
 ממצאים          

   .בו המתאמנים של המשימתית המסוגלות תחושת להגברת תורמים אכן בסימולטור האימונים•

 

 

  מילואים מתאמני מאשר סדירים מתאמנים אצל יותר ביטוי לידי באות בסימולטור האימון תרומות

 .(3 ,2 איור)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבוא למחקר          

 שאליהם גודל בסדר מורכבים תרחישים עם להתמודד העורף פיקוד נאלץ לא הקמתו מאז (לשמחתנו)

  פי על .ומפקדיו חייליו של העצמית המסוגלות תחושת ועל הפיקוד ניסיון על משפיעה זו עובדה .יועד

 מטלה לבצע ביכולתו הפרט של לאמונה מתייחסת עצמית מסוגלות (Bandura, 1982) בנדורה

 מציאות בסביבת שהתנסויות כך על הצביעו רבים מחקרים .אתו ולהתמודד מסוים אתגר או מסוימת

 Andrade מטלה לביצוע העצמית המסוגלות ולתחושת הביטחון להגברת לתרום עשויה מדומה

 Gallagher et al) ניתוח חדר של מדומה מציאות בסימולטור שנערך במחקר ,לדוגמה .((2012,

 של ההכשרה מתוכנית אינטגרלי כחלק בסימולטור התרגול את להפוך החוקרים ידי על הומלץ (2005,

 .עצמית מסוגלות מבחינת והן ניסיון מבחינת הן שלו התרומות בעקבות הרופאים

 אמת למצבי המתאמנים את לקרב היה ניתן לא אך שונים אימונים העורף פיקוד יחידות ערכו כה עד 

   .(העורף פיקוד) ר"פקע סימולטור הוקם  זה פער על לגשר מנת על .לתרגול קריטיים בנושאים

 להגיב המתאמן על .מדומה בעולם תרחישים הצגת ידי על בו המתאמנים את מתרגל הסימולטור

 אינטראקציה קיום תוך ביחידה תפקידו מתוקף עליו המוטלות המשימות את ולבצע המוצגים למצבים

 .(1 איור) האחרים התפקידים בעלי עם ותקשורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העורףפעילות בסימולטור פיקוד .  1איור  

 

 

 

  

 המחקר מטרת          
 

  המסוגלות לתחושת תרומתו את ,בסימולטור האימון של יעילותו את לבחון הייתה המחקר מטרת

   .ומילואים סדיר – שונים מטרה לקהלי בתרומות ההבדלים ואת המאמנים של העצמית

 

           

 

 ריבוי ,לחץ מצבי עם התמודדויות לתרגול במיוחד האימון תרומת את העריכו מילואים מתאמני•

 תפקידים בעלי בין תקשורת של ותרגול משימות של

 

 

 

  הידע בתחומי אתגרים עם מהתמודדויות במיוחד האימון תרומת את העריכו הסדיר מתאמני•

 המקצועיים

 

 דיאמנטחמוטל אביתר ודן 
 

 2014,  המכון הטכנולוגי חולון, למידהלטכנולוגיות המחלקה 

 אימון בסימולטור מציאות מדומה בפיקוד העורף

 שיטה וכלים           
 

   מילואים         , סדיר       - העורף מפיקוד וקצינים חיילים           

 ציפיות לגביי נשאלו בנוסף עצמית מסוגלות תחושת בנושא אימון של ובסופו בתחילתו שאלון על ענו

 .בסופו האימון הערכת ובנושא בתחילתו מהאימון

   מסקנות          
 

 לביצוע העצמית המסוגלות תחושת על בסימולטור לאימונים חיוביות השפעות ישנן שאכן לומר ניתן

   .ומטלות משימות

 העצמית המסוגלות בתחושת עלייה על משפיעים אשר למרכיבים המתאמנים סוגי בין הבדלים נמצאו

 האימון תרחישי בתכנון המתאמן לסוג להתייחס מומלץ כן כמו .שלהם

      

 

 להמשך המלצות         
 

  חקירה לבצע צורך ישנו אימונים של שונים ומתווים לתרחישים חותכות המלצות לבנות מנת על

  המתאמנים סוגי של העצמית המסוגלות תחושת על המשפיעים המשתנים של יותר עמוקה

 השונים

   

   ביקורת           

 

 לשאלון הקדם שאלון בין הומוגני נשאר לא הנשאלים קהל הצבאית המערכת של אילוצים בעקבות

   .נבדקים של הומוגניות קבוצות על שתתבצע נוספת לבחינה הצורך את מעלה זה אילוץ .הבתר
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 תודות         
 

 זה מחקר בביצוע הפעולה שיתוף על בפרט הסימולטור ולמנהלי מערכות אלביט לחברת תודה

   להתרחש זה ולמחקר שאפשרו על אמרל חברת של ומאמנים אימון לתחום נוספת תודה

 לפני אימון -תחושת מסוגלות עצמית מתאמני סדיר ומילואים 

 תחושת מסוגלות המתאמנים לפני אימון - 2איור 

 אחרי אימון -תחושת מסוגלות עצמית מתאמני סדיר ומילואים 

 תחושת מסוגלות המתאמנים אחרי אימון - 3איור 


