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כשהייתי מורה חדשה ,רכזת המדעים בבית הספר אמרה לי "השתדלי
לזהות כבר בתחילת השנה מי הם התלמידים החזקים ומי המתקשים ,זה
מאוד יעזור לך" .שאלתי למה היא מתכוונת ,והיא הסבירה – "כך תוכלי
לעודד את המתקשים לעבור למגמה קלה יותר ותחסכי לך ולהם את
התסכול המיותר" .עברו שנים מאז וחשבתי שכבר שכחתי את התחושה
הלא נוחה של חוסר הצדק שליוותה אותי תקופה ארוכה לאחר השיחה.
בשבוע שעבר נזכרתי פתאום בדבריה ,כשפגשתי את גל ,חברה טובה
שמלמדת מתמטיקה בתיכון ,בבית ספר שתלמידיו באים ממשפחות קשות
יום .גל הגיעה לבית הספר חדורה בתחושת שליחות אמתית ,ולמרות
התנגדות של קולגות בחדר המורים ,היא פתחה כיתת חמש יחידות .היא
סיפרה לי שבדרך לפתיחת כיתת  5היחידות ,אחת המורות אמרה לה
"אנחנו יורקות דם בשביל הזכאות ,עכשיו את רוצה שנתן מענה גם
לתלמידים האלו?"
היום ,בכיתה יא' אצל גל לומדים  15תלמידים חדורי מוטיבציה ,שעובדים
קשה ומצליחים .היא מאמינה בהם ,דוחפת אותם ובעיקר לא מוותרת ,והם
בתמורה משקיעים ,מתאמצים ,ובעיקר רוצים להוכיח לעצמם ולה שהם
יכולים.
אמרתי לגל עד כמה אני מעריכה את הבחירות שהיא עשתה ,ללמד דווקא
שם ולהתעקש על כל תלמיד .אבל מהר מאוד היא אמרה לי שלא הכל ורוד
כפי שזה נראה מהצד ,שכדי להצליח עם התלמידים היא עובדת לילות
כימים ,ואז החלה לספר לי על עומר ,אחד התלמידים שלה .עומר נכשל
בבגרות הקיץ בשנה שעברה וגם בבגרות החורף השנה .עכשיו הוא נרשם
שוב לבחינת הבגרות המתקרבת ,והוא משוכנע שהוא שולט בחומר
וההצלחה מובטחת.
אבל גל יודעת בדיוק איפה עומר נמצא .חודש לפני הבחינה ,היא מבינה
שעומר רחוק מהדרישות ומעריכה שהוא שוב ייכשל ,רק שהפעם זה עלול
לסכן את תעודת הבגרות שלו .גל באה להתייעץ מה לעשות .האמת ,לא
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ידעתי מה לומר לה .פתאום היכו בי הדברים שאמרה לי בזמנו רכזת
המקצוע ,ולא הייתה לי שום כוונה לחזור על דבריה ,אבל לרגע חששתי מה
אם היו בהם מידה של צדק?
הצלחה?
מנבא
בהכרח
לא
ביטחון
מדוע
סיפרתי לגל בכנות ובכאב על מה שעובר בראשי .אחרי כמה שניות של
שתיקה ,החלטנו ביחד לחפש פתרון .אנחנו מכירות את מחקריהן של קרול
דואק וג'ו בואלר שהראו שבחינוך לנבואות יש נטייה להגשים את עצמן .אם
אתה מאמין שאתה יכול ללמוד ולהתקדם ,תהיה לכך השפעה מכרעת על
ההישגים שלך (החוקרות קוראות לזה "דפוס חשיבה מתפתח").
"אבל עומר מאמין בלב שלם שהוא יכול" ,גל אמרה בתסכול" ,זה לא ממש
עוזר לו ,האמונה הזאת ,כי הוא לא באמת משקיע בלימודים" .שאלתי את
גל למה היא מתכוונת ,והיא סיפרה שבבית הספר יש המון תוכניות העצמה,
ועומר הוא הכוכב שלהן" :הוא יוצא לטיולים ,עובר סדנאות של מנהיגות...
עומר קלט את העניין ,הוא בטוח שהוא יכול הכל ,אבל"...
גל נעצרה בתסכול ואני המשכתי אותה – "אבל למרות שהוא מאמין שיש לו
יכולת ,והוא באמת רוצה להצליח ,משהו לא עובד ...הוא לא משקיע אנרגיה
ועבודה במקום הנכון ,וגם לא ממש יודע מהו המצב שלו ביחס לחומר ,כך
שהוא לא מצליח להבין מה עליו לעשות כדי להצליח .נכון?"
"בדיוק" ,גל אמרה ,בזמן שאני כבר הייתי בדרך למחשב כי נזכרתי במאמר
שקראתי לא מזמן" .זוכרת את מקינזי? הגוף שב 2007-הוציא את הדו"ח
המפורסם שקבע כי 'איכותה של מערכת חינוך לא יכולה לעלות על איכות
מוריה' וכך שינה את עולם ההוראה? אז ממש לאחרונה הם הוציאו דו"ח
חדש ,ואני חושבת ששם יכולה להיות התשובה לבעיה של עומר".
"הנה זה! הבעיה של עומר היא שהמוטיבציה שלו לא מכוילת ולכן היא לא
אפקטיבית!"
"מה?" גל שאלה – "לא הבנתי מה אמרת עכשיו"
"הדוח החדש של מקינזי עוסק ,בין היתר ,בדפוסי חשיבה ומגדיר מוטיבציה
מסוג מסויים – מוטיבציה מכויילת ( .)calibrated motivationמוטיבציה
מכויילת הינה מוטיבציה המשפיעה במיוחד על הצלחת התלמידים ,שכן
נמצא כי תלמידים עם מוטיבציה מכויילת גבוהה מצליחים יותר במבחנים
בין לאומיים ביחס לתלמידים עם מוטיבציה מכויילת נמוכה.
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מה זה מוטיבציה מכויילת ולמה היא חשובה כל כך?
מוטיבציה מכויילת היא מוטיבציה להגיע למטרה מסויימת ,המלווה ביכולת
לחלק את הדרך הארוכה למטרות ולצעדי ביניים ,למשימות יום יומיות שיש
לבצע כדי להגיע ליעד .תלמידים שהינם בעלי מוטיבציה מכויילת גבוהה הם
חדורי רצון להצליח במשימה שהגדירו לעצמם .אבל מעבר למוטיבציה הזו,
התלמידים האלו גם יודעים לאמוד את רמת הידע וההבנה שלהם בכל שלב,
מודעים ליכולותיהם אל מול המשימה העומדת בפניהם ,ומוכנים לעבוד
קשה עד להשלמת המשימה ,צעד צעד ,מתוך משמעת עצמית ,מחויבות
והתמדה.
מוטיבציה מכויילת הינה מוטיבציה הנשענת על השיקולים המטא-
קוגניטיביים של תלמידים ,בדגש על ויסות עצמי ואסטרטגיות למידה.
המחקר אינו נותן את הדעת לשאלה האם המניע של התלמיד נעוץ בשיקול
פנימי או חיצוני ,אלא מחדד את החשיבות של ההתנהגות ביחס ליעד.
לפי המחקר ,תלמידים בעלי מוטיבציה מכוילת גבוהה הגיעו להישגים
גבוהים ב 14%-במבחני פיז"ה ביחס לתלמידים בעלי מוטיבציה מכוילת
נמוכה .וחשוב מכך ,נמצא כי תלמידים מרקע סוציואקונומי נמוך בעלי
מוטיבציה מכוילת גבוהה ,הצליחו להגיע להישגים גבוהים יותר במבחני
פיז"ה ביחס לתלמידים מרקע סוציואקונומי גבוה בעלי מוטיבציה מכויילת
נמוכה.
האם אפשר לפתח אצל תלמידים מוטיבציה מכוילת?
מוטיבציה היא עניין חמקמק .היא נוטה להיות גבוהה ומאוד לא מכוילת
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בתחילת הדרך ,כאשר התלמיד ניגש למשימה ומשרטט בעיני רוחו את
המטרה ,אך היא עלולה לרדת במעלה הדרך .לכן למורה יש תפקיד מרכזי
בעידוד המוטיבציה ,מתן הכלים לכיול המוטיבציה ותחזוקתה לאורך זמן.
גל ואני חפרנו בספרות ומצאנו שכדי לעודד מוטיבציה מכוילת בקרב
התלמידים ,שני תנאי בסיסיים מוכרחים להתקיים:
 .1אמונה עמוקה שכל אדם יכול להתפתח – נקודת המוצא המשותפת של
המורה והתלמיד מוכרחה להיות שהאינטליגנציה והיכולות אינם מאפיינים
מקובעים ,אלא ניתנים לשינוי וצמיחה .אסור לתייג תלמידים לפי הישגיהם
במבחן ,אלא להבליט את המאמץ וההתקדמות.
 .2יחסי אמון בין התלמיד למורה – כדי שתלמיד יהיה מוכן להתאמץ
ולפעמים גם לטעות בדרך ,הוא צריך להאמין במורה שלו וגם לדעת
שהמורה שלו מאמין/ה בו .אמון כזה נוצר כאשר המורה רואה את התלמיד
ואת הצרכים הייחודיים שלו ,ומרגיש/ה אכפתיות ואחריות על הלמידה של
התלמיד .מן הצד השני ,התלמיד מוכן להשקיע מאמץ ולסמוך על המורה.
זה תהליך שיש בו עליות ומורדות ,על הציר שבין הבנה לחוסר הבנה ,ביטחון
וחוסר ביטחון ,עניין וחוסר עניין.

בשלב זה גל לקחה את המושכות ואמרה שיחד עם עומר היא תנסה לפרק
את הדרך לשלבים ,בצורה מתוכננת ושקופה :היא תסביר לו את מצבו בגילוי
לב ,ותתכנן ביחד איתו צעדי ביניים בדרך למטרה .יחד הם יציבו מטרות
קטנות וברורות לכל שבוע .היא תדבר איתו על הפער בין מה שהוא חושב
שהוא יודע ובין מה שנדרש ממנו ,ותציע לו כלים ופיגומים לצמצם את הפער.
איך מבחן יכול להיות כלי ליצירת מוטיבציה מכויילת?
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לפני שגל הלכה ,רציתי לתת לה רעיון נוסף לכייל את המוטיבציה ,וסיפרתי
לה שבתור מורה למדעים ,הקפדתי לומר לתלמידי שהמבחן הוא כלי
"לכייל" את הלמידה .מטרת המבחן היא לעזור לתלמידים וגם לי לדעת
אילו נושאים מובנים להם ואילו פחות ,אילו חיבורים הם יודעים לעשות ואילו
נעלמו מעיניהם ,באילו נושאים הם "שולטים" ובאילו דרוש תרגול והעמקה
נוספים .מעבר לכך ,בשאלה האחרונה בכל מבחן ,ביקשתי מהתלמידים
להעריך מה הציון שהם הולכים לקבל ,ומי שהעריך נכון ,כלומר ידע להעריך
את מצבו באופן מדוייק ,קיבל בונוס בציון הבחינה.
כשהחזרתי מבחנים ,דיברנו בכיתה על כך שטעויות הן החלק הכי מעניין
ומשמעותי ללמידה ,כיוון שהטעויות משקפות את ההבדל בין מה שאנחנו
יודעים ,מבינים ומסוגלים להביא לידי ביטוי כרגע ,למה שאנחנו שואפים או
נדרשים לעשות .אם נזהה את הטעות ונזקק את הקושי ,נוכל לתכנן את
המשך הלמידה ,להציב את היעד הבא ולחשוב יחד על האסטרטגיה היעילה
ביותר ללמידה.
כאשר עברנו על שאלות המבחן בכיתה ,ניתחנו את הטעויות וניסינו להבין
לעומק את המקור לכל טעות .תלמידים שביקשו לשפר ציון ,קיבלו אפשרות
לתקן את המבחן ולכתוב על כל שאלה בה טעו ,מה היה חסר להם על מנת
לענות נכון .בכל תיקון מבחן ,ביקשתי מהתלמידים לכתוב איך הם עומדים
לתכנן את הלמידה שלהם למבחן הבא ,כיצד הם יבדקו האם הם יודעים
את החומר לפני המבחן ובמה אני יכולה לעזור להם.
גל אמרה שהיא ממש מודה לי ושתינו חייכנו ,אבל שתינו גם ידענו שיכול
להיות שבשביל עומר זה כבר מאוחר מדי .ביציאה ,ליד הדלת ,גל אמרה
"אם הוא לא יצליח גם הפעם ,לפחות יהיו לו הכלים להתמודד ,גם בהמשך,
ואני אהיה שם בשבילו".
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