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 תש"פ רמת גן



 תקציר

 להיבטים שונים בהתנהגותו ואישיותו של האדםקשורות הסמויות נמצאו אינטליגנציה התפיסות 

 Yeager, et alBurnette ;2019 ,.) האחרונותבשנים עניין חוקרים רבים מנושא שהן ובשל כך 

 ,Walton, Murray, Crosnoe, Muller Yeager, Hanselman,Dweck & Trzesniewski, 2013; 

2019 ,& Paunesku) כלומר מולדת ולא  אינטליגנציה כישות קבועהעל רצף בין נעות  אלה. תפיסות

וניתנת לפיתוח במהלך החיים משתנה  כלומרמתעצבת כאיכות לשינוי לבין אינטליגנציה  נתנית

(Dweck & Leggett, 1988) תפיסת האינטליגנציה כאיכות מתעצבת נמצאה אדפטיבית יותר .

וכן  ,(Dweck & Leggett, 1988) התמודדות עם כישלונות בצורה טובה יותרלוקשורה למאמץ ו

 ,Dweck,1999; Dweck)שהוביל להצלחה  המאמץבתיווך  גבוהים להישגים קשורהבאופן עקיף 

2006; Yeager et al., 2019). 

Paunesku, WaltonTrzesniewski & Dweck, 2007;  ,Blackwell, ) מחקרים קודמים

, 2015Yeager & Dweck Romero, Smith,)  הראו כי באמצעות תוכנית התערבות קצרת מועד ניתן

לשנות את תפיסת האינטליגנציה של התלמיד מישות קבועה לאיכות מתעצבת. מחקרים אלו ברובם 

 הציגו מודלים של תוכניות התערבות שדרשו זמן ומשאבים רבים כמו כיתות, הכשרת מורים ועוד.

ביצוע לפי  תמהמודלים שהוצגו בעבר שמאפשרקצרה ציג מודל של התערבות מקוונת ממחקר זה 

את . מודל זה מאפשר על אוטונומיה בזמן ובמקום ביצוע הלומדה הריושמהחלטת המשתתף 

 אוכלוסיות גדולות ומגוונות בעלות נמוכה וללא צורך במשאבים פיזיים נוספים.העברת התוכנית ל

הסמויות לבין המסוגלות אינטליגנציה האת הקשר בין תפיסות  דקכך, מחקר זה ב לענוסף 

 .העצמית של התלמיד ומטרות ההישג שלו

מוגדרת כתפיסה הסובייקטיבית של הפרט לגבי יכולתו לבצע משימה נתונה מסוגלות עצמית  

. נמצאו ארבעה גורמים ( (Bandura, 1997על חייו שיש להם השלכהלהשפיע על אירועים  עשויהש

התבוננות וצפייה , (Bandura, 1977) הישגים ביצועייםמרכזיים לתפיסת המסוגלות העצמית: 

עוררות ו (Schunk, 2001) שכנוע מילולי ,(Schunk, 1989; Schunk & Usher, 2019) באחרים

במחקר זה נבדק אם ביצוע לומדה מקוונת בנושא  .(Schunk & DiBenedetto, 2020) פיזיולוגית

את המסוגלות העצמית של ובכך להעלות שכנוע מילולי תאים למאפיינים של גמישות המוח יכול לה

מטרות סמויות ולאינטליגנציה  תפיסותאם תחושת המסוגלות העצמית קשורה לוכן , התלמיד

  ההישג של התלמיד.



שואף להשיג בעת  שהפרטהמוטיבציה מוגדרת על פי המטרה  ,אוריות מטרות ההישגילפי ת

 (.Ames, 1992; Elliot, 2005לימודים ופעילות ספורט( ) ביצוע משימה בסביבה הישגית )למשל:

  בסביבה הלימודית מקובל להתייחס לשלוש מטרות הישג מרכזיות:

הפרט שואף לרכוש ידע או מיומנות  – (Mastery – goal) גישה – מטרת פיתוח מומחיות (א)

 ולהשתפר ביחס לעצמו.

הפרט שואף לזכות  – (Performance – Approach goalגישה ) –מטרת הפגנת יכולת  (ב)

 חיובית של יכולותיו בהשוואה לאחרים. בהערכה

הפרט שואף לבצע  – (Performance-Avoidance goalהימנעות ) –מטרת הפגנת יכולת  (ג)

 (.Elliot, 2005 את המשימה לא פחות טוב מאחרים ולהימנע מהערכה שלילית )ראה:

מחקרים קודמים מצאו קשר בין מטרת ההישג של האדם לבין המסוגלות העצמית שלו 

(Huang, 2016 ותפיסות )שלו הסמויות  ההאינטליגנצי(Cho et al., 2019;Dweck, 2006; Dweck 

& Legget, 1988אם ניתן להשפיע על מטרות ההישג של התלמיד באמצעות שינוי חן וקר זה ב(. מח

לאור ממצאי מחקרים מסוגלות העצמית של התלמיד. ההסמויות ו אינטליגנציההתפיסות של 

 הבאות:  השערות המחקרנבדקו  ,קודמים

 הלומדהשיבצעו את תלמידים לבין ביצוע הלומדה:  אינטליגנציהה תפיסת יימצא קשר בין .1

ביצעו את יטו לתפיסת אינטליגנציה כאיכות מתעצבת יותר מתלמידים שעדיין לא י

 שמר לאורך זמן.יתפיסה זו ת .הלומדה

 שיבצעו את הלומדהתלמידים מסוגלות עצמית לבין ביצוע הלומדה:  יימצא קשר בין .2

זו  יהיעל .תלמידים שלא יבצעו את הלומדהלעומת במסוגלות העצמית עלייה ידווחו על 

 שמר לאורך זמן.ית

 תפיסת האינטליגנציה לבין המסוגלות העצמיתשל סוג כל בין שונה יימצא קשר  .3

 :הנמדדת

יימצא קשר חיובי בין תפיסת האינטליגנציה כאיכות מתעצבת לבין רמת המסוגלות  .א

כך  ,ככל שתלמיד ידווח על תפיסת האינטליגנציה כאיכות מתעצבת כלומר העצמית.

 המסוגלות העצמית המדווחת תהיה גבוהה יותר.

קבועה לבין רמת המסוגלות  יימצא קשר שלילי בין תפיסת האינטליגנציה כישות .ב

כך  ,ככל שתלמיד ידווח על תפיסת האינטליגנציה כישות קבועהכך שהעצמית. 

 המסוגלות העצמית המדווחת תהיה נמוכה יותר.

  :לבין סוג מטרות ההישגיימצא קשר בין תפיסת האינטליגנציה  .4



אינטליגנציה כאיכות מתעצבת לבין מטרת הישג המצא קשר חיובי בין תפיסת יי  .א

בהתאמה יימצא קשר שלילי בין תפיסת האינטליגנציה כאיכות ו ,מומחיות

  הפגנת יכולת הימנעות. מסוגמתעצבת לבין מטרת הישג 

מסוג יימצא קשר חיובי בין תפיסת האינטליגנציה כישות קבועה לבין מטרת הישג  .ב

בהתאמה יימצא קשר שלילי בין תפיסת והפגנת יכולת גישה והימנעות, 

 מומחיות.מסוג האינטליגנציה כישות קבועה לבין מטרת הישג 

 ימצא קשר בין סוג מטרות ההישג לבין רמת המסוגלות העצמית:י .5

יימצא קשר חיובי בין הנטייה למטרת הישג מסוג מומחיות לבין רמת המסוגלות  .א

יטה יותר למטרת הישג מומחיות כך המסוגלות העצמית יהעצמית. ככל שתלמיד 

 המדווחת תהיה גבוהה יותר.

לבין רמת  הימנעות יימצא קשר שלילי בין הנטייה למטרת הישג מסוג הפגנת יכולת .ב

 טה יותר למטרת הישג מסוג הפגנת יכולתיהמסוגלות העצמית. ככל שתלמיד י

 תהיה נמוכה יותר. צמית המדווחתעהמסוגלות ה ,הימנעות

בכיתות  תלמידי תיכון 165בו השתתפו שאורך לבחינת השערות המחקר נבנה מערך מחקר 

רחבי הארץ. מתוך כל המשתתפים מ( תלמידי כיתות י"ב 52%תלמידי כיתה י"א,  48%) ב"י-א"י

תלמידים אשר חולקו באופן אקראי לקבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת.  95ביצעו את הלומדה המקוונת 

לאחר המדידה הראשונה קבוצת הניסוי  .נקודות זמן שלושבמדידות חוזרות ב השתמשמחקר זה 

מדה. כל משתתפי ביצעה את הלומדה, ולאחר המדידה השנייה קבוצת הביקורת ביצעה את הלו

  בשאלונים זהים. נקודות הזמן כלהמחקר נמדדו לאורך 

. במחקרים קודמים והועברו לתלמידים בישראלשתוקפו  שאלוניםבמספר  נעזרמחקר זה 

(, PALS; Midgley et al., 2000)תחושת מסוגלות אקדמית  :הבאים השאלונים כללו את המדדים

 Midgley et al.,2000) תאקדמיו מטרות הישגו( Dweck et al., 2015) אינטליגנציה תפיסות

PALS;) לציין מגדר, ציונים וכן מספר התלמידים תבקשו הבו ש שאלון פרטים אישיים. הועבר גם

לצורך המחקר נבנתה לומדה נוסף על השאלונים,  .סטטיסטית בקרהמדדים מייצגים לצורך 

 ,Blackwell) 2007טרזנסווסקי ודוואק משנת  ,בלאקוול מקוונת המבוססת על מחקרם של

Trzesniewski & Dweck, 2007) . ישראל באמצעות  תמדיננבנתה בהתאמה לאוכלוסיית זו לומדה

 הלמידה.ת ידגש על נראות הלומדה וחווי וניתןסרטוני למידה שונים ומטלות כתיבה שונות, 

 ;HLM) לינאריים-היררכייםבאמצעות ניתוח מודלים אשר נותחו  מתוצאות המחקר

Raudenbush & Bryk, 2002)  ניתן ללמוד כי הלומדה יצרה שינוי לאורך זמן בתפיסת



יה מובהקת יעל נראתההמשתתפים אשר ביצעו את הלומדה בקרב נמצא כי  .האינטליגנציה

 צעה אתילא בהקבוצה ש ואילו בקרב (β=0.69, p<.001) בתפיסת האינטליגנציה כאיכות מתעצבת

לבין השינוי  הקבוצותבין  אינטראקציה מובהקת נמצאה ,בהתאמה לכך .נשמר מדד זההלומדה 

את  ביצעוהמשתתפים אשר בקרב  .(β=-0.61, p<0.001) בתפיסת האינטליגנציה כישות קבועה

אצל ואילו  ,ירידה מובהקת בתפיסתם את האינטליגנציה כישות קבועה נראתההלומדה 

יה ינמצאה על, כמו כן .עניין זהבשינוי מהותי  נראההמשתתפים שלא ביצעו את הלומדה לא 

  לאורך זמן. נשמרלא נמצא כי השינוי  אך ,בתחושת המסוגלות העצמית בעקבות ביצוע הלומדה

אשר נותח מודל זה, בבדיקת בהתאם להשערות המחקר, נוסח המודל הכללי של המחקר. 

בין תפיסת האינטליגנציה ונמצא קשר חיובי מובהק בין מסוגלות עצמית באמצעות מתאם פירסון 

 מובהק קשר נמצא לאלא נמצא ניבוי לאורך זמן.  אךכאיכות מתעצבת במדידה הראשונה, 

קשר חיובי מובהק בין מטרת גם נמצא  .בין סוג מטרת ההישג לבין תפיסת האינטליגנציה סטטיסטי

 על ניתן ללמודמתוצאות אלו  העצמית בכל נקודות הזמן. הישג מומחיות לבין תפיסת המסוגלות

שהמודל באופן כללי לא  אף על פישמסוגלות עצמית מנבאת מטרות הישג רעיון בתמיכה חלקית 

 יציבות גבוהה יחסית של המסוגלות והמטרות.מ תמיכה חלקית זו כנראה נבעה. תאם לנתונים

ניתן ללמוד מתוצאות המחקר כי תוכנית ההתערבות אכן עזרה לתפיסות  ,לסיכום

יש לשים את  ההשפעה על תחושות המסוגלות ומטרות ההישג.בתיווך של  אך לא ,האינטליגנציה

בה ביצעו המשתתפים, תקופת שהדעת על מגבלות המחקר ומאפייניו הייחודיים כמו התקופה 

הבגרויות המאופיינת בהתמודדות עם אתגרים לימודיים ואישיים וכן התמקדותו בתפיסות 

שימוש בכלים כמותיים בלבד. מומלץ להמשיך ולחקור את והאקדמי -נושא הלימודיל הקשורות

ם, בהבנת , בבחינת מסוגלות עצמית לתחומים נוספיםתוך פיקוח על משתני רקע רלוונטיימהנושא 

 קשר בין התפיסות ובין ההישגים בפועל וכן בכלי מחקר משולבים. הה

לשינוי להמיר את תוכנית ההתערבות  אפשר כי יתן להסיקנ על אף מגבלות המחקר,

בה אשר חאוכלוסייה רבקרב ובכך לאפשר שימושה  ,לתוכנית מקוונתתפיסות האינטליגנציה 

, ניתן ללמוד על המודל המורכב של המשתנים כמו כן .להמהתועלת האדפטיבית ש עתידה להנות

  .האישיות שלו הלמידה המשפיעים על התלמיד בבניית המסוגלות העצמית ותפיסות

 


