
  

  :ھرم ماسلو والحاجات ا�نسانية 

  

  ماذا يريد ا�فراد من حياتھم وأعمالھم ؟

ـ عالم نفس مشھور ـ عن ھذا السؤال بأن   A.H.Maslow" أبراھام ماسلو"أجاب 

وتصورھا ماسلو على شكل ھرم ، تبدأ .  "خمس حاجات أساسية " لكل إنسان  
بأكثرھا تعقيداً ويظھر الشكل التالي قاعدته بأكثر الحاجات إلحاحاً وضغطاً ، وتنتھي 

  .تدرج الحاجات عند ماسلو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يفترض ماسلو أن الحاجات تتدرج قوتھا وسيطرتھا ، بحيث 8بد أن تشبع الحاجة 
  :السابقة قبل التفكير في الحاجة التي تعلوھا ، ولنبدأ بقاعدة الھرم 

  الحاجة 

  إلى تحقيق الذات

  الحاجة

  رـــــــالتقدي إلى 

  الحاجة 

  )بقاءـــــــــاجة إلى الـــــالح(ية ـــــــوجـــــالفسيول

  الحاجة

  انــــــــــــــــــى ا%مـــــــإل 

  الحاجة 

  )الحاجة ا'جتماعية (ا'نتماء إلى 



 :  نريد أن نشبع حاجاتنا الفسيولوجية �

نتنفس ، نأكل ، ننام ، نشرب ، نرى لكي نكون أحياء ونستمر أحياء فنحن نحتاج أن 
، نسمع ، نشعر عموماً بأن حاجتنا الفسيولوجية مشبعة وإ8 لما كنا في عداد ا�حياء 

لنتخيل أننا نعيش " العضوية " ، ولكي ندرك مدى أھمية وقوة الحاجة الفسيولوجية 
أن  تجربة يومين بدون نوم ، ويوم بدون طعام ، ونصف دقيقة تحت الماء ، لنتذكر

 .الحياة بدون إشباع ھذه الحاجة مستحيلة 

 : نحتاج أن نشعر با%مان �

نحب أن نشعر بأننا آمنون من الحوادث أو ا�لم ، من المنافسين أو المجرمين ، من  
8 يوجد أحد يشعر با�مان كامGً ، ولكن معظمنا . مستقبل غامض ، أو يوم متقلب 

وجد قوانين ورجال أمن ، ومحاكم ، وبعد ذلك ، ت. يشعر إلى حد ما أنه آمن 
 .وتأمينات ، وأمن اجتماعي واتحادات عمالية ومھنية لتحمينا 

 : ]أن نكون اجتماعيين [نحتاج إلى ا'نتماء  �

في ھذه ا�يام . منذ بداية التاريخ ، ونحن نعيش في جماعات وقبائل وعشائر وأسر  
ا�ندية ا8جتماعية ،  أصبحت ھذه الروابط أكثر قوة ، نحن نتزوج ، نشترك في

تختلف الحاجات ا8جتماعية من فرد Kخر مثل الحاجات . وحتى نصلى جماعات 
ا�خرى ، مع أن كل الناس 8 يباشرون عGقات صريحة وعميقة حتى مع زوجاتھم 

أو أزواجھم ، أو أصدقائھم ، ولكن يمكن القول بأن ھذه الحاجة تتحرك في داخلنا 
 .جميعاً 

 :  با'حترام والتقديرنريد أن نشعر  �

وكرامتنا فنحن نعبر عن ھذه الحاجة ، إذا وجد عندما نتحدث عن احترام ذاتنا 
شخص لم يتكيف كلية مع مجتمعه ، تصعد ھذه الحاجة إلى سطح اھتماماته وتعبر 

عن ذاتھا في ادعاء إنجاز لم يحققه ، أو المبالغة في إظھار أھميته ـ واختGق مواقف 
 .بطولية زائفة 



و�ن معظم الحاجات السابقة من السھل إشباعھا اKن في عالمنا المعاصر تصبح 
انظر إلى بعض سلوكياتنا للمحافظة على التفكير . ھذه الحاجة مطلوباً إشباعھا بشدة 

عندما تصر الزوجة أن يرتدي . يفعلون ذلك  اKخرينالجيد في أنفسنا ، ولجعل 
ھاب إلى الحفلة فھي تعبر عن ھذه الحاجة عند الذ" الجاكت والكرافتة  " زوجھا 

عندما تشتري سيارة جديدة ، مع أن السيارة القديمة 8زالت تعمل بكفاءة ، فنحن 
بل قد .                                                   نسعى إلى إشباع ھذه الحاجة 

من . ين نذھب أبعد من ذلك ، ونغير في شخصياتنا للحصول على احترام اKخر
الطبيعي أن تختلف تصرفاتنا ولغتنا في التخاطب مع الزمGء غيرھا مع الجمھور ، 

غيرھا مع أفراد ا�سرة في البيت ، فقد تخفي بعض سماتنا الشخصية التي نشعر 
 .أنھا غير مقبولة مع بعض ا�فراد 

 : ]نريد أن نعمل في الوظيفة التي نحبھا [ الحاجة إلى تحقيق الذات  �

ھذا ھو السبب في أن كثيراً من الناس الذين 8 يحبون وظائفھم يتحولون إلى  
الھوايات ، وأن ھناك آخرين كثيرين أيضاً منغمسين في أعمالھم ، فكلنا يعرف 

رجا8ً ونساًء يستمتعون با�عمال الصعبة ، وميكانيكيين أو كھربائيين يخرجون من 
التي يجد فيھا الفرد ذاته ويوظف طاقاته  فرصةإنھا ال. أعمالھم إلى ورشھم الخاصة 

إنھا عملية تنمية مواھب اQنسان ، وتفّھم وتقبل الذات ، وتناغم وتكامل . وإمكاناته 
  .الدوافع 

إن العمل الذي يؤدي إلى إشباع تحقيق الذات ، قد يكون فيه تحدياً ، يتطلب مبادآت 
د المعالم ، ويعطي وتحسين المھارات الشخصية باستمرار ، قد يكون غير محد

إشارات غامضة لوجود مشكGت تحتاج إلى معالجة ، أو يترتب عليه مشكGت 
مثل ھذه ا�عمال تقدم الفرصة لكي يكون . متغيرة ولم يسبق التعامل مع ما يشبھھا 

 .أداء بكل الفرد إمكاناته وفي أعلى درجاته 

  مع تمنياتنا لكم بالسعادة

http://www.mbti4arab.com 


