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אוריינטציית מטרה



שאיפה לקבל ביקורת חיובית•

מלאדפטיבידפוס תגובה •

תפיסת היכולות כקבועות•

הימנעות ממטלות מאתגרות•

מטרת ביצוע



שאיפה לשפר יכולת אישית•

דפוס תגובה אדפטיבי•

תפיסת היכולות כמשתנות•

מטלות מאתגרות כהזדמנות לשיפור•

למידהמטרת 



מושפעת  המטרה אוריינטציית 
.חיצונייםמגורמים 



?כיצד משפיע הניסוח של ההוראות•

האם יש אינטראקציה בין ההשפעה  •
?לבין מגדר

מטרות המחקר



מתודולוגיה



משתתפים

526משתתפים

 גויסו אונליין דרך'Reddit‘

68.4%נשים31.6%, גברים

 22.75גיל ממוצע(SD = 6.34)



מטלה
Hyvä – Good

Ranta – Beach

Kylmä – Cold 

Syödä – Eat



מטלה
Kylmä – _______?

Hyvä – _______?

Syödä – _______?

Ranta – _______?



הוראות
נייטרליות  :

"שננו את המשמעות של המילים"

ביצועאוריינטציית:

"חשוב שתנסו לקבל ציון טוב"

למידהאוריינטציית  :

"חשוב שתנסו לשפר את היכולת שלכם"



שאלון

ביטחון עצמי

חרדה

מוטיבציה

נטילת סיכונים



תוצאות



הקבוצות  הבדל מובהק סטטיסטית בין קיים 
F(12, 1036) = 2.004, p = .021, ηp

2 = .023



ציון במטלת הלמידה
F(2, 523) = 4.490, p = .012, ηp

2 = .017

סיכוניםנטילת 
F(2, 523) = 3.326, p = .037, ηp

2 = .013
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ציון במטלה נטילת סיכונים  

ביקורת אוריינטציית למידה אוריינטציית ביצוע

*

*



לא הייתה אינטראקציה בין השפעת  

.ההוראות לבין המין של הנבדקים



דיון



קיים קשר משמעותי בין זיכרון בטווח  

.ולמידה בטווח הארוך, הקצר



נייטרליות אוריינטציית  
למידה

אוריינטציית  
ביצוע

- ירידה בציון ירידה בנטילת  
סיכונים



.ללא אוריינטציית מטרה: ניסוח מיטבי



.  תודה שהקשבתם
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הוק-תוצאות אנליזת פוסט: נספח
הממוצע במטלה עבור הקבוצה עם אוריינטציית הלמידה היה הציון •

p)8.57%-בנמוך  = .013, 95% CI [1.81%, 15.34%])  מהציון
.הביקורתהממוצע של קבוצת 

הסיכונים הממוצעת של הקבוצה עם אוריינטציית הביצוע  נטילת •
p)6.66%-הייתה נמוכה ב = .011, 95% CI [1.51%, 11.81]) 

.הסיכונים הממוצעת של קבוצת הביקורתמנטילת 


