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  .הבסיס התיאורטי של המחקר

  

  : שקיימים בתחומים שוניםניתן להצביע על שני סוגים שונים של הנעה

, נויותממכוונת לרכישת ידע ומיו): Mastery Motivation(מוטיבציה לשליטה  -

ם מביאה לפיתרון הבעיות עם יציה זאת לעיתבמוטי. לביצוע משימות מאתגרות

  .מה שמנוגד לסוג המוטיבציה השני, וןסיכון גבוה לכישל

, מכוונת לתוצאה אופטימאלית) Performance motivation(מוטיבציה לביצוע  -

מוטיבציה . הדגמת יכולות לתחרות ולקבלת משוב חיובי מהסביבה החברתית

 על מנת להימנע – להצבת יעדים של הימנעות מביצוע אהלביצוע לעתים מבי

 .ממשוב והערכה שליליים

  :הדגם ההיררכי  של מוטיבציה שמבחין בין) Elliott(פותח , ןובכ

  נטייה לשליטה מושלמת -

 נטייה  לביצוע מושלם -

 נטייה להימנעות מביצוע -

ים הדגם ההיררכי של מוטיבציה מתאר את המעבר מנטיות מוטיבציוניות כלליות להצבת יעד

ה להימנעות עומדת יה לשליטה ונטיייאם בבסיס הנט. קוגניטיביים ותוצאות התנהגותיות

, )קרה השנימצורך של הישג במקרה הראשון ופחד מהכישלון ב(הנעה בסיסית יחידה 

הנטייה לביצוע מושלם היא מורכבת יותר וקשורה גם לצורך של הישג וגם לפחד 

  .מהכישלון

  

נעשו מחקרים רבים על המאפיינים האישיים שתואמים לבחירה בסוג כזה או אחר של 

 לגורמים  רבה תשומת לבהלא הוקדשעד היום , לעומת זאת. יעדיםמוטיבציה והצבת 

 .תרבותיים וסביבתיים שמשפיעים על הסוגים השונים של מוטיבציה והצבת יעדים

כלכלי נמוך לבין הנטייה להימנעות - הצביעו על ההתאמה בין מצב סוציובוצעוהמחקרים ש

  .ל המוטיבציה ועל הצבת היעדיםנטען גם כי רמת ההזדמנויות הכלכליות משפיעה ע. מביצוע

  



באשר למערכת ) Schwartz( במחקר הנוכחי אנחנו מסתמכים על התיאוריה של שוורץ 

נטען כי ניתן לארגן את הערכים החברתיים סביב שלושה צירים . החברתייםהערכים 

  :מרכזיים

 בתוךכל פרט ושיבוץ של   אוטונומיה כנגד היטמעות :היחסים בין הפרט לקבוצה .1

דרך כלל בחברות שמעריכות יותר את ערך השייכות ב. וצה אליו הוא שייךהקב

. טוס של הקבוצהאשמירת הסדר והסט, הדגש הוא על עבודה קשה, לקבוצה

למצוא משמעות בייחודיותו ולממש את מהפרט בהקשרים אוטונומיים יותר מצופה 

  .העדפות האישיות שלוה

 ולשינוי בהתאם לאינטרסים של ה נטייה לשליט:היחס בין הפרט לחברה ולסביבה .2

 . והבנה למול נטייה להרמוניההפרט ושל הקבוצה

כאן יש . ית שתורמת לשגשוגהאאופי שבו החברה מעודדת את ההתנהגות האחר .3

בסביבה היררכית פרט במהלך . להבחין בין סביבה היררכית לסביבה שוויונית

- גות פרוההתנ; סוציאליזציה מקבל חלוקה בלתי שוויונית של כוח משאבים

בסביבה שוויונית יותר הדגש הוא על תחושת המחויבות . חברתית נכפית מלמעלה

 .חברתית  הופכת להיות יותר עניין של בחירה- התנהגות פרו, לאחרים

פותחו כלים שמאפשרים למדוד כמותית את מיקום החברות בהתאם לשלושת המימדים 

דומיננטיות בתחום הפסיכולוגיה הת לאחרונה מסגרת זאת נעשתה לאחת התיאוריו.  ל"הנ

  . תרבותית-הבין

  

  

  .המחקר

  

 הנוכחי יוצא מההנחה הבסיסית כי קיים קשר עמוק בין הסביבה החברתית לאופי המחקר

ניתוח של המחקרים שנעשו במדינות - נעשה על סמך מטההמחקר  .המוטיבציה והצבת יעדים

, צרפת, פינלנד, סין, יפן דרום קוריאה, אוסטרליה, יוון, נורבגיה, שונות כמו ארצות הברית

נורבגיה ופינלנד מתאפיינות בנטייה  בין המדינות האלה . בריטניה וטייוואן, קנדה, ישראל

הנטייה להרמוניה ; טייוואן ודרום קוריאה ההיררכיות, לעומת סין, חזקה יותר לשוויוניות

, לשליטה בארצות הברית לעומת הנטייה –ביחס לחברה אופיינית לנורבגיה פינלנד וצרפת 

החברות המתאפיינות בדגש חזק יותר על אוטונומיה הן צרפת .  סין ודרום קוריאה, ישראל

  . סין ודרום קוריאה בקצה השני, זאת לעומת טייוואן, ובריטניה

  

  : במהלך המחקר הצבנו את ההיפותזות הבאות

) ות מביצועעגם בצורת נטייה לביצוע מושלם וגם בצורת המנ(מוטיבציה לביצוע  .1

  . המבוססות על היטמעות מאשר בסביבה אוטונומיתחברותבתהיה גבוהה יותר 



מוטיבציה לשליטה והצבת יעדים מתאימים תהיה גבוהה יותר בחברות אוטונומיות  .2

 .ונמוכה יותר בחברות המבוססות על היטמעות

 יותר המוטיבציה לביצוע תהיה גבוהה יותר בחברות המבוססות על שליטה ונמוכ .3

 .בחברות המבוססות על הרמוניה

הצבת יעדי ביצוע תהיה גבוהה יותר בחברות היררכיות ונמוכה יותר בחברות  .4

 .שוויוניות

יטה תהיה גבוהה יותר בחברות שוויוניות ונמוכה יותר בחברות למוטיבציה לש .5

 .כיותרהיר

 Human(שנמדדת על סמך מדד התפתחות האנושית (רמת התפתחות גבוהה יותר  .6

Development Index  (שהפרמטרים שלו כוללים תחומים של ו"של אונסק 

לעליה  תהיה קשורה ,רמת החיים ונגישות החינוך, הכנסה מספקת, חיים בריאים

 .ירידה במוטיבציה לביצועלבמוטיבציה לשליטה ו

  

  

  .תוצאות המחקר

  

ערכים ה מאשרות את ההיפותזות שהצגנו ומראות על הקשר בין השתוצאות המחקר שנע

הדבר מוכיח כי תהליכי הנעה . החברתיים ומאפייניהם לאופי של מוטיבציה והצבת יעדים

השפעת מאפייני החברה משמעותית במיוחד . והצבת יעדים טמונים בתוך ההקשר החברתי

טעמות הפרט בתוך הכלל יהחברה שמבוססת יותר על ה. במה שקשור למוטיבציה לביצוע

כאשר סביבה אוטונומית יותר מעלה את הסיכוי , ה לביצועקיימת העדפה ברורה למוטיבצי

כמו כן ראינו כי בסביבה . לפיתוח מוטיבציה לשליטה שפחות קשורה למשוב חברתי

שוויונית יותר והיררכית פחות אנשים נוטים יותר לפיתוח המוטיבציה לשליטה ומוכנים 

דרה עצמית הדבר הולך בקנה אחד עם התיאוריה של הג, לקחת משימות מאתגרות

)Ryan&Deci  .( ובכן ניתן לומר כי קיימים שני סוגים של הקשרים חברתיים שמביאים

סביבה חברתית מלוכדת שבה קבוצה משבצת בתוכה את .  רבי של המוטיבציהמילפיתוח 

פרט מקדמת רמה גבוהה של מוטיבציה לביצוע בגלל הרצון להדגים מיומנות ולקבל ה

שרת פיתוח של פות מאיסביבה המתאפיינת בשוויונלעומת זאת  ה. הערכה חברתית

; יש לציין כי מאפיינים הללו מנוגדים אחד לשני.  מוטיבציה לשליטה–מוטיבציה פנימית 

באופן דומה . בדרך כלל לכידות גדולה יותר קשורה לרמת היררכיה חברתית גדולה יותר

ורר את המוטיבציה ראינו כי ברמה האישית פיתוח רמה גבוהה של מוטיבציה לביצוע מע

ל " יש לציין כי לא ראינו השפעה משמעותית של המאפיינים החברתיים הנ. לשליטה ולהיפך

ניתן להעריך כי נטייה להימנעות מביצוע תואמת יותר . על הרמה של ההימנעות מביצוע

פיזיולוגיות -פחד מכישלון וגם נטיות ביו, למאפיינים אישיים כגון תחושת חוסר אונים



הראו את הקשר בין שההשערה הזאת הולכת בקנה אחד עם המחקרים הקודמים .  תמסוימו

  . כלכלי נמוך-נטייה זו למצב סוציו

  

תוצאותיו עשויות לסייע . למחקר שנעשה יש השלכות חשובות בתחום הפרקטיקה החינוכית

ל שלמורים בכיתה הטרוגנית מבחינה תרבותית להבין טוב יותר את המקורות ואת האופי 

במרבית החברות . וטיבציה של תלמידיהם ולהשתמש באסטרטגיות הוראה בהתאםמה

של אוטונומיה ושוויוניות ניתנת העדפה לפיתוח מוטיבציה ערכים ות באפיינהמערביות המת

יש . לעומת זאת בחברות אחרות התנאים מטיבים עם פיתוח האוריינטציה לביצוע, לשליטה

מוטיבציה לשליטה וגם מוטיבציה לביצוע הינם  גם –ה ילהדגיש כי שני סוגי המוטיבצ

אך הן מבוססות על מנגנונים שונים ולעתים , אסטרטגיות חיוביות שעשויות להביא להצלחה

 לשינויים אלה יש משמעות ,מהגריםה בכיתה הטרוגנית שבה לומדים גם בני . אף מנוגדים

י דכגון על י( לביצוע כאשר במהלך ההוראה הדגש נעשה על פיתוח מוטיבציה, כאמור.  רבה

לעומת . המוטיבציה לשליטה צפויה לרדת, )'הדגשת ערך הציונים וכו, הגברת תחרותיות

חת יעידוד לק, הדגש על פיתוח מוטיבציה פנימית באמצעות הדגשה שניתן לטעות, זאת

 עלול להיות מבלבל עבור תלמידים שאצלם קיימת מוטיבציה ' וכומשימות מאתגרות

לכן על המחנך להיות רגיש להבדלים .   בגלל היעדר בסטנדרטים ברורים,מובהקת לביצוע

 על ,הללו ולהשתמש במתודות ההוראה המעודדות סוגי מוטיבציה שונים בפרופורציה נכונה

  .עדים שלהםימנת לאפשר לתלמידים מרקע תרבותי שונה לפעול בהתאם לדפוסי הצבת ה

  

ספרי .  מערביים לסביבה חברתית שונה גם שאלה בדבר האדפטציה של ספרי לימודתנשאל

 באסטרטגיות של מרבים להשתמש, לימוד מערביים מכוונים לעידוד מוטיבציה לשליטה

כשמדובר בפרדיגמות , הצבת רעיונות וממצאים מחקריים סותרים, הצעת משימות מאתגרות

. הקת בקרב תלמידים בעלי מוטיבציה ביצועית מוביועילהדגש הזה הוא לא בהכרח . שונות

התרגילים המדגישים את  על ידי  האלהייתכן ועדיף להשלים את הטקסטים הלימודיים

  . לצרכיהםמתאימותאסטרטגיות שהביצוע שנשענים על ה

  

  

  

  


