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  תקציר 

מצייני� כי העיסוק בפעילות גופנית יכול לשמש כאמצעי , חוקרי� מתחו� הספורט והחינו	 הגופני

בפיתוח מיומנויות ויכולות מוטוריות הדרושות והנחוצות , לשיפור בתפקוד המוטורי והפסיכולוגי

משפרת את היציבה ותורמת להשתלבות פעילות זו   .לתנועת הגו� וליעילות בחיי היומיומיי�

כל אלה גורמי� לאיכות חיי� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני . חברתית בשעות הפנאי

זאת מ�   .בתנאי שהפעילות הגופנית תתבצע בסגנו� המובנה המקובל בבתי ספר לחינו	 מיוחד

ולא ישכילו לנצל בצורה מועילה  לחיות במסגרות מוגנות, על הרוב, הטע� כי צעירי� אלה הרגילי�

מחקר זה מנסה לבחו� את האפשרות כי למידה בסגנונות הוראה   .למידה בסגנונות הוראה שוני�

יש בה כדי להשביח את ההוראה ולהגיע להישגי� , המתאימי� ליעדי ההוראה השוני�, שוני�

סגנו� , הסגנונות שנבחרו  .שישפרו את איכות החיי� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

 Divergent(וסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ) Command Style( הציווי 

Production Style( ,ה� מייצגי� את קבוצת הסגנונות   .מבטאי� הבדלי� מהותיי� באופיי�

החשיבה האלטרנטיבית (ואת קבוצת הסגנונות היוצרי� ידע ) סגנו� הציווי(המשחזרי� ידע 

  ).פתהמסתע

היא להשוות בי� ההשפעה של שני סגנונות הוראה בחינו	 גופני על שיפור באיכות , מטרת מחקר זה

  :הניסוי כלל שני שלבי�. חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  . השלב הראשו� מתחילת הטיפול ועד לסופו שנמש	 שישה חודשי� .1

  .ב שנמש	 שלושה חודשי�השלב השני מסו� הטיפול עד לסו� תקופת המעק .2

  :על רקע זה שוערו מספר השערות עיקריות

המסתעפת יחול שיפור משמעותי #פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית   בעקבות .1

והשתלבות חברתית בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת , עצמאות: בציוני הממדי� האלה

  . הביקורת

: חול שיפור משמעותי בציוני הממדי� האלהפעילות גופנית בסגנו� הציווי י  בעקבות .2

בהשוואה לקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת   יצרנות/שביעות רצו� ויכולת

  . ולקבוצת הביקורת

פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת יחול שיפור משמעותי   בעקבות .3

, דימוי עצמי חברתי, תידימוי עצמי משפח   ,גופני  דימוי העצמי: בציוני הממדי� האלה

  . בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת הביקורת  ושביעות רצו� עצמית וזהות עצמית



- 4 - 

 

דימוי : יחול שיפור משמעותי בציוני הממדי� האלה, פעילות גופנית בסגנו� הציווי  בעקבות .4

התנהגות וביקורת עצמית בהשוואה לקבוצת החשיבה , דימוי עצמי אישי, עצמי מוסרי

  . יבית המסתעפת ולקבוצת הביקורתהאלטרנט

לאחר הסרת תכנית ההתערבות תחול ירידה בכל ממדי איכות חיי� ובכל ממדי דימוי  .5

בהשוואה לסגנו� החשיבה האלטרנטיבית   ירידה זו תהיה גבוהה יותר בסגנו� הציווי. עצמי

  . המסתעפת ולקבוצת הביקורת

, שביעות רצו�  בטאי� תחושות שלההיגדי� המ  )לאחר כל יחידת הוראה( במהל	 הלמידה  .6

יופיעו בשכיחות רבה יותר בסגנו� , יצרנות ושל השתלבות חברתית/של יכולת, של עצמאות

החשיבה האלטרנטיבית מסתעפת בהשוואה לסגנו� ההוראה בדר	 הציווי ולקבוצת 

 .הביקורת

  

  :הכלי� שנעשה בה� שימוש ה�

  ).  Schalock & Keith, 1993( שאלו� איכות חיי� של שאלוק וקייט  .1

  ). Fitts, 1965( שאלו� טנסי לדימוי עצמי של פיטס  .2

  . תכנית התערבות בסגנו� הציווי ובסגנו� החשיבה האלטרנטיבית מסתעפת .3

4. �איכות   שאלות המורה כדי לקבל משוב מהתלמידי� לאחר כל יחידת הוראה על פי שאלו

  .חיי� המוזכר לעיל

, בעלי יכולות מוטוריות דומות, � בפיגור שכלי קל ובינוניצעירי� וצעירות הלוקי 90  המדג� כלל

קבוצה אחת    .30המדג� התפלג באופ� אקראי לשלוש קבוצות של   .21# 18ללא נכות פיזית בגלאי 

קבוצה שניה התאמנה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת וקבוצה , התאמנה בסגנו� הציווי

סגנו� המובנה הרגיל בבית הספר ועל פי תכנית שלישית שימשה כקבוצת ביקורת והתאמנה ב

  .הלימודי� המומלצת של משרד החינו	

במטרה , נבדק הקשר בי� איכות חיי� לבי� דימוי עצמי, לפני הפעלת סגנונות ההוראה השוני�

נמצאו קשרי� בינוניי� בי� חלק . לאמוד את הזיקה שבי� שני סוגי המשתני� התלויי� במחקר זה

ההסבר לכ	 הוא בקיו� שתי מערכות שונות של . � לבי� ממדי דימוי עצמימממדי איכות חיי

, האחת המתייחסת לדימוי שיש לאד� על עצמו המושפע מהתגובה ומהרצייה החברתית, האישיות

  . המתארת את התפיסה הסובייקטיבית שלו, והשנייה המתייחסת לתחושת איכות חיי�
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וממדי דימוי עצמי ) Schalock  &Keith,1993( איכות חיי�   בעבודה זו שמשו ממדי

)Fitts,1965 (כמשתני� תלויי� .  

  .אינטגרציה חברתית. עצמאות/ כוח, יצרנות/יכולת, שביעות רצו�: ממדי איכות חיי� כוללי�

דימוי עצמי , דימוי עצמי אישי, מוסרי  דימוי עצמי, דימוי עצמי גופני: ממדי דימוי עצמי כוללי�

ביקורת עצמית ודימוי , התנהגות, שביעות רצו� עצמית, זהות עצמית, ברתידימוי עצמי ח, משפחתי

  .עצמי כללי

  :שמשו   תלויי�  כמשתני� בלתי

קבוצה , קבוצה שקבלה שיערי חינו	 גופני בסגנו� הציווי: שלושת הטיפולי� #הטיפול  .1

שקבלה שיעורי חינו	 גופני בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת וקבוצת ביקורת 

  . קיבלה שיעורי חינו	 גופני ללא סגנו� מוגדרש

 Post(סו� תוכנית ההתערבות , )Pretest(תחילת התוכנית ההתערבות : שלבי הניסוי .2

test ( ומעקב)Follow up.(  

  .בנוס� נבדקה האפשרות שמי� הנבדקי� הוא גור� מתערב

ושת גורמי הניתוח של  .נותחו באמצעות ניתוח שונות תלת כיווני  כל אחד מהמשתני� התלויי�

  :היו

  מי� הנבדקי�  .1

  סגנונות ההוראה  .2

  ).שלושה שלבי�( שלבי הניסוי  .3

  .הגור� האחרו� נותח כגור� ע� מדידות חוזרות 

 postבמקרה של הבדלי� מובהקי� נערכו השוואות . נערכו השוואות בי� ממוצעי קבוצות המחקר

hoc  של 	95 %באמצעות רווחי� ברי סמ.  

  .צגנה השוואות בי� קבוצות המחקר בשלבי� השוני�תו, בהמש	 פרק זה

נערכו שני ניתוחי שונות דו כיווניי� כדי   ,במקרי� של אינטראקציה בי� שלבי הניסוי והטיפול

באחד נבחנה האפשרות לאינטראקציה בי� סוג הטיפול לבי� . לאתר את מקור האינטראקציה 

האפשרות לאינטראקציה בי� סוג הטיפול  נבחנה  ובשני) בתר #קד� ( השלב הראשו� של הניסוי 

מגמות השינוי בכל קבוצה בי� שני ). מעקב לאחר הסרת הטיפול #בתר (לבי� שלב הסרת הטיפול 

  .לממוצעי� 95 %שלבי ניסוי נבדקו על ידי השוואה של רווחי� ברי סמ	 של 
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, די המורהכפי שנבדקה על י, השוואת קבוצות הטיפול באיכות החיי� לאחר כל יחידת לימוד

�χ  נערכה באמצעות מבח
2   )Chi Square.(  

משפיעי� באופ� שונה על ממדי איכות חיי� , מהממצאי� עולה כי למידה בסגנונות הוראה שוני�

  .וממדי דימוי עצמי בכל אחד משלבי הניסוי

זאת בגלל זהות . במחקר זה לא נמצאו הבדלי� בי� המיני� בהשפעת הלמידה בשלושת הסגנונות

התפתחות במסגרות שמנעו מהנבדקי� אפשרויות , בעיות פיסיולוגיות דומות, ול הגדילהבמסל

  .ביטוי של יכולות בהתחשב בייחודיות המיני� ותכנית ההתערבות שנבנתה ללא התחשבות במינ�

ניכר שיש להעדי� למידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית , בפרק הזמ� שבתחילת הטיפול לסופו

, עצמאות/כוח, יצרנות/יכולת, כאשר יעדי ההוראה ה� שיפור שביעות רצו� ,המסתעפת או המובנה

אי� תועלת בלמידה , לעומת זאת  .דימוי עצמי משפחתי ושביעות רצו� עצמית, אינטגרציה חברתית

בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה כאשר יעדי ההוראה קשורי� בשיפור 

ממצאי� אלה מאששי�   .התנהגות וביקורת עצמית, זהות עצמית, אישי, מוסרי, דימוי עצמי גופני

 �באופ� חלקי את ההשערה השניה ואת ההשערה הרביעית המתייחסות להשפעת הלמידה בסגנו

  .החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת על ממדי איכות חיי� ודימוי עצמי

שיפור שביעות רצו� נית� ללמוד בסגנו� הציווי כאשר יעדי ההוראה קשורי� ב, זאת ועוד

אי� תועלת בלמידה בסגנו� זה כאשר יעדי , לעומת זאת. יצרנות ודימוי עצמי חברתי/ויכולת

, משפחתי, אישי, מוסרי, דימוי עצמי גופני, אינטגרציה חברתית, עצמאות/ההוראה קשורי� בכוח

אופ� חלקי ממצאי� אלה מאששי� ב. התנהגות וביקורת עצמית, שביעות רצו� עצמית, זהות עצמית

את ההשערה השלישית ואת ההשערה החמישית המתייחסות להשפעת הלמידה בסגנו� הציווי על 

  .ממדי איכות חיי� וממדי דימוי עצמי

 �העדפת הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת או המובנה על פני הלמידה בסגנו

הוראה הקשורי� לשיפור ממדי מהתאמת סגנונות למידה אלה ליעדי , לפי הנראה, הציווי נובעת

מתבצעת על פי יכולת הלומדי� , זאת כיוו� שלמידה בסגנונות אלה  .איכות חיי� ודימוי עצמי

הלמידה , לעומת זאת  .דברי עידוד ומשוב חיובי המשרי� אווירה של קבלה  ומשלבת בשיעורי�

ידי ומדויק ברמה אותה בסגנו� הציווי המתאפיינת בנוקשות הבאה לידי ביטוי בדרישות לביצוע מי

של צעירי�  תוהקוגניטיביהפיסיולוגית , אינה עולה בקנה אחד ע� יכולת� המוטורית, קובע המורה

  .אלה
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, השפעת הלמידה בשלושת סגנונות ההוראה, בפרק הזמ� שבי� סו� הטיפול לסו� תקופת המעקב

  :שלילית בברב גוניות שבאה לידי ביטוי אצל הלומדי� בהשפעה , מתאפיינת א� היא

למידה בסגנו� הציווי על כל ממדי איכות חיי� וכל ממדי דימוי העצמי פרט לממד ביקורת  .1

  . עצמית ש� לא חל שינוי

למידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בכל ממדי איכות חיי� פרט לממד  .2

�  . בממד זה ובכל ממדי דימוי העצמי לא חל שינוי. שביעות רצו

עצמאות ואינטגרציה חברתית ועל כל ממדי דימוי /ה על תחושת כוחלמידה בסגנו� המובנ .3

בסגנו� זה לא הייתה השפעה בתחושת שביעות רצו� ובביקורת עצמית והייתה   .העצמי

  . השפעה חיובית בתחושת היכולת

ממצאי� אלה מאששי� באופ� חלקי את ההשערה השישית המתייחסת לירידה בכל ממדי המחקר 

השפעת הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בהשוואה . לאחר תקופת המעקב

מוסברת בהתאמת סגנו� למידה , ללמידה בסגנו� הציווי על ממדי איכות חיי� וממדי דימוי עצמי

, לעומת זאת. בשיקול דעת מתו	 הבנה ובשיתו� פעולה, המתמקד בטיפוח האוטונומיה האישית

ניגוד בי� מבצעיה� לבי� , לפי הנראה, ויקות היוצרותסגנו� הציווי מושתת על מילוי הוראות מד

�הסגנו� המובנה כולל מאפייני� של סגנו� הציווי בכל הקשור להוראות ברורות   .תוצאותיה

  .ומדויקות ומאפייני� של סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בכל הקשור ליכולת הלומדי�

  .ובעת מהשפעת מאפייני סגנו� הציווינ, אפשר כי הנסיגה שחלה לאחר הלמידה בסגנו� זה

לפיכ	 ההשערה   .במחקר זה לא נמצאו הבדלי� בי� המיני� בהשפעת הלמידה בשלושת הסגנונות 

התפתחות , בעיות פיסיולוגיות דומות, זאת בגלל זהות במסלול הגדילה. השביעית אוששה

ת המיני� ותכנית במסגרות שמנעו מהנבדקי� אפשרויות ביטוי של יכולות בהתחשב בייחודיו

     .ההתערבות שנבנתה ללא התחשבות במינ�

שיש להעדי� למידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית , על פי הניתוח הפרטני של יחידות הלימוד ניכר

, שביעות רצו�, כאשר יעדי ההוראה ה� שיפור אינטגרציה חברתית, המסתעפת או המובנה

אי� תועלת , לעומת זאת  .חתי ושביעות רצו� עצמיתדימוי עצמי משפ, עצמאות/יצרנות וכוח/יכולת

בלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה כאשר יעדי ההוראה קשורי� 

זאת    .התנהגות וביקורת העצמית, זהות העצמית, האישי, המוסרי, בשיפור דימוי עצמי הגופני

יצרנות /קשורי� בשיפור שביעות רצו� ויכולתנית� ללמד בסגנו� הציווי כאשר יעדי ההוראה , ועוד

לא מומל. ללמד בסגנו� זה כאשר יעדי ההוראה קשורי� , לעומת זאת  .ודימוי עצמי החברתי
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, המשפחתי, האישי, המוסרי, עצמאות ושיפור דימוי עצמי הגופני/בשיפור אינטגרציה חברתית וכוח

  .מיתהתנהגות וביקורת עצ, שביעות רצו� העצמית, זהות עצמית

מלמדי� כי יש להעדי� סגנונות הוראה שוני� ליעדי ההוראה השוני� ג� בקרב , ממצאי מחקר זה 

ההשערה השמינית המתייחסת לתחושות הנבדקי� , לפיכ	. הצעירי� בעלי פיגור שכלי קל ובינוני

  .אוששה  לאחר כל יחידת הוראה

בסגנונות שוני� אצל צעירי� מכיוו� שזהו מחקר ראשוני הנוגע לתחו� הוראת החינו	 הגופני 

יש להקפיד על מידה של ספקנות באשר לחד משמעיות של , הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  .הממצאי� העולי� ממנו ולהעמיד� במבח� במחקרי� הנוספי�
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  מבוא
  

הלוקי�  במבוא זה  ייבח�  אופיו של סגנו� ההוראה בחינו	 הגופני  הנפו. אצל אוכלוסיית      .1      

יוצגו  .  בפיגור שכלי קל ובינוני  אגב התייחסות לחסרונותיו  ולצור	 בשילוב סגנונות הוראה נוספי�

התרומה והמגבלות ,  ינוסחו השערות המחקר וכ� החשיבות, יוגדרו מושגי�,השאלות המרכזיות 

  . של מחקר זה

נית והספורט לאוכלוסיית בוועידה האירופית הראשונה שעסקה בנושא החשיבות של הפעילות הגופ

מיליוני� . כושר  גופני  נחו. לילדי� ולמבוגרי� הלוקי� בפיגור שכלי:  "הלוקי� בפיגור שכלי נאמר

יומיות במטרה להביא את תרומת� לידיעת החברה  #של מפגרי� בשכל� מבצעי�  פעילויות יו�

אלא ג� כדי , צע עבודהה� זקוקי� לרמת כושר גופני מספקת לא רק כדי לב.  השואפת למצוינות

  ). Rintala,  1994 : 267" (ליהנות בתחומי� השוני� של חייה� 

 �העיסוק בפעילות גופנית מסייע לצעירי� ע� פיגור שכלי קל ובינוני  למצות את הפוטנציאל הטמו

 ;Seidl et al., 1989; Rancourt, 1989( בה� כדי לחיות חיי� המבוססי� על עצמאות אישית 

Kelly, 1990; Boswell, 1991 .( תכניות �רוב תכניות ההתערבות המופיעות בספרות בנושא זה ה

 Fox and Rotatori, 1982 ; Norvel and( כלומר ה� מובנות ומכוונות מראש , בסגנו� המובנה

Ahern, 1987; Lavay et al., 1990; Pitetti and Campbell, 1991; Rimmer and Kelly,  

1991 (.  

פיה נבנו תכניות בסגנו� המובנה מתבססת על  ההנחה כי צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי  הגישה שעל

לא ישכילו , למסגרות שאופי הפעילות בה� הוא סמכותי ומוכתב, על פי רוב, קל ובינוני הרגילי� 

  , Sylvester 1972 ;, 1989;1995, שרמ�(לנצל בצורה אפקטיבית סגנונות הפעלה המצריכי� יזמה  

(Oliver . הוראה קבוע בפעילות  גופנית  מצויה ההנחה כי הגור� הקובע �בבסיס ההעדפה  של סגנו

בכ	 יש . את יכולת� ואת אופי פעולת� והתבטאותיה�  של צעירי� אלה היא רמת המשכל בלבד

,  העולה על פי רוב על יכולת� המנטלית,  כמו יכולת� המוטורית, התעלמות מיכולות אחרות

  ).  1995, שרמ�( גועי� ג� פגיעה פיזית בתנאי שאינ� פ
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             � ;Reid et al., 1985( אי� זה נכו� להתייחס לאוכלוסייה זו כאל קבוצה הומוגנית , כמו כ

Kelly et al., 1986; Fernhall et al., 1988; Montgomery et al., 1988; Pitetti et al.,1992b; 

1993; Dyer,1995    . (דרכי� נוספות להתאמת ההטרוגני �ות  באוכלוסייה הזאת מחייבת לבחו

 ,.Seidl, 1988; Rintala et al., 1992; Pitetti et al( תכניות התערבות אגב התחשבות בשונות 

אחד התחומי� החשובי� יותר : " טועני� Moon and Renzaglia)  1982( , בעניי� זה).  1993

טות ההוראה המתאימי� ללימוד מיומנויות גופניות לשיפור והנחקרי� פחות הנו סגנו� ההפעלה ושי

  ). 276' עמ, ש�" ( הכשרי� הגופניי� של אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי 

בהתבסס על עובדות אלה מוצע  באמצעות מחקר זה לבדוק הא� נית� להמיר את סגנו� ההוראה  

ה� דגש בתכניות הפעלה מסוג שבעבר לא הוש� ב, המסורתי בגישה שיש בה ביטוי למספר רכיבי�

הצבת מגוו� רחב של יעדי� שהשגת� כרוכה  , טיפוח נטיות וכישורי� ייחודיי�: ואלה ה�, זה

,  התחשבות בהבדלי� הקיימי� בי� הקבוצות השונות, בקשת רחבה של ידע ושל רכישת מיומנויות

לפיכ	 . האלה מת� מענה מתאי� לצרכי� האישיי� והתחשבות בכבוד� ובחירות� של הצעירי�

תחושת  נבדקת השפעת� של שני סגנונות הוראה בחינו	 הגופני  על השיפור של, במסגרת מחקר זה

על  שביעות הרצו� ועל ההשתלבות בחברה  של , על העצמאות  והאוטונומיה האישית, היכולת

של סגנו�  ראוי לציי� כי חיפוש של תיעוד לאפקט משולב. צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

עבודה זו היא ראשונה .  לא העלה שו� מחקרי� קודמי�, הוראה ונושא לימוד על איכות חיי�

שני סגנונות . תיבדק ג� התאמת סגנונות ההוראה לנושאי הלימוד השוני�, לפיכ	.  בחקר היבט זה

#יביתוסגנו� החשיבה האלטרנט) Command Style( ההוראה הנבחני� בעבודה זו ה� סגנו� הציווי 

  ). Divergent Production Style( המסתעפת 

 �  : בחירת שני הסגנונות האלה נעשתה מ� הסיבות שלהל

הוא , המורה שולט בכל שלבי ההוראה, בסגנו� הציווי.  ה� נבדלי� הבדלי� מהותיי� באופיי� .1

ה לעומת זאת בסגנו�  החשיב.  מחליט את כל ההחלטות והתלמיד רק מגיב לגירוי באופ� מיידי

.  לפותר�  המסתעפת המורה מציג בפני התלמידי�  בעיות שונות והלומד נדרש# האלטרנטיבית

  . הבדל זה בי� שני הסגנונות עשוי להניב תוצאות לימודיות שונות

ואילו סגנו� החשיבה , סגנו� הציווי מייצג את קבוצת הסגנונות שהעיקר בה� הוא שחזור ידע  .2

בעניי� זה . נונות שהדגש בה� הוא על  יצירת ידע  האלטרנטיבית המסתעפת הוא אחד הסג

סגנונות הוראה מגווני� בחינו	 הגופני נוסו בקרב .  יורחב הדיו� בפרק סגנונות ההוראה

ונמצא כי השפעת� על היעדי� השוני� של ההוראה  היא , תלמידי� שאינ� לוקי� בפיגור שכלי
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 ;Goldberg and Shepard, 1982; Metzler, 1982; Goldberg and Geney, 1986  ( חיובית 

Beckett, 1990; Goudas et al., 1995 .(  

  :שאלות המחקר

  :במחקר זה תיבדקנה שתי שאלות מרכזיות

המסתעפת תור� יותר מסגנו� הציווי   במדדי� #הא� סגנו�  החשיבה האלטרנטיבית .1

�                                                                               :                                                            שלהל

  ;אינטגרציה חברתית, עצמאות ,יצרנות , דהיינו שביעות רצו� , איכות החיי�. א

הזהות ; הביקורת העצמית; החברתי, המשפחתי, האישי, המוסרי,הדימוי העצמי הגופני .  ב       

  .ההתנהגות ודימוי עצמי כללי; � העצמיתשביעות הרצו; העצמית

הא�  שני סגנונות ההוראה השוני�  משפיעי� באופ� שונה על איכות החיי� ועל הדימוי .      2   

  ?העצמי  של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  בתחומי� השוני�

צעירי� היא א� אמנ� תימצא השפעה שונה של סגנונות ההוראה האלה על איכות חייה� של ה

  :עשויה לתרו� בשני מישורי� חשובי�

  ;בשילוב גישות בהוראת החינו	 הגופני המתאפיינות ביתר גמישות .1

  .בשינוי בדרכי ההכשרה של המורי� העתידי� ללמד חינו	 גופני בקרב אוכלוסייה זו .2

  :הגדרת מושגי�

  :להל� הגדרות של מושגי� שיעלו במחקר זה

המתארת מחד גיסא  מאפייני�  וכללי )  Teaching Format( ה דר	 במבנה ההורא: סגנו� הוראה

בתחו� החברה בתחו� , בתחו� הרגש, לפיתוח של תהלי	 למידה בתחו� הבריאות יישו� 

 ,Mosston( את תפקידי המורה והתלמיד בתהלי	 ההוראה , ומאיד	 גיסא קובעת, הקוגנציה

1990.(  

הגו� המבוצעת על ידי שרירי השלד והמסתיימת  תנועת ):Physical Activity(   פעילות גופנית

  .Caspersen et al., 1985:126; Leon, 1997: 3)( בהוצאת אנרגיה 

  :הפעילות הגופנית מתבצעת בצורות שונות 

פעילות גופנית מובנית החוזרת ונשנית שמטרתה לשפר או :  )Exercise(  באמצעות תרגול  �

  ). Leon,1997:3; Caspersen et al.,1985:3( י לשמר מרכיב אחד או יותר של הכושר הגופנ
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�   �תרגול חוזר המתבצע במהל	 שבועות מספר או חודשי� מספר  : )Training( באמצעות אימו

  ).Bouchard and Shephard,1994: 6( במטרה לפתח כושר גופני או כושר פיזיולוגי 

תכנית של פעילות גופנית  :) Physical Activity Pattern( באמצעות תכנית פעילות גופנית  �

 Bouchard and(למש	 ולעצימות , לתדירות, המתבצעת לאור	 זמ� מוגדר ומתייחסת לסוג

Shephard,1994: 6.(  

בעבודה זו  אומצה ההגדרה של הארגו� הבריאות :  )Physical Fitness( באמצעות כושר גופני  �

ובל  להניח כי רמת הכושר מק.  היכולת לבצע עבודת שריר באופ� משביע רצו�:  "העולמי

  "על ידי  הרגלי תזונה ועל ידי תורשה , הגופני נקבעת על ידי רמת הפעילות הגופנית

 )Bouchard and Shephard,1994 ; Pate,1988  . ( ממדי  הכושר הגופני המתייחסי� לביצוע

ני ממדי  הכושר הגופ.  אופטימלי של עבודה ושל ספורט  מייצגי� את הכשרי� המוטורי�

  ).ש� , ש�(המשפיעי� באופ� חיובי או באופ� שלילי על הבריאות מייצגי� את הכושר הפיזיולוגי 

  :ממדי כושר גופני בריאותיי�

סירא  #ב�( יכולת פיזיולוגית להתמיד במאמצי� תת מרביי� ממושכי� : סבולת  לב וריאה .1

  )   220:  1998', ושות

  ) National Institute of Heart,1985( הגו� עוד� משקל לא נורמלי של  :אחוז השומ� בגו� .2

יכולת תנועה חופשית במפרק המאפשרת תנועה שוטפת לאור	 כל טווח התנועה  : גמישות .3

)�  ). 241: 1998', סירא ושות# ב

  : כוח וסבולת של שריר .4

', סירא ושות#ב�( כוח מרבי ששריר מסוגל להפעיל בעת ביצוע של כיוו. מרבי  יחיד : כוח שריר 

1998  :146.(  

שאינה  #סטטיי� או דינאמיי�  #יכולת להתמיד לאור	 זמ� במאמצי� תת מרביי�   :סבולת שריר 

  ). 176: 1998', סירא ושות# ב�(ריאה # מוגבלת על ידי המערכת לב

, להל� הגדרת� של חמישה ממדי כושר גופני תפקודי מוטורי $ ממדי הכושר הגופני התפקודי

 1998' ,סירא ושות#ב�( ת לה� אל רמת התפקוד במיומנויות שונות שחשיבות� היא בזיקה המיוחס

 :313  .(  

 ובמצבי�) ישיבה, עמידה( צבי� נייחי� יכולת לייצב  ולאז� את  הגו� ה� במ # שיווי משקל .1

  יומיי� #יכולת זו הכרחית לתפקודי� בסיסיי� יו�). דילוגי�, הליכה( דינאמיי� 



- 13 - 

 

  ).115' עמ, ש�(

  זמ� העובר בי� הופעת הגירוי לבי� תחילת התנועה הגופנית עצמהפרק ה # זמ� תגובה .2

  ). 132' עמ, ש�(   

היכולת לאחד תנועות משנה המבוצעות על ידי איברי� שוני�  לדפוס תנועה  # קואורדינציה .3

  ). 136' עמ, ש�( אחיד ושוט�  כדי למלא אחר דרישות של מטרה תנועתית ייחודית 

'                              מ 200 #ו' מ 40קו ישר למרחקי� שבי� ריצה ב,בדר	 כלל  #  מהירות .4

  ). 140' עמ, ש�( לכיווני� שוני� בשטח קט� ) סלאלו� ( זג #תנועת זיג # זריזות 

ביצוע המבוסס על היכולת לגייס מספר מרבי של יחידות מוטוריות בפרק זמ� : כוח מתפר. .5

  ) . 208: 'סירא ושות#ב�( ופית המרבית קצר ולהפעיל� בתזמו�  שיוביל למהירות הס

רמת ההגשמה של הפרט ורמת שביעות רצונו ממילוי צרכיו הבסיסיי� בתחומי� : איכות חיי�

מגולמות " איכות חיי�"במונח  . הפסיכולוגיי� הכלכליי� והחברתיי�, הביולוגיי�, הפיזיי�

  ): Schalock,1996(התחושות והיכולות האלה 

1. �רווחה וסיפוק מ� המשאבי� ומ� החיי� אגב הרגשת שליטה על  תחושת, שביעות רצו

  ;הנעשה

  ;נטיות של האד� לפתח כישורי� ולהביא� לידי ביטוי כדי לשלוט בחייו,  יצרנות/ יכולת .2

להשתמש בשירותי� , לטפל במצבי� חברתיי�, היכולת לדאוג לצרכי�,  עצמאות/ כוח .3

  ;עות העבודה ואת שעות  הפנאי לארג� את ש, לדאוג לבריאות ולביטחו�, קהילתיי�

  ;ההתאמה בי� היחיד לבי� סביבתו  , השתלבות חברתית .4

לדאוג לעצמו , תפקוד אינטלקטואלי מתחת לממוצע וכ� יכולתו של האד� לתקשר: פיגור שכלי

, להשתמש בשירותי� קהילתיי� כיאות, לטפל במצבי� חברתיי�, לחיות באופ� עצמאי, ולצרכיו

הנושא יידו� ). AAMR,1994(יטחונו ולארג� את שעות הפנאי שלו ואת עבודתו לדאוג לבריאותו ולב

  .ביתר פירוט בפרק הד� בפיגור שכלי 

  : השערות  כלליות של המחקר

העיסוק בפעילות גופנית אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני משפיע על שיפור  .1

אוטונומיה , יצרנות/יכולת , �שביעות רצו: ואלה ה�, בתחומי�  הקשורי� לאיכות החיי�

  .השתלבות חברתית ודימוי עצמי , ועצמאות אישית

סגנונות הוראה שוני� בחינו	 הגופני משפיעי�  באופ� שונה על הממדי� באיכות חייה� של  .2

  .הצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני
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י� הקשורי� בעקבות הפסקת הפעילות הגופנית בשני הסגנונות צפויה ירידה בממדי� שונ .3

  . באיכות חייה� של הצעירי� האלה

  :  הגבלות המחקר

סגנו� הציווי : שני סגנונות הוראה מתו	 אחת עשר הקיימי� #מחקר זה מתמקד ב .1

)Command Style (החשיבה האלטרנטיבית � The Divergent( המסתעפת # וסגנו

Production .(הסיבות הבאות �  : הבחירה נעשתה מ

 Learner’s Individual Designed( צוב תכנית אישית על ידי הלומד עי: שלושת הסגנונות �

Program ( , יזמת הלומד)Learner Initiated  ( ולמידה עצמית ) (Self Teaching , מצריכי�

  .  יכולת קוגנטיבית מורכבת שאינה מצויה אצל האוכלוסייה הנחקרת

עובדה זאת . ותיי�ההבדלי� בי� הסגנונות הסמוכי� ברצ� הספקטרו� אינ� משמע �

שמהותו ) סגנו� הציווי( נבחרו הסגנו� הראשו� ברצ� , לפיכ	.  מקשה על קבלת תוצאות מובהקות

שעיקרו  יצירת ) המסתעפת#סגנו� החשיבה האלטרנטיבית( והסגנו� השמיני ברצ� ,  שחזור ידע

  .ידע

מתאימות למחקר  צעירי� בשל זמינות נמוכה של מסגרות 90 #מספר המשתתפי� הוגבל ל.      2

  .מסוג זה

  .מחקר זה מתייחס לצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני בלבד.     3    

  .שכ� הוא מאפיי� את מסגרות חינו	 החובה באוכלוסייה זו, 16#21גיל הנבדקי� נע בטווח  .4

מש	 המחקר הוגבל לשמונה תכני לימוד לפי תכנית הלימודי� של משרד החינו	 ובהתא� ל.   5     

  .תקופת הטיפול

  :מגבלות המחקר

זאת משו� שאי� מספיק מסגרות נגישות  . במחקר זה יש  עירוב של מורה וסגנו� הוראה .1

  .המוכנות לאפשר מחקר בתחומ� ולשלוט בתכני הלימוד

לא ניתנת להערכה במסגרת עבודה , ההשפעה של תכנית ההתערבות בטווחי� ארוכי� יותר .2

לכ� הסרת ההתערבות יכולה להניב . נוכחית קצר יחסיתמש	 זמ� העברת התכנית ה. זו

  .אפקטי� שוני� לאחר מש	 פעילות ארוכה של מספר שני�

  .שפותחו באופ� ייחודי להערכת האוכלוסייה הנחקרת, אי� מספיק כלי מחקר רלוונטיי� .3
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  רקע עיוני

:  וביניה� ,חקר הזהסקירת הספרות מתמקדת במספר נושאי�  הרלוונטיי� למ    .2                  

עקרו� הנורמליזציה והמושג  ;  והפיגור השכלי באוכלוסייה הנחקרת בפרט ,הפיגור השכלי בכלל

שעל פיה� נבחני� השירותי� והתכניות שהחברה מעמידה לרשות הלוקי� בפיגור " איכות חיי�"

  ;Mosston,1990)(   #) ספקטרו� סגנונות ההוראה(מגוו� סגנונות ההוראה  של ההצג; שכלי

השפעת הפעילות הגופנית על איכות חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני אגב   

, דימוי עצמי, כושר גופני:  התמקדות בתחומי� שיש לה� זיקה לממדי�  המרכיבי� איכות חיי�  

ו נקודת המוצא בסקירה זו היא תפיסת. פעילות בשעות הפנאי והשתלבות חברתית, קבלת החלטות

יש לראות בטיפוח : ")היה המפקח  במרכז הארצי  על החינו	 המיוחדש()  1971( של  שמעו� זקס 

, המוטורי יסוד לעבודה חינוכית המשקמת את הילד המוגבל ומסייעת לו לקבל את עצמו כפי שהוא

על  המוסיפה לחייו ממד של שמחה וגישה אופטימית ומחזקת את המוטיבציה ללמוד ומקל

  ). 3' עמ: ש�" ( חברההשתלבותו ב

  :אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי . 2.1  

  :שתי נקודות מוצאמהתייחסות לאוכלוסיית הנחקרת נעשתה  ה                     

א	 לאד� זה יש קשיי� , אד� הלוקה בפיגור שכלי הוא בראש ובראשונה אד� רגיל -

  ספציפיי�

א� כי  הוא עלול לנבוע ממחלה , מחלה אינובכל תהלי	 חינוכי יש לזכור כי פיגור שכלי  -

  ).1997,רייטר(

  :הגדרות$פיגור השכלי . 2.1.1

     American Association of Mental Retardation – AAMR,האיגוד האמריקאי לפיגור שכלי

 ;Grossman, 1973"( פיגור שכלי"הקי� ועדה המעדכנת כל כמה שני� את הגדרת המושג , )1993(

1977; 1983; American Psychiatric Association, 1990.(  

  :האיגוד קובע כי פיגור שכלי

  ;  הנו מוגבלות בתפקוד האינטלקטואלי הנמו	 מהממוצע המקובל   .1

מגבלה שכלית שבצדה שתי מוגבלויות או : כ	" פיגור שכלי"הוגדר המושג  1993בשנת   .2

מתייחסת , 1994בשנת , שנה  לאחר מכ�. ייותר בתחו� החברתי  ובתחו� ההסתגלות

זאת ההגדרה שנקבעה בשנת . למגבלה בתחו� התפקודי" פיגור שכלי"ההגדרה של המושג 

  :והיא המקובלת ג� היו�, 1994
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תפקוד הפיגור שכלי נקבע כאשר למגבלות השכליות נוספות שתי מוגבלויות  או יותר בתחומי  

�  :שלהל

  הדאגה לצרכי� האישיי�     �

  רי�ההתמודדות ע� בעיות מגו     �

  אישית –קשיי� ב תקשורת בי� , ההתמודדות ע� בעיות חברתיות     �

  השימוש בשירותי הקהילה      �

  ההתמצאות בסביבה           �

  הבריאות והביטחו� העצמי      �

  )למידה עיונית ( התפקוד האקדמי       �

  שעות הפנאי נופש וניצול של      �

  עבודה      �

  .י�יומי # ההתמודדות ע� צרכי� יו�       �

  :שלושה רכיבי� מרכזיי�, בהגדרה זו

על פי . לאד� הלוקה בפיגור תפקוד אינטלקטואלי שהוא מתחת לממוצע באופ� משמעותי  .1

וזאת על פי אמות , נקודות 70מנת משכל המרבית של הלוקי� בשכל� הוא , AAMR # ה

  .המידה הסטנדרטיות של מבחני האינטליגנציה

, עצמאות:  ילות שבה פועל האד� בתחומי� האלהמוגבלות תפקודית מוגדרת כרמת היע  .2

חברה על פי אמות המידה שבקבוצת התרבות שבקרבה הוא חי ועל פי , אחריות אישית

  ). Grossman,1983(גילו 

בפועל היחס בי� .  בשל המוגבלות בתפקוד האד� הלוקה בשכלו זקוק למידה מוגברת של תמיכה

  .1כפי שעולה באיור  , ה לה הנו יחס הפו	צרכיו של האד� הזה לבי� התמיכה שהוא זוכ
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  פיגור שכלי בהקשר של רמת התפקוד ושל רמת התמיכה:          1איור   

  

  

  תיכולו                סביבה                                    

  

                                                                                                                 

  

  

  רמת תפקוד                                                                   

  תמיכה                                                                     

 )1 :1994 , AAMR(  

ו אצל אוכלוסייה זו כישורי� אישיי� ההנחה כי לעיתי� יימצא בסיס ההגדרה שלעיל נעשתה על

ותמיכה מתאימה בכישורי� אלה יכולה לשפר את , שוני� שאינ� קשורי� למגבלה המנטלית

  ) .הפרט(התפקוד של היחיד  

מציי� כי אפשר ששני אנשי� הלוקי� בפיגור שכלי ברמת משכל ,  (Zigler, 1987)  זיגלר 

יוליד ילדי� , כדי כ	 שהאחד יקי� משפחה  יתפקדו באופ� שונה עד, נקודות 70 #הפחותה מ

  .וזולתו יזדקק להשגחה צמודה ,ויעבוד בשוק החופשי

תקופת הגילוי של הפיגור השכלי מוגדרת כתקופת ההתפתחות מ�  –גילו של האד�    .3

הגבלה לגילי� אלה נועדה להבחי� בי� מצב זה לבי� סניליות בזקנה . 18העוברות ועד גיל 

בשנות חיי�  ,הקורות של הפרט והסתגלותבות  ביכולתו המנטלית ואו לבי� פגיעות אחר

  .או תאונות/מאוחרות בעקבות מחלות ו

ה� מתפלגי� לגורמי� פיזיולוגיי� כמו נזק ) . Grossman, 1983(הגורמי� לפיגור שכלי  רבי� 

ולגורמי� סביבתיי� כמו חיי� בסביבה מפגרת באופ� ,טראומה , סטיות בכרומוזומי� , מוחי

נית� למצוא גורמי� מורכבי� שבה� משתני� פיזיולוגיי� , כמו כ�. קיצוני בהתפתחותה

חסכי� תחושתיי� :  לדוגמה. ושבעטיי� נוצר הפיגור השכלי, וסביבתיי� שזורי� זה בזה

תאונות הגורמות לפגיעה במוח ולחוסר , מחלות, התפתחות גופנית בלתי נורמלית, ותזונתיי�

  …הספקת חמצ� למוח ועוד

 מיומנויות
 הסתגלות

 קהילה
בית ספר�  

עבודה�  
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, במקרי� רבי�). Patton  et al.,1990(הגור� העיקרי אינו ידוע , על פי רוב, למרות הנאמר לעיל

  ).Bruininks,1991(העוני משמש מאי. לפיגור שכלי 

  פיגור שכליבהמאפייני�  וההתפלגות של אוכלוסיית הלוקי� .   2.1.2

ברור כי בני אד� אשר .  ור שכליקיי� טווח רחב של יכולות בקרב אוכלוסיית הלוקי� בפיג          

, יכולי� לנהל חיי� שה� קרובי� לחיי� עצמאיי�) נקודות  100( לה� מנת משכל הקרובה לממוצע 

  .יתקשו לעשות כ� ויזדקקו לרמות תמיכה שונות, ולעומת� אלה שמנת משכל� נמוכה מ� הממוצע

 # קשה ועמוק, ניבינו, קל –קטגוריות של פיגור שכלי  4מבחי� בי� , )AAMR  )1994  # ה

  .המתפלגות על פי הרמות השונות של מנת המשכל

  .תתוארנה בהרחבהשה� ולפיכ	 , עבודה זו תתמקד בשתי הקבוצות הראשונות

   70 – 55מנת משכל :  פיגור שכלי קל �

ביכולת  חשיבה , מוטוריות#הפיגור השכלי הקל מתאפיי� בליקוי קל בשליטה במיומנויות  הפסיכו

בקושי מסוי� לרכוש מיומנויות חברתיות ומיומנויות עבודה  ולהשתלב באופ� וברמה הקונקרטית 

)  Patton et al.,1990(60%שיעור האוכלוסייה הזו מהווה בי� .  Pitetti et al.,1993)(יצרני בחברה 

למרבית הבוגרי� הלוקי� בפיגור .   מכלל אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי) Baroff,1991( 89% #ל

). Zeitlin and Turner,1985(ורק יחידי� מקימי�  משפחה  , לת לנהל חיי� עצמאיי�הקל  יכו

 Patton, 1990(מרבית� מבודדי� וחיי� ברמת חיי� הקרובה לקו העוני , אקונומית# מבחינה סוציו

et al. .(כלל בקהילה , בילדות� 	בני אד� אלה גרי� ע� הוריה� ובבגרות�  עוברי� לגור בדר

). Mittler,1993(זאת  במטרה לגרו� ליתר עצמאות ולאינטגרציה חברתית  , �בחברת בני גיל

( לאוכלוסייה זו נטייה להשמנת יתר בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה  המקבילה , מבחינה גופנית

Fox and Rotatori, 1982; Jackson and Thorbecke, 1982; Burkhart et al., 1985; Kelly et 

al., 1986; Eichstaedt and Lavay, 1992 (.  

 Fox and Rotatori, 1982; Kelly et al., 1986; Simila( הבעיה חמורה במיוחד אצל הבנות

and Niskasen, 1991; Rimmer et al. 1993 .( נושא זה יפורט בהרחבה בפרק העוסק בתפוצה

  .של השמנת יתר אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

בריאות� של  ילדי� בעלי הפיגור קל ירודי� בהשוואה לילדי� רגילי� בני רמת הכושר הגופני  ו

בנושא רמת ). Schurrer et al., 1985; Reid et al., 1985; Eichstaedt et al.; 1991( גיל�  
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יש חילוקי דעות באשר להגדרת הפערי� בי� הלוקי� בפיגור שכלי לבי� , הכושר הגופני

  י� כי רמת הכושר הגופני  של ילדי� הלוקי� בפיגור נמוכה  יש הסבור.  האוכלוסייה הרגילה

  (Fernhall et al., 1987 בהשוואה לאוכלוסיית הילדי� הרגילי� בני גיל� 40% # 20% #ב

Montgomery et al., 1988; Fernhall et al., 1990; Montgomery et al., 1992 . (אחרי�  

  ). Ulrich, 1983(פני מו� גויקובעי� כי  פער זה נאמד בשש שנות א

  55 – 35מנת משכל   :  פיגור שכלי בינוני

  ).  Westerling,1986(הפיגור השכלי הבינוני  מתאפיי� במגבלות התנהגותיות רציניות 

ללמוד מיומנויות מוטוריות , בדר	 כלל, יחידי� הלוקי� בפיגור שכלי ברמה בינונית יכולי�

אוכלוסייה .   עבודההמיומנויות מחברתיות והנויות מיוממ חלק, מיומנויות תקשורת, בסיסיות

 �מכלל אוכלוסיית הלוקי� ) .Patton et al, )1990   32% # לBaroff,1991 ((  7%זאת מהווה בי

הטווח הרחב באומדני� השוני� לשכיחות התופעה  משק� את חילוקי הדעות בהבנת . הפיגור 

עובדי� במפעלי� מוגני� וחיי� ,  על פי רוב, �הבוגרי.  בטווח זה של מנות המשכל" תפקוד"המושג 

א	 , רוב� אינ� מקימי� משפחה) . Baroff,1991( בהוסטלי� או במעונות ממשלתיי� , ע� הוריה� 

 ,Landesman(לחלק גדול מה� קשיי� בדיבור ובתקשורת חברתית .  מסוגלי� לשרת את עצמ�

בעיות השמנה ברמה גבוהה  יותר  ו, מוטוריות#לרבי� הפרעות התנהגותיות ופסיכו).  1984

). DePauw,1984; Reid et al.,1985; Rimmer and Kelly, 1991( בהשוואה לבעלי הפיגור הקל

 ;Fox and Rotatori, 1982( ג� בקבוצה זאת ההשמנה בקרב הבנות נפוצה יותר בהשוואה לבני� 

Kelly et al., 1986 .(י� בקבוצה הלוקה בפיגור לרב, בתחו� היכולת המוטורית והכושר הגופני

). Cratty, 1974; Drew et al., 1990( בינוני קשיי� בקואורדינציה עדינה וסבולת לב ריאה נמוכה 

  . נושא זה יפורט בפרק העוסק בכושר הגופני

 �ברוב� מתאפייני�  בבעיות ו ,)Russel et al., 1985(כשליש מאוכלוסייה זו  לוקי� בתסמונת דאו

ניכרי� אצל� . ורי ובתחו� הבריאותי בהיות� רגישי� למחלות זיהומיותמוט#בתחו� הפסיכו

) החולייה השנייה, החולייה הראשונה והשכב, הרכב(ליקוי� בחוליות העליונות של עמוד השדרה 

יציבת� .  יומי –עובדה היוצרת קושי בתפקוד� היו� , ידיה� קצרות .  וחופשיות יתר במפרקי� 

עובדות אלה .  ולרוב� בעיות רציניות במיקוד הראייה, כפות רגליה� השטוח של מבנההלקויה בשל 

, בכוח מתפר., באות לידי ביטוי בקשיי� בביצוע פעילויות המצריכות  שימוש בכוח סטטי ודינמי 
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נושא זה מפורט  ביתר ). .Kioumourtzoglou et al, 1995(בזריזות ובסבולת לב ריאה , במהירות

  .חיי� הבריאות ובאיכות ב, הגופניהרחבה בפרק העוסק בכושר 

  40 – 25מנת משכל :   פיגור שכלי קשה �

 4%היא מהווה בי� . אוכלוסייה זו מתאפיינת בקשיי� רציניי� ברכישת מיומנויות מוטוריות

)1991 ,Baroff  ( �. מתו	 כלל אוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי) Patton et al., 1990( 8%לבי

ה� מתקשי� להגיע , א	 בדר	 כלל , ולי� לבצע מטלות פשוטותיחידי� ברמת פיגור זאת יכ

אד� בעל פיגור שכלי קשה .  יו� –לעצמאות ולאחריות לצרכי�  האישיי� שלה�  בחיי היו� 

הלוקי� בפיגור שכלי קשה חיי� במעונות , על פי רוב.  זקוק  לפיקוח צמוד במש	 כל חייו

  )..Luckasson et al , 1992( ותוחלת חייה� נמוכה ,  ממשלתיי�

  
  ומטה 25מנת משכל :   פיגור שכלי עמוק �

וביכולת קוגנטיבית , מוטוריות # אוכלוסייה זו מתאפיינת בקשיי� חמורי� בביצוע מיומנויות פסיכו

אד� הלוקה בפיגור .  היא מהווה פחות מאחוז אחד מכלל האוכלוסייה בעלת הפיגור. נמוכה ביותר

פיגור העמוק חיי� במעונות הלוקי� ברוב  .שעות היו�עמוק זקוק לסיעוד צמוד במש	 כל 

  ).Luckasson et al., 1992(ותוחלת חייה� נמוכה , ממשלתיי� 

הפיגור :  "  ה זאתההתייחסות לאוכלוסיית הלוקי� ב פיגור שכלי  במחקר זה הנ ,לסיכו�      

דבר אמיתי המחייב  הפיגור הוא.  השכלי אינו בדיה או סיפור שממציאי� כדי לזכות ביחס מיוחד

;  Ellis, 1990 : 265"  (תשומת לב מיוחדת בגלל ההשפעה השלילית שלו על חייה של אוכלוסייה זו

  ).  188: 1997, רייטר 

  .מערכות תמיכה עבור אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני   2.1.3

� בפיגור שכלי קל התמיכה החברתיות כלפי אנשי� הלוקי בהתייחסות של מערכות          

  :ובינוני  נית� להבחי� בי� שלוש גישות

  הגישה שפעלה לפני עקרו� הנורמליזציה  .1

  הגישה המבוססת על עקרו� הנורמליזציה  .2

  גישת התמיכה לשיפור   איכות החיי� .3

יו�  עבור המפגר בשכלו  –יצירת תנאי� לעיצוב דג� לחיי היו� : "עקרו� הנורמליזציה מוגדר כ	

  ). Nirje, 1969: 181( , "האפשר לנורמות  העיקריות של החברה הקרובי� ככל
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הגישה העכשווית לתמיכה באוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני היא באמצעות , כאמור

  .שיפור איכות החיי� שלה�

הנו מושג המבטא את רמת ההגשמה העצמית ואת שביעות הרצו� של הפרט ממידת " איכות חיי�" 

  הפסיכולוגיי� והחברתיי� , הביולוגיי�, הבסיסיי� בתחומי� הפיזיי� מילוי צרכיו

 )1994  ,Schalock.(  

  :הגישה שפעלה לפני עקרו� הנורמליזציה  .1

אנשי� הלוקי� בפיגור שכלי קל בבתקופה זו קשה להצביע על  מערכת תמיכה מסודרת       

  תייחסות אליה הייתה כאלוהה, חריגה בחברה, על פי רוב, אוכלוסייה זו נחשבה . ובינוני

לפיכ	 היו ה� נטולי זכויות וחובות  .  נחר. לחיי פשע ובערות שדינ�, "משוגעי הכפר"

Sommerville, 1982)   .(ההערכה הגבוהה למצוינות מחד גיסא וההתייחסות  :זאת  ועוד

, הלוקי� בפיגור כאנשי� שאינ� שלמי� של גורמת להצגת�, לאנשי� ע� ליקויי� מאיד	 גיסא

  ). 1997, רייטר( כילדי� מגודלי� שנית� לפגוע בכבוד� או כאנשי� שכבוד� נפגע , כנטולי גיל

שירותי רווחה אלה הלכו . נית� לגלות ניצני� ראשוני� של מדיניות הרווחה   18 #במאה ה

א	 ג� אז ערכ� של ילדי� נמדד על פי תרומת� .  והתפתחו לאחר מלחמת העול� השנייה

נחשבה , א� בכלל, שתרומת� של ילדי� הלוקי� בפיגור שכלי היא מועטהומאחר  ,למדינה

  . ההשקעה בה� כלא כדאית

בי� .  תנופה זו של מדיניות רווחה נבלמה במדינות  הנאורות, 20 #של המאה ה  70 #בשנות ה 

את , הגורמי� לכ	 נוהגי� למנות את מיעוט התוצאות החיוביות של מדיניות שירותי הרווחה 

  את הנטל הכלכלי ואת התהפוכות על רקע פוליטי , עילותה של הביורוקרטיההעדר י

  ). 1994, קנט(

בי� .  המשיכו כוחות שוני� בחברה לפעול למע� המש	 קיומה של מדיניות רווחה, למרות זאת

אנשי המקצוע בתחומי הרווחה השוני� וארגוני� , צרכני השירותי�: הכוחות הללו נכללי�

פעלו כקבלני משנה בתחומי� חברתיי� שוני� והשלימו במידה מסוימת שלא למטרות רווח ש

  אפשר כי).  1997, רייטר;  Salomon and Anhwiwe , 1994( את החסר בשירותי הרווחה 

כוחות אלו היו בי� הגורמי� שסללו את הדר	 להופעתה של הנורמליזציה כעקרו� מנחה 

  .וכשיטת שיקו�
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  : מליזציההגישה המבוססת על עקרו� הנור .2

עקרונות הנורמליזציה היו הכוח המניע של הגישה , 20 # של המאה ה  70 #החל משנות ה         

  מבוגרי� וילדי� כאחד,  האידיאולוגית שהנחתה את השירותי� לאנשי� בעלי ליקויי�

 ) �מערכות התמיכה בתקופה זו היו בשירותי הרווחה שהתמקדו ).  1997, רייטר; 1990, רונ

להג� עליו ולספק , לטפל ולסייע לחלש, בקהילה" נורמליי�" להכי� את המוגבל לחיי�  בצור	 

ושירותי רפואה שהדגישו את הצור	 להקנות , לו את צרכיו הפיזיי�  הקיומיי� בתו	 הקהילה

הנורמליזציה גרמה למפנה חשוב בהתייחסות . לאוכלוסייה זו רמת בריאות  המקובלת בחברה

החלו להיראות סימני�  של חקיקה בכיוו� הכרה גוברת בצורכיה�   .המוסדות לאנשי� אלה

שאת ביטוייו מוצאי� ,הקהילה הבינלאומית  החלה במבצע .  של אנשי� הלוקי� בפיגור שכלי

  : בהצהרות השונות

נשמעה בירושלי� ההצהרה באשר לזכויות הכלליות והמיוחדות של אנשי� ,  1968בשנת  �

  .  זו הוכרה רשמית על ידי הליגה הבינלאומית הצהרה.  הלוקי� בפיגור שכלי

� �נשמעה באומות המאוחדות הצהרה נוספת שבה , 1971בשנת ,  שלוש שני� לאחר מכ

לרבות זכויות לשירותי�  ,הובעה ההכרה בזכויות שוות לאנשי� הלוקי� בפיגור שכלי

ה מפני התעללות לשירותי הגנ,  לניהול דרכי חיי� נורמליי�, לרמת חיי� הגונה, התפתחותיי� 

  …'וכו

באומות המאוחדות יצאו בקריאה לעול� להג� על זכות�  של אנשי� בעלי , 1976בשנת   �

  .ליקויי� פיזיי� ומנטליי�

כאשר התפרסמה אמנת האומות המאוחדות     ,  1989פעילות זו הגיעה לשיא בשנת  �

ויותיה� של אמנה זו מרחיבה את זכ.  לזכויות הילד ועליה חתומות רוב ארצות העול�

לביטחו� ולמעורבות , לכבוד עצמי, האנשי� ע� ליקויי� בכל הקשור לחיי� מלאי�

, לבריאות�, לקבלת שירותי� למע� חינוכ�, לטיפול מיוחד על פי מצב� , חברתית

, רייטר; Mittler , 1993( ניצול פורה של שעות הפנאי ללשיקומ� ולהכנת� לחיי עבודה ו

יש המצביעי� על כ	 כי תוצאות הנורמליזציה , שובי� הללולמרות ההישגי� הח).  1997

מערכות השירותי� לוקות בחסר וסובלות מהעדר ,  בתחו� ההשתלבות החברתית דלות

  רעיו�  העברת אנשי� בעלי ליקויי� לדירות מגורי� בתו	 הקהילה נחל כישלו� . יעילות
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 )1994 , Braddock .(הגורמי� ש, עובדות אלה �סללו את הדר	 לקריאה אפשר שהיו בי

כפילוסופיה המנחה את ההתייחסות ואת השירותי� לבעלי " איכות חיי�"להציב את מושג 

  .ליקויי�

  :  גישת התמיכה לשיפור איכות החיי� .3

ככל האפשר לדרכי תמיכה " נורמליי�"#חל מעבר מ�  הניסיו� להפו	 את בעלי הליקויי� ל, כיו�

שהיא הדרישה , אפיינות בהתחשבות בעמדת הצרכני� המתבססות על עקרונות ההומניז� והמת

נקודת המוצא היא שאד� הנו .  לפתיחות החברה כלפיה� בכל הקשור לשילוב� בכל תחומי החיי�

תחושה של הוזכותו היא להיעזר בגורמי חו. בלי לאבד את , סובייקט הזכאי לחיי� של איכות

יש , ראוי הוא לעמוד במרכז, לפיכ	 .רשלא ניתני� לערעו, הער	 העצמי ושל הכבוד העצמי שלו

יש , א� יוחלט לשלבו במסגרות רגילות.  להאציל עליו סמכויות ולהתאי� את השירותי� לצרכיו

למימוש מטרות .  לעשות זאת מתו	 בחירה ומתו	 היצע  מגוו� רחב של אפשרויות חינוכיות לבחירה

  :)1997( אלו מציעה רייטר 

  ;נוכי ה� את  המטרה וה� את האמצעי של שירותי התמיכהלראות במודל ההומניסטי חי # 

או  על המודל הרפואי /לעיי� מחדש במערכות השירותי� המבוססי� על המודל הסיעודי ו -

  ).מודלי� אלה יתוארו בפרק העוסק באיכות חיי�( ; מדעי ולשאו� לשינוי במערכות אלו

  ;להמיר את המונח שירותי� במונח מער	 תמיכה  #  

, הומניסטי בתבנית היררכית  של תמיכות#הרפואי והחינוכי, לב את המודל הסיעודילש #    

.  וכ� על הזכות להיות שונה, שתתבסס על זכויות היסוד של הפרט לכבוד של שוויו�  ושל חרות

כאשר המטרה של כל  ,המודל מציע דרכי� לגישור בי� שירותי החינו	 המיוחד לבי� השיקו�

  .מימוש איכות חייו של הפרט מערכות השירותי� היא 

ואומנ� במציאות מתחוללי� ניסיונות ראשוני� לשינויי� במערכות של שירותי הרווחה 

החלפת מדיניות ההשמה למדיניות : כגו�, בשירותי הבריאות והפסיכולוגיה, בחינו	, החברתיי�

� בעלי ביטול ההפרדה של בתי הספר של החינו	 המיוחד ושילוב הילדי, של שילוב בקהילה

וכדברי , ותוצאותיו עדיי� אינ� ברורות, התהלי	 נמצא בתחילתו.  הליקויי� בבתי ספר רגילי�

נראה כי למרות ההשפעה החיובית של ההשקפה ההומניסטית על " ): 133:  1997, רייטר( רייטר 

  "  .עדיי� ארוכה הדר	 לאידיאל של חברה המושתתת על עקרונות ההומניז�, המער	 החברתי
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  גישות פילוסופיות וחינוכיות –ופיגור שכלי " איכות חיי�"מושג  ה .2.2

דרכי עבודה על פי עקרו� הנורמליזציה לשיטות חינו' על מהמעבר משיטות עבודה ו.  2.2.1

  פי איכות חיי�

התחוללו תמורות ביסודות הפילוסופיי� שעליה� , 20 #במאה ה 70 #החל מסו� שנות ה            

עקרו� הנורמליזציה היה לכוח המניע של הגישה האידיאולוגית . יוחדמושתת החינו	  המ

קרו� יעל פי ע). 1990, רונ�( מבוגרי� וילדי� כאחד   ,שהנחתה את השירותי� לאנשי� ע� לקויי�

חובה לתת לבעלי ליקויי� שירותי� שיאפשרו לה� לחיות חיי� נורמליי�  במידת האפשר ,  זה

לש� כ	 היה צור	 ליצור תנאי� שבה� יכולי� אנשי� . אות�בקהילה ובסביבה שאינה מגבילה 

ג� שהוא קרוב ככל האפשר לנורמות המקובלות  ד  פייו� על # הסובלי� מליקויי� לחיות חיי יו�

המטרה של עקרו� הנורמליזציה היא להעניק לאנשי� אלה עצמאות ). Nirje, 1969:  181(בחברה 

מימוש . לתרבותה ולטכנולוגיה המצויה בה, ברהתפקודית ותנאי� להסתגלות לנורמות של הח

סיפוק ויחסי� בי� אישיי� נתפסי�  כתוצר לוואי של כל האמור לעיל ולא כמטרה בפני , עצמי

  ).  1997רייטר ; Gunzburg and Gunzburg , 1992( עצמה  

שהתמקדו בבריאותו של החולה בעל הליקויי� , לצד שירותי הרווחה פעלו שירותי הרפואה 

החלטות הרופא המתבססות על ידע .  אשר המטרה הייתה להקנות לו מצב בריאות נורמליכ

ובעל הליקויי� ובני משפחתו נדרשו לתת בו  ,מתחו� הרפואה והמדע ה� בלתי ניתנות לערעור

  �נורמות אלו נקבעות על סמ	 .  הנורמליזציה מתפרשת כהתאמה לנורמות סטטיסטיות.  אמו

הפרט נתפס .  בריאות הנפש וההתאמה החברתית, מי� של בריאות הגו�ממצאי� עובדתיי� בתחו

�יעדי הטיפול והחינו	 התמקדו בריפוי הליקויי� הגלויי� .  כאובייקט הנתו� לטיפולו של המקצוע

 �  ). 1997, רייטר( והתכנית יועדה להשיב את המטופל לתפקוד תקי

הרות בי� לאומיות בדבר זכות� של גישה זו תרמה תרומה חשובה לחקיקת חוקי� אזרחיי� ולהצ

  90 #יש חוקרי� הסבורי�  כי שנות ה, למרות זאת". להיות כמו כול� " אנשי� בעלי ליקויי� 

בתביעה לנורמליזציה , מתאפיינות בשינוי התפיסה שהתמקדה בהוצאה ממוסדות 20 # במאה ה

של אוכלוסיית לתפיסה המעמידה במרכז את השיפור באיכות החיי� , ובהסתגלות לקהילה 

שינוי זה ).  .Hugues et al. ;1992 ,Brown et al  , 1995;  1988, שאלוק( הלוקי� בפיגור שכלי 

  נתפס  אצל מספר חוקרי� כרפורמה חשובה ביותר בפילוסופיה של החינו	 המיוחד בימינו 

 )1995 ,Hugues et al.  (שירותי התמי 	כה וכבסיס לתשתית האידיאולוגית החדשה של מער  

)  Brown, 1988; Brown et al., 1992; Schalock, 1994 ;1997, רייטר .(  
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בעוד .  נראה כי התשובה מצויה בהבדלי הדגשי� שיש בטיפול השיקומי? מה גר� לשינוי זה 

המבוססת על עקרו� הנורמליזציה מתאפיינת בעיקר במת� שירותי� " הגישה המסורתית"

הישגי� המאפשרי� לפרט להסתגל לנורמה החברתית  ובהקניית מיומנויות שמטרת� להשיג

מעביר את משקל  הכובד " איכות החיי�" הרי שהשיקו� המבוסס על הטיפוח של , המקובלת

.    אל התמקדות באישיותו הייחודית  של הפרט, נורמטיבי –מהתאמת היחיד לכלל התרבותי 

נורמליזציה בתחו� האינטגרציה  על כ	 כי  תוצאות ה, בי� היתר, חוקרי� מצביעי�, בנוס� לכ	

  הלוקי� בפיגור שכלי ממשיכי� להיות בודדי� בחברה .  בדר	 כלל דלותהחברתית 

 )Houcarde, 1985; Emerson, 1985; Schalock and Lilley, 1986 ;למשל)  1997, רייטר 	כ ,

   :כמו הטענה הזאת ,טענות שמעונהתנהלו בישראל  מאבקי� משפטיי� שבה�  1994בשנת 

בשבט ' עיתו� ידיעות אחרונות ז"  ( את הלוקי� בפיגור יש לשכ� באזור התעשייה ולא בבית שלנו" 

  ).ד "תשנ

 חוסר היעילות של מערכת השירותי� שפעלה על פי המודל הסיעוד והמודל הרפואי,  זאת ועוד

צרה  המערכת י, במקו� לטפח יותר עצמאות ויותר בריאות. בהשגת המטרות, על פי רוב ,פגעה

ותלות זו  הובילה לעיתי� לייאוש  ,במקרי� רבי� תלות יתר במערכות המעניקות את  השירותי�

מובאות להל� מספר שאלות נוקבות , להשלמת התמונה).  1997,רייטר ( אצל מקבלי השירותי� 

באשר להעדר ההיגיו� ואפילו ההגינות שבשיטת השיקו� בדר	 , Cleland,1978) ( שהציג קלילנד 

רמליזציה שהתבססה על קביעת נורמה חברתית שלא תמיד  השכילה לתת מענה למצבי� הנו

  :ייחודיי�

, ומהי הנורמה בחברה הבנויה מקבוצות אתניות שונות, "נורמלי"רוש של המושג ימה הפ .1

  ?מדתות שונות ומגזעי� שוני� 

, לוגיגיל� הכרונו, מה קובע זאת? מהו נורמלי כאשר מדברי� על לוקי� בפיגור שכלי  .2

  ? המנטלי או התפקודי 

  ?הא� אי� אנו מקפחי� את זכויותיה� , בבואנו לנרמל את הלוקי� בפיגור .3

  ?הא�  לא יהיה הוג� יותר שנרמול כזה יחול ג� על אוכלוסיית הגאוני� בחברתנו  .4

  ?הא� לא ראוי לשאול  את דעת� של הלוקי� בפיגור בעניי�  זה  .5

  :מה שנסקר עד כא� מלמד 

הנורמליזציה בקרב אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי הייתה כרוכה  הפעלת עקרו�  .א

  .נחלה כישלו� , באכזבה ולמעשה
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בשל האכזבה ובשל הכישלו� היה צרי	 לנקוט דר	 חלופית שתאפשר חיי�   .ב

נורמליי� ואיכותיי� בלי לפגוע בזכות� הבסיסית של בני אד� אלה 

)Schalock,1994;;1992,  

 Brown et al. ;1997, רייטר.(  

  על מערכת החינו' ועל השיקו�" איכות חיי�"השלכות של  המושג ה.   2.2.2

הראשוני� שניסו להגדיר את הנושא . ההתעניינות של בני האד� באיכות חייה� אינה חדשה           

 ובאמצעות', בריאות וכו, הכנסה, מגורי�: כגו�, באמצעות פירוט המרכיבי� של איכות החיי�

  דרכו גלברייט    וממשי	) * Thorndike, 1939(היו טורנדייק  באינדקס ריכוז�

 Galbraith, 1964) .* (  

לקתה בחוסר אמות מידה  ,'הכנסה וכו, עבודת�  שהתמקדה במרכיבי איכות חיי� כמגורי� 

שיענה על דרישות "  איכות חיי�"# הצור	 בבניית דג� , למרות קשיי� אלה.  ברורות  להערכה

  :נית� להזכיר בי� הגורמי� שדחפו לכ	. דה קיימתהפ	 לעוב,  החברה

  ;)*Baker and Intagliata , 1982( את  הופעתה המחודשת של הגישה ההוליסטית . א

  ;)* Edgerton , 1975( את  ההשפעה של הסביבה החברתית על אורח החיי� של היחיד . ב

� המשתנה באופ� את התעניינות  בשאלה כיצד בני האד� מוצאי� סיפוק ואושר בעול. ג

  תדיר 

   )1982  Baker and Intagliata ;1979 ,Goodhart Zautra and *(;  

  : חוקרי� מתחו� החברה והכלכלה מצביעי� על שלוש גישות להערכת איכות החיי�

  ' שעות פנאי וכו, חינו	, רווחה, כמו בריאות, גישה המבוססת על מדדי� .1

      )1976 , Andrews and Withey* (;  

  כיצד אנשי� מעריכי�:  ישה המבוססת על מדדי� פסיכולוגיי� המתמקדי� בשאלהג .2

ג�  צורכי ההסתגלות  א�, פרתגישה זו גורסת כי איכות חייו של אד� משת?   " איכות חיי�" 

 McKennel and Andrews, 1983; Zautra and( וג� הצור	  במיומנויות באי� על סיפוק� 

Goodhart, 1979  (*;  

  מבוססת על מדדי� של מדיניות חברתית המתמקדי�  ברמת ההתאמה בי� היחיד לבי� גישה ה .3

  

  )1988(האינפורמציה לקוחה ממאמרו של שאלוק * 
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  כי קיימת פעילות גומלי� בי� אפיוני� של קבוצה אנושית ,ביסודה של גישה זו  ההנחה. סביבתו

י� היא תוצאה של אי ההתאמה בי� וכי  הרמה של איכות חי, לבי� המשאבי� והלחצי� של הסביבה

כאשר , במילי� אחרות).  Landesman;1986 ;1983 ,Murell and Norris(שני הגורמי� האלה 

כאשר רמת .  אז רמת איכות חייו של האד� תהיה גבוהה, רמת המשאבי� גבוהה מרמת הלחצי�

צורת משוואה ב.  אז רמת איכות חייו של האד� תהיה נמוכה, הלחצי� גבוהה מרמת המשאבי�

  :נית� לסכ� כ	

  ). 92: ש�( א    ) לחצי�   $משאבי�  =  ( א ) איכות חיי�(                               

  )יחיד(אד� = א

העיקרו� שעליו ". איכות חיי�"חשיבותה של גישה זו היא בכ	 שהיא קובעת קריטריוני� למושג 

" איכות חיי�"המושג . סייה ובי� סביבתהמבוססי� הקריטריוני� האלה הוא ההתאמה בי� האוכלו

מוסי� על עקרו�  הנורמליזציה את זכותו של הפרט להיות  שונה ולנצל את חייו בסגנו� אישי לפי  

  .צרכיו המיוחדי�

כאל התוצאה של מידת " איכות חיי�"סבורה כי יש להתייחס  אל המושג , )1997( רייטר   

לבי� , שאיפותיו וחלומותיו, כישוריו, תחומי העניי� שלו ,נטיותיו,ההתאמה בי� צרכיו  של היחיד 

פילוסופיית החיי� : ההתאמה הזאת נוצרת בתיוו	 המשתני� האלה. סביבתו החברתית והחומרית

כיצד , משמעות החיי�:  כגו�, התפיסה האישית שלו  וערכיו בנוגע לנושאי�, הבסיסית של היחיד

�  .לבי� האזרח ובי� הממשלה, היחיד לבי� החברה פועל העול� ותפיסותיו באשר ליחסי� שבי

סבור כי איכות חיי� הוא מושג המשק� את שאיפות היחיד לתנאי  , Schalock,1994) ( שאלוק 

  .  חיי� מסוימי� ביחס לביתו ולקהילה וביחס לעבודה ולבריאות

בי� משתני�  מצביע על אינטראקציה, כפי שהוא מוצג כא� ,"איכות חיי�"לימוד מעמיק של המושג 

נתפס באורח שונה אצל אנשי� " איכות חיי�", לפיכ	.  אובייקטיביי�  וסובייקטיביי� רבי�

, אפשר כי יהיו הרסניי� לאד� אחר ,מער	 של  תנאי� סביבתיי� המתאימי� לאד� מסוי�.  שוני�

  �  . 2באיור   (Brown ,1997)כפי שמציג בראו
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  .Brown (1997)ל פי מודל איכות חיי� ע:        2איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                     

  

        

   

  

  

  

  

  

  

  

והמשתמע ממנו עלול לגרו� " איכות חיי� " ריבוי הגישות והתפיסות בניתוח המושג , בר� 

יחסות רק להיבטי� התי:  והיא,  לטעות זהה  שנעשתה בניתוח וביישו� עקרו� הנורמליזציה

דהיינו זיהוי המושג ע� רמת חיי� חומרית או ע� מידת , החיצוניי� המגולמי�  במושג

או מת� זכויות אזרחיות בלבד לפרטיות , ההתאמה בי� היחיד ורצונותיו ובי� נתוני� סביבתיי�

  שכ� ,א	 לא מספיקי� לאיכות חיי�, אלה הכרחיי� וא� בסיסיי� , אמנ�.  ולחופש בחירה

רק אוטונומיה המבוססת על מערכת ערכי� מופנמי� תקנה לאד� את החופש האישי והפנימי "

אותו גור� המשמש כשופט , יבהבהמתוו	 בי� היחיד והס.  שהוא תנאי הכרחי לאיכות חיי�,

פנימי ומערי	 אישי של מידת ההתאמה בי� האד� וצרכיו לבי� סביבתו הוא  מערכת הערכי� 

  ).       3: 1992, רייטר" ( משמעות לחוויות חייו אותה מערכת המקנה, שלו

–סביבה  מצבי חיי�   
 הפרט

  י גופנימצב פיז

 תזונה
 בריאות

 כושר גופני
 ניידות
� ביטחו

 

  מצב כלכלי
  

  רכוש
  הכנסה

  ביטחו� כלכלי
  ניידות/ רכב

  מגורי�

 $מצב חברתי
  אישי

  
  חברתימעמד 
יחסי� 
  שיי�בינאי

  משפחה
  קרובי�
  חברי�

מעורבות 
  קהילתית 

  מצב נפשי

 
 שמחה

� שביעות רצו
 הערכה עצמית
 בריאות נפשית

 מיניות
 הגשמה אישית

  יצרנות
  
  

התפתחות 
  אישית
יכולת 

  ביצועית
  עצמאות
  תחביבי�
בחירה 
  ושליטה
עבודה 
  יצרנית

מצב 
  אזרחי

  
  פרטיות
הגנה 

  משפטית
יכולת 
  הצבעה
מעמד 
  אזרחי

  
  
  

  ערכי� אישיי�

  איכות חיי�



- 29 - 

 

והשוואת� ע� הגישות הרווחות בשירותי הרווחה  " איכות חיי�"ניתוח מרכיביו של המושג 

מצביע על הבדלי� מהותיי� , הסיעודיי� והרפואיי� המושתתי� על עקרו� הנורמליזציה

. ישה ההומניסטית בחינו	עולה בקנה אחד ע� הג" איכות חיי�"המושג .  בתפיסה ובגישה

  : הערכי� שעליה� מושתתת הגישה ההומניסטית המתייחסת לבעלי ליקויי�  ה� אלה

האד� הלוקה בפיגור הנו סובייקט בעל אישיות ייחודית שזכותו לכבוד נובעת מעצ�   .א

שכ� ג� אד� בעל ליקויי� הוא בעל אישיות שלמה וחיי איכות ה� ,  היותו אד�

  זכותו  הבסיסית

  ) . 1997, רייטר;  1992, רייטר ועוזגד(              

משמעותו להיעזר בלי לאבד , סגנו� חיי� המבוסס על כבוד הדדי בתחו� השירות   .ב

  .את תחושת הער	 העצמי ואת תחושת הכבוד העצמי

  .זכותו של האד� הוא מימוש עצמי על פי  הערכי� שהוא הציב לעצמו  .ג

  .ולשליטה עצמיתלהכוונה עצמית , לפרט פוטנציאל לחשיבה  .ד

  .לכל אד� הזכות  להיות שונה   .ה

  .לכל אד� אחריות כלפי הזולת ויכולת לעזור ולתרו� לאחרי�  .ו

  ..פרט להיות צרכ� של תרבות זכותו של כל  .ז

הליקויי� ויש להעמיד� במרכז בתחו�  בעלתיש להאציל סמכויות לאוכלוסייה   .ח

 .לשירותי� לפיכ	 צרי	 להתאי� את השירותי� לאד� ולא את האד�. השירות

שילובו של האד� בחברה צרי	 להיות מתו	 בחירה ולפיכ	 יש להימנע מכל סוג של   .ט

 .כפייה

המדינה היא שצריכה להעניק תמיכה כדי  לאפשר חיי� של איכות המבוססי� על   .י

 .בחירה ועל ביטוי עצמי

יש לאפשר בגיל הצעיר מעורבות משמעותית של התלמידי� ושל הוריה� בקבלת   .יא

ויש לזמ� מגוו� רחב יותר של אפשרויות  חינוכיות , געות לילדי�ההחלטות הנו

 .ומסגרות לימודי� של בחירה

ת החינו	 והשיקו� מהתמקדות כמעט בלעדית ויש לשנות את הדגשי� במערכ  .יב

דבר . לפיתוח מערכת פנימית של  ערכי� שתנחה את הבחירה, במיומנויות ובביצוע�

מודעות לרצונות , חומי עניי� אישיי�פיתוח ת, זה מחייב מודעות עצמית ברורה

 .ולשאיפות והבנת המגבלות הנובעות מהמציאות
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ושהיחיד יכול לפתח את הפוטנציאל , מצוי� קיו� שיש בו משמעות" איכות חיי�"במושג , לסיכו�

�כדי לממש זאת יש לדאוג .  האישי הייחודי שלו ולהביאו לידי מימוש כאשר הוא נדרש לעשות כ

מסגרות , בריאות וחינו	, תאי� לצרכיו ותספק לו מגוו� של שירותי רווחהלכ	 שהסביבה ת

איכות ההתאמה בי� היחיד לבי� תנאי . וחופש לבחור בי� האפשרויות השונות, חברתיות ותעסוקה

ועל , על פי תחומי העניי� שלו, על פי מטרותיו, החיי� נשפטת על ידי הפרט על פי ערכיו הבסיסיי�

ואז תושג המטרה להקנות את אותה מערכת ערכי� שתהווה ", )1997, רייטר(תיו נטיותיו ושאיפו פי

, זאת).  "3:  1992,רייטר" ( את הנווט ואת השופט הפנימי שילווה את החני	 ג� שלא נהיה לצדו

  ).Sylvester ,  1989:  11" ( כדי שיחיה את חייו היטב ככל האפשר

של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  להשגת  הפוטנציאל האישי והייחודי של דרכי  הפיתוח

כניות ואגב התייחסות לבעיה של התאמת ת, איכות חיי� באמצעות העיסוק בפעילות גופנית

  .  הנ� במרכזה של הסקירה בהמש	, יה�התערבות ליכולת� של צעירי� אלה ולמטרות
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  .התגבשות הספקטרו� של סגנונות ההוראה בחינו' הגופני .2.3

  

בספר . כיי�"סגנונות ההוראה  כחלק ייחודי של התנהגות האד�  מופיעי� כבר במקורות התנ       

  :  נו� הציוויסג,  מחד גיסא.  משלי מוזכרי� שני סגנונות הוראה שוני�

, חנו	 לנער על פי דרכו:"  ומאיד	 גיסא)  7', משלי ה"  ( ועתה בני� שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי" 

  ).6', כב, משלי" ( ג� כי יזקי� לא יסור ממנה

הסגנו� המושתת על דיאלוג בי� המורה :  היווני� הקדמוני� הבחינו א� ה� בי� שני סגנונות שוני�

ולעומתו הסגנו� המטפח , העברת ידע מהמורה ללומד במטרה להופכו למשכילשתכליתו  , לתלמידו

  ). 1997, רייטר( מעורבות אישית של הלומד בתהלי	 הלמידה במטרה להגיע אל האמת 

אפשר כי אמירות  אלה המשקפות מצב של חיפוש אחר שיטת הוראה מקובלת ומגובשת היו 

). Birkin,1971; Mosston, 1972(בנושא  בי� הגורמי� להופעת� של מספר עבודות חלוציות

  ,Mosston(בעבודות אלו לא היה די כדי להשיג מסגרת תיאורטית מגובשת ומקובלת, בר�

1972, Beckett,1990) .(1972;1990 (Mosston   , 	סגנונות הוראה בחינו  �פיתח וגיבש מגוו

� בחינו	 הגופני שהיה בו כדי להציע למורי� ולמאמני� העוסקי, )הספקטרו�(הגופני 

וכלי מהימ� לקבלת , פדגוגית/ ובספורט מודל ברור ושיטתי לבחינת תפיסת� החינוכית

  ).1995, אלדר ואחרי� ( החלטות הקשורות לתכנו� ההוראה וליישומה 

  

   Mosstonספקטרו� סגנונות ההוראה בחינו' הגופני על פי  .2.3.1

 )Spectrum of  Teaching Style . (  

 (Mosston,1972;1990)ות ההוראה בחינו	 הגופני על פי מוסטו� הספקטרו� של סגנונ

תיאורטיי� , מתייחס למגוו� רחב של היבטי� פילוסופיי�, שמחקר זה מתבסס עליו,

) Style(המונח סגנו� , בספרות הפדגוגית.  ויישומיי� הקשורי� לדרכי ההוראה בחינו	 הגופני

נראה . לבבי וח�, סמכותי או תומ	, וקשהמשמש בעיקר לתיאור אקלי� כיתתי שיכול להיות נ

 �בעיקר למבנה  (Mosston,1972;1990)כי המונח סגנונות מתייחס בעבודתו של מוסטו

שכ� מתוארי� בה� ה� מאפייני� מיוחדי� של תהלי	 ,) Teaching Format( ההוראה 

, ותכללי יישו� לפיתוח תהלי	 ההוראה וקשיי� אפשריי� הקשורי� בבריא, למידה/ההוראה

וה� אפיו� התפקידי� , למידה/העשויי� להתעורר במהל	 ההוראה, בחברה ובקוגנציה, ברגש
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ראה (מקבלי ההחלטות משתני�  ברצ� הספקטרו� .  של המורה ושל התלמיד בתהלי	 זה

ובהדרגה האחריות  , המורה שולט  במתרחש בכל אחד משלבי ההוראה,בסגנו� הציווי ). 3איור

ד שבסגנו� הלמידה העצמית התלמיד הוא היוז� את אפיזודת הלמידה ע, עוברת לידי התלמיד

לכל סגנו� מבנה מיוחד ומוגדרי� בו כללי� .  מבצעה ומערי	 אותה, מארג� אותה, שלו

כללי� אלה  מתייחסי�  לקבלת ההחלטות הנעשות על ידי .  המתייחסי� למורה ולתלמיד

תושג , ות אלה הגיוניות ובנות ביצועכאשר החלט.  המורה ועל ידי התלמיד בתהלי	 הלמידה

  . מטרת השיעור ואפיזודת הלמידה תושל�

השיקולי� מתייחסי� .  הבחירה של  סגנונות ההוראה אינה קשורה להתפתחותו של התלמיד בלבד

אי� , לפיכ	.  לתכנית הנלמדת בו  ולהעדפות המורה, למיקומו, ג� להקשר שבו מתרחש השיעור

שבקיאות ,  יוצא מכ	). 1995, אלדר ואחרי� ( תאי� או בלתי מתאי� אלא מ, סגנו� טוב או רע

  .המורי� במגוו� הסגנונות על מאפייניה� השוני� נחוצה  כדי לאפשר שימוש יעיל בספקטרו�

  הרציונל  שבספקטרו� סגנונות ההוראה.  2.3.1.1           

א חלק ייחודי של למידה הו #שעל פיה תהלי	 ההוראה , הספקטרו�  מושתת על תיאוריה

הצביע על ארבעה היבטי� שוני� המסבירי� את  (Mosston, 1992) מוסטו�. התנהגות האד�

  :הצור	 בפיתוח הספקטרו� וביישומו

המתאימה לאמונותיה� , מורי� נוטי� לפתח דר	 הוראה ייחודית :ההיבט האישי .1

�� לספק ביטחו� ההיצמדות לסגנו� אישי עשויה אומנ.  ולכישוריה� והעומדת במבח� הזמ

אול� היא עלולה ג� להגביל את יכולת� של המורי� ואת תרומת� האפשרית , במהל	 העבודה

מה נית� לעשות מעבר לסגנו� : שאלת המפתח לכל מורה ומורה היא זאת, לפיכ	.  לתלמידי�

  ?ההוראה האישי שלי  כדי לקד� את תלמידיי 

, שבה� מגוו� תרבויות, הטרוגניות נהוג ללמד בכיתות  :השונות באוכלוסיית התלמידי� .2

הכיתה , בית הספר, מערכת החינו	, למעשה. ולפיכ	 ג� מגוו� צרכי� לתלמידי� השוני�

מה :  שאלת המפתח כא� היא זאת.  וקבוצות הלימוד מהווי� ראי של חברה מגוונת ומשתנה

כ� מאפשר הא� סגנו� ההוראה של המורה א? נית� לעשות כדי להגיע לכל אחד מ� התלמידי� 

או הא� תלמידי� שוני�  זקוקי� לסגנו� הוראה , למידה יעילה וצמיחה לכל אחד מתלמידיו

  ? שונה כדי להשיג למידה אופטימלית 

הכוללי� קשת , מקצוע החינו	 הגופני מאופיי� במגוו� עשיר של יעדי�  :מגוו� יעדי ההוראה .3

ליצירתיות , ולחזרה על הדגמה היעדי� קשורי� ליכולת ביצוע.   רחבה של ידע ומיומנויות

לאסטרטגיה של , להבנת המושגי� הקשורי� בה, לאסתטיקה של התנועה, ולפתרו� בעיות
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שאלת המפתח של היבט זה היא כיצד נית� לעצב את סגנו� .  לשיתו� פעולה ועוד, משחק

  ?ההוראה כדי לענות על מגוו� היעדי� הרב הכלול בהוראת החינו	 הגופני והספורט 

הספקטרו� של סגנונות ההוראה מייצג מגוו� דרכי�   :' במסגרת הוראה אינטגרטיביתהצור .4

שילוב סגנונות שוני� מתחייב מכורח מגוו� . לשחזור ידע קיי� וכ� לגילוי וליצירת ידע חדש

מרב גוניותו של החומר הנלמד ומ� , מ� השונות הקיימת בי� הלומדי�, היעדי� שיש בהוראה

הספקטרו� מאפשר למורה להתאי� מגוו� של סגנונות לאילוצי� . רי�השונות שבאישיות המו

  .ובכ	 הוא מספק מסגרת אינטגרטיבית למעשה ההוראה, השוני�

  עקרונות מרכזיי� של הספקטרו�. 2.3.1.2

  :  בספקטרו� של סגנונות ההוראה מוצגת תפיסה המבוססת על שישה עקרונות

שהתנהגות הוראה , בע מ� ההנחה הראשוניתהמבנה הכולל של הספקטרו� נו:  הנחת היסוד  .1

  . כל פעולת  הוראה מכוונת היא תוצר של החלטות מוקדמות.  היא שרשרת של קבלת החלטות

שיש לקבל בכל , הגיוניות של החלטות מקטגוריותהמבנה מורכב :  המבנה של סגנו� ההוראה .2

וחד המתווה את לכל סגנו� הוראה בספקטרו� יש מבנה מי. למידה –אפיזודה של הוראה 

 2ראה טבלה ( את התלמיד ואת המטרות שיש להשיג , העקרונות המייחדי� את המורה

בכל #"  מי מבצע את ההחלטות: "נית� להבדיל בי� סגנונות ההוראה על ידי הקביעה).  בהמש	

  :ואלה ה� השלבי� בתהלי	. למידה#השלבי� שבתהלי	 ההוראה

.  למידה –לפני התרחשות ההוראה , כלומר  # )  Impact -Pre(לפני אפיזודת ההוראה   .א

  .הכוונה היא  להיבטי� הקשורי� בתכנו� ובארגו� מוקד� של ההוראה

  .למידה –החלטות המבוצעות במהל	 ההוראה  –) Impact(אפיזודת ההוראה     .ב

  .החלטות קשורות להערכה של אפיזודת ההוראה –) Impact -Post(לאחר אפיזודת ההוראה   .ג

ה� המורה וה� התלמיד יכולי� לקבל החלטות בכל אחת מ� השלבי�  :  מקבלי ההחלטות .3

, למשל( כאשר רוב ההחלטות או כול� נמצאות באחריותו של מקבל החלטות מסוי� .  במבנה

היא ) בדוגמה הזאת , התלמיד(ואחריות האחר  ,  נית� לומר שאחריותו היא מרבית, ) המורה

  . מזערית

, סגנו� הציווי, בסגנו� הראשו�. סגנונות הוראה בסיסיי�בספקטרו� אחד עשר : הספקטרו� .4

. ידי ביצוע מדויק של החלטות המורה#והתלמיד מגיב על, המורה מבצע את כל ההחלטות

כאשר פני	 מול הסולמות וידי	 אוחזות בסול� בשלב    , עמוד בשתי רגליי� צמודות: לדוגמה

בכל ! בגובה השלב הראשו� של הסול�  נתר בשתי רגליי� צמודות, בהישמע מחיאת כ�!  # 12ה 
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החלטות ייחודיות מועברות מ� , סגנו� התרגול, בסגנו� השני ! נתר, פע� שתשמע מחיאת כפיי�

הלומדי� מקבלי� עשר דקות לעבודה  עצמית בתרגיל : לדוגמה, המורה אל התלמיד

עברות באופ� בי�  כל שני סגנונות עוקבי� מו.  המורה נע ביניה� ונות� משוב.  בהתעמלות

מבנה הירארכי זה של הספקטרו� מאפשר .  שיטתי  החלטות נוספות מ� המורה אל התלמיד

  .הצבת מטרות  לתלמיד באופ� המתפתח בשיטתיות

בספקטרו� שתי קבוצות עיקריות של סגנונות המייצגות שתי יכולות אנושיות : האשכולות .5

לכל בני האד� ניתנה היכולת .  דעיצירת ידע ומ� הצד  האחר שחזור י, מצד אחד: בסיסיות

�אשכול .  לתרגל מיומנויות ולהתחקות אחר הבלתי נודע, לשחזר מודלי�, ליצור מחדש ידע נתו

מייצג אפשרויות הוראה ) ' ה # 'א( הסגנונות המהווה את המחצית הראשונה של הספקטרו� 

ות של יצירת  ידע חדש מייצג אפשרוי) א "י –' ו(,  אשכול הסגנונות שני. של שחזור ידע קיי�

מוצגות , באיור זה).  3ראה איור   ( עבור המורה  ולעיתי�  עבור החברה כולה  , עבור הלומד

  .אפיזודות ההוראה ותהלי	 קבלת ההחלטות המתאי� לכל סגנו� הוראה
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   ספקטרו� סגנונות  ההוראה:        3איור  

  

  הספקטרו� של סגנונות הוראה

  

  הספקטרו�                                    המבנה                                 קבלת החלטות   

                             

                    

  ציווי  . מקסימו�        מינימו�                                  א          

  תרגול                                           לפני. ב                                                                                  

  הדדי. שחזור ידע                  ג                                               

  בדיקה עצמית. ד                                                                                   

  כילול. התלמיד                                      ה                                

                                                                   

  במהל'  גילוי מונחה                                . ו                                                                                  

  גילוי ממוקד                      . המורה                      יצירת ידע                  ז              

  נטיביתחשיבה אלטר. ח                                                                                  

  מסתעפת                                                                                      

  עיצוב תכנית אישית. ט                                                                                  

  אחרי   יזמה אישית                            . י              מינימו�      מקסימו�                                 

  למידה עצמית. א. י                                                                                    

  

  

)Mosston and Ashworth, 1990 (
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כל סגנו� התפתחותו  הספקטרו� מספק מסגרת להבנת התרומה של:  התוצאה ההתפתחותית.  6

  . הגופניי� והמוסריי�, החברתיי�, הריגושיי�, של הלומד בתחומי� הקוגנטיביי�

  : מבנה של סגנו� ההוראהה  2.3.1.3

המבנה של כל סגנו� הוראה בנוי  מסדרה ארוכה של החלטות של  המורה או של  התלמיד  בכל 

  :אחד מאפיזודות ההוראה  בסגנו� מסוי�

בתכנו�  השיעור  לפני אפיזודת ההוראה יש לתת : ני אפיזודת ההוראהתכנו� השיעור לפ .1

  . 1השאלות המובאות בטבלה   16 #את הדעת ל

  תכנו� השיעור לפני אפיזודת ההוראה: 1טבלה 

  

  ביצוע  תכנו�

  ?  מהי התכלית של אפיזודת ההוראה. 1

  

ההחלטות נעשות בנוגע ליעדי� הספציפיי� של 

ובעות את ההישגי� שאליה� החלטות אלה ק.  האפיזודה

מה :   שאלת המפתח היא זאת .  שואפי� להגיע בשיעור

יהיה התלמיד מסוגל לבצע בסיומה של אפיזודת 

  ?  ההוראה

הוא יכול לבחור באופ� , כאשר המורה בקי בספקטרו�  ?מהו סגנו� הוראהה המתאי� ליעדי ההוראה . 2

 שקול את סגנו� ההוראה שבאמצעותו נית� להשיג את

  .יעדי ההוראה

איתור הסגנו� המתאי� ביותר לכל לומד  או לקבוצת   ?מהו סגנו� ההוראה המאפיי� את הלומד . 3

לומדי� יאפשר התאמה מרבית של סגנו� ההוראה כדי 

להשיג תוצאות יעילות ומידת הנעה רבה בלמידה פרטנית 

  . ובקבוצות למידה

לקבוצות ? כיתההא� לכל ה? למי מכוונת ההוראה  ?את מי ללמד . 4

  ? או לתלמיד יחיד? למספר קבוצות, תלמידי�

  : החלטה זו קשורה לארבעה שיקולי�  ?מה� נושאי הלימוד. 5

מהו ההיגיו� בבחירת ?  מדוע נבחר נושא לימוד זה. א

מה� ? מטלות הלמידה הייחודיות לנושא הלימוד

הסיכויי� שמטלות ההוראה יכולי� לשרת את היעד 

  ?הלימוד

הקשור , המדידה#ו המרכיב הכמותי וברמה: כמות  .ב

  ?במטלת הלמידה

באיזו רמת דיוק נית� לבצע את המטלה : איכות,   .ג
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  ?ובאיזו רמת ביצוע

כיצד ישפיע ניתוח המטלה הנלמדת על דר	 : הוראה   .ד

  ?ועל רצ� הלמידה) בשלבי�, בשלמות(הצגתה 

  ? מה� אזורי הפעילות שבה� יתנסו התלמידי�   ? היכ� ללמד. 6

זמ� התחלה של כל : החלטה זו כרוכה בשיקולי�  של זמ�  ? מתי ללמד. 7

מש	 הזמ� לכל , )איטי –מהיר (קצב המטלה , מטלה

  .הפוגה בי� המטלות וסיו� השיעור, מטלה

  ? מהי עמדת המורה והתלמידי� במהל	 השיעור  :עמדה. 8

  ?כיצד יהיו המורה והתלמידי� לבושי� ומצוידי�   :הופעה. 9

  ?כיצד יועבר מידע בי� המשתתפי� השוני� בשיעור   :ורת תקש. 10

מי עונה עליה� ? כיצד מוצגות שאלות במהל	 השיעור  :טיפול בשאלות . 11

  ?ובאיזו צורה 

כיצד נית� להבטיח ניהול יעיל של השיעור בכל הקשור   : סידורי� ארגוניי� . 12

  …'  לצמצו� זמ� ניהול  וכו, למעברי�, לציוד

שלפיה� נית� להערי	 את איכות , מה� המדדי� השוני�  : מדדי�. 13

  ?ההוראה והלמידה 

  ?מהי האווירה הרצויה במהל	 השיעור   :אקלי� הכיתה . 14

מה� ההליכי� והכלי� שבה� נית� להשתמש כדי להערי	   :הערכה . 15

  ? את השיעור 

  .כגו� תאונות בזמ� השיעור, אירועי� חריגי�  :החלטות אחרות. 16

  

  וצאה לפועל של ההחלטות  והביצוע במהל' אפיזודת ההוראהה .2

  : ביצוע  ההחלטות מאופיי� בעיקרו , במהל	 אפיזודת ההוראה

  ; שנתקבלו לפני תחילת אפיזודת ההוראה  ביישו� ההחלטות •

כאשר מתברר שהחלטות קודמות אינ� מתאימות לתהלי	 ההוראה   בהתאמת ההחלטות  •

  . אפיזודת ההוראה כדי להביא לתוצאות היעילות ביותריש להתאימ�  במהל	 , למידה –

  אגב ההוראה עשויות להתקבל החלטות שלא נצפו מראש –בקבלת החלטות נוספות  •

  ההערכה לאחר אפיזודת ההוראה .3

. בסיו� אפיזודת ההוראה מתקבלות החלטות הקשורות להערכת הביצוע ולמשוב שנית� ללומדי�

  :טי�  האלהאת ההחלטות יש לקבוע בהתייחס להיב
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  ;)' הקשבה ראיו� וכו, צפייה( על הביצוע באמצעי� שוני�  איסו� מידע •

  ;נורמות וערכי� , תהליכי�:  כגו�, בהתייחס למדדי� בדיקת המידע   •

והוא מהווה אמת  , משוב עשוי להיות מוצג בדרכי� שונות – אספקת משוב ללומדי� •

, במבט # ת� לספק משוב  לא מילולי ני.  מידה עיקרית לתקשורת שבי� המורה לבי� התלמיד

  :באופני� אחדי�, או באופ� מילולי' , במגע וכו, בתנועות גו�

, כמו טוב, משוב זה כולל הערות.  המתייחס לחשיבות הביצוע ולרמתו – משוב ערכי −

�  .המביעות חוות דעת על רמת הביצוע', חלש וכו,  מצוי

− �קבות ביצוע לקוי או שגוי של תגובה מילולית בעקבות טעות או  בע – משוב מתק

  .ויש בו הצעות לתיקו�, משוב מתק� כולל את זיהוי הטעות.  התלמיד

  .ללא חוות דעת או ללא תיקו� כלשהו, זה משוב המספק מידע על הביצוע  # משוב ניטרלי  −

או שיפוט , הערכה, א	 אינו מציג מידע , זהו משוב המתייחס לביצוע  # משוב בלתי ברור −

  .ברורי�

: לדוגמה(אחד מסוגי המשוב הללו עשוי להתייחס לנושא הלימוד או לתפקידי המשתתפי� כל 

  . כל משוב יכול להיות מיידי או מעוכב , כמו כ�).  תפקוד ראשי הקבוצות

כיצד מתמודדי� המורה והתלמידי� ע� שאלות העולות במהל	  –טיפול ומענה לשאלות •

  ? השיעור 

לאחר שהשיעור מסתיי� נית� להערי	 את   יעורהערכה של סגנו� ההוראה המיוש� בש •

  .יעילותו של סגנו� ההוראה ואת תרומתו להשגת היעדי�

לאחר סיו� השיעור נית� להערי	 הא�  פעילויות ההוראה   #  הערכת סגנו� הלמידה  •

  .או של קבוצות למידה, התאימו  לסגנו� הלמידה הייחודי של תלמידי� יחידי�

לאחר הביצוע של  שלבי הערכה שוני� יש לקבל החלטות  – החלטות ליישו� בעתיד    •

  .  באשר לתכנו� העתידי על בסיס המסקנות שעלו בעת ההערכה

התאמת סגנונות עתידיי� לשיעורי� עתידיי� בהתחשב : לדוגמה    #שיקולי הערכה אחרי� •

  .במסקנות שהתקבלו

ר רחב של סגנו� הציווי  הסקירה כוללת תיאו.  סגנונות ההוראה 11בסקירה שבהמש	 מתוארי� 

  .שבה� ייעשה שימוש במחקר זה,  ושל סגנו� החשיבה האלטרנטיבית
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     Command –סגנו� הציווי   .א

סגנו� הציווי הוא דר	 הוראה שבמרכזה יצירת קשר מדויק ומיידי בי� הגירוי המופעל :  הרציונל   

לטת של המורה במתרחש בכל סגנו� זה מתאפיי� בשליטה מוח.  על ידי המורה לבי� תגובת התלמיד

) יישו�(במהל	 השיעור , )תכנו�(הוא המקבל את כל ההחלטות לפני השיעור .  אחד  משלבי ההוראה

בחינו	 הגופני סגנו� זה .  התלמיד עוקב אחר הוראות המורה ופועל לפיה�).  משוב(ולאחר השיעור 

כשהתלמידי� , )הגירוי(רה בא לידי ביטוי בפעילויות המבוססות על הדגמה ועל הנחיה של המו

בסגנו� זה מוש� הדגש , זאת ועוד).  התגובה(מחקי� את ביצועיו בתזמו� מדויק ובפרק זמ� קצר

בעת תכנו� השיעור בחירת המיומנויות והמטלות נעשות על פי אמות מידה של ביצוע מדויק .  בהישג

  . הביצוע תגובה בעת #ושל שמירה על יחסי גירוי, של תנועה מייד לאחר ההוראה

היתרונות של סגנו� זה הוא באפשרות של ביצוע מדויק של התנועה מייד לאחר : היתרונות

  שימוש יעיל , ביצוע ברמה  שנקבעה מראש, משמעת בשיעור, שליטה בביצוע התנועה, ההוראה

שליטה ברצ� של לימוד הנושאי� וסיכוי רב יותר להשיג את המטרה כפי שהיא , בזמ� בעת ההוראה

  . עה מראששנקב

ואי� , חסרונותיו של סגנו� זה ה� בכ	 שהוא מתעל� מהשונות הקיימת בי� התלמידי�: החסרונות

הא� סגנו� ? מה נית� לעשות כדי להגיע לכל אחד מ� התלמידי� : כגו� אלה, בו תשובה על שאלות

מיד סגנו� זה אינו מאפשר לתל? ההוראה אכ� מאפשר למידה יעילה וצמיחה לכל אחד מהלומדי�

בסגנו� זה . החלטות המורה אינ� ניתנות לערעור ואינ� מאפשרות יצירתיות בפתרו� בעיות. בחירה

אי� מענה לצור	 של התלמיד באיתור ובפיתוח של דרכי� ייחודיות להשגת היעדי� של אפיזודת 

  .ההוראה

  Practice:  סגנו� התרגול.  ב 

כאשר המורה נע בי� התלמידי� ומבצע , לתלמידי� מוענק זמ� לתרגול אישי :  תיאור כללי   

  .פעולות הוראה שונות

התרגול האישי של התלמידי� מאפשר למורה לספק לה� משוב אישי :  מאפייני� ייחודיי�

  .ולהתמקד בהיבטי� הייחודיי� שבאופ� התרגול של כל תלמיד, וקבוצתי

   Reciprocal:  הסגנו� ההדדי. ג 

סגנו� .  צופה בביצועי העמית ומקשיב לחוות דעתו, ד ע� עמיתבסגנו� זה הלומד עוב:  תיאור כללי

  .משוב זה מבוסס על קריטריוני� שהוכנו מראש על  ידי המורה. זה כולל משוב של תלמיד לעמיתו
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הסקת , סיכו�, השוואה, הקשבה, התלמידי� מתרגלי� מיומנויות של צפייה:  מאפייני� ייחודיי�

, משוב מיידי ושיתו� פעולה ה� מאפייני� חשובי� בסגנו� זה . מסקנות ומסירת תוצאות לעמיתי�

  .'סיוע לחבר וכו, דוגמת סובלנות, המסייע לפיתוח מיומנויות חברתיות

   Check -Self-סגנו� הבדיקה העצמית .   ד

התלמידי� מתרגלי� מטלות הניתנות על ידי המורה ומעריכי� באופ� עצמאי את :  תיאור כללי

  . ידיו מראש #ריטריוני� שנקבעו עלביצועיה� בהתא� לק

העברת  האחריות , פיתוח מהימנות ויושר אישי, דיוק בבדיקת הביצוע העצמי: מאפייני� ייחודיי�

  .להערכת הביצוע לתלמיד

         Inclusion $ סגנו� הכילול . ה 

התלמיד בוחר אפשרויות פעולה .  כל משימה מתוכננת לרמות שונות של ביצוע:  תיאור כללי

התלמיד בוחר את רמת הכניסה לביצוע ואת .  מות  ליכולתו  בהקשר של מטלת ההוראההמתאי

  .הזמ� שבו יתקד� לרמה גבוהה יותר

כל אחד מהלומדי� משתת� בביצוע מטלות ההוראה בהתא� לרמת ביצועו :  מאפייני� ייחודיי�

לו וליצור מטרת הסגנו� היא להקנות לתלמיד את היכולת לבחור את רמת  הביצוע ש.  האישי

  .אתגר לבדיקה עצמית

  Guided Discovery –סגנו� הגילוי המונחה  .ו

המורה מכוו� את התלמידי� על  ידי רצ� של שאלות מנחות  להשגת המטרה שהוחלט : תיאור כללי

  .  ושלא הייתה ידועה לה� עד כה, עליה מראש

תו	 הדגשת , עקרונותהלומד רוכש יכולת חקירה וגילוי של מושגי� ושל :   מאפייני� ייחודיי�

  .הקשר ההגיוני בי� הפעילות לבי� התוצאה

   Convergent Discovery –סגנו� הגילוי הממוקד . ז 

ועל  ידי רצ� של שאלות הוא מנחה את התלמידי� , המורה מציג שאלה או בעיה: תיאור כללי

  .רסאותואינו מאפשר ריבוי ג, מבנה השאלות מצרי	 תשובה אחת בלבד.  למצוא את התשובה

הלומד מפעיל חשיבה ביקורתית ושיקולי� הגיוניי� כדי לגלות את פתרו�  :מאפייני� ייחודיי�

  .הבעיה וכדי להבהיר את הנושא

 The Divergent Production –סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת . ח 

סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת משמש בעיקר ככלי לעידוד יכולת הגילוי של 

.  המתבקשי� להציע פתרונות רבי� ושוני� לשאלה או לבעיה שמציג המורה,   ומדי�הל
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האפשרות שניתנת לתלמיד למצוא תמיד פתרונות נוספי� ויצירת אווירה שיש בה עידוד לחפש 

  .  יוצרי� סוג מיוחד של הניעה וריגוש בלימוד ומעודדי� יכולת קוגנטיבית, ולגלות עוד

  בשלב שלפני אפיזודת ההוראה : אלטרנטיבית המסתעפתהמבנה של סגנו� החשיבה ה

 )Pre- Impact  ( ,השאלות : המורה מחליט את ההחלטות הבאות �בחירת הנושא הנלמד ותכנו

תכנו� זה מחייב התייחסות לרלוונטיות של .  שיאפשרו ללומדי� מת� מגוו� רחב של פתרונות

ושל הפרט בקבוצה   להתמודד ע� למוכנות וליכולת של הקבוצה  , השאלות לנושא הנלמד 

התלמידי� עוסקי� בחיפוש אחר , )  Impact( בשלב של אפיזודת ההוראה   .השאלות שנקבעו

ואגב כ	 , בודקי� את אפשרויות הביצוע, תשובות ופתרונות לשאלות שהוצגו על ידי המורה

התלמידי� )   Post- Impact(בשלב שלאחר אפיזודת ההוראה .  מפתחי� יכולת השערה והשוואה

א� פתרונותיה� אינ� .  מעריכי� ובוחני� את החלטותיה� ואת פתרונותיה� לשאלות שהוצגו

, לבסו�.  ניתנת לה� האפשרות להיעזר בחוות דעת של אד� נוס� הבקי בנושא הנלמד, תקפי�

  .המורה מאשר או דוחה את הפתרונות המוצעי�

בסגנו� זה לעידוד ולמשוב תפקיד :  פתהעידוד והמשוב בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתע

יש .  עובדה זו מחייבת תכנו� קפדני של משוב .  חשוב בתהלי	 הביצוע במהל	 אפיזודת ההוראה

המאפשרות ,  "?בכמה דרכי�  אתה יכול"או בשאלה "  אתה יכול"להימנע משימוש במילי�  

" או "  ?כול לנתר על רגל אחת אתה י"  לשאלות :  לדוגמה. לעצירת תהלי' הגילויתשובות שיגרמו 

יש להימנע  מלציי�  , זאת ועוד" .  לא"או " כ�"התשובה היא , " ?את� יכולי� לבצע טוב יותר

שכ� יש בכ	 רמז להטלת דופי  בביצועיה� של התלמידי� , לחיוב את הביצוע של תלמיד מסוי�

באישור המורה שתלמידיו , במת� משוב טבעי וחיובי, יש לדבוק בטיפוח גישה של קבלה. האחרי�

במת� אפשרות  לשיתו� תלמידי� , א� הפתרונות המוצעי� אינ� תקפי�, יציעו פתרונות נוספי�

ובנכונות המורה לקבל פתרונות , כאשר התלמיד מתקשה לעשות כ�, שיעזרו בהצגת הפתרונות

  .ולאו דווקא על פי הנורמה המקובלת, במגבלות היכולת והידע של התלמידי�

  :ות מ� המורי� ומ� התלמידי� בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפתדרישה 

  :נדרש   המורה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית 

  ;להכי� שאלות מתחומי� שוני�, לבנות תכניות   .1

והיצירתית הנה אחת ממטרות החינו	  תהקוגניטיבילהיות מודע לעובדה כי היכולת  .2

  ;הגופני

  ;שרת קשת רחבה של פתרונותלנהוג  כלפי הלומדי� גמישות המאפ .3
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  ;להעמיד לרשות כל  התלמידי�  את  הזמ� הדרוש עבור תהלי	 הגילוי .4

  ;שלא עולי� תמיד בקנה אחד ע� תפיסות של המורה  וע� ידיעותיו, לקבל פתרונות שוני� .5

  :נדרשי�   התלמידי� בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

  ;גע לשאלות המוצגות לה�להציע פתרונות ולהעלות רעיונות שוני� בנו .1

תרגו� ההוראה המילולית ( ובי� ביצוע פיזי  תקוגניטיבילהבי� את היחס בי� יצירה  .2

  ;)לתנועה

  ;ליצור רעיונות חדשי� שיש בה� כדי להעשיר את הנושא הנלמד .3

  ;להיות מוכני� לקבל תשובות שה� שונות מ� התשובות שהוצעו .4

רי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני מסוגלי� בהקשר של הדרישות האלה ראוי לשאול הא� צעי

א� נעמיד שאלה  זו  במבח� של ממצאי המחקר המצביעי� .  להתמודד ע� מכלול כזה של אתגרי�

על העדפת� הבולטת של צעירי� אלה להימנע מכל סוג של פעילות המחייבת שונות והתמודדות 

, צפייה בטלוויזיה ובהאזנה לרדיוותחת זאת לבלות את מרבית זמנ� באפס מעשה ב, בלתי מוכרת

(Voeltz et al.,1982; Crapps et al.,1985; Dattilo and St Peter,1991) , את כובד �ניטיב להבי

, בסגנו� זה. המשימה  שה� צריכי� להתמודד עמה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

  .  'נטיבית ובי� ביצוע פיזי וכולהבי� את היחס בי� יצירה קוג, עליה� לתת פתרונות שוני�, כאמור

מחקר זה נעשה על התפיסה  שיצירתיות וחשיבה מגוונת קיימות בכוח במידה זו או אחרת אצל כל 

וזאת באמצעות , את היצירתיות ואת החשיבה נית� לפתח ולטפח ג� אצל צעירי� אלה. פרט

  ההשפעה של הסביבה המספקת הזדמנות להבעה העצמית הייחודית שלה�

  )32  :1980 , Mettler.(  

  :תרומת סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת למורי� וללומדי�

  : היא בתחומי� האלהלמורי� סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת  תרומה של

טיפוח יכולת� הקוגנטיבית בעת שיידרשו להתמודד ע� תכנו� שאלות בנושאי�   .1

  ;ובתחומי� שוני�

  ;ה� באשר ליכולת� לחשוב מעבר לתפיסותיה�חיזוק רמת  הביטחו�  העצמי של .2

  ;פיתוח יכולת של אימות פתרונות ושל ניצול� למטרות נוספות .3

  :סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת תור� במושגי� האלה,  לתלמידי� 

  ;טיפוח יכולת� הקוגנטיבית באמצעות חיפוש אחר פתרונות שוני� .1
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שיה� אחר פתרונות שמעבר   חיזוק ביטחונ� העצמי בעת שה� מתקדמי� בחיפו .2

  ;לידיעותיה�

  ;פיתוח יכולת חשיבה כוללנית יותר ורחבת היק� .3

מידת המעורבות של הלומד בקביעת ההחלטות , בניגוד לסגנו� הציווי: הערוצי� ההתפתחותיי�

בסגנו� ) מוסריי� וחברתיי� , רגשיי�, קוגנטיביי�, גופניי�( בכל אחד מ� הערוצי� ההתפתחותיי� 

  ) . 4ראה איור  ( מקסימלית או קרובה למקסימו�  זה היא 

  מידת המעורבות בקבלת ההחלטות בערוצי� השוני�:     4איור  

  מקבלי ההחלטות

  המורה  

  מקסימו�                                                                                  מינימו�                                  

  א"י.  י . ט  . ח  . ז  . ו  . ה  . ד  . ג  . ב  . א                                     סגנו�      

  התלמיד

  מינימו�                                                                                    מקסימו�                                        

  

ה מומל.  כאשר המטרה של הנושא הנלמד היא לפתח אצל הלומדי� יכולת של יצירתיות סגנו� ז

  .וגילוי ולגרו� לה� להתנסות בהתמודדות ע� רעיונות חדשי�

מטרת הגילוי בחינו	 הגופני : "   סבורי�, (Mosston and Ashworth, 1990)מוסטו� ואשוורט 

  ). 220: ש�"   ( � מעבר לגבולותלדחו, אל הלא מודע" לשחות"היא לגרו� לתלמידי� 

  Learner’s Individual Designed Program:   עיצוב תכנית אישית. ט       

מזהה , הלומד בוחר את הנושא.  הלומד מתכנ� סדרת מטלות המהוות תכנית אישית :תיאור כללי

שממנו המורה בוחר את התחו� .  מגלה תשובות ומארג� את המידע, אוס� נתוני�, את השאלות

  .נדלה הנושא

שיהוו תכנית , מטרתו של סגנו� זה היא לתכנ� ולעצב סדרות של משימות: מאפייני� ייחודיי�

התלמיד הוא אחראי  ,  על פי רוב. אישית המותאמת ללומד והמעוצבת בהתייעצות ע� המורה

  .לתהלי	 הלמידה
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   Learner Initiated $ יזמת הלומד .  י

מעצב ומערי	 אותו בהתייעצות ע� , הלומד יוז�  את נושא הלימוד, בסגנו� זה :תיאור כללי

את מקו� הלימוד ואת מטלות , הלומד בוחר את הסגנו� הרצוי לו מתו	 הספקטרו�.  המורה

  .יש לוודא שמער	 הסגנונות מוכר וידוע ללומד. ההוראה

עוברת אל , עשהלמ, בכ	.  בסגנו� זה התלמיד מחליט  ג� על נושא הלימוד: מאפייני� ייחודיי�

המורה משמש מקור להתייעצות שאותה יוז� התלמיד .  התלמיד כל האחריות  לתהלי	 הלמידה

  .במידת הצור	

  Self Teaching –למידה עצמית .  א"י

הלומד .  מבצע ומערי	 אותה, מארג� אותה, הלומד יוז� את אפיזודת הלמידה שלו: תיאור כללי   

המורה מקבל את החלטות הלומד ומספק תנאי� לביצוע .  המחליט על מידת המעורבות של המור

  .התכנית של הלומד

ללא , סגנו� זה מאפשר ללומד לבצע את מרב ההחלטות בתהלי	 הלמידה: מאפייני� ייחודיי�

למידה .  וסביר להניח שלא יימצא בבית  הספר, הסגנו� נדיר מאוד. מעורבות ישירה של המורה 

המגוו� הרחב של בחירה בסגנו� זה מחייב .  חביב או לפעילות נופשעצמית מתאימה יותר לפיתוח ת

  .מכיוו� שאי� גורמי� חיצוניי� מתקני� ומספקי משוב, אחריות רבה של הלומד

  .בכל סגנונות ההוראה  2חלוקת התפקידי� בי� המורה לבי� התלמיד מוצגי� בטבלה  

  .  בי� התלמיד בכל סגנונות ההוראהלהל� תוצג חלוקת התפקידי� בי� המורה ל 2בטבלה  , לסיכו�

  .חלוקת התפקידי� בי� המורה לבי� התלמיד בכל הסגנונות ההוראה: 2טבלה  

  

  הסגנו�

  סגנו� הציווי

  תפקיד המורה

ומחליט את כל במתרחש בכל שלבי ההוראה  שולט
  ההחלטות

  תפקיד התלמיד

.  לגירוי באופ� מיידי ומדויק מגיב
  .רהאת ביצועו של המו מחקהחוזר ו

  

  סגנו� התרגול

  
משוב אישי נע בי� התלמידי� כדי לתת .  מציג מטלות

  .אוס� מידע.  

באופ� מתרגל .  מבצע את המטלות
  .עצמאי

  

  הסגנו� ההדדי

  

  

עונה על שאלות ומספק משוב על , מפקח על הלומדי�
  .הביצוע

  

פועל ע� ב� זוג בהתא� לקריטריוני� 
מפתח .  שנקבעו על ידי המורה

של שיתו� פעולה של ומת� מיומנות 
  .משוב

  

סגנו� הבדיקה 

  העצמית

  

  .מכי� מטלות ועונה על שאלות הלומדי�

  
ומספק לעצמו מבצע את המטלות 

משוב בהתא� לקריטריוני� שהוצגו 
  .על ידי המורה
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  סגנו� הכילול

  

  

מתכנ� רמות למידה ואמות מידה .  מכי� מטלות
וע עונה על שאלות ומנחה בביצ  .לרמות השונות

  .ובהערכה

  
שבה יפעל  קובע את דרגת הקושי

 מתי יעבורקובע .  בתחילת הפעילות
מערי' את . לדרגת הקושי הבאה

  ).בליווי המורה(  עצמו

  

סגנו� הגילוי 

  המונחה

  
לגלות מטרה קבועה מראש מכוו� את התלמיד 

  .באמצעות סדרת שאלות מתמשכת והגיונית

  
מגלה יכולת חקירה וגילוי פעולות 

לומד   .י קשר הגיוני ביניה�על יד
להקשיב לשאלות ולרמזי� לש� 

  .גילוי מושג מרכזי

  

סגנו� הגילוי 

  הממוקד

  
המחשבה על ידי תהלי' את  מלווה.  מציג שאלה

  .למציאת תשובה נכונה אחת ויחידהרמזי� ומשוב עד 

  
מפתח הלי' . בוח� את הבעיה
כדי להגיע לפתרו�  מחשבה ייחודי

  .ולמסקנות

  

חשיבה סגנו� ה

האלטרנטיבית 

  המסתעפת

  

מתכנ� את הבעיות או את  השאלות שיוצגו 
  .מאשר או דוחה את הפתרונות.  ללומדי�

  

תשובות שונות לבעיה או מחפש 
מוודא את .  לשאלה מסוימת

  . אפשרות הביצוע של הפתרונות

  

סגנו� העיצוב של 

  תכנית אישית

  
  
  

  .הנלמד  כיוע.תחו� קובע את ה

  
מפתח ומבצע , נ�מתכ, בוחר נושא

סדרה של פעולות היוצרות את 
  .התכנית האישית

  

  

סגנו� של יזמת 

  הלומד

  

  
  
  
  

  בלבד יוע,מהווה 

  
 מבצע ומערי', מתכנ�.  בוחר נושא

בוחר .  אותו בהתייעצות ע� המורה
לניהול את הסגנו� הרצוי עבורו 

  .תהלי	 הלמידה

ודיות יוז� את ההתנסויות הלימ  אינו מעורב כלל  למידה עצמית
  .מבצע אות� ומערי' אות�, שלו

  )1997, דרו�: על פי הרצאה(

  :ראוי לבחו� את הסוגיות שלהל�, בעקבות הסקירה על הספקטרו� של סגנונות ההוראה

  ?הא� עמד  ספקטרו� זה במבח� המציאות   .א

  ?הא� המטרות המרכזיות שלשמ� פותח הספקטרו� הושגו   .ב

  .חקר שבהמש	 וא� ייבחנו במסגרת המחקר הזהשאלות אלה וזולת� יעמדו במרכז סקירת המ

השפעת השילוב של  ספקטרו� סגנונות ההוראה בחינו' הגופני על מבנה  ההוראה  .2.3.2

  ועל יעדיה

חקר היישו� של ספקטרו� סגנונות ההוראה בחינו	 הגופני ותרומתו זוכה לתשומת לב מועטה       

ל הקשור לאסרטגיות מועדפות ומוסכמות הידע מוגבל בכ).  Hurwitz ;1983,Metzler,1985(בלבד  

עובדות אלה ). Metzler,1983; Joyce and Weil,1984(בהתייחס למטרות  ההוראה השונות 
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מקשות על המורי� להכיר את ההבדלי� בי� הסגנונות השוני� הנוגעי� לאופי השפעת� על השגת 

ונות הוראה בחינו	 הגופני חוקרי� מדווחי� על תרומה חיובית של ספקטרו� סגנ. יעדי� חינוכיי�

כמו הניצול היעיל של זמ� ההוראה בכיתה והענקת תשומת לב אישית רבה יותר , בתחומי�

יישו� דרכי הוראה והישגי� גבוהי� של  התלמידי�  ,)Nixon & Loke, 1973(לתלמידי� 

(Metzler,1983; Goldberger,1982; Pichert et al.,1976), ימודהתאמת הסגנונות לנושאי הל ,

 )Mariani, 1970( התאמת הסגנונות לנושאי� ולמטרות נבדקה על ידי מריאני  . למטרות וללומדי�

תכנית ההתערבות כללה לימוד של שני סוגי חבטות .  תלמידי מכללה במש	 שישה שבועות 30בקרב 

ווי וסגנו� סגנו� הצי: בשני סגנונות,  )Backhand( וחבטת גב היד ) Forehand( חבטת כ� היד : טניס

מטרת המחקר הייתה לבדוק כיצד שני סגנונות שוני� אלה משפיעי� על יכולת� של .  התרגול

הממצאי� מצביעי�  על שיפור בשני הסגנונות ועל . המשתתפי� בשני סוגי� של חבטות בטניס

נמצא כי חלה נסיגה , ימי� 60לאחר , )Follow-Up ( בבדיקת המש	 . חוסר הבדל משמעותי ביניה�

  .  בשיפור שהושג

ליכולת התלמידי�  #הסגנו� ההדדי וסגנו� הכילול , סגנו� התרגול #נושא התאמת סגנונות ההוראה 

ילדי� בבית ספר יסודי באזור  328בקרב ) .Goldberger et al, 1984(' נחקר על ידי גולדברג ושות

צאי� מצביעי� על כ	 הממ.  תכנית ההתערבות כללה לימוד  מיומנויות במשחק ההוקי.  פילדלפיה

יכולי� להפיק תועלת רבה יותר בסגנו� , כי ילדי� ע� יכולות  שה� למעלה או למטה מ� הממוצע

הכילול ואילו הסגנו� ההדדי וסגנו� התרגול משפרי� את רמות הביצוע של ילדי� בעלי יכולת 

הכילול יש השפעה בדקו הא� לסגנו� הציווי ולסגנו�  ,.Goudas et al)1995(' גודס ושות. ממוצעת

בפעילות ) שני�  13גיל ממוצע ( על האוטונומיה ועל התפקוד של בנות , שונה על רמת המוטיבציה

.  שלמדו תכני� זהי� בפרק זמ� ובתנאי� זהי�, שני הסגנונות נוסו בקרב אות� תלמידי�. גופנית

�, גנו� הכילולהנבדקות העריכו את השפעת ס. הממצאי� מצביעי� על השפעה שונה של כל סגנו

. בצורה חיובית יותר בהשוואה לסגנו� הציווי, המאפשר גמישות רבה יותר בבחירת המשימה

ההצטיידות של המורה לחינו	 הגופני בידע להשתמש במספר : " מסקנת החוקרי�  מכ	 היא  זאת

ווויל ויס 'דברי�  דומי� משמיעי� ג).  219: ש�" (ובעונה אחת היא הכרחית   סגנונות הוראה בעת

)1986 , (Joyce and Weil " : החוכמה אצל המורה היא לדעת לשייט ברפרטואר של סגנונות

: ש�" ( שכ� בשיוט  יש כדי לתת מענה לצרכי� ולמצבי� השוני� בכיתה , ההוראה בחינו	 הגופני

191 .(  
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� של סבורי� כי פיתוח הספקטרו, Nixon & Locke, 1973; Beckett, 1990)( ניקסו� ולוק ובקט 

  .סגנונות ההוראה בחינו	  הנו מבחינת הקידו� החשוב ביותר בתיאוריות החינוכיות בעת החדשה

מצביע באופ� כללי על תרומה חיובית בתחומי , ספקטרו� סגנונות ההוראה בחינו	 הגופני,  לסיכו� 

  . הוראה שוני�

רו� סגנונות ההוראה בקרב אוכלוסיית הצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני השימוש בספקט

נבדקת השפעת� של שני סגנונות הוראה מתו	 , במחקר הזה. בחינו	 הגופני לא נבח� כלל

הסגנונות שנבחרו לעבודה .  ובזה חידושו, הספקטרו� על צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

.  הספקטרו� זו ה� סגנו� הציווי וסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המייצגי� מאפייני�  שוני� של 

  .הנימוקי� לבחירת� של שני סגנונות אלה מתוארי� בהרחבה במבוא לעבודה זו
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ההשפעה של העיסוק בפעילות גופנית על שיפור יכולת� הגופנית ועל איכות חייה�  של  2.4

.צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  

כי העיסוק בפעילות גופנית יכול לשמש  חוקרי� מתחו� הספורט והחינו	 הגופני מצייני�           

 כאמצעי לשיפור יכולות גופניות שיש לה� זיקה ישירה או עקיפה לאיכות החיי� של בני האד� 

(Eichstaedt and Lavay,1992, Bouchard and Shephard, 1994; Jansma and French, 1994; 

Winnick, 1995    . (הגופני והספ 	כי תפקיד  הפעילות בהגדרת המטרות של החינו �ורט מצוי

מכא� נגזר שבתכנית הלימודי� .  הגופני והמוטורי , הגופנית הוא לאפשר מימוש הפוטנציאל העצמי

את  הפיתוח של  מיומנויות ושל יכולות מוטוריות , יש להדגיש את  הפיתוח של הכושר הגופני

היציבה הבריאה והנאה ואת את , את שיפור היעילות בחיי היומיו�, הדרושות לש� תנועת הגו�

של , כל אלה יתרמו לשיפור של  איכות החיי� . ההשתתפות בפעילות גופנית בשעות הפנאי

, תכנית הלימודי� בחינו	 הגופני( יסייעו בהשתלבות בחברה , של האישיות ההרמונית, הבריאות

שיפור בתפקוד הסוגיה הא� אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני יחול ).  14: א"תשנ

יש בו כדי , וא� שיפור כזה, המוטורי ובכושר הפיזיולוגי בעקבות הדגשי� דומי� והתנסויות דומות

היטב  לשביעות רצונ� ולהשתלבות� בחברה מתועדת, ליכולת�, לתרו� לעצמאות� האישית

  . בספרות המחקרית העוסקת בפעילות הגופנית לצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

חשיבות העיסוק בפעילות גופנית עבור צעירי� אלה והתועלת שה� יכולי� להפיק ממנו בתחו�        

 .Shephard,1992, Reid et al(הגופני הקשורי� לממדי איכות החיי� נידונה  במחקרי� רבי� 

1993; Pitetti et al. 1993; Dyer, 1994; Kioumourtzoglou et al. 1995   . ( במאמר שכותרתו "

מי שהיה המפקח הארצי של , )1971(כותב  זקס  " מחשבות על החינו	 הגופני בחינו	 המיוחד

יש בו כדי לסייע לילד למצוא את עצמו ולמצות , החינו	 לתנועה על כל מרכיביו: " החינו	 המיוחד

הריהו חיוני פי כמה אצל הילד , א� דבר זה תק� לגבי הילד הבריא.  את הפוטנציאל הטמו� בו

הפעילות הגופנית מתאימה לאוכלוסיית ).   6: ש�" ( בל ולעיתי� הוא עשוי לחרו. את גורלוהמוג

, תיאורטי # מכיוו� שאינה מצריכה ידע ומיומנויות קודמי� בתחו� העיוני, הלוקי� בפיגור שכלי

פעילות גופנית מאפשרת , לעומת זאת. שבו הישגיה� של  הלוקי� בפיגור השכלי דלי� יחסית

 1995, שרמ�(י ביטוי את כישוריה� המוטוריי� שבה� יש לה�  יתרו� יחסי מסוי�   להביא ליד

Lorenzi et al.,2000 ;1990 ,; Rancourt,1989; Summerfield1995  ;1982 ,Barton .( הסקירה

  :בפרק זה מתמקדת בשני נושאי�
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  ;בהשפעת סוגי� שוני� של פעילות גופנית על הכושר הגופני הבריאותי והתפקודי  .א

בזיקה שבי� הכושר הגופני הבריאותי והתפקודי לבי� איכות חייה� של הלוקי� בפיגור   .ב

  .שכלי קל ובינוני

  העיסוק בפעילות גופנית  והשפעתו על הכושר הגופני  .2.4.1

המושג כושר גופני זוהה תמיד כתפקוד כללי שיש לו השפעה על מכלול רחב של תפקודי�            

הספציפיות הרבה של המיומנויות המוטוריות המאפיינות ).   Singer, 1980( מוטוריי� ספציפיי� 

לצור	 מחקר זה ".   כושר גופני"את התנועה גורמת לקושי בהגדרה ברורה וחד משמעית של המושג 

אומצה ההגדרה של ארגו� הבריאות העולמי הגורסת כי  כושר גופני הנו יכולת לבצע עבודת שרירי� 

 �מסתמנת מגמה שעל   # 80מאז שנות ה).   Bouchard and Shepard,1994:6( באופ� המשביע רצו

  :פיה כי בכושר הגופני שני ממדי� עיקריי�

ממדי� בריאותיי� הנבחרי� על בסיס ההערכה כי ה� מפחיתי� את הסיכו� לתחלואה מסוגי�  .1

(  אחוז שומ� בגו� וגמישות, כוח וסבולת שריר , ממדי� אלה כוללי� סבולת לב ריאה.  שוני�

�  ). 1998' ; סירא ואח# ב

ממדי� תפקודיי� הנבחרי� בעיקר על בסיס הזיקה שלה�  אל רמת התפקוד במיומנויות  .2

. זמ� תגובה וכוח מתפר., זריזות/מהירות, שיווי משקל, אלה כוללי� קואורדינציה.  שונות

ובי�  בי� הכושר הגופני, בבסיס הבחנה זו מצויה הנחה כי יש זיקה בי� הפעילות הגופנית

  .  הבריאות

לכושר הגופני משופר השפעה חיובית על , עיסוק בפעילות גופנית משפיע על שיפור הכושר הגופני

 ,Foxx and Corbin(וחוזר חלילה , אפשר כי יעסוק יותר בפעילות גופנית, ואד� בריא, הבריאות

1986, Froelicher et al. 1988, Dyer, 1994  .(ורכבת יותרמערכת יחסי� זו מ, במציאות  .

לסגנו� , לרמת כושר� הגופני  והפיזיולוגי, גורמי� נוספי� הקשורי� למצב הבריאותי של בני האד�

משפיעי� א� ה� על מערכת יחסי� , לתנאי הסביבה שבה� ה� חיי� ומאפייני� גנטיי�, חייה�

הכושר הגופני בי� , מתוארת באופ� סכימטי  מורכבות היחסי� בי� הפעילות הגופנית 5באיור   .זאת

  .ובי� הבריאות
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  הכושר הגופני והבריאות, יחסי� בי� הפעילות הגופנית:          5איור  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bouchard and Shepard , 1994:6 ) (  

רמת הכושר הגופני של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני נמוכה בהשוואה לרמה המקובלת 

 .Fernhall et al. ; 1988; DePaw et al; 1990; Pitetti et al( המקבילה  אצל  האוכלוסייה הרגילה

1993; Rintala, 1994; Dyer, 1994; Kioumourtzoglou et al.; 1995; Graham and 

Reid,2000; Reid and Montgomery,1999.(  

סגנו� חיי� , , תזונה ענייה, נטייה להשמנת יתר , ) אכילה לא מבוקרת( הגורמי� לכ	 ה� זלילה  

, תכונות תורשתיות, העדר מודעות לתרומת הכושר הגופני לבריאות, הבנוי על ריבוי בישיבה

ליקויי� , דימוי עצמי נמו	 ודימוי גו� שלילי, התייחסות לקויה לצור	 לעסוק בפעילות גופנית

לתיות העדר גישה ומודעות לתכניות קהי, פחד מכישלו�, התייחסות שלילית כלפי הזעה, ביציבה

  נדודי שינה והעדר עיסוק  בפעילות גופנית, לח. ד� גבוה, בתחו� הפעילות הגופנית

 ), 1984 Sullivan . (  

 �  .השפעת הפעילות הגופנית על כל אחד מממדי הכושר הבריאותי והתפקודי יידונו להל

  

  

 כושר גופני
 כושר פיזיולוגי

 הרגשת רווחה בריאות
 תחלואי 
 דיכאו!
 מוות

 פעילות גופנית
 עבודה

 פעילות בשעות הפנאי

 תורשה
 סגנו! חיי 

 סביבה
 תכונות אישיות



- 51 - 

 

  

  השפעת העיסוק בפעילות גופנית על סבולת לב ריאה  2.4.2

, של מערכות הלב והריאה נחשבי� למרכיב כושר גופני בריאותי עיקרי אימו� עקבי ורמת היכולת

סירא # ב�; 1985,אור#בר; 1985, זימרי(אשר לו קשר ע� הפחתת הסיכו� למחלות לב וכלי ד� 

סבולת לב ).     (Montgomery et al. 1988; Fernhall et al. 1990; Dyer, 1994 ;)  1998',ואח

  "גית  להתמיד במאמצי� תת מרביי� ממושכי� יכולת פיזיולו"ריאה מוגדרת כ

  )�.  התמדה כזו מותנית בזמינותו של החמצ� לשרירי� הפועלי�).   220: 1998', סירא ואח#ב

הובלה  זו מתבססת על תפקיד� של . אספקת החמצ� תלויה ביעילות הובלתו לשרירי� על ידי הד�

תלויה ביכולת של התאי� להשתמש  ההתמדה.  הלב וכלי הד�, הריאות: כמה מערכות מרכזיות

יכולת זאת מכונה . בחמצ� המסופק כדי לחדש את מאגרי האנרגיה הזמינה לביצוע של כיוו. השריר

חקר הכושר האווירני של צעירי� הלוקי� בפיגור ).   ש�; ש�(ג� יכולת אירובית או כושר אווירני 

 ;Pitetti and Tan; 1991; Pitetti et al. , 1993(  90 –שכלי קל ובינוני שהחל בראשית שנות ה 

Climstein et al., 1993  ( נמצאה כנמוכה בהשוואה לרמה המקובלת אצל האוכלוסייה המקבילה

 .Beasley1982; Montgomery et al. 1988; 1992; Fernhall et al( שאינה בעלת פיגור שכלי 

1988; 1990; DePaw et al. 1990; Kittredge et al. 1994  .(יש האומדי� רמה זו כנמוכה  

 Coleman et( מ� הרמה המקובלת אצל האוכלוסייה שאינה לוקה  בפיגור שכלי  40 % # 20 % #ב 

al. 1976; Andrew et al. 1979; Fernhall et al., 1990  ( למנות את �בי� הגורמי� למצב זה נית

  :אלה

מת אצל האוכלוסייה רמת נמוכה בערכי� המרביי� של דופק לב  בהשוואה  לזו הקיי  .א

  Fernhall and Tymeson, 1989; (המקבילה שאינה לוקה  בפיגור שכלי  

1993 ,Pitetti and al. ;1989 ,Fernhall et al( ;  

  ;Colman et al. 1976( השמנת יתר הנפוצה בקרב  אוכלוסיית הלוקי� בפיגור השכלי   .ב

(Montgomery et al. 1988; Kioumourtzoglou et al. 1995; Seidl, 1998 ;  

 ,Sullivan, 1984; Dyer( סגנו� חיי� הבנוי על ריבוי בישיבה ומיעוט בעיסוק בפעילות גופנית  .ג

1994( ;  
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     חוסר הזדמנויות להשתת� בתכניות קהילתיות של פעילות גופנית בשעות הפנאי   .ד

    )1991 ,Jobling and Hayes (;  

 .Beasley, 1982; Montgomery et al (הניעה נמוכה  להתמודד ע� משימות מורכבות   .ה

1988; Fernhall et al. 1990; DePaw et al. 1990; Pitetti et al. 1993(;  

 .Fernhall et al ( הקשורי�  לסוג הפיגור השכלי , שאינ� ברורי�,הבדלי� פיזיולוגיי�   .ו

1988; Pitteti et al. 1993 .( 

וכה בהשוואה לשאר אוכלוסיית רמת הכושר האירובי של  הלוקי� בתסמונת דאו� נמ  .ז

 ;Fernhall, et al. 1989; Pitetti et al. 1993; Fernhall et al., 1996( הלוקי� בפיגור

Eberhard et al. 1997; Graham and Reid, 2000   .( הוא יכולת נמוכה של 	ההסבר לכ

ניי� מחקרי� עדכ, למרות זאת. הלוקי� בתסמונת דאו� לפעול במצבי� המצריכי�  מאמ.

ולבצע , יותר מצביעי� על כ	 שהלוקי� בתסמונת דאו� מסוגלי� לפעול באופ� המחייב מאמ.

).   Varela and Pitetti; 19951991  ,Eberhard and Eterradossi ; (מבחני סבולת לב ריאה 

חוקרי� שבדקו את השפעת העיסוק בפעילות גופנית על רמת הכושר האווירני של צעירי� 

( על שיפור בעקבות פעילות כזאת, באופ� כללי, ר שכלי קל ובינוני מדווחי� הלוקי� בפיגו

Tomporowski and Ellis, 1984 a; Schurrer et al. 1985; Fernhall and Tymeson, 

1986; Fernhall et al. 1988; Montgomery et al. 1988;Lavay and McKenzie, 1991; 

Pitetti and Campbell, 1991;  (Dyer, 1994; Pommering et al. 1994   . ביסוס לטענה זו

  עולה במחקר� של 

 �צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  12שנער	 בקרב  (Pitetti and Tan, 1991) פיטטי וטא

� 12, תכנית ההתערבות כללה אימו� גופני שהתחיל בשלוש דקות חימו�.  שאינ� בעלי  תסמונת דאו

העלאת דרגת הקושי של . � ארגומטריות והסתיי� בשלוש דקות הרפיהדקות רכיבה על אופניי

שבועות  16האימו� נמש	 .  האימו� התבצעה באמצעות תוספת דקה אחת של אימו� בכל שבוע

  הממצאי� הצביעו על שיפור ברמה של תצרוכת החמצ� המרבית.   והתקיי� שלוש פעמי� בשבוע

  )VO2 max (�ממצאי� דומי� נמצאו . לרמה שהייתה בתחילתו בהשוואה, בסיו� תקופת האימו

מצאו כי   (Millar et al., 1993)'לעומת זאת מילר ושות .Shurrer et al)., 1985(במחקר� של 

אימו� גופני אווירני של צעירי� הלוקי� בתסמונת דאו� לא גור�  לה� בהכרח שיפור ברמת 

צעירי� הלוקי� בתסמונת  9כו בקרב למסקנה זו הגיעו בעקבות מחקר  שער.  הסבולת לב  ריאה
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 �דקות  30של , דקות חימו� 10כללה אימו� יומי של  , שבועות 10תכנית ההתערבות נמשכה  .  דאו

הרמה הרצויה של ערכי דופק לב  .  וחמש דקות הרפיה,) Jogging( הליכה מהירה ושל ריצה קלה 

יעה והתמדה שולבו דברי עידוד להשגת הנ.  באימו� זה הושגה באמצעות הליכה על מסילה נעה

הממצאי� לא הצביעו על שיפור ברמה של תצרוכת , למרות כל זאת.  מילוליי� וחיזוקי� אחרי�

בי� הגורמי� שנמנו כדי להסביר ממצאי� . שנמדדה במבח� תת מרבי ) VO2 max( החמצ� המרבית 

ר האחידות בי� הממצאי� בשל העד. אלה היה כי לא היה די בתכנית ההתערבות  כדי לחולל שינוי 

שבדק צעירי� הלוקי� בתסמונת דאו� בלבד לבי� הממצאי� שהתקבלו במחקריה�  , של מחקר זה

  �שהשתתפו בו ) (Shurrer et al. , 1985'ושל  שורר ושות (Pitetti and Tan, 1991)של פיטטי ותא

�ה כי אפשר עלתה  ההשער, צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני ללא תסמונת דאו

 ,.Montgomery et al. 1988; Pitetti et al(שלאטיולוגיה של הפיגור השכלי השפעה על התוצאות 

1993 .(  

במחקרי� שהתמקדו בפרמטרי� פיזיולוגיי� מדווח כי הלוקי�  בתסמונת דאו� , לעומת זאת 

כה מחקר בקרב ער) (Dyer, 1994דייר . מגיבי� לאימו� גופני אווירני עצי� ומפיקי� ממנו תועלת

היא . שבועות 13צעירי� בעלי תסמונת דאו� שהשתתפו בתכנית אימו� אווירני עצי� שנמשכה  10

את צריכת החמצ� , מצאה כי צעירי� אלה שיפרו את רמת הערכי� המרביי� של דופק הלב

בדקו את השפעת , (Eberhard et al., 1997)' אברהרט ושות. והורידו את רמת לח. הד�, המרבית

.  צעירי� הלוקי�  בתסמונת דאו� 11אימו� הגופני האווירני על פרמטרי� פיזיולוגיי� בקרב ה

: נבדקו מרכיבי הפלסמה.  תגובות מטבוליות הוערכו לפני  אימו� באופניי� ארגומטריי� ואחריו

החוקרי� דיווחו שחלו שינויי� ברמה של .  גלוקוזה וחומצות, שומני�, חלבוני�, הורמוני�, מלחי�

  . א	 לא חלו שו� שינויי� ברמת השומני� והגלוקוזה בד�, במשתני� ההורמונליי�, חומצת החלב

בדקו את השפעת האימו� הגופני האווירני על הערכי�  (Valera and Pitetti, 1995) ולרה ופיטטי 

תכנית ההתערבות כללה ריצה . צעירי� הלוקי� בתסמונת דאו� 10המרביי� של דופק הלב  אצל 

חוקרי� אלה ערכו מבחני� נוספי� . 'מ 20וריצה מהירה הלו	 ושוב במרחק של ' מ 274ק של למרח

החוקרי� דיווחו על שיפור ברמת הדופק .  שכללו  הליכה על מסילה נעה במהירויות משתנות

רמה זו נשארה נמוכה בהשוואה , למרות זאת.  המרבי בסו� האימו� בהשוואה לתחילתו

ראוי לציי� כי הוש� דגש מיוחד  בסוג תכנית .  ננה לוקה בפיגור שכלי לאוכלוסייה המקבילה שאי

 ;Dyer,1994(  במש	 זמ� התכנית ובתדירותה במספר מחקרי�  , בעצימותה, ההתערבות
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Eberhard et al., 1997 Valera and Pitetti, 1995;  ( .�שולבו דברי עידוד להגברת ההניעה ,  כמו כ

התקיימו פגישות , ווירה של קרבה בי� הנבדקי� לבי� הצוות הושקעו מאמצי� ליצירת  א, 

  .  מקדימות להכרה של הסביבה ושל המכשור שבה� השתמשו במבחני�

   Tomporowski(מסו� 'לדעת� של טומפורבסקי וג, העדר האחידות בממצאי המבחני� נובעת 

(and Jameson ,1985 ,פרנהל ושות' ( Fernhall et al. ; 1988), שותלבאי ו ' )Lavay et al., 1990 (

בעיית ההטרוגניות של אוכלוסיית הלוקי� : מ� הסיבות האלה,  Shephard, 1990;1992)( ושפהרד 

 Rintala)לפיכ	 קובעת . תקפות� ומהימנות� של המבחני�, תכניות האימו�, בפיגור השכלי 

וללא  , של הערכהללא מבחני� תקפי� ומהימני� ללא קביעת אמות מידה מתאימות : " (1994;

קיימי� מספר , למרות כל האמור לעיל). 264: ש�" ( כושר זה לא יושג, תכניות אימו� מתאימות

תקפי� ומהימני� לבדיקת סבולת לב ריאה אצל אוכלוסיית , מבחני שדה ומבחני מעבדה מקובלי�

  .הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  ;)Montgomery and Tymeson,1986;1989( ' מ 2400ריצה והליכה למרחק של :  * מבחני שדה

  ;)Montgomery et al. 1992(מבח� המדרגה *                       

  ;)Fernhall et al. 1990( ' מ 1600הליכה למרחק של *                       

 ,Leger and Lambert( ' מ 20ש למרחק של "קמ 8.5ריצה הלו	 ושוב במהירות של *                        

1982          .(  

  ;) (Pitetti et al.,1993פרוטוקול המסילה של : * מבחני מעבדה

   המסתמ	 על הפרוטוקול של ) (Montgomery, 1992פרוטוקול המסילה של *                        

Bruce,1993)(;  

  , S.A.E :The Schwinn Air Dyne Ergometer  )Pitetti et alמכשיר חתירה *   

                          1993.(  

ביצוע המבחני� האלה הלכה למעשה בקרב צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני נתקל בקשיי� 

 )Shephard, 1992  .( העובדה שאוכלוסיית הלוקי� בפיגור השכלי  מורכבת �קשיי� אלה נובעי� מ

: כגו�, וממגבלות בעלות אפיוני�  שוני�, �לוקי� בתסמונת דאו, אוטיסטי�: כגו�, מקבוצות שונות

( טונוס שרירי� נמו	 ,)Hyperlaxity of the ligament( רפיו� רצועות השרירי� , השמנת יתר

Hypotonus( , ורמת קואורדינציה נמוכה)1998 ,Seidl et al. 1989; Seidl .( למקצת� נכויות
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 , .Seidl et alמות הקשורות בביצוע קיימי� ג� קשיי� בהבנת המשי). Sherril ,1993(פיזיות 

1987; Lavay et al., 1990; Mongomery et al., 1992; Pitetti et al., 1993) .(  

מ� המחקרי� נית� להבי� שרמת הכושר האווירני של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל , לסיכו�

רמה זו נמוכה  יותר  . ובינוני נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה המקבילה שאינה לוקה בפיגור שכלי

�של , של מש	, פעילות גופנית העונה על קני המידה הרצויי�  של סוג.  אצל הלוקי� בתסמונת דאו

תורמת לשיפור הכושר האווירני של , יש בה הפעלה רב מערכתית של הגו�, תכיפות ושל עצימות

את הסיכו� למחלות   מאחר שכושר אווירני טוב מפחית.  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

משמעותו בריאות טובה יותר ואיכות חיי� טובה יותר , אזי שיפור בכושר זה, לב וכלי ד�

)Eberhard et al.1997.(  

  

  השפעת העיסוק בפעילות גופנית על רמת הכוח ועל הסבולת השרירי� . 2.4.3

כוח שריר . מוטורי יעילכוח השריר וסבולת השריר מהווי� תנאי� חשובי� לתפקוד                  

סירא  #ב�" ( כוח מרבי ששריר מסוגל להפעיל בעת ביצוע של כיוו. מרבי יחיד"כ, בדר	 כלל, מוגדר

  או נעה) מאמ. סטטי או איזומטרי( ההתנגדות לכיוו. עשויה להיות נייחת ).   146: 1998', ושות

מיד לאור	 זמ� במאמצי� תת יכולת להת"סבולת שריר מוגדרת כ) .  מאמ. דינמי או איזוטוני(  

כוח וסבולת ).   176: ש�" ( שאינה מוגבלת על ידי המערכת לב ריאה, סטטיי� או דינמיי�, מרביי�

שריר נחשבי� להיבטי�  בריאותיי� מפאת הקשר שלה� לתפקוד בטוח בעומסי� גבוהי� יחסית 

בייחוד , בות רבהלהיבטי�  אלה חשי.  ובשל תרומת� לשמירה על מסה שרירית ועל מסת העצ�

  ).ש�; ש�( בגיל המבוגר שמאופיי� באיבוד מסת שריר ומסת עצ� 

.  החקר של כוח השריר ושל סבולת השריר אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני מצומצ�

חוקרי� שבדקו סוגייה זו מדווחי� על רמה נמוכה של כוח שריר ושל סבולת שריר בהשוואה 

 .Ulrich, 1983; Pitetti, 1990; Reid et al(אינה לוקה בפיגור שכלי לאוכלוסייה המקבילה ש

1990; Winnick and Short, 1991; Pitetti et al., 1988c; 1992a; 1992b; 1993; Graham and 

Reid, 2000 .( רמה זו בולטת  במיוחד בכופפי� ובפושטי� של המרפק ובכופפי� ובפושטי� של

היא באה לידי ביטוי בכוח סטטי ).   Rimmer and Kelly, 1991; Pitetti et al., 1992b(הבר	 

) קפיצה למרחק מהמקו�(ובכוח מתפר. ) מעבר משכיבה לישיבה(בכוח דינמי , )לחיצה ידנית(

)Winnick and Short; 1991  .( שאר אוכלוסיית �בהשוואה בי� הלוקי� בתסמונת דאו� לבי

הסבולת של השריר אצל  הלוקי� בתסמונת דאו� כי רמת הכוח ו, הלוקי� בפיגור שכלי נמצא
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לחלק גדול מהאוכלוסייה הזו . הסיבות למצב זה מגוונות).  Pitetti et al.; 1972b(נמוכה יותר 

. רפיו� ברצועות השרירי� ויציבה לקויה, היפוטוניה, רגליי� שטוחות : מספר בעיות אורטופדיות

קיי�  , בנוס� לכ	. של הרגליי� ושל עמוד השדרה, בעיות  אלה מפריעות בתפקוד תקי� של הידיי�

חוסר יציבות זה בי� החוליות ). Atlanto Axial Instability( חוסר יציבות בעמוד השדרה הצווארי 

, הראשונות של הצוואר נגר� בחלקו מרפיו� הרצועות המהדקות את שתי החוליות הראשונות זו לזו

הגורמת לחולשה בשרירי , ליה הצווארית השנייהובחלקו  מחוסר התפתחות מלאה של קטע מהחו

 (Patellar Dislocation)כמו פריקה של עצ� הפיקה , בעיות נוספות קיימות ברגליי�. הצוואר

עצ� הפיקה  ממוקדת בתו	 גיד השריר הארבע ראשי שהינו ). Y  ) "Genu Valgum" בבר	 ורגלי 

המאפיינת בעיקר צעירי� הלוקי�   עקב הגמישות הרבה של המפרקי�.   השריר שבקדמת היר	

�בעת הליכה אגב נשיאת משקל על הרגליי� השוקיי� מתחת לברכיי� נוטות יותר , בתסמונת דאו

,  במקביל.  מהופ	" Y" ויותר כלפי חו. ומקבלות את התנוחה האופיינית של צורת האות הלטינית 

  ).  Sherril, 1993( עצ� הפיקה נוטה לצאת ממקומה הטבעי בתו	 שקע בעצ� היר	 

ראיות לרמה נמוכה של כוח ושל סבולת שרירי� אצל  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  

  ;.Kioumourtzoglou et al(נמצאו במחקר�  של, בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה  המקבילה 

 25השתתפו , בקבוצת הניסוי. צעירי� שהתפלגו לשלוש קבוצות 65החוקרי� בדקו  . 1995).

שתי הקבוצות האחרות שחבריה� אינ� לוקי� בפיגור . צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

נבדקי� שגיל� המנטלי היה שווה לגיל�  22קבוצה אחת כללה , שכלי שימשו כקבוצות ביקורת

נבדקי�  שגיל� הכרונולוגי היה  20והקבוצה השנייה כללה , המנטלי של הנבדקי� בקבוצת הניסוי

נבדקו כוח וסבולת  בשרירי הבט� ובשריר .  גיל� הכרונולוגי של הנבדקי�  בקבוצת הניסוישווה ל

. החוקרי� דיווחו על רמה נמוכה אצל קבוצת הניסוי בהשוואה לשתי קבוצות הביקורת.היר	 

בדקו את הקשר בי� סבולת לב  ריאה לבי� כוח וסבולת ) (Pitetti and Boneh, 1995פיטטי ובונה 

במחקר זה . צל לוקי� בתסמונת דאו� בהשוואה לשאר אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכליהשרירי� א

נמצא .  דווח על קשר חיובי בי� הרמה של סבולת לב ריאה לבי� רמת הכוח והסבולת בשרירי היר	

ושל כוח וסבולת שרירי� אצל הלוקי� בתסמונת דאו� הייתה נמוכה , כי הרמה של סבולת לב ריאה

 ,Rimmer and Kelly( רימר וקלי . יה� הלוקי� בפיגור א	 ללא בתסמונת דאו�יותר משל עמית

יצירת מתח , כוח איזוטוני פירושו(בדקו את השפעת האימו� הגופני על רמת הכוח האיזוטוני ) 1991

צעירי� הלוקי�  12הרגליי� והידיי� אצל , של שרירי הבט�) בשריר שבעקבותיו הוא מתקצר
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תרגילי� תו	 שימוש  10#8ההתנסות  המוקדמת כללה ביצוע סדרה של .  ניבפיגור שכלי קל ובינו

התבקשו , בבדיקה שלוותה בדברי עידוד להגברת ההניעה.  במכשירי� ברמות קושי שונות 

הממצאי� שהתקבלו הצביעו על .  הנבדקי� לבצע שלוש סדרות של תרגילי� בדרגות קושי שונות

 � (Croce and Hovart ;1992)קרוס והוברט . ברמת הכוח  100 % # 25 %שיפור משמעותי שנע בי

יצירת מתח בשריר שאינו גור� לשינוי , כוח איזומטרי פירושו(בדקו את רמת הכוח האיזומטרי 

.  הכת� והבט� אצל שלושה צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני, של שרירי המרפק) באורכו

בקשו המשתתפי� לבצע שלוש סדרות של תרגילי� ההתנסות המוקדמת כללה אימו� גופני שבו הת

, בבדיקה שלוותה בדברי עידוד להגברת ההניעה.  תו	 שימוש במכשור לבדיקת מתח השרירי�

.  התבקשו הנבדקי� לבצע  תרגילי� זהי� לאלה שבוצעו בהתנסות המוקדמת ברמות קושי שונות

 � ;.Pitetti et al( 'פיטטי ושות.  10 % #ל 6.2 %דווח על שיפור ברמת הכוח האיזומטרי שנע בי

פירושו כיוו. דינמי המתבצע במהירות , כוח איזוקינטי(בדקו את רמת הכוח האיזוקינטי  1993)

צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל  19במרפק ובבר	 הדומיננטיי� אצל ) שווה לאור	 טווח התנועה

 10הנבדקי� לבצע סדרה של ההתנסות המוקדמת כללה אימו� גופני  שבו התבקשו .  ובינוני 

הבדיקה שלוותה בדברי עידוד התבצעה במש	 יומיי� .  Cybexתרגילי� תו	 שימוש בדינמומטר 

ועל ידי כ	 לקבל , במטרה לגרו� למשתתפי� להכיר טוב יותר את דרכי השימוש בדינמומטר זה

  . החוקרי� דיווחו על שיפור ברמת הכוח . תוצאות טובות יותר

סבורי� כי לשיפור הכוח והסבולת של השרירי� חשיבות רבה ) (Pitetti et al.; 1993' פיטטי ושות

צעירי� בעלי גו� חזק יותר צפויי� להיות מעורבי� . עבור צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

וסיכוייה� , יו�#לתפקד בצורה יעילה יותר בחיי היו�, יותר בפעילויות של שעות הפנאי  בקהילה

טוענת כי שיפור בכוח  (Seidl,1998)סיידל . שוק העבודה ובתעשייה  טובי� יותרלהיקלט ב

. לעמידה חופשית ולעצמאות, ובסבולת שרירי� תור� ליציבה טובה יותר המסייעת להליכה בטוחה

צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל  6אצל ) (Zetts et al.; 1995' עובדות אלה נבדקו על ידי זטס ושות

: טרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת האימו� הגופני על ביצוע שלושה סוגי עבודהמ.  ובינוני

האימו� כלל פשיטה .  נשיאת דליי� מלאי� מי� וסידור ארגזי� לערמה אחת, דחיפת מכונית

החוקרי� דיווחו כי רמת הכוח של . ראשי של הזרוע#וכפיפה של שרירי הבר	  ושל השריר הדו

שיפור זה בא לידי ביטוי בביצוע העבודות .  ל כל הנבדקי�השרירי� שאומנו השתפרה אצ

נמצא כי סידור הארגזי� לערמה אחת , על פי דירוג של רמת השיפור.  שהנבדקי� התבקשו לבצע

�  . ונשיאת הדליי� המלאי� במי� הייתה במקו� האחרו�, היה במקו� הראשו
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וח והסבולת של השרירי� מבחני� לבדיקת הכ, בדומה למצב הקיי� במבחני הסבולת לב ריאה

מוגבלות פיזית : זאת מ� הטעמי� האלה.  מהווי� בעיה עבור אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי,

�שימוש בטכניקות שה� קשות לה� ובמכשור שהוא זר ומסוב	 , ומנטלית המקשות על ביצוע המבח

  ). Pitetti et al. 1993; Dyer, 1994( עבור� 

רמת כוח וסבולת שרירי� נמוכה אצל צעירי� הלוקי� בפיגור  הממצאי� מצביעי� על, לסיכו�

רמה זו נמוכה יותר . שכלי קל ובינוני בהשוואה לאוכלוסייה המקבילה שאינה לוקה בפיגור שכלי

�לפעילות גופנית מתאימה יש השפעה חיובית על רמת הכוח ועל רמת .  אצל הלוקי� בתסמונת דאו

השיפור בכוח ובסבולת שרירי�  יתרו� לתפקוד טוב יותר נית� להניח כי . הסבולת של השרירי�

שיפור זה ,  באשר להיבטי� הבריאותיי�.  לביטחו� עצמי ולהשתלבות בחברה , יו�# בחיי היו�

  .חשוב  בשמירה על מסה שרירית ועל מסת העצ� בייחוד בגיל המבוגר

הלוקי� בפיגור שכלי של צעירי� ) אחוז השומ�(השפעת הפעילות הגופנית על הרכב הגו.  2.4.4

  .קל ובינוני

, הרכב הגו� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני מתאפיי� בתפוצה של השמנת יתר     

 ;Jackson and Thorbecke, 1982( שהיא חורגת באופ� משמעותי מהמקובל באוכלוסייה הכללית

Fox and Rotatori, 1982; Burkhart et al. 1985; Kelly et al. 1986; Rimmer et al. 1993; 

Dyer, 1994 .(עוד� משקל חריג של הגו�"השמנת יתר מוגדרת כ ) "National Institute of Heart, 

השמנת יתר מהווה גור� סיכו� משמעותי לתחלואה ולתמותה ממחלות לב וכלי ד�  ). 1985

ה נקבעת בדרכי� רמת ההשמנ). 1998' ,סירא ואח#ב�(, והיא פוגמת בהופעה החיצונית, וסוכרת

מחלקי� את , לפי שיטה זו) . BMI )Body mass Index  # המדידה המקובלת היא על פי ה. שונות

מדד אחר המקובל בספרות הוא  האומד� של אחוז השומ� ).  במטרי�(משקל הגו� בריבוע הגובה 

  ממוצע היא הארגו� האמריקאי לרפואת ספורט קובע כי סטיית תק� אחת מעל ה,  בעניי� זה.  בגו� 

  

ערכי� אלה נעי� אצל צעירי� עד גיל .  אמת מידה הולמת להגדרת אד� כבעל נטיות להשמנת יתר

30   � Heyward and(  32 % # 26 %ואצל צעירות בטווח גיל זה  בי� , 28 % # 22 %בי

Stolarczyk,1996  .( ערכי� אלה מקובלי� ג� אצל האוכלוסייה המקבילה הלוקה בפיגור שכלי

)1993 ,Pitetti et al. 1993 ,.Rimmer et al .( להשמנת יתר אצל האוכלוסייה בעלת הפיגור השכלי

מכיוו� שרקמת שומ� עודפת , השלכות רבות בתחו� הכושר המוטורי התפקודי והכושר הפיזיולוגי
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וה� מבחינת כוח שריר רב ,ה� מבחינה האילו. לצרו	 יותר אנרגיה להנעתו , מהווה נטל על הגו�

  ).  Rimmer et al. 1993( ר הדרוש לכל האצה או האטה יות

  : קיימי� גורמי� רבי� לתפוצה של  השמנת היתר אצל אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי 

עובדה הגורמת לזלילה בלתי מבוקרת המסתיימת , העדר מודעות לסכנה שיש בהשמנת יתר  .א

  ;על פי רוב בתוספת משקל

או /ה ומיעוט בהשתתפות בפעילות גופנית לש� הנאה וסגנו� חיי� הבנוי על ריבוי בישיב  .ב

  ;במטרה לאבד קלוריות

   ;העדר שליטה עצמית שתוצאתה היא אכילה בלתי מבוקרת  .ג

  ;העדר הכוונה של הורי� ושל מדריכי�   .ד

  ;זמינות על מאכלי� הגורמת לפיתוי לאכול שלא תמיד לצור	  .ה

בי� האספקה השוטפת לתא  המתבטא בחוסר שיווי משקל,)חילו� חומרי�(פג� במטבוליז�   .ו

, תחמוצת הפחמ�#דו( לבי� הפינוי של חומרי הפסולת ) שומני� , פחממות, חמצ�( הפועל

  ).חו�, חומצת חלב

  :התפוצה של השמנת  היתר אצל הלוקי� בפיגור שכלי נבחנה מ� ההיבטי� האלה

� הדעה הרווחת בספרות שעסקה בסוגייה זו בקרב צעירי:  אינטליגנציה והשמנת יתר .1

:  הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני היא כי קיי� יחס ישיר בי� מנת משכל לבי� השמנת יתר

וככל שמנת המשכל ; הסכנה  להשמנת יתר רבה יותר, ככל שמנת המשכל גבוהה יותר

ההסבר המקובל למצב זה הוא כי בעלי .  כ	 פוחתת ג� הסכנה להשמנת יתר, נמוכה יותר

, מכיוו� שעל פי רוב ה� חיי� ביחידות דיור קטנות, למזו� מנת משכל גבוהה זמיני� יותר

החיי� על פי , ש� ה� נהני� מרמת עצמאות גבוהה יותר בהשוואה לבעלי מנת משכל נמוכה

 .Fox and Rotatori, 1982; Rimmer et al( ש� רמת הפיקוח גבוהה יותר, רוב במעונות

1993.(  

אחוז השומ� בגו� אצל צעירי� הלוקי� בפיגור מתארי� את Kelly et al.,1986 )( ' קלי ושות

  . 6שכלי איור 
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  אחוז השומ� בגו� אצל צעירי� וצעירות הלוקי� בפיגור שכלי:    6איור 

  

  )Kelly et al. 1986(  

  

הממצא המקובל במחקרי� שעסקו בנושא זה הוא כי נשי� : מי�  הנבדקי� והשמנת יתר .2

עולה בקנה אחד ע� המצוי בקרב האוכלוסייה  ממצא זה.  נוטות להשמנה יותר מגברי�

 ;Fox and Rotatori, 1982; Kelly et al. 1986; Simila and Niskasen, 1991( הרגילה 

Rimmer et al. 1993 .(ובקסטרו� , ע� זאת � Nordgren and( ראוי לציי� כי נורדגר

Backstrom, 1970 (הראשוני� שבדקו את הרכב הגו� של אוכלו �סייה זו מצאו כי שהיו בי

לגברי� יש קפלי שומ� רבי� יותר בחלק העליו� של הזרוע והבט� בהשוואה לגברי� 

ממצא זה לא נמצא בהשוואה בי� נשי� הלוקות בפיגור . באוכלוסייה הרגילה המקבילה

תמונה דומה משתקפת ממחקר� . שכלי לבי� נשי� באוכלוסייה הרגילה המקבילה

  מהנבדקי�  20.4 %ש� נמצא כי , )Polednack and Auliffe; 1976(שלפולדנק ו אולי� 

  .בלבד ממי� נקבה 17 %ממי� זכר הוגדרו כשמני� לעומת  
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הספרות שעסקה בנושא זה אצל אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי :  מגורי� והשמנת יתר .3

קטנות  כי רמת ההשמנה גבוהה יותר אצל  הגרי� ביחידות מגורי�, על פי רוב, קל  ובינוני מדווחת

, כאמור, זאת מכיוו� שביחידות מגורי� קטנות הצעירי� נהני�. לעומת אצל אלה הגרי� במוסדות

.  ממידה רבה יותר של עצמאות מאשר במוסדות שבה� קיי� משטר קפדני ומועדי ארוחות קבועי�

 במקומות עבודה ומרוויחי� כס�, בדר	 כלל, צעירי� הגרי� ביחידות קטנות מועסקי�, זאת ועוד

  ).  Fox et al. 1984; 1985; Rimmer et al. 1993( המאפשר לה� לקנות מזו�  בכל עת שיחפצו 

מעט מאוד , מאמצי� לא מבוטלי� הושקעו בחקר  ההשמנה אצל אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי 

ההשפעה של : שתי דרכי�  נבחנו בהקשר זה.  נעשה כדי לבחו� דרכי� להפחתת המשקל אצל�

ההשפעה על הרגלי תזונה נכוני� . לי תזונה נכוני� וההשפעה של הפעילות הגופניתהקניית הרג

בחנו את  (Foreyt and Parks, 1975)פורט ופארק . י מספר חוקרי�  באמצעי� שוני�"נבדקה ע

.  ההשפעה של הקניית הרגלי תזונה נכוני� לאוכלוסייה זו כשה� הסתייעו במשגיחי� ובהורי�

בדק   (Joachin, 1977)ואקי� 'ג. ג"ק 3.9תכנית ההתערבות איבדו הנבדקי� שבועות של  11בסיו� 

בסיו� . על הורדת משקל, שהשתתפו בה מומחי� לתזונה, את ההשפעה של  תראפיה התנהגותית

 ,Heiman)היימ� . ג   בממוצע ממשקל� ההתחלתי"ק 2.17כי הנבדקי� איבדו  , שבועות נמצא 33

שבועות  12לאחר .  אפיה התנהגותית בשיתו� מדריכי� אישיי�בדק שיטות שונות של תר (1978

 Rotatori)'  רוטאטורי ושות. ג   ממשקל�"ק 7.5של תכנית ההתערבות איבדו המשתתפי� בממוצע 

et al.; 1980) של הוצאת , בחנו את ההשפעה של מפגשי� קבוצתיי� ללימוד טכניקות של דיאטות

כי , נמצא) פגישות 7(שבועות  7לאחר .  דקות 50ארכה כל פגישה .  קלוריות ושל תזונה נכונה

ג "ק 0.8ואילו לקבוצת הביקורת התוספו בממוצע  ,ג "ק 1.6המשתתפי�  בתכנית איבדו בממוצע  

בדקו את ההשפעה של תזונה ) (Norvell and Ahern, 1987נורוול ואהר� . במש	 תקופת המחקר

כי , נמצא.  ירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוניצע 13מבוקרת על איבוד משקל במפעל מוג� בקרב 

שלא ,  ואילו בקבוצת הביקורת, ג בממוצע ממשקל�"ק 2הנבדקי� בקבוצת הניסוי איבדו 

לאחר ניסוי זה קבוצת . ג בממוצע  בלבד "ק 0.15איבדו , השתתפה בתכנית של אכילה מבוקרת

. ג בממוצע"ק 2.7המשתתפי� איבדו ו, הביקורת ניזונה על פי הדיאטה שהונהגה  בקבוצת הניסוי

החוקרי� העריכו כי תכנית אכילה מבוקרת במפעלי� מוגני� יכולה לעזור לצעירי� הלוקי� בפיגור 

ע� סיו� תכנית , ראוי לציי� כי כעבור מספר מועט של שבועות. שכלי קל ובינוני לאבד משקל

  .ווא� הוסיפו עלי, חזרו כל המשתתפי� למשקל� הראשוני, ההתערבות
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השפעת האימו� הגופני על השמנת יתר נחקרה מעט מאוד אצל האוכלוסייה הזאת וג� המחקרי�  

ולא עקבו אחר השינויי� , שעסקו בסוגייה זו לקו בחסר בכ	 שלא שיתפו קבוצות ניסוי גדולות

' סקובאק ושות).Follow-up( בתוצאות מחקר� בתקופה שלאחר סיומה של תכנית ההתערבות 

(Skrobak et al.; 1980)  10ערכו מחקר שהשתתפו בו  �תכנית .  צעירי� הלוקי� בתסמונת דאו

שלושה מפגשי� , שבועות 12התכנית נמשכה ) . Circuit Training( ההתערבות כללה אימו� מחזורי 

. ג בממוצע"ק 1.3הממצאי� הצביעו על איבוד משקל  של .  כשבכל מפגש שעת פעילות אחת, בשבוע

בדק את ההשפעה של שילוב בי� השימוש בהרגלי תזונה נכוני� לבי� פעילות )    (Fisher, 1986פישר

תכנית .  מעל המקובל 20 % #שאובחנו כשמני� ב, צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל 17גופנית בקרב 

, שבועות כללה שימוש בהרגלי תזונה נכוני� והליכה למספר דקות בכל יו� 8ההתערבות שנמשכה 

ג בממוצע  "ק 0.6הממצאי� הצביעו על איבוד משקל של .  דקות הליכה 5התוספו  כאשר בכל שבוע

ג אחד  בממוצע "לעומת איבוד של ק, בעקבות שימוש משולב בהרגלי תזונה נכוני� ובפעילות גופנית

בחנו את  (Pitetti and Tan, 1991)פיטטי וטא� . כאשר תכנית ההתערבות לא כללה פעילות גופנית

 12בקרב ) שימוש באופניי� ארגומטריי�(נית התערבות שכללה אימו� אירובי  ההשפעה של תכ

דקות בשבוע  12, התכנית כללה אימו� ברכיבה ממושכת .  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

�.   דקות לצור	 הרפיה 5כשבכל אימו� הייתה הפוגה של ,  16 #דקות בשבוע ה 25 #ו, הראשו

. היה שינוי משמעותי במשקל הגו� או באחוז השומ� בסיו� תקופת האימו�החוקרי� דיווחו שלא 

  .3הסיכו� של המחקרי� ושל הממצאי� מוצג בטבלה 
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  סיכו� הליכי המחקר והממצאי� העולי� בה� על השליטה במשקל� של צעירי� :    3טבלה                             

  הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני                                                      

מספר   מקור

  המשתתפי�

רמת 

  הפיגור

  אחוז השמנת

  היתר

  מש	 הטיפול

  בשבועות

סוג 

  הטיפול

איבוד משקל 

  ג"בממוצע בק

)1977 (Joachin  1  17.3  ה'' ת  3.3  לא דווח  קל  

)1978 (Heiman  2  8  ה'' ת  12  לא דווח  בינוני#קל  

)1980 (Rotatori et al  10  1.6  ה'' ת  7  לא דווח  קל  

Skrobak-Kaczynski 

and Vavick (1980)    

תסמונת   10

�  דאו

  1.3  ג'' א  12  לא דווח

)1984 (Fox et al  16  10 %  בינוני>  

  מהרצוי

  ; ה'' ת  10

  ה'' מ

3.5  

)1985 (Fox et al  15  ה'' ת  10  לא דווח  בינוני ;  

  ה'' מ

2.2  

)1986 (Fisher  17  20 %  בינוני#קל>  

  צוימהר

  ;ה'' ת  8

  ג'' א

0.8  

Norvell and Ahern 

)1987(  

  <15 %  בינוני#קל  6

  מהרצוי

  2.4  ה'' ת  10

 Pitetti and Tan 

)1991(  

  2.9  ג'' א  16  לא דווח  קל  12

  אימו� גופני= ג '' א. מעורבות הורי� = ה '' מ. תראפיה התנהגותית = ה'' ת

ההשמנה אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי  כי אי� הסבר ברור לאטיולוגיה של, מ� הסקירה עולה

אפשר כי ההשמנה היא תוצאה של .   לא ברור מהו הגור� להשמנת היתר אצל�, כמו כ�.  קל ובינוני

, של סגנו� המגורי� או של נגישות למזו�, או כפי שנאמר לעיל, סגנו� חיי� הבנוי על ריבוי בישיבה

ברור כי פתרונות כמו ).  Kelly et al. 1986; Pitetti et al. 1993( ואולי של גור� בלתי ידוע  

הקניית הרגלי תזונה הבנויי� על סוגי� שוני� של דיאטה או העמדת משגיחי� או הסתייעות 

  שילוב של ,  לעומת זאת.  ויעילות� לטווח הארו	 מוטלת בספק, ה� פתרונות מסובכי�, בהורי�
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נית� להניח כי .  בשמירה על משקל גו� נאותפעילות גופנית נאותה כחלק מאורח החיי� יסייע 

כפי שזה קורה ,בשילוב בי� פעילות גופנית לבי� דיאטה קיי� פוטנציאל להפחתת משקל 

מכ	 שמרבית המחקרי� התמקדו , כנראה, העדר העקביות בממצאי� נובעת.  באוכלוסייה הרגילה

 ;Kreze et al. 1974; Foreyt and Parks, 1975( בעיקר בעוד� משקל כקנה מידה להשמנה 

Joachim, 1977; Rotatori et al. 1980; Fox and Rotatori, 1982; Jackson and Thorbecke, 

1982; Fox et al. 1984; 1985; 1986  (  ,�  או בעוד� משקל בתוספת קפלי שומ

  )Polednak and Auliffe, 1976; Fox and Rotatori, 1982; Fox et al. 1983 .(ידה שיטות המד

 Katch and , 1980( המתבססות על עוד� משקל כקנה מידה להשמנה מספקות כר נרחב לטעויות 

Katch(  , נמוכה �; Keys ;1980 , Pollock et al,  1980( והקורלציה בי� המשקל לבי� אחוז השומ

1981  ,Morris and Chinn  .(	רצוי להשתמש בשיטות אלה אגב זהירות , לפיכ �נוכח מגבלותיה

  . בהסקת המסקנות

  השפעת הפעילות הגופנית על   הגמישות   2.4.5 

שעסקו בחקר יכולת התנועה אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני , חוקרי�             

, קואורדינציה, שיווי משקל, כוח וסבולת שרירי�: כגו�, התמקדו בעיקר במרכיבי התנועה

למרות חשיבותה הרבה של יכולת זאת לבני האד� בכל ,  והתייחסות�  לגמישות הייתה שולית

 Kioumourtzoglou, 1995 1994 ,Jansma and;(יו�  #הקשור ליציבה ולפעילויות  בחיי היו�

French .(  

הגדרה : מבחיני� בי� שני סוגי� של הגדרות  .  הגדרת המושג גמישות בספרות אינה אחידה

טווח התנועה האפשרי במפרק "גמישות מוגדרת כ, ומיתמבחינה אנט.  אנטומית  והגדרה תפקודית

יכולת תנועה חופשית במפרק "היא מוגדרת כ, מבחינה תפקודית".  מסוי� או בכמה מפרקי�

הגמישות ). 241: 'עמ;  1998', סירא ואח#ב�" ( המאפשרת תנועה שוטפת לאור	 כל טווח התנועה

מתאפיינת על , ר אצל הלוקי� בתסמונת דאו�בעיק,  אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  דבר  שאינו רצוי , פי רוב בטווח תנועה גדול הבא לידי ביטוי בגמישות יתר

  )Kioumourtzoglou, 1995  .( מצב זה נובע בעיקר מהתפתחות מוטורית איטית ומטונוס שרירי�

פרקי ( Habitual Spontaneous Hip Dislocation #מפריקה ספונטנית של פרק היר	,נמו	 

  אול� אינ� ניתני� , הירכיי� של צעירי� הלוקי� בתסמונת דאו� מאופייני�  בגמישות  יתר
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שנית� , הקשת הפנימית) . Pes Plano Valgus( מאפיי� נוס� הוא רגליי� שטוחות ) .  לפריקה

עת והתוצאה היא שהדריכה אצל� מתבצ, אינה מפותחת, לראותה בדר	 כלל אצל ילדי� רגילי� 

והיחסי� הרגילי� שבי� העצמות , כ� הרגל עלולה לאבד את הגמישות הרגילה.   על כל כ� הרגל 

בפרסו� פנימי ).    Cooley and Grahams, 1991( הקטנות שבכ� הרגל עלולי� להשתנות לצמיתות 

סבורי� כי )  2000(ריבא ווינטראוב , של המחלקה האורטופדית לילדי� בבית חולי� על ש� דנה

עירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני יכולי� לשפר את יכולת הגמישות  באמצעות אימו� גופני צ

אימו� זה צרי	 להתמקד בשיפור של תפקוד השרירי� תו	 התייחסות ליציבה , לדעת�. מתאי�

) Jansma and French,1994( נסמה ופרנ. 'נמצא במחקר� של ג, ביסוס לסברה זו.  ולתנועתיות

דקות כל אחד משפרי� את הגמישות אצל צעירי� הלוקי�  20כי שלושה אימוני� של שדיווחו 

יכולת תפקודית יעילה , משמעותה יציבה בטוחה יותר, גמישות משופרת.  בפיגור שכלי קל ובינוני

  .ביטחו� אישי ומעורבות קהילתית רבה יותר, זיקה ליתר עצמאות, יו�# בחיי היו�

  ית על  הקואורדינציה השפעת הפעילות הגופנ.  2.4.6

.  קואורדינציה היא אחת היכולות העיקריות האחראית להצלחת� של ביצועי� מוטוריי�               

ותרומתה רבה לביצועי� גופניי� יומיומיי� פשוטי� ומורכבי� , היא מסייעת לשלוט בתנועות הגו�

קואורדינציה . � מפרקי� שוני�בי� קבוצות שרירי� ובי, הכוללי� שיתו� פעולה בי� איברי�, כאחד

, לדפוס תנועה אחיד ושוט�,יכולת לאחד תנועות משנה המבוצעות על ידי איברי� שוני� "מוגדרת כ

מבחיני� בי� ).  136: 1998', סירא ואח# ב�" ( וזאת כדי למלא דרישות של מטרה תנועתית ייחודית

גדול ) או קבוצות שרירי�( ברי� פעילות גופנית הדורשת מספר אי"המוגדרת כ, קואורדינציה גסה

לבי� קואורדינציה עדינה המצריכה שיתו� מינימלי בפעילות גופנית , "כדי לבצע תפקוד מוטורי

רמת  הקואורדינציה של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני ). ש�; ש�( ובביצוע תפקוד גופני 

 Kelly et al. 1986; Seild et al. 1989; Drew et( נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה המקבילה 

al. 1990; Eichstaedt and Lavay, 1992; Drowatzky and Geiger, 1993; Graham and Reid, 

 ;(בפג� בעיתוי של ביצוע פעילויות , יכולת נמוכה זו מתאפיינת ג� בשיווי משקל לקוי).   2000

Williams et al. 1992 1987 ,Geuze and Kalverboer( ,קושי בביצוע משימות ותפקודי� ב

ובביצועי� מוטוריי� , באיטיות ובהעדר דיוק, )Ekman et al. #Lundy, 1991( יומיומיי� שוני� 

ההסבר לליקוי ביכולת ) .  Denckla and Rudel, 1978; Hulme et al. 1984; Zental, 1985(דלי� 

ליקוי בקואורדינציה אצל . נו אחידהקואורדינציה אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני אי
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הגור� להעדר דיוק בתגובת , צעירי� אלה הוא תוצאה של פג� במערכת העצבי� המרכזית

  .   Burke ;1995)  (Williams and(השרירי� 

אחרי� סבורי� כי ליקויי� בקואורדינציה כרוכי� בליקויי� בהתפתחות המוטורית ובפגמי�  

הקואורדינציה ניתנת לאימו� .   (Willoughby and Polatajko; 1995)גופניי� ופיזיי� שוני� 

 Schmitz, (1989( שמי. ). 1998' , סירא ואח#ב�( ולשיפור בעקבות עיסוק בפעילות גופנית מתאימה 

ששולבה בו פעילות גופנית  , מצא במחקר שער	 אצל שלוש צעירות הלוקות בפיגור שכלי קל ובינוני

  . ת זאת  שיפרה את יכולת הקואורדינציה של המשתתפותכי פעילו, בתנועה ובריקוד

בדקו את השפעת הפעילות הגופנית על )  (Rider and Abdulahad, 1991רידר ואבדולאה 

המשתתפי� .  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 52הקואורדינציה העדינה והגסה בקרב 

והשנייה , יכה יכולת קואורדינציה גסההאחת עסקה בפעילות גופנית שהצר.  הוקצו לשתי קבוצות

החוקרי� דיווחו על שיפור בשני סוגי .  בפעילות שהצריכה  יכולת קואורדינציה עדינה

  .הקואורדינציה

שיפור ביכולת .  ערכה וחשיבותה של יכולת זו  לאוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני הוא רב

ובעקבותיה יהיה קל יותר להשתלב , ו� היומיומיותמשמעותו שליטה טובה יותר בתנועות הג, זאת 

  .בחברה ולזכות ביתר בעצמאות אישית ולהשתפר בתפקוד 

  השפעת הפעילות הגופנית על  שיווי המשקל .  2.4.7

והמשחררת את האד� מ� הצור	 , שיווי משקל  הנו יכולת התורמת לעצמאות פיזית ורגשית           

יכולת לייצב ולאז� את הגו� ה� "משקל אצל בני אד� מוגדר כ שיווי.  בעזרה ומתלות באחרי�

: 1998', סירא ושות# ב�( , דילוגי�, הליכה" [ וה� במצבי� דינמיי�) ישיבה, עמידה( במצבי� נייחי� 

.  שיווי משקל סטטי ושיווי משקל דינמי:  מ� ההגדרה עולה כי יש שני סוגי� של שיווי משקל].   115

במצב של .  שתפקידה לשמור על יציבות, סטטי יש תנועה מזערית של הגו�במצב של שיווי משקל 

זוהי יכולת ). 1997', לידור ושות( האד� מנסה לייצב את גופו תו	  תנועה  , שיווי משקל דינמי

איזו� הגו� במרחב במצבי� שוני� תו	 שמירה על .  הכרחית לתפקודי� בסיסיי� בחיי היומיו�

רמת היכולת של שיווי .  לקפו. ולהזיז חפצי� ממקו� למקו�, לדלג, שיווי משקל מאפשר לנוע

( משקל אצל האוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי  נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה המקבילה 

Cratty, 1974; Reid et al. 1985; Drew et al. 1990; Kokubun et al. 1997  .( רמה זו נמוכה

יכולת שיווי המשקל או יכולת ). Sherril ;1988 ,Roswall et al, 1993(בייחוד בשיווי משקל דינמי 

והוא תלוי במנגנו� , באוז� הפנימית, האיזו� נשלטת על ידי מנגנו� הממוק� בשתי האוזניי�
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פג� בשיווי משקל יכול לנבוע מליקויי� במערכת העצבי� הקשורה .  פיזיולוגי מורכב ומסוב	

 �קונולי ומיכאל , בהסתמ	 על עובדה זו).   1965, רז#כה�(למבו	 שבאוז� הפנימית ולמוח הקט

סבורי� כי הרמה הנמוכה  ;Auxter et al., 1997) (Connoly and Michael, 1986' ואוקסטר ושות

, בנוס� לכ	.  של יכולת זו אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי נובעת מליקוי בהתפתחות במנגנו� זה

ייחודיי� שיש בה� כדי להסביר את שכיחות התופעה אצל  חוקרי� אחרי� מצביעי� על ליקויי�

כי , מצאו Okuzumi et (al., 1994( ' אוקוזומי ושות. אוכלוסיות שונות הלוקי� בפיגור שכלי

ככל .  יכולת שיווי המשקל הנמוכה אצל בעלי תסמונת דאו� תלויה במיקו� הלח. שבכ� הרגל

'  קוקוב� ושות. פג� ביכולת זו רציני יותרכ� ה, שמיקומו של לח. זה רחוק ממרכז כ� הרגל

Kokubun et al., 1997) ( צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 28בדקו ממצא זה בקרב ,

 6קבוצה שנייה כללה , לוקי� בתסמונת דאו� 11קבוצה אחת כללה : שהתפלגו לשלוש קבוצות

ושאינ� , ללא תסמונת דאו�, כליצעירי� הלוקי� בפיגור ש 11אוטיסטי� והקבוצה השלישית כללה 

החוקרי� הצביעו על גור� נוס� שבעטיו קיימי� קשיי� בשליטה על יציבות הגו� . אוטיסטי�

כ� רמת השליטה על יציבות , ככל שרמת הנענוע גבוהה יותר.  והוא תנודות הגו�, בשלוש הקבוצות

ובעיקר בקרב בעלי , הזותפוצת  התופעה של נענוע הגו� אצל האוכלוסייה  . הגו� נמוכה יותר

�יכולת שיווי ).  Cooley  and Graham, 1991( נובעת מרפיו�  השרירי� שלה� , תסמונת דאו

�, 1985(לתרגול וא� לשיפור אצל האוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי , המשקל ניתנת לאימו

Tomporowski and Jameson ;(Tomporowski and Ellis, 1984 b  .ופנית השפעת הפעילות הג

צעירי� הלוקי� בפיגור  26בקרב  Boswell, 1991)( על  שיווי משקל דינמי נבדקה על ידי בוסוול 

החוקרי� הצביעו על .  שהשתתפו בתכנית אימו� גופני במש	 שמונה שבועות, שכלי קל ובינוני

  .שיפור בשיווי משקל הדינמי אצל  כל הנבדקי�

שיפור .  כלוסייה הלוקה בפיגור שכלי היא ייחודיתערכה וחשיבותה  של יכולת שיווי המשקל לאו

תלות מופחתת , משמעותו ביטחו� עצמי רב יותר. ביכולת זו תור� לשיפור במיומנויות שונות

כי שיפור , נית� להניח.  והשתלבות בחברה ובקהילה, תפקוד עצמאי יותר בחיי היומיו�, באחרי�

 Evans( עלי איכות טובה יותר לאוכלוסייה זו יש בו כדי לסלול את הדר	 לחיי� ב, בתחומי� אלה

and Roberts, 1987; Butterfield and Ferreti, 1987.(  
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  השפעת הפעילות הגופנית על  זמ� התגובה .  2.4.8

חשיבותו של זמ� התגובה רב .  פעילויות גופניות רבות מתחילות כתגובה לגירויי� שוני�              

פרק הזמ� שעובר בי� הופעת הגירוי לבי� " זמ� תגובה מוגדר כ.  מוטוריי�ביותר להצלחת ביצועי� 

שכ� הוא , "הוא פנימי" פרק זמ� זה ).  132: ', סירא ושות# ב�" ( תחילת התנועה הגופנית עצמה

זמ� ).   ש�; ש�(זהו תהלי	 חשיבתי  המתרחש במוח .  משק� את הזמ� שבו האד� מעבד מידע 

כמו , סייה הלוקה בפיגור שכלי במצבי� שוני� בחיי היומיו�תגובה קצר מסייע לאוכלו

.  או במצבי� המחייבי� תגובה לסכנות לא צפויות, בהתמודדות ע�  תנועת רכב המופיע פתאו�

זמ� התגובה של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני איטי בהשוואה לזמ� התגובה אצל צעירי� 

  ).Block, 1991; Anson, 1992; Drowatzky and Geiger, 1993( באוכלוסייה הרגילה 

  �זמ� התגובה איטי א� יותר בהשוואה ללוקי� בפיגור שכלי שאינ� , אצל הלוקי� בתסמונת דאו

 �, מאחר שזמ� תגובה הנו תהלי	 חשיבתי המתרחש במוח).  Anson, 1992( לוקי� בתסמונת דאו

 Nettelbeck and( טלבק ו ברוור נ. וההסברי� לו אינ� אחידי�, רב בו הנסתר על הנגלה

(Brewer,1981   התגובה אצל הלוקי� בפיגור שכלי נובע מפג� בשלב �סבורי� כי העיכוב בזמ

  אחרי� סבורי� כי הפג� נמצא בשלב של אכסו� המידע ושל עיבודו .  הקוד� להופעת הגירוי

) Karrer,1986; Connolly and Michael,1986 .( בומייסטרBoumeister, 1968) ( �סבור כי זמ

בדקו  (Inui et al., 1995)' אינוי ושות. התגובה בקרב האוכלוסייה הזו מתאפיי� בהעדר אחידות

קבוצה אחת : צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני שהתפלגו לארבע קבוצות 28סוגייה זו בקרב 

, צעירי� אוטיסטי� 8ה קבוצה שנייה כלל, צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי ללא תסמונת דאו� 7כללה 

צעירי�  10צעירי� הלוקי� בתסמונת דאו� והקבוצה הרביעית כללה  3קבוצה שלישית כללה 

החוקרי� הצביעו על כ	 שצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי ללא תסמונת .  שאינ� לוקי� בפיגור שכלי

�לה� בהשוואה היו איטיי� באופ� משמעותי בזמ� התגובה ש, אוטיסטי� ובעלי תסמונת דאו�, דאו

כי זמ� התגובה של האוטיסטי� מהיר יותר , כמו כ� נמצא.  לצעירי� שאינ� לוקי� בפיגור שכלי

�חוקרי� שבדקו את ההשפעה של הפעילות הגופנית על . מזמ� התגובה של הלוקי� בתסמונת דאו

( זאת זמ� התגובה של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני אינ� מדווחי� על שיפור ביכולת

1987;Butterfield and Ferretti  .( לממצא זה  אישוש במחקר� של )Brewer et al.; 1996 (  בקרב

כי זמ� התגובה של הנבדקי� לא , במחקר זה נמצא. צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 5

האלה הנימוק לממצא זה הוא אי היכולת של הצעירי� .  השתפר בעקבות העיסוק בפעילות הגופנית

  . תקוגניטיבילהתמודד ע� משימות מורכבות מבחינה 
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למרות חשיבותה של יכולת שיווי המשקל בחיי היומיו� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי , לסיכו�

  .החוקרי� אינ� מדווחי� על שיפור ביכולת זו בעקבות פעילות גופנית, קל  ובינוני

  ריזות השפעת הפעילות הגופנית על המהירות ועל הז 2.4.9

בקרב אוכלוסיית הלוקי� . מהירות וזריזות קשורות לביצועי� מוטוריי� המחייבי� הספק           

�ליצרנות  , בפיגור שכלי הקל והבינוני יכולות משופרות אלה יש בה� כדי לסייע לניצול יעיל של הזמ

  . לסלול את הדר	 לשוק העבודה ולהשתלבות בחברה, ובכ	

).  לפני� או לאחור" ( בקו ישר' מ 200 #ל' מ 40למרחקי� קצרי� שבי�  ריצה"מהירות מוגדרת כ

רמת ).  140: 1998', סירא ואח#ב�" ( לכיווני�  שוני�) סלאלו�( תנועת זיג זג "זריזות מוגדרת כ

המהירות ורמת הזריזות נמוכות אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני בהשוואה 

רמה זו נמוכה יותר אצל הלוקי� בתסמונת דאו� . לוקה בפיגור שכלילאוכלוסייה המקבילה שאינה 

 � ;Cratty, 1974 ( בהשוואה לאוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי ללא תסמונת דאו

Kioumourtzoglou et al. 1995  .(ראריק ושות '( Rarick et al., 1970) , בדקו עובדות אלה  בקרב

, בי� היתר. מדי� בבתי ספר לחינו	 מיוחד בארצות הבריתצעירי� הלוקי� בפיגור בינוני הלו 4000

החוקרי� דיווחו   כי הישגיה�   של  הנבדקי� בריצה זו היו . 'מ 20נבדקה ריצה מהירה למרחק של 

ממצא זה מוסבר . בהשוואה לאוכלוסייה  המקבילה שאינה לוקה בפיגור שכלי 85 %נמוכי� עד כדי 

וע� כי טעות היא לקשור את איכות הביצועי� המוטוריי� של הט)  Cratty, 1974( על ידי קראטי 

לרמת המשכל השפעה מכרעת על , לדעתו.  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי ע� יכולת התנועה בלבד

  . ביצועי� אלה

�רמה זו של  Auxter et al.,1997; Sherril,1998) ; (Dunn,1997ושריל ' אוקסטר ושות,על פי ד

�ורישומה ניכר בתקופת , ההתפתחות המוטורית האיטית בתקופת הילדות יכולת  נמוכה  נובעת מ

אחרי� טועני� כי קיימת זיקה בי� יכולות נמוכות אלה לבי� הליקויי� ביציבה שמה� . ההתבגרות 

חוקרי� נוספי� ). Roswall et al., 1988; Kokubun et al.; 1997( סובלי� רבי� באוכלוסייה זו 

  שמנת היתר  באוכלוסייה זו כגור� לאיטיות ולרמת זריזותמבליטי� את התפוצה של ה

 )   Fox and Rotatori, 1982; Eichstaedt and Lavay, 1982; Rintala et al., 1994; Fernhall  

et al., 1996  (עקיפה ובהקשר של  , מהירות וזריזות זכו לתשומת לב מועטה במחקר 	לעיתי� בדר  

  



- 70 - 

 

ההסבר לתשומת לב מועטה זו נובע מ� החשיבות השולית של  אפשר כי .  חקר נושאי� אחרי�

אימו� גופני מתאי� , למרות זאת.  יכולות אלה בתכניות השיקו� השונות שבה� מתמקד המחקר

  . יכול לגרו� לשיפור ביכולות אלה

צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל  25בדקו אצל  Dummer, 1998)  (Shapiro andשפירו ודמר 

הממצאי� הראו .  כמו ריצה מהירה, הפרמטרי� השוני� הקשורי� למשחק הכדור סלובינוני את 

  . כי חל שיפור בזריזות ובמהירות  בסו� המחקר בהשוואה לתחילתו

נית� לשפר� ,  מסקירה זו עולה כי יכולות אלה שלא זכו לתשומת לב ראויה במחקר, לסיכו�

ר ביכולות אלה יניב שיפור ג� בפרמטרי� בעקבות פעילות גופנית מתאימה ונית� להניח כי שיפו

 .הקשורי� באיכות חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  השפעת הפעילות הגופנית על הכוח המתפר, . 2.4.10

משמש להגדרת מצבי� המאופייני� בהפעלת כוח בעת הביצוע של " כוח מתפר." המושג        

הפעלת כוח בתנועות מהירות הנה יכולת הבאה לידי ביטוי . כמו ניתורי�, תנועות מהירות מאוד

היא מאפשרת . בפעולות שונות בחיי היומיו� אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

, ש� ה� נדרשי� למאמצי� מרביי�, ובעיקר בעבודה, התמודדות ע� מספר רב של משימות בבית

מכונות כאלה נמצאות במרכזי (יר וקצוב כאשר ה� עובדי� מול מכונות המצריכות תפעול מה

במשחקי , במשחקי כדור: כגו�, יכולת זו חשובה  בפעילויות פנאי ונופש רבות. העבודה והשיקו� 

השתלבות בשוק העבודה והשתתפות בפעילויות פנאי ונופש סוללות את הדר	 . תנועה וכדומה

  .ליתר ביטחו� אישי, כ	 יש לשער, להשתלבות חברתית שתוביל

יכולת לגייס מספר מרבי של יחידות מוטוריות בפרק זמ� קצר "מוגדר כ" כוח מתפר."מושג ה

  ).  208: 1998', סירא ושות#ב�" ( ולהפעיל� בתזמו� כזה שיוביל לכ	 שהמהירות הסופית תהיה מרבית

לא זכה לתשומת לב ראויה במחקר שנעשה בקרב אוכלוסיית הלוקי� בפיגור " כוח מתפר."המושג 

בעקיפי� ובהקשר של חקר נושאי� אחרי� , בדר	 כלל, ההתייחסות אל יכולת זאת נעשתה  .שכלי

Rarick and Beuter, 1985; Shapiro and Dummer, 1998)  .( הכוח המתפר. של צעירי� הלוקי�

  בפיגור שכלי קל ובינוני פחות בהשוואה לאוכלוסייה  המקבילה שאינה בעלת פיגור שכלי 

  )1974 ,Cratty ; 1991 ,Winnick and Short  .(עובדה זאת נבדקה על ידי קיומורטזוגלו ושות '  

  )Kioumourtzoglou et al.; 1995 ( המשתתפי� . צעירי� שהוקצו לשלוש קבוצות 65בקרב  �מניי

שתי הקבוצות האחרות שימשו . צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  25בקבוצת הניסוי היה 

 20 #ו , נבדקי� היו שווי� בגיל� הכרונולוגי לגיל המשתתפי� בקבוצת הניסוי 20 .כקבוצות ביקורת
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רמת הכוח המתפר. של המשתתפי� נבדקה .  נבדקי� היו  בגיל המנטלי של קבוצת הניסוי

החוקרי� הצביעו על תוצאות . באמצעות קפיצה למרחק מ� המקו� ובאמצעות זריקת כדור כוח

' ראריק ושות.  פיגור שכלי בהשוואה לשתי קבוצות הביקורתנמוכות אצל הצעירי� הלוקי� ב

(Rarick et al. 1970) , אצל הלוקי� בפיגור  85 %מצאו  כי יכולת זו יכולה להיות נמוכה עד כדי

' עובדה זו מוסברת בעבודת� של דרוי ושות. שכלי בהשוואה לאוכלוסייה  שאינה בעלת פיגור שכלי

 �כי הגור� לקושי לשלב כוח , הסבורי�  Kokubun et al., 1997 (Drew et al., 1990 ;(וקוקוב

ע� זאת .  מרפיו� רצועות השרירי� ומכוח שריר נמו	, מרבי בתנועות מהירות נובע מיציבה לקויה

 ,Rarick and Beuter( ראריק ו בטר . נית� לשפר את רמת הכוח המתפר. באמצעות פעילות גופנית

ה� בדקו את שילוב� של צעירי� אלה בשיעורי .  פיגור שכלי קלצעירי� לוקי� ב 110בדקו  1985)

  40#צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ול 25  #קבוצת הניסוי חולקה ל.  החינו	 הגופני בכיתה רגילה

נבדקי� שאינ� לוקי� בפיגור  45ע� קבוצת הביקורת נמנו . צעירי� שאינ� הלוקי� בפיגור שכלי

קפיצה למרחק מ� המקו� : המשימות שנבדקו היו אלה. שי�המחקר נמש	 חמישה חוד. שכלי

ורמת , התוצאות הראו כי בקרב כל המשתתפי� חל שיפור בכוח מתפר.. וזריקת כדור למטרה

. השיפור הממוצעת בקרב הקבוצה המשולבת לא הייתה רחוקה מ� הממוצע  בקבוצת הביקורת

הפעילות הגופנית ע�  ביצועי הדמיה  בדקו את השפעת (Surburg et al., 1995)'  סורבורג ושות

, צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל 40על מיומנות הזריקה אצל ) זריקה בעיניי� עצומות(ובלעדיה 

והקבוצה , קבוצה אחת התאמנה ונבחנה בזריקה ללא ביצועי הדמיה. שהוקצו לשתי קבוצות שוות

. פע� אחת ללא ביצועי הדמיההשנייה התאמנה ונבחנה פע� אחת בזריקה  ע� ביצועי הדמיה ו

  .  ויש בה כדי לשפר את הזריקה, החוקרי� דיווחו כי לתוספת ההדמיה באימו� תועלת רבה

נבח� רק במחקרי� מעטי� בקרב אוכלוסיית הלוקי� בפיגור " הכוח המתפר."מסקירה זו עולה כי 

כי יש  בכוחה של , ע� זאת נית� ללמוד מ� המחקרי� המעטי� שעסקו בתחו� זה.  שכלי קל ובינוני

כי שיפור זה יש בו כדי לתרו� , נית� להניח. הפעילות הגופנית לתרו� לשיפור היכולת הזאת

ובעקבות זאת להשתלבות� בחברה ולאיכות חיי� טובה , לשילוב� של צעירי� אלה בשוק העבודה

  .יותר

כולי� לבצע מספר כי צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני י, מסקירת ספרות זאת אנו למדי�

כפי שהדבר , רב של פעילויות ולהפיק  מה� תועלת ה� בתחו� התפקודי וה� בתחו�  הפיזיולוגי

  .4משתק� בטבלה   
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וזיקתה האפשרית ) התפקודי והבריאותי(השפעת הפעילות הגופנית על הכושר הגופני :  4טבלה 

  .ילמרכיבי איכות החיי� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינונ

מרכיב הכושר   סוג הכושר
  הגופני

השפעת 
הפעילות 
  הגופנית

זיקה אפשרית   תחו� השיפור  מקורות
למרכיבי איכות 

  חיי�
  Tomporowski  חיובית  שיווי משקל  תפקודי

And Ellis,1984a);  
Tomporowski  
And Jameson, 

( 1985);  
Boswell (1991)  

  

מיומנויות 
, מוטוריות אחרות

, ביטחו� עצמי
תלות וביותר 

, מופחתת באחרי�
  יציבה נאה

, עצמאות
, יכולת

�  שביעות רצו

לא הייתה   זמ� תגובה  תפקודי
  השפעה

Butterfield and 

Ferretti (1987); 

Brewer et al 

(1996) 

    

 Rider and  חיובית  קואורדינציה  תפקודי

Abdulaha (1991) 

מימוש הפוטנציאל 
שליטה , המוטורי

, בתועות הגו�
ביצועי� 

יי� פשוטי� יומיומ
  ומורכבי�

, יכולת, עצמאות
�  שביעות רצו

 Shapiro and  חיובית  מהירות/זריזות  תפקודי

Dummer (1998)  

, הספק בעשייה
ניצול מועיל של 

�שילוב בשוק , הזמ
  .העבודה

, יכולת, עצמאות
�  .שביעות רצו

 Rarick and Beuter  חיובית  כוח מתפר.  תפקודי

(1985); Surburg et 

al (1995) 

יכולת להתמודד 
ע� ביצועי� 

, המצריכי� ריכוז
כוח והפעלתו 

יכולת , במהירות
, ביצועי� בעבודות

קליטה בשוק 
  העבודה

, עצמאות, יכולת
 �שביעות רצו
והשתלבות 

  .חברתית
  
  
  
  
  

 Shurrer et al  חיובית  ריאה#סבולת לב  פיזיולוגי

(1985); Fernhall 

et al (1988;1986); 

Pitetti and 

Campbell 

(1991); Lavay & 

Mckenzie (1991); 

Pitetti & Tan 

(1991); Valera & 

Pitetti 

(1995);Dyer 

(1994); Eberhard 

et al (1997) 

 �הפחתת סיכו
למחלות לב וכלי 

יכולת , ד�
להתמיד 

במאמצי� תת 
  מרביי� ממושכי�

, עצמאות, יכולת
�  .שביעות רצו

סבולת /כוח  פיזיולוגי
  שריר

 Rimmer & Kelly  חיובית

(1991); Croce & 

Hovart (1992); 

Pitetti et al 

(1993); Zetts et al 

(1995) 

תפקוד מוטורי 
תפקוד בטוח , יעיל

, בעומסי� גבוהי�
שמירה על מסה 

שרירית ו על מסת 
, יציבה נאה, העצ�

, ביטחו� עצמי
קליטה במקו� 

  עבודה

, עצמאות, יכולת
 �שביעות רצו
והשתלבות 

  .חברתית
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, חיובית  השמנת יתר  יולוגיפיז
מומלצת 
בצירו� 

תראפיה 
התנהגותית 
ומעורבות 

  הורי�

Joachin (1977); 

Heiman (1978); 

Rotatori et al 

(1980); Skrobak 

Kaczynski and 

Vavick (1980); 

Fox et al (1984); 

Fisher (1986); 

Norvell & Ahern 

(1987); Pitetti & 

Tan (1991)  

הפחתת מחלות 
, כלי ד� ,לב

הפחתת , סוכרת
שיפור , תמותה
חיזוק , התנועה

, הדימוי העצמי
  קשרי� חברתיי�

, עצמאות, יכולת
�, שביעות רצו
השתלבות 

  .חברתית

 Jansma & French  חיובית  גמישות  פיזיולוגי

(1994) 

תפקוד , יציבה נאה
  יומיומי יעיל

, עצמאות, יכולת
�  שביעות רצו

  
  

עילות הגופנית יש להביא בחשבו� את הקושי בחיזוי יכולת� של כדי להפיק תועלת מרבית מ� הפ

הפעילות הגופנית הרצויה  היא זו הנעשית על פי הכללי� .  צעירי� אלה ללמוד ולבצע את המטלות

כמו המכללה האמריקאית , וההמלצות המקובלי� כיו� על הארגוני� המובילי� בעול� בתחו� זה

, של תכיפות ושל עצימות רצויי�, של מש	, י המידה של סוגפעילות זו עומדת בקנ. לרפואת ספורט

העשויה לתרו� לאורח חיי� בריא ולאיכות חיי� , ויש בה הפעלה רב מערכתית של גו� האד�

תרומה זאת תתאפשר א� בתכנו� הפעילות יובא בחשבו� הגיל ההתפתחותי של אוכלוסייה .  גבוהה

כי יתאפשר מימוש הפוטנציאל העצמי , את נית� להניחבעקבות ז.  ולאו דווקא הגיל הכרונולוגי, זו

תשתפר , תוגבר היעילות בחיי היומיו�, יפותחו מיומנויות ויכולות מוטוריות, הגופני והמוטורי

דהיינו   #כל אלה יובילו להשתלבות בחברה . תגבר ההשתתפות בפעילות בשעות הפנאי, היציבה

  ). Cooper et al. , 1999( לשיפור של  איכות החיי� 

  : 7מודל חשיבתי להערכת הזיקה שבי� הכושר הגופני לבי� ממדי איכות חיי� מוצגי� באיור 
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  .מודל חשיבתי להערכת הזיקה שבי� הכושר הגופני לבי� ממדי איכות חיי�: 7איור 

  

  

  

  

  

  

  כושר גופני

  

  תפקודי  בריאותי

        קואורדינציהקואורדינציהקואורדינציהקואורדינציה •

        שיווי משקלשיווי משקלשיווי משקלשיווי משקל •

        זמ! תגובהזמ! תגובהזמ! תגובהזמ! תגובה •

        זריזותזריזותזריזותזריזות////מהירותמהירותמהירותמהירות •

        כוח מתפר$כוח מתפר$כוח מתפר$כוח מתפר$ •

        גמישותגמישותגמישותגמישות •

        הרכב הגו%הרכב הגו%הרכב הגו%הרכב הגו% •

        ריאהריאהריאהריאה� � � � סיבולת לבסיבולת לבסיבולת לבסיבולת לב •

  כוח וסיבולת שרירכוח וסיבולת שרירכוח וסיבולת שרירכוח וסיבולת שריר •
 

• Well being        

        שמחהשמחהשמחהשמחה •
 

        ביטחו! עצמיביטחו! עצמיביטחו! עצמיביטחו! עצמי •

        מוי עצמימוי עצמימוי עצמימוי עצמידידידידי •

        שיתו% פעולהשיתו% פעולהשיתו% פעולהשיתו% פעולה •

        אישיאישיאישיאישי� � � � קשר ב!קשר ב!קשר ב!קשר ב! •

        מיומנויותמיומנויותמיומנויותמיומנויות •

התמצאות התמצאות התמצאות התמצאות  •
        בסביבהבסביבהבסביבהבסביבה

  עצמאות    אינטגרציה חברתיתאינטגרציה חברתיתאינטגרציה חברתיתאינטגרציה חברתית  יצרנות/יכולת  שביעות רצו�

  איכות חיי�
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השפעת העיסוק בפעילות גופנית על הדימוי העצמי של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל  .2.5

  ובינוני 

  

, הנ� נושאי� מרכזיי� המעסיקי� פסיכולוגי�, הביטחו� האישי וההתנהגות, שיפור ההניעה

  .  תפקיד נכבד בהשגת שיפור זה, לדימוי העצמי על מרכיביו השוני�.  מחנכי� וחוקרי�, יועצי�

שכ� ,  האפשרות  לחולל שינויי� בדימוי העצמי היא אחת הסיבות להיותו של נושא זה כה חשוב

מיוחד , פרק זה. ר לשיפור איכות חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוניהוא קשו

לדיו�   באפשרויות לחולל שינוי  בדימוי העצמי בקרב אוכלוסייה  זו באמצעות העיסוק בפעילות 

  .גופנית ובספורט 

  :בפרק זה שני חלקי�

  .הדימוי העצמי אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני .1

עת הפעילות הגופנית על הדימוי העצמי והזיקה בינו לבי� איכות חייה� של צעירי� השפ .2

  .הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  הדימוי העצמי  אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני.   2.5.1

 העוסקת בדמיו�,  לקוח מ� הפסיכולוגיה של האני)  (Self- Image"דימוי עצמי"המונח            

מערכת מאורגנת של : " יש המגדירי� את הדימוי עצמי כ	.  או בשוני בהתנהגות של בני אד�

 �הדימוי העצמי מסייע להסביר ).  28: 1980, זיו"   (תכונות שהאד� מייחס לעצמו ומתנהג לפיה

, אישית#משיכה בי�, שינוי עמדות, מוסריות, צייתנות: כגו�, שורה ארוכה ומגוונת של התנהגויות

, הוא מייצג מערכת מאורגנת של תכונות ושאיפות שהאד� משיי	 לעצמו.  טיות ומת� עזרהס

�  . מעריכ� ומתנהג לפיה

 �גורס כי הדימוי העצמי הנו התיאוריה המבוססת על אירועי� ועל ) Epstein,1982( אפשטיי

 א� זו נבחנת לפי מידת ההתאמה, ככל תיאוריה.  התנסויות   שהאד� מפתח אודות עצמו

ומתחוללי� בה שינויי� בעקבות  התנסויות שהאד� צובר ביחסי , היא מתפתחת.  למציאות

, יש לאד� דימוי עצמי חיובי, כאשר הישגיו מתאימי� לרמת שאיפתו.  הגומלי� ע� סביבתו

  .יש לו דימוי עצמי שלילי, וכאשר ה� נופלי� ממנה

ולפיכ	 , מעז ושבע רצו� מהישגיו , לתובוטח בעצמו וביכו, על פי רוב, אד� בעל דימוי עצמי חיובי

 ;Vargo, 1985( הדימוי העצמי הוא אחד המרכיבי� החשובי� בתחושת איכות חיי�  

Felske,1988  .(  
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חסר , אד� בעל דימוי עצמי שלילי נמנע מלהתמודד ע� משימות המצריכות מאמ., לעומת זאת

�  .  ביטחו� עצמי והסס

,  על פי אחד ההסברי�. דינמית ונתונה לשינויי�, גתיתהתגבשותו של הדימוי העצמי היא הדר

כאשר , דעותיה� ותגובותיה� של אנשי� אחרי�, הדימוי העצמי מתהווה בעקבות הערכותיה�

  )] 28:  1980,זיו(,Looking Glass Self [ הזולת משמש ראי המשק� את בבואת העצמי  

  היכולת של היחיד על פי  גישה אחרת  הדימוי העצמי מתהווה על בסיס תחושת

 )Self Competence . (הערכת , כאשר תחושת היכולת של האד� מבוססת על ניסיונו  הוא �אי

) . Gibbsons and Bushakra, 1989( ודימויו נקבע על ידיו בלבד, האחרי� משפיעה עליו הרבה

 �ב המתקבל  כ	 ה� נוטי� להיות תלויי�   פחות במשו, ככל שבני האד� מתבגרי� וצוברי� ניסיו

  . מאחרי�

 �, סבורי�  שהאד� מגבש לו עמדות על עצמו Secord and Backman,1974 )( סקורד ובקמ

עמדות אלו מסייעות לו לארג� את .  כש� שהוא מגבש עמדות  על עצמי� ועל אירועי� בסביבתו

ה חוקרי� אלה מבחיני� בשלושה היבטי� בתפיס.  ומשמשות לו מורה דר	 בהתנהגותו, סביבתו

  .ההיבט ההתנהגותי וההיבט הרגשי, ההיבט ההכרתי: זו

אני , אני גבוה: לדוגמה, מידע עובדתי או דימוי שיש לאד� על עצמו, משמע: ההיבט ההכרתי �

�  .אני הגו� וכדומה, אישה/אני גבר, שאפת

האד� .  פירושו ביטוי  לנטיותיו ההתנהגותיות של האד� כלפי עצמו:  ההיבט ההתנהגותי �

  .וכיוצא באלה, לעודד את עצמו, להפחית בער	 עצמו, את מחשבותיו בעצמו עשוי למקד

הוא .  קשור לשיפוט ולהערכה שמייחס האד� לעובדות שונות על עצמו:  ההיבט הרגשי �

או הוא שמח , אינו שבע רצו� מכ	 שגופו אינו בנוי כהלכה, מרוצה מכ	 שהוא רזה או גבוה

  .וגאה בהישגיו האינטלקטואליי�

שהוא הדימוי שיש לאד� על עצמו )  Ideal Self"  ( הדימוי האידיאלי"מצוי ג� המושג  בספרות 

הפער בי� הדימוי האידיאלי לבי� הדימוי העצמי .  אלא כפי שהוא שוא� להיות, לא כפי שהוא

  ). Self Esteem ( העכשווי מבטא את ההערכה העצמית 

מחקרי� מעטי� בלבד ? שכלי קל ובינוני מה אופיו של הדימוי העצמי של צעירי� הלוקי� בפיגור

ההסבר לכ	 הוא ).   Gibbsons and Bushakra,1989( נעשו על הדימוי העצמי של צעירי� אלה 

אי� , שלצעירי� הלוקי� בפיגור, יועצי� ופסיכולוגי�, טענו חוקרי�, שבמש	 שני� רבות

 Jackson and Davis, 1983; Bensen and( הכישורי� השכליי� המאפשרי� ניתוח העצמי 
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Jones, 1992 .(בה� כי לצעירי� הלוקי� , במחקרי� אחרי� דעה זו מופרכת, לעומת זאת �ונטע

, רייטר( בפיגור שכלי קל ובינוני יש היכולת לנתח ולהערי	 את עצמ� בצורה ברורה והגיונית 

1980 ;1981 , Ottenbacher  .(במחקר תמימות דעי� באשר לאופיו של הדימוי הע �צמי של אי

ובאחרי� נטע� , במחקרי� מסוימי� מדווח שהדימוי העצמי שלה� חיובי. הלוקי� בפיגור שכלי

צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל  30שערכה מחקר בקרב , )1980( רייטר .  כי דימוי זה שלילי

, כי לצעירי� הנמצאי� בסביבה מוגנת של בית הספר המיוחד דימוי עצמי חיובי,ובינוני מצאה 

לסביבה יש השפעה משמעותית על אופיו של הדימוי העצמי של , לדעתה.  לא מציאותי א	

כי נית� לשפרו באמצעות , באשר לדימוי הגו� שנתפס בעיניה� כשלילי סבורה היא. אוכלוסייה זו

צעירי� הלוקי�  7בדקו  (White and Zientek, 1991)ויט וזינטק . העיסוק בפעילות גופנית

מטרת מחקר זה הייתה .  ובינוני שהתחרו בכדור סל באולימפיאדת סיאול בפיגור שכלי קל  

הממצאי� הצביעו על שיפור  בדימוי העצמי .  לבדוק את השפעת המשחקי�  על הדימוי העצמי

דימוי זה נשאר נמו	 בהשוואה לדימוי העצמי , בר�.  בהשוואה למצב שהיה בתחילת המשחקי�

  .  של האוכלוסייה הרגילה המקבילה

ר 'התייחסות  החברה לאוכלוסייה של הלוקי� בפיגור שכלי מופיעה  במחקרו  של סאג

(Stager,1983)  תלמידי� מבית ספר  33צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני ובקרב   50בקרב

בשאלו� לא ( הנבדקי� ענו על  שאלות הקשורות לשבעה תחומי� של הדימוי עצמי .  תיכו� רגיל

שבשתי הקבוצות הדימוי העצמי  היה , החוקרי� דיווחו).  ת  לנושא החברתיהייתה התייחסו

חלה ירידה משמעותית , כאשר נתבקשו הנבדקי� לענות על שאלות בתחו� החברתי, אול�. חיובי

במחקר נוס� מדווח על ממצאי� , לעומת זאת.  בדימוי העצמי של הצעירי� הלוקי� בפיגור השכלי

צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  74ער	 מחקר בקרב  Tsuzuki, 1981) (טסוזוקי . שוני�

ממצאי מחקר זה הצביעו על דימוי עצמי שלילי  .  במטרה לבדוק את אופי הדימוי העצמי שלה�

של המשתתפי� למרות העובדה שבנושאי� הקשורי� להופעה אישית ולקשרי� חברתיי� תוצאות 

  .המחקר היו חיוביות

כי  במחקר יש מחלוקות בכל הקשור לאופיו של הדימוי , ספרות זו עולה מסקירה, לסיכו� 

וכי לחברה תפקיד חשוב בקביעת האופי , העצמי של הצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  .של דימוי עצמי זה
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השפעת הפעילות הגופנית על  הדימוי העצמי של וצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל .    2.5.2

  ובינוני

גדל והול	 מספר� של אנשי המדע  התומכי� בגישת� של אנשי החינו	  הרואי� , לאחרונה           

  ). נפשי( את האורגניז� כיחידה שלמה הכוללת היבט גופני והיבט  מנטלי 

יודעי� שלעיתי� קורה שבעל יכולת ספורטיבית , המאמני� והספורטאי�, אנשי החינו	 הגופני

לעומת� ייתכ� שבעל יכולת ספורטיבית . ג הישגי� הספורטיביי� בינוניי�גבוהה ביותר עלול להשי

שבמצבי� סביבתיי� ,  ידוע ג�.  יכול להשיג הישגי� גבוהי�, שמבנה האישיות שלו אחר, בינונית 

וזאת , שוני� עשוי  ספורטאי להתנהג בדרכי� שונות  מבחינה גופנית ולהשיג הישגי� קוטביי�

ההתנהגויות האלה מוסברות במונחי� פסיכולוגיי� הקשורי� למבנה  .ללא קשר למצבו הגופני

בעל דימוי עצמי חיובי לעומת בעל דימוי , אישיות מופנמת לעומת אישיות מוחצנת: כגו�, האישיות

נית� להניח כי תכונות אלה יש בה� כדי להשפיע על הביצועי� המוטוריי� של . עצמי שלילי וכדומה

 Jackson(ובכלל זה ג� לאנשי� הלוקי� בפיגור שכלי  , כל בני האד�הסבר זה תק� ל.  הנבדקי�

and Davis, 1983; Bensen and Jones, 1992 .(  

הספרות המחקרית בתחו� הספורט והפעילות הגופנית מספקת ממצאי� מעטי� בלבד על 

 ההשפעה הפסיכולוגית של הפעילות הגופנית ושל העיסוק בספורט על  צעירי� הלוקי� בפיגור

 Jackson and Davis, 1983; Bensen and Jones, 1992; Hutzler and Bar( שכלי קל ובינוני 

Eli, 1993 .(כללי �בספרות  מדווח על שינוי חיובי בדימוי העצמי של הלוקי� בפיגור שכלי , באופ

 ,Shasby, 1981; Goldberg and Shephard( קל ובינוני  בעקבות עיסוק בפעילות גופנית 

1982;Yang and Porretta, 1999 .(כי  העיסוק בפעילות גופנית   משפיע על , עוד נמצא במחקרי�

  .דימוי גו� וקבלה חברתית, תפיסת היכולת, הערכה עצמית, תפיסה עצמית: המשתני� האלה

  ) SELF PERCEPTION( תפיסה עצמית   .א

. � את ער	 עצמוופירושו תפיסת האד, סוציאלי–תפיסה עצמית הנה משתנה פסיכו           

היא משקפת את האופ� שבו הוא נתפס . תפיסה זו קשורה למוטיבציה של האד� להשיג הישגי� 

.  והיא מתייצבת בדר	 להתבגרות,אצל הצעירי� התפיסה העצמית היא דינמית . על ידי האחרי�

ת מכיוו� שתפיסה עצמית מעוות, בקרב צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני משקלה חשוב

  ).  Kalakian and Eichstaedt,1982; Ninot et al.,2000( גורמת לה� לתפיסה עצמית שלילית 
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סבורי� כי יש לחנ	 את הצעיר הלוקה בפיגור שכלי קל , Winter et al., 1983)( ' וינטר ושות

תפיסה זו תגרו� לחברה להתייחס .  ולא כאד� מוגבל, כאד� ע� מגבלה עצמוובינוני לתפוס את 

ולאחר  אד�בראש ובראשונה כאל , ו  בדומה לאופ� שבו מתייחסי� לבעלי מוגבלויות אחרותאלי

ה� מציעי� כי יש , זאת ועוד.  וכ	 לא תיפגע התפיסה העצמית שלו, מכ� כאל אד� ע� מגבלה

לגרו� לכ	 שיחס החברה לאוכלוסייה זו יבטא אמפטיה המשקפת מאמ. להבי� את  נסיבות 

  .הקשורה לרחמנות ולא סימפטיה , המגבלה

במחקרי� בתחו� הספורט והפעילות הגופנית נמצא כי ההתמודדות ע� אתגרי� בתחו�  

 ,Wrigth and Cowden  (וריט וקווד�  . הפעילות הגופנית משפרת את התפיסה העצמית

בדקו את  השפעת העיסוק בפעילות גופנית על התפיסה העצמית אצל צעירי� הלוקי� 1986)

התכנית נמשכה שלושה .  ובינוני שהשתתפו בתכנית אימו� בשחייה וברכיבה בפיגור שכלי קל

הממצאי� הצביעו על שיפור ).  Special Olympics(שבועות כהכנה לאולימפיאדה המיוחדת 

והיא באה לידי ביטוי בתחושה של ביטחו� עצמי ושל חשיבות , בתפיסה העצמית של המשתתפי�

 ;Simpson and Meaney(מחקר� של סימפסו� ומיאני  ביסוס לממצאי� אלה נמצא ב.  עצמית

על התפיסה  העצמית של )  התנסות בסקי( שבדקו את השפעת העיסוק בפעילות גופנית  1979)

הקבוצה התפלגה לקבוצת ניסוי שהשתתפה בלימוד .  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 14

הממצאי� הצביעו על .  תפה בפעילותולקבוצת ביקורת שלא השת, הסקי במש	 חמישה שבועות

לעומת קבוצת הביקורת שבקרבה לא  התחולל  , שינוי חיובי בתפיסה העצמית של קבוצת הניסוי

כי יש  בעיסוק בפעילות גופנית , מ� המחקרי� האלה עולה אפוא. שו� שינוי בתפיסה העצמית

חיוביי� בתפיסה העצמית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני   כדי לגרו� לשינויי� 

  . שלה�

  ) SELF ESTEEM: ( הערכה עצמית  .ב

והיא קובעת את גבולות , חוקרי� סבורי� כי ההערכה העצמית  הנה המדד של העצמי         

עיסוק מתמש	 ) .  Coopersmith, 1967; Kalakian and Eichstaedt,1982(היכולת של האד� 

זאת מכיוו� שסוג זה של פעילות מזמ� .  עצמית חיובית בפעילות גופנית יש בו כדי לגרו� להערכה

-Parents and Whall, 1984; Beran, 1986; Shary and Iso( שליטה עצמית על המעשה 

Ahola, 1989  .( ביסוס לקביעה זו נמצא במחקר שערכו מקטויש וסיארל )Mactawich and 

Searle;1992)  ( שהתפלגו לקבוצת ניסוי , ובינונימתבגרי� הלוקי� בפיגור שכלי קל  26בקרב
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מטרת מחקר זה הייתה .  ולקבוצת ביקורת שלא השתתפה בפעילות, שהשתתפה בפעילות גופנית

הממצאי� .  לבדוק את השפעת העיסוק בפעילות גופנית  על ההערכה העצמית של המשתתפי�

שבה לא , רת הצביעו על שינוי לטובה בהערכה העצמית של  קבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקו

סירבו הנבדקי� להשתת� בתכנית , למרות העובדה  שבתחילת הניסוי, זאת.  התחולל שו� שינוי

אול� בסיו� התכנית נית� לשמוע משפטי� כמו .  בטענה כי ה� אינ� טובי� בפעילות מסוג זה

). 45' עמ: ש�" (ואני אתמיד בה, עכשיו אני יודע שאני טוב בהרבה בפעילות:" המשפט הזה

בצעי המחקר הזה סבורי� כי התאמת תכנית ההתערבות למטרות החינו	 הגופני ולאוכלוסייה מ

  . המשתתפת היא שתרמה תרומה חשובה לשינוי החיובי שהתחולל

  ) SELF COMPETENCE: (תפיסת היכולת   .ג

מבטא את ההערכה העצמית לגבי מיומנות מסוימת בתחו� "  תפיסת היכולת " המושג          

כי לתפיסת היכולת השפעה חשובה על , חוקרי� בתחו� החינו	 הגופני והספורט סבורי�.  מוגדר

 ,Roberts and Pascuzzi,1979;Covington and Omelich(ההתנהגות ההישגית של האד� 

1979; Spink and Roberts, 1980; Weiss et al, 1986.(  

יב מרכזי בתיאורית הנה מרכ, תפיסת היכולת אצל אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי 

שהגדירה אותה   (Harter, 1981)של הרטר  Competence (Motivation" ( מוטיבציית היכולת"

השגת המטרות תלויה בהרגשתו של , לשיטתה". ניסיו� להשיג מטרות מסוימות בסביבתו"כ

, הצלחה בהשגת המטרה תגרו� למוטיבציה להשגת מטרות נוספות.  הפרט להשיג את המטרה

תפיסת היכולת של שצעירי� הלוקי�  כי רמת במחקר מדווח.  די כ	 תשתפר תפיסת יכולתוועל י

 ,Roberts et al, 1981בפיגור שכלי קל ובינוני נמוכה בהשוואה לבני גיל� באוכלוסייה הרגילה 

Klint and Weiss, 1987)   .( במחקרי� נוספי� מצאו כי פעילות גופנית משפרת את תפיסת

 Sherril, 1998; Gibbsons and). (י� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני היכולת של צעיר

Bushakra, 1989;Yang and Porretta, 1999 .( גור� נוס� שיש בו כדי להשפיע על ההערכה

העצמית בתחומי� שוני� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינונית נמצא במחקר� של נינוט 

 14צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  שנמש	  48בקרב  )  ,.Ninot et al 2000( ' ושות

שתי קבוצות התאמנו והתחרו במשחק כדור סל . קבוצות 6 #הנבדקי� התפלגו ל .חודשי�

.  ובשחייה וקיימו מפגשי� ע� צעירי� שאינ� לוקי� בפיגור שכלי לאחר האימוני� והתחרויות

סל ובשחייה א	 קיימו מפגשי� ביניה� שתי קבוצות שהתאמנו והתחרו א� ה� במשחק כדור 

ניכר שיפור במיומנויות אתלטיות , כי למרות שבאופ� כללי, נמצא.  בלבד ושתי קבוצות ביקורת



- 81 - 

 

בדימוי גו� , בקבלה חברתית, לא חל שיפור בתפיסת היכולת, שונות אצל ארבעת קבוצות הניסוי

, ההסבר שנית� לממצא זה.  דובדימוי העצמי הכללי אצל הקבוצות שפגישותיה� התקיימו בנפר

שבאה לידי ביטוי  , הוא  הערכת� הגבוהה והלא מציאותית של הנבדקי�  בתחילת הניסוי

זאת כאשר אצל הקבוצות שאת פגישותיה� קיימו במשות� ע� צעירי� .  בממצאי� בסו� הניסוי

 ממצאי� אלה, לדעת החוקרי�.  ההערכות היו מציאותיות יותר, מהאוכלוסייה הרגילה

סוג .  מצביעי� על ההשפעה שיש לסביבה על ההערכה העצמית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי

ע� המסגרת היותר מציאותית שנוצרה Sherrill ) 1998( זה של הערכה קשור לדעת שריל 

  . בעקבות השתתפות� של צעירי� שאינ� לוקי� בפיגור שכלי

  ) BODY IMAGE: ( דימוי גו. 

דימוי גו� חיובי משפיע  ".  אני"י של הגו� חשיבות ראשונה במעלה במער	 הלמבנה הפיז         

.  אלא ג� על  התייחסות   החברה, לטובה לא רק על ההערכה העצמית  ועל הביטחו�  העצמי 

  : המש	 הדיו�  ממוקד בנושאי� הבאי�

  ?דימוי גו� מהו  #  

  ;השפעת מגבלות גופניות על דימוי הגו� #  

  .הגופנית על דימוי גו� השפעת הפעילות -

  )BODY IMAGE( ?    דימוי גו. מהו   $

הוא ). Self-Image( דימוי גו� מהווה את אחד המרכיבי� החשובי� של הדימוי  העצמי            

והוא נוצר על ידי מכלול  התחושות וההערכות שיש לו , הייצוג  התפיסתי של הגו� בתודעת האד�

הכוללות , דימוי הגו� מייצג את מכלול החוויות  וההתנסויות של הגו�) .  Fisher, 1973( לגבי גופו 

וגירויי� שמקור� , )עייפות וכדומה , מתח שרירי� , כאב( תחושות וגירויי� שמקור� בתו	 הגו� 

בתהלי	 העיצוב  של ). התייחסות מצד ההורי� והחברה וכדומה, מגע ע� אובייקטי�( מחו. לגו� 

גירוי עשוי להיתפס באופ� שונה .   לגירויי� השוני� משמעויות שונותהאד� מעניק , הדימוי

התהלי	 שבו אנו (בהזדמנויות שונות בהשפעת גורמי� אישיי� הקשורי� לתהלי	 התפיסה 

, במצב רוח מרומ� אנו יכולי� לתפוס את גופנו כיפה וכמוש	, כ	 לדוגמה) . משפרי� את הגירוי

בי� אנשי� גבוהי� נתפס .  י� לתפוס את גופנו כמכוער וכדוחהואילו במצב רוח לא משופר אנו יכול

  .' ולעומת זאת בי� אנשי� נמוכי� נתפס גופנו כגבוה וכו, גופנו כנמו	

  .דימוי הגו� כולל מרכיב ריגושי ומרכיב קוגנטיבי
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כולל את מכלול הרגשות והערכי� שהאד� מייחס לגופו בעקבות התנסויות  המרכיב הריגושי

  ). ' לגובה וכו, למשקל, להופעה החיצונית, להתייחסות למבנה הגו� הכוונה היא(

אור  #גל( כולל ידע עובדתי על נתוני הגו� ועל יכולת הביצוע בתחומי� שוני�  המרכיב הקוגנטיבי

  ). 1983' , ושות

כי  , בספרות המחקר שנבדק בה דימוי הגו� אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני נמצא

דימוי גו� שלילי זה ).  1980, רייטר( בעיקר בגלל השפעת הסביבה , זה שלילי או לא מציאותידימוי 

  . סוציאלית של הצעירי� ע� סביבת�# מהווה מגבלה מהותית לאינטראקציה פסיכו

סבורי� כי נית� להסביר ממצא זה על ידי כ	 שתפיסת� ) Silon and Harter , 1985( סילו� והרטר 

שאינה בעלת , בפיגור שכלי את גופ�  שונה מזו של האוכלוסייה המקבילה של צעירי� הלוקי�

  .פיגור שכלי

  השפעת מגבלות גופניות על דימוי הגו. 

דימוי גו� חיובי  משפיע באופ� חיובי לא , כאמור. הגו� ושלמותו מהווי� נושא המעסיק את האד�

. ו נתפס האד� בעיני אחרי�אלא ג� על האופ� שב, רק על ההערכה העצמית ועל הביטחו� העצמי

והיחס אל האד� שהופעתו החיצונית עולה , זאת משו� שבחברה מקובל להערי	 את יופי הגו�

בקנה אחד ע� האידיאלי� הפיזיי� המקובלי� הוא חיובי יותר מ� היחס אל האד� שחזותו אינה 

  .  תואמת את  האידיאלי� האלה

הדבר .   גופו  אינו של� ואינו מתפקד כיאות מגבלה גופנית גורמת  לאד� לתחושה  כי, לפיכ	

מחייב  את האד� להתמודד  ע� הקשיי� הקשורי� במגבלה וע� חוסר ההבנה או ע� הדעות 

, כמו חרדה, המגבלה תורמת להתפתחות אישיות ע� מאפייני�.  הקדומות של החברה ביחס אליה

�מתעוררת בעקבות המגבלה הפגיעה הנפשית ה.  פחדי� ורגשי נחיתות אנטי חברתיי�, דיכאו

רק הסתגלות .  הגופנית  עשויה לעיתי� להיות קשה יותר מ� הפגיעה הנגרמת בעקבות הליקוי הפיזי

רק אז .למציאות וקבלה עצמית יש בה� כדי לשחרר את האד� מ� התחושה שהוא נחות או מוגבל 

 Kalakian and(עשוי האד� לתפוס את עצמו בראש ובראשונה כאד� ולא כאד� ע� מגבלה 

Eichstaedt, 1982.(  

  השפעת הפעילות הגופנית על דימוי הגו.

אד� המאמי� בעצמו .  מגבירה את האמו� של האד� בעצמו, ההתנסות הפעילה בתנועה           

אמנ� מסוגל לעיתי� קרובות לשפר את מצבו החברתי ואת מצבו הפיזי , וביכולתו לשנות מצבי�

שמשת כנקודת מוצא לשבירת המעגל הסגור שבו דימוי גו� שלילי בתהלי	 זה התנועה מ.  והנפשי

חוקרי� ).  1983, אור ואחרי�#גל( וזה מחזק את דימוי הגו� השלילי  , מוביל לחוסר פעילות גופנית
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.  שבדקו את הזיקה  בי� דימוי הגו� לבי� הפעילות הגופנית מדווחי� על יחסי גומלי� ביניה�

 ;Boswell, 1982. ( � ודימוי הגו� משפיע על איכות התנועההתנועה משפיעה על דימוי הגו

Roswall et al, 1988; Schmitz, 1989 Boswell .(  

צעירי� הלוקי�  35שנער	  בקרב ) ,.Roswall et al 1988(ביסוס לממצא זה נמצא במחקר� של 

שתתפות� של נמצא כי ה. הלומדי� בכיתה לחינו	 מיוחד)  16#11בני ( בפיגור שכלי קל ובינוני 

  .צעירי� אלה בפעילות גופנית חיזקה את דימוי הגו� שלה�

נית� לומר כי פעילות גופנית משפיעה באופ� חיובי על דימוי הגו� של צעירי� הלוקי� ,לסיכו� 

על , על היכולת, לתרומה זו השפעה חשובה על הביטחו� האישי וההעצמה.  בפיגור שכלי קל ובינוני

  ). 1992, רייטר ואוזגד;  , Snyder 1984( ל צעירי� אלה היצרנות ועל העצמאות ש
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  ) SOCIAL ACCEPTANCE(    : קבלה חברתית  .ד

 Harter (1978; 1981). קבלה חברתית באה לתאר את האופ� שבו החברה תופסת את האד�         

בי� המשכילה להבי� את הקשר בי� קבלה על ידי חברי� ל, כי בניגוד לאוכלוסייה הרגילה, סבורה

, למרות זאת יש הסבורי�.  הצעירי� הלוקי� בפיגור מתקשי� להבי� קשר זה,  היכולת של הפרט

 ;Gibbsons and Bushakra, 1989כי העיסוק בפעילות גופנית יכול לסייע לה� להתקבל בחברה  

Mactawish and Searle, 1992; Hutzler and Bar-Eli, ) 1993  . (סוגייה זו  נחקרה על ידי  

, צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 75בקרב  ,Riggen and Ulrich)  1993( יג� ו אולרי	 ר 

השתתפו באולימפיאדה מעורבת    Special Olympics ,26 –השתתפו ב 25. שהוקצו לשלוש קבוצות

 שלא, הנותרי� שימשו כקבוצת ביקורת 25 #ו, של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי ושל צעירי� רגילי�

החוקרי� ביקשו להשוות בי� ההשפעה שיש לפעילות המשותפת ע� .  השתתפה בשו� פעילות

על הקבלה ,  האוכלוסייה הרגילה לבי� השפעת הפעילות שמשתתפי� בה רק צעירי� הלוקי� בפיגור

הממצאי� מצביעי� על כ	 שחל שיפור בקבלה חברתית בקרב .  החברתית של אוכלוסיית המחקר

החוקרי� לא דיווחו על שינוי אצל שתי , לעומת זאת . ימפיאדה המעורבתאלה שהשתתפו באול

הימצאות הקבוצה של הלוקי� בפיגור השכלי במחיצת , לדעת עורכי המחקר.  הקבוצות האחרות

ואלה חיזקו את , האוכלוסייה הרגילה והפעילות המשותפת גרמו למגעי� ולקשרי� חברתיי�

לאוכלוסייה הרגילה ניתנה ,  במקביל. חו� החברתי הביטחו� העצמי  ועודדו להעז יותר בת

  .ההזדמנות להכיר מקרוב את עמיתיה� הלוקי� בפיגור שכלי

       :  סיכו�

בספרות מדווח כמעט בעקביות על ההשפעה החיובית של הפעילות הגופנית  על מרכיבי�    

לכ	 חשיבות רבה .  שוני� של הדימוי העצמי בקרב צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

ותור� לשיפור , שכ� דימוי עצמי חיובי מגביר את הביטחו� העצמי, בשיפור איכות החיי�

כל אלה ה� תנאי� שבלעדיה�  לא ייתכנו חיי� של .  לקבלה חברתית ולשביעות רצו�, היכולת

אולרי	 וקוליר  )   Silon and Harter, 1985(סילו� והרטר , )Harter,1978(הרטר . איכות

Ulrich and  Collier, 1990) (  שבה נערכו המחקרי� 	מותחי� ביקורת חריפה על הדר

תקופת הפעלה קצרה של תכנית התערבות , מדג� מצומצ� של המשתתפי�, לדעת�. השוני�

והשוואה בי� שתי קבוצות כאשר הנחת יסוד היא  שרמת הדימוי העצמי  באוכלוסיית הלוקי� 

בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה , לדעת� . מחקרי� אלהפוגמי� ב,  בפיגור שכלי נמוכה

צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  מגיבי� באופ� שונה בנוגע לממדי� ,  המקבילה
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עובדה זו מחייבת חיפוש דרכי� ושיטות שיהיו בה� מענה לצרכי� .  השוני� של הדימוי  העצמי

#במטרה לשפר את היכולת הפסיכו.   יהמיוחדי� של הצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינונ

מוטורית  של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  יש לשי� דגש מיוחד בבחירה של  

( הפעילות ושל תכניות התערבות באופ� שתהייה בה�  התחשבות בצורכי אוכלוסייה זו 

Finholt, 1987; Eichstaedt and Lavay; 1992     .( תוצג הזי 5בטבלה �קה בי� פעילות להל

  .בי� דימוי עצמי ובי� איכות חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני, גופנית
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סיכו� ממצאי המחקר בנוגע להשפעת הפעילות הגופנית על הדימוי העצמי ועל איכות :  5טבלה 

  חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  
פעת הפעילות הש  המשתנה

  הגופנית
הזיקה האפשרית   התרומה

למרכיבי איכות 
  חיי�

  מקורות
  

  תפיסה עצמית 

 )Self Perception(  

מסייעת לתפיסה   חיובית
  .עצמית מציאותית

שביעות , עצמאות
�  .רצו

Wright and 

Cowden (1986); 

Simpson and 

Meaney (1979).  
  הערכה עצמית

  )Self Esteem(  
מית על שליטה עצ  חיובית

  .המעשה
, עצמאות, יכולת

�  .שביעות רצו
Parent and Whall 

(1984); Beran 

(1986); Shary and 

Iso-Ahola (1989); 

Mactactawich and 

Searle (1992). 
  תפיסת היכולת 

 )Self 

Competence(  

, תחושה של הישגי�  חיובית
  .הערכה עצמית

,  עצמאות, יכולת
�  .שביעות רצו

Roberts  et al 

(1981); Klint and 

Weiss (1987); 

Gibbsons and 

Bushaka (1989). 

 Body(דימוי גו. 

Image(  

, ביטחו� עצמי  חיובית
, הערכה עצמית

, התייחסות החברה
  .תפיסת הגו�

, עצמאות, יכולת
�, שביעות רצו

  .השתלבות חברתית

Boswell (1982); 

Roswall et al 

(1988); Schmitz 

(1989). 
   קבלה חברתית

)Social 

(Acceptance   

, השתלבות חברתית  .השתלבות חברתית  חיובית
�  .שביעות רצו

Gibbsons and 

Bushaka (1989); 

Mactawich and 

Searle (1992); 

Riggen and Ulrich 

(1993). 
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  נוני השפעת העיסוק  בפעילות גופנית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובי .2.6

  בתחו� החברתי

קביעה זו יפה ג�  לאוכלוסיית .  כ	 קבעו חכמינו, " חברותא או מיתותא"                    

היא הבסיס להנחה כי , כי האד� באשר הוא הנו יצור חברתי, העובדה.  הלוקי�  בפיגור שכלי

 Wilhite andבלי מעורבות והשתלבות חברתית , לא ייתכ� מצב של איכות חיי� טובה

Keller, 1996) .(  

במחקר זה יעשה שימוש .  המושגי� שילוב והשתלבות בערבוביהבעת האחרונה משמשי� 

�  :במושגי� אלה על פי ההגדרות שלהל

הוא מושג ארגוני המתייחס להסדר חברתי שבו ילדי� ע� ליקויי� לומדי� במסגרת   שילוב �

בעלי  על הפגישה של ילדי� רגילי� ע� ילדי�, בדר	 כלל, שילוב מצביע. החינו	 הרגיל

  .ליקויי�

.   ומצביע על תהליכי� ביחסי� בי� אישיי�, מתייחס לתופעה פסיכולוגית השתלבותהמושג  �

המונח השתלבות מצביע על התהלי	 של הגברת השיתו� והמעורבות של ילדי� ושל צעירי� 

בחיי� החברתיי� והחינוכיי� המתנהלי� בבית הספר , ע� ליקויי� ושל משפחותיה�

  ).1997, רייטר(

  :יידונו ההיבטי� האלה, בפרק זה

  ;מצב ההשתלבות החברתית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני .1

  ;הגורמי� המעכבי� השתלבות חברתית אצל צעירי� אלה .2

  ;הדרכי� לשיפור השתלבות� החברתית .3

  . המסגרות המועדפות לביצוע ההשתלבות החברתית .4

  . י� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינונימצב ההשתלבות החברתית של צעיר.  2.6.1      

אי� לה�  קשרי� . הפרטי� באוכלוסייה זו  מרבי� בישיבה באפס מעשה אגב צפייה בטלוויזיה

 Marion, 1979; Voeltz et al., 1982; Crapps( חברתיי� ע� בני גיל� באוכלוסייה הרגילה 

et al., 1985; Dattilo and StPeter, 1991  (י� את שירותי הקהילה וכמעט שאינ� מנצל )

Hayden et al., 1992; Rynders and Staur, 1995; Wilhite and Keller, 1996 .( כאשר ה�

הרי , מנצלי� את  שירותי קהילה או משתתפי� בפעילויות חברתיות ע� האוכלוסייה הרגילה

ההורי� או  .אלה  יזומי� על ידי ההורי� או על ידי אנשי הצוות במעונות השוני�, שעל פי רוב
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ובסיומה משיבי� את , נוכחי� בה, הצוות במעונות מביאי� את הצעירי� למקו� הפעילות

  הצעירי� לבית�

  ) Bedini et al., 1993 .(זאת ועוד , �ג� בקרב אלה שסיימו את חוק לימודיה� בבתי הספר אי

לקי וג� זאת באופ� ח, פחות ממחצית� מנצלי� שירותי קהילה כל שה�.  התמונה שונה

( העדר ההשתלבות הבי� אישית זוכה לביקורתו של הוקרד ). Mithaug et al., 1985(ואקראי 

Houcarde, 1989(, על ה# “Special Olympics” ) המתקיימת ביזמתה של משפחת קנדי מאז

, )ומשתתפי� בה צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי מכל רחבי העול�, שני�  4 #אחת ל, 1968

אולימפיאדה מיוחדת עבור אוכלוסייה זו מצביע על מגמה של הפרדה ושל  עצ� קיו�:"  לאמור

" זאת מכיוו� שאולימפיאדה זו היא פעולה נפרדת ומיוחדת מעצ� מהותה. העדר השתלבות

. החברה נוטה לדחות אנשי� הלוקי� בפיגור שכלי 90 #ג� בישראל של שנות ה). 56: 'עמ, ש�(

מפגרי� בשכל� יש לשכ� : "כמו המקרה שלהל�, �בעיתונות היומית נית� לקרוא על מקרי

בשבט ' ז, עיתו� ידיעות אחרונות(נטע� בבית משפט ישראלי " באזור התעשייה ולא בבית שלנו

 Schalock and Lilley, 1986)( מצב זה מוצא ביטוי ג� במחקר של שאלוק ולילי ). ד"תשנ

במחקר� ה� מצאו כי אנשי� . בקרב אנשי� הלוקי� בפיגור שכלי החיי� בנברסקה התיכונה

ואפילו , וכי חברי� ה� רק אלה החיי� אית� בחדר או במסגרת השיקומית, אלה בודדי�

זו פעילות נפרדת המתרחשת בימי� מיוחדי� , כאשר מארגני� עבור� פעילות במועדוני�

השני� האחרונות אנו עדי� לשינוי  30 #ב, למרות הנאמר לעיל. ובשעות קבועות מראש

, כאשר המגמה היא מעבר ממגורי� במוסדות המבודדי�, של מגורי האוכלוסייה הזו באופיי�

יש בה כדי לספק הזדמנויות , עובדה זו).  .Lakin et al,  1994(למגורי� בדירות קטנות בקהילה 

גני� ציבוריי� וחנויות , מסעדות, כמו בתי קולנוע, רבות יותר לניצול של שירותי קהילה

)Taylor and Racino, 1991 .(, ואול�	שירותי� אלה מנוצלי� די הצור �אוכלוסייה זו .  אי

, א� בכלל, יכולה לחיות בקהילה בלי שיהיה לה מגע ע� שכניה והיא מעורבת מעט מאוד

ממצאי מחקר המבוסס על מדג� לאומי ). (Rynders and Staur, 1995בפעילויות קהילתיות 

  רמת ההשתלבות שלה נמוכהשל אוכלוסייה זו בארצות הברית מגלה כי 

 )1992  ,Anderson and Allen .(יותר . ביקורי� בבתי שכני� מתרחשי� לעיתי� רחוקות

, זאת ועוד. ממחצית ממשתתפי המחקר לא הוזמנו באופ� רשמי אי פע� על ידי שכ� כל שהוא 

לא יותר וזאת , רק חנויות וגני� ציבוריי� מנוצלי� על ידיה�, מתו	 שישה שירותי� קהילתיי�

ויותר ממחצית� אינ� , ה� כמעט לא משתמשי� בשירותי בנק ובספריות. מפע� אחת בחודש
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ההסבר העיקרי לממצאי מחקר זה . ממלאי� כל תפקיד הקשור בתחזוקה של המגורי� שלה�

כי אוכלוסייה זו חסרה את  היכולת לנצל את שירותי הקהילה אגב מעורבות והשתלבות , היה

ת� לומר שהתמונה העולה ממצאי המחקר היא כי הצעירי� הלוקי� בפיגור ני, א� כ�.  בחברה

  .שכלי אינ� משתלבי� בסביבה 

  הגורמי� המעכבי� את ההשתלבות החברתית .   2.6.2 

סבורי� כי המצב של ניכור ושל העדר )  Dattilo and Barnett, 1985(  דטילו וברנט       

הנו תולדה לא רק של גישות , ר שכלי קל ובינוניהשתלבות חברתית של צעירי� הלוקי� בפיגו

הורי� רבי� . אלא ג� תוצר של מאפייני אורח חיי�, ושל התייחסויות של ההורי�  ושל החברה

. ובכ	 ה� מונעי� מה� לדאוג בעצמ� לצרכי� אלה, יו� של ילדיה�#מספקי� את צורכי היו�

בחוסר זמ� , בחוסר סבלנות ,מצב זה של הקרבה המלווה לעיתי� קרובות במת� הגנת יתר

זאת . מגביל את ניידות� של הילדי� הלוקי� בפיגור שכלי, ובהימצאות ילדי� אחרי� בבית 

נקיטת גישה של הסתרת ילדי� אלה מטעמי� של בושה או פגיעה בשאר האחי� , ועוד

מהווה מכשול רציני לקיו� מגעי� חברתיי� בי� הילדי� האלה לבי� האוכלוסייה , במשפחה

צורת החיי� של רבי� מבי� הצעירי� האלה מאופיינת , יתרה מזאת). 1984, זיידר(גילה הר

ה� נודדי� מבית הוריה� .  בהעדר מגורי קבע וניכר אצל� אי רצו� להתמק� במקו� קבוע

עובדה זו כשלעצמה מהווה מכשול רציני .  להוסטלי� ולמוסדות השוני�, למשפחות המטפלות

ובמקו� זאת כל אשר נותר לה� לעשות , ע� החברה וע� הסביבהלבניית קשרי� בני קיימא 

ואלה מתחלפי� חדשות , הוא להתאי� את עצמ� לאנשי� ולצוות העובדי� שבמחיצת�

  ).Lutfiyya,  1991(לבקרי�  

מחקרי� אחרי� מבליטי� את אופיו של מקו� המגורי� כגור� שיש בו כדי להשפיע על  

אנשי� הלוקי�  128מחקר מקי� נער	 בהשתתפות . וההשתלבות החברתית של אוכלוסייה ז

 6–  1גרו בדירות ממשלתיות של  78: בפיגור שכלי קל ובינוני שהתפלגו על פי מקו� מגוריה�

השאלה  שעמדה . גרו במוסדות ממשלתיי� 50 –ו , נפשות או אצל הוריה� בתו	 הקהילה

על ) ד או דירות בתו	 הקהילהדהיינו מוס(לבדיקה היא הא� קיימת השפעה של אופי המגורי� 

הממצאי�  .  (Hawkins;1993) ? ההשתלבות החברתית של אנשי� הלוקי� בפיגור שכלי

רמת ההשתלבות החברתית , או בדירות קטנות בקהילה/מורי� שאצל אלה שגרו ע� הוריה� ו

ה� השכילו ליצור מגעי� ע� סביבת� והיו . הייתה טובה יותר בהשוואה לאלה שגרו במוסד

על ממצאי� דומי� מדווחי� . עורבי� בשירותי קהילה  יותר מעמיתיה� הגרי� במוסדותמ
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אחרי� מתחו� החינו	 הגופני מבליטי� . (Feurstein et al., 1980)חוקרי� מתחו� החינו	 

את מעורבות המעטה של אוכלוסייה זו בפעילות ספורטיבית כל שהיא המתקיימת במסגרות 

פוגעת , עובדה זו פוגמת בפיתוח כושר� הגופני).  Lakin et al., 1994(של שעות הפנאי 

ומשווה לחייה� אופי של העדר ניידות והעדר מגעי� , בביטחונ� ובדימוי העצמי שלה�

 ;Anderson and Allen, 1985; Anderson et al., 1992; Hayden et al., 1992 (חברתיי� 

Krauss et al., 1992 .(  

  השתלבות החברתית דרכי� לשיפור ה.  2.6.3  

למשפחה תפקיד , אלא לבנות את התנאי� ליצירת�, מאחר שלא נית� לכפות קשרי� חברתיי�

עליה להאמי� כי בחברה  קיימי� אנשי� שישמחו לקיי� יחסי .  חשוב ביצירת תנאי� אלה

להשגת .  (Lutfiyya ,1991) וכי יש תקווה כי יחסי� מעי� אלה אכ� ייבנו , חברות ע� ילדיה�

רצוי שההורי� יאפשרו לילדיה� יותר עצמאות ויחזקו . טרה זו יש לאמ. גישה פתוחה יותרמ

ויסייעו לה� , ישלבו את הילדי� בבתי ספר רגילי� כבר מגיל צעיר, את האמו� ביכולת�

כי , חוקרי� אחרי� סבורי�. להשתת� בפעילויות בשעות הפנאי בקהילה ובחינו	 המשלי�

)� להסתייע בארגוני� התנדבותיי� למע� השגת מטרות אלה  ניתMount et al., 1988( .

מתו	 כ	 נית� להסיק שבקשר לחינו	 . החברה צריכה לשנות את גישתה כלפי אוכלוסייה זו

מטרת החינו	 הגופני היא : "גופני אי� די במה שנקבע בתכנית הלימודי� רגילה הגורסת כי

אותו ועיצוב אישיותו ההרמונית לפתח ולטפח כשרי� גופניי� של הפרט לש� שיפור ברי

, בלימודי�, וכדי להכשירו לבצע ביעילות את תפקודו בחברה הישראלית, והתנהגותו החברתית

אלא על החברה ) א"תשנ, תכנית הלימודי� בחינו	 הגופני" (בביטחו� ובשעות הפנאי, בעבודה

תפקידו של . לסייע בכל דר	 אפשרית ביצירת התנאי� כדי לגרו� לשיפור  הכושר הגופני

החינו	 הגופני חשוב לא רק בפיתוח היכולת המוטורית העונה על צורכיה� החברתיי� 

הדבר החשוב . אלא ג� לסייע לשילוב� בחברה, והמקצועיי� המיוחדי� של צעירי� אלה

ביותר בפיתוח הכשרי� החברתיי� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני הוא לא לבודד 

 # מלשו� חברות(הדר	 האנושית וא� היעילה ביותר היא לחברת   .אות� מ� החברה

.  את הצעירי� הללו על ידי הבאת� לקשר ע� החברה כדי שילמדו לחיות בתוכה) סוציאליזציה

משימות . תפקיד חשוב בהשגת מטרות אלה, כאמור, לחינו	 הגופני ולפעילות המוטורית

ב ותורמות לגילוי כישוריה� של מוטוריות במסגרת החינו	 הגופני יוצרות מתח וקש

�) 'עייפות וכו, צימאו�(שליטה על צרכי� גופניי� , התמדה: המשתתפי� ע� מוגבלויות כגו
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משימות מוטוריות לפיתוח ). בעת שנדרשי� להחליט באיזו דר	 לבצע משימות(וכושר המצאה 

בר המקנה ד, )בשלשות ברביעיות, בזוגות(הכושר החברתי מספקות הזדמנות לעבודת צוות 

תפיסת המשמעות בעבודת צוות שבה שניי� או יותר אנשי� , התחשבות בזולת, מודעות עצמית

מעלה אחרת של המשימות . וכ	 ה� מתוודעי� למושג חברות, פועלי� כיחידה אחת

המוטוריות בחינו	 הגופני לפיתוח הכושר החברתי היא הקניה של רגשות גאווה בעת ביצוע 

משימות , יתר כל כ�. וכל זאת בזמ� קצר יחסית, בער	 עצמי הכרה, מוצלח של משימה

, אלמוסני(מוטוריות אלה יכולות לשמש פורק� להוצאת עוד� מר. ולבילוי בזמ� החופשי 

הקניית מיומנויות של עצמאות ויצרנות במסגרת של עבודה או פעילות גופנית מסייעת ). 1994

מחד ). Wilhite and Keller ,1996(בינוני להשתלבות� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ו

גיסא עיסוק בפעילות גופנית מסייע להכשרת צעירי� אלה לעבודה ומאיד	 גיסא עבודה 

מפתחת את יכולת היצרנות ומהווה מקור של הכנסה כספית הסוללת את הדר	 לניצול נכו� של 

  ).  (Fiorelli ,1982שירותי קהילה ולקשרי� חברתיי�

כי צעיר הלוקה בפיגור , סבורי�) Brotherson et al., 1986( ' ברטרסו� ושות ,באשר לעצמאות 

 (Cohen כה� . שולט על חייו ומסוגל להחליט החלטות הגיוניות, שהוא עצמאי, שכלי קל ובינוני

זכות זו באה לידי ביטוי באירועי� מזדמני� ". זכות לשגשג"הגדירה עצמאות  כ)   1992

  ,Cohen(כה� ,  למרות כל זאת. ר בי� אפשרויות ולקבל החלטותשבמהלכ� נאל. האד� לבחו

כי על א�  העובדה שצעירי�  אלה חיו במסגרות של דירות קטנות , מצאה במחקרה) 1992

והיא , לא אפשרו לה� לבחור אפילו את הרכב האוכל או הלבוש שלה�, בתו	 הקהילה

,  שלה הוא אמור לסייע, וכלוסייהמעניי� כי ציבור העובדי� המונע בהתמדה מ� הא: "מוסיפה

הוא זה שבעקשנות תומ	 בזכותה לקבל , יו� –לקבל החלטות פשוטות בתחו� חיי היו� 

�תימוכי� לדברי� אלה נית� למצוא ). 105: ש�" (לפרוש ממקו� עבודה: החלטות רציניות כגו

בפיגור  מתבגרי� הלוקי� 129בקרב  (Wilhite and Keller, 1996)במחקר של ויליט וקלר 

כמחצית� מועסקי� בעבודות שונות . החיי� בקהילה, שכלי קל ובינוני משני המיני�

, מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת הממדי�. לשבוע $40 –ומשתכרי� בממוצע כ 

כי פיתוח מיומנויות של עצמאות , הממצאי� גילו. על ההשתלבות החברתית, עצמאות ויצרנות

במחקר .  רו� לשיפור ברמת ההשתלבות החברתית של צעירי� אלהיש בו כדי לג, ושל יצרנות
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א� מנצלי� באופ� יעיל את הפעילות הגופנית , כי נית� לקבל תוצאות טובות יותר, זה נמצא ג�

  .  בשעות הפנאי

 �נית� ללמוד כי אוכלוסיית הלוקי� בפיגור עדיי� מתקשה ביצירת , מ� האמור לעיל, א� כ

; 1989,רייטר(אישיי� ומשמעותיי� ע� האוכלוסייה הרגילה , מערכת של יחסי� חברתיי�

1992 ,Dossa  .(לנרמל צעירי� אלה שגויה �, ייתכ� כי הדר	 של הקניית מיומנויות שמטרת

והמעבר מדרכי חינו	 המושתתות באופ� בלעדי על עקרו� הנורמליזציה לחינו	 בדר	 של שיפור 

, אפשר כי מסגרות של פעילויות.  יד על כ	מע, בתכניות החינו	 וההכשרה" איכות החיי�"

 Stroud and(כמו פעילות בשעות הפנאי , שלדעת חוקרי� יש בה� כדי לסייע בהשגת המטרות

Sutton, 1988; Wilhite and Keller,1996( ,לא נוצלו לשילוב חברתי , או פעילות בקבוצה

בדר	 ).  Riordan,  1980( להתאמת דרכי� ולאופ� הפעילות , כראוי בכל הקשור לתדירות

ככל שתרבינה .  הוא בניי� הבנוי מלבני� רבות, נית� לומר כי כל פרט באוכלוסייה זו, ההשאלה

ככל שמספר הכשרי� , כלומר, כ	 יהיה הבניי� יציב יותר, הלבני� ותהיינה איכותיות יותר

גבוהה   כ	 תהיה  רמת ההשתלבות, הגופניי� והתפקודיי� של הפרט  רבי� יותר, החברתיי�

  .יותר

  השתלבות חברתית ופעילות גופנית בשעות הפנאי .   2.6.4

לרבות שירותי פעילות בשעות הפנאי , התנסות חברתית כוללת שימוש בשירותי� קהילתיי�

(Bedini et al.,1993) . פעילות גופנית בשעות הפנאי)Leisure Activity( ,פעילות "מוגדרת כ

הספרות ). Bouchard,1994: 6" (בצע על פי ראות עיניה�גופנית שאד� או קבוצה בוחרי� ל

המחקרית  מדווחת כי התעסקות בפעילות גופנית במסגרת של שעות הפנאי מתאימה 

העצמה ונחישות : כגו�, ויכולה לתרו� לה  בתחומי�, לאוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי

השתלבות , ( Duffy and Nietupski, 1985; Bullock, 1988)עצמית ויכולת קבלת החלטות 

נית� להצביע כא� על ) . Rancourt, 1989; Summerfield, 1990(חברתית ואיכות חיי�  

השתלבות : ההשפעה ההדדית בי� ההשתלבות החברתית לבי� הפעילויות  של שעות הפנאי

ומעורבות בפעילויות של  שעות , חברתית מובילה ליתר מעורבות בפעילויות של שעות הפנאי

משפרת תחומי� שוני� כמו העצמה ונחישות עצמית אשר לה� זיקה לשיפור של הפנאי 

משתני� אלה מאוזכרי� בשל זיקת� בספרות המחקר להשתלבות . ההשתלבות החברתית
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האיור הבא מתאר את ההשפעה .  חברתית  א	 ה� אינ� מהווי� חלק ממשתני המחקר 

  .    מה ונחישות עצמיתפעילות בשעות הפנאי העצ, ההדדית בי� השתלבות חברתית

, השפעה הדדית בי� ההשתלבות החברתית לבי� מעורבות פעילות של שעות הפנאי:  8איור 

  :העצמה ונחישות עצמית

  השתלבות חברתית

  

  העצמה ונחישות עצמית                                      מעורבות בפעילות בשעות הפנאי

                 

                                                                                            

  :הדיו� בהמש	 מתמקד בנושאי� האלה   

  .מעורבות� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני בפעילות של שעות הפנאי .1

תרומת הפעילות הגופנית בשעות הפנאי להעצמה ולנחישות עצמית כאמצעי להשתלבות  .2

  .תחברתי

  .תרומתה של פעילות גופנית בשעות הפנאי  להשתלבות החברתית  .3

  .הסיבות לתרומת  הפעילות בשעות הפנאי והדרכי� שבה� באה לידי ביטוי תרומה זו .4

  מעורבות בפעילות של שעות הפנאיה     2.6.4.1          

שעות הפנאי של אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי בפעילות של , א� בכלל, התעניינותה המועטה

שנה על ידי המועצה לחריגויות ועל ידי האיגוד  30 –סקר שנער	 לפני למעלה מ . אינה חדשה

תכניות  2200מגלה כי מתו	 , לחינו	 גופני ולפעילות של שעות הפנאי, האמריקאי לבריאות

היו מיועדות לאוכלוסיית הלוקי�  2%רק , לשעות הפנאי שהופעלו ברחבי אמריקה בעת ההיא

 Recreation and Physical Activity( וג� אלה היו בחסות ההורי� ועל חשבונ�, ור שכליבפיג

for the Mental  Retardation, 1966 .(הגב 'Eunice Kennedy Shriver  , שכיהנה אז כסגנית

פעלה רבות לקידו� השיתו� של , באמריקה Joseph P. Kennedyהנשיא במוסד היוקרתי 

  :בדבריה הנוקבי� תיארה מצב עגו�.  של שעות הפנאי אוכלוסייה זו בפעילות
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יש שישה מיליו� מפגרי� באר. הזאת וה� זקוקי� לפעילות של שעות הפנאי אפילו יותר "

רק אחוז קט� מבי� המחלקות המטפלות בפעילות של שעות הפנאי ברמה הלאומית . מאתנו

בשו� . הלוקי� בפיגור שכלי משלבות סוג כל שהוא  של פעילות בשעות הפנאי עבור אוכלוסיית

). 7: ש� " (כר	 גדול לא קיי� תקציב מיוחד עבור פעילות של שעות הפנאי לאוכלוסייה זו

באי , ההסבר למצב זה קשור בדר	 כלל  בתפקוד נמו	 של אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי

 במחסור במשאבי� ובאי התאמת, היכולת שלה להתמודד ע� מיומנויות של שעות הפנאי

כל זאת למרות המודעות לכ	 כי פעילות בשעות הפנאי ; )ש�. ש�(התכניות לאוכלוסייה זו 

בתחו� התרבותי והמוסרי בחייה כילדי� , בתחו� המוטורי, חשובה עבורה בתחו� החברתי

 Council for Exceptional and American Association for Health, Physical(וכמבוגרי� 

Education and Recreation, 1966  .(  

לפתח ולטפח את השתתפות� של אנשי� "מצב עגו� זה שימש כרקע וכזרז להתעניינות בצור	 

ולהביא " בעלי צרכי� מיוחדי� בפעילות פנאי ללא הבדל ביכולת� או חוסר יכולת� או גיל�

דבר זה לידיעת� ולמודעות� של המומחי� ושל חברי הארגו� העולמי לתרבות הפנאי והנופש 

                                                                ).                                                                                                                           2000, ו� וינגייטמכ(

שעות הפנאי של צעירי� הלוקי� בהקשר לפעילות� ב  20 #של המאה ה  90 –המחקר בשנות ה 

החל להתפתח בעקבות ההתעניינות בפעילות יצרנית כאחד ממרכיבי , בפיגור שכלי קל ובינוני

מעורבותה של , בדומה למצב שהיה לפני כשלושה עשורי�, למרות זאת.  איכות חיי�

 Cheseldine and( נשארה מועטה , אוכלוסייה זו בפעילויות קהילתיות של שעות הפנאי

Jeffree,1981; Crapps et al.,1985; Hawkins,1993 .( רק כמחצית מאלה המסיימי� את בתי

ההסברי� ). Kregel, 1986(השתתפו בפעילות בשעות הפנאי , 1986 # הספר לחינו	 מיוחד ב 

אוכלוסייה זו נעדרת :  שנתנו למצב זה אינ� שוני� מאלה שהיו לפני שלושי� שנה לאמור

 O’Morrow,1980; Voeltz et al.,1982; Matson( לסוג זה של פעילות מיומנויות הנחוצות 

and Andrasik, 1982; Sands and Kozleski, 1994( , העדר תכניות מתאימות )Pollingue 

and Cobb,1986 ( , בעיות לוגיסטיות המתחייבות משילוב אוכלוסייה �מחסור במימו� לפתרו

מעורבות� של צעירי� הלוקי� בפיגור ). Dattilo and StPeter,1991 (זו בפעילויות קהילתיות  

 ) Knapczyk and Yoppi( שכלי בפעילות  של שעות הפנאי  נבדקה על  ידי קבפסיק ויופי 

 5בקרב , שכללה פעילות גופנית בשעות הפנאי, חוקרי� אלה ניסו תכנית התערבות.   1975
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מטרת . ניסיו� קוד� בפעילות  זאתשהיו חסרי , צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

כדי .  התכנית הייתה לעודד התנהגות של שיתו� פעולה ושל רצו� להשתת� בפעילות מסוג זה

התכנית פעלה .  להמרי. את המשתתפי� השתמשו החוקרי� במת� נקודות עבור כל הישג

חזרו , ואול� כאשר שיטה זו פסקה, והניבה תוצאות טובות כל זמ� ששיטת הנקודות פעלה

צעירי� : "אפשר כי הסבר זה יבאר את התמונה.  המשתתפי� לרמת הנעה ההתחלתית שלה�

מכיוו� , הלוקי� בפיגור שכלי לא מתמידי� בפעילות של שעות הפנאי רגע אחד אחר סיומה

 ,Anderson and Allen" ( כיצד והיכ� עליה� להשתת� בפעילויות אלה, שה� לא למדו מדוע

1985: 108.(  

פעילות הגופנית בשעות הפנאי  להעצמה ולנחישות עצמית כאמצעי תרומת ה 2.6.4.2

  להשתלבות חברתית

כפילוסופיה המנחה את ההתייחסות ואת השירותי� לבעלי , לצד השימוש במושג איכות חיי�      

 Empowerment #העצמה : גוברת בשני� האחרונות ההתעניינות במושגי� של, ליקויי�

 Self Determination  )Abery, 1994; Brown and Gothelf, 1996; Sand #ונחישות עצמית 

and Wehmeyer, 1996 .(  

מנותני השירותי� " כהעברת סמכות"מוגדרת באופ� כללי , )Empowerment  (העצמה       

משמעותה מעורבות� האישית , לגבי אוכלוסיית הלוקי� במוגבלויות. למקבלי השירותי�

 United(עדפות אישיות ולמימוש� בהתבסס על הכוונה עצמית במת� ביטוי לה, בבחירת מטרות

States Department of Health and Human Services,1990" .(מתרחשת כאשר " העצמה

שיש ביכולת� לנצל את הבחירה העצמית שלה� , אנשי� מכירי� בער	 עצמ� כבני אד�

, לעצמאות. האד� ומתייחסת לתחושה הפנימית של, לשליטה בתחומי� שוני� של חייה�

הבחירה העצמית והשליטה : לאוטונומיה אישית  ולהעצמה יש גורמי� משותפי� כמו

הדברי� באי� על ידי ביטוי בסקר לאומי שהתקיי� בארצות .  בתחומי� שוני� של החיי�

מטרת הסקר הייתה ללמוד כיצד בוגרי� הלוקי� בפיגור .  נשאלי� 13,075הברית בהשתתפות 

: הממצאי� מצביעי� על העובדות הבאות".  לעצמאות"ו" העצמה"התייחס לשכלי מרגישי� ב

ההעצמה חשובה לכל האנשי� הלוקי� במוגבלויות ויכולות הבחירה והשליטה בתחומי� ) 1

עצמאות חשובה בעיני ) 2. הכרחיי� לאיכות חיי�, שוני� של חייה� תו	 כדי הכוונה עצמית

הגרי� בקהילה ) 3. יעו תחושה של עצמאותהב 30%מהנשאלי� ע� זאת רק  50% #יותר מ
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עצמאיי� יותר מאלה , העובדי� במקו� מסודר) 4. עצמאיי� יותר מאלה הגרי� במוסדות

למרבית ) 6. מרבית הנסקרי� נזקקי� לתחבורה ציבורית בלכת� לעבודה) 5. הנמצאי� בבית

.                                                               יומית#יש יכולת בחירה ושליטה עצמית בכל הקשור לפעילות שגרתית יו�, הנשאלי�

היא קשורה ליכולת  . משפרת את האוטונומיה האישית ומאפשרת הגשמה עצמית" ההעצמה"

הצעיר המוגבל להתאי� את עצמו ולהתמודד בנסיבות המשתנות של סביבתו מבלי לוותר על 

� ואנשי מקצוע בתחו� המוגבלויות השונות והורי� חוקרי. Zimmerman, 1990a)(עקרונותיו 

תורמת להשתלבות חברתית ועל ידי כ	 לשיפור " ההעצמה"לצעירי� אלה מכירי� בעובדה כי 

 ,Fawcett et al., 1994; Trickett, 1994; Beck, 1994; Klein and Cnaan( איכות חייה�  

(1995; Miller and Keys, 1996 .ע� מוגבלויות לוותה בארצות התעניינות בהעצמת אנשי �

, לקבלת החלטות, הברית בחקיקת חוקי� ובהצהרות המכירי� בזכויותיה� לחיי� עצמאיי�

יכולת לבחור בי� חלופות שונות על פי שיקולי� אישיי� והיות� חלק בלתי נפרד מהחברה 

)Harrison et al., 1997 .( �קי� בפיגור צעירי� הלו" להעצי�"ראוי לבחו� את השאלה כיצד נית

כי הדר	 היעילה היא על ידי הקניית מיומנויות של , חוקרי� מצביעי� על כ	? שכלי קל ובינוני

#בשל תרומת� החשובה של מיומנויות אלה לתפקוד היו�, זאת. קבלת החלטות ובחירה אישית

 Shevin(להשתלבות חברתית ולחיי� נורמליי� בעלי איכות , למעורבות קהילתית פעילה, יומי

and Klein, 1984; Landesman, 1986; Kennedy and Killius, 1987; Ward, 1988; 

Schalock,  1990; Newton et al. 1991; Mahon and Bullock, 1992    ;רייטר ושות ,'

מהווה מחסו� בכל הקשור לעידוד� , יש הטועני� כי העובדה  שאוכלוסייה זו בודדה). 1997

עובדה זו מחבלת במטרה לגרו� לה� . וות חיי� נורמליי�להשתלבות חברתית וליכולת לח

 ,Mahon and Bullock" מאשר נפרד מהחברה …ליותר עצמאות כדי להיות יותר חלק מ"

טיפוח יחסי� בי� אישיי� בי� צעירי� אלה לבי� הקהילה בה ה� חיי� יכול לספק ). (1992:11

יש רגשות וצרכי� וג� לה� הזדמנויות לבטא את עצמ� ולהוכיח לחברה בעליל שג� לה� 

 ;Asch and Fine, 1992; Riger, 1993( מגיעות זכויות חברתיות וכי ה� בני אד� כמו כול� 

Serrano et al., 1994; Miller and Keys, 1996 .( המחברי� מציעי� שטיפוח מערכת יחסי�

ל ובטיב בשלב הראשו� יש להתמקד בצורת הטיפו. כזאת יש לעשות בשלבי� ובצורה הדרגתית

) המורי� וצוות העובדי� והמטפלי� באוכלוסייה זו, המדריכי�(היחסי� בי� נותני השירותי�  

שירותי� " נותני"בשלב השני יש להפעיל מעבר ממצב של ).  הלוקי� בפיגור(לבי� מקבליה� 
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שינוי הדגשי� כזה יכול . שירותי�" צרכני"שירותי� ל" מקבלי"ממצב של , שירותי�" ספקי"ל

יר את המוטיבציה אצל מקבלי השירותי� לדרוש את אשר מגיע לה� בכוח הזכויות להגב

בהמש	 נית�  להרחיב את מעגלי היחסי� . ועל ידי כ	 להעצימ�, האזרחיות ולא כמתת חסד

  ). Dossa, 1992; Klein and Cnaan,1995( הללו עד כמה שאפשר 

אינה , לוקי� בפיגור שכלי קל ובינוניבחינת  יכולת קבלת החלטות ובחירה אצל צעירי� ה       

יש הטועני� כי צעירי� אלה מתקשי� לקבל החלטות .  מצביעה על  תמונה עקבית  ואחידה

 Mcdowell, 1976; Hayes, 1977; Houghton et al. 1987; Agran and(בצורה הגיונית 

Moore, 1987; Wehmeyer, 1994; Wehmeyer and Metzler, 1995 .(צב זה ההסברי� למ

, קשיי� במסירת אינפורמציה אמינה, מיעוט הזדמנות להתנסות בקבלת החלטות ובחירה: ה�

צפיות , הגנת יתר של הורי� ושל מטפלי�, העדר יכולת ללמוד מיומנויות לחיי� עצמאיי�

ודעות , העדר תמיכה מצד החברה לפעילות יזומה של צעירי� אלה, נמוכות של החברה מה�

אחרי� סבורי� ). Wehmeyer, 1996a; Wehmeyer and Metzler, 1995(קדומות של החברה  

, בחירת האלטרנטיבה העדיפה, זיהוי המטרות: כי מתו	 שלושת השלבי� של קבלת החלטות

הצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני מסוגלי� לפעול , הערכתה וגיוס משאבי� לביצועה

לעומת ).  Ward, 1988; Yates, 1990(י המטרות זיהו, דהיינו #ברמה של השלב הראשו� בלבד 

יש הטועני� כי  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני מספקי� אינפורמציה מובנת , זאת

 ,.Malik et al (ואמינה ויש לה� את היכולת לקבל החלטות כאשר ה� נדרשי� לעשות זאת 

1991 ;Hawkin, 1991 .( מיומנויות של קבלת החלטות אחרי� סבורי� כי יש להעדי� הקניית

 ,Bender and Valletutti(ובחירה באופ� מאורג� ושיטתי במסגרת פעילות גופנית בשעות הפנאי 

1976; Bullock, 1988; Duffy and Nietupski, 1985; Mahon and Bullock, 1992 .(זאת ,

מי והיא מאפשרת כיוו� שפעילות זו מתאפיינת בגמישות ובמגוו� רחב של הזדמנויות לביטוי עצ

 ,.Dattilo, 1986; Schleien et al., 1984; Nietupski et al(התנסות בקבלת החלטות ובבחירה 

סוגיית הקניית יכולת קבלת החלטות ובחירה בי� חלופות שונות הועמדה במבח� בשני ). 1986

ללו בכל אחד מהמחקרי� ה). 1992( Mahon and Bullock #ו) Bullock )1988מחקרי� שערכו 

שנמשכה שמונה , תכנית ההתערבות. השתתפו ארבעה צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

 D.M.L  )Decisionכללה לימוד מיומנויות של קבלת החלטות באמצעות מודל , שבועות

Making Leisure .( המודל נועד ללמד את נושא קבלת החלטות בשעות הפנאי ומתבסס על
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הגורסת כי במרכזה של ההחלטה של אוכלוסיית הלוקי� בפיגור  , התיאוריה של בחירת היחיד

 ,Self Control Training ,)Wilson and Alexis #שכלי קל ובינוני עומדת השליטה העצמית

שליטה עצמית זו הנה תהלי	 של ארגו� התנהגות המופעל על ידי תגובה אישית הנובעת ). 1992

הצעת אפשרויות ) 1: לי	 מורכב מארבעה שלבי�התה. מגירוי מוקד� בביצוע משימה מסוימת

בחירת ) 3הערכת התוצאות האפשריות הצפויות בכל אחת מהאפשרויות ) 2שונות לביצוע 

בשני המחקרי� מדווח על שיפור משמעותי בקבלת . יישומה בפועל) 4האפשרות הרצויה 

האמורה  מחקרי� אלה מקבלי� ביסוס במחקרי� שעשו שימוש בתיאוריה. החלטות ובחירה

 Dattilo and Rush, 1985; Dattilo(בקרב נבדקי� אחרי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

and Barnett, 1985; Nietupski et al., 1986.(  

, למורי� לחינו	 גופני ולצוות מספקי השירותי� לאוכלוסייה זו, לבתי הספר לחינו	 מיוחד      

 Morrow et al., 1985; Martin et(לטות ובחירה תפקיד חשוב בהקניית מיומנויות קבלת הח

al., 1988  .( ביסוס נוס� התקבל בבדיקת יכולת� של ארבעה צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל

 (1994,ובינוני לקבל החלטות ולבחור בי� חלופות שונות במסגרת פעילות גופנית בשעות הפנאי 

Mahon  .(תנמצא  שצעירי� אלה מסוגלי� להגדיר מטרו , �להחליט על הדר	 המועדפת להשגת

  . ולפעול למע� מימוש� וכי לתרומת� של המדריכי� הייתה השפעה חיובית

המתבצעת בעיקר במסגרת , מהמחקר עולה כי  השתתפות בפעילות גופנית מתאימה, לסיכו�      

תורמת לשיפור יכולת קבלת ההחלטות והבחירה של , תו	 שילוב הדרכה, של שעות הפנאי

  .ירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני ועל ידי כ	 לגרו� להעצמת�צע

מוגדרת  כיכולת אישית לקבוע ולהשיג מטרות           Self –Determination) (נחישות עצמית       

, רמת הנחישות העצמית כרוכה). Field and Hoffman, 1994(המבוססות על  ידיעה והערכה 

) גורמי� פנימיי�(נקבעו וביכולת ההערכה העצמית של שיפור בשיפור היעדי� ש, מחד גיסא

 Deci, 1980(דסי ). גורמי�  חיצוניי�(בהיחשפות  להזדמנויות לקבלת החלטות , ומאיד	 גיסא

הנה ביטוי לתחושת החופש של הפרט לבחור התנהגות לפי צרכיו "סבור כי נחישות עצמית ) 

קיימי� מספר מודלי� מרכזיי� של נחישות ). 112' עמ, ש�(הרגשותיו ומחשבותיו , הפנימיי�

שמבטאי� דרכי� לשילוב חברתי של האוכלוסייה הלוקה בפיגור  6המובאי� בטבלה , עצמית

  . שכלי קל ובינוני



- 99 - 

 

  

  Self-Determination  #* מודלי� להגדרת נחישות עצמית:  6טבלה 

Field  and Hoffman,  
)1994(  

Mithaug, Campeau, 
and Wolman (1994)  

Abery (1994)  Wehmeyer (1992)  

לנחישות עצמית 
  :שלושה מרכיבי�

. 3ידע . 2אמונות ודעות . 1
  .מיומנויות

  
תהלי	 היווצרות של 

 5#נחישות עצמית מורכב מ
  :שלבי�

  "דע את עצמ	" .1
  "הער	 את עמ	" .2

3. "�  "תכנ

  "פעל" .4
חווה את " .5

  "תוצאות פעולת	
  

מתייחסי�  2 #ו 1שלבי� 
  .לתהליכי� פנימיי�

מתייחסי�  4 #ו 3בי� של
  .למיומנויות

מתייחס  5 #השלב ה
לשיפוט והערכה , ללמידה

  .והסקת מסקנות
  
 

האד� נמצא 
באינטראקציה 

מתמדת ע� סביבתו 
ועל כ	 יש להגדיר 

נחישות עצמית כתוצר 
  .סביבה #של יחסי אד�

  
  :שלבי� 6במודל 

היחיד מגדיר  .1
, ומבטא את צרכיו

  ,התעניינותו
  כישוריו

היחיד מפתח  .2
מערכת ציפיות ומציב 
לעצמו יעדי� לסיפוק 

צרכיו וביטוי 
  להתעניינותו

היחיד בוחר  .3
ומתכנ� את הדר	 

להשגת מטרותיו ומילוי 
  ציפיותיו

4.  �היחיד פועל בכוו
  של מילוי היעדי�

היחיד מערי	 את  .5
  תוצאות ממעשיו

היחיד משנה  .6
ומתאי� את תכניותיו 

ומעשיו עד אשר מטרתו 
  .מושגת

  
סת נחישות עצמית מבוס

הכושר להציב יעדי� : על
; ולהחליט מה יש לעשות
היכולת לבחור כיצד יש 

  .לפעול
  
 

לנחישות עצמית מספר 
  :יסודות

 מיומנויות,  
 כללי ותובנה : ידע

  ,עצמית
 מוטיבציה,  

יסודות אלה מושפעי� 
  .על ידי הסביבה

  
המודל מבוסס על 

: תפיסה מערכתית לפיה
ההחלטה אישית היא 

תוצר של האינטראקציה 
בי� היחיד לבי� ש

  .הסביבה
  

קיימות מספר סביבות 
  :שונות

 # מיקרו .1
הסביבה המיידית 

  המשפחתית
הסביבה  #אקזו .2

 �החברתית הרחבה כגו
  עבודה

גישור בי�  # מזו .3
שתי הסביבות מיקרו 

התנהגות , ואקזו
הנלמדת בסביבה אחת 

  מופעלת באחרת
הסביבה  #מקרו .4

  .התרבותית הכללית
  

על יש "בכל הסביבות של
ת לתהליכי מרכזיו

  .נחישות עצמית
  
 

נחישות עצמית מוגדרת 
  :במונחי� של

  בשילות .1
  מער	 עמדות .2

 –כישורי�  .3
הנלמדי� לכל אור	 

  .החיי�
  

המרכיבי� העיקריי� של 
בחירה : נחישות עצמית ה�

, יכולת החלטה, חופשית
, הצבת יעדי�, פתרו� בעיות

הערכה עצמית ותובנה 
, חיזוקי� עצמיי�, עצמית

צפיות , ימימוקד שליטה פנ
  .להצלחה

  
אפיוני�  4לנחישות עצמית 

  :עיקריי�
  ,התנהגות אוטונומית .1

  שליטה עצמית .2
אחריות , יוזמה .3

  וגמישות
  .מימוש עצמי .4
  

ההתנהגות היא אוטונומית 
  :כאשר יש

 בחירה אישית  
  ביטוי של התעניינות

  אישית
 כישורי� ומיומנויות.  

  :ואלה מתבצעי�
ללא    .א

  התערבות יתרה מבחו.
על בסיס   .ב

הדדיות ביחסי� בי� של
  .אישיי�

  
 

  )Field )1996על פי *   

רמת הנחישות העצמית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני היא נמוכה בהשוואה        

כיוו� שהתנסות� בפעילויות המצריכות נחישות עצמית , זאת. לאוכלוסייה הרגילה המקבילה

� נחישות עצמית לבי� העצמה חוקרי� מצביעי� על קשר מעגלי בי. היא מועטה)Wehmeyer 

and Metzler, 1995; Wehmeyer, 1999  .( לקבלת �נחישות עצמית יכולה לשמש גור� מדרב

 Ward, 1996; Ward and(החלטות ולבחירה באופ� עצמאי ובכ	 תורמת רבות להעצמה 

Kohler, 1996; Wehmeyer, 1997a ( ולאיכות חיי�)Kennedy and Killius, 1987; Ward, 
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בעבודה ובשעות הפנאי ומשמשת , נחישות עצמית חיונית להבטחת הצלחה בקהילה). ;1988

 Wehmeyer(גור� חשוב להעצמה ולאיכות חיי� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

and Swartz, 1988; Keigher,2000 .(ב �שיפוט , תפקוד אוטונומי: אד� נחוש בעצמו מתאפיי

  ). Baker et al., 2000; Wehmeyer, 2000(פסיכולוגית והגשמה עצמית  העצמה, עצמי

. קיימות מספר דרכי� לשיפור הנחישות העצמית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני       

הקניית מיומנויות של קבלת החלטות ובחירה יש בה , "העצמה"חוקרי� סבורי� כי כמו לגבי 

). West and Parent, 1992; Wehmeyer, 1992(עירי� אלה כדי לשפר את הנחישות של צ

יש הטועני� כי העדר אוטונומיה אישית  באוכלוסייה זו נובע מדיכוי היחסי� בי� , לעומת זאת

אנשי� אלה מגדירי� את . קהילת הלוקי� בפיגור שכלי לבי� האנשי� שבמחיצת� היא חיה

כתלוי ולא  , כקליינט ולא כב� אד�, טכאובייקט ולא כסובייק"אוכלוסיית הלוקי� בפיגור 

יש , לפיכ	). 1992, רייטר ואזגד; Sprague and Hayes, 2000:13"  (כחבר מ� המניי� בקהילה

להתייחס אל הגברת  הנחישות העצמית כאל תוצאה של הידוק היחסי� החברתיי� בי� אלה 

לבי� הקהילה בה ה�  ,אוכלוסיית הלוקי� בשכל�, המבודדי� והמוגדרי� כלא נורמלי� דהיינו

גישה זו זכתה לביקורת מצד הטועני� שטיפוח יחסי� ). Bogdan and Taylor, 1989(חיי�

, עמידה על זכויות, הבעת ערכי� ורגשות, בינאישיי� מצרי	 יוזמה ומיומנויות קוגנטיביות

ושצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני לא התחנכו , והתחשבות בערכיה� של האחרי�

 Thomas, 1989; Hahn, 1991; Dossa, 1992; Devlieger and(לא אחר דרישות אלה למ

Trach, 1996 .( השפעת הפעילות �למרות העובדה כי לא נבח� הקשר בי� נחישות עצמית לבי

סבורי� מומחי� , הגופנית באופ� אמפירי בקרב אוכלוסיית הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

ורט כי עיסוק בפעילות גופנית בשעות הפנאי יש בו כדי לתרו� מתחו� החינו	 הגופני והספ

 �לנחישות עצמית וקיי� מצב של יחסי גומלי� בי� השתתפות צעירי� אלה בפעילות גופנית לבי

שליטה : העדר מיומנויות של נחישות עצמית כמו, מחד גיסא.  רמת הנחישות העצמית שלה�

או לחולשה של צעירי� אלה יש בה� כדי  יכולת קבלת החלטות ומודעות לעוצמה, בסביבה

עיסוק בפעילות גופנית יכול לשמש , מאיד	 גיסא. להקשות על השתתפות� בפעילות גופנית

 ,Duffy and Nietupski(הזדמנות ומסגרת לביטוי עצמי ואוטונומי של יכולות המשתתפי� בה 

1985; Bullock, 1988; Bullock and Mahon, 1992; Bouffard et al.,1996; Dattilo and 

Rush, 1985 ; Wehmeyer, 1998; Reid, 2000 .(המטרה לגרו� לאוכלוסייה הלוקה ", כאמור
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בעיקר בזו המתקיימת בשעות , במוגבלויות לגלות רצו� להשתת� מתו	 יוזמה בפעילות גופנית

  ). Lewko, 1978 :273" ( היא מטרה חברתית עליונה, הפנאי

לבעלי מקצוע אחרי� העובדי� ע� אוכלוסייה זו , ינו	 גופניתפקיד מכריע יש למורי� לח

.  לסייע בהקניית מיומנויות של נחישות עצמית, ולמשפחות של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי

ממת� הגנת יתר ולעומתה אימו. גישה שמפתחת עצמאות ואוטונומיה , כאמור, הימנעות

יש בה� כדי לתרו� להשגת , לקחי� כאשר כישלונות משמשי� ללימוד, קבלת החלטות, אישית

הקניית מיומנויות של נחישות עצמית סוללת את הדר	 ליותר השתתפות בפעילות . מטרה זו

יותר יכולת , שהער	 המוס� שלה הוא יותר התנסות בקבלת החלטות ובחירה, גופנית

, עצמית יותר השגחה, יותר לקיחת סיכוני� והבנת גורמי בטיחות, בהתמודדות ע� פתרו� בעיות

צעירי� שייחשפו לגישה .  יותר שליטה על הנעשה ויותר הערכה עצמית, יותר יוזמות עצמאיות

דרכ� של צעירי� אלה להתמודד ע� ).Reid, 2000(זו יתמידו בפעילות גופנית וייהנו ממנה 

של יכולת לבחור ולקבל החלטות , של קבלת סמכויות, הקשיי� של הכרה בער	 העצמי

אינה שונה מדרכ� של צעירי� , יעה והערכה ושל יכולת להשתלב בחברההמבוססות על יד

תרומת העיסוק בפעילות גופנית ובספורט להתמודד ע� .  הלוקי� במוגבלויות פיזיות שונות

  ).(Hutzler and Sherrill, 1999הקשיי� האמורי� ניכרת אצל שתי האוכלוסיות  

המרובה בנושאי� של העצמה ונחישות עצמית למרות העיסוק החשוב ותשומת הלב , לסיכו�      

העשייה בפועל נותרה , בתחו� השיקו� והחינו	 של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

האפשרויות לקבלת החלטות . אוכלוסייה זו ממשיכה ברובה להיות תלויה באחרי�. מוגבלת

מובא מודל  9באיור . )Wehmeyer, 1995; Harrison et al.,1997(ולבחירה נשארות מועטות 

 , דימוי עצמי, לבי� כשרי� מוטוריי�) בשעות הפנאי(חשיבתי להערכת הזיקה בי� פעילות גופנית 

  .נחישות עצמית לבי� איכות חיי�, העצמה
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מודל חשיבתי להערכת הזיקה  בי� פעילות גופנית בשעות הפנאי  לבי� הכשרי�  :9איור         

  נחישות עצמית לבי� איכות חיי�, ההעצמ, דימוי עצמי, המוטוריי�

  

  

  

  איכות חיי�

הערכה 
 עצמית

שליטה 
 עצמית

הגשמה 
 עצמית

ביטחו� 
 עצמי

$קשר ב�
 אישי

דימוי 
 עצמי

  פעילות גופנית
  )בשעות הפנאי(         

כשרי� מוטוריי� 
 ויכולות מוטוריות

מיומנויות 
 מוטוריות

  הרגשה טובה
Well Being        

ה

תחושת 
 העצמה

עצמאות 
ואוטונומיה 
 אישית

נחישות 
 עצמית

 אינטגרציה חברתית
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  תרומתה של פעילות גופנית בשעות הפנאי להשתלבות החברתית  2.6.4.3

: בהגדרת מטרת העל של החינו	 הגופני יש התייחסות ברורה לנושא הפעילות בשעות הפנאי

המאוז� של התלמיד יטפח את ההרגל והעניי� לעסוק בענפי החינו	 הגופני לש� ניצול� הנבו� ו"

תכנית הלימודי� " (כפרט ובמסגרות חברתיות שונות, שעות הפנאי בגיל בית הספר ולאחריו

  ).14:עמ; א "תשנ, בחינו	 הגופני

  �כי לשילוב החינו	 הגופני בפעילות של , טועני�) Anderson and Allen,1985( אנדרסו� ואל

תרומתה של הפעילות בשעות .  ורצוי להתחיל בכ	 כבר בגיל צעיר, שעות הפנאי יש ער	 רב

. הפנאי להשתלבות� החברתית של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני שנויה במחלוקת

) Lanagan and Dattilo,1989;Rancourt ,1989(מחקרי� רבי� מדווחי� על תרומה חשובה 

כי השפעתה של הפעילות הגופנית בשעות הפנאי היא שלילית , ובמחקרי� אחרי� נמצא

)Wolfe and Riddic, 1984( ,בעיקר בנוגע לשביעות רצונ� של המשתתפי� בתכנית  הניסוי .

 Anderson and(ממצאי מחקרי� אחרי� מורי� שלפעילות הגופנית לא הייתה השפעה כלל 

Allen,1985 ; Bedini et al.,1993 .( במחקרי� מסוימי� לא היה די בממצאי� שהתקבלו כדי

למרות חילוקי הדעות בי� החוקרי�  ).Zoerink and Lauener, 1991(להסיק מסקנות ברורות 

באשר לתרומתה של הפעילות הגופנית בשעות הפנאי להשתלבות החברתית נית� לומר כי 

הנטייה ברוב המחקרי� היא לראות סוג זה של פעילות כתורמת בתחומי� רבי� הקשורי� 

  .ות וכדומהפעילויות עממי, מפגשי רעי�: כמו, להשתלבות החברתית

  הסיבות לתרומת הפעילות הגופנית ומהותה של תרומה זו     2.6.4.4           

חינו	 גופני ופעילות בשעות הפנאי יש בה� כדי לתרו� תרומה חשובה להתפתחות� של          

השילוב של החינו	 ).   Anderson and Allen,1985(צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

אלא לנצל את , אי� מטרתו להעמיד אלופי� מוכשרי�, בפעילות בשעות הפנאיהגופני 

הרגשיי� , המנטליי�, הפוטנציאל הגופני כדי לאפשר לכל פרט לשפר את כישוריו המוטוריי�

נועדה הפעילות הגופנית בשעות הפנאי לאפשר לצעיר המוגבל למצוא , בנוס�.  והחברתיי�

בפעילות . ה חיי� מלאי� ובעלי ער	 למרות מגבלתואת מקומו בחברה כדי שיוכל לחיות ב

ונוצרות הזדמנויות לפיתוח יחסי אנוש וקשרי� , מסוג זה מתאפשרת הגשמה אישית

 ;Cheseldin and Jeffree, 1981; Voeltz et al., 1982(חברתיי� ע� האוכלוסייה הרגילה 

McDonnel et al., 1985; Kregel et al., 1986; Schleien and Ray, 1988; Rancourt, 
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1989; Summerfield, 1990; Dattilo and StPeter, 1991 .( תרומתה של הפעילות הגופנית

  נבדקה על  ידי  ווילמס ודטילו 

) Williams and Dattilo,1997 ( צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני שעבדו  4בקרב

פות� של אלה בתכנית כי השתת, הממצאי� הראו. ב"במרכז נופש בצפו� מזרח ארה

שיפרה את הקשרי� , שכללה פעילות גופנית בשעות הפנאי במש	 שישה שבועות, התערבות

ההסבר שהוצע לכ	 היה השיפור . החברתיי� בי� המשתתפי� לבי� העובדי� במרכז הנופש

ביכולת ההחלטה האישית של המשתתפי� שגר� לחיזוק ביטחונ� העצמי וליתר תעוזה 

  .העובדי�ביצירת מגעי� ע� 

פעילות בשעות הפנאי בשילוב של חינו	 גופני מתאימה לצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל 

ובכ	 , מכיוו� שהיא מאפשרת לה� לבטא את עצמ� על פי יכולת� ועל פי בחירת�, ובינוני

לשפר את ביטחונ� העצמי , )Moon and Renzaglia, 1982(נית� להפחית את  כישלונותיה�  

לשפר את הכושר הגופני , )Bedini et al.,1993; Lorenzi et al. 2000(אישית  ולהשיג הגשמה

שיפוט� , לשלוט במעשיה� על פי הבנת�, )Schleien and Ray,1988(ואת הבריאות 

כל אלה תורמי� להתנסות ). Wolfsensberger et al.,1972(וההערכה העצמית שלה�  

 ,Brown,1988; Dattilo and StPeter(בקבלת החלטות שערכה רב בהשגת חיי עצמאות 

1991; Mahon,1994 .( לקליטה 	יש הסבורי� כי הפעילות הגופנית   סוללת את הדר

( ' בדיני ושות. יו� לאחר סיו� בית הספר –בקהילה ולתפקוד יעיל במטלות של חיי היו� 

(Bedini et al., 1993  מדו של, משני המיני� 21– 17תלמידי� בני  45ערכו מחקר בקרב

הנבדקי� הוקצו לקבוצת .  בכיתות הגבוהות של בית הספר לחינו	 מיוחד שבצפו� קרוליינה

מטרת המחקר הייתה לקבוע הא� השילוב בתכנית הלימודי� של . ניסוי ולקבוצת ביקורת 

 �מיומנויות מתחו� הפעילות הגופנית בשעות הפנאי יש בו כדי להשפיע ישירות או בעקיפי

מ� ? יו� כבוגרי� –ייע למסיימי בית הספר להיקלט בחיי היו� בתחומי� העשויי� לס

הממצאי� עולה כי התחוללו שינויי� חיוביי� בקרב המשתתפי� במודעות לחשיבותה של 

יו� הייתה קלה יותר בהשוואה  –נמצא שקליטת� בחיי היו� , כמו כ�. הפעילות הגופנית

ורישומה בטווח הארו	 היה , מ�אול� השפעה זו הלכה ופחתה בחלו� הז. לקבוצת הביקורת

 Anderson (and( על ממצאי� דומי� מדווח במחקר� של אנדרסו� ואל� . מוגבל ביותר

Allen, 1985  בקרב 	שהוקצו לשתי , משתתפי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 40שנער
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הממצאי� מורי� על שיפור המעורבות בפעילות . קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת: קבוצות

בדומה לממצא במחקר� . עות בפנאי ועל השפעה מוגבלת על רכישת מיומנויות חברתיותבש

אפשר . תוצאות ההשפעה ניכרו בתקופת תכנית ההתערבות בלבד) Bedini et al. ,)1993של 

ולא היה בו די כדי , כי הסיבות לכ	 ה� שמש	 הזמ� שבו פעלה תכנית ההתערבות היה קצר

ייתכ� כי תכניות ההתערבות לא , לחלופי�. סוג זה של פעילותלהפני� מיומנויות הנדרשות ב

כדי . התאימו ליכולת� של המשתתפי� או למטרותיה� ולנטיותיה� של מפעילי התכנית

להבטיח הצלחת המשתתפי� בפעילות בשעות הפנאי יש להתאימה ליכולת�  ולרמת� של 

 Bullock and(בית הספר  הקניית מיומנויות של פעילות בשעות הפנאי במסגרת.  המשתתפי�

Mahon,1992; Bedini et al.,1993 (יש בה כדי להגדיל את , או באמצעות התנסות אישית

תשומת לב מיוחדת יש לשי� בפרטי הכנת תכנית ההתערבות , זאת ועוד. שיעור ההצלחה

)Williams and Dattilo,1997  .(פוקס ושות ')Fox et al., 1986 ( סבורי� שלהתאמת

וה� ליכולות ורלבנטיות של ציבור המורי� , ה� לאוכלוסייה ולמטרות שלשמ� נבנו התכניות

חוקרי� אלה גילו .  יש השפעה מכרעת על הצלחת� ועל מש	 תקופת השפעת�, והמדריכי�

  .בעבודת� כי רישומ� של תכניות שהיו בנויות כהלכה ניכר ג� לאחר שמונה שני�

–חקרית דלעיל היא כיצד ייתכ� כי במש	 יותר מ השאלה המתעוררת בעקבות העיו� בספרות המ

שני� לא חל שינוי  ביחס למעורבות� של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני בפעילות  30

ההכרח להבטיח : "נשמעות  אות� דרישות המדברות על 2000 # בשנות ה? גופנית בשעות הפנאי

יות ציבור נאותה בתחומי� שאנשי� בעלי צרכי� מיוחדי� יקבלו את התמיכה של מדינ

, מכו� וינגייט" (האתיי� והכלכליי� כדי שיוכלו לנהל חיי� נורמליי�, המוסריי�, המשפטיי�

הפעילות הזאת  הייתה מועטה בעבר ונשארה מועטה ג� בהווה למרות השינויי� הגדולי� ). 2000

, לדעת רבי� א� מוסיפי� לכ	 את העובדה כי . שחלו במערכת החינו	 והשיקו� בתקופה זו

של ביטחו� , לפעילות הגופנית בשעות הפנאי השפעה חיובית בהקניה של מיומנויות חברתיות

אזי התמיהה גוברת עוד , של הגשמה עצמית ושל השתלבות חברתית, של חדווה אישית, עצמי

  . יותר
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  השתלבות חברתית ופעילות גופנית במסגרת קבוצתית  . 2.6.5

כמסגרת לפעילות הגופנית לש� יצירת קשרי� חברתיי� ולש� השתלבות  יתרונות הקבוצה  

הצעיר הלוקה בפיגור שכלי יטיב לפעול בקבוצה שבה הוא יכול . חברתית ניכרי� בתחומי� שוני�

הקבוצה יכולה לספק הזדמנות . שעמו ישתת� בהצלחותיו ושייעזר בו בשעת מצוקותיו, למצוא חבר

, מכיוו� שנית� לפעול בה תו	 התייחסות שוויונית לזולת, זאת. י�נאותה לטיפוח יחסי� בי� אישי

הקבוצה מאפשרת לפתח יחסי� , זאת ועוד).  (Riordan,1980התייחסות שיש בה הבנה וכבוד הדדי 

עובדות אלה כשלעצמ� סוללות את הדר	 . רגשיי� הבאי� לידי ביטוי בתלות הדדית ובסולידריות 

) . �Morris and  Dolker )1974 אלה נית� למצוא במחקר� של ביסוס לדברי. להשתלבות חברתית

במחקר זה ניסו החוקרי� לבדוק את השפעת העבודה בצוות על שיתו� פעולה ועל התנהגויות 

הקבוצה חולקה ל .  חודשי� 8חברתיות בקרב שישה צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני במש	 

בעל יכולת ביצוע גבוהה ומשתת� אחד בעל יכולת ביצוע בזוג אחד היה  משתת� אחד : זוגות  3 –

, שלא השתת� בניסוי, בזוג השני היו שני משתתפי� בעלי יכולת ביצוע נמוכה ובזוג שלישי,  נמוכה

הממצאי� הצביעו על כ	 שבקרב שני הזוגות שפעלו יחדיו . יכולת הביצוע של משתתפיו לא הוערכה

. יומנויות חברתיות בהשוואה לזוג שלא השתת� בניסוינמצא שיפור בשיתו� הפעולה וברכישת מ

במסגרת הקבוצה נית� להתנסות התנסות . שיפור זה הושג ללא קשר לרמת יכולת� ההתחלתית

ועל  ידי כ	 אפשר לשפר את היכולת , אישית באקלי� פתוח אגב ניצול הדינמיקה הקבוצתית

  ).Yoder and Dattilo , 1989(המוטורית 

מצביעי� על יתרו� הקבוצה בתחו� הארגו� של ביצוע  Roswall et al., 1988) (' רוסוול ושות

ונית� להימנע מסדר פעילות קבוע , מסגרת זו מאפשרת פעילות סימולטנית, לדעת�. הפעילות

, לקבוצה. עובדה זו כשלעצמה יוצרת הזדמנויות רבות למגע ולקשרי� חברתיי�. ומתוכנ� מראש

	 רב לצעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני ביצירת קשרי� בי� ער, כמסגרת לפעילות גופנית

  .אישיי� ובהשתלבות  חברתית

כי הישגיה� של הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני בתחו� ההשתלבות , מ� הסקירה הזאת עולה

לפעילות הגופנית המתקיימת בשעות הפנאי במסגרת של קבוצה יש , ע� זאת.  החברתית דלי�

  .רומה חיובית לרמת ההשתלבות של אוכלוסייה זופוטנציאל לת
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  הליכי המחקר והליכי� סטטיסטיי�
  

את ,  את ההשערות, את השאלות, תחילה ידווח על הליכי המחקר הכוללי� את המטרה.  3

יוצגו , לאחר מכ�. את השלבי� ואת כלי�, את בתי הספר בה� התקיי� המחקר, האוכלוסייה

  . י� את משתני המחקר ואת הניתוח הסטטיסטיהתהליכי� הסטטיסטיי� הכולל

  
  הליכי המחקר 3.1
  

  מטרת המחקר. 3.1.1
  

סגנו� הציווי  # מטרת המחקר היא להשוות בי� ההשפעה של שני סגנונות הוראה בחינו	 הגופני 

על השיפור באיכות חייה� של צעירי� הלוקי� בפיגור  #וסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 

  .נישכלי קל ובינו

   שאלות המחקר 3.1.2

סגנו� הציווי  וסגנו� החשיבה ( מהי ההשפעה של שני סגנונות הוראה בחינו	 הגופני  .1

על שיפור בממדי� של איכות חיי� ודימוי עצמי בקרב )  האלטרנטיבית המסתעפת

  ?צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

,      עצמאות,יצרנות , רצו� שביעות : הכוונה היא לממדי� אלה" איכות חיי�"במושג  �

  אינטגרציה חברתית

דימוי עצמי , דימוי עצמי מוסרי, דימוי עצמי גופני: הדימוי העצמי נבנה מ� הממדי� האלה �

, שביעות רצו� עצמית, זהות עצמית, דימוי עצמי חברתי, דימוי עצמי משפחתי, אישי

  .התנהגות

גנו� החשיבה האלטרנטיבית  סגנו� הציווי וס(הא�  שני סגנונות ההוראה השוני�  .2

משפיעי� באופ� שונה על איכות החיי� ועל הדימוי העצמי  של צעירי� ) המסתעפת 

  ?הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  בתחומי� השוני�

הא� יש עדיפות לאחד משני הסגנונות בטיפוח של איכות החיי� ושל הדימוי העצמי אצל    

  ? וני צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינ

  השערות המחקר 3.1.3

  .יימצאו קשרי� חיוביי� בי� ממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי, בתחילת הניסוי .1

המסתעפת יחול שיפור משמעותי #בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית  .2

והשתלבות חברתית בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת , עצמאות: בציוני הממדי� האלה

  . יקורתהב
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: בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� הציווי יחול שיפור משמעותי בציוני הממדי� האלה .3

יצרנות  בהשוואה לקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ולקבוצת /שביעות רצו� ויכולת

  . הביקורת

בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת יחול שיפור משמעותי  .4

, דימוי עצמי חברתי, דימוי עצמי משפחתי,  דימוי העצמי  גופני: י� האלהבציוני הממד

  .ושביעות רצו� עצמית וזהות עצמית  בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת הביקורת

דימוי : יחול שיפור משמעותי בציוני הממדי� האלה, בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� הציווי .5

וביקורת עצמית בהשוואה לקבוצת החשיבה  התנהגות, דימוי עצמי אישי, עצמי מוסרי

  .  האלטרנטיבית המסתעפת ולקבוצת הביקורת

בשני סגנונות ההוראה לא יימצאו הבדלי� בי� המיני� בציוני איכות חיי� ובציוני דימוי  .6

  . עצמי

לאחר הסרת תכנית ההתערבות תחול ירידה בכל ממדי איכות חיי� ובכל ממדי דימוי  .7

בוהה יותר בסגנו� הציווי  בהשוואה לסגנו� החשיבה האלטרנטיבית ירידה זו תהיה ג. עצמי

  .המסתעפת ולקבוצת הביקורת

, ההיגדי� המבטאי� תחושות של  שביעות רצו�)  לאחר כל יחידת הוראה( במהל	 הלמידה  .8

בשכיחות רבה יותר בסגנו�  יופיעו, יצרנות ושל השתלבות חברתית/של יכולת, של עצמאות

  .  ת מסתעפת בהשוואה לסגנו� ההוראה בדר	 הציווי ולקבוצת הביקורתהחשיבה האלטרנטיבי

  אוכלוסיית המחקר 3.1.4

. 87 #ובסיומו , צעירי� וצעירות הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני  90המדג� כלל בראשית המחקר 

ונבדקת אחת סבלה ממחלה ונשרה  , השני נבדקי� שינו את מקו� מגוריה� במש	 שנת הלימודי�

  � 68לבי�  60בי� , בקבוצת הציווי 70לבי�  60טווח מנת המשכל של הנבדקי�  נע בי�  . התכניתמ

 �  . בקבוצת הביקורת 70לבי�  55בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובי

  : הצעירי� והצעירות נבחרו על פי אמות המידה האלה

  ;לחינו	 הגופנישנקבעה על פי חוות דעת� של המורי� , בעלי יכולת מוטורית דומה .1

  ;ללא נכות פיזית .2

  .שני� 21 # 18גיל�  .3

וכל קבוצה התפלגה לשלוש תת קבוצות למידה של , המדג� התפלג באופ� אקראי לשלוש קבוצות

  . דבר זה נובע מאופי הלמידה בכל השיעורי� בחינו	 המיוחד.  עשרה נבדקי�
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שלושי� צעירי� וצעירות     ,שלושי� צעירי� וצעירות השתתפו בפעילות גופנית בסגנו� הציווי

ושלושי� צעירי� וצעירות , השתתפו בפעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

שימשו כקבוצת ביקורת שעסקה בפעילות גופנית רגילה על פי התכנית  המומלצת של משרד 

, )1990(טו� בדומה לסגנו� הציווי של מוס. בקבוצה זו הלמידה התבצעה בסגנו� המובנה. החינו	

הסגנו� .  מתאפיי� הסגנו� המובנה בשליטה מוחלטת של המורה במתרחש בכל אחד משלבי ההוראה

. בהתחשב במגבלות הלומדי� א	 זאת, על הדיוק ועל המהירות התגובה, אומנ� ש� דגש על ההישג

�המורה בוח� בקפידה את התאמת התכנית ואת מטרותיה ליכולת הביצוע של , בשלב התכנו

זאת , המורה מעורב בפועל בביצוע משימות השיעור כפי שנקבעו על ידו, בשלב היישו�.  מידי�התל

בשלב . הוא מרבה לתת משוב מתק�. הכוונה ודברי עידוד, באמצעות הדגמות חוזרות ונשנות

יחד ע� . המורה מערי	 את התאמת התכנית ליכולת הלומדי� ואת יכולת  הביצוע שלה�, ההערכה

  .ש דרכי� נוספות לשפר את יכולת זאתהוא מחפ, זאת

  בתי הספר שבה� התקיי� המחקר 3.1.5
  

ביצוע . הצעירי� והצעירות האלה למדו בשישה בתי ספר לחינו	 מיוחד במחוזות שוני� באר.        

הנבדקי� . המחקר בשישה בתי ספר נבע מ� הצור	 לרכז כמות מספקת של משתתפי� מתאימי�

.  ל חמישה ימי� בשבוע"ה� נמצאי� במסגרת של בתי הספר הנ.  להמתגוררי� ע� הוריה� בקהי

�, טיפוח הדיבור, חינו	 גופני, אומנויות, קריאה  וכתיבה, במש	 ארבעה ימי� ה� לומדי� חשבו

ויו� אחד ה� יוצאי� בליווי מורה שהוכשר לכ	 לעבוד , חקלאות ומלאכה, כלכלת בית, מוסיקה

ישת מיומנויות עבודה והרגלי עבודה המנוצלי� לטיפוח העבודה נועדה לרכ. במקומות שוני�

יחס המנהלי� והמורי� . ההתפתחות לקראת עצמאות אישית ולקראת מוכנות לחיי� של איכות

עובדה זו משתקפת . חיובי ביותר, לחינו	 הגופני בבתי ספר אלה למקצוע החינו	 גופני

אלו� נשאלו המנהלי� והמורי� בש. מתשובותיה� לשאלו� אינפורמציה  שעליו התבקשו להשיב

לצור	 להרחיב , שאלות הנוגעות  למקומו של החינו	 הגופני במער	 הפעילות הכללית של בית הספר

יו� שלה� ולשילוב #להשפעתו בחיי היו�, ליחס התלמידי� למקצוע זה, את  הפעילות הגופנית

� המורי� וג� מנהלי בתי כי ג, מניתוח  התשובות עולה.  סגנונות הוראה שוני� בחינו	 הגופני

, מוטוריקה: הצביעו על ערכו ועל תרומתו של החינו	 הגופני לתלמידי� בתחומי� אלה, הספר

התלמידי�  , לדעת�.  יו� ועוד #שיפור בתפקוד בחיי היו�, בריאות, יציבה טובה, שילוב בחברה

לעומת זאת   .והימנעות משיעורי� אלה נחשבת בעיניה� לעיתי� כעונש, אוהבי� את המקצוע

).  בונוס( התנהגות הולמת על פי קריטריוני� של בית הספר מזכה אות� בשיעור חינו	 גופני נוס� 

ראוי לציי� כי  כל המורי� לחינו	 הגופני  וכל המנהלי� היו תמימי דעי� בסוגיית הצור	 של שילוב 
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בדבריה� של המנהלי�  עמדה זאת באה לידי ביטוי. סגנונות הוראה שוני� בשיעורי החינו	 הגופני

חייבת להיות גמישות " ; " מדובר בילדי� מיוחדי� הזקוקי� לדרכי הוראה שונות: " ושל המורי�

" סגנונות שוני� מתאימי� לתלמידי� שוני�" ; "בהתא� לצרכי� המיוחדי� של כל תלמיד ותלמיד

  ) .   5נספח  ( 

  שלבי המחקר 3.1.6

  : שלבי�  3–המחקר  בנוי  מ 

  3                                                   2                                    1              :    שלב

 בדיקה קד�                   בדיקה בסו�                                     בדיקה                      

  הטיפול                                      לאחר הסרת הטיפול      טיפולית                                         

בנוס� לשלושת השלבי� האלה כל מורה התבקש לשאול את הנבדקי�  שמונה  שאלות לאחר כל 

  . השאלות  נוגעות לארבעת הממדי� המרכיבי� את איכות החיי�. יחידת הוראה

  :שלב  הבדיקה הקד� טיפולית כלל שני חלקי� .1

  טת פעילות ארגוניתנקי  .א

לש� כ	 היה . אחד הקשיי� בארגו� המחקר היה הצור	 לפתור את בעיות הנגישות לאתרי המחקר

  צור	 לפנות למנהלי המחוזות ולמפקחי� על החינו	 המיוחד לקבל אישור לקיו� המחקר 

עת הסכמת� ותמיכת�  מצריכות   השק) . 1985נובמבר , 3/ ו'ל משרד החינו	 מ"לפי חוזה מנכ( 

�צוותי החינו	 וההוראה והמורי� , קרבה ושיתו� פעולה בי� המנהלי�, מאמ. בבניית יחסי אמו

  . לחינו	 הגופני לבי� החוקר

המורי� לחינו	 הגופני :  האיסו� של נתוני הרקע של הנבדקי� נעשה בעזרת שני מקורות  .ב

  .והנבדקי�

לרמת התפקוד המוטורי  המורי� לחינו	 הגופני בבתי הספר סיפקו את האינפורמציה באשר .1

התבקשו להערי	 את יכולת� ואת , המורי�.  והקוגנטיבי ובאשר ליכולת ההבעה של הנבדקי�

על שלביה ועל , התאמת� של הנבדקי� להשתת� במחקר לאחר  סקירה על תכנית ההתערבות

, 1נספח  , ) Schalock & Keith, 1993(לכל מורה סופקו שאלוני איכות החיי� של .  מטרותיה 

נספח (תכנית ההתערבות בשני סגנונות , 2נספח  , ),Fitts 1965(סול� טנסי לדימוי עצמי של 

ושאלה ששאל המורה כדי לקבל משוב מהתלמידי� לאחר כל יחידת הוראה על  פי ,  )3' מס

  ).  4נספח  (הממדי� המרכיבי� את איכות חיי� 
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צמי ועל שאלות המורה לאחר כל הנבדקי� התבקשו להשיב על שאלוני איכות חיי� ודימוי ע −

השאלוני�  הועברו על ידי החוקר בסיועו של מורה לחינו	 מיוחד בעל ניסיו� רב . יחידת הוראה

  .בעבודה ע� אוכלוסיית הצעירי� והצעירות הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  . להשוואה ולהערכה (Baseline)התוצאות שהתקבלו נרשמו ושימשו כבסיס  

מארס  – 1999ספטמבר ( ה לאחר הטיפול  בוצע  לאחר שבעה חודשי פעילות שלב  הבדיק .2

) ,Schalock & Keith 1993(הועברו שנית שאלוני איכות החיי� של , בתו� תקופה זו). 2000

על ידי החוקר והמורה לחינו	 מיוחד בכל בית ספר ,Fitts)  1965(וסול� טנסי לדימוי עצמי של 

שו כבסיס להשוואה ולהערכה ע� הממצאי� שכבר התקבלו הממצאי� נרשמו ושימ. בנפרד

  .ושיתקבלו בהמש	 המחקר

בוצע  שוב שלושה חודשי� לאחר הסרת ) Follow-up( שלב הבדיקה לאחר הסרת הטיפול  .3

כלי ההערכה שנזכרו לעיל  הועברו לכל נבדק על ידי החוקר בסיועו   של ). 2000יוני (הטיפול 

שהתקבלו שימשו כבסיס להשוואה ולהערכה ע� התוצאות  הממצאי�.  מורה לחינו	 מיוחד

  . הקודמות

התבקשו הנבדקי� להשיב על שאלות  שהציג המורה שלימד את , לאחר סיו� כל יחידת הוראה

על הנבדקי� היה לבחור ארבעה היגדי� מתו	 שמונה המתייחסי� לממדי� המרכיבי� . התכנית

 .    את איכות החיי�

  כלי המחקר  3.1.7
  

  1נספח   $ )Schalock  & Keith ,1993( שאלו� לאיכות חיי�  7.13.1.
  

) Schalock & Keith, 1993( שנבחר לצור	 מחקר זה הוא שאלו� של  " איכות חיי�"השאלו� ל

רמת המהימנות  של . בשל היותו מתאי� לאוכלוסייה של צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

שאלו� נעשה באמצעות קבוצות של נבדקי� מארצות שונות וביניה� תיקו� ה).  870.(השאלו� הוא   

 ,Reiter and David( שאלו� זה  שימש במספר מחקרי�  . ולש� כ	 הוא תורג� לעברית,  ישראל

1996; Reiter and Bendov, 1996   ;, רייטר; 1996, אלמוסני  ורייטר	וליבלי �,  ) 1997, גולדמ

  :של הפרט בארבעה תחומי�ונבדקת בו תפיסת איכות החיי� 

והאושר או , משמע מידת ההגשמה של צור	 או של רצו� כלשהו, שביעות רצו� ואושר �

שביעות הרצו� מתייחסת לשעשוע .  השביעות הרצו� שה� פועל יוצא של הגשמה זו

  . לחוויות אישיות ולתחושות כלפי מצבי חיי� וכלפי מצבי� חברתיי� כלליי�, ולהנאה
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  ;פי שהדבר בא לידי ביטוי בעבודה יצרנית או בעבודה התורמת לקהילהכ, יצרנות/יכולת �

  .לקבל החלטות ולחפש אפשרויות, פירושו הזדמנות להפעיל בקרה על הסביבה, עצמאות/כוח �

, המתבטאת בהשתתפות בפעילויות קהילתיות, השתלבות קהילתית/ השתייכות חברתית �

  .אישיי� # � חברתיי� בי�בשימוש במשאבי� קהילתיי� ובפיתוח והתנסות במגעי

.  שאלות 10לכל ממד . כל אחד מארבעת ממדי איכות חיי�  מנוקד בנפרד.  שאלות 40השאלו� כולל 

 �. לכל שאלה שלוש תשובות אפשריות. נקודות לכל ממד 30נקודות לבי�  10טווח הציוני� נע בי

דות והתשובה התשובה השנייה בשתי נקו, התשובה הראשונה מזכה את הנבדק בנקודה אחת

התוצאה הסופית של איכות חיי� כללי מושגת על ידי סיכו� הציוני� .    השלישית בשלוש נקודות

  .המתקבל בארבעת הממדי�

     2נספח   – ) Fitts,1965(סול� טנסי לדימוי עצמי  3.1.7.2

 בשל היותו רב)  Fitts,1965(שאלו� הדימוי העצמי שנבחר לצור	 מחקר זה הוא שאלו� טנסי 

מהימנותו של . ממדי� ובשל האפשרות להשיג באמצעותו ראייה רחבה ומורכבת של הדימוי העצמי

;  1980, רייטר(השאלו�  נוסה   בקרב אוכלוסיית צעירי� בעלי מוגבלויות ). 0.91(שאלו� זה היא 

פי רוב על , לגמרי נכו�: לנבח�  חמש אפשרויות תשובה. היגדי� 100והוא כולל , )1997, בנדוב ורייטר

�ההיגדי� מסווגי� לחמישה . על פי רוב לא נכו� ולגמרי לא נכו� , בחלקו לא נכו�  ובחלקו נכו�, נכו

  :תת סולמות עיקריי� הנכללי� בדימוי העצמי

  ;את בריאותו ואת הופעתו הפיזית, הדר	 שבה האד� תופס את גופו #עצמי גופני .1

  ;פי מערכת הערכי� שלו תפיסת האד� את עצמו מבחינה מוסרית על #עצמי מוסרי .2

  ;הרגשתו של הפרט כיחיד בעל תכונות אופי ומזג מסוימי� #עצמי אישי .3

לתפקידו ולערכו כב� משפחה או כחבר , הרגשתו של הפרט ביחס למקומו #עצמי משפחתי .4

  ;בקבוצה אינטימית הזהה למשפחה

  .התייחסותו של הפרט לעצמו ולזולת במסגרת של שילוב חברתי #עצמי חברתי .5

ממד הזהות העצמית : המשיב מתייחס  בשלושה ממדי�, אחד מחמשת המרכיבי� האלו לכל

לרמת , ממד של שביעות רצו� עצמית המתייחס להרגשה; המוגדר כתדמית הפרט בעיני עצמו

ממד התנהגותי המתייחס לדר	 שבה הוא מתאר את הסגנו� שלפיו ; הסיפוק או לקבלה העצמית

קיי�  ממד של , בנוס� לאלה.  אופ� התנהגותו ותפקודו בחברההוא פועל ומתנהג ולהתייחסותו ל

 �ביקורת עצמית הנוגע למידת הקבלה או הדחייה של הצהרות המתארות חולשות אופי שה

  .אופייניות למרבית בני האד�
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  ).3נספח  (תכניות התערבות בסגנו� הציווי ובסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת  3.1.7.3

סגנו� הציווי וסגנו� :  במחקר זה תוכננו והופעלו בשני סגנונות הוראה שוני�תכניות ההתערבות 

במטרה לבחו� את תרומת� על איכות חייה� של צעירי� , החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

תכניות אלה נכתבו ועובדו בידי החוקר אגב היצמדות .  וצעירות הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

לצור	 , נפש בריאה" . נפש בריאה בגו� בריא: " יישו� ההלכה  –פני למטרת העל של החינו	 הגו

אגב ניסיו� מתמיד לשכלל עד למקסימו� , היא  נפש  המקבלת את מגבלות הגו� כפי שה�, מחקר זה

הנבדק נתפס כאישיות .  הדגש הוש� בתהלי	 ולאו דווקא בהישג.  את השימוש ביכולות השונות

אלא לשכלל את התנועה בתחו� , עילות אינה להסיר מגבלה זומטרת הפ.  שלמה שיש בה מגבלה

הפעילות התבצעה על .  המגבלה ולספק כלי�  שיש בה� כדי לשפר את היכולת לחיות ע� מגבלה זו

  :בסיס העקרונות האלה

  ;מת� כבוד לכל נבדק ללא התחשבות במגבלותיו .1

2. �על , לו פגמי� פיזיי� עולה ההנחה כי יכולתו המוטורית של בעל פיגור שכלי קל ובינוני שאי

  ;)1995,שרמ�(על יכולתו המנטלית , פי רוב

  . מת� הזדמנות לאוטונומיה אישית להביע רגשות .3

  :תוכננו והופעלו מתו	 התחשבות, התכניות נבחרו

  ;במגבלותיה� של המשתתפי� וביכולת� הפיזית והקוגנטיבית .1

  ;בשפת� הדלה ובמגבלות ריכוז .2

  .תמשכי� בגלל האיטיות בתפיסה ובגלל המגבלותבצור	 למת� גירויי תנועה מ .3

  ). שלוש שעות שבועיות( שעות הוראה  80תכנית ההתערבות כללה 

ה� כוללי� שמונה נושאי� המומלצי� . נושאי הלימוד  בתכנית ההתערבות זהי� בשני הסגנונות

שעות  16ד ע 8ולכל נושא הוקדשו , כל שיעור נלמד פעמיי�.  בתכנית הלימודי� של משרד החינו	

במש	 כל חודשי הפעילות יצא החוקר לפרקי זמ� מסוימי� . הכל על פי מורכבות הנושא, הוראה

�  .7נושאי הלימוד ומש	 זמ� ההוראה מפורטי� בטבלה  . בקרה וייעו., לבתי ספר לצור	 עדכו
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   נושאי הלימוד ומש	 זמ� ההוראה :   7טבלה   

  יעורי�כ ש"סה  מש' זמ� ההוראה  נושאי הלימוד

  שיעורי� 8  )פעמיי� כל שיעור(שיעורי�  4  הכרת הגו� ודימוי גו�. 1

  שיעורי� 8  )פעמיי� כל שיעור(שיעורי�  4  התמצאות במרחב. 2

  שיעורי� 8  )פעמיי� כל שיעור(שיעורי�  4  שיווי משקל. 3

  שיעורי� 8  )פעמיי� כל שיעור(שיעורי�  4  קואורדינציה. 4

  שיעורי� 16  )עמיי� כל שיעורפ(שיעורי�  8  כדורסל. 5

  שיעורי� 16  )פעמיי� כל שיעור(שיעורי�  8  אתלטיקה קלה. 6

  שיעורי� 8  )פע� אחת כל שיעור(שיעורי�  8  פנאי ונופש. 7

  שיעורי� 8  )פע� אחת כל שיעור(שיעורי�  8  תנועה ומוזיקה. 8

  שיעורי� 80כ "סה    נושאי� 8כ "סה

  

בל משוב מהתלמידי�  לאחר כל יחידת הוראה על פי ממדי איכות שאלות   המורה כדי לק  3.1.7.4

  ).4נספח ( , Schalock & Keith, (1993)חיי� של 

התבקשו המורי� להעביר למשתתפי המחקר שאלה  הקשורה לכל , לאחר סיו� כל יחידת הוראה

 הראשונה מבטאת קשר ע� שיפור.  לכל ממד שתי אפשרויות תשובה. אחד מממדי איכות חיי�

  .והשניה  אינה מבטאת קשר ע� שיפור הממד, הממד

  הליכי� סטטיסטיי�  3.2

  משתני המחקר 3.2.1

) Fitts,1965(וממדי דימוי עצמי ) Schalock & Keith,1993( בעבודה זו שמשו ממדי  איכות חיי� 

  . כמשתני� תלויי�

.  טגרציה חברתיתאינ. עצמאות/ כוח, יצרנות/יכולת, שביעות רצו�: ממדי איכות חיי� כוללי�

דימוי עצמי , דימוי עצמי אישי, דימוי עצמי  מוסרי, דימוי עצמי גופני: ממדי דימוי עצמי כוללי�

ביקורת עצמית ודימוי , התנהגות, שביעות רצו� עצמית, זהות עצמית, דימוי עצמי חברתי, משפחתי

  .עצמי כללי

  :כמשתני� בלתי  תלויי�   שמשו

קבוצה , קבוצה שקבלה שיערי חינו	 גופני בסגנו� הציווי: שלושת הטיפולי� # הטיפול  .א

שקבלה שיעורי חינו	 גופני בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת וקבוצת ביקורת 

  .שקבלה שיעורי חינו	 גופני ללא סגנו� מוגדר
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 Post(סו� תוכנית ההתערבות , )Pretest(תחילת התוכנית ההתערבות : שלבי הניסוי  .ב

test ( ומעקב)Follow up.(  

  .בנוס� נבדקה האפשרות שמי� הנבדקי� הוא גור� מתערב

שלושת גורמי הניתוח .  כל אחד מהמשתני� התלויי�  נותחו באמצעות ניתוח שונות תלת כיווני

  :היו

  מי� הנבדקי� .1

  סגנונות ההוראה  .2

  ).שלושה שלבי�( שלבי הניסוי  .3

  .הגור� האחרו� נותח כגור� ע� מדידות חוזרות 

  הסטטיסטי הניתוח 3.2.2

  : בתחילת הניסוי  

1.   �שביעות " (איכות חיי�"נבדקה עקיבות פנימית של  כל אחד מהממדי� המרכיבי� את שאלו

�של  αבאמצעות מקד�   ) עצמאות אינטגרציה חברתית ובציו� הכללי/כוח, יצרנות/יכולת, רצו

  .  קרונב	

  .עות מתאמי פירסו�נבדקו קשרי� בי� ממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי באמצ .2

במקרה של הבדלי� מובהקי� נערכו השוואות . נערכו השוואות בי� ממוצעי קבוצות המחקר .3

post hoc  של 	95 %באמצעות רווחי� ברי סמ.  

  . תוצגנה השוואות בי� קבוצות המחקר בשלבי� השוני�, בהמש	 פרק זה

יתוחי שונות דו כיווניי� כדי נערכו שני נ,  במקרי� של אינטראקציה בי� שלבי הניסוי והטיפול

באחד נבחנה האפשרות לאינטראקציה בי� סוג הטיפול לבי� . לאתר את מקור האינטראקציה 

ובשני  נבחנה האפשרות לאינטראקציה בי� סוג הטיפול ) בתר –קד� ( השלב הראשו� של הניסוי 

ל קבוצה בי� שני מגמות השינוי בכ). מעקב לאחר הסרת הטיפול –בתר (לבי� שלב הסרת הטיפול 

 .לממוצעי� 95 %שלבי ניסוי נבדקו על ידי השוואה של רווחי� ברי סמ	 של 

הבדלי� בהשפעה דיפרנציאלית של  סגנונות ההוראה על שני  המיני�  אמורי� להתבטא 

  .  מי� וטיפול, באינטראקציה תלת כיוונית בי� שלבי הניסוי

, כפי שנבדקה על ידי המורה, חידת לימודהשוואת קבוצות הטיפול באיכות החיי� לאחר כל י .4

  �2נערכה באמצעות מבח
χ  )Chi Square.(  
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 תוצאות המחקר
 

לאחר מכ� יוצגו הקשרי� בי� , תחילה יוצגו תוצאות עקיבות פנימית של שאלו� איכות חיי� .4

 יוצג דיווח על השוואות בי�, לפני הדיווח המרכזי. ממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי

שלבי , בדיווח המרכזי  תוצגנה תוצאות  הערכת אפקט הטיפול. קבוצות הניסוי בתחילת המחקר

ולבסו� שכיחויות , מי� הנבדקי� והאינטראקציות ביניה� לגבי משתני איכות החיי�, הניסוי

  ) .  4נספח (התלמידי� שענו על שאלת המורה המתייחסת לממדי איכות חיי� 

  "איכות חיי�"לו� עקיבות פנימית של שא   4.1

" איכות חיי� כוללת"ושל " איכות חיי�"מדדי עקיבות פנימית של ארבעת הממדי� העיקריי� של 

  .  0.89 # 0.72המהימנות הפנימית של המשתני� היא בטווחי� של . 7מוצגי�  בטבלה 

  .עקיבות פנימית בממדי� של איכות חיי�  :  8' טבלה מס 

  
  
  
  ממדי איכות חיי�   

  פנימית מהימנות

  )αααα 'של קרונב(  

  0.81  שביעות רצו�
  0.82  יצרנות/יכולת
  0.72  עצמאות/כוח

  0.74  אינטגרציה חברתית
  0.89  ציו� איכות חיי� כללי

  
  :קשרי� בי� ממדי  איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי בתחילת הניסוי 4.2

  .6נספח ,  9י� בטבלה מתאמי פירסו� בי� ממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי מופיע

  :נמצאו) p<0.05(מתאמי� נמוכי� עד בינוניי� א	 מובהקי� 

• �שביעות רצו� , )r= 0.22(זהות עצמית , )r= 0.24(דימוי עצמי חברתי : בי� שביעות רצו� לבי

 =r(עצמאות /כוח, )r= 0.67(יצרנות /יכולת, )r= 0.22(דימוי עצמי כללי , )r= 0.21(עצמית 

  ). r= 0.82( ואיכות חיי� כללית ) r= 0.44(ה חברתית אינטגרצי, )0.36

שביעות , )r= 0.29(זהות עצמית , )r= 0.21(דימוי עצמי חברתי : יצרנות לבי�/ בי� יכולת •

אינטגרציה   ,)(r=0.39 עצמאות /כוח, )r= 0.24(דימוי עצמי כללי , )r= 0.23(רצו�   עצמית 

  ).r= 0.82(ואיכות חיי� כללית ) r= 0.38(חברתית 

) r= 0.39(אינטגרציה חברתית , )r= 0.23(שביעות רצו� עצמית : עצמאות לבי�/בי� כוח •

  ).r= 0.69(ואיכות חיי� כללית 
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• �) r= -0.31(ביקורת עצמית , )r= 0.22(שביעות רצו� עצמית :  בי� אינטגרציה חברתית  לבי

  ).r= 0.70(ואיכות חיי� כללית 

• �שביעות , )r= 0.21(זהות עצמית  ,)r= 0.24(צמי חברתי דימוי ע: בי� איכות חיי� כללית לבי

  ). r= 0.25(ודימוי עצמי כללי  ) r= 0.29(רצו� עצמית 

  .בי� שאר זוגות המשתני� לא נמצאו קשרי� מובהקי�

  : השוואת קבוצות הניסוי במשתני המחקר בתחילת הניסוי  4.3
  

התוצאות . בכל המשתני� התלויי�  בתחילת הניסוי נער	 ניתוח שונות חד כיווני בי� הקבוצות

  : בי� הקבוצות נמצאו הבדלי� במשתני� האלה.  7מוצגות בנספח 

נמצא  גבוה באופ� ) 2.12(הממוצע של קבוצת הביקורת ]. F(2,89) = 3.15; p=0.04[ יצרנות /יכולת. א

  ). 1.87(מובהק  מזה של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת הבדלי� 

ממוצע קבוצת של קבוצת החשיבה ]. F (2,89) = 3.98; p=0.02[ רתית אינטגרציה חב. ב

  ) .1.54(גבוה באופ� מובהק   מזה של קבוצת הציווי ) 1.83(האלטרנטיבית המסתעפת 

גבוה באופ� ) 57.63(הממוצע של קבוצת הציווי ]. F (2,89) = 12.42; p<0.01[דימוי עצמי אישי . ג

והממוצע של קבוצת , )52.46(אלטרנטיבית המסתעפתמובהק מהממוצע של קבוצת החשיבה ה

  ). 52.46(גבוה  באופ� מובהק מזה של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ) 55.43(הביקורת 

נמצא גבוה ) 63.70(הממוצע של קבוצת הציווי ]. F (2,89) =3.49; p=0.03[דימוי עצמי משפחתי  . ד

  ). 60.70(באופ� מובהק  של קבוצת הביקורת 

נמצא גבוה באופ� ) 35.86(הממוצע של  קבוצת הציווי ]. F (2,89) = 4.52; p=0.01[ביקורת עצמית . ה

והממוצע של קבוצת הציווי ) 32.56(מובהק מזה של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 

  ).  32.43(גבוה באופ� מובהק מזה של קבוצת  הביקורת ) 35.86(

גבוה באופ� )  299.90(הממוצע של קבוצת הציווי ]. F (2,89) = 3.83; p=0.02 [דימוי עצמי כללי . ו

  ).   291.20(מובהק מזה של  קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 

  .לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בשאר הממדי�

מי� הנבדקי� והאינטראקציות ביניה� באשר למשתני , שלבי הניסוי, הערכת אפקט הטיפול   4.4

  איכות החיי� 

 �בכל הממדי� של איכות חיי� ושל דימוי עצמי לא נמצאו אינטראקציות תלת כיווניות בי� מי

וכ� ) '  א19פרט לטבלה ' א26 #' א12טבלאות  8ראה נספח ( שלבי הניסוי  וסוג הטיפול ,הנבדקי� 
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ההתייחסות היא לכלל הנבדקי�  , בדיווח על ניתוחי השונות, לפיכ	. לא נמצא המי� כאפקט עיקרי

למעט מקרה בודד של דימוי עצמי אישי שבו נמצאה אינטראקציה , ללא אבחנה בי� המיני�

  ). 'ג19טבלה  8נספח ( מובהקת בי� מי� הנבדקי� לסוג הטיפול 

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד שביעות רצו�  בסוגי הטיפול השוני� לאור	 שלבי : שביעות רצו�

טבלאות . 12טבלה , 8קה התיאורית מוצג בנספח פירוט הסטטיסטי. 10הניסוי מוצגי� באיור  

נמצאה אינטראקציה בי� . 'ד12  #' א12טבלאות , 8ניתוח השונות לשביעות רצו� מוצגות בנספח  

תחילת ( בהשוואה בי� תחילת הטיפול ] .  [F (2,162) = 7.42; p<0.01שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

לא נמצאה כל  אינטראקציה ) ת תכנית ההתערבותסיו� הפעל(לסופו ) הפעלת תכנית ההתערבות

נמצא שיפור מובהק בממוצעי� בקרב כל קבוצות , מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול א	

נמצאה אינטראקציה מובהקת , ) שלב הסרת תכנית ההתערבות( בי� סו� הטיפול והמעקב . הטיפול

בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי ] . F(2,84) = 12.49; p<0.001[בי� שלבי הניסוי לבי� הטיפול 

נמצא כי  בסו� הטיפול ממוצע קבוצת החשיבה , סמ	 של שלושת הקבוצות בי� שני שלבי� אלה 

  .האלטרנטיבית גבוה מממוצע שתי הקבוצות האחרות

חלה ירידה מובהקת  בממוצעי קבוצת הציווי ולא חל שינוי מובהק בשנתי קבוצות , במעקב

  .האחרות

  .� שלב המעקב ממוצע קבוצת הציווי  נמו	 באופ� מובהק מזה של קבוצות הטיפול האחרותבסיו 

יצרנות בסוגי הטיפול השוני� לאור	 שלבי /ממוצעי� וסטיות תק� של ממד יכולת: יצרנות/יכולת

טבלאות .13טבלה  8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  11הניסוי מוצגי� באיור  

נמצאה  אינטראקציה מובהקת . 'ד13 –' א13טבלאות ,  8לממד זה מוצגות בנספח ניתוח השונות  

  ]. F (2,162) = 9.01; p=0.01[בי� שלבי הניסוי לבי� סוג  הטיפול 

 �בהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו לא  נמצאה כל  אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי

  .בקרב כל קבוצות הטיפולסוג הטיפול א	 נמצא שיפור מובהק בממוצעי� 

נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� הטיפול , בי� סו� הטיפול והמעקב לסוג טיפול

 ]F(2,84) = 17.02; p<0.01  .[ שני �בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות בי

  .ופ� מובהק מקבוצת הציווי  נמצא כי בסו� הטיפול ממוצע קבוצת הביקורת נמו	 בא, שלבי� אלה 

הציווי ועליה מובהקת בקבוצת  בי� סו� הטיפול לבי� המעקב חלה ירידה מובהקת בקבוצת

 .  מובהק בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת השינוי לא היה. הביקורת
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 .בסיו� שלב המעקב ממוצע קבוצת הציווי  נמו	 באופ� מובהק מזה של קבוצות הטיפול האחרות

�ממוצע קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת נמו	 באופ� מובהק מממוצע קבוצת , כמו כ

  . הביקורת

עצמאות  בסוגי הטיפול השוני� לאור	 שלבי / ממוצעי� וסטיות תק� של ממד כוח: עצמאות/ כוח

טבלאות ניתוח .14טבלה  8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  12הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה  מובהקת בי� . 'ד14 –' א14טבלאות , 8השונות  לממד זה מוצגות בנספח 

  ] . F( 2,162) = 9.61; p<0.01[שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

בהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג 

בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת ]  . F(2,84) = 14.77; p<0.01[הטיפול  

נמצא כי בתחילת הטיפול הממוצע של קבוצת הביקורת נמו	 באופ� , הקבוצות בי� שני שלבי� אלה 

אי� הבדלי� מובהקי� בי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת . מובהק מהקבוצות האחרות

  . לבי� קבוצת הציווי

ת ובקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת חלה עליה בקבוצת הביקור, בעקבות הטיפול 

השינוי בקבוצת הציווי לא היה מובהק ובמגמת השינוי א� , לעומת זאת.  מובהקת בממוצעי�

  . הייתה ירידה בממוצע

  . ממוצע קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מממוצע שתי הקבוצות האחרות, בסו� הטיפול

הבדלי� . אה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול בי� סו� הטיפול לבי� המעקב לא נמצ

ממוצע קבוצת הציווי נמו	 , בי� סוגי הטיפול שנמצאו בסו� הטיפול נשארו בעינ� ג� במעקב דהיינו 

  .באופ� מובהק מאלה של שתי הקבוצות האחרות

ל השוני� ממוצעי� וסטיות תק� של ממד אינטגרציה חברתית בסוגי הטיפו: אינטגרציה חברתית

. 15טבלה  8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצגת בנספח .  13לאור	 שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה . 'ד15 –'א15טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות לממד זה מוצגות בנספח 

לת בהשוואה בי� תחי] . F( 2,162) =4.19; p<0.01[מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

 = F (2,84)[הטיפול לבי� סופו נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

5.96; p<0.01 .[ של . 'ב15התוצאות מוצגות בטבלה 	בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ

נמצא כי בתחילת הטיפול הממוצע של קבוצת הציווי , שלושת קבוצות הטיפול בי� שני שלבי� אלה 

  בעקבות הטיפול עלו  . באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות האחרות נמו	
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ממוצעי קבוצת החשיבה  האלטרנטיבית המסתעפת וקבוצת הביקורת באופ� מובהק ואילו השינוי 

  .בקבוצת הציווי לא היה מובהק

הק מזה של בסיו� הטיפול הממוצעי� של קבוצת הציווי ושל קבוצת הביקורת נמוכי� באופ� מוב 

קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת וכ� ממוצע קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק ממוצע 

  .מזה של קבוצת הביקורת 

נמצא אפקט , ע� זאת. בי� סו� הטיפול והמעקב לבי� סוגי הטיפול לא נמצאה כל אינטראקציה 

כמו . חסית לסיו� הטיפולמובהק של שלבי הניסוי לפיו הממוצע בכל הקבוצות נמו	 בסו� המעקב י

�  . נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� קבוצות הטיפול התואמי� לאלה שבסו� שלב הטיפול, כ

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד איכות חיי� כללי בסוגי הטיפול השוני� לאור	 : איכות חיי� כללי

טבלאות .16 טבלה 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  14שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה  אינטראקציה מובהקת . 'ה16 –' א16טבלאות , 8ניתוח השונות  לממד זה מוצגות בנספח 

  ] . F( 2,162) =9.10; p<0.01[ בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

בהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו נמצאה אינטראקציה מובהקת  בי� שלבי הניסוי לבי� הטיפול  

]F (2,84) = 5.51; p=0.006  .[ שני �בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת קבוצות בי

עלו  הממוצעי� של , בעקבות הטיפול. שלבי� אלה לא  נמצאו הבדלי� בי� שלושת הקבוצות

  . שלושת הקבוצות באופ� מובהק א	 לא במידה דומה

ות האחרות וממוצע קבוצת ממוצע קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק משתי הקבוצ, בסיו� הטיפול 

  .הביקורת נמו	 באופ� מובהק  מהממוצע של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 

בי� סו� הטיפול לסו� המעקב נמצאה אינטראקציה  מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

]F(2,84) = 7.16; p<0.01   .[ של שלושת קבוצות 	שני בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ �בי

  . שלבי� אלה נמצא כי בסו� הטיפול ההבדלי� תואמי�  את אלה המתוארי� לעיל 

בי� סיו� הטיפול לבי� המעקב חלה ירידה מובהקת בממוצע קבוצת הציווי ואילו בשתי קבוצות  

  . האחרות השינוי לא היה מובהק

  .ת האחרותממוצע קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצו, במעקב
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  השוואות בי� קבוצות הניסוי לבי�  שלבי הניסוי  השוני� במשתני דימוי עצמי   4.5

  

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד דימוי עצמי גופני בסוגי הטיפול השוני� לאור	 : דימוי עצמי גופני

. 17טבלה , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  15שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה  אינטראקציה . 'ד17 –' א17טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות  לממד זה מוצגות בנספח 

  ] . F( 2,162) =8.96; p<0.01[מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

  . בהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו לא נמצאה כל אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול

והמעקב לסוג הטיפול נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� סוג הטיפול לשלבי בי� סו� הטיפול 

בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות ]. F(2,84)  = 7.40; p<0.01[הניסוי 

נמצא כי בסו� הטיפול ממוצע קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מ� הממוצע , בי� שני שלבי� אלה 

בי� שאר הקבוצות אי� . קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפתשל קבוצת הביקורת ושל 

  . הבדלי� מובהקי�

חלה ירידה מובהקת בממוצע סגנו� הציווי וקבוצת הביקורת , בי� סיו� הטיפול לסיו� המעקב

  . ואילו בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא שינוי  מובהק

באופ� מובהק מזה של הקבוצות האחרות ממוצע קבוצת הציווי נמו	 , בסיו� שלב המעקב

והממוצע של קבוצת הביקורת נמו	 באופ� מובהק מהממוצע של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית 

  . המסתעפת

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד דימוי עצמי מוסרי בסוגי הטיפול השוני� : דימוי עצמי מוסרי

. 18טבלה , 8התיאורית מוצג בנספח פירוט הסטטיסטיקה .  16לאור	 שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה . 'ד18 –' א18טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות  לממד זה מוצגות  בנספח 

  ] . F( 2,162) = 7.49; p<0.01[בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול  מובהקת

�סוג הטיפול  בהשוואה  בי� תחילת הטיפול לסופו לא נמצאה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי

  .ולא נמצאו אפקטי� עיקריי� מובהקי�

בהשוואת ].  F(2,84) =7.73; p<0.01[בי� סו� הטיפול לבי� המעקב נמצאה אינטראקציה מובהקת  

  כי בסו� הטיפול , הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות בי� שני שלבי� אלה נמצא

  .אי� הבדל מובהק בי� שלושת הקבוצות
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בי� סו� הטיפול לבי� סו� המעקב חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת ואילו 

  . השינוי בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא מובהק

בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק משאר קבוצות הניסוי וממוצע 

�  . הממוצע של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת קבוצת הביקורת  נמו	 באופ� מובהק מ

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד דימוי עצמי אישי בסוגי הטיפול השוני� לאור	 : דימוי עצמי אישי

. 19טבלה , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  17שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה בי� . 'ו19 –' ג19טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות  לממד זה מוצגות  בנספח 

נמצאה אינטראקציה בי� מי� הנבדקי� ] . F( 2,162) =9.85;p<0.01[שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

בהשוואה . 'ב19 –' א19התוצאות מוצגות בטבלאות ] .  F( 2,162) =3.43;p=0.03[לבי� סוג הטיפול  

ווי הממוצע של הבני� גבוה באופ� מובהק ממוצע של נמצא כי בסגנו� הצי, לבי� בנות בי� בני�

בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת הממוצע של הבנות גבוה באופ� מובהק ממוצע .  הבנות

  .אי�  הבדל בממוצעי� בי� הבני� לבי� הבנות   בקבוצת הביקורת. של הבני�

. הניסוי לבי� סוג הטיפולבהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו לא נמצאה  אינטראקציה בי� שלבי 

ממוצע קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת נמו	 באופ� ,  כפי שהוצג בניתוח המקדי�

  .מובהק מממוצעי קבוצת הביקורת וקבוצת הציווי

בי� סו� הטיפול  לבי� שלב המעקב  נמצאה אינטראקציה מובהקת  בי� שלבי הניסוי לבי� סוג 

בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות ]. F(2,84)  =16.28; p<0.01 [הטיפול 

נמצא כי בסו� הטיפול הממוצע של הקבוצה החשיבה האלטרנטיבית נמו	 ,בי� שני שלבי� אלה 

    .באופ� מובהק משתי הקבוצות האחרות

חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי  ובקבוצת הביקורת ואילו , בי� סו� הניסוי לבי� סו� המעקב

  .שינוי בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית לא נמצא מובהקה

בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות 

  .אי� הבדל מובהק בי� שתי הקבוצות האחרות. האחרות

� ממוצעי� וסטיות תק� של ממד דימוי עצמי משפחתי בסוגי הטיפול השוני: דימוי עצמי משפחתי

  , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  18לאור	 שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

  



- 130 - 

 

  

  



- 131 - 

 

נמצאה . 'ה20 –' א20טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות לממד זה מוצגות בנספח . 20טבלה 

  ] . F( 2,162) = 27.76; p<0.01[אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

חילת הטיפול לבי� סופו נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג בהשוואה בי� ת

בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות ]. F (2,84) =24.25;p<0.01[הטיפול 

נמצא כי  בתחילת הטיפול ממוצע של קבוצת הציווי גבוה באופ� מובהק , בי� שני שלבי� אלה 

  . ות האחרותמהממוצע של שתי קבוצ

חלה ירידה מובהקת בממוצע קבוצת הציווי ועליה מובהקת בממוצעי שתי , בעקבות הטיפול

בסו� הטיפול הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של . הקבוצות האחרות

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית . שתי הקבוצות האחרות 

�  . קבוצת הביקורת  המסתעפת לבי

בהשוואה בי� סו� הטיפול לבי� המעקב נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג 

בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות בי�  F (2,84)=8.35;p<0.01].[הטיפול 

  . נמצא כי בסו� הטיפול נמצאו ההבדלי� המתוארי� לעיל, שני שלבי� אלה

 �סו� הניסוי לבי� סו� המעקב חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת ואילו בי

  .השינוי בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא מובהק

בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של קבוצת 

כ� הממוצע של קבוצת הביקורת נמו	 החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ושל קבוצת הביקורת ו

  . באופ� מובהק מ� הממוצע של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד דימוי עצמי חברתי בסוגי הטיפול השוני�  : דימוי עצמי חברתי

. 21טבלה ,  8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  19לאור	 שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה . 'ד21 –' א21טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות  לממד זה מוצגות בנספח 

  ] .  F( 2,162) =19.67;p<0.01[מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי�  סוג הטיפול 

בהשוואה בי� תחילת הטיפול לבי� סופו לא נמצאה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול  

  . ר מובהק  בקרב כל קבוצות הטיפולא	 נמצא שיפו

בי� סו� הטיפול לבי� שלב המעקב נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

]F(2,84)  =20.16;p<0.01 .[ של שלושת הקבוצות 	בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ  
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הציווי נמו	 באופ� מובהק מקבוצת  נמצא כי  בסו� הטיפול ממוצע קבוצת, בי� שני שלבי� אלה

  . החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת ואילו , בי� סו� הטיפול לבי� סו� המעקב

  .השינוי בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא מובהק

מהממוצעי� של שתי הקבוצות  בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק

האחרות וממוצע קבוצת הביקורת נמו	 באופ� מובהק מממוצע קבוצת החשיבה האלטרנטיבית 

  . המסתעפת

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד זהות עצמית בסוגי האטיפול השוני�  לאור	 שלבי : זהות עצמית

טבלאות . 22טבלה , 8 פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח.  20הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה מובהקת  . 'ד22 –' א22טבלאות , 8בנספח  ניתוח השונות  לממד זה מוצגות

  ] . F( 2,162) =15.65;p<0.01[בי� שלבי הניסוי לבי�  סוג הטיפול 

בהשוואה בי� תחילת הטיפול לבי� סופו לא נמצאה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

  .נמצאו אפקטי� עיקריי� מובהקי�ולא 

. בשלב שבי�  סו� הטיפול למעקב נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול

][F(2,84)  =19.90;p<0.01 . שני �בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות בי

  . שלושת הקבוצותנמצא כי  בסו� הטיפול אי� הבדלי� מובהקי�  בי� ,שלבי� אלה 

חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת והשינוי , בי� סו� הטיפול לבי� סו� המעקב

  .מובהק בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא

בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות 

מובהקי� במעקב בי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית לבי� קבוצת לא נמצאו הבדלי� . האחרות

  .הביקורת

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד שביעות רצו� עצמית בסוגי הטיפול השוני� : שביעות רצו� עצמית

. 23טבלה , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  21לאור	 שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה . 'ה23 –' א23טבלאות , 8בנספח  זה מוצגות טבלאות ניתוח השונות  לממד

  ] . F( 2,162) =20.42;p<0.01[מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

  בהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו נמצאה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 
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]F (2,84) =16.08;p<0.01 .[שני בהשוואת הממוצעי �� והרווחי� ברי סמ	 של שלושת הקבוצות בי

נמצא כי  בתחילת הטיפול הממוצע של קבוצת  החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת , שלבי� אלה

  .  נמו	  באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות האחרות

  .בעקבות הטיפול חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ועליה מובהקת בשתי הקבוצות האחרות

ו� הטיפול הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות בס

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בסו� הטיפול  בי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית . האחרות

  . המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת 

הטיפול בי� סו� הטיפול לבי� המעקב נמצאה אינטראקציה  מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי�  סוג 

]F(2,84) =9.93;p<0.01  .[ של שלושת הקבוצות בשני 	בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ

  .נמצא כי בסו� הטיפול נמצאו ההבדלי� המתוארי� לעיל ) ## 'ד23טבלה  21#איור ( שלבי� אלה 

 חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת ואילו, בי� סו� הטיפול לבי� סו� המעקב 

  .  מובהק השינוי בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא

בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של קבוצת 

 �החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ושל קבוצת הביקורת וממוצע קבוצת הביקורת נמו	 באופ

  .מובהק מממוצע קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד התנהגות בסוגי הטיפול השוני� לאור	 שלבי הניסוי : התנהגות

טבלאות ניתוח . 24טבלה , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  22מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה מובהקת  בי� . ' ד24 –' א24טבלאות , 8בנספח  השונות  לממד זה מוצגות

  ] . F( 2,162) =11.16;p<0.01[לבי� סוג הטיפול  שלבי הניסוי

בהשוואת בי� תחילת הטיפול לבי� סופו  לא נמצאה  אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג 

  . הטיפול א	 נמצא שיפור מובהק בקרב כל קבוצות הטיפול

  טיפולבי� סו� הניסוי לבי� המעקב נמצאה אינטראקציה מובהקת  בי� שלבי הניסוי לבי� סוג ה

 ]F(2,84)  =12.86;p<0.01 .[ של שלושת הקבוצות בשני 	בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ

  . נמצא כי  בסו� הטיפול אי� הבדלי� מובהקי�  בי� שלושת הקבוצות,  שלבי� אלה

חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת ואילו , בי� סו� הטיפול לבי� סו� המעקב

  . יבה האלטרנטיבית המסתעפת השינוי לא נמצא מובהקבקבוצת החש
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בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות 

האחרות וממוצע קבוצת  הביקורת נמו	 באופ� מובהק  מ� הממוצע של קבוצת החשיבה 

  .האלטרנטיבית המסתעפת

תק� של ממד ביקורת עצמית בסוגי הטיפול השוני� לאור	  ממוצעי� וסטיות: ביקורת עצמית

. 25טבלה , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  23שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה . ' ד25 –' א25טבלאות , 8טבלאות ניתוח השונות  לממד זה מוצגות בנספח 

  ] . F( 2,162) =8.27;p<0.01[מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

  .בהשוואה בי� תחילת הטיפול לבי� סופו לא נמצאה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול

  בי� סו� הניסוי לבי� המעקב נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול

 ] F(2,84)  =7.25;p<0.01 .[ש 	ל שלושת הקבוצות בשני בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ

  . נמצא כי בסו� הטיפול אי� הבדלי� מובהקי� בי� שלושת הקבוצות, שלבי� אלה

חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי והשינויי� בשתי הקבוצות , בי� סו� הטיפול לבי� סו� המעקב

  .האחרות לא היו מובהקי�

ממוצעי� של שתי הקבוצות בסיו� שלב מעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מה

  .  אי� הבדלי� מובהקי� בי� שתי הקבוצות האחרות.  האחרות

ממוצעי� וסטיות תק� של ממד דימוי עצמי כללי בסוגי הטיפול השוני� לאור	 : דימוי עצמי כללי

. 26טבלה , 8פירוט הסטטיסטיקה התיאורית מוצג בנספח .  24שלבי הניסוי מוצגי� באיור 

נמצאה אינטראקציה . 'ה26 –' א26טבלאות , 8ונות  לממד זה מוצגות בנספח טבלאות ניתוח הש

  ] .  F( 2,162) =27.54;p<0.01[מובהקת  בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול 

  בהשוואה בי� תחילת הטיפול לסופו נמצאה אינטראקציה בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול

 ]F (2,84) =6.71;p<0.01  .[של שלושת הקבוצות בשני בהשוואת הממו 	צעי� והרווחי� ברי סמ

 �שלבי� אלה נמצא כי בתחילת הטיפול  ממוצע של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית נמו	 באופ

  .מובהק מהממוצעי� של שתי קבוצות האחרות

חלה עליה מובהקת בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובקבוצת , בעקבות הטיפול 

  .לא נמצא מובהק קבוצת הציווי הביקורת ואילו השינוי ב
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בסו� הטיפול הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של שתי הקבוצות 

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקבוצה שהתאמנה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית . האחרות

  . המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת

אקציה מובהקת  בי� שלבי הניסוי לבי� סוג הטיפול בי� סו� הטיפול לבי� המעקב נמצאה אינטר

]F(2,84) =20.69;p<0.01   .[ של שלושת הקבוצות בשני 	בהשוואת הממוצעי� והרווחי� ברי סמ

  .שלבי� אלה נמצאו ההבדלי� המתוארי� לעיל

חלה ירידה מובהקת בקבוצת הציווי ובקבוצת הביקורת ואילו , בי� סו� הניסוי לבי� סו� המעקב

  .וי בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לא נמצא מובהקהשינ

בסיו� שלב המעקב הממוצע של קבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מהממוצעי� של קבוצת 

 �החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ושל קבוצת הביקורת וממוצע קבוצת הביקורת נמו	 באופ

  .מובהק ממוצע קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

שובות הנבדקי� לשאלה המתייחסת לממדי איכות חיי� ששאלו המורי� לאחר כל יחידת ת  4.6

  הוראה

. 25שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור :  יחידת הוראה הכרת הגו.

 �χתוצאות מבח
  .9נספח , 27מופיעות בטבלה  2

  הטיפול בעצמאות נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� שלושת קבוצות, ביחידת הוראה זו

 )χ
2

(2) =31.86;p<0.01 .( בממדי� האחרי� לא נמצאו הבדלי�)שיעור התשובות ). 24ראה איור

�כדי . 40%וביקורת  70%חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת , 0%ציווי : בשלושת הקבוצות היה כלהל

χנעשה מבח� , לאתר איזה קבוצות שונות זו מזו 
עור העוני� שי. נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד2

תשובה חיובית בקבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מזה של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית 

χ)(המסתעפת 
2

(1)=32.30;p<0.01. �שיעור העוני� נכונה בקבוצת הציווי היה נמו	 מזה של , כמו כ

χ( קבוצת הביקורת
2

(1)=15.00; p<0.01 .(  	שיעור עוני� תשובה חיובית בקבוצת ביקורת נמו

χ(באופ� מובהק מזה של החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 
2

(1) =5.45; p=0.02 .(  

שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור : יחידת הוראה התמצאות במרחב

26   . �χמבח
  .9נספח , 28 #' א28מופיעות בטבלאות  2

  הכרת הגו� ביעות רצו�נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקבוצות בממד ש, ביחידת הוראה זו
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 )χ
2

 (2) =40.26;p<0.01( , בממד עצמאות)χ
2

 (2) =34.03;p<0.01( , ובממד אינטגרציה חברתית)χ
2

 

(2) =8.62;p=0.013  .( בשאר הממדי� לא נמצאו הבדלי� מובהקי�) שיעור . )25ראה איור

�חשיבה אלטרנטיבית , 3%ציווי : התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות בשביעות רצו� היה כלהל

 נעשה מבח� , כדי לאתר את ההבדלי� בי� הקבוצות בממדי� אלה. 67%וביקורת  80%מסתעפת 

χ
בממד זה  שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הציווי נמו	 . נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד2

χ(באופ� מובהק מזה של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 
2

 (1) =36.27;p<0.01( , ומזה

χ(של קבוצת הביקורת 
2

(1) =26.44;p<0.01 .( קבוצת הביקורת �לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי

  . לבי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

�חשיבה , 3%ציווי : שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות בעצמאות היה כלהל

שובה חיובית בקבוצת הציווי נמו	 שיעור העוני� ת.  67%וביקורת  77%אלטרנטיבית מסתעפת 

χ(באופ� מובהק מאשר בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת
2

(1) =33.61;p<0.01 (ומזה של 

χ(קבוצת הביקורת 
2

(1) =10.41;p<0.01 .( 	שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הביקורת נמו

χ(באופ� מובהק מזה של קבוצת  החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת  
2

(1) =9.77;p<0.01 .(  

 �, 30%ציווי : שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות באינטגרציה חברתית היה כלהל

שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הציווי .  67%וביקורת  57%חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת 

χ(נמו	 באופ� מובהק מזה  שבקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת  
2

(1) =4.34;p=0.03( ,

χ(ומזה שבקבוצת הביקורת 
2

(1) =8.07;p<0.01 .( קבוצת החשיבה �לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי

  . האלטרנטיבית המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת

. 27שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור : יחידת הוראה שיווי משקל

�χתוצאות מבח
  .9נספח ,  29#' ב29מופיעות בטבלאות   2

  נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקבוצות בממד שביעות רצו� , ביחידת הוראה זו

)χ
2

 (2) =15.31;p<0.01( , בממד עצמאות)χ
2

(2) =13.84;p<0.01( , ובממד אינטגרציה חברתית  

)χ
2

 (2) =10.48;p<0.01  .(לא נמצאו הבדלי� מובהקי� , בממדי� אחרי�)שיעור ). 26ראה איור

חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת , 23%ציווי : ת בשביעות רצו� היה כלהל�התשובות בשלושת הקבוצו

  נעשה מבח� , כדי לאתר את ההבדלי� בי� הקבוצות בממדי� אלה. 70%וביקורת  63%
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χ
בממד זה שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הציווי  נמו	 . נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד 2

χ(בה האלטרנטיבית המסתעפת  באופ� מובהק  מזה שבקבוצת החשי
2

(1) =9.77;p<0.01( , ומזה

χ(שבקבוצת הביקורת 
2

(1) =13.12;p<0.01 .( קבוצת החשיבה �לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי

   .האלטרנטיבית המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת

חשיבה , 17%ציווי : בשלושת הקבוצות בעצמאות היה כלהל� שיעור התשובות החיוביות 

שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הציווי נמו	 . 37%וביקורת  63%ת מסתעפת אלטרנטיבי

χ(באופ� מובהק מזה של קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 
2

(1) =13.61;p<0.01( , שיעור

העוני� תשובה חיובית בקבוצת הביקורת נמו	 באופ� מובהק מזה של קבוצת החשיבה 

χ(האלטרנטיבית המסתעפת 
2

(1) =4.26;p=0.03  .( קבוצת הציווי �לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי

שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות באינטגרציה חברתית היה . לבי� קבוצת הביקורת

�שיעור העוני� תשובה .  47%וביקורת  40%חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת , 10%ציווי : כלהל

החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת  שבקבוצת חיובית  בסגנו� הציווי נמו	 באופ� משמעותי מזה 

)χ
2

(1) =7.20;p<0.01  ( ומזה שבקבוצת  הביקורת)χ
2

(1) =;9.93;p<0.01  .( לא נמצאו הבדלי�

  . מובהקי� בי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת

. 28יע באיור שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופ: יחידת הוראה קואורדינציה

 �χתוצאות מבח
ביחידת הוראה זו נמצאו הבדלי� . 9נספח ', א30 – 30מופיעות בטבלאות  2

 �χ(מובהקי� בי� הקבוצות בממד שביעות רצו
2

 (2) =33.15;p<0.01  ( ובממד אינטגרציה חברתית

)χ
2

(2) =9.84;p<0.01 . (לא נמצאו הבדלי� מובהקי� , בממדי� אחרי�)שיעור). 27ראה איור 

�חשיבה אלטרנטיבית , 0%ציווי : התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות בשביעות רצו� היה כלהל

χ נעשה מבח� , כדי לאתר את ההבדלי� בי� הקבוצות בממדי� אלה. 60%וביקורת  67%מסתעפת 
2 

בממד זה שיעור העוני� תשובה חיובית  בקבוצת הציווי  נמו	 . נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד

� מובהק מזה שקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת באופ)χ
2

(1) =30.00;p<0.01  ( ומזה

χ(שבקבוצת הביקורת 
2

(1) =25.71;p<0.01 .( קבוצת החשיבה �לא נמצאו הבדלי� מובהקי�  בי

  . האלטרנטיבית המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת
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, 10%ציווי : ת היה כלהל�שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות באינטגרציה חברתי

שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הציווי .  47%וביקורת  30%חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת 

χ(נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הביקורת 
2

(1) =9.93;p<0.01 ( ממוצע של קבוצת 	ונמו

  א� כי ששיעור זה נמו	 באופ� גבולי בלבד , החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

 )χ
2

(1) =3.75;p =0.06 .( קבוצת החשיבה האלטרנטיבית �לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי

  . המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת

. 29שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור : יחידת הוראה כדור סל

 �χתוצאות מבח
  .9נספח ', ג31 – 31מופיעות בטבלאות  2

  דלי� מובהקי� בי� שלושת הקבוצות במדד שביעות רצו�נמצאו הב, ביחידת הוראה זו

 )χ
2

(2) =13.63;p<0.01 ( ,יצרנות /במדד יכולת)χ
2

(2) =14.97;p<0.01( ,במדד עצמאות  

 )2
(2) =9.64;p<0.01 (χ , ובמדד אינטגרציה חברתית)χ

2
(2) =15.08;p=0.01  .(  

חשיבה , 90%ציווי : הל�שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות בשביעות רצו�  היה כל

כדי לאתר את ההבדלי� בי� הקבוצות ).  28איור (  79%וביקורת  48%אלטרנטיבית מסתעפת 

χנעשה מבח� , בממדי� אלה
שיעור העוני� תשובה חיובית . נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד 2

  בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הציווי

 )χ
2

(1) =12.10;p<0.01 (   ומזה שבקבוצת הביקורת)χ
2

(1) =5.61;p<0.01  .( לא נמצאו הבדלי�

  .  מובהקי� בי�  קבוצת הציווי לבי� קבוצת הביקורת

חשיבה , 83%ציווי : יצרנות  היה כלהל�/שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות ביכולת

שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת   ).28איור (  50%וביקורת  35%אלטרנטיבית מסתעפת 

  המסתעפת נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הציווי החשיבה האלטרנטיבית

 )χ
2

(1) =14.58;p<0.01 .( מובהק מזה �שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הביקורת נמו	 באופ

χ(שקבוצת הציווי 
2

(1) =7.30;p<0.01 .(קבוצת הביקורת לב �י� קבוצת לא נמצאו הבדלי� בי

  .החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

 �חשיבה , 7%ציווי : שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות בעצמאות  היה כלהל

שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת ). 28איור (  29%וביקורת  41%אלטרנטיבית מסתעפת 

  הציווי נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת
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 )χ
2

(1) =9.81;p<0.01 ( ומזה שבקבוצת  הביקורת)χ
2

(1) =4.87;p=0.02 .( לא נמצאו הבדלי�

  .  מובהרי� בי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת לבי� קבוצת הביקורת

 �, 87%ציווי : שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות באינטגרציה חברתית  היה כלהל

שיעור העוני� תשובה חיובית  ).  28איור ( 64%וביקורת  38%חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת 

  בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הציווי

 )χ
2

(1) =14.97;p<0.01( , ומזה שבקבוצת הביקורת)χ
2

(1) =3.96;p=0.04 ( ושיעור העוני� תשובה

  ותר מאשר בקבוצת הביקורת חיובית בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת נמו	 י

)χ
2

(1) =3.95;p=0.04 .(  

.  30שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור : יחידת הוראה אתלטיקה קלה

 �χתוצאות מבח
2

  .9נספח ', א32 – 32מופיעות בטבלאות   

  נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקבוצות בממד שביעות רצו�, ביחידת הוראה זו

 )χ
2

(2) =11.78;p<0.01( ,ובממד אינטגרציה חברתית )χ
2

 (2) =26.01;p<0.01  .( לא נמצאו הבדלי�

�שיעור התשובות החיוביות בשלושת הקבוצות ). 29ראה איור (הקבוצות  בשאר הממדי�  בי

�כדי .  57%וביקורת  21%חשיבה אלטרנטיבית מסתעפת , 20%ציווי : בשביעות רצו�  היה כלהל

χנעשה מבח� , � בי� הקבוצות בממדי� אלהלאתר את ההבדלי
2

  .  נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד 

  שיעור העוני� תשובה חיובית  בקבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הביקורת

 )χ
2

(1) =8.48;p<0.01  ( ושיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

χ(בקבוצת הביקורת נמו	 באופ� מובהק מזה ש
2

 (1) =7.98;p<0.01 .( לא נמצאו הבדלי� מובהקי�

  .בי� קבוצת הציווי לבי� קבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

�חשיבה , 87%ציווי : שיעור התשובות בשלושת הקבוצות באינטגרציה חברתית  היה כלהל

בה חיובית  בקבוצת שיעור העוני� תשו).  29איור ( 57%וביקורת  21%אלטרנטיבית מסתעפת 

  החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הציווי

  )χ
2

 (1) =25.86;p<0.01  ומזה שקבוצת הביקורת)χ
2

 (1) =7.98;p<0.01 .(  

  שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הביקורת  נמו	 באופ� מובהק מזה שבקבוצת הציווי  

).χ
2

 (1) =16.32;p<0.01   
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. 31שיעור התשובות החיוביות של הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור : יחידת הוראה פנאי ונופש

 �χתוצאות מבח
2

  .9נספח , 33מופיעות בטבלה   

  נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקבוצות בממד עצמאות, ביחידת הוראה זו 

 )χ
2

(2) =49.48;p<0.01.(בשאר הממדי�  לא נמצאו הבדלי� מובהקי�)30 ראה איור .(  

�חשיבה אלטרנטיבית , 10%ציווי : שיעור התשובות בשלושת הקבוצות בעצמאות  היה כלהל

χ נעשה מבח� , כדי לאתר את ההבדלי� בי� הקבוצות בממד זה.  39%וביקורת  100%מסתעפת 
2

 

שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הציווי נמו	 באופ� מובהק . נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד

χ)(שבקבוצת הביקורת  מזה
2

(1) = 6.78; p<0.01    ומזה שקבוצת החשיבה האלטרנטיבית

χ(המסתעפת  
2

 (1) =48.12;p<0.01 .( �שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הביקורת נמו	 באופ

χ(מובהק מזה שבקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת 
2

 (1) =25.09;p<0.01  .(  

 תוצאות מבח� . 32שיעור תשובות הנבדקי� באחוזי� מופיע באיור : יחידת הוראה תנועה ומוסיקה

χ
2

  . 9נספח , 34מופיעות בטבלה   

  נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקבוצות בממד עצמאות , ביחידת הוראה זו

)χ
2

(2) =38.24;p<0.01 .( לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בשאר הממדי�)34ראה איור .(  

חשיבה , 7%ציווי : הקבוצות בעצמאות  היה כלהל�שיעור התשובות החיוביות בשלושת 

נעשה , כדי לאתר את ההבדלי� בי� הקבוצות בממד זה.  39%וביקורת  86%אלטרנטיבית מסתעפת 

 �χמבח
2

שיעור העוני� תשובות חיוביות  בקבוצת הציווי נמו	 . נוס� בי� כל צמד טיפולי� בנפרד   

χ(ת המסתעפת באופ� מובהק מזה שבקבוצת החשיבה האלטרנטיבי
2

 (1) =37.58;p<0.01  ( ומזה

χ(שבקבוצת הביקורת 
2

 (1) =8.86;p<0.01 .( 	שיעור העוני� תשובה חיובית בקבוצת הביקורת נמו

  באופ� משמעותי מזה שבקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

 )χ
2

(1) =13.47;p<0.01 .(  



- 154 - 

 

  



- 155 - 

 

  



- 156 - 

 

  
  דיו� ומסקנות

  
חוקרי� ואנשי מקצוע בתחו� העוסק . די בו הידע מועט ביותרהמחקר הנוכחי עוסק בנושא ייחו . 5

קוראי� לערו	 מחקרי� לבדיקת הפעלת סגנונות , באוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי קל ובינוני

 �הוראה שוני� בחינו	 גופני בקרב אוכלוסייה זו כפי שהדברי� באי� לידי ביטוי במאמר� של מו

הנו , אחד התחומי� היותר חשובי� ופחות נחקרי�" :Moon & Renzaglia, (1982( ורנזגליה 

סגנו� ההפעלה ושיטות ההוראה המתאימי� ללימוד מיומנויות גופניות לשיפור הכשרי� הגופניי� 

  ). 276' עמ: ש�" ( של האוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי

 ,Seild, 1988; Rintala)(' פיטטי ושות, רינטלה, מוצאי� ג� אצל  שיילד, תמיכה בקריאה זו 

1992; Pitetti et al., 1993.   

למחקרי� המעטי� שעסקו בנושא של תרומת הפעילות הגופנית ואיכות חיי� של  צעירי� הלוקי� 

; מצומצמי�מדגמי� המחקרי� התבססו על , על פי רוב: בפיגור שכלי מספר נקודות תורפה בולטות

המחייב את המורה לתמר� בי� , הבדר	 כלל הסגנו� המובנ, ההפעלה התבצעה בסגנו� הוראה קבוע

המחקר התבסס על השוואה בי� אוכלוסיית בעלי פיגור ; דרישות הסגנו� לבי� יכולת המשתתפי�

. תו	 כדי התמקדות בזיהוי ההבדלי� ביניה�, שכלי לבי� האוכלוסייה הרגילה המקבילה לה בגיל

י� בפיגור שכלי נקודת התורפה האחרונה מתבססת על ההנחה מראש שהאוכלוסייה של הלוק

לה� וחוסר יכולת  הומוגנית מבחינה מוטורית וכול� מגלי� חוסר הבנה של ההוראות הניתנות

�  :  ישנה התעלמות משתי עובדות יסודיות, בהנחה זו. לבצע

, לכ�. מאוד הטרוגנית מבחינה מוטורית, בעיקר ברמות הפיגור הקל והבינוני, האוכלוסייה  .א

 לבי� רמת הפיגור , ה המוטורית והתפקודיתאי� בהכרח קשר בי� רמת יכולת

)Summerfield, 1990; Lorenzi et al., 2000  ;�  ).1995, שרמ

אלא יתכ� שבעיות סוציאליות , ה� לא רק על רקע נוירולוגי. הסיבות לפיגור מגוונות  .ב

עוצמת , לכ�). Patton et al.,1990; Bruininks, 1991(ואישיות משפיעות על עוצמת הפיגור 

  .גור אינה מבטאת באופ� בלעדי את תפקוד המערכת הנוירולוגיתהפי

מגדיר פיגור שכלי כמוגבלות המאופיינת בתפקוד ) 1994(האיגוד האמריקאי לפיגור שכלי , לפיכ	

נקודות או פחות באמות  70מנת משכל של ( אינטלקטואלי הנמו	 באופ� ניכר מהממוצע המקובל 

בתוספת שתי מוגבלויות או יותר בתחו� החברתי , )נציההמידה הסטנדרטיות של מבחני אינטליג

מוגבלויות אלה מוגדרות על פי רמת היעילות בה פועל האד� . וביכולת ההסתגלות האישית
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רמת היעילות בחברה מוגדרת על פי אמות מידה של .  אחריות אישית וחברה, עצמאות: בתחומי�

  . קבוצת התרבות בה הוא חי ושל גילו

 ;Metzler, 1983( בסגנונות הוראה שוני� נוסתה בהצלחה בקרב אוכלוסייה רגילה  פעילות גופנית

Goudas et al., 1995   .(�שיפור בהישגי� לימודיי� : תרומתה החיובית נכרה בתחומי� שוני� כגו

שיפור ברמת המוטיבציה של , ) Goldberger,1982; Metzler,1983(ושיפור בהישגי� מוטוריי� 

  ושיפור בניצול יעיל של זמ� ההוראה ) Goudas et al., 1983( , ות הביצוע התלמידי� ובאיכ

)(Nixon & Loke, 1973 .יש נטייה , בהפעלת אוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי, לעומת זאת

נועד , המחקר הנוכחי.  להתמקד בסגנו� הוראה אחד שהוא הסגנו� המובנה המקובל בחינו	 מיוחד

סגנו� הציווי וסגנו� החשיבה , דהיינו, חליפיי� בחינו	 גופני לבחו� השפעת סגנונות הוראה

, בשביעות הרצו�, בעצמאות האישית,  על שיפור בתחושת היכולת ,האלטרנטיבית המסתעפת

בדיקה זו . באינטגרציה חברתית ובדימוי העצמי בקרב צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

אחת שהופעלה בסגנו� הציווי , שתי קבוצות ניסוי :נעשתה באמצעות השוואה בי� שלוש קבוצות

שהופעלה בסגנו� , וקבוצת ביקורת, ואחרת שהופעלה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת

  .  הנהוג בבתי ספר בו לומדי� הנבדקי� ,המובנה

שהוא בוח� גישות המנותקות מסגנו� הוראה קבוע בחינו	 , תרומתו  וחידושו של מחקר זה  בכ	

מוצעות חלופות , מול הגישה המסורתית. בקרב האוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי קל ובינוני גופני

המתחשבת ברמת ההתפתחות ובכישורי� הייחודיי� של , המבוססות על גישה פרגמטיסטית יותר

בהתחשבות בהבדלי� , באמצעות התייחסות למגוו� רחב של יעדי� מוטוריי�, זאת. כל פרט

כדי לאפשר מימוש הפוטנציאל הגופני . � הפרטי� ובשונות בצרכי� האישיי�בכישורי� הקיימי� בי

הגיל ההתפתחותי של , בעת הכנת תוכנית הלימוד, נלקחו בחשבו�, והתפקודי של כל פרט

וכישורי המורי� ללמד , השונות הקיימת ביניה�, המשתתפי� ולאו דווקא הגיל הכרונולוגי

  . בסגנונות ההוראה שהופעלו במחקר זה

  :שלושה נושאי� עומדי� במרכזו של מחקר זה

השוואת התרומה של הפעילות הגופנית מראשיתה ועד סופה של תכנית ההתערבות  .1

לאיכות החיי� והדימוי העצמי של  ,סגנונות הוראה שוני� בשלושה, המעקבובתקופת 

  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

  .ונות ההוראה על איכות חיי� ועל דימוי עצמיסגנ באשר להשפעתהשוואה בי�  שני המיני�  .2
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ממדי איכות ל  ,של כל אחת מיחידות ההוראה בסגנונות השוני� ,הלימודהערכת תרומת  .3

  .חיי�

לא נמצא תיעוד להשוואה של התגובה לפעילויות גופניות מסוגי� שוני� בי� שני , בסקירת הספרות

ת השפעת פעילות גופנית בסגנונות הוראה אחד מיעדיו של המחקר הנוכחי הוא להשוות א. המיני�

  .     בי� המיני�, שוני� על איכות חיי� ודימוי עצמי

  . המש	 הדיו� ערו	 על פי השערות המחקר

  :מהות הקשרי� בי� ממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי בתחילת הניסוי

הזיקה שבי� שני סוגי  במטרה לאמוד את, נבדק הקשר בי� איכות חיי� לבי� דימוי עצמי, בתחילה

קיימת דעה כי , במחקר.  לפני הפעלת סגנונות ההוראה השוני�, המשתני� התלויי� במחקר זה

יש . Vargo,1985)(מושפעת באופ� משמעותי מהדימוי העצמי שלו , איכות חייו של היחיד

ות כי דימוי עצמי חיובי הוא אחד המרכיבי� החשובי� בתחושת איכ, המרחיקי� לכת וסבורי�

ההשערה הגורסת כי ימצאו קשרי� חיוביי� בי� ממדי , לפיכ	).  Felske, 1988(החיי� של היחיד 

ממצאי מחקר זה מצביעי� על קשרי� חיוביי� בי� . אוששה, איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי

ר  קשרי� חיוביי� וקש' על  מס, הציו� הכללי של איכות חיי� לבי� הציו� הכללי של הדימוי העצמי

             הקשרי� שנמצאו .  שלילי אחד בי� ממדי� השוני� המרכיבי� כל אחד משני המשתני� האלה

  :ה�

קשרי� חיוביי� נמוכי� בי� ארבעת ממדי איכות חיי� לבי� הממד של שביעות רצו� כפי  .1

שאד� המסוגל להשיג את , נית�  למצוא בכ	 הסבר לקשרי� אלה.  שעולה מסול� הדימוי העצמי 

השולט בחייו והמסוגל , הדואג לצרכיו החברתיי�, רצונותיו באופ� עצמאי בחייו היומיומיי�

אפשר כי קשרי� . נוטה באופ� כללי להרגיש שבע רצו�, לפעול בצורה הולמת בסביבה בה הוא חי

הגורסת כי ) Duffy & Nietupski, 1985( אלה משקפי� את תפיסת� של דופי וניטופסקי 

  . היא ארגו� ההרמוניה של כל ערכי איכות חיי� " שביעות רצו�"ה

לבי� דימוי , יצרנות/קשרי� חיוביי� ונמוכי� בי� ממדי איכות חיי� שביעות רצו� ויכולת .2

שאד� המסוגל להגשי� את , נית� להסביר קשרי� אלה בהנחה. עצמי חברתי וזהות עצמית

  .צמו ולזולתו בצורה חיוביתנוטה באופ� כללי להתייחס לע, רצונותיו ומרגיש שליטה על חייו

ממצא זה .  קשר שלילי נמו	 בי� ממד איכות חיי� אינטגרציה חברתית לבי� ביקורת עצמית  .3

הנשאלי� א� , מתאר היטב את המציאות שבה צעירי� וצעירות הלוקי� מפיגור שכלי קל ובינוני

.  ברי� כללג� כאשר אי� לה� ח" כ� מלא חברי�", תשובת� הספונטנית היא, יש לה� חברי�
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הדימוי "לבי� , "שאני משולב בחברה"בי� התפיסה , תשובת� זו מצביעה על ההבדל הקיי�

, הבדל זה בא לידי ביטוי בביקורת עצמית נמוכה, אצל אוכלוסייה זו".  העצמי החברתי שלי

מוצאת את , עובדה זו).   1997', רייטר ושות( הגוברת ע� היחשפות אל המציאות האמיתית 

כאשר התבקשה לענות על , בדבריה של צעירה שמנה מאוד הלוקה בפיגור  שכלי בינוניביטויה 

לאחר הבהרת השאלה ".  אני רזה: "תשובתה הייתה חד משמעית". ?את רזה או שמנה: "השאלה

התברר כי המושג רזה תוא� את רצונה , במטרה לבדוק א� אכ� הבינה את המושגי�

  .הסובייקטיבי תו	 התעלמות מהמציאות

  מצביע על כ	 שיש פה שתי מערכות  , העובדה כי לא נמצאו קשרי� בכל  מהממדי�, לסיכו�

האחת המתייחסת לדימוי שיש לאד� על עצמו המושפע מהתגובה ומהרצייה , שונות של האישיות

.  המתארת את התפיסה הסובייקטיבית שלו, והשנייה המתייחסת לתחושת איכות חיי�, החברתית

ממצאי� אלה , המהווה קושי להתבסס על ספרות רלוונטית, רי� בנושא זהמפאת מיעוט המחק

  .          ראויי� לבדיקה נוספת

בי� שלושת סגנונות , של הפעילות הגופנית לאיכות החיי� ולדימוי העצמי התרומההשוואת   5.1

  .במהל' תקופת ההתערבות והמעקב, ההוראה

, הציווי: ילות הגופנית בשלושה סגנונות הוראההשוואת התרומה של הפעבפרק זה מתמקד הדיו� ב

על איכות החיי� ועל הדימוי העצמי של צעירי� , החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת והמובנה

ההנחה שעמדה בבסיס ההשערות הייתה כי על מנת להשביח את .  הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 

ומה ייחודית בהתייחס למטרות תר, יש לצאת מנקודת מבט כי לכל סגנו� הוראה, ההוראה 

בביצוע  ההישג בזמ� קצוב והדיוק אשר ביעדי ההוראה שלה מודגש, לפעילות גופנית.  ההוראה

לפעילות גופנית אשר ביעדי ההוראה שלה מודגש טיפוח היכולת . יתאי� סגנו� הציווי, התנועה

החשיבה האלטרנטיבית  יתאי� סגנו�, חיזוק ופיתוח יכולת חשיבה כוללנית יותר, הקוגנטיבית

אשר ביעדי ההוראה שלה מודגש ההישג , לפעילות גופנית מותאמת ליכולת הלומדי�. המסתעפת

  .  יתאי� הסגנו� המובנה, והדיוק בתנועה 

  :    ההשוואה האמורה ערוכה באמצעות בדיקת הנושאי� הבאי�

בי� תחילת הטיפול השפעת הפעילות הגופנית בשלושת הסגנונות על ממדי איכות חיי�  5.1.1

  ).סו� הפעלת תכנית ההתערבות(לסופו ) תחילת הפעלת תכנית ההתערבות(

5.1.2  �השפעת הפעילות הגופנית בשלושת הסגנונות על ממדי דימוי עצמי בי� תחילת הטיפול לבי

  .סופו
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י� השפעת  הפעילות הגופנית בשלושת הסגנונות על ממדי איכות חיי� ועל ממדי דימוי עצמי ב 5.1.3

  .סו� הטיפול לבי� סו�  תקופת המעקב

  

  

השפעת הפעילות הגופנית בשלושת הסגנונות על ממדי איכות חיי� בי� תחילת הטיפול   5.1.1

  ).סו. הפעלת תכנית ההתערבות(לסופו ) תחילת הפעלת תכנית ההתערבות(

  למצות אתפעילות גופנית מגוונת יכולה לסייע לאוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי קל ובינוני 

�אינה מבוססת על ידע ודרישות קוגנטיביות מוקדמות , שבדר	 כלל, הפוטנציאל הטמו� בה כיוו

היא תורמת לטיפוח , בכ	.  שבה� רמת ההישגי�  באוכלוסייה זו נמוכי� יחסית, ברמה גבוהה

 ,.Rancourt,1989; Summerfield, 1990; Shephard, 1992; Reid et al(איכות החיי� שלה� 

1993; Pitetti et al. 1993 Lorenzi et al., 2000 .( מתמקד באפשרויות להשביח את �הדיו� שלהל

  . באמצעות סגנונות הוראה שוני� בחינו	 גופני, תרומתה של פעילות גופנית 

גורסת כי בעקבות פעילות גופנית בסגנו� החשיבה , הראשונה. הוצגו שתי השערות, בהקשר זה

עצמאות ואינטגרציה חברתית /יחול שיפור משמעותי בציוני ממדי כוח, האלטרנטיבית המסתעפת

בפרק הזמ� שבי� תחילת . השערה זו אוששה בחלקה. בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת הביקורת

עצמאות /נמצא כי הלמידה בסגנו� הציווי לא גרמה לשינוי בתחושת כוח, הטיפול לבי� סופו

ידה בסגנו�  החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� הלמ, לעומת זאת.  ואינטגרציה חברתית

עצמאות ואינטגרציה החברתית /תרמה לשיפור בתחושת הכוח) בו למדה קבוצת הביקורת(המובנה 

הבדלי השפעה אלה משקפי� את ההתאמה או את אי ההתאמה של סגנונות הלמידה . של הצעירי�

מתאימה , רנטיבית המסתעפת והמובנהניכר כי למידה בסגנונות החשיבה האלט.  ליעדי ההוראה

לעומת הלמידה בסגנו� , עצמאות ואינטגרציה חברתית/ליעדי ההוראה הקשורי� לשיפור כוח

נית� לראות בלמידה בסגנו� החשיבה , זאת ועוד. הציווי שאינה מועילה ליעדי הוראה האלה

, שאלת המורההמתאפיינת במת� ביטוי עצמי ומת� פתרונות רבי� ל, האלטרנטיבית המסתעפת

עצמאות ואינטגרציה חברתית שהיו חבויי� או מדוכאי� /גור� מעודד לבטא תחושה של יתר כוח

אני לא : " דבריו של אחד הנבדקי� מבטאי� זאת כ	. בגלל מוגנות היתר המאפיינת את חייה�

ב אני יודע יותר טו. תזהר בכביש, תאכל מהר, תל	, תקו�.  תינוק שתמיד אומרי� לו מה לעשות

  ".מכל המורי�

עצמאות ואינטגרציה חברתית בלמידה בסגנו� המובנה /נית� להסביר את השיפור שחל בתחושת כוח

שהוא משלב מאפייני� של סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בכל הקשור להתאמת , בכ	
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 ממצאי� אלה תומכי� בממצאי� של חוקרי� שמצאו כי.  הלמידה ליכולת הלומדי� ובכ	 דומה לו

עצמאות ואינטגרציה /יש בו כדי לתרו� לשיפור כוח, סגנו� למידה המתאפיי� בגמישות וביצירתיות

 ;Dattilo &Rush, 1985; Brotherson et al.,1986; Schmitz, 1989(חברתית של צעירי� כאלה 

Bouffard & Wall,1991;Cohen, 1992; Wilhite & Keller, 1996.(  ביסוס נוס� לתרומה

עולה מהספרות העוסקת , למידה המשלבת יצירתיות וחשיבה אלטרנטיבית מסתעפתהחיובית ב

המתאפיינת א� היא בגמישות ובמת� אפשרות , בתרומת הפעילות הגופנית המתבצעת בשעות הפנאי

תורמת לשיפור העצמאות והאינטגרציה החברתית , פעילות זאת.  ביטוי ללא התערבות של אחרי�

 ;Summerfield, 1990; Dattilo & StPeter, 1991(שכלי קל ובינוני של צעירי� הלוקי� בפיגור 

Williams & Dattilo, 1997( .  

נובעת , עצמאות שחלה אצל אלה שלמדו בסגנו� הציווי/העדר השינוי בתחושת כוח, לעומת זאת

זאת כיוו� שלא .  מאי התאמת סגנו� למידה זה ליעדי ההוראה הקשורי� לממד איכות חיי� אלה 

� לטפח תחושה של עצמאות המושתתת על הערכה עצמית ושיפוט עצמי באמצעות פעילות נית

ואילו את העדר .  גופנית אשר ביעדי ההוראה שלה מודגש ההישג בזמ� קצוב ודיוק בביצוע התנועה

שקשרי� , נית� לראות כתוצאה מכ	, השינוי בהשתלבות� החברתית של הלומדי� בסגנו� האמור

אלא מבניית תהלי	 של השתלבות לאור	 , י� על ידי מת� הוראות או פקודותחברתיי� אינ� נוצר

קיי� קושי אצל , זאת ועוד). Lutfiyya, 1991(בגישה של התפשרות בי� בני אד� , זמ� הכרו	

תגובת� בדר	 כלל איטית  ואצל זאת מאחר ש.  צעירי� אלה להתמודד ע� דרישותיו של סגנו� זה

 ,Block, 1991; Drowatzky & Geiger( ביצוע ההוראות של המורה חלק מה� קיי� קושי לדייק ב

בשיווי משקל , )Graham & Reid,2000( מתווספי� קשיי� ומגבלות בקואורדינציה ,  לכ	). 1993

)Drew et al.,1990; Kokubun et al.,1997( , במהירות וזריזות)Auxter & Huetting,1997; 

Dunn;1997; Sherril, 1998 (הרצועות ובגמיש � ,Cooley & Graham(ות יתר כתוצאה מרפיו

1991; Kioumourtzoglou et al.,1995 .(  

, הוא כל הזמ� צועק: " עדויות לקשיי� אלה נית� למצוא בתלונותיה� של שתי נבדקות כלפי המורה

". אני מקשיבה אבל אני לא מבינה מה הוא רוצה ממני?  למה את לא מקשיבה. תעשי ככה ולא ככה

  ".הוא לא מביו שזה קשה לי. אני עושה מה שהוא אומר ותמיד זה לא טוב" 

יחול שיפור משמעותי בממדי� , ההשערה השניה גורסת כי בעקבות הפעילות הגופנית בסגנו� הציווי

�החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ולקבוצת בהשוואה לקבוצת , יצרנות/ויכולת בשביעות רצו
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הלמידה בשלושת סגנונות ההוראה שפרה את שביעות הרצו� ואת  .לא אוששה השערה זו. הביקורת 

  . יצרנות של הנבדקי�/תחושת היכולת

, שחל אצל הלומדי� בכל אחד מסגנונות ההוראה, יצרנות/השיפור בשביעות רצו� ובתחושת היכולת

.  מצביע על התאמה בי� הלמידה בסגנונות אלה לבי� יעדי ההוראה הקשורי� בשיפור בממדי� אלה

ההסבר להתאמה בי� הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת והמובנה לבי� יעדי 

ל בגלל "באפשרות להתאי� סגנונות אלה ליעדי ההוראה הנ, לפי הנראה, ההוראה האמורי� כרו	

מאחר והלמידה בסגנו� הציווי אינה מאפשרת , לעומת זאת.  מאפייניה� הגמישי� והמתפשרי�

ביר להניח כי השיפור  נובע מ� העובדה כי ה� ביעדי ההוראה של הממד ס, גמישות והתפשרות

נית� לראות , ואילו את השיפור בשביעות רצו�.  מודגש ההישג, יצרנות וה� בסגנו� הציווי/יכולת

 ; Zautra & Goodhart,1979; Sylvester, 1989(יצרנות שלה� /כתוצאה של השיפור ביכולת

Schalock, 1994  .(  

י� כי ההבדל בי� הפעילות הגופנית בסגנו� הציווי לבי� הפעילות הגופנית בסגנו� החשיבה ראוי לצי

משק� את ההבדל בי� שיטת השיקו� בדר	 של נורמליזציה לבי� שיטת , האלטרנטיבית המסתעפת

שיטת השיקו� בדר	 הנורמליזציה פועלת בדומה לפעילות הגופנית . השיקו� בדר	 של איכות חיי�

כדי , סיעוד ורפואה, כאשר את מקו� המורה ממלא פקיד המספק שירותי רווחה, ויבסגנו� הציו

שיטת השיקו� בדר	 של איכות חיי� מתמקדת באישיותו , לעומת זאת. להגיע ליעד הקבוע מראש

באחריותו כלפי , בפוטנציאל האישי שלו, בכישוריו, בנטיותיו, באוטונומיה האישית שלו, של הפרט

  . שלו הזולת ובער	 העצמי

בעוד שלמידה .  בולטת ההשפעה השונה שיש בלמידה בסגנונות השוני�, לסיכו� תת פרק זה

בסגנונות החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה גורמת לשיפור איכות חייה� של 

יצרנות ואת תחושת שביעות /הלמידה בסגנו� הציווי משפרת רק את תחושת היכולת,  הלומדי�

  . עצמאות ואינטגרציה חברתית שלה�/רו� לשיפור בתחושת כוחרצו� מבלי לת

על ממדי דימוי עצמי בי� תחילת הטיפול לבי�  השפעת הפעילות הגופנית בשלושת הסגנונות  5.1.2

  .סופו

של פעילות גופנית לדימוי העצמי של צעירי� הלוקי� בפיגור  בספרות מדווח על תרומתה החיובית

  ). Goldberg & Shepard,1982; Shasby et al.,1984; Sherril, 1997(קל ובינוני  

  .מתמקד הדיו� בבדיקת תרומה זו באמצעות פעילות גופנית בשלושה סגנונות הוראה, בתת פרק זה

גורסת כי בעקבות פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית , הראשונה.  שתי השערות הוצגו

שביעות רצו� עצמית , חברתי, משפחתי, י עצמי גופנייחול שיפור משמעותי בממדי דימו, המסתעפת
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בפרק . השערה זו אוששה באופ� חלקי. בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת הביקורת, וזהות עצמית

הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת  ובסגנו� , הזמ� שבי� תחילת הטיפול לבי� סופו

ובסגנו� , בשביעות רצו� העצמית של הנבדקי�המובנה תרמה לשיפור בדימוי העצמי המשפחתי ו

הלמידה בשלושת הסגנונות לא גרמה לשו� שינוי , בר�.  חלה נסיגה בשני ממדי� אלה, הציווי

ניכר שיפור בלמידה בשלושת הסגנונות בדימוי , לעומת זאת.   בדימוי עצמי גופני ובזהות העצמית

משפחתי ובשביעות רצו� עצמית של אפשר כי השיפור שחל בדימוי העצמי ה.   עצמי חברתי

מצביע על התאמת� של , הלומדי� בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה

זאת כיוו� ששני הסגנונות האמורי� מושתתי� על . סגנונות ליעדי ההוראה הקשורי� לממדי� אלה

ת המעורבות למידה המתחשבת ביכולת הלומדי� ויחד ע� זאת מטפחת את שיתו� הפעולה וא

הנסיגה שחלה בלמידה בסגנו� הציווי בשני . עידוד ומשוב חיובי, האישית באמצעות של קבלה

נובעת מאופיו של הסגנו� המדגיש את ההישג ואת הדיוק על פי הוראות המורה בפרק , ממדי� אלה

פי בסגנו� זה אי� תהלי	 למידה קוגנטיבי  מתמש	 המאפשר לצעירי� אלה לפעול ל. זמ� מדויק 

  .   יכולת� ואי� הבעה חופשית של יכולת�  שיכולה לתרו� לשביעות רצו� ולשיתו� פעולה 

נית� לראות כביטוי של , את השיפור שחל בדימוי עצמי החברתי של הלומדי� בשלושת הסגנונות 

ההסבר להעדר שינוי בדימוי עצמי גופני וזהות עצמית . רצונ� להיות חלק בלתי נפרד מהחברה

השערה השנייה יחד ע� שאר ממדי הדימוי העצמי שלא חל בה� שו� שינוי בלמידה יתואר  ב

  . בשלושת סגנונות ההוראה בעקבות הפעילות הגופנית

יחול שיפור משמעותי בממדי , גורסת כי בעקבות פעילות גופנית בסגנו� הציווי, ההשערה  השנייה

בהשוואה לקבוצת החשיבה  ההתנהגותי והביקורת העצמית, האישי, הדימוי העצמי המוסרי

בפרק הזמ� שבי� תחילת . השערה זו לא אוששה. האלטרנטיבית המסתעפת ולקבוצת הביקורת

אפשר שיש כא� .  הלמידה בשלושת הסגנונות לא גרמה לשינויי� בממדי� האלה, הטיפול לבי� סופו

לה על עצמה  שיש ,את הדימוי העצמי ,ביטוי לפער בי� תפיסת האוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי

מצב זה בולט במיוחד כאשר אוכלוסייה זו ).  1997, רייטר(לבי� הדימוי העצמי המציאותי שלה 

היא תבחר במה שנתפס , על פי רב.  צריכה  לבחור בי� הנתפס אצלה כטוב לבי� הנתפס אצלה כרע

מבחר   .אי� משמעות לאופי סגנונות ההוראה ולהשפעת�, למצב זה. כטוב ללא התחשבות במציאות

השאלות הקשורות לדימוי עצמי של השאלו� שהועבר במחקר זה ומבחר התשובות יכולי� לתת 

הא� :  על השאלות הקשורות לממד הגופני כמו, לדוגמא.  מענה להעדר שינוי בשלושת הסגנונות

בטח אני "התשובות היו ,  או הא� אתה אד� בריא, או הא� אתה גבוה או נמו	, ה נאה/אתה בחור

בריאות טובה ויופי מתפרשי� אצל צעירי� אלה , זאת כיוו� שגובה" . אני בריא, אני גבוה ,נאה
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הצעירי�  , באשר לשאלות הקשורות לדימוי עצמי מוסרי או לביקורת עצמית.  כדבר טוב ומקובל

תשובות אלה  " . אני לא מרכל א� פע� כי זה לא יפה", "אסור, אני לא משקר לעול�: " משיבי� 

. ה של חינוכ� במסגרות השונות אשר לפיה� הרע קשור ע� עונשי� והטוב קשור ע� תגמולה� תולד

אפשר כי עובדות אלה מסבירות את העדר השפעת הפעילות הגופנית בשלושת סגנונות  ההוראה על 

  .  ממדי הדימוי העצמי האמורי�

למידה . רצויי�לסיכו� תת פרק זה נית� להצביע על הצור	 בהתאמת סגנונות הוראה ליעדי� ה

בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה משפרת את הדימוי העצמי המשפחתי 

הלמידה בשלושת הסגנונות משפרת את הדימוי העצמי החברתי . ואת השביעות רצו� העצמית

  . ואינה גורמת לשינויי� בשאר הממדי�

מדי איכות חיי� ועל ממדי דימוי עצמי השפעת  הפעילות הגופנית בשלושת הסגנונות על מ  5.1.3 

  .בי� סו. הטיפול לבי� סו. תקופת המעקב

השפעת הפעילות הגופנית על ממדי איכות חיי� ועל ממדי דימוי עצמי בי� סו� הטיפול לבי� סו� 

) הסרת תכנית ההתערבות(ההשערה גורסת כי לאחר הסרת הטיפול . תקופת המעקב אינה אחידה

ירידה זו תהיה גבוה יותר בסגנו� ; � המרכיבי� איכות חיי� ודימוי עצמיתחול ירידה בכל הממדי

השערה זו אוששה .  הציווי מאשר בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה

נסיגה בכל ממדי איכות חיי�  חלה, בפרק זמ� שבי� סו� הטיפול לבי� סו� תקופת המעקב. בחלקה

חלה ג� נסיגה פרט לממד שביעות רצו� , האלטרנטיבית המסתעפת בסגנו� החשיבה. בסגנו� הציווי

עצמאות ואינטגרציה חברתית וחל שיפור /חלה נסיגה בממדי� כוח, בסגנו� המובנה. לא חל שינוי

אפשר כי השיפור בתחושת . לא הייתה השפעה על תחושת שביעות רצו�.  יצרנות/בתחושת היכולת

עות רצו� נבע מ� העובדה כי הצעירי� שלמדו בסגנו� זה יצרנות וההתייצבות בתחושת שבי/יכולת

  .    לא נחשפו להשפעה שלילית הכרוכה במעבר מסגנו� למידה אחד למשנהו

חלה נסיגה בכל , ניכר כי לאחר הלמידה בסגנו� הציווי ובסגנו� המובנה, בממדי  הדימוי העצמי

סגנו� החשיבה האלטרנטיבית , לעומת זאת. הממדי� פרט לממד ביקורת עצמית ש� לא חל שינוי

  .  המסתעפת מאופיי� ביציבות בכל ממדי דימוי עצמי

נעו. , ההסבר לנסיגה שחלה  בממדי איכות חיי� ובממדי דימוי עצמי לאחר הלמידה בסגנו� הציווי

  :זאת מ� הסיבות הבאות.לפי הנראה באי התאמת סגנו� למידה זה ליעדי ההוראה 

של הצעירי� להתמודד ע� הדרישות של סגנו� זה כפי שפורטו קשיי� תפקודיי� ופיזיולוגיי�  .1

�  .בתת הפרק הראשו



- 165 - 

 

יוצרת התנגדות בי� מבצע , פעילות המתאפיינת במילוי הוראות, לפי דווח המשתתפי� .2

במיוחד כאשר מילוי אחר הוראות אלה כרו	 בקשיי� , ההוראות לבי� נות� ההוראות

. אני בחור גדול יכול להחליט לבד:  "י� האלהנשמעו הדבר, מפיה� של הנבדקי�. ובכישלונות

אני . אני לא צריכה שתגידי לי אי	 לעשות".  " אני לא ילד קט�. נשבר לי שיגידו לי מה לעשות

  ".  יודעת לבד

נעוצה בעובדה כי סגנו� , לאחר הלמידה ההשפעה הרב גוונית בסגנו� המובנה על ממדי איכות חיי�

השפעה . נו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ושל סגנו� הציוויזה משלב בתוכו מאפייני� של סג

הנסיגה בכל ממדי הדימוי העצמי אפשר כי היא נעוצה .  זו באה לידי ביטוי באופני�  שוני�

הערכה זו התבטאה בירידה גורפת .  בהערכה גבוהה ולא מציאותית של הלומדי� בתחילת הטיפול

, כמו כ�). Ninot et al., 2000( ' ר� של נינוט ושותממצאי� דומי� נמצאו במחק.  לאחר הלמידה

אפשר ג� כי ממצאי� אלה מתארי� את המציאות שבה חיי� צעירי� אלה המתקשי� להערי	 את 

משמעותו , לא מציאותי כיוו� שחיובי, ה� מעריכי� את עצמ� באופ� חיובי, על הרב. עצמ�

וכה שלה� הגוברת ע� היחשפות� אל עובדה זו מבטאת את הביקורת העצמית הנמ.  טוב: לגביה�

  ). 1997', רייטר ושות( המציאות  האמיתית 

לאחר הלמידה בסגנו� החשיבה , היציבות בממד שביעות רצו� ובכל ממדי דימוי עצמי

עובדה זו חשובה .  מצביעי� על רמת הפנמה גבוה יותר של הלמידה, האלטרנטיבית המסתעפת

ה בפיגור שכלי המתקשה בלמידה ובהפנמת הנלמד לטווח במיוחד כאשר מדובר באוכלוסייה הלוק

בהתאמת סגנו� הוראה זה המושתת על שיתו� פעולה ומעורבות , לפי הנראה, הסבר לכ	 נעו.. ארו	

קבלת החלטות ובחירה הנדרשי� כדי למצוא פתרונות , שיקול דעת תו	 הבנה, מחשבה, אישית

' דומי� נמצאו במחקר� של גודס ושות ממצאי�.  שוני� למשימה אותה מציג המורה בשיעור

)Goudas et al., 1995 (הכילול. באוכלוסייה הרגילה �, ה� מדווחי� על העדפת הלמידה בסגנו

ההשפעה השלילית של .  המתאפיי� ביתר גמישות מלמידה בסגנו� הציווי ג� בסו� תקופת המעקב

באינטגרציה חברתית  ,הלמידה בסגנו� המובנה בתקופת הסרת הטיפול בממדי דימוי עצמי

עצמאות והעדר השפעת הלמידה בסגנו� זה על תחושת שביעות רצו� ועל ביקורת /ובתחושת כוח

מבטאי� את ההשפעה הרב גונית של הלמידה בסגנו� זה הכולל מאפייני� של , עצמית של הנבדקי�

רנטיבית ומאפייני� של סגנו� החשיבה האלט, סגנו� הציווי בכל הקשור להדגשת ההישג והדיוק

  . המסתעפת בכל הקשור להדגשת ההתחשבות ביכולת הלומדי�

השפעה רבה , נית�  לתמו	 במגמה כי להתאמת סגנונות הוראה ליעדי ההוראה, לסיכו� תת פרק זה

מסקנה זו מתבססת על ההבדלי� .  על תוצאות הלמידה ג� בפרק הזמ� של תקופת המעקב
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ל יעדי ההוראה הקשורי� לשיפור בממדי איכות בהשפעה של הלמידה בסגנונות הוראה שוני� ע

הלמידה בסגנו� הציווי משפיעה באופ� שלילי על ארבעת ממדי איכות . חיי� וממדי דימוי עצמי

הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית , לעומת זאת. חיי� ועל שמונה ממדי דימוי עצמי

ואי� השפעתה ניכרת על כל המסתעפת משפיעה באופ� שלילי רק  על שלושה ממדי איכות חיי� 

  .ממדי דימוי עצמי

יבדקו , ראוי כי הראיות והמסקנות שהובאו בו, בגלל ראשוניותו של מחקר זה בנושא, למרות זאת

  . שוב במחקרי� נוספי�

  .השוואה בי�  שני המיני� בהשפעת סגנונות ההוראה על איכות חיי� ועל דימוי עצמי  5.2

עת הפעילות הגופנית על צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ספרות המחקר העוסקת בבדיקת השפ

למיטב ידיעתנו מ� ההתייחסות למי� הנבדקי� , כמעט בעקביות ובינוני בתחומי� שוני� נמנעה

אפשר כי הסיבה לכ	 כרוכה בהנחה . שיש בו כדי להשפיע על ממדי איכות חיי� ודימוי עצמי, כגור�

  .אמורי�כי למי� הנבדקי� אי� השפעה על ממדי� ה

  . מחקר זה נדרש לסוגיה זו על מנת להוכיח באופ� אמפירי את ההנחה האמורה, למרות זאת

הציווי והחשיבה האלטרנטיבית , ההשערה הגורסת כי בשני סגנונות ההוראה בחינו	 גופני, לפיכ	

� מ.  אוששה, לא ימצאו הבדלי� בי� המיני� בציוני איכות חיי� ובציוני דימוי עצמי,  המסתעפת

לא נמצאה אינטראקציה תלת , ממצאי�  עולה  כי בכל ממדי איכות חיי� וממדי הדימוי העצמי

שלבי הניסוי וסוגי הטיפול וכ� לא נמצא המי� כאפקט עיקרי למעט , כיוונית בי� מי� הנבדקי�

נוכח היותו יחיד ומכיוו� שלא נמצא הסבר מניח את הדעת  להבדל .  מקרה בודד בדימוי עצמי אישי

מתבקשת השאלה למה , נוכח ממצאי� אלה). Artifact( נראה שהוא אפקט מלאכותי , חודי זהיי

  ?אי� הבדלי� בי� המיני� כפי שנמצאו באוכלוסייה הרגילה המקבילה

המסגרות הדומות . נראה כי גורמי� ייחודיי� הקשורי� לאוכלוסייה זו בלבד ה� שהשפיעו על כ	 

מגבלות הפיזיות הקיימות באותה ה; דקי� משני המיני�גדלי� ומתפתחי� הנב, שבה� מתחנכי�

  .תכנית ההתערבות המאפשרת ביטוי לכל אחד מהמיני�; מידה אצל שני המיני�

  

  .גדלי� ומתפתחי� הנבדקי� משני המיני�, מסגרות דומות שבה� מתחנכי�  .א

שכלי  חינוכ� והתפתחות� של צעירי� הלוקי� בפיגור, מבט ומעקב אחר מסלול ומסגרות גדילת�

  צעירי� אלה חיי� בדר	 כלל במצב. תמונה זהה, על הרוב, קל ובינוני משני המיני� מגלה

שבה הכוחות הטמוני� , כאשר הסביבה והחברה  קובעי� במידה רבה את הרמה, של הגנת יתר 

על ידי , צעירי� אלה נתפסי� על פי רוב. בה� מלידה יפותחו וינוצלו ללא התחשבות במינ�
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מציאות זאת פוגעת בדימוי� העצמי  . כמוגבלי� שאי� לצפות מה� להרבה, ההוריה� והחבר

  Wright & Cowden,1986)(בתפיסה העצמית שלה� , )Harter,1981(בעיקר בתפיסת יכולת� 

עצמאות , שביעות רצו�, ובתחושת היכולת Mactawish & Searle, 1992)(בהערכת� העצמית 

דבר המאל. אות� להתייחס אל החיי� כהתרחשות או ) 1994, אלמוסני(ואינטגרציה חברתית 

כתוצאה מכ	 נמנעת מה� ההזדמנות לפתח את יכולת� . כתהלי	 שהחלק שלה� בו מועט ביותר

במקו� זאת ה� מאמצי� לה� סגנו� חיי� של מעט . הגופנית והפיזיולוגית על פי זהות� המינית

  מיני� אי� שו� משמעות להבדל בי� ה, מאוד עשייה וריבוי בישיבה ובמצב כגו� זה

 )(Sullivan,1984; Dyer,1994 .  

  

  מגבלות פיזיות הקיימות באותה מידה אצל שני המיני�  .ב

בקרב צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני משני המיני� , חקר הפעילות הגופנית והספורט

  פיזיולוגי ותפקודי –מצביע כמעט בעקביות על רמה נמוכה של כושר גופני 

  )Pitetti et al.,1993; Rintala, 1994; Dyer, 1994; Reid & Montgomery, 1999; Graham et 

al. 2000  .(�שכל אות� תחומי� המופקדי� על פיתוח וטיפוח הכושר הגופני פגומי� , זאת כיוו

שיש בה� כדי לפתח ולטפח את ההבדל בי� , הפעילויות הגופניות. ברמות שונות אצל שני המיני�

השמנת . ינ� בנות ביצוע מפאת המגבלות השונות מה� סובלת אוכלוסייה זו משני המיני�המיני� א

 ;Kelly et al. 1986; Simila & Niskasen, 1991( יתר ממנה סובלי� שני המיני� ברמות שונות 

Rimmer et al. 1993  ( ורמה נמוכה של כוח שריר וסיבולת שריר )Pitetti et al.1993; Hovart et 

al. 1995; Graham et al., 2000( , �פוגעי� ביכולת� לבצע עבודת שרירי� באופ� המשביע רצו

  . ואינ� מאפשרי� להביא לידי  ביטוי פעילויות המצריכות שימוש בכוח

מגבלות , )Eichstaedt & Lavay, 1992; Graham & Reid, 2000(רמת קואורדינציה נמוכה 

רמת מהירות , )Reid et al., 1985; Drew et al., 1990; Kokubun et al. 1997(בשווי משקל 

גמישות יתר  ,  )Cratty, 1974; Kioumourtzoglou et al.,1995(וזריזות נמוכות 

)Kioumourtzoglou et al.,1995 (ביכולת� להתנועע �הסיבות ליכולות מוגבלות . פוגעות א� ה

תולדה של ליקויי� במערכות או , אלה  קשורות על הרוב לתהלי	 התפתחות� של צעירי� אלה

  .ה� פוגמות ברמה ובאיכות הפעילויות ובביטחונ� העצמי ללא הבחנה בי� המיני�. שונות בגופ�
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  .תכנית ההתערבות המאפשרת ביטוי של כל אחד משני המיני�  .ג

שספקה את האפשרות לכל אחד מהמשתתפי� למצוא בה אפשרות , תכנית ההתערבות תוכננה כ	

, על התהלי	 ולא דווקא על ההישג, כאמור, הדגש הוש�. א התחשבות במינולבטא את יכולתו לל

מטרת הפעילות אינה לתק� . ויהיה מינו אשר יהיה, כאשר הנבדק נתפס כאישיות שלמה ע� מגבלה

ולבסו� לספק כלי� שיש בה� כדי לשפר את היכולת עד , אלא לשכללה בתחו� המגבלה, מגבלה זו

  .לרמה שתאפשר חיי� ע� המגבלה

  יחידות ההוראה שהתמקדו. שתאפשר ביטוי למוגבלויות שונות, תכנית ההתערבות נבנתה כ	

יחידות . בהכרת הגו� והתמצאות במרחב נועדו לטפח את היכולות בתחו� הקוגנטיבי מוטורי

יחידות . תפקיד� לשפר את הקשרי� החברתיי�, ההוראה שהתמקדו בפנאי ונופש ותנועה ומוסיקה

יכולות , תפקיד� לשפר, באתלטיקה קלה וכדורסל המושתתות על השגיות ודיוקההוראה שהתמקדו 

ל בגלל הליקויי� "לא נמצאו הבדלי� בי� המיני� בהשפעת היחידות הנ.  ומיומנויות מוטוריות

בשל רמות פיגור שכלי דומות ומשו� שג� במשפחה וג� , הפיזיולוגיי� והתפקודי� המתוארי� לעיל

  .אי� משמעות למי�, עירי� בעלי פיגור שכלי קל ובינוניבמסגרות בה� מתחנכי� צ

לסיכו� ניכר כי להבדל בי� המיני� אצל צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני אי� שו� השפעה 

  .כאשר הללו עוסקי� בפעילות גופנית בכל סגנו� הפעלה , ייחודית

  

השוני� לממדי איכות    הערכת תרומת הלימוד של כל אחת מיחידות ההוראה בסגנונות   5.3

  .חיי�

בכל אחד מסגנונות , ההיגדי� באמצעות� בטאו הנבדקי� את תחושותיה� לאחר כל יחידת הוראה

להוסי� נקודת מבט נוספת לגבי הרגשת� , חשיבות� בי� היתר. טר� נבדק למיטב ידיעתי, ההוראה

לאחר כל יחידת (מידה במסגרת זו ההשערה הגורסת  כי  במהל	 הל.  של הנבדקי� כלפי ההתנסות

יצרנות ושל /של יכולת, של עצמאות, ההיגדי� המבטאי� תחושות של שביעות רצו�) הוראה

יופיעו בשכיחות גבוהה יותר בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת , אינטגרציה חברתית

  .    אוששה, בהשוואה לסגנו� הציווי ולסגנו� המובנה

בכמחצית ממספר ,  )ממדי איכות חיי� 4* יחידות הוראה  8( אפשרויות של ביטוי תחושות 32מתו	 

סיכו� ההיגדי� . נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� שלושת סגנונות ההוראה) 32מתו	  17(התגובות 

�הופיעו , יצרנות ואינטגרציה חברתית/ עצמאות יכולת, כוח, המבטאי� תחושות של שביעות רצו

 259(החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה  בסגנו�) פעמי� 277(בשכיחות גבוהה יותר 

  ). פעמי� 146(בהשוואה לסגנו� הציווי ) פעמי�
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  . 10בנספח  35סיכו� ממצאי� אלה מובא בטבלה 

ממצאי� אלה עולי� בקנה אחד ע� הממצאי� שהתקבלו בתשובות לשאלו� איכות חיי� לפיה� יש 

הממצאי� מצביעי� שיש מקו� . של איכות חיי�תרומה ייחודית לכל סגנו� למידה לממדי� שוני� 

  . בהתא� למטרות הלמידה ולנושאי� של יחידות ההוראה, להעדי� למידה בסגנונות הוראה שוני�

  :להל� פירוט הסגנונות המועדפי� על פי יעדי ההוראה

ביחידות הוראה המבוססות על תכני� של התמצאות , לשיפור האינטגרציה החברתית  .א

יש להעדי� למידה בסגנו� החשיבה , קואורדינציה ובכדורסל, קלשיווי מש, במרחב

  .האלטרנטיבית המסתעפת

שיווי , ביחידות הוראה המבוססות על תכני� של התמצאות במרחב, עצמאות/לשיפור כוח  .ב

להעדי� למידה בסגנו� החשיבה  יש, פנאי ונופש ותנועה ומוסיקה, הכרת הגו�, משקל

לשיפור , עדי� להימנע מלמידה בסגנו� זה לעומת זאת. האלטרנטיבית המסתעפת

  . יצרנות/ביכולת

ביחידות הוראה המבוססות על , יצרנות ואינטגרציה חברתית/לשיפור שביעות רצו� יכולת  .ג

סגנו� , לעומת זאת. יש להעדי� למידה בסגנו� הציווי, תכני� של כדורסל ואתלטיקה קלה

  . עצמאות/למידה זה אינו יעיל  לשיפור כוח

ביחידות הוראה המבוססות על תכני� , שביעות רצו� ואינטגרציה חברתיתלשיפור   .ד

יש להעדי� , אתלטיקה קלה וכדורסל, שיווי משקל, קואורדינציה, התמצאות במרחב

  . למידה בסגנו�  המובנה

מכלל הראיות נית� ללמוד כי אי� לעשות שימוש בלעדי בסגנו� הוראה אחד כאשר מטרות הלמידה 

העובדה כי נית� , זאת ועוד.  ו� שקיימות עדיפויות של סגנונות למטרות השונותזאת כיו. מגוונות

יחידות ההוראה מה�   8מתו	  7 #ללמוד בצורה מועילה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבות המסתעפת ב

יחידות  2ולעומת , בלמידה בסגנו� המובנה 8מתו	  5 #הורכבה תכנית ההתערבות בהשוואה ל

. מצביעה על התאמתו של סגנו� זה ליכולות של אוכלוסייה זו, גנו� הציוויהוראה בלבד בלמידה בס

 ;Malick et al., 1991(והווקי� ' הבחנה זו עולה בקנה אחד ע� ממצאיה� של מאליק ושות

Hawkins, 1993 .(צעירי� הלוקי� , הממצאי� סותרי� את הטענה כי מפאת מגבלת� הקוגנטיבית

 ,Sylvester(� לפעול כאשר ה� נדרשי� לספק פתרונות יצירתיי� מתקשי, בפיגור שכלי קל ובינוני

1989 ;�  ). 1995, שרמ
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  סיכו� 

  

מצייני� כי העיסוק בפעילות גופנית יכול לשמש , חוקרי� מתחו� הספורט והחינו	 הגופני .6

זאת .  בתפקוד המוטורי והפסיכולוגי הגורמי� לאיכות חיי�, כאמצעי לשיפור ביכולות גופניות

מחקר זה .  ו� לכ	 שהפעילות הגופנית תתבצע בסגנו� המובנה המקובל בבתי ספר לחינו	 מיוחדבכפ

, המתאימי� ליעדי ההוראה השוני�, מנסה לבחו� את האפשרות כי למידה בסגנונות הוראה שוני�

יש בה כדי להשביח את ההוראה ולהגיע להישגי� שישפרו את איכות החיי� של צעירי� הלוקי� 

היא להשוות בי� ההשפעה של שני סגנונות הוראה , מטרת מחקר זה.  לי קל ובינוניבפיגור שכ

סגנו� הציווי וסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת על שיפור באיכות חייה� של  #בחינו	 גופני

  :על רקע זה שוער כי.  צעירי� הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  .ממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי יימצאו קשרי� חיוביי� בי�, בתחילת הניסוי .6

המסתעפת יחול שיפור משמעותי #בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית  .7

והשתלבות חברתית בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת , עצמאות: בציוני הממדי� האלה

  . הביקורת

: יוני הממדי� האלהבעקבות  פעילות גופנית בסגנו� הציווי יחול שיפור משמעותי בצ .8

יצרנות  בהשוואה לקבוצת החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת /שביעות רצו� ויכולת

  . ולקבוצת הביקורת

בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת יחול שיפור משמעותי  .9

, דימוי עצמי חברתי, דימוי עצמי משפחתי,  דימוי העצמי  גופני: בציוני הממדי� האלה

  .ושביעות רצו� עצמית וזהות עצמית  בהשוואה לקבוצת הציווי ולקבוצת הביקורת

דימוי : יחול שיפור משמעותי בציוני הממדי� האלה, בעקבות  פעילות גופנית בסגנו� הציווי .10

התנהגות וביקורת עצמית בהשוואה לקבוצת החשיבה , דימוי עצמי אישי, עצמי מוסרי

  .  הביקורתהאלטרנטיבית המסתעפת ולקבוצת 

בשני סגנונות ההוראה לא יימצאו הבדלי� בי� המיני� בציוני איכות חיי� ובציוני דימוי       .9

  . עצמי
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לאחר הסרת תכנית ההתערבות תחול ירידה בכל ממדי איכות חיי� ובכל ממדי דימוי  .10

ירידה זו תהיה גבוהה יותר בסגנו� הציווי  בהשוואה לסגנו� החשיבה . עצמי

  .מסתעפת ולקבוצת הביקורתהאלטרנטיבית ה

, ההיגדי� המבטאי� תחושות של  שביעות רצו�)  לאחר כל יחידת הוראה( במהל	 הלמידה  .11

בשכיחות רבה יותר בסגנו�  יופיעו, יצרנות ושל השתלבות חברתית/של יכולת, של עצמאות

החשיבה האלטרנטיבית מסתעפת בהשוואה לסגנו� ההוראה בדר	 הציווי ולקבוצת 

   . הביקורת

  :הכלי� שנעשה בה� שימוש ה�

  ).  Schalock & Keith, 1993( שאלו� איכות חיי� של שאלוק וקייט  .1

  ). Fitts, 1965( שאלו� טנסי לדימוי עצמי של פיטס  .2

3. �  .החשיבה האלטרנטיבית מסתעפת תכנית התערבות בסגנו� הציווי ובסגנו

על פי שאלו�  איכות שאלות המורה כדי לקבל משוב מהתלמידי� לאחר כל יחידת הוראה  .4

  .חיי� המוזכר לעיל

, בעלי יכולות מוטוריות דומות, צעירי� וצעירות הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני 90המדג� כלל  

קבוצה אחת .  30המדג� התפלג באופ� אקראי לשלוש קבוצות של .  21# 18ללא נכות פיזית בגלאי 

החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת וקבוצה  קבוצה שניה התאמנה בסגנו�, התאמנה בסגנו� הציווי

שלישית שימשה כקבוצת ביקורת והתאמנה בסגנו� המובנה הרגיל בבית הספר ועל פי תכנית 

  .הלימודי� המומלצת של משרד החינו	

במטרה , נבדק הקשר בי� איכות חיי� לבי� דימוי עצמי, לפני הפעלת סגנונות ההוראה השוני�

נמצאו קשרי� בינוניי� בי� חלק . המשתני� התלויי� במחקר זה לאמוד את הזיקה שבי� שני סוגי

ההשערה הראשונה המתייחסת לקשרי� אלה אוששה . מממדי איכות חיי� לבי� ממדי דימוי עצמי

האחת המתייחסת לדימוי שיש , שתי מערכות שונות של האישיות ההסבר לכ	 הוא בקיו�. בחלקה

והשנייה המתייחסת לתחושת איכות , ברתיתלאד� על עצמו המושפע מהתגובה ומהרצייה הח

  . המתארת את התפיסה הסובייקטיבית שלו, חיי�

  :הניסוי כלל שני שלבי�

  .השלב הראשו� מתחילת הטיפול ועד לסופו שנמש	 שישה חודשי� .1

  .השלב השני מסו� הטיפול עד לסו� תקופת המעקב שנמש	 שלושה חודשי� .2
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משפיעי� באופ� שונה על ממדי איכות חיי� , שוני�מהממצאי� עולה כי למידה בסגנונות הוראה 

  .  וממדי דימוי עצמי בכל אחד משלבי הניסוי

ניכר שיש להעדי� למידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית , בפרק הזמ� שבתחילת הטיפול לסופו

, עצמאות/כוח, יצרנות/יכולת, כאשר יעדי ההוראה ה� שיפור שביעות רצו�, המסתעפת או המובנה

אי� תועלת בלמידה , לעומת זאת.  דימוי עצמי משפחתי ושביעות רצו� עצמית, ציה חברתיתאינטגר

בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה כאשר יעדי ההוראה קשורי� בשיפור 

ממצאי� אלה מאששי� .  התנהגות וביקורת עצמית, זהות עצמית, אישי, מוסרי, דימוי עצמי גופני

ת ההשערה השניה ואת ההשערה הרביעית המתייחסות להשפעת הלמידה בסגנו� באופ� חלקי א

  . החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת על ממדי איכות חיי� ודימוי עצמי

נית� ללמוד בסגנו� הציווי כאשר יעדי ההוראה קשורי� בשיפור שביעות רצו� , זאת ועוד

בלמידה בסגנו� זה כאשר יעדי  אי� תועלת, לעומת זאת. יצרנות ודימוי עצמי חברתי/ויכולת

, משפחתי, אישי, מוסרי, דימוי עצמי גופני, אינטגרציה חברתית, עצמאות/ההוראה קשורי� בכוח

ממצאי� אלה מאששי� באופ� חלקי . התנהגות וביקורת עצמית, שביעות רצו� עצמית, זהות עצמית

בסגנו� הציווי על את ההשערה השלישית ואת ההשערה החמישית המתייחסות להשפעת הלמידה 

  . ממדי איכות חיי� וממדי דימוי עצמי

 �העדפת הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת או המובנה על פני הלמידה בסגנו

מהתאמת סגנונות למידה אלה ליעדי הוראה הקשורי� לשיפור ממדי , לפי הנראה, הציווי נובעת

מתבצעת על פי יכולת הלומדי� , גנונות אלהזאת כיוו� שלמידה בס.  איכות חיי� ודימוי עצמי

הלמידה , לעומת זאת.  ומשלבת בשיעורי�  דברי עידוד ומשוב חיובי המשרי� אווירה של קבלה

בסגנו� הציווי המתאפיינת בנוקשות הבאה לידי ביטוי בדרישות לביצוע מיידי ומדויק ברמה אותה 

הפיסיולוגית והקוגנטיבית של צעירי� , אינה עולה בקנה אחד ע� יכולת� המוטורית, קובע המורה

  . אלה

, השפעת הלמידה בשלושת סגנונות ההוראה, בפרק הזמ� שבי� סו. הטיפול לסו. תקופת המעקב

  :ברב גוניות שבאה לידי ביטוי אצל הלומדי� בהשפעה שלילית ב, מתאפיינת א� היא

י פרט לממד ביקורת למידה בסגנו� הציווי על כל ממדי איכות חיי� וכל ממדי דימוי העצמ .1

  .עצמית ש� לא חל שינוי

למידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בכל ממדי איכות חיי� פרט לממד  .2

�  .בממד זה ובכל ממדי דימוי העצמי לא חל שינוי. שביעות רצו
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עצמאות ואינטגרציה חברתית ועל כל ממדי דימוי /למידה בסגנו� המובנה על תחושת כוח .3

זה לא הייתה השפעה בתחושת שביעות רצו� ובביקורת עצמית והייתה בסגנו� .  העצמי

  . השפעה חיובית בתחושת היכולת

ממצאי� אלה מאששי� באופ� חלקי את ההשערה השישית המתייחסת לירידה בכל ממדי המחקר 

השפעת הלמידה בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בהשוואה . לאחר תקופת המעקב

מוסברת בהתאמת סגנו� למידה , וי על ממדי איכות חיי� וממדי דימוי עצמיללמידה בסגנו� הציו

, לעומת זאת. בשיקול דעת מתו	 הבנה ובשיתו� פעולה, המתמקד בטיפוח האוטונומיה האישית

ניגוד בי� מבצעיה� לבי� , לפי הנראה, סגנו� הציווי מושתת על מילוי הוראות מדויקות היוצרות

�ה כולל מאפייני� של סגנו� הציווי בכל הקשור להוראות ברורות הסגנו� המובנ.  תוצאותיה

.  ומדויקות ומאפייני� של סגנו� החשיבה האלטרנטיבית המסתעפת בכל הקשור ליכולת הלומדי�

  . נובעת מהשפעת מאפייני סגנו� הציווי, אפשר כי הנסיגה שחלה לאחר הלמידה בסגנו� זה

לפיכ	 ההשערה .  השפעת הלמידה בשלושת הסגנונותב במחקר זה לא נמצאו הבדלי� בי� המיני� 

התפתחות , בעיות פיסיולוגיות דומות, זאת בגלל זהות במסלול הגדילה. השביעית אוששה

במסגרות שמנעו מהנבדקי� אפשרויות ביטוי של יכולות בהתחשב בייחודיות המיני� ותכנית 

  .   ההתערבות שנבנתה ללא התחשבות במינ�

שיש להעדי� למידה בסגנו� החשיבה , ניכר י של יחידות הלימודעל פי הניתוח הפרטנ

שביעות , כאשר יעדי ההוראה ה� שיפור אינטגרציה חברתית, האלטרנטיבית המסתעפת או המובנה

�אי� , לעומת זאת.  דימוי עצמי משפחתי ושביעות רצו� עצמית, עצמאות/יצרנות וכוח/יכולת, רצו

נטיבית המסתעפת ובסגנו� המובנה כאשר יעדי ההוראה תועלת בלמידה בסגנו� החשיבה האלטר

.  התנהגות וביקורת העצמית, זהות העצמית, האישי, המוסרי, קשורי� בשיפור דימוי עצמי הגופני

נית� ללמד בסגנו� הציווי כאשר יעדי ההוראה קשורי� בשיפור שביעות רצו� , זאת ועוד

לא מומל. ללמד בסגנו� זה כאשר יעדי ההוראה , לעומת זאת.  יצרנות ודימוי עצמי החברתי/ויכולת

, האישי, המוסרי, עצמאות ושיפור דימוי עצמי הגופני/קשורי� בשיפור אינטגרציה חברתית וכוח

  . התנהגות וביקורת עצמית, שביעות רצו� העצמית, זהות עצמית, המשפחתי

אה השוני� ג� בקרב מלמדי� כי יש להעדי� סגנונות הוראה שוני� ליעדי ההור, ממצאי מחקר זה 

ההשערה השמינית המתייחסת לתחושות הנבדקי� , לפיכ	. הצעירי� בעלי פיגור שכלי קל ובינוני

  .לאחר כל יחידת הוראה  אוששה
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מכיוו� שזהו מחקר ראשוני הנוגע לתחו� הוראת החינו	 הגופני בסגנונות שוני� אצל צעירי� 

ידה של ספקנות באשר לחד משמעיות של יש להקפיד על מ, הלוקי� בפיגור שכלי קל ובינוני

  .הממצאי� העולי� ממנו ולהעמיד� במבח� במחקרי� הנוספי�
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  ההמלצות

  

להתנתק מדר	 ההוראה הייחודית שלה� אפילו , מומל. למורי� החינו	 הגופני בקרב צעירי� אלה

ייבי� מורי� הרוצי� להצליח בהוראת החינו	 הגופני ח. א� היא מתאימה לאמונת� וכישוריה�

. להכיר ולדעת להשתמש בצורה מושכלת ברפרטואר של סגנונות ההוראה בחינו	 גופני, ללמוד

הואיל ואוכלוסייה הלוקה בפיגור שכלי היא הטרוגנית והשגת , להמלצות אלה חשיבות מיוחדת

תלמידי� שוני� זקוקי� ללמידה "רמת למידה אופטימלית אפשרית רק באמצעות אימו. הגישה 

  " .וראה שוני�בסגנונות ה

  

  : להל� המלצות  בתחומי� שוני� בה� עסק המחקר

יש להתייחס לצעירי� אלה כאל בני אד� המסוגלי� להתמודד ע� אתגרי� המצריכי�  .1

  .החלטה ובחירה למרות מוגבלות�, הערכה

יש להתייחס לצעירי� האלה ביותר אימו� בכישוריה� וביכולת� וראוי לפעול את� כבעלי  .2

  .פוטנציאל

טפח את האוטונומיה האישית ואת עצמאות� כדי ליצור הזדמנויות להתנסויות יש ל .3

  .ממשיות

4. �  .יש לנצל את כישוריה� של צעירי� אלה ולתת לה� יתרו

  . יש לעודד את השימוש בגישות  הוראה המתאפיינות ביתר גמישות .5

  . יש לאמ. שיטות לימוד הכוללות מגוו� רחב של יעדי�   .6

הכשרת המורי� העתידיי� ללמד חינו	 גופני בקרב אוכלוסייה  יש לחתור לשינוי� בדרכי .7

  .ולאפשר לה� להתנסות במגוו� סגנונות הוראה ובהתאמת� ליעדי� שוני�, זו

  . יש להתאי� סגנו� הוראה שונה על פי תכני הלימוד .8

  .יש להמשי	 ולבדוק תכני� אחרי� שלא נבדקו בעבודה זו .9

  י הספר בקשר לטיפוח המקצוע חינו	 גופנייש לשת� פעולה ע� המורי� וע� מנהלי בית .10

אוכלוסייה זו אינה , כיוו� שכאמור, יש להימנע מהכללות כאשר מתייחסי� לממצאי� אלה .11

  .בנויה ממקשה אחת
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יש לבנות תכניות התערבות בעלות אופי שונה שתאפשרנה גמישות ותכלולנה תוכ�  ע�  .12

  .�קוגניטיבייאתגרי� 

לערו	 מחקרי� נוספי� , ני בנושא וכפועל יוצא מכ	יש להתייחס למחקר זה כמחקר ראשו .13

  .כדי לאמת או להפרי	 את התוצאות
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  3נספח 

  מערכי שיעור בסגנו� הציווי
  

  

  :הכרת גו. ודימוי גו. .1

  

  

  : מטרות השיעורי�

  : בתחו� המוטורי -

  )  …מהירות, זריזות, גמישות( התלמיד יפתח את כושרו הגופני  .1

  )…ריצה גלגול , הליכה( התלמיד ישפר מיומנויות ויכולות המוטוריות  .2

  : בתחו� הקוגנטיבי -

  . מקומ� בגו� וצוררת�, התלמיד יכיר את שמות אברי גופו  .1

  .התלמיד ידע להשתמש בכל איברי גופו בנפרד ובתאו� ע� איברי� אחרי� .2

  .התלמיד יכיר את ממדי גופו וגבולותיו .3

  )…אחרי #לפני, אחורה #קדימה( התלמיד יבי� מושגי יסוד  .4

  : בתחו� החברתי -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקבוצה  .1

  : בחו� הרגשי -

  , התלמיד  יפתח תחושת סיפוק וחדוות חיי� מתחושת ההישג  .1

  .והאפשרויות הגלומות בו הנובע מהכרת גופו, התלמיד יפתח דימוי גו� ריאלי  .2

  אול� ספורט: מקו� השיעורי�

  10 : התלמידי� בשיעור' מס

התלמידי� יעמדו מול .  'יקבע את הזוגות ואת הקב, את הפעילויות  ידגי�המורה : ארגו� השיעור

  .המורה מארג� את המכשירי� בכל השיעורי�. המורה לפני כל הוראה שתינת� על ידו

  .למיד במידת האפשרמכשיר עזר לכל ת:  ציוד

  מחיאת כ�: סימ� מוסכ�
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   1' מער' מס

  אי�:  ציוד 

  .התלמידי� יעמדו מול המורה לפני כל הוראה שתינת� על ידו :ארגו� השיעור

                            

�  ריצה קלה לפני� סביב האול�  #: חלק מכי

  ריצה קלה לאחור סביב האול� #                  

חוזרי� ,   פע� רגל ימי� מובילה וכשמגיעי� לסו� האול� ; צעדי רדיפה  לאור	 האול� #                    

  .ההתחלה כאשר רגל שמואל  מובילה' לנק

  

  : חלק עיקרי

יד ימי� נוגעת  –יד שמואל נוגעת ברגל שמואל  –יד ימי� נוגעת ברגל ימי�   #: הפגשת איברי� •

   …'מרפק נוגע ביר	 וכו –צח נוגע בבר	 מ –יד שמואל נוגעת בגב  –בגב 

  )המורה הוא המל	" ( המל	 אמר: " משחק   

עוצרי� התלמידי� , בהינת� הסימ�; ריצה קלה לפני� סביב האול� #:  הנחת  איברי� •

מניחי� את , שוב ריצה קלה לפני� ובהינת� הסימ�.  ומניחי� את כפות ידיה� על הרצפה

, בט�, גב: להניח על הרצפה איבר אחר כבל פע� כגו�המורה יבקש ; הברכיי� על הרצפה

�  ; כפות רגליי�, מצח, ישב

  ).המורה יכול להדגי� בכל פע� שהוא יבקש להניח איבר נוס� על הרצפה ( 

התפיסה מתבצעת רק א� הנגיעה מלווה בקריאה בש� חלק הגו� ; " תופסת בית חולי�: " משחק 

  .שבו נגע התופס ועליו החליט המורה

כפות ידיי� ומתקד�  2:  איברי� זהי�" מחבר"כל זוג :  איברי�  בזוגות" יבורח"   •

בהינת� הסימ�  כל זוג עוצר .  ר. לפני� סביב האול� באותה תנוחה, לאחר מכ�.  בצורה זו

הוא עובר לשכיבה על הבט� ונשאר כ	 , מישיבה; במקו� ויושב כאשר הוא נשאר מחובר

  ,לאחר מכ�;  עד הישמע הסימ� השני

  .ק�  לישיבה ולעמידה

, גב , מצח, כתפיי�, ירכיי�: בכל פע� אברי� זהי� אחרי�" לחבר"המורה יבקש מהתלמידי� 

  .ישיבה ושכיבה, ריצה, הליכה –וממשי	 באות� הוראות ... 'וכו

יד  ורגל וחוזר  – איברי� שוני�" לחבר"לאחר סיו� כל המשימות המורה מבקש מהתלמידי� 

  . ישיבה ושכיבה, ריצה, הליכה; ותבדיוק על אות� משימ

בר	 , יד וגב, מצח וכת�: איברי� שוני�" לחבר"יבקש המורה בכל פע� , בסיו� המשימה הראשונה

  .בריצה בישיבה ובשכיבה, ושוב בהליכה …'ויר	 וכו

  דומינו תנועה: משחק

שני  תלמיד.  תלמיד יושב  ישיבה שלמה על הרצפה באמצע האול� כאשר ידיו מושטות לצדדי�

�; תלמיד שלישי מחבר את מצחו אל מצחו של השני; מחבר את כפות ידיו אל כפות ידיו של הראשו

ילד רביעי מחבר את כפות רגליו אל כפות רגליו של השלישי וכל הלאה עד שכל הכיתה מחוברת 

  ).אברי� זהי�( ביחד 

� השיעורהתלמידי� יושבי� על הספסל  וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ: חלק מסיי�.  
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  :   2' מער' מס
  

  בלוני�: ציוד

�  ). הלו	 ושוב ה� פע� אחת( פעמי�  3ריצה לפני� הלו	 ושוב לאור	 האול� :  חלק מכי

�  .תופסת בית חולי� ודומינו תנועה, "המל	 אמר"; חזרה על המשחקי� שנלמדו בשיעור הראשו

  :חלק עיקרי

  .  כל תלמיד מקבל בלו� מנופח

  .אל תתנו לבלו� ליפול    על הרצפה. פעמי� רק בעזרת כ� יד ימי�  10הבלו� באוויר העיפו את .  1  

  .אל תתנו לבלו� ליפול על הרצפה. פעמי�  רק בעזרת כ� יד שמואל  10העיפו את הבלו� באוויר .  2  

  .  אל תתנו לבלו� ליפול על הרצפה. פעמי� רק בעזרת הראש 10העיפו את הבלו�  באוויר .  3   

  .אל תתנו לבלו� ליפול על   הרצפה. פעמי� רק בעזרת בר	 ימי� 10העיפו את הבלו� באוויר .  4   

  . אל תתנו לבלו� ליפול על   הרצפה.  פעמי� בעזרת בר	 שמואל 10העיפו את הבלו� באוויר . 5    

  .ל בעזרת אברי� נוספי� אות� בחר המורה "כנ.  6    

  .חד מול השני ומדגי� את הפעילותהמורה מסדר את התלמידי� בזוגות א

  .פעמי� בלי שהוא יפלו על הרצפה   10מסרו את הבלו� זה לזה בעזרת הידיי�   .1

  .ראש מרפקי� ברכיי�, כתפיי�, ל בעזרת הרגליי�"כנ  .2

  :הנחת איברי� •

  . המורה מסדר את התלמידי� בשלשות  ומדגי� את הפעילות 

שניי� האחרי� מניחי� את כפות ידיה� , תתלמיד אחד מעי� את הבלו� בעזרת כ� ידו הימני

  .הימניות על הרצפה

  .כ� רגל, בר	, ראש, מרפק, ל בעזרת כ� יד שמואל"כנ

התלמידי� מחליפי� בתפקידיה� עד ששלושת� , הבלו� סיי� את כל המשימות" מעי�"לאחר ש

  ".מעי�"יקבלו את תפקיד ה

  כל הכיתה: הפגשת איברי� •

  כל התלמידי� מתחברי� במעגל כאשר. ת ידיו המורה מעי� את הבלו� בעזרת כפו

  …מרפקי� וכו, ל בכפות רגליי�"כנ. כפות ידיה�  מחוברות

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  : 3' מער' מס

  .גירי� ותמונות אד�: ציוד

�  סיבובי� 2 –סביב האול� ) לפני�( דילוגי�  #:  חלק מכי

  רגליי� צמודות  2 #ניתורי� במקו�  ב 20 #                    

  .רגליי� צמודות 2התקדמות לאור	 האול�  כאשר  #                    

  .כל תלמיד מקבל גיר:  חלק עיקרי

  :יחיד

עצרו במקו� וציירו בעזרת הגיר את כ� ידכ� , בהינת� הסימ�, רוצו לפני� סביב האול� -

: עצרו שוב וציירו, צעדי ריצה 10בכל פע� שתבצעו .  המשיכו לרו. לפני� , לאחר מכ�.  הימנית

את כ� הרגל , את הישב�, את הבר	 השמאלית, את הבר	 הימנית, את כ� ידכ� השמאלית

עברו להליכה לפני� , לאחר שתסיימו לצייר את כל האיברי�. את כ� הרגל השמאלית, הימנית

  . הציורי� שצוירו על הרצפהסביב האול� והסתכלו על כל 

עצרו ליד ציור , בהישמע הסימ�.המשיכו לרו. לפני�  סביב האול� , לאחר שהסתכלת� היטב      

).  המורה עובר בי� התלמידי� ומתק� לפי הצור	. ( כ� ימי� והניחו את כ� ימי� שלכ� לתו	 הציור

, את כ� היד השמאלית: ניחוצעדי� ובצעו את אותה הפעילות כאשר ת 10לאחר מכ� רוצו לפני� 

  .את כ� הרגל הימנית ואת כ� הרגל השמאלית, את הישב�, את הבר	 השמאלית, את הבר	 הימנית

  :זוגות

  .המורה מסדר את התלמידי� בזוגות ומחלק לה� תמונה של אד�, לאחר סיו� הפעילות

כשסיי� .   תלמיד שני מצייר אותו על הרצפה בעזרת הגיר, תלמיד אחד שוכב על הגב,  כעת -

כל אחד מבני הזוג מתבקש לקחת מתמונת , בתו� הפעילות. מחליפי� בתפקידי�, לצייר 

, ריסי�, גבות, עיניי�: האד� שקיבל את האברי� החסרי� בציור ולהוסיפ�  לפי הסדר 

  .  פה, ע�,  אוזניי�

  :קבוצה

לי לגעת התלמידי� מתבקשי� ללכת סביב כל הציורי� ב, כאשר כל הכיתה מסיימת לצייר -

  .ה� עוצרי� ליד ציור ונכנסי� לתוכו כאשר ה� שוכבי� על הגב, בהינת� הסימ�.  בה�

  .התלמידי� יושבי� על הספסל  וכל תלמיד חוזר על תוכ� השיעור בעל פה: חלק מסיי�
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  : 4' מער' מס

  מזרני� אישיי�, חישוקי�: ציוד

  .המורה מפזר את החישוקי� באול�

�� החישוקי� בלי לגעת בה�רוצו לפני�  בי: חלק מכי.  

  .רגליי� צמודות מעל החישוקי� 2 # וקפצו  ב, רוצו לפני�                   

  . מבט אל הסולמות, עצרו לתו	 חישוק                   

  .פעמי� 10, רגליי� צמודות לפני� וקפצו בחזרה לתו	 החישוק באותה צורה 2 #קפצו ב                  

 10, רגליי� צמודות לאחור וקפצו בחזרה לתו	 החישוק באותה צורה  2 #קפצו ב                   

  .פעמי�

  ל בקפיצה לצד ימי� ולצד שמואל"כנ                  

  )המורה מדגי� את כל הפעילויות. (כל תלמיד עומד ליד חישוק: חלק עיקרי

  :ציור החישוק בעזרת איברי גו�

  פעמיי�; מתחיל בצד ימי� סיבוב איטי של הראש כאשר הוא  •

  פעמיי�; סיבוב איטי של הראש כאשר הוא מתחיל בצד שמואל  •

  פעמי� 5; סיבוב כת� ימי� לפני� •

  פעמי� 5; סיבוב כת� שמואל לפני� •

  פעמי� 5; הכתפיי�  ביחד לפני�  2סיבוב  •

  פעמי� 5; הכתפיי� ביחד לאחור  2סיבוב  •

  ושמואל כ� רגל ימיו, גו, יד שמואל, ל ע� יד ימי�"כנ  •

  פעמי� 5; ימי� ושמואל; סיבוב פנימה של מפרק היר	 •

  פעמי� 5; ימי� ושמואל; סיבוב כלפי חו. של מפרק היר	  •

  סיבוב פנימה וחוצה של מפרקי היר	 כאשר יושבי� על הרצפה  •

  ל בכפות הרגליי�"כנ •

ל "כנ. ילתוכעת לוקחי� את החישוק ומגלגלי� אותו לפני� בעזרת כ� יד ימי� ורצי� אחריו לפני נפ

  .פעמי� 5; בכ� יד שמואל

  . המורה מחלק מזרני� לכל תלמיד

  פעמיי�; לאחור לצד ימי� ולצד שמואל, גלגול הגו� לפני� •

�  .לאחר הגלגולי� התלמידי� עומדי� על המזרו

: פעמיי� ;     השליכו את החישוק בעזרת הידיי� מהראש והוציאוהו דר	 הרגליי� •

  .בישיבה ובשכיבה, בעמידה

  :פעמיי�; יכו את החישוק בעזרת הידיי� מהרגליי� והוציאוהו דר	 הראשהשל •

  . בישיבה ובשכיבה, בעמידה

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  התמצאות במרחב. 2

  

  :מטרות השיעורי�

  : בתחו� המוטורי -

  )…כוח מתפר., מהירות, זריזות( ושרו הגופני התלמיד יפתח את כ .1

  )…ניתור גלגול, ריצה( התלמיד ישפר מיומנויות ויכולות מוטוריות  .2

  : בתחו� הקוגנטיבי -

( ידע להבחי� בי� העיקר והטפל ; אחרי , לפני, אחורה, קדימה: התלמיד יבי� מושגי יסוד .1

  ).דמות ורקע

  : בתחו� החברתי -

  .ריו לקבוצה התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חב .1

  : בתחו� הרגשי -

  ; התלמיד יפתח סיפוק  מתחושת ההישג .1

  .דייקנות והתמדה, משמעת, התלמיד יפתח הרגלי סדר .2

  אול� ספורט: מקו� השיעורי�

   10: התלמידי� בשיעור ' מס

  :ארגו� השיעורי�

ו יקבע את הזוגות שיבצעו את המשימות ואת הסדר בו יתחיל, המורה ידגי� את  כל הפעילויות 

  .המורה מארג� את המכשירי� בכל השיעורי�.  לפעול

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר: ציוד

מחיאת כ�: סימ� מוסכ�
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  : 1' מער' מס

  'סמ 20על ' סמ 20קוביות ע. : ציוד

�  )סיבובי� 2( ריצה לפני� סביב האול� : חלק מכי

  )סיבוב אחד( ריצה לאחור סביב האול�                   

  ).פעמיי�; הלו	 ושוב(צעדי רדיפה  ימינה  ושמולה לאור	 האול�                   

  המורה מפזר את הקוביות באול�

  :חלק עיקרי

  .הסימ� עצרו, בהינת�. רוצו לפני� בלי לגעת בקוביות -

  .עצרו, בהינת� הסימ�. רוצו לאחור בלי לגעת בקוביות -

- �המורה . היא קוביה השייכת לכ�, יה זו קוב.  עצרו ליד קוביה , רוצו לפני� ובהינת� הסימ

  .פניה� יהיו מולו, יבקש מהתלמידי� שבכל פע�  שיעצרו

  ;  בהינת� הסימ� חזרו לקוביה שלכ� ועמדו מאחוריה , רוצו לפני� סביב האול� -

  ;חזרו לקוביה שלכ� ועמדו לפניה, בהינת� הסימ�, רוצו לפני� סביב האול� -

  ;חזרו לקוביה שלכ� ועמדו בצד ימי� שלה, ימ�בהינת� הס, רוצו לפני� סביב האול� -

  ;חזרו לקוביה שלכ� ועמדו לצד שמואל שלה, בהינת� הסימ�, רוצו לפני� סביב האול� -

  .המורה קובע את סידור התלמידי� בזוגות

רוצו , בהינת� הסימ� השני; החליפו מקו� ע� ב� זוגכ�, בהינת� הסימ�, רוצו לפני� באול� -

  .חוזרי� על אותה פעולה פעמיי�; כ�לפני� בחזרה לקוביה של

סגרו  את כפות רגליכ� וקיפצו קדימה מעל . עימדו אחרי הקוביה כאשר פניכ� מפנות לסולמות -

  .פעמי� 3הקוביה 

סגרו את כפות רגליכ� וקיפצו אחורה מעל . עימדו לפני הקוביה כאשר פניכ� מופנות לסולמות -

  .פעמי� 3הקוביה 

סגרו את כפות רגליכ� וקיפצו לצד . שר פניכ� מופנות לסולמותעימדו בצד ימי� של הקוביה כא -

  .פעמי� 3השני של הקוביה 

  .ל כאשר את� עומדי�  בצד שמואל של הקוביה"כנ -

ימינה , לאחור, לפני�: קיפצו בלי לעצור , סגרו את כפות רגליכ�, עימדו שוב אחרי הקוביה -

  .פעמי� 3וחזרו שוב על אותה משימה  10תספרו עד , עצרו; ושמאלה

התלמידי� עומדי� על הרצפה ליד הקוביה , "י�"כאשר המורה אומר ". יבשה #י�: " משחק

  .התלמידי� עולי� על הקוביה, "יבשה"כאשר הוא אומר ; שלה�

  . התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  :2' מער' מס

  מסלולי�:  פעילות בתחנות

, מזרני� אישיי�, נייר דבק, קונוסי�, חצי� צבעוניי�,  5עד  1 # כרטיסיות ממוספרות מ :ציוד

  .כרטיסיות עליה� מצויירות וכתובות כל תחנה, גירי�

  המורה מסדר את התלמידי� בזוגות לפני תחילת הפעילות: ארגו� השיער

  המורה מדגי� את כל התחנות לפני תחילת הפעילות

  תחנה רק בכוו� החצי� התלמידי� יעברו מתחנה ל

  התלמידי� יעברו מתחנה לתחנה רק באישורו של המורה

�  .הנתפס הופ	 להיות התופס. משחק  תופסת רגילה: חלק מכי

  .זוג תלמידי� תופס זוג אחר. משחק תופסת זוגות                   

  :  חלק עיקרי

  המסלול הישר:  1' תחנה מס

רק כאשר . התלמידי� עומדי� בזוגות אחד אחרי השני. וסי�קונ 2מצוייר קו ישר בי� , על הרצפה

  .התלמיד השני יתחיל במשימה, התלמיד הראשו� יסיי� את הפעילות

פעמי�  5, לפני� ; רגליי� צמודות 2 #וקפצו מצד לצד של הקו ב,  עמדו ליד הקונוס:  המשימה

  .פעמי� 5, ולאחור

  המסלול המפוטל: 2' תחנה מס

  . התלמידי� מסודרי� בזוגות אחד אחרי השני. קונוסי� 2ר קו מפוטל בי� מצויי, על הרצפה

פעמי�  5 #פעמי� לפני� ו 5רגליי� צמודות  2 #וקפצו מצד לצד ב, עמדו ליד הקונוסי�: המשימה

  .לאחור

  זג   # המסלול הזיג: 3' תחנה מס

בקצה אחד של ) עמידת חתול ( 6כל אחד מהתלמידי� עומד עמידת .  זג #מצוייר קו בזיג, על הרצפה

  . הקו

לחצו ידיי� וחזרו למקו� בלי , כשתפגשו; עד שתפגשו 6התקדמו על הקו  בעמידת : המשימה

  .פעמי�  5חזרו על אותה משימה .  להסתובב

  הח.:  4' תחנה מס

  .התלמידי� מסודרי� בזוגות אחד אחרי השני. מונחי� מזרני� אישיי� בצורת ח., על הרצפה

ל  בגלגול "כנ. פעמי� 3לאור	 כל המסלול ) ימינה( ותתגלגלו הצידה , שכבו על המזר�:  המשימה

  .שמאלה

  מעגל                       : 5' תחנה מס

על כל אחד מהקווי� מודבק על הרצפה . מצוייר מעגל וקווי� ישרי� למרכז המעגל, על הרצפה

  . התלמידי� מסודרי� בזוגות . 4עד  1 #מספר מ

בצעדי רדיפה על קו ; עד מרכז המעגל וחזרו בריצה לאחור 1' רוצו לפני� על הקו מס:  ההמשימ

חזרו על . 4' וכ	 הלאה עד קו מס 1' בצעו את אותה המשימה כמו בקו מס.  2' המעגל תגיעו לקו מס

  .פעמי� 5אותה פעילות 

  כל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�

  

  

  

1 2  
3               4  
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  : 3' מער' מס

  .פעילות בתחנות:  מכשולי� מעבר 

', סמ 20על ' סמ 20קוביות ע. , כסאות קטני�, חישוקי�,ספסלי� שוודי� , מזרני�, סולמות: ציוד

  .חצי� צבעוניי�,  5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ

  .המורה קובע את הזוגות ואת הסדר בו יתחילו לפעול: ארגו� השיעור

  את הפעילות בכל תחנההמורה מדגי�                          

  התלמידי� יעברו מתחנה לתחנה רק בכוו� החצי�                         

  .התלמידי� יעברו מתחנה לתחנה רק באישורו של המורה                         

  .פעמי� את כל התחנות 3כל תלמיד יעבור                          

�התלמידי� צריכי� ; מבצע תנועה , ה עומד מול התלמידי�המור.  )סטטי( משחק הראי : חלק מכי

  . לחזור בדיוק על אותה תנועה

רגליי�  2 #קופ. ב, המורה מבצע צעדי רדיפה ימינה ושמאלה.  )דינאמי(משחק הראי                     

  . צמודות לפני� ולאחור והתלמידי� צריכי� לחקות את תנועותיו

  : חלק עיקרי

  אותכס:  1' תחנה מס

  .אחד מהשני' מ 1.5המורה מסדר כסאות קטני�  במרחק של 

 5פעמי� ובריצה לאחור  5זג בי� הכיסאות בלי לגעת בה� בריצה לפני�  # עברו בזיר: המשימה

  . פעמי�

  קוביות:   2' תחנה מס

  .אחת מהשניה' מ 1המורה מסדר קוביות ע.  על הרצפה במרחק של 

. ( פעמי� 5פעמי� ולאחור  5לפני�  #רגל בלי להפיל אות�עברו את הקוביות רגל לאחר : המשימה

�  ).רגל ימי� ולאחר מכ� רגל שמאל וכשמסיימי� רגל שמאל ולאחר מכ� רגל ימי

  סולמות #ספסלי� :  3' תחנה מס

�  ).שלב רביעי של הסול�. ( המורה מעמיד ספסלי� על הסולמות באלכסו

  .י� ולאחר מכ� בזחילה על הגב פעמיי�פעמי, עברו מתחת לספסל בזחילה על הבט�: המשימה

  חישוקי�:  4' תחנה מס

  .המורה מניח חישוקי�  על הרצפה זה אחר זה 

  .פעמי� 5מחישוק לחישוק ) רגל ימי� מתחילה( קפצו לפני� מרגל לרגל : המשימה

  .פעמי� 5מחישוק לחישוק ) רגל שמאל מתחילה( קפצו לפני� מרגל לרגל 

  �ספסלי:     5' תחנה מס

  המורה מסדר ספסלי� בפינת האול�

  .פעמיי� –עברו את הספסל מצד לצד בקפיצת מספריי� כאשר רגל ימי� מתחילה : המשימה

  פעמיי� –עברו את הספסל מצד לצד בקפיצת מספריי� כאשר רגל שמאל מתחילה 

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  : 4' מסמער' 

טבעות , חישוקי�,  דלגיות', עד ה' א # כרטיסיות כתובות מ,  5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ: ציוד

  .גירי�, כדורי ספוג, בלוני�, גומי

  כמו בשיעורי� הקודמי�: ארגו� השיעור

�אי� לצאת . כל התלמידי� עומדי� על הקווי� המצויירי� על הרצפה. תופסת קווי�: חלק מכי

הנתפס הופ	 להיות . התופס ר. א� הוא על הקווי� ומנסה לתפוס אחד התלמידי�.  מהקווי�

  .התופס

  .השני אנכי –האחד אופקי  # קווי�  2המורה מצייר על הרצפה :  חלק עיקרי

על הקו האופקי הוא מדביק את הכרטיסיות הכתובות ועל הקו האנכי את הכרטיסיות 

                                          5'ה.        הממוספרות

                                                                                                           5  

  4                                                4'ד                                                        

  3                                  3'ג                                                                      

  2                     2'ב                                                                                  

  1        1'א                                                                                               

  

  ה        ד         ג            ב              א                                  

י כ	 שהוא מצייר קווי� בעזרת גיר וכותב בנקודת החיבור את "המורה מחבר את הקווי� ע

  .  5' ה,  4' ד,  3' ג,  2' ב,  1' א: האותיות ואת המספרי� המתאימי�

  .לאחר מכ� הוא מסדר את התלמידי� לפי אותיות ומספרי�

  :שלב ראשו�

חזרו . חזרו למקומכ� בהליכה לאחור על הקו. רוצו  לפני� על הקו שלפניכ� ותפגשו את ב� זוגכ� 

  .על אותה משימה פעמיי�

  : שלב שני

 # 4' ד, בלוני� – 3' ג, חישוקי� # 2' ב, דלגיות # 1' א: המורה מניח על הרצפה בנקודות המפגש

  .כדורי ספוג – 5' ה, טבעות גומי

  ;רוצו לנקודת המפגש שלכ�

 5לפני הגו� , פעמי� 5לאחור , פעמי� 5סובבו אותה לפני� , ביד ימי�, קחו את דלגית:  1' זוג א

  .את אות� המשימות תבצעו ביד שמאל. פעמי�

ו אותו ביד ימי� ותסתובבו סביב עצמכ� עד נפילתו של החישוק על סובב, קחו חישוק:  2' זוג ב

  .חזרו על אותה משימה פעמיי� ועשו אותו דבר ביד שמאל. הרצפה

פעמי� בלי שהוא יפול על הרצפה ביד ימי� ולאחר מכ�  10העיפו אותו לגובה , קחו בלו�:  3 'זוג ג

  .ביד שמאל

, לאחר מכ�. פעמי� 10, ותה לגובה ותפסו אותה חזרהזרקו א, קחו טבעת גומי ביד ימי�:  4' זוג ד

  .ביד שמאל

  .  פעמי� 10זרקו אותו לגובה ותפסו אותו בחזרה ; קחו כדור ספוג בשתי ידיי�:  5' זוג ה
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  : שלב שלישי

  ,3' ב, 5' א: י כ	  נוצרי� זוגות חדשי� "המורה משנה את ציור הקווי� שברצפה וע

מפגש הוא מניח על הרצפה כדורי ספוג ומצייר את המקו� בו יעמוד כל בנקודות  ה. 4' ה, 1' ד, 2' ג

  )' מ 2. ( אחד מב� הזוג

  . רצו לפני� לנקודת המפגש שלכ� ועימדו במקו� המיועד לכ�

  .פעמי� ביד ימי� ולאחר מכ� ביד שמאל 10, גלגלו את הכדור אחד לשני בקו ישר

  .פעמי� 10 ,מסירת חזה; ידיי�   2 –מסרו את הכדור זה לזה ב 

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  שיווי משקל .3

  :מטרות השיעורי�

  

  : בתחו� המוטורי -

  )סטטי ודינאמי ( התלמיד ישפר את יכולת השיווי משקל שלו  .1

  התלמיד ילמד לאז� את גופו במרחב האישי ובמחרב   הכללי .2

  כושרו הגופני התלמיד ישפר את    .3

  )…קפיצה, ריצה( התלמיד ישפר מיומנויות מוטוריות  .4

  : בתחו� הקוגנטיבי -

  )…אחרי , לפני, אחורה, קדימה( התלמיד יבי� מושגי יסוד  .1

  .התלמיד יבי� את השוני בי� שיווי משקל סטטי לבי� שיווי משקל דינאמי .2

  : בתחו� החברתי -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקבוצה .1

  : הרגשי בתחו� -

  .התלמיד יפתח תחושת סיפוק וחדוות חיי� מתחושת ההישג  .1

  אול� ספורט: מקו� השיעורי�

  10:  התלמידי� בשיעור' מס

  :  ארגו� השיעורי�

  את כל הפעילויות                         מדגי�המורה  

  .המורה מחליט על סידור התלמידי� בזוגות

  .ביניה� המורה קובע את סידור כל התחנות והמעבר

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר: ציוד

מחיאת כ�: סימ� מוסכ�
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  : 1' מער' מס

  .גירי� , נייר דבק: ציוד

�  :חלק מכי

  .עצרו במקו�, בהינת� הסימ�, רוצו לפני� סביב האול� �

  .עצרו בזוגות , בהינת� הסימ�, רוצו לפני� סביב האול� �

  .עמידה שפופה עמדו, בהינת� הסימ�, רוצו לפני� סביב האול� �

  .פעמי� 5הצמידו את כפות רגליכ� וניתרו במקו� , בהינת� הסימ� עצרו , רוצו סביב האול� �

  :חלק עיקרי

הנתפס הופ	 . התלמידי� עומדי� עמידה שפופה ובורחי� מהתופס".  צפרדעי�"משחק תופסת 

  .להיות התופס

 10, ימינה  –צעדי�  10, לאחור –צעדי�  10, לפני�: התקדמו. עמדו על כריות כ� הרגל  �

  .צעדי� 10, שמאלה –צעדי� 

 –צעדי�  10, ימינה –צעדי�  10, לאחור –צעדי�  10, לפני�: התקדמו. עמדו על העקבי� �

  .צעדי� 10שמאלה 

� � –קפיצות  5, ימינה –קפיצות  5, לאחור –קפיצות  5לפני� : התקדמו. עמדו על רגל ימי

  .קפיצות 5, שמאלה

 –קפיצות  5, ימינה –קפיצות  5, לאחור –קפיצות  5, לפני�: קדמוהת.  עמדו על רגל שמאל �

  .קפיצות 5, שמאלה

  .התלמידי� עומדי� על הקווי� המצויירי� על הרצפה

עצרו  וחזרו למקו� , צעדי� 20לכו לפני� על הקווי� המצויירי� על הרצפה בלי לצאת מה�  �

  . בלי לצאת מהקווי�) צעדי� 20( בו התחלת� בהליכה לאחור 

; צעדי� 20 #לכו  הצידה על הקווי�  בלי לצאת מה� כאשר רגל ימי� מתחילה את הצעד  �

  .צעדי� 20 # עצרו וחזרו למקו� בו התחלת� כאשר רגל שמאל מתחילה 

�  �קפיצות לפני� על הקו המצוייר על הרצפה בלי לצאת  5 # התקדמו ב. עמדו על רגל ימי

קפיצות לפני� על הקו המצוייר על הרצפה  5 # התקדמו ב, עמדו על רגל שמאל, עצרו.  ממנו

  .בלי לצאת ממנו

. קפיצות לאחור בלי לצאת מהקו 3קפצו . . עמדו על רגל ימי� על הקו המצוייר על הרצפה �

  .קפיצות לאחור בלי לצאת מהקו 3עמדו על רגל שמאל וקפצו , עצרו

 5צאת ממנו קפצו ימינה על הקו בלי ל. עמדו על רגל ימי� על הקו המצוייר על הרצפה �

  .קפיצות בלי לצאת מהקו 5קפצו ימינה , עמדו על רגל שמאל, עצרו. קפיצות

 5קפצו שמאלה על הקו בלי לצאת ממנו . עמדו על רגל שמאל על הקו המצוייר על הרצפה �

  .קפיצות בלי לצאת מהקו 5קפצו שמאלה , עמדו על רגל ימי�, עצרו. קפיצות

  .צעדי� 20הליכה איטית , לכו  לפני� על הקווי� �

התופס ר. על הקווי� א� הוא . התלמידי� עומדי� על הקווי�. תופסת קווי�: משחק �

  .הנתפס הופ	 להיות התופס. ומנסה לתפוס אחד מחברו

  :חלק מסיי�

  . כל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור, התלמידי� יושבי� על הספסל 
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  : 2' מער' מס

  .גומיות ארוכי� 2, קוביות ע., ספסלי� שוודי�, סולמות: ציוד

�  : חלק מכי

  )חזרה על השיעור הקוד�( תופסת קווי�  �

  התופס הופ	 להיות הנתפס; רגליי� צמודות 2 #תופסת ב �

לאחר כל תפיסה עומדי� על רגל ; ימי� #התלמידי� עומדי� על רגל אחת ". חסידה" תופסת  �

  .שמאל

  :חלק עיקרי

בספסלי� או (מוד ליד גומי מתוח וקשור כל קבוצה תע. תלמידי� 5קבוצות של  2המורה מסדר 

התלמידי� עומדי� זה אחר .  מהרצפה' סמ 10לרוחב האול� בגובה של ) בסולמות או בקוביות ע.

  .התלמיד האחר יתחיל בפעילות, רק כאשר תלמיד אחד יסיי� את הפעילות. זה

פעמי� על  5חזרו כל אחד בתורו . לכו  לפני� על הגומי בלי שהוא יברח לכ� מבי� הרגליי� �

  .המשימה

פעמי� על  5חזרו כל אחד בתורו . לכו לאחור על הגומי בלי שהו יברח לכ� מבי� הרגליי� �

  .אותה משימה

פעמי� על  5חזרו . בלי שהגומי יברח לכ�, כאשר רגל ימי� מובילה, לכו הצידה על הגומי �

  .אותה משימה

פעמי�  5חזרו על  . רח לכ�בלי שהגומי יב, כאשר רגל שמאל מובילה, לכו הצידה על הגומי �

  .על אותה  משימה

  .מהרצפה' סמ 40המורה מעלה את הגומיות לגובה של 

  .בצעו את אות� המשימות  �

  .  'סמ 40עד ' סמ 20, המורה מסדר את הגומיות בצורה אלכסונית

  .פעמי� על אותה משימה 5חזרו . הצמידו כפות הרגליי� וקפצו מעל הגומי מצד לצד �

  .פעמי� רצופות 5קפצו  מצד לצד מעל הגומי , ימי�עמדו על רגל  �

  .פעמי� רצופות 5קפצו מצד לצד מעל הגומי , עמדו על רגל שמאל �

פעמי� על  5חזרו ; עברו את הגומי  מצד לצד בקפיצות מספריי� כאשר רגל ימי� מובילה �

  .אותה משימה

פעמי� על  5 חזרו; עברו את הגומי מצד לצד בקפיצות מספריי� כאשר רגל שמאל מובילה �

  .אותה משימה

  .המורה מסיר את הגומיות

  .בלי ליפול 10עמדו על רגל ימי� וספרו עד ,עצרו , בהינת� הסימ�; רוצו לפני� סביב האול� �

  .  בלי ליפול 10עמדו על רגל שמאל וספרו עד , עצרו, בהינת� הסימ�; רוצו לפני� סביב האול� �

  .שיעורכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� ה: חלק מסיי�
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  : 3' מער' מס

  פעילות  בתחנות

  . 5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ, חצי� צבעוניי�, כדורי גומי, ספסלי� שוודי�:  ציוד

התלמידי� יעברו מתחנה ; המורה מדגי� את כל התחנות לפני תחילת הפעילות: ארגו� השיעור

  .  בכיוו� החצי� התלמידי� יעברו מתחנה לתחנה רק; לתחנה רק באישורו של המורה

�  :  חלק מכי

תופסת , תופסת חסידה , תופסת קווי�: חזרה על המשחקי� שנלמדו בשיעורי� הקודמי� �

  .רגילה

  : חלק עיקרי

  זריקה ותפיסת הכדור על הספסל:  1' תחנה מס

פעמי� על אתה  3חזרו . לכו לפני� תו	 כדי זריקה ותפיסת הכדור באוויר; עמדו על הספסל �

כ� בצעו את אותה משימה בהליכה לאחור ובהליכה לצדדי� ימינה לאחר מ. משימה

  .ושמאלה

  גלגול הכדור על הספסל: 2' תחנה מס

לאחר . פעמי� 3חזרו על אותה משימה . גלגלו לפני� את הכדור ביד ימי�, עמדו על הספסל �

  .מכ� גלגלו את הכדור ביד שמאל

  .מי�פע 3; את אותה משימה בצעו כאשר תגלגלו את הכדור לאחור �

  העברת הכדור מיד ליד על הספסל: 3' תחנה מס

; פעמי� 5בצעו את אותה המשימה . לכו קדימה תו	 כדי העברת הכדור מיד ליד; עמדו על הספסל

  .ימינה ושמאלה#לאחר מכ� חזרו על המשימה כאשר תלכו לאחור ולצדדי�

  הקפצת הכדור על הספסל: 4' תחנה מס

 5חזרו על אותה משימה . כיד ימי� בהליכה קדימההקפיצו את הכדור  ; עמדו על הספסל �

  .לאחר מכ� בצעו את אותה המשימה כאשר תלכו לאחור .  פעמי�

  .בצעו על המשימה בהקפצת הכדור ביד שמאל  �

  כדרור הכדור על הרצפה תו	 כדי הליכה על הספסל :5' תחנה מס

חזרו על אותה  . לכו קדימה וכדררו את הכדור  על הרצפה ביד ימי�;  עמדו על הספסל �

  .לאחר מכ� בצעו את אותה המשימה ביד שמאל. פעמי� 5משימה 

  .בצעו את אותה משימה בהליכה לאחור �

  :חלק מסיי�

  . כל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור; התלמידי� יושבי� על הספסל
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  : 4' מער' מס

  ): הפעילות בתחנות $ המש' השיעור הקוד� ( 

  .5עד  1 # כרטיסיות ממוספרות מ, חצי� צבעוניי�, גומי כדורי, ספסלי� שוודי�: ציוד

  כמו בשיעור הקוד�: ארגו� השיעור

�  :חלק מכי

  .תופסת קווי�, תופסת חסידה, תופסת רגילה: חזרה על המשחקי� שנלמדו בשיעורי� הקודמי�

  :חלק עיקרי

היו הספסלי� בכל תחנה ייבוצעו בשיעור זה כאשר  3' את כל התחנות שבוצעו בשיעור מס �

  .הפוכי�

  חלק מסיי�

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור
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  קואורדינציה.  4

  :מטרות השיעורי�

  :  בתחו� המוטורי -

  התלמיד ישפר את הקואורדינציה העדינה שלו .1

  התלמיד ישפר את הקואורדינציה הגסה שלו .2

  התלמיד ישפר את כושרו הגופני .3

  ויות מוטוריותהתלמיד ישפר מיומנ .4

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  )…שורה, טור  ,לאחור הצידה, לפני�( התלמיד יבי� מושגי יסוד   .1

  התלמיד יכיר את תפקוד איברי גופו בנפרד ובתאו� ע� איברי� אחרי� .2

  :בתחו� החברתי -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקבוצה .1

  :בתחו� הרגשי   #    

  .יי� מתחושת ההישגהתלמיד יפתח תחושת סיפוק וחדוות ח .1

  אול� ספורט: מקו� השיעורי�

  10:  התלמידי� בשיעור ' מס

קובע את סדר התחנות ואת ; קובע את הזוגות; המורה מדגי� את כל הפעילויות :ארגו� השיעורי�

�  ;המעבר ביניה

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר :ציוד

  מחיאת כ�: סימ� מוסכ�
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  : 1' מער' מס

  .גירי�, וניי� פקקי� צבע: ציוד

�  :חלק מכי

ומצילי� אותו כאשר עוברי� בי� , מי שנתפס עומד עמידת פיסוק רחבה. תופסת הצלה: משחק

  .י המורה"התופס מתחל� בהינת� הסימ� ע. הרגליי� שלו 

  :חלק עיקרי

פקקי� כל  20התלמיד� צריכי� לאסו� , בהינת� הסימ�.  המורה מפזר פקקי� צבעוניי� על הרצפה

  .פני� אל המורה, חר מכ� מסתדרי� באול�לא. אחד

ציירו בעזרת יד ימי� עיגולי� ולאחר מכ� בעזרת יד .  סדרו את הפקקי�  על הרצפה בעיגול �

  . ראש; גו; רגל שמאל, רגל ימי�; שמאל

ציירו משולש ע� הגו� כאשר תחברו את כפות ידיכ� על .  סדרו את הפקקי� בצורת משולש �

כאשר תחברו את האגודלי� ביניה� ואת ; כ� לאחורהראש ותמתחו את המרפקי� של

�  .האמות ביניה

� �האחת ; ידיי�  2ציירו מלב� ע� הגו� כאשר תחברו בי� . סדרו את הפקקי� בצורת מלב

כ� היד מופנית כלפי מעלה והשנייה מורמת למעלה כ� היד , מורמת הצידה בהמש	 הכת�

  .מחוברת לכ� היד הראשונה

, ובהינת� הסימ� השני, רצו לפני� סביב האול�, הינת� הסימ�ב. סדרו את הפקקי� בשורה �

  .וחזרו לפקקי� שלכ� 10תספרו עד . הסתדרו כול� בשורה

, ובהינת� הסימ� השני, רצו לפני� סביב האול�, בהינת� הסימ�. סדרו את הפקקי� בטור  �

  .וחזרו לפקקי� שלכ� 10תספרו עד , הסתדרו בטור

פעמי� מיד ליד בלי שהוא ייפול  20העבירו את הפקק  , בעמידה. תפסו ביד פקק אחד בלבד �

( בהליכה לצדדי� , בהליכה לאחור, בצעו את אותה משימה בהליכה לפני�;  על הרצפה

  . לאחר מכ� בצעו את אותה משימה בריצה קלה לפני� ולאחור; )ימינה ושמאלה

� בלי שה� בעמידה זרקו באוויר את הפקקי� ותפסו אות. אחד בכל יד; פקקי� 2תפסו  �

, חזרו על אותה משימה בהליכה לפני�. פעמי� 20חזרו על פעילות זו . ייפלו על הרצפה

לפני� , בצעו את אותה המשימה בריצה קלה, לאחר מכ�). ימינה ושמאלה( אחור ולצדדי� 

  .ולאחור 

  .מהעיגול' מ 2המורה מצייר עיגול על הרצפה בעזרת הגירי� ומסדר את התלמידי� במרחק של 

�   �תדחפו את הפקק לתו	 העיגול חזרו , בעזרת האגודל והאצבע של יד ימי�, שכבו על הבט

  .חזרו על אותה משימה באגודל ואצבע של יד שמאל;  על הפעילות פעמיי�
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הניחו פקק אחד על קו מצוייר על הרצפה ותובילו אותו בעזרת כ� הרגל בלי שהוא יצא  �

בצעו את אותה המשימה כאשר . י� וברגל שמאלנסו ברגל ימ; צעדי� 10התקדמו כ	 . מהקו

  .תובילו את הפקק בעזרת כ� יד ימי� וכ� יד שמאל

בהינת� הסימ� הראשו� התלמידי� . המורה מפזר את כל הפקקי� על הרצפה: משחק �

המורה סופר ; בהינת� הסימ� השני ה� עוצרי�; רב של פקקי�' אוספי� במהירות את מס

הפקקי� הרב '  המנצח הוא התלמיד שאס� את המס. הפקקי� שכל תלמיד אס�' את מס

  .ביותר

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  : 2' מער' מס

  כדורי ספוג , דלגיות: ציוד

�  : חלק מיכ

  :משחקי�

יהפו	  ,רק כאשר זה נפגע. התופס זורק את הכדור ספוג כדי לתפוס את חברו: תופסת כדור �

  . להיות התופס

  יבשה –י�   �

  ).התלמידי� צרכי� לעלות על הסול�, בפקודת שיטפו�( שיטפו�  –יבשה  –י�   �

  :חלק עיקרי

  . המורה מחלק דלגיות לכל תלמיד

�   �  .פעמי� 10לפני� ;סובבו את הדלגית ביד ימי

  .פעמי� 10לפני� ; סובבו את הדלגית ביד שמאל �

� �  .פעמי� 10ור לאח; סובבו את הדלגית ביד ימי

  .פעמי� 10לאחור ; סובבו את הדלגית ביד שמאל �

  .פעמי� 10; ידיי� לפני הגו� 2 #סובבו את הדלגית ב �

  .סיבובי� 10; ידיי� מעל הראש  2 #סובבו את הדלגית ב �

  ).ימינה ושמאלה( לצדדי� , לאחור, לפני�: חזרו על אות� פעילויות בהליכה  �

  ).ימינה ושמאלה(לאחור ובצעדי רדיפה  , לפני� :בצעו את אות� הפעילויות בריצה קלה  �

בלי , צעדי� 10רוצו לפני� סביב האול�  . קשרו את הדלגית כמו חגורה סביב המותניי�  �

  .שהקשר יפתח

בצעו את אותה .  צעדי� בלי שהקשר יפתח 10לכו לפני�  . קשרו את הדלגית סביב הירכיי� �

  .משימה בהליכה לאחור

בצעו את אותה .  צעדי� לפני� בלי שהקשר יפתח 10לכו .  כיי�קשרו את הדלגית סביב הבר �

  .המשימה בהליכה לאחור

בצעו את . קפיצות בלי שהקשר יפתח 10קשרו את הדלגית בכפות הרגליי� וקפצו לפני�   �

  .אותה משימה בקפיצות לאחור

רוצו לפני� סביב האול� ועצרו . אחד קושר את הדלגית בכפות הידיי� של השני, בזוגות �

� 10צעדי� ובצעו   20עצרו לאחר . רוצו לאחור, בהישמע הסימ� השני. בהישמע הסימ� הראשו

  .צעדי רדיפה ימינה ושמאלה

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  פעילות בתחנות : 3' מער' מס

, כדורי צמר גפ�, פונג#כדורי פינג, כדורי ספוג, סלכדורי , נייר דבק צבעוני, גירי�, קרטו� גדול: ציוד

  .1#5כרטיסיות ממוספרות , חישוקי�, חצי� צבעוניי�, כדורי טניס

  .התלמידי�  עומדי� בזוגות בכל תחנה

  זריקת כדור סל .:1תחנה 

  .' סמ  30על ' סמ 30מצוייר מרובע של , על הקיר

  .הרצפה בעזרת הנייר הצבעוני או בעזרת גירמצויירי� קווי� על ', מ 1', מ 2', מ 3במרחקי� של 

לתו	 המרובע המצוייר לפני	 ) כמו במסירת חזה( ידיי�  2 –זרוק את הכדור סל ב / קלע: המשימה

לאחר מכ� חזור על אותה משימה כאשר אתה . פעמי� רצופות 5,  3 –כאשר אתה עומד  על קו ה 

  . 1 # ועל קו ה 2 #עומד על קו ה

  ר ספוג למטרהגלגול כדו:  2תחנה 

  .מצויירי� קווי� על הרצפה' , מ 2' , מ 3במרחקי� של .  חישוק מונח על הרצפה

וגלגל את הכדור לתו	 החישוק המונח ' מ 3 # שכב על הבט� כ	 שכפות ידי	 יגיעו לקו ה: המשימה

 2 #לאחר מכ� תבצע  את אותה המשימה מקו ה. פעמי� 3חזור על אל משימה זו . ידיי� 2 #לפני	 ב

  . 1 #ומקו ה 

  זריקת כדור טניס למטרה:  3תחנה 

  . מצויירי� קווי� על הרצפה' , מ 1' , מ 2' , מ 3במרחקי� של .  קרטו� גדול מונח על הרצפה

כדורי טניס ביד ימי� ובזריקה עילית לתו	 הקרטו� המונח לפני	 כאשר אתה  10קלע  : המשימה

  .יד שמאלקלע את הכדורי� ב, לאחר מכ�.  3 #עומד על קו ה

  . 1 #ומקו ה 2 # חזור על אותה משימה מקו ה

  פונג למטרה –גלגול כדור פינג :  4תחנה 

מצוייר קו על ' , מ 4במרחק של . מצוייר על הרצפה קרוב לקיר' סמ 30על ' סמ 30מרובע של 

  .הרצפה

 גלגל את הכדור ביד ימי� לתו	 המרובע.  שכב על הבט� כ	 שכפות ידי	 יגיעו לקו: המשימה

  .פעמי� ולאחר מכ� תבצע אותה ביד שמאל 3חזור על אותה משימה . המצוייר לפני	

  זריקת כדור צמר גפ� למטרה:  5תחנה 

  . מצויירי� קווי� על הרצפה' , מ 1' , מ 2במרחקי� של .  חישוק מונח על הרצפה

  כדורי� לתו	 החישוק כאשר אתה עומד על קו  10זרוק ביד ימי� : המשימה

לאחר מכ� תבצע את אותה משימה כאשר אתה עומד על .  על אותה משימה ביד שמאלחזור . 2 # ה

  . 1 #קו ה

  כל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  פעילות בתחנות :4' מער' מס

, חצי� צבעוניי�, כדורי צמר גפ�, פונג #כדורי פינג, כדורי טניס, כדורי ספוג, כדורי רגל: ציוד

  . 5 – 1כרטיסיות ממוספרות , קונוסי�, דבק צבעוני נייר, חישוקי�

  הובלת כדור רגל: 1תחנה 

  .  זה מזה' מ 1.50קונוסי� מסודרי� במרחק של  5

.  פעמי� 3זג בי� הקונוסי� #בחלק הפנימי שלה בזיג, הוביל את הכדור בכ� רגל ימינית: המשימה

ותה המשימה בכ� רגל ימינית א	 לאחר מכ� תבצע את א.  חזור על אותה משימה בכ� רגל שמאלית

  .בצד החיצוני שלה ובכ� הרגל השמאלית

  גלגול כדור ספוג:  2תחנה 

  . זה מזה' מ 2קונוסי� מסודרי� במרחק של  5

פע� בכ� רגל ימינית בחלק הפנימי שלה ופע� , זג בי� הקונוסי� #גלגל את הכדור בזיג: המשימה

תבצע את אותה המשימה . פעמי� 5ותה משימה חזור על א. בכ� רגל שמאלית בחלק הפנימי שלה

  .בחלק החיצוני של כפות רגלי	

  בעיטת כדור צמר גפ�:  3תחנה 

  . מצויירי� על הרצפה בעזרת נייר דבק' מ 10קווי� מקבילי� באור	 של  2

 5חזור על המשימה .  בעט את הכדור בכ� רגל ימנית בחלק הפנימי שלה בי� הקווי�: המשימה

תבצע את אותה המשימה בכ� רגל ימנית . � בכ� רגל שמאלית בחלק הפנימי שלהפעמי� ולאחר מכ

  .א	 בחלק החיצוני שלה ולאחר מכ� בכ� שמאלית

  פונג #קליעת כדור פינג:   4תחנה 

  .מצוייר קו על הרצפה, מהחישוק' מ 3במרחק של . חישוק מונח על הרצפה

ל בכ� רגל " כנ.  הכדורי� לתו	 החישוק 10קלע בעזרת כ� רגל ימנית בחלק הפנימי שלה : המשימה

  .תבצע את אות� המשימות בכ� רגל שמאלית, לאחר מכ�. שמאלית

  הובלת כדור טניס:   5תחנה 

  .קווי� ישירי� ומפוטלי� מצויירי� על הרצפה, מלב�, מרובע, עיגול, משולש

את הכדור . פעמי� 5הוביל את הכדור על הקווי� של הצורות המצויירות על הרצפה  :המשימה

תבצע את אותה המשימה .  לאחר מכ� בכ� רגל שמאלית, תוביל בכ� רגל ימנית בחלק הפנימי שלה

�  .בכפות הרגליי� א	 בחלק החיצוני שלה

  .כל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  כדור סל. 5

  :מטרות השיעורי�

  : בתחו� הגופני -

  ומורכבותהתלמיד יפתח מיומנויות גופניות פשוטות  .1

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני .2

  :בתחו� הקוגנטיבי  -

  התלמיד יבי� את מרכיבי המשחק .1

  התלמיד יכיר  ויבי� את חוקי המשחק .2

  : בתחו� החברתי -

  התלמיד יפתח יכולת לפעול במסגרת קבוצה  .1

  התלמיד יפתח הרגלי� לניצול נאות בשעות הפנאי .2

  :בתחו� הרגשי -

  .חיי� מתחושת ההישג התלמיד יפתח תחושת  סיפוק וחדוות .1

  מגרש ספורט: מקו� השיעורי�

  10:  התלמידי� בשיעור' מס

  המורה קובע את הקבוצות ואת הזוגות: ארגו� השיעור

  המורה ידגי� את כל הפעילויות                         

  המורה מצייר את קווי הפעילות לפני השיעור                          

  � מחיאת כ :סימ� מוסכ�
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  :   4 – 1' מער' מס

  כדורי סל : ציוד

�  תרגילי תחושת הכדור: חלק מכי

  ).מהרגליי� ועד   הראש( סיבוב הכדור בעזרת הידיי� מסביב הגו�: בעמידה -

  סיבוב הכדור בעזרת הידיי� בי� הרגליי�                       

  )� שמאלפע� ימיו ופע( גלגול הכדור על הידיי�                        

  .ידיי� 2 #ידיי� באוויר ותפיסתו ב 2 #זריקת הכדור ב                       

  ידיי� ותפסתו ביד ימי� 2 # זריקת הכדור באוויר ב

  ידיי� באוויר ותפיסתו ביד שמאל  2 #זריקת הכדור ב

במסירה , המורה מדגי� את אחיזת הכדור במסירת חזה: עמדות ומסירות, אחיזת הכדור -

. לאחר מכ� מדגי� את העמדות השונות ואת כל המסירות. במסירת כת� ובכדרור,עילית 

  .התלמידי� חוזרי� על אות� התנועות  

  )סטאטי(בעמידה כדרור הכדור ביד ימי� : חלק עיקרי

  )סטאטי(בעמידה כדרור הכדור ביד שמאל                      

  פעמי� 3; ול� בהליכה לפני�כדרור הכדור ביד ימי� לאור	 הא                   

  פעמי� 3; דינאמי       כדרור הכדור ביד שמאל לאור	 האול� בהליכה לפני�

  .ל ביד שמאל"כנ; פעמי� 3; כדרור הכדור  ביד ימי� בריצה לפני� לאור	 האול�                  

  .מי�פע 3; כדרור הכדור בצעדי רדיפה ימינה ושמאלה לאור	 האול�                   

בהינת� הסימ� כל . המורה מסדר את התלמידי� בשורה ישרה". המכדרר המהיר: "משחק

התלמידי� מכדררי� ביד ימי� בריצה מהירה לפני� עד הקצה השני של האול� וחוזרי� בכדרור 

 3חוזרי� . המכדרר המהיר הוא התלמיד שמגיע ראשו� למקומו. ביד שמאל בריצה מהירה לפני�

  פעמי�

  .חקעל אותו מש

  .אחד מהשני' מ 3אחד מול השני במרחק של  2' ומס 1' המורה מסדר את הזוגות  מס :מסירות

את אותה . פעמי� רצופות  10מסרו את הכדור זה לזה , בלי לזוז מהמקו�: מסירת חזה               

די� צע 2שג� ר.  2' ומוסר את הכדור למס, עוצר, צעדי� 2ר. לפני�  1' תבצעו כאשר מס, משימה

  . פעמי� רצופות 5חזרו על אותה משימה . אחורה ועוצר לקבל את הכדור

את אותה . פעמי� רצופות בלי לזוז מהמקו� 10מסרו את הכדור זה לזה : מסירת חזה דר	 הקרקע

צעדי�  2שג� ר.  2' עוצר ומוסר את הכדור למס, צעדי� 2ר. לפני�   1' משימה תבצעו כאשר מס

  . רלאחור ועוצר לקבלת הכדו
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את אותה משימה .  פעמי� רצופות בלי לזוז מהמקו� 10מסרו את הכדור זה לזה :  מסירה עילית 

צעדי� לאחור  2שג� ר.  2' עוצר ומוסר את הכדור למס, צעדי� 2ר. לפני�  1' תבצעו  כאשר מס

  .ועוצר לקבלת הכדור

את אותה .  וז מהמקו�פעמי� רצופות בלי לז 10מסרו את הכדור זה לזה .  ימי�. 1: מסירת כת�

צעדי�  2שג� ר.  2' עוצר ומוסר את הכדור למס, צעדי� 2ר. לפני�  1' משימה תבצעו כאשר מס

  . לאחור ועוצר לקבלת הכדור

  אות� המשימות.  שמאל. 2                       

  .  'מ 3טורי� כאשר המרחק בי� טור לטור הוא     2 #המורה מסדר את התלמידי� ב

, כשתגיעו לסו� האול�. תלכו לאור	 המגרש כאשר את� מוסרי� את הכדור זה לזה: זהמסירות ח

  .פעמי� 5חזרו על אותה משימה .  עצרו והמתינו עד ככל הכיתה תסיי� את המשימה

  את אות� המשימות:   מסירת חזה דר	 הקרקע

  את אות� המשימות: מסירה עילית

  .את אות� המשימות: מסירת כת�

  .מות בהליכה תבצעו או� בריצה קלה לפני�לאחר סיו� המשי

התלמידי� מסודרי� לפי . בי� הטורי�' מ 2טורי� במרחק של  3 #המורה מסדר את התלמידי� ב

  . 3' מס #ו,  2' מס,  1' מס

 2' מוסר למס 1' ה� יבצעו כאשר מס) בהליכה ולאחר מכ� בריצה לפני�(  את אות� המסירות

וכ	 הלאה  1' שימסור למס 2' הוא ימסור אותו למס, את הכדור יקבל 3' כאשר מס.  3' שמוסר למס

  .   עד סו� האול�

  .  המורה מדגי� את אחיזת הכדור בעת הקליעה וכמו כ� את הקליעה

 �  פעמי�   10קלעו לסל מקו העונשי

�  .קלעו לסל כאשר את� מתחילי� לרו. מקו האמצע של האול� ותעצרו בקו העונשי

  . פעמי� 10וקלעו את הכדור ) כל הקשת( סל עמדו על הקווי� שסביב ה

כדררו ביד , צעדי� 5רוצו לפני� , בהינת� הסימ�.  התלמידי� מפוזרי� באול� :תרגילי� משולבי�

  .  עצרו וקלעו, ימי� עד הגעתכ� לקשת סביב הסל

  .וחזרו על אותה משימה כאשר תכדררו ביד שמאל, פעמי�  5חזרו על אותה משימה 

תלמידי� ע� הקפדה על כל המסירות  5תלמידי� נגד  5משחק כדור סל :  משחק: חלק מסיי�

  :שנלמדו במש	 השיעורי� והקפדה על החוקי� שנלמדו

  .אסור ללכת ע� הכדור. 1:  חוקי� 3לימוד 

  .למסור את הכדורברגע שעוצרי� חייבי� ; כדרר שובלעצור ול, אסור לכדרר. 2                           

  . השנייה' כדור שיוצא מקווי המגרש עובר לקב. 3                            
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   8 – 5' מער' מס

  כדורי סל : ציוד

�  .חזרה על  כל התרגילי� שנלמדו בשיעורי� הקודמי�: חלק מכי

  :חלק עיקרי

  : פעילות בזוגות

1.  �ב� זוגו מנסה לחטו� לו את הכדור ג� ביד ; אחד מבני הזוג מכדרר את הכדור ביד ימי

כשמסיימי� את המשימה ה� יחזרו . חטיפות התלמידי� מחליפי� בתפקידי� 5לאחר  . מי�י

  .אליה כאשר ה� מכדררי� ביד שמאל

התלמיד העומד על קו העונשי� . השני מתחת לסל, אחד מבני הזוג עומד על קו העונשי� .2

  .� בתפקידי�מחליפי, לאחר מכ�. חברו מחזיר לו את הכדור; ידיי�  2 #פעמי� ב 10קולע  לסל  

מספרי (הראשוני� מבני הזוג  .  הזוגות מסודרי� על קו האמצע של המגרש אחד אחרי השני .3

1 (�, ידיי� 2 #קלעי� לסל ב, עוצרי� בקו העונשי�, רצי� אל הסל תו	 כדי כדרור ביד ימי

מבי� ' מ  2חוזרי� למקו� כאשר מכדררי� ביד שמאל עוצרי� במרחק של , תופסי� את הכדור

.  שמבצעי� את אותה המשימה 2ומוסרי� מסירת חזה למספרי ) המורה סימ� את הקו( זוג� 

  . פעמי� 5חוזרי� על אותה פעולה 

יוצא בריצה לפני� תו	 כדי  1' מס.  אחד מהשני בטור אחד' מ 4הזוגות מסודרי� במרחק  .4

גיעי� לקו כאשר ה� מ;  כדרור ביד ימי� לכוו� הסל יחד ע� בי� זוגו שר. לפני� א	 ללא כדור

�ומחלי� )  בתחו� המגרש( ר. מסביב לסל , ידיי� 2 –קולע לסל ב  1' מס.  ה� עוצרי�, העונשי

' שניה� חוזרי� לסו� הטור בריצה לפני� כאשר מס.  את מקומו ע� ב� זוגו התופס את הכדור 

 .רק כאשר ה� מגיעי� לסו� הטור הזוג השני מתחיל את המשימה. מחזיק את הכדור בידיי� 2

  פעמי�  6חוזרי� על אותה פעולה 

  ).קולע 2' פעמי� מס 3 #קולע ו 1' פעמי� מס 3(        

  :פעילות בקבוצה

  . 5של ' קב 2 # המורה מחלק את התלמידי� ל

המורה מסדר את  כל אחת .  בכל חמישייה  5עד  1 #מ' כל תלמיד מקבל מס: מצב סטטי

) מרובע( אחד מהשני ' מ �3 במרחק של התלמידי 4המורה מעמיד .  מהחמישיות בחצי מגרש 

  .באמצע המרובע 5' והתלמיד מס

  

  

  

  

  . התלמידי� עומדי� בפסיעה קטנה

1 2  
 
         5  
 

3              4  
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חוזר  5' מס, לאחר מכ� ; שמחזיר לו  במסירת חזה 1' מוסר מסירת חזה למס 5' מס: מסירות חזה

   5' מס, גמרכאשר הסבב המסירות נ.  4' ומס 3' ומס 2' על אותה משימה כאשר הוא מוסר למס

שיתפוס את המקו� האמצעי וכ	 הלאה עד ככל אחד מהחמישייה ימסור  1' תופס את מקו� מס

  .מהאמצע

.  המסירה מתבצעת ביד ימי�. התלמידי� עומדי� בפסיעה כאשר רגל שמאל לפני�: מסירות כת�

ויד  לאחר מכ� יבצעו התלמידי� סבב נוס� כאשר רגל ימיו  לפני�. שוב מבצעי� סבב מסירות

  . שמאל מוסרת

  .מבצעי� סבב מסירות.  התלמידי� עומדי� בפסיעה קטנה:  מסירות חזה דר	 הקרקע

  ).  סטטי( התלמידי� מסודרי�  ועומדי� כמו במצב הקוד� : מצב דינאמי

החלפת המקו� מתבצעת . ומחליפי� במקומות בריצה קלה לפני� 1' מוסר למס 5' מס: מסירת חזה

ומחלי�    2' מוסר למס,מגיע לאמצע המרובע  1' מס.  ידיי� 2 #ת הכדור בתופס א 1' רק כאשר מס

  . וכ	 הלאה עד סו� הסבב; מקו�

  .מבצעי� את אות� המשימות בהחלפת מקומות כל פע� עד סו� הסבב: מסירת כת�

  .אות� המשימות בהחלפת מקו� עד סו� הסבב:  מסירות חזה דר	 הקרקע

פעמי� כלומר  3� במצב הדינאמי מבצעי� התלמידי� את כל התרגילי� ה� במצב הסטטי וה •

  .סיבובי� 3

ע� הקפדה על החוקי� שנלמדו בשיעור הקוד� בתוספת חוק  5נגד  5משחק כדור סל : חלק מסיי�

בכל פע� שתלמיד נשאר  3 – 2 – 1המורה סופר ( שניות  3 #אסור לעמוד מתחת לסל יותר מ: אחד

  ).מעבר לזמ� מתחת לסל
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  להאתלטיקה ק .6

  

  :מטרות השיעורי�

   :בתחו� המוטורי -

  )רגליי� –כוח מתפר. ( התלמיד יפתח את כושרו הגופני  .1

  ריצה,ניתור , קפיצה:  התלמיד ישפר מיומנויות יסוד .2

  :בתחו� הקטגנטיבי -

  התלמיד יבחי� בי� סוגי� שוני� של קפיצות .1

  התלמיד יבי� את ההבדל בי� רצה איטית לבי� ריצה מהירה .2

  : בתחו� החברתי -

  קטנות' התלמיד ילמד לשת� פעולה בעבודה בקב  .1

  התלמיד ילמד לסייע לחבריו בקבוצה .2

  : בתחו� הרגשי -

  התלמיד ישא� להגיע להישגי�  .1

  מגרש ספורט: מקו� השיעורי�

  10:  התלמידי� בשיעור' מס

  : ארגו� השיעורי�

  המורה יכי� את כל החומרי� הדרושי� בכל שיעור

  המורה ידגי� את כל הפעילויות

  ואת הזוגות' ורה יקבע את הקבהמ

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר: ציוד

  מחיאת כ� :סימ� מוסכ�
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  קפיצה לרוחק מהמקו�:  4  $ 1מער' 

דלגיות כסא , ) ' סמ 80( מקלות , גומי ארו	 כדורי ספוג, ספסלי� שוודי�, סרט מדידה, גירי�: ציוד

�  .קט

�  .ובי� רצופי�סיב 3רצו לפני� סביב המגרש :   חלק מכי

פעמי�  10סגרו רגליי� ונתרו לגובה , עצרו במקו� , בהינת� הסימ�, רצו לפני� במפוזר במגרש

  . רצופות

  רוצו לאחור סביב המגרש סיבוב אחד

  .בהינת� הסימ� עברו לדילוגי� עד הישמע הסימ� השני, רוצו לפני� במפזר במגרש

  .פעמי� 10חזרו על אותה משימה .  הורידו, ההרימו ידיי� גבו) . פני� אל המורה ( עמדו במקו� 

 5חזרו על אותה משימה ; רדו לעמידה שפופה וקומו בחזרה) . פני� אל המורה( עמדו במקו� 

  .פעמי�

  .סגרו רגליי� וקפצו לגובה פע� אחת, עמדו במקו� 

חזרו על אותה . קפצו לגובה וחזרו חזרה לעמידה שפופה, בהינת� הסימ�, רדו לעמידה שפופה

  .פעמי� 3משימה 

   .התלמידי� מסודרי� בשורה על קו הרוחב של המגרש  : חלק עיקרי

  )רגל ימי� ולאחר מכ� רגל שמאל( עברו את אור	 המגרד בצעדי� גדולי�                        

' תספרו את מס. לאחר מכ� חזרו על אותה משימה כאשר רגל שמאל מובילה. הלו	 ושוב פעמיי�

  .הצעדי� בכל פע�

  .עברו את אותו מרחק  באותה צורה כאשר את�  מבצעי� צעד אחד פחות, כעת

חזרו על . נתרו באוויר ומחאו כפיי� בעת השהייה באוויר.  סגרו רגליי�. עמדו פני� אל המורה

  .פעמי� 5אותה המשימה  

  .פעמי� רצופות 10דלגו במקו�  

     .אחת מהשנייה' מ 1דלגיות במרחק של  10המורה מסדר 

  .התלמידי� מסודרי� בטור אחד אחרי השני 

כופפו כפיפה קלה את הברכיי� וקפצו מדלגית לדלגית בלי לגעת בה� עד סו� , סגרו רגליי�

השני מתחיל וכ	 , כאשר הראשו� מסיי� . לאחר מכ� חיזרו לסו� הטור בריצה קלה לפני�; המסלול

  .פעמי� 3לות חזרו על אותה פעי. הלאה עד שכל הטור מבצע את המשימה

את אותה משימה תבצעו כאשר תעברו את הדלגיות כקפיצה על רגל ימי� ולאחר מכ� בקפיצה על 

  .  רגל שמאל

  רגל ימי� (את אותה משימה תבצעו כאשר את� עוברי� את הדלגיות צעד אחרי צעד 

  .לאחר מכ� רגל שמאל מובילה; ) מתחילה

; כל התלמידי� עומדי� על רגל ימי� . תופסהנתפס הופ	 להיות ה.  תופסת על רגל אחת: משחק

  .התלמידי� עומדי� על רגל שמאל וכ	 הלאה, תפיסות 2לאחר 
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 50קווי� במרחק של  3ליד כל ספסל הוא מצייר בעזרת הגיר .  המורה מפזר ספסלי� על המגרש

  . 'מ 1.50 #ו' מ 1', סמ

. פעמי� 5ו על אותה משימה חזר.  'סמ 50רגליי� צמודות אל הקו ה 2 #עלו על הספסל וקפצו ב -

פעמי� את אותה משימה תבצעו כאשר את� קופצי� אל  5ג� ' מ 1 # לאחר מכ� קפצו אל קו ה

  . 'מ 1.50 #קו ה

רגל ימי� מתחילה ולאחר מכ� רגל ; פעמי� רצופות 10עלו ורדו .  עמדו ליד הספסל על הרצפה -

  . שמאל מתחילה

הוא מני� את .  ל ומחזיק בידו דלגיתהמורה עומד במרכז המעג: המעגל הקופ.: משחק  -

רגליי�  2 #על התלמידי� לנתר ב.  מהרצפה מעל פני הקרקע' סמ 20הדלגית סביבו בגובה של 

רגליי�  2 #ב, ניתורי� בצד 5התלמיד שפוסל מבצע .  צמודות  ברגע שהדלגית מגיעה אליה�

  .וחוזר למשחק, צמודות

בקצה השני . קט� ומחזיק מקל עליו קשורה דלגית  המורה עומד על כסא, )חול( ליד בור הקפיצה 

  .   התלמידי� מסודרי� בטור .  של הדלגית קשור כדור ספוג

לאחר שראשו� התלמידי� מסיי� את . רגליי� צמודות וגעו בכדור ספוג ביד אחת 2 # נתרו ב -

  .    פעמי� 3השני מתחיל וכ	 הלאה עד שכל הטור מבצע את הפעילות  , המשימה

התלמידי� מסודרי� בשורה לאור	 .  מהרצפה' סמ 20עמודי� בגובה של   2תח גומי בי� המורה מו

  . הגומי

רגליי� צמודות על החול  2 # נחתו ב.  עברו את הגומי בלי לגעת בו, רגליי� צמודות 2 #נתרו ב  -

).  בכפיפה קלה בברכיי� וכאשר קצות האצבעות מקדימות את העקבי�( , שבבור הקפיצה

  .פעמי� 5ה משימה חזרו על אות

התוצאה הטובה ביותר בי� . ניסיונות 3לכל תלמיד .  קפיצה לרוחק מהמקו� #מדידה: חלק מסיי�

  .הניסיונות תרש� 3
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  ריצות ארוכות :    8 – 5מער' 

  שקיות חול, חישוקי�, גירי� , שעו� עצר:  ציוד

�  .רצופי� סיבובי� 3רוצו לפני� סביב המגרש    #:    חלק מכי

- �רוצו מהר ובהינת� הסימ� השני , רוצו ריצה קלה לפני� ובהינת� הסימ� הראשו

  .חזרו לריצה קלה

.   900רוצו מהר במקו� תו	 הרמת ברכיי� בזווית של .  עמדו פני� אל המורה -

�  . הסימ�. עצרו בהישמע הסימ

  .הנתפס הופ	 להיות התופס; תופסת רגילה:  משחק  -

הניעו את הידיי� לפני� ולאחור כאשר הגו נטוי .  מורהעמדו במקו� פני� אל ה -

הפסיקו את הפעילות . לפני� ורגליי� מבצעות תנועות הליכה מהירות במקו�

�  .בהינת� הסימ

חזרו . הרימו את בר	 ימי� לחזה והורידו את הרגל ברקיעה לאחור.  עמדו במקו� -

אשר את� פעמי� ולאחר מכ� בצעו את אותה המשימה כ 10על אותה פעילות 

  .מרימי� את הבר	 השמאלית 

אחד התלמידי� עומד   מחו. . התלמידי� מסודרי� במעגל ומחזיקי� בידיי�    #:  חלק עיקרי

התלמידי� העומדי� במעגל . עליו לתפוס את התלמיד שממולו כאשר הוא ר. סביב המעגל. למעגל

אסור לתופס להיכנס  . צריכי� א� ה� לנוע במעגל על מנת להפריע לתופס להגיע למטרה שלו

הוא הופ	 להיות חבר מעגל והנתפס הופ	 , א� התופס מצליח לתפוס. 'מתחת לידיי� של חברי הקב

  . יתנסו בתפקיד התופס' המשחק יסתיי� כאשר כל אחת מבני הקב. להיות התופס

הזוגות עומדי� אחד מאחורי ). זוגות 5. ( המורה מסדר את התלמידי� בזוגות:  מרו. שליחי� -

  ). מול הזוגות(מונחי� חישוקי� , מהקו ' מ 40במרחק של .  השני בשורה  על קו המגרש

- �עוקפי� אות� ורצי� בחזרה לכוו� , הראשוני� רצי�  לפני� לכוו� החישוקי�, בהינת� הסימ

  .  הזוג שמגיע ראשו� מנצח. שתאפשר לו להתחיל לרו." מכה"הב� זוג  המושיט לו יד ומחכה ל

 5. בי� טור לטור' מ 4טורי� על קו המגרש במרחק של  2 #התלמידי� בהמורה מסדר את  -

, בהינת� הסימ�.  מונחות שקיות חול לתו	 חישוק, בקצה השני של המגרש.  תלמידי� בכל טור

, רצי� חזרה עד הטור שלה�, לוקחי� אות� בידיי�, הראשוני� רצי� לפני� עד השקיות חול

, ניח את השקית לתו	 החישוק ור. חזרה לטור שלונותני� את השקית לשני שבטור שר. ומ

 �  ).אחד מניח אחד לוקח. ( לשלישי וכ	 הלאה עד סו� הטור" מכה" נות

אחד מב� הזוג מנסה לרדו� אחרי  צל .  המורה מסדר את התלמידי� לזוגות: משחקי זוגות -

  .הוא הופ	 להיות התופס, כאשר הוא תפס. חברו

חברו כאשר ה� רצי� על הקווי� המצויירי� על רצפת אחד מב� הזוג תופס את ;  תופסת -

  . הנתפס הופ	 להיות התופס. המגרש

  . המורה מסדר את הכיתה בטור אחד

האחרו� שבמעגל ר. מהר , בהינת� הסימ�.  רוצו לפני� אחד אחרי השני  סביב המגרש במעגל -

שכל התלמידי� וכ	 הלאה עד ) המוביל את המעגל( בחלק הפנימי שלו  והופ	 להיות הראשות 

  .יהפכו למובילי� פע� אחת לפחות
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, המורה מודד את הזמ� של כל תלמיד . במסלול הריצה של בית הספר' מ  400רצת :  חלק מסיי�

 �  .ניסיונות  2רוש� את התוצאה הטובה בי
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  משחקי פנאי ונופש   .7

  

  :מטרות השיעורי�

  : בתחו� המוטורי  -

  התלמיד ישפר מיומנויות יסוד .1

  שפר את כושרו הגופניהתלמיד י .2

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  התלמיד יכיר מכשירי� שוני� והשימוש בה�  .1

  :בתחו� החברתי -

  'התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקב .1

  'התלמיד ילמד לעזור לחבריו בקב .2

  :בתחו� הרגשי -

  .הנעה והנאה, התלמיד ירגיש הרגשת סיפוק .1

  אול� ספורט/ מגרש : מקו� השיעורי�

  10:  עורתלמידי� בשי' מס

  :   ארגו� השיעור  

  , המורה יקבע את הקבוצות   -

  יסדר את כל המכשירי� לפני תחילת השיעור                      -

  המורה ידגי� את כל הפעילויות -

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר: ציוד -

  מחיאת כ�: סימ� מוסכ�
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  : 2 $ 1מער' 

  מצנח גדול  כדורי ספוג: ציוד

�  סיבובי בריצה קלה לפני� סביב המגרש 3  #:   חלק מכי

פעמי�  ולאחר  מכ�  10סיבובי ידיי� לפני�  .  עמידה במקו� פני� אל המורה -

  .פעמי� 10סיבובי ידיי� לאחור 

  .המורה מחליט על הצבע ; משחק תופסת צבעי�   -

  משחק תופסת שרשרת -

 –ופס קצה של מצנח ב כל אחד מהתלמידי� ת.  המורה מסדר את התלמידי� במעגל:   חלק עיקרי

  .  ידיי� 2

-  �  .הרימו והורידו ידיי� ובצעו גלי� ע� המצנח עד הישמע הסימ

  .פעמי� 3חזרו על אותה משימה ; והרימו יחד את המצנח 3ספרו עד  -

הרימו את המצנח תו	 כידי קימה לעמידה , בהינת� הסימ�; עמדו עמידה שפופה -

  .ישרה

- �( הסתובבו סיבוב של� נגד כיוו� השעו� בריצה קלה; החזיקו את המצנח ביד ימי

  .עד שתחזרו למקו� כאשר יד  שמאל מורמת למעלה) המורה מדגי�

  .ל ביד שמאל שמחזיקה ויד ימי� מורמת למעלה"כנ -

  המורה מחלק את הלמידי� לזוגות כ	 שיעמדו אחד מול השני

בד מחלי� בל 1' כאשר המצנח למעלה הזוג מס; והרימו יחד את המצנח 3במעגל ספרו עד   -

  .המורה חוזר על אות� הוראות עד שכלה זוגות יחליפו במקומותיה�. במקו�

הרימו את המצנח למעה ורק , בהינת� הסימ�. כל תלמיד מחזיק את המצנח בצבע מסוי� -

המורה חוזר על אות� ההוראות עד .   התלמידי� התופסי� בצבע אדו� יחליפו במקומותיה�

  . שכל הצבעי� יוכרזו

  .התלמידי� תופסי� את המצנח .  ח כדור ספוג על המצנחהמורה מני

-  �. הרימו את המצנח למעלה והקפיצו את הכדור על המצנח בלי להפיל אותו, בהינת� הסימ

 –תפסו את המצנח  ב , בצעו צד אחד ימינה, הניחו את המצנח על הרצפה, בהינת� הסימ� השני 

  .של�  ידיי� ובצעו את אותה המשימה עד שתבצעו סיבוב  2

  התלמידי� יחד ע� המורה מקפלי� את המצנח:  חלק מסיי�
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  : 4 – 3מער' 

  סרטי סימו� צבעוניי�, חישוקי�, צלחות מעופפות:  ציוד

�  משחקי תופסת שנלמדו בשיעורי� הקודמי� : חלק מכי

  :    חלק עיקרי

  .  �ידיי 2 –תפסו את הצלחת ביד ימי� זרקו אותה למעלה ותפסו אתה ב ;  עמדו במקו� -

  ל  ביד שמאל"כנ -

  , צעדי� 10ל כאשר את� מתקדמי� בהליכה לפני� "כנ -

  , צעדי� 10בהליכה לאחור  -

  , צעדי�  10בריצה לפני�  -

  , צעדי� 10בריצה לאחור  -

  צעדי�  10בצעדי רדיפה ימינה  -

  .צעדי� 10בצעדי רדיפה שמאלה  -

  )ריזביפ( המורה מחלק את התלמידי� לזוגות ומדגי� את החזקת הצלחת המעופפת 

חזרו על אותה .  מסרו  זה לזה את הפריזבי , ביד ימי�.  'מ 10עמדו אחד מול השני במרחק של  -

רגל ימי� , רגל שמאל לפני� וכאשר יד שמאל זורקת, כאשר יד ימי� זורקת. ( פעמי� 20משימה 

  )קדימה 

  .המורה מסדר את התלמידי� במעגל  גדול כאשר תלמיד אחד  עומד במרכזו

כאשר בכל פע� הוא מקבל את ' מרכז המעגל מוסר את הפריזבי לסירוגי� לכל הקבהתלמיד שב

מבצע את אותה המשימה  וכ	 , תלמיד נוס� עומד במרכז המעגל, בתו� הסבב .  הפריזבי בחזרה

המסירה תתבצע ביד ימי� או ביד שמאל  לפי היד . ( יהיה במרכז' הלאה עד שכל אחד מבני הקב

  ).מהתלמידי�הדומיננטית של כל אחד 

  .מהחישוקי�' מ 5התלמידי� עומדי� במרחק של .  חישוקי� לאור	 המגרש 10המורה מסדר 

  .קליעות 10) ביד הדומיננטית( קלעו את הפריזבי לתו	 החישוק   -

  .מהחישוקי�' מ 10התלמידי� עוברי� למרחק של , לאחר סיו� המשימה

  .קליעות 10) ביד הדומיננטית ( קלעו את הפריזבי לתו	 החישוק  -

  מסירות רצופות ע� פריזבי אחד 5: משחק:  חלק מסיי�

המורה ;     סרט סימו� בצבע שונה' לכל קב.  תלמידי� 5של ' קב 2 #המורה מחלק את הכיתה ל 

 5התלמיד שתופס את הפריזבי חייב לבצע .  זורק את הפריזבי באוויר כאשר גבו אל התלמידי�

  .ברי הקבוצה השנייה מנסי� לחטו� את הפריזביח.  מסירות רצופות בי� חברי קבוצתו

  :  חוקי�

  צעדי� ע� הפריזבי ביד 2 # אסור ללכת יותר מ. 1  

  א� הפריזבי נופל על הרצפה  ספירת הנקודות תתחיל מחדש. 2  

  אסור למסור את הפריזבי למי שמסר אותו. 3  
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  : 6 – 5מער' 

  סרטי סימו� צבעוניי�, כדורי ספוג : ציוד

�, תופסת בית חולי�, תופסת רגילה: משחקי תופסת שנלמדו בשיעורי� הקודמי� :חלק מכי

  .תופסת חסידה, תופסת שרשרת

  ידיי� #"  21משחק :  "חלק עיקרי

  . סרט סימו� בצבע שונה', לכל קב . 'תלמידי� בכל קב 5של ' קב 2 #המורה מחלק את הכיתה ל

�  .מסירות רצופות בידיי� 5:  שלב ראשו

, בידיי�,  התלמיד שתופס את הכדור. את הכדור באוויר כאשר גבו אל התלמידי�המורה זורק  

  .השנייה מנסי� לחטו� את הכדור' חברי הקב.  מסירות רצופות בי� חברי קבוצתו 5חייב לבצע 

  .יש להקפיד על אות� החוקי� שנלמדו במשחק הפריזבי בשיעורי� הקודמי�:  הערה

  אות� החוקי�;  �מסירות רצופות בידיי 10:  שלב שני

  מסירות רצופות בידיי� 21: שלב שלישי

  הרפיה: חלק מסיי�

  .דקות 3כל התלמידי� שוכבי� על הגב ועוצמי� עיניי� במש	 
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  :   8 – 7מער' 

  סרטי סימו� בצבעי� שוני�, כדורי רגל: ציוד

�  .סיבובי� 3; ריצה לפני� סביב המגרש #: חלק מכי

  חדריצה לאחור סביב המגרש סיבוב א #

  סיבובי ידיי� לפני� 10;   עמידה במקו� #

  סיבובי ידיי� לאחור  10;  עמידה במקו� #

  פעמי� 5: הנפת רגל ימי� לפני�; עמידה במקו� #

  פעמי� 5: הנפת רגל שמאל לפני�; עמידה במקו� #

  " בעיטות 10משחק :  " חלק עיקרי

  .סרט סימו� בצבע שונה', קבלכל .  'תלמידי� בכל קב 5של ' קב 2 #המורה מחלק את הכיתה ל

�  בעיטות רצופות  5: שלב ראשו

חייב , התלמיד שעוצר את הכדור ברגל.  המורה זורק את הכדור באוויר כאשר גבו אל התלמידי�

  .השנייה מנסי� לחטו� את הכדור' חברי הקב.  מסירות רצופות בי� חברי קבוצתו 5לבצע 

  בעיטות רצופות   10 :שלב שני

  : חוקי�

  לגעת בכדור ע� הידיי�אסור  .1

  אסור למסור את הכדור למי שמסר אותו .2

  צעדי�  2 #אסור להוביל את הכדור ברגל יותר מ .3

  .ספירת הנקודות תתחיל מחדש, א� הכדור נוגע בידיי�  .4

  בעיטות לשער: חלק מסיי�

כל תלמיד בטורו בועט לשער . ממנו' מ 5המורה מסדר את התלמידי� בטור מול השער במרחק של 

את אותה .  לאחר מכ� יבעט ברגל שמאל. ר. להביא את הכדור וחוזר לסו� הטור, ימי�  ברגל

  .פעמי� 5משימה יבצעו התלמידי� 
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  תנועה במוסיקה .8

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי -

  התלמיד ישפר מיומנויות יסוד .1

  התלמיד ישפר את כושרו הגופני .2

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  י התנועההתלמיד יפתח מודעות כלפי גורמ .1

2. �  התלמיד ילמד  לפתח משפט תנועתי קט

  התלמיד יבי� את המקצבי� השוני� בהקשר לתנועה .3

  :בתחו� החברתי  -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקבוצה .1

  התלמיד ילמד לעזור לחבריו לקבוצה .2

  :בתחו� הרגשי -

  התלמיד ירגיש הרגשת סיפוק מיצירת התנועה .1

  גדולה אול� ספורט או כיתה: מקו� הפעילות

  10: התלמידי�' מס

  :ארגו� השיעורי�

  המורה ידגי� את כל הפעילויות -

  המורה יקבע את הרכב הזוגות והקבוצות -

  המורה יסדר את האול� לפני תחילת הפעילויות -

  :סימ� מוסכ�

  עצירת המוסיקה;  מוסיקה -

ב פעמי� על מנת לאפשר לתלמידי�  להתרגל לצבעי� השוני� ולקצ 8שיעור זה יועבר : הערה

המורה ,  בסו� יחידת הוראה זו. בכל שיעור ייווצר ציור נוס� ושונה מהשיעור הקוד�.  המוסיקה

  .יציג את כל הציורי�  בפני הכיתה וכל אחד מהתלמידי� יספר על חוויותיו מהשיעורי�
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  הציור הקבוצתי:  8 – 1מער' 

  .עפרונות צבעוניי�, בריסטולי�, )מסיקה שקטה( קלטת , טייפ: ציוד

בפע� הראשונה עוצמת . פעמי� 3התלמידי� יושבי� במעגל ושומעי� את המוסיקה : לק מכי�ח

עוצמת , בפע� השנייה עוצמת המוסיקה תהיה נמוכה ובפע� השלישית,  המוסיקה תהיה רגילה

  .המוסיקה תהיה גבוהה

עצרו , כאשר המוסיקה תיפסק). עוצמת המוסיקה רגילה( ; רוצו לפני� סביב האול� -

  .פעמי� על אותה משימה 3חוזרי� ;  המשיכו לרו., בהישמע המוסיקה; במקו�

המשיכו לרו. לפני� יותר , כאשר עוצמת המוסיקה תעלה.  רוצו לפני� סביב האול� -

 3( ; עברו לריצה קלה לפני�, כאשר עוצמת המוסיקה תחזור להיות רגילה .מהר 

  ).פעמי�

רגל ימי� ( עברו לצעדי רדיפה  ,כאשר עוצמת המוסיקה תרד. רוצו לפני� סביב האול� -

 3; עברו לריצה קלה לפני� , כאשר עוצמת המוסיקה תחזור להיות רגילה). מובילה

  .פעמי�

  .המורה מחלק לכל תלמיד בריסטול וצבעי� ומשמיע ברקע מוסיקה בקצב  איטי:  חלק עיקרי

  :יחידי�

 כאשר.  החזיקו את הבריסטול ואת הצבעי� בידיי� והתקדמו באול� לאט -

בהישמע . עצרו והניחו את הבריסטול ואת הצבעי� על הרצפה, המוסיקה תפסק

( צעדי� לאחור  10 #צעדי� לפני� ו 10המשיכו ללכת לפני� לאט  , המוסיקה

  ).חזרה למקו�

, כשתסיימו; קחו צבע כחול וציירו קו ישר , התכופפו, עמדו ליד הבריסטול שלכ� -

). כמו קו ישר( ידיי� למעלה   תו	 כדי הרמת , לאט, חזרו להליכה לפני�

  .כשתפסק המוסיקה חיזרו למקומותיכ� בהליכה איטית לאחור

  .המורה משמיע מוסיקה בקצב מהיר                       

תסתובבו סביב עצמכ� , כשתסיימו; וציירו עיגול על הבריסטול , קחו צבע אדו� -

לו את הסיבוב פעמיי� כאשר תתחילו את הסיבוב ימינה ופעמיי� כאשר תתחי

  .שמאלה וכאשר את� מחזיקי� את הידיי� בצורת עיגול מעל הראש

  .המורה משמיע מוסיקה בקצב רגיל                        

 2בצעו לסירוגי� , כשתסיימו.  קחו צבע צהוב וציירו קו  מפוטל על הבריסטול -

 3אה רגליי� צמודות לגובה וכ	 הל 2 #קפיצות ב 2 #ו, קפיצות צפרדע לפני�

  .פעמי� רצופות
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תלמידי�  2בריסטולי� שצוירו על ידי  2המורה מחלק את הכיתה לזוגות ומניח על הרצפה  :   זוגות

  .אחרי�

אות� המשימות שבוצעו ביחידי� א	 הפע� הזוג צרי	 להתנועע ביחד אחד לצד   -

  . השני

 5ומצמיד על הרצפה ' תלמידי� בכל  קב 5קבוצות של  2 #המורה מחלק את הכיתה ל:    קבוצה 

התלמידי� אחרי� באופ� אקראי כ	 שכל אחד מהתלמידי� יעמוד ליד ציור של  5הבריסטולי� של 

  .תלמיד אחר שבכיתתו

חזרה על אות� משימות הקודמות א	 הפע� התלמידי� מבצעי� אות� בו זמנית  -

  .כאשר ה� עומדי� זה לצד זה

  .מספר על חוויותיו מהשיעור כל התלמידי� יושבי� במעגל וכל תלמיד: חלק מסיי�

  

   

  



- 258 - 

 

  מערכי שיעור בסגנו� החשיבה האלטרנטיבית
  המסתעפת

  

  :הכרת הגו. ודימוי גו. .1

  

  :מטרות השיעורי�

  : בתחו� המוטורי -

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני  .1

  )…ריצה, תפיסה,  זריקה( התלמיד ישפר מיומנויות  היכולות המוטוריות  .2

  גופו בנפרד ובתאו� ע� איברי� אחרי�התלמיד ידע להשתמש בכל איברי  .3

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  מקומ� בגו� וצורת�, התלמיד יכיר את שמות אברי גופו  .1

  התלמיד יכיר את ממדי גופו וגבולותיו .2

  התלמיד יבי� מושגי יסוד .3

  :בתחו� החברתי -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה .1

  :בתחו� הרגשי -

  , התלמיד יפתח תחושת סיפוק וחדוות חיי� מתחושת הישג .1

  .הנובע מהכרת גופו והאפשרויות הגלומות בו, התלמיד יפתח דימוי גו� ריאלי .2

  אול� ספורט:  מקו� הפעילויות

  10:  התלמידי� בשיעור' מס

התלמידי� . המורה יביא לשיעור את כל המכשירי� ויניח אות� בפינת האול�: ארגו� השיעור

י "נעשית ע' חלוקת הזוגות והקב.  לוקחי� חלק פעיל בחלוקת המכשירי� בשיעורי� מסוימי�

  .התלמידי�

  המורה  ידגיש את הפתרונות השוני� שימצאו במהל	 השיעור                         

  מכשיר עזר  לכל תלמיד במידת האפשר: ציוד

  מחיאת כ�: סימ� מוסכ�
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  :1' מער' מס
  

  אי�: ציוד

�  התקדמות אחרת בהינת� הסימ� תעברו לצורת , רוצו באול�    #:    חלק מכי

  .כיווני� שוני� 3נסו למצוא לפחות ? לאילו כיווני� אפשר לרו.  -

  :חלק עיקרי

מצאו דרכי� להפגיש אות� .  איברי� זהי� בגופכ� 3מצאו לפחות   :הפגשת איברי�  •

  ?מהו ההבדל ? אי	 נית� להפגיש איברי� לא זהי� .  

  .יהיה המל	כל אחד מבני הכיתה ". המל	 אמר : "משחק              

והניחו על הרצפה איבר אחד , עצרו, בהינת� הסימ�, רוצו באול� :הנחת איברי� •

, בכל פע� שתעצרו. המשיכו לרו., בהינת� הסימ� השני.  מגופכ�

מצאו דרכי� שונות להניח את האיברי� . הניחו איבר אחר 

מקומות אפשריי�  3מצאו לפחות . שבחרת� על מקומות אחרי� 

  . באול�

התפיסה מתבצעת רק ע� הנגיעה מלווה בקריאה בש� ".  תופסת בית חולי�: " משחק             

  .חלק הגו� שבו נגע התופס

" לחבר"נסו ?  זהי�איברי� " לחבר"אי	 נית� בזוגות   :חיבור איברי� בזוגות       •

זה מזה " להתנתק"נסו למצאו תנוחות אחרות בלי .  איברי� זהי� ולהתקד� במצב זה 

נסו להתנועע במצב זה ותשנו בכל פע� את ,  זהי�, שתסיימו מצאו איברי� נוספי� כ.  

  .               מצאו אברי� נוספי� בכל פע� שתסיימו את המשימה.  עמדת המוצא שלכ�

איברי� שוני� ולהתקד� במצב "  לחבר"נסו ?  שוני�איברי�  " לחבר"אי	 נית� בזוגות              

  .שנו עמדות מוצא ונסו בכל פע� להתקד� בקצב שונה,  תקדמותתו	 כדי ה.  זה 

   : משחק דומינו תנועה

עליו " להתחבר"התלמיד הבא אחריו צרי	 . תלמיד אחד יושב באמצע האול� ובוחר תנועה מסוימת

אלה ע� אלה בכל פע� באיבר "  מתחברי�" באיבר גו� זהה וכ	 הלאה עד שכל תלמידי הכיתה 

  .זהה לפי בחירת�

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור  :לק מסיי�ח



- 260 - 

 

  :2' מער' מס

  בלוני� : ציוד

�  .  נסו לרו. בצורות שונות :חלק מכי

  ? אי	 נית� להגיע לקצה השני של האול� א	 לא בריצה                   

  ודמי�חיזרו על המשחקי� שנלמדו בשיעורי� הק                  

  .כל תלמיד מקבל בלו� מנופח:  חלק עיקרי

  העיפו את הבלו� כ	 שהוא לא ייפול על הרצפה -

-  �  ?איברי� שוני�  5נסו לפחות ? באיזה איברי� בגופכ� נית� להעי� את הבלו

-   �  ?עמדות שונות  3 #נסו לפחות ב? באיזה עמדות מוצא נינ� להעי� את הבלו

  . הסתדרו בזוגות 

  .ה אל זה בצורות שונותהעיפו את הבלו� ז -

  העיפו את הבלו� זה אל זה באיברי� שוני� בכל פע�  -

  העיפו את הבלו� זה אל זה בעמדות שונות -

       הנחת איברי�:   

  .הסתדרו בשלשות 

המורה שואל את שאר התלמידי� ;  תלמיד אחד בי� השלישייה מעי� את הבלו� באיבר מסוי�

על הרצפה בצורה המהירה )   איבר שמעי� את הבלו�( יבר אי	 נית� להניח את אותו א:  שבשלישייה

  ?      בצורה האיטית ביותר ?  ביותר 

  .בכל פע�"  מעי�"מחליפי� את תפקיד ה

 כל הכיתה: הפגשת  איברי�  

�  .  תלמיד אחד מעי� את הבלו

  .בכל פע� תתחברו בצורות שונות.  תופס את הבלו� " מעי�"ביחד לפני שה" להתחבר"נסו      

  ".מעי�"מחליפי� את תפקיד ה     

  .התלמידי� יושבי� על הספסל  וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�

  



- 261 - 

 

  : 3' מער' מס

  גירי� ותמונות אד�: ציוד

�   :חלק מכי

  )כל תלמיד בוחר לעצמו סדרת תרגילי� הידועי� לו( חימו� חופשי באול�                   

  .מיד מקבל גירכל תל: חלק עיקרי

  :יחידי�                     

המשיכו , לאחר מכ�; עצרו וציירו כ� יד אחת, בהינת� הסימ�, התקדמו באל� -

נסו בכל פע� ?  אי	 נית� לצייר את כ� ידכ� השנייה .  צעדי�  10להתקד� לפחות  

  .איברי�  7ציירו לפחות .  לצייר איבר נוס� של גופכ�

עצרו , בהינת� הסימ�;  עת בציורי� שצוירו על הרצפהרוצו סביב האול� בלי לג -

חיזרו .  ליד ציור מסוי� והכניסו לתוכו את איבר גופכ� המתאי� לציור שעל הרצפה

  .על אותה משימה כאשר בכל פע� הכניסו איבר אחר

  :זוגות                     

תו� ב.  ציירו זה את זה כאשר אחד מכ� שוכב על הרצפה.  הסתדרו בזוגות  -

הוסיפו את הפרטי� שלדעתכ� חסרי� בציורי� בעזרת התמונות המונחות , הפעילות

  .באמצע האול�

  :כל הכיתה                    

החליטו על .   י הזוגות"והסתכלו היטב על כל הציורי� שבוצעו ע, התקדמו באול�  -

  .אפשרויות 2מצאו ?  אי	 נית� להיכנס לתו	 הציור . ציור מסוי� 

  :יי�חלק מס

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור                    
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  : 4' מער' מס

  חישוקי� ומזרני� אישיי� : ציוד

�  :חלק מכי

  .כל תלמיד לוקח חישוק ומניח אותו באול�                  

  ?אי	 נית� לרו. בי� החישוקי� בלי לגעת בה�   -

  . צורות שונות 5 #נסו לקפו. ב?  מעל החישוקי� בלי לגעת בה� אי	 נית� לקפו.  -

  :      חלק עיקרי

  ציור החישוק ע� איברי גו� 

  כל תלמיד עומד ליד חישוק                   

  ?מהי צורת החישוק   -

איברי� בה� את�  7מצאו לפחות .  נסו לצייר את החישוק באיברי גו� שוני� -

  .יכולי� לצייר את החישוק 

  ?צאו  דרכי�  לחזור על הציורי� שבחרת� בכיווני� אחרי� מ -

אפשרויות  4מצאו לפחות ?  איברי� בו זמנית  2אי	 נית� לצייר את החישוק ע�  -

  .שונות

  :גלגול החישוק

  .נסו לגלגל את החישוק ולתפוס אותו בטר� ייפול על הרצפה -

  .נסו עמדות מוצא אחרות    -

  .אפשרויות שונות 3מצאו .  ישוקקחו מזרני� ונסו לחקות את תנועת הח -

  :השלכת החישוק

אפשרויות שונות בעמדות מוצא  2מצאו ? אי	 נית� להשכיל את החישוק על גופכ�   -

  .אחרות

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:   חלק מסיי�
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  התמצאות במרחב. 2

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי -

  ד יפתח את כושרו הגופניהתלמי .1

  )  …ניתור, גלגול, ריצה( התלמיד ישפר מיומנויות ויכולות מוטוריות  .2

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  …מעל מתחת, אחרי, לפני, אחורה, קדימה: התלמיד יבי� מושגי יסוד .1

  )דמות ורקע( התלמיד ידע להבחי� בי� העיקר והטפל  .2

  :בתחו� החברתי -

  .לקבוצה התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו .1

  :בתחו� הרגשי -

  .התלמיד יפתח סיפוק מתחושת ההישג .1

  .דייקנות והתמדה, משמעת, התלמיד יפתח הרגלי  סדר .2

  אול� ספורט: מקו� הפעילויות

  10:  תלמידי�  בשיעור' מס

המורה יביא את כל המכשירי� לשיעור ויניח אות� בפינת האול� פרט לשיעורי�   :ארגו� השיעור

התלמידי� , בשיעורי�  מסוימי�).  פעילויות בתחנות( ר� לפני השיעור בה�  יהיה  צור	 לסד

  .לוקחי�  חלק פעיל בחלוקת המכשירי�

  .י התלמידי�"נעשית ע' חלוקת הזוגות והקב                              

  .המורה ידגיש את הפתרונות השוני� במהל	 השיעור                              

  ר לכל תלמיד במידת האפשרמכשיר עז :ציוד

  מחיאת כ�  :סימ� מוסכ�
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  :1' מער' מס

  'סמ 20על ' סמ 20קוביות ע. :  ציוד

�  :  חלק מכי

שנו שוב ,  בהית� סימ� נוס�.  בהינת� הסימ� שנו את כיוו� הריצה, רוצו  סביב האול�   -

  .  את כיוו� הריצה

  .שונות צורות 3מצאו . עברו בצורות התקדמות שונות לאור	 האול�   -

  : חלק עיקרי

  .כל תלמיד לוקח קוביה ומניח אותה  במקו� בו בחר באול� 

  .שנו את כיוו� הריצה, בהינת� הסימ�. רוצו באול� בלי לגעת בקוביות -

עמדו בצד , בכל פע� שתעצרו.  עצרו ליד קוביה, בהינת� הסימ�; המשיכו לרו.   -

  .אחר של הקוביה

בכל .  ו מקו� ע� תלמיד אחר בקבוצה החליפ, בהינת� הסימ�, המשיכו לרו.   -

  .מצאו לעצמכ� מקו� אחר, פע� שתעצרו

  .צורות שונות 5 #קפצו מעל הקוביה ב.  עמדו ליד הקוביה.  חזרו למקו� שלכ� -

  . מצאו דרכי� שונות לעבור את הקוביה בלי לגעת בה -

התלמידי� מחליטי� אי	 לעמוד " י�" כאשר המורה אומר " . יבשה –י� "  :משחק -

התלמידי� מחליטי� אי	 לעלות על קוביה " יבשה" וכאשר הוא אומר , ל הרצפהע

  . שבאול�

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�

  מסלולי�:  פעילות בתחנות:   2' מער' מס

, מזרני� אישיי�, בקנייר ד, קונוסי�, חצי� צבעוניי�, 5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ:  ציוד

  .כרטיסיות עליה� מצויירות וכתובות כל תחנה, גירי�

ליד כל תחנה מונחות הכרטיסיות המצויירות .  המכשירי� מסודרי� באול�: ארגו� השיעור

התלמידי� יעברו מתחנה לתחנה בכיוו� .   התחנה' ליד כל תחנה מונח מס, כמו כ�.  והכתובות

בכל תחנה  עומד זוג .  מידי� מסתדרי� בזוגות לפי בחירת�התל. החצי� ובאישורו של המורה

  .תלמידי�

�  .כל תלמיד בתורו בוחר במשחק תופסת המוכר לו: חלק מכי

  : חלק עיקרי

  המסלול הישר    :  1' תחנה מס

  . קונוסי� 2מצוייר קו ישר בי� , על הרצפה

  .צורות שונות של קפיצות 3ו  מצא? אי	 נית� לקפו. מצד לצד של הקו  ובאילו כיווני� :  המשימה

  המסלול המפוטל       :  2' תחנה מס

 �  . קונוסי� 2על הרצפה מצוייר קו מפוטל בי

  . אפשרויות שונות 3מצאו ?  באיזו צורות נית� לקפו. מעל הקו  ובאילו כיווני� : המשימה

  זג      –המסלול הזיג : 3' תחנה מס

  .  זג –מצוייר קו בזיג , על הרצפה

התקדמו ביחד על הקו כ	 .  איברי� מגופכ� יגעו ברצפה 6 #נסו לעמוד כ	 ש:  המשימה

פעמי� וחזרו  3בצעו אותה , החליטו על תנועה זהה ,  כשתפגשו.  שתפגשו באמצע
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נסו את אותה משימה . למקומותיכ� בצורת התקדמות אחרת מזו שבחרת� בהתחלה

  .אחרת 6בעמידת 

      הח. :   4' תחנה מס

  .  מונחי� מזרני� אישיי� בצורת ח., על הרצפה

  .צורות שונות של גלגול 3מצאו ?  אי	 נית� להתגלגל על המזר� :  המשימה

  מעגל :    5' תחנה מס

  בתוכו                        . מצוייר מעגל , על הרצפה

  .  4עד  1 #מודבקי� מספרי� מ, על כל אחד מהקווי� . מצויירי� קווי�

  .נסו בכיווני� שוני�.  דרכי� שונות לרו. על הקווי� 4מצאו :  המשימה

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�

1          3 

2         4  
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  מעבר מכשולי�  $ פעילות בתחנות:   3' מער' מס

 20על ' סמ 20 קוביות ע., כסאות קטני�, חישוקי�, ספסלי� שוודיי�, מזרני�, סולמות:  ציוד

  . חצי� צבעוניי�, 5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ', סמ

התלמידי� .  מודבק המספר שלה, ליד כל תחנה .  המכשירי� מסודרי� באול�  :ארגו� השיעור

התלמידי� מסתדרי� בזוגות לפי .  יעברו מתחנה לתחנה בכיוו� החצי� ובאישורו של המורה

  .די�בכל תחנה עומד זוג תלמי.  בחירת� 

�שאר ; מחליט על תנועה מסוימת בלא תזוזה, כל תלמיד בתורו  ).סטטי(משחק הראי  :חלק מכי

  .  התלמידי� מחקי� את תנועותיו 

. כל תלמיד בתורו מחליט  לבצע תנועה כאשר הוא נע באול�.  )דינאמי( משחק הראי                     

  .שאר התלמידי� מחרי� את תנועותיו

  : חלק עיקרי 

  כסאות:  1' תחנה מס

  .אחד מהשני' מ 1.5כסאות קטני� מסודרי� במרחק של 

  ?מהי  הדר	 המהירה ביותר . דרכי� שונות לעבור בי� הכיסאות  4מצאו  : המשימה

  קוביות :2' תחנה מס

  . אחת מהשנייה' מ 1קוביות ע. מסודרות על הרצפה במרחק של 

  ?מהי הדר	 הארוכה ביותר . ותדרכי� שונות לעבור את הקובי 4מצאו :  המשימה

  ספסלי� וסולמות:  3' תחנה מס

  .ספסלי� עומדי� באלכסו� על השלב הרביעי של הסול�

  ? מהי הדר	 הקצרה ביותר .  דרכי� לעבור את הספסל 4מצאו :  המשימה

  חישוקי�:  4' תחנה מס

  .              חישוקי� מונחי� על הרצפה זה אחר זה

  ?מהי הדר	 המהירה ביותר . דרכי� שונות לקפו. מעל החישוקי� 4מצאו : המשימה

  ספסלי�: 5' תחנה מס

  .ספסלי� עומדי� זה ליד זה על הרצפה 2

  ?מהי הדר	 הקצרה ביותר . דרכי� שונות לעבור מעל הספסל 4מצאו : המשימה

  .כל התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  : 4' מער' מס 

טבעות , חישוקי�, דלגיות', עד ה' כרטיסיות כתובות מא,  5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ:  ציוד

  .גירי�, כדורי ספוג, בלוני�, גומי

  . התלמידי� מחולקי� לזוגות לפי בחירת� לפני השיעור: ארגו� השיעור

�מחליט על אילו קווי� מותר  והוא, התלמידי� מחליטי� מיהו התופס.  ( תופסת קווי�: חלק מכי

  ).לרו.

מודבקות , על הקו האופקי.  אחד אופקי ואחד אנכי; קווי� 2מצויירי� , על הרצפה:  חלק עיקרי

  .מודבקות הכרטיסיות הממוספרות, הכרטיסיות הכתובות ועל הקו האנכי 

  

                                                                                                                  5  

      4                                                                              5'ה                                

    4'ד                                                  

  3                                    2'ב                3'ג                                                            

                                                                                                                 2  
   1                      1'א                                                                                                                                   

  

  ה            ד             ג            ב           א                                     

, 4'ד, 3'ג,   2'ב,   1'א: יות והמספרי�י קווי� ובחיבור כתובי� האות"הקווי� והאותיות מחוברי� ע

  . 5'ה

  .צורות שונות בכל פע� 5 # התקדמו בזוגות עד מקו� המפגש ב  :שלב ראשו�

 4#' ד, בלוני� 3#' ג, חישוקי� #,2' ב, דלגיות – 1' א:  המפגש מונחי� מכשירי� ' בנק: שלב שני

  .כדורי ספוג   5#' ה, טבעות גומי

  ? את הדלגית אי	 נית� לסובב : 1' זוג א

  ?אי	 אפשר לסובב את החישוק כ	 שהוא לא יפול על הרצפה :  2' זוג ב

נסו בעמדות שונות ובאיברי� שוני� בגופכ�  להעי� את הבלו� כ	 שהוא לא יפול על :  3' זוג ג

  .הרצפה

  .תרגילי� שוני� 3מצאו ? מה נית� לעשות ע� טבעת גומי :  4' זוג ד

  .שוני� בעזרת הכדורתרגילי�  4מצאו :  5' זוג ה

התלמידי� מתבקשי� לשנות את סדר האותיות והמספרי� הכתובי� על הרצפה כ	 :  שלב שלישי

המפגש החדש כאשר אחד מבני הזוג מחזיק ' הזוגות החדשי� מגיעי� לנק.  שיווצרו זוגות חדשי�

  .  בידו כדור ספוג

  .אפשרויות 4מצאו ? אי	 נית� לגלגל את הכדור אחד לשני   -

  ?פעמי� רצופות כ	 שהוא לא יפול על הרצפה  20	 נית� למסור את הכדור אי  -

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�
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  שיווי משקל   .3

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי -

  התלמיד ישפר את יכולת השיווי משקל .1

  י ובמרחב הכלליהתלמיד ילמד לאז� את גופו במרחב האיש .2

  התלמיד יפתח  את כושרו הגופני.  3  

  )…תפיסה, זריקה( התלמיד ישפר יכולות ומיומנויות מוטוריות .  4  

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  התלמיד יבי� מושגי יסוד .1

  התלמיד יבי� את השוני בי� שיווי משקל סטטי לבי� שיווי משקל דינאמי  .2

  :בתחו� החברתי -

  חבריו לקבוצה התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� .1

  התלמיד ילמד לעזור לחבריו לקבוצה  .2

  :בתחו� הרגשי -

  התלמיד יפתח תחושת סיפוק וחדוות חיי� מתחושת ההישג   .1

  אול� ספורט: מקו� הפעילויות

  10: תלמידי� בשיעור' מס

פרט לשיעורי� , המורה יביא את המכשירי� לשיעור ויניח אות� בפינת האול�:  ארגו� השיעור

התלמידי� לוקחי� חלק פעיל בחלוקת , בשיעורי� מסוימי�.  לסדר� לפני השיעור בה� יהיה צור	

  .המכשירי�

נעשית ' חלוקת הזוגות והקב.  המורה ידגיש את הפתרונות השוני� במהל	 השיעור                           

  .י התלמידי�"ע

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר:  ציוד

  מחיאת כ�:  סימ� מוסכ�
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  :1' ער' מסמ

  ספסלי� שוודי�, גירי�, נייר דבק:  ציוד

�   :חלק מכי

  ?אי	 נית� להגיע לצד השני של האול� בצורה המהירה ביותר   �

  ?אי	 נית� להגיע לצד השני של האול� בצורה האיטית ביותר  �

  ?אי	 נית� להגיע לצד השני של האול� כאשר אנו גבוהי� ככל האפשר  �

  ?האול� כאשר אנו נמוכי� ככל האפשר  אי	 נית� להגיע לצד הזני של �

  :חלק עיקרי

  .בלי לאבד שיווי משקל "  צפרדע" נסו  לשחק תופסת  �

בעמדת מוצא ?   הא� נית� לעמוד בלי ליפול , כאשר אי� מגע של כל כ� הרגל על הרצפה �

הא� נית� להתקד� רק לפני� בלי לאבד .  מצאו אפשרויות שונות של התקדמות, שבחרת�

  .מצאו עמדות מוצא אחרות.  נסו כווני� שוני�? שיוו משקל 

  ? אי	 נת� להתקד� עליה� בלי לאבד שיווי משקל .  עמדו על הקווי� המצויירי� על הרצפה �

בצורה זו  בצורה המהירה )  רוחב ( נסו להגיע לצד השני של האל� .  עמדו על רגל אחת �

  ?  ביותר 

� עומדי� על רגל אחת על הקו המצוייר כאשר את) רוחב ( נסו להגיע לצד השני של האול�  �

  .אפשרויות שונות של התקדמות 3מצאו לפחות .  על הרצפה

  .התלמידי� מחליטי� מיהו התופס ועל אילו קווי� מותר לרו. ; " תופסת קווי�" משחק

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור: חלק מסיי�
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  :2' מער' מס

  .גומיות ארוכי� 2, קוביות ע., ספסלי� שוודי�, סולמות:  ציוד

�  : חלק מכי

  )שיער קוד�( חזרה על משחק תופסת קווי�  �

  ?" מחוברות"אי	 נית� לשחק תופסת  כאשר הרגליי� שלנו  �

  .'תלמידי� בכל קב 5של ' קב 2 #התלמידי� מסתדרי� ל :חלק עיקרי

' כמו כ� הקב.  � קוביות או ספסלי� כל קבוצת תלמידי� מסדרת לעצמה גומי ארו	 מתוח בי

  . תחליט על גובה הגומי

מבי� הרגליי� " יברח" צורות התקדמות שונות על הגומי בלי שזה  5מצאו לפחות  �

 ?  

  .נסו את אות� משימות כאשר את� משני� את גובה הגומי �

  .סדרו את הגומי באופ� שונה  ונסו את אות� המשימות �

  .מסירי� את הגומי התלמידי�                     

  .עצרו כאשר איבר אחד מגופכ� נוגע ברצפה, בהינת� הסימ�, רוצו באול�  �

  .איברי� לא זהי� נוגעי� ברצפה 2עצרו כאשר , בהינת� הסימ� , רוצו באול� �

  . התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�

  

    



- 271 - 

 

  נותפעילות בתח:   3' מער' מס

  .5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ, חצי� צבעוניי�, כדורי גומי, ספסלי� שוודיי�:  ציוד

ליד  כל .  ספסלי� ע� מכשירי עזר 2, בכל תחנה.  התחנות מוכנות לפני השיעור: ארגו� השיעור

התלמידי� יעברו מתחנה לתחנה .  התחנה והחצי� מצביעי� על כוו� המעבר' תחנה מודבק מס

  .צי� ובאישורו של המורהבכיוו� הח

�  :חלק מכי

התלמידי� מחליטי� על (;  חזרה על משחקי תופסת שנלמדו בשיעורי� הקודמי�                  

  ).המשחקי� ועל החוקי� 

  :חלק עיקרי

  זריקה ותפיסת כדור על ספסל :1' תחנה מס

ר	 הנוחה לכ�  מצאו את הד.  התקדמו בצורות שונות כאשר את� עומדי� על הספסל :  המשימה

  .כ	 שתוכלו לזרוק ולתפוס את הכדור בו זמנית 

  גלגול הכדור על ספסל:   2' תחנה מס

מצאו את הדר	 הנוחה לכ� .  התקדמו בצורות שונות כאשר את� עומדי� על הספסל:  המשימה

  .כ	 שתוכלו לגלגל את הכדור בו זמנית

  העברת הכדור מיד ליד על הספסל:   3' תחנה מס

מצאו את הדר	 הנוחה לכ�  . התקדמו בצורות שונות כאשר את� עומדי� על הספסל : המשימה

  .כ	 שתעבירו את הכדור מיד ליד בלי שהוא ייפול על הרצפה 

  הקפצת הכדור  על הספסל:   4' תחנה מס

מצאו את הדר	 הנוחה לכ� .  התקדמו בצורות שונות כאשר את� עומדי� על הספסל:  המשימה

  .מהידיי� " יברח"את הכדור בלי שהוא  כ	 שתוכלו להקפי.

  כדרור הכדור על הרצפה תו	 כדי התקדמות  על הספסל:   5' תחנה מס

מצאו את הדר	 הנוחה לכ� .  התקדמו בצורות שונות כאשר את� עומדי� על הספסל:  המשימה

  ".יברח"כ	 שתכדררו את הכדור על הרצפה בלי שהוא 

  .סל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעורהתלמידי� יושבי� על הספ:  חלק מסיי�
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  ).פעילות בתחנות –המש	 השיעור הקוד� :  (   4' מער'  מס

  5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ, חצי� צבעוניי�, כדורי גומי, ספסלי� שוודיי�: ציוד

  כמו בשיעור הקוד�: ארגו� השיעור

�  :חלק מכי

התלמידי� מחליטי� על .  ( ו בשיעורי� הקודמי�חזרה על משחקי תופסת שנלמד                 

  ).המשחקי� ועל חוקיה�

  :חלק עיקרי

  .הפוכי� הספסלי� יהיוא	 בשיעור זה  3' את כל התחנות שבוצעו בשיעור מס

  : חלק מסיי�

  .התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור 
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  קואורדינציה .4

  : מטרות השיעורי�

  :המוטוריבתחו�  -

  התלמיד ישפר את הקואורדינציה העדינה שלו  .1

  התלמיד ישפר את הקואורדינציה הגסה שלו .2

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני .3

  )…גלגול, תפיסה, זריקה( התלמיד ישפר מיומנויות ויכולות מוטוריות  .4

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  התלמיד יבי� מושגי יסוד .1

  בתאו� ע� איברי� אחרי�התלמיד יכיר את תפקוד איברי גופו בנפרד ו .2

  :בתחו� החברתי -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חברי קבוצתו .1

  :בתחו� ברגשי -

  התלמיד יפתח תחושת סיפוק וחדוות חיי� מתחושת ההישג .1

  אול� ספורט:  מקו� הפעילויות     

  10:  התלמידי� בשיעור' מס     

פרט    , אות� בפינת האול�המורה יביא את המכשירי� לשיעור ויניח :  ארגו� השיעור      

התלמידי� לוקחי� חלק , בשיעורי� מסוימי�.  לשיעורי� בה� יהיה צור	 לסדר� לפני השיעור

  .פעיל בחלוקת המכשירי�

' חלוקת הזוגות והקב.  המורה ידגיש את בפתרונות השוני� במהל	 השיער                                   

  .י התלמידי�"נעשית ע

  מכשיר עזר לכל תלמיד במידת האפשר:  ודצי       

  מחיאת כ�   :  סימ� מוסכ�        
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  : 1' מער' מס

  .גירי�, פקקי� צבעוניי�:  ציוד

�  :חלק מכי

התופס מתחל� בהינת� " .  הצלה " כל תלמיד בתורו מחליט על אפשרות ".  הצלה" תופסת : משחק

  .י המורה"הסימ� ע

  :חלק עיקרי

רב ' התלמידי� צרכי� לרו. ולאסו� מס,  בהינת� הסימ�.  וניי� על הרצפההמורה מפזר פקקי� צבע

  .ה� עוצרי� ומסתדרי� באול� ע� הפקקי� שנאספו, בהינת� הסימ� השני.  של פקקי�

סדרו את הפקקי� על הרצפה כ	 שתווצר צורה מסוימת שתוכלו לחקות אותה ע� איברי  �

  .גו�  שוני�

  . ל צורה אחרתחזרו על אותה משימה כאשר תחליטו ע �

  ?אי	 נית� לסדר את הפקקי� שאספת� בצורה הארוכה ביותר  �

  .תפסו פקק אחד ביד

מצאו    אפשרויות ?  מה נית� לעשות ע� הפקק כ	 שהוא לא יפול על הרצפה ;  נעו באול� �

  .שונות בעמדות מוצא שונות

  .פקקי� אחד בכל ביד 2תפסו 

  ?שה� לא יפלו על הרצפה  אי	 נית� לזרוק ולתפוס את הפקקי� כ	;  במקו� �

  .ציירו עיגול על הרצפה בעזרת הגירי�

  .נסו לקלוע את הפקק לתו	 העיגול בצורה המהירה ביותר כ	 שהפקק ישאר לתו	 העיגול  �

  .הניחו פקק אחת על הקו המצוייר על הרצפה

באילו איברי� בגו� נית� להוביל את הפקק לצד השני של האול� כאשר אינכ� משתמשי�  �

  ? בידיי�

  .  המורה מפזר את כל הפקקי� על הרצפה:  משחק �

בהינת� הסימ� .  התחילו בהינת� הסימ�?  מצאו את הצורה המהירה ביותר לאסו� את כל הפקקי� 

הפקקי� '  המנצח הוא התלמיד שאס� את המס.  הפקקי� שאספת�' עצרו וספרו את מס, השני

  .הרב  ביתר

  .וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעורהתלמידי� יושבי� על הספסל :  חלק מסיי�
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  :2' מער' מס

  כדורי ספוג, דלגיות:  ציוד

�  :משחקי� :   חלק מכי

כל תופס מחליט באיזה . מותר לתופס לתפוס את חבריו רק בעזרת הכדור:   תופסת כדור �

  .צורה לתפוס

  יבשה  –י�  �

י� לעלות על חפ.  התלמידי� צריכ, כדי להינצל בפקודת שיטפו�: שיטפו� –יבשה  –י�  �

  .מסוי� עליו יחליטו

  : חלק עיקרי

  .כל תלמיד ניגש לפינת האול� ולוקח דלגית

  ?באיזה איבר גו� נית� לסובב את הדלגית  �

  ?לאילו כיווני� נית� לסובב את הדלגית  �

  ?אי	  נית� לסובב את הדלגית בעמדות מוצא שונות  �

  ?אי	 נית� לסובב את הדלגית בצורות התקדמות שונות  �

אי	 נית� להגיע לצד השני של האול� בצורה המהירה ביותר כאשר את� קושרי� את  �

  ?               הדלגית סביב הגו� מהמותניי� ועד כפות הרגליי�  ובלי  שהקשר יפתח 

  כל התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�
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  פעילות בתחנות:  3' מער' מס

כדורי צמר , פונג –כדורי פינג , כדורי ספוג, כדורי סל, נייר דבק צבעוני, גירי�, קרטו� גדול:   יודצ

�  .5עד  1 #כרטיסיות ממוספרות מ, חישוקי�, חצי� צבעוניי�, כדורי טניס, גפ

התלמידי� יעברו .  התחנה' מונח מס, ליד כל תחנה. המכשירי� מסודרי� באול�:   ארגו� השיעור

.  התלמידי� מסתדרי� בזוגות לפי בחירת�.  תחנה בכיוו� החצי� ובאישורו של המורהמתחנה ל

  .בכל תחנה עומד זוג

  זריקת כדור סל   :1' תחנה מס

  .'סמ 30על ' סמ 30מצוייר מרובע של , על הקיר

  ).גיר( מצויירי� קווי� על הרצפה בעזרת נייר דבק צבעוני ', מ 1', מ 2', מ 3במרחקי� של 

  ?את הכדור סל כ	 שהוא יכנס לתו	 המרובע  חמש פעמי� רצופות ) תזרוק( אי	 תקלע  : המשימה

  גלגול כדור ספוג למטרה:  2' תחנה מס

  .מצויירי� קווי� על הרצפה', מ 2', מ 3במרחקי� של .  חישוק מונח על הרצפה

  אי	 תגלגל את הכדור לתו	 החישוק כ	 שהוא יישאר לתוכו, כאשר אינ	 עומד:  המשימה

  זריקת כדור טניס למטרה:  3' תחנה מס

  .מצויירי� קווי� על הרצפה', מ 1', מ 2', מ 3במרחקי� של . קרטו� גדול מונח על הרצפה

  ?כדורי טניס לתו	 הקרטו�  10אי	 תקלע  ברציפות :  המשימה

  :פונג למטרה –גלגול כדור פינג : 4' תחנה מס

  . מצוייר קו על הרצפה' מ 4במרחק של  . מצוייר על הרצפה' סמ 30על ' סמ 30מרובע של 

  ? אי	 תגלגל  את הכדור כ	 שהוא יישאר לתו	 המרובע , כשאינ	 עומד  :המשימה

  זריקת כדור צמר גפ� למטרה: 5' תחנה מס

  .מצויירי� קווי� על הרצפה' , מ 1', מ 2במרחקי� של .  חישוק מונח על הרצפה

  ? החישוק  כדורי� ברציפות לתו	 10אי	 תקלע  :  המשימה

  .  התלמידי� יושבי� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעור:  חלק מסיי�
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  .פעילות בתחנות:  4' מער' מס

נייר , חצי� צבעוניי�, כדורי צמר גפ�, פונג –כדור פינג , כדורי טניס, כדורי ספוג, כדורי רגל:  ציוד

  .התחנות 'כרטיסיות בה� כתובות מס, קונוסי�, דבק צבעוני

התלמידי� יעברו .  התחנה' מונח מס, ליד כל תחנה. המכשירי� מסודרי� באול�:   ארגו� השיעור

.  התלמידי� מסתדרי� בזוגות לפי בחירת�.  מתחנה לתחנה בכיוו� החצי� ובאישורו של המורה

  .בכל תחנה עומד זוג

  הובלת כדור רגל:  1' תחנה מס

  .זה מזה' מ 1.50קונוסי� מסודרי� במרחק של  5

  ?אי	 תוביל את הכדור בי� הקונוסי� , כאשר אינ	 משתמש בידיי�  :המשימה

  גלגול כדור ספוג: 2' תחנה מס

  . זה מזה' מ 2קונוסי� מסודרי� במרחק של  5

  ?אי	 תגלגל את הכדור בי� הקונוסי� כאשר אינ	 משתמש בידיי�   :המשימה

  בעיטת כדור צמר גפ�: 3' תחנה מס

  .מצויירי� על הרצפה בעזרת נייר דבק' מ 10י� באור	 של קווי� מקביל 2

  ?אי	 תבעט בכדור כ	 שהוא לא יצא מהקווי�   :המשימה

  פונג  –קליעת כדור פינג : 4' תחנה מס

  .  מצוייר קו על הרצפה, מהחישוק' מ 3במרחק של .  חישוק מונח על הרצפה

  ?רציפות לתו	 החישוק כדורי� ב 10אי	 תקלע , כאשר אינ	 משתמש בידיי�: המשימה

  הובלת כדור טניס:  5' תחנה מס     

  .  קווי� ישרי� ומפוטלי� מצויירי� על הרצפה, מלב�, מרובע, עיגול, משולש

אי	 תוביל על הקווי� של כל אחת מהצורות המצויירות , כאשר אינ	 משתמש בידיי�   :המשימה

  ? את הכדור , על הרצפה

  .י� על הספסל וכל תלמיד חוזר בעל פה על תוכ� השיעורכל התלמידי� יושב:  חלק מסיי�
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  סל –כדור    .5

  

  

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי  -

  )…קפיצה, גלגול, תפיסה, זריקה ( התלמיד ישפר מיומנויות ויכולות מוטוריות  .1

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני .2

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  התלמיד יבי� את מרכיבי המשחק .1

  ויבי� את חוקי המשחקהתלמיד יכיר  .2

  :בתחו� החברתי -

  התלמיד יפתח יכולת לפעול במסגרת קבוצה .1

  התלמיד יפתח הרגלי� לניצול נאות בשעות הפנאי .2

  :בתחו� הרגשי -

  התלמיד יפתח תחושת סיפוק וחדוות חיי� מתחושת ההישג .1

  אול�/ מגרש ספורט :  מקו� הפעילות

  10:  התלמידי� בשיעור ' מס

בשיעורי� .  יביא את המכשירי� לשיעור ויניח אות� בפינת המגרשהמורה :  ארגו� השיעור

  .התלמידי� לוקחי� חלק פעיל בחלוקת המכשירי�, מסוימי�

  .י התלמידי�"נעשית ע' חלוקת הזוגות והקב.  המורה ידגיש את הפתרונות השוני�  במהל	 השיעור

  .מכשיר לכל תלמיד במידת האפשר:  ציוד

  .מחיאת כ�  :מימ� מוסכ�

אלא מיומנויות בסיסיות שיאפשרו , אי� בשיעורי� אלה כוונה ללמד משחק התקפי והגנתי:  רההע

  .לתלמידי� לשחק משחק כדור סל  בסיסי
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  : 4 – 1' מער' מס

  כדורי סל: ציוד

�  תרגילי תחושת הכדור:  חלק מכי

  מצאו דרכי� שונות לסובב את הכדור סביב הגו� :בעמידה -

  הכדור על הגו�מצאו דרכי� שונות לגלגל את 

  .מצאו דרכי� שונות לזרוק את הכדור באוויר ולתפוס אותו בלי שזה ייפול על הרצפה

  ?     אי	 נית� לאחוז בכדור כ	 שיהיה אפשרי לזרוק אתו למטרה מסוימת :  אחיזת הכדור -

  ). המורה מציי� פתרונות הולמי�( 

  ?כ	 שתוכלו לכדרר אותו בלי הוא יברח  אי	 נית� לאחוז בכדור                                   

  :חלק עיקרי

  ? ) סטטי( אי	 נית� לכדרר את הכדור כאשר את� לא זזי� מהמקו�  ובלי שהוא יברח : כדרור

  ? אול� ובלי  שהוא יברח / אי	 נית� לכדרר את הכדור כאשר את� נעי� במגרש

  ) .דינאמי ( 

  .שורה ישרההתלמידי� מסודרי� ב" .  המכדרר המהיר:  " משחק

  ?אי	 נית� להגיע לצד השני של המגרש  ולחזור למקו� בכדרור בצורה המהירה   ביותר              

   1' מס: עומדי� זה מול זה וכל אחד מקבל מספר , התלמידי� מסתדרי� בזוגות: מסירות

  .   2' מס# ו

  ).השונותהמורה מציי� את המסירות (  ? אי	 נית� למסור את הכדור לבי� זוג שלכ� 

מצאו את הדר	 המהירה ביותר למסור את הכדור לב� זוג שלכ� כאשר את� עומדי�  : מסירת חזה

  ? במקו� ומוסרי� מסירת חזה 

אי	 נית� למסור את הכדור   כ	 , כאשר את� עומדי� במקו� זה מול זה: מסירת חזה דר	 הקרקע

  ? שהוא יגע  על הקרקע לפני שב� זוגכ� יתפוס אותו 

מצאו את הדר	 המהירה ביותר  למסור מסירה עילית לבי� זוג שלכ� כאשר אינכ� : יליתמסירה ע

  ?אי	 נית� לבצע משימה זו כאשר את� נעי� .   זזי� מהמקו�

  ?באיזה מרחק תוכלו למסור זה לזה מסירת כת� בלי שהכדור ייפול על הרצפה :  מסירת כת�

  . די� בכל טורתלמי 5טורי�  של  2 #התלמידי� מסתדרי�  בזוגות ב -

מצאו את הדר	 המירה ביותר להגיע לצד השני של המגרש כאשר את� מוסרי� זה : מסירות חזה

  .לזה מסירת חזה

  אותה משימה:  מסירת חזה דר	 הקרקע

  אותה משימה: מסירת כת�

' מס, 1' התלמידי� מסודרי� לפי מס. תלמידי� בכל טור 3; טורי� 3 #התלמידי� מסתדרי� ל  -

  .התלמיד שנשאר יחלי� תלמיד אחר בסיו� המשימה.  3' מס, 2

  .אות� המשימות כמו בתרגיל הקוד� 

  )המורה מציי� פתרונות הולמי�( מצאו דרכי� שונות לקלוע לסל :  קליעה לסל

  מצאו דרכי� שונות לשלב כדור וקליעה לסל:  תרגילי� משולבי�

  .נות לשלב מסירות כדרור וקליעה לסלמצאו דרכי� שו, בזוגות                                   
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  :שחקו כדור סל כאשר.  5של ' קב 2 #התלמידי� מתחלקי� ל: משחק : חלק מסיי�

  .לא הולכי� ע� הכדור .1

  .חייבי� למסור את הכדור; לא מכדררי� שוב,ברגע שעוצרי�  .2

  .השנייה' הוא יעבור לקב, כאשר הכדור יצא מתחומי המגרש .3
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  : 8 – 5' מער' מס

  ורי סלכד: ציוד

�התלמידי� מחליטי� על אילו   . ( תרגילי� שנלמדו בשיעורי�  שעברו' חזרה על מס:  חלק מכי

  ).תרגילי� לחזור

  :  חלק עיקרי

  :פעילות בזוגות

  .מצאו דרכי� שונות בה� אחד מב� הזוג מכדרר את הכדור והשני מנסה לחטו� אותו .1

  .מצאו דרכי� שונות לקלוע לסל  .2

  וקליעה , מסירה, מצאו דרכי� שונות  לשלב כדרור.  ל המגרשהסתדרו על קו האמצע ש .3

  .מסירה וקליעה, מצאו דרכי�  שונות כ	 נית� לשלב כדרור.  זה מזה' מ 4עימדו במרחק   .4

  :פעילות בקבוצה

  .מצוייר מרובע, על הרצפה.  עומדת בחצי מגרש' וכל קב 5של ' קב 2 # התלמידי� מתחלקי� ל

המוסר "בשיעורי� הקודמי� כ	 שבכל פע� תלמיד אחר יהיה  תרגלו את כל המסירות שנלמדו

  " : הראשי

  ;כאשר את� עומדי� במקו� .1

  .כאשר את� נעי� .2

ע� הקפדה על החוקי� שנלמדו בשיעורי� הקודמי� בתוספת  5נגד  5משחק כדר סל :  חלק מסיי�

הכדור , לשניות מתחת לס 3 # כאשר תלמיד יחזיק בכדור יותר מ.  שניות 3 –חוק ה :  חוק חדש

  .היריבה' יעבור לקב
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  אתלטיקה קלה.  6

  

  

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי -

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני .1

  …ריצה, ניתור, קפיצה: התלמיד ישפר מיומנויות יסוד .2

  :בתחו� הקוגטניבי -

  התלמיד יבי� את ההבדל בי� רגל הניתור לבי� רגל הנחיתה .1

  פיצותהתלמיד יבחי� בי� סוגי� שוני� של ק .2

  התלמיד יבי� את ההבדל ריצה איטית לבי� ריצה מהירה .3

  :בתחו� החברתי -

  קטנות' התלמיד ילמד לשת� פעולה בעבודה בק .1

  'התלמיד ילמד לסייע לחבריו לקב .2

  :בתחו� הרגשי -

  התלמיד ישא� להגיע להישגי� .1

  .מגרש ספורט :  מקו� הפעילות

  10: תלמידי� בשיעור' מס

פרט לשיעורי� , את המכשירי� לשיעור ויניח אות� בפינת המגרשהמורה יביא :  ארגו� השיעורי�

התלמידי� לוקחי� חלק פעיל בחלוקת , בשיעורי� מסוימי�.  בה� יהיה צור	 לסדר� לפני השיעור

  .המכשירי�

  .י התלמידי�"נעשית ע' חלוקת הזוגות והקב.  המורה ידגיש את הפתרונות השוני� במהל	 השיעור

  למיד במידת האפשרמכשיר עזר לכל ת: ציוד

   מחיאת כ�:  סימ� מוסכ�
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  קפיצה לרוחק מהמקו�:   4 – 1מער' 

כסא , דלגיות, )'סמ 80( מקלות , כדורי ספוג, גומי ארו	, ספסלי� שוודי�, סרט מדידה, גירי�: ציוד

�  .קט

�  .דילוגי�  וניתורי�   , ריצה:  מצאו דרכי� שונות כאשר את� משלבי� #: חלק מכי

                    # �  ?לשנות כיוו� , תו	 כדי ריצה , אי	 נית

  ?אי	 נית� לעבור מעמידה שפופה לקפיצה  #                    

  . התלמידי� מסודרי� בשורה על קו של המגרש:  חלק עיקרי

  ?) לאורכו( אי	 נית� לעבור מצד אחד של המגרש לצדו השני   -

  )לאורכו( ? ני בצורה המהירה ביותר אי	 נית� לעבור מצד   אחד של המגרש לצדו הש -

  )לאורכו( ?  אי	 נית� לעבור מצד אחד של המגרש לצדו השני בצורה האיטית ביותר  -

  .  התפזרו במגרש

  מצאו דרכי� שונות לנתר ולמחוא כ�  -

  ?אי	 נית� לנתר מרגל לרגל כאשר אינכ� זזי� ממקומכ�  -

על הרצפה במרחק המאפשר קפיצה בי� כל תלמיד לוקח דלגית וכל אחד בתורו מניח את הדלגית 

  .דלגית לדלגית

  .הסתדרו בטור

  ? אי	 נית� לעבור את הדלגיות בצורה המהירה ביותר  -

  .מצאו דרכי� שונות לנתר מעל הדלגיות -

  .  תופסת  על רגל אחת:  משחק

קווי� במרחק של  3הוא מצייר , ליד כל ספסל .  המורה נעזר בתלמידי� ומפזר ספסלי� על המגרש

  .'מ 1.50 # ו'  מ 1', סמ 50

  ?אי	 נית� לקפו. מהספסל לרצפה  -

  ?אי	 נית� לקפו. מהספסל לרצפה  לקו הרחוק ביתר  -

  ?אי	 נית� לקפו. מהספסל לרצפה לקו הקרוב ביותר -

  ?אי	 נית� לעלות ולרדת מהספסל בצורה המהירה ביותר  -

הוא מני� את הדלגית .  המורה עומד במרכז המעגל ומחזיק בידו דלגית:  המעגל הקופ.:  משחק

  .מהרצפה מעל פני הקרקע' סמ 20סביבו בגובה של 

התלמיד שפוסל מוצא דר	 . מצאו דרכי� שונות לנתר מעל  הדלגית בלי לדרו	 עליה  :המשימה

  .לנתר בצד גבוה ככל האפשר וחוזר למשחק

קשור , לגיתבקצה השני של הד.  המורה עומד על כסא קט� ומחזיק בידו מקל עליו קשורה דלגית

  .  התלמידי� מסודרי� בטור אחד אחרי השני.  כדור ספוג

  ? אי	 נית� לנתר ולנגוע בכדור ספוג  -

 �  . התלמידי� מסורי� בשורה ליד הגומי.  עמודי� 2המורה מותח גומי בי

  ?אי	 נית� לעבור את הגומי בלי לגעת בו  -

  מדידה: חלק מסיי�

.  ר על הרצפה וכל אחת בתורו קופ. לרוחק מהמקו�התלמידי� עומדי� בטור על הקו העבה המצוי 

  .המורה מודד את המרחק ורוש� את התוצאה הטובה ביותר בי� שלוש ניסיונות
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  ריצות ארוכות:  8 – 5מער' 

  .שקיות חול, חישוקי�, גירי�, שעו� עצר: ציוד

�  .מצאו דרכי� שונות לעבור מריצה קלה לריצה מהירה יותר # :חלק מכי

  ?אי	 נית� לעבור לקצה השני של המגרש בצורה המהירה ביותר  #                  

  .מצאו דרכי� שונות לרו. מהר כאשר אינכ� זזי� ממקומכ� #                  

  .שחקו תופסת כ	 שהנתפס הופ	 להיות התופס. תופסת רגילה   :משחק #                  

  . התפזרו על המגרש 

  ?ליכה מהירות  במקו� אי	 נית� לבצע תנועות ה  -

  ?מצאו דרכי� שונות להרי� ולהוריד בר	 אחת   -

  :חלק עיקרי

אי	 נית� : המורה שואל אותו.   הסתדרו במעגל כאשר תלמיד  אחד מחו. למעגל  -

כל תלמיד בתורו יעמוד מחו. ( ? לתפוס את חבר	 שממול בצורה המהירה ביותר 

  ). למעגל לאחר כל תפיסה 

במרחק . בזוגות ועמדו אחד אחרי השני בשורה על קו המגרש הסתדרו :מרו. שליחי� -

מצאו את הדר	 המהירה ביותר ).  מול הזוגות( מונחי� חישוקי� , מהקו' מ 40של 

  .להגיע לחישוקי� אחד אחרי השני

,  מהקו' מ 40במרחק של .  תלמידי� ועמדו על קו המגרש 5טורי� של  2 # הסתדרו ב -

מצאו את הדר	 המהירה להגיע ).   מול הזוגות( מונחת שקית חול לתו	 חישוק 

  .להעביר ולהניח את השקית לסירוגי� ,לחישוק 

  .מצאו דרכי� שונות לתפוס זה את זה. הסתדרו בזוגות:  משחקי זוגות -

מצאו דרכי� שונות לשונות את מקומו של מוביל המעגל  בצורה .  רוצו  במעגל  -

  .המהירה ביותר

ורה מודד את זמ� הריצה של כל תלמיד ורוש� את התוצאה    המ. ' מ 400ריצת : חלק מסיי�

 �  .ניסיונות 2הטובה בי
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  משחקי פנאי ונופש.    7

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי  -

  )…הליכה , ריצה( התלמיד ישפר מיומנויות יסוד  .1

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני .2

  :בתחו� הקוגנטיבי -

  �התלמיד יכיר מכשירי� שוני� והשימוש בה .1

  :בתחו� החברתי -

  התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקבוצה  .1

  'התלמיד ילמד לעזור לחבריו לקב .2

  :בתחו� הרגשי -

  הנעה והנאה, התלמיד ירגיש הרגשת סיפוק .1

  מגרש ספורט/ אול� : מקו� הפעילות

  10: התלמידי� בשיעור' מס

פרט לשיעורי� , המגרשהמורה יביא את המכשירי� לשיעור ויניח אות� בפינת :  ארגו� השיעורי�

התלמידי� לוקחי� חלק פעיל בחלוקת , בשיעורי� מסוימי�.  בה� יהיה צור	 לסדר� לפני השיעור

  .המכשירי�
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  :  2 – 1מער' 

  מצנח גדול: ציוד

�  כל תלמיד בתורו  מחליט על משחק .  משחקי תופסת: חלק מכי

  :  חלק עיקרי

  .  נח ומחזיקי� בוהתלמידי� לוקחי� את המצ                   

  ?אי	 נית� לבצע גלי� ע� המצנח  #                     

  ?אי	 נית� להרי� את המצנח לגובה  #                     

  .מצאו עמדות מוצא שונות להרי� את המצנח לגובה  -

  .מצאו דרכי� שונות להסתובב ע� המצנח -

  ? אי	 נית� להחלי� מקומות ביניכ� בלי שהמצנח יגע ברצפה -

  ?אי	 נית� להחלי� מקומות לפי צבעי�  -

  .המורה מניח כדור ספוג על המצנח                

  ?אי	 נית� לשחק ע� המצנח בלי שהכדור יצא ממנו  -

  קפלו את המצנח בצורה המהירה ביותר:  חלק מסיי� 

  

  

  : 4 – 3מער' 

  .סרטי סימו� צבעוניי�, חישוקי�, צלחות מעופפות: ציוד

�  .קי תופסת שנלמדו בשיעורי� הקודמי�משח:  חלק מכי

  : חלק עיקרי

  .מצאו דרכי� שונות לזרוק ולתפוס את הצלחת  -

  ?אי	 נית� לזרוק לתפוס את הצלחת בעמדות מוצא שונות  -

  ?אי	 נית� לזרוק  ולתפוס את הצלחת בצורות התקדמות שונות  -

  .מצאו דרכי� שונות למסור את הצלחת זה לזה: בזוגות -

  .� שונות למסור את הצלחת במעגל תו	 כדי החלפת מקומותמצאו דרכי: במעגל -

  ?אי	 נית� לקלוע את הצלחת לתו	 החישוקי� .  פזרו חישוקי� במגרש -

אי	 נית�  ).  סרטי סימו�( בצבע אחר ' כל קב.  5של ' קב 2 #הסתדרו ב: משחק: חלק מסיי� -

? צלחתאת ה" תחטו�" היריבה ' בלי שהקב' מסירות רצופות בתו	 הקב 5למסור 
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  : 6 – 5מער' 

  .סרטי סימו� צבעוניי�, כדורי ספוג: ציוד

�  .משחקי תופסת שנלמדו בשיעורי� הקודמי�: חלק מכי

  " 21משחק :  " חלק עיקרי

  .צבע שונה' לכל קב.  5של ' קב 2 #התלמידי� מתחלקי� ל    -

-  �' בלי שהקב' פעמי� רצופות בתו	 הקב 5אי	 נית� למסור את הכדור :  שלב ראשו

  ? תחטו� את הכדור " היריבה 

 10אי	 נית� לבצע את אותה המשימה א	 הפע� כאשר את� מוסרי�   :שלב שני -

  ?מסירות רצופות 

  מסירות   21ל  "כנ : שלב שלישי -

  .כל תלמיד מוצא לו את הדר	 להרפות השרירי� :  הרפיה:  חלק מסיי�

  

  

  : 8 – 7מער' 

  סרטי סימו� בצבעי� , כדורי רגל  :ציוד

  ).תרגילי� ' כל תלמיד מחליט על מס(;  חימו� חופשי במגרש:  מכי� חלק

  "בעיטות 10משחק :  " חילק עיקרי

  .צבע שונה' לכל קב. 5של ' קב 2 #התלמידי� מתחלקי� ל                       

- �" תחטו�"היריבה ' בלי שהקב' אי	 נית� לבעוט את הכדור בתו	 הקב  :שלב ראשו

  ?את הכדור 

  מסירות 10 #ל ב"כנ  :שלב שני -

  מצאו חוקי� שיאפשרו לכ� לנהל משחק רצי� :  חוקי� -

  .   בעיטות לשער:  חלק מסיי�
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  תנועה ומוסיקה.   8

  

  :מטרות השיעורי�

  :בתחו� המוטורי -

  )…ריצה, ניתור, קפיצה( התלמיד ישפר מיומנויות יסוד   .1

  התלמיד יפתח את כושרו הגופני .2

  : בתחו� הקוגנטיבי -

  מודעות כלפי גורמי התנועההתלמיד יפתח  .1

2. �  התלמיד ילמד לפתח משפט תנועתי קט

  התלמיד יבי� את המקצבי� השוני� בהקשר לתנועה .3

  :בתחו� החברתי -

  'התלמיד ילמד לשת� פעולה ע� חבריו לקב .1

  'התלמיד ילמד לעזור לחבריו לקב .2

  :בתחו� הרגשי -

  התלמיד ירגיש הרגשת סיפוק מיצירת התנועה .1

  ורטאול� ספ:  מקו� הפעילות

   10: התלמידי� בשיעור' מס

  .פ בחירת�"ע' התלמידי� מתחלקי� לזוגות ולקב  :ארגו� השיעורי�

  המורה ידגיש את הפתרונות ההולמי�                               

   –מוסיקה :  סימ� מוסכ�

ידת בסו� יח.  פעמי� רצופות על מנת לאפשר לתלמידי� להנות מהיצירה 8שיעור זה יועבר   :הערה

המורה יציג את הציורי� בפני הכיתה וכל אחד מהתלמידי� יספר על חוויותיו ,  הוראה זו

  .                               מהשיעורי�
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  : 8 – 1מער' 

  .עפרונות צבעוניי�, בריסטולי�, ) מוסיקה שקטה( קלטת ,  טייפ:  ציוד

�  ? אי	 נית� להתנועע לפפי קצב מוסיקה שונה    :חלק מכי

  .בריסטולי� מונחי� על הרצפה וליד� צבעי� שוני�  :חלק עיקרי

  ?אי	 תביעו בתנועה ובצבע רמות קצב שונות  במוסיקה   # :יחידי�                     

  ? אי	 תביעו בתנועה ובצבע רמות קצב שונות במוסיקה    #:  זוגות                    

  ).  5של ' קב  2 #י� מתחלקי� להתלמיד: ( קבוצות                    

  .מצאו דרכי� שונות להביע בתנועה ובצבע קצב מוסיקה שונה -

  .כל התלמידי� יושבי� במעגל וכל תלמיד מספר על חוויותיו מהשיעור:  חלק מסיי�
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  4נספח 

  
אלה ששאל המורה כדי לקבל משוב  מהלמידי� לאחר כל יחידת ש

  הוראה על פי ממדי איכות חיי� של

 Schalock & Keith (1993).  

  

  

  ? מה למדת מהשיעורי� בה� השתתפת 

          

  שביעות רצו�                 1 #נותני� לי הרגשה טובה .א

    2  # לא נהניתי מהפעילות  

  1 # אני יודע לבחור בעצמי הרבה דברי� .ב

  מאות   עצ/כוח             2  # אני צרי	 עזרה                                  

  1 # אני מרגיש חזק בגו�  . ג

  יצרנות  /יכולת    2 # אני צרי	 להתעמל עוד כדי להצליח

  1 #אני מקבל עזרה ונות� עזרה. ד

  השתלבות חברתית          2 #הרבה פעמי� אני רוצה להיות לבד
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  5נספח 
  

  שאלו� אינפורמציה למנהלי בתי הספר ולמורי� לחינו' גופני
  

  ?ומדי� בבית הספר כמה תלמידי� ל .1

  ?כמה מורי� לחינו	 גופני יש בבית הספר  .2

  ?כמה שעות חינו	 גופני מקבל כל תלמיד  .3

  ?כיצד רואה הצוות את מקומו של החינו	 הגופני במער	 התפעולי הכללי של בית הספר  .4

  ?מדוע? הא� יש מקו� להרחבה של המקצוע חינו	 גופני בבית הספר .5

  ?המורי� מההתנהגות המוטורית של התלמידי� כיצד מתרשמי� הנהלת בית הספר ו .6

  ?הלומדי� אוהבי� את המקצוע חינו	 גופני , הא� לדעת הנהלת בית הספר והמורי� .7

באילו תחומי� לדעתכ� ניכרת השפעת החינו	 הגופני על החיי� היו� יומיי� של  .8

  ?התלמידי� 

  ?ת ספר	  הא� יש מקו� לשלב סגנונות הוראה שוני� בחינו	 גופני אצל תלמידי בי .9

  

  

  



- 292 - 

 

Abstract 
  

Researchers in the field of sport and physical education have noted that 

engaging in physical acyivity can serve as a means of improving motor and  

psychological functioning, and of developing motors skills and abilities required 

for body movement and efficiency in daily life. It improves posture and 

contributes to social integration in leisure hours. The overall effect is to improve 

the quality of life of young adults with mild and moderate mental retardation, 

providing that the physical activity be carried out in the structured style most 

commonly employed in spcial education schools.  

Such a style is needed because the young adults are usually accustommed to 

being in sheltered settings and cannot make effective use of learning through 

different teaching styles. This study examines the hypothesis that learning 

through different teaching suited to different teaching objectives, can enrich 

teaching and result in achievements that enhance the quality of life of young 

adults with mild to moderate mental retardation. The two styles chosen – the 

Command Style (CS) and the Divergent Production Style (DPS), are 

substantially different in their nature. They represent the style group that 

nowledge (DPS).k createsknowledge (CS) and the style group that  recreates 

The aim of this study is to compare the effect of the two teaching styles in 

physical education on improving the quality of life of young adults with mild to 

moderate mental retardation. The study included two stages: the first stage from 

the beginning of the intervention to its conclusion –six months,and the second 

stage of regular studies,from the end of the intervention to the end of the follow-

up-period-three months.  

 

On this background the main hypotheses were formulated:  

1.  The group performing physical activity using the DPS will manifest   

signnificantly greater improvements in scores for the dimensions independence 

and social integration than will the group learning through the CS and the 

control group. 

2.   The group performing physical activity using the CS will manifest 

significantly greater improvements in scores for the dimensions satisfaction and 

creativity/productivity than will the DPS and the control groups. 

3.    The group performing physical activity using DPS will manifest 

significantly greater improvements in scores for the dimensions physical self-

image, family self-image, social self-image and self-satisfaction and self –

identity than will the CS and control groups. 

4.     The group performing physical activity using CS will manifest 

significantly greater improvements in scores for the dimensions moral self-
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image, personal self –image, behavior and self-criticism than will the DPS and 

control groups.  

5.     After the intervention program is completed, there will be a decline in all 

quality of life dimensions and in all self-image dimensions. This decline will be 

higher in the CS group than in the DPS and control groups. 

6.     During learning (after each learning unit), statements expressing feelings of 

 satisfaction, independence, creativity/productivity and social integration will 

appear with greater frequency in the DPS group than in the CS and control 

groups.  

 

The tools used in this study were:  

1.  The quality of life questionnaire (Schalock and Keith, 1993). 

2.  The Tennessee Self-image Questionnaire (Fitts, 1965). 

3.  An intervention program using the command style and the divergent 

production style. 

4.   Teachers' questions in order to elicit feedback from the pupils after each 

teaching  unit,  based on the Schalock and Keith (1993) quality of life 

questionnaire. 

 

The study sample included 90 young adults aged 18-21 with mild to moderate 

mental retardation with similar motor abilities and no physical disabilities. The 

sample was divided randomly into three groups of 30. One group received 

instruction using the command style, the second group received instruction 

using the divergent production style and the third group, which served as a 

control group, received instruction using the regular structured school style and 

the curriculum recommended by the Ministry of Education. 

 

Before implementing the different teaching styles, the correlation between 

quality of life and self-image was investigated, in order to assess ties between 

the two types of dependent variables in the study. Moderate correlations were 

found between some of the quality of life dimensions and the self-image 

dimensions. The explanation for this lies in the existence  of two different 

systems of personality, one that relates to the image a person has of him/herself 

that is affected by social response and acceptance, and one that relates to the 

feeling of quality of life, which describes the person's subjective perception. 

 

This study made use of quality of life dimensions (Schalock and Keith,1993) 

and of self-image dimensions (Fitts,1965) as dependent variables. 

 included satisfaction, creativity/productivity,  Quality of life dimensions

power/independence, social integration. 



- 294 - 

 

 image, personal-image, moral self-included physical self image dimensions-Self 

Self-image, family self-image, social self-image, self identity, self satisfaction, 

behavior, self criticism, and overall self-image. 

 

The independent variables were: 

received physical education  a group that : Three treatments: The treatmenta. 

instruction using the command style (CS), a group that received physical 

education instruction using the divergent production style (DPS), and a control 

group that received physical education instruction with no defined style. 

         

inning of the intervention program (pretest),the The beg :Stages of treatmentb.

end of the intervention (posttest)and the followup. 

 

In addition, the gender of the participants was also considered  as an intervening 

factor. 

Each of the dependent variables was analyzed using three-directional analysis of 

variance. The three analysis factors were: 

1. Gender of participants 

2. Teaching styles 

3. Stage of experiment (three stages) 

 

The last factor was analyzed with repeated measures. 

 

Comparisons were conducted between the means of the study groups. Where  

Significant differences were found, post hoc comparisons were made. 

 

Comparisons between the study groups in the various stages will be presented 

below. 

 

In cases of interaction between stage of experiment and treatment, two-way 

analyses of variance were conducted to locate the source of the interaction. One 

of the analyses examined the possibility of interaction between type of treatment 

and the first stage of the experiment (pretest) and the second examined the 

possibility of interaction between type of treatment and the stage of removing 

the interaction (posttest-follow-up,after completion of the intervention). Trends 

of change for each group between the two stages of the study were also 

examined. 
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  A comparison of the treatment groups for quality of life after each learning 

unit, as examined by the teacher, was conducted by means of a χ2
 (Chi Square) 

test. 

 

Findings indicate that learning in the various teaching styles affect quality of life 

dimensions and self-image dimensions differently in each of the experimental 

stages. 

 

In this study, no differences were found between genders in the effect of 

learning style for several reasons. The growth patterns, psychological problems 

and development in the given frameworks were similar for both genders, and 

boys and girls did not have the opportunity to express abilities based on gender 

uniqueness. Moreover, the intervention program made no distinctions between 

the participants by gender.  

 

In stage one, from the commencement of the treatment until its conclusion, 

it was clearly found that the divergent production style or structured learning 

style are preferable where the teaching objectives are improved satisfaction, 

ability/productivity, power\independence, social integration, family self-image 

and self-satisfaction. On the other hand, no benefit is derived from using the 

DPS or the structured style when the teaching objectives are connected to 

improved physical, moral or personal self-image, self-identity, behavior and 

self-criticism. These findings partially confirm the first hypothesis and the third 

 hypothesis that refer to the effect of learning through the DPS on dimensions of 

quality of life and self-image. 

 

The command style is preferable for learning when the teaching objectives are 

improved satisfaction, ability/productivity and social self-image. However, the 

command style is not beneficial when the teaching objectives pertain to 

power/independence, social integration, physical, moral, personal or family self-

image, self-identity, self-satisfaction, behavior and self-criticism. These findings 

partially confirm the second and fourth hypotheses, which refer to the effects of 

learning by means of the command style on dimensions of quality of life and 

self-image. 

 

The preference for the divergent production or structured style over the 

command style of learning evidently stems from the suitability of the first two to 

teaching objectives related to improving quality of life and self-image 

dimensions. This is because learning through these styles is accomplished 

according to the learners' abilities and lessons include encouragement and 
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positive feedback that generate an atmosphere of acceptance. Learning through 

the command style, in contrast, is characterized by rigidity that is expressed in 

demands for immediate and precise performance at a level determined by the 

teacher, which may not be compatible with the motor, psychological and 

cognitive abilities of the young adults who are supposed to perform the task. 

 

In stage two, between the end of treatment and the end of follow-up, the 

effect of learning in the three teaching styles is also characterized by a diversity 

that reflects a negative effect in the following domains: 

1. Learning by means of the command style has a negative effect on all 

   dimensions of quality of life and all dimensions of self-image except  for the 

   dimension self-criticism, in which there is no change. 

2. Learning through the divergent production style has a negative effect on all  

          dimensions of quality of life except for satisfaction. In this dimension and 

   in all self-image dimensions there was no change. 

3. Learning in the structured style has a negative effect on feelings of 

    power/independence and social integration and on all dimensions of  self- 

    image. This style had no effect on the feeling of satisfaction and on self- 

    image, and had a positive effect on the feeling of ability. 

 

These findings partially confirm the fifth hypothesis that relates to a decline in 

all of the study's dimensions after the follow-up period. The differential effect of 

learning by DPS or CS on dimensions of quality of life and of self-image is 

explained by the fact that DPS focuses on nurturing personal autonomy, 

reasoning from understanding, and cooperation. On the other hand,the command  

style is based on fulfilling orders accurately,which apparently creates a disparity 

between performance and results. The structured style includes characteristics of 

the command style in matters pertaining to clear and accurate instructions, and 

characteristics of the divergent production style in matters pertaining to learners' 

abilities. It is possible that the regression after learning in this style can be 

attributed to the effect of the command style characteristics. 

 

From individual analysis of the learning units, it can be seen that using the 

DPS or structured style of teaching is preferable when teaching objectives are 

improved social integration and power/independence. However it is advisable to 

avoid using this style for improving ability/creativity. It is possible to teach 

using the CS when teaching objectives pertain to improving satisfaction and 

ability/creativity and social integration. At the same time, it is not recommended 

to use this style when teaching objectives are connected to improving  power/ 

independence. It is also advisable to use the structured style of teaching when 
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teaching objectives pertain to improving satisfaction and social integration.         

                

The findings of this study show that different teaching styles are preferable for 

different teaching objectives, even among young adults with mild to moderate 

mental retardation. The sixth hypothesis, referring to the feelings of the 

participants after each teaching unit, was confirmed. 

 

Since this is a pioneering study in the domains of teaching  physical education in 

 different styles to young adults with mild to moderate mental retardation, the 

results should be received with a certain amount of skepticism. They are far 

from unequivocal and should be put to the test of replication and expansion in 

other studies.     
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