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 תקציר

קשרים חברתיים מכל  יכולים ליצוראנו , ועם התפתחות היכולות הטכנולוגית, בחברה המערבית

לשפר את קשרנו  קיימת האפשרותבכל סיטואציה חברתית ו ,מקום, גם כאשר אנו נמצאים לבד

חשוב  .טוביםכישורים חברתיים לעצמנו לפתח ו להתפתח בתוך המערכת החברתית, החברתיים

הנכונות מסוימות, ובעיקר סיטואציות  חוותמגיעים ל במיוחד בגישה ממנההדבר תלוי להדגיש כי 

  (.Ryan & Shim, 2020) דרכו המשךבשל האדם ללמוד מאותן סיטואציות 

תיאוריית מטרות אחת התיאוריות העוסקות בגישות חברתיות ותהליכי למידה חברתיים הנה 

 ותהאדם בסיטואציהחברתית של  המוטיבציה בכדי לבחון את נועדהתיאוריה זו  .הישג חברתיות

מטרת מומחיות ( 1)סוגים של מטרות הישג חברתיות:  הקיימת הבחנה בין שלוש .תומסוימ

מטרת ( 2) ;ושיפור כישורים קיימיםחדשים כישורים חברתיים , המוגדרת כשאיפה ללמוד חברתית

החברתיים בכדי לקבל תגובות חיוביות  וכישורי , בה האדם מציג אתגישה חברתית-הפגנת יכולת

, בה האדם בוחר להימנע הימנעות חברתית-מטרת הפגנת יכולת( 3)-ו ;מהסביבה החברתית

  (.Ryan & Shim, 2006; 2008) החברתיים והצגת כישורימ הימנעות באמצעותמתגובות שליליות 

הישג חברתיות ובין התנהגויות עבודת המחקר הנוכחית עוסקת בחיבור שבין תיאוריית מטרות 

סיכון בקרב בני נוער. התנהגויות סיכון כוללות בתוכן מגוון רחב של התנהגויות הגורמת לנזק עצמי 

לאמץ דפוסי יותר נוטים  בני נוער(. כמו כן, Albert & Steinberg, 2011לטווח קצר או ארוך )

ת וחברתי ותשל סיטואצי כאשר קיימת השפעהבמיוחד מבוגרים,  מאשר יםהתנהגות מסוכנ

(Gardner & Steinberg, 2005; Loke & Mak, 2013) . בני נוער הנוהגים באופן מסוכן, נוטים לעשות

 (.Andrews et al., 2019זאת בעקבות לחץ חברתי וחשש מדחייה חברתית בקרב קבוצת השווים )

החוסן של היחיד  בגורמיחוסן נעורים״, הדן ״את מודל  הציג (2008פיש )-הראל מחקרו של

מודל זה דן בארבעה גורמי ולקדם התנהגות בריאה.  תחושת מיטביות לאורך חייו, במטרה להעצים

חוויות חיוביות , נוכחות של בוגר משמעותי בחייהםחוסן המאפשרים תפקוד בריא אצל בני הנוער: 

מרכזי  מקוםבית הספר מהווה  סביבתשת חברתית בריאה. רו תחושת ערך עצמי, בבית הספר

ליישום מודל חוסן נעורים, וההתמקדות במחקר זה היא על תמיכת המורים כדמויות משמעותיות 

להפחתה משמעותית בהתנהגויות סיכון הן תורמת בתלמידים תמיכת מורים  עבור התלמידים.

-Madjar, Walsh, & Harel) להשלכות חיוביות בתחומים חברתיים ואקדמיים והןבקרב בני נוער 

Fisch, 2018) והן  בהיבט החברתי של תלמידיםהן . על כן, מודל חוסן נעורים מוביל למחקר אשר דן

 .בהתנהגויות סיכון



לבחון את יכולת הניבוי של מטרות הישג חברתיות ו מטרתמחקר הנוכחי הנו מחקר אורך וה

קשורה יות יכולה להמוטיבציה החברתית של היחיד ההאם . יסודי בנוגע להתנהגויות סיכוןב

לזכות בהערכה חברתית  עם שאיפה גבוההייתכן מצב שבו תלמיד האם לדוגמה , להתנהגויות סיכון

יהיה מעורב ביותר התנהגויות סיכון, כגון עישון סיגריות, שתיית אלכוהול וחיסורים לא  חיובית

קרים מוצדקים מבית הספר. בהתאם לכך, הרעיון המרכזי של מחקר זה הנו לכוון אנשי חינוך וחו

בסביבה אצל בני הנוער גורמי החוסן מ של אחד לעשיית שינוי משמעותי בחינוך, המתמקד בזיהוי

 בעתיד.  זה םכנית מניעה המבוססת על גורוהבית ספרית היכול לשמש לבניית ת

וניבוי  יסודיתחום בית הספר הבמטרות הישג חברתיות בזיהוי  עסקה המרכזית שאלת המחקר

מטרת מומחיות הנה כי  הראשונה השערת המחקריותר,  מפורט. באופן ןבתיכון התנהגות סיכו של

כלומר, תלמיד השואף לשפר כישורים חברתיים  חברתית תנבא סיכוי מופחת להתנהגויות סיכון.

שיהיה מעורב  יולכן יפחת הסיכו ,הביקורת החברתית כלפיויהיה פחות מודאג מהשלכות של 

וניבוי של  גישה חברתית-מתמקדת במטרות הפגנת יכולת השנייהההשערה  בהתנהגויות סיכון.

זאת משום שמחקרים קודמים הצביעו אקספלורטיבית,  זו הנה השערההתנהגויות סיכון בתיכון. 

 ;Shim & Ryan, 2012על השלכות חיוביות של ילדים המאמצים לעצמם מטרות חברתיות אלו )

 Horst et al., 2007; Ryanהצביעו על השלכות שליליות )(, אך ישנם גם מחקרים אחרים אשר 2020

& Shim, 2012) .הימנעות חברתית וניבוי של יותר -השלישית דנה במטרת הפגנת יכולת ההשערה

תלמיד הנמנע מההשלכות השליליות שהוא עלול לקבל כתוצאה מהצגת לכלומר,  .התנהגויות סיכון

 סיכון. יהיה מעורב בהתנהגויותסיכוי גדול יותר שכישוריו החברתיים, יהיה 

של המורים הן בעיצוב מטרות חברתיות והן בהפחתת  םמכיוון שמחקרים הצביעו על חשיבות

השערות כוונו לכך  .תיכוןב, נוספה במהלך המחקר בקרה על תמיכת המורים התנהגויות סיכון

  בתלמידים.גם לאחר בקרה על מידת התמיכה הנוכחית של המורים  שהקשרים יהיו מובהקים

 1מחקר אורך והמידע נאסף בשני פרקי זמן שונים. בזמן הנו  : מחקר זההמחקר מדגם

ערך חמש שנים נ 2תלמידי כיתה ו׳ משלושה בתי ספר שונים במרכז הארץ. זמן  184 השתתפו

משני בתי ספר תיכון במרכז הארץ. והמידע נאסף  ,בכיתה י״א כאשר התלמידים היו, 1לאחר זמן 

מתוך אותם . (לא הייתה באמצע חטיבת ביניים) המשתתפים עברו לתיכון מהיסודיכלל 

  .1ו גם בזמן נתלמידים אשר נבח 82, אותרו בהצלחה 2משתתפים בזמן 

 & Ryan) : מדדי הדיווח העצמי במחקר כללו: שאלון מטרות הישג חברתיותכלי המחקר

Shim, 2008)שאלון התנהגויות סיכון , (Harael-Fisch et al., 2013) ושאלון תמיכת מורים 

(Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007).  



מטרות הישג : בחלקו הראשון של המחקר תלמידי כיתה ו׳ ענו על שאלון הליך המחקר

חברתיות. בחלקו השני של המחקר ענו תלמידי כיתה י״א, חמש שנים לאחר החלק הראשון, על 

שני חלקי המחקר קיבלו את אישור המדען הראשי  מורים.שאלון התנהגויות סיכון ושאלון תמיכת 

 של משרד החינוך.

: על מנת לבחון את השערות המחקר נערכו ניתוחים של רגרסיה לוגיסטית ממצאי המחקר

בינארית. בהתאם להשערת המחקר הראשונה, תלמידים בעלי מטרת מומחיות חברתית ביסודי 

( Exp(B) = -0.60, p < .05קשורות בעישון סיגריות )דיווחו על פחות התנהגויות סיכון בתיכון ה

(. באופן מפתיע, כשנבחנה הבקרה על Exp(B) = -0.47, p < .05ושתייה מופרזת של אלכוהול )

תמיכת המורים בתלמידי התיכון, נמצא כי תלמידי יסודי בעלי מטרת מומחיות חברתית קיבלו 

( מצד המורים Exp(B) = 0.19 , p < .05ואקדמית )( Exp(B) = 0.17, p < .05יותר תמיכה רגשית )

בתיכון. השערת המחקר השנייה נבחנה באופן אקספלורטיבי, ולא נמצא קשר סטטיסטי בין 

גישה חברתית לבין התנהגויות סיכון. עם זאת, נמצא כי -תלמידים בעלי מטרת הפגנת יכולת

מיכה רגשית מצד המורים גישה חברתית קיבלו פחות ת-תלמידים בעלי מטרת הפגנת יכולת

לא נמצא קשר (. השערת המחקר השלישית לא אוששה; Exp(B) = -0.18, p < .05בתיכון )

תלמידי כיתה הימנעות חברתית לבין התנהגויות סיכון. בנוסף, -סטטיסטי בין מטרות הפגנת יכולת

צד המורים הימנעות חברתית קיבלו בתיכון פחות תמיכה אקדמית מ-ו׳ בעלי מטרת הפגנת יכולת

(Exp(B) = -0.17, p < .05 ממצאים אודות תמיכת המורים הראו שתלמידים המקבלים יותר .)

(. בהתאם לכך, Exp(B) = -1.27, p < .05תמיכה רגשית מצד המורים, נוטים פחות לעשן סיגריות )

תלמידים אשר מקבלים יותר תמיכה אקדמית מצד המורים, מדווחים על פחות שתיית מופרזת 

 (. Exp(B) = -0.73, p < .05אלכוהול ) של

בקשר שבין המורים לתלמידים, הן מבחינת מצביעים על החשיבות הנוכחי ממצאי המחקר 

לאורך המחקר ניכר כי קיימים יחסי המוטיבציה החברתית והן מבחינת התנהגויות הסיכון. 

נקרא  אחד המודלים המציגים את התלות ההדדית הזו גומלין בין המורה לתלמיד באופן הדדי,

והתלמידים משפיעים באופן תמידי זה על זה;  ים. לפיו, המור(Bandura, 1997) דטרמיניזם הדדי

גבוהה מקבלים יותר תמיכה רגשית ואקדמית מצד  חברתית בעלי מטרת מומחיות יסודי תלמידי

הימנעות -גישה חברתית ויכולת-המורים בתיכון, זאת לעומת תלמידים בעלי מטרת הפגנת יכולת

תלמיד בעל ייתכן כי ממצא זה מתקשר לכך, ש. המקבלים פחות תמיכה מצד המורים חברתית

ים, וכתוצאה מכך גם המורה כבעל כישורים חברתיים טובתופס עצמו מטרת מומחיות חברתית 

בדומה לכך, . תמיכה רגשית ואקדמיתיותר  והוא ייתן לתלמיד, תופס את התלמיד באותו האופן



הימנעות חברתית, גורמת -תפיסתם הפחות חיובית של התלמידים בעלי מטרת הפגנת יכולת

תמיכה רגשית למורים לתפוס גם הם את התלמידים האלו באותו האופן, וניכר כי הם נותנים פחות 

  אלו. לתלמידיםואקדמית 

המחקר הן: ראשית, שאלוני דיווח עצמי נמדדים רק על בסיס דיווח עצמי ואין לנו  מגבלות

מדדים אובייקטיביים להתנהלות החברתית ולהתנהגויות הסיכון של התלמידים, כגון שאלוני דיווח 

המתגוררים  בני נוערנית, מחקר זה מייצג חלק ספציפי באוכלוסייה הישראלית; . שהורים ומורים

אקונומי בינוני עד גבוה. שלישית, יכולים -בעיר גדולה במרכז הארץ, דוברי עברית ובמעמד סוציו

התערבויות חברתיות בין שני פרקי זמן  , כגוןלהיות גורמים מתערבים נוספים שלא נלקחו בחשבון

, לקראת התיכון ו יכולים להשפיע על מטרות ההישג החברתיות של התלמידיםהשונים אשר הי

מגבלה נוספת הינה כי לא כל המשתתפים אשר  יחסיהם של התלמידים עם ההורים והמורים ועוד.

יש לציין שלא היו הבדלים  .2מילאו אותם גם בזמן  1מילאו את שאלוני הדיווח העצמי בזמן 

יתרה מזאת, יש לציין כי  סטטיסטיים במשתנים שנכללו במחקר בין אלו שאותרו ובין אלו שלא.

 מחקר זה עסק בניבוי ולא בסיבתיות, שכן לא ידוע מה מנבא ומה מנובא. 

המחקר הנוכחי הוא בהיותו מחקר אורך אשר בוחן את יכולת הניבוי של מטרות הישג חידוש 

בצורך מתמקדת  של המחקר הנוכחי וחשיבות. בתקופה ארוכה יות על התנהגויות סיכוןחברת

שהגיעו מבית הספר היסודי לתיכון תלמידים הלכלל של המורים לתגובותיהם בהעלאת המודעות 

 מטענים חיוביים פחות.  שהגיעו עםעם מטענים חיוביים יותר ואלו 

 

 


