انگيزه يا انگيزش !

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
انگيزه ها و انگيزش ها بصورت يك سري نيروهاي نامرئي شايدم مرئي! هميشه به ما كمك ميكند تا در انجام كارهاي سخت و
نشدني با تﻼش بسيار پيشروي كنيم.
ما هر روزه افراد بسياري را در اطراف خود ميبينيم .برخي از آنها با گامهاي استوار قدم برمي دارند وهمواره از لحظات خود
لذت مي برند .برخي ديگر با بي حوصلگي كم توان در حال حركتند .اين حاﻻت در كليه رده هاي سني قابل مشاهده است
حتي كودكان و نوجوانان .برخي با شادابي درس مي خوانند در عين حال كه برخي ديگر چنين نيستند.
افراد بسياري هستند كه در زندگي موفق نمي باشند نه به اين خاطر كه بي استعدادند يا مهارت كافي ندارند بلكه به علت عدم
وجود انگيزه و انگيزش يا يكي از اينها به بهانه هاي مختلف كارها را نيمه رها مي كنند.
روانشناسان دليل اين تفاوتها را در انگيزه ي افراد يا انگيزشهاي موجود در كنار افراد مي دانند.
از ديدگاه آنان انگيزه عامليست كه به فرد نيرو و توانايي مي دهد.
انگيزه تعاريف متفاوتي دارد كه به برخي از آنها مي پردازيم:
انگيزه رونديست براي تحريك كردن افراد براي رسيدن اهدافشان.يك عامل رواني براي تحريك رفتاري از جمله تمايل به
موفقيت  /پول  /تحصيلي و ....
انگيزه نوعي انرژي براي فعال كردن و ادامه يك عمل يا رفتار تا رسيدن به هدف مي باشد .از يك سو ،محرك رفتار است كه
همان عامل دروني است و رفتار فرد را موجب مي شود و از سوي ديگر ،داراي نتيجه و هدف است كه همواره به هدفي توجه
دارد؛ چرا كه هيچ رفتاري بدون انگيزه انجام نمي شود.
به تعريف ديگر انگيزه يك عامل درونيست كه موجب بروز رفتار فرد مي شود.
مهمترين نكته در مورد انگيزه اينست كه در همه ي تعاريف بعنوان يك عامل دروني قلمداد شده است.
در تعريف انگيزش بطور ساده ميتوان گفت:
انگيزش يك محرك بيروني است كه انگيزه را به تكاپو وادار مي كند.

انگيزه يك عامل دروني است و انگيزش عامل بيروني دارد .براي مثال فرد گرسنه با ديدن غذا ميل به خوردن پيدا مي كند.
ﻣولفﻪ هاي انگيزه:
انگيزه ،ممكن است از نيازها ،شناخت ها و هيجان ها ناشي شود.
نيازها مانند گرسنگي/تشنگي/خواب/جنسي كه براي ادامه ي زندگي ضروري اند .شناخت ها به رويدادهاي ذهني ويژه،
عقيده/درك افراد اشاره دارند و هيجانات بر احساسات و شرايط فيزيولوژيكي از جمله شادي/غم/ترس و ...دﻻلت دارد.

چرخﻪ انگيزه اي-انگيزشي:
فرد حالت دروني دارد كه به او انرژي مي دهد تا بسوي هدف گام بر دارد اما در اين ميان يك عامل بيروني كه همان انگيزش
مي باشد ﻻزم است تا ضمن اينكه موتور به حركت درآمده را سرعت مي بخشد مسير را لذتبخش كند.بعبارتي ديگر انگيزش
تحريك/كنترل/راهنمايي فرد را بسوي هدف و آرمان دروني فرد مي باشد.
انگيزه وقتي با يك طرح انگيزشي همراه باشد قطعا به هدف مي رسد.
انگيزش از جنس فرايند است .بنابراين ،وقتي روانشناسان ميگويند كه به انگيزش فكر ميكنند،منظورشان فرايندي است
كه انگيزه فرد را به حركت در آورد.
در كارهاي روزمره ما انگيزه سبب آغاز رفتار هدفمند مي باشد .بعنوان مثال هنگامي كه دانش آموزي براي راهيابي به رشته و
دانشگاه مورد عﻼقه اش كه همان انگيزه موفقيت تحصيلي مي باشد همزمان محركهاي محيطي مناسب از جمله حمايت و
تشويق خانواده و محيط آموزشي و امكانات كافي هم دريافت ميكند.اين امر باعث مي شود كه در جهت نيل به هدف گامهاي
محكم بردارد و تمام تﻼش خود را معطوف به هدف كند.
انگيزه را ميتوان به صورت مجموعهاي از عوامل روانشناختي در نظر گرفت كه رفتارهاي ما را توضيح ميدهد و هدفمان را از
فعاليتهاي گوناگون روشن ميكند.

انگيزه سﻪ جز دارد:
اقدام/پشتكار/توان
براي شروع فعل اقدام مي كنيد با وجود مشكﻼت و موانع بر سر راه به تﻼش ادامه مي دهيد و با تمام توان و انرژي بسوي
هدف گام برمي داريد.

روانشناسان نظريﻪ هاي ﻣختلفي را در ﻣورد انگيزش بيان كرده انﺪ.كﻪ بﻪ صورت
خﻼصﻬﺪر ذيل بﻪ آن اشاره ﻣي شود:

نظريﻪ غريزه :روانشناسان اين نظريه از جمله فرويد/ويليام جيمز بر اين باورند كه رفتارها توسط غرايز افراد تحريك مي
شوند.
اين محرك ها شامل غرايز زيستي )مانند ترس ،پاكيزگي و عشق( هستند كه براي بقاي موجودات زنده اهميت زيادي دارند.
نظريﻪ رفتاري  :طرفداران اين نظريه از جمله پاوولف و اسكينر ذهن انسان را مانند يك جعبه سياه در نظر گرفته و صرفا
عوامل محيطي مانند پاداش و تنبيه را در انگيزش افراد در نظر مي گيرند.
ولي امروزه هر دو هم عامل دروني )سائقها ( وهم عامل بيروني براي رسيدن به هدف تاثير گذار و در تعاملند.
حال بايد ديد براي ايجاد انگيزش چه مراحلي را بايد طي كرد.
ايجاد انگيزش در محيطهاي مختلف)از جمله مدرسه و دانش آموزان/كارمندان/خانواده( راهكارهاي متفاوتي دارد ولي به طور
كلي فرمول عمومي براي ايجاد انگيزش به صورت زير مي باشد:
نياز به احساس تمايل  /انگيزه اي كه نياز به تحريك داشته باشد  /انگيزش يا همان عامل محرك  /برطرف شدن نياز و رسيدن
به هدف.
در اين مقاله در مورد انگيزه بخشي به دانش آموزان مطالبي ذكر مي شود.
نوجوانان ممكن است به تناسب سنشان انگيزه هاي متفاوتي در سر داشته باشند كه قطعا باز هم به علت برهه سني خاصشان
تمام آنها واقعي و دست يافتني نيستند.
وظيفه والدين اينست كه ابتدا با راهنمايي آنان براي شناخت انگيزه هايشان و انتخاب يك انگيزه واقعي هر چند دور از
دسترس كمك كنند تا نوجوانان از سردر گمي انتخاب در بيايند .سپس با همكاري اولياء مدرسه و فراهم آوردن امكانات ﻻزم
براي رسيدن به هدف يا همان ميل و انگيزه مورد نظر او را حمايت كنند.

بعنوان مثال دانش آموزي كه ممكن است موفقيت تحصيلي يكي از هدفهاي ﻻبﻼي اهداف گوناگونش باشد براي به حركت در
آوردن اين انگيزه نياز به محرك اوليه قوي دارد و در ادامه راه نياز به تقويت كننده ها براي ادامه آن كه اين مقدر نيست مگر با
همكاري مستمر والدين و مدرسه.
تقويت هاي مختلفي براي انگيزه موفقيت تحصيلي وجود دارد كه به تناسب سن دانش آموزان قابل اجراست.
بعنوان مثال پاداش مستقيم براي موفقيت در يك مرحله و يا محروميت جهت عدم موفقيت در مرحله اي براي دانش آموزان
زير  ١٠سال تاثير بسياري دارد و انگيزه تﻼش آنها را براي درس خواندن تقويت مي كنند.كه البته اين پاداش و محروميت
نبايد باعث از بين رفتن عزت نفس دانش آموزان شود .در سنين باﻻتر به ازاي موفقيت در هر مرحله مي توان حق انتخاب به
دانش آموز داد.
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