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افع واالنفعاالت : يةالوحدة الثان الدو

م2021-2020الفصل الدراس ي األول 
الثالث ثانوي :الصف 

افع: ول املوضوع  األ  الدو

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق



هدافالأ

:نأيتعرفأالطالبأ
.مفهومأالدافعأوالدافعية•
.نواعأالدوافعأهميةأ•
.اجةقياسأالدوافعأوالعالقةأبينأالدافعأوالح•
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الدوافع

جرد ليس ما للحيوان،خالف  نسان من سلوك،إلعن ايصدريقصد بها ما
ي الواقع نسان يعبر ففسلوك اإل،ةو ردود أفعال بسيطه أو آليأاستجابات 

.عن نشاط مركب راق هادف
تشابك وتتغير نه نتاج ملؤثرات كثيرة مركبة ومتداخلة ومتغيرة تتجمع وتأكما 
.ت والعواطفها الدوافع واالنفعاال منوالتي ةنسانياإلا للحياة النفسية تبع  
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: مفهوم الدافع:أوال

مثل الطالب الذي يرغب في النجاحاليومية،ةنسان في الحياهو سلوك اإل
اجتماعي معين يسعى جاهدا نحو تحقيق التفوق أو الحصول على مركزأو

هذه الرغبة واليرتاح له بال  حتى يحققها مثل الطفل الذي نجده يبكي 
.جوعا واليهدأ حتى تشبع رغبته في الطعام

مفهومأالدافع:أوًلأ
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للدافعيةساسيةالخصائص األ 

لجوعابدافعاملرتبطةالتغيراتمثل
معدلوتناقصاملعدةتاكتقلص
.وغيرهاالدمفيالسكر 

تغير نشاط الكائن الحي

الشعور باالرتياحيحقق الهدفيوجهيحرك وينشط الدافع 
يتضح من الخصائص السابقة أن

الشديدالجوعحاالتفيمثال 
تيالالالفتاتلىإالفردينجذب
منأكثر املطاعمأسماءتحمل

.األخرى األشياء

فعلداهدفايعتبرالطعاممثل
الدافعشباعإعندف،الجوع
.باالرتياحاإلنسانيشعر 

توجه سلوك الفرد نحو تحقيق وجه سلوك الفرد وجهة معينةت
الهدف
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ماذا يحدث لو عجز اإلنسان عن تحقيق الهدف؟
نسان عن تحقيق الهدفعجز اإلعند 

ريشعر بضيق وألم وتوت

يبحث عن خيارات أخرى 

يبحث عن وسائل أخرى 
(تغير طريقة اإلشباع)

يبحث عن أهداف  أخرى 
(تغير الهدف)

تأجيل اإلشباع
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.والتصرف في الظروف واملواقفرهاإلنسان على زيادة معرفته بنفسه وبغيتساعد-1
.تصرفات اآلخرين وفهم سلوكهمعلى تفسير تجعل الفرد أقدر-2
ل األب في األسرة بالسلوك اإلنساني وتوجيهه ملا فيه صالح الفرد واملجتمع مثتساعد على التنبؤ -3

.انطواء طفله وعزوفه عن اللعبسر معرفة الذي يهمه 
ا مهتلعب دو -4 .  لى التعلم املثمرالتالميذ عتحفزو في امليادين العلمية كميدان التربية والتعليم ام  ر 
ملخالفة ساعد على فهم الدوافعيوالقانون ،الصناعة تساعد العمال على العمل وزيادة اإلنتاجفي و

.القانون 
.ا مهما في ميدان التوجيه والعالج النفس يتؤدي دور  -5

افعهمية أ:اثاني   الدو
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افع:اثالث   أنواع الدو
افع اإلنسان إلى قسمين رئيسين هما :قسم علماء النفس دو

الدوافع املكتسبةالدوافع الفطرية

د هي التي يولد اإلنسان وهو مزو 
ل دافع بها فال يحتاج إلى تعلمها مث
.  الجوع والعطش

ن هي التي يكتسبها اإلنسان م
البيئة خالل التفاعل بين 
اإلنسان والبيئة مثل دافع 

.  االنتماء واإلنجاز
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افع:ارابع   نماذج من الدو

دافع األمومة –أ 
عامهاوإطبهاتصاقلالاو الصغارفحمايةالحيوان،لدىمالحظتهيسهلالذيالفطري الدافعوهو 

اقهاعندإليهاالعودةوسرعة يتعلقير الصغفالفردالحيواناتمنكثيرةأنواععندمشاهدةظاهرةفر
.عنهاأبعدإذابالحرمانيشعر و أمه،ببطن

دافع اإلنجاز-ب
ممكنةسرعةر بأكببهالخاصةواألشياءأفكارهينظمحياته،فيصعباشيئااإلنسانيحققأنمعناه
.خريناآل وعلىنفسهعلىويتفوق ههتواجالتيالعقباتعلىويتغلبستقاللاال منقدر وأكبر 
الذينأنز اإلنجادافععلىأجريتالتيالدراساتأظهرت:واألداءالتعلمتسهيلفياإلنجاز دوافعدور 

نخفضاملالدافعأصحابمنوأفضلأسرعبصورةاالستجاباتيتعلمون إلنجاز لقوي دافعلديهم
.اإلنجازنحو 
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صفات أصحاب الدافع القوي لإلنجاز

.ليةو املسؤ الثقة بالنفس وتحمل •
.النشاط في الدراسة والعمل•
.املخاطرة في املواقف التي تتوقف على قدراتهم الخاصة•
تبرون الطموح واملخاطرة كما هو لدى أصحاب املشاريع وبناة االقتصاد الذين يع•

.املال رمزا للنجاح الغير
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نشأة الدافع إلى اإلنجاز لدى الفرد

ض كطريقة التربية املتبعة مع األطفال،فاألمهات واآلباء الذين يطلبون من أوالدهم معرفة بع
ي األمور الجديدة الصعبة بمفردهم ،ويشجعونهم على االستقالل بالرأي في سن مبكر والتحل
بالنشاط والحيوية مع تهيئة جو من الدفءالعاطفي،يعملون على تنمية دافع اإلنجاز لدى 

.أوالدهم
أما األمهات واآلباء الذين يقيدون أوالدهم واليشجعونهم على االعتماد على الذات فإنهم في 

. ع يقمعون دافع اإلنجاز لديهمقالوا
تغيير تحكم الفرد واملجتمع فيه بما يجعله قابال للتعديل عن طريقيتم ب: تعديل دافع اإلنجاز 

.الظروف التي تؤدي إلى تكوينه
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العالقة بين الدافع والحاجة:اخامس  

أي،اعاإلشبتحققماوجدفإذامعين،شيئبنقصالشعور تعنيفالحاجةمتداخلةعالقةهي
فإنذلكعلىوبناءماش يءبافتقادشعورهنتيجةالتوازن بعدمالحيالكائنإحساسأنها

كالحاجة،اإلشباعإلىيؤديمعينسلوكلىعوالحفزالدافعيةإلثارةالبدايةنقطةهيالحاجة
والتقدير الحبإلىكالحاجةجتماعيةاأو نفسيةحاجاتأووالنوموالشرابالطعامإلى

.نجازإل واوالتحصيل
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الفهم و املعرفة

تحقيق الذات 
التقدير
االنتماء
األمن

الحاجات الفسيلوجية

الحاجات الدائمة  

تصنيف الحاجات
ن تصنيف حاجات الفرد وطرائق إشباعها يؤدي إلى مساعدة الفرد والوصول به إلى أفضل إ

مستوى للنمو النفس ي والتوافق والصحة النفسية
(ماسلو)ومن أهم التصنيفات تصنيف 

الحرمانيةالحاجات
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لطعام وهي التي تمثل قاعدة الهرم وتتكون من الحاجات الجسمية األساسية كا: الحاجات الفسيولوجية
.يؤدي إلى حالة توازن في الفردشباعهاإو ،والشراب والنوم والجنس واألمومة

.ميوتتمثل في الحماية والوقاية من الخطر أي الشعور باألمن النفس ي والجس:حاجات الشعور باألمن
ة وهي حاجة الفرد ورغبته في الحصول على الحب والعطف والعناي:حاجات الحب والشعور باالنتماء

.واالهتمام والصداقة مع األفراد اآلخرين

عي إلى الصيت وهي حاجة الفرد إلى تقدير نفسه وتقديراآلخرين له والس:روالتقديحاجات الشعور باالعتبار 
.والشهرة واالستحسان من الجماعة ويرتبط به الشعور بالقوة والقيمة والثقة بالنفس

.وهي رغبة الفرد في تحقيق طاقاته وإمكانياته الذاتية:حاجة تحقيق الذات

إلبداع اوحب االستطالع و ،وهي رغبة الفرد في الكشف عن حقائق األمور ومعرفتها:حاجة الفهم واملعرفة
.  واإلنتاج والنجاح ليحقق ذاته
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ك•

افع:اسادس   قياس الدو

ويمكنالقلق،و التوتر إلىيؤديالفسيولوجيةالدوافعإشباععدمأنيفترضالذيالفسيولوجياملقياسوهو 
.لمخلالكهربائيوالنشاطالقلبضرباتومعدلالتنفسكسرعةاملؤشراتبعضخاللمنداللتاالس

أرضيةمر،وتزودمبينهماحجرتينمنويتكون العقبةجهاز يسمىجهاز فيهويستخدمالسيكولوجياملقياسوهو 
لحجرتيناإحدىفيالحيوانويوضعللحرارة،موصلةأومادةكهربائيةبشبكةالحجرتينبيناملوصلاملمر 

ممر رضيةأوتوصلاألخرى الحجرةفياألكللهويوضعمثال،كالطعامالفسيولوجيةالحاجاتإحدىمنويحرم
عبور فيالحيوانيتحملةالذياأللمبمقدار الدوافعشدةبالتاليوتقاسحراري أو كهربائيبمصدر الحجرة

.الساخنأو الكهربائياملمر 

مقياس مستوى النشاط العام

مقياس التغلب على العقبات 
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تقويمأختامي

مفهومك للدوافع؟ما•

العالقة بين الدوافع و الحاجة؟ هىما•
نهاأأي،اإلشباعتحققوجدمافإذامعين،شيئبنقصالشعور تعنيفالحاجةمتداخلةعالقةهي

نقطةهيةالحاجفإنذلكعلىوبناءماش يءبافتقادشعورهنتيجةالتوازن بعدمالحيالكائنإحساس
شرابوالالطعامإلىكالحاجةاإلشباع،إلىيؤديمعينسلوكلىعوالحفزالدافعيةإلثارةالبداية
.نجازإل واوالتحصيلوالتقدير الحبإلىكالحاجةجتماعيةاأو نفسيةحاجاتأووالنوم
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التفوق أو مثل الطالب الذي يرغب في النجاح أواليومية،ةنسان في الحياهو سلوك اإل
بال  اجتماعي معين يسعى جاهدا نحو تحقيق هذه الرغبة واليرتاح لهالحصول على مركز

.طعامحتى يحققها مثل الطفل الذي نجده يبكي جوعا واليهدأ حتى تشبع رغبته في ال



انتهى الدرس


