
1 

 behavior motives  دوافع السلوك

للفعل او  التهيؤوتعني  .mover وهي مشتقة من كلمة motivation الدوافع

الحركة وتعني عملية فسيولوجية تهيئ الجهاز العضوي إلى العمل النفسي وتلبيه 

الحاجات والرغبات والدوافع هي محركات لسلوك الكائن الحي إذ تجعله يتحرك وينشط 

باتجاه هدف ما وبحسب شدة الدافع قد تجعله يستمر في ذلك النشاط از يوقفه او يزيد من 

قيق الهدف( وإلى حين تحقيقه. وهذا يعني ان الدوافع وظائف فاعليته )اذا صعب تح

 ط.متعددة منها: التحرك باتجاه هدف ما وزيادة النشاط السلوكي وتنويع ذلك النشا

 ةويمكن القول ان الدافع حالة داخلية جسمية او نفسيه تثير السلوك في ظروف معين 

 .هي إلى غاية معينتوتواصله حتى ين

يضرب االرض بدافع الجوع وال ينتهي سلوكه حتى يحصل على فالكلب الجائع  

في  ةتذكر دروسه ويسهر الليالي بدافع الرغبسيام او يصيبه االعياء... والطالب الطع

ف ق.. والشخص الي يؤلمه ضرسه ال يكالنجاح او التفوق او الظفر بمركز اجتماعي الئ

  . ألمهعن البحث عن مسكن يخفف به 

  hypothetical contruct افتراضيالدافع مفهوم 

الدوافع حاالت او قوى ال نالحظها مباشرة بل نستنتجها من االتجاه العام للسلوك 

  .الصادر عنها

ال يالحظ الجاذبية مباشرة بل يالحظ ظواهر مختلفة تشترك  الطبيعةعالم  مثال.

 .إلى التحرك الى مركز األرض النزعةكلها في صفة واحدة هي 

على ألفاظ كثيرة تحمل معنى الدافع اللغة اصطالح عام شامل لذا تحتوي والدوافع 

  مثل

 -النية -الغرض -النزعة -العاطفة -الحاجة - الميل -الرغبة – لباعثا  –الحافز 

 االرادة-الغاية

 يما يلي تحديد لبعض هذه المصطلحات التي ترتبط اكثر من غيرها بالدافع وف

يل يحالمنبه او المثير داخليا كان ام خارجيا هو ما  stimulus المنبه او المثير -

 نةفالطائر يبني عشه في اوقات معي )االستجابةالدافع من حالة الكمون إلى حالة النشاط )
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وحب االم لطفلها يكون نشطا وفعاال اكثر عند مرض. طفلها او عندما يكون طفلها في 

  .خطر او شدة

حين الدافع استعداد يوجد لدى الفرد قبل من هذا نرى ان المنبه مؤثر عارض في 

أن يؤثر المنبه فيه. فكان المنبه كالزناد ال يخلق الطاقة بل يحررها ويطلقها من مكمنها 

  :وكذلك نصف سيرة الدافع بالصورة االتية

 .هي السلوكالدافع فتزيل التوتر وتن غاية ترضي -سلوك موجه -حالة توتر -مثير

  drives البواعث

مثيرات داخلية متمثلة بالحاجات وخارجية متمثلة في الحوافز وهي مادية او هي 

اجتماعية او يستجيب لها الدافع وهي تثيره وترضيه في أن واحد كوجود طعام أمام فرد 

 .جائع

 :البواعث نوعان

 الترقيةالثواب المختلفة او وجود مجال للنجاح او  كأنواعإليها ايجابية: تجذب الفرد  .1

 الرادعة.كالقوانين تحمل الفرد على تجنبها واالبتعاد عن عواقبها  ما :سلبية  .2

نوع ب وتقترنهي حاالت النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن  needs لحاجاتا -

النقص وتقسم الحاجات  زالتحققت الحاجة و من التوترات ال تلبث ان تزول متى ما

 :إلى مجموعتين

 .والنظافة والرضاعةإلى الهواء والطعام والماء والجنس  كالحاجةالعضوية:  الحاجات .1

حاجات نفسية: تتضمن الحاجة إلى تحقيق الذات والتقدير واالنتماء والحب والحرية   .2

 والعمل

  incentives الحوافز 

هي تسهيالت مادية او معنوية تقدمها البيئة المحيطة باألفراد لمساعدتهم في 

 اشباعا لحاجاتهم.الوصول بدوافعهم الى غاياتهم 

  Desire الرغبة

في قراءة أو دوافع يشعر بغايته او هدفه الذي يرضي حاجة لديه كالرغبة في السفر 

 كتاب معين.
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 Purposeالغرض 

 ما يتصوره الفرد في ذهنه من غايات يقصد الى بلوغها او يعتزم تجنبها. هو

 Goolالهدف او الغاية 

ة شيئاً خارجيا يعمل الفرد دالسلوك ويكون في العاع الدافع واليه يتوجه يشبهي ما 

 ما باستطاعته للوصول اليه وبدون الغاية ال يمكن فهم السلوك الحي وتفسيره.

 تصنيف الدوافع 

 الدوافع الفطرية. .1

 الدوافع المكتسبة. .2

 Inbred motivesاوالً. الدوافع الفطرية 

افراد الكائنات الحية وهي دوافع او حاجات بيولوجية عامة يشترك فيها جميع 

وتنتقل عن طريق الوراثة وال يحتاج الفرد الى تعلمه واكتسابه من البيئة. فالطفل تظهر 

عنده تلك الدوافع قبل ان يستفيد من خبره المنزل او المدرسة او المجتمع فهو ليس بحاجة 

 الى من يعمله كيفية الصراخ او البكاء او االخراج او كيف يمتص ثدي امه.

الجوع مثيره تقلص العضالت الملساء للمعدة وهي حالة فطرية اما هدفه فهو  :مثال

اكمال النقص الغذائي في الجسم وهي حالة فطرية ايضا. اما السلوك الذي يصدر عنه 

مثل بطريقة ارضاء الجوع التي على االنسان ان يتعلمها )اي حالة يكتسبها االنسان تفي

 الطعمة او نوع االطعمة التي يأكلها(.من مجتمعة تتمثل في اسلوب تناول ا

 وللدوافع عالمات واضحة ويأتي ابرزها:

 تظهر الدوافع الفطرية عند الطفل قبل ان يكون لدى الطفل اي خبرة او تتعلم. .1

الدوافع الفطرية تكون عامة ومشتركة بين جميع افراد النوع الواحد مهما اختلفت  .2

والجنس ودوافع االستطالع ودوافع  بيئتهم ووسائل تعلمهم كدافع الجوع والعطش

 اللعب.

 الدوافع الفطرية تثيرها وتشبعها حالة التغير في الوظائف الفسيولوجية. .3

 تكون بسيطة في طبيعة تكوينها وسهلة في ادراكها. .4
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اهم عالمات تميز الدافع الفطري هي ثبات هدفه الطبيعي سواء تغير السلوك الذي  .5

نعرف الدافع بانه كل ما يدفع الفرد الى التماس حقق هذا الهدف حتى نستطيع ان ي

روزة في جهازه العصبي غاهداف طبيعة موروثة اي مقررة من قبل في فطرته اي م

 عن وقد يكون السلوك صادراً   (instincts)لذا تسمى الدوافع الفطرية بالغرائز 

ك, ادخار عند الطيور, هجرة االسما الغرائز فطرياً جامداً موحد الصورة كبناء العش

 الطعام عند النمل.

 ويمكن تصنيف الدوافع الفطرية على النحو االتي:

تستهدف المحافظة على بقاء الكائن الحي وتسمى بالحاجات العضوية كدافع الجوع   .1

 والعطش.

 دوافع تكفل المحافظة على بقاء النوع مثل االمومة والجنس. .2

 ب االستطالع واللعب.دافع تمكن الكائن الحي من التعرف على البيئة مثل ح .3

 Acquirea Motivesثانياً: الدوافع المكتسبة 

تسمى الدوافع المكتسبة بالدوافع الثانوية الن مجموعة كبيرة من هذه الدوافع تنمو 

مع نمو الفرد وتشتق من الدوافع الفطرية ويسميها البعض بالدوافع النفسية لصلتها القوية 

بالتكوين النفسي للفرد كما يسميها البعض االخر بالدوافع المتعلمة او االجتماعية 

(social Motives) يجة لحياة االنسان في بيئة معينة لها انظمة وتقاليد ومعايير نت

 اجتماعية.

 وفيما يلي بعض المالحظات على الدوافع المكتسبة.

 تثيرها وتشبعها البيئة المحيطة بالفرد او باألشخاص االخرين . .1

تشترك عدة دوافع مكتسبة في اصدار سلوك واحد, اذ يندر ان يصدر السلوك عن دافع  .2

 واحد.

ء كل سلوك مكتسب دافع يؤدي الى عدة اشكال من السلوك يختلف باختالف ورا .3

 االفراد او باختالف مواقف الفرد الواحد نفسه.

 تختلف الدوافع من بيئة ألخرى ومن مجتمع آلخر. .4
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الدوافع المكتسبة تعمل في اطار المجتمع او الجماعة وال تعمل في اطار ذاتي او  .5

 فردي.

تنشأ وتنمو في ظل الظروف المختلفة للفرد وتأثير البيئة وما انها دوافع معقدة ألنها  .6

 تسيطر عليه العادات والتقاليد والقيم.

 تصنف الدوافع المكتسبة الى ثالثة انواع

 دوافع اجتماعية عامة . .1

 دوافع اجتماعية حضارية . .2

 دوافع اجتماعية فردية . .3

 دوافع اجتماعية عامة  .1

للعيش في جماعات ل االنسان يالقوية لدى االنسان وهو م: من الدوافع الدافع االجتماعي

 ني جنسه واالشتراك معهم في اوجه النشاط.والى االجتماع بب

 ألنه خلق كذلك.. بل ألنه اصبح كذلك.ال فاإلنسان كائن اجتماعي 

ح االنسان تعلمه لمن صا ألنه: المحاكاة واالستغاثة: تعتبر من الدوافع المكتسبة مثال

ً الى االستغاثة وهو دافع يثير حاجة الفرد الى  وكان يعتقد ان االنسان يرث دافعا فطريا

 المعونة فيصرخ مستغيثاً.

 دوافع اجتماعية الحضارية .  .2

دافع السيطرة والعدوان وحب التملك كان يدرجها العلماء في قائمة )الغرائز( اي 

االنثربولوجية اثبتت انها الدوافع الفطرية المشتركة لدى جميع الناس اال ان البحوث 

ليست عامة شاملة بل هي دوافع مكتسبة حضارية يرجع ظهورها او عدم ظهورها الى 

 الطرق الخاصة لتنشئة االطفال في المجتمعات المختلفة.

: تبدو لدى الطفل من ان يمد يده ليقبض على ما يراه وتبدو قوية دافع التملك واالدخار

 مع كل ما تقع عليه يداه.ليجلديه بعد سن الخامسة من عمره 

: وهذا الدافع يقترن بانفعال الزهو وينزع الفرد الى التحكم دافع السيطرة وتوكيد الذات

والتزعم واظهار القوة وتوكيد الذات امام االخرين والى التفاخر والغرور وتظهر لدى 
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ب ادلر الطفل لكي يلفت االنظار اليه ومقاومة االوامر والقيود المفروضة عليه وذه

(Adler) .الى ان السيطرة هي اقوى غرائز االنسان 

االعتداء: دلت البحوث التجريبية في علم النفس ان  حاما غريزة العدوان ورو

العدوان يحدث نتيجة إلحباط شديد يصيب دوافع الفرد فاإلنسان يقاتل ويعتدي لدفع االذى 

 دوافعه .عن نفسه وإلزالة العقبات المادية والمعنوية التي تحبط 

 نظرات الدافعية

 اهم هذه النظريات:

 نظريات الغرائز: وأهمها .1

 Mcdougallنظرية مكد وكل  .أ

 Thorndike ثورندايكنظرية  .ب

 jamesنظرية وليم جيمس  .ج

 Fruedنظرية فرويد  .د

 (Hull)نظرية التعلم االجتماعي: لـ هل  .2

 (Woodworth)نظرية الباعث لعالم النفس ودورث  .3

 ومنها:النظريات المعرفية  .4

 (Apter)ر بتنظرية االرتداد لـ ا .أ

 (Rotter)نظرية مركز السيطرة التحكم لـ روتر  .ب

 Festingerنظرية االتساق التنافر المعرفي لـ فستنجر  .ج

 نظريات الحاجات .5

 نظرية فروم في الحاجات. .أ

 نظرية موري في الحاجات .ب

 نظرية ماسلو للحاجات. .ج

 وفيما يلي شرح لبعض هذه النظريات:

 Fruedنظرية فرويد 

 . غرائز الموت:2. غرائز الحياة 1صنف فرويد الغرائز الى مجموعتين: 
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ً لعيش  وتتمثل غرائز الحياة بالحاجات الجسمية التي يمكن اشباعها ضروريا

 االنسان وديمومته واعتبر الغريزة الجنسية من اهم غرائز الحياة.

 في التخريب والهدم والعدوان.اما غرائز الموت التي تتضمن غرائز تدمير تتجلى 

 Rotterنظرية مركز سيطرة التحكم 

وتقوم هذه النظرية على تقسيم االشخاص في  Rotterقدم هذه النظرية )روتر( 

 ادراكهم السلبية وااليجابية الى نوعين:

  Internalاالول: ذوي السيطرة الداخلية 

 وهم االشخاص الذي يعتقدون انه مسؤولون عما يحدث لهم.

 Externalلثاني: ذوي السيطرة الخارجية ا

وهم االشخاص الذين يعتقدون ان االحداث يتم التحكم فيها من الخارج وال سيطرة 

 على االحداث والتأثير فيها بسبب ارتباطها بالقدر او الحظ.

 Maslowنظرية ماسلو للحاجات 

بمثابة اقترح عالم النفس ماسلو ان األنسان لديه هرم من الحاجات والتي هي 

 ظروف سيكولوجية من شانها ان تحافظ على ظروف الفرد وتحسنها وهي تعمل كدافع.

تتمثل قاعدة الهرم بالحاجات الفسيولوجية )اي الحاجة للماء, الطعام, النوم, 

 شابه(.وما االوكسجين, الجنس, الحماية من الحر, البرد 

واالبتعاد عن المخاطر لحاجة للشعور بالحماية والطمأنينة واالمن اثم تظهر 

من تظهر ى األالمدخرات وبمجرد تحقيق الحاجة ال والحصول على عمل مستقر وجمع

الحاجة الى الحب وااللفة واالنتماء يسعى الفرد الن يكونوا محبوبين فاذا اشبعت هذه 

الحاجة تسود حاجة الفرد الحترام نفسه واحترام االخرين. بعدها يسعى الفرد )لتحقيق 

 تحقيق مثله العليا.ذاته( و

 


