
של הילד לבין " מוטיבציה למומחיות"קשרים בין מידת ה

בקרב ילדים בריאים בגילאי , תפיסת העיסוק של הילד
בית ספר יסודי

ר לימור רוזנברג"ד, אופיר מרקוס, לימור צדיק
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, החוג לריפוי בעיסוק

מייחסשהואוהמשמעותעיסוקיואתתופסהילדבוהאופןהינההילדשלהעיסוקתפיסת•

.השוניםלעיסוקיו

ולהתמחותלנסותהיחידאתהמניעפנימיפסיכולוגיככוחמוגדרת"למומחיותמוטיבציה"•

.לפחותבינוניתבמידהאותומאתגרתאשרבמטלהאובמיומנות

,בנפרדבספרותנדונוהילדשל"למומחיותמוטיבציה"והילדשלהעיסוקשתפיסתאףעל•

בעלי,יסודיספרביתבגילאיילדיםבקרבביניהםהקשראתהבודקמחקרנערךטרם

.תקינההתפתחות

שלהעיסוקתפיסתלביןהילדשל"המוטיבציהמידת"ביןהקשריםאתלבדוקהינההמחקרמטרת

.יסודיספרביתבגילאיבריאיםילדיםבקרב,הילד

:המחקרהשערות

שלהעיסוקתפיסתלבין,הילדשלעצמיבדיווח"למומחיותהמוטיבציה"מידתביןקשריימצא.1

.הילד

.הילדשלהעיסוקתפיסתלבין,הורהבדיווח"למומחיותהמוטיבציה"מידתביןקשריימצא.2

.קורלטיביתיאוריחתךמחקרהינוהמחקר

.ומשפחתוהילדשלדמוגרפים-סוציופרטיםהכוללשאלון-אישייםפרטיםשאלון1.

.2Dimensions of Mastery Motivation (DMQ)-(Morgan, Wang, Barrett, Liao,

Huang & Jozsa, ,לייקהרטבסולםהיגדים41בושאלון"למומחיותמוטיבציה"שאלון(2015

עצמועלהילדשל"למומחיותמוטיבציה"המידתתפיסתשלשוניםאספקטיםלהעריךהנועד

(DMQ-C),הילדשל"למומחיותמוטיבציה"המידתאתההורהתפיסתואת(DMQ-P).לשאלון

עלמעידיותרגבוהציוןכאשר,וקומפטנטיותשלילייםרגשות,התמדה-סופייםציוניםשלושה

.יותרגבוהה"למומחיותמוטיבציה"

בעיסוקלריפויבחוגמחקרלצרכישפותחשאלון-(ה"שת)הילדשלהעיסוקתפיסתשאלון3.

צעיריםילדיםכיצדלהעריךנועדאשרהילדשלעצמיבדיווחשאלון.אביבתלבאוניברסיטת

הילדמדרגאותםשוניםעיסוקתחומיבשבעהפעילויות25בושאלון.עיסוקיהםאתתופסים

,אוטונומיהוכמותהזמןמעברכמות,החשיבותכמות,הקושיכמות-המדדיםמארבעתאחדבכל

.התשובותדירוגאתהממחישיםוויזואליםבעזריםהמלוווהרציפהסקלהפיעל

:ראשונההשערה

.(p>0.05)ה"שתלביןDMQ-Cשאלוןביןמובהקקשרכלנמצאלא-

ביןחזקשליליקשרנמצא,הבניםבקרב.בנפרדמיןבכלההשערהנבדקה,החקירהלהעמקת-

,r=-0.49)החשיבותתכמולביןקומפטנטיות p<0.05).כבעליעצמםאייפנואשרבנים,כלומר

ביןחזקחיוביקשרנמצא,הבנותבקרב.לפעילויותגבוההחשיבותהעניקונמוכהקומפנטיות

,r=0.53)הזמןמעברכמותלביןהתמדה p<0.01).כמתמידותעצמןאפיינואשרבנות,כלומר

.השונותהפעילויותבמהלךמהרלהןעוברהזמןכידיווחו

:שנייההשערה

,r=0.33)הקושיכמותלביןשלילייםרגשותביןמובהקבינוניחיוביקשרנמצא- p<0.05).

ביןחזקחיוביקשרנמצאהבנותבקרב.בנפרדמיןבכלההשערהנבדקה,החקירהלהעמקת-

,r=0.44)הקושיכמותלביןשלילייםרגשות p<0.05).אותןאפיינוהוריהןאשרבנות,כלומר

הבניםבקרב.עבורןכקשותפעילויותיותרעלדיווחו,(רוגז,עצב)שלילייםרגשותיותרכמביעות

.מובהקקשרכלנמצאלא

נדגמוהנבדקים.והוריהם,ו-'אבכיתות(בנים24-ובנות24)ילדים48השתתפובמחקר▪

טופסעלוחתמובמחקרלהשתתפותהסכמתםאתנתנווהוריהם,בקהילהנוחותבמדגם

.מדעתהסכמה

בהווהמטופליםולאהרגילהחינוךבמסגרותולומדים,הוריותדובמשפחותגדליםאלהילדים▪

.אחרבריאותמקצועבכלאובעיסוקבריפויובעבר

.(שנים18-67גילאי)עבודהבגילעבריתדובריהורים▪

אשר הוריהם הביעו את הסכמתם להשתתפות במחקר  , והוריהם' ו-'ילדים בכיתות א48איתור 

וחתמו על טופס הסכמה מדעת

אישור וועדת האתיקה החוגית לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב

שאלון  , דף הסבר
DMQ-P, דמוגרפי

העברת שאלונים

-העברת השאלונים נערכה בסביבה שקטה
בין שני השאלונים נערכה  . DMQ-C-ה ו"שת

. דקות לילד לצורך התרעננות10הפסקה בת 

בסיום ניתן דבר מתיקה קטן

לבדיקת ההשערותספירמןושימוש במבחן סטטיסטי SPSSבתוכנת ניתוח הנתונים

לילדלאחד ההורים

תפיסתלביןהילדשלעצמיבדיווח"למומחיותמוטיבציה"המידתביןהקשריםלבדיקתההשערה1.

.בחלקהרקאוששההילדשלהעיסוק

העיסוקתפיסתלבין"למומחיותמוטיבציה"ביןקשריםנמצאולאכולובמדגם,למשוערבניגוד

כך,בנותובקרבבניםבקרבשוניםקשריםנמצאומיןפיעלהמדגםבפילוח,אולם.הילדשל

.ובנותבניםביןשוניםלמומחיותומוטיבציההעיסוקתפיסתביןשהקשריםלהסיקשניתן

שהילדלמרותכיייתכן:החשיבותכמותלביןקומפטנטיותביןמובהקקשרנמצאבניםבקרב▪

דבריםוהבנתבמהירותבעיותבפתירתפחותמתאפיין:לדוגמא)נמוכהקומפטנטיותעלמדווח

תפיסתבשל,השונותהמטלותאתהיטבמבצעאינוכיומאמיןקשייםיותרחווההוא-(היטב

מספרידרגעדייןהוא,במבוגריתרתלותאומהסביבהעידודחוסר,נמוכהעצמיתמסוגלות

.רבהחשיבותאלהלפעילויותמעניקיםוהוריוהיות,עבורוכחשובותרבפעילויות

בספרות נמצא כי בדיווח : בקרב בנות נמצא קשר מובהק בין התמדה לבין כמות מעבר הזמן▪

בנות בעלות התמדה גבוהה יותר מבנים כאשר יש איזון בין חשיבות  , עצמי ובדיווח הורה

ייתכן  . בה הזמן חולף במהירות" החוויה המיטבית"מתקיימת , הפעילות לבין קושי הפעילות

ובנות אשר דיווחו כי קל להן יותר להתמיד בפעילויות היום יום השונות חוות איזון זה 

.ולכן הזמן עובר להן מהר יותר, בעיסוקיהן

בדיווח הורה לבין תפיסת העיסוק " מוטיבציה למומחיות"מידת ה"ההשערה לבדיקת הקשרים בין . 2

.אוששה רק בחלקהשל הילד

נמצא קשר    , בפילוח על פי מין, אולם. בניגוד למשוער לא נמצאו קשרים במדגם כולו, גם כאן

נמצא כי הורים נוטים לדווח יותר על    . מובהק בין רגשות שליליים לבין כמות הקושי בקרב בנות

ובהתאם בנות נוטות לדווח כי הינן מבטאות יותר רגשות עצב   , בנות כמבטאות רגשות שליליים

ייתכן כי הרגשות השליליים בתגובה לחוסר ההצלחה בולטים . ורוגז בהשוואה לבנים בדיווח עצמי

.וההורה רואה זאת, יותר אצל הבנות מכיוון ונוטות להפגין זאת כלפי חוץ בהתנהגותן

הואהילדשלהעיסוקתפיסתלבין"למומחיותמוטיבציה"ביןהקשרכיהיאהעיקריתהמסקנה•

.הילדשלהעיסוקלתפיסתהקשוריםנוספיםגורמיםאחרולחקורלהמשיךמומלץולכן,חלקי

רחבגילאיםבטווח,ילדיםשליותרגדולמדגםיכללואשרבנושאנוספיםמחקריםלבצעמומלץ•

.הילדאודותההוריםמשנימידעלאסוףמומלץ,כןכמו.מוגבלויותבעליוילדיםיותר

:מקורות
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