تقویت انگیزه درونی :دغدغه آموزش
گردآورنده :سحر طاهباز
برگرفته از:
Ryan,R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Deﬁnitions and New Directions.
Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
روانشناسان تحولی معتقدند که کودک از بدو تولد ذاتا کنجکاو است و حتی در غیاب هرگونه پاداش ویژه ای ،تمای ل ب ه ی ادگیری درخص وص محی ط اط راف
خویش دارد .به عبارتی مفهوم انگیزه درونی که امروزه دغدغه اصلی متولیان آموزش و پرورش شده و تعیین کنن ده می زان تلش و علهق ه ف رد ب رای انج ام ام ور
است خصیصه ای ذاتی در نوع بشر است .اما چگونه است که با وج ود چنی ن انگی زه درون ی هقدرتمن دی ببرای جس تجو و کش ف و ی ادگیری ،همچن ان یک ی از
معضل ت بزرگ والدین و مسئولین تعلیم و تربیت علهقمند ساختن کودکان به آموختن است؟
در پاسخ باید گفت گرچه انسانها با این تمایل طبیعی به دنیا می آیند اما حفظ و افزایش این انگیزه نیازمند فراهم نمودن شرایط حمایت کننده ای است که فقببدان
آن این تمایل را از بین می برد .پس هدف آموزش ایجاد انگیزه درونی نیست بلکه فراهم نمودن شرایطی است که این انگیزه از پیببش موجببود را فراخوانببده و بببه
جای اینکه آنرا در نطفه خفه کند ،موجب پرورش آن گردد.
به طورکلی تحقیقا ت نشان داده اند که ارضاء سه نیاز بنیادی ارتباط ،شایستگی و خودمختاری سبب می گردد کودک و حتی بزرگسال برای انجام فعالیتهای خود
انگیزه درونی پیدا کند .داشتن روابطی گرم و صمیمی با فرد ،احساس شایستگی در نتیجه انجام فعالیتی معین و نیز احساس اینکه این خود ف رد و ن ه ک س ی ا چی ز
دیگری بوده است که سبب این موفقیت گردیده )خودمختاری( همگی سبب افزایش انگیزه درونی می گردند .از آنجا که رفتارهایی که برای انجببام آنهببا انگیببزه
درونی وجود ندارد نوعا جالب نیستند افراد به این دلیل ابتدائا آنها را انجام می دهند که این رفتارها یا از دیگران الگوبرداری شده اند و یا دیگران از فببرد خواسببته
اند که آنرا انجام دهد و یا برای افرادی که از نظر فرد مهم هستند و فرد می خواهد احساس وابستگی و ارتباط خود را با آنها حفظ نماید ،ارزشمند تلقی شده انببد.
بنابراین نیاز به احساس تعلق و ارتباط با دیگران برای درونی سازی انگیزه های بیرونی نقشی اساسی دارد .نتایج پژوهشها نشان داده ان د ک ه کودک انی ک ه ارتب اط
ایمنی با والدین و معلمان خود داشتند ،بیشتر احتمال داشت که رفتارهای وابسته به مدرسه را درونی کنند .به علوه وهقایع بیرونی نظیر دادن بازخورد موثر که منجر
به احساس شایستگی در خصوص یک عمل می ش وند م ی توانن د انگی زه درون ی را ب رای آن عم ل افزای ش دهن د .ایج اد چالش های بهین ه ب رای ک ودک ،دادن
بازخوردی که حس کارآمدی فرد را ارتقا دهد و فقدان ارزیابی های تحقیرکننده همگی از طریق ارضاء نیاز شایستگی م ی تواننبد تسبهیل کننبده انگیبزه درونبی
باشند .اما باید توجه داشت که ارضاء نیاز شایستگی بدون ارضاء همزمان نیاز به خودمختاری نمی تواند منجر به انگیزه درونی گردد .خودمختاری حالتی است که
در آن فرد احساس می کند علت رفتار و عمل انجام شده خود وی بوده است .به عبارتی زمانی نیاز به خودمختاری ارضاء می گردد که کودک احساس کند ایببن
خود وی بوده که سبب دستیابی به نتیجه شده است و علت انجام رفتار نیز علتی درونی بوده و نه علتی بیرونی .از این روی ارائه پاداشهای بیرونی )نظیببر جببایزه( بببا

کاهش خودمختاری کودک موجب کاهش انگیزه درونی وی می گردند .نه تنها پاداشهای ملم وس بیرون ی ک ه وج ود تهدی د ،ارزی ابی ه ای پرفش ار و اه داف
تحمیل شده همگی با بیرونی کردن منبع علیت رفتار ،موجب کاهش انگیزه درونی می گردند .در مقابل ،داشتن حق انتخبباب بببا ارضبباء نیبباز خودمختبباری انگیببزه
درونی را افزایش می دهد .به طور کلی عملی که فرد برای انجام آن انگیزه درونی دارد عملی است که در تنهایی و بدون وجود عوام ل بیرون ی ه م تمای ل ب رای
انجام آن دارد .اما باید به این نکته توجه داشت که ارضاء نیاز به ارتباط و داشتن یک پایگاه ارتباطی امن برای ابراز این انگیزه درونی اهمیت دارد .بدین معنببا کببه
صرف وجود انگیزه درونی برای یک رفتار ،تضمین کننده انجام آن رفتار نیست .برای انجام رفتار باید به ارضاء این سه نیاز بنیادی توجه شود.
به طور کلی  ،نیاز به یک حالت انرژی زای درونی اطل ق می گردد که در صورتیکه ارضاء گردد موجب افزایش احساس بهزیستی و سلمت روانی میگ ردد ،امبا
در صورتیکه ارضاء نگردد به پاتولوژی و آسیب روانی منجر خواهد شد .از سوی دیگر این تنها عدم ارضاء نیازها نیست که مببوجب بببروز مشببکل ت و اختلال ت
می شود بلکه وجود تعارض بین نیازها نیز خود منبع مهمی برای بروز پاتولوژی است .بویژه تجربیا ت روزمره نشان داده اند ک ه دو نی از ارتب اط و خودمخت اری در
بسیاری مواهقع دچار تعارض می گردند .به عنوان مثال بارها این جمله را از والدین شنیده ایم که "اگه این کار رو نکنی دیگه بچببه مببن نیسببتی!" یببا " اگببه اتبباهقتو
جمع و جور نکنی دیگه دوستت ندارم"  .در تمام این اظهارا ت والدین ارضاء نیاز به ارتباط کودک را مشروط به زیر پ ا گذاشبتن نیباز خودمختباری )سبلب حبق
انتخاب از وی( می کنند .در چنین شرایطی که بین این سه نیاز به هر نوعی تعارض ایجاد می شود باید منتظر بروز آسیبهای روانی در کودک بود.
باید به این نکته نیز توجه داشت که این نیازها تنها مختص کودکان نبوده و در تمامی سنین همه افراد نیازمند ارضاء آنها م ی باش ند و ع دم ارض اء هری ک از ای ن
نیازها در هر سنی می تواند زمینه ساز مشکل گردد .کمبودهای اولیه در ارضاء هریک از این نیازها ) مثل به دلیل مراهقبتهای ضعیف دوران کودکی( میتواند منجببر
به تمایل فرد به اهداف بیرونی گردد که همگی به عنوان جایگزینی برای نیازهای درونی ارضاء نشده انتخاب شده و وسیله ای برای جبران این کمبود مبی باشببند.
دغدغه خاطر مداوم با امور ظاهری ،گرایش به مد ،گرایش بیش از حد به پول و پیشرفت....،همگی می توانند نشان دهنده این مکانیزم جبرانی برای پرکردن خلء
ناشی از نیازهای ارضاء نشده دوران کودکی و حتی بزرگسالی باشند .باید به این مسئله نیز توجه داشت که اهمیت هریک از ای ن نیازه ا در س نین مختل ف ب ا ه م
متفاو ت بوده و بر اساس مقتضیا ت سنین متفاو ت اهمیت این نیازها نیز تغییر می کند اما آدمی هرگز بی نیاز از ارتباط ،شایستگی و خودمختاری نیست.

