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  תקציר. 1

מוטיבציה חיצונית  ביןבעבודה זו נבחין לפעול. היא הכוח המניע אותנו  מוטיבציה 

חיצוני לנו, הנעה שמקורה ברצון לקבל תגמול ומוטיבציה פנימית. מוטיבציה חיצונית היא 

לדוגמה: תגמול כספי, ציון, מציאת חן בעיני המורה או ההורה, רצון להשכלה גבוהה 

הנעה וטיבציה פנימית היא מנעות מקבלת עונש. לעומת זאת, מיבאוניברסיטה יוקרתית, ואף ה

, עניין בחומר או סקרנות לגלות תשובות סיפוקאו אתגר  ,הנאהשמקורה בתחושות פנימיות כגון 

 לשאלות שעולות. 

מוטיבציה פנימית על של של מוטיבציה חיצונית או  המחקרים רבים בחנו את השפעת  

את, מעטים המחקרים שבדקו . עם ז, בנפרד, והראו את תרומתן לשיפור ביצועי הזיכרוןזיכרון

. זאת, למרות שברור שבחיי על ביצועי הזיכרון את השפעתן המשולבת של שתי מוטיבציות אלו

 במשולב. קיימים , שני הגורמים חינוכיותובמסגרות יום -היום

מעידים כי קיומה של מוטיבציה חיצונית לביצוע מטלה  מוטיבציהם בתחום המחקרי

, עשוי לפגוע במוטיבציה הפנימית לבצע מטלה זוהביצוע(  עבור מסויימת )למשל, מתן תגמול

מחקר שנערך Deci, Koestner, & Ryan, 1999). ממצא זה ידוע בשם "אפקט הערעור" )

סקרנות( על ביצועי הזיכרון, במונחי לאחרונה ובחן את השפעת תגמול ומוטיבציה פנימית )

 (Murayama & Kuhbandner, 2011) העלה ממצאים שעקביים עם אפקט ערעור שכזה

מענה נכון על שאלות עבור תגמול שהוצע להם . בפרט, נבדקים בהקשר של למידה לא מכוונת

ערך בהמשך מאשר לא צפוי שנטריוויה זכרו טוב יותר את התשובות שהוצגו להם במבחן זיכרון 

 מעניינות.  רק עבור שאלות לאהבדל יה המענה נכון, אבל עבור תגמול הוצע להם נבדקים שלא 

 תגמול כספימטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את ההשפעה המשולבת של 

על ביצועי הזיכרון לטווח ארוך בהקשר של למידה  ,ומוטיבציה פנימית במונחי סקרנות ועניין

שאלות גלות את התשובה לאת מידת הסקרנות שלהם ל דירגו סטודנטיםמכוונת. חמישים 

, ולאחר מכן עתידי לשאלות אלו למבחן זיכרון ותאת התשוב ולמדטריוויה שהוצגו בפניהם, 

הובטח לנבדקים תגמול כספי  הלימודאת מידת העניין שלהם בתשובה שהוצגה. בשלב  דירגו
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אם יצליחו לזכור את התשובה במבחן הזיכרון עבור מחצית מהשאלות, אך לא עבור המחצית 

 על התשובות לשאלות. השניה. שבוע לאחר שלב הלימוד, נערך מבחן זיכרון 

ביצועי ש על הזיכרון, כך  ושפיעי עניין וסקרנותשהראשונה היתה השערת המחקר 

 עניין וסקרנותרמות גבוהות של שאלות שעוררו עבור הנבדקים במבחן הזיכרון יהיו טובים יותר 

שיעור , השערת המחקר הראשונהבהתאם ל מאשר עבור שאלות שעוררו רמות נמוכות שלהם.

עניין של  ותת גבוהורמשאלות שעוררו עבור  מובהקה של הנבדקים היה גבוה באופן הזכיר

 .שאלות שעוררו רמות נמוכות של עניין וסקרנות מאשר עבור וסקרנות

תוצאות מחקרם של על ו שתי השערות המחקר הנוספות התבססו על אפקט הערעור

היתה  מחקר השניההשערת ה .(Murayama & Kuhbandner, 2011) מוריאמה וקובנדנר

שההשפעה של תגמול הכספי על ביצועי הזיכרון תהיה תלויה במוטיבציה הפנימית במונחי 

סקרנות נמוכה, נבדקים שאלות שדורגו כמעוררות עבור שהיתה סקרנות. בפרט, ההשערה 

שאלות שדורגו עבור , ואילו התגמולללא בתנאי  מאשר זכרו טוב יותר בתנאי התגמולי

ללא נאי התגמול לתנאי זיכרון בין תביצועי הות גבוהה, לא יהיה הבדל בסקרנכמעוררות 

 ללא הזיכרון ביצועי את שיפר שתגמול נמצא. זו בהשערה תמכוממצאי המחקר לא  .תגמול

 . הסקרנות ברמת תלות

 ההיה גבוהת( ה)לאחר הצגת בתשובההעניין השערת המחקר השלישית היתה שרמת 

תוצאות  .תגמולהוצע   להןצע תגמול, מאשר עבור תשובות לא הו להןיותר עבור תשובות 

אשר בתנאי בתנאי התגמול דירוג רמת העניין היה גבוה יותר מ: המחקר היו הפוכות להשערה

 ללא התגמול.

ומוטיבציה תגמול במטלה של למידה מכוונת, כי מתוצאות המחקר עולה לסיכום, 

לזיכרון באופן בלתי תלוי. ממצאים אלו ם שתיה יםתורמ )סקרנות לגבי החומר הנלמד( פנימית

, שנמצא בהקשרים אחרים. תגמולים על מוטיבציה פנימיתלא עקביים עם אפקט הערעור של 

, לא את המוטיבציה הפנימית לשפר יםעשוי שתגמוליםזאת ועוד, ממצאי המחקר מציעים 

נוכי, תוצאותיו הנוכחי יש השלכות פרקטיות אותן ניתן ליישם בשדה החי למחקר . לפגוע בה
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הרחוק, ולכן מומלץ למורים ולמפתחי תכניות  לטווחשסקרנות משפרת זיכרון  מדגימות

, למשל על ידי פיתוח חומרים אשר מעודדים סקרנות בקרב התלמידים לעוררהלימודים לנסות 

העלאת המוטיבציה תגמולים המיועדים ל. בנוסף, התוצאות מציעות כי סקרנות גבוהה

 על לטובהלסייע בהעלאת העניין של התלמידים בחומר הנלמד ולהשפיע  יםיכול החיצונית

התערבויות  כי מציעות הנוכחי המחקר תוצאות, כן כמו. הרחוק לטווח החומר את זכרונם

 יםחיצוניתגמולים מתן ו( עניין)סקרנות,  ללמוד פנימית מוטיבציהשל ה העלאה בין שמשלבות

שיפור ההישגים הלימודיים מאשר התערבויות שמתייחסות יעילות יותר ב עשויות להיות, ללמוד

 .בהפגע יללמידה  תגמול חיצוניאין לחשוש שמתן  וכיהללו,  משני ההיבטים אחתל רק

 

 


