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ולהבטיח את המוצלחת של תלמיד  הפעילות  לספק משוב חיובי עלמיועדיםשבח ותגמולים 

מחקרים מראים כי לעתים הם משיגים את התוצאה ההפוכה , יחד עם זאת. המשך ההצלחה

לא אפקטיביים כיצד להבדיל בין שבח ותגמולים . ואינם מסייעים להמשך הפעילות הרצויה

  ?מביאים להגברת המוטיבציה של התלמידלבין כאלו ה

  

המוטיבציה . ית למוטיבציה החיצוניתמ בין  המוטיבציה הפניחשוב להזכיר את ההבדל

 במילים –החיצונית קיימת כשסיבת ההתנהגות נמצאת מחוץ לאישיות הפועל או פעולתו 

המוטיבציה הפנימית , לעומת זאת. פעילות מתבצעת על מנת לקבל תמלוג זה או אחר, אחרות

. עצמיהוויסות ה אלא על ,חיצוניותנסיבות העל האינו הדגש כאן ; נובעת מנפשו של הפועל

  :מה סיבות כפנימית חשובה יותר עבור הצלחת התלמיד ממוטיבציה 

  .תלמידים בעלי מוטיבציה פנימית עשויים לבחור במשימות מאתגרות יותר -

 .אנשים לומדים טוב יותר כשהנושא כשלעצמו מעניין עבורם -

רתיות גדולה יותר ית מקדמים גם יצימהגורמים שמקדמים את המוטיבציה הפני -

 .פטואליתסולמידה קונ

מוטיבציה פנימית מביאה להנאה מתהליך הלמידה והופכת את התלמיד ללומד אקטיבי  -

 .יותר

 בפיקוח על תא מסייעיה; המוטיבציה החיצונית עשויה להיות מועילה לטווח קצר, לעומת זאת

פיתוח חשיבה  לתורמת ה לפיתוח מערכת ערכים חיובית ואינה מביאה אינאך, התנהגות

  .ביקורתית ויכולת למידה עצמית

  

 ךתהליך מתן תגמולים נובע מהצור? כיצד משפיעים שבח ותגמולים על המוטיבציה הפנימית

 ,לכן.   הצד הנותןוח והסמכות שלכדגישה את הכאשר הענקת התגמול מ, בפיקוח ומיחסי כוח

ליצירת אווירה של תחרותיות רם גו הוא ,כמו כן; מתן התגמול עלול להזיק ליחסים בינאישיים

מדיניות חשוב לשים לב ש.  הפעולה במהלך הלמידהףערער את שיתוועלול לועוינות בקבוצה 

       . הלימודתהליך הגות של נטילת סיכונים במהלך גורמת להימנע מהתנהענקת תגמולים 

ואת יותר  המוטיבציה הפנימית מקדמת את הרצון לבחור במשימה מאתגרת ,כפי שצוין לעיל

המחקרים מראים כי .  קיים מרכיב של נטילת סיכוניםבשני התנהגויות אלוכאשר  ,היצירתיות

  . בדרך כלל יימנע מנטילת הסיכונים ,מי שלומד או עובד אך ורק בשביל התגמול



  :ניתן לומר כי

  . יותרות פשוטותך אנשים יעדיפו משימכ, תגמול משמעותי יותרהככל ש -

 . יישמר פחות ככל האפשריית אופי ההתנהגות של עש,גם לאחר סיום מתן התגמול -

) האם היא כוללת תגמול או לא(בחירת משימות קלות יותר תלויה לא בטיב המשימה  -

ל להיות מונע על ידי תגמולים יאם הוא רג ; של המבצעאלה באופי המוטיבציה

לא משנה , זי צורת ההתנהגות של בחירה במשימה קלה יחזור על עצמו א,חיצוניים

 . המצביהיו מאפיינימה 

  

פרקטיקה של שבח גורמת לתלמידים . מה להשפעת התגמוליל יש השפעה דולשבח לא יע

לרצות להתאים את עצמם לדרישות של המשבח ללא חשיבה עצמאית ומפתחת יחסים 

רמת לתלמיד להימנע מפיתוח מערכת שיקולים התלות בהערכה של המורה גו. תלותיים

המחקרים מראים כי התלמידים שקיבלו שבח על . עצמאית אודות המשימות שהוא מבצע

פחות תוצאות טובות של משימה יצירתית נוטים לסגת במשימה הבאה אותה הם מבצעים 

הסיבה לך היא .  דים שלא זכו לשבח על ביצוע המשימה הראשונהמאשר התלמיטוב 

ש דרכים ופיסיכונים ולחהחת קילשל שמביא להפחתת הנכונות , חץ שמייצר השבחהל

  .חדשות לביצוע

  

המחקר ההשוואתי הראה כי .  להדגיש כי לא כל שבח אינו יעיל,כמובן, יש, יחד עם זאת

עתים לא מתרחש לכאשר הוא , שבח עשוי להשפיע באופן חיובי על המוטיבציה הפנימית

 אלא להיות מכוון לתהליך ,להתמקד פחות בהערכת התוצאהעל המשוב  .קרובות מדי

ים משוב חיובי מדי תוך כדי הנחה כי הדבר יביא קהמורים שמספ. הלמידה הספציפי

מביאים לתוצאות , יצור התעניינות ויאפשר פיקוח על התנהגות, להגברת ביטחון עצמי

לת השאלות על מוטיבציה היא שאהאסטרטגיה נוספת של הגברת  .בטווח ארוך הפוכות

להתעמק בדרך ומעודד אותם תלמידים תהליך רפלקטיבי בקרב ההמשימה שגורמות ל

 את תשומת הלב של התלמיד ותשאלות מסוג זה ממקד. שבה הם עשו את המוטל עליהם

ולכן גורמים להעלאת . על תהליכי הלמידה והחשיבה ולא על התוצאה המוגמרת

  . המוטיבציה הפנימית


