
 
 תושיגה ןיב םיסחי – הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ לש תושיג :26 טסופ
 )ג קלח( תוצובקה יתש לש

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 הארוהל םיצרמ לש תושיג ןיב רשקה לע  ,Hativa & Birenbaum)(12000 רקחמה תגצה לש ךשמה אוה הז טסופ
 .2,3הדימלל םיטנדוטס לשו

 רקחמה תולאש

 וז הלאש .םהלש םיצרמה לש הארוהל תושיגל עגונב םיטנדוטסה תופדעה ןהמ - הלאשה לע בישהל הסינ הז רקחמ
 :הנשמ תולאש עבראל הקרופ

 ?םיטנדוטסה י״ע תוספתנש יפכ םיצרמה לש הארוהל תושיגה ןהמ .1
 ?םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה לש המצועב םילדבה שי םאה .2
 םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םהיתופדעה ןיבל הדימלל םיטנדוטס לש תונושה תושיגה ןיב םיסחיה םהמ .3

 ?הארוהל
 תושיגה תא םיטנדוטס לש תופדעהב ךר תמועל השק םוחת ןיב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה םימייק םאה .4

 ?םיצרמה לש הארוהל

 הזה טסופב .4 הלאש יבגל םיאצממה תא 25 טסופב ,תונושארה תולאשה יתש יבגל וניאצממ תא יתגצה 24 טסופב
 .3 הלאשל סחייתא

 תא םהיתופדעה ןיבל הדימלל םיטנדוטס לש תונוש תושיג ןיב םיסחיה םהמ :3 רקחמה תלאש
 ?הארוהל םיצרמה לש תונושה תושיגה
 םיטנדוטס לש םינייפאמו תונוכת ןיבל םיטנדוטס ידי לע הארוה ינייפאמ לש תופדעה ןיב רשקה .א

 יגוריד לש םייטסיטטס םיחותינ - ןה תוליבומה יתש .תודחא םיכרדב םיצרמ לש הארוהה ינייפאמ תא תוהזל ןתינ
 בישהל םישקבתמ םה םהבש םיטנדוטס םיאלממש םינולאשו ,םהלש םיסרוקב םיצרמה תא הארוה ירקסב םיטנדוטס
 .םתדימלל רתויב תוליעומש םיצרמה תונוכת ןהמ )םהלש יפיצפס סרוקב הצרמל תוסחייתה אלל( יללכ ןפואב

 ןווגמ תא םיטנדוטס לש תופדעה ןיבל ,םיטנדוטס לש תונוכתו םינייפאמ ןיב רשקה לע רקחמה תורפסמ עודי המ
 :וז הלאשל הסחייתהש תורפסה לש תיתיצמת הגצה ןלהל ?םיצרמ לש הארוהה ינייפאמ

Feldman (1989, 1997) אצמ ,תותיכב םיצרמה לש תויוגהנתה לע היצלרוק ירקחמ לש תובר תורשע רקסש 
 ולא תונוכת ורחב םיטנדוטסשו םירועישל בטיה םינכומו ,םינגרואמ ,םיריהב םהש םיצרמ םיפידעמ םיטנדוטסהש
 רקחמב 2 הלאש לש אצממה תא ףקתמ הז אצממ .םתדימלל רתויב תוליעומכו הבוט הארוהל תוירקיעה תונייפאמכ

                                                        
 .אלמה רמאמה תא ואר אנ רתוי קיודמו טרופמ רואיתל .רתויב םימצמוצמו םייללכ םה הז טסופב םירואיתה ,תויתיצמת םשל 1
 .םירבדה תגצה רופישל תובר ומרתש ,הזה טסופה לש תמדוק הסרגל תוליעומה היתורעה לע םיובנריב ׳פורפל הדומ ינא 2
 ךוניחה רקח לש םוחתב הנושארה הרושהמ תע בתכב םסרופו The Spencer Foundation  :תיתרקוי תיתורחת ןרק לש ןומימל הכז רקחמה 3
   .הובגה



 תושיגה ראשמ רתוי הברה ההובג המצועב ,םיטנדוטסה ללכ י״ע רתויב ףדעומה הרומה :24 טסופב גצוהש יחכונה
  .הנבומ עדי ריבעמש ,ןיינעמהו ריהבה הרומה אוה ,הארוהל

 לש תוישיאהו יביטינגוקה ןונגסה ןיבל הארוהה תונונגסו ינייפאמ תא םיטנדוטס לש תופדעה ןיב םירשק ואצמנ
 וכירעה ,םהירומ לש ולאל תומוד ויה הארוהה תוליעי יבגל םהיתודמעש םיטנדוטס .(Entwistle, 1990) םיטנדוטסה
 ןיבל הדימלל םיטנדוטס לש תושיג ןיב רשק אצמנ .(Good & Good, 1973a,b) םיליעיכ וללה םירומה תא
 הארוהה ןונגס ןיב ןוימדו המאתה .(Emanuel & Potter, 1992) םהלש םיצרמה לש תרושקתה ןונגס תא םהיתופדעה
 וזכ המאתה לש רסוחל האוושהב הליעי הדימל םימדקמכ ואצמנ םיטנדוטסה לש הדימלה ןונגסל םיצרמה לש

 )(Pask, 1988.  

  םיטנדוטסה לש הדימלל תושיג .ב
 םירקחמב והוזש יפכ ,םיטנדוטס לש הדימלל תוירקיעה תושיגל רתויב תולבוקמה תוימונוסקטה תחא תא גיצמ 23 טסופ
 הימונוסקטה .םימוסרפ לש תובר תורשעב ומכוסו תמדוקה האמה לש םינורחאה םירושעה תשולשב וכרענש םיבר
 Entwistle and Ramsden, (1983); Entwistle and Tait (1990)  םירקוחה תצובק ידי לע העצוהש ,תרבודמה
 ביכרו ,היצביטומ לש יביטקפא/ישגר ביכר הליכמ ןהמ תחא לכשכ הדימלל םיטנדוטס לש תושיג שולש התהיז ,םירחאו
  :ןה הדימלל תושיגה שולש .ינויצביטומה ביכרה תא םשיימ/שמממ/אבנמ יגטרטסאה ביכרה רשאכ ,יגטרטסא/יביטינגוק

  תויחטש הדימל תויגטרטסאו הדימלל תינוציח היצביטוממ תבכרומה תיחטש השיג •
 תוקימעמ הדימל תויגטרטסאו הדימלל תימינפ היצביטוממ תבכרומה הקימעמ השיג •
 .תויגשיה הדימל תויגטרטסאו הדימלל תיגשיה/תיתורחת היצביטוממ תבכרומה תיגטרטסא/תנגרואמ השיג •

 
 םיטנדוטסה לש םיימדקאה םיעוציבה לש םייביטינגוקהו םיינויצביטומה םיטביהה ןיב הדירפה םירקוח לש היינש הצובק

Pintrich et al. (1991); Schmeck et al. (1991); Weinstein et al. (1985). .  
 
  הארוהה ינייפאמ תא םהיתופדעה ןיבל םיטנדוטסה לש הדימלל תושיג ןיב רשקה .ג
 ןיבל הדימלב םהלש תורטמהו תויצביטומה ןיב וא הדימלל םיטנדוטס לש תושיג ןיב םירשק ואצמ םידחא םירקחמ
 הקימעמ השיג םע םיטנדוטסש ואצמ Entwistle and Tait (1990) ,המגודל .הארוה תויוגהנתהו ינייפאמ יבגל םהיתופדעה
 םיפידעמ הדימלל תיחטש השיג םע םיטנדוטסש דועב הנבה תומדקמש הדימל תוביבס קזחו רורב ןפואב םיפידעמ הדימלל
 דבלב יעוצקמ םודיקל תומצמוצמ םהיתורטמש םיטנדוטסש אצמ Entwistle (1990) .ןוניש תדימל תומדקמש הארוה תוטיש
 הרצק יכה ךרדב רמוחה תא םיריבעמשו תוניחבה תא רובעל ידכ שרדנה םומינימה תא םהמ םישרודש םיצרמב םיניינועמ
 תא ורגתאיש םירומ םיפידעמ ,תימדקא הדימלב םיניינועמש םיטנדוטס ,םהל דוגינב .תורשעהו תויטס אלל הרישיו תזכורמו
 ורישעי יללכ ןפואבשו ,תואצרהה תא םילשהל ידכ בחרנ ןפואב אורקל םהמ ושרדיש ,ילאוטקלטניא ןפואב םתואו םתבישח
 .םתוא
 
 3 הלאשל סחייתמה ונלש רקחמה קלח .ד
 לש לקשמה תא ךירעהל ידכ ,הארוהל תושיגה עברא ןיבמ תחא לכ לש תופדעהה לש היסרגר יחותינ עברא ונכרע
 םיטנדוטסה תובושת חותינ סיסב לע ודדמנ הדימלל תושיגה .םיטנדוטסה לש הדימלל תושיגה לשו )הטלוקפה( םוחתה
  ןולאשל

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire) MSLQ - ידי לע חתופש  Pintrich et al. (1991) 
 יביכר תא הגיצמ 5 הלבט .רמאמהמ תמלוצמה ,ןלהל 5 הלבטב תוגצומ םיחותינה תואצות .23 טסופב ראותמכ
 .ויתימעו ׳ץירטניפ לש הירואיתה יפ לע ,הדימלל תושיגה לש הדימלה תויגטרטסאו היצביטומה
 
 



 
 

 
  



 הארוהל תושיגה עבראמ תחא לכל תופדעהה תא תואבנמש הדימלל תושיגה- 5 הלבטמ תונקסמ :1 הלבט
 וז הפדעה םיאבנמש הדימלל תושיגה לש םלוס-יתת הארוהל השיגה
 ןיא • עדימ ריבעמה הארוהה-דקוממ הצרמה
  ההובג תינוציח היצביטומ • ןיינעמהו ריהבה הארוהה-דקוממ הצרמה

 תיתרוקיב הבישחב ךומנ שומיש •
 ההובג םינחבמ תדרח • חפטמה דמולה-דקוממ הרומה

 הובג הרזע שופיח •
 תיתרוקיב הבישחב ךומנ שומיש •

 הנווכה םדקמה דמולה-דקוממ הרומה
 הדימלב תימצע

 ההובג תימינפ היצביטומ •
 הכומנ תינוציח היצביטומ •

 1 הלבטמ תונקסמ .ה

 שיש םיטנדוטס :וניתויפיצל םימאות םהש םושמ )םיפי – וליפא רמול רשפא( דואמ םימישרמ 1 הלבטב םיאצממה
 וללה ,הדימלב םהלש םיכרצה תא םיתרשמה םיצרמ םיפידעמ תומיוסמ הדימל תויגטרטסאו תויצביטומ םהל
  :םהלש תויגטרטסאהו תויצביטומהמ םיעבונה

 הארוהה-דקוממ הצרמה תא םיפידעמש םיטנדוטס ןייפאמ וניא הדימלל תושיגה לש תומלוסה יתת ןיבמ דחא ףא •
  .םתדימלב םיטנדוטס לש ךרוצ םוש םיתרשמ םניא וז השיגב םיצרמש הארנ .עדימ ריבעמה

 אקווד ואלו םיהובג םינויצ לבקל איה הדימלב םתרטמש וללה - הדימלל ההובג תינוציח היצביטומ םע םיטנדוטס •
 הצרמה תא םיפידעמ ,תיתרוקיב הבישחב שומישב םיניינועמ םניאשו ,וקמועל ידומילה רמוחה תא ןיבהל
 לש ןכותה יאשונב ולש תודקמתההו וירועישבש ןיינעה ,הריהבה ותארוה .ןיינעמהו ריהבה הארוהה-דקוממ
  .יתבישח ץמאמו ןמז לש תילמינימ העקשהב םיבוט םינויצ לבקל םהל םירזוע רועישה

 קיפסמ חוטב םישיגרמ םניאשו ,םהידומילב הרזעו דודיע הברהל םיקוקזה ,םינחבמ תדרחמ םילבוסה םיטנדוטס •
 יתפמאש ,חפטמה דמולה-דקוממ הרומה תא םיפידעמ ,תיתרוקיב תיאמצע הבישח אטבלו ליעפהל ידכ
 .םתדימלב יתועמשמ ןפואב ךמותו ,םתוא חפטמו דדועמ ,םהיכרוצל

 איה הדימלב םתרטמש וללה - הדימלל הכומנ תינוציח היצביטומו ההובג תימינפ היצביטומ םע םיטנדוטס •
 הנווכה םדקמה ,דמולה-דקוממ הרומה תא םיפידעמ ,רמוחה תא קמועלו בטיה ןיבהלו יתועמשמ ןפואב דומלל
 לש םיטנמלא ןיב היצרגטניאו תיתרוקיב הבישח םדקמו ,תוהובג תושירד םהמ שרוד הזכ הרומ .הדימלב תימצע
 .םתדימל לש ימצע לוהינו ,הבישח ירגתא םע תודדומתה ,ץמאמ תעקשה םהמ םישרוד וללה לכ .ידומילה רמוחה

  םיירנילפיצסיד ןיב םילדבהל תסחייתמה 5 הלבטמ הנקסמ .ו

 םיפידעמ הסדנהל םיטנדוטסה :הארוהל תושיגה עברא ןיבמ םיתש לש תופדעה יבגל תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה שי
 םיטנדוטסהש דועב ,ןיינעמהו ריהבה הצרמה תא ךוניחל םיטנדוטסה רשאמ יתועמשמ ןפואב רתוי הובג ןפואב
 ףקשמ הז אצממ .הדימלב תימצע הנווכה םדקמה הרומה תא יתועמשמ ןפואב רתוי הובג ןפואב םיפידעמ ךוניחל
  :ןלהל תוטטוצמש ,)הנוש יטסיטטס חותינב ןאכ ונלביקש( 25 טסופב 4 הלבטמ ונלביקש תונקסמ ןתוא תא

 תא גיצמה הרומה תא הסדנהל םיטנדוטסה תפדעה אוה תוטלוקפה ןיב םיקהבומ םילדבה הארמש ... דיחיה הנשמה םלוס •
 .ןיינעמו ריהב ןפואב רמוחה תגצה יבגל תוטלוקפה יתש ןיב לדבה ןיא םלואו ... ,ןגרואמ ןפואב רמוחה

 הנווכה/לוהינ םדקמ הרומה הבש הארוהל השיגה תפדעהב תיטסיטטס םיקהבומו םייתועמשמ םילדבה םילגתמ •
 םיטנדוטסה לש תופדעהה ... םיטנדוטסה לש יתסיפת יוניש/ילאוטקלטניא חותיפל לעופו הדימלה לש תימצע
 ךוניחל םיטנדוטסה לש ולא רשאמ רתוי תוכומנ הסדנהל



  םוכיס .ז

 ולאכ – םיצרמ לש הארוהל תונוש תושיג המאתהב םיפידעמ הדימלל תונוש תושיג םע םיטנדוטס •
  .הדימלב םהלש תויגטרטסאהו תויצביטומהמ םיעבונה םהלש הדימלה יכרוצ תא תותרשמש

 תושיג ןוחבאל יחכונה רקחמב ונשמתשה םהבש םינולאשה ינש לש תופקתה תא קזחמ בוש הז אצממ •
 .המאתהב םיטנדוטסה לש הדימלל תושיגו ,ימדקאה לגסה ישנא לש הארוהל

 ןיב המאתה ואצמש )ליעל וגצוהש( םימדוק םירקחמ תואצותב תוכמותו תומילשמ הז רקחמ תואצות •
 אצממ .הארוה לש םינוש םיטביה יבגל םיטנדוטסה לש םהיתופדעה ןיבל םיטנדוטסה תונוכתו ינייפאמ
  .ל״נה םינולאשה לש תופקתב ךמות אוה ףא הז

 גרדל םייושע סרוק ותואב םיטנדוטס םימיוסמ םירקמב עודמ תוריבסמ ןאכ תוגצומה 3 הלאשל תובושתה
 תורעה בותכל םייושעו ,ההובג רוזיפ תדימבו תינגורטה דואמ הרוצב םהלש הצרמה תא הארוהה ירקסב
 םהש ולאכ םירקמ םישרפמ םיצרמה !תורתוס וליפאו וזל וז ןיטולחל תודגונמ ןהש הצרמ ותוא לע תוחותפ
 לש תעדה לוקיש לע ךומסל רשפא יא ןכלשו םהיתועדב םיביצי םניא םיטנדוטסהש החכוהכ ,ידמל םיחיכש
 ירקסל תויודגנתה תאלעהב ולאכ םיקומינב םישמתשמ ,הארוהה ירקס לע םיננולתמה םיבר םיצרמ .םיטנדוטסה
 אוהש ךכב הארוהה ירקסל םיצרמ לש תויודגנתההו תונולתה םע תודדומתהל םרות יחכונה רקחמה .הארוהה
 הדימלל םהיתושיגב םיטנדוטסה ןיב םילדבהב רקסה תולאשל םיטנדוטסה תובושתב הברה תונושה תא ריבסמ
 .הדימלב םהיכרצבו

 
 .םימושייו תונקסמ עיציו םיאצממה ללכ תא םכסי ,יחכונה רמאמב קוסעיש ןורחאהו אבה טסופה

 תוגייתסה .ח
 הארוה לש תושיגב וסנתה םיטנדוטסהמ קלח וז הפוקת ךלהמבש ןכתייו הנש 20-כ ינפל ךרענ רקחמהש רוכזל שי
 .תונושה הארוהה תושיגל םהיתופדעהב ךכ בקע םייוניש ולח ילואו ,ןהב וסנתה אל יחכונה רקחמב םיטנדוטסהש גוסהמ
  .ולא ונימיב הז רקחמ לע רוזחל יוצר ,ךכל יא
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