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 ראו את המוטיבציה  התיאוריות הדומיננטיות בפסיכולוגיה החינוכיתרביםבמשך עשורים 

) Thorndike(תורנדייק   XIX-עוד בסוף מאה ה. יםחיזוקתפישת המנקודת המבט של 

הגישה שידועה היום  ( בההגיע למסקנה כי למידה היא למעשה למידת הקשר בין גירוי לתגו

גישה זאת . כאשר  התגמול משחק תפקיד מפתח בתהליך הלמידה) connectionism-כ

  .לתיאוריות ביהביוריסטיות של היוםגם מהווה בסיס 

  

אחת הגישות האלטרנטיביות הראשונות לתפישת החיזוק כבסיס להבנת המוטיבציה הייתה 

  סוגי צרכיםחמשהשהבחין בין ) Maslow(תיאוריית הצרכים שפותחה על ידי מאסלו 

 בהשראת . מימוש עצמי– הערכה – אהבה ושייכות – ביטחון –פיזיולוגיים : היררכיים

" ת היררכית של הצרכים שכולליםלאחרונה בנה מערכ) Reeve(ריב , תיאוריית מסלו

)) relatedness(התייחסות , מיומנות, אוטונומיה( צרכים פסיכולוגיים –ם פיזיולוגיים יכצר

 60-  הת בשנו, לתיאוריות הצרכיםףבנוס). כוח, שייכות, הישג( צרכים חברתיים –

הציג את תיאורית הציפיות שלפיה נחישות והמאמצים בביצוע ) Attkinson(אטקינסון 

  .משמעות המשימה והסיכוי להצלחה: הפעולה מכוננים על ידי שני גורמים

  

המוטיבציה , עומת זאתל. מוטיבציה החיצונית ל,בדרך כלל, הגישות שתוארו לעיל התייחסו

 מעבירה את הדגש - משימה עצמההיימת בתוך הפרט ובתוך  המוטיבציה שק– הפנימית

-self( של המונח הכוונה עצמית וותעמשמ. הכוונה עצמית וויסות עצמימחיזוק ל

determination ( שפותח על ידי דסי)Decy ( וריאן)Ryan ( היא שאנשים מעדיפים

תחושה של הכוונה .  הנסיבותעולה זו או אחרת מרצונם ולא מכורחוב שהם מבצעים פלחש

בסופו להנאה מביצוע ו, להענקת משמעות, עצמית מביאה להתעסקות ארוכה יותר במשימה

דסי וריאן סבורים כי הכוונה עצמית ומיומנות מביאים . לתוצאות טובות יותרשל דבר גם 

  .ליצירת המוטיבציה הפנימית

  



היא גורמת , רות שמוטיבציה חיצונית גם מקדמת הצלחה לימודית והתנהגות יעילהלמ

תלמידים , לעומת זאת. השקיע את המאמץ המינימאלי הדרוש לביצוע הפעולה ללתלמידים

י כוכח ה, כמו כן; תו מאתגרותמיים עשויים יותר לבחור במשימיהמונעים על ידי גורמים פנ

מוטיבציה . הדבר מביא להעמקת הידע של התלמיד, מוכאשר חומר הלימוד מעניין כשלעצ

 מצד פנימית מביאה לגישה יצירתית בביצוע המשימה וגורמת למעורבות פעילה יותר

  .התלמיד

  

על מנת לתאר את ) flow" (זרם" השתמש במונח ) Czikzentmihalyi(יקצנטמיהלי 'צ

הוא . ך מניעים פנימייםוחוויות האנשים שפועלים  מתרגעי השיא בפעילות האנושיות ואת 

משום שאנשים " זרם "שםאת ה' שמחה וכו, מעורבות עמוקה, וזכ לתחושות של רינתן

" מצב הזרם"הם נמצאים ב.  מתארים את פעילותיהם ברגעים אלה כספונטאניתןשחווים אות

אך נשארים מודעים ליעדי , כשהם מתמקדים במשימה בלי לחשוב על הצלחה או כישלון

הוא מתרחש כאשר אנשים ,  הזרם הוא תוצאה של המוטיבציה הפנימיתמצב.  המשימה

  .קים בפעילות מאתגרתסעו

  

עסקו מרביתם לא , למרות הכמות הגדולה של המחקרים הפסיכולוגיים על נושא המוטיבציה

 כאשר קלר 70-  השתנה בסוף שנות הצבהמ. על תכנון ההוראההשפעת המוטיבציה ב

)Keller (כנון המוטיבציוני פיתח את תיאורית הת)Motivational design .( דגםARCS 

שהוא פיתח מבוסס על ההנחה כי מוטיבציה של מבצע המשימה תלויה בציפייה חיובית 

 של קלר התבססה על שני התיאוריהבהתחלה . להצלחה ובקשר בין הפעילות למילוי צרכיו

הרחיב  לאחר מכן הוא אך, ציפייה וערך: ציה של התלמידיםמרכיבים שמכוננים את המוטיב

ביטחון , רלוונטיות, תשומת הלב: עיקרייםארבעה מרכיבים הבחין בין את תפישתו ו

  ). Attention – Relevance – Confidence - Satisfaction(ושביעות רצון 

  

אסטרטגיות שאמורות לשפר את של מתודות הוראה ועל סמך תפישה זאת קלר הציע סט 

  :לשם כך צריכים להתקיים ארבעה תנאים.  כיתההמוטיבציה של התלמידים ב

ורה  זאת על המעל מנת לעשות (למשוך את תשומת הלב של התלמיד לאורך זמן  -

 ;)להכניס מרכיבים בלתי צפויים שמטרתם לעודד את האינטרס ואת הסקרנות

מדובר לאו דווקא . יו האישיים של התלמידכהמטלה אמורה להיות רלוונטית לצר -

אסטרטגיות של למידה שיתופית מעלים את ,  למשל–רת ההוראה בתוכן אלא בצו

  הרלוונטיות

 . ביטחון פירושו דבר ציפייה להצלחה -

 .על תלמידים להיות שבעי רצון מתוצאות הלמידה: שביעות רצון -

  



ניתן להבחין . התנאי השני מהווה התכנון המוטיבציוני שמעניק מסגרת לפיתוח תכנון הוראה

  :ך ביצועו במהל מספר שלביםיןב

  :שלב הזיהוי -

o זיהוי רמת המוטיבציה של התלמיד 

o ליצור יעדים מוטיבציוניים; 

o להכין מתודות להשגת יעדים מוטיבציוניים; 

בחירת אסטרטגיות ;עיצוב אסטרטגיות ספציפיות להשגת כל יעד: שלב העיצוב -

 ;מתאימות ושילובם להקשר של ההוראה

הערכה ; ות מוטיבציוניות שנקבעורת חומרי לימוד שכוללים אסטרטגיי יצ:פיתוח -

 .פורמטיבית

 .ותיקון, הערכה, משוב, יישום: שכולל. ניסוי -

  

קלר וקום הדגישו כי לא מדובר בדגם של תכנון הוראה נפרד וכי ניתן לכלול יש לציין כי 

 אכן מחקרים .דגמים הקיימים של תכנון ההוראהמסגרות של ה לARCS -מודל האת 

ת הפרוצדורה של תכנון מוטיבציוני של קלר לתיאוריות שונות מראים כי ניתן להתאים א

  . ולהעשיר על ידי כך את האסטרטגיות ההוראה הקיימות תכנון ההוראהלש

  


