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מוגדר כסדרה קבועה של פעולות מוטוריות ופסיכולוגיות של ספורטאים מנטלי -הטקס המוטורי

מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי. למבצע יש אפשרות  המבוצעות לפני ביצוע של מיומנויות

לנצל את הזמן העומד לרשותו כדי להתכונן ביעילות לביצוע, והוא יכול להחליט מתי להתחיל את 

או  הביצוע ברצף הזמן הנתון. מיומנויות כמו זריקות עונשין בכדורסל, מכות פתיחה בכדורעף

 ות מוטוריות ספורטיביות סגורות בעלות קצב פנימי. וחבטות בגולף הן דוגמאות למיומנוי בטניס

מנטלי יש מאפיינים מוטוריים ופסיכולוגיים. בכל טקס ניתן לתת דגש על -המוטורי לטקס

רכי הספורטאי ובהתאם למאפיינים ומוטורי, פסיכולוגי או ריגושי בהתאם לצ מאפיין

לו את הטכניקות המיומנויות האישיותיים שלו. כאשר לספורטאי יש טקס שאותו הוא מכיר ויש 

 ,Schack, Lex & Velentzea) הפסיכולוגיות הוא ידייק יותר ויבצע טוב יותר את המיומנות

. ספורטאים מאמצים טקסים מוטוריים כדי להיות בשליטה מבחינה פיזית ומבחינה (2013

ל מקצועיות פסיכולוגית גם לפני ביצועים ספורטיביים וגם לאחר מכן. כדי להשיג רמה גבוהה ש

ולהיות מוכן באופן אופטימלי להשתתפות בתחרות הספורטאים צריכים לדעת מראש מה נדרש 

 . (Lidor, 2013)מהם בזמן הביצוע בפועל

י עלית נעבודה זו כוללת שני מחקרים: המחקר הראשון הוא ביצוע תצפית וראיון עם שחק

מנטלי -על מאפייני הטקס המוטורי במטרה ללמוד, כדורעףו בענפי הספורט: גולף, טניס, כדורסל

שתתפו הבו ששהם מבצעים לפני הביצוע הספורטיבי. המחקר השני הוא מחקר התערבותי 

מנטלי לפני ביצוע המיומנות -ספורטאים מתחילים אשר מחציתם למדו את הטקס המוטורי

ר סתמך על תוצרי ההתנהגות אשהוו קבוצת ביקורת. הטקס אשר למדו המשתתפים יומחציתם ה

בוצעו במחקר הראשון על ידי ספורטאי העלית ופותחו על פי אופן ההכנה שלהם, כפי שצולמו 

לבדוק אם משתתפי קבוצת הניסוי היא ועל סמך ראיונות עם השחקנים. מטרת המחקר  בווידאו

-יגיעו להישגי ספורט טובים יותר מאלה שבקבוצת הביקורת כתוצאה משימוש בטקס המוטורי

 מנטלי. 

אשר השתתפו במוקדמות  ,נשים) 35-גברים ו 31שחקני גולף ( 66כללה  1ית מחקר אוכלוסי

השחקנים מייצגים את ישראל בתחרויות . 2012אליפות ישראל בגולף ובאליפות הגולף 



אשר השתתפו  ,נשים) 4-גברים ו 6שחקני טניס מקצוענים ( 10שתתפו הטניס . בבינלאומיות

 9-גברים ו 11(כדורעף נבחרת ישראל בשחקני  20שתתפו הורעף בתחרויות בינלאומיות בארץ. בכד

וכן שחקניות מהפנימייה למחוננים  נשים), אשר השתתפו במשחקי היורוליג לגברים ולנשים,

 נשים) 7-גברים ו 10כדורסל (נבחרת ישראל בשחקני  17שתתפו ה כדורסלבספורט במכון וינגייט. ב

באסקט לגברים ולנשים שנערכו בארץ -רופה יורומוקדמות אליפות אי אשר השתתפו במשחקי

 ובחו"ל.

המטלה המוטורית בגולף, ביצוע חבטה לטווח ארוך (סווינג) וחבטה לטווח קצר (דחיפה). בטניס, 

ביצוע חבטת פתיחה ראשונה ושנייה. בכדורעף, ביצוע חבטת פתיחה. בכדורסל, ביצוע קליעת 

במגרש החל  שחקןהתנהגותו של ה יעדה אתעונשין. השחקנים צולמו במצלמת וידיאו אשר ת

ביצע אותה בפועל. ועד לנקודת הזמן שבה הוא בצע את המיומנות תכונן להמנקודת הזמן שבה 

לאחר המשחק נערכו ראיונות עם כל השחקנים ובהם נשאלו לגבי אופן ההכנה המוטורית 

מוכנות ומאפייני והמנטלית שלהם לפני ביצוע הפעולה. המשתנים התלויים שנבדקו הם: זמן 

 התנהגות מוטורית. 

תלמידות תיכון במרכז הארץ שנבחרו  120-ו תלמידי תיכון 120כללה  2אוכלוסיית מחקר 

קבוצות מוכנות  4תלמידים בקבוצה:  20-קבוצות המונות כ 12-באופן אקראי. הלומדים חולקו ל

ים ילמדו טקס המבוסס חשיבתית בגולף, טניס, כדורעף וכדורסל, בקבוצות אלו הלומד-תנועתית

קבוצות מוכנות תנועתית בגולף,  4מנטלי, -על מרכיבים מוטוריים ומנטליים קרי טקס מוטורי

טניס, כדורעף וכדורסל, בקבוצות אלו הלומדים ילמדו טקס המבוסס על מרכיבים מוטוריים 

מבחן  קבוצות ביקורת בגולף, טניס, כדורעף וכדורסל. נערך להם 4-בלבד קרי טקס מוטורי ו

 מקדים כדי לבחון רמת ביצוע התחלתית, ולאחר מכן חולקו לקבוצות שוות על פי רמת מיומנותם. 

מנטלי) למדו כיצד לבצע -הלומדים בקבוצות המוכנות התנועתית והחשיבתית (טקס מוטורי

מנטלי לפני ביצוע חבטה בגולף, חבטת פתיחה בטניס, חבטת פתיחה בכדורעף ולפני -טקס מוטורי

עונשין בכדורסל . קבוצת המוכנות התנועתית קיבלה הנחיות מוטוריות לביצוע הטקס לפני  קליעת

המיומנות בכל אחד מענפי הספורט, וקבוצת הביקורת קיבלה הנחיות טכניות לשיפור ביצוע 

 המיומנויות.

מציגים כי זמן ההכנה של שחקני גולף מומחים לפני ביצוע חבטה לטווח  1ממצאי מחקר 

שנ'. זמן ההכנה לפני חבטת  21שנ', וזמן ההכנה לפני ביצוע חבטה לטווח קצר הוא  25.8ארוך הוא 

שנ' ולפני קליעת עונשין  11שנ', לפני חבטת פתיחה בכדורעף  17פתיחה ראשונה בטניס הוא 



דגש על  שנ'. ממצא חשוב נמצא בראיון עם השחקנים אשר הדגישו כי הם שמים 7בכדורסל 

 ימים אך גם על היבטים מנטליים, כמו הדמיה. היבטים מוטוריים מסו

מציגים כי בשלב הרכישה, השחזור וההעברה מידת דיוק הביצוע בקבוצת  2ממצאי מחקר 

מנטלי ומידת הדיוק בקבוצת הטקס המוטורי הייתה גבוהה יותר בהשוואה -הטקס המוטורי

לבצע את הטקס למידת דיוק הביצוע בקבוצת הביקורת. נוסף על כך, משתתפים אשר למדו 

מנטלי והטקס המוטורי העצימו את המסוגלות העצמית, ואת השליטה העצמית שלהם -המוטורי

מנטלי ובקבוצת הטקס -בהשוואה לקבוצת הביקורת, וכן ההרגשות בקבוצת הטקס המוטורי

המוטורי היו חיוביות יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. יתר על כן נמצא קשר בין ביצוע הטקס 

מנטלי והמאפיינים האישיותיים שליטה עצמית, מסוגלות עצמית והרגשות לבין דיוק -המוטורי

הביצוע בענפי הספורט גולף, טניס, כדורעף וכדורסל. משתנה הדיוק נמצא כמשתנה מתווך בין 

 מנטלי לבין המאפיינים האישיותיים וההרגשות. -ביצוע הטקס המוטורי

חשובות. הוא מציג שילוב תיאורטי חדש  ויישומיותלמחקר זה השלכות תיאורטיות, אמפיריות 

אימון ספורט. הנחת היסוד היא כי באמצעות של של אסטרטגיות למידה וכישורים בפסיכולוגיה 

. ילדים ותיים של לומדים מתחיליםחשיבה שמקדמת מאפיינים אישימוטורי ומנטלי נוצרת 

בהם הם גיש שליטה במצבים להם להר ואת הכלים שיאפשר יםפתחמשמרגישים טוב עם עצמם 

אקדמיים ההישגים בו הספורטיבייםחווים הצלחה בביצועים הם בחיי היומיום,  נתקלים

מחקרים עתידיים נדרשים לבדוק את  יחסים בין אישיים עם עמיתים ומבוגרים באופן כללי.בו

רך מנטליים וטקסים מוטוריים לאו-היעילות בקרב לומדים מתחילים בביצוע טקסים מוטורים

זמן ובהשפעתם על מאפייני האישיות וכמו כן, לבדוק את היעילות של מגוון טקסים אישיים של 

 ספורטאים מתחילים אשר יתרמו ויביאו את הספורטאי להישגים גבוהים.
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