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 ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה שלנושווה לך 

Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations | Dan Ariely | 2016  
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 Amazon, (דיגיטלי)" עברית"אתר , סטימצקי, צומת ספרים: לרכישה ישירה

 דן אריאלי' פרופ

בנעוריו נכווה קשות ואושפז במשך כשלוש  . גדל בישראל, 1967יליד שנת 

 .אירוע אשר השפיע באופן דרמטי על חייו בהמשך, שנים בבתי חולים
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 .  Dukeש  "לכלכלה התנהגותית בקתדרה ע' ומכהן כיום כפרופ MIT -ב

האמת  , לא רציונלי אבל לא נורא, לא רציונלי ולא במקרה: ספריו הקודמים

 .מידע נוסף כאן.   SENSEDOLLARS AND, רציונליות-שלך באי, על באמת

משלב שפע דוגמאות מחיי המחבר ואחרים , "בגובה העיניים"כתוב קצר ורהוט אשר ספר : השורה התחתונה

 . בעבודה ומחוצה לה -ומציג את מכלול הגורמים המסייעים לנו לרתום ולהניע בהצלחה קהלים קיימים וחדשים 

 . בניהול והנעת אנשים וצוותי פעולה בארגונים מכל הסוגיםמי שעוסקים מאמנים וכל , יועצים, מומלץ למנהלים

 את עצמנו ואחרים -לרתום ולהניע לפעולה : האתגר
אחד השינויים הבולטים בעולם הארגוני בשנים האחרונות הוא המעבר ממערכות יחסים המושתתות על עמדות כוח 
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 העבודה כבית כלא: איך להרוס מוטיבציה או - 1פרק 
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ומהי תרומתה הדרמטית של  , כאשר מדובר בהנעת אנשים בעבודה" כסף זה כל הסיפור"התפיסה הניהולית לפיה 
 .ומוטיבציות גבוהות יותר" חיבור"ככלי ליצירת  במאמצים ובתרומה הייחודית של יחידים ושל צוותים ההכרה
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 :אישיות וארגוניות" תיגמולמערכות "מציג את הדילמות הרבות של מי שאמונים על בניית , הפרק המרכזי בספר

עם פנימיות  ( הכרה, כסף)כיצד משלבים מוטיבציות חיצוניות ? הנכונים והאפקטיביים ביותר התיגמולמהם ערוצי 

כיצד משקללים גורמים כמותיים , "התאמה אישית"עם " סטנדרטים ארגוניים"איך משלבים , (תחושת ערך, זהות)

 ...  ועודועוד , ארוך טווח תיגמולמיידי מול  תיגמול, (רצון טוב, יצירתיות)עם גורמים איכותיים ( היקף מכירות)

 מערכות יחסים ומשמעות, על מוות - 4פרק 
 .גם לאחר לכתנו" להשאיר מורשת אישית"העוסק במשמעות ארוכת הטווח של מעשינו וברצון , פרק מעט פילוסופי

 .נראה כי זהו תחום אשר מעסיק כיום את אריאלי וכי נשוב ונפגוש אותו באופן מעמיק יותר במחקריו ובספריו הבאים

 התשובה לשאלה האולטימטיבית -אחרית דבר 
אריאלי מודה כי אין בידינו כיום נוסחה כזו וספק אם תהיה  ? האם ניתן להציג נוסחה ברורה ומדויקת לניהול מוטיבציות

בכל הנוגע  (: "... 139' עמ)אך מציע לנו להמשיך ולשכלל את הבנתנו ואת יכולותינו בתחום זה , כזו בעתיד הנראה לעין

בעלות וחשיבה  , משמעות, אנו יכולים לייצר אנרגיה מתמדת כל עוד נשקיע בתחושה של חיבור, למוטיבציה האנושית
 ".התשואה על ההשקעה במוטיבציה האנושית תהיה עצומה, ואם נשתמש נכונה בכוחות האלה. לטווח ארוך
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