
   במסגרת הלמידה בקבוצותמוטיבציה כבסיס להצלחה

  

  :התקציר על סמך המאמר

Colin Rogers: "A Common Basis for Success", ch. 9 in: P. Kutnick and 

C. Rogers: Groups in Schools, Cassell, 1994, pp. 142 – 164. 

  

  

  גישה איכותנית למול גישה כמותית: מוטיבציה

  

הגישה האיכותנית למול :  במחקריםותתי גישות למוטיבציה שמשתקפניתן להבחין בין ש

צפייה ומדידה של היבטיים הניתנים למתייחסת להכמותית הגישה .  הגישה הכמותית

 מהות , דגישה הכמותיתאליבא .'התנהגות התלמיד כגון משך עבודתו על מטלה וכו

וההבדלים  תמדובר בישות אח; המוטיבציה אינה שונה אצל תלמידים שונים

ישות הזאת שנמצאת ציה בין התלמידים תלויים בכמות ההאינדיבידואליים במוטיב

בלת אופי קבוע בתהליך קטענו כי מוטיבציה מ הזו שהתבססו על הגישהחוקרים . לרשותם

ורם גהמצב הנוכחי בבית הספר אינו מהווה ; מורים וסביבה, תחת השפעת הורים, ממושך

  .עיקרי בפיתוח המוטיבציה

  

אמצעותו ת המוטיבציה מדגישה את התהליך שבלעומת זאת הגישה האיכותנית של מהו

מוטיבציה מובנת כמסגרת . ציה נוכחית למילוי המשימהטתלמיד מקבל אוריינ

טבע ההתרשמויות הללו . ההתרשמויות הפרטיקולריות שתלמידים מקבלים במצב הנתון

  :שלושה מרכיביםה על נעשכאשר הדגש , ה לאחרונה במוקד המחקר האיכותניהי

  ;כפי שהם נתפשים על ידו, היעדים לקראתם מתקדם התלמיד -

 ; למען השגת היעדלתלמידכישורים ומיומניות רלוונטיים שיש  -

 .צמית להגיע ליעדעתו לוכ ביטחון בי–רמת ביטחון עצמי  -

שינוי  (תלימודיסביבה הגורמים הללו אינם קבועים אלא משתנים בהתאם לשינוי בה

  )'תפישה שונה של הכישורים וכו, יעדים

  

  

  מוטיבציה כסגננון ואסטרטגיה

  

בדומה למושגים של . "סיגנון המוטיבציה"במסגרת הגישה האיכותנית פותח מושג של 

אך קיים , פה אישיתסגנון מוטיבציה הוא תוצאה של העד ,נר סיפרותי'סיגנון הלבוש או ז

 מוטיבציה שונים ות סגנונתים מנסהתלמיד לע,  כמו כן.בנפרד מהתלמיד האינדיבידואלי



 התלמיד ןסגנון המוטיבציה נוצר כתוצאה של אינטראקציה בי.  אחד מהםץלפני שמאמ

בספרות של העשור .  הסגנוןכאשר שינויים במצב משפיעים על, סביבתו הלימודיתלבין 

  :ציהב מוטי שלושה סגנונותתוארוהקודם 

זהו סגננון : )mastery orientation (המצבה לשליטה על פשאי/צליחשאיפה לה -

  :א בטבתי שמאופטימל

o גבוהה של ביטחון בהצלחה סופית הרמ ; 

o ולת לבחור באסטרטגיה לימודית מתאימהכי; 

o  ךת הצורד מעמיתים וממורה במיסיוענכונות לבקש; 

o עתידהציפיה ריאליסטית מ; 

o שימהנכונות להתמודד עם הבעיות שמתעוררות במהלך מילוי המ. 

 self-worth(הערכה עצמית /דימוי עצמיבססת על מוטיבציה המת -

orientation :( הערכה קשורה ל  כאשר השגת המשימהמאומצתמוטיבציה זו

מוטיבציה סגנון זה של  . ומאפשרת לפתח דימוי עצמי חיוביגבוהה בעיני האחרים

 ללא הערכה מדי עבורומשימות קשות ביצוע עשוי לדחוף את התלמיד ל

ר התלמיד שפועל לפי סגנון זה של כאש. ו להצליחכויייריאליסטית של ס

 הערכה  פוטנציאלי עלמהווה איוםנחיתות מול אחרים שמוטיבציה נמצא במצב 

של אסטרטגיות מגוון פתח  הוא עשוי ל,דימויו בעיני האחרים לעעצמית שלו או 

במקום לנסות ולהתגבר על המכשולים בעבודה על האחריות התחמקות ובריחה מ

  :ימהביצוע המש

o  ולא מצדו  על מנת לשייך את הכישלון לחוסר המאמץ –להוריד מאמץ

 ;לחוסר הכישרון או יכולת

o  ניתן יהיה לייחס את הכישלון לקושי –קשה ביותר בחירת דרך 

 המשימה ולא לחוסר הכישרון

o על מנת לשייך את הכישלון לחוסר הזמן –לת העבודה עיכובים בתחי 

 .ולא לחוסר הכישרון

זה מתאפיין באסטרטגיות ההסתגלות למצב לראות כי סגנון מוטיבציה מכאן ניתן 

  .משפר את סיכויי התלמיד להצליחכך -כלולא 

התלמיד מוכן להיכנע אחרי ). learned helplessness(ר אונים סגנון של חוס -

נו מאמין כי הגברת מוכה והוא אית עם בעיות ראשונות יש לו שאיפה נהיתקלו

 ןי איכהוא מאמין .  את סיכויו להצליחיגבירוהמאמץ או שינוי הגישה מצדו 

  .ביכולתו לשלוט על המצב

  

  

  



  הגורמים המשפעים על המוטיבציה של התלמידים

  

ה מהמאפיינים ן המוטיבציה מושפע במידה רבגנוסהחוקרים טוענים כי בחירת 

היות וסגנון המוטיבציה מהווה סוג של , עם זאתיחד . יות התלמידהפסיכולוגיים של איש

 ניתן לשנותו על ידי השינוי בסביבה , סביבה הלימודיתאינטראקציה בין התלמיד ל

  : לפרמטרים הבאיםם מוטיבציה של התלמידים משתנה בהתא.הלימודית

יעדים המוצבים על ידי המורה ניתן להצביע על שני סוגים של :  יעדסוג ה -

  ;שותפתבמהלך העבודה המ

o הלך העבודה מבגשת חשיבות ידע חדש שמקבל תלמיד הד: יעד לימודי

מיומנויות החדשות מתקבלת הכמות הידע החדש או . על מילוי המשימה

הדבר . מוש משימה בפועל להצלחה או כישלון ולא מיןכקריטריו

  .תלמידים חלשים לחוות את תחושת ההצלחהמאפשר גם ל

o הוא קשור , הוא מילוי המשימהחיעד העיקרי כאשר . יעד ביצועי

המטרה שלו כעת היא ; להערכה עצמית ולדימוי עצמי של התלמיד

) תלמידים מתקשיםל במקרה ש(לקבל משוב חיובי מאחרים או 

 .להתחמק מהמשוב השלילי

 :מיומנות הדרושה להשגת היעד/רמת הכישרון -

o כגורם או המיומנות האישית /גישה סטטית שרואה את  רמת הכישרון ו

 של בחירה בסגנון המוטיבציהגישה זו נמצאת בבסיס ה. לתי משתנהב

 היא שוללת את ההתפתחות ומכתיבה את האסטרטגיה –הערכה עצמית 

 . של הסתגלות

o  גישה דינמית המדגישה את היכולת של התלמיד להעלות את רמת

 . כישרונותיו

יכולת למלא את - שמתבטאת בהערכה של יכולת או אירמת ביטחון עצמי -

 .משימהה

  

  : על המוטיבציה של התלמידיםעיקרית תחומים עיקריים בעלי השפעה 6נבחנו כמו כן 

  :תוח מוטיבציה חיובית יש לדאוגלמען פי. משימה .1

o קביעת יעדים ברורים;  

o משוב בזמן; 

o לעומת יעדים ביצועייםהדגשת יעדים לימודיים  

 שולטיםכמימד הסמכות קשור למידה שבה תלמידים רואים את עצמם . סמכות .2

 למוטיבציה חיובית הנטען כי תחושת השליטה על המצב מביא. על מצב הלימוד

ניתן להגביר את תחושת השליטה על המצב כאשר תלמידים מקבלים . יותר



למידה בקבוצות גם עשוייה להגביר את . אפשרות להציב את המטרות לעצמם

  .תחושת השליטה

חשוב שהתלמידים . עידודמימד זה קשור לאימוץ מערכת התגמולים ו. הכרה .3

, יראו את המאמץ ולא את הכישרון כסיבה עיקרית להצלחתם או אי הצלחתם

קבוצות הלמידה חלוקת התלמידים לגם . לכן חשוב לתגמל מאמץ ולא כישרון

אך מאורגנות היטב מאפשרות , קבוצות הטרוגניות, עוזרות להשגת היעד זה

 .הלהגיע לתוצאה אופטימאלית מצד כל אחד מחברי

קיום מערכת הערכה ומשוב משפיע באופן ישיר על הישגי . הערכה ומשוב .4

 חוקרים הראו כיצד מסגרות הערכה פומבית ונורמאטיבית עלולה .התלמידים

הם מעודדים את השימוש ביעדים .  למוטיבציה של תלמידים מתקשיםלהזיק 

  למידה .נהמוטיבציה נכופיתוח  על קשים ומעים לימודיים וצביצועיים לעומת בי

 .ה להשפיע לטובהבקבוצות הטרוגניות עשוי

משום שגורמת לתחושה , עלולה להוריד את המוטיבציה" ליין -דיד" ההצבת. זמן .5

 .שליטה במצב-של אי

בספרות לעיתים נטען כי למידה למרות שיש להדגיש כי . בוצותקלמידה ב .6

בוצות למידה בק, .בקבוצות מאפשרת להגביר את המוטיבציה של התלמידים

 3ע על בי ניתן להצ.לבעיית המוטיבציהקסם כשלעצמה אינה מהווה פיתרון 

  :יים על מנת להבטיח את ההצלחה של למידה בקבוצותונחיגורמים 

o מטרה ברורה שעומדת בפני כל הקבוצה;  

o אחריות אישית 

o מערכת התגמולים שנותנת לכל אחד סיכוי שווה להצליח 

  

  

 

 


