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 תקציר

ין מסגרות חינוכיות כרוכים בשינויים רבים כדוגמת, דרישות חדשות, תלמידים מעברים ב

 , משפיעים באופן ניכרלתיכוןנמצא כי מעברים מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים וומורים חדשים. 

. למשל, המעבר בין בתי הספר במהלך גיל (Eccles & Roeser,2009על התפתחות המתבגרים )

ההתבגרות עלול לפגוע בתחושת המסוגלות העצמית, גילוי עניין בלימודים, הישגים ויצירת קשרים 

 (. Blyth & Simmons, 1987חברתיים )

( אשר 1960הוחלט על רפורמה רחבה במערכת החינוך )הכנסת,  1968בישראל, החל משנת 

-ט' כיתות ח' ותיכון-א' כיתות יספר יסוד כללה שינוי מבני בבתי הספר, מעבר ממבנה דו שלבי )בית

 -י' כיתות ותיכוןט' -ז'כיתות ו', חטיבת ביניים -א' כיתות שלבי )בית ספר יסודי -י"ב(, למבנה תלת

"ב(. תהליך יישום הרפורמה נמשך כחמישה עשורים וכיום מרבית הערים והיישובים בארץ פועלים 

 (. 2008במבנה זה )רש, 

מקביל לתחילת גיל ההתבגרות של התלמידים. זהו  בישראל גיל המעבר לחטיבת הביניים

גיל, בו מתרחשת התפתחות משמעותית במישורים רבים, הכוללים שינויים פיזיים, רגשיים, 

 מעבר מחטיבתספר, חקרו את ה יתקוגניטיביים וחברתיים. רוב המחקרים שעסקו במעברים בב

במוטיבציה, במעורבות ובהישגים  במקביל למעבר לתיכון ישנה ירידהמצאו כי ו ,לתיכוןביניים 

לעומת זאת, ישנם מחקרים המצביעים על השלכות חיוביות  (.Eccles & Roeser,2009) הלימודיים

של המעבר, כגון עלייה בתפיסת היכולות האישיות והלימודיות של התלמידים לאחר המעבר 

(Barber & Olsen, 2004לפיכך, ניתן לראות כי אין אחידות בממצאי ה .) מחקרים אשר השוו

הישגים, מוטיבציה ויכולות אצל תלמידים בבתי ספר עם חטיבת ביניים לעומת בתי ספר ללא 

 חטיבת ביניים.

השוו בין תלמידי כיתות ז' ללא חטיבת ביניים לכאלו עם חטיבת  קודמים מחקריםמספר  

וד. למשל, איקלס ביניים. המחקרים בדקו מוטיבציה, הישגים, מעורבות לימודית, מטרות הישג וע

(Eccles, 2004 מצאה כי תלמידי חטיבות הביניים ) בעלי הישגים לימודיים נמוכים יותר ובעלי היו

. כמו כן, מצאו כי ו גיל שלא נמצאים בחטיבות בינייםמוטיבציה פחותה, לעומת תלמידי בני אות

תר ותחושת הביטחון תלמידי חטיבות הביניים מגלים פחות עניין, בעלי תחושת מסוגלות נמוכה יו

החידוש המרכזי של המחקר (. Simmons & Blyth, 1987העצמי שלהם נפגעת בעקבות המעבר )

ושימוש  הנוכחי יהיה ההתמקדות בארבעה סוגים שונים של מעורבות לימודית אצל התלמידים



 במדדים עדכניים מחקר המוטיבציה בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. המחקר ייערך באופן של 

חקר אורך תוך השוואה בין תלמידים שעברו לחטיבת ביניים לתלמידים שלא עברו לחטיבת ביניים מ

 באותו הגיל.

את השינויים במעורבות הלימודית כמדד לאדפטיביות של התלמיד  בחנתיבמחקר הנוכחי  

לאיכות הקשר והשייכות של התלמיד  לימודית מתייחסת מעורבותבסביבה החינוכית. באופן כללי, 

עם בית הספר, למידת המאמץ שלו בקשר עם התלמידים, המורים, הלימודים, המטרות, הפעילויות 

התייחסות בשנים האחרונות ה. (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004)והערכים של בית הספר 

פר, כשהמטרה היא ללמד את להיות חלק מתוכניות הליבה של בתי הס למעורבות הלימודית הפכה

 ,Gilbert) התלמידים כיצד ללמוד, ולהפוך אותם לאנשים לומדים החיים בחברה המבוססת על ידע

אשר שונות, קטגוריות  יפעל (. מחקרים קודמים ניסו להגדיר את המושג מעורבות לימודית 2007

במחקר הנוכחי  למיד.מרחיבות את ההסתכלות על המעורבות הלימודית הרבה מעבר לציוניו של הת

השתתפות  -מעורבות התנהגותית )א(הלימודית: מעורבות הארבע קטגוריות של בהתמקדתי 

 -מעורבות רגשית)ב(  ;קדמיות, חברתיות וחוץ בית ספריותהתלמיד בפעילויות בית ספריות, א

 )ג( ;ימודיםתחושות ותגובות חיוביות של התלמיד כלפי בית הספר, המורים ועמיתיו לספסל הל

מאמץ, השקעה, שימוש  בכל הקשור לתחום הקוגניטיבי תלמיד המפגין -מעורבות קוגניטיבית

. כמו כן, מעורבות זו כוללת את מטרות (Fredricks et al., 2004וויסות עצמי ) למידה באסטרטגיות

הלמידה וההשתפרות בהן. למשל, תלמיד המעוניין להשתפר במקצוע כלשהו ולכן משקיע מאמץ 

אצל שילוב של תחושות  -מעורבות חברתית )ד( ;ד מעמיק של החומר ולא רק שינון שטחיבלימו

התלמיד, תחושת השייכות לבית ספר, קבלת המטרות הבית ספריות, תחושה של חיבור וקבלה על 

 Dunleavyידי בני גילו וחוויות של מערכות יחסים עם מבוגרים אשר מגלים בו עניין כאינדיבידואל )

& Milton, 2009.) 

ורבות ההתנהגותית והרגשית על פי מדד מסוים. המע נמדדכל אחד מסוגי המעורבות הללו  

(. המדד למעורבות Skinner, Kindermann, & Furrer, 2009על פי המדד של סקינר ) נמדדה

ההתנהגותית מתייחס בעיקרו למאמץ והתמדה וכולל בתוכו אינדיקטורים למאמץ נפשי, קשב 

וריכוז. המדד למעורבות רגשית מתייחס לאנרגיות הרגשיות, התלהבות, עניין והנאה. לעומת זאת, 

 (Dweck, 1986)על פי תיאוריית מטרות ההישג  נמדדוהמעורבות הקוגניטיבית והחברתית 

המתמקדת במטרות המלוות את התלמידים בעת ביצוע משימות. תיאוריית מטרות ההישג בתחילת 



דרכה התמקדה בתחום האקדמי ובמהלך השנים התרחבה לתחום החברתי מתוך הבנה כי התחום 

 ,Covington) נפרד מההצלחה והמוטיבציה של התלמידים בבית הספרהחברתי הינו חלק בלתי 

2000) . 

הינה לבחון את השינויים במידת המעורבות ההתנהגותית, רת מחקר זה מטלפיכך,  

הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית בעקבות המעבר לחטיבת הביניים, תוך השוואה בין תלמידים 

 (.'ללא מעברלהלן יקרא ')לכאלו שלא עברו לאחר סיום כיתה ו' )להלן יקרא 'מעבר'(  שעברו לחטיבה 

בארבע , ז'-תלמידים מכיתות ו' 415-ל העברת שאלונים מחקר אורך הכולל באמצעות נבדקוכל אלו 

לבחינת .ובתחילת וסוף כיתה ז'()בתחילת וסוף כיתה ו'  ז'-נקודות זמן במהלך השנתיים של כיתות ו'

  Hierarchical Linear Modellingבשיטת הניתוח ליניארי -נערך ניתוח מודל צמיחה לאהנתונים 

(HLM) (Raudenbush & Bryk, 2002) . 

 בתהליך מצויים תלמידים ,ביניים לחטיבת מעבר בזמן כי מלמדים המחקר של הממצאים

 גישה-היכולת והפגנת הרגשית המעורבות כי ראינו. מסוימים קשיים בפניהם המציב הסתגלות

 במעורבות עלייה חוו מעבר ללא למידיםת .המעבר בעת מושפעות התלמידים של הקוגניטיבית

 ירידה הפגינו מעבר עם תלמידים, כן כמו. ירידה חוו אשר מעבר עם תלמידים לעומת הרגשית

 במדד יציבות הפגינו אשר המעבר ללא התלמידים לעומת קוגניטיבית גישה-יכולת הפגנת במטרת

 מהמעבר כתוצאה התלמידים במעורבות לשינויים מודעים יהיו חינוך ואנשי מורים כי חשוב .זה

 כתוצאה מושפעים אינם המדדים מרבית כי ראינו, זאת עם יחד. לנהוג ואיך לצפות למה ידעו וכך

 קשיים בפניהם המציבה ההתבגרות גיל בתקופת המעבר בזמן נמצאים התלמידים וכי מהמעבר

 כי להניח יש, הנוכחי המחקר וממצאי הקודמת הספרות לאור כי להבין חשוב, לפיכך. עצמם בפני

 הספר בבית המשךה או ביניים לחטיבת מעברה  ,'ז-'ו בכיתות, ההתבגרות בגיל הנמצאים תלמידים

 הם בה הסביבה התאמת אלא התלמידים מעורבות על והמשפיע המשמעותי הדבר אינם היסודי

 .והחברתיים הרגשיים ההתפתחותיים לצרכיהם נמצאים

 

 


