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 ویت کنیم؟ تقنهادینه و   انسالم را در کودک انگیزهچگونه                         

 ؟انگیزه چیست

شود،خواه گوییم.این ان چیزی است باعث حرکت و واکنش ما میمی انگیزهشود،هدف اغاز،هدایت و پیش برده میبه مراحلی که رفتار متناسب با 

مان باشد.انگیزه شامل نیروهای ان عمل برداشتن یک لیوان اب باشدتا تشنگی خود را برطرف نماییم یا خواندن کتابی برای باال بردن سطح اگاهی

شود.در دهد گفته میباشد.در زندگی روزمره،انگیزه معموال به توصیف اینکه چرا فرد کاری را انجام میفیزیکی،احساسی،اجتماعی و شناختی می

 مراجعه نمایید.سایت راز ماندگار  روانشناسی مشاورهوجود دارد.برای اطالعات بیشتر به بخش  نیرویی که در پشت هر رفتار انسان

 

اموزان انگیزه کافی کنند،اما اگر دانشریزی برای تدریس خود میعات زیادی را صرف برنامهمعلمان در دبستان ساان:انگیزه در دوران دبست 

،بر رشدبر روی کودکان در حال  National Scientific councilوسط. تحقیق جدید انجام شده تگیردنداشته باشند،یادگیری صورت نمی

شدن  انگیزهگذرد و چه عواملی باعث بیشوند چه در ذهن انها میانگیزه متمرکز است:هنگامی که کودکان با انگیزه میاساس شناسایی عوامل 

 شود؟می انها
، وانگیزش بازدارندهکند ،که ما را به سمت جایزه هدایت میانگیزش رویکردیگان دو مدل متفاوت را برای انگیزه،شناسایی کردند:کنندتحقیق

،در موزش استآهای متفاوت از زیر بنای شکلدی،رویکرانگیزش کنند.میمتعادل .این دو مدل همدیگر را داردانسان را سریع از خطر دور نگه می

موزش آ مانعکند و بروز پیدا می نسبت به اهداف بلند مدتتوجهی به صورت تکرار واکنش اولیه نسبت به فعالیتی و بی بازداری انگیزش حالی که

در زندگی احتیاج داریم،اگر تعادل میان این دو به هم بریزد موجب  )انگیزش رویکردی و بازدارنده(شود.ما به هر دو مدل انگیزهسطوح باالتر میدر 

 .شودمی بروز مشکالت در زمینه کنترل تکانه،اضطراب،افسردگی و یا شماری از مشکالت روحی

تواند و در حقیقت می.گیردکنیم نیز شکل میرسد،اما از طریق تجربیاتی که کسب میبخشی از سیستم انگیزشی،ژنتیکی به ما به ارث می

نسبت به  ،تواند بر چگونگی واکنش ذهن کودکانگساالن میبا بزرفردی موثر کمبودروابط بینو سطح باالی استرساکتسابی هم باشد.

خود باعث تقویت  این اموزان کمک کنند تا انگیزه خود را باال ببرند کهتوانند به دانشگساالن با درایت می.بزراثر بگذاردمتفاوت  هایفعالیت

 شود.سیستم انگیزشی در بزرگسالی می

 چگونه سیستم انگیزشی قوی درکودکان بوجود اوریم؟

جویی و موفقیت برانگیخته برتری،بازی،کان معموال از طرق متفاوت از جمله کندوکاو کردنو اساسی،کود جدای از نیازهای اولیه

نمایند،نه اینکه های مثبت نسبت به گرایشات و عالیق طبیعی کودکان تقویت این انگیزه ها را با جمالت و واکنش توانندشوند.بزرگساالن میمی

یا به کودک فرصت کنجکاوی کردن را ندهند یا این که انقدر ترسو باشند که ترس از  العملهای منفی خود سرکوب نماینداین عالیق را با عکس

کودک را تقویت کنند.مراقبین هوشمند باعث به وجود امدن رابطه قابل اطمینان بین خود و کودک  انگیزه از ان شود که اسیب کودک مانع

بار زندگی توانند به کودک کمک کنند تا ترسهای واقعی را شناخته و از انها دوری نماید.کودکانی که در محیطهای خشونتمی در نتیجه.شوندمی

و عالقه  تمایل به بازدارندگی از خود نشان دهند،ممکن است بیشتر از سایرین،کنندکنند،محبت و حمایت الزم را از مراقبین دریافت نمیمی

 کمتری به جستجو در محیط اطراف خود داشته باشند.
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اهمیت جلوه حدی کاهش یابند به دلیل این که باعث بیهای بیرونی باید تا گیزهنا تنهایی تکیه نکنیم:ای بیرونی به هبر تشویق

کنیم ،جایزه ارزش خود شود،جایزه تعیین میشوند.وقتی ما برای رفتاری که به صورت ذاتی باعث انگیزش کودک میدادن عوامل درونی موثر می

کنیم تا با انگیزه  که به کودکان کمکاست  بیرونی به تنهایی برای ایجاد انگیزه کافی نیستند،هدف اصلی این هایتشویقدهد.را از دست می

کنند دیگر تمایلی به شرکت در ای دریافت میکودکان نشان دادند هنگامی که جایزه قابل مالحظهند.درونی خود تمایل به یادگیری داشته باش

های موثر ها کودک را از به دست اوردن انگیزههای بیرونی وتنبیهیش از اندازه به تشویقدهند.توجه بشان از خود نشان نمیفعالیتهای مورد عالقه

 شوند،مانندتعادل در فعالیتهای انگیزشی به صورت طبیعی می نویسنده معتقد است،عواملی که باعث ایجاددارد.و بادوام باز می

  خالقانه ئلهحل مس .1

 های اموزشی بازی  .2

 شود.سالم در کودکان می های مثبت،بیشتر موجب به وجود امدن انگیزشتشویق .3

.این عوامل مفید هستندها کند تا بفهمیم چرا این انگیزهشوند به ما کمک میهای طبیعی کودک میاشنایی با عواملی که باعث تقویت انگیزه

)ما عالقه درونی برای تشویق شدن شناختگیری موثر(،افتد وتصمیم)کنترل کردن اتفاقاتی که میکنترل،رقابت کردن،جکاوی کردننکشامل:

کنیم یا با انها کار )هنگامی که به دیگران کمک میهمکاریشویم(،هایمان توسط دیگران دیده و تشویق میداریم، بخصوص زمانی که تالش

)استفاده از ذهن یا خود را به چالش کشیدن،خیالبافیکنیم(،م تا به هدف مشترکی دست یابیم به نوعی ارامش درونی دست پیدا میکنمی

حله بعد دست های مجازی که نیاز به پاسخگویی به سوال یا حل مسئله دارند تا بتوانیم به مرتصاویر مجازی برای تحریک رفتار،برای مثال بازی

 یابیم.( 

 

کنند و باور داشته باشند که کاری مینگری انسانها هنگامی که منفی:اور شویم که موفقیت قابل دستیابی استبه کودکان یاد

توانیم با تکرار و تمرین، تغییر و پیشرفت را در ما می،که کنند.رشد فکری،یعنی باور اینناممکن است،انگیزه الزم برای انجام ان کار را پیدا نمی

دهد ثابت نبوده و قابل تغییرند.رشد فکری به کودکان این اجازه را می هایمانتها و مهاراستعدادو باور داشته باشیم که  ایجاد کنیم خودیزندگ

 تا انگیزه پیدا کنند.

 

از کودکی تا دوران نوجوانی،تعامالت اجتماعی عامل مهمی در ترین عامل درتقویت انگیزه:برقراری ارتباطات اجتماعی مهم

ات تحقیق شود.که خود باعث فعالسازی بخش تشویقی مغز میشده موجب ترشح دوپامین و سروتونین ن ارتباط با دیگرااید.انگیزش به شمار می

هایی که با مراقبین خود از طریق ویدیو در ارتباط قایسه با زمانو با بزرگساالن در تماس باشند،در مر رد ن هنگامی که رونشان داده که نوزادا

توانند جایگزین خوبی برای اموزش ها میسایتهای مختلف و گیرند.در دنیای دیجیتال امروز،اپلیکیشنهستند،زبان را با سرعت بیشتری فرا می

 شود.باشند،اما روابط بین فردی باعث ایجاد انگیزه می

 

 این که چهباید به این نکته توجه کنیم که کودکان از لحاظ ؟ یکسانی دارند و ذاتی  طبیعی هایایا همه کودکان انگیزه

،هنگامی که ورزش را دارد درذاتا انگیزه خوبی برای بازی  با یکدیگر متفاوت هستند.برای مثال کودکی کهشود،عاملی موجب انگیزش انها می

کند و این موجب به دهد و از انتقادات استفاده میگیرد،واکنش مثبت و به جایی میکارش از طرف مربی مورد انتقاد مثبت و سازنده قرار می

دهد اما انتقاد از کارش او را نشان  ها تشویق نسبت بهگردد.اما کودک دیگر ممکن است واکنش مثبتی وجود امدن رضایت شخصی و درونی می
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تواند در اثر ژن و تجربیات زندگی انها باشد ها در سیستم انگیزشی کودکان میاین تفاوتاین نکته را باید مد نظر داشته باشیم  انگیزه نماید.بی

 شود.و یا ناشی از دیدگاههای متفاوتی باشد که باعث انگیزش انها می

بت کرده که نوع رابطه با مراقبین و ها به صورت طبیعی دارای انگیزه یا فاقد ان هستند،علم ثابرخالف دیدگاه غلط عموم مردم که برخی انسان

)رابطه با مراقبین و با توجه به این عواملت و گذار اسکاودر تقویت و رشد این سیستم تاثیرواکتشاف و کندهای متعدد برای وجود موقعیت

 شود.بهتر یا بدتر شدن انگیزه کودکان میباعث  ها برای اکتشاف(موقعیت

 در صورت تمایل برای افزایش انگیزه در کودک خود از روانشناسان مجرب مرکز مشاوره راز ماندگار بهره ببرید.

 پور و تنظیم:خیزران شهنهترجمه 

 

 

 

  


