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ולא (במשמעות שיפוט כללי ) self-worth(אנו משתמשים במונח ערך עצמי 

הבחין בין  ימס'וויליאם ג.  על ערכו כאישיותשל בן אדם) מוגבל לתחומים מסוימים

הוא טען כי אנשים בוחרים תחומים שעליהם , כמו כן; תכונהכמצב וכעצמי ערך 

 הוא סבר כי ערך עצמי כתכונה אינו תלוי בסיבות .מתבסס הערך העצמי שלהם

, לעומת זאת; שביעות רצון מעצמו-שביעות רצון או אימביאות לאובייקטיביות ש

שים יש תנאים  לאנ.ויורד כתגובה להישגים וכישלונותערך עצמי כמצב עולה 

. שונים שאמורים להתקיים על מנת לאפשר להם להגיע להערכה עצמית גבוהה

, כשערך עצמי כללי תלוי בהצלחה או בכישלון בתחום מסוים או במשימה מסוימת

 המחקרים ).contingent self-worth(ניתן לדבר על קיום של ערך עצמי מותנה 

ודיים לימששי הראו כי ככל שלנו שנעשו בקרב הסטודנטים לתואר שני ושלי

ככל שהם מבססים יותר את הערך העצמי כלומר , אקדמיים חשובים עבורם

שפעת אירועים חיוביים ושליליים הכך עולה , שלהם על ההישגים האקדמיים

 הסטודנטים שרואים את ראינו גם כי. עצמיהערך הבתחום זה על המצב של 

מושפעים יותר ) לומדות הנדסהכגון נשים ש( לקבוצות שוליים עצמם כשייכים

ירידה חדה של ערך עצמי כתוצאה (מהסטודנט הממוצע ופגיעים במיוחד 

  ).קדמיאכישלון מ

  

. יות מדגישות את הקשר בין ערך עצמי להישגים אקדמייםלוגתיאוריות פסיכו

נטען כי הערכה עצמית נמוכה הינה אחד הגורמים המביאים לתוצאות גרועות 

ילדים ערכה עצמית של  הערך העצמי מניחה כי העלאת התיאורית. בבית הספר

תביא גם לעלייה ) לעתים באמצעות תוכניות התערבות מצד בתי הספר(

הספרות , יחד עם זאת. בהישגים לימודיים וגם לפיתרון של בעיות חברתיות

המחקרית מראה כי ערך עצמי כללי אחראי רק למידה קטנה של השינויים 

.  טרם הובהרוסיבתי   של הקשר הזהשר המנגנוןכא, בהישגים לימודיים

הביקורת כנגד הזרם המדגיש את החשיבות של הערך העצמי טוענת כי יש 



להפנות את מרבית המשאבים לא לתוכניות של העלאת הערכה עצמית של 

  .תלמידים אלא לפיתוח מיומנויות אקדמיות

  

 מבוסס לא על  כי הקשר בין הערכה עצמית להישגים לימודייםסבוריםאנחנו 

רמה גבוהה או נמוכה של הערכה העצמית אלא מידת התלות של הערך העצמי 

תלמידים שהערך העצמי שלהם מבוסס על התחום הלימודי . על התחום הלימודי

, ככל שתלות זאת עולה,  כמו כן.הינם בעלי מוטיבציה חזקה להצליח ולא להיכשל

ם אותמה שדוחף ,  מכישלון תלמידים יותר מרוצים מהצלחה וסובלים יותרךכ

 תמוטיבציה קשורות למידבמותנה הערך עצמי של כות להש,  לכן.לנסות ולהצליח

  .ר התלמידוהחשיבות של הצלחה או כישלון עב

  

 האופי במחקר שלנו הצגנו הנחה כי התלות של הערך העצמי עשויה לכונן את

כפי , ןאכ. בערך העצמיולהביא להעדפת היעדים שיתמכו , של יעדי התלמידים

מי עשויים להיות היעדים המאשרים את הערך עצ, שהראו גם מחקרים אחרים

תלמידים לעבוד קשה ולהצליח בנסיבות למשמעותי ולגרום  גורם מוטיבציוני

העצמי מביאה  הצבה של היעדים המאשרים את הערך ,יחד עם זאת. מסוימות

רכה עצמית גבוהה  כאשר היעד הוא הע.קשיים ומכשוליםלפגיעות גדולה למול 

: נטילת משימה קשה נתפשת כהימור מסוכן, ותחושות חיוביות הכרוכות בה

יכולה נכון שהצלחה ,  לעומת זאת.נה כואבות במיוחדיתוצאות הכישלון תהי

ות ומסוכנות  גם דרכים אחרותאך קיימ, מירה על ערך עצמי גבוהביא לשלה

ל נסיבות חיצוניות ת עהימנעות והשלכת אחריו, פחות להגיע ליעד זה כגון

 בערך הנוע מראש את הפגיעמ הכשלה עצמית היא הדרך ל.ואנשים אחרים

מסכן או מכשיל אשר מצב שכביכול אינו בשליטת התלמיד  על ידי יצירת ,עצמיה

הם מגנים ותהליכים של הכשלה עצמית מגדילים את הסיכון לכישלון . את הביצוע

  .ביצוע מאכזבכישלון או לסבר מתאים ל על ידי הכנת ה, העצמידימויעל המראש 

  

 דוגלים ית מותנתעצמיהערכה המחקרים שלנו הראו כי כאשר תלמידים בעלי 

לעומת תפישת השכל כישות קבועה שאינה ניתנת (בתפישת השכל כמתפתח 

 high(או כאשר הם מציבים לעצמם יעדים של מיומנויות ומומחיות גבוהה ) לשינוי

mastery goals( ,ככל שתלות ; הערכה העצמית שלהם יורדתהיעות של אז הפג

תוצאות . ירידה בפגיעות נעשית משמעותית יותרהכך , הערך העצמי חזקה יותר

הציעה כי התפישה של השכל ) Dweck(דווק . דומות הראו גם מחקרים קודמים

 להגביל תמאפשר) incremental theories of intelligence(כישות מתפתחת 



נטען כי .  אותו לכל השכל ולערך עצמי כלליישלון לתחום שלו ולא להכלילאת הכ

  .   מורידות את תלות הערך העצמי מהתוצאות האקדמיותותפישות אל

  

ייתכן כי התלמידים שאובחנו . אך קיים גם הסבר אלטרנטיבי לממצאים מחקריים

 להוכיח כבעלי ערך עצמי מותנה עדיין ממשיכים לגשת למטלות לימודיות במטרה

תפישות שונות של (כאשר נטיותיהם הלימודיות , י ולשמור עליומאת ערכם העצ

הם מחזקים את הערך העצמי שלהם . רק משנות את הגורם המשפיע) השכל

אם ההסבר . באמצעות ההנחה כי מאמץ והתמדה יביאו לשיפור התוצאות

ות אז השקעת המאמץ המרבי בהכנה לקראת משימ, האלטרנטיבי הוא הנכון

  .ערכה העצמיתהקשות תהיה מסוכנת ביותר עבור ה

  

 כי האוריינטציה הלימודית לתפישת השכל המשתנה המחקרים שלנו הראו, אכן

אם בקרב התלמידים . אינה מורידה את הדאגות באשר להוכחת הערך העצמי

ות אדעות באשר לשכל המשתנה אכן מבי, בעלי ערך עצמי מותנה ברמה נמוכה

בקרב התלמידים בעלי ערך עצמי מותנה , למשימות קשותלהכנות מאומצות 

  .הכנותהדעות אלה גורמות להימנעות מ, ברמה גבוהה

  

ניתן לומר כי כאשר המוטיבציה העיקרית העומדת מאחורי הלמידה היא , ובןכמ

מצאנה דרכים אחרות על יהיו מצבים שבהם תי,  והגנה עליו הערך העצמיכינון

. רך עצמיפגיעה בעסתכן בתוצאות הכואבות של בלי להממנת להגיע ליעד זה 

 גם . את המצב בהרבהות משנןתוארו לעיל אינאשר אוריינטציות לימודיות 

 תעצמיה כהערהה יכולה ללכת בקנה אחד עם גישת המוטיבציה של קבלת ידע

 ולכן אינה יכולה להוות מכשול להצבת היעדים המאשרים את ערך יתמותנה

  .ת הנובעות מכךהעצמי ולתוצאות השליליו

  

 למידה מכישלונות - אנו מציעים כי אוריינטציה לימודית נוספת, לעומת זאת

)LFF ( -  תאפשר להציב את מערכת היעדים שתהיה שונה מהיעדים התורמים

עד להשתמש אוריינטציה שמציבה את הי" כLFFהגדרנו . עצמיהלשמירת הערך 

דורשת קרובות  לעתים LFF ן כייש לציי. "בכישלונות וביקורת כהזדמנות לימודית

מה שסותר את הצורך להוכיח מיומנות , הכרה בטעויות וקבלת אחריות עליהם

 מהווים אמצעי טוב יותר LFFאנחנו סבורים כי יעדי , לכן. ולאשר ערך עצמי

 מאשר אוריינטציות לימודיות ית מותנת עצמיהשלכות של הערכהלהיאבק ב

  .אחרות שנדונו לעיל

  



- פיתוח יעדי ה.ם האמפיריים שערכנו אישרו את ההנחה הזאתהמחקרי, אכן

LFF יעדי ידע(הוצבו במסגרת אוריינטציות לימודיות אחרות ש בשונה מיעדים ,

פגיעות בקרב מידת המביא לירידה ב, )יעדי מומחיות ותפישות השכל כמשתנה

את קיימת גם בנסיבות זהשפעה כאשר , צמית מותנית עהערכהלתלמידים 

 לא להזדקק לאסטרטגיות  לתלמידיםמאפשר מה ש, ת על הערך העצמישמאיימו

תוצאות אלה . ות קשותכגון הימנעות ממאמץ לפני משימ, כשלה עצמיתהשל 

  .יתרכז לאוריינטציה לימודית מLFF - המוכיחות את הצורך להפוך את

  

 ההנחה שלנו. LFF-בציוניים שעומדים מאחורי היבדקנו את הגורמים המוט

 הרצון לסייע או לתמוך באחרים מספק מוטיבציה שונה בתכלית מזו כיהייתה 

קבלת , התהליך של הכרה בטעויות. שקשורה לבניית דימוי עצמי וערך עצמי

 לבעלי המוטיבציה הקשורה בעייתיאחריות וניסיון לתקן את הדברים שנראה כה 

בת טואת  בקנה אחד עם המוטיבציה לתרום או לקדם בא, דימוי עצמיכינון ל

ראינו כי במהלך .  שביצענוה שלנו אומתה על ידי המחקר האמפיריהנחה. הזולת

הלימודים תלמידים בעלי מוטיבציה לבנות דימוי עצמי הרבו להציב לעצמם יעדים 

לעומת זאת התלמידים ;  נמוכהLFF– והראו רמת  וערך עצמימאשרים מיומנותש

 והרבו LFFבוהה של שאובחנו כבעלי מוטיבציה לסייע לאחרים הראו רמה ג

  .LFF-להציב את היעדים הקשורים ל

  

 ם שערכנומחקריהשנובעת מ מחנכים וקובעי המדיניות, ההמלצה  להורים, לכן

רת והיא לעבור מתפישת הכישלון וביקורת כאיום לתפישת הכישלון וביק

 הרווחת היא להגן את ההגישיש לזכור כי . חשובה ביותרכהזדמנות לימודית 

גם על ידי ריכוך המשוב בתחומים שבהם  לעתים –ב הכישלון הילדים מכא

 לא רק דורשתהיא משימה זאת קשה משום ש, כמובן. תלמידים צריכים שיפור

יש לראות את , לשם כך.  שינוי תרבותי עמוקהחלטה ברמת המדיניות אלא

הלמידה מתוך הפרספקטיבה המוטיבציונית של תרומה לאחרים או פעילות 

דימוי כינון  ולהיזהר שלא לחזק את הקשר בין הלמידה ל הזולת לטובתחיצונית

  .עצמי

  

  

  

  

  


