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 ואת יישומם במחקר ובעיצוב חקר המוטיבציה לשר גישות שונות וסקננסה למאמר הנוכחי ב

  . לקויי למידהם בקרב תלמידיתוכניות ההתערבות

  

  

 ותיאוריית הייחוס) ocial LearningS  - Rotter(תיאורית הלמידה החברתית של רוטר  . 1

)  Attribution theory-Weiner(.  

  

הוא . אודות הסיבות להצלחה ולתגמול עשויות להסביר את ההתנהגותרוטר טען כי הדעות 

עילויותיהם אנשים שסוברים שהם עצמם ופ: פנימי של פיקוחשליטה ד וקיהבחין בין בעלי מ

 אלה –חיצוני של פיקוח שליטה ד וקי ובעלי מ–ה ואחרות לאהיו אחראים לתוצאות כ

ית הייחוס פיתחה יתיאור.  שלהםטהרועים והתוצאות נמצאות מעבר לשליישסוברים כי הא

תוך כדי הבחנה בין ,  על ייחוס הסיבות להצלחה או כישלוןאת המסגרת הרחבה המבוססת

 רוטר שסבר תבשונה מתפיש). כגון מזל(לסיבות חיצוניות ) כגון כישורים(סיבות פנימיות 

  .סען כי ניתן לשנות את אופי הייחווינר ט,  קבועןד הפיקוח הוא מאפייוקיכי מ

  

י למידה שנעשו על בסיס תיאוריית הייחוס י לקום תלמידי של המוטיבציהעלמחקרים 

מרבית המחקרים הראו כי תלמידי לקוי למידה נוטים .  המתארים תמונה די קונסיסטנטית

הם נוטים לעתים קרובות , כמו כן; ד חיצוני של פיקוחוקייותר מאשר תלמידים ממוצעים למ

על סמך תוצאות אלה עוצבו . למזל ואת הכישלונות לחוסר יכולת את ההצלחות שלהן שייךל

המחקר שבחן . מספר התערבויות שהיו אמורות לשנות את הייחוס של כישלונות והצלחות

שכללה שיחות (תוכנית ניסויית של לימודי אוריינות בשילוב אסטרטגיה של ייחוס מורכב 

ערבות ת תוכניות ה.שמעותיתהראה הצלחה מ, )ות המאמץ וסיבות לכישלון אקדמידאו

חשובות במיוחד לאור תוצאות המחקר שהראה כי בדרך כלל מערכת הייחוס של תלמידים 

פירושו הדבר כי הייחוס הסיבתי הלא הסתגלותי . בעלי לקות למידה זהה לזו של הוריהם

מעגל  אלא נובע מ במהלך הלימודיםנוצר לא רק כתוצאה של כישלונות הולכות וחוזרות

 חשוב לעצב התערבויות ממוקדות על מנת לשנות את אופי ,לכן. משפחהם בתוך ההיחסי



 נוסף גם מחקר ביאקנה זאת מסלמ. םהייחוס גם בחיים הבית ספריים של הילדים וגם בבית

  . שמשייך תוצאות שליליות לגורמים קבועים ופנימייםיכאונישמתאר את מעגל הייחוס הד

  

  

  .)arned HelplessnesseL - Seligman(תיאורית חוסר אונים נלמד . 2

  

כאשר לא ניתן לזהות שום קשר בין , תיאוריה זאת מדגישה את היעדר יכולת ללמוד

, ט של שליטה על המצבלתחושה היעדר מוח,  אחרותםבמילי. התנהגות הלומד לחיזוק

 ברור כי קיים קשר חזק בין מערכת . לנסיגה מוטיבציונית ותגובה של חוסר אוניםהמביא

 של חוסר אונים נטען כי תיאוריה. חוסר אוניםיצירת תחושה של ייחוסים הסיבתיים לה

 שלאחר מספר כישלונות ,י למידהיטיבה לתאר את המתרחש בקרב תלמידים לקוינלמד מ

 נעשו מספר .מאבדים אמונה ביכולתם ללמוד או אינם מנסים לעסוק בפיתרון הבעיות

גם . י למידהי לקוםים הנרכש בקרב תלמידימחקרים שנועדו להקל על מצב חוסר האונ

היעדר מוטיבציה בקרב  כך כי מצב של חוסר אונים מביא למחקרים אחרונים מצביעים על

,  יחד עם זאת.  להצלחתם בלימודיםמשמעותימכשול  שמהווה דבר, י למידהיתלמידים לקו

נרכש בין יש לציין כי קיימים גם מחקרים שלא נמצא בהם הבדל ברמת חוסר האונים ה

  .י למידה לקבוצת תלמידים רגילהיקבוצת תלמידים לקו

  

  

  ).determination theory-Self – Ryan & iDec(תיאוריית הגדרה עצמית . 3

  

היא הושפעה . תיאוריה זאת נולדה מתוך הגישה ההומניסטית להבנת התנהגות אנושית

ילים  הם מבד.עים חיצונייםמהדיכוטומיה המוטיבציונית הקלאסית בין מניעים פנימיים למני

  :מוטיבציה הבאיםהבין גורמי 

 :מוטיבציה חיצונית -

o למידה מתבצעת על מנת לקבל תגמול או להימנע מעונש: ויסות חיצוני. 

o  ויסות מוחדר)Introjected regulation :( מעורבות וולונטרית בפעילות

 .אך לא קיים זיהוי מלא עם הערך, שמוכרת כבעלת ערך בפני עצמה

o זוהה מ/שלבסות מוי)identified regulation( :פועל מוצא ערך ב

 .אך מבצע אותה מסיבות חיצוניות, בפעילות כשלעצמה

o  ויסות משולב)integrated regulation :( הכרה מלאה בערך הפעילות– 

  .מוטיבציה זאת דומה למוטיבציה הפנימית

 .יגלותתזאת הרמה הגבוהה ביותר של ויסות הס: מוטיבציה פנימית -

  



פותח , רה עצמיתד שהתבססו על תיאוריית הג, לקויי למידהם תלמידיעלמחקרים  הבאחד

תוצאות ה. דגם של הוראת מיומנויות הקשורות להגדרה עצמית בעת המעבר לחטיבת ביניים

כגון אסרטיביות , תלמידים רכשו רק חלק מהרכיבים הקשורים למונח זה: היו מעורבות

מחקרים הראו גם כי . נגור עצמייפור במודעות עצמית וסאך לא חל שי,  ודימוי עצמי

 הבית ספרית כמכשול פיתוח הגדרה י למידה נוטים לראות את הסביבהיתלמידים לקו

מחקרים שונים . חשיבות גדולה בפיתוח הגדרה עצמית יש למרכיב של אוטונומיה. עצמית

הראו את התוצאות החיוביות של התערבויות המכוונות להגברת מידת האוטונומיה בקרב 

ס חי לתלמידיםה של ה נמצא כי בקרבם קיים קשר  חזק בין אוטונומי.י למידהילקום תלמידי

יכת אמהות באוטונומיה ניבא את הפיתוח מתגורם של נמצא כי , כמו כן. המורהמצד ם ח

  .המוצלח של מיומנויות של הבנת הנקרא

  

  

  .)efficacy-Self  - anduraB(ות עצמית חוללתפישת . 4

  

ציפיות של , לפי הדגם של בנדורה.  עצמית זאת תחושת של יכולת ליישום מיומנותחוללות

 י כי תלמידים לקויומרבית המחקרים הרא. מית מייצרות תנאים להשגת המטרותת עצחוללו

חלק . לות עצמית נמוכה יותר מכלל התלמידיםחוללמידה אינם בעלי תפישות של 

י למידה ימהחוקרים הסבירו את התוצאה הזאת על ידי מנגנונים הגנתיים אצל תלמידים לקו

י ימחקרים הראו כי תלמידים לקו, זאתיחד עם . שמנסים לא להראות את הבעיות שלהם

. למידיםת את כלל הןך באופן משמעותי מזה שמאפיילמידה הינם בעלי דימוי עצמי נמו

מספר מחקרים דווחו על הצלחה מרשימה של תוכניות ההתערבות המכוונות לשינוי דימוי 

קדו תוכניות התמה.  בקרב תלמידים בעלי לקות למידהתלות עצמיחולעצמי ותפישות של 

 ולאחר מכן תרגמו את השיפורים האלה לשיפור בדימוי עצמי ,תחילה בפיתוח מיומנויות

  . ות העצמיתחוללובתחושת ה

  

  

  .)Achievement goal(תפישת השגת היעדים . 5

  

כמו תיאוריית הייחוס , ישות תיאורטיותריה זאת מבוססת על שילוב של כמה גתיאו

מתאר שני סוגים של אוריינטציה שכל אחד ) Dweck(דווק . ותיאורית חוסר אונים נרכש

חלוקה זאת . יעדים חיצוניים ויעדים פנימיים: מהם קשור לצורה מסוימת של ויסות עצמי

הביצוע ליעדי ) mastery goals (שליטהיעדי הקשורה גם לדיכוטומיה בין 

)performance goals ( שות תפיהבדלי לגם  ו,פנימייםמניעים  חיצוניים למניעיםובין

דינאמית  או בישות ההאם מדובר בישות קבוע: תאודות היכולת הקוגניטיבית האנושי



 של  ולאימוץ אסטרטגיותביצועתפישה ראשונה קשורה להצבת היעדים של . מתפתחתו

  . יכולת קוגניטיבית נמוכההפגנת יהימנעות מפעולה  כאמצעי לא

  

 לתוצאות חד ביאו זאת לא ה למידה על סמך תיאוריהי לקויםתוצאות המחקר של תלמידי

י למידה לכלל י בין תלמידים לקו משמעותימצא הבדלנהמחקרים לא מן חלק ב.  משמעיות

 דווח כי תלמידים . ויעדים של ביצועשליטההתלמידים במה שקושר לאימוץ יעדים של 

אך מחקרים אחרים הראו הבדלים .  למידה נוטים פחות לאימוץ יעדים של הימנעותילקוי

י למידה לקבוצה רגילה במה שקשור ליעדים של יתיים בין קבוצת תלמידים לקומשמעו

נטייה זאת (וליעדי ביצוע ) י למידהיטייה נדירה יותר בקרב תלמידים לקונזאת  (שליטה

 כי הקשר בין ם מחקרים הראו ג).י למידה יותר מכלל התלמידיםי תלמידים לקותמאפיינ

י למידה מאשר בקרב יק יותר בקרב תלמידים לקו היה חזביצוע בים הממוקדםיעדיההצבת 

 ליעדים ממוקדים , המעודדים את הלמידהניתן לומר כי במצבים החיוביים. כלל התלמידים

כמו כן נמצא קשר .  יש השפעה גדולה במיוחד על תלמידים לקוי למידהביצוע/תוצאותב

תחושות חיוביות , מומחיות לבין הישגים לימודיים/שליטהחיובי בין הצבת היעדים של 

  . ומעורבות

  

חויות אחרונות של תיאוריית השגת היעדים  שמות דגש על מאפייני תחשוב לציין כי התפ

בודדים נטען כי לא נכון להגביל את המחקר ואת ההתערבות בנטיות תלמידים . הסביבה

 ש וברא אלא יש להתייחס למאפיינים אלה בהקשרם החינוכי,ובמוטיבציה האישית שלהם

 לבין יעדי בצוע ההדיכוטומיה בין יעדי. שונה על הרקע של הסביבה הכיתתיתברא

  מחקרים הראו כי . מרמת התלמיד הבודד לרמת הכיתה,אפוא, תתקוע ממומחיות/שליטה

ת י למידה במה שקשור לתחושוילהסתגלות תלמידים לקובמיוחד  הפריעו בצועיעדי ה

א כי התאמת סגנון מוטיבציה אישי לסגנון נמצ,  כמו כן.חיוביות ולמעורבות פעילה בכיתה

  מחזקת את השפעת היעד - מומחיות /שליטה כמו במקרה של הצבת יעדי –מוטיבציה כיתתי 

  .על מעורבות ותחושות חיוביות

  

  

*      *      *  

  

י י לקוםהסקירה הנוכחית מראה כי המוטיבציה משחקת תפקיד מרכזי בהישגי תלמידי

שמנסים לתאר את ההבדלים בתפקיד המוטיבציה בין ממצאי המחקרים , אומנם. למידה

מספר סתירות גם מות יקי. שמעייםמ– חד אינם תמידי למידה לכלל התלמידים יתלמידי לקו

י יניתן לסכם ולומר כי תלמידים לקו, יחד עם זאת. בין מחקרים שונים שיש צורך להבהירם

ות עצמית חוללחסית של ברמה נמוכה י,  חיצוני יותרוד שליטהקילמידה מתאפיינים במ



מחקרים ,  כמו כן.ובשימוש נפוץ יותר של אמצעים לא הסתגלותיים כחלק ממוטיבציה

. משמעותית של תוכניות התערבות ממוקדות בגורמים מוטיבציונייםההצלחה ה על צביעיםמ

לקויות בעלי  םניתוח תוכניות התערבות שונות בתחום האוריינות בקרב תלמידי, יתרה מזאת

ראה כי ההתערבויות היעילות ביותר היו מבוססות על תיאוריות המוטיבציה ה למידה

כה חשוב לכלול את המוטיבציה ,  לכן).והתמקדו בהקניית מיומנויות של הצבת יעדים(

  .קוריקולוםב


