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(הניעה)מוטיבציה
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היוםנלמדמה

 ?מוטיבציהמהי•

:במוטיבציההעוסקותתיאוריות•

האינסטינקטיםתאוריית•

פרוידשלהפסיכואנליטיתהתיאוריה•

ההתנהגותיתהתיאוריה•

Powerful Inspirational true story...Never give up give up-סרטון

https://youtu.be/kZlXWp6vFdE


?היכולתגבוללקצהלהגיעאנשיםמניעמה



הגדרה-מוטיבציה

להתנהגותגורמיםאשר ,האדםבתוךאוהאדםעלהפועליםהכוחותאתמייצגתמוטיבציה•

.                                         ..מסוימתלמטרההמכוונת

 .סיפוקםאתתובעיםנפשייםאוחברתיים ,גופנייםצרכיםכאשרנוצרתמוטיבציה•

(2002 ,חייםבר) .הללוהצרכיםסיפוקמטרתהאשרלהתנהגותלהובילעשויזהכוח•



המוטיבציהבתחוםמרכזיותתיאוריות

:תיאוריותבחמשנדון

האינסטינקטיםתיאוריית●

פרוידשלהפסיכואנליטיתהתיאוריה●

ביהביוריסטית-ההתנהגותיתהתיאוריה●

.מאסלושלהצרכיםמדרגתיאוריית●

עשוראביפיעלהצמיחהתיאוריית●



האינסטינקטיםתיאוריית

  .וניסיוןלימודמתוךבאואינובתורשההעובר ,מלידההטבועיצר ,טבעיחושהוא-אינסטינקט

עצמהעלהחוזרתהתנהגותבצורתביטוילידיובא ,מיןאותובנישלהקיוםעללשמורתפקידו

.שוניםבמצבים

בסיסייםאינסטינקטיםעשרהי"עמונעתהאדםשלהתנהגותוולפיהתיאוריההציע (1908)מקדוגל

.האורגניזמיםשלהתנהגותדפוסילהסבירניתןשבאמצעותם

.ועצמאותכניעה ,דחייה ,רבייה ,תוקפנות ,חברתיות ,בריחה ,סקרנות ,בנייה ,רכושנות

.זהבשלבבספקעומדתהתיאוריהשליעילותהולכןאלפיםכמהעדהתרחבההרשימהבהמשך



?מאינסטינקטיםהמונעיםההתנהגותמאפיינימהם

 .למידהי"עולאתורשהי"ענקבעתהתנהגות•

.מסויםגירויהופעתלאחרתבואאינסטינקטיביתפעילות•

.הבריחהאינסטינקטפועלמאייםגורםמופיעכאשר 'דג

 .סביבתייםבגורמיםתלויהולאאוטומטיתנעשיתהאינסטינקטפעולת•

 .צורהבאותהתמידלהתנהגותגורםגירוי

בפהששמיםדברכלמוצציםתינוקות' דג



דוגמאות-לספורטבהקשרההאינסטינקטיםתיאוריית

.משתתףהאדםבוהענףבחקירתביטוילידייבואהסקרנותאינסטינקט��

.גבוהסקרנותאינסטינקטכבעלימוגדריםשחקניובוענףהינובייסבול��

ביטוילולתתדרכיםלחפשיובילוהאדםאצלחזקתוקפנותאינסטינקט��

 ,היאבקות ,ודו'ג)לחימהאומנויותבספורטעיסוקי"עזאתשימצאואפשר

(וכוקרטה



פרוידשלהפסיכואנליטיתהתיאוריה

.נשלטואינומודעאינוהוא ,ופנימימולדהינו-מוטיבציה–ההניעהמקורפרוידפיעל

.הגיוניתהנראיתבסיבהולאמודעבתתהכרוךגורםישהתנהגותלכל

היוצרים ,רציונלייםולאמודעיםבלתישהםדחפיםקיימיםהפסיכואנליטיתהתיאוריהפיעל

.פסיכולוגימשקלשיוויחוסר

:הםהאדםאתהמניעיםהדחפים

.המיניהדחףהואשבהםוהעיקרי-החייםשלהדחפים

.התוקפנותדחףהואוהעיקרי-המוותשלהדחפים
למוותדחף

תוקפנותי"עמונע

להרסהמושךהכוח
עצמי

לחייםדחף

(ליבידו)

מיןחייי"עבעיקרמונע



העונגמעיקרוןומונעים "הסתם"מנובעיםמודעלאבנמצאיםאלהדחפים•

.הדחפיםסיפוקשמטרתו

והםמהסביבההאדםעלהמופעליםחיצונייםגירוייםקיימים ,זאתלעומת•

ומונעיםההיגיוןחוקיעלהמבוסס "האני"מחלקהמהווה , "מודע"במיוצגים

.המציאותעיקרוןמ

.פעולותיהםובדרךבמטרותיהםזהמנוגדיםהעונגועיקרוןהמציאותעיקרון•

חלקיביןהפנימייםלמאבקיםביטויהיאהאדםשלהגלויהההתנהגות•

.מודעיםהלאהדחפיםלסיפוקלהביאבמאמציושלוהשוניםהאישיות

הפסיכואנליטיתהתיאוריה



(ביהבוריסטית)ההתנהגותיתהתיאוריה

חיצונייםמגורמיםמונעתהאדםהתנהגותהתנהגותייםחוקריםפיעל•

.נלמדתהיאהתנהגותולכןהאדםבסביבתהנמצאים

.התוצאהחוקאתוניסח  ,חתוליםשלהתנהגותםאתחקרתורניידק•

כתגובה ,הבאהההתנהגותשלהתוצאהאתלומדחייצורכל :פיועל•

.לגירוי

נעימהתוצאההתקבלהבעקבותיההתנהגותעללחזורנטייהקיימת•

.שליליתתוצאהשהניבהמהתנהגותולהימנע



ההתנהגותיתהתיאוריה

.עכבריםעלמחקריואתערךסקינר

.בלמידההעיקריהגורםהואוהחיזוק ,חיזוקיםבאמצעותנלמדתההניעהשתופעתהסיק

.שליליוחיזוקחיוביחיזוק .חיזוקיםסוגישניביןהבחיןהוא



ההתנהגותיתהתיאוריה

חיוביחיזוק שליליחיזוק

י"עהתגובהתדירותאתהמגבירגירוי

נתינתו

תדירותאתהמגביר ,נעיםבלתיגירוי

.הסרתוי"עאוהפסקתוי"עהתגובה

חיזוקיםבעזרתהתנהגויותללמדניתן

חיוביים

גירוייםבעזרתהתנהגויותללמדניתן

(נעימיםלא)שליליים

יגבירמבחןבכלגבוהציוןקבלת :דוגמא

ללמידההמוטיבציהאת

שלוהשחקןעלהמאמןצעקות :דוגמא

השחקן ,לחבריוכדוריםמוסרלאכשהוא

שתיי"עהצעקותאתלהפסיקירצה

שיפרושאו ,כדוריםלמסוריתחיל :אפשרויות



.באדםהפנימייםהתהליכיםאתהמסבירהתיאוריהפיתחווספנסהאלהחוקרים

:אלמנטיםמשלושהמורכבההניעהכוח

ציפיותשלפונקציה1.

הנדרשהמאמץהערכת2.

המטרהערך3.

יוביללקראתהשיעשהמהואםבעיניוערךבעלתתהיהאםרקמטרהלהשגתיונעהאדם

.להשגתה

-לשואףהמטרהערךאםהנעהתהיהלא אתלהשיגלאפשרותשנוגעותהציפיותואם 0

.שליליותהמטרה

המטרהוהשגתביכולותיומאמיןהוא .הבוגרתבליגהכדורידשוערלהיותשואףאסף :דוגמה

שנדרשאחרמאמץובכלבאימוניםכולוכלאתמשקיעאסף .בחייוחשובערךעבורומהווה

.זהלתפקידממנו



...מקשיביםאתםקולותלאילוחישבו-ההפסקהלפנירגע



חשיבהשאלת

לועדיףלאאםלעצמוחושבהואלאימוןלצאתשאמורלפנירגע .ספורטאיהואניר1.

 .בביתונשאראימוןעלמוותרולכן ,במחשבלשחקאולהסתלבטחבריםלפגוש

?נמצאהואמודעותרמתובאיזו ?נירפעלעיקרוןאיזהפיעל
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היוםנלמדמה

מאסלושלהצרכיםמדרגתיאוריית•

(2001)עשוראבישלגישתופיעלהצמיחהתיאוריית•



No human is limited-וגה'קיפצאליוד



מאסלושלהצרכיםמדרגתיאוריית
.ההומניזםתורתלאבינחשב (1908-1970)מאסלו

הוא ,בחירהחופשלויש .לגורלווכאחראיהבריאהכמרכזהאדםשלמקומוהדגשת-הומניזם

.עצמילמימושלהגיעהאדםיכול ,ההיווצרותתהליךבשיא .חייואתלשנותויכולייחודי

מציגהשלוהתיאוריה ?כאלהלהיותדגוליםלאנשיםגורםמהחקרמאסלו•

.והתנהגותצרכיםשלדינמיקה

.אדםבכלהטבועיםאוניברסלייםצרכיםחמישהישנם•

בסיסייםצרכים.1

בביטחוןהצורך.2

חברתיתהשתייכותהצורך.3

בהכרההצורך.4

עצמיתבהגשמההצורך.5



הצורך
-עצמיתבהגשמה

הצורך-בהערכההצורך
 ,אותושיעריכואדםשל

אתמעריךוהשהוא
.עצמיכבוד .עצמו

בחברתלהיות-בהשתייכותהצורך
ידםעללהתקבל ,אחרים
 ,חברים ,משפחה :כמו,ולהשתייך

תמידלאזהצורך .חברתימעמד
.היוםשלהחברהי"עמסופק

מוגן ,בטוחלהרגישהצורך-בביטחוןהצורך
אכיפתלמוסדותחשיבותישנה .מסכנותורחוק
שהאדםמנתעל (משפטבתי ,משטרה)החוק

.בטוחירגיש

 ,טמפרטורה  ,אוויר ,רעב ,צמא-פיזיולגייםבסיסייםצרכים
לאהאנושיהגוףאותםלקייםמבלי .'וכוצרכיםעשיית ,נוחות

 .לחיותיוכל
שליותרגבוההלמדרגההתפתחותמונעאלהצרכיםסיפוקאי

.צרכים

הצרכיםפירמידת

סיפוקדורשים :חסרצורכי
יחדלושיסופקווברגע

צרכים .מניעמלהיות
 ,בבטחוןהצורך ,פיזיולוגיים

.ואהבהשייכותצורכי

גדלים :הגדילהצורכי
לאולעולםומתעצמים
שיסופקוככל ,מסופקים

צורך .ויגבריגדלהצורך
ובהגשמההערכה ,בהכרה
.עצמית



לסיכום

 .זהאחרבזההשלביםכלאתלספקצריךהאדם•

כלשיסופקוברגערק ,במדרגלהתקדםיוכללאהבסיסייםצרכיואתיספקלאשאדםעד•

."עצמיתהגשמה"להאדםיגיע ,הצרכים

.בהיררכיהגבוהשיותרכמהלהגיעמנתעלהזמןכלעצמואתמניעהאדם•

.האדםשלהנפשיתבבריאותולפגועעלולהצרכיםסיפוקאי•

.נלמדוסיפוקםמולדיםהםהצרכים•

.הגדילהצורכיאתומעטיםהחסרצורכיאתמספקיםהאדםבנירוב•



-האתרמתוךמאסלושלהצרכיםפירמידת Sprouts



עשוראבישלגישתופיעלהצמיחהתיאוריית



עשוראבישלגישתופיעלהצמיחהתיאוריית

לאדםשיאפשרופנימייםמשאבים 5ישנם ,"מצמיחספרבית"עשוראבישלמאמרופ"ע•

.בזולתהתחשבותתוךומשמעותייםמספקיםחיים

.האדםלהתנהגותהמניעיםאתהמסבירהחדשניתגישה

בתחושתהצורך
שייכות ,קשר

ובטחון

מודעות)פנימיקשב
(עצמית

באחרהתחשבות
ואמפתיה

בתחושתהצורך
אוטונומיה

עצמיוביטוי

בתחושתהצורך
יכולת



הצמיחהתיאוריית

ובטחוןשייכות ,קשרבתחושתהצורך .1

 ,בהתפתחותלפגיעהיגרוםיסופקלאשאם ,בסיסיאנושיצורך•

.הלמידהוביכולתבנפש

.צמיחהמקדםזהצורךשלסיפוקו•

בדידות ,דחייהלמנועמאמן/המדריךשלתפקידו :לספורטבהקשר•

.הילדשלופיזיות (נפש)רגשיותופגיעות



הצמיחהתיאוריית

יכולתבתחושתהצורך .2

:כילטעוןניתןדבריהםעלובהתבסס ,היכולתתחושתשביסודתהליכיםתיארושוניםחוקרים•

:גורמיםשנישלתוצרהיאנתונהפעילותאומסויםבתחוםיכולתתחושת•

.בתחוםלהצלחההמוביליםהגורמיםשלידיעה .א

הללובגורמיםשליטה .ב

זההוא ,בכדורידהטעייהכמומיומנותשלנכוןבביצועשהידעההבנה :לספורטבהקשר•

.ושיפוריותרטובלביצועשיוביל

רקקלהבאתלטיקהפוסבריבסגנוןלגובהקפיצהבלימודיכולתתחושתירגישנועם :דוגמה•

 .מאמץהשקעתשלתוצרבעיקרשהםוידעמיומנותהואלהצלחההעקרישהגורםיאמיןאם

.מאמץלהשקיעמסוגלהואכילהאמיןצריךהוא ,שנית



הצמיחהתיאוריית

עצמיוביטויאוטונומיהבתחושתהצורך .3

.שוניםאנשיםאצלשונותבעוצמותומופיעלכולםחשובזהצורך��

 ,מולדיםענייןנטיות ,כישרונותכולליםוהם ,ביטוילידישיבואושחשובייחודיםאיפיוניםישנם��

.ועודטמפרמנטתכונות

:השאיפותסוגישלושתאתכוללהצורך��

.העצמיתלנטייהבהתאם ,המולדהפוטנציאלמימוש .1

.האישיותהנטיותאתהתואמותמטרותמערכתגיבוש.2

.בחירהאפשרות/יכולתבעללהיות.3



הצמיחהתיאוריית
.עצמיתמודעות-פנימיקשב .4

.רגשיתכאינטליגנציהגםלתארניתן ,(פנימיקשב)אישייםומאפייניםצרכיםלזהותהיכולת

פיתוחמתהליךכחלקלפתחשחשובאמונותשתיעלמבוססעצמיאלקשבלהפנותהרצון

:העצמיתהמודעות

עצמיאלהקשבהפנייתשלתועלת/בערךאמונה•

לעצמילהקשיבמסוגלאכןשאניאמונה•

 .תומכתבהכרחלאהסביבהאםגםצרכיואתלספקהאדםיוכלזהמשאבבעקבות

לויאפשרזהזיהוי ,מסופקיםאינםהפנימייםצרכיומתייזההגבוהפנימיקשבבעלאדם

.לסיפוקלהגיעמנתעלולפעוללהגיב

צרכיםשלראשונילסיפוקלהגיעלהצליחהאדםעלזוקשביכולתשתתפתחמנתעל

.מתפתחתביכולתהאמונהוכךבסיסיים



ואמפתיהבאחרהתחשבות .5

הצמיחהתיאוריית

:מניעיםמכמהנובעתבאחרהתחשבות

חומריתתמורהלקבלהרצון��

.והסביבהעצמךידיעלמוערךלהיותהרצון��

:עלהמבוססיםמניעיםקבוצתקיימת

.כלפיוואמפתיההאחרשלרגשותיועםהזדהות .א

.העזרהמפעולתסיפוק .ב



לסיכום

:האדםובטבעבמוטיבציההמתרכזותתיאוריות 5•

האינסטינקטיםתיאוריית•

פרוידשלהפסיכואנליטיתהתיאוריה•

ההתנהגותיתהתיאוריה•

מאסלושלהצרכיםמדרגתיאוריית•

.עשוראבישלהצמיחהתיאוריית•



Never Give Upמתוך-השראהמעוררמשהו-לסיום

סיימה 1984לס'אנגבלוסהאולימפייםבמשחקיםאנדרסןגבריאלה

שלמרותכמיתיזכרלעולםאך .37במקוםלנשיםהמרתוןריצתאת

הסיוםלקווהגיעהויתרהלאהיא ,הקשיםהחוםברגעיבהבגדשגופה

!!!!להומריערגליועלעומדכשהקבל

https://youtu.be/cijvtc2tEss
https://youtu.be/cijvtc2tEss


חשיבהשאלות

בריוהאולימפייםבמשחקיםודו'בגארדבמדלייתזכתההאולימפיתהספורטאיתרבי'גירדן1.
 .ספורטיביתמפעילותפרישהעלהודיעה ,ירדן ,האולמפיאדהלאחרקצרזמן ,2016
לתאוריהבהתאםדעתךחווה .מאסלושלהצרכיםתיאורייתפיעלוהפרישהההישגאתהסבר

?עושההייתמהבמקומההייתלו .מאסלושל
שלמדנומהתיאוריותאחתי/בחר ?בספורטולעסוקלהמשיךת/כספורטאישלךהמניעמה2.

?לפיההסבירי/והסבר

הלמותגופניחינוךהתלמידיםאתמלמדוכשאורי ,חדשספורטאולםבוניםהספר-בבית    .3

 .הרעשאתלהפסיקמהבנאיםמבקשאורישיעורכללפני .ללמידהמפריעההפטישים

.הסבר .התלמידיםשלהלימודיתבהתנהגותהפטישיםרעשהפסקתאתסקינרמסבירכיצד



זכותלחוקא27סעיףלפינעשהזהשידורבמהלךביצירותהשימוש
 ,היצירותבאחתהזכויותבעלהינךאם .2007-ח"תשס ,יוצרים

באמצעותזאת ,ביצירהמהשימושלחדולמאיתנולבקשבאפשרותך
rights@education.gov.ilל"לדואפנייה

זכויותבעליואיתוריוצריםבזכויותמוגנותביצירותשימושנוהל


