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 תקציר

המעבר מבית ספר יסודי לחטיבת הביניים טומן בחובו שינויים רבים הקשורים לאופי 

בגורמים המשפיעים על  המעבר ולמשימות התפתחותיות של גיל ההתבגרות. מחקרים רבים עסקו

ומבניהם יש מי שקשרו  (,.Goldberg & Israelashvili, 20081993 Eccles et al ;) אופי המעבר

 & Schunk, 1991; Schunk)לימודיים מסוגלות עצמית למוטיבציה והישגים בין תחושת 

Zimmerman, 2007.)  מסוגלות עצמית היא מושג מרכזי בתאוריה הקוגניטיבית חברתית של

אשר הגדיר מסוגלות עצמית כאמונתו של הפרט ביכולתו לפעול  Bandura, 1977),)בנדורה. בנדורה 

בדרך מסוימת או לבצע משימה כלשהי בהצלחה, שיער שמסוגלות עצמית משפיעה על הפעילויות 

בהן בוחר הפרט, על מאמציו, רמת המוטיבציה שלו ועל התמדתו.  מכאן שתחושת המסוגלות של 

הספר. לתפיסה -שר ליכולתם בסביבת ביתתלמידים קשורה לאמונתם ולתפיסתם העצמית בא

יש השלכות משמעותיות על מגוון של תוצרים (  (Self-efficacyעצמית זו של יכולת או של מסוגלות

חינוכיים משמעותיים, ובין היתר על התנהגות ההישג של התלמידים, כלומר, על אותן מטרות 

   (.Pintrich, 2000; Schunk, 1989) שתלמידים יכולים לאמץ בעת ביצוע מטלה לימודית הישגית

. מכאן שאנשים יכולים תלוית מצב ונסיבות נההיהעצמית תחושת המסוגלות באופן כללי, 

מסוגלות גבוהה תחושת להאמין ביכולת שונה בתחומים שונים בחייהם, למשל, להיות בעלי 

. באופן ספציפי, ,Pajares)1997)מסוגלות נמוכה בספורט בעלי תחושת בתחומים אקדמיים אך 

 לב מחקרית לתשומת זכו חדשים ספר בבתי כראוי להסתגל ביכולותיהם התלמידים אמונות

 לכן, המחקר הנוכחי נועד לחקור את תחושת המסוגלות בהקשר של המעבר לחטיבה. .פחותה

החידוש המרכזי שעולה במחקרי מתמקד בתחושת המסוגלות של תלמידי בתי ספר יסודיים למעבר 

הביניים. מתוך הכרה בחשיבותה לתפקוד מוצלח, תיבחן לראשונה משמעות המושג  לחטיבת

"תחושת מסוגלות למעבר" באמצעות תפיסת התלמידים את יכולתם להצליח  מבחינה לימודית 

וחברתית לאחר המעבר לחטיבה. לדוגמה: תפיסת התלמידים לגבי יכולתם לקבל ציונים טובים 

סת התלמידים את יכולתם ליצור קשרים טובים עם ילדים חדשים בלימודים בחטיבת הביניים, תפי

בהשפעה של המעבר לחטיבה על שלא כמו מחקרים רבים אשר עסקו  .בחטיבת הביניים, ועוד

 ,Hsieh, Cho, Liu, & Schallert, 2008;  Wigfield & Eccles)תחושת המסוגלות של תלמידים 

כמתווכת בין היבטים  ,התלמידים למעבר עצמותחושת המסוגלות של , בחנתי במחקרי את (1994
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מוטיבציוניים )מטרות הישג ומבנה מטרות כיתה( והישגים בפועל בבית הספר היסודי ולאחר 

 המעבר לחטיבת הביניים.  

 :מטרתו של מחקר זה היא אם כן, לבחון את השאלות הבאות

 הביניים"?מהם המאפיינים ואופן המדידה של המושג "תחושת מסוגלות לחטיבת  .1

 מהם המאפיינים בסביבה החינוכית המנבאים תחושת מסוגלות לפני המעבר? .2

 האם תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים מסבירה מעבר אדפטיבי לחטיבה? .3

 

בהנחה שתחושת מסוגלות עצמית מהווה גורם משמעותי לתפקוד מוצלח, היא תיבחן במחקר 

הנוכחי כמנבאת תפקוד התלמידים מבחינה לימודית וחברתית כלפי המעבר עצמו, כאשר הסביבה 

 הלימודית והמוטיבציה האישית של התלמידים הינם בבחינת גורמים שישפיעו עליה טרם המעבר.   

המגדירה , "תאוריית מטרות הישג"פיינים של הסביבה החינוכית נבחרה עבור בחינת המא

מוטיבציה על פי המטרות השונות שיש לתלמידים בעת ביצוע משימות לימודיות בבית הספר. 

 מטרות פיתוח מומחיות( 1תאוריה זו מבחינה בין שלוש אוריינטציות כלליות יותר כלפי הלמידה: )

מטרות הפגנת ( 2) ;הרצון לפתח יכולת ולהרחיב את הידע וההבנהתלמידים המונעים על ידי  -

( 3)         ;תלמידים המונעים על ידי הרצון להפגין יכולת והצלחה בהשוואה לאחרים - גישה-יכולת

אשר מטרתם היא לנסות להימנע ממצבים שבהם הם  תלמידים -הימנעות -מטרות הפגנת יכולת

  (.Dweck, 1986; Elliot, 2005) לותיהם וביצועיהםעלולים לקבל הערכה שלילית על יכו

אימוץ המטרות השונות תלוי במאפיינים אישיים של התלמיד, אך במידה רבה הוא תלוי 

. אחד (Kaplan Gheen, & Midgley, 2002) גם במאפייני הסביבה החינוכית בכיתה ובבית הספר

המורים יכולים  המורים בכיתה.הגורמים החשובים המשפיעים על המטרות של תלמידים הוא 

להדגיש מטרות שונות באמצעות הדרך שבה הם מלמדים ובכך ליצור "מבנה מטרות" שונה בקרב 

שבו  , מבנה מטרות מומחיותהמחקר התרכז בשני סוגים שונים של מטרות: האחד .התלמידים

גש על יכולת , שבו מושם דמבנה מטרות יכולת מושם דגש על שיפור אישי והבנה בכיתה והשני,

  .(Ames, 1992; Urdan, 2010)יחסית ותחרותיות בכיתה 

תלמידים, שנדגמו בשלוש נקודות זמן שונות   175כל אלו נבדקו במחקר אורך אשר כלל 

איסוף המידע נערך במהלך שנה וחצי, לפני ואחרי המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. 
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נמדדו מטרות ההישג של התלמידים, מבנה המטרות בכיתה במסגרתם , באמצעות שלושה שאלונים

 הספר בבתי' ו כיתות לתלמידי השאלונים הועברו הראשון בשלב והמסוגלות העצמית למעבר.

 חטיבת את מזינים אלה ספר בתי. ובסיומה הלימודים שנת בתחילת, זמן נקודות בשתי היסודיים

 בתחילת שלישית זמן בנקודת, תלמידים אותם בקרבבשלב השני  השאלונים הועברו בה ,הביניים

  '.ז כיתה

למבנה מטרות כיתה: ההשערות המרכזיות שנבדקו במחקר זה היו: )א( השערות ביחס 

האופן בו תופסים התלמידים את המטרות אותן מדגיש המורה בכיתה והישגים לימודיים, 

ו קשרים חיוביים בין כמנבאים תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים. ההנחה היא שימצא

מבנה מטרות של מומחיות והישגים לתחושת מסוגלות, ואילו מבנה מטרות של הפגנת יכולת יהיה 

קשור באופן שלילי, )ב( השערות ביחס למטרות ההישג של תלמידים: ההנחה היא שימצאו קשרים 

ספר לבין מבנה חיוביים בין המטרות השונות שיש לתלמידים בעת ביצוע משימות לימודיות בבית ה

המטרות בכיתה בהתאמה שבין סוג המבנה והמטרות עצמן, )ג( השערות ביחס לחשיבות תחושת 

כמנבאת המסוגלות העצמית למעבר לחטיבת הביניים כמסבירה מעבר אדפטיבי: המדדים לבחינתה 

מעבר אדפטיבי מתייחסים לתפיסת התלמידים את יכולתם להצליח בחטיבה  מבחינה לימודית 

תחושת המסוגלות העצמית למעבר ההנחה היא שימצאו קשרים בין מדדי . ינה חברתיתומבח

באופן חיובי עם מטרת  ;לחטיבת הביניים לבין מטרות ההישג של תלמידים שנמדדו לאחר המעבר

 גישה.-מומחיות, ושלילי עם הפגנת יכולת

לבחינת הנתונים נעשה שימוש בניתוח נתיבים באמצעות ניתוח משוואות מבניות 

(Structural Equation Model; Loehlin, 1998) הממצאים תומכים ברעיון שתחושת מסוגלות .

מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים.   עצמית למעבר היא מבנה חשוב כמנבא מעבר אדפטיבי

ל תחושת מסוגלות עצמית למעבר אדפטיבי, כמו גם את שהממצאים הדגישו את החשיבות 

המשמעות של ניבוי תחושת מסוגלות למעבר אדפטיבי, עבור שני היבטים שונים, אקדמיים 

כי המטרות אותן מדגישים המורים בסביבה החינוכית ממלאות תפקיד בנוסף, ראינו  .וחברתיים

ה עשויה לסייע בלהקל עליהם את משמעותי בקידום תחושת המסוגלות של תלמידים, אשר בתור

תלמידים התופסים את מוריהם כמי שמעודדים . ות למסגרת החדשה ואת ההשתלבות בהההסתגל

למידה והבנה ומדגישים תהליכי התקדמות אישית, הראו רמות גבוהות יותר של תחושת מסוגלות 

 עצמית למעבר.
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לסיכום, ממצאי המחקר שופכים אור על החשיבות של תחושת מסוגלות למעבר ומוסיפים נדבך 

נוסף בהבנת משתנים התורמים והמעכבים הסתגלות אדפטיבית לחטיבת הביניים, ומרחיבים את 

 ;Hanewald, 2013הידע אודות הגורמים המשמעותיים במעבר אדפטיבי לחטיבה )ראה סקירה: 

Symonds & Galton, 2014 הואיל וכך, ראוי שמחקרים עתידיים יחקרו תוצאות אלה בקרב .)

 אוכלוסיות שונות ובהקשרים תרבותיים נוספים.

 


