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 ممخص نظريتو المشيورة

عمم النفس  بصياغة نظرية فريدة ومتميزة فيقام عالم النفس األمريكي أبراىام ماسمو 
حيث قدم ماسمو نظريتة في  .ركز فييا بشكل أساسي عمى الجوانب الدافعية لمشخصية اإلنسانية

يصيغ نسقا مترابطا يفسر من خاللو  حاول فييا أن Human motivation الدافعية اإلنسانية
السموك اإلنساني وتشكمو. في ىذه النظرية يفترض ماسمو  طبيعة الدوافع أو الحاجات التي تحرك

من حيث  Hierarchy اإلنسانية تنتظم في تدرج أو نظام متصاعد أن الحاجات أو الدوافع
 ،Prepotency التأثير األولوية أو شدة

 



لحاحا فإن الحاجات التالية في  ما تشبع الحاجات األكثر أولوية أو األعظم قوةفعند وا 
األخرى وعندما تشبع نكون قد صعدنا درجة أعمى عمى  التدرج اليرمي تبرز وتطمب اإلشباع ىي

نصل إلى قمتو. ىذه الحاجات والدوافع وفقا ألولوياتيا في النظام  سمم الدوافع.. وىكذا حتى
 :وصفو ماسمو ىي كما يميكما  المتصاعد

 ..مثل الجوع.. والعطش.. وتجنب األلم Physiological needs الفسيولوجية الحاجات .0
 .والجنس.. إلى آخره من الحاجات التي تخدم البقاء البيولوجي بشكل مباشر

 وتشمل مجموعة من الحاجات المتصمة بالحفاظ عمى Safety needs حاجات األمان .1
إلى  .. وضمان نوع من النظام واألمان المادي والمعنوي مثل الحاجةالحالة الراىنة

مشبع  اإلحساس باألمن.. والثبات.. والنظام.. والحماية.. واالعتماد عمى مصدر
من  لمحاجات. وضغط مثل ىذه الحاجات يمكن أن يتبدى في شكل مخاوف مثل الخوف

التحكم  وف من فقدانمن الفوضى واختالط األمور أو الخ… المجيول.. من الغموض
ميال عاما إلى المبالغة في تقدير ىذه  وماسمو يرى أن ىناك .في الظروف المحيطة

الناس يبدو أنيم غير قادرين عمى تجاوز ىذا المستوى  الحاجات.. وأن النسبة الغالبة من
 .من الحاجات والدوافع

 ن الحاجاتوتشمل مجموعة م Love & Belonging needs حاجات الحب واالنتماء .2
أن  ذات التوجو االجتماعي مثل الحاجة إلى عالقة حميمة مع شخص آخر الحاجة إلى

يحس فيو  يكون اإلنسان عضوا في جماعة منظمة.. الحاجة إلى بيئة أو إطار اجتماعي
األنظمة والنشاطات  اإلنسان باأللفة مثل العائمة أو الحي أو األشكال المختمفة من

 .االجتماعية
وفيو  Deficit or D-loveاألدنى أو مستوى الحب الناشئ عن النقص المستوى - أ

عن صحبة أو عالقة تخمصو من توتر الوحدة وتساىم في إشباع  يبحث اإلنسان
 .الخ….. األخرى مثل الراحة واألمان والجنس حاجاتو األساسية

اإلنسان  وفيو يقيم Being or B-loveالمستوى األعمى أو مستوى الكينونة - ب
كوجود آخر يحبو لذاتو دون رغبة في … خالصة مع آخر كشخص مستقل عالقة

 .تغييره لصالح احتياجاتو ىو استعمالو أو
 :ىذا النوع من الحاجات كما يراه ماسمو لو جانبان Esteem needs حاجات التقدير .3

 .جانب متعمق باحترام النفس.. أو اإلحساس الداخمي بالقيمة الذاتية - أ



 ويشمل… واآلخر متعمق بالحاجة إلى اكتساب االحترام والتقدير من الخارج - ب
 الحاجة إلى اكتساب احترام اآلخرين.. السمعة الحسنة.. النجاح والوضع

 .الخ… االجتماعي المرموق.. الشيرة.. المجد

وماسمو يرى أنو بتطور السن والنضج الشخصي يصبح الجانب األول أكثر قيمة وأىمية 
 .نسان من الجانب الثانيلإل

 تحت Metaneeds والحاجات العميا Self-actualization حاجات تحقيق الذات .4
يصل  عنوان تحقيق الذات يصف ماسمو مجموعة من الحاجات أو الدوافع العميا التي ال

وتحقيق الذات  .إلييا اإلنسان إال بعد تحقيق إشباع كاف لما يسبقيا من الحاجات األدنى
وتحقيق كل إمكاناتو  ير إلى حاجة اإلنسان إلى استخدام كل قدراتو ومواىبوىنا يش

التحقيق لمذات ال يجب أن  الكامنة وتنميتيا إلى أقصى مدى يمكن أن تصل إليو. وىذا
أو نجاح بالمعنى الشخصي  يفيم في حدود الحاجة إلى تحقيق أقصى قدرة أو ميارة

نما ىو يشمل تحقيق حاجة الذ السعي نحو قيم وغايات عميا مثل  ات إلىالمحدود.. وا 
النظام.. وتأكيد العدل.. الخ. مثل ىذه  الكشف عن الحقيقة.. وخمق الجمال.. وتحقيق

حاجات أو دوافع أصيمة وكامنة في اإلنسان بشكل  القيم والغايات تمثل في رأي ماسمو
ب.. والتقدير. الحاجات األدنى إلى الطعام.. واألمان.. والح طبيعي مثميا في ذلك مثل

من اإلمكانات الكامنة في الشخصية اإلنسانية والتي تمح من أجل أن  ىي جزء ال يتجزأ
 .يصل اإلنسان إلى مرتبة تحقيق ذاتو والوفاء بكل دوافعيا أو حاجاتيا تتحقق لكي

الحاجات أو الدوافع ىما الحاجات المعرفية والحاجات  بعد تحقيق الذات يتبقى نوعان من
ماسمو عمى وجود وأىمية ىذين النوعين ضمن نسق الحاجات اإلنسانية إال  الجمالية ورغم تأكيد

 موضعا واضحا في نظامو المتصاعدفيما يبدو لم يحدد ليما  أنو

االضطراب  وىذه تشمل فيما تشمل عدم احتمال Aesthetic needs الحاجات الجمالية .0
التوتر الناشئ عن  والفوضى والقبح والميل إلى النظام.. والتناسق.. والحاجة إلى إزالة

 .عدم االكتمال في عمل ما.. أو نسق ما
 وتشمل الحاجة إلى االستكشاف والمعرفة Cognitive needs الحاجات المعرفية .1

تصوره  والفيم، وقد أكد ماسمو عمى أىميتيا في اإلنسان بل أيضا في الحيوان، وىي في
العالم واستكشافو  تأخذ أشكاال متدرجة.. تبدأ في المستويات األدنى بالحاجة إلى معرفة

نوع من الحاجة إلى  ىبما يتسق مع إشباع الحاجات األخرى ثم تتدرج حتى تصل إل
العالم والوجود. وىي  وضع األحداث في نسق نظري مفيوم.. أو خمق نظام معرفي يفسر



لذاتيا بصرف النظر عن  في المستويات األعمى تصبح قيمة يسعى اإلنسان إلييا
 .عالقتيا بإشباع الحاجات األدنى

 
 تحقيق الذات أو مرحلة الدوافع العليا

 ىذا الجانب أىم ما تنفرد بو نظرية ماسمو. إذ أنو حاول فيو أن يدرس ويفيم يعد
خالل  الشخصية اإلنسانية من خالل الصحة.. من خالل حاالت اكتماليا وتفوقيا وليس من

الغالبية العظمى من  حاالت مرضيا وضعفيا أو تفككيا، وىو مدخل معاكس لما ىو سائد لدى
 .شخصيةعمماء النفس وأصحاب نظريات ال

أجل تحقيق ىذا اليدف قام ماسمو ببحث متعمق وشامل لمجموعة من األشخاص  من
اعتبارىم ضمن  تمكنوا من تحقيق ذواتيم.. أو حققوا إمكاناتيم إلى أقصى مداىا.. ويمكن الذين

بعض معاصريو من أمثال  قمة ىرم التطور والنمو واالكتمال اإلنساني. وقد شممت المجموعة
تاريخية مثل لينكولن.. وجيفرسون  مت وألبرت شفيترز، باإلضافة إلى شخصياتأينشتين وروزف

الدراسة منيجا إكمينيكيا أو بتعبير أدق منيجا  وبيتيوفن. وكان المنيج الذي اتبعو في ىذه
 المقابالت اإلكمينيكية.. ومالحظات السموك.. ودراسة السير أو السير فنومنولوجيا، استخدم فيو

 .الذاتية.. الخ

تحديد عدد من الخصائص أو السمات التي رأى  من خالل ىذه الدراسة أمكن لماسمو
مرحمة تحقيق الذات، وىذه السمات كما وصفيا ماسمو يمكن  أنيا تميز أولئك الذين وصموا إلى

 :إيجازىا فيما يمي

شخاص ىؤالء األ االتجاه الواقعي.. أو اإلدراك السميم لمواقع والعالقة المناسبة معو. فمثل .0
بأحداثو، ليس نتيجة لحدس فائق  يتميزون بالقدرة عمى الحكم الدقيق عمى الواقع والتنبؤ

نما لقدرتيم عمى رؤية دراك األشياء كما ىي.. دون أحكام مسبقة  أو قدرات خارقة، وا  وا 
كما يشمل ىذا أيضا قدرتيم العالية عمى تحمل  أو أىواء وتعصبات أو شوائب ذاتية،

التجديد.. وقد اعتبر ماسمو أن ىذه السمة تمثل نوعا من  لوضوح أوالغموض.. وعدم ا
 -Being or الموضوعية أطمق عمييا اسم معرفة مرحمة الكينونة القدرة المعرفية

Bcognition . 
 .القدرة عمى تقبل النفس واآلخرين والعالم الطبيعي كما ىم .1
ونوا أنفسيم، ويثقون في مشاعرىم التمقائية والبساطة والطبيعية. فيم ال يخافون أن يك .2

 .وسموكيم تجاه اآلخرين



بإحساس  القدرة عمى التمركز حول المشاكل بدال من التمركز حول أنفسيم فيم مدفوعون .3
ذواتيم  غامر بالرسالة في عمميم يمكنيم من التركيز عمى المشاكل بانفصال عن

 ي(.لمعنى السمبي والمعوق لما ىو ذات)با
ويرغبون  الخصوصية.. ونوع من االنفصال عن اآلخرين فيم يتحممون بلالحاجة إلى  .4

قريب معيا. كما  في نوع من الوحدة التي تجعميم يعرفون المزيد عن أنفسيم وفي اتصال
 .اآلخرين يتميزون بأنو ليس ليم عالقات ممتصقة بشكل اعتمادي عمى

، ونوع من  Autonomy ، والتوجيو الذاتيIndependence االستقالل عن اآلخرين .5
 . Self-sufficiency االكتفاء بالذات

لمعادة.. وال  االحتفاظ بالقدرة عمى الدىشة ورؤية األشياء بعين جديدة: فيم ال يستسممون .6
نما تظل رؤيتيم وتقديرىم لألفراد  يأخذون األمور كمسممات ميما طال احتكاكيم بيا، وا 

 .واألشياء في تجدد مستمر دون نمطية جامدة
 .القدرة عمى التعاطف والتوحد باآلخرين.. أو بالبشرية كميا .7
تكوين مثل  القدرة عمى تكوين عالقات بين شخصية عميقة وقوية. وىم عادة يميمون إلى .8

عالقات معرفة واسعة  ىذه العالقات القوية والعميقة مع أشخاص قميمين، منيم إلى تكوين
 .وسطحية

 والقيم الديمقراطية: وىذا يشمل قدرتيم عمى احتمال وقبول االختالفات الدينية االتجاىات .01
الحقيقي لمرأي  الخ، باإلضافة إلى االحترام… والعرقية والطبقية واختالفات السن والمينة

 .اآلخر، واإليمان بأىمية تفاعل مختمف اآلراء من أجل الحقيقة
 .ة تتجاوز فروق األديان التقميديةىم رجال مبادئ.. ذوو عقيدة إنسانية شامم .00
 .روح المرح لدييم ذات طابع فمسفي وليست ذات طابع عدواني .01
 .القدرة اإلبداعية والولع الشديد بالخمق واالبتكار .02
 .تجاوز فروق الثقافات ومقاومة الخضوع والتقولب في حدود الثقافة السائدة .03
إال  خرق األعراف والتقاليد بشكل راديكالي، من أن محققي ذواتيم ال يميمون إلى بالرغم .04

نما يختارون قيميم واتجاىاتيم  أنيم ال ينساقون انسياق القطيع وراء ما تفرضو أي ثقافة وا 
يغيروا ما يرفضونو مما  بشكل ناضج وحر.. ويحاولون بيدوء وبشكل غير درامي أن

 .تعارف الناس عميو وتقولبوا فيو
 Fragmentation أو تفكك Dissociation ن انشقاقتماسك وتكامل الشخصية دو  .05
األمور بالنسبة لمن  إن .لمقضايا Dichotomy القدرة عمى تجاوز االستقطاب الثنائي .06

)خير أو شر.. ” أو” “أما“صورة  حققوا ذواتيم ال تتمثل في أقطاب ثنائية متناقضة في
نما عمى تجاوز ىذا االستقطاب إلى  لدييم القدرة مادية أو مثالية.. روح أو جسد.. الخ( وا 



النقائض في حقيقة واحدة. وىذا ال ينطبق فحسب عمى  المستوى الوالفي الذي يجمع
نما يتمثل أيضا في سموكيم الذي يعيشونو، فيم عمى سبيل المثال  مواقفيم من القضايا، وا 

نما يمتزج االثنان في … إلى عمل وجد في مقابل ترويح ولعب ال يفصمون الحياة وا 
بالنسبة ليم فييا ترويج.. والترويح نشاطا جادا ىادفا.. كل ذلك  صيغة يكون العمل

  .اصطناع افتعال أو
السمة تحتاج إلى وقفة خاصة أطول من  ىذه Peak experiences خبرات القمة .07

بحثو يشتركون في وصف نوع خاص من  ساقييا. لقد وجد ماسمو أن معظم من شمميم
يعني أن ىذا النوع من الخبرات يعد اكتشافا  وىذا ال“. خبرة القمةب“الخبرات اسماىا ىو 

نما ىو شيء عرف منذ  قديم وسمى بأسماء متباينة مثل الخبرات الصوفية جديدا، وا 
Mystic experiences الوعي الكوني أو خبرات Cosmic consciousness  أو

وفضل ماسمو ىنا  . Transcendental experiences الخبرات المفارقة أو المتسامية
 .لدراسة فينومينولوجية واسعة ومتعمقة يتمثل في إخضاعو ىذه الخبرات

من الخبرات يتمثل في فترات قصيرة يعيش فييا اإلنسان في حالة خاصة من  ىذا النوع
تعبيرات مثل:  المتسامي أو المفارق. وىناك محاوالت كثيرة لوصف ىذه الحالة يرد فييا الوعي

 .الكمية. اإلحساس بالتوحد مع الكون وة الغامرة. الرؤية الشفافة لموجود. المعرفةاإلحساس بالنش

المستويات العميا من ىذه الخبرات يصل البعض إلى وصف حاالت من الوجود  وفي
حد أن  اإلليي، إال أن الجميع يجمعون في النياية عمى أنيا خبرة حية يصعب إلى أبعد شبو

من ذاق “يقول المتصوفة  تجسدىا الكممات وال يغني في معرفتيا بحق إال المرور بيا.. أو كما
 .“عرف

أنيا يمكن أن تكون قوية وشديدة التأثير إلى درجة تتغير : “ماسمو عن ىذه الخبرة يقول
لى األبد بيا –عتبر ت مثل ىذه الخبرات رغم قصرىا وعدم دواميا“. شخصية اإلنسان كمية. وا 

والتجسيد الحي لذروت اكتمال  أعمى أنواع الخبرة والوعي اإلنساني، –بإجماع كل من مروا بيا
 .اإلنسان.. وقمة وجوده

 أن دراسة ماسمو المتعمقة لمثل ىذه الخبرات قد ساىمت في نوع من التغيير في ويبدو
مراحل النمو فإنو  قىىو أعمى أنواع الحاجات وأر “ تحقيق الذات“نظريتو، فبعد أن كان يرى أن 

 “تجاوز الذات“الحاجة إلى  في مراحمو األخيرة بدأ يرى أن ىناك مرحمة أو حاجة أعمى ىي
Self-transcendence . 



في  خرج ماسمو من دراستو ليذه الصورة التي يكتمل فييا تحقيق الذات ثم تجاوزىا وقد
مرحمة  بوصفيا Being خرج من ىذا بتصور لما أسماه بمرحمة الكينونة… بعض األحيان

وليس مجرد السعي من  حمة تحقيق الغايات بالفعلالتواجد في أعمى مستوى وجودي لإلنسان.. مر 
قمة خبرات المعرفة.. ومشاعر الحب..  أجميا أو المكابدة في سبيميا. فييا يعيش اإلنسان بالفعل

العميا مثل الكمية.. والجمال.. والتفرد.. والصدق..  القيم“ فيو“واكتمال السموك، وتتحقق 
الخ. وبالرغم من الندرة الشديدة في تحقيق … الذاتي والحرية أو االستقالل ..والبساطة.. والعدل

السعي من أجميا،  ىذه المراحل العميا تحقيقا مكتمال، والصعوبة الشديدة التي تحف بمسيرة مثل
في منطقة من صنع خيال اإلنسان  فإن ماسمو قد بين من خالل بحثو ودراستو أنيا كمثال ال تقع

نما ىي واقع حقيقي يمك  .إليو البعض.. ميما كان عددىم قميال ن أن يصلأو أحالمو.. وا 


