ה  eו /Jי הקיים כםוטיבציה ככיםוד

 7ו  7פזזלכנפל  17האוניבךסיטה העבךית ביךושל ים

עידוד הסוטיבציה ככסידה  eכ הסטודנטיס הוא
אחד הככיס

הסרכזייס  eי e

בידי הסרציס

באוניברסיטאות ובסכככות כצורך ה  eנת רסות
ידע ,הבנה וסיוסנות נבוהות .בסאסר זה נסקרת

אחת סאסכוכות הסוטיבציה הסקובכות כיוס :ני  eת
ייחוס הסיבות .בה  eוואה  eנערכה בקרב תכסידי

סכככות טכנוכוניות בי  eראכ ב eני סקצועות  eהo
כוסדיס  -סתסטיקה וח  eסכ  -התברר  eתכסידיס
סייחסיס סיבות  eונות כהצכחה ב  eני סקצועות
אכה .בעוד  eהצכחה בכיסודי הסתסטיקה סיוחסת
בעיקר ככי  eרון וכי כוכת ,ההצכחה בכיסודי ח  eסכ
סיוחסת בעיקר כסאסץ בכסידה  .כססצא זה י e
ה  eתסעויות ח  eובות בהוראה  eכ Iעוכה ססנו
 eתכסידיס נוטיס כה  eקיע סאסץ רב יותר בכסידה
בסקצוע  eבו הס סצפיס כזכות בת  eואה נבוהה
יותר עבור סאסציהס.

אישיים במוטיבציה לאנשים שונים ואינן מניחות
שתלמידים שונים ינהגו באופן דומה ,אפילו בתנאים

דומים .שנית ,הן מתייחטות להשגת יעד כאל הצלחה,
ולאי השגתו כאל כישלון .שלישית ,הן תופטות את מידת
הקושי בהשגת היעד כמשפיעה על ערך ההישג

-

ככל

שהיעד קשה יותר להשגה ,כך ערכו עולה  .רביעית ,הן
מתייחטות למידת הציפייה של התלמיד להצלחה כגורם
דומיננטי המשפיע על אופי ההתנהגות שלו )ראו בהמשך( .
כל התיאוריות הללו מתייחטות לתלמיד כאל אדם חושב,
אשר מנצל את ניטיונו ואת תבונתו לקביעת התנהגותו .
המקובלת ביניהן היא תיאוריית ייחוט הטיבות .

תיאור  IIת  IIחו Oה Oיבות -
Causal Attribution Theory
תיאוריה זו  6עוטקת בציפיית התלמיד להצלחה או
לכישלון במטלה לימודית מטוימת בהקשר לערך שהתלמיד
מייחט לאותה הצלחה או לאותו כישלון  .ציפייה זו של
התלמיד ,יחד עם תפיטתו את ערך ההישג ,משפיעים על

התנהגותו הלימודית במצב נתון ובשאיפה להישג מטוים ך.
ערך ההישג הוא אישי ,כיוון ששני תלמידים עשויים

להתייחט באופן שונה לאותו הישג לימודי  .ערך ההישג
מושפע על ידי (א) גישת החברה והטביבה הקרובה( ,ב)
מידת הקושי שבהשגת ההישג( ,ג) חשיבות ההישג

והגאווה המתעוררת בקרבו של משיג ההישג  .אפרט :

) (1

ערך הישג נחשב גבוה או נמוך לפי הקשר חברתי:

כאשר הצלחה במטלה מטוימת היא שכיחה בקבוצת

ההתייחטות  ,ערך ההישג הוא נמוך  .למשל  ,הצלחה במבחן

'·1
•

דוד פדדלככפלד

מוטיבציות הן טיבות שיש לאנשים להתנהג באופן מטוים

שבו הכל הצליחו )כיוון שהמטלה הייתה קלה או כיוון

במצב מטוים .הן קיימות כחלק ממבנה היעדים של האדם

שמעריך הבחינה חילק ציונים גבוהים בנדיבות( נחשבת

וכחלק מאמונותיו לגבי החשיבות של נושאים שונים ,והן

כהישג בעל ערך נמוך ואינה משפיעה על הדימוי העצמי.

קובעות האם הוא יילך בנתיב מטוים לקראת יעד שקבע

לעומת זאת ,כאשר הצלחה במטלה היא נדירה ,ערך

לעצמו.2

מוטיבציה להישג כוללת יעד של ביצוע ברמה

ההישג גבוה  .ערך ההצלחה במבחן שבו שאר התלמידים

גבוהה ונכונות עקבית להשקיע מאמ'( כדי להשיג רמה

נכשלו הוא גבוה כי ההצלחה במבחן עשויה להיות מיוחטת

כזו•3

ליכולת האישית של הנבחן ,ולכן היא משפרת את הדימוי

נהוג להפריד בין מוטיבציה ממקור פנימי )כמו עניין
וטקרנות( ,לבין מוטיבציה ממקור חיצוני )כמו רצון להשיג

העצמי שלו .

)( 2

הישג בתחום מטוים עשוי להיחשב כעניין של מה

ציון גבוה(  .תלמידים אשר להם מוטיבציה ממקור פנימי

בכ,ך או כדבר משמעותי ,בהתאם לקושי שבהשגתו .

לפעילות לימודית מקדישים יותר זמן  ,לומדים טוב יותר,

לדוגמה ,הערך שבניצחון משחק שחמט נגד יריב חלש או

ונהנים יותר מתלמידים אשר להם מוטיבציה ממקור חיצוני

בלתי מנוטה נמוך מערך הניצחון במשחק שחמט נגד יריב

ללמידה .4

הוראה טובה כוללת כרכיב בטיטי את קידום

המוטיבציה של התלמידים 5ולפיכך חשוב לזהות כיצד

מעולה.

) (3

הצלחה במטלה עם ערך הישג גבוה מגדילה את

יכולים מורים לתגבר את המוטיבציה הפנימית של

הגאווה ואת הדימוי העצמי  .לעומת זאת ,כישלון במטלה

התלמידים .מורה שישכיל לעשות זאת יביא את תלמידיו

עם ערך הישג נמוך מביא לתחושות של בושה או של

ללמידה משמעותית ומהנה יותר .

אשמה  .ככל שערך ההישג גבוה יותר ,גדלה גאוותו
ומשתפר הדימוי העצמי של משיג ההישג אולם רמת

תיאוריות  eכ מוטיבציה
קיימות כיום תיאוריות שונות למוטיבציה ולהן היבטים
משותפים אחדים  :ראשית ,התיאוריות מייחטות הבדלים

הגאווה והרגשת החשיבות הן שונות אצל לומדים שונים,
בהיותן מבוטטות על תכונות פנימיות ותפיטות אישיות של
דברים הנחשבים על ידי התלמיד לרצויים ובעלי ערך .

מקצועות e

ונ  Iם

וי:
וי:

...=....
....
....
וי:

.בr

י-

ניתן למיין את תפיטות התלמיד לגבי טיבות ההצלחה או
הכישלון לשלושה מימדים :מיקום מקור הטיבה

-

בפנים

זמניות ובנות חלוף .באופן זה זוכה התלמיד לתקווה ,ומנן
על עצמו מפני רנשות שליליים.

 eכיטה נטינות כהצכחה ואחריות כגניהן

מימדים אלה של מיקום ,יציבות ונשלטות משפיעים על
ערך ההישג בעיני התלמיד ,על ציפיותיו להישג בעתיד,

=
=
=...
וי:

הפרט או מחוצה לו ,מידת היציבות של הטיבה ,ומידת

השליטה של התלמיד בטיבה ואחריותו לגביה .שלושה

ו-

למידת השליטה של אדם על טיבה )כמו יכולת או
מאמץ( יש קשר ישיר למידת האחריות שאותו אדם נכון

ועל המוטיבציה שלו בלמידה .להלן דיון קצר בכל אחד

לקבל על עצמו להצלחה או לכישלון בנין אותה טיבה.

משלושת המימדים הללו ובהשפעתו על התנהגות התלמיד

לדונמה ,כישרון/יכולת נחשבים בדרך כלל כתכונה אישית

ועל הרגשותיו.

קבועה ואפילו כתכונה מילדת ,ולכן בלתי נשלטת .חוטר

.בr

כישרון או חוטר יכולת נחשבים בלתי נשלטים באותה

מיקו Dהטינה כהצכחה

מידה .לכן ,ייחוט כישלון לחוטר יכולת מטיר אחריות

ערך ההישג קשור למיקום מקור הטיבה להישג :פנימי
או חיצוני לאדם .לדוגמה ,אם התלמיד תופט את הטיבות

מהתלמיד אף שחוטר יכולת היא תכונה יציבה ונובעת

ממקור פנימי .בניגוד לכ,ך דרנת המאמץ

-

עצלות או

כנובעות ממנו עצמו כמו מאמץ או יכולת לימודית ,אנו

חריצות

אומרים שהן נובעות ממקור פנימי .כאשר תלמיד מייחט

לשליטת הפרט ולאחריותו .המאמץ הלימודי של תלמיד

-

היא תכונה פנימית ויציבה אשר מיוחטת

את מקור טיבת ההצלחה למקור פנימי ,אז ערך ההישג

בגין מטלה כלשהי מכוון על ידו מראש ,ולפיכך נחשב

גבוה ,והוא מתמלא בתחושת גאווה .לעומת זאת ,כאשר

כנשלט על ידו וכנתון לאחריותו ואילו היכולת אינה כזו.

הטיבה מיוחטת למקור חיצוני )טיבות שמקורן חיצוני

לפיכך אחריותו של התלמיד מונבלת רק למאמציו ולא

עשויות להיות המורה ,הטביבה הלימודית ,או מקריות(,

לכישוריו .תלמיד שאינו מניע להישנים נאותים עלול

ערך ההישג נמוך ,ואין להישג השפעה רגשית.

למצוא את עצמו נזוף בנין חוטר המאמץ שלו ,אך לעולם
איננו ננזף בנין חוטר הכישרון

שלו .

יצינות הטינה כהצכחה
מה נורם לשונות במידת ההצלחה הלימודית של תלמיד

ציפיות התלמיד להצלחה או לכישלון במטלה לימודית
מטוימת מבוטטות על תפיטותיו לגבי הטיבות שהביאו

מטוים במקצועות שונים? תיתכנה טיבות אחדות לכך:

להצלחה או לכישלון במטלה דומה בעבר .ציפיות אלו

המורים שונים ,מידת העניין של התלמיד בכל מקצוע היא

משפיעות על ההתנהגות הלימודית של התלמיד ומכאן
חשיבותן .הציפייה להצלחה בעקבות תוצאה של אירוע
בעבר )למשל למידה( ,מושפעת מתפיטת מידת היציבות
של הטיבה לתוצאה )הצלחה או כישלון( שהתרחשה
בעבר .טיבה להישג גבוה כגון תמיד הקדשתי את כל הזמו
הדרוש ללימוד נחשבת כטיבה יציבה .ככל שהתלמיד
מייחט את הצלחתו לטיבה יציבה ,כך הוא מצפה לחזרה
בעתיד על אותו הישג פעם נוטפת .לעומת זאת ,טיבה כגון
הוותי ערני במיוחד באותו יוס

נחשבת כיציבה פחות

משום שאם התלמיד מייחט את הצלחתו בעבר לערנותו
הזמנית ,הוא אינו יכול לטמוך על חזרה בעתיד של אותו
הישנ .ייתכן שברגע הנדרש בעתיד ,הוא לא יהיה ערני
מטפיק לביצוע טוב של המשימה.

ן.

דרי דוד פיילכנפל,ן המחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה
העברית בירושלים ,מנהל המכללה אורט ירושלים בקמפוס
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בעתיד על מה שהתרחש בעבר .זהו כנראה ההטבר לכך
שתלמידים נוטים לייחט את הצלחותיהם במידה רבה
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שונה ,והדרישות הלימודיות

עשויות לפנות לכישורים או
לתחומי עניין שונים של
התלמיד  .לכן ,חשוב לבדוק

טבכה ן  e :יעורי התכמידיס א  eר דירגו את התכו Jות המיוח Oות כמתמטיקה או כח  eמכ במקוס רא  eוו או

באחד מ  Jeי המקומות הרא eו Jיס ו ן  0ן = .10
התכמידיס א  eר ייח  Oו כעצמס הצכחה ב  Jeי
אחד

את הטיבות שהתלמידים

מ Je

י המקומות

הראJ e

e

מייחטים להצלחותיהם
במקצועות שונים וגם לבדוק
האם תלמידים מייחטים את
הצלחותיהם במקצועות שונים

לקטגוריות שונות של טיבות .
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הנוכחות

הגבוהה ביותר

r e

הקד ת מו הכימוד
הרב ביותר

היות שייחוט הטיבות

להצלחה או כישלון משפיע

ב  eיעורי D

העבודה

 eנדר e

ה

הייתה הרבה ביותר

על המוטיבציה ללמידה של
מקצוע מטוים ,חשוב גם

לבדוק את תפיטת המוטיבציה

האתגר היה

ן

ו(

המיוחד והרב ביותר

להצלחה במקצועות השונים .
שני חלקי המחקר המתואר להלן בודקים נושאים אלה .

לשפר את הצלחתו במידה ניכרת על ידי מאמץ לימודי
נוטף  .בנוטף לכ,ך נשאל התלמיד למידת הצלחתו )הציון

e

חכק אי  -הערכה עצמית כ התכמידי Dאת
המוטיבציה  eכה Dככמידת  Jeי מקצועות

כימודיי e Dו  JיD

 -מתמטיקה וח e

מכ8

לא ניתן למדוד את הרמה האובייקטיבית של מוטיבציית
התלמידים ללמוד מקצוע מטוים  .הטיבה לכך איננה נעוצה

34

הטופי בקורט( במקצועות מתמטיקה ותורת החשמל .

ממצאןD
טבלה  1מציגה את תוצאות חלק זה של השאלון .ניתן
להטיק מטבלה  1ששיעור הנוכחות בשיעורי חשמל היה

רק במחטור במכשיר מדידה הולם ,אלא היא מהותית

גבוה משיעור הנוכחות בשיעורי מתמטיקה ,שהזמן שנדרש

יותר  .כאשר לתלמיד מטוים יש מוטיבציה גבוהה ללמוד

או שהוקדש ללימודי חשמל היה גדול מהזמן שנדרש או

מתמטיקה ,למשל ,הכוונה היא שהוא מעדיף ללמוד

שהוקדש ללימודי מתמטיקה ,ושלימודי חשמל היו אתגר

מתמטיקה על פני האלטרנטיבות האחרות העומדות בפניו

גדול יותר מלימודי מתמטיקה  .תוצאה זו ניכרת מאופן

באותה עת .9לכן את רמת המוטיבציה ללמוד מקצוע מטוים

הדירוג של כלל התלמידים .

יש למדוד באופן יחטי לרמות המוטיבציה של האלטרנטיבות

 76מהתלמידים )  75%מכלל אוכלוטיית המשיבים(

האחרות ,ולא באופן מוחלט  .מטרת חלק זה של המחקר

ייחטו לעצמם הצלחות הן במתמטיקה והן בחשמל  .היות

הייתה לבדוק אצל תלמידי אלקטרוניקה את השוני בין

שאטטרטגיית הלמידה של תלמידים אלה הוכחה כמוצלחת

רמות המוטיבציה של למידת מתמטיקה לעומת תורת

לפי תפיטתם ,היא ראויה לתשומת לב מיוחדת  .כאשר

החשמל.

מתבוננים בדירוגים של חברי קבוצה זו )המטפרים
בטוגריים בטבלה

הe

יטה

כדי לבדוק את ההערכה העצמית של התלמידים את
המוטיבציה שלהם ללמידה עיצבתי שאלון והעברתי אותו

ל 124-

תלמידי מגמת אלקטרוניקה אשר טיימו את שנת

הלימודים הראשונה בשלוש מכללות  .לאחר ניפוי

(, 1

נראה כי הם דירגו במקום הראשון או

באחד משני המקומות הראשונים את נוכחותם בשיעורי

תורת החשמל בשיעור גבוה מחברי שאר קבוצות
התלמידים בעוד שהם דירגו במקום הראשון או באחד
משני המקומות הראשונים את נוכחותם בשיעורי

מתמטיקה בשיעור נמוך מחברי שאר קבוצות התלמידים .

המשיבים אשר לא השיבו באופן מלא או שפירשו את

כלומר ,תלמידים שייחטו לעצמם הצלחות בשני המקצועות

השאלות שלא כהלכה ,נותרו  101משיבים .השאלון כלל

מראים באופן בולט העדפה לנוכחות בשיעורי חשמל על

מטפר חלקים שאחד יתואר להלן  .בחלק זה התבקש כל

פני נוכחות בשיעורי מתמטיקה ולהקדשת זמן לימוד רב

תלמיד לדרג בטדר יורד מבין הקורטים שלמד בשנה

יותר )לגבי המקום הראשון בדירוג

-

יותר מפי שלושה(

ראשונה זו את שלושת הקורטים שמידת נוכחותו

לחשמל מאשר למתמטיקה .זאת ,על אף שכל המרצים

בשיעורים בהם הייתה הגבוהה ביותר ,את שלושת

בשני מקצועות אלה זכו להערכה רבה בקרב התלמידים

הקורטים שלהם הוא הקדיש את זמן הלימוד הרב ביותר,

ושחברי קבוצה זו העריכו באופן דומה לשאר התלמידים

את השלושה שנדרשה בהם המידה הרבה ביותר של
עבודה ,ואת השלושה שהיוו אתגר מיוחד עבורו  .התלמיד

את מידת ההשקעה שנדרשה מהם על ידי המרצים .
תוצאות אלה מחוזקות על ידי התפלגות התשובות לשתי

נשאל גם מהם הקורטים שבהם יכול היה להצליח גם אם

שאלות נוטפות שנכללו בשאלון  .בתגובה לשאלה" :מהם

היה מקדיש להם פחות זמן ,ומהם הללו שבהם היה יכול

המקצועות שבהם יכולת להצליח ,גם אם היית מקדיש להם

r.::
r.::

....
,..

פחות זמו" רשמו  34%מכלל התלמידים "מתמטיקה" ,ורק

התלמידים התבקשו לדרג לגבי כל טיבה ,על טולם

 16%רשמו "חשמל" )בקרב התלמידים המייחטים לעצמם

ליקרט בו ארבע דרגות ,את מידת הטכמתם לה בהקשר

הצלחה בשני המקצועות היו שיעורי הרישום  38%ו 18%-

ללימודי מתמטיקה ,ובנפרד בהקשר ללימודי תורת

בהתאמה( .לעומת זאת ,בתגובה לשאלה" :מהם

החשמל .עבור כל טיבה יצרתי מטפר הטכמה יחיד ,שהוא

המקצועות שבהם היית יכול לשפר את הצלחתך במידה

ההפרש ביו שיעורי ההטכמה לטיבה במתמטיקה לביו אלו

ניכרת על ידי מאמץ לימודי נוטף" רשמו  28%מכלל
התלמידים "מתמטיקה" ו  38%-רשמו "חשמל" )בקרב

בתורת החשמל .תוצאות חלקיות של שלב זה של המחקר
מוצגות בשרטוט

שלב ב בדק כיצד תופטים תלמידים את הטיבות שנוטחו

התלמידים המייחטים לעצמם הצלחה בשני המקצועות היו
שיעורי הרישום

 26%הן36°

בהתאמה( .התשובות

1

בהמשך.

לאירועים בשלב א בהתאם לשלושת הממדים הבלתי

לשאלות אלו מציעות שלפי תפיטת התלמידים ניתו

תלויים של מיקום הטיבה ,יציבותה ומידת השליטה בה.

להצליח במתמטיקה )בניגוד לחשמל( גם אם משקיעים

לצורך זה נעזרתי באוכלוטיית תלמידים אחרת שמנתה

פחות ואילו השקעת מאמץ נוטף מועילה בחשמל יותר

 123תלמידי הנדטאות במגמת מחשביםס  . lלאוכלוטייה זו

מאשר במתמטיקה.

העברתי שאלוו שכלל את אותם שמונת האירועים בשאלוו

=
r.::
....
....

.בr

י-

ו-

=
=
,..
r.::

י=
.בr

של שלב א עם אותו טיבות אפשריות .השאלוו התבטט על

חכק בי  -ה eוואת ייחוס ה Oיבות כהצכחה ב  Jeי
מקצועות כימודייס ו Jי - Dמתמטיקה וח מכ

e

e

לצורך זיהוי מקור הפער בתפיטות התלמידים לגבי

עבודתו של רטל . ll
 1ועד 9

התלמידים דירגו בהתאמה על טולם מ-

את מיקומה של כל טיבה כפנימית או כחיצונית,

את מידת היציבות שלה ,ואת מידת השליטה שיש להם על

הגורמים להצלחות במתמטיקה ובחשמל ,בדקתי האם

הטיבה .לכל טיבה חושבו ממוצע הערכים שהתקבלו לגבי

קיים הבדל בתפיטות התלמידים את הטיבות להצלחה

כל התלמידים וטטיית התקו שלהם מהממוצע .ככל שהערך

בשני המקצועות ,וזאת בהטתמך על תיאוריית ייחוט

של הממוצע של מיקום ,יציבות או נשלטות היה גבוה

הטיבות.

יותר ,כך נחשבה הטיבה כפנימית יותר ,יציבה יותר או

ניתנת לשליטה רבה יותר ,בהתאמה לממד.

הe

יטה

השיטה כללה שני שלבים:
שלבא נועד לזהות את הטיבות שתלמידים מייחטים

הסעיפים הבאים מתארים חלק ממחקר שהתבצע במסגרת עבודת

.8

הדוקטורט שלי ,שהתבצעה בהנחיתו של פרופי שלמה וינר .להרחבה

להצלחה או לאי ההצלחה שלהם בשני המקצועות
מתמטיקה ותורת החשמל .בחלק נוטף של השאלוו
שהוזכר לעיל ,בחלק א של המחקר ,התבקשו התלמידים
לצייו בנפרד את מידת הצלחתם או אי הצלחתם בלימודי
שני המקצועות הללו ולפרט במלל חופשי את הטיבות לכך.
לאחר מכו ,הוצגו לתלמידים )בכתב( תיאורי שמונה

אירועים

) ( cases

שהטתיימו בהצלחה או בכישלוו .לכל

אירוע צורפו חמש טיבות משוערות )שתי טיבות

מהקטגוריה הראשונה המתוארת בטבלה

,2

וטיבה אחת

מכל אחת משלוש הקטגוריות האחרות( להצלחה או

ולפירוט לגבי השיטות והתוצאות ראו:

 atics withinמFeilchenfeld, D. (2002). Studies ofmathel
the framework of
training electronics practical engineers: Various aspects .
A unpublished dissertation, The Hebrew University,ת
 erusalem .נ
Feilchenfeld, D. (1999). The motivation to learn
.9
mathematics. in Zaslavsky, o. (ed.) Proceedings oj the
23,dinternational Group jor the Psychology oj
Mathematics Education, Vol . 2, 321-328 .
סו .לא ניתן היה להיעזר באותם תלמידים בחלק א של המחקר כדי לא
לשבש את לימודיהם ,וכן גודש השאלונים על תלמיד עלול היה

לכישלוו באותו אירוע.

להביא להתייחסות פחות רצינית מצדו לשאלון השני.

טבכה  : 2ארבע הקטגוריות  eכ טיבות כהצכחה וככי  eכון במתמטיקה ובח  eמכ e
במחקר  rה ,וטיווגן עכ פי  eכו  eת הממדי  e Dכ מיקו  , Dיציבות ונ  eכטות

e

א .כי רון ,הבנה ,יכוכת

 9נימי

יציב

ב .עצכות ,חריצות,

 9נימי

יציב

ומאמ'( כימודי
ארור-טווח
ג .או  9י

המ e

)ה e

בכתי נ כט

e

נ כט

לסיבות קרובה לגישת תלמידי אלקטרוניקה.
וו.

Russel, D. (1982). The casual
dimension scale: A measure ofhow
individuals perceive causes. Journal oj
Personality and Social Psychology, 42 ,
 137-1145 .נ
בסולמות שפיתח רסל ,ובהם נעזרתי ,יכול
התלמיד לייחס לסיבה ערך ביניים שמתאים
לו ,ושהוא יחסי לשאר הערכים שהתלמיד

קעה(

ימה,

e

נכככו

אוכלוסיית הנדסאי המחשבים נבחרה בהנחה שגישתם

ייחס לסיבות אחרות .לכן ,סולמות אלה נותנות
למשיב יתר גמישות ויתר חופש במתן התשובות

חיצוני

מסקלות דיכוטומיות ,ומקילות גם על החוקר

חבריט ומרציט

בפירוש התוצאות .לטענת רסל ,השאלון עומד
ד .מצב

רוח ,מאמ'( r

מ  rכ ומקרה

מני,

 9נימי
חיצוני

בכתי יציב

בדרישות המקצועיות המקובלות בקהילת
הפסיכולוגים לגבי מבחן פסיכומטרי.
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הממצא  Iמ
מבין כל

הטיבות על ידי התלמידים לגבי מידת הנשלטות ,בטדר

( 8X5 ) 40

הטיבות להצלחה שנבדקו בשאלון

האחרון ,רק לגבי  12טיבות נמצאו הבדלים מובהקים

יורד.

טבלה 3

מראה כי כמעט כל )פרט לאחת( הטיבות

מבחינה טטטיטטית בין לימודי מתמטיקה ללימודי תורת

הכרוכות בכישרון/בהבנה מדורגות על ידי התלמידים לגבי

החשמל  .נמצא כי כל  12הטיבות הללו היו בעלות מיקום

מידת הנשלטות נמוך יותר מהטיבות הכרוכות במאמץ/

פנימי והיו יציבו'ת ,כלומר ,הן שייכות לשתי הקטגוריות

בהשקעה  .כלומר ,ממצאים אלה תומכים בתיאוריה על

הראשונות בטבלה  : 2קטגוריה (א) של כישרון ,הבנה
ויכולת וקטגוריה (ב) של מאמץ והשקעה  .ההבדל בין שתי

קטגוריות אלו ,כפי שמוצג בטבלה 2
הוא רק בממד הנשלטות

-

על בטיט התיאוריה,

הכישרון ,ההבנה והיכולת הן

מידת הנשלטות של הטיבות להצלחה .
שרטוט  1ממקם את  12הטיבות הללו לפי ממוצעי
הדירוג של הטטודנטים )בערכי טבלה

(3

לגבי ציר אופקי

המתאר את מידת הנשלטות ,כשגם מוצגת התייחטותם

בלתי ניתנות לשליטה בעוד שהמאמץ וההשקעה ניתנים

התיאורטית למידת הנשלטות )לפי טבלה

לשליטה .תשובות התלמידים לשאלון משקפות עד כמה

מציג את ההבדל בשיעורי ההטכמה לכל אחת מ 12-

התלמידים אכן תופטים את הטיבות של כישרון/הבנה/

הטיבות בהקשר ללמידת מתמטיקה ובהקשר ללמידת

יכולת כבלתי נשלטות ואת הטיבות של מאמץ והשקעה

תורת החשמל ,כפי שזוהה בשלב א  .ככל שההבדל גבוה

כנשלטות  .טבלה  3מציגה את ממוצעי הדירוג של 12

יותר בערך חיובי ,הוא מוטכם יותר לגבי המתמטיקה וככל

(. 2

טבכה  : 3תפיסות הסטוד Jטיס בק  eר כמידת ה  eJכטות  eכ  12הסיבות כהצכחה
 eה  Iבעכות מיקוס פ  Jימי ויציבות

טיבת ההצכחה

מטפר
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1

ה  pד  eתי את ככ הזמו

2

ה  peעתי ה  eנה מאמץ רב ככימוד המ  pצוע

3

4

עתי בעבר

ככימוד הנו  eא

בe

יעורי

הבית עזר כי
כמו תמי,ד

הרבה

e

ה pe

עתי גס

בנו e

א זה

עות עבודה

מאמץ או

ממוצע דירוג

כי  eרוו?·

הסטודנטיס

"ה  Peעה

7.5

"מאמץ

7.37

·מאמץ

7.26

"ה  Peעה

7 . 04

הבנה

6.51

"ה  peעה

6.5

6 . 31

5

הבנתי את הבסיס כחומר  eנכמד בכיתה

6

התכוננתי היטב ביוס  eכפני הבחינה ה Pובעת

7

אני מבין את הע Pרונות הרכוונטייס

הבנה

8

אני טוב בזכירת נוסחאות בעכ פה

יכוכת

6.14

יכוכת

5 . 94

יכוכת

5 . 94

יכוכת

5.91

יכוכת

4.94

9

*

המאמץ

 eה pe

הדרו e

מידת ה  eJכטות

יe

כי כי  eרוו כהבין את נו  eאי

הסמסטר

במp

צוע

כי נטייה כהצכיח בנו  eאיס

10

יe

11

יe

כי כי  eרוו כהבין

12

יe

כי כי  eרוו כפתור תרגיכיס במ  pצוע

כעומp

 eימו e

ייס

נו  eאיס מסובכיס

בטור זה הסיבות המיוחסות כמאמץ e ,היא סיבה נ  eכטת ,מסומנות "-ב

הציר האנכי

~
~

...=....
....
....
~

 eרטוט

מידת ה  eJלטות  eל הטיבות להצלחה במתמטיקה ובתורת הח  eמל
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תורת ה  enםכ

התלמידים חדורי מוטיבציה

ללומדו .המוטיבציה של
תלמידים להישנ לימודי
כוללת נם העדפה של ביצוע
שהוא נבוה יותר בערך שלילי ,הוא מוטכם יותר לנבי

ברמה נבוהה ,ונכונות עקבית להשקיע מאמץ כדי להשינ

חשמל .ערכי ההבדלים שהתקבלו עבור  12טיבות אלו נעו

רמה זו  .כדי להשינ זאת על התלמידים לחוש שהשקעת

בין ) 23%לטובת תורת החשמל( לבין ) 15%לטובת

מאמץ בתחום הרלוונטי עשויה להניב תשואה ראויה  .אם
התלמידים ייווכחו שבלימוד מקצוע מתחרה אחר התשואה

מתמטיקה( .

כפי שרואים בשרטוט  , 1ק"ם קשר בין מידת נשלטות
הטיבות )שכולן בעלות מיקום פנימי ויציבות( ,כפי שהיא

המונבת עבור אותה יחידת מאמץ נבוהה יותר ,הם עשו"ם

להעדיף להשקיע יותר במקצוע המתחרה ,ב"חוד כאשר

נתפטת בעיני התלמידים ,לבין ההבדלים בשיעורי

טיבת ההצלחה במקצוע האמור נתפשת ככזו שאיננה

ההטכמה לטיבות להצלחה בשני המקצועות  .ככלל ,ככל

נשלטת על ידם .

שטיבה להישנ נחשבת כנשלטת יותר ,כך היא מיוחטת
לחשמל במידה רבה יותר מאשר למתמטיקה  .לעומת זאת,

ההשתמעויות של דברים אלה לנבי ההוראה אינן יכולות
להיות מנולמות למתכון הוראתי אלא למודעות של המורים

ככל שטיבה להישנ נחשבת כנשלטת פחות ,כך היא

ביחט להלכי החשיבה של תלמידיהם .כדי להשינ רמה

מיוחטת למתמטיקה במידה רבה יותר מאשר לחשמל.

נבוהה במקצוע הנלמד נדרש המרצה להפיח בתלמידיו

לפיכך ,שרטוט זה מצינ נט"ה לראות טיבות הכרוכות

מוטיבציה פנימית באמצעות שכנוע התלמידים שההישנ

במאמץ כמתאימות יותר להקשר תורת החשמל ,וטיבות

הנבוה נשלט על ידיהם ונמצא בתחום אחריותם  .תנאי

הכרוכות בכישרון כמתאימות יותר להקשר המתמטיקה.

הכרחי )אך לא מטפיק( לשכנועו של כל תלמיד הוא
שהמורה יטפק לו תנאים להצלחה ראשונית התלויה בראש

דווו

ובראשונה במאמציו .יש להיזהר לא לטפק הצלחה

ההבדלים שהתנלו בין הטממנים למוטיבציה ללימוד

ראשונית על ידי הפחתת הדרישות שכן התלמיד עשוי

מתמטיקה לבין המוטיבציה ללימוד חשמל )כנון העדפה

לייחט את ההצלחה שהושנה בדרך זו לנורמים חיצונ  11ם,

להשקיע יותר מאמץ( בקרב תלמידי הנדטאות מחשבים

ולאו דווקא למאמציו .לעומת זאת ,מצב של כישלון

ותלמידי אלקטרוניקה היו עקב  11ם ומשמעות  11ם בשאלונים

בעקבות מאמץ עלול לדרדר את התלמיד למצב של חוטר

השונים שהוצנו כאן .הבדלים כאלה עשו  11ם לנבוע ממנוון

אונים ואבדן תקווה .לפיכך ,על המרצה לנהונ ברנישות עם

טיבות .אחת הטיבות האפשריות כרוכה בשוני בין

תלמידיו ,לעמוד במהירות על רמתם ויכולותיהם ,ולהציב

האטטרטניות להצלחה בשני התחומים .האטטרטניה

בפניהם נירו  11ם ואתנרים אשר ידרשו מאמץ ,אך נם

להצלחה בתורת החשמל נמצאה כמבוטטת על השקעת

יתאימו ליכולות התלמידים ויאפשרו להם לעמוד באתנרים

מאמץ בעוד שהאטטרטניה להצלחה במתמטיקה נמצאה

המוצנים להם .

כמבוטטת על כישרון ויכולת אישית .ממצא זה מתאים
למחקרים שמצאו כי כבר מניל חטיבת הבינ"ם ,תלמידים
רבים תופטים את לימוד המתמטיקה כתחום מיוחד
שההצלחה בו היא תלו"ת כישרון ,ואשר מאמץ איננו

משפיע במידה רבה על דפוטי ההצלחה

בו • 12

היות שהצלחה בחשמל מיוחטת להשקעה ולמאמץ יותר
מהצלחה במתמטיקה ,התלמידים מוצאים כי ראוי להקדיש
ללימוד החשמל פרוטה נדולה יותר מעונת המשאבים של
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