
 פיתוח התפקוד התוך אישי: מסוגלות עצמית ומוטיבציהשל חשיבות ה

 תוך אישייםו קושרת בין היבטים רגשייםהיא תפיסה חינוכית ה פדגוגיה פסיכוה

מסכימים כי קיימים קשרי גומלין הדוקים בין הרגש ללמידה.  1חוקרים .לתהליכים פדגוגיים

משום שהם קשורים של התלמיד הלמידה איכות הרגשות מעוררים משמעות ומנבאים את 

רגשות חיוביים מניעים את הקשב,  .2מציב, לאמונותיו, לציפיותיו ולנטיותיו ואלמטרות שה

מעות. לעומת זאת רגשות שליליים עלולים לפגוע בתפקודים הקוגניטיביים הזיכרון והמש

  .3ולבלום את התקדמותו התלמיד והבין אישיים של

ניתן לסייע להם להתמודד  אך ,ידים לחוות רגשות שלילייםאומנם אין אפשרות למנוע מתלמ

מסוגלות עצמית תחושת , כמו: מרכיבים בתפקוד התוך אישיפיתוח אתם באמצעות 

מעידים כי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה משפיעה  4. מחקריםמוטיבציה ללמידהופיתוח 

 על היבטים מוטיבציוניים והישגים לימודיים. 

מית מוגדרת כאמונה של הפרט ביכולתו לארגן פעולות לשם תחושת המסוגלות העצ

ידי מספר מקורות: התנסויות -. אמונה זו מעוצבת על5של משימה מסוימתמוצלח ביצוע 

אחרים בעלי יכולות דומות, שכנוע מילולי ביצועים של ביצועיו ל ה ביןהשוואהעבר של הפרט, 

הוא בהם בים פיסיולוגיים ורגשיים שידי אחרים הנתפסים כמשמעותיים בעיני הפרט, ומצ-על

מושפעת במידה רבה מהאינטראקציה עם הסביבה  המסוגלות תנתון. העובדה שתחוש

 אצל תחושת המסוגלותהחברתית מדגישה את חשיבות מקומו של איש החינוך בהעצמת 

טוען כי מערכת יחסים אכפתית בין המורה לתלמיד משפיעה על תחושת  6התלמיד. נוימן

התלמיד ומובילה להגברת המוטיבציה שלו ללמידה ולקידום הישגיו הלימודיים. הערך של 

מורים אכפתיים מאופיינים בנוכחות, בקרבה, בחמימות ובגישה חיובית. באופן זה התלמידים 

 מרגישים מוגנים ובטוחים לפעול בסביבות הלמידה ולפתח תפקודים שונים.  

. היא 7את הפרט להתנהג באופן מסוים מוטיבציה היא מושג המתאר תהליכים המניעים

מתייחסת לרצון להשקיע זמן ומאמץ בפעילות מסוימת גם כשזה כרוך בקשיים, במחירים 

 –הצלחות. התיאוריות מבחינות בין שני ממדים מרכזיים של מוטיבציה: עוצמה -גבוהים ובאי

-ע נתפס עלהאם הרצון להשקי –תחושת אוטונומיה ומידת הרצון להשקיע בפעולה מסוימת,

ידי הפרט כנובע מתוך בחירה עצמית או כמבוסס על כפייה חיצונית ללא הצדקה. משתמע 



לה לנבוע מתוך תחושת אוטונומיה ומשמעות פנימית )מוטיבציה ומכך כי מוטיבציה יכ

יש לציין כי פנימית( או מתוך תחושה של כפייה וחוסר משמעות )מוטיבציה חיצונית(. 

יבציה חיצונית אינן קצוות מנוגדים על הרצף המוטיבציוני, שכן מוטיבציה פנימית ומוט

משום : תלמידים מעורבים בתהליך למידתם בשל סיבות הן פנימיות והן חיצוניות )למשל

שהם נהנים מזה וכדי לקבל ציון גבוה(. עם זאת מעורבות במשימה מתוך מוטיבציה פנימית 

לתהליכי למידה מתמשכים, להישגים אלא קשורה באופן חיובי  ,היא לא רק מהנה יותר

 . 8ולתפיסת מסוגלות עצמית

 היתרונות של למידה מתוך מוטיבציה פנימית

 :7ניתן למנות מספר סיבות לטיפוח מוטיבציה פנימית

 מוטיבציה פנימית מלווה בתחושות של עניין, הנאה, חופש,  – חוויה רגשית חיובית

שלווה ולעיתים אף תחושה של בחירה, שלמות עצמית, היעדר לחץ וקונפליקט, 

 מימוש עצמי.

 מצבי מוטיבציה פנימית מעוררים את מודעות  – אמצעי לבניית הזהות העצמית

 הפרט לנושאים שבאמת מעניינים אותו ולכיווני פעולה שהוא מזדהה אתם.

 גלים ידי מוטיבציה פנימית מ-לומדים המונעים על – קידום למידה משמעותית

מעורבות גבוהה יותר בתהליך למידתם, נוטים להעמיק את הבנתם במושגים 

 .מבנים ידע חדשובתיאוריות וכתוצאה מכך 

 מוטיבציה פנימית נוטים לגלות מתלמידים המונעים  – קידום האווירה החברתית

התחשבות גבוהה יותר באחר. ההנחה היא שחוויית למידה משמעותית תורמת 

-ולפיכך משליכה על שיפור האקלים הבית ,הספר-יכות לביתלחיזוק תחושת השי

 ספרי.

 

אחד התנאים לחיזוק תחושת המסוגלות של תלמידים ולפיתוח המוטיבציה הפנימית 

. סביבה לימודית המשרה תחושה של מוגנות, קשר ושייכות הבנייתשלהם ללמידה הוא 

רגשית -חברתית סביבהכ הספר-של הבניית ביתמסבירים את החשיבות  9שרן, שחר ולוין



סביבה זו מאופיינת בקהילה אכפתית המחויבת ואינטלקטואלית תומכת עבור חבריו. 

כקהילת לומדים אכפתית דורשת  ספר-ביתשל  והתנהלות לפרט ודואגת לו ללא כל התניות.

 פיתוח ובנייה, שימור ותחזוקה ושיפור מתמיד.
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