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 مفهوم الدافع أواَل: 

ز باالستثارة .1 ي نشاط الكائن الحي تتمير
 . وبالسلوك الموجه نحو تحقيق الهدف حالة تغير ناشئة فز

ي ظروف معينه وتوجهه نحو اشباع حاجه أو  حالة داخلية جسمية أو   .2
نفسية تدفع الفرد نحو سلوك ما فز

 . هدف

ي وقت واحد.  .3
 قوة محركة ومنشطة فز

 -الخصائص األساسية للدافع:  ➢

 ماذا يحدث لو عجز االنسان عن تحقيق الهدف؟ ➢
 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الدوافع : وضوع األوللما

 م 2021 -2020الفصل الدراس ي األول 

 الصف: الثالث ثانوي  

 ثانية لا الوحدة

 38 -31 صفحة
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 أهمية الدوافع  : لثا  ثا 

ي الظروف والمواقف.  هاإلنسان عىل زيادة معرفته بنفسه وبغير  تساعد -1
 والترصف فز

 ترصفات اآلخرين وفهم سلوكهم.  عىل تفسير  تجعل الفرد أقدر -2

ي األرسة الذي   -3
ي وتوجيهه لما فيه صالح الفرد والمجتمع مثل األب فز

تساعد عىل التنبؤ بالسلوك اإلنسانز
 رس انطواء طفله وعزوفه عن اللعب. معرفة يهمه 

ي الميادين ماًرا مهتلعب دو  -4
بية والتعليم  فز ي و. التالميذ عىل التعلم المثمر تحفزو العلمية كميدان الير

فز
 ساعد عىل فهم الدوافع لمخالفة القانون. يوالقانون  ،الصناعة تساعد العمال عىل العمل وزيادة اإلنتاج

5-  . ي ميدان التوجيه والعالج النفسي
 تؤدي دورا مهما فز

 

  ثالثًا: أنواع الدوافع 

 مكتسبة دوافع الال الفطرية الدوافع 

ة  ي األرسة يولد اإلنسان وهو بها وال تكتسب بالتعليم والخير
،  يكتسبها اإلنسان من البيئة المحيطة به المتمثلة فز

 . والمدرسة األخرى المختلفة بالتدريب والتعليم 

جسمية  داخلية  عوامل  عىل  إثارتها  ي 
فز تعتمد  عضوية 

ورية للمحافظة فسيولوجية وتسىم بدوافع   البقاء إذ انها ضز

عىل بقاء الفرد واستمرار وجوده مثال دافع الجوع والعطش 

 واألمومة. 

تستثار بواسطة عوامل نفسية اجتماعية ذات صلة بالتكوين 

ي يعيش فيها   ي للفرد وبمستوى الجماعة التر
العقىلي والعاطفز

واالنجاز  الدراسي  )التحصيل  النجاح  دافع  مثال  الفرد 

 (. والسيطرة

عدة  فيها  ك  النوع وقد تشير أفراد  ز جميع  بير كة  عامة مشير

 أنواع كاإلنسان والحيوان. 

وثقافتهم  بيئاتهم  باختالف  وذلك  آلخر  فرد  من  تختلف 

 . وحضارتهم

ي دافع الجوع، العطش، 
يمكن حرص هذه الدوافع إذ تتمثل فز

 . النوم ،الراحة

د  باختالف األفرايمكن حرص هذه الدوافع ألنها تختلف    ال 

 والبيئات
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  ًنماذج من الدوافع : رابعا 

 - دافع األمومة:  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 - دافع اإلنجاز:  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي حياته، ينظم أفكاره واألشياء الخاصة به بأكير رسعة ممكنة  معناه أن يحقق    اإلنجاز: دافع  
اإلنسان شيئا صعبا فز

ي تواجهه ويتفوق عىل نفسه وعىل اآلخرين.   وأكير قدر من االستقالل ويتغلب عىل العقبات التر

  تسهيل التعلم واألداء:  
االستجابات بصورة أرسع  الذين لديهم دافع قوي لإلنجاز يتعلمون  دور دافع اإلنجاز ف 

 وأفضل من أصحاب الدافع المنخفض نحو اإلنجاز. 

 صفات أصحاب الدافع القوي لالنجاز:  

 .الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية .1
ي الدراسة والعمل .2

 .النشاط فز
ي تتوقف عىل قدراتهم الخاصة .3 ي المواقف التر

 .المخاطرة فز
ون المال رمزا للنجاح ال الطموح والمخاطرة كما هو لدى أصحاب المشاري    ع  .4 .  وبناة االقتصاد الذين يعتير  غير

بية المتبعة مع األطفال،جاز؟  نكيف ينشأ الدافع إىل اال  فاألمهات واآلباء الذين يطلبون من أوالدهم   كطريقة الير
ي سن مبكر والتحىلي بالنش  معرفة بعض األمور الجديدة الصعبة بمفردهم،

اط ويشجعونهم عىل االستقالل بالرأي فز
ي  والحيوية مع تهيئة جو من الدفء

 العاطفز

ي تؤدي فألنه من الدوافع المكتسبة  قابال للتعديل  نعم  هل يمكن تعديل دافع اإلنجاز؟   عن طريق تغيير الظروف التر
 يتغير دافع اإلنجاز.  إىل تكوينه

وهو الدافع الفطري الذي يسهل مالحظته لدى الحيوان، فحماية الصغار وااللتصاق بها وإطعامها  : دافع االمومة

ة من الحيوانات فالفرد الصغير يتعلق  ببطن أمه، ويشعر ورسعة العودة إليها عند فراقها ظاهرة مشاهدة عند أنواع كثير

 بالحرمان إذا أبعد عنها. 

.  عن دافع األمومة:  لالهرمون المسؤو  ز والكتير  الير

ز إىل االكتئاب والضعف الجسىمي  تأثتر حرمان الطفل من األمومة:   والشخصية المضطربة والعدوانية.  غالبًا يكونون ميالير
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  :خامسًا: العالقة بير  الدافع والحاجة 

 تعريف الحاجة:  ➢

ي الشعور بنقص  -1 ءهي عالقة متداخلة فالحاجة تعتز ي
، س  ز  . تحقق اإلشباع  د ما وجفإذا  معير

ء ما -2 ي
وبناء عىل ذلك فإن الحاجة هي    أي أنها إحساس الكائن الحي بعدم التوازن نتيجة شعوره بافتقاد س 

ز يؤدي إىل اإلشباععىل فز انقطة البداية إلثارة الدافعية والح  . سلوك معير

اب والنوم أو    أمثله للحاجات:  كالحاجة إىل الحب    اجتماعيةأو  نفسية  حاجات  كالحاجة إىل الطعام والش 
 واالنجاز. والتقدير والتحصيل 

 تصنيف الحاجات:  ➢

إن تصنيف حاجات الفرد وطرائق إشباعها يؤدي إىل مساعدة الفرد والوصول به إىل أفضل مستوى للنمو 
 النفسية النفسي والتوافق والصحة 

 ومن أهم التصنيفات تصنيف )ماسلو( 

  

 القصور دافعية 

 دافعية النمو 
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حها  الحاجة   شر

 الحاجات الفسيولوجية 
اب  ي تمثل قاعدة الهرم وتتكون من الحاجات الجسمية األساسية كالطعام والش  وهي التر

ي 
 الفرد. والنوم والجنس واألمومة، وإشباعها يؤدي إىل حالة توازن فز

 الحماية والوقاية من الخطر أي الشعور باألمن النفسي والجسىمي  حاجات الشعور باألمن 

 الشعور باالنتماء  حاجات
ي الحصول عىل الحب والعطف والعناية واالهتمام والصداقة مع  

حاجة الفرد ورغبته فز

 األفراد اآلخرين. 

 ر التقدي الشعور ب حاجات 
اآلخرين له والسعي إىل الصيت والشهرة   وتقدير حاجة الفرد إىل تقدير نفسه 

 واالستحسان من الجماعة ويرتبط به الشعور بالقوة والقيمة والثقة بالنفس. 

ي تحقيق طاقاته وإمكانياته الذاتية.  حاجة تحقيق الذات 
 رغبة الفرد فز

 حاجة الفهم والمعرفة 
ي الكشف عن حقائق األمور ومعرفتها، وحب 

االستطالع واإلبداع واإلنتاج رغبة الفرد فز

 والنجاح ليحقق ذاته. 

  سادسًا: قياس الدوافع 

 

 مقياس مستوى النشاط العام 

 مقياس التغلب عىل العقبات

الدوافع   إشباع  عدم  أن  ض  يفير الذي  ي  الفسيولوجر المقياس  وهو 

بعض   االستدالل من خالل  ويمكن  والقلق،  التوتر  إىل  يؤدي  الفسيولوجية 

ي للمخ. 
بات القلب والنشاط الكهربان  ات كشعة التنفس ومعدل ضز  المؤرس 

ي ويستخدم فيه جهاز يسىم جهاز العقبة ويتكون   وهو المقياس السيكولوجر

ز بينهما ممر، ز بشبكة    من حجرتير ز الحجرتير وتزود أرضية الممر الموصل بير

ز ويحرم    كهربائية أو  ي إحدى الحجرتير
مادة موصلة للحرارة، ويوضع الحيوان فز

ي الحجرة 
من إحدى الحاجات الفسيولوجية كالطعام مثال، ويوضع له األكل فز

ي أو حراري وتقاس بالتاىلي 
األخرى وتوصل أرضية ممر الحجرة بمصدر كهربان 

ي عبور الممر الكهرب  يتحملهشدة الدوافع بمقدار األلم الذي  
ي أو  الحيوان فز

ان 

 الساخن. 


