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הואהסטודנטיסכ eככסידההסוטיבציהעידוד

הסרציסבידי eי eהסרכזייסהככיסאחד

רסותנת eהכצורךובסכככותבאוניברסיטאות

נסקרתזהבסאסרנבוהות.וסיוסנותהבנהידע,

ת eניכיוס:הסקובכותהסוטיבציהסאסכוכותאחת

תכסידיבקרבנערכה eוואה eבההסיבות.ייחוס

 oה eסקצועותני eבראכ eביטכנוכוניותסכככות
תכסידיס eהתברר-סכ eוחסתסטיקה-כוסדיס

סקצועותני eבכהצכחהונות eסיבותסייחסיס

סיוחסתהסתסטיקהבכיסודיהצכחה eבעודאכה.

סכ eחבכיסודיההצכחהכוכת,וכירון eככיבעיקר

 eיזהכססצא .בכסידהכסאסץבעיקרסיוחסת
ססנועוכה Iכ eבהוראהובות eחתסעויות eה

e כהנוטיסתכסידיסe בכסידהיותררבסאסץקיע

נבוההואה eבתכזכותסצפיסהסבו eבסקצוע

סאסציהס.עבוריותר
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• 

מטויםבאופןלהתנהגלאנשיםשישטיבותהןמוטיבציות

האדםשלהיעדיםממבנהכחלקקיימותהןמטוים.במצב

והןשונים,נושאיםשלהחשיבותלגבימאמונותיווכחלק

שקבעיעדלקראתמטויםבנתיביילךהואהאםקובעות

ברמהביצועשליעדכוללתלהישגמוטיבציה . 2לעצמו

רמהלהשיגכדימאמ')להשקיעעקביתונכונותגבוהה

 • 3כזו

עניין(כמופנימיממקורמוטיבציהביןלהפרידנהוג

להשיגרצון(כמוחיצוניממקורמוטיבציהלביןוטקרנות),

פנימיממקורמוטיבציהלהםאשרתלמידים .גבוה)ציון

יותר,טובלומדים ,זמןיותרמקדישיםלימודיתלפעילות

חיצוניממקורמוטיבציהלהםאשרמתלמידיםיותרונהנים

קידוםאתבטיטיכרכיבכוללתטובההוראה . 4ללמידה

כיצדלזהותחשובולפיכך 5התלמידיםשלהמוטיבציה

שלהפנימיתהמוטיבציהאתלתגברמוריםיכולים

תלמידיואתיביאזאתלעשותשישכילמורההתלמידים.

 .יותרומהנהמשמעותיתללמידה

פדדלככפלדדוד

מוטיבציהכ eתיאוריות
היבטיםולהןלמוטיבציהשונותתיאוריותכיוםקיימות

הבדליםמייחטותהתיאוריותראשית, :אחדיםמשותפים

מניחותואינןשוניםלאנשיםבמוטיבציהאישיים

בתנאיםאפילודומה,באופןינהגושוניםשתלמידים

הצלחה,כאליעדלהשגתמתייחטותהןשנית,דומים.

מידתאתתופטותהןשלישית,כישלון.כאלהשגתוולאי

ככל-ההישגערךעלכמשפיעההיעדבהשגתהקושי

הןרביעית, .עולהערכוכךלהשגה,יותרקשהשהיעד

כגורםלהצלחההתלמידשלהציפייהלמידתמתייחטות

 .בהמשך)(ראושלוההתנהגותאופיעלהמשפיעדומיננטי

חושב,אדםכאללתלמידמתייחטותהללוהתיאוריותכל

 .התנהגותולקביעתתבונתוואתניטיונואתמנצלאשר

 .הטיבותייחוטתיאורייתהיאביניהןהמקובלת

-יבות Oה Oחו IIת IIתיאור
Causal Attribution Theory 

אולהצלחההתלמידבציפייתעוטקת 6זותיאוריה

שהתלמידלערךבהקשרמטוימתלימודיתבמטלהלכישלון

שלזוציפייה .כישלוןלאותואוהצלחהלאותהמייחט

עלמשפיעיםההישג,ערךאתתפיטתועםיחדהתלמיד,

ך.מטויםלהישגובשאיפהנתוןבמצבהלימודיתהתנהגותו

עשוייםתלמידיםששניכיווןאישי,הואההישגערך

ההישגערך .לימודיהישגלאותושונהבאופןלהתייחט

 )ב(הקרובה,והטביבההחברהגישת )א(ידיעלמושפע

ההישגחשיבות )ג(ההישג,שבהשגתהקושימידת

 :אפרט .ההישגמשיגשלבקרבוהמתעוררתוהגאווה

חברתי:הקשרלפינמוךאוגבוהנחשבהישגערך ) 1 (

בקבוצתשכיחההיאמטוימתבמטלההצלחהכאשר

במבחןהצלחה ,למשל .נמוךהואההישגערך ,ההתייחטות

כיווןאוקלההייתהשהמטלה(כיווןהצליחוהכלשבו

נחשבתבנדיבות)גבוהיםציוניםחילקהבחינהשמעריך

העצמי.הדימויעלמשפיעהואינהנמוךערךבעלכהישג

ערךנדירה,היאבמטלההצלחהכאשרזאת,לעומת

התלמידיםשארשבובמבחןההצלחהערך .גבוהההישג

מיוחטתלהיותעשויהבמבחןההצלחהכיגבוההואנכשלו

הדימויאתמשפרתהיאולכןהנבחן,שלהאישיתליכולת

 .שלוהעצמי

מהשלכענייןלהיחשבעשוימטויםבתחוםהישג ) 2 (

 .שבהשגתולקושיבהתאםמשמעותי,כדבראובכ,ך

אוחלשיריבנגדשחמטמשחקשבניצחוןהערךלדוגמה,

יריבנגדשחמטבמשחקהניצחוןמערךנמוךמנוטהבלתי

מעולה.

אתמגדילהגבוההישגערךעםבמטלההצלחה ) 3 (

במטלהכישלוןזאת,לעומת .העצמיהדימויואתהגאווה

שלאובושהשללתחושותמביאנמוךהישגערךעם

גאוותו,גדלהיותרגבוהההישגשערךככל .אשמה

רמתאולםההישגמשיגשלהעצמיהדימויומשתפר

שונים,לומדיםאצלשונותהןהחשיבותוהרגשתהגאווה

שלאישיותותפיטותפנימיותתכונותעלמבוטטותבהיותן

 .ערךובעלילרצוייםהתלמידידיעלהנחשביםדברים



ם Iונ eמקצועות

אוההצלחהטיבותלגביהתלמידתפיטותאתלמייןניתן

בפנים-הטיבהמקורמיקוםמימדים:לשלושההכישלון

ומידתהטיבה,שלהיציבותמידתלו,מחוצהאוהפרט

שלושהלגביה.ואחריותובטיבההתלמידשלהשליטה

עלמשפיעיםונשלטותיציבותמיקום,שלאלהמימדים

בעתיד,להישגציפיותיועלהתלמיד,בעיניההישגערך

אחדבכלקצרדיוןלהלןבלמידה.שלוהמוטיבציהועל

התלמידהתנהגותעלובהשפעתוהללוהמימדיםמשלושת

הרגשותיו.ועל

כהצכחההטינה Dמיקו

פנימילהישג:הטיבהמקורלמיקוםקשורההישגערך

הטיבותאתתופטהתלמידאםלדוגמה,לאדם.חיצוניאו

אנולימודית,יכולתאומאמץכמועצמוממנוכנובעות

מייחטתלמידכאשרפנימי.ממקורנובעותשהןאומרים

ההישגערךאזפנימי,למקורההצלחהטיבתמקוראת

כאשרזאת,לעומתגאווה.בתחושתמתמלאוהואגבוה,

חיצונישמקורן(טיבותחיצונילמקורמיוחטתהטיבה

מקריות),אוהלימודית,הטביבההמורה,להיותעשויות

רגשית.השפעהלהישג,ואיןנמוךההישגערך

כהצכחההטינהיצינות

לימודיתבמטלהלכישלוןאולהצלחההתלמידציפיות

שהביאוהטיבותלגביתפיטותיועלמבוטטותמטוימת

אלוציפיותבעבר.דומהבמטלהלכישלוןאולהצלחה

ומכאןהתלמידשלהלימודיתההתנהגותעלמשפיעות

אירועשלתוצאהבעקבותלהצלחההציפייהחשיבותן.

היציבותמידתמתפיטתמושפעתלמידה),(למשלבעבר

שהתרחשהכישלון)או(הצלחהלתוצאההטיבהשל

הזמוכלאתהקדשתיתמידכגוןגבוהלהישגטיבהבעבר.

שהתלמידככליציבה.כטיבהנחשבתללימודהדרוש

לחזרהמצפההואכךיציבה,לטיבההצלחתואתמייחט

כגוןטיבהזאת,לעומתנוטפת.פעםהישגאותועלבעתיד

פחותכיציבהנחשבתיוסבאותובמיוחדערניהוותי

לערנותובעברהצלחתואתמייחטהתלמידשאםמשום

אותושלבעתידחזרהעללטמוךיכולאינוהואהזמנית,

ערנייהיהלא,הואבעתידהנדרששברגעייתכןהישנ.

המשימה.שלטובלביצועמטפיק

יששליליתאוחיוביתלתוצאההאישיתהציפייהלמידת

אתמעלההצלחהלטיבתיציבותייחוטרגשיות.השלכות

ייחוטתקווה.שלרגשומעוררנוטפת,להצלחההציפייה

חוטרחשש,שלרנשותמעוררכישלוןלטיבתיציבות

לכישלוןהציפייהאתמעלההואכיהתקווהואבדןאונים

אולהצלחהלטיבהיציבותחוטרייחוטזאת,לעומתנוטף.

לחזרהציפייהשאיןהיותרנשכלמעורראיננולכישלון

לכךההטברכנראהזהובעבר.שהתרחשמהעלבעתיד

רבהבמידההצלחותיהםאתלייחטנוטיםשתלמידים

לטיבותמיוחטיםשכישלונותיהםבעודיציבותלטיבות

ומנןלתקווה,התלמידזוכהזהבאופןחלוף.ובנותזמניות

שליליים.רנשותמפניעצמועל

e כגניהןואחריותכהצכחהנטינותכיטה

אויכולת(כמוטיבהעלאדםשלהשליטהלמידת

נכוןאדםשאותוהאחריותלמידתישירקשרישמאמץ)

טיבה.אותהבניןלכישלוןאולהצלחהעצמועללקבל

אישיתכתכונהכללבדרךנחשביםכישרון/יכולתלדונמה,

חוטרנשלטת.בלתיולכןמילדת,כתכונהואפילוקבועה

באותהנשלטיםבלתינחשביםיכולתחוטראוכישרון

אחריותמטיריכולתלחוטרכישלוןייחוטלכן,מידה.

ונובעתיציבהתכונההיאיכולתשחוטראףמהתלמיד

אועצלות-המאמץדרנתלכ,ךבניגודפנימי.ממקור

מיוחטתאשרויציבהפנימיתתכונההיא-חריצות

תלמידשלהלימודיהמאמץולאחריותו.הפרטלשליטת

נחשבולפיכךמראש,ידועלמכווןכלשהימטלהבגין

כזו.אינההיכולתואילולאחריותווכנתוןידועלכנשלט

ולאלמאמציורקמונבלתהתלמידשלאחריותולפיכך

עלולנאותיםלהישניםמניעשאינותלמידלכישוריו.

לעולםאךשלו,המאמץחוטרבניןנזוףעצמואתלמצוא

 .שלוהכישרוןחוטרבניןננזףאיננו

תלמידשלהלימודיתההצלחהבמידתלשונותנורםמה

לכך:אחדותטיבותתיתכנהשונים?במקצועותמטוים

היאמקצועבכלהתלמידשלהענייןמידתשונים,המורים

באוניברסיטההמדעיםלהוראתהמחלקהפיילכנפל,ןדודדרי .ן

בקמפוסירושליםאורטהמכללהמנהלבירושלים,העברית
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הלימודיותוהדרישותשונה,

אולכישוריםלפנותעשויות

שלשוניםענייןלתחומי

לבדוקחשובלכן, .התלמיד

שהתלמידיםהטיבותאת

להצלחותיהםמייחטים

לבדוקוגםשוניםבמקצועות

אתמייחטיםתלמידיםהאם

שוניםבמקצועותהצלחותיהם

 .טיבותשלשונותלקטגוריות

הטיבותשייחוטהיות

משפיעכישלוןאולהצלחה

שלללמידההמוטיבציהעל

גםחשובמטוים,מקצוע

המוטיבציהתפיטתאתלבדוק

 .השוניםבמקצועותלהצלחה

 .אלהנושאיםבודקיםלהלןהמתוארהמחקרחלקישני

אווו eראבמקוסמכ eכחאוכמתמטיקהות Oהמיוחות Jהתכואתדירגור eאהתכמידיסיעורי e :ןטבכה
בקרביעוריס eהאותסאתמתאריסוגרייס Oבסיפר Oהמ . 10 =ן 0ןויס Jו eהראהמקומותי Jeמבאחד

 10 = 76 (המקצועותי Jeבהצכחהכעצמסו Oייחר eאהתכמידיס

בדירוגוו eהראהמקוסבדירוגיס Jו eהראהמקומותי Jeמאחד

מתמטיקהמכ eחמתמטיקהמכ eח

 Dיעורי eבהנוכחות 30 59 52 8ו
ביותרהגבוהה ) 25 ( ) 64 ( ) 48 ( ) 85 (

הכימודמו rת eהקד 25 64 52 86
ביותרהרב ) 22 ( ) 70 ( ) 46 ( ) 87 (

ה eנדר eהעבודה 33 52 66 79

ביותרהרבההייתה ) 33 ( ) 54 ( ) 6(ו ) 80 (

היההאתגרן 8 50 37 64

ביותרוהרבהמיוחדו) 6 ( ) 5(ו ) 32 ( ) 70 (
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את Dהתכמידיכ eעצמיתהערכה-איחכק
מקצועותי Jeככמידת Dכה eהמוטיבציה

 8מכ eוחמתמטיקה- Dי Jו e Dכימודיי

מוטיבצייתשלהאובייקטיביתהרמהאתלמדודניתןלא

נעוצהאיננהלכךהטיבה .מטויםמקצועללמודהתלמידים

מהותיתהיאאלאהולם,מדידהבמכשירבמחטוררק

ללמודגבוההמוטיבציהישמטויםלתלמידכאשר .יותר

ללמודמעדיףשהואהיאהכוונהלמשל,מתמטיקה,

בפניוהעומדותהאחרותהאלטרנטיבותפניעלמתמטיקה

מטויםמקצועללמודהמוטיבציהרמתאתלכן . 9עתבאותה

האלטרנטיבותשלהמוטיבציהלרמותיחטיבאופןלמדודיש

המחקרשלזהחלקמטרת .מוחלטבאופןולאהאחרות,

ביןהשוניאתאלקטרוניקהתלמידיאצללבדוקהייתה

תורתלעומתמתמטיקהלמידתשלהמוטיבציהרמות

החשמל.

יטה eה

אתהתלמידיםשלהעצמיתההערכהאתלבדוקכדי

אותווהעברתישאלוןעיצבתיללמידהשלהםהמוטיבציה

שנתאתטיימואשראלקטרוניקהמגמתתלמידי-124ל

ניפוילאחר .מכללותבשלושהראשונההלימודים

אתשפירשואומלאבאופןהשיבולאאשרהמשיבים

כללהשאלוןמשיבים. 101נותרוכהלכה,שלאהשאלות

כלהתבקשזהבחלק .להלןיתוארשאחדחלקיםמטפר

בשנהשלמדהקורטיםמביןיורדבטדרלדרגתלמיד

נוכחותושמידתהקורטיםשלושתאתזוראשונה

שלושתאתביותר,הגבוהההייתהבהםבשיעורים

ביותר,הרבהלימודזמןאתהקדישהואשלהםהקורטים

שלביותרהרבההמידהבהםשנדרשההשלושהאת

התלמיד .עבורומיוחדאתגרשהיווהשלושהואתעבודה,

אםגםלהצליחהיהיכולשבהםהקורטיםמהםגםנשאל

יכולהיהשבהםהללוומהםזמן,פחותלהםמקדישהיה

לימודימאמץידיעלניכרתבמידההצלחתואתלשפר

(הציוןהצלחתולמידתהתלמידנשאללכ,ךבנוטף.נוטף

 .החשמלותורתמתמטיקהבמקצועותבקורט)הטופי

 Dממצאן
ניתןהשאלון.שלזהחלקתוצאותאתמציגה 1טבלה

היהחשמלבשיעוריהנוכחותששיעור 1מטבלהלהטיק

שנדרששהזמןמתמטיקה,בשיעוריהנוכחותמשיעורגבוה

אושנדרשמהזמןגדולהיהחשמלללימודישהוקדשאו

אתגרהיוחשמלושלימודימתמטיקה,ללימודישהוקדש

מאופןניכרתזותוצאה .מתמטיקהמלימודייותרגדול

 .התלמידיםכללשלהדירוג

המשיבים)אוכלוטייתמכלל 75% (מהתלמידים 76

היות .בחשמלוהןבמתמטיקההןהצלחותלעצמםייחטו

כמוצלחתהוכחהאלהתלמידיםשלהלמידהשאטטרטגיית

כאשר .מיוחדתלבלתשומתראויההיאתפיטתם,לפי

(המטפריםזוקבוצהחברישלבדירוגיםמתבוננים

אוהראשוןבמקוםדירגוהםכינראה ,) 1בטבלהבטוגריים

בשיעורינוכחותםאתהראשוניםהמקומותמשניבאחד

קבוצותשארמחבריגבוהבשיעורהחשמלתורת

באחדאוהראשוןבמקוםדירגושהםבעודהתלמידים

בשיעורינוכחותםאתהראשוניםהמקומותמשני

 .התלמידיםקבוצותשארמחברינמוךבשיעורמתמטיקה

המקצועותבשניהצלחותלעצמםשייחטותלמידיםכלומר,

עלחשמלבשיעורילנוכחותהעדפהבולטבאופןמראים

רבלימודזמןולהקדשתמתמטיקהבשיעורינוכחותפני

שלושה)מפייותר-בדירוגהראשוןהמקום(לגבייותר

המרציםשכלאףעלזאת,למתמטיקה.מאשרלחשמל

התלמידיםבקרברבהלהערכהזכואלהמקצועותבשני

התלמידיםלשארדומהבאופןהעריכוזוקבוצהושחברי

 .המרציםידיעלמהםשנדרשהההשקעהמידתאת

לשתיהתשובותהתפלגותידיעלמחוזקותאלהתוצאות

"מהםלשאלה:בתגובה .בשאלוןשנכללונוטפותשאלות

להםמקדישהייתאםגםלהצליח,יכולתשבהםהמקצועות



ורק"מתמטיקה",התלמידיםמכלל 34%רשמוזמו"פחות

לעצמםהמייחטיםהתלמידים(בקרב"חשמל"רשמו 16%

-18%ו 38%הרישוםשיעוריהיוהמקצועותבשניהצלחה

"מהםלשאלה:בתגובהזאת,לעומתבהתאמה).

במידההצלחתךאתלשפריכולהייתשבהםהמקצועות

מכלל 28%רשמונוטף"לימודימאמץידיעלניכרת

(בקרב"חשמל"רשמו-38%ו"מתמטיקה"התלמידים

היוהמקצועותבשניהצלחהלעצמםהמייחטיםהתלמידים

התשובותבהתאמה). 36°הן 26%הרישוםשיעורי

ניתוהתלמידיםתפיטתשלפימציעותאלולשאלות

משקיעיםאםגםלחשמל)(בניגודבמתמטיקהלהצליח

יותרבחשמלמועילהנוטףמאמץהשקעתואילופחות

במתמטיקה.מאשר

י Jeבכהצכחהיבות Oהייחוסוואת eה-ביחכק
מכ eוחמתמטיקה- Dי Jו eכימודייסמקצועות

לגביהתלמידיםבתפיטותהפערמקורזיהוילצורך

האם,בדקתיובחשמלבמתמטיקהלהצלחותהגורמים

להצלחההטיבותאתהתלמידיםבתפיטותהבדלקיים

ייחוטתיאורייתעלבהטתמךוזאתהמקצועות,בשני

הטיבות.

יטה eה

שלבים:שניכללההשיטה

מייחטיםשתלמידיםהטיבותאתלזהותנועדשלבא

המקצועותבשנישלהםההצלחהלאיאולהצלחה

השאלוושלנוטףבחלקהחשמל.ותורתמתמטיקה

התלמידים,התבקשוהמחקרשלא,בחלקלעילשהוזכר

בלימודיהצלחתםאיאוהצלחתםמידתאתבנפרדלצייו

לכך.הטיבותאתחופשיבמללולפרטהללוהמקצועותשני

שמונהתיאורי(בכתב)לתלמידיםהוצגומכו,לאחר

לכלבכישלוו.אובהצלחהשהטתיימו ) cases (אירועים

טיבות(שתימשוערותטיבותחמשצורפואירוע

אחתוטיבה , 2בטבלההמתוארתהראשונהמהקטגוריה

אולהצלחההאחרות)הקטגוריותמשלושאחתמכל

אירוע.באותולכישלוו

טולםעלטיבה,כללגבילדרגהתבקשוהתלמידים

בהקשרלההטכמתםמידתאתדרגות,ארבעבוליקרט

תורתללימודיבהקשרובנפרדמתמטיקה,ללימודי

שהואיחיד,הטכמהמטפריצרתיטיבהכלעבורהחשמל.

אלולביובמתמטיקהלטיבהההטכמהשיעוריביוההפרש

המחקרשלזהשלבשלחלקיותתוצאותהחשמל.בתורת

בהמשך. 1בשרטוטמוצגות

שנוטחוהטיבותאתתלמידיםתופטיםכיצדבדקבשלב

הבלתיהממדיםלשלושתבהתאםאבשלבלאירועים

בה.השליטהומידתיציבותההטיבה,מיקוםשלתלויים

שמנתהאחרתתלמידיםבאוכלוטייתנעזרתיזהלצורך

זולאוכלוטייה . lמחשביםסבמגמתהנדטאותתלמידי 123

בשאלווהאירועיםשמונתאותםאתשכללשאלווהעברתי

עלהתבטטהשאלוואפשריות.טיבותאותועםאשלבשל

מ-טולםעלבהתאמהדירגוהתלמידים . llרטלשלעבודתו

כחיצונית,אוכפנימיתטיבהכלשלמיקומהאת 9ועד 1

עללהםשישהשליטהמידתואתשלה,היציבותמידתאת

לגבישהתקבלוהערכיםממוצעחושבוטיבהלכלהטיבה.

שהערךככלמהממוצע.שלהםהתקווטטייתהתלמידיםכל

גבוההיהנשלטותאויציבותמיקום,שלהממוצעשל

אויותר,יציבהיותרכפנימיתהטיבהנחשבהכךיותר,

לממד.בהתאמהיותר,רבהלשליטהניתנת

עבודתבמסגרתשהתבצעממחקרחלקמתאריםהבאיםהסעיפים . 8

להרחבהוינר.שלמהפרופישלבהנחיתושהתבצעהשלי,הדוקטורט

ראו:והתוצאותהשיטותלגביולפירוט

atics within מFeilchenfeld, D. (2002). Studies ofmathel 
the framework of 

. training electronics practical engineers: Various aspects 
, unpublished dissertation, The Hebrew University תA

. erusalem נ

9 . Feilchenfeld, D. (1999). The motivation to learn 
mathematics. in Zaslavsky, o. (ed.) Proceedings oj the 
23,d international Group jor the Psychology oj 

. 321-328 , 2 . Mathematics Education, Vol 
לאכדיהמחקרשלאבחלקתלמידיםבאותםלהיעזרהיהניתןלאסו.

היהעלולתלמידעלהשאלוניםגודשוכןלימודיהם,אתלשבש

השני.לשאלוןמצדורציניתפחותלהתייחסותלהביא

שגישתםבהנחהנבחרההמחשביםהנדסאיאוכלוסיית

אלקטרוניקה.תלמידילגישתקרובהלסיבות

 Russel, D. (1982). The casualוו.
dimension scale: A measure ofhow 
individuals perceive causes. Journal oj 

, 42 , Personality and Social Psychology 
נ 137-1145 .

יכולנעזרתי,ובהםרסל,שפיתחבסולמות

שמתאיםבינייםערךלסיבהלייחסהתלמיד

שהתלמידהערכיםלשאריחסיושהואלו,

נותנותאלהסולמותלכן,אחרות.לסיבותייחס

התשובותבמתןחופשויתרגמישותיתרלמשיב

החוקרעלגםומקילותדיכוטומיות,מסקלות

עומדהשאלוןרסל,לטענתהתוצאות.בפירוש

בקהילתהמקובלותהמקצועיותבדרישות

פסיכומטרי.מבחןלגביהפסיכולוגים

נכככו eמכ eובחבמתמטיקהכון eוככיכהצכחהטיבותכ eהקטגוריותארבע: 2טבכה
כטות eוניציבות , Dמיקוכ e Dהממדית eכו eפיעכוטיווגןה, rבמחקר

יציבנימי 9יכוכתהבנה,רון, eכיא.

כט eנ חריצות,עצכות,ב.

כימודיומאמ')

קעה) e(הארור-טווח

יציבנימי 9

כט eנבכתי

ימה, eהמי 9אוג.

ומרציטחבריט

חיצוני

יציבבכתי
מני, rמאמ')רוח,מצבד.

ומקרהכ rמ

נימי 9

חיצוני
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מ Iהממצא

בשאלוןשנבדקולהצלחההטיבות ) 8X5 ( 40כלמבין

מובהקיםהבדליםנמצאוטיבות 12לגבירקהאחרון,

תורתללימודימתמטיקהלימודיביןטטטיטטיתמבחינה

מיקוםבעלותהיוהללוהטיבות 12כלכינמצא .החשמל

הקטגוריותלשתישייכותהןכלומר,יציבו'ת,והיופנימי

,הבנהכישרוןשל )א(קטגוריה : 2בטבלההראשונות

שתיביןההבדל .והשקעהמאמץשל )ב(וקטגוריהויכולת

התיאוריה,בטיטעל 2בטבלהשמוצג,כפיאלוקטגוריות

הןוהיכולתההבנההכישרון,-הנשלטותבממדרקהוא

ניתניםוההשקעהשהמאמץבעודלשליטהניתנותבלתי

כמהעדמשקפותלשאלוןהתלמידיםתשובותלשליטה.

כישרון/הבנה/שלהטיבותאתתופטיםאכןהתלמידים

והשקעהמאמץשלהטיבותואתנשלטותכבלתייכולת

 12שלהדירוגממוצעיאתמציגה 3טבלה .כנשלטות

בטדרהנשלטות,מידתלגביהתלמידיםידיעלהטיבות

יורד.

הטיבותלאחת)(פרטכלכמעטכימראה 3טבלה

לגביהתלמידיםידיעלמדורגותבכישרון/בהבנההכרוכות

במאמץ/הכרוכותמהטיבותיותרנמוךהנשלטותמידת

עלבתיאוריהתומכיםאלהממצאיםכלומר, .בהשקעה

 .להצלחההטיבותשלהנשלטותמידת

ממוצעילפיהללוהטיבות 12אתממקם 1שרטוט

אופקיצירלגבי ) 3טבלה(בערכיהטטודנטיםשלהדירוג

התייחטותםמוצגתכשגםהנשלטות,מידתאתהמתאר

האנכיהציר .) 2טבלה(לפיהנשלטותלמידתהתיאורטית

-12מאחתלכלההטכמהבשיעוריההבדלאתמציג

ללמידתובהקשרמתמטיקהללמידתבהקשרהטיבות

גבוהשההבדלככל .אבשלבשזוהה,כפיהחשמלתורת

וככלהמתמטיקהלגבייותרמוטכם,הואחיוביבערךיותר

כהצכחההסיבות 12כ eכטות eJהכמידתר eבקטיס Jהסטודתפיסות : 3טבכה
e הI פמיקוסבעכותJ ויציבותימי

כטות eJהמידתההצכחהטיבתמטפר

דירוגממוצעאומאמץ

הסטודנטיסרוו?· eכי

7עה Pe"הא eהנוככימוד eהדרוהזמוככאתתי eד pה 1 . 5 

 7.37"מאמץצוע pהמככימודרבמאמץנה eהעתי peה 2

3 
יעורי eבבעברעתי peה eהמאמץ

 7.26·מאמץ
כיעזרהבית

4 
זהא eבנוגסעתי peהתמי,דכמו

7עה Pe"ה .04 
עבודהעות eהרבה

 6.51הבנהבכיתהנכמד eכחומרהבסיסאתהבנתי 5

 6.5עה pe"הובעת Pההבחינהכפני eביוסהיטבהתכוננתי 6

6הבנההרכוונטייסרונות Pהעאתמביןאני 7 . 31 

 6.14יכוכתפהבעכנוסחאותבזכירתטובאני 8

9 
אי eנואתכהביןרוו eכיכי eי

5יכוכת .94 
צוע pבמהסמסטר

5יכוכתייס eימו eאיס eבנוכהצכיחנטייהכי eי 10 .94 

 5.91יכוכתמסובכיסאיס eנו pכעומכהביןרוו eכיכי eי 1 1

 4.94יכוכתצוע pבמתרגיכיסכפתוררוו eכיכי eי 12

 "-במסומנותכטת, eנסיבההיא eכמאמץ,המיוחסותהסיבותזהבטור *



מתמטיקהוללימודהלומד,

חיזוק .יותרקטנהפרוטה

בבידודביטוילידיבאלכך

אשרהתלמידיםקבוצת

הצלחותלעצמםייחטו

והןבחשמלהןלימודיות

שהוצנ(כפיבמתמטיקה

אטטרטניותושלפיכךלעיל),

אתהוכיחושלהםהלמידה

 .כנכונותעצמן

כלשהומקצועהוראת

אםרקלהצליחעשויה

מוטיבציהחדוריהתלמידים

שלהמוטיבציהללומדו.

לימודילהישנתלמידים

ביצועשלהעדפהנםכוללת

להשינכדימאמץלהשקיעעקביתונכונותנבוהה,ברמה

שהשקעתלחושהתלמידיםעלזאתלהשינכדי .זורמה

אם .ראויהתשואהלהניבעשויההרלוונטיבתחוםמאמץ

התשואהאחרמתחרהמקצועשבלימודייווכחוהתלמידים

e המידת : 1רטוטeJ לטותe החובתורתבמתמטיקהלהצלחההטיבותלe מל

I 

כגב.יותרמוטכט 25

I ~ I מתמטיקה <>במאמץהכרוכהבה

 x 1.,eבכוהכרוכהסובה
X 15 ביןהפער

x e יעורי

ההסכמה
(> 

ר epבהכסיבה
eJ לט<> X If'. 

כט eJביכתי-
(>-

x -5 כמתמטיP ה

כתורתר epובה <>

- מכ enה 15

כטות eJהמידת

<> OID כD כגבייותר
- םכ enהתורת 25

לנבייותרמוטכם,הואשליליבערךיותרנבוהשהוא

נעואלוטיבות 12עבורשהתקבלוההבדליםערכיחשמל.

(לטובת 15%לביןהחשמל)תורת(לטובת 23%בין

 .מתמטיקה)

נשלטותמידתביןקשרק"ם , 1בשרטוטשרואיםכפי

שהיאכפיויציבות),פנימימיקוםבעלות(שכולןהטיבות

בשיעוריההבדליםלביןהתלמידים,בעינינתפטת

,ככלככלל .המקצועותבשנילהצלחהלטיבותההטכמה

מיוחטתהיאכךיותר,כנשלטתנחשבתלהישנשטיבה

זאת,לעומת .למתמטיקהמאשריותררבהבמידהלחשמל

היאכךפחות,כנשלטתנחשבתלהישנשטיבהככל

לחשמל.מאשריותררבהבמידהלמתמטיקהמיוחטת

הכרוכותטיבותלראותנט"המצינזהשרטוטלפיכך,

וטיבותהחשמל,תורתלהקשריותרכמתאימותבמאמץ

המתמטיקה.להקשריותרכמתאימותבכישרוןהכרוכות

דווו

ללימודלמוטיבציההטממניםביןשהתנלוההבדלים

העדפה(כנוןחשמלללימודהמוטיבציהלביןמתמטיקה

מחשביםהנדטאותתלמידיבקרבמאמץ)יותרלהשקיע

בשאלוניםם 11ומשמעותם 11עקבהיואלקטרוניקהותלמידי

ממנווןלנבועם 11עשוכאלההבדליםכאן.שהוצנוהשונים

ביןבשוניכרוכההאפשריותהטיבותאחתטיבות.

האטטרטניההתחומים.בשנילהצלחההאטטרטניות

השקעתעלכמבוטטתנמצאההחשמלבתורתלהצלחה

נמצאהבמתמטיקהלהצלחהשהאטטרטניהבעודמאמץ

מתאיםזהממצאאישית.ויכולתכישרוןעלכמבוטטת

תלמידיםהבינ"ם,חטיבתמנילכברכישמצאולמחקרים

מיוחדכתחוםהמתמטיקהלימודאתתופטיםרבים

איננומאמץ,ואשרכישרוןתלו"תהיאבושההצלחה

 • 12בוההצלחהדפוטיעלרבהבמידהמשפיע

יותרולמאמץלהשקעהמיוחטתבחשמלשהצלחההיות

להקדישראויכימוצאיםהתלמידיםבמתמטיקה,מהצלחה

שלהמשאביםמעונתיותרנדולהפרוטההחשמלללימוד

עשו"םהםיותר,נבוההמאמץיחידתאותהעבורהמונבת

כאשרב"חודהמתחרה,במקצועיותרלהשקיעלהעדיף

שאיננהככזונתפשתהאמורבמקצועההצלחהטיבת

 .ידםעלנשלטת

יכולותאינןההוראהלנביאלהדבריםשלההשתמעויות

המוריםשללמודעותאלאהוראתילמתכוןמנולמותלהיות

רמהלהשינכדיתלמידיהם.שלהחשיבהלהלכיביחט

בתלמידיולהפיחהמרצהנדרשהנלמדבמקצוענבוהה

שההישנהתלמידיםשכנועבאמצעותפנימיתמוטיבציה

תנאי .אחריותםבתחוםונמצאידיהםעלנשלטהנבוה

הואתלמידכלשללשכנועומטפיק)לא(אךהכרחי

בראשהתלויהראשוניתלהצלחהתנאיםלויטפקשהמורה

הצלחהלטפקלאלהיזהרישבמאמציו.ובראשונה

עשויהתלמידשכןהדרישותהפחתתידיעלראשונית

ם, 11חיצונלנורמיםזובדרךשהושנהההצלחהאתלייחט

כישלוןשלמצבזאת,לעומתלמאמציו.דווקאולאו

חוטרשללמצבהתלמידאתלדרדרעלולמאמץבעקבות

עםברנישותלנהונהמרצהעללפיכך,תקווה.ואבדןאונים

ולהציבויכולותיהם,רמתםעלבמהירותלעמודתלמידיו,

נםאךמאמץ,ידרשואשרואתנריםם 11נירובפניהם

באתנריםלעמודלהםויאפשרוהתלמידיםליכולותיתאימו
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