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 الدافعية
(Motivation) 

 اعداد 

 ا.م.د. صايف عمال صاحل
 :(Motivation) الدافعية

مما الشك فيه ان الدافعية استقطبت الكثير من للبحث من مفهومها وذلك لألهمية الكبيرة     
التي لها في مجال التعلم لذا فقد عرفت تعريفات كثيرة وذلك حسب التوجهات الفكرية والنظرية 

قال : ان الرغبة  ناول من استخدم مصطلح الدافعية حي (Sally)سالي ، وكانللباحثين فيها 
فيعرف  (قطامي)اما  ،التي تسبق الفعل )السلوك( وتحدده تسمى الفقرة الدافعة او المثير الدافع 

الدافعية بأنها الحاالت الداخلية التي تحرك الفرد نحو تحقيق هدف او غرض معين وتحافظ على 
كل تغيير في   :بأنه( Gilford)  جيلفورد  اويعرفه ، ذلك الهدف استمراريته حتى يتحقق
 للفعل الميول استنهاض بأنها : (Atkinsonاتكنسون ) ها ايضاويعرف، السلوك ناتج عن استثارة

 سلوك تحدد التي المحركة العوامل مجموعة هي والدافعية. المؤثرات من اكثر او واحد إلنتاج
 مباشرة بطريقة للملحظة قابل   سلوكا   ليست وهي المجتمع في التفاعل عملية الى وتدفعه الفرد
 للمواقف يستجيبون  ال االفراد الن المختلفة المواقف في االفراد سلوك من عليها يستدل انما

 .متباينة تكون  استجاباتهم فإن الواحد الموقف امام وحتى الطريقة بنفس المختلفة

 وتواصله معينة ظروف في السلوك تثير نفسية او جسمية -داخلية حالة الدافع ان القول ويمكن
 النجاح، في الرغبة بدافع الليالي ويسهر دروسه يستذكر الطالب فمثل   غاية، الى ينتهي حتى

 :مثل الدافع معنى تحمل كثيرة الفاظ على اللغة تحتوي  لذا شامل عام اصطلح والدافع

 االرادة، الغاية، النية، القصد الغرض، العاطفة، النزعة، الحاجة، الميل، الرغبة، الباعث، الحافز،
 .وتمييز تعديل الى يحتاج وبعضها لآلخر  مرادفا   يكون  يكاد األلفاظ هذه وبعض

 

 الدافعية والتعلم:



ان اهمية الدافعية من الوجهة التربوية كونها هدفا تربويا  في ذاتها فاستثارة دافعية الطلب    
وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية 

ة التي وحركية خارج نطاق العمل المدرسي وفي حياتهم المستقبلية هي من األهداف التربوية الهام
ينشدها أي نظام تربوي ،كما تتبين اهمية الدافعية من الوجهة التعليمية من حيث كونها وسيلة 
يمكن استخدامها في سبيل انجاز أهداف تعليمية معينة على نحو فعال وذلك من خلل اعتبارها 

ل الطالب احد العوامل المحددة لقدرة الطالب على التحصيل واألخذ الن الدافعية على علقة بميو 
فتوجه انتباهه الى بعض النشاطات دون االخرى وهي على علقة بحاجاته فتجعل من بعض 

  .رة والعمل بشكل نشط وفعال بالمثيرات معززات تؤثر في سلوكه وتحثه على المثا

انتباه المتعلم وتحافظ على دوامه طيلة فترة  إثارةبفي التعلم كونها تقوم  للدافعية دورا فعاال    
فالدافعية هي قوة ذاتية تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقيق هدف ما وتحافظ على دوام  علم،الت

ذلك السلوك ما دامت الحاجة قائمة لذلك كما ويمكن للدافعية ان تستثار اما بعوامل داخلية ذاتية 
  .،االفكار ، االشياء( كاألشخاص)حاجات ،ميول، اهتمامات( او خارجية بيئية )

 لث وظائف هامة :وللدافعية ث   
 .ه طاقة للتحركبساتتحريك السلوك من خلل اك .1
 .توجيه السلوك من خلل تحديد النشاط واختياره  .2
 .المحافظة على دوام واستمرار السلوك .3

وتلعب الدافعية دورا حاسما في تعلم الطلب بنوعيها الداخلي والخارجي اال ان كثير من      
الدراسات اثبتت ان الدوافع الداخلية أكثر أثرا وأطول دواما وشد قوة في استمرار السلوك ألتعلمي 
لدى الطالب من العوامل الخارجية كالمعززات والحوافز كون األولى ترتبط بحاجات وقيم 

والدافعية اصطلح عام ، واتجاهات واهتمامات وتطلعات الطالب لذا فهي تترك اثر أعمق لديه
 وشامل له علقة بمصطلحات كثيرة وتحمل المعنى نفسه هي :

حالة تنشأ لدى الفرد الكائن الحي عند انحراف الشروط البيولوجية او السيكولوجية : الحاجة 
 لمتزن المستقر.اللزمة لحفظ بقاء الفرد عند الوضع ا

 يرغب الفرد في الحصول عليه ويشيع الدافع بنفس الوقت . هو ما: الهدف



منبه خارجي مادي او اجتماعي مرتبط بالتنبه الخارجي فالطعام حافز او : الحافز او الباعث 
 يشيع دافع الجوع . ألنهباعث 

: تلعب الدوافع دورا مهما في عملية التعلم وفي موقف التعلم ومن  الوظائف التعليمية للدافعية
اجل التعرف على هذا الدور بنوع من الدقة وعن كثب يمكن تحديد أربعة وظائف للدوافع في 

 التعلم يساعد فهمها في توضيح دورا لدافعية في التعلم وهذه الوظائف هي:

اولى الدوافع ،حيث ان وجهة النظر الوظيفة االستشارية هي  :الوظيفة االستشارية .1
يسبب السلوك وانما يستثير  الحديثة في علم النفس تتبنى نظرية التعلم تعتقد ان الدافع ال

ان درجة االستثارة والنشاط العام للفرد علقة مباشرة بالتعلم ، و الفرد للقيام بالسلوك
الى أفضل تعلم ان أفضل درجة االستثارة هي الدرجة المتوسطة حيث تؤدي  ،الصفي

ممكن وان نقص االستثارة يؤدي الى الرتابة والملل وزيادة االستثارة يؤدي الى النشاط 
واالهتمام اال ان الزيادة الكبيرة نسبيا في االستثارة تؤدي الى ازدياد االضطراب والقلق 

 .وهذان العاملن يعملن بدورهما على تشتيت جهود التعلم 
التوقع هو اعتقاد مؤقت بان ناتجا ما سوف ينجم عن سلوك معين  : الوظيفة التوقعية .2

ولكننا نعرف ان الناتج يتسق بالضرورة مع التوقع ولذلك يوجد في كثير من االحيان 
تباين الناتج الفعلي والتوقع المرغوب وبالتالي يوجد تباين بين اإلشباع المتوقع واإلشباع 

رحا او مؤلما مسهل او معرقل بناء على درجته والفعلي ان هذا التباين يمكن ان يكون مف
،وقد اشارت الدراسات في هذا المجال الى ان الدرجة المعتدلة من التباين تخدم في 

 .استثارة سلوك الفرد اما الدرجات العليا من التباين فقد تعمل كمثبط للفرد
ية ما عندما البواعث عبارة عن اشياء تثير السلوك وتحركه نحو غا :الوظيفة الباعثة .3

اكبر بمادة ترتبط ت تقترن مع مثيرات معينة فنحن نتوقع من الطلب ان يظهروا اهتماما
يرتبط معها مثل  بمادة دراسية يرتبط معها باعث اكبر او ثواب اكبر من مادة اخرى ال

 .ذلك الباعث ان هناك نتائج معينة ترتبط مع قيام الفرد بسلوك معين 
العقاب مؤثر سلبي يسعى الفرد الى التهرب منه ان اثر  : هذيبيةالوظيفة العقابية او الت .4

العقاب واسلوب العقاب المتبع يختلف باختلف االستجابة المعاقبة وتشير الدراسات الى 
 ان نتائج ثبتت صحتها فيما يتعلق بالموقف التعليمي :



اثيبت  يعتمد اثر العقاب على شدته وخاصة اذا كانت االستجابة المعاقبة سبق وان -
من قبل ومع مثل هذا النوع من االستجابات يكون اثر العقاب اكثر كلما زادت شدة 

 .التعليمينستطيع استعمال العقاب الشديد في الموقف  العقاب ومن الواضح اننا ال
 .العقاب يقوي السلوك خاصة اذا لحق العقاب ثوابا او حدثا معا في نفس الوقت -
قبل الطلب فما يقصده المعلم كعقاب قد يفسره يفسر العقاب عقابا دوما من  ال -

 .الطلبة كثواب
العقاب مؤثرا فعاال اذا اتبع السلوك المعاقب بسلوك بديل يمكن ان يثاب واال فل  ديع -

يعلم استجابات بديلة وإنما  جدوى من العقاب ويجب التذكير دوما بأن العقاب ال
 .يعمل فقط على زوال بعض االستجابات بشكل مؤقت

ب اقتران العقاب بالسلوك الذي ادى اليه مباشرة حتى يكون العقاب فعاال في يج -
 .زوال االستجابة 

 العقاب الشديد قد يؤدي الى الخوف المرضى والهروبي من المدرسة وهذان امران ال  -
نريد لهما الظهور في المدرسة ومن هذه الناحية يجب ممارسة اقصى انواع الحذر 

 .فسي والتربوي في المدرسة عند ظهور بوادرهماواللجوء الى المرشد الن

 :تصنيف الدوافع

 يمكن تصنيف الدوافع التي تغطي كل اشكال السلوك اإلنساني بأكثر من طريقة مختلفة.

 ان اكثر التصنيفات شيوعا  هي التي تصنف الدوافع الى صنفين حسب المنشأ:
 دوافع فسيولوجية المنشأ. .1
 دوافع سيكولوجية المنشأ. .2

 الدوافع الخارجية االجتماعية، و  الدوافع الداخلية الفرديةاو 

ويطلق عادة اسم الدوافع الفسيولوجية على الحاالت الناتجة عن :  الدوافع الفسيولوجية  .1
وجود حاجات جسمية لدى الكائن الحي تحدث تغيرا  في توازنه العضوي والكيميائي فتنشأ 

الى القيام ببعض األنشطة التي تؤدي الى عن ذلك حالة من التوتر تدفع الكائن الحي 
 إشباع  حاجاته وعودة الجسم الى حالته السابقة من التوازن واالعتدال.



 وتتصف ببعض الخصائص العامة وهي:
 انها عامة لدى جميع الكائنات الحية البشرية والحيوانية.ب -
 واستمرار النوع.المحافظة على بقاء الكائن الحي بانها تؤدي وظيفة بيولوجية هامة  -
 انها موجودة بالفطرة وليست مكتسبة.  -
التوازن العضوي والكيميائي للجسم، واذا اختل هذا التوازن  الختللانها تحدث نتيجة  -

الذاتي بسبب وجود أي اضطراب او نقص عضوي او كيميائي في الجسم ظهرت في 
ص وازالة حالة الحال بعض العمليات الجسمية التعويضية التي تحاول سد هذا النق

 االضطراب وإعادة حالة التوازن الذاتي.

: دافع الجوع ودافع العطش ودافع الجوع للهواء ودافع التعب ودافع  جيةو ليو ومن انواع الدوافع الفس
 الجنس.

يستخدم مفهوم الدوافع السيكولوجية لتصنيف فئة عريضة من :  الدوافع السيكولوجية  .2
حاالت الدافعية التي ال تربطها علقة مباشرة بالتكامل البيولوجي للكائن الحي، وبالتالي 
فهذه الدوافع تقابل فئة الدوافع الفسيولوجية على اعتبار ان االسس الفسيولوجية لها ليست 

 نصنفها في فئتين هما:ان مكن وي،، مهمة مقارنة باالسس السيكولوجية
 الذات تحقق فردية دوافع بمثابة هي الفردية الداخلية والدوافع: الدوافع الداخلية الفردية -

 وهذا المختلفة، استجاباته خلل من توازنه وتحقيق الذاتية بوظائفه تربط حيث للفرد،
 الفكر في البشرية واالبداعات المتميزة االنجازات وراءه يقف الدوافع من النوع

 .االنجاز ودافع الكفاءة ودافع االستطلع حب دافع: الدوافع هذه واهم والسلوك
والدوافع الخارجية االجتماعية فهي الدوافع التي تنشأ : الدوافع الخارجية االجتماعية -

االخرين ومن ثم تدفع الفرد للقيام بأفعال  باألشخاصنتيجة لعلقة الكائن الحي 
ين به او للحصول على تقديرهم او تحقيق نفع مادي او للمحيط معينة ارضاء  

 معنوي، واهم هذه الدوافع، دافع االنتماء والسيطرة ودافع االستقلل.

ان تدني الدافعية للتعلم الصفي ظاهرة اكاديمية مدرسية يعنى بها :  اسباب تدني الدافعية للتعلم
المؤسسة التربوية، ويمكن تحديد اسباب المعلمون والمربون في مختلف علقاتهم مع المدرسة او 

 هذه الظاهرة في المجاالت االتية:



االستعداد للتعلم: ترجع بعض حاالت تدني الدافعية للتعلم الى عدم توافر االستعداد  .1
للتعلم، ويقصد باالستعداد للتعلم هو )الحالة التي يكون فيها المتعلم قادرا  على تلبية 

وان تعلم الطلبة واستيعابهم للخبرة ، التي تعرض له( متطلبات موقف التعلم والخبرة
يتوقف على حالة استعدادهم العام والخاص، وان غياب االستعداد يسهم في تدني 

 الدافعية للتعلم عندهم.
 الممارسات الصفية: وتتضمن الممارسات الصفية جانبين رئيسيين هما: .2

 ممارسات تتعلق بسلوك الطلبة. -
 معلم.ممارسات تتعلق بسلوك ال -

المواد والخبرات التعليمية: من المعروف ان المواد التعليمية هي مواد وانشطة قابلة   .3
للتعديل والتكييف لكي تلئم قدرات واستعدادات الطلبة، وان زيادة حيويتها ومعنوياتها، 
أي ان تكون ذات معنى يأتي من قبل المعلمين الذين لديهم الخبرة الكافية لتعديل بنية 

 الدراسية المنطقية والسايكولوجية. المواضيع
الحالة النفسية للطالب: مما الشك ان الحالة النفسية للطالب تلعب دورا  مهما  في تقرير  .4

نشاطه واجتهاده، فالطالب المطمئن البال المرتاح من كل ما يشوش تفكيره، يمكنه العمل 
 بطاقة توفر له امكانات النجاح.

 اسلوبين من اساليب معالجة تدني الدافعية وهما:سنعرض  :ساليب معالجة تدني الدافعيةا 
في هذ االسلوب يكون للمعلم المختص الدور الرئيسي في ادارة  االسلوب السلوكي: االول :    

ومعالجة المشكلة مع سعي المتعلم وتقدمه بطلب المساعدة والحل على افتراض ان المعلم هو 
االقدر على كشف المشكلة وتحديد أسبابها وتشجيع الطلبة على التحدث عنها وان ذلك يعود الى 

 : االسباب التالية
 ظم وقته مع طلبته وال تتوفر مثل هذه الفرصة لغيره من التربويين.يقضي المعلم مع -
 لدى المعلم الفرصة الكافية لتحديد االسباب للمشكلة وأساليب المعالجة. -
ان المعلم هو المعني اكثر من غيره في التدرب على اساليب الكشف عن المشكلة  -

 لجتها.وتقصي اعراضها واسبابها ومن ثم تهيئة الظروف المناسبة لمعا

 ويمكن تلخيص اهم خطوات معالجة تدني الدافعية حسب المنظور السلوكي بما يلي:
 .)تحديد اعراض المشكلة )مثل تشتت االنتباه.. الخ 



  تحليل الظروف الصفية لتدني الدافعية، ومن هذه الظروف: الجو الصفي المنفر، تدني
 حيوية المعلم، غياب التعزيز الفوري.

  العامة والخاصة، ان تحديد االهداف يقلل اثر العوامل التي تساهم في تحديد االهداف
 تدني الدافعية.

  تعريف السلوك تعريفا  محددا  وقياسه وتسجيله: ويمكن تحديد السلوك الذي يؤدي الى
تدني الدافعية الصفية بأنه السلوك الذي يظهر فيه الطلبة شعورهم بالملل واالنسحاب 

 في االنشطة التعليمية الصفية. والسرحان وعدم المشاركة
 .تحديد مدى قبول االهداف العامة والخاصة 
 .التعرف على الترتيبات الموجودة 
  تحديد اإلجراءات المناسبة، ومن هذه اإلجراءات: زيادة تفاعل المعلم والمتعلم، زيادة

 وعي الطالب للهدف من التعلم.. الخ.
 .تقرير الترتيبات الجديدة  
  الطلبة.عقد اتفاقيات مع  
 .تهيئة المواقف إلنجاح المهمة 
 .تحديد اإلجراءات التقويمية 

 : يتم معالجة تدني الدافعية بهذا االسوب على وفق الخطوات التالية:: األسلوب المعرفيالثاني  
أساليب التعرف على المشكلة: من خلل االنتباه الى العناصر المكونة للمشكلة  -

 الكشف عن مدى وعي الطالب للمشكلة. وتعريفها لكلمات ومفردات كثيرة،
لتحدث الى الذات بصوت عال باألسئلة التالية: ما الذي اريد ان اعرفه؟ لماذا علّي ا -

 ان افعل كذا وكذا؟ متى اكون راضيا  عن ادائي؟
 معالجة المشكلة: وتتضمن االستراتيجيات االتية: -

 .التحدث عن المشكلة بأبنية معرفية مناسبة بصوت عال 
 اه الى العناصر المتعلقة بالمشكلة.االنتب 
  مساعدة الطالب على ان يتخيل نتائج معالجة المشكلة او التخلص من

 اعراضها.



 .مساعدة الطالب على زيادة االهتمام بذاته 

 : نظريات الدافعية
 يمكن ان تصنف نظريات الدافعية الى عدة اقسام وهي:

تحت هذا المجال ان الكائن الحي مزود  : يرى علماء النفس المنظويننظريات الغرائز  .1
( ومن اهم تلك Instinctsبدوافع موروثة تدفعه الى السلوك وقد اطلقوا عليها اسم )الغرائز 

  النظريات مما يلي:
( مصطلح الغريزة بأنها استعداد لقد حدد )مكدوكل :(Mcdougall)نظرية مكدوكل  .أ

نفسي جسمي موروث يجعل الشخص يدرك بعض االشياء عند ادراكه لها نوعا  معينا  
من االستثارة االنفعالية، ثم يسلك ازاءها على نحو معين او يخبر في نفسه على 
االقل نزعة تدعوه الى ان يسلك كذلك. وقد عرض مكدوكل قائمة بالغرائز وانفعاالتها 

حددها بأربعة عشر غريزة منها غريزة المقاتلة وانفعاالتها الغضب وغريزة الهرب وقد 
 وانفعاالتها الخوف.

( غريزة 42عرض ثورندايك قائمة بعدد الغرائز بـ ) :(Thorndike)نظرية ثورندايك   .ب
 منها غريزة االكل والمقاتلة والضحك والبكاء... الخ.

قائمة في اواخر القرن التاسع عشر وقد عرض  :( (Jamesنظرية وليم جيمس جـ. 
 واالبتسام.. الخ. افس( غريزة الغيرة والخوف والتن32تكونت من )

 صنف فرويد الغرائز الى مجموعتين:( :  Freud)نظرية فرويد د. 
 وثانيهما: غرائز الموت  -      اولهما: غرائز الحياة  -

اشباعها ضروريا  لعيش االنسان وتتمثل غرائز الحياة بالحاجات الجسمية التي يكون 
وديمومته واعتبر الغريزة الجنسية من اهم غرائز الحياة، اما غرائز الموت التي تتضمن 

 قوى تدمير فتتجلى في التخريب والهدم والعدوان.

على اساس ان  Hullتقوم نظرية التعلم االجتماعي لـ )هل(   نظرية التعلم االجتماعي:  .2
در االساس للدوافع، وان شعور االنسان بنقص معين في تلك الحاجات البدنية هي المص

ويؤكد )هل( على انه بالرغم ، الحاجات يخلق لديه قوة دافعة تسعى الى اشباع هذا النقص



من ان القوة الدافعة االولية تثير السلوك اال ان التعليم هو الذي يوجه سلوك االنسان 
 إلشباع حاجاته وتخفيض تلك القوى الدافعة.

الذي اشار الى  (Woodorth)  ودورث تعود هذه النظرية لعالم النفس  رية الباعث:نظ .3
مفهوم الباعث لكي يصف الطاقة التي تضطر الكائن العضوي الى الحركة وذلك في 
مقابل العادات التي توجه السلوك في هذا االتجاه الى ذلك، ولقد اشار )ودورث( الى ان 

للطاقة يستدعي تحديد الظروف التي يمكن ان يقال فيها الباعث ما هو اال مخزن عام 
 بوجود الباعث.

 ومنها:النظريات المعرفية:  .4
والتي تجمع وتوضح (  Apter)ابتر قدم هذه النظرية ( : (Reversaنظرية االرتداد   .أ

العلقة بين السلوك والعمليات العقلية وتعتمد هذه النظرية في الدافعية على مستوى 
االبتهاج والقلق واالرتياح  ي يحس بها الشخص المتمثلة في اربعة انواع هي:االستثارة الت

والملل حيث يمثل القلق استثارة عالية غير سارة، بينما يمثل االبتهاج استثارة عالية سارة، 
ويمثل االرتياح  استشارة مخففة ، اما الملل واالرتياح فيمثل الملل استثارة مخففة غير سارة

  اسلوبين: لإلنسانسارة وهكذا تؤكد هذه النظرية على 
 الثاني: انه يحاول تجنب القلق -  االول: انه يبحث عن االبتهاج.  -

وتقوم هذه النظرية  (Roter)  روتر قدم هذه النظرية  نظرية مركز سيطرة التحكم: .ب
 السلبية وااليجابية الى نوعين:  لألحداثعلى تقسيم االشخاص في ادراكهم 

وهم االشخاص الذين يعتقدون انهم  (Internal)االول: ذوي السيطرة الداخلية   -
 مسؤولون عما يحدث لهم.

وهم االشخاص الذين يعتقدون ان  (External)الثاني: ذوي السيطرة الخارجية   -
ثير فيها بسبب االحداث يتم التحكم فيها من الخارج وال سيطرة على االحداث والتأ

 ارتباطها بالقدر او الخط.
فستنجر  قدم هذه النظرية عالم النفس التنافر المعرفي: -نظرية االتساقجـ. 

Festinger) والتي تقوم على انه اذا تصارعت االفكار او المدركات كل منها مع )
االخرى فإن االشخاص سيشعرون بعدم االرتياح وفي نفس الوقت يشعرون بالدافعية 
واالختزال هذا التنافر في المعارف وبالتالي سيبحثون عن معلومات جديدة لتغيير سلوكهم 

 او تبديل اتجاهاتهم، وقد اشار )فستنجر( الى ثلث مواقف تثير التنافر المعرفي وهي:
 ان التنافر ينشأ عندما يتوقع الشخص حدثا  ويحدث آخر بدال  عنه. -



 تفق معارف الشخص مع المعايير االجتماعية.ان التنافر المعرفي يحدث عندما ال ت  -
 ان التنافر يحدث عندما يقوم الشخص بسلوك يختلف عن اتجاهاته العامة.  -

تعرف الحاجة بأنها نقص شيء اذا وجد تحقق االشباع، وفيما يلي :  نظرية الحاجات  .5
 : استعراض ألهم منظري الحاجات وهم

 اربع حاجات ضرورية وهي: نظرية )فروم( في الحاجات، حيث قدم في نظريته .أ
الحاجة الى  -؛  الحاجة الى الهوية -؛   الحاجة الى الشموخ -؛   الحاجة للنتماء -

 االنضباط االجتماعي.
تصنيفا  آخر للحاجات تكونت (  (Murayقدم موري : نظرية )موري( في الحاجات  .ب

والحاجة الى االنتماء والحاجة الى االستقلل  لإلنجازالحاجة  ( حاجة منها:20من )
والحاجة الى تجنب االذى والحاجة الى النظام والحاجة الى اللعب والحاجة الى 

 االسناد والحاجة الى الفهم.
اقترح ماسلو وجود هرم من الحاجات والتي هي بمثابة :  نظرية ماسلو للحاجات جـ.

ان تحافظ على ظروف االفراد وتحسنها وهي ظروف سايكولوجية او فيزيولوجية من شأنها 
تعمل كدوافع.. وطبقا  لهذا الهرم فإن الحاجات  ذات المستوى االدنى فيه )البقاء، 
السلمة، االنتماء، تقدير الذات( يجب ان يتم اشباعها بشكل كبير قبل ان تتمكن 

ت( من العمل الحاجات الواقعة في المستويات االعلى )الذكائية، الجمالية وتحقيق الذا
وفي شكله االصلي، فإن الهرم يحتوي على خمسة مستويات ولكن ماسلو راجعه اخيرا  
واوصله الى سبع مستويات، وقد اسمى الحاجات في المستويات الدنيا حاجات النقص 

 والتي في المستويات العليا حاجات النمو او البقاء. 
 


