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 ותמורתו רקחמה תרטמ

 ברקב םידומילהמ הרישנ תונווכ ,םיהובג םידומילל תוביוחמה וקדבנ יחכונה רקחמב

 .לארשיב הנורוקה רבשמ תפוקתב הירפירפהמ 2םיריעצו ברקב םידומילל היצביטומו 1םיטנדוטס

 הרישנ תונווכ ,תוביוחמ לש רשקה תא ןחבש ידמימ-בר לדומ תועצמאב וקדבנ ולא םינתשמ

 םיילכלכ םינתשמו םייביטינגוק-אטמ ,םיידוקפת ,םיישגר םיביכרמ םע םידומילל היצביטומו

  .וז הייסולכוא ברקב )םימסח(

 םיווהמ טרפב הירפירפבו ללכב םיריעצו םיטנדוטס יכ דמלמ ,םויה דע רבטצהש עדימה

 תימצע תולגוסמ( תידוקפת הניחבמ הנורוקה רבשממ ,תורחאמ רתוי ףא ,העגפנש הייסולכוא

 יחכונה רקחמה תואצות .)הקוסעתו הלכלכ( תיפרגומדו )ישפנ ןסוח( תיתרבח-תישגר ,)תידומילו

 ברקב הימדקאב םידומילל םימסחהו הרישנל ןוכיסה ימרוגל רשאב עדיה תא קימעהל תורשפאמ

 םייונישו תוכופהת הנורוקה רבשמ תפוקתב התווח וז הייסולכוא .לארשיב םיריעצו םיטנדוטס

 תכרעמ לש הנבהה  .קוחרהו רצקה חווטב הדיתע לע עיפשהל םייושע רשא םוימויה ייחב םימוצע

 יררועמ םיבצמב םיטנדוטסו םיריעצ ינפב םידמועש םיישגרהו םיידוקפתה ,םיילכלכה םימסחה

 הנעייסתש םיריעצל עויסו הכימת תוינכותל סיסב רוצילו ,םיחקל קיפהל תרשפאמ ןיעמ קחד

 םושמ תיתועמשמ תיתרבח המורת תויהל הלוכי ,ךכל .ההובגה הלכשהה תכרעמב םבולישב

 .לארשיב הלכלכבו הרבחב בלתשהל םידיתע הלא םיריעצש

 

 יטרואת עקר

 איה .)2004 ,טדורב( תילכלכו תיתרבח תויליבומל בושח יעצמא םיריעצ רובע הווהמ ההובג הלכשה

 ,ןולייא( תיתרבח תושלחומכ תוספתנה תוצובק ינבל וא הירפירפהמ הייסולכואל רקיעב תינויח

 ,יתוברתו יתרבח ,ילכלכ ןוה התונקהב .)2007 ,ץיבודיודו ןאוס ;2004 ,רחש-ןבו ץיבומייח ;2008

 םייח תלחות ,רתוי םיאירב םייח ,)2005 ,ןאוסו ץיבודיוד( רתוי הובג רכש תרשפאמ ההובג הלכשה

 ןיא ,ןכל .)Solberg et al, 2009( םייח תוכיאו יאנפ ,תיעוצקמו תיתרבח תויליבומ ,רתוי הכורא

 םיריעצ ידיב עייסתש תימדקא הלכשה דדועל ימואל דעיל הל המש לארשי תנידמש אלפתהל

 ינותנ ,לשמל .םירגתאב הכורכ וז המישמ ,תאז םע דחי .ינרדומה הדובעה קושב החלצהב בלתשהל

 הירפירפ ירוזא ךותמ ימדקא דסומב םידמולה זוחא יכ םידמלמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 םייולת הלא םירעפל םימרוגה .)ט"עשת ,יטסיטטסה ןותנשה( ץראה זכרמב םידמולה זוחאמ ךומנ

 םיבצמ .הירפירפב םיריעצה תייסולכוא תא םינייפאמה םיילכלכו םיידוקפת ,םיישגר םיטביהב

 וא הרישנל ליבוהלו הלכשהל םימסחה תא ריבגהל םילולע ,הנורוקה תפוקת תמגודכ ,םימיוסמ

 תידיתע תובלתשהל ןוכיסב הירפירפב םיריעצה תייסולכוא תא דימעהל ,ךכבו םידומילמ תוענמהל

   .הלכלכבו הדובעה קושב

 ןואכידו חתמ ,הדרחה תמר תא ולעהש תואדו רסוח יבצמ םיריעצ ווח ,הפיגמה תפוקתב

)0Alemani–Arrebola et al., 202(. לש תימדקאה תולגוסמה תמר םע ילילש רשקב םירושק ,הלא 

 
 לארשיב ההובג הלכשהל דסומב ןושאר ראותל םידמולה םיטנדוטס 1
 ההובג הלכשהל דסומב םידומילל לאיצנטופ םיווהמו ימדקא ראות םהל ןיא רשא 35-18 יאליגב םיריעצ 2



 

 )Bledsoe & Baskin, 2014( םיימדקאה םהיעוציבב תורדרדיהל םורגל הלולע וזו םיטנדוטסה

 יוכיסה תא ריבגהל ,)Cerino, 2014; Vogel & Vogel, 2016( הדימלל םתוביוחמבו היצביטומבו

 .)Rump et al., 2017( םיהובג םידומילמ הרישנל

 םהמ ןיבהל בושח ,םיריעצ לש םמודיקו תיתרבח תויליבומב הלכשהה לש המוקמ רואל

 לש תוביוחמה תאו ,םיטנדוטסו םיריעצ ברקב םיימדקא םידומילל היצביטומ םיאבנמה םימרוגה

 תווהל םילולעה םיישגרו םיידוקפת ,םיילכלכ םימרוג ןחב יחכונה רקחמה .םידומילל םיטנדוטסה

 רשאב עדימ וללכ םיילכלכה םימרוגה  .הירפירפב םיריעצו םיטנדוטס ברקב םידומיל ינפב םימסח

 רבשמ תעפשהו סנרפתהל םתלוכיב ןוחטיב ,םיריעצהו םיטנדוטסה לש ילכלכ יתרבחה םבצמל

 תוכייש תשוחת ,תיתרבח הכימת לש םיטביה וללכ םיישגרה םימרוגה .ילכלכה םבצמ לע הנורוקה

 םייביטינגוק-אטמו םיידוקפת םינתשמ וקדבנ ,ןכ ומכ .הפש תדרחו הדרח ,החוור ,םידומילל

 ידמימ בר לדומ ורצי ולא םינתשמ .הדימל תויגטרטסאו ,תימצע תולגוסמ לש הדימל םדקל םייושעה

 םיריעצ ברקב םידומילל היצביטומו םידומילהמ הירפירפב םיטנדוטס לש הרישנ תונווכ יובינל

 םיימדקא םידומילמ הרישנ םיריבסמה םימרוגה הלאשה הקדבנ ,ךכל םאתהב .הירפירפהמ

  .ההובגה הלכשהב תובלתשהב ישוקו לארשיב הירפירפב

 

 רקחמה תטיש

 םיפתתשמ
 יאליגב ,ןושאר ראות אלל םיריעצ 642-ו םיטנדוטס 646 םכותמ ,םיקדבנ 1288 ופתתשה רקחמב

 תפשכ תיברע ירבוד 159 ,הירפירפהמ םא תפשכ תירבע ירבוד 356 הללכ םיטנדוטסה תצובק .18-35

 .ץראה זכרממ םא תפשכ תירבע ירבוד םיפסונ םיפתתשמ תחאו םינומש האמ דועו הירפירפהמ םא
 םיררוגתמה תירבע ירבוד 290 םכותמ ,ןושאר ראות אלל םיפתתשמ 642 הללכ םיריעצה תצובק

  .זכרמהמ תירבע ירבוד םיפסונ םיקדבנ 305 - ו הירפירפהמ םא תפשכ תיברע ירבוד 47 ,הירפירפב
  רקחמה ינתשמו ילכ

  היצביטומו תוביוחמ ימרוג
 1-5 לש המכסה םלוס לע םיגרודמ םידגיה 32-מ בכרומה ןולאש ,םיהובג םידומילל היצביטומ

 תוביוחמ .(Cham et al., 2014) םיטנדוטס וא םיריעצ ברקב ,םידומילל היצביטומ םידדומה
 דסומלו ללכב םידומילל טנדוטסה לש תוביוחמה תא םיקדובה םידגיה 10 ןולאשב ,םידומילל

 םידגיה 5 ללכ םידומילהמ הרישנ תונווכ ןולאש  .)Pascarella & Terenzini, 1980( ימדקאה

 ,Pascarella & Terenzini( םידומילה לש הביזעל תונווכ עיבמ טנדוטסה הדימ וזיאב םיקדובה

1980(.  

 םייפרגומד םינותנ
 גורדב םירושקה םיילכלכ םימסח ןוחבל תנמ לע קדבנה לש ותסיפתל ילכלכ בצמ ללכש ןולאש

 שיש ןוחטבה יפ לע ילכלכ ןוחטב גורד ,לארשיב החפשמל הסנכהה עצוממל סחיב )1-5 חווט( הסנכה

 החפשמה תוסנכהב הנורוקה תפיגמ לש העיגפה תדימ ,)1-5 חווט( סנרפתהל ולש תלוכיב טנדוטסל

 תובושת( )םיריעצ ברקב( הנורוקה תפיגמ תובקעב םידומיל תוינכת יוניש וקדב םידגיהו )1-5 חווט(

  .)אל/ןכ



 

 םייביטינגוק-אטמו םיידוקפת םיטביה
 
 יללכ ןפואב םדאה לש תולגוסמה תא דדומה םידגיה 8 לש ןולאש ,תיללכ תימצע תולגוסמ )1(

)Chen et al., 2001(. )2( תימדקא תימצע תולגוסמ )םידגיה 8-מ בכרומה ןולאש ,)םיטנדוטס ברקב 

 תויגטרטסא )Pintrich et al., 1993(. )3( הדימלב ולש תולגוסמה תא גרדל שקבתמ קדבנה םהב
 שומישה תא גרדל שקבתמ קדבנה םהב םידגיה 12-מ בכרומה ןולאש ,)םיטנדוטס ברקב( ,הדימל

 .)Pintrich et al., 1993( הדימלה ךלהמב תויגטרטסאב

 
 םייתרבח-םיישגר םיטביה
 קדבנה לש ותסיפת תא םידדומה םידגיה 5-מ בכרומה ןולאש ,)םייחהמ ןוצר תועיבש( החוור )1(

 קחד בצמב ןסוח םידדומה םידגיה 10 ןב ןולאש ,ישפנ ןסוח )Diener et al., 1985)(. )2 וייח יבגל

)Campbell-Sills & Stein, 2007 (. )3( הכימת לש הסיפת םידדומה םידגיה 5 ,תיתרבח הכימת 

 רבעוה( "םירחאמ ןוחטיב תשוחתו הנבה הברה ת/לבקמ ינא" :אמגודל ,ותביבסמ לבקמ םדאהש

 לש תיללכה הדרחה תדימ תא קדובה רצוקמ ןולאש ,הדרח )4( .)(Kliem et al, 2015  )םלוכל

 יתלוכי אל" :אמגודל ,םידגיה 6- מ בכרומ ,ןולאשה תרבעה ינפל םינורחאה םייעובשב קדבנה

 ןולאש – )דבלב תיברע ירבוד םיטנדוטס ברקב( הפש תדרח )5( ."הדרחב טולשל וא גואדל קיספהל

 .)we et al., 2007)öL הרז הפשב הדימלב םיטנדוטס לש הדרחה תדימ תא ןחובה םידגיה 20 לש

 שי טנדוטסל המכ דע םינחובה םידגיה 24 ,)םיטנדוטס ברקב( םידומילל תוכייש תשוחת )5(

 .ימדקאה דסומהמ הכימת ,ימדקא לגס םע רשק ,דסומה םע תוהדזהו תוכייש תשוחת

 

 ךילה

 

 ירבוד ברקבו ,יטנרטניא לנאפ תועצמאב ,ינורטקלא ןולאשב ופסאנ תירבע ירבוד ברקב םינותנה

 .תויתרבח תותשר תועצמאב ינורטקלא ןולאשב תיברע

 

 םתובישחו םייזכרמ םיאצממ

 םידומילל היצביטומו הרישנ תונווכ ,םידומילל תוביוחמ

 רשאכ ,4-ל בורקה ,הובג יד גורידב הארנ תוצובקה שולשב םיטנדוטס לש היצביטומה תומר •

 .3 אוה עצמאה גורד

 רשאמ רתוי ההובג ,הירפירפהמ תיברע ירבוד םיטנדוטס לש ,םיהובג םידומילל היצביטומה •

 .זכרמהמו הירפירפהמ ,תירבע ירבוד םיטנדוטס לש היצביטומה

 תוצובקה ןיב םימוד םהו ,2.13 דע 2.06 לש )1-ל בורק( ךומנ חווטב םיענ הרישנה תונווכ יעצוממ •

 .9 גורד אוה הרישנ תונווכל םומיסקמה ןויצ . )קהבומ לדבה אלל(

 חווטב םיענ םיעצוממה רשאכ ,ההובג יד הניה תוצובקה שולשב םיטנדוטס לש תוביוחמה תמר •

  .)קהבומ לדבה אלל( תוצובקה ןיב םימוד םהו ,)9 גורד ירשפא םומיסקמ( 7.86 דע 7.75 לש



 

 )םימסח( ילכלכ בצמ

 יתועמשמ ןפואב רתוי תוכומנ תוסנכה לע וחווד הירפירפהמ םא תפשכ תירבע ירבוד םיטנדוטס •

 ילעב 66% :הירפירפהמ תירבע ירבוד( הירפירפהמ תיברע ירבוד וא זכרמהמ תירבע ירבוד רשאמ

 תירבע ירבוד ברקב 53% ל האוושהב ,עצוממל האוושהב הכומנו הכומנ תיתחפשמ הסנכה

 .הירפירפהמ תיברע ירבוד ברקב 59%-ו זכרמהמ

 וא הירפירפב תירבע ירבוד רשאמ סנרפתהל תלוכיב רתוי בר ןוחטיב תיברע ירבוד םיטנדוטסל •

 גוריד לש הובג זוחא שי הירפירפהמ תיברע ירבוד םיטנדוטס ברקב יכ םיארמ םינותנה  .זכרמב

 תירבעה ירבוד ברקבש דועב ,)79%( סנרפתהל תלוכיב ןוחטיב תשוחת יבגל הלעמו ינוניב

 ,66% ,62%( סנרפתהל תלוכיב םיחוטב רתוי ךומנ זוחא זכרמב תירבעה ירבוד ברקבו הירפירפב

 .)המאתהב

 תוסנכהב הנורוקה רבשמ תעיגפ לע וחווד הירפירפב תיברעה ירבוד םיטנדוטסהמ 64% •

 ירבוד םיטנדוטסהמ 38%-ו הירפירפהמ תירבעה ירבוד םיטנדוטסהמ 43% תמועל ,החפשמה

 .)הלעמו תינוניב העיגפ( .זכרמהמ תירבעה

 ןיבמ 25% תמועל ,30% אוה הירפירפהמ תירבע ירבוד םיטנדוטס ברקב םידבועה זוחא •

  .זכרמהמ תירבעה ירבוד םיטנדוטסהמ 40%-ו הירפירפהמ תיברע ירבוד םיטנדוטס

 )44%( םיהובג רתוי םיזוחאב הלעמו תינוניב הסנכה לע תיתועמשמ וחווד זכרמהמ םיריעצ •

 .)33%( הירפירפהמ תיברע ירבוד םיריעצ וא )35%( הירפירפהמ תירבע ירבוד םיריעצ רשאמ

 78% ,הירפירפב תירבעה ירבודמ 72%( סנרפתהל תלוכיב רתוי בר ןוחטיב תירבע ירבוד םיריעצל •

 .)55%( הירפירפהמ תיברע ירבוד םיריעצל רשאמ )זכרמב תירבעה ירבוד םיריעצהמ

 תוסנכהב הלעמו תינוניב העיגפ תירבעה ירבוד םהיתימעמ רתוי וגריד תיברע ירבוד םיריעצ •

 תירבע ירבוד ןיבמ 37%-כ תמועל ,הירפירפהמ תיברע ירבוד ברקב 70% כ – החפשמה

 .זכרמהמ תירבע ירבוד ןיבמ 41%-ו הירפירפהמ

 זוחאמ תיתועמשמ )60%( םיהובג זכרמב תירבעה ירבוד םיריעצה ןיבמ תו/םידבועה יזוחא •

 תיברעה ירבוד ןיבמ םידבועה םיריעצה זוחאו 30% הירפירפב תירבעה ירבוד ןיב םידבועה

 )35%( הירפירפב

 רבשמ תובקעב החפשמה תוסנכהב העיגפ לע םיחוודמ הירפירפב תיברעה ירבוד םיריעצה •

 .)41%( זכרמבו )37%( הירפירפב תירבע ירבוד םיריעצ רשאמ רתוי תיתועמשמ ,)70%( הנורוקה

 םיריעצמ רתוי תיתועמשמ םיימדקא םידומילל תוינכות ולטיב הירפירפהמ תיברע ירבוד םיריעצ •

 הדיריה ללגב םידומיל תוינכות ולטיב הירפירפב תיברעה ירבוד םיריעצהמ 55% .תירבע ירבוד

 תירבעה ירבוד םיריעצהמ 31%-ו הירפירפב תירבעה ירבוד םיריעצ ךותמ 35% תמועל ,תוסנכהב

  .זכרמב

 הירפירפב תירבע ירבוד ברקב רשאמ )40%( םידבוע רתוי ךומנ זוחא תיברעה ירבוד םיריעצה ןיב •

 )המאתהב ,68% -ו 60%( זכרמב וא

  



 

 תידומילו תיללכ תולגוסמ

 )7 םומיסקמ חווטב 5.82 עצוממ( הירפירפב תיברע ירבוד םיטנדוטס לש םידומילל תולגוסמה •

 הירפירפהמ תירבע ירבוד ,)5.41 עצוממ( זכרמב תירבע ירבוד םיטנדוטס רשאמ רתוי ההובג

 .)5.46 עצוממ( תוצובקה יתשל םימוד

 םיטנדוטס רשאמ רתוי בוט םהלש הדימלה תויגטרטסא תא םיספות תיברע ירבוד םיטנדוטס •

 יתשמ תחא לכב 4.58 עצוממ תמועל ,9 לש םומיסקמ חווטב 4.89 עצוממ( תירבע ירבוד

 .)תורחאה תוצובקה

 םיישגר םינתשמ

 ברקב תיתרבחה הכימתה תמרמ הכומנ תיברע ירבוד ברקב תספתנה תיתרבחה הכימתה תמר •

 תירבע ירבוד ברקב 3.87 עצוממ ,תיברע ירבוד ברקב 3.79 עצוממ( זכרמהמ תירבע ירבוד

 .)זכרמהמ תירבע ירבוד ברקב 4.04 עצוממו הירפירפהמ

 םיטנדוטס רשאמ רתוי הובג ימדקאה דסומל םהלש תוכיישה תא םיספות םיברע םיטנדוטס •

 הירפירפהמ תירבע ירבוד ברקב 3.04 עצוממ ,תיברע ירבוד ברקב 3.50 עצוממ( תירבע ירבוד

 .)זכרמהמ תירבע ירבוד ברקב 3.05 עצוממו

 תיברע ירבוד רשאמ רתוי ההובג םייחהמ ןוצר תועיבש לע םיחוודמ תירבע ירבוד םיריעצ •

 עצוממו זכרמהמ תירבע ירבוד ברקב 4.67 עצוממ ,הירפירפהמ תירבע ירבוד ברקב 4.57 עצוממ(

 .)הירפירפהמ תיברע ירבוד ברקב 3.78

 .תירבע ירבוד םיטנדוטס רשאמ רתוי ההובג האצמנ תיברע ירבוד םיטנדוטס לש הדרחה תמר •

 ?םיטנדוטסה לש הרישנה תונווכ תא ריבסמ המ

 .הרישנ תונווכ תוחפ האבינ ההובג תימדקא תימצע תולגוסמ ,םיטנדוטסה תוצובק שולשב - יללכ

 תונווכ תוחפ ואבינ רתוי תוהובג הדימל תויגטרטסא םג ,זכרמהמו הירפירפהמ תירבע ירבוד ברקב

 תויגטרטסאו תולגוסמה ינתשמ ,יובינל םיישגר םינתשמ ופסונ וב היסרגרה לש ינשה דעצב ,הרישנ

   .םיישגר םינתשמל םהלש רשקה ללגב הארנה יפכ ,הרישנה תונווכ תא אבנל וקיספה הדימלה

 תונווכ תוחפ םיאבנמ ואצמנ תוכייש תשוחת רתויו רתוי הכומנ הדרח – תירבע ירבוד – הירפירפ

 .הרישנ

 תימצע תולגוסמ תשוחת רתויו ,תוכייש תשוחת רתוי שי טנדוטסלש לככ – תיברע ירבוד – הירפירפ

 הסנכהה העגפנ הפיגמה תובקעבש ךכ לע וחוודש םיטנדוטס .הרישנה תונווכ תוחפ שי ךכ ,תימדקא

 תונושהמ 42% םיריבסמ ולא םינתשמ כ"הס .םירחאמ הרישנ תונווכ לע רתוי וחווד ,תיתחפשמה

 .הרישנ תונווכ לש

 ךכ ,ימדקאה דסומל תוכיישה תשוחתו םייחהמ ןוצרה תועיבש הלועש לככ - תירבע ירבוד - זכרמ

 הדימל תויגטרטסאו תימצע תולגוסמ םע דחיב ולא םינתשמ כ"הס .הרישנה תונווכ תודרוי

 .הרישנ תונווכ לש תונושהמ 42% םיריבסמ

 



 

 ?םידומילל םיריעצ לש היצביטומה תא ריבסמ המ

 .זכרמהמו הירפירפהמ ,םיריעצה לכ ברקב םידומילל היצביטומל תמרות תיללכ תולגוסמ תשוחת

 םידומיל ינפב םסחל יוטיב הווהמ ,הנורוקה ללגב דומלל םהיתוינכותב תושעל וצלאנ םיריעצש יוניש

 הווהמ ךומנ ימונוקא-ויצוס בצמ ,זכרמהמ םיריעצ ברקב .הירפירפהמ תירבע ירבוד םיריעצ לש

 היצביטומ רתוי תאבנמ האצמנ רתוי ההובג הדרח ,תוצובקה יתשב .םידומילל היצביטומ ינפב םסח

 .םידומילל

 

  רקחמה יאצממ תובישח

 םייתנשכ הנתשמ תואיצמ תפוקתב ןוכיסב םיריעצהו םיטנדוטסה תודדומתה תא ןחב הז רקחמ

 םהייחב קלח םיחקולה םיטביה רפסמ לש הקימעמ הניחב ךותמ הנורוקה תפיגמ תוצרפתה רחאל

 םיטנדוטסה לש םתודדומתהו םדוקפת תא ןחב רקחמה .םיריעצו םיטנדוטס לש םדוקפתו

 אטמו םיידוקפת ,םיילכלכ ,םיישגר םיטביה תנחובש תידמימ בר הייאר ךותמ םיריעצהו

 ןיב םירשק ואצמנ ןכאו הפקות לדומה לש תידמימ ברה הייארה  תיטרואית הניחבמ .םייביטנגוק

 ,תוכייש תשוחת ןיבל םייביטנגוק-אטמו םיילכלכ ,םיידוקפת ,םייתרבח-םיישגרה םידמימה

 תישעמו תיטרואית תובישח לעב הז אצממ .םיטנדוטסו םיריעצ לש הרישנ תונווכו היצביטומ

 תונוש תוצובק לש הניחבה  .הרגש ימיבו רבשמ תפוקתב םיריעצו  םיטנדוטסל תוסחייתהב

 ומכ םימוחת רפסמב רבשמ תעב םיטנדוטסה ללכל םימוד םיישקו תודדומתה הלעמ הייסולכואב

 תא םהילע תתל בושחש הנורוקה תפיגמ לצב תויפיצפס תוצובקל תוידוחיי תודדומתה יכרד םג

 .תעדה

 בר לדומב ןחביהל הכירצ ,רבשמ תותיעב ,ההובג הלכשהמ םיטנדוטס לש הרישנ יכ דמלמ רקחמה

 הכימת רשפאל ידכ ההובג הלכשהב םידומילב םייתועמשמה םינוש םינתשמ בלשמה ידמימ

 בלתשהלו החלצהב המייסל ,ההובגה הלכשהה ךרעמב בלתשהל םהייוכיס תא ריבגהלו ,המיאתמ

  .הדובעה קושב

  תוצלמהו תויועמתשה

 אלל םיריעצו ההובגה הלכשהב םיטנדוטס לש םיישגרהו םיילכלכה םימסחה םע דדומתהל ןתינ

  :םיאבה םיעצמאב תימדקא הלכשה

 יופימ י"ע ,הרישנל ןוכיס יבצמב םיטנדוטס לש םדקומ רותיאו יוהיזל םינונגנמ חותיפ .1

 הדורי תוכייש תשוחתו תואדו רסוח ,הדרח לש םיישגר םימרוג יופימו םיילכלכ םימסח

 .םיטנדוטסה לש תימצעה תולגוסמה דודיע ןכו ,ימדקאה דסומל

  .ההובג הלכשהל תודסומב תישגרה המרב רבשמ יבצמב לופיטל תוינידמ תעיבק .2

 תומיאתמהו ,תילכלכ תועגפנש הירפירפב םיריעצ תויסולכוא רותיאל תוכרעה .3

 שיגנהל הרטמב ,הדרח תדרוהלו בוריקל תולועפ עוציבו ,ההובגה הלכשהב םידומילל

 .םידומילה תא םרובע



 

 םיטנדוטס קוזיחו םיילכלכ םימסח םוצמצל תוברעתהו העינמ תוינכות תושרדנ .4

 .תילכלכ העיגפ/הדיריל ששח םייק ןהב רבשמ תועשב רקיעב ,הירפירפב םיריעצו

 .ץראה זכרמב הייסולכואמ רתוי תילכלכ הניחבמ העיגפ הניה הירפירפה תייסולכוא

 

  



 

 היפרגוילביב

 ילארשיה ןוכמה לש יתנשה סנכה :בורקה רושעל ההובגה הלכשהה תכרעמ .)2004( .ד ,טדורב

 .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .היטרקומדל

 לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תורומתה :תויונמדזה ןולח .)2005( .ד ,ןאוסו .נ ,'ץיבודיוד

 .321-344 ,14 ,ןורמושו הדוהי ירקחמ .ןורמושו הדוהי תימדקאה הללכמבו
 תואטיסרבינואל ירטמוכיספה הסינכה ןחבמו תורגבה תניחב" .)2004( .ג ,רחש-ןבו ,.ט ,ץיבומייח

 .470-446 ,ג"מ ,תומגמ ,הרישנו ראות םויס יאבנמכ )ל"פכמ(

 ..213-234 ,16 ,םישדח םינוויכ .יתרבח ןויוושל רישכמכ תוללכמה .)2007( .נ ,ץיבודיודו ,.ד ,ןאוס

 

Alemany-Arrebola, I., Rojas-Ruiz, G., Granda-Vera, J., & Mingorance-Estrada, Á. C. 

(2020). Influence of COVID-19 on the Perception of Academic Self-Efficacy, State 

Anxiety, and Trait Anxiety in College Students. Frontiers in Psychology, 

11(October), 1–7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.570017 

Bledsoe, T. S., & Baskin, J. J. (2014). Recognizing student fear: The elephant in the 

classroom. College Teaching, 62(1), 32-41. 

Cham, H., Hughes, J. N., West, S. G., & Im, M. H. (2014). Assessment of adolescents’ 

motivation for educational attainment. Psychological Assessment, 26(2), 642-659. 

http://dx.doi.org/10.1037/a0036213 

Campbell-Sills, L. & Stein, M.B. (2007). Psychometric analysis and refinement of the 

connor–davidson resilience scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure 

of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 1019-1028. 

https://doi.org/10.1002/jts.20271 

Cerino, E. S. (2014). Relationships between academic motivation, self-efficacy, and 

academic procrastination. Psi Chi Journal of Psychological Research, 19(4). 

Chen, G., Gully, S. M., & Eden, D. (2001). Validation of a new general self-efficacy 

scale. Organizational research methods, 4(1), 62-83. 

Kliem, S., Mößle, T., Rehbein, F., Hellmann, D. F., Zenger, M., & Brähler, E. (2015). A 

brief form of the Perceived Social Support Questionnaire (F-SozU) was 

developed, validated, and standardized. Journal of clinical epidemiology, 68(5), 

551-562. 

Löwe, B., Decker, O., Müller, S., Brähler, E., Schellberg, D., Herzog, W., & Herzberg, 

P. Y. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder 

Screener (GAD-7) in the general population. Medical care, 266-274. 

Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and 

predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ). Educational and psychological measurement, 53(3), 801-813. 



 

Pascarella, E.T. and Terenzini, P.T. (1980). Predicting freshman persistence and 

voluntary dropout decisions from a theoretical model. Journal of higher 
education, 51, 60-75. 

Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and 

predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ). Educational and psychological measurement, 53(3), 801-813. 

Rump, M., Esdar, W., & Wild, E. (2017). Individual differences in the effects of academic 

motivation on higher education students’ intention to drop out. European Journal 
of Higher Education, 7(4), 341-355. 

Solberg Nes, L., Evans, D. R., & Segerstrom, S. C. (2009). Optimism and College 

Retention: Mediation by Motivation, Performance, and Adjustment 1. Journal of 
Applied Social Psychology, 39(8), 1887-1912. 

Vogel, F. R., & Human-Vogel, S. (2016). Academic commitment and self-efficacy as 

predictors of academic achievement in additional materials science. Higher 
Education Research & Development, 35(6), 1298-1310. 

 


