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 .انگیزش به فرآیندهایی ارتباط دارد که به رفتار، نیرو و جهت می بخشد
رفتار، فیزیولوژی و گزارش : نمودهای انگیزش را معموالً به سه طریق می توان مشاهده کرد

.شخصی

تالش، نهفتگی، پایداری، انتخاب، احتمال پاسخ، جلوه های : رفتارهای با انگیزه شامل1
صورت و حالت های بند را شنامل

.می شود

فعّالیّت سیستم عصبی مرکزی و هورمونی که برای درک شالوده ی زیستی انگیزش و هیاا 2
که اطاّلعات بیش تنری را(

.، فیزیولوژی انگیزش را بیا می کند)در اتتیار ما می گذارند

در نهایت، گزارش شخصی از طریق مصاحبه ها و پرسش نامه ها اندازه گیری می گردد3

در بررسی مبحث انگیزش همیشه دو سوال همیشگی وجوددارد

 چه چیزی موجب رفتار می شود؟به نظر شما چه عملی باعث می شود که به سمت اناام داد 1
بعضی فعالیتها پیش رویم و از اناام داد بعضی از

 انها امتناع کنیم؟

 چرا شدت رفتار تغییر می کند؟چرا در بعضی فعالیت ها هیاا زیاد ی داریم و تالش می کنیم 2
ولی در بعضی فعالیت ها فقط برای

 اناام وظیفه است و هیچ هیاانی نداریم منفعل هستیم؟

 از این دو سوال اینگونه بر می آید که انگیزش پاسخ گوی هر دوی آنهاست در ادامه و مبحث 
.های دیگر به این دو سوال پاسخ تواهیم داد

 ه در این نظریه اینگونه تعریف شد. در تعریف دقیق انگیزش نظریه انگیزش به ما کمك می کند
انگیزش مربوط به فرایندهایی است که به رفتار انرژی و جهت می دهند:است که

مغز فقط متفکر نیست.
 .بلکه مرکز انگیزش و هیجان نیز هست

. (مغز با انگیزه)مغز به این نیز اهمیت می دهد که آیا شما می خواهید که این کار را انجام دهد 

(.مغز هیجانی)و اینکه خلق شما هنگام انجام دادن این کار چگونه است 
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ساختارهای مغزی درگیر
 قشر پیش پیشانی:1
 ساخت شبکه ای:2

 شبکه حالت پیش فرض:2

:قشرپیش پیشانی

 را دریافت می کند که واکنش ( دیدنی ها، بوها، مزه ها) سیستم لیمبیك تحریك حسی وارده 
.های هیجانی خودکار را فعال می سازد

 . عالوه بر آن، سیستم لیمبیك مقدار زیادی درون داد را از قشر مخ می گیرد
 .تحریك قشر مخ می تواند به طور غیر مستقیم، حالت های هیجانی را ایجاد کند

 یك قطعه در سمت راست و . قطعه های پیش پیشانی قشر مخ درست پشت پیشانی قرار دارند
.دیگری در سمت چپ مغز قرار دارد

 هدف ) این هدف ها معموال باهم رقابت می کنند. قشر پیشانی مخزن هدف های فرد است
، و دو قطعه پیش پیشانی به این هدف ها حال و هوای (خوردن در برابر هدف کاهش وزن

.هیجانی می دهند

 افکاری قشر پیش پیشانی راست را تحریك می کنند، احساس های منفی را به
وجود می آورند،

 در حالی که افکاری که قشر پیش پیشانی چپ را تحریك می کنند، احساس
.های مثبت را به وجود می آورند

 برخی قطعه های پیش پیشانی راست بسیار حساسی دارند که باعث می شود
آنها نسبت به تهیج پذیری منفی بسیار حساس باشند، 

 در حالی که دیگران قطعه های پیش پیشانی چپ بسیار حساسی دارند و از
.این رو نسبت به تهیج پذیری مثبت خیلی حساس هستند

(Reticular formation)
فرایند هوشیاری و وظایف انگیزشی و هیجانی مغز، نقش مهمی دارد در انگیختگی و در 

ساخت شبکه . ساخت شبکه ای مجموعه از نورون ها، تقریبا به اندازه انگشت کوچك شماست که درون ساقه مغز قرار دارد
: ای دو قسمت دارد 

فعال ساز شبکه ای صعودی1 سیستم 

سیستم فعال سازشبکه ای نزولی2

د،سیستم فعال ساز شبکه ای صعودی، عصب هایش را به سمت باال، به مغز می فرستد تا قشر مخ را هوشیار و بر انگیخته کن

.در حالی که ساخت شبکه ای نزولی عصبهایش را برای تنظیم کشیدگی عضله، به سمت پایین می فرستد
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شبکه حالت پیش فرض  مغزی در ٔ  پیش فرض، یك شبکهٔ  حالت پیش فرض یا یا شبکهٔ  در علوم اعصاب، شبکه
مقیاس بزرگ است که مناطقی را شامل می شود که فعالیتشان به شدت هم بسته است و در 

عین حال از دیگر شبکه های مغزی جدا هستند

 ر حالت پیش فرض بیش تر در شرایطی که شخص متمرکز جهان بیرونی نباشد و دٔ  شبکه
مثالً هنگامی که . زمانی که درحین بیداری در حالت استراحت باشد مشاهده شده است

اما افزون براین در شرایطی که شخص به به دیگران فکر . شخص غرقه در افکار خود است
می کند، به خود فکر می کند، گذشته را در ذهن تداعی می کند یا برای آینده برنامه ریزی 

.می کند نیز این شبکه فعال است

 .در هنگامی که فرد مشغول کاری نباشد فعال می شود« پیش فرض»این شبکه به طور 

 حالت پیش فرض در ابتدا به عنوان شبکه ای که با انجام کار هدفمند غیرفعال می شود ٔ  با این که شبکه
.ضدّ کار نامیدندٔ  معرفی شد و اتفاقاً به همین دلیل نیز آن را شبکه

 کاری اجتماعی، یا فعالیت های ٔ  این شبکه می تواند درحین برخی کارهای هدفمند، مانند حافظه
.خودزندگی نامه ای فعال باشد DMN به صورت معکوس با فعالیت سایر شبکه های مغز مانند شبکه

 . شواهدی مبنی بر اختالل در عملکرد این شبکه در افراد مبتال به آلزایمر و اوتیسم وجود دارد

حالت پیش فرض را به رنگ زرد نشان می دهد و ارتباطات بین نواحی ٔ  این تصویر قسمت های اصلی شبکه
. مختلف با توجه به مسیر ساختاری آن رنگ آمیزی شده اند

گذرگاههای انتقال دهنده عصبی در مغز

 : چهار گذر گاه انتقال دهنده عصبی که با انگیزش ارتباط دارند عبارت اند از 
 .که احساسهای خوشایند مرتبط با پاداش را ایجاد می کند–دوپامین 1

 .که بر خلق و هیجان تاثیر می گذارد-سروتونین2

 که انگیختگی و هوشیاری را تنظیم می کند -نوراپی نفرین3
 اندروفین که با ایجاد کردن  احساسهای خوب برای مقابله با درد، اضطراب، و 4

.ترس از این احساسهای ناخوشایند جلوگیری می کند


