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העשרה

השפעת מוטיבציה וידע פדגוגי 
של מורים לפיזיקה על הישגי 

התלמידים והתעניינותם
Melanie M. Keller, Knut Neumann and Hans E. Fischer* :על פי מחקרם של

בשנים האחרונות מופעלות בישראל מספר תכניות שמטרתן להגדיל מסך כלל התלמידים את אחוז הבוחרים במקצועות בחירה 

מדעיים כדוגמת פיזיקה. הנחת העבודה של תכניות אלו היא שתלמידים יבחרו במקצוע שימצאו בו עניין ושיוכלו להגיע בו להישגים 

טובים. מכאן שעל מנת להגדיל את אחוז הבוחרים, על מורי התלמידים בחטיבת הביניים, שעוד לא נדרשים לבחור במגמה, להגביר 

את העניין שתלמידים מגלים במקצוע ולהכינם היטב מבחינת הידע והמיומנויות הנדרשות במגמה. עם זאת מחקרים שנעשו בארץ 

Krapp & Prenzel, (2011), מראים דווקא את המגמה ההפוכה:  Vedder-Weiss & Fortus, (2011) ובמקומות אחרים בעולם 
העניין במקצועות המדעיים בכלל ובפיזיקה/כימיה בפרט נוטה לדעוך במהלך הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. בנוסף 

הישגי התלמידים בפיזיקה נמוכים ביחס למקצועות מדעיים אחרים, ולכן תלמידים רבים חושבים שלא יצליחו להגיע בו להישגים 

טובים. כיצד ניתן להתמודד עם בעיה זאת ולשפר את מצב ההוראה ועל ידי כך להגדיל את מספר הבוחרים? 

כאן נביא  תמציתו  שאת  לאחרונה,  שהתפרסם  מקיף  במחקר  מופיעות  הללו  לשאלות  ראשוניות   תשובות 

(Keller, Neumann, and Fischer 2017). במחקר נבדק הקשר בין שני מאפיינים מרכזיים של המורים לפיזיקה בתיכון - מידת 
המוטיבציה שלהם ורמת הידע הפדגוגי-תוכני שלהם - ובין שני המאפיינים של התלמידים שהוזכרו להלן - העניין שהם מביעים 

ותלמידיהם.  י'  בכיתה  פיזיקה  המלמדים  מורים   77 בו  והשתתפו  ובגרמניה,  בשוויץ  בוצע  המחקר  בו.  שלהם  וההישגים  במקצוע 

המורים נבחרו כך שסוגי בתי הספר השונים שבהם הם מלמדים )הן בשוויץ והן בגרמניה יש שלושה מסלולי בתי ספר שונים: כללי, 

מקצועי, ועיוני( יהוו מדגם מייצג של כלל בתי הספר במדינה. המחקר נערך בזמן הוראת נושא החשמל שאורכת כשישה שבועות. 

המורים שהשתתפו במחקר היו ברובם גברים )כ-80%( אשר גילם הממוצע 45 שנים ולהם ממוצע של 16 שנות ניסיון בהוראה.

ושאלונים  ידע  מבחני  וכן  למורים  פדגוגי-תוכני  ידע  ושאלוני  מוטיבציה  שאלוני  נתונים:  לאיסוף  כלים  מספר  על  התבסס  המחקר 

"ההפעלה  מידת   .1 מתווכים:  ממדים  שני  עוד  של  תיעוד  החוקרים  הוסיפו  כך  על  במקצוע.  בהתעניינותם  שעסקו  לתלמידים 

הקוגניטיבית" )Cognitive Activation( שהמורים מבצעים בכיתותיהם. 2. מידת ההתלהבות שמפגינים המורים בכיתתם. הפעלה 

קוגניטיבית של תלמידים מתייחסת לרמת הדרישות של המורים למעורבות מעמיקה בפתרון בעיות ולארגון ידע מצד תלמידיהם. 

לדוגמה, מורים המבקשים מתלמידים לקשר בין מושגים שונים )לדוגמה: "כיצד קשורים גודלי המתח והזרם במעגל זרם ישר"?(, 

יוערכו כבעלי הפעלה קוגניטיבית גבוהה יותר ממורים שרק מבקשים מהתלמידים להציג פריט ידע יחיד )כמו בשאלה "כיצד נסמן 

הספק חשמלי בנוסחה?"(. מידת ההפעלה הקוגניטיבית במחקר הסתמכה על ניתוח צילומי וידאו של כ-90 דקות של שיעורים של 

כל אחד מהמורים שעסקו כולם באותו נושא - היחס בין אנרגיה חשמלית ובין הספק. סרטוני הווידאו סיפקו לחוקרים אפשרות 

הניחו שמידת ההפעלה הקוגניטיבית  בכיתותיהם. החוקרים  ואיכות ההפעלות הקוגניטיביות שמורים מפעילים  כמות  לאפיין את 

(PCK), אך לא ידוע אם היא מהווה גורם מרכזי או משני בתפקידם של המורים  קשורה לרמת הידע התוכני/פדגוגי של המורים 

כמתווכים בין הידע הפדגוגי ובין התלמידים. ככל שרמת הידע גבוהה יותר, כך סביר יותר שהמורים יפעילו רמת אקטיבציה קוגניטיבית 

גבוהה יותר, אך יכול להיות גם מצב הפוך, שבו מורים בעלי ידע פדגוגי נרחב יפעילו את הכיתה פחות, והידע הפדגוגי שלהם יתבטא 

בדרכים אחרות.

* המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית בידי ד"ר אילון לנגבהיים, המחלקה להוראת מדעים מכון וייצמן למדע
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לכיתה  לגרום  יכול   x "המורה  כגון:  שאלות  שכלל  לתלמידים  שאלון  באמצעות  החוקרים  אמדו  המורים  של  הנלהבות  מידת  את 

להתעניין בפיזיקה". התלמידים נדרשו לענות: "מסכים מאוד", "מסכים" או "לא מסכים כלל". החוקרים מניחים שתשובות התלמידים 

מהוות אומדן להתלהבותם של המורים מהמקצוע ומההוראה. ההנחה היא שהמוטיבציה הפנימית של מורים קשורה באופן מובהק 

גם  קשורה  להיות  יכולה  נלהבת  הוראה  לתלמידים.  עוברת  ושההתלהבות  המקצוע,  בהוראת  מפגינים  שהם  ההתלהבות  למידת 

לתכונות אופי, ללא קשר ספציפי למקצוע ההוראה עצמו.

השערות המחקר

הקוגניטיבית  ההפעלה  מידת  המורים,  של  הפדגוגי-תוכני  הידע  בין  הקשרים  את  הכולל  רב-ממדי  ניתוח  על  מבוסס  המחקר 

בכיתותיהם, המוטיבציה שלהם, מידת ההתלהבות שלהם כפי שהיא נתפסת בעיני התלמידים - ובין הישגי התלמידים ומידת העניין 

שהם מפגינים במקצוע הפיזיקה. החוקרים מציעים שני מנגנונים אפשריים להשפעה של כל משתנה בלתי-תלוי )מוטיבציה וידע של 

המורים( על המשתנה התלוי )עניין והישגים של התלמידים בכיתת המורים(:

השפעה ישירה של מוטיבציה וידע של מורים על ההישגים של התלמידים במקצוע ועל העניין שהם מגלים בו. . 1

השפעה מתווכת של ידע מורים, דרך מידת ההפעלה הקוגניטיבית על הישגי התלמידים. במקביל, השפעה של המוטיבציה של . 2

המורים - המתווכת על ידי מידת ההתלהבות שלהם כפי שהיא נתפסת אצל התלמידים - על העניין של התלמידים במקצוע.

הפדגוגי  )הידע  המורים  למאפייני  שבניגוד  שוב  נזכיר  בכחול.   2 ומנגנון  באדום   1 מנגנון   :1 באיור  מופיעים  ההשפעה  מנגנוני  שני 

והמוטיבציה( שנמדדו פעם אחת, נמדדו הישגי התלמידים והעניין שלהם פעמיים: פעם אחת לפני יחידת ההוראה העוסקת בחשמל 

ופעם לאחריה. התוצאות של מבחני הידע והשאלונים לתלמידים שניתנו קודם לתחילה ההוראה, משמשות כ-Baseline, והמדד 

המרכזי הוא השינוי או התוספת )בידע של התלמידים ובעניין שהם מפגינים( בין המצב לפני יחידת ההוראה ולאחריה.

משתנים תלויים:
שינויים שמתחוללים

אצל התלמידים

משתנים בלתי תלויים:גורמים מתווכים
מאפיינים של המורים

מנגנון 1 - השפעה ישירה

מנגנון 2 - השפעה מתווכת

השינוי בעניין 
שהתלמידים

מגלים במקצוע

השינוי בהישגים 
של התלמידים

ההפעלה
הקוגניטיבית 
על-ידי המורים

הידע של
המורים

מידת
ההתלהבות
של המורים

המוטיבציה
של המורים

איור 1: מנגנוני השפעה אפשריים של ידע פדגוגי ומוטיבציית מורים על מידע וההישגים של תלמידים בכיתותיהם
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תוצאות

התוצאות המרכזיות שעלו מניתוח הנתונים של המדגם כולו הן:

חל שיפור מובהק בהישגי התלמידים בחשמל בין המבחן שניתן לפני יחידת ההוראה ובין זה שניתן לאחריה )שיפור של כ-0.25 . 1

סטיות תקן מהציון הממוצע(. 

לא חל שינוי במידת העניין במקצוע )פיזיקה( שהתלמידים הביעו בין השאלון המקדים לזה שלאחר היחידה, והיא נותרה בינונית-. 2

נמוכה )3.43 מתוך 6 בשני השאלונים(.

המורים הציגו יכולת בינונית בשאלות הידע הפדגוגי-תוכני )ענו נכונה על כ-42% מהשאלון(.. 3

המורים הצהירו על מידת מוטיבציה גבוהה יחסית )3.84 מתוך 5(.. 4

בסיסי . 5 ידע  להפגין  בדרישה מהתלמידים  בכיתותיהם שהתמקדה  יחסית  נמוכה  קוגניטיבית  מידת אקטיבציה  המורים הפעילו 

)ממוצע של 2.15 מתוך 6(.

התלמידים הצהירו על מידת נלהבות בינונית אצל מוריהם )4.13 מתוך 6(.. 6

על מנת לבדוק קשר בין משתני המורה למשתני התלמיד, לקחו החוקרים ערכים ממוצעים של שיפור בהישגי תלמידים בכיתתו של 

כל מורה, ובדקו את הקשר עם נתוני המוטיבציה/הידע הפדגוגי של אותו המורה. כך נוצר תרשים פיזור x,y שבו x מבטא את נתוני 

המורים, ו-y את נתוני התלמידים הממוצעים בכיתותיהם.

בניתוח קשר בין משתנים משתמשים בשני מבחנים עיקריים: האחד - האם שיפוע קו המגמה )המסומן באות β בד"כ( שונה באופן 

מובהק מאפס. השני - האם פיזור הנקודות אכן דומה לצורה של קו ישר. שיפועי קווי המגמה שנמצאו במחקר מופיעים באיור 2. 

משתנים תלויים:
שינויים שמתחוללים

אצל התלמידים

משתנים בלתי תלויים:גורמים מתווכים
מאפיינים של המורים

מנגנון 1 - השפעה ישירה

מנגנון 2 - השפעה מתווכת

השינוי בעניין 
שהתלמידים

מגלים במקצוע

השינוי בהישגים 
של התלמידים

ההפעלה
הקוגניטיבית 
על-ידי המורים

הידע של
המורים

מידת
ההתלהבות
של המורים

המוטיבציה
של המורים

0.490.32

0.33 0.37

0.44

0.16

0.53

-0.05

איור 2: ההשוואה בין המנגנונים: שיפועי קווי המגמה המבטאים את הקשרים בין משתני המחקר, מופיעים בצמידות לקשרי 
ההשפעה שנבדקו. הקו האדום המקווקו מבטא אי-השפעה
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 r2 לשם המבחן השני מבצעים מבחן קורלציה ליניארית הבודק באיזה מידה פיזור הנקודות קרוב לצורה של קו ישר, בדומה למבחן ה

שמבצע הגיליון האלקטרוני excel כאשר הוא בודק התאמה של פיזור הנקודות x,y לקו ישר. ההנחה היא שאם הערך של r2 גבוה, 

הדבר מעיד שמגמה מסוימת במשתנה הבלתי תלוי )למשל: רמת הידע הפדגוגי-תוכני של מורה מסוים( מסבירה את רוב הגיוון 

במשתנה התלוי )למשל: רמת ההישגים הממוצעת של התלמידים בכיתתו של אותו מורה(. כך למשל, אם r2=0.95, ניתן לומר כי 

.X-מוסבר על ידי הפיזור בציר ה Y-95% מהפיזור בציר ה

בדיקה על פי מנגנון 1 - נמצאה קורלציה חיובית מובהקת בין מידת העניין של התלמידים למוטיבציית המורים )גודל שיפוע של . 1

β =0.53(, וכן בין הישגי התלמידים ובין הידע הפדגוגי-תוכני של המורים )β =0.44(. אך לא נמצא קשר 'אלכסוני' בין מידת העניין 
.)β =0.05( או בין השינוי בהישגי התלמידים למוטיבציה של המורים ,)β =0.16( של התלמידים לידע של המורים

ובין השיפור . 2 בין מידת ההפעלה הקוגניטיבית של המורה  - נמצאה קורלציה מובהקת )שונה מאפס(   2 פי מנגנון  בדיקה על 

 β(( בנוסף נמצאה השפעה מובהקת של הידע הפדגוגי-תוכני על מידת ההפעלה הקוגניטיבית .)β = 0.37( בהישגי התלמידים

0.33 = על ידי המורים. כל אחד מהקשרים הללו נמוך מהקשר שנמצא במנגנון 1 בין הידע הפדגוגי ובין ההישגים )β=0.44(, אך 
שניהם יחד מגדילים את יכולת ההסבר של שונות הישגי התלמידים בכיתות השונות. יכולת ההסבר של השונות נמדדת על ידי 

הקורלציה. הידע הפדגוגי בלבד הוא בעל קורלציה חלשה יחסית עם ההישגים r2 = 0.21, אך בתוספת התיווך של ההפעלה 

הקוגניטיבית - הקורלציה עולה ל r2 = 0.36. מכאן הכותבים מסיקים שההפעלה הקוגניטיבית אמנם מהווה ביטוי מרכזי של 

הידע הפדגוגי-תוכני, אך היא אינה ההיבט היחיד. בדומה לנאמר, למידת הנלהבות של המורים יש השפעה על העניין שמגלים 

)β = 0.32(. גם כאן הקורלציה בין המוטיבציה של  והיא עצמה מושפעת מהמוטיבציה של המורים   ,)β = 0.49( התלמידים 

המורים ובין העניין של התלמידים עולה מ- r2 = 0.37 ללא תיווך, ל-r2 = 0.53 כאשר מוסיפים את הנלהבות כגורם מתווך.

השוואת המנגנונים מעלה שהוראה נלהבת היא אכן גורם מתווך בין מוטיבציית המורים ובין העניין של התלמידים במקצוע. אך מלבד 

הנלהבות קיימים ככל הנראה גורמים נוספים - כגון הזדהות ערכית עם המקצוע - שלא נסקרו במחקר זה ושיכולים להסביר את 

הקשר בין מוטיבציית המורים ובין העניין של התלמידים. בנוסף מידת ההפעלה הקוגניטיבית מתווכת היטב בין ה- PCK של המורים 

לבין הישגי התלמידים. שני המנגנונים מדגימים שלמוטיבציה של המורים אין כמעט השפעה על הישגי התלמידים ושל PCK של 

המורים אין השפעה ישירה על מידת העניין שהתלמידים מגלים. 

מסקנות המחקר

המחקר הראה קשר מובהק בין רמת ידע פדגוגי-תוכני של מורים להישגי התלמידים, ובין המוטיבציה של מורים למידת העניין של 

התלמידים במקצוע. עם זאת המחקר הראה שלא קיים קשר מובהק בין מוטיבציה בלבד להישגי תלמידים או בין ידע פדגוגי בלבד 

לעניין שהתלמידים מביעים במקצוע. מורים נלהבים אינם בהכרח מורים בעלי ידע פדגוגי-תוכני שיובילו את תלמידיהם להישגים, 

ומורים בעלי ידע נרחב לא בהכרח יצליחו להגביר את העניין שמביעים תלמידיהם במקצוע. מכאן שעל מנת לפתח עניין במקצוע 

ולטפח הישגי תלמידים, על המורים להיות גם בעלי מוטיבציה וגם בעלי ידע פדגוגי-תוכני מבוסס. 

המחקר העלה שני ממצאים נוספים: האחד הוא שהפעלה קוגניטיבית של המורים בכיתה - הכוללת עבודה עם התלמידים על 

קישורים בין רכיבי ידע - מהווה גורם משמעותי וחשוב בהישגי התלמידים. השני הוא שמוטיבציה אינה מתבטאת אך ורק בהתלהבות 

שהמורים מפגינים בכיתותיהם, אלא גם באפיקים אחרים שלא נסקרו במחקר זה, כגון הזדהות ערכית ומקצועית עם תחום התוכן. 

כך או כך - קובעי מדיניות שרוצים להגדיל את אחוז הבוחרים בפיזיקה, צריכים לתת את הדעת לא רק לתמיכה הנחוצה למורים 

בהיבט הידע הפדגוגי הרלוונטי, אלא גם לצורך בטיפוח המוטיבציה של המורים והנלהבות שלהם בהוראה.
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