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 תקציר

חשיבות מכרעת חרדת מבחן הנה תופעה אוניברסאלית שכיחה בחברה ההישגית של ימינו. קיימת 

להבנת תופעה זו על מנת לסייע לתלמידים החווים אותה מדי יום בעת סיטואציות הערכה בית 

 הספר.

הנה להציע מודל המקשר בין אידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית ואמונות מטרת המחקר הנוכחי 

רות ההישג תרומתן של מט אתכן ועוצמת חרדת המבחן הנחווית,  לביןמשתנה, כלפי יכולת  כישות 

 לקשר בין משתנים אלו.

הטענה המרכזית בעבודה זו היא שאידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית ואמונות כלפי יכולת 

הימנעות -כמשתנה קשורות לחרדת מבחן, כאשר שתי מטרות ההישג: מטרות למידה ומטרות ביצוע

 מתווכות קשר זה.

 השערות המחקר שנבדקו הן:

ההישג אותו יטה התלמיד לאמץ ובין רמת חרדת המבחן אותה  יימצא קשר בין סוג מטרות. 1

 יחווה.

מטרות  ביצוע מסוג הימנעות, רמת חרדת המבחן אותה יחווה  יטה לאמץ יותרא. ככל שהתלמיד 

 .תעלה

 .תרדרמת חרדת המבחן אותה יחווה  ,מטרות הישג מסוג למידה יטה לאמץ יותרככל שהתלמיד  ב.

וגיה האפיסטמית המוצדקנית של התלמיד לבין סוג מטרות ההישג יימצא קשר בין האידיאול. 2

 אותו יטה התלמיד לאמץ.

 מטרות יותר לאמץ יטה הוא כך, מוצדקנית אפיסטמית באידיאולוגיה יותר יחזיקשהתלמיד  א. ככל

  ביצוע.

לאמץ מטרות  פחותיטה  הואמוצדקנית, כך אפיסטמית  באידיאולוגיה יותר יחזיקהתלמיד ככל שב. 

 .למידה

יימצא קשר בין אמונותיו של התלמיד כלפי יכולת כישות משתנה לבין סוג מטרות ההישג אותו . 3

 יטה התלמיד לאמץ.



 
 

מסוג  מטרות יותר  יאמץ הוא כך משתנה  כישות הלמידה יכולת את פחות  יתפוס שהתלמיד א. ככל

  .ביצוע

 מסוג מטרות יותר יאמץ הוא כך משתנה כישות הלמידה יכולת את  יותר יתפוס שהתלמיד ב.   ככל

 למידה.

 

 וחרדת מבחן  בתיווך מטרות הישג. אידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית בין קשר יימצא .4

של חרדת מבחן בתיווך מטרות הישג  גבוההאידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית תתרום לרמה 

אידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית, רמת חרדת המבחן   יותרבאופן הבא: ככל שהתלמיד יאמץ 

אידיאולוגיה  פחות, ואילו ככל שהוא יאמץ מטרות ביצוע מסוג הימנעותבתיווך  גבוההשלו תהיה 

 .מטרות למידהבתיווך  נמוכהאפיסטמית מוצדקנית, רמת החרדה שלו תהיה 

דת המבחן בתיווך מטרות יימצא קשר בין עמדתו של התלמיד כלפי יכולת  כישות משתנה וחר. 5

 הישג.

של חרדת מבחן בתיווך מטרות הישג  גבוההתפיסת יכולת הלמידה כישות משתנה תתרום לרמה   

כך רמת החרדה שלו תהיה , את יכולת הלמידה כמשתנה יתפוס פחותבאופן הבא:  ככל שהתלמיד 

את יכולת הלמידה  ריתפוס יותואילו, ככל שהתלמיד  מטרות ביצוע מסוג הימנעותבתיווך  גבוהה

 .מטרות למידהבתיווך  נמוכהכמשתנה כך רמת החרדה שלו תהיה 

 שאלות המחקר שנבדקו הן:

 לחרדת מבחן ומהו כיוון הקשר? מסוג התקרבות. האם קיים קשר בין מטרות ביצוע 1

בין המתאם של מטרות , . האם קיים הבדל מובהק בין המתאם של מטרות למידה וחרדת מבחן2

 מסוג התקרבות לחרדת מבחן לבין המתאם של מטרות ביצוע מסוג הימנעות לחרדת מבחן?ביצוע 

 . באיזו מידה קיים קשר ישיר בין אידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית לבין חרדת מבחן?3

 . באיזו מידה קיים קשר ישיר בין אמונות כלפי יכולת לבין חרדת מבחן?4

פר נפשות במשפחה, השכלת הורים ולקות למידה( האם משתני הרקע של התלמיד )מגדר, מס. 5

 מנבאים את  המשתנה חרדת מבחן? 



 
 

ממרכז הארץ  חילונייםבכיתות יא משלושה בתי ספר  תלמידים 133המדגם במסגרת המחקר כלל 

שאלון  (3( שאלון אמונות כלפי יכולת 2( שאלון נתוני רקע 1שאלונים:  5הם ענו על והשפלה. 

 שאלון סח"ב )סולם חרדת מבחן(. (5( שאלון מטרות הישג אישיות  4 אידיאולוגיה אפיסטמית

 הממצאים המרכזיים מראים:

נמצא קשר עקיף מובהק בין מדד אידיאולוגיה אפיסטמית  בהתאם להשערה, .1

מוצדקנית להתנהגות אנושית לבין חרדת מבחן כאשר מדד מטרות ביצוע מסוג 

למיד אימץ אידיאולוגיה ככל שהת .הימנעות מהווה משתנה מתווך בקשר זה

להתנהגות אנושית גבוהה יותר, כך רמת חרדת המבחן אותה מוצדקנית אפיסטמית 

 חווה הייתה גבוהה יותר בתיווך מטרות ביצוע מסוג הימנעות. 

לא נמצאה מובהקות לאפקט העקיף בין מדד האידיאולוגיה  בניגוד להשערה, .2

 חן בתיווך מדד מטרות למידה. האפיסטמית המוצדקנית להתנהגות אנושית לחרדת מב

לא נמצאה מובהקות לאפקט העקיף בין מדד האידיאולוגיה  בניגוד להשערה, .3

 האפיסטמית המוצדקנית לתפיסה חזותית לחרדת מבחן בתיווך מדד מטרות למידה. 

בניגוד להשערה, לא נמצאה מובהקות לאפקט העקיף בין מדד אידיאולוגיה אפיסטמית  .4

 ית לבין חרדת מבחן דרך מדד מטרות ביצוע מסוג הימנעות. מוצדקנית לתפיסה חזות

לא נמצא קשר מובהק  בין אמונות כלפי יכולת כישות משתנה  לבין  בניגוד להשערה, .5

 מדד חרדת המבחן וכן מטרות ההישג אינן מתווכות בקשר זה.

בהתאם להשערה, נמצא מתאם חיובי ומובהק בעל אפקט בעוצמה בינונית בין מדד  .6

הימנעות לבין מדד חרדת מבחן כלומר, ככל שהתלמיד נטה לאמץ -יצועמטרות ב

 הימנעות, כך הוא חווה חרדת מבחן גבוהה יותר. -מטרות הישג מסוג ביצוע

בניגוד להשערה, נמצא מתאם חיובי מובהק בעל אפקט נמוך בין מדד מטרות למידה  .7

כך חרדת מבחן  לבין מדד חרדת מבחן כלומר ככל שמדד מטרות למידה היה גבוה יותר

 היה גבוה יותר.

לבין מדד התקרבות -ביצועמטרות הישג מסוג מדד חיובי מובהק בין  מתאםנמצא  .8

תקרבות, כך רמת שהתלמיד אימץ מטרות ביצוע מסוג החרדת מבחן. כלומר, ככל 

 חרדת המבחן אותה הוא חווה גבוהה יותר.



 
 

חרדת מבחן גבוה באופן הימנעות לבין -נמצא כי המתאם בין המשתנה מטרות ביצוע .9

-מובהק מהמתאם בין מטרות למידה לבין חרדת מבחן וכן מהמתאם בין מטרות ביצוע

 התקרבות לבין חרדת מבחן.

בין אידיאולוגיה בעוצמה בינונית  מתאם חיובי מובהקנמצא  בהתאם להשערה .10

. ככל שהתלמיד החזיק הימנעותמטרות ביצוע מסוג לבין  אפיסטמית מוצדקנית

לוגיה אפיסטמית מוצדקנית, להתנהגות אנושית כך הוא נטה לאמץ מטרות באידיאו

 מובהק בין אידיאולוגיה אפיסטמיתביצוע מסוג הימנעות. כמו כן, נמצא מתאם חיובי 

כלומר, ככל  .התקרבותמטרות ביצוע מסוג התנהגות אנושית לבין מוצדקנית ל

ות אנושית, כך הוא שהתלמיד החזיק באידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית להתנהג

 נטה לאמץ מטרות ביצוע מסוג התקרבות. 

 מוצדקנית  בין אידיאולוגיה אפיסטמית מתאם חיובי מובהקנמצא בהתאם להשערה,  .11

, כלומר ככל שהתלמיד החזיק התקרבותמטרות ביצוע מסוג חזותית לבין לתפיסה 

טרות באידיאולוגיה אפיסטמית מוצדקנית לתפיסה חזותית כך הוא נטה לאמץ מ

ביצוע מסוג התקרבות. אולם בניגוד להשערה לא נמצא קשר מובהק בין אידיאולוגיה 

 אפיסטמית מוצדקנית  לתפיסה חזותית לבין מטרות ביצוע מסוג הימנעות.

מוצדקנית בין אידיאולוגיה אפיסטמית מובהק חיובי  מתאםנמצא בניגוד להשערה,  .12

כלומר, ככל שהתלמיד החזיק . למידהמטרות הישג מסוג התנהגות אנושית לבין ל

 באידיאולוגיה אפיסטמית להתנהגות אנושית, כך הוא נטה לאמץ מטרות למידה.

 מוצדקנית לתפיסהבין אידיאולוגיה אפיסטמית מובהק בהמשך לכך, נמצא קשר חיובי 

ה. כלומר, ככל שהתלמיד החזיק באידיאולוגיה למידמטרות הישג מסוג חזותית לבין 

 חזותית, כך הוא נטה לאמץ מטרות למידה. אפיסטמית לתפיסה

 כישות משתנה יכולתאמונות כלפי בין מובהקים  מתאמיםלא נמצאו בניגוד להשערה,  .13

-ביצועהתקרבות או מטרות מסוג -ביצועמטרות מסוג  ,למידההישג מסוג לבין מטרות 

 .הימנעות

 לא נמצא קשר בין משתני הרקע לבין המשתנה חרדת מבחן. .14

 התיאורטיות והיישומיות והועלו הצעות למחקרים נוספים. נדונו ההשלכות

 


