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פונקציונאליים -ילדים שנושרים מבית הספר לעתים מתאפיינים בהיסטוריה של יחסים דיס

שני גורמים , ובכן. ים לימודיים נמוכיםגשיהב ותוקפנות כלפיהם וגם הםעם חברי

הינם גורמים ) רצון להצליח(שגים והי) ד אחריםגרצון לעשות כנ(תוקפנות : מוטיבציוניים

חייבות להתמקד בירידת המוטיבציה , עם כן, תוכניות ההתערבות. שמנבאים ניתוק ונשירה

ת ולימודיות גם לתוקפנות והעלאת המוטיבציה להצלחה כאמצעי לשיפור תוצאות חברתיו

  .  יחד

  

טרתן להביא ניתן להצביע על מספר מאפיינים של התערבויות מוצלחות שמ, באופן כללי

 ניתוק ומניעתשיפור ההישגים הלימודיים ,  של תלמידים בבתי הספרלמניעת תוקפנות

  :נשירהו

ערבות חייבת להיות מבוססת על תיאוריה ברורה באשר לגורמים שמביאים הת -

שעומדת מאחורי תכנון ללא גישה תיאורטית . לתוקפנות ובעיות התנהגותיות

  .ילה תהיה לא ממוקדת ויעהיא, ההתערבות

  .למען ביצוע ההערכה יש להסתמך על מקורות מידע מגוונים -

 . לתקופות המעברת תשומת לב מיוחדתתיש ל -

 .רבות חייבת להיות רגישה תרבותית והתפתחותיתהתע -

סקירת : השפעות שליליותלבחון את תוצאות ההתערבות ולוודא היעדר יש  -

ערבויות  מההת30% הראתה שכמעט 90-מחקרים שונים שנעשתה בשנות ה

 .ות לתוצאות שליליותמביא

  

דגם של התערבות מוטיבציונית שפותח על ידינו מבוסס על הגישה של תיאוריית הייחוס 

)attribution theory :(יש לציין כי . התערבות הייתה מאורגנת סביב תפישות סיבתיות

 בסיסיים תיאוריית הייחוס שמתארת את הקשר בין תפישות הסיבתיות למונחים פסיכולוגיים

 תרמה רבות לחקר תהליכי הסתגלות ואדפטציה ,וויסות עצמי ואחרים, כמו הערכה עצמית

 אמריקאיים-בין היתר בקרב בני נוער אפרו, טים אתניים וקהילות מודרותומיעקרב ב

בדקנו את : ההתערבות שלנו התמקדה בתפישה סיבתית של אחריות. בארצות הברית



רועים המשפיעים על רמת התוקפנות וגם על ההישגים התפישות אודות האחריות על האי

כתוקפניים וכנמצאים בסיכון לניתוק " סומנו" ה ש-קהל היעד היו בנים בכיתות ג. האקדמיים

ת התערבו ה.אמריקאים ולטינים-אפרו: ילדים היו שייכים לקבוצות המיעוטה; ונשירה

  .לס'בוצעה בתוכנית לאחר הלימודים בבית ספר יסודי בלוס אנג

  

אך קשורים , שני מרכיבים שוניםמבנויה  – Best Foot Forward: התערבות שפותחה

  :מוטיבציה חברתית ומוטיבציה אקדמית, אחד בשני

משתתפים היו אמורים ללמוד : מרכיב המיומנויות החברתיות: מוטיבציה חברתית -

כיצד לשפוט באופן נכון את הסיבות של התנהגויות של אנשים אחרים ובמיוחד 

 התפישה הנכונה לגבי .ידה שבה אחרים נתפשים כאשמים בתוצאות שליליותהמ

 תבניית יכולויסות רגשות טוב יותר ולואחרים עשויה להביא לשל האחריות המידת 

ניתן להצביע על שני נושאים עיקריים שבהם התמקדה  .תוקפנותהפקח על ל

 :ההתערבות

o  תירוצים והכחשה בהתייחס , סליחות,  הסברים:ינוידה(מתן הסבר

מתן הסבר אפקטיבי מאפשר לנו לנהל את ). להתנהגות חברתית שלילית

 ההתרשמויות של האחרים מאיתנו ואת תגובותיהם הרגשיות

משתתפים אמורים להבין מהם המאפיינים של הסברים . לפעילויותינו

היה ללמד אותם היעד שלנו . שונים והשלכותיהם באשר לאחריות אישית

להראות סלחנות גדולה יותר כלפי אחרים ולהבין את הפן ההסתגלותי של 

 .קבלת אחריות

o כגון ייחוס לאחרים כוונות עוינות במצבים אמביוולנטיים, יות ייחוסוטע .

ניתחו  תלמידים, על מנת לדעת ולזהות כוונות מגוונות של האחרים

שפת , הבעת פנים, קול(ם בחנת סימנים לא ורבאלייהתאמנו בא, סיפורים

  .השתתפו במשחק תפקידים, )הגוף

המשתתפים אמורים לקבל אחריות עצמית על הלמידה שלהם : מוטיבציה אקדמית  -

 עמדו אסטרטגיות שעודדו משתתפים לבחור התערבותבמרכז ה.  בבית הספר

לפתח מיומנויות , להציב לעצמם יעדים ריאליסטיים, במטלות  ברמת קושי בינונית

 כישלון למאמץ לא מספיק ולא לנסיבות שנמצאות לייחס,  סיוע פעילש חיפושל

ניתן להצביע על ארבעה נושאים עיקריים שבהם , ובכן .מחוץ לפיקוח של התלמיד

 :התמקדה ההתערבות

o טלות מעל המשתתפים לדעת להבחין ברמת הקושי של ה: לקיחת סיכון

 .תת קשי בינונירמולהשכיל ולבחור במטלה ב

o ת למידהיה מאחרים כאסטרטגירבקש עזלדעת ל. 



o היעדים הקרוביםהצבת בנדורה הדגיש את החשיבות של . הצבת יעדים, 

  .ה זו או אחרתמלבחון כמה מאמץ דרוש לביצוע משישמאפשרת 

משתתפים אמורים ללמוד לקשר בין יעדים קצרי טווח ליעדים ארוכי 

 היעדים ובחינה גיות של וויסות התנהגות למען השגתטרטטווח וללמוד אס

על הילדים לדעת לשקול .   או כישלוןמחודשת של היעדים לאור הצלחה

 .ות ולקבל אותם לאחר קבלת מידע מרביטאת ההחל

o יש להכיר ביכולת לעשות שינוי . קידום הסבר הסתגלותי לכישלונות

 על ידי מאמץ ולדעת לייחס את הכישלונות ותהשיג תוצאות לימודילו

, כגון היעדר מאמץ מספיק(ת הפיקוח של התלמיד לנסיבות שנמצאות תח

היעדר , כגון( ביכולתו לשנות יןולא לנסיבות שא) 'חוסר תשומת הלב וכו

  )'מזל רע וכו, מורה גרוע, כישרון

  

במה שקשור . הבדיקות שנעשו לפני ואחרי יישום התוכנית הראו הצלחה בלתי מבוטלת

כמו כן חל שינוי בייחוס , תגלותיסר הלמיומנויות חברתיות נצפתה עלייה בבחירה בהסב

 את ראינו, במה שקשור למיומנויות האקדמיות. הכוונות לאחרים ובנכונות לקחת אחריות

העלייה בייחוס תוצאות הלימודים למאמץ וביכולת הצבת יעדים מציאותיים ולקיחת סיכון 

 משוב מצד  גם. קבוצת הביקורתיש לציין כי בדיקת התוצאות נעשתה גם למול. בינונית

  בהשוואההמורים הראה כי משתתפי התוכנית גילו נכונות יתר לשיתוף פעולה והתמדה

  . ילדים שהיו בקבוצת הביקורתל

  

יש לציין כי ההתערבות  הצליחה יותר במה שקשור ללימוד מיומנויות חדשות , יחד עם זאת

. ובלמאטיתופחות במה שקשור לירידת התנהגות פר) מוטיבציה, מיומנויות חברתיות(

הצלחנו יותר בבניית גורמים הגנתיים שיסייעו כנגד אירועים שליליים , במילים אחרות

יש לציין גם את החשיבות של האסטרטגיות המכוונות . בעתיד מאשר בהורדת הסיכון בהווה

ובר דבמיוחד כשמ, )שתתפיםהמ מ25%-בתוכנית הייתה נשירה של כ (נשירהלמניעת ה

  . םבתוכנית לאחר הלימודי

  

  

  

  


