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גורמים רגשיים וחברתיים בהצלחה של לתפקיד רבה תשומת לב מופנית  אחרונה בעת

חברתית יותר או -בעלי אוריינטציה פרו,  כי תלמידיםיםראים ממחקר.  ספרתילימודית בב

השתמשה בעבר . עשויים להצליח יותר בלימודים, יחסים חיוביים יותר עם מבוגרים

, קוגניציה:  את ההיבטים השונים של הלמידה מונחים לעל מנת לתארשלושהבהפסיכולוגיה 

התפישה . אך הנטייה הייתה ללמוד את ההיבטים הללו באופן נפרד. מוטיבציה ואמוציה

בית וממוקדת במחשבות ואמונות וצרת מזווית הראייה הקוגניטינהמודרנית של מוטיבציה 

 לבין ית למרות שהקשר בין חוויה רגש,תוך כדי התעלמות מרגשותיהם, תלמידיםשל 

 בנפרד לבחון את הפאן האמוציונאלי במחקר קיימת נטייה .המוטיבציה הוא דבר ידוע

 תפקיד בחנו אתמחקרים שמרבית ה. מהצדדים האחרים של מכלול המוטיבציה של תלמידים

; מבחנים והשפעתם על תוצאות המבחןמצבי לחץ בעת ב התמקדוהצלחה ל בקשררגשות ה

-למידה היוםתהליך העל להשפעת מצבי דיכאון ואכזבה עבודות שמתייחסות קיימות גם 

  .  יומית וביצוע מטלות לימודיות שוטפות

  

צוע יב ללימודים לבין הים לבחון את הקשר בין הרגשות הקשורהנוכחי אמורהמחקר 

על סמך מחקרים קודמים ניתן הייה לצפות לקשר בין אמוציות חיוביות להצלחה  .האקדמי

קשר דומה קיים יש להצביע על כך ש. ליליות לרמה אקדמית נמוכהאמוציות שבין אקדמית ו

כי הקשר בין ן יחשוב לצי.  מיומנויות חברתיותלמידים לבין רמה שלבין רגשות ה

אמוציונאליות לבין מיומנויות חברתיות וגם הצלחה לימודית כולל גם גורם נוסף שהוא 

 אמוציות שליליותהראו דים שמחקרים הראו כי יל. יכולת של וויסות אמוציות שליליות

תפקדו טוב , יכולת וויסות רגשות יחד עם זאת היו בעלי אך, כמות גדולהבבאינטנסיביות או 

  . מאוד מבחינה חברתית

  

  .  ח–המחקר שלנו התבצע בקרב תלמידים בכיתות ו 

  :ההיפותזות המקדימות שהנחנו במחקר שלנו היו

1A .אמוציות קשורות ללימודים וויסות , יתהתאמה משמעותית בין אמוציונאליות כלל

  ;אמוציונאלי

1B .ל לרמת ביצוע אקדמי"קשר בין כל הגורמים הנ  



 ללימודים על רמת הביצוע תהיה בהקשראמוציונאלי המצב ההשפעה של הציפינו כי . 2

  .גדולה יותר מאשר  השפעת שני גורמים אחרים

ליכולת של וויסות אמוציות על פת של האינטראקציה בין מצב אמוציונאלי סהשפעה נו. 3

  .התפקוד האקדמי של ילדים

מעבר להתאמה , ציפינו להשפעה ישירה של גורמים אמוציונאליים על ביצוע הלימודי. 4

  .ביניהם לגורמים קוגניטיביים

  .מצבים אמוציונאליים של התלמידים הוגדרו בהתאם לדיווחי המורים ולדיווחים עצמיים

  

  .תוצאות

1A .לי רמה גבוהה יותר של ויסות אמוציונאלי סומנו על ידי המורים כבלי תלמידים בע

  . הן דיווחו על רמה נמוכה של אמוציות שליליות קשורות ללימודים, מצבי רוח חיוביים יותר

1B .היו בעלי ציון ממוצע גבוה יותר ולעתים תלמידים בעלי אמוציות חיוביות יותר 

 גם לרמה לימודית נמוכה ותת היו קשורויות שליליאמוצ. מיומנויות אקדמיות גבוהות יותר

  .יחסית, צמית נמוכה וגם להערכה עיותר

השפיע על הציון ש מיומנויות אקדמיות ומשתנים קוגניטיביים היו הגורם הראשי .2/4

  . התברר כי גם למצב אמוציונאלי יש השפעה רבה על ציון; הממוצע

לא ראינו קשר משמעותי בין המכלול של אמוציונאליות ; הנחה זאת לא אושרה במחקר. 3

זאת בניגוד לקשר בין המכלול של מצב ,  כאמור. הממוצע של הילדוויסות אמוציונאלי לציון

 מחקרים צפה במהלך מיומנויות חברתיות שנןיכולת וויסות אמוציונאלי לביואמוציונאלי 

  .אחרים

  

אמפירי שביצענו מהווה אסמכתא נוספת לחשיבות רבה של גורמים המחקר ה, ובכן

ות הכלליות וגם יראינו כי גם הנטיות הרגש. רגשיים בביצוע הלימודי של תלמידים-חברתית

גם .  האקדמיתקשורים למידת ההצלחה,  למטלות לימודיותקשורשמצב האמוציונאלי ה

, חוללות עצמית אקדמית, כגון(ם כאשר לקחנו בחשבון את ההשפעה של גורמים קוגניטיביי

 ואמוציות מיידיות ניבאו את רמת נטיות רגשיות של התלמידים) 'מיומנויות אקדמיות וכו

 השפעת גורם -  מצב אמוציונאלי שליליההשפעה הגדולה במיוחד הייתה ל. הביצוע האקדמי

ת עות של שפה ומתמטיקה הייתה חזקה הרבה יותר מאשר השפעוזה על הציונים במקצ

  לאשל דיכאון וחוסר אונים משפיערגשי  כי מצב ותתוצאות המחקר מרא .גורמים אחרים

תלמידים שסיפקו משוב אמוציונאלי שלילי בהתייחס לפעולות ; ןמבחברק על ביצוע 

  .גילו רמה אקדמית נמוכה יותר במהלך ביצוע המשימהשגרתיות שונות 

  

  ?נאלי של התלמיד לבין רמת הביצועבין מצב אמוציוהאפשרי  הקשר את תארכיצד ניתן ל



ביצוע לימודי נמוך כתוצאה של חיסרון במיומנויות קוגניטיביות מביא לאמוציות  .1

זאת אומרת גישה זו רואה מצב אמוציונאלי שלילי כתוצאה של גורמים , שליליות 

המחקר שלנו הראה כי גם ; קשר זה בהחלט אפשרי אך אינו ממצה. קוגניטיביים 

 מצב אמוציונאלי ,קוגניטיבייםהגורמים הכל השפעת חשבון של  בלאחר לקיחה

  .השפיע באופן ישיר על התוצאה

הקשר בין מצב אמוציונאלי לתוצאות לימודיות עובר דרך כי ניתן להניח  .2

מצבים אמוציונאליים שליליים מביאים לירידה במיומנויות .  מיומנויות חברתיות

הנחה זאת מתיישבת עם תוצאות ).  קשר זה נצפה במחקרים שונים(חברתית 

 . עדיין משאירה כמה שאלות ללא מענהאך, המחקר שלנו

מצבים אמוציונאליים שלהם בניתן לראות  בנטיות אמוציונאליות של תלמידים ו .3

היפותזה זו מאפשרת להסביר . תוצאה של מכלול השפעות ממשפחה ומבית הספר

" עקיפה"תוך כדי , יותל גורמים רגשיים על התוצאות הלימודשהשפעת ישירה 

 ילד בעל יכולות קוגניטיביות במקרה של, למשל. גורמים הקוגניטיבייםהל ש

הצלחה לימודית והכרה שבה הוא זוכה בעקבות זאת בבית ספר ובמשפחה , גבוהות

אם אך .  את ההצלחה בהמשךעורר בו אמוציות חיוביות שבתורן תחזקנה לותעשוי

הדבר עלול לגרום לכך ,  להצליחשפחהיכולותיו גורמים ללחץ מכיוון המ

שלביצוע המטלות הלימודיות תתלווה הרגשה שלילית שבמרוצת הזמן עלולה 

 יש לציין .למרות המיומנויות הקוגניטיביות, להביא להורדה ברמה הלימודית

י בין המחקרים החדשים אודות תהליכלהיפותזה זאת התאמה מעניינת בין 

וביים בקרב  חייםבים אמוציונאליים מצדדומורים שמע. סוציאליזציה בכיתה

מצליחים  ,ציפיות גבוהות מציביםגם ו) הימנעות ממשוב שלילי, עידוד(תלמידיהם 

  . ציונים גבוהים יותרטובה ולביצוע להביא את תלמידיהם לרמת 


