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ומבנה מטרות הישג  חברתי מוטיבציה תפקיד קבוצת השווים בקשר שבין אקלים
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 תקציר

 Achievement goal orientationsהמחקר הנוכחי מבוסס על תיאורית מטרות הישג )

theory; e.g., Dweck, 1986; Elliot, 2005של הקשרים שבין  םואיכויותיה םאת רמת בחן(, ו

והתנהגויותיו  עולמו הפנימי של התלמיד( ובין המורה והעמיתים) בכיתה הגורמים הסביבתיים

(, בתיווך של תחושת המסוגלות ו)מטרות ההישג החברתיות והאקדמיות של החינוכיתבמסגרת 

העצמית החברתית של התלמיד. בנוסף, במחקר זה נבחנו קשרים אלו בשתי רמות, הן ברמה 

 האישית והן ברמת קבוצת השווים. 

 Academic Achievement Goals)המושג 'מוטיבציה אקדמית מבוססת מטרות הישג' 

Orientation ) מתייחס למטרות הספציפיות שהפרט שואף להשיג תחת הקשר ביצועי אקדמי

במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגישתם של מידג'לי מסוים, כמו למשל בעת ביצוע מטלה בבית הספר. 

(, ומטרתה מדידת עמדות התלמידים באשר למטרותיהם Midgley et al., 2000ועמיתיה )

, אשר מוגדרת כמוכוונות של התלמיד מטרת מומחיותהראשונה,  ;יהספציפיות בהקשר האקדמ

, ההשניילפיתוח יכולותיו האקדמיות האישיות והרחבת השליטה וההבנה שלו בחומר הנלמד. 

, אשר מוגדרת כמוכוונות של התלמיד להפגנת היכולות שלו בכיתה. גישה-מטרת הפגנת יכולת

וגדרת כמוכוונות של התלמיד להימנעות מהפגנת , אשר מתהימנעו-מטרת הפגנת יכולתהשלישית, 

 חוסר היכולות שלו בכיתה. 

בהתאמה לתיאוריות ולמחקרים קודמים בתחום של מוטיבציה אקדמית מבוססת מטרות 

 Social) 'מוטיבציה חברתית מבוססת מטרות הישג'המושג  (,Dweck, 1986; Elliot, 2005הישג )

Achievement Goals Orientation)  מתייחס למוכוונות של הפרט לפיתוח ולהפגנת יחסים

( Ryan & Shim, 2006בינאישיים. במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגישתם האקדמית של ריאן ושים )

 מטרת פיתוחהראשונה,  ;עמדות התלמידים באשר למטרותיהם בהקשר החברתימדידת תהומטר

העוסקת בפיתוח מסוגלות חברתית ומתמקדת בלמידה של מיומנויות חברתיות חדשות. השנייה, 

העוסקת בפיתוח רצייה חברתית וחיפוש אחר חיזוקים חיוביים  גישה-ת יכולתמטרת הדגמ

העוסקת בהימנעות מדחייה חברתית  הימנעות-ת יכולתמטרת הדגממאחרים. השלישית, 

 ומשיפוטיות שלילית של אחרים.

( Classroom Goal Structure; Midgley et al., 2000) המושג 'מבנה מטרות הישג כיתתי'

. לעיסוק בעבודה האקדמית בכיתה לאופן שבו תופסים התלמידים את מטרות המורה מתייחס

( ומטרתה Midgley et al., 2000) במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגישתם של מידג'לי ועמיתיה

המטרה  ;התלמידים באשר לשתי סוגי מטרות המודגשות בכיתה על ידי המורהמדידת עמדות 

, הינה כרוכה בתפיסת המורה כי הצלחת התלמיד מבוססת על פיתוח מומחיותהראשונה, 

מטרה השניה, ה התעניינות, למידה והבנה של החומר הנלמד, יותר מאשר על הצורך לשנן אותו.

נים במטלות ובמבחנים, הצגה פומבית בכיתה של ציוני , מדגישה את חשיבות הציוהפגנת היכולת

 התלמידים לצורך השוואה, וכן יוצרת תחרותיות גבוהה בין התלמידים. 

מתייחס לאופן שבו ( Social Motivational Climate) המושג 'אקלים מוטיבציה חברתי'

 ,Ntoumanisחברי הקבוצה מעודדים או מדכאים את המוטיבציה של הפרט אשר נמצא בתוכה )

Vazou & Duda, 2007 העמיתים בכיתה מוגדרים ככלל תלמידי הכיתה, באשר הם מהווים את .)



 הקבוצה אשר מלווה את התלמיד הבודד במרבית שעות הלימודים. במחקר הנוכחי נעשה שימוש

שני גורמים  ( למדידת המשתנה באמצעותNtoumanis & Vazou, 2005בגישתם של נתומניס ווזו )

משימה, המתייחס לאופן בו עמיתי הקבוצה מתנהלים  מכווןיים. הראשון, אקלים חיובי מרכז

לצמיחה ולמאמץ, והגברת  תמיכהחברתית ומעודדים את המוטיבציה של הפרט דרך -בצורה פרו

עצמי, המתייחס לאופן בו עמיתי הקבוצה  מכווןתחושת השייכות לקבוצה. השני, אקלים שלילי 

של הפרט דרך התנהגויות שליליות בלתי תומכות ויצירת קונפליקטים  מדכאים את המוטיבציה

 ותחרותיות בין כלל חברי הקבוצה.

( מתייחס לאמונה שאותה מחזיק Social Self Efficacy) המושג 'מסוגלות עצמית חברתית'

יחסים חברתיים תומכים, המגבירים את כישורים ו לפתחהפרט באשר לתחושת היכולת שלו 

Caprara, Alessandri, Di-) ומהווים בלם כנגד אירועי חיים מלחיצים הסיפוק העצמיתחושת 

Giunta, Panerai & Eisenberg, 2010)( במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגישתו של מוריס .Muris, 

המבקשת לאמוד את מידת האמונה של התלמיד באשר ליכולת  ,( למען עבודה עם מתבגרים2001

או לחלופין להתמודד עם  ,בינאישית טובה ויצירת מערכות יחסים עם חבריםשלו לתקשורת 

גישה זו עברה התאמה התפתחותית להקשר הבית ספרי ולעבודה  2011אתגרים חברתיים. בשנת 

 (.Zullig, Teoli & Valois, 2011עם תלמידים על ידי זוליג ועמיתיו )

. אקלים מוטיבציה 1: היוכזיות השערות המחקר המר ,על בסיס ממצאי המחקרים הקודמים

. מבנה מטרות הישג כיתתי קשור למטרות הישג 2חברתי קשור למטרות הישג אקדמיות וחברתיות. 

תחושת מסוגלות חברתית תתווך את הקשרים שבין אקלים מוטיבציה . 3אקדמיות וחברתיות. 

בת מתן מענה על . לטוחברתי ומבנה מטרות הישג כיתתי לבין מטרות הישג אקדמיות וחברתיות

רמתיות -משוואות מבניות רב באמצעותהשערות המחקר המרכזיות, בוצע ניתוח נתיבים, 

(Hierarchical Linear Modeling);  ניתוח זה בוחן קשרים בין משתני המחקר ברמות היררכיות

 שונות של הנתונים, ברמה הפרטית וברמה הקבוצתית.

ט', -כיתות חינוך רגילות בשכבות ז' 36-מתלמידים ישראליים  855את השאלון מילאו 

אישור המדען הראשי במשרד לאחר המחקר בוצע  .המתגוררים ביישובים שונים רחבי הארץ

באופן אנונימי, החינוך. העברת ומילוי השאלון נעשתה באופן ידני במהלך השיעורים בבית הספר, 

 .ם להשתתף או לאאהתנדבותי וללא השלכות על הבחירה 

, בהמשך לממצאים קודמים בתחום, ממצאי 'מבנה מטרות הישג כיתתי'באשר למשתנה 

המחקר הנוכחי מוסיפים תמיכה לממצאים הקיימים ומצאו קשרים חיוביים בין מבנה מטרות 

-מסוג הפגנת יכולת לבין תחושת מסוגלות חברתית, מטרות הישג אקדמיות מסוג הדגמת יכולת

ת הישג וקשרים חיוביים בין מבנה מטרות מסוג מומחיות לבין מטרגישה והמנעות. בנוסף, נמצאו 

 וחברתית מסוג פיתוח. אקדמית מסוג מומחיות

, בהמשך לממצאים קודמים בתחום, ממצאי 'אקלים מוטיבציה חברתי'באשר למשתנה 

 מוטיבציה המחקר הנוכחי מוסיפים תמיכה לממצאים הקיימים ומצאו קשרים חיוביים בין אקלים

גישה והמנעות, ומטרות הישג -עצמי לבין מטרות הישג חברתיות מסוג הדגמת יכולת מכווןשלילי 

מוטיבציה גישה והמנעות. בנוסף, נמצאו קשרים חיוביים בין אקלים -אקדמיות מסוג הפגנת יכולת

 חיובי מכוון משימה לבין מטרת הישג אקדמית מסוג מומחיות ותחושת מסוגלות חברתית.  



, בהמשך לממצאים קודמים בתחום, ממצאי 'ושת מסוגלות חברתיתתח'באשר למשתנה 

המחקר הנוכחי מוסיפים תמיכה לממצאים הקיימים ומצאו קשר בין משתנה זה לבין מטרות הישג 

 גישה. -גישה ופיתוח, ומטרת הישג אקדמית מסוג הפגנת יכולת-חברתיות מסוג הדגמת יכולת

 ,Ben-Eliyahu, Linnenbrink-Garcia & Putallaz) ממצאים אלו תואמים ממצאים קודמים

2017; Dunbar, Dingel, Dame, Winchip & Petzold, 2018; Makara & Madjar, 2015; 

Patrick, Kaplan & Ryan 2011; Reindl et al., 2015; Shim, Cho & Wang, 2013; 

Warburton, 2017; Wentzel, Muenks, McNeish & Russell, 2017)למדים אותנו כי , ומ

גורמים בתהליך בניית מטרות ההישג האקדמיות והחברתיות שלהם, התלמידים עושים שימוש רב ב

. אשר מתקיים בכיתה ובאקלים הרחב )מעבר לחברויות קרובות( הסביבתיים )המורה והתלמידים(

גילם בנוסף, ניתן לראות כי לאקלים החברתי בכיתה ולקשרים החיוביים של התלמידים עם בני 

ישנו תפקיד משמעותי גם בכל הנוגע לתחושת המסוגלות החברתית שלהם. בנוסף, ייתכן כי קשרים 

מהמורה  ישירה אלו אף יכולים לבלום את ההשפעות השליליות הנקשרות לחוסר קבלת תמיכה

 בכיתה.

החידוש של המחקר הנוכחי הוא בהבנת מרכזיות תפקידם של תלמידי הכיתה בכלל וקבוצת 

של התלמיד בפרט, בבניית וטיפוח תחושת המסוגלות החברתית ומטרות ההישג האישיות,  השווים

ניתן לומר כי התערבות מוצלחת של בית הספר להגברת האקדמיות והחברתיות שלו. לאור הבנה זו, 

אקלים מוטיבציה חברתי חיובי לכלול: עידוד תקשורת חברתית יעילה וחיובית בין תלמידים, מתן 

וץ ותמיכה לתלמידים ותרגול הכישורים החברתיים שלהם, עיצוב תכני הלימוד לעידוד שירותי ייע

שיתוף פעולה ותמיכה בעמיתים. כמו כן, בעת תכנון ובניית הפדגוגיה החינוכית, על המורה לקחת 

בחשבון את האקלים החברתי השורר בכיתה, תחושת המסוגלות החברתית של התלמידים ומטרות 

ואת מידת ההצלחה של התלמידים,  ללמידה ת על מנת למקסם את המוטיבציהההישג השונות, זא

 הן בפן החברתי והן בפן האקדמי.

בהתאמה למחקרים קודמים מסוג זה, קבלת מודל הולם ברמת התלמיד לעומת קבלת מודל 

(. Lam, Ruzek, Schenke, Conley & Karabenick, 2015ירוד ברמת הקבוצה הוא אינו דבר נדיר )

הראשונה, היעדר השפעות לטווח  ;מגבלות אשר השפיעו על חוזק הממצאיםישנן  עם זאת, יחד

לאורך שנות לימודיהם של התלמידים )השפעות  במחקר הנוכחי לא בוצע מעקב ארוך טווח ,ארוך

של מורים חדשים והצטרפות לקבוצות שווים חדשות(. מסגרת זמן ממושכת, בעלת נקודות מדידה 

קיומו של , ההשניי ה, תהיה מועילה יותר על מנת לבחון השפעות ארוכות טווח.שונות לאורך השנ

קשר חיובי חלש בין מבנה מטרות הישג כיתתי מסוג הפגנת יכולת ובין מבנה מטרות הישג כיתתי 

מסוג מומחיות. על מחקרי המשך לנסות ולבצע מחקרי אורך, אשר ימדדו את אותם התלמידים 

הבנה מדויקת יותר של התהליך דרכו לאורך השנה, ובכך יוכלו להגיע לבמספר נקודות זמן שונות 

 .האישיות של התלמידההישג מתהווה הקשר שבין המאפיינים הסביבתיים ובין מטרות 

 

 

 


