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 תקציר

(, היא יכולתו של הלומד להיות מודע Self Regulated Learning"הכוונה עצמית בלמידה )

 & Michalsky) למחשבותיו, להרגשותיו ולהתנהגותו במהלך הלמידה, לפקח עליהן ולנהל אותן 

, 2018; Zeidner, 2019Schechter.)  בתהליך זה, המתנהל בצורה מעגלית הלומד מציב לעצמו

תוך כדי פיקוח על התהליך  טיביות(,ימטה קוגנהטיביות )ימטרות, מתכנן את האסטרטגיות הקוגנ

(.  כאשר לומד משיג את יעד Pintrich, 2000; Winne, 2001והערכתו וניהול ההניעה )מוטיבציה( )

הלמידה ומשלים את תהליך ההכוונה העצמית הוא גם יקיים באופן שיטתי רפלקציה במהלכה 

אותו לקיום מחזור  יתבונן בתהליך הלמידה שעבר ויגדיר יעדים חדשים שלעיתים קרובות יובילו

 (.  ;2010Zimmerman,2002סקי, רחדש )כהן וקרמ הכוונה עצמית

מחקרים רבים הצביעו על חשיבותה של הכוונה עצמית בלמידה ככלי  לקידום החינוך של מורים 

על הקשר שבין הכוונה עצמית של מורים להכוונה מתרבות העדויות המחקריות ותלמידים. כמו כן 

כאשר נמצא שמורים שבכוונתם להיות יעילים בקידום תהליכי ההכוונה  – עצמית של תלמידים

בתהליכי ההכוונה עצמית בלמידה שליטה לסגל קודם לכן צריכים  העצמית בלמידה של תלמידיהם,

 ,Bembenutty, 2013; Kramarski &Michalsky, 2009; Hattie & Yatse)כך למשל:  שלהם עצמם

מוכוונים הם  עצמית כחלק מתהליכי למידה של מורים, קשורה באופן שבוהרמה של הכוונה ( . 2014

 (. Van Eekelen et al, 2005)  וברמת המודעות לכך להשגת מטרות הלמידה

הכניסה  מורכבות רבות דובר בספרות המחקרית על מורכבותה של עבודת ההוראה, ובעיקר על 

 ;Johnson et al., 2014 )למשל: בהוראהלהוראה, דהיינו של שנת העבודה הראשונה של מתמחים 

Lindqvist et al., 2019) המתמחים נמצאים בשלב קריטי של הכניסה להוראה המלווה לעיתים .

פתרון קונפליקטים אל  ביניהםבתחושת הישרדות יומיומית ובאתגרים מרובים מסוגים שונים ש

ה העצמית שלהם כמורים בתוך מול קולגות, הורים ותלמידים, תוך ניסיון לפתח את מושג התפיס

 תרבות בית ספרית מגובשת.

המחקר הנוכחי עסק בקשר שבין פיתוח הכוונה עצמית לבין השתתפות בהתנסות סימולטיבית 

בתנאי בשדה החינוך  התנסויות מאפשרת לקיים שימוש בסימולציה המהווה טכניקה שבחינוך. 

לסייע למורים חדשים להתמודד עם היבטים משמעותיים של עולם  עשוי (,Gaba,2007מעבדה )

 להשתתפותמראים כי קודמים  העבודה הבית ספרי בסביבה מבוקרת ובטוחה. מחקרים 

 יש השפעה חיובית על פועלם של המורים בשדה. בסימולציות 



 ב

 (Rauen, 2004; Robberts & Goodhand, 2018) .נתפסות ככלי מקדם למידה,  בנוסף, הסימולציות

 ;Bond et al., 2004) משפר ביטחון בהתמודדות עם סיטואציות קונפליקטואליות וכחוויה חיובית

Jeffries et al., 2003; Moule et al.,2008; Barr et al., 2020 .) 

בהקשר להכוונה עצמית, הסימולציות נמצאו ככלי המציע ללומדים את ההזדמנות להכוונה עצמית 

לא נערכו עדיין מחקרים הבוחנים עם זאת, (. 2017, ויליגגוט -חברתי )וסרמן-בלמידה בהקשר רגשי

בהקשר רגשי חברתי וכן בתרומתה של סדנת הסימולציה מדדים של הכוונה עצמית כשלעצמה 

  להתקדמות המקצועית של מורים מתמחים.

הסימולציה על היבטים של שם לו למטרה לבחון את השפעת ההשתתפות בסדנת המחקר הנוכחי 

הכוונה עצמית בלמידה בהקשרים בינאישיים בקרב מורים מתמחים. במסגרת סדנת הסטאז' 

אילן, המותאמת -הל"ב באוניברסיטת בר מרכז שלמשתתפים בסדנת הסימולציה  מורים מתמחים

למורים בשנתם הראשונה. הסדנא כוללת התנסות בסימולציות בשיתוף שחקנים המדמות 

בבית  יום יוםה חייאיתן מתמודדים המתמחים ב ואותנטיות ציות קונפליקטואליות רווחותסיטוא

ובין  כועס , שיחה בין מורה להורהמתקשה הספר. למשל: ניהול כיתה, שיחה בין מורה לתלמיד

מספר מהמשתתפים בסדנאות התנסויות, כך ש 3-4בכל סדנא מתקיימות בין מורה לקולגה. 

מתנסים באופן אקטיבי בסימולציות אל מול שחקן ויתר המשתתפים לוקחים חלק בסדנה כצופים 

לאחר ההתנסות התחקיר המתקיים  . ולשיח הקבוצתי תחקירבהתנסות הסימולטיבית וכשותפים ל

מולציה וגם אל מול המתנסה במהלך הסי הרגשתםכולל משוב, גם מהשחקנים לגבי ומבוסס וידיאו 

מזמן רפלקציה  המתקיים בסדנה מהקבוצה הצופה, בליווי והנחיית מנחה הסדנא. כל התהליך

 (. http://zik.co.il/z5vl)בעבור כלל המשתתפים הכוללת התבוננות פנימית 

מורים מתמחים הלוקחים חלק בסדנת הסטאז' למורים מתמחים  41במחקר הנוכחי השתתפו 

( 44%) 18-( השתתפו בסדנת הסימולציה כצופים וכ56%) 23ין הנבדקים באוניברסיטת בר אילן, מב

, וכלל שילוב  Mixed methodsהתנסו בסימולציה אל מול שחקן. המחקר נעשה בשיטה מעורבת 

בין נתונים כמותיים ואיכותניים, במטרה להעשיר את נקודת המבט המחקרית בנוגע לתופעה 

 (. Watkins & Gioia, 2015ונות )  הנחקרת ולהסתכל עליה מנקודות מבט מגו
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בערוץ הכמותי של המחקר נעשה שימוש בשלושה שאלונים לבדיקת מדדי הכוונה עצמית: מטה 

 ,Pintrich, Smith, Gracia, &) Mckeachie( , מוטיבציה (Schraw & Dennision, 1994קוגניציה 

(,   שהותאמו למחקר הנוכחי. שאלוני המחקר הועברו Pintrich et al., 1993; 2010( ורגש )כהן, 1993

שיועדו להשתתף במחקר כמספר המתמחים בפעם הראשונה לכל המורים  -בשלושה מועדים 

שבועות לפני ההשתתפות בהתנסות הסימולטיבית, בפעם השנייה מייד בתום ההשתתפות בסדנה 

י תימצא עלייה במדדי ההכוונה ובפעם השלישית בסופה של שנת הלימודים.  השערות המחקר היו כ

וכן כי  ,העצמית בכל שלושת המדדים בהשוואה שתתקיים בין המדידות לפני ההתנסות ולאחריה

, מתנסים יימצאו כבעלי מדדי הכוונה בפועל מול שחקן לצופים בהתנסות בהשוואה בין מתנסים

במטרה להעמיק את ההתבוננות בממצאים שהתקבלו בערוץ הכמותי,  עצמית גבוהים יותר. כמו כן, 

 עם שמונה משתתפות. בערוץ האיכותני נערכו ראיונות חצי מובנים

אכן נצפתה עלייה בניתוחי שונות למדידות חוזרות  מממצאי המחקר הכמותי, ניתן לראות כי 

דדי מטה קוגניציה ורגש. במדדי ההכוונה העצמית בין המדידות הראשונה והשנייה במ -מובהקת 

כלומר לסדנה, השפעה חיובית על היבטים של הכוונה עצמית בהקשרים בינאישיים. עם זאת 

בהשוואה בין המדידה השנייה לשלישית דווקא נצפתה ירידה מובהקת. ירידה זאת הוסברה על ידי 

יים ארוכי כך שהתערבות חד פעמית, משמעותית ככל שתהיה, אינה מספיקה על מנת לחולל שינו

(. בנוסף השערת המחקר השנייה בנוגע לכך שיימצאו מדדי הכוונה  Light et al., 2009טווח )למשל: 

עצמית גבוהים יותר בקרב משתתפים מתנסים בהשוואה למשתתפים צופים נדחתה. מגמה זאת,  

 האירה את הסדנא כחוויה משמעותית במידה שווה בעבור כלל המשתתפים גם כאלו שלא התנסו

  .בסימולציות מול שחקן. הסבר זה, נתמך גם בחלקו האיכותני של המחקר

 עלה כי מבנה הסדנא הכולל צפייה בחלקו האיכותני של המחקר , מדברי המרואיינותזאת ועוד

תהליכים רפלקטיביים משמעותיים בנוגע אצלן ומשוב, עודד  בהתנסות, תחקיר מבוסס וידיאו

כמורות מתחילות. כך למשל, מרואיינות ציינו כי  תבינאישיו תלחוויותיהן ותפקודן באינטראקציו

בעקבות הצפייה בתרחישים דמיינו וחשבו על התנהלותן בסיטואציות דומות. בנוסף, התחדדה 

בקרבן התובנה כי קונפליקטים ניתנים לניהול ביותר מדרך נכונה אחת.
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בסימולציות מול שחקן וצפו בעצמן בווידאו תיארו זאת כחוויה משתתפות שהתנסו כמו כן,  

ממצא  מכוננת, חפה מטעויות אמיתיות, מחדדת את הפער בין הרצוי למצוי ומחזקת את הביטחון.

למידה  במהלך סימולציות כחווית  ההתנסות מול שחקן זה מחזק מחקרים קודמים שמצאו את 

עם זאת חלקן דיווחו שהחוויה הייתה מלחיצה בעבורן משום . (Tufford et al., 2018)  משמעותית

 שכללה אי וודאות לגבי העתיד לבוא ותפיסת ההתנסות כמבחן. 

מתוצאות המחקר על שני היבטיו הכמותי והאיכותני, ניתן ללמוד כי סדנת הסימולציה הכוללת 

קת בתרחישים למידה התנסותית ייצרה למידה משמעותית בעבור המתמחים. הסדנא בהיותה עוס

תחושה של רלוונטיות,  בעיניהם אותנטיים מעולם העבודה של המתמחים, הצליחה כנראה לייצר

.  המתמחים הם כבר מורים בפועל, ( Kember et al., 2008)למידה משמעותית  יצירת החשובה ב

יטוי אשר מתמודדים באופן יומיומי עם הקשיים והתכנים ששנת ההוראה מייצרת, אלו באים לידי ב

באופן אותנטי בתרחישים השונים המרכיבים את סדנת הסימולציה.  כמו כן, למידה התנסותית 

שרו ויתוו ומעודדת רפלקציה, המרחיבה את נקודות המבט על סיטואציות מוכרות שאלו בתורן יק

 (. Kolb,1984דרך בסיטואציות עתידיות דומות )

מחקר זה הוא בעל תרומה תיאורטית ויישומית. ברמה התיאורטית, ניתן ללמוד לסיכום, 

היא משמעותית בעבור מורים בשלב הכניסה מבוססת סימולציה מהמחקר כי למידה התנסותית 

בינאישי. ברמה היישומית, אנו למדים  בהקשר להוראה בהיבטים של פיתוח הכוונה עצמית

מעולם העבודה של המורים החדשים,  שים אותנטייםשהתנסות סימולטיבית מול שחקן בתרחי

וכמענה לצורך של מתמחים רפלקטיבית מהווה כלי יישומי רב עוצמה כאמצעי ללמידה 

 ה.אתגרים מורכבים בשלב הוראה ראשוני זהמתמודדים עם 


