Children and Adolescent: Success on
 the Field and in Life. London: Praeger.

 Hany, E. A. (1993). Methodological problems and issues concerning identifica
 tion. In K. A. Heller, F. J. Monks, 8c A. H. Passow (Eds.), International Hand
 book of Research and Development of Giftedness and Talent (pp. 209-232).
 New York: Pergamon.

 Haywood, K. H. (1993). Life Span Motor Development (2nc* ed.). Champaign,
 IL: Human Kinetics.

 Helsen, W. F., Starkes, J. L., 8c Hodges, N. J. (1998). Team sports and the theo
 ry of deliberate practice. Journal of Sport and Exercise Psychology, 20, 12
 34.

 Hemery, D. (1986). Sporting Excellence: A Study of Sport's Higher Achievers.
 Champaign, IL: Human Kinetics.

 Hopple, C. J. (1995). Teaching for Outcomes in Elementary Physical Education:
 A Guide for Curriculum and Assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Locke, L. F. (1989). Qualitative research as a form of scientific inquiry in sport
 and physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 1, 1-20.
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 Martens, R. (1987). Coaches Guide to Sport Psychology. Champaign, IL: Human
 Kinetics.

 Martens, R. (1997). Successful Coaching. Champaign, IL: Human Kinetics.

 Matsudo, V. K. R. (1996). Prediction of future excellence. In O. Bar-Or (Ed.),
 The Child and Adolescent Athlete (pp. 92-108). Berlin, Germany: Blackwell
 Science.

 Passow, A. H., Monks, F. J., Sc Heller, K. A. (1993). Research and education of

 the gifted in the year 2000 and beyond. In K. A. Heller, F. J. Monks, 8c A. H.
 Passow (Eds.), International Handbook of Research and Development of
 Giftedness and Talent (pp. 883-903). New York: Pergamon.

 Regnier, G., Salmela, J., 8c Russell, S. J. (1993). Talent detection and develop
 ment in sport. In R. N. Singer, M. Murphey, 8c K. L. Tennant (Eds.),
 Handbook of Research on Sport Psychology (pp. 290-313). New York:
 Macmillan.

 Robson, C. (1997). Real World Research: A Resource for Social Scientists and
 Practitioner-Researchers. Oxford, UK: Blackwell.

 Schmidt, R. S., 81 Lee, T. D. (1999). Motor Control and Learning: A Behavioral
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 Singer, R. N., 81 Janelle, C. M. (1999). Determining sport expertise: From genes
 to supreme. International Journal of Sport Psychology, 30, 117-150.

 Stern, W. B. (1998). Possibilities for qualitative research in sport psychology.
 The Sport Psychologist, 12, 333-345.

 Sternberg, R. J. (1993). Procedures for identifying intellectual potential in the
 gifted: A perspective on alternative "metaphors of mind". In K. A. Heller, F.
 J. Monks, 81 A. H. Passow (Eds.), International Handbook of Research and
 Development of Giftedness and Talent (pp. 185-207). New York: Pergamon.

 Subotnik, R. F., 8c Arnold, K. D. (1993). Longitudinal studies of giftedness:
 Investigating the fulfillment of promise. In K. A. Heller, F. J. Monks, 8c A. H.

 Passow (Eds.), International Handbook of Research and Development of
 Giftedness and Talent (pp. 149-160). New York: Pergamon.

 Thomas, R. R., 8c Nelson, J. K. (1996). Research Methods in Physical Activity
 (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

 Turpin, G., Barley, V., Beail, N., Scaife, J., Slade, P., Smith, J. A., 8c Walsh, S.
 (1999, April). Standards for research projects and theses involving qualitative
 methods: Suggested guidelines for trainees and courses. ISSP Newsletter, pp.
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 Vallerand, R. J., 81 Perreault, S. (1999). Intrinsic and extrinsic motivation in
 sport: Toward a hierarchical model. In R. Lidor <fc M. Bar-Eli (Eds.), Sport
 Psychology: Linking Theory and Practice (pp. 191-212). Morgantown, WV:
 Fitness Information Technology.

 Weinberg, R. S., Sc Gould, D. (1999). Foundations of Sport and Exercise Psy
 chology (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

 Williams, A. M., <fc Reilly, T. (2000a). Editorial. Journal of Sports Sciences, 18,
 655-656.

 Williams, A. M., <Sc Reilly, T. (2000b). Talent identification and development in
 soccer. Journal of Sports Sciences, 18, 657-667.
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