
 

 

 

 

 



السلوك تفسر  المهمة ألنها  الموضوعات  الدوافع من  و    .تعتبر  بقيادة  له صلة  لكل من  مهمة  وهي 

االجتماعي   لألخصائي ي مهمة هف ،عمل من أجل إكسابهم مهارات ومعارف جديدهتوجيه االفراد أو ال

القانون   الجرائم  ألنهاورجال  تكرار  وراء  لمعرفة  وهي    . تكمن  التربوي  المجال  في  دوافع  مهمة 

 . وميول الطلبة

قديم  الدوافع  دراسة  وتبأن  اليونانية  الفلسفة  مع  بدأت  المسلمينة  النفس  اهتم  ف  . عهم علماء  الغزالي 

 -:إلى  وصنفهاالدوافع   إرادة اإلنسان ال تتحقق إال بوجود  ان ىوير   تها،بدراس

 الطعام والجنس ................. البهيمية دوافع  

 الغضب ....................... ة دافع السبعي 

 قين في أعمال الشرالساب ينعوتستخدم الداف.................... فع الشيطانية  اد  

 وهي المثل األعلى و الميول العالية  ...................... العقل   فعاد  

 . دافع العقل   متدرجا  اعالها واسماها  ا  أن الغزالي رتبها ترتيب  ونجد 

وله    . لالجتماع مع بني جنسه   ة الطبيعية منها الحاج  ات حاج  ه الكائن البشري لن خلدون أن  اب   رى وي

وهذا ما يميزه عن  لكن اإلنسان ميزه هللا بالعقل    . أيضا غريزة المقاتلة والعدوان والغضب والتدمير 

 . الكائنات األخرى

اختلفت   ف  وقد  العلماء  لدى  الدوافع  قو  (فرويد )ها  ا سم  قد التسميات  وهي  هدفها  يدافع  ى غرائز  ة 

 . القلق والتوتر مثل الجنس والطعام والموت والكراهية  فتخفي

فطرية   ل( ه)اما    دوافع  الدوافع  من  نوعين  هناك  أن  مثل    ة أولي   يرى  البيولوجية  الحاجات  ترتبط 

 . مرتبطة بالبيئة  ة ب والنوم ودوافع الثانوية متعلمالطعام والشرا

لنظرية التي  لها غريزة ودافع وحاجة وهذا يعود  اختلف العلماء في تسميتها فبعضهم اطلق علي  ن إذ  

تعبر عن الطاقة النفسية    ا  وإن اختلفت التسميات إلى أنها جميع    ،هذه التسميات   واضع اينطلق منها و

وتصرفاته  اإلنسان  سلوك  توجه  والتي  اإلنسان  داخل  يحدث    نإذ   .الموجودة  من  لكي  البد  السلوك 

 ز. وجود دافع أو حاف



يؤدي ذلك  فالدافع    شبع اذلك وال يزول إال إذا    أتحدث حالة التوتر والقلق وال يهد الدافع    بوجود   ه ألن 

بالراحة والسعادة التوازن والشعور  التوتر وإعادة  الد   . إلى إزالة  لم يتم إشباع  إذا  افع فإن  وبالعكس 

 . متعددة ةنفسي اضطرابات ذلك يؤدي إلى زيادة التوتر ويتحول إلى 

 -:تعريف الدافع 

) يو  -1 بانه  يعرفه  استثار  نك  داخليوتو  ة حالة  و  الثير  ت  ،تر  هدف  سلوك  تحقيق  إلى  تدفعه 

 ( معين

 ( ل اقصى جهد لتحقيق هدف معين لبذ استعداد الكائن الحي )بأنه   هيعرف  تكنسون اما أ   -2

بأنه    هويعرف  -3 الطيب  الظاهر  عبد  جسمي)محمد  ال  ة حالة  نفسية  بنالح  أو  مباشرة  ل  ظها 

 . ه إلى هدف معين هثير السلوك وتوجت فهي  .عنها  الصادرمن اتجاه السلوك تنتجها نس

افع  ود الوأن    .ه إلى تحقيق الهدفهتوجو  فق بأن الدافع هو موجه للسلوك  ل التعريفات السابقة تت ك 

الكائننس به  يقوم  الذي  السلوك  خالل  من  مالحظته  . تنتجها  من  نتمكن  ال  بطوقياس  ا لذلك  ريقة  ها 

 ( عن الدافع  هو السلوك الناشئ  )يخضع للقياس  يمباشرة ألنها ليست مفهوم كم

 -:دوافع وهي الالمفاهيم المتصلة ب 

ثير توتر  ي ب جسمي أو نفسي  راطضه احالة النقص والحرمان او االفتقار لشيء يصحب  :  الحاجة 

 . ل التوتر ويستعيد الفرد توازن ووعند إشباع الحاجة يز 

  ، رغبة الفرد في السفر  ( عدم وجود توتر)األشياء أو أشخاص    ر بالميل نحوفهي شعو  :  الرغبة  

تستهدف  فالر .  غبة  تتع  اللذة  الرغباوقد  إليها   ة رض  الحاجة  يرغب في  يض سكري  مر )مثل    .مع 

 ا( ال يحتاج إليه  جسمهتناول الحلوى و 

لكي يقوم بنشاط ويحقق    ( الكائن الحي)الفرد    يحرك اخلي يرتبط بالنواحي العضوية  مثير د   :  زالحاف 

 . هدف محدد 

والحاف الدافع  بين  فرق  عمومية  ع الدافف  ز.وهناك  الفسيولوجية  و  اكثر  الناحية  إلى  ويشير  شموال 

 . ويشير إلى الدوافع العضوية فقط ال  موشاقل عمومية و زوالنفسية بينما الحاف  (العضوية )

ن دافع هو  يستجيب له دافع الجوع أي  ث عا الطعام بف  ،يتعلق في الوجه الخارجي للدافع  هو ف  :  باعثال 

 . لتحقيق  باعث الهدف الذي يسعى ال



   -:خصائص الدوافع  

حالة    ءباع الدافع وإنهاش لسلوك نحو نشاط معين الل  ات موجهذكرنا أن الدوافع    : قوة الدافع -1

  وكلما كان   .لتحقيق الهدف  ه ن هدفه فإنه يستمر في نشاطئ كاال  وإذا لم يحقق    . القلق والتوتر

أكثر الدوافع قوة هي  و  .النشاط الكائن ودفعه المزيد من  إلى اضطراب    ىكلما اد   قويا    دافعال

قويا   الدافع  كان  كلما  أنه  كما  االجتماعية  التي    دى ا  الدوافع  الطرق  و  النشاط  تنوع  إلى 

 . كائن للوصول إلى الهدفالمها يستخد 

فهناك دافع    اشباعه   حتى  ذ ضهره وهي الفترة التي يستخدمها الدافع من  :تأثير الدافع   دى م  -2

  . يزول بمجرد تناول الطعام ويزول القلقاال انه    مهما كان قويا  دافع الجوع  كقصير المدى  

المدى   طويل  الدافع  كان  على    ادىوكلما  التأثير  و  والتوتر  القلق  حالة  استمرار  إلى  ذلك 

 . سلوك الكائن 

المركب  -3 الدنيا  :  الدافع  تتأثر ك الكائنات  الفسيولوب   الحيوانات    العطش  والجوع  ك جية  الدوافع 

ل  إلى يتعرض  فإنه  اإلنسان  اما  الدواآخره  من  المتعددة مجموعة  االجتماعية  النفسية   فع 

العضوية و للدوافع  تعرضه  إلى  باإلضافة  اإلنسان  و   .المركبة  على  تؤثر  الدوافع  هذه  كل 

 .وتوجه سلوكه في وقت واحد 

 : التصنيف اآلتي عتمد هنا نتصنيفات كثيرة لدوافع وس هناك   -:تصنيف الدوافع 

 ة دوافع فطرية فسيولوجي : أوال 

 دوافع نفسية اجتماعية   : ثانيا 

الفطرية    :أوال وتتحد   :الدوافع  الفسيولوجية  الدوافع  مرتبطة    د وتسمى  وهي  الوراثة  طريق  عن 

تسبب حالة من  في التوازن العضوي الكيميائي ف  الكائن الحي فتحدث تغير   دى ل  ة بالحاجات الجسمي

والقلق يدفع    ، التوتر  التوتر  ما  لن  ئكا الهذا  بعمل  إلاليشبع  للقيام  ويعود  الجسمية  حالته  حاجات  ى 

باألجهز مرتبطة  الدوافع  وهذه  فدافعة  الطبيعية  مرتبط لا  العضوية  الهضمي  جوع  ودافع    بالجهاز 

 . في الحياة بقائناذه الدوافع مهمة وال بد من إشباعها ألنها أساس بالجهاز التنفسي وه التنفس مرتبط 

ومن    .شتراك جميع الكائنات الحية فيها الوع وهذه الدوافع تتسم بالعمومية  وهي أساسية في حفظ الن  

 هذه الدوافع 



الجوع  اإلنسان  :  دافع  عند  الجوع  في حدوث  والسبب  للطعام  الحاجة  في  نقص  المتمثل  ناتج عن 

وتالمواد   بالتوتر  شعور  ذلك  عن  وينتج  الدم  في  مم  قلصات الغذائية  المعدة  باإلنسان  في  يؤدي  ا 

  .الطعام إلعادة التوازنب جته لإلشباع حا

في الحياة    واستمرارهاإلنسان    اء بقل ودافع الحصول على األكسجين من الدوافع المهمة    اء: فع الهواد

نقص   المخ  فإن  إلى  وعدم وصوله  إصابة    اثر علىياألكسجين  إصابته  إلى  يؤدي  مما  المخ  خاليا 

 . عضوية تؤدي إلى خلل في وظائفه 

النوع و  : دافع األمومة  بقاء  الدافع في رعاية األ يتمسؤول عن  بناء واالهتمام بهم وإشباع  مثل هذا 

ولد  تافع نفسية أخرى حيث ت ود   عشبكذلك فهو ي  ،هم حتى يصبحوا قادرين على رعاية أنفسهمحاجات

وأمه  ةالعاطف الطفل  الحب    بين  والشعورووينمو  االنتماء  الدافع واضح  يتولد  هذا  ويبدو    ا  باالنتماء 

 . دها إذا تعرض للخطر ياألم عن ولالحيوانات والطيور وكيف تدافع عند   ا  وقوي 

 الدوافع النفسية االجتماعية :ثانيا 

الفرد    نتيجة عالقة  تنشأ  الدوافع  والمجتمع  وهذه  الجماعة  في  ان  باآلخرين  هي    أي  الدوافع  هذه 

 نفسية تشبع عن طريق اآلخرين ومن أهمها ما يأتي 

ا  : دافع الحب -1 أهم  النفسية االجتماعية و من  بداية مي  نأ يش  هو لدوافع  الد الطفل مع  وينمو منذ 

تشبع حاجته    فهي هذه العملية يتعلم الحب    خالل   حاجات الفطرية ومن   بإشباعأمه التي تقوم  

ل األم التي هي مصدر اإلشباع ثم  حب حو    يتمركزاح فاالرتيوبالسعادة    هللطعام الذي يشعر 

الي الحب  واألقارب    ى نتقل  األسرة  أفراد  ثم  أبوه وإخوانه  وهم  به  المحيطين  وهكذا  . االفراد 

الفرد في حاجة  فبين  جان  هواألفراد اآلخرين وهذا الدافع ل  رفاقهذا الدافع وينتقل إلى ال  وينم 

ع هذا الدافع ااالجتماعية ويؤدي اشب  ات ن خالل العالقألن يحب ويحب وال يتحقق ذلك إال م

النفسي واالجتماعي والصحة النفسية للفرد وبالعكس    ينإلى الشعور بالسعادة وتحقيق التوافق

توافقه مع اآلخرين وقد   يفقد سوي مضطرب نفسيا و  غير ينشأالطفل من الحب فإنه    رمإذا حف

هذا    إلشباع وقد يلجأ إلى الطرق غير سوية  من الحياة    ا  سلوكه شكل العدواني أو انسحاب  خذ يت

 .الدافع

األمن -2 األم   :دافع  الفرد  ن  يعني  ويكون  الخوف  من  التحرر  يعني  وهو  كان  امنا   النفسي  إذا 

 . مع اآلخرين   ا  واهتمام  اآلخرين وعندما يجد تجاوبا  تقدير وقبول من وطف  موضع ع



  ه شؤونفي    مستقرا  و  ه بلمستقزقه ور  سب غير مهدد في كقه ووذا كان قادرا على الحصول على حق وإ

ما يهدد أمن الطفل سياسة  وم ه واطمئنان  المفاجآت الطارئة التي تهدد أمنه بات و األسرية غير مهدد تقل 

الشجار بين  و  في معاملة الطفل وتربيه وتفرقة في معاملة األبناء    ثابتة العقاب وعدم وجود سياسة  

جو   إلى  يؤدي  ذلك  فإن  مست األبوين  النمو    يء مل  قر غير  إعاقة  إلى  يؤدي  مما  النفسي  بانفعاالت 

ول على الحقوق  عات فقدان األمن لعدم القدرة على الحص ا تعرض الجمت واالجتماعي السليم وكذلك  

اإلدمان وغيرها من الظواهر  ون والزالزل وانتشار تجارة المخدرات  لبراكيلالمشروعة والتعرض  

 . األخرى 

لل  لالنتماءالحاجة  او  النتماء  لالدافع    :نتماءلالدافع  ال -3 الضرورية  الحاجات  من    دى لجماعة 

افع لدى  هذا الد   أورة واضحة لذا الجنس البشري ويبد لكنها تظهر بص  اإلنسان والحيوان معا  

المحيطين به    متوقف على إشباع حاجات األساسية من قبل   ئهوالدته حيث ان بقا الطفل منذ  

إشباعها    ألنه  عن  اآل  وانتماء   . عاجز  قبل  من  بتقبل  الفرد  الشعور  إلى  وتتسع  يؤدي  خرين 

االنتماء   و  بنمودائرة  المالطفل  إلى  الطفل  ينتقل  عندما  له  الفرد  حاجة  وتتسع  تتعمق  درسة 

لطالب  لوخاصة  المدرسة التي تتيح    اليها   ماعات التي ينتمياد الجعالقاته االجتماعية وتزد 

المتن عال  إلقامة الفرص   األنشطة  من خالل  متعددة  اجتماعية  وينتمي  قات  توفرها  التي  وعة 

يشعر  ا و شد المراهق إليه ، ين  أهم من الوالدين   ةلشال  صبح هذه  وت(    )الشلةلجماعة  المراهق  

اآلباء االهتمام بتشكيل هذه الجماعة لما لها من تأثير    لىلها قوانينها وانظمتها لذلك فع  بالوالء

 . سلبي على المراهق إذا كان توجهات أفراد الجماعة غير سوية 

  بالتقبل   ره ية جيدة ويفشل في االنتماء إلى جماعة تشعإقامة عالقات اجتماع   من الذي يفشل    د والفر 

السلوك وسوء التوافق والصحة    اضطراب و  باالغتراب يؤدي إلى الشعور  قد  ،  المكانة والمشاركة  و

 . النفسية  

النجاح  ةالحاج -4 أ   د الفر  :إلى  إلى  حياتيحقق    نبحاجة  مراحل  من  مرحلة  كل  في    ه.  نجاحا 

بنفسالشو ثقة  الفرد  يكسب  بالنجاح  باألم  هعور  م  .نويشعر  أوالدافع  الحاجة  هذه    نذ وتبدأ 

يتعلم  المطالب    النطق   الطفولة عندما  بهذه  يقوم  المشي وعندما  يتعلم  أو عندما  الكالم  ويتعلم 

في أداء تلك المطالب مما    هنجاح  لىع   افئنمائية فإنه يجد تشجيع من األسرة وهو بذلك يكال

األسرة  محاوالت الناجحة وعلى  ؤدي به إلى تكرار الفي ي إلى الشعور بالسعادة والتقدير  يؤد 

نشطة فوق طاقته  القيام باأل  المتكررة بمعنى عدم تكليفه   ه محاوالتلفشل في  لتعرض الطفل    إال



مع   تتفق  بحاجة    نمو. وال  نمو والصغار  مراحل  الجميع  الدراسة في  في  النجاح  إلى  هم 

والزواج والع والعمل  االجتماعية  والقات  المتكرر  .  مشاعر  يالفشل  وعدم    سبب  النقص 

بالكفاءة وفقدان   هناك دوافع أخرى    .  االتزان النفسي و التعرض لألمراض النفسية الشعور 

 . يرة اوالمغ  المسايرة  يد الذات والعدوان واالستقرار وكدافع السيطرة وتأك

اإلنجاز  -5 شكل    :دافع  على  الدافع  هذا  وإتقان    الرغبةيكون  المنال  صعب  شيء  تحصيل  في 

لالمهارات   العوائق والسعي  التغلب على  الدافعو  . لنجاحو  الدافع    . طموحبالعالقة    لهذا  ويزداد هذا 

بالعكس   ةقوي و  الفعلي  اإلنجاز  الطموح ومستوى  بين مستوى  الفرق  زاد  أو    .كلما  يقترب  وعندما 

اشبع كليا  قد  فإن ذلك ال يعني هذا الدافع      حهجاز الفعلي للفرد مع مستوى طمو يتطابق مستوى اإلن

  وهذا يعني أن   .إلى نقطة أعلى   ه عمل على تحريك مستوى طموحسيبل أن ذلك    ،سوف يتوقف  ه وإن

مستمر دافعا  يعتبر  اإلنجاز  و   ا  دافع  معينة  حدود  عند  يتوقف  هذ يتال  من    اكون  مكوني مالواقع    ن ن 

 : ن هماأساسي

 لخوف من الفشل ا  وثانيا  األمل في النجاح  اوال  

توقع الخوف  القصد به  فييق الهدف اما الخوف من الفشل   توقع في تحق الفي النجاح يقصد به    فاألمل  

المهام المعتدلة    إلى  ويميلونثقتهم تكون عالية  ويحرصون على الزمن    د األفرامن اإلحباط لذلك فإن  

 . لهم  ة تكون غير جذاب لك فإن المهمات سهلة وصعبة جدا بين الفشل والنجاح لذ 

 

المهمات    ألداءالجهد    ذلبل   غهذا الدافع إلى الرغبة ونزو   يريش   :  دافع اإلنجاز الدراسي -6

ال العوامل  من  الدافع  هذا  ويعد  جيدة  بصورة  اختالف  المدرسية  وراء  تقف  التي  مهمة 

أن الذكاء ليس العامل   ت بين  كثير من البحوث   وأن   ة الدراسي خاصانجازهم  من    الطلبة

يؤدي وظائف كثيرة  قي  انو الوحيد في هذا االختالف   الدافع  والطالب  لاس هذا  لمدرسة 

 هي: وهذه الوظائف  

الطلبة    -1 وذو  تشخيص  العالية  لالدافعية  مالواطئة  المدرس  يمكن  طريقة  ت  نإلنجاز  كيف 

 . تعامله مع الطلبة و  ه تدريس

 . قياس هذا الدافع يفيد في عملية اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي   -2

 . التحصيل الطلبة من خالل قياس دافع اإلنجاز يمكن التنبؤ التحصيل الطلبةب التنبؤ   -3



من خالل تقديم مهمات  الطلبة    لدىوعلى المدرس توفير فرص النجاح وتقليل احتماالت الفشل   

 ة. فيها درجة معقولة من التحدي وقابلية للحل ونجاح الطلب 

تصنيف الدوافع البشرية في نظريته و تنظيمها وفق أهميتها في  ب  ابراهام ماسلو  قام    سلو:نظرية ما 

لى  ترج إت  و   ة( فسيولوجيال الحاجات  )  ة الحاجات المهمة وضروري  ته تدرج تقع في قاعد مشكل هرمي  

 . األعلى وتنتهي 

تنظيم الدوافع  في    عدة مسلمات منها اعتمد   في تنظيم الدوافع في الهرم المدرج إلى  د ماسلو وقد استن

وا أهميتها  الإلشباع    لحاجةوفق  الدوافع  دوافع مهمة وضروريفمثال  وبق  ةلفسيولوجية هي  اء  لحفظ 

يليها    . اإلشباعفي    األولوية  ا لذلك وضعت في قاعدة الهرم وله  ،لتأجيلل  ة وهي دوافع غير قابل  النوع 

وهي بالترتيب حاجات    .حسب أهميتها   ةالتالية والتي تبدو متدرج  ة تبرهمية في الماأل   ذات حاجات  ال

 . المعرفة  و  الفهمحاجات   ،الذات  ات تحقيق حاج  ،حاجات االنتماء  ،األمن

ويتحكم في إشباعها    ه اشباعها ومختلفة مطلوب من لفرد حاجات متعددة  لأن    ولى هي اال   ة اما المسلم

و  شخصية  متعددة  واحدة  ا اشب  يصعب مما  بيئية.  ظروف  مرة  الحاجات  هذه  كل  اشباعها  يبدأ  و ع 

إشباع دافع تأكيد الذات  من  إشباع دافع الجوع اهم  )فوأهميتها    الضروريته  خرى تبعا  األ  لوواحدة ت

 . آخر وهذه العملية مستمرة ال تنتهي أبدا دافع أشبع وكلما   (مثال

حاجة أخرى    تظهرحاجة ما ثم    ع عندما تشب   توقف  أن السلوك ينتهي او   ماسلو   يرى  نيةالثا   ةالمسلم 

 ة. هذه الحاج  إلشباعآخر   سلوك تدفع الفرد إلى ف

ع  اشباال  عن ة اإلنسان ال تختفي وال تتوقف  حاج الحاجات تتداخل فيما بينها ف  هي ان   ثالثةال  ةالمسلم 

 يئا . وإنما يكون اإلشباع جز  ا  كلي اعا  فليس هناك اشب

  ة ولوجية هي الحاجات المهمة وضروري الفسيالحاجات  فتدرج  الملوا حدد الحاجات في الهرم  سان ما 

خصائصها فهي    الجنس والنوم إلى آخره وحدد ولطعام والشراب  لحاجة  كال والتي تضمن بقاء الفرد  

ضوية داخل جسم اإلنسان مثل الحاجة للطعام  وهذه  جهزة العوأن معظمها يرتبط باأل  مستقلة نسبيا  

تتمثل في رغبة  األمن و بالمرحلة الثانية حاجات  وتأتي    .باعها يتم إرادياشا  ان  اي  ةالدوافع شعوري 

  اقتصاديا  ي الفرد تأمين نفسه  ثل في سع الفرد في الحماية من األخطار والتهديدات أو الحرمان وتتم

حاجات الحب واالنتماء فتقع في المرتبة الثالثة وهي تلك الحاجات التي تتم عن رغبة  اما    واجتماعيا  

باآلخرين  ا االرتباط  في  م  وقبولهلفرد  معهم  المستمر  والتفاعل  لديهم  حاجاتاجتماعيا  يشبع  عن    ه ا 



قدير الذات وهو رغبة الفرد على الحصول على  ويقع في المرتبة الرابعة حاجات ت   االنتماءطريق  

وا شعورالتقدير  إلى  يؤدي  مما  اآلخرين  ع  لثناء  وأن  بقيمته  شعور  الفرد  إلى  يؤدي  إشباعها  دم 

تنم عن  المرتبة الخامسة حاجات تحقيق الذات والتي    وتقع في من قبل اآلخرين  حتقار  واال  دونية بال

الفرد في توظيف طاقا النجاح ومن خالل    واالبتكار واستعداداته في اإلنجاز    ته رغبة  له  مما يحقق 

ويش بنجاح  ذاتعر  تقدي  هتحقيق  الحاجات رو  اهي  أهمية    ها وآخر  والمعرفة  الفهم  تولد  حاجات  لتي 

 . في المعرفة االستزادةالرغبة لدى اإلنسان باستثمار إمكانياته في 

 

حاجات الفهم والمعرفة

حاجات تحقيق الذات

حاجات تقدير الذات

حاجات الحب واالنتماء

حاجات االمن

الحاجات الفسيولوجية


