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 על .של התלמידיםמוטיבציה הוות גישות שונות לתיאוריות פסיכולוגיות שמ 4 קרוסהמאמר 

תפישה עצמית שונים /דהילמ/ תפישה של סגנונות התנהגותיםמציעאנו  שלהם  הסינתזהךסמ

  .שעומדים מאחורי ההצלחה או הכישלון של התלמידים

  

מסוגלות עצמית קשורה לביטחון ).  self-efficacy theory(תיאוריה מסוגלות עצמית ;1

מת של עצמי ומתייחסת להערכת התלמיד כלפי יכולותיו לבצע את המשימה ברמה מסוי

.   אמונת התלמיד בדבר מסוגלותו לבצע את המשימהאתלות עצמית זגמסו.  ביצוע

אסטרטגיות ,  נוטים יותר לפתח יכולת של ויסות עצמיתבעלי מסוגלות עצמיתהתלמידים 

  .קוגניטיביות-לימודיות מטה

    

- הצלחה או אילשנותן תלמיד זהו הסבר ). attribution theory(חוס יתיאוריית הי. 2

,  כולל מאמץייחוס הטיפוסיה. ?לאיזה גורמים הוא מייחס אותן: םלימודיבהצלחה 

יחוס מתחיל מתוצאה חיובית ושלילית ומתגובה כללית יתהליך ה. ידע ויכולת, מיומנויות

יש . לה או אחריםא התוצאה לגורמים כשיוךלאחר התגובה הרגשית מתרחש . רגשית כלפיה

מסוגלות . סוחיוגלות עצמית משפיעות על יצירת הילציין כי תפישות התלמיד בדבר מס

לות גכאשר בעלי מסו, עצמית גבוהה מביאה לשיוך התוצאה לפעולות של תלמיד עצמו

ניתן . מעבר לשליטת הסובייקט, עצמית נמוכה נוטים להסבירה על ידי גורמים חיצוניים

  : את ההשתייכויות השונות על ידי שלושה מאפייניםלתאר

  ;חיצוני/גורם פנימי: ה מיקום הסיב-

  ;)האם הסיבה משתנה כגון מחלה או יציבה( יציבות הסיבה -

  . יכולת פיקוח על הסיבה-

- שיוך הכישלון לסיבות יציבות עלול להביא לציפיות של כישלון מתמיד ולתחושת חוסר

באופן כללי יש . א יציבות עשוי לעודד את התלמידלכאשר שיוך הכישלון לסיבות , אונים

ין כי תלמידים שמשייכים כישלון והצלחה לגורמים פנימיים הניתנים לפיקוח נוטים לצי

תלמידים הללו יבחרו במטלות . להיות בעלי הערכה עצמית וביטחון עצמי גבוהים יותר

שיוך הכישלון לגורמים פנימיים שלא ניתנים לפיקוח . קשות יותר ולא יירתעו מהאתגר

  .ושה ועם חוסר מאמץ מצד התלמידתחושות של בלקשור באופן סטטיסטי 

  



תיאוריה של ערך עצמי מנסה להסביר ). self-worth theory(תיאוריה של ערך עצמי . 3

התיאוריה מניחה . את המוטיבציה של התלמידים כניסיון לשמור על הערך העצמי ולהעלותו

 תלויהך עצמי תחושת ער. כי תחושת הערך העצמי נמצאת בבסיס כל פעילות אנושית

. זאת אומרת כי ערך התלמיד קשור לציונים שהוא מקבל. בהכרה מצד האחרים וגם בביצוע

מכאן נובעת האסטרטגיה של מניעת הכישלון בכל מחיר המאפיינת את התלמידים שאינם 

הערך העצמי נקשר לרמת הכישורים , בהיעדר ביצוע. בטוחים בערך עצמי שלהם

של מניעת הכישלון מאמין כי מאמציו התלמיד שאימץ את האסטרטגיה . ומיומנויות

הוא סבור : ל רמת כישוריו והערך העצמיעשדרושים ממנו למען מילוי המשימה מצביעים 

 כדי לשמור על םהוא יימנע ממאמצי, לכן. אנשים מוכשרים אינם צריכים להתאמץכי 

 .תחושת הערך העצמי ועלול לפתח התנהגויות מכשילות בתור הסבר חיצוני לכישלונותיו

בהתאם לתיאוריה של ערך עצמי התלמיד מרגיש כי מאמץ גבוה שמביא לכישלון , ובכן

כישלון בגלל מאמץ נמוך מביא . משמעו ערך עצמי נמוך ומביא לתחושת בושה וייאוש

בגלל המאמץ (המחקר מראה כי תלמיד תמיד יעדיף את תחושת האשמה . לתחושת אשמה

ניתן לראות כי האסטרטגיה של , לכן). צמי נמוךבגלל ערך ע(על פני תחושת הבושה ) הנמוך

מניעת כישלון מיועדת לא למנוע את הכישלון אלא למנוע את התוצאות הבלתי רצויות של 

במצבי לחץ תלמיד עלול לבחור ולכן ) כגון צורך להודות בערך עצמי נמוך(הכישלון 

ון שיהיה מנותק כישלידי ההביא את עצמו לולית  מכשילה בתור התנהגות הגנתהתנהגות ב

לא להתכונן בכלל למבחן כדי להסביר את כישלונו על  -למשל (מתוצאותיו הבלתי רצויות 

  ).יפגע בערך העצמי שלוכדי לא להסתכן בכישלון לאחר המאמץ שידי חוסר מאמץ ו

  

תיאוריה זאת מתארת את . )Achievement Goal Theory( היעדים השגת תיאוריית . 4

התנהגות התלמידים מתפרשת כתוצאה של .  ד כניסיון להשיג יעדיםהמוטיבציה של התלמי

יעד לימודי ויעד : המחקר מתמקד בשני היעדים העיקריים. רצון להשיג יעדים מסוימים

מתאפיינים ). הרחבת שליטה/יעדים של רכישת(= נטען כי הצבת יעדים לימודיים .  ביצועי

הם מאמינים כי סיבת הצלחה או .  עצמי של ויסות  קוגניטיביות-באימוץ אסטרטגיות מטה

התלמידים שמציבים , לעומתם. כישלון נעוצה במאמץ וכי ניתן לפתח גם ידע וגם כישרון

הם נוטים ,  למול יכולת תלמידים אחריםםולתכ יתאולעצמים יעדים ביצועיים עוסקים בהשו

מחקר מראה כי . וצה לא במאמץ אלא בכישרון מולדלהאמין כי סיבת כישלון או הצלחה נע

ך ולשיוך ההצלחה  נמועיים נוטים לדימוי עצמיותלמידים שמציבים לעצמם יעדים ביצ

הצבת יעדים ביצועיים מסמנת תחרותיות גבוה ועלולה להביא . לגורמים שלא ניתנים לפיקוח

וודאות של - י אבלאימוץ האסטרטגיה של הימנעות מביצוע המשימה בתור פיתרון למצ

כסימן מתפרשת עצמי והדימוי ה מאיימת על כאשר אי צלחה בו הדבר נתפש ככדאי, תחרות

  ,.של ערך עצמי נמוך

  



   התלמידיםהנעתתיאוריה הכללית של בניית ה. 5

תיאוריה של מסוגלות עצמית טוענת כי ילדים שרואים את עצמם כמסוגלים יותר הם גם 

ם האופיניים ניתן להצביע על שתי בעיות בטיעוני.  פךבעלי מוטיבציה גבוהה יותר ולהי

  :תיאוריה של מסוגלות עצמית שנובעות מהפרקטיקה החינוכית של עבודה עם התלמידיםל

תלמידים שאינם מרגישים מוטיבציה אינם מתחילים בהכרח לראות את עצמם  .1

  וגליםמסי תכבל

אך , ת המשימהקיימת תופעה של תלמידים שמצהירים כי אינם מסוגלים לבצע א .2

 .בכל זאת מתחילים לנסות ולבצעה

נראה לנו כי תיאורה של המוטיבציה כשמירה על הערך העצמי , י העובדות הללותלאור ש

.  יותר של פעילויות התלמיד מאשר התיאוריה של מסוגלות עצמיתשכנעמציעה תיאור מ

 המניע המחקרים הראו כי עבור הרבה תלמידים ערך עצמי קשור לביצוע וכי, אכן

גם התלמידים בעלי , לכן.  מוכשרבלתיחלש או  בתורתפש האולטימטיבי שלהם זה לא להי

 להגן על הערך  מסוגלות עצמית נמוכה עשויים לפתח מוטיבציה למלא את המשימה על מנת

הדבר . הם ינסו בכל מחיר לפתח אצלם ואצל האחרים דימוי עצמי חיובי, העצמי שלהם

 לשייך את הכישלון לגורמים שמאפשרץ התנהגויות המכשילות לעתים מושג על ידי אימו

כאן יש לציין כי .  חיצוניים ולנתק את הקשר בין כישלון לבין הערך העצמי של התלמיד

מבחינת המוטיבציה התלמידים שמציבים לעצמם את היעדים הביצועיים קרובים מאוד 

על ידי דעה קדומה בדבר שניהם מונעים . ם שמאמצים את האסטרטגיה של מניעתלתלמידי

 יש לשנות בהתאם ,  לאור כך.אשמהצלחה או כישלון כתוצאת הכישרון כגורם קבוע שנתון 

חוס ולקחת בחשבון את ההתייחסויות התלמידים כלפי יות של תיאורית הייאת האפליקצ

  .גם לפני מילוי המשימה ולא רק אחריוכישלון לה או חלצהגורמים המביאים לה

  

 לעיל נראה כי בבסיס התנהגות התלמידים עומדת תפישה של יכולת עצמית על סמך הנאמר

 קשורים לסוג היעדים מרכיבים האלהאך המחקרים האחרונים הראו כי ה, ופיקוח עצמי

תלמידים שחשים ביטחון עצמי . אימוץ אסטרטגיה של הימנעות מביצועלהמוצבים ו

תלמידים שבטוחים ; ת הלימודיותאת משימוא ותופשים את לימודים כמשמעותיים ינסו למל

בעצמם פחות ואינם מייחסים משמעות לנושאי הלימוד עלולים לפתח אסטרטגיה של 

ניתן לראות כי התנהגות התלמידים היא בחלקה מכוננת על ידי .  הימנעות מביצוע המשימה

 אמוציות משחקות תפקיד חשוב בתיאוריות .תגובות אמוציונאליות למטלות ולתנאי המטלות

  .פסיכולוגיות מודרניות של המוטיבציה בתור קטליזאטורים של המניעים

  

ל כך כי בבסיס התנהגות הלימודית התלמידים נמצאת קונפיגורציה עהמחקר מצביע 

סגנונות ניתן להצביע על כמה . התנהגות, אמוציות, מערכתית המאחדת בתוכה דעות



ת תפקידי מפתח מהסוג הזה שמשחקומחשבתיות /אמוציונאליות/התנהגותיות

  :כישלון התלמידים/בהצלחת

מדובר בהצבת היעדים הלימודיים או של הרחבת השליטה או . סגנון השליטה .1

 הזה נוטים לשימוש גמיש סגנוןתלמידים שמתאפיינים ב. במוטיבציה פנימית

  במשימההומושכל באסטרטגיות לימודיות ולמעורבות קוגניטיבית עמוק

.  עומדת תחושה חזקה של האנייד בסגנון זהבחירת התלמרי ואחמ. המתבצעת

  .תלמידים אלה הינם בעלי מסוגלות עצמית ובטוחים בעצמם

מתאפיין בשימוש פשטני , זהו מכלול של נטייה ביצועית. סגנון הימנעות מכישלון .2

צמצום המידע להכרחי , דימוי עצמי שלילי יותר, יותר של אסטרטגיות לימודיות

 תשוקה לשמור על תפישת תץ הסגנון הזה עומדרי אימוומאח. עבור ההצלחה

 ובמקרה סגנון מתאפיין בתחרותיות. הכישורים האישיים ועל הערך העצמי

 .הכישלון עלול להביא לאימוץ התנהגויות מכשילות

תפישת עצמית ב ודימוי עצמי שליליסגנון זה מתאפיין ב .סגנון חוסר האונים הנלמד .3

 ).נון הראשוןגכפי שבס, טא כסובייקול(כאובייקט ההתרחשויות החיצוניות 

הוא מאפיין את התלמידים המוכשרים שאינם מעוניינים . המסגנון הימנעות ממשי .4

 הם בעלי ביטחון עצמי גבוה ודימוי 3-  ו2בשונה מתלמידים מקבוצות . להשקיע

גם . הבעיה היא שהם אינם מייחסים משמעות למשימה הלימודית. עצמי חיובי

מתאפיין בשטחיות וחוסר מעורבות לעומת התלמידים ביצוע המשימה מצדם 

 .1מקבוצה 

התלמיד .  סגנון זה כמעט ולא מתואר בספרות המחקרית. סגנון של הימנעות עוינת .5

תלמידים הללו נוטים לייחס את . כלפי המורה" נקמה"אינו מתאמץ כלל בתור 

נעשה כישלון לגורמים חיצוניים ומרגישים חוסר שליטה על ה/הסיבות להצלחה

 .מסביבם

  


