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هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية
تعريف الحاجة :وهي افتقار أو نقص ينشئ عنه اختالل في توازن الفرد الفسيولوجي
أو النفسي ويصاحب ذلك نوع من القلق والتوتر واالضطراب الذي يزول أو ينخفض
بإشباع هذه الحاجة
*تصنيف الحاجات :مرت بثالثة مراحل
اوآل:تصنيف( موراي) الذي يضع الدوافع التي تعبر عن الحاجات في قسمين هما -1:دوافع ذات أصل
فسيولوجي مثل الجوع والعطش  -2دوافع ذات أصل سيكولوجي مثل الحاجة إلى التملك والتفوق
ثانيا:تصنيف (كورنباخ) مثل الحاجة إلى الحب واحترام الذات
ثالثا:تصنيف ماسلو( : ) Maslowوهو أكثر شهرة من التصنيفيين السابقين والذي يعد من الدراسات
المهمة التي تناولت موضوع دوافع السلوك اإلنسانية وهو يقوم على األهمية النسبية للحاجات  .أو ما
يسمى بنظرية تدرج الحاجات .حيث حدد ماسلو حاجات الفرد بسبع حاجات تلبي أو تشبع الحاجة
اإلنسانية بشكل متدرج على شكل هرم مبتدنا بالحاجات الفسيولوجية في قاعدة الهرم وهي أقوى
الحاجات وأكثرها إلحاحا إلى اإلشباع ثم الحاجات النفسية واالجتماعية التي تعد اقل قوى وإلحاحا من
سابقتها كما هو موضح بالشكل التالي

الحاجات الجمالية

الحاجة إلى
الفهم والمعرفة

حاجات تحقيق الذات
حاجات احترام الذات
وتقديرها
حاجات الحب واالنتماء
حاجات األمن والسالمة

الحاجات الفسيولوجية

اوآل:احلاجات الفسيولوجية :وتشمل احلاجة إىل التنفس والشراب والطعام ....اخل
اثنيا:حاجات الشعور ابألمان :وتعين احلاجة إىل األمن وهو التحرر من اخلوف أاي كان مصدره وان
يكون الفرد مطمئن على صحته وعمله ومستقبله وعائلته وهي تعد من احلاجات األساسية اليت حيتاج
الكائن احلي إلشباعها وتظهر هذه احلاجة لدى األطفال بوضوح يف جتنبهم التعرض ملواقف اخلطر
املدركة على اختالف إشكاهلا
اثلثا:حاجات احلب واالنتماء :تظهر احلاجة إىل احلب يف رغبة الفرد إىل تكوين عالقات التعاطف مع
اآلخرين بوجه عام ومع اجلماعة اليت يعيش معها وهي على نوعني مها :
أ :حاجات احلب واملودة واألصدقاء :فالفرد يكون حباجة إىل تكوين عالقاته حمبة وتعاطف ومودة مع
أعضاء أسرته وجريانه والعاملني معه
ب:احلاجة إىل االنتماء أو العضوية :الفرد حباجة إىل القبول االجتماعي له لذلك فهو يرغب يف
احلصول على عضوية عدد من اجلماعات والتنظيمات املتواجدة يف حميطة
رابعا:حاجات احرتام الذات وتقديرها:يندفع الفرد يف تصرف واضح لكي ينال قبول اآلخرين وحيضى
برضاهم

 خامسا :حاجات تحقيق الذات :يظهر تأكيد الذات بمظاهر مختلفة في إطار المدرسة
أو الجامعة وفي اإلطار األوسع من الحياة االجتماعية فقد يوكد الفرد ذاته ايجابيا
عن طريق الكرم ومساعدة الفقراء وحماية الضعفاء أو يوكد ذاته سلبيا عن طريق
العدوان على اآلخرين
 سادسا:حاجات الفهم والمعرفة  :تظهر هذه الحاجات في الرغبة في الكشف ومعرفة
حقائق األمور وحب االستطالع
 سابعا:الحاجات الجمالية التذوقية :تالحظ هذه الحاجات في ميول الناس المختلفة إلى
أشياء دون أخرى سواء كان ذلك في المأكل أو المشرب أو في القيم والعادات
 الخالصة  :وهذا التصنيف للحاجات اإلنسانية يرتبط بالحوافز المختلفة التي
تستخدمها اإلدارات المتعدد للتأثير على العاملين فيها بهدف رفع كفاءة اداءهم
وزيادة رضاهم عن عملهم
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