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الدافع ماهو
ا حالة من األثارة والتنبه داخل الكائن الحي تؤدي إلى سلوك باحث عن هدف بسبب حاجة م•

.تعمل على تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه

سلوك نفسية ال نالحظها مباشرة بل نستنتجها من االتجاه العام للهو عبارة عن حالة داخلية جسمية أو•
..السلوك في ظروف معينة و تواصله حتى ينتهي إلى غاية معينةالصادر عنها ، و تثير

..الطاقة املحركة للنشاط و توجيه سلوك املتعلمينهو

حوي أن مستوى الدافع يزداد كلما أصبح الهدف أكثر جاذبية والدافع مصطلح عام وشامل وت•
الخ ........الميل,الرغبة,الحاجة ,الباعث ,الحافز : اللغة ألفاظا كثيرة تحمل معنى الدافع مثل 



وظائف الدافع
:هناك ثالث وظائف اساسية للدافع هي

افع ـ تحريك وتنشيط السلوك بعد ان يكون في مرحلة من االستقرار او االتزان النسبي فالدو1
.بعض الحاجات االساسيةالرضاءتحرك السلوك او تكون هي نفسها دالالت تنشط العضوية 

السلوك نحو وجهة معينة دون اخرى فالدافع بهذا المعنى انتقائية أي انها تساعد توجيةـ 2

الفرد على انتقاء الوسائل لتحقيق الحاجات عن طريق رخصة اتصال مع بعض المثيرات 
.مسببة بذلك سلوك احجاماليقائيةالمهمة 

ـ المحافظة على استدامة تنشيط السلوك مادام بقي االنسان مدفوعا او مادام بقيت الحاجة 3
ةقائمة فالدافع كما انها تحرك السلوك تعمل على المحافظة عليه نشطا حتى يتم اشباع الحاج



:أساسيتينيمكن أن ننظر إلى الدوافع من ناحيتين
افــزا :لحو

ي العضوية التي تبدأ بالنشاط وتجعل الكائن الحوهي تعني في الغالب املثيرات الداخلية و النواحي
 للقيام باستجابات خاصة نحو

ً
موضوع معين في البيئة الخارجية آو البعد عن موضوع معين مستعدا

.بالضيق والتوتر واأللم ومن أمثلها حافز الجوع والعطشويشعر بها الكائن كإحساس
:البواعـث

ا أن ومن شانهاملوضوعات التي يهدف إليها الكائن الحي وتوجه استجابته سواء تجاهها أو بعيدا عنهاهي
ز أمثلتها الطعام الذي يقابل حافالخ التي يشعر بها الكائن الحي ومن...تعمل على إزالة الضيق واأللم

.الجوع واملاء الذي يقابل حافز العطش
 وويجب أن

ً
باستمرار نؤكد أن العالقة بين هاتين الناحيتين من الدوافع قائمة و هما يتفاعالن معا

ا نوعا من العالقة بينهمكما يمكن أن نالحظ.. فحافز الجوع مثال يدفع الكائن الحي للبحث عن الطعام
يتطلب زيادة حدة املوضوعات مثال فذلك قد( الحوافـز)إذا انخفضت حدة املؤثرات الداخلية 

..نحوهالينشط الكائن الحي ويتجه-البواعـث -الخارجية



أن الدددا ا الرطددري هددو مددا كانددف مثيراتدده  طريددة وهد دده 

ا اتميزالدد طري ويعد ثباف الهدف من أهم العالماف التي 

أنده كدل الرطري حتى أننا نستطيا تعريدف الددا ا الرطدري ب

أهددداف إلتمددا الرددرد إنسددانا كددان أم حيوانددا إلددى مايددد ا

 دي طبيعية موروثة أي مقررة من قبل  ي  طرته مغدروزة

. .جهددازا العيددبي لددىا تسددمى الدددوا ا الرطريددة بددالغرائز

انووووووووووووووووووووووووواع الوووووووووووووووووووووووودوافع

ويمكوووون تصوووونيف الوووودوافع  لووووى 

ومكتسوووووووبة , فطريوووووووة:نووووووووعين 

ويقصووود بالووودوافع الفطريوووة هوووي 

التووي تنتقوول عوون طريووق الوراثووة 

وال يحتوواا الفوورد الووى تعلمهووا أو 

اكتسووووابها عوووون طريووووق النشوووواط 

التلقووووائي للفوووورد أو عوووون طريووووق 

.الخبووورة والممارسوووة والتووودري 



وهددي دوا ددا تنميهددا بعدد : الثدداني هددي الدددوا ا ايجتماعيددة الح ددارية

رى ظهورا ح اراف أخيتشجاالح اراف وتعمل على تدعيمها  ي حين 

يب كدا ا السيطرة وحب التملك والعدوان وكانف هىا الدوا ا إلى عهد قر

اللة تعد  ي قائمة الغرائدز أي أنهدا مشدتركة بدين جميدا الندا   دي كدل سد

مدن وكل عير حتى أثبتف البحوث أن هىا الدوا ا يوجود لهدا  دي كثيدر

عداف المجتمعاف البدائية وهو يبدو  دي ميدل األنسدان الدى العديج  دي جما

ون أنده ما بني جنسه  ي نشاطاتهم المختلرة وكان العلماء يرواألشتراك

.بطبعددددددددددددددددهأجتمدددددددددددددددداعيدا ددددددددددددددددا  طددددددددددددددددري وأن األنسددددددددددددددددان 

ول ، والعواطف والمياألتجاهافمثل : الرردية األجتماعيةالثالث الدوا ا 

عور الردرد وجداني مكتسب ثابدف نسدبيا يحددد شدإستعدادالنرسي  األتجاا

   وسلوكه نحو مو وعاف معينة ويت من حكما عليها بالقبول أو الدر

ن وهىا المو وعاف قد تكون أشياء كالميل الى كتاب معدين أو النردور مد

طعددام معددين أو شددخ  معددين أو تعيددب لجماعددة دون أخددرى أو أ كددار 

و كالميدل الدى الديمقراطيدة أأجتماعيدةأو مشاكل أجتماعيةومبادئ ونظم 

.األعددددددددددددددددددددددددددرا  عددددددددددددددددددددددددددن حركدددددددددددددددددددددددددداف التجديددددددددددددددددددددددددددد

: الووووووودوافع المكتسوووووووبة 

يمكووون أن تصووونف هوووذ  

الوووووودوافع  لووووووى ثالثووووووة 

:أصوووووووووووووووووووووووووووووووووووناف 

ان االول يكتسوووبه االنسووو

مووووون خبراتوووووه اليوميوووووة 

وتفاعلووووووه االجتموووووواعي 

ة الحضوارأختلفوتمهموا 

ل التوووي ينتموووي  ليهوووا مثووو

االجتماعيالدافع 



افع األولية  افع ال يتعلمها املرء أو يكالحاجة إلى الطعام واملاء: الدو كتسبها والجنس وهذا النوع من الدو
.بالفطرة وان تعلم شيئا يتعلق بها فهو التحكم فيهاولكنها موجودة فيه
افــع الثانويــة :الدو

في يها، و تعتمدنتيجة تفاعل الفرد مع البيئة والظروف االجتماعية املختلفة التي تعيش فوهي التي تنشا
ها مشترك باإلنسان و بعضتكوينها على خبرات الفرد و ميوله و اتجاهاته و ما يمر به من أحداث و هي خاصة

د دون آخر اآلخر فهو شخص ي يختص بفر بين جميع أفراده مع فوارق شكلية من بيئة ألخرى ، أما البعض
افع. :ومن أهم الحاجات التي تنشا عنها هذه الدو

:الحاجة لألمن
:الحاجة للمحبة
:الحاجة للتقدير
:الحاجة للنجاح
:الحاجة للحرية

:الحاجة لالنتماء أو الحاجة للجماعة



:املراجــــــــــع
ـــــات د- ــ ـــــاذ  التطبيقـ ــــوم النمـــ ــ ـــــتعلم املفهــ ـــــرية-الـــ ــ ــــو املصـ ــ ـــة االنجلــ ــ ـــــ ى مكتبـــ ــ ـــــيم من ـ ـــد الحلـــ ــ ــــود عبـــ ــ ..2003محمــ
ـــة االنجالطــــوا د ســــيد محمــــود.د محمــــود عبــــد الحلــــيم من ــــ ى أ.مــــدخل إلــــى علــــم الــــنف  ال ربــــوي ا- لــــو مكتبـ

املصرية
..معاصرة مكتبة الفالح الطبعة األولىأس  علم النف  ال ربوي رؤية تربوية إسالمية-


