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הסטרס האישי והדאגות סביב התקשורת , המחקר הנוכחי בחן את רמות הסטרס הבית ספרי

רת בין המוטיבציה והאופן של התקשו, ציפינו את כי רמת ההתעניינות. עם המורים

יש לציין כי .  שחשים התלמידיםסהסטודנטים למורים יהיו קשורים למידת הסטר

יכולת השפעה של , משמעותיות של החומר: ההתעניינות מושפעת משלושה מרכיבים

מחקרים קודמים הראו את הקשר הברור בין . התלמיד ומידת מיומנות שלו בחומר

  .ציה שלוההתעניינות של התלמיד בחומר לבין רמת המוטיב

  

מאחורי התקשורת הבין העומדת מוטיבציה ה ם שלשלושה סוגיין הבחין ב) Schutz(שוץ 

  :אישית

  רצון לבטא דאגה ואהבה, )affection(סימפתיה  -

  )inclusion(רצון להיות שייך ולקיים תקשורת  -

  רצון בתקשורת על מנת לשלוט ולהשפיע על אחרים): control(פיקוח  -

וספו עוד נמניעים אלה לשלושת  שוץ  שלתפיסות השהתבססו על מחקרים נוספים מהלך ב

  :ה מניעים לתקשורת בין אישיתשלוש

  הנאה -

  התרגעות -

  בריחה -

  

 שהיחמ בין הביאה חוקרים להבחנה,  מוסדות החינוךשל של שוץ בהקשר יונותיוערפיתוח 

  מאחורי התקשורת של סטודנטים עם המוריםתמדומניעים עיקריים של המוטיבציה שע

  :ים'בבתי ספר וקולג

  בניית יחסים -

  )לקבל ידע רלוונטי לתפקוד בכיתה(ים צרכים תפקודי -



 להדגים כי הם רוצים להיות מעורבים בכיתה ים רוציםתלמיד(מניע של מעורבות  -

  )וכי הם מבינים את החומר

בקשר  למורה הסברים תלמיד רוצה לספק(ל הסברים עצמיים מוטיבציה ש -

  )עבודתול

  תלמידים רוצים לעשות רושם טוב על המורה: נותמניע של חנפ -

  

למניעים של בניית בדרך כלל מוטיבציה גבוהה יותר של התלמידים קשורה כי  גם טעןנ

המחקרים הראו כי המניע , כמו כן. היחסים ושל מעורבות בתקשורת בין תלמידים למורים

ת לימודיות  קשורים לתוצאו,של מעורבותהמניע תפקודי והמניע ה ,של בניית היחסים

המחקר הנוכחי בחן את השפעת הסטרס על המניעים שעומדים מאחורי . חיוביות

אחת במחקר השתתפו סטודנטים לתואר ראשון ב.  הקומוניקציה של תלמידים עם מוריהם

  .האוניברסיטאות בארצות הברית

  

 באופן התקשורת בין הסטודנטיםינויים שחלים המחקר אישר את ההשערה אודות הש

 מצב הסטרס ניתן לומר כי, באופן כללי.  הסטודנטים בהתאם למצב הסטרס של,םלמורי

קשור  יהיההמניע התפקודי של התקשורת . גורם להגברת התקשורת בין תלמיד למורה

המניע של . אך גם לרמות נמוכות של חרדה, לרמת גבוהה של הלחץ מצד המוסד הלימודי

.  עמיתיהם של הסטודנטיםת היחסים עם קשור ללחץ האישי ולדאגה אודו  יהיההחנופה

מעניין  כאשר התלמיד מוצא את החומר הלימודי ,ינוידה –ראינו גם כי המוטיבציה הפנימית 

כפי שהראו המחקרים הקודמים .  קשורה לרמות גבוהות יותר של סטרס- משמעותי עבורוו

מכאן נובע כי . קיים קשר חיובי בין רמת המוטיבציה הפנימית לבין ההישגים הלימודיים

אך דרושים מחקרים , הרמה הסבירה של הסטרס אינה מהווה מכשול להצלחה הלימודית

  . הרמה הסבירהות של גבוליםנוספים על מנת לבחון היכן עובר

  


