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 בעבודתם של  לראשונההופיע )self-handicapping behavior" (הכשלה עצמית"מושג ה

מדובר בהתנהגות . Steven Berglas and Edward Ionesחברתיים הפסיכולוגים ה

 במצבי  היא נצפית.שולים לביצוע מוצלח של משימות אצל תלמידיםמכקשיים ומערימה ה

אך , התנהגות זאת אומנם מכשילה את התלמיד. אחריםמבדקים  או בחינות לקראת, לחץ

 – אמונתו כי הוא מסוגל לעבור את המבחן עלהיא מאפשרת לו לשמור על ביטחון עצמי ו

 מעדיף להסתכן בכישלון ,ה זיגותנהתהדפוס מי שמאמץ .  המכשולאילולאוהיה עובר אותו 

  . העצמיועל מנת לשמור על דימוי

  

הסיבה . ובה והסיבה הרחוקהרהסיבה הק: ניתן להבחין בין שתי סיבות להכשלה עצמית    

השפעת ,  למשל–קשורים למצב שנוצר ותגובה רגשית אליו ההקרובה כוללת מניעים 

נובעים הרחוקה כוללת מניעים הסיבה ה. תוצאות המבחן על הדימוי העצמי של הנבחן

 וגם ומים לזה שצפוי להתקייםדחוויה של כישלון במבחנים ה, חוויות העבר למשלמ

  .  להצלחה במבחןלא ניתן להקנות את המיומנות הדרושהמהמסקנה כי 

  

התנהגות . ייתם להכשלה עצמיתטהמחקרים מראים כי קיים הבדל בין בנים לבנות באשר לנ

. שמשתמשים בה במגוון רחב יותר של מצבים מאשר בנותהבנים אפיינת יותר את  מזו

. יית האחריםעהחוקרים האם הכשלה עצמית מכוונת להטעיית עצמית או להטבדקו , בנוסף

, הניסויים הראו כי התנהגות המכשילה של הנחקרים לא הייתה תלויה בידע החוקר אודותיה

יחד עם .  אחריםתעצמית ולא הטעיי טעייה היא ה,מה שאפשר להניח כי המרכיב העיקרי בה

 מחקרים אחרים הראו כי גם דימוי עצמי בעיני אחרים מהווה משקל שווה ערך ,זאת

  .אסטרטגיה של הכשלה עצמיתהבבחירת 

  



שלה עצמית ולא באסטרטגיה חיובית כמה גורם לתלמידים לבחור דווקא באסטרטגיה של ה

ן להצביע על שני גורמים נית? שהייתה מאפשרת להם להתמודד בהצלחה עם המשימה

מאמין כי כישורים הינם קבועים מלידה זה כ תלמיד - ראשית. הלמידה שלהםבהיסטוריית 

מחקרים פסיכולוגים  . אותם או לתקןאך לא לשפר, ממש את הכישורים הקיימים רק לוניתן

, מראים כי התנהגות של הכשלה עצמית אינה מאפיינת את הגילאים של ילדות מוקדמת

      .ניתן לשינויה ילדים מתייחסים לכישורים כאל גורם נזיל ,ובגילאים אלחר ואמ

ילאים מתקדמים יותר של הילדות גב. כישורים נתפסים כתוצאה ישירה של המאמץ

ספרית -תוך כדי אינטראקציה בינם לבין המערכת הבית, ובנערות המוקדמת תלמידים

הדבר מביא לתפישה של יחס הפוך . ם קבוע נוטים להתייחס לכישורים כאל גור–ועמיתיהם 

 מעיד על רמת כישורים נמוכה , למילוי משימההנדרשמאמץ גדול : בין כישורים למאמץ

   . והלאה' התנהגות המכשילה את עצמה מאפיינת את התלמידים החל מכיתה ו, לכן. ולהיפך

  

 לעתים ,תקק לאסטרטגיה של הכשלה עצמיהנזהיסטוריה הלימודית של תלמיד ה - שנית

 הוא נמצא במצב.  לו להיות בטוח בכישוריותוללת עליות וירידות ואינה מאפשרקרובות כ

 שני הגורמים הללוצירוף . עלוודאות אודות יכולותיו והקשר בינם לבין תוצאותיו בפ- אישל

תלמיד מעדיף להימנע ממצבי . דוחף לכיוון התנהגות מכשילה כאסטרטגיה בטוחה יותר

בנוסף . הסכנה של המשוב השלילי היא מוחשית והרת נזק תדמיתי עצוםההערכה משום ש

סטרטגיה של הכשלה עצמית לעתים ננקטת על ידי תלמידים המחקרים הראו גם כי א, לכך

 על מנת להצליח למרות הנסיבות המכשילות ולפתח הלאה את –בעלי ביטחון עצמי רב 

  .וסיאך שימוש זה איננו טיפ .הדימוי העצמי החיובי שלהם

  

לשמן  את המטרות משיגההכשלה עצמית אכן  , קצרטווחבהמחקרים שלנו הראו כי 

 כי וכיחותערכו לאחר הבחינות מנהבדיקות ש. באסטרטגיה זוהתלמידים משתמשים 

הסבר הכישלון על ידי  מוצאים מכלל האפשרות את ,כשלו בגלל התנהגותםתלמידים שנ

טה לקבל את גרסתם אודות הסיבות סביבה שלהם נוהגם . שלהםכישרונות ה חוסר

התנהגות מכשילה , ארוךה טווח את התוצאות לניקח בחשבוןאם , יחד עם זאת. לכישלון

שכוללת גם  ,תלמידים אחרים בכיתהמורים ו גוררת תגובה שלילית מצד ,חוזרת על עצמהש

 משמעותי את הישגיהכשלה עצמית כרונית מורידה באופן . לכישלונותמשוב שלילי 

, לכן.  שבסופו של דבר פוגע גם בדימוי העצמי וגם בדימוי בעיני האחרים–התלמיד 

כיצד .  הארוךטווח הקצר אך הרסנית בטווחעצמית מועילה לתלמיד בההכשלה ה תאסטרטגי



את ות במסגרת החינוכית על מנת למנוע שנמה ניתן ל? זוניתן להיאבק באסטרטגיה 

  ?תלמידיםהשימוש בה על ידי ה

  

 לבחירה באסטרטגיה של הכשלה עצמית הינה חוסר קורלציה מביאיםגורמים האחד ה

 מה שמביא לחוסר ביטחון עצמי גם אצל תלמידים –ברורה בין המאמץ לבין ההצלחה 

הגישה הנפוצה במערכת החינוך ששמה דגש על ביצוע ומפתחת . מוכשרים ומצליחים

במיוחד אצל תלמידים , שכזו  עלולה לגרום לתגובה,בין התלמידיםתחרותיות ביצועית 

מערכת הציונים . תחו תמונה ברורה של כישוריהם ויכולותיהם בתחום הלימודשטרם פי

של תלמיד במכלול  אלא על ביצוע ,והמשוב אינה שמה דגש על פיתוח ושיפור אינדיבידואלי

; מסגרת זאת נתפשת כמאיימת על ידי תלמידים מתקשים. כיתתי ובהשוואה לאחרים

  .ה של הכשלה עצמית מהווה פיתרון כמעט מתבקש מבחינתםאסטרטגי

  

חוקרים הציעו לפתח מערכת עידוד אלטרנטיבית שאינה בנויה על ההערכה השוואתית של 

- בנויה על בחירת קריטריונים ברורים וחד,מערכת אלטרנטיבית זו. ביצועי התלמידים

ניתנים , למעשה.  משימהות שנקבעים מראש על ידי המורה ומצורפים לכל נמשמעים למצוי

 הדבר ממחיש .קריטריונים עבור כל ציון ותלמידים בוחרים בעצמם את רמת הביצוע שלהם

 המאמץ לבין ההצלחה ומאפשר להם לקבל מישוב ביקורתי מדויק לתלמידים את הקשר בין

תלמיד ולא בידי ה בידי נמצאים, האחריות למילוי המשימה. הטעונים שיפורנושאים באשר ל

מחקרים מראים כי גם תמיכה באוטונומיה בכיתה מקדמת את המוטיבציה . תה כולההכי

מאפיינת את המצב של הוראה ההפנימית אצל התלמידים לעומת המוטיבציה החיצונית 

   .ריכוזית ישירה

  

התנהגות של הכשלה עצמית נובעת מפחד כי כישלון יהווה סימן לחוסר , כפי שראינו

נגרמת על ידי התמיכה על תנאי הוודאות - שה זו נוצרת בגלל איתפי. כישרונות אצל התלמיד

התנהגות של הכשלה עצמית מאפיינת את . בית הספרממערכת שמקבלים התלמידים 

 אסטרטגיה של הכשלה עצמית . המוצלח בביצועיהתלמידים שמרגישים שהערך שלהם תלו

  .  בעיני האחרים'ערך העצמי'להגן על , אם כן, נועדה

  

משוב החיובי הטיפוסי ים לב לאופי הלש  על המורים,וק בתגובה פסיכולוגית זכדי להיאב

. שכלית של התלמידיםהרמה ה את הביצוע ובדרך כלל הוא מדגיש דווקא את. םמצד

מחקרים מראים כי שבח ממוקד תוצאות מוריד את רמת המיומנויות ואת האינטרס הכללי 



 מורים ותלמידים מתמקדים ת המודרניתבחשיבה החינוכי , כמו כן. ללימודים בבית ספר

המחקרים מראים כי במערכת החינוך המערבית כישורי התלמיד נתפסים . ג הכישוריםשבמו

מחזקת את הנטייה להכשלה , כפי שראינו לעיל, התמקדות זאת. כגורם עיקרי להצלחתו

ובי על רקע זה גם משוב חי.  אצל התלמידים המתקשיםבמיוחד, וודאות-עצמית במצבי אי

שרק יחזק את תדמיתו השלילית " פרס תנחומים"שמופנה לתלמיד מתקשה עלול להיתפס כ

  . בעיני עצמו

  

 שלא יכלול את ועל המורה להיות רגיש לנושאים הללו ולנסח את השבח שלו בצורה כז

יש לשים דגש על המשוב החיובי על המאמץ ועל ההתמקדות . ההתייחסות לכישורי התלמיד

 באופן משמעותי את הפיתוי ה תחושת שליטה על תוצאות הלימוד מוריד.בתהליך הלימוד

 זאת לעומת חוסר האונים והבלבול שחש – של הכשלה עצמית להזדקק לאסטרטגיה

 עדיין אינו יכול לקבל ציון גבוה שיתאים לדימויו ,התלמיד כאשר רואה שחרף מאמציו

  .העצמי

  

 תוך כדי ת לימוד קואופרטיביטתפיתוח שי היא ,אחת הדרכים למניעת הכשלה עצמית

. מתמקדים בהחלפת הרעיונות ביניהםהשיתוף הפעולה ואינטראקציה בין התלמידים 

 ,במצב זה.  אליה הוא שייך ביצוע של כל תלמיד משפיע על ביצוע הקבוצהובמסגרת ז

בהבנה על ידי עמיתיהם אלא תיתקל קבל תלא תמצדו אסטרטגיה של הכשלה עצמית 

  . בהשימושימנע מראש את המה ש, בהתנגדות מצדם

  

  

  

  

  


