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:ىي الطاقات الكامنة في الكائن الحي التي تدفعو ليتخذ سموكًا معينًا فيي العيال   تعريف الدوافع
 الخارجي ،وىذه الطاقة ىي التي ترس  لمكائن الحي اىدافو وغاياتو.

*فالييدوافه ىييي حاليية داخمييية ،جسييمية او ناسييية تيييير السييموو فييي ظييرو  معينيية وتوا ييمو حتيي  
 ميال عم  ذلو االنسان الجائه يبحث عن الطعا . ينة.ينتيي ال  غاية مع

 
 *تصنف الدوافع إلى:

 .دوافه أولية1
 .دوافه يانوية2
 .دوافه مختماة3

ىييي التييي ييييعر بيييا الاييرد يييعورًا  ،فالدددوافع الوددعورية*ىنيياو دوافييه يييعورية ودوافييه اليييعورية 
مييال عميييا  واضحًا ويدرو طبيعتيا وىدفيا ويستطيه التعبير عنيا وييدرو السيموو النياتن عنييا.

 يي دافه الجوع، الحاجة ال  االمن ، الحاجة إل  العاطاة.
فيي التي تؤير فيي االنسيان وتحركيو دون الييعور بوجودىيا وطبيعتييا  أما الدوافع الالوعورية*
يمكن تحديد ىدفيا ويعتبير السيموو النياتن عنييا سيموكًا  وال يمكن تاسير السموو الناتن عنيا وال،

 ياذًا او غريبًا او عيوائيًا ويبدو غير معقول في نظر االخرين.
مييييال عميييييا ييييي الخيييو  اليييذ  ال مبيييرر ليييو مييييل الخيييو  مييين قييييادة السييييارة او غسيييل الييييدين بعيييد 

 م افحة كل يخص.
وىييي الييدوافه الاطرييية التييي يولييد الاييرد مييزودًا بيييا، أ  ان الاييرد ليي  يكتسييبيا وليددة :.الدددوافع اال 1

ميين بيئتييو عيين طرييي  الخبييرة والييتعم . وىييذا النييوع ميين الييدوافه يعتمييد فييي ايارتيييا عميي  الحيياالت 
 الجسمية الداخمية ومن اى  ىذه الدوافه ىي:

 .دافه الجوع او )الحاجة ال  الطعا (.1
 )الحاجة ال  الماء(..دافه العطش او 2
 .دافه تجنب االل .3
ىي الدوافه المكتسبة التي تتأير إل  حيد كبيير بالبيئية المحيطية لمايرد وتنييأ الدوافع الثانوية :.2

 في ظل الظرو  المختماة لمارد كما ان لبعضيا  مة بالناحية الاسيولوجية.
 واى  ىذه الدوافه:



من الخو  ،وييعر الارد باألمن مت  كيان مطمئنيا : األمن يعني التحرر  الحاجة الى األمن أ.
 عم  عممو ومستقبمو و حتو واوالده وحقوقو ومركزه االجتماعي.

 وإليباع ىذه الحاجة:
 .يعمل الارد عم  كسب رضا االخرين وحبي  لييعر بأن ىناو من يرجه اليو عند الحاجة.1
لكي تقمل الخو  مين المواقي   .يكتسب الارد قدر كافي من المعمومات والميارات االجتماعية2

 االجتماعية.
 .اليقة بالناس تولد اليعور باالمن.3

*يجييييب ان تيييييبه ىييييذه الحاجيييية لييييدو الطاييييل ،الن عييييد  اليييييعور بيييياالمن يييييؤد  اليييي  اال ييييابة 
بيييامراض ناسيييية وظييييور أعيييراض مييييل التبيييول اليييكإراد ، المجمجييية فيييي الكيييك ، االنطيييواء عمييي  

 الناس ،الغضب والعناد.
 وامل التي تؤد  ال  عد  اليعور باالمن لدو االطاال:ومن الع

 .اليجار بين الوالدين .1
 .العقاب القاسي.2
ىمالو أو المياة الزائدة عميو.3  .عد  االىتما  بو وا 
 .لألسرة.سوء الحالة االقت ادية 4

 :الحاجة ال  التقدير االجتماعي ب.
 حتر  من قبل االخرين.*كل فرد بحاجة ال  اليعور بان لو قيمة وانو مقبول وم

 الحاجة إل  االنتماء: جي.
كييل فييرد بحاجيية اليي  االنتميياء اليي  مجموعيية معينيية ميييل االسييرة ، المدرسيية، يييياركيا فييي احزانيييا 

 وافراحيا ويتعاون معيا ويتبادل األخذ والعطاء معيا.
 
 الحاجة ال  التعبير عن الذات: د.

ناسو بالقول والاعل واالنتاج ويحق  ما لدييو مين *وىي الحاجة التي تدفه الارد ال  التعبير عن 
 امكانات ويبد  ما لديو من اراء.

 الحاجة ال  احترا  الذات: ىي.



*وىي الحاجة التي تدفه الارد إل  المحافظية عمي  ذاتيو واليدفاع عنييا مين أ  يييء ييؤد  الي  
 االقكل منيا.

 الحاجة ال  االستطكع. و.

 اجة والرغبة في الح ول عم  االيياء وامتككيا.وىي الح الحاجة ال  التممو : ز.
وىييي اليييدوافه التيييي تيييترو فيييي تنيييييطيا لييدو الايييرد عواميييل فسييييولوجية  .الددددوافع المختمفدددة :3

 وعوامل ناسية.
 ومن ىذه الدوافه:

 الدافه الجنسي. أ.
 دافه االمومة. ب.
 
 


