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اإلاظتهلً طلىن في الىفظُت العىامل أزس  

 

لت اإلاظتهليىن  ًخطسف إلااذا هفهم ختى  ٌشعسون التي زغباتهم و خاحاتهم أن ٌعخلدون  هُف بها؟ ًخطسفىن  التي بالؿٍس

 التي الاطخلساز وغعُت ئلى ًطلىا أن لهم ًمىً خدمت أو طلعت أي بشساء وحه؟ أجم على حشبع أن لها ًمىً بها

بها؟ ًأملىن  ... 

 جىحه التي اللُم أزس جددًد الشساء، بمىغىع الازجباؽ أهمُت و دوز  جدلُل الدوافع، و الحاحاث دزاطت مً البد

ٌ . الاطتهالوي الظلىن  دزاطدىا ئؾاز في اللُم أزس و الازجباؽ عامل الدوافع، و الحاحاث مىغىع الفطل هرا في طىدىاو

.اإلاظتهلً طلىن في الىفظُت ألزس العىامل  

 الحاحاث و الدوافع

ت دوافع ئلى ًدىلها و ًىككها عامل جىفس هى اإلاهم ألاشخاص، وافت لدي مىحىدة الحاحاث  آللُاث العىان جؿلم كٍى

 البداةل عً مفُدة معلىماث عً البدث ًبدأ الدافع حشيل بمجسد. الشساء كساز اجخاذ و معلىماث عً البدث

 خدماث له ًىفس الري ذلً أو ألاكسب الخىشَع مىفر عً ًبدث ألاوظب، الخخُاز بُنها باإلافاغلت الفسد ٌشسع اإلاخىفسة،

 ئدزاهه بمجسد جكهس التي الشدة و بالػغـ شعىزه خالٌ مً خاحاجه على اإلاظتهلً ًخعسف أزخظ أطعاز أو أفػل

وغعُت بين مدظىض لفسق   

ٌ  ًؿمذ ئشباع مظخىي  و الحالُت ئشباعه .ئلُه بالىضى  
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 جالقي هدُجت الدافعت اللىة هره جخىلد معين باججاه للظلىن جدفعهم ألافساد في وامىت مدسهت كىة" بأهه الدافع ٌعسف

 وافت إلحساء جدفعهم التي الخىجس مً خالت ئلى ًإدي مما لديهم اليامىت الحاحاث مع ألافساد لها ًخعسع التي اإلاىبهاث

 مع ألاهداف هره جخفم أن ًجب أهدافا ألافساد ًددد عىدما". ئشباعا جخؿلب التي الحاحاث إلشباع الهادفت اإلاداوالث

.مىازدهم كدزاتهم  

 

 

 ًيىن  

ىلىجي اإلادسن (بالجىع الشعىز  فيًز  كد (

(الجيران عىد حدًد جىُُف حهاش زؤٍت) ججازي  غير خازجي ًيىن  كد أو ) 

ىوي ئعالن) ججازي  خازجي أو (الظلعت باكخىاء السغبت ًدسن جلفٍص ). 

لها و الحاحاث ئًلاف في أطاس ي اإلاىكماث دوز  جدٍى  

الهدف هرا جدلُم على التروٍجُت و ؤلاعالهُت الجهىد وافت جسهص. دوافع ئلى    

 أهىاع دوافع الشساء:

اهأهم الشساء لدوافع أهىاع عدة هىان  
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: زاهُا

اإلاظتهلً جطسف مساخل خظب دوافع  

:ئلى وجلظم  

 التي والخدماث الظلع أهىاع ًددد خُث اإلاظتهلً جطسفاث مً خؿىة حعؿي التي هي: أولُت شساء دوافع 

ت ٌعؿيها الشساةُت كدزجه خدود في خاحاجه ئشباع في ألاولٍى . 

اهخلاةُت شساء دوافع    

 خاحاجه له جدلم أن شأنها مً التي والخدماث الظلع مً عالمت أو مازهت جفػُل ئلى اإلاظتهلً جدفع التي هي     

اإلاىافظت خالت في خاضت وزغباجه  

الخعامل شساء   

.ألاخسي  خاحساإلا دون  معه ًخعامل الري اإلاخجس وخدماث طلع جفػُل على هىا اإلاظتهلً ًلىم خُث      

اإلاظتهلً طلىن خظب الشساء دوافع: زالثا  

 اإلاسجبؿت العىامل لجمُع الدزاطت و الخدلُل مً أطاض على الشساء كساز بني ئذا جيىن : علالهُت شساء دوافع 

 اإلاخخلفت، البداةل بملازهت وذلً للمظتهلً اإلاىؿلي الخفىير بعد حاء الشساء كساز أن أي الخدمت، أو الظلعت بشساء

الشساء كساز في اإلاإزسة العىامل ودزاطت . 

 بدون  العاؾفت ئلى اطدىادا الشساتي اللساز اجخاذ عنها ًىجس التي الدوافع وهي: العاؾفُت الشساء دوافع  

.الخللُد أو اإلاداواة مثل اإلاىؿلي والخدلُل الخفىير  

:           :    
:             

 - :                  :                                                                      
.  ..      

 -  :                                                                             
.                                                     
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 كُاض الدوافع:

م زحاٌ ٌظخخدم :الدوافع للُاض ؾسق  أزبعت الدظٍى   

 اوال:

للىاكع مشابهت افتراغُت خاالث في أو الىاكع في اإلاظتهلىين طلىن مالخكت: الاطخيخاج و اإلاالخكت  

  زاهُا:

لت هره حعاوي لىً دوافعهم عً مباشس بشيل الىاض طإاٌ ًخم: الراحي ؤلاكساز  ٌعي ال فلد مشيلخين مً الؿٍس

 بلطد اإلاعلىماث إلخفاء عمدا الىرب ئلى اإلاظتهلً ٌعمد أن ًمىً. ا مىؿلي ًبرزها ال و دوافعه خلُلت اإلاظتهلً

ً عُىن  في ضىزجه عً الدفاع .آلاخٍس  

 زالثا:

ياجىز  على الخعلُم ، الطىز  على الخعلُم ، الىاكطت الجمل باطخخدام: ؤلاطلاؾُت ألاطالُب  زبـ اخخبازاث ، ز الياٍز

.اليلماث  

 زابعا:

اإلاعملت اإلالابالث باطخخدام: الدوافع بدىر  

م بدىر جدخاج  كبل مً الصخص ي اإلاُل عً البعد مع الشدًدة الدكت و اإلاىغىعُت و الخدلُل في للخعمم الدظٍى

  الباخث

اإلاظبلت الراجُت أو الظهلت بالخفظيراث لألخر البعؼ ًلجأ  

ل لىكذ خاحتها و الخيالُف ازجفاع مً الدوافع بدىر حعاوي لرلً ئغافت اإلاؿلىب بالشيل ئهجاشها ًخم ختى ؾٍى  
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م اإلاخعللت بدوافع الشساء   مالخكت هامت جدٌ عً اهمُت بدىر الدظٍى
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 ضعىباث الخعسف على دوافع الشساء

 1:ضعىبت اللُاض 

:الخالُت لألطباب وذلً البُع زحاٌ جىاحه التي الطعىباث وأهثر أهم مً اللُاض ٌعخبر خُث  

اإلاىاكف ليل ضالح ملُاض وحىد وعدم اللُاض، هُفُت وغىح عدم - 

عُىبه ملُاض ليل أن ئال اإلالاًِع، وحىد زغم - 

مباشسة غير أو مباشسة اإلالاًِع واهذ طىاء ألخسي، هىعُت مً اإلالاًِع ميىهاث اخخالف -    

بهما الشساتي الظلىن وجأزس شعىزٍت، غير وأخسي  شعىزٍت دوافع وحىد -  

0ذلً في زغبتهم عدم أو ألاطاطُت، دوافعهم عً ألافساد حعبير ضعىبت  - 

 اإلاجخمع  هرا أفساد طلىن اخخالف ئلى ًإدي مما الىاخد، اإلاجخمع في بالفسد اإلادُؿت البِئاث حعدد -  

اإلاجخمع لهرا واخد ملُاض وغع ضعىبت وبالخالي هبير، بشيل  

 ئن طلىن الفسد هاجج عً جفاعل مجمىعت مً الدوافع ولِع دافع واخد فلـ

 -2 ضعىبت ئزحاع كساز الشساء ئلى دافع معين.

 بين الخفسكت ئمياهُت مً السغم فعلى اإلاخخلفت، وجطيُفاتها الدوافع حعدد بكاهسة مسجبـ وهرا     

 براجه، مددد دافع ئلى معين شساتي كساز ئزحاع وان بما الطعىبت مً أهه ئال للدوافع، اإلاخخلفت ألاهىاع

م زحاٌ جىاحه التي الطعىباث أهم مً اإلاشيلت هره حعتر خُث اث جؿبُم مداوالتهم في الدظٍى  هكٍس

ٌ  ًمىً خُث الشساتي، والظلىن الدافع بين اإلاىاةمت هُفُت هى اإلاشيلت وحىهس الدافعُت،  أن اللى

 ئلى جسحع كد اإلاخباًىت الظلىهُت ألاهماؽ وأن مخمازلت، طلىهُت أهماؽ ئلى جإدي كد اإلاخباًىت الدوافع

  الشساتي والظلىن الدوافع بين واضحت أو مباشسة عالكت جىحد ال  ألافساد مً هثير لدي مخمازلت دوافع
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 ضعىبت معسفت الاطخعداد للشساء: -3

جخعلم اإلاشيلت هىا بخىكُذ عملُت الشساء خُث جمثل هىعا مً الطساع بين زغبت الفسد في  •

على الظلعت أو الخدمت، وبين الخيلفت التي علُه جدملها وعلى ذلً ًمىً جددًد الحطٌى 

  خاحت الفسد لهره الظلعت أو الخدمت بمدي الاطخعداد الري ًبدًه للحطٌى عليها.
 

 جىاشع الدوافع

 

اإلاظتهلً خالت مً جىاشع الدوافع، جىاشع بين دافعين ئًجابُين واإلافاغلت بين ًمىً أن ٌعِش  •

 و الرهاب -أ-الرهاب إلالهى 

(، -ب-للملهى  أو اخخُاز  )ألاٌو أكسب حغسافُا بِىما الثاوي الخدمت فُه أفػل مً ألاٌو

لُا للػاء الاحاشة.  الظفس ألوزوبا أو افٍس

 كد ًدطل جىاشع بين السغبت في ش يء و

ً أخدهما ئًجابي وألاخس طلبي )هأن ًتردد  الخىف مً عىاكبه  أي اخخُاز بين أمٍس

ادة الىشن(، م مخافت ٍش  اإلاظتهلً في شساء اٌع هٍس

.(شراء جهاز تلفاز يبدو إيجابيا لألب لكنه يحمل أثر سلبي لتأثيره على دراسة الاوالد)   

 مً البد لىً و به طُػس جطسف على ملدم أهه إلخظاطه الفسد لدي جىاشع ًدطل كد

ً بين الاخخُاز)  وظبُا، أطىا آلاخس البدًل ألن ذلً  بين الفسد جسدد :مثاٌ( طلبُين أمٍس

 غالُت خدًثت طُازة شساء أو ميلفت لطُاهت جدخاج التي اللدًمت طُازجه على ؤلابلاء

أن ًمىً ما مع الثمً  

 الدوافع عً ًخددزىن  الىخاب فان الدوافع جىاشع عً عدا. مسجفعت ألكظاؽ دفع مً ذلً عً ًترجب

 .طلىهه في بخأزيرها ال و الفسد بدلُلتها ٌعسف ال التي الخفُت

 اإلاخعللت اإلامخاشة مصاًاه زغم اإلاىخج جبني في العاةالث جسدد واضحا بدا اليظيافُه مىخج ئؾالق بداًاث في

الخدػير وطسعت بالؿعم  
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 دوافع في جىاشع خالت فىحدث اإلاىخج فشل أطباب إلاعسفت مظتهلً طلىن ببدث الشسهت كامذ 

 اإلاظتهلياث

ٌ  زباث ئن  و للػُىف وظيافُه بخلدًمهً ضىزتهً اهتزاش جخشين لىً باإلاىخج جماما ملخىعاث اإلاىاش

الخللُدًت اللهىة بدٌ ألاطسة أفساد .  

 العملُت اإلاسأة ضىزة عىع هي و ألاطسة خدمت في اإلاخفاهُت اإلاثالُت باألم الخللُدًت اللهىة ضىزة جلترن 

مثاٌ على فشل .عجل على لصوحها أو لػُىفها جلدًمها و( اليظيافُه) اللهىة جدػير في حظسع التي

 بعؼ اإلاىخجاث في بداًت ؾسخها باالطىاق هدُجت لخىاشع الدوافع الشساةُت لدي اإلاظتهلً.

  

 اإلادازض العلمُت للدافعُت

 

اث اإلابىسة أن الغساةص اإلاىبىجت للبشس وخاحاتهم الاالظلىن   طاطُت هي الا وظاوي. فبِىما افترغذ الىكٍس

اث الحدًثت للدافعُت جإهد دوز العملُاث الرهىُت في جىحُه  الدافع السةِس ي للظلىن، هجد أن الىكٍس

ت طلىن الفسد والخخؿُـ والخ لُُم واخخُاز اأهداف، بطفت عامت ًمىً جطيُف اإلادازض الفىٍس

 للدافعُت في مدزطخين زةِظِخين هما:

 Behavioral School :اإلادزطت الظلىهُت 
 

جلىم اإلادزطت الظلىهُت على السبـ اإلاباشس بين اطخجابت الفسد واإلاثير الحس ي أو اإلاإزس الري اطدثاز جلً 

هره اإلادزطت أن العاللت بين الدوافع واالظخجابت لها هي عملُت  طخجابت وحظبب فيها، وحعخبر الا 

 
ً
مُياهُىُت خُث ًيىن طلىن الفسد اطخجابت آلُت للمثير، وبرلً جخجاهل اإلادزطت الظلىهُت جماما

الخفىير الىاعي للفسد واٌ جأخره باالعخباز. ومً اأمثلت الىاضحت للخؿبُلاث الدظىٍلُت لهره اإلادزطت 

بالشساء الفىزي لبعؼ اإلاىخجاث وبدون جخؿُـ مظبم وهى ما هدعىه بالشساء الفجاتي كُام اإلاظتهلً 
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). وفي هره الحالت جيىن اطخجابت اإلاظتهلً للعىامل واإلاإزساث البُئُت  impulse buyingوغير اإلاخؿـ ( 

 مباشسة وبدون وعي.

 

 Cognitive School :اإلادزطت اإلاعسفُت 2
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د جدلُلها ، بىاء الاجلىم هره اإلادزطت على مبدأ أطاس ي هى أن جطسفاث  وظان جىحهها أهدافه التي ًٍس

خخُاحاث اإلااغُت للفسد وجيظُلها وجدىٍلها ئلى اججاهاث والا على ذلً ًلىم العلل بخدلُل الخجازب 

االخجاه الري ًخخره هفظُت، وعلاةد جإزس في طلىهه وحظتهدف ئشباع خاحاجه، وبالخالي فانها جإزس على 

طلىهه لخدلُم ائلشباع اإلاسغىب، وجخم ول هره العملُاث عً وعي وامل مً حاهب الفسد، وهىرا 

 هدى جدلُم هدف معين.
ً
 ًطبذ طلىهه مىحها

اث الدوافع:  هكٍس
 

 لظلىن 
ً
 أطاس ي ا

ً
اث التي بدثذ في الدوافع وأهىاعها باعخبازها مدسن ا فساد ولعل مً الا هثرث الىكٍس

ت ماطلى أو طلم الحاحاث في الفلساث الخالُت طيخعسع باًجاش أهم أهثر   هكٍس
ً
اث الدوافع شهسة هكٍس

.
ً
اث الدوافع وأهثرها شُىعا  هكٍس

 
ت الحاحاث إلااطلى:  1-  Needs Hierachy Theory:هكٍس
 

يي أبساهام ماطلى بط • دة ومخميزة في علمكام عالم الىفع ألامٍس ت فٍس الىفع  ُاغت هكٍس

زهص فيها بشيل أطاس ي على الجىاهب الدافعُت للصخطُت ؤلاوظاهُت. خُث كدم ماطلى 

خه في الدافعُت ؤلاوظاهُت    Human motivationهكٍس
ً
 مترابؿا

ً
خاٌو فيها أن ًطُغ وظلا

له. في 
ّ
ًفظس مً خالله ؾبُعت الدوافع أو الحاحاث التي جدسن الظلىن ؤلاوظاوي وحشي

ت لىالحاحاث الى ؾبلاثًطىف ماط هره الىكٍس  

و ٌشير ئلى أن الحاحت في مظخىي أعلى ال ًمىً جفعُلها كبل أن جيىن الحاحاث في اإلاظخىٍاث ألادوى 

 مشبعت جماما.

ت ماطلى الظلىن البشسي طلىوا علالهُا، زشُدا، واعُا، في خين أهه غير ذلً  • حعخبر هكٍس

علالهُت ٌظعى إلشباعها زغم لدي اإلاظتهلً زغباث غير  في هثير مً ألاخُان. كد جخىلد

ئمياهاجه اإلاددودة، ًمىً له بدافع مً جلً السغباث و الدوافع أن ٌظعى إلشباع خاحت 

اث ألادوى.  ما مً مظخىي أعلى كبل ؤلاشباع الخام لبعؼ خاحاجه مً اإلاظخٍى
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ًفترع ماطلى أن الحاحاث أو الدوافع ؤلاوظاهُت جيخكم في جدزج أو هكام مخطاعد  •

Hierarchy ت أو شدة الخأزير م ً خُث ألاولٍى Prepotency ت أو   حشبع الحاحاث ألاهثر أولٍى

 فان الحاحاث الخالُت في الخدزج الهسمي جبرش وجؿلب ؤلاشباع هي 
ً
ألاعكم خاحت وئلحاخا

ألاخسي، وعىدما حشبع هيىن كد ضعدها دزحت أعلى على طلم الدوافع، وهىرا ختى هطل 

اتها في الىكام اإلاخطاعد هما وضفه ماطلى  ئلى كمخه. هره الحاحاث والدوافع  ألولٍى
ً
وفلا

 هي هما ًلي:
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مثل الجىع، والعؿش، وججىب ألالم،  Physiological needsالحاحاث الفظُىلىحُت  - •

 والصواج، وغيرها مً الحاحاث التي جخدم البلاء البُىلىجي بشيل مباشس.

وحشمل مجمىعت مً الحاحاث اإلاخطلت بالحفاف على  Safety needsخاحاث ألامان  -2 •

الحالت الساهىت، وغمان هىع مً الىكام وألامان اإلاادي واإلاعىىي مثل الحاحت ئلى 

ؤلاخظاض باألمً.. والثباث.. والىكام.. والحماًت.. والاعخماد على مطدز مشبع للحاحاث. 

.. وغغـ مثل هره الحاحاث ًمىً أن ًدبدي في شيل مخاوف مثل الخى  ف مً اإلاجهٌى

مً الفىض ى واخخالؽ ألامىز أو الخىف مً فلدان الخدىم في الكسوف … مً الغمىع

 اإلادُؿت. 

 

وماطلى ًسي أن هىان مُال عاما ئلى اإلابالغت في جلدًس هره الحاحاث.. وأن اليظبت الغالبت 

ً على ججاوش هرا اإلاظخىي مً الحاحاث والدوافع.  مً الىاض ًبدو أنهم غير كادٍز

وحشمل مجمىعت مً الحاحاث  Love & Belonging needsخاحاث الحب والاهخماء  -3

ذاث الخىحه الاحخماعي مثل الحاحت ئلى عالكت خمُمت مع شخظ آخس الحاحت ئلى أن 

ًيىن ؤلاوظان عػىا في حماعت مىكمت.. الحاحت ئلى بِئت أو ئؾاز احخماعي ًدع فُه 
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ألاشياٌ اإلاخخلفت مً ألاهكمت واليشاؾاث ؤلاوظان باأللفت مثل العاةلت أو الحي أو 

 الاحخماعُت.

 

 

 هرا الىىع مً الحاحاث هما ًساه ماطلى له حاهبان: Esteem needsخاحاث الخلدًس  – 4

 )أ( حاهب مخعلم باخترام الىفع.. أو ؤلاخظاض الداخلي باللُمت الراجُت. •

شمل الحاحت … خازج)ب( وآلاخس مخعلم بالحاحت ئلى اهدظاب الاخترام والخلدًس مً ال • َو

ً.. الظمعت الحظىت.. الىجاح والىغع الاحخماعي اإلاسمىق..  ئلى اهدظاب اخترام آلاخٍس

الخ. وماطلى ًسي أهه بخؿىز الظً والىطج الصخص ي ًطبذ الجاهب … الشهسة.. اإلاجد

 ألاٌو أهثر كُمت وأهمُت لإلوظان مً الجاهب الثاوي

 

والحاحاث العلُا جدذ عىىان جدلُم  Self-actualizationخاحاث جدلُم الراث  -5

الراث ًطف ماطلى مجمىعت مً الحاحاث أو الدوافع العلُا التي ال ًطل ئليها 

ؤلاوظان ئال بعد جدلُم ئشباع واف إلاا ٌظبلها مً الحاحاث ألادوى. وجدلُم الراث 

هىا ٌشير ئلى خاحت ؤلاوظان ئلى اطخخدام ول كدزاجه ومىاهبه وجدلُم ول ئمياهاجه 

مىت وجىمُتها ئلى أكص ى مدي ًمىً أن جطل ئلُه. وهرا الخدلُم للراث ال ًجب اليا

أن ًفهم في خدود الحاحت ئلى جدلُم أكص ى كدزة أو مهازة أو هجاح باإلاعنى الصخص ي 

اإلاددود.. وئهما هى ٌشمل جدلُم خاحت الراث ئلى الظعي هدى كُم وغاًاث علُا مثل 

 لُم الىكام.. وجأهُد العدٌ.. الخ. مثلالىشف عً الحلُلت.. وخلم الجماٌ.. وجد

 

بعد جدلُم الراث ًدبلى هىعان مً الحاحاث أو الدوافع هما الحاحاث اإلاعسفُت  •

والحاحاث الجمالُت وزغم جأهُد ماطلى على وحىد وأهمُت هرًً الىىعين غمً وظم 

 اإلاخطاعد:الحاحاث ؤلاوظاهُت ئال أهه فُما ًبدو لم ًددد لهما مىغعا واضحا في هكامه 

 Aesthetic needs( الحاحاث الجمالُت 1) •

وهره حشمل فُما حشمل عدم اخخماٌ الاغؿساب والفىض ى واللبذ واإلاُل ئلى الىكام..  •

 والخىاطم.. والحاحت ئلى ئشالت الخىجس الىاش ئ عً عدم الاهخماٌ في عمل ما.. أو وظم ما.

 Cognitive needs( الحاحاث اإلاعسفُت 2) •

 ى الاطخىشاف واإلاعسفت والفهم،وحشمل الحاحت ئل •

 

ت  جدلُم الراث أو مسخلت الدوافع العلُاان  ٌعد هرا الجاهب أهم ما جىفسد به هكٍس

فهم الصخطُت ؤلاوظاهُت مً خالٌ الصحت.. مً  ماطلى. ئذ أهه خاٌو فُه أن ًدزض ٍو
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خالٌ خاالث اهخمالها وجفىكها ولِع مً خالٌ خاالث مسغها وغعفها أو جفىىها، وهى 

اث م دخل معاهع إلاا هى طاةد لدي الغالبُت العكمى مً علماء الىفع وأصحاب هكٍس

 الصخطُت.

مً أحل جدلُم هرا الهدف كام ماطلى ببدث مخعمم وشامل إلاجمىعت مً ألاشخاص 

مىً اعخبازهم  الرًً جمىىىا مً جدلُم ذواتهم.. أو خللىا ئمياهاتهم ئلى أكص ى مداها.. ٍو

والاهخماٌ ؤلاوظاوي. وكد شملذ اإلاجمىعت بعؼ  غمً كمت هسم الخؿىز والىمى 

خُت  ه مً أمثاٌ أًيشخين وزوشفلذ وألبرث شفُترش، باإلغافت ئلى شخطُاث جاٍز معاضٍس

 مثل لُىيىلً.. وحُفسطىن وبُتهىفً. 

 

مً خالٌ هره الدزاطت أمىً إلااطلى جددًد عدد مً الخطاةظ أو الظماث التي زأي  •

ى مسخلت جدلُم الراث، وهره الظماث هما وضفها ماطلى أنها جميز أولئً الرًً وضلىا ئل

 ًمىً ئًجاشها فُما ًلي:

الاججاه الىاكعي.. أو ؤلادزان الظلُم للىاكع والعالكت اإلاىاطبت معه. فمثل هإالء  -1 •

ألاشخاص ًخميزون باللدزة على الحىم الدكُم على الىاكع والخيبإ بأخدازه، لِع هدُجت 

وئهما للدزتهم على زؤٍت وئدزان ألاشُاء هما هي.. دون  لحدض فاةم أو كدزاث خازكت،

أخيام مظبلت أو أهىاء وحعطباث أو شىاةب ذاجُت، هما ٌشمل هرا أًػا كدزتهم العالُت 

 على جدمل الغمىع.. وعدم الىغىح أو الخجدًد.

 

ً والعالم الؿبُعي هما هم. -2  اللدزة على جلبل الىفع وآلاخٍس

ثلىن في الخللاةُت والبظاؾت  -3 والؿبُعُت. فهم ال ًخافىن أن ًيىهىا أهفظهم، ٍو

.ً  مشاعسهم وطلىههم ججاه آلاخٍس
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اللدزة على الخمسهص خٌى اإلاشاول بدال مً الخمسهص خٌى أهفظهم فهم مدفىعىن  -4

باخظاض غامس بالسطالت في عملهم ًمىنهم مً الترهيز على اإلاشاول باهفطاٌ عً ذواتهم 

 ق إلاا هى ذاحي(.)باإلاعنى الظلبي واإلاعى 

سغبىن  -5 ً فهم ًخدملىن بل ٍو الحاحت ئلى الخطىضُت.. وهىع مً الاهفطاٌ عً آلاخٍس

ب معها. هما  د عً أهفظهم وفي اجطاٌ كٍس في هىع مً الىخدة التي ججعلهم ٌعسفىن اإلاٍص

.ً  ًخميزون بأهه لِع لهم عالكاث ملخطلت بشيل اعخمادي على آلاخٍس

6-  ً وهىع مً  ،Autonomyوالخىحُه الراحي  ،Independenceالاطخلالٌ عً آلاخٍس

 .Self-sufficiencyالاهخفاء بالراث 

 

الاججاهاث واللُم الدًملساؾُت: وهرا ٌشمل كدزتهم على اخخماٌ وكبٌى الاخخالفاث  -7

الخ، باإلغافت ئلى الاخترام … الدًيُت والعسكُت والؿبلُت واخخالفاث الظً واإلاهىت

 آلاخس، وؤلاًمان بأهمُت جفاعل مخخلف آلازاء مً أحل الحلُلت.الحلُلي للسأي 

 هم زحاٌ مبادب.. ذوو علُدة ئوظاهُت شاملت جخجاوش فسوق ألادًان الخللُدًت. -8

 زوح اإلاسح لديهم ذاث ؾابع فلظفي ولِظذ ذاث ؾابع عدواوي. -9

 اللدزة ؤلابداعُت والىلع الشدًد بالخلم والابخياز. -10

 الثلافاث وملاومت الخػىع والخلىلب في خدود الثلافت الظاةدة. ججاوش فسوق -11

 أن الحاحاث الفظُىلىحُت وألامان حظُؿس على الظلىن في اإلاجخمعاث  •
ً
سي ماطلى أًػا ٍو

البداةُت والىامُت أما في اإلاجخمعاث اإلاخؿىزة والطىاعُت حظُؿس عليها الحاحاث ألاخسي، 

ت ئال أنها حعخبر ختى آلان مً وبالسغم مً الاهخلاداث العدًدة التي وح هذ ئلى هره الىكٍس

اث ألاطاطُت في دزاطت الظلىن الاحخماعي وجخمثل هره الاهخلاداث في جداخل  الىكٍس

 الاخخُاحاث وؤلاشباع ًيىن ئشباعا وظبُا.
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 Mc.Guire Theory نظرية الدوافع النفسية:
 

ت الباخث  لُت  Mc. Guireأطع هره الىكٍس وكد اطخخدمذ على هؿاق واطع في الدزاطاث الدظٍى

ت الدوافع ئلى هىعين مً الدوافع:  وكد كظمذ هره الىكٍس

 
               

 حخماعُتالا الدوافع الداخلُت غير   -أ            
 

 لجخماعُتالاالدوافع الخازحُت  -ب

 وفعا •
ً
 هبيرا

ً
 في معسفت طلىهُاتها هجد أن لدزاطت خاحاث ودوافع الفسد ومعسفتها دوزا

ً
ال

 ومنها ًمىً جددًد زغباجه واخخُاحاجه.

لُت :  فُماًلي شسح مبظـ لبعؼ أهىاع الدوافع طالفت الرهس وجؿبُلاتها الدظٍى

 

 :الاحخماعُت غير الداخلُت الدوافع
 

الخىاطم: مداولت الفسد جللُل الشعىز بالخىجس وجدلُم االيسجام الراحي وهي خالت 

بعد عملُت الشساء هدُجت ئخظاطه بالشً في ضىاب كساز الشساء  ًىاحهها اإلاظتهلً

د مً اإلاعلىماث لخفادي هرا  الري اجخره لرلً ًداٌو اإلاظتهلً البدث عً مٍص

 الشعىز والخأهُد على صحت اخخُازه.

الظببُت: الحاحت ئلى جددًد اأطباب خُث ًمىً للمظىق جدلُل اأطباب التي أدث 

بب هطُدت زحل البُع أو الخعسع إللعالً.بىاًء على باإلاظتهلً ئلى الشساء هل بظ

ثم بها.  اأطباب ًداٌو اإلاظىق جىفير مطادز ٌعخمد عليها اإلاشتري ٍو

ًٌ بظبب ذلً ًخم جطيُف  الخطيُف: خاحت الفسد لترجِب وجطيُف اإلاعلىماث فمثا

ًٌ طُازاث أكل مً ملُىن، طُازاث أهثر مً ملُىن  اث مخخلفت مثا اأطعاز خظب مظخٍى

 طُازاث أهثر مً ملُىهين....أو 

 
 شازاث: اطخخدام اإلاعاوي واالشازاث لخفظير ما ٌشعس به الفسد واهؿباعاجه واججاهاجهالا 
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م  باالطخلالٌ: الشعىز الاطخلاللُت ىقف اإلاظىق هره الحاحت عً ؾٍس وجلدًس الراث ٍو

ت. لت اطخخدامها بدٍس لترح على الفسد أن ًفعل ماٌشاء مً هاخُت ؾٍس  جىفير مىخجاث ٍو

 
ًٌ الا بداع: الحاحت ئلى الا  بداع والخغُير والتي كد جدفع الفسد للخدٌى ئلى عالم حدًد فمثا

 طترخاء ...الا حاشاث على أطاض خب اإلاغامسة أومدبي الا جلظم شسواث الظُاخت طىق 

 :حخماعُتالا  الخازحُت والحاحاث الدوافع

 
 ما جيىن هره الدوافع وزاء شساء الىثير مً 

ً
الحاحت ئلى الخعبير عً الراث: وغالبا

 زار.الا و بع والظُازاثالاإلاىخجاث واإلا

د أو حعصش مً كبىلهم مً  افسادها: وهي خاحت جفظس شساء الا الدفاع عً  إلاىخجاث جٍص

 الجماعاث التي ًيخمىن ئليها.
 

د مً جلدًس لال زباث الراث: وحعىع خاحت اإلاظتهلً الى االحاحت  هخساؽ في أوشؿت جٍص

ً له.الا   خٍس
 

ً الطداكاث وئوشاء عالا الحاحت ئلى  ًكاث مسغُت وهاجحت الهدماج: والحاحت ئلى جيٍى وهره  مع الاخٍس

ًٌ وزاء  لجخماعُت والترفيهُت واللُام الاوشؿت الاشتران في الىثير مً الا الحاحت كد جيىن الدافع مثا

 الظُاخُت. الثبالسخ

 

ت الحاحاث    MC Celland’s Trio of Needsإلااهُالً:  الثالزُتهكٍس

 
ت على أن الحاحاث   أهىاع مً الحاحاث هي:ر ال وظاهُت اإلاىلدة للدوافع جترهص في زالاجلىم هره الىكٍس

 
شخاص للترهيز على الاجاش وجخعلم بالسغبت في جدلُم ش يء ما، وهىا طىف ًمُل لالهالحاحت  - أ

ت اإلاطىفت عال اإلاىخجاث التي جإشس على الىجاح شمً أمثلتها الع ماث زفاهُت ال ماث الخجاٍز

 ومىخجاث الخىىىلىحُا.
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ً وهىا يهخم الفسد باإلاىخجاث الا هدماج وهي السغبت في أن ًيىن الفسد مع لال الحاحت  - ب خٍس

هدماج في الجماعت مثل الا وشكت التي جخم ممازطتها غمً الجماعتأو حظاعد على اللبٌى ووالا

ت.  الىىادي ومظخدػساث الخجمُل واإلاشسوباث الغاٍش
 

الحاحت ئلى الىفىذ والظُؿسة على اإلادُـ والترهيز هىا على اإلاىخجاث التي حظمذ لهم بالشعىز  - ث

اغُت   الخ .......بالظُؿسة مثل الظُازاث الٍس
 

ت على   مبادب زةِظُت هي:زالر جلىم هره الىكٍس
 

هجاش الا هخماء والا معكم دوافعىا هي دوافع احخماعُت بؿبُعتها، وجلعب خاحاجىا للظلؿت واوال:  

 في ع
ً
 هبيرا

ً
ً.الا كاجىا مع الدوزا  خٍس

 

 حخماعُت هي دوافع مىدظبت هخعلمها مً اإلاجخمع الري وعِش فُه.الا ول الدوافع زاهُا: 

 

  طع اإلايشؿت للدوافع.الا العىاؾف هي زالثا: 

 

ت الخىكع:   Expectancy theoryهكٍس

 
ت الخىكع على أن ما ًدفع الفسد ئلى طلىن معين هى العاةد الىاحم عً العمل و جلترح هره  حظدىد هكٍس

ت أن الخىكعاث جلىد الظلىن فمث  عً باقي اإلاىخجاث ئذا  ال الىكٍس
ً
هلىم همظتهلىين باخخُاز مىخج دوها

 جىكعىا أهه طُدلم لىا مخسحاث ئًجابُت أهثر مً غيره
 

ت بث  عىاضس هي: تزالوجخمثل عىاضس هره الىكٍس
 

 حاذبُت العىاةد -1
 

 للعاةدوطُلت الىضٌى  -2
 

ت.بالظلىن طىف ًإدي ئلى هخاةج مسغى الخىكع بأن  -3
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