
ِة هللاِ اْلعُْليَا فِي اْلَمِسيحِ أَْسعَى نَْحَو اْلغََرِض ألَْجِل َجعَالَِة َدْعوَ 
3:14فيلبى يَُسوَع 

التحفيز
2020اتبعنى 



لماذا يذهب الماليين من الناس إلى 
العمل؟



الدافعاوالحافز 

هو القوة التى تحرك اعمالنا



ما هو الحافز



الحافز

:التعاريف 

.الدافع هو الحالة الذهنية الداخلية التى تنشط ،او توجه ، أو تدعم السلوك لتحقيق هدف 1

الدافع هو القوة الدافعة داخل األفراد التي يحاولون من خاللها تحقيق بعض األهداف من أجل "2

.سداد بعض االحتياجات

.الرغبة في العمل أو القيام بشيء ما-الدافع -3

.الدافع الذي يأتي من الداخل مثل طاعة هللا اوالرغبة في النجاح-الدافع الداخلي 

. الدافع الذي يأتي من مصادر خارجية-الدافع الخارجي 
1 “Motivation is an inner state of mind that energizes, directs, or sustains behavior to achieve a goal ”     (Bounds and Woods, 1998)
2 “... motivation is some driving force within individuals by which they attempt to achieve some goal in order to fulfi l l some need or expectation” 

3- Motivation- the urge to act or do something.
Internal motivation- the motivation that comes from inside such as the urge to succeed.
External motivation- the motivation that comes from outside sources.(Mullins,1996)



دافع

+

عمل

التحفيز



المحفزات فى الخدمة

ماهى المحفزات الداخلية والخارجية التى تدفعك الى الخدمة؟

المحفزات الداخلية  المحفزات الخارجية             

…………………………….                                                       …………………………….

…………………………….. …………………………….

…………………………….. …………………………….

…………………………….  …………………………….

…………………………….. …………………………….



مكافئات خارجية

.التواجد مع الخدام

.التقدير

.االنتماء

.البيئة

........

مكافئات داخلية

.ارضاء ربنا

.المسئولية

.الشعور بالمشاركة

.فرح بعودة البعيدين

.رسالتك فى الحياة

.التعلم والنمو

..............

الخادمما الذي يحفز 



باإلضافة إلى المكافئات الخارجية والداخلية يوجد أيضا  

.لخادمالتزام ا

.الخدمةالتحدي في 

.الدافع الذاتي

.الجيدةالخدمات

.وامناء خدمةوزمالء ين جيدخدام 

الخادمما الذي يحفز 



أنواع رئيسية من نظريات التحفيز3

نظريات المحتوى

ما هو الدافع الذى يحفزنا 

نظرية عملية التحفيز

لماذا وكيف يحدث الدافع 

نظرية التعزيز
كيف تؤثر النتائج على السلوكيات

• Content Theories of Motivation
• WHAT motivates us

• Process Theories of Motivation
• WHY and HOW motivation occurs

• Reinforcement Theory
• HOW outcomes influence behaviors



حول التحفيزالمحتوىوجهات نظر 

• Content Perspectives of Motivation
• Maslow’s Hierarchy of Needs                 التسلسل الهرمي لالحتياجات

• Aldefer’s ERG Theory .احتياجات الوجود والعالقة والنمو                      

• McGregory’s Theory X and Theory Y

• Herzberg’s Two-Factor Theory

• McClelland’s Achievement, 
Power, and Affiliation Needs                  السلطة، واحتياجات االنتساب



نظرية التحفيز
لالحتياجاتماسلوهرم 

احتياجات فسيولوجية

احتياجات اجتماعية

احتياجات األمان

احتياجات لالحترام

احتياجات 
اإلدراك النفسي



Aldefer’s ERG Theory

احتياجات الوجود والعالقة والنمو

احتياجات الوجود -1

ان احافظ واتاجر بالوزنة التى اعطانيها هللا

احتياجات العالقة والصلة-2

ان انموا فى المحبة للجميع

أحتياجات النمو-3

النمو فى العالقة مع هللا



تحقيق الذات

(الحاجة) نظريات المحتوى

Maslow Alderfer McClelland

ترتيب

اعلى
لالحتياجات

ترتيب

اقل
لالحتياجات

والسالمةاالمن

الحاجة الى 

االنجاز

الحاجة الى

القوة

العالقة والصلة
الحاجة الى 

االنتساب

الوجود 

النمو

اجتماعيةاحتياجات

والتقديرالحب

فسيولوجى



ماذا يحدث عندما ال يكون هناك الدافع 
الكافي؟

عدم وجود دافع كافي أودافع قليل 

تثبيط لهمم=



:امحفزيظل هي أن شخص /كل خادمإن مسؤولية 

بق قد س,مخلوقين فى المسيح يسوع العمال صالحة,الننا نحن عمله
.هللا فاعدها لكى نسلك فيها

يل فو,اذ الضرورة موضوعة على ,النه ان كنت أبشر فليس لى فخر 
.لى ان كنت ال أبشر

حافزال



محفزون خدامهي أن يكون الأمناء الخدمةكلإن مسؤولية
ستويات حتى يتمكنوا من تحقيق مخدمةولديهم دافع للبقاء في ال

.ترضى هللا وتغير حياتهم والمخدومينعالية 

محفزون هو والمخدومين هي أن يكون خادم كلإن مسؤولية
رح لحب هللا والكنيسة وممارسة وسائط النعمة بفولديهم دافع 

.والحضور الى بيت الرب والصالة وافتقاد البعيدين

تحفزنا وتحرضنا على حياة الكتاب المقدس وعود هللا فى 
.القداسة والعمل فى كرم الرب

التحفيز



43أشعياء 

أنت لي . دعوتك باسمك. ال تخف ألني فديتك: واآلن هكذا يقول الرب، خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل1

إذا مشيت في النار فال تلذع، واللهيب ال يحرقك . إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي األنهار فال تغمرك2

جعلت مصر فديتك، كوش وسبا عوضك . ألني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل، مخلصك3

أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك . إذ صرت عزيزا في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك4

من المشرق آتي بنسلك، ومن المغرب أجمعك . ال تخف فإني معك5

أنا أنا الرب، وليس غيري مخلص 11

وأنتم شهودي، يقول الرب، وأنا هللا. أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب12

ألجلكم أرسلت إلى بابل وألقيت المغاليق كلها والكلدانيين في سفن ترنمهم : هكذا يقول الرب فاديكم قدوس إسرائيل14

أنا الرب قدوسكم، خالق إسرائيل، ملككم 15

هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا 16

ال تذكروا األوليات ، والقديمات ال تتأملوا بها 18

أال تعرفونه ؟ أجعل في البرية طريقا، في القفر أنهارا. اآلن ينبت. هأنذا صانع أمرا جديدا19

أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي، وخطاياك ال أذكرها 25



14يوحنا 

. انتم تؤمنون باهلل فامنوا بي. ال تضطرب قلوبكم»

،انا امضي العد لكم مكانا. في بيت ابي منازل كثيرة، واال فاني كنت قد قلت لكم2

. وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا،3

.ليتمجد االب باالبنومهما سالتم باسمي فذلك افعله 13

.ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله14

ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، »15

وانا اطلب من االب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى االبد، 16

ث النه ماكروح الحق الذي ال يستطيع العالم ان يقبله، النه ال يراه وال يعرفه، واما انتم فتعرفونه17
18. معكم ويكون فيكم

. اني اتي اليكم. ال اترككم يتامى

.اني انا حي فانتم ستحيون. واما انتم فتروننيبعد قليل ال يراني العالم ايضا، 19

. في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي، وانتم في، وانا فيكم20

الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي، وانا احبه، واظهر له 21
.«ذاتي



تطوير الحافز الذاتي

وعود هللا 
فى الكتاب 
المقدس

+

ارشاد الروح 
القدس 

الساكن فينا

ممارسة + 
وسائط 
النعمة

أَْستَِطيُع ُكلَّ 
َشْيٍء فِي 

اْلَمِسيحِ الَِّذي 
ينِ  ِ ييُقَو 



تطوير الحافز الذاتي
هِذِه هى إِرادة هللا قداستكُْم بولس الرُسول فِى ِرسالتهُ ألهل تسالونيِكى

االقتناع 
الذهنى

+

تقديس 
الطاقة

تغيير + 
السلوك

أَْستَِطيُع ُكلَّ 
َشْيٍء فِي 
اْلَمِسيحِ 

يالَِّذي يُ  ِ نِيقَو 



تطوير الحافز الذاتي

.االقتناع الذهنى1.

تقديس الطاقة2.

تغيير السلوك3.

.الناس السعداء يسهل تحفيزهم. حياة الفرحاختار 4.

استمع والمقدسب اكتالإقراء . حياتك الروحيةأصرف على األقل ساعة يوميا  لتنمية 5.
.تقربك الى هللاإلى تسجيالت 

.التنسى وسائط النعمة والتناول بصفة خاصة6.

.بالوجود فى محضر هللا بالصالة من أجل االخرين والتامل إلزام نفسك 7.

 .التضيع وقتك فى الخطايا التى قدمت عنها توبه8.

.خطاياكم ال أعود أذكرها بل أطرحها فى بحر النسيان9.

.تمسك بوعود هللا لك وذكر الرب القدوس بهذا فى الصاله10.

.ابحث عن السبب فى التاخير,تابع نموك الروحى 11.



لماذا تحفز نفسك؟

حقيق أهدافكعندما تشعر بانخفاض طاقتك أو بأن نشاطك النفسي قل ولم يعد له األثر في ت•

عندما تراودك مشاعربأنه ال داعي وال جدوى من تحقيق أهدافك•

تحفز نفسك كي تشجعها لمضاعفة مجهودك واالسراع في تحقيق أهدافك•

يجب أن تكون قد أعددت خطة وحضرت ألهداف لحياتك ألنك تحفز نفسك كي تقوم•
.بخطوات عملية لتحقيق أهدافك 

ماذا لو لم يتم تحفيزك من اآلخرين؟•

ال تبرمج عقلك الباطن على أن يستجيب لردات الفعل الخارجية❖

التحفيز من البيئة الخارجية تأثيره أقل من التحفيز الداخلي❖



من يساعدك في التحفيز الذاتي؟

أموالهوسلمهمعبيدهدعامسافرإنسانوكأنما14

للوقتوسافر.طاقتهقدرعلىواحدكل.وزنةوآخروزنتين،وآخروزنات،خمسواحدافأعطى15

أخروزناتخمسفربحبها،وتاجروزناتالخمسأخذالذيفمضى16

أخريينوزنتينأيضاربحالوزنتين،أخذالذيوهكذا17

سيدهفضةوأخفىاألرضفيوحفرفمضىالوزنةأخذالذيوأما18



الخدام والمخدومينلتحفيز مناسبةتهيئة بيئة 

.االعتراف بالفروق الفردية •

.خدماتمطابقة األفراد بال•

.وضع أهداف طموحة•

.تشجيع المشاركة•

.المكافئات لألفراد•

.ردود فعل إيجابية ودعم•

أخرى•

فى الخدمةالتحفيز



ابداء االن

تقسيم المهمة الى خطوات صغيرة

التنتظر ان يتحسن مزاجك

(موضوع االسبوع المقبل ان شاء الرب)وضوح الهدف 

حاول وربنا معاك




