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 استاذ المادة :  أ.م.د قحطان عدنان بكر

 الثالثة : علم النفس العامالمحاضرة 

 أهمية دوافع السلوك : -1
س اهمية واثارة , فهو يهم اآلباء افع السلوك اكثر موضوعات علم النفموضوع دو     

؟ ويهم المدرسة يميل اطفالهم الى االنطواء على نفسهالذين يريدون ان يعرفوا لماذا 
والعزوف عن اللعب مع اقرانه , ولماذا يسرف في الكذب او االستسالم  عن الطالب

اليقظة ؟ كما يهم الطبيب اذ يريد ان يعرف سبب التشكي الموصول للمريض  ألحالم
يدل فحصه على خلو من اسباب المرض الجسمي , أو لماذا يهمل بعض المرضى 

او يسيرون على عكس ما ينصح به ؟ فأن كان طبيبًا  تواإلرشادااتباع النصائح 
لمجنون واوهام المخبول وتشنج وراء هذيان انفسيًا تطلع الى معرفة الدوافع التي تكمن 

ري والتردد الشاذ عند المريض بالوسواس ؟ ورجل القانون يهمه أن يعرف يالهست
االسباب والدوافع التي تحمل بعض المجرمين على معاودة الجريمة بالرغم مما يوقع 
عليهم من عقاب اليم ؟ وصاحب العمل يهمه أن يعرف ما يدفع العمال الى التمرد 

االجور واعتدال ساعات العمل ؟ ثم معرفة االنسان دوافع غيره من الناس بالرغم من 
تحمله على التسامح ورحابة الصدر واقامة عالقات انسانية افضل بينه وبينهم , فلو 
يستطيع الرئيس أن ينفذ دوافع مرؤوسيه ومشاعرهم وحاجاتهم استطاع ان يفهم 

ر في بعض ما يفعلون وجهات نظرهم ويصغى الى شكواهم وأن يجد لهم العذ
ويضاف الى هذا أن جهل االنسان بدوافعه الخاصة مصدر لكثير من المشاكل 
ومعتقداته الباطلة واندفاعاته وازماته النفسية , بل ان كثيرًا من الوان السخط والشقاء 

  فيما يكابده االنسان يرجع الى انه ال يعرف ما يريد . 
  : تعريف الدافع -2

ذي يتجه اليه السلوك الصادر عن الدافع كاألكل او الشرب او الغاية او الهدف/ ال
 تخفيف من األلم , او الظفر بمركز اجتماعي مرموق ,



 تصنيف الدوافع : -3
فالدافع الواحد يؤدي الى ضروب من السلوك تختلف باختالف االفراد , فالرغبة  -اوالً 

 النشاط االجتماعي .في التقدير االجتماعي قد تدفع بشخص الى الظهور في ميدان 
الدافع الواحد يؤدي الى ضروب مختلفة من السلوك لدى الفرد نفسه تبعًا  -ثانيا

 لوجهة نظره الى الموقف الخارجي .
ان السلوك الواحد قد يصدر عن دوافع مختلفة , فالقتل قد يكون دافع اليه  –ثالثًا 

 الغضب او الخوف او الطمع او الدافع الجنسي .
لتعبير عن الدافع يختلف من حضارة ألخرى فدافع المقاتلة والعدوان ان ا -رابعاً 

 يفصح عن نفسه بالضرب والعنف الجسمي في بعض الحضارات .
ان الدوافع كثيرًا ما تبدو في صور رمزية متنكرة فالسرقة قد تكون تعبيرًا  –خامسًا 

 عن دافع جنسي مكبوت .
دافع واحد واغلب االمر يكون  ان السلوك االنساني يندر ان يصدر عن -سادساً 

 نتيجة لتداخل عدة دوافع .
    :تحديد بعض المصطلحات : المنبه او المثير او الدافع  -1
لدافع حالة داخلية ) جسمية او نفسية ( تثير السلوك في ظروف معينة , وتواصله حي ا -

 ينتهي الى غاية معينة .
الدافع مفهوم افتراضي : والمفهوم االفتراضي هو ) تصور ذهني يبتكره العالم ويحاول به  -

 المشاهدة .تفسير الوقائع والظواهر 
والدوافع اصطالح عام شامل لذى تحتوي اللغة على الفاظ كثيرة تحمل معنى ) الدافع .  -

الغرض. القصد . الحافز . الباعث . الرغبة . الميل . الحاجة . المزعة . العاطفة . 
 النية . الغاية . االرادة ( . وبعض هذه االلفاظ يكاد أن يكون مرادفًا لآلخر .

   انواع الدوافع :
الدافع قد يكون حالة جسمية كالجوع والعطش او حالة نفسية كالرغبة في -1

 التفوق او الشعور بالواجب .
بيًا كاحترام قد يكون حالة مؤقتة كالجوع والغضب او استعداد دائم ثابت نس-2

 صديق او الميل الى جمع طوابع البريد .



قد يكون الدافع فطريًا موروثًا كالشره والفهم او مكتسبا كالشعور بالواجب -3
 والنفور من طعام معين او حب العدل .

قد يكون الدافع شعوريًا يشعر الفرد بهدفه كالرغبة في السفر الى مكان -4
ال يشعر الفرد بهدفه كالدفاع الذي معين او يكون الدافع ال شعوريًا أي 

يحمل الفرد على نسيان موعد هام أو الذي يحمله على االسراف في غسل 
 يديه .

 ع حافز وغاية :الداف
 ع / قوة محرك موجهة في آن واحد فهو يثير السلوك الى غاية او هدف يرضيه.الداف

حالة من الضيق ال يعدو أن يكون  الحافز/ ويسمى الوجه الداخلي للدفاع والحافز
والتوتر او األلم تولد نزوعًا الى النشاط .واالصل في الدافع ان يكون كامنًا غير 

 مشعور به حتى يجد من الظروف ما ينشطه ويثيره .
المنبه / هو المثير داخليًا ام خارجيًا وهو ما يحيل الدافع من حالة المكنون الى حالة 

 قات معينة .النشاط , فالطائر ال يبني عشه اال في او 
 الدافع والباعث:

الباعث / موقف خارجي مادي او اجتماعي يستجيب له الدافع فالطعام 
باعث يستجيب له دافع الجوع , والماء باعث يستجيب له دافع العطش , 
والبواعث نوعان ) ايجابية وسلبية ( االيجابية تجذب الفرد لها كأنواع الثواب 

ما تجبر الفرد على تجنبها واالبتعاد عنها  او وجود مجال للترفيه , والسلبية
 كالقوانين الرادعة والزواجر االجتماعية .

 الدافع والحافز :
الحافز / هو الوجه المحرك للدفاع وهو حالة من التوتر والضيق تنشط الكائن الحي 
لكنها ال توجه السلوك توجها مناسبًا لذى قد يكون السلوك الصادر عن وحدة سلوك 

 ين ان السلوك الصادر عن الدفاع يكون موجهًا .اعمى في ح
 


