
 

 

 

 Mindset: the new psychology of success  הספראת  (Dweckוק )קרול דו   מהפרס 2006שנת ב

 תםוהשפע יםעל אופי שערכה מחקרהמ ם מרכזייםממצאי של , ובו סקירה(של נחישות""כוחה )

 בחדשות כיכב, ניו יורק טיימסהשל . הספר הפך במהרה לרב מכר דפוסי חשיבה שוניםשל 

את ההוכחות ממחקרה בן עשרות דווק ה סיכמר שפות. בספ 20-ותורגם ליותר מהבי.בי.סי 

 (Growth Mindset) 'מתפתחחשיבה דפוס 'כאשר תלמידים מפתחים שעל כך  עידותהמ ,השנים

השלכות  החשיבה ז דפוסל .תתפתחומהיא גמישה שאינטליגנציה  נשענים על האמונההם 

 יותר יעיל באופןולומדים  מתרגלים מתפתחחשיבה דפוס ב המאופייניםתלמידים  –עמוקות 

 חשיבהדפוס 'לעומתם, אלו בעלי מידות לנוכח כישלון. עים ואתגרהתמודד עם ומפגינים רצון ל

'או שאתה חכם או   - היא תכונה קבועה אינטליגנציהסבורים ש( Fixed Mindset) 'מקובע

שהם פשוט  יםסבור, הם טועיםחשיבה מקובע נכשלים או דפוס כאשר תלמידים בעלי  .שלא'

מעדיפים לבצע ו. תלמידים כאלה נמנעים תכופות מאתגרים, דיים ומרימים ידיים חכמיםלא 

 יודעים שיצליחו. הם ןבהשיותר  ותקל ת עבודהומשימבמקומם 

 

דפוס  40%-ל ,מתפתחחשיבה דפוס מהתלמידים בארה"ב  40%-כלששל דווק מראים  המחקרי

כאשר תלמידים . דפוסי חשיבה מעורביםב מאופייניםהנותרים  20%ואילו חשיבה מקובע, 

ביצועים ברמות  הפגיןל נוטיםהם  ,מתפתח חשיבהדפוס חשיבה מקובע לדפוס מעוברים 

מחקרה של במסגרת ההתערבות שפותחה עבור התלמידים תוכנית  .גבוהות יותר בבית הספר

להם את  המציגה(, 11-13כנית מקוונת המיועדת לתלמידי חטיבת הביניים )גילאי והיא תדווק 

 האינטליגנציה. תפתחותעל ה לגמישות של המוח ואת השפעת התרגופוטנציאל של ה

 

על הישגי תלמידים חשיבה הדפוס שינוי לשל התערבויות  ןתשפעמחקרים רבים הוכיחו את ה

הוכחות ממחקרים שנאספו במשך העשור האחרון הובילו להבנות חדשות לגבי . הגילאיםבכל 

פוטנציאל של תלמידים, בייחוד על הת וויכולת התפיסאופן על אלו משליכות , והמוחגמישות 

  תלמידים.לעולה והעברת המסרים דרכי הפ

 

דפוס החשיבה  עידוד על גישתן החינוכית את הארצות המצליחות ביותר בעולם מבססות 

 .ומעבירות לתלמידים את המסר לפיו הלמידה דורשת זמן והיא תוצר של מאמץ, המתפתח
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למידה היא תהליך הנקבע נהוגות שיטות חינוך המבוססות על הרעיון שבאסיה רבות במדינות 

. הרעיון של הפרדת התלמידים לרמות לגבי יכולת על פי מאמץ ולא על פי תפיסות מקובעות

שוויונית -איכת חלוקה להקבצה על פי יכולהרואים את יפן ב . כך למשלשונות נחשב בלתי רצוי

שלהקבצה על פי יכולת תהיה  נוטים להאמיןהורים ומורים יפנים כמו כן . באופן אינהרנטי

  ..דפוסים חברתייםעל ו חמורה על הדימוי העצמי של הילדיםהשפעה שלילית 

 

, לרבות אנגליה נמוכים יותר במבחנים הבינלאומייםארצות אחרות, שבהן הציונים באולם 

בשעה וארה"ב, משתיתים תכופות את דרכי הפעולה על תפיסות לגבי יכולת שהוכחו כשגויות. 

לפתח תבונה באמצעות  שהמחקרים מוכיחים את גמישות המוח ואת היכולת של תלמידים

עבודה קשה ואתגרים, בחלק מבתי הספר ממטירים על התלמידים מסרים לפיהם היכולת היא 

הפער הזה  קבועה ורק חלק מהתלמידים ניחנו בכישרון ובאינטליגנציה, בעוד שהאחרים לא.

בין ההוכחות המחקריות לפרקטיקה משתקף בצורה הברורה ביותר בהנהגת הקבצות על בסיס 

לת בבתי הספר, שבהן מועבר לתלמידים המסר שיכולתם קבועה, ובכך מתחילים להטביע יכו

חשיבה מקובע, שהמחקר הראה כי הן פוגמות  דפוסבהם את האמונות המזיקות של 

 .בהזדמנויות הלמידה של התלמידים לאורך כל חייהם

 

 

  חשיבה מתפתחצמיחים דפוס פיתוח בתי ספר המ

היא בעלת השלכות חשיבה מתפתח דפוס  עודדל ינוה וכי עלהיא גמיששלנו שהיכולת הבנה ה

רשת חשיבה מתפתח דו דפוסתית להעברת מסרים לעידוד מחויבות אמעמוקות על ההוראה. 

אפילו המטלות שהמורים בוחרים לתת לתלמידים מהוות . בחינה של כל היבטי ההוראה

אם התלמידים מקבלים במתמטיקה, כך למשל הזדמנויות שונות להעברת מסרים לתלמידים. 

שאלות קצרות הדורשות פתרונות בחירה בסגנון נכון או לא נכון, והם טועים תכופות 

. כשהמטלות ישקיעו ויתאמצואם רק להגיע להישגים  יוכלווב שה עליהם לחשבפתרונות, יקש

פתוחות יותר ומציעות הזדמנויות ללמידה, התלמידים מסוגלים לראות את האפשרות 

 שתפר ולהצליח יותר. לה

 

 

 טעויות ומתמטיקה

ים ראה שטעויות הן הזדמנויות חשובות ללמידה ולצמיחה, אולם בדרך כלל תלמידמהמחקר 

. טעויות הן היבטים של למידה שבהם כביכול ליכולתם הנמוכה מדדיםחסים לטעויות כמתיי

דווק, בכל פעם שתלמיד טועה בפתרון  טענתם מיישרים קו ביניהם. להמחקר והפרקטיקה אינ

במתמטיקה נוצרים במוחו אזורי מפגש חדשים בין תאי עצב. כאשר התלמידים חושבים על 

. 'מחזקים' את המוחהסיבות לשגיאה, נוצרים קשרים חדשים של אזורי מפגש בין תאי עצב ש

 אליהן התייחסותהולשנות את  יהםטעויותאת על התלמידים והמורים להעריך כי מכאן עולה 

 . מכישלונות בלמידה להישגים בלמידה  -

 



 

 

רק לפתור נכונה את רוצים תלמידים כיום לכך ש הובילההחשיבה המקובע דפוס  הטמעת

הם כך מתחזקים ו לאמוחותיהם  י, אזפותרים נכונה את השאלותם רק אם האבל השאלה. 

תלמידים זקוקים למטלות מאתגרות  ,בשל כך .וללמידה מחמיצים הזדמנויות להתפתחות

שמביאות לטעויות; יש להעריך את הטעויות שלהם כהזדמנויות המאפשרות התפתחות למוח 

 וללמידה.

 

דרכים להתבונן וללמוד מטעויות בפתרונות מתמטיים למצוא  עליהם ם של המוריםתבעבוד

אלא בכוכב זהב או להסתכם באיקס על טעות, ניקים לא צריכים מעם הציונים שהבכיתות; 

בסמיילי, בצרוף ההערה 'נפלא שטעית; זאת הזדמנות חשובה ללמוד, ואשמח  לראות שתחשוב 

 . על הטעות'

 

 הקבצה על בסיס יכולת

נאמר הדבר בין אם  –יכולת  סיסבעל להקבצות של תלמידים מתבצעת חלוקה ם שבו בכל מקו

של התלמידים לגבי  יהםאמונותמשתנות  –לתלמידים על ההקבצה והשלכותיה ובין אם לא 

 'אדום'לקבוצות שונות, כגון  ניטרלייםששמות  סבורים. בחלק מבתי הספר הפוטנציאל שלהם

תלמידים מודעים היטב אולם ה. קבוצותחלוקה לת את המשמעות של ה, עשויים להסוו'כחול'ו

  –ורה, והם מקבלים מהן מסר ברור מאד לנוהג של הקבצות לפי יכולת בכל גיל שבו זה ק

 לא. םשחלק מהתלמידים חכמים וחלק

 

הקבצה ל החלוקההתפיסה של יכולת מקובעת מזיקה לכל התלמידים; היא מועברת באמצעות 

דווק מצאה . על בסיס יכולת, גם כאשר המסר המועבר הוא שחברי הקבוצה הם חכמים

. תלמידות כאלה הרבה ביותר מאמונות על יכולת קבועהבמידה  נערות הישגיות הן הנפגעותש

קיבלו לרוב שבחים על מטלות הלימוד שלהן מגיל צעיר, שבחים שדווק הוכיחה כי הם מזיקים 

החשיבה המקובע של דפוס וממקדים את תשומת הלב ברעיון של היותן פקחיות או חכמות. 

, מפני שברגע שהתלמידות נכשלות במטלה כלשהי הן מסיקות שהן בעצם יא בעייתושבחים ה

 ת אחרי הכול. לא חכמו

 

מהצורך סובלות תכופות מהרעיון שהן חכמות ו בנות הישגיות המוצבות לרוב בהקבצה עליונה

באחד  עם כישלון.המוביל לפחד מאתגרים ולאי יכולת להתמודד  מצב, זהדימוי לשמר 

שהבנות חוו קושי גדול יותר כשהגיעו  נמצאתלמידים בכיתה ה',  שבוצע בקרבהמחקרים 

 נמצאן. במחקר אחר , ואילו בקרב הבנים ההיפך היה הנכוIQלציונים גבוהים בבחינות 

החשיבה שלהם דפוס שהבדלים מגדריים בביצועים מתמטיים התקיימו רק בקרב תלמידים ש

בנות במיוחד ניזוקות ממסרים של יכולת מקובעת, היה מקובע. המחקרים הללו מעידים כי 

התורם למספרים הנמוכים של  מצב שמהם משתמע כי חלק מהתלמידים חכמים וחלק לא,

 נשים הממשיכות בלימודי המתמטיקה והמדעים.

 

כאשר בית הספר זונח ש קבצות על פי יכולות שונות הוכיחומחקרים רבים על ההשפעה של ה

כך למשל  .את ההקבצות ועובר לקבוצות הטרוגניות, ההישגים וההשתתפות בכיתה משתפרים



 

 

. בשלוש השנים די חטיבת בינייםבין שש קבוצות שנתיות של תלמי השוו חוקריםבארה"ב 

ההקבצה  התלמידים למדו בהקבצות של כיתות, כאשר רק תלמידי הראשונות של המחקר

הגבוהה למדו לפי תכנית לימודים מתקדמת. בשלוש השנים שלאחר מכן, כל התלמידים 

בכיתות ז' עד ט' למדו בכיתות הטרוגניות לפי תכנית הלימודים המתקדמת, וכל התלמידים 

יתות ט' למדו קורס באלגברה מואצת. החוקרים בחנו את ההשפעה של ההתנסויות השונות בכ

הללו בחטיבות הביניים השונות על הישגי התלמידים ועל סיום הקורסים בלימודי התיכון 

שלהם, באמצעות ארבעה מדדי הישגים, לרבות ציונים בבחינות לחשבון דיפרנציאלי 

שהתלמידים מהכיתות ללא הקבצות למדו בשיעורים  ואינטגראלי בכיתות יב'. הם גילו

מתקדמים יותר, ציוני העובר שלהם היו גבוהים יותר במידה משמעותית, והם עברו את 

הקבצות ההבחינות שנה מוקדם יותר מהממוצע במדינת ניו יורק. ההצלחה המוגברת מהיעדר 

ם הנמוכים ביותר בעלי ההישגי אלומ –תלמידים לאורך כל טווח ההישגים  לגבי הייתה תקפה

 עד לבעלי ההישגים הגבוהים ביותר.

 

והשוו את התלמידים שלמדו בהקבצות , 4-6 ילדים בגילאי 14,000חוקרים אחרי באנגליה עקבו 

הקבצות להחלוקה עם אלה שלמדו בקבוצות הטרוגניות במשך תקופה של שנה. הם מצאו ש

בבחינות הצליחו יותר וכי אלה שלמדו בכיתות הטרוגניות בהתקדמות של התלמידים,  החיבל

ההקבצה עלולה להשפיע לרעה על חלק  אף מצא כי מחקר אחר .לבדיקת חשיבה מתמטית

החוקרים שמורים בכירים בוחרים לערוך עוד זיהו מהתלמידים מבחינה חברתית ואישית. 

הקבצה לילדים על פי יכולת, משום שהם סבורים שיוכלו להציע להם תרגול מתאים יותר 

עניין שרירותי שהקצאת תלמידים לקבוצות היא  נמצאבפועל כשהם בקבוצות כאלה. אולם 

למרות העובדה שמורים שכן נמצא . ורמים שאינם קשורים להישגיםלרוב תלוי בגאשר 

סבורים כי הם נותנים לילדים בקבוצות הנמוכות תרגול מתאים יותר, תלמידים רבים סבורים 

 .כי המטלות הניתנות להם אינן מתאימות, ולרוב הן קלות מדי

 

החלוקה  –, בשל שתי סיבות: ראשית תלמידיםההישגי את מפחיתות בדרך כלל הקבצות 

את  מגבילהו רק לחלק מהתלמידיםתוכן ברמה גבוהה ההוראת צמצמת את ות מלהקבצ

החלוקה להקבצות מעבירה עצם  – תשנישל התלמידים האחרים;  ההזדמנויות להצלחה

שלהם הינה היכולת הישגים גבוהים ו םחלקלידים, לפיו רק מסר מרפה ידיים לתלמלתלמידים 

 נמצאקבצות הטרוגניות הלמדו בתלמידים ששבוצעו בקרב  ךמחקרי אורבזאת ועוד,  .קבועה

מקצוע פי בהקבצות לגבוהים יותר בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך כלל שביצועיהם היו 

גם השיגו טרוגניות ההתלמידים שלמדו בקבוצות המסוים או בהקבצות של כיתות שלמות. 

המבוגרים שלמדו תוצאות שוויוניות יותר. במחקר מעקב כעבור כשמונה שנים, התברר כי 

בבית ספר שהנהיג הקבצות על פי יכולת השיגו פחות משרות מקצועיות, והמבוגרים שרואיינו 

  .הקבצותחלוקה לבסיכויי העבודה שלהם לקישרו את המגבלות 

 

חשיבה מקובע. היא מתבצעת על ידי בתי דפוס נסמכת על אמונות של הקבצה על פי יכולת 

ספר ומורים שבעצמם מחזיקים באמונות מקובעות אודות למידה ופוטנציאל, והיא מעבירה 

קשה למורים יחידים להשתנות,  אולם בפועל .לתלמידים אמונות מזיקות בדבר יכולת קבועה



 

 

נוקטים בשיטות לעידוד גם לאלה המודעים להשפעה השלילית של הקבצות על פי יכולת, וה

 חשיבה מתפתח. דפוס 

 

 

 ותמסקנ

 יםמחקריחד עם מוח הלמידה וחינוך בתחומי המחקרים שבוצעו בעשור האחרון בתחומי ה

 מעלים ממצאי בעלי חשיבות רבה לבתי הספר:  של המוח ומערכת העצבים מדעב

 הגמישות של המוח: היכולת והאינטליגנציה גדלים עם מאמץ ותרגול 

  החשיבה של התלמידים ללמידה: כשהתלמידים מאמינים  דפוסיהחשיבות של 

 משמעותיתהישגיהם משתפרים במידה  גדול,להיכולת של כולם יכולה ש

  הוראה: כשהמורים מאמינים גבי ההחשיבה של המורים ל דפוסיהחשיבות של 

זדמנויות להגיע כל התלמידים הם למעניקיוהם גדול, ל יכולה ולםשל כ שהיכולת

 גבוהותהברמות לרמות גבוהות, התלמידים מגיעים להישגים 

  מעבירות לתלמידים  ותשל הקבצ: דרכי הפעולה הקבצההחלוקה לההשפעות של

 מקובע חשיבה דפוס אודותאמונות מזיקות 

בראש המופיע חשיבה', המשפט האופטימי ה דפוסהממצאים הללו הם הבסיס של 'מהפכת 

מושרשות ומעוררות יש לומר שקשה מאד לשנות אמונות תרבותיות  עם זאת,מאמר זה. 

'. מסיבה זו ההתקדמות לעבר הישגים חכםהמשמעות של להיות 'לגבי למידה וגבי ל מחלקות

עוד לא ניתן  ,טית מאד בארצות מסוימות. ואולםיכל התלמידים הייתה א לשיותר גבוהים 

 שנאספו במשךנתמכים בהוכחות מדעיות ואשר  ,להתעלם מהממצאים שהוצגו כאן בקצרה

 הספר. ישל כל יוזמה לשיפור בבתעמוד במרכזה עשור; עליהם ל

 

הן מזיקות במיוחד ש מפני ,שוויון בחינוך-תורמות לאימקובע חשיבה דפוס אמונות של 

ולהישגים נמוכים  בכיתהנמוכה  לתלמידים בני מיעוטים ולבנות; הן גם תורמות להשתתפות

 דרושידבר כעניין בעל דחיפות. ההמתפתח חשיבה הדפוס את . על בתי הספר לעודד דרך כללב

גישות הוראה לם מסרים שליליים, ותלמידיל ותמעביר שלאדרכי פעולה בתי הספר לעבור למ

 יים ואת דרכי הלימוד השונות של כל התלמידים.תשמעריכות את המאבקים המחשב

 

 

 

Translated and published by the Trump Foundation with permission from Prof. Jo Boaler 
and FORUM. 
This translated work is based on Jo Boaler (2013) "Ability and Mathematics: the mindset 

revolution that is reshaping education", FORUM, 55(1), 143-152.  
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