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 לשנות כדי ליתא בצורה אופטיממשוב חיובילבנות  המאמר הנוכחי להראות כיצד טרתמ

ביצועיהם ולשפר את שלהם ביר את המוטיבציה גלה, את הדימוי העצמי של התלמידים

  .הלימודיים

הרבה חוקרים סוברים כי מוטיבציה ? ים לימודייםמה הוא תפקידה של המוטיבציה בהישג

 נובע ממוטיבציה ,הינה גורם עיקרי שמשפיע על רמת הביצוע וגם ביצוע שמעבר לממוצע

העצמי  הדימוי הואאחד הגורמים המרכזיים במוטיבציה .  דים יותר מכישוריהםישל תלמ

חלק .  שרונותיהם וכיציה שלהםנהאינטליגשלהם אודות רמת " תיאוריות"ה, דיםיתלמשל 

חלקם ;  גורם קבוע ולא משתנההאינטליגנציה מהווה בדעה כי רמת יםמהתלמידים אוחז

להלן אראה כיצד דעות אלה משפיעות על רמת .  כי ניתן לפתח את החשיבהןהאחר מאמי

  .הביצוע של תלמידים

  

 גורמת גם לילדים ,כי הרמה השכלית הינה גורם קבוע ולא משתנההגורסת דעה ה

 כל כישלון עלול להוות סימן של פגם עמוק .דאגה וחרדהשל  ברוניים להיות במצכיש

מנקודת , לכן. שקידה ומאמץ לשהערכה -דעה זאת גורמת לתת.  רמה השכליתבבאישיות ו

ה ששמה דגש על המאמץ הגיש – השנייה אצל התלמידים גישה עדיפה ה, המורהו שלמבט

  .נות מסקקיסיכולת להלוקשורה לביטחון עצמי ו

  

יתברר כי , כפי שהוא מתואר בפסיכולוגיה המודרנית, אם נפנה לבדיקת המצב העובדתי

הרמה בזמן האחרון גוברת נטייה לסבור כי , יחד עם זאת.  ולוגים חלוקותכדעות הפסי

נים אף עחלקם טו.  השכלית ניתנת לפיתוח דרסטי באמצעות מוטיבציה ולמידה מאומצת

  .ממושך וממוקדכי הגאונות הינה פרי מאמץ 

  

  



 את אמונתם ,להעריך את טיב דעות התלמידים אודות עצמם, מבחוץ, כיצד ניתן לנו

המחקר שערכנו ? עותיה על המהלך הלימודיפ ואת השיכולת של התפתחות-אי/ביכולת

 .יומית של התלמיד- קובע כי אכן לדעות הללו יש השפעה עמוקה מאוד על העבודה היום

  ?ם של דעה זו או אחרתים הטיפוסי  הם המאפיינימה, אם כן

  

  :הורייה של רמה אינטלקטואלית קבועאתי .1

a.  הם". גאונים " או " להראות חכמים– מטרת התלמידים בלימודיהם 

לא להסתכן כדי ש, מעדיפים להפסיד הזדמנות ללמוד חומר חדש

 .טעותבבתשובה לא נכונה או 

b.  ר שחרדים דב, ליגנציה נמוכהט אינ–עבור התלמיד משמעות הכישלון

 .אך אי אפשר לשנותו, ממנו

c. נשק ", מאמץ הוא סימן לאינטליגנציה נמוכה: משמעות המאמץ

 ."החלשים

d. משום שמאמץ מוגבר מהווה , הורדת המאמץ: אסטרטגיה לאחר הקושי

זאת הסיבה . סיכון גדול מדי אותו הם אינם מוכנים לקחת על עצמם

הם ": ברגע אחרון"מעדיפים לעשות דברים , בעלי גישה זו ,שתלמידים

 .עצמםב לא לאבד את האמונה כדימקריבים את ההישגיים האמיתיים 

e.  ברמה גבוההקיימת  –אסטרטגיה הגנתית מכשילה. 

f.  פגומה–רמת הביצוע לאחר הקושי . 

  :ניתנת להתפתחותמשתנית ולקטואלית טמה אינרתיאוריה של  .2

a.  יחת גם תוך כדי לק,  ללמוד דברים חדשים–מטרת התלמיד בלימודים

 .סיכונים

b. מאמץ , בחירת אסטרטגיה שגוייה:  עבור התלמידמשמעות הכישלון

 .נמוך מדי

c.  פיתוח הרמה השכליתשל  מאמץ ככלי –משמעות המאמץ. 

d. הגברת המאמץ: אסטרטגיה לאחר הקושי. 

e.  ברמה נמוכהקיימת  –אסטרטגיה הגנתית מכשילה. 

f. שווה או אף משופר: ביצוע לאחר הקושי. 

  

, למשל, כך. את ההשפעות של שינוי הדעות הללו של התלמידיםם בדקו גהמחקרים 

לקבוצה אחת של תלמידים נאמר כי משימה שעליהם לעשות דורשת כישרון גנטי לעומת 

תלמידים .  ומאמץנאמר כי הביצוע המוצלח מצריך שקידהחבריה הקבוצה השנייה של

ה יותר הקבוצה השנייה גילו רמת ביצועים גבוהה יותר ואף התענינות גבול השייכים

 ההוראה האקדמית של ,במחקר אחר שנעשה עם סטודנטים במכללה. בביצוע המשימה



ה לטובה את ההישגים האקדמיים של הכיתה ת שיניתהתיאוריה של רמת שכלית משתנ

  .עוטינטים מקבוצות מדבמיוחד נכון לגבי הסטונתון זה היה  –במגוון המקצועות 

  

 צוות המחקר שלנו בדק את השפעת המשוב החיובי על המוטיבציה של ,בהקשר זה

כאן . ר הביצועופי המוטיבציה ולשתגבור הייתה כי זהו כלי לת העבודההנח. תלמידיםה

  . החיכתה לצוות המחקר הפתע

  

רמה קרים שלנו הראו כי השבח שמעניקים לתלמידים לאחר גמר הביצוע על החהמ

גנציה יאינטלל ז מחזק אצלם את הסטריאוטיפים אודות רמ,הגבוהה והתוצאה הנהדרת

.   ליכולתם הלימודית בביצוע המשימות הבאותק גורמים נזאלה סטריאוטיפים .קבועה

פרס "כבנו אותו שקידה שמלכתחילה חשלמופנה למאמץ או ההשבח , לעומת זאת

חשיבות כלפי ת ההערכה שיש לתלמיד יוון הנכון ומחזק אכעל לופ, בלבד" ומיםחתנ

  .מגבירה בו את הרצון ללמוד ולהתקדם, המאמץ

  

 3 שעמדו לפניהם  קבוצות3-חילקנו את התלמידים ל. ההמחקר שלנו נערך בצורה הבא

 אחרי כל הבליק  קבוצה ראשונה.רמת הקבוצות הייתה פחות או יותר זהה. משימות

הקבוצה .  של הילדיםהגבוהה  השכליתרמהוב" חוכמה"שמתמקד במשימה משוב חיובי 

.  ללא פירוט,הקבוצה השלישית קיבלה משוב חיובי כללי.  על המאמץקיבלה שבחהשניה 

המשימה השנייה הייתה קשה . המשימות שעמדו בפני הקבוצות היו ברמת קושי שונה

 ,כתוצאה. ראשונההה משימל  בקושיההמשימה השלישית הייתה שווה, מהראשונה

 , אצל כל הקבוצותת שווונה היו הראשמשימההתוצאות הביצוע של מרות שהסתבר כי ל

 על שבחים ושקיבל(במשימה השלישית היתרון הברור היה אצל תלמידי הקבוצה השנייה 

      .צה הראשונהו תלמידי הקבהראוהתוצאות הגרועות ביותר ואילו את , )המאמץ

המחקרים .   תוצאות זהות והניב פעמים עם קבוצות ילדים שונות4המחקר חזר על עצמו 

התוצאות לא . חברתית שונה-ניות שונות ורמה סוציותנערכו עם תלמידים מקבוצות א

  .השתנו

  

רמה שכלית של כלפי ה משוב חיובי המופנה ל ההשפעות שחקר שלמתוצאות ה .1

  :תלמידה

a. מקדם את התיאוריה של רמה שכלית קבועה. 

b. פיתוח דימוי עצמי , כתוצאה ו– אינטליגנציה נמוכה: משמעות הכישלון

 .נמוך

c.  של חרדותהבגלל הרמה הגבוה, נמוכה: לאחר הקושימהעבודה הנאה  

d. נמוכה: התמדה לאחר הקושי.  



e. לעתים קרובות): שקר(ה הגנתית לאחר הקושי בתגו. 

f. פגום: ביצוע לאחר הקושי. 

 .חיובי שמופנה למאמץ שהושקע בהכנת העבודהמשוב לעומת זאת התוצאות של  .2

a.  ת התיאוריה של רמה שכלית משתניתאמקדם 

b. אסטרטגיה שגויה,  נמוךץמאמ: משמעות הכישלון 

c.  התייחסות לקושי כאתגר , גבוהה: לאחר הקושימהעבודה הנאה

 .שמגביר את האינטרס

d. גבוההקיימת ברמה: התמדה לאחר הקושי  

e.  לעתים רחוקות): שקר(תגובה הגנתית. 

f. משופרת: רמת הביצוע לאחר הקושי. 

  

הורים ה במקרים בהם התברר כי ניסוי אחדב.  התפתחות מעניינתחלה מחקר שלנוב

הבדיקה  (. נמצא ביחס הפוך עם ההישגים הלימודיים, השעוריםלילדיהם בעשיית מסייעים

 הראה כי המחקר החוזר שביצענו) לימודיהם בתיכוןלת נעשתה עם תלמידים בתחי

על הכישרון מיוחד ו דגש  דווקא אצל הילדים שהוריהם שמתפתחוהבעיות בלימודים ה

  .מדנל  במקצוע הנותי ברמת התעניירידה אצל התלמידים הללו גם נצפתה. והחוכמה

  

  

  

  

 


