
  .המודגש לסוגיית המוטיבציה" פדגוגיה ומתודולוגיה"לפניכ
  גיליו� חדש של 

 
תקצירי המחקרי
 מתאפייני
 בחלוקה בי� תיאוריות המדגישות את המניעי
 
 לבי� אלו �בדגש על ילדי
 וצעירי
–הפנימיי
 של מוטיבציה בקרב בני אד


  .י
 מוטיבציהמדכאי
 או מעודד, המדגישי
 את הגורמי
 החיצוניי
 המונעי

ג
 א
 אנו מסכימי
 על קיו
 של מאפייני
 אישיי
  המשפיעי
 על היכולת 
תרבותי ומהיחס �הרי שבלתי אפשרי להתעל
 מהקונטקסט החברתי, המוטיבציונית

האינטראקציה בי� עול
 הדימויי
 . של המערכת החינוכית לסוגיית המוטיבציה
 היכולת ואת המניעי
 הפנימיי
 לבי� העול
 החברתי הוא אשר קובע את


  . המוטיבציוני

הוא נוצר כתוצאה של ציפיות . מוטיבציה אינו מושג שנוצר בוואקו
, במובני
 אלו

.  בהקשר חברתי תרבותי מסוי
שאחרי
 משמעותיי
 מעבירי
 לילדי
 וצעירי

אלא , אינו במסורות הקהילתיות שמבדיל בי� עמי
 וקבוצות, הכוונה בהקשר תרבותי
 ות שיש בי� אינדיבידואלי
 ורמת הסולידריות שיש בי� הפרטי
 לקבוצהברמת התחר


אפשר לומר שבקצה הרצ� התרבותי של , בצורה קוטבית. בחברה עליה אנו מדברי
 כנגד ובהשוואה לכל ,חברה נמצאת המוטיבציה המושגת על ידי תחרות פרועה


התמיכה , ישיתובקצה השני של הרצ� נמצאות חברות שהסולידריות הבי� א. האחרי
  .והאכפתיות כלפי הזולת מניעי
  את המוטיבציה של הפרטי
, ההדדית

לא צריכי
 דמיו� רב כדי להבי� שמבחינה תרבותית החברה שלנו נמצאת הרבה יותר 
לפי תפיסת �ומכא� שהמוטיבציה נובעת , קרוב לקצה הרצ� האינדיבידואליסטי

. פעמי
 רבות חסרת גבולות, ית מתחרות אינדיבידואל�עולמה של החברה כפי שהיא
ראו למה מסוגלי
 להגיע מתחרי
 בתכניות ריאליטי ומה מניע את המוטיבציה 


כי . גובה מחיר, ההיגיו� של מוטיבציה המונע על ידי תחרות אינדיבידואלית. שלה
רבי
 המפסידי
 באופ� מצליחי
 והיא שהמעטי
  של תחרות כזו המאפיי� המרכזי

  .ולא בתרבות החברתית, יאמינו שמשהו לא כשורה בתוכ
אלו האחרוני
 . קבוע

הרי שיכול להיות שברמה , כשהמוטיבציה מונעת מיותר סולידריות חברתית
טיבציה ראה מונ, לעומת זאת. האינדיבידואלית לא נראה פרטי
 יוצאי
 מ� הכלל

, במוב� זה. יותר הרמונית, ר בריאה ורגועה ובמיוחד חברה יות,כללית גבוהה יותר
מוטיבציה המונעת על ידי סולידריות הינה מוטיבציה שנובעת מ� הכלל ומנסה לשמור 

  .על הכלל

 
עלינו ,  ללמידה במערכת החינוכיתהמוטיבציוניי
כשאנו באי
 לדו� על ההיבטי
של קבוצת לזכור ששני דברי
 יקבעו את רמת המוטיבציה ואת המרחב המוטיבציוני 


להוביל ולהיות אחרי
 , כמחנכי
, הראשו� הוא התפקיד שלנו. התלמידי
והשני הוא היכולת להוביל את כול
 . משמעותיי
 בתהלי  של צבירה מוטיבציונית

אי� אנו מתעלמי
 מהשוני האינדיבידואלי של . ולא רק פרטי
 מתו  הקבוצה

גובה את מחיר , תאול
 אנו יודעי
 שמוטיבציה מבוססת תחרו, התלמידי

א
 המוטיבציה ". חסר מוטיבציה"�והמפסיד הוא זה שנקטלג אותו כ. המפסידי

ושהשותפות מניעה מושגת על בסיס של מתודולוגיה של צבירת הצלחות משותפות 
הרי שג
 גרמנו למוטיבציה פרטית וג
 מנענו תחרות , הצלחה גדולה יותר לרבי
 יותר

  . אינדיבידואליסטית

הוא מניע בני . טיבציוני הוא אחד מהתהליכי
 יוצאי דופ� בנפש האד
התהלי  המו
 
אד
 להגיע לפסגות הכי גבוהות וג
 למעמקי הייאוש וחוסר אמו� עצמי העמוקי

  .יש תפקיד מכריע לא� נוכל להוביל את תלמידינו,  לנו כאנשי חינו . ביותר

  ! קריאה מהינה


