
 

 

 17-הכנס המדעי ה

 תשע"ו –עיון ויצירה באורנים  ,מחקר

 
 
 
 
 
 

 

  :פדגוגיה מותאמת לנוער בסיכון

 קידום של ויסות עצמי ומוטיבציה

 

 

 

עינת ליכטינגר יו"ר:



 

36 

 

 ומוטיבציה עצמי תויסו של קידום :בסיכון לנוער מותאמת פדגוגיה

עבודות גמר מורחבות שהוגשו כחלק מחובות הלימודים בתכנית לתואר שני "חינוך והוראה 
 לתלמידים בהדרה",  מכללת אורנים

Pedagogy adapted to youth at risk:  

Promotion of self-regulation and motivation 

            chairperson: Einat Lichtinger    ליכטינגר עינת  יו"ר המושב:

             response: Michal Razer                                                       ראזר מיכל :מגיבה

.  םמולקד בסיכון תלמידים להכיל יכולתם על משמעותית השפעה יש מורים של הפעולה ולדרכי לאמונות

 סביבה עבורם בונה, משמעותי קשר אתם יוצרר שא ,התלמידים של" החסד איש" להיות יכול המורה

 נוער לבני מותאמת הוראה. חברתית והסתגלות הצלחה המאפשרים כלים להם ומקנה מותאמת לימודית

 צריכה היא. להישגים מהתלמיד פייהיוצ לפעילות הזדמנויות מתן, ברורים וגבולות תמיכה משלבת סיכוןב

 הלומדים של בשונות להתמקד עליה ולכן, שלהם ולקהילה יםלתלמיד קרובה האזנה על מבוססות להיות

 כך, וחומרים במשימות ובחירה למידה דרכי של מגוון לאפשר עליה, בנוסף. מודיםיהל בתכנית מאשר יותר

 בקביעת להשתתף לתלמידים לאפשר חשוב. בלמידה יםמעורבהיות ל הזדמנות תינתן התלמידים שלכל

 . תהיבכ תפקודם ועל לימודיהם על המשפיעות ובהחלטות המטרות

 ויסותוה לקידום התערבות תכניות של הפעלה היא בסיכון לנוער מותאמת פדגוגיה לקיים הדרכים אחת

 הן. עצמי ניהול  של כלים צדל ממדיות-רב אסטרטגיות של הקנייה על מבוססות אלה. והמוטיבציה העצמי

 ולתת התקדמותם אחר לעקוב להם ומאפשרות עצמי ויסות של מוצלחים למודלים התלמידים את חושפות

 עצמי יסותווש כך על מצביעים מחקרים. שלהם העצמית המסוגלות את לחזק במטרה משוב לעצמם

 את ממתן עצמי ויסותוש, וכן, בסיכון תלמידים של לימודיים הישגים המסביר מתווך גורם הוא בלמידה

 מחקרים קקיימים ריחד עם זאת, . בני הנוער לש החברתית ההסתגלות סיכויי את ומחזק הסיכון תופעות

 .זה מושב יעסוק ובכך, בסיכון נוער לקדם שנועדו, עצמי ויסות של התערבות תכניות מתאריםה מעטים

 ומאות גמר עבודות 45-כ השנים לאורך ליוויתי לתלמידים בהדרה" והוראה חינוך" השני התואר תכנית במסגרת

 לבחון היתה ומטרתן, פעולה מחקרי היו עבודותכל ה. בסיכון לנוער מותאמת דגוגיהפ של בנושא סמינריוניות עבודות

 התכניות. יהםתותיבכ)הסטודנטים בתכנית(  המורים שערכו, והמוטיבציה העצמי ויסותוה לקידום התערבות תכניות

 המוטיבציה שיפורבבעיקר  עסקו התכניות. והערבי היהודי במגזר ,מגוונות ובמסגרות ותשונ גילשכבות ב הופעלו

 בקידום, למבחנים להכנה ואסטרטגיות עצמי ויסות תהליכי בהקניית, התלמידים של השוטף הלימודי והתפקוד

 השייכות ותחושת החברתי האקלים ובחיזוק הרגשי ויסותוה בחיזוק, בכתב והבעה הנקרא הבנת של מיומנויות

 שיתוף: מהותיים משותפים מאפיינים מספר העלה, התכניות על שערכתי הערכה מחקר. ת הספרולבי תהילכ

 מעבר ;הצלחה של תחושה יוצריםה, התכנית התקדמות אחר עצמי לפיקוח כלים הפעלת ;התכנית תיבבני התלמידים

 המעורבות חיזוק ;עניין יצירת תוך המוטיבציה קידום על דגש ;התלמידים של לעצמאות המורה של ווךימת הדרגתי

 . המורה עם האישי הקשר על והתבססות קבוצתי גיבוש של תהליכים על דגש ;העצמית המסוגלות וחיזוק

ממדיות של ויסות -תכניות התערבות רב תתארוהמוצגו שלוש עבודות גמר מורחבות מצטיינות, יבמושב 

תות של תלמידים י, שהיו כיהןתותיכתבו את העבודות, העבירו את התכניות בכאשר  עצמי. המורות

ייסדת דו עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר. בסיום המושב, ד"ר מיכל ראזר, מבהדרה, ובמקביל עב

 שנים, תציג את זווית ראייתה.  מי שעמדה בראשה במשךו" חינוך והוראה לתלמידים בהדרה"התכנית 

 פעולה מחקר, התערבות תכנית ,בסיכון לנוער מותאמת פדגוגיה, מוטיבציה, עצמי ויסות: מילות מפתח
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                                                                     Hadas Lehman Basudo בסודוהדס להמן 

 מיוחדהחינוך חנכות בלמ ויסות עצמינושא במורים השתלמות העברת 

In-service teacher training on topic of self-regulation 

for educators in special education 

התקיימה . ההשתלמות "בלמידהויסות עצמי "בנושא שערכתי השתלמות מורים ה בחן מחקר פעולה ז

ספר על יסודי בצפון הארץ.  בביתמחנכות מכיתות החינוך המיוחד קחו בה חלק לובמסגרת בית ספרית, 

מטרת ההשתלמות בכיתותיהן.  העולים קשייםלפתור במטרה  חנכותהמידי -הוצג עלהצורך בהשתלמות 

לקדם את תהליכי הוויסות הקוגניטיביים, הרגשיים  ולהקנות להן כלים כדי ותר את המורלהכשיהייתה 

 והחברתיים של התלמידים.

ויסות וקשיים בתהליכי ה חוויםתלמידים אלו למידה.  ילקויתלמידים תות של יהמחנכות מלמדות בכ

ת  המסוגלות העצמית ם, מחלישים אאשר באים לידי ביטוי בכל תחומי החיים ומקשים על תפקוד העצמי

. השתלמות מורים יעילה צריכה לנצל לנשירה סמויה או גלויה מבית הספרם תואעלולים להביא ו שלהם

יישום תוך דגש על שלב חוויה ולמידה ול קשר לשטחליצור , נולניסיו להתייחס, של המורה נונכון את זמ

 ישום התכנים הנלמדים.לליווי של המורה בי חשיבותיש במקביל, הדברים הנלמדים בשטח. 

מפגשי השתלמות, בהם למדו המורות כלים העברתי שמונה  מעגל הראשוןבמעגלים:  שניכלל  המחקר

ייה של תכנית בבנהן ווי שלילשלהן. המעגל השני כלל  החינוכיבלמידה והתנסו בהם בשטח  עצמיויסות ול

הראשון המורה  ובחלק. המורותעם כל איון עומק אישי ירנערך  לפני בניית התכנית .ותיהןהתערבות בכית

השני,  והתכנים הנלמדים בה. בחלקכיצד היא מיישמת את השתלמות והלגבי ה יתואת תחוש ארהית

ומתוך הדברים שעלו, נבנתה  ,או קושי אישי שלה תהיבכ קושי חווההיא בתחום בו  המחנכת התמקדה

נו מפגשבות האישיות ועל השלכותיהן פרו על התכני. המורות סיהעבירההיא אישית שתכנית התערבות 

 האחרון. 

תיעוד של שיחות עם ו של מפגשי ההשתלמותתיעוד : מחקריים במספר כלים שימושנעשה  במחקר

איון יר ,נות אישייםאיוי, מסמכים, רהמפגשיםכתבו במהלך הן שדפי סיכום ו המורות, משובים כתובים

 . התהליךלאורך  יויומן חוקר בו כתבתי את מחשבותיקבוצתי 

בית ספרית לקבוצת מורות מאותו תחום ידע ומאותו בית  שהשתלמותהמחקר מצביעים על כך  ממצאי

להעמקת ההשתלמות תרמה  .של הכליםבפועל שלהן וליישום  מקצועיתספר, מובילה להתפתחות 

צאו ויסות העצמי נמוהכלים של ה .ים שלהןמקצועיהו אישייםה יתוף בלבטיםההיכרות בין המורות ולש

של ויסות שפה משותפת ביניהן  בעבודתן החינוכית, ונוצרהגם באופן אישי וגם רלבנטיים מאוד למורות 

לליווי ויסות עצמי יש חשיבות למודלינג ובנושא בהשתלמות לידי ביטוי בהוראה בכיתות.  באהש, עצמי

בהשתלמות המשך,  מהמחקר עולה צורךבשטח. של הכלים ם מהאישי של המורות, על מנת לעודד את יישו

להתאים אותם לקשיים השונים בהם הן נתקלות שתעמיק את היישום של הכלים ותאפשר למורות 

 .בעתיד מסוג זההשתלמויות וחינוכיות לביצוע  מחקריותמוצגות המלצות  ת הגמרעבוד בסיכום. תותיכב

 : השתלמות מורים, ויסות עצמי, מוטיבציה, מורים בחינוך המיוחדמילות מפתח
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Anisa Abed                                                                                                    אניסה עאבד 

 ,תחושת המסוגלות העצמיתיסות עצמי על והשלכות של תכנית התערבות לקידום 

 ההישגים והדימוי העצמי של תלמידים בהדרה

Intervention program promoting self-regulation: Implications for self-

efficacy, self-esteem and achievements of at-risk students 

עצמי על תחושת הויסות והשל תכנית לקידום שלכות את הה חוןלבתה יהי זהפעולה מחקר  ו שלמטרת

הצורך לבצע  יכון ערבי.י"א בבית ספר ת ותתלמידי כית שלהדימוי העצמי ההישגים ו, העצמית המסוגלות

בסיכון בני נוער הם מרבית תלמידיו המחקר עלה מתוך עבודתי כמורה למתמטיקה בבית ספר, ש את

הישגים נמוכים וכיתה מעורבת שיש שתלמידיה הם בעלי : כיתה שונותשתי כיתות בהמחקר נערך ובהדרה. 

למידים. הרציונל בבחירת שתי ת 25בה תלמידים בעלי הישגים נמוכים ובינוניים. בכל קבוצה למדו 

ליצור הייתה המחקר מטרת קבוצות היה לבדוק את השפעת התכנית על קבוצות בעלות מאפיינים שונים. ה

 עם הצוות. שינוי במצב הקיים, תוך כדי שיתוף פעולה עם התלמידים ו

תכנית ה .התערבות נמשכה ארבעה חודשים והועברה בשעורי המתמטיקה בשתי הכיתות המחקרהתכנית 

תכנון  תהליכי בכללן ת של ויסות עצמי, יוהראשון התלמידים רכשו מיומנו מעגלב :מעגליםשני   הכלל

קוח עצמי על יהם הגדירו מטרות לעצמם וקריטריונים להצלחה, וערכו תהליכים של פפיקוח והערכה. 

נבנה על סמך  ינ. המעגל השעם החוקרתהישגיהם. התכנית לוותה במבחני הצלחה ובמפגשי הערכה שלהם 

ואסטרטגיות  אסטרטגיות למידה הוספתי הקניה של תאם לכךההראשון. ב הממצאים שעלו מן המעגל

לקראת מבחני הבגרות במתמטיקה, שאותם עשתה הקבוצה החזקה  הסתייםהכנה למבחנים. המחקר 

כמותית : המתודה של המחקר היתה מעורבת יותר, ומבחן סוף סמסטר לקבוצה בעלת ההישגים הנמוכים.

ם של מסוגלות עצמית הועברו שאלוניו לפני העברת התכנית ואחריה,נבדקו ואיכותנית. ציוני התלמידים 

. תלמידים משתי הקבוצות 12רואיינו . בנוסף, לאחר העברת התכנית תכנית ההתערבות לפני ואחרי

לות העצמית של ויסות העצמי והמסוגושל התהליך על הדימוי העצמי, ה יונבדקו השלכותבראיונות 

 התלמידים. כמו כן, ניהלתי יומן חוקר לאורך התקופה.

של  תחושת המסוגלות העצמיתחל שיפור מובהק בבמהלך העברת התכנית, הממצאים מראים ש

ופחות בקבוצה החלשה.  המעורבתהתלמידים בשתי הקבוצות. השינוי בציונים ניכר בעיקר בקבוצה 

ארו יפרה את המסוגלות העצמית והדימוי העצמי שלהם, ותיית שכיצד התכנבראיונות ארו יהתלמידים ת

עוד עלה כי למידה שלמדו במהלכה. הויסות העצמי ושל אסטרטגיות ושל תהליכי ה םאת חשיבות

בכיתה. ששררה אווירה בל חבלו מהסביבה ומהשינוי שיהתלמידים הושפעו מהמשובים החיוביים שק

בסכנת נשירה הגיעו באופן רצוף לבית הספר ונכנסו ללמוד. לאורך התכנית ראיתי כיצד תלמידים שהיו 

דינמיקה של הצלחות קטנות.  הובילהה שינוי בתחושת הכישלון המצטבר של תלמידים אלה ויצרהתכנית 

 התלמידים החלו לראות בה הזדמנות חדשה להצלחה במסגרת בית הספר. 

פשרות לתלמידים להתמודד באופן עצמאי הדיון עוסק בחשיבותן של הקניית מיומנויות ויסות עצמי המא

למגבלות אתייחס עם ידע חדש, במטרה לפתח אדם אוטונומי המסוגל ללמוד מתוך הנעה פנימית. בהרצאה 

המלצות יישומיות בנושא של תכנית לקידום הוויסות העצמי בלמידה לתלמידים אציג המחקר, וכן 

 בהדרה.

 מוי עצמי, פדגוגיה מותאמת לנוער בסיכון : ויסות עצמי, מסוגלות עצמית, דימילות מפתח
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      Revital Suisa         רויטל סויסה

ממדית של ויסות עצמי עבור תלמידים עם בעיות התנהגות ובעיות רגשיות -תכנית רב

 ג-גילית א-בכיתה רב

Multi-dimensional self-regulation program for students in grades 1-3 with 

severe behavior and emotional problems 

מלאה  שהעברתי לאורך שנת לימודים ,ממדית של ויסות עצמי-תכנית התערבות רב בוחןפעולה זה  מחקר

, המתאפיינות בין ובעיות רגשיות התנהגותבהפרעות התלמידים בה לוקים  11אשר  (,ג-אגילית )-רבתה יבכ

ם תלמידיהכל  .ות כלפי אחרים או בהימנעותבתוקפנ ותמתבטא, וחרדה, תסכול ואימפולסיביתהיתר ב

 המאפיינים העיקריים שלד. אחד מיוחלחינוך ם רגילים והגיעו לבית ספר יכיתה נפלטו מבתי ספר אזוריב

לטיפול בבעיות התנהגות ובעיות רגשיות. במחקר  רבותגישות  ישנן. קושי בשליטה עצמית ואה ילדים אלה 

 תכניתושמתי דגש על  ,התנהגותית-גית ולגישה הקוגניטיביתאקולו-המערכתיתזה התייחסתי לגישה 

  .של ויסות עצמי קידום תהליכיםהמעודדת 

בשלבים שונים של  כלל תצפיות. הוא בכלים איכותניים , שהשתמשמחקר פעולה שערכתי היההמחקר 

לאורך שנכתב  יומן חוקרכן ו התלמידיםמן  , משוביםעומק עם מורים ותלמידים , ראיונותההתערבות

תה, שהיה שותף מלא לתהליך, כלל מורה נוסף ושתי סייעות. המחקר כלל שלושה יצוות הכ .ההתערבות

 מעגלי התערבות שפעלו בשתי רמות:  עבודה עם התלמידים ועבודת צוות.

אסטרטגיות בתחום הלימודי  ללמד, הצוות ת לגיבושלבנות תכנית ראשוניהייתה  הראשון מטרת המעגל

מתוך הקשיים שנחשפו במעגל הראשון. השני עלו  המעגלהמטרות של  .הכיתה לגיבוש פעולותלערוך ו

עבודה עם מפות  כללה, תכנית לימודית שוהרגשיתכנית התערבות מקיפה בתחום החברתי בו הפעלתי 

כרות עם כלים יבתחום של הצוות עסקנו בההתנהגותי. עצמי יסות וול ותכניתפרויקט של גינת ירק  ו חומר

העשייה. בתחום הלימודי  את עמיקהמעגל השלישי הסות עצמי והפעלה שלהם בשיעורים השונים. של וי

סוף השנה  מסיבתבתחום החברתי תכננו את  ת.ההתנהגותי כניתזקתי את התיחו בחני הצלחהמהוספתי 

בנוסף לשיתוף הפעולה בפעילויות אלה, הצוות עסק בטיפול משולב ובתחום הרגשי עסקנו בפרידה. 

 מידים מתקשים. בתל

. בכל הרמותודת צוות עקבית יצרה אווירה טובה מהמחקר עלו מספר ממצאים מרכזיים: ניכר שעב

לבה יממדית שש-ונדרשה תכנית רב היה בה די,לא  ,השנהשבצעתי בתחילת  התכנית לגיבוש חברתי

אקלים נעים תרם ליצירת  "מעשים טובים"פרויקט של איסוף בין השאר, . חברתייםו תחומים רגשיים

גם ובהמשך  יהםלרגשותמודעות  אצל התלמידים אותה. השיעורים בתחום הרגשי יצרו וגיבשבכיתה 

מפות חומר אסטרטגיות למידה, . העבודה עם יה לאחרתקבלה ואמפמודעות להתנהלותם במצבי כעס, 

מי של להעלאת הדימוי העצר והחומ תיצרו מוטיבציה לימודית, תרמו להפנמופרויקט גינת הירק 

של שליטה עצמית ומודעות של התלמידים  לפיתוח. התכנית בתחום ההתנהגותי תרמה תלמידיםה

 להתנהגותם. 

יסות עצמי עבור תלמידים בעלי הפרעות התנהגות קשות וממדית לו-תכנית רב שלעוסק בחשיבותה  הדיון

 ,לתרוםעשויות נוכיות שמסקנות חייוצגו גם . כחוקרת ילצוות ולובתרומה של התכנית  ,רגשיותובעיות 

 לתלמידים נוספים.  ,תכנית כזו העברתב

: ויסות עצמי, מסוגלות עצמית, מוטיבציה, תלמידים עם הפרעות רגשיות והפרעות התנהגות, מילות מפתח

 עבודת צוות


