
 أن بمعنى أعلى؛ إلى أسفل من وقاطع متتابع بشكل تتم الحاجات أن ماسلو ٌرى

 الحاجة  أشبعت إذا إال عنده مرتبة تحتل ال ( األمان ) الهرم على الثانٌة الفرد حاجة

 " االجتماعٌة " الثالثة الحاجة وإن ، " األساسٌة الحاجات " الهرم على األولى

 وبالتالً ، " األمان " الثانٌة الحاجة أشبعت إذا إال الفرد عند تفكٌر موضع لٌست

 الحاجات هذه نوضح ٌلً وفٌما . وهكذا الفرد لدى دافعا   لٌست الثالثة الحاجة تعد

   : التفصٌل من بشًء



 " األساسٌة " الفٌزٌولوجٌة الحاجات -1

   اإلنسان لحٌاة الضرورٌة األساسٌة األشٌاء توفٌر فً الحاجات هذه تتمثل

 لم فإذا ، األساسٌة الحاجات  من وغٌرها والنوم والملبس والمشرب كالمأكل

 سوف ألنه أخرى، حاجات وإشباع العمل الفرد ٌستطٌع فلن الحاجات هذه تشبع

   . إشباعها أجل من وٌعمل هاجسه هً تظل

  األمان إلى الحاجة -2

 األولى بالدرجة نقصد فإننا اإلداري العمل مجال فً األمان عن الحدٌث عند

  وغٌرها والمادٌة الصحٌة األخطار من الفرد حماٌة بمعنى  الوظٌفً، األمان

   . النقابات إلى االنتساب مثل



 االجتماعٌة الحاجات -3

 له ٌضمن بما ، اآلخرٌن مع واالندماج التعامل إلى بفطرته الفرد ٌمٌل

 ٌجعله وربما منظمته، إلى باالنتماء الشعور لدٌه تولد اجتماعٌة حٌاة

 أهداف أو هدف تحقٌق غاٌته متكامل فرٌق شكل فً العاملٌن مع ٌعمل

 . المنفعة تبادل طرٌق عن مشتركة



   االحترام إلى الحاجة -4

 بحاجة ونحن ، وفاعلون موجودون أننا داخلٌا   نشعر أن إلى بحاجة نحن

 بها معترف الحاجة وهذه ، قٌمتنا وٌقّدرون بل اآلخرون بنا ٌشعر ألن

 الحاجات أهم من الحاجة هذه وإن ، " اإلنسان قٌمة " فلسفٌا   وتسمى

 أن ٌمكن األولى الثالث الحاجات أن خاصة   ومتقدم متحضر مجتمع فً

 نام   مجتمع أي فً تشبع



  الذات تحقٌق -5

 كل استغالل بإمكانه بأنه الفرد شعور هو المعانً أبسط فً الذات تحقٌق

 هذه أن شك وال ، أهدافه تحقٌق على قادرا   ٌجعله بما وقدراته كفاءته

 بٌن ظهورا   الحاجات أقل تعد " ماسلو " حدّدها التً الحاجات من الحاجة

  والثانٌة األولى بالحاجات مشغوال   الزال الفرد ألن ذلك ، العاملٌن مجتمع

 ، " النفس احترام " والرابعة " االجتماعٌة الحاجة " الثالثة والحاجة

 االستحواذ ٌستطٌع لم " الذات تحقٌق "  الخامسة الحاجة فإن هنا ومن

 األفراد من قلٌلة فئة إال علٌها



 تصنٌف الحاجات 

   ألهمٌتها وفقا   -1

 

 ملحة حاجات -أ

 إلحاحا   أقل حاجات -ب

 ملحة غٌر حاجات -ج



 الوضوحوفقا  للرؤٌة أو  -2

 

 الحاجات المحسوسةأ-

 

 .إشباعها هذه الحاجات واضحة وسهل إدراكها وتشخٌصها وتحقٌقها أو 

 

 

 الحاجات غٌر المحسوسة  -ب

 

 .بسهولة هذه الحاجات غٌر مرئٌة أو مدركة 



  اإلشباع لدرجة وفقا   -3

  مشبعة حاجات -أ

 . زالت قد السٌئة آثارها أن أي مضى فٌما فعال   إشباعها تم التً الحاجات هً

 إشباعها جار   حاجات -ب

 وبالعكس صاحبها، على السٌئ تأثٌرها زاد طوٌلة زمنٌة فترة إشباعها تأجل كلما

 . السٌئة آثارها بإبعاد أسرعنا قد بذلك نكون إشباعها فً أسرعنا فكلما

   إشباعها مؤجل حاجات -ج

 بناء تأجٌل أو ، مالئم مسكن على الحصول أو للزواج الفرد تأجٌل : أمثلتها من

 رصف تأجٌل أو ، الظروف وتحسن الرؤى اتضاح لحٌن الذاتٌة بالجهود مدرسة

 االقتصادٌة الظروف وتحسن الحرب من االنتهاء لحٌن بالمدن الرٌف وربط الطرق

 . والسٌاسٌة



   مادٌة ال أو مادٌة -4

  مادٌة حاجات -أ

 والمسكن والملبس للمأكل كالحاجة وتحدٌدها إدراكها المرء على ٌسهل

 وعبوات زراعٌة ومٌكنة ومبٌدات وأسمدة بذور من اإلنتاج وأدوات

 . الزراعً المنتج

  " معنوٌة " مادٌة ال حاجات -ب

 ثم ومن وبدقة بسهولة تحدٌدها أو إدراكها المجتمع أو الفرد على ٌتعذر

  المرء فٌحاول تدرك أن إلى إشباعها ٌؤجل ما فغالبا   ولذا ، إشباعها

 إشباعها



 حاجاته إشباع على الفرد قدرة -5

 فً نفسه على ٌعتمد أن للفرد ٌمكن التً الٌومٌة الحاجات من الكثٌر هناكأ-

 بمفرده حاجاته بعض تحقٌق فً ذاته على الفرد اعتماد درجة وتزداد إشباعها

 منحنً فٌه ٌصل معٌن حد إلى العمر أو السن بازدٌاد اآلخرٌن تدخل دون

 هذا ٌبدأ ثم قمته، إلى الشخصٌة الحاجات تحقٌق فً النفس على االعتماد

 الصحة بتدهور أو الشٌخوخة أو العمر بازدٌاد التدرٌجً الهبوط فً المنحنً

 . للفرد العامة

 األول للطرف مكمل ثان   طرف وجود إلشباعها ٌلزم الحاجات من آخر نوع هناك  -ب

 . األوالد وإنجاب أسرة لتكوٌن الزواج مثل



 ٌشبع ما فٌها ٌرى رسمٌة جماعة إلى االنضمام إلى األحوال بعض فً الفرد ٌلجأ -ج

 مثل ٌشبعها أن وأوالده زوجته بمساعدة أو بمفرده علٌه ٌتعذر التً حاجاته بعض

 عضوٌة إلى االنضمام ، مناسب مسكن على للحصول المساكن بناء جمعٌة إلى االنضمام

 . مماته بعد أو حٌاته فً مناسبة ٌراها امتٌازات على للحصول معٌنة نقابة

 

 ٌهدف واالجتماعٌة االقتصادٌة للتنمٌة برامج من الدولة به تقوم ما أن به المسلم من -د

 إشباع على ومساعدتهم ألبنائه الئق معٌشً مستوى وتحقٌق المجتمع مشاكل حل إلى

 توفٌر ، والمجاري المٌاه شبكات مد ، الطرق رصف ، المجانً العالج ، كالتعلٌم حاجاتهم

 الخ ... والصناعً الزراعً اإلنتاج مستلزمات وتوفٌر المطارات إنشاء ، واألمان األمن

  

 



  الحاجات دراسة أهمٌة

 على التعرف ضرورة الرٌفٌة التنمٌة لبرامج والتنفٌذ التخطٌط عند المسؤولٌن فعلى

 موضع ووضعها أهمٌتها حسب وتنظٌمها خاصة والمزارعٌن عامة الرٌفٌٌن حاجات

 . البرامج تخطٌط بعملٌة الرٌفٌٌن بمشاركة وذلك ، االعتبار

 البحوث من المزٌد إجراء ضرورة الرٌفٌة بالتنمٌة المهتمٌن األكادٌمٌٌن على•

 زواٌاها من المزٌد فهم فً والتعمق ، البشرٌة الحاجات مجال فً العلمٌة والدراسات

  المختلفة

 الرٌفٌة التنمٌة ورجال للكبار معلما   باعتباره خاصة بصفة الزراعً المرشد على•

 وغٌر عامة حاجاتهم معرفة على المزارعٌن مساعدة فً كبرى مسؤولٌة عامة بصفة

 لهم ٌحقق بما إشباعها على وقدرتهم ألهمٌتها وفقا   تنظٌمها ومحاولة خاصة المدركة

 . واالستقرار السعادة من المزٌد



  الحاجات مصادر

  اقتصادٌة أو بٌولوجٌة كونها حٌث من المجتمع أو الفرد حاجات ( منابع ) مصادر تختلف

   . الخ ... أمنٌة أو صحٌة أو اجتماعٌة أو

 ٌرتبط اآلخر والبعض حوله، أم داخله فً سواء   به ترتبط الفرد حاجات مصادر بعض -

 . العام بالمجتمع ٌرتبط والبعض ، ما لحد أوسع جغرافً كنطاق بالبٌئة

 المجتمع أو الجماعة أو للفرد بالنسبة مولدها أو منبعها أو الحاجة مصدر قرب كلما -

 . وإشباعها تشخٌصها على ذلك ساعد كلما

 والوقت واالتصال والمال الجهد من مزٌدا   األمر ٌتطلب مصدرها بعد كلما بالعكس -

 . إلشباعها

 والعكس إشباعها المرء على صعب الحاجة مصادر وتعقدت وتشابكت تعددت كلما كذلك -

 . بالعكس



   المزارعٌن حاجات وتحدٌد اكتشاف أسالٌب

 والمالحظة ، المسائٌة والفصول ، والمناظرات ، المتنوعة بأشكالها االجتماعات 

 للتعرف كافٌة فترة المزارعٌن ٌعاٌش التنمٌة رجل كان إذا خاصة ، الخ ... المنتظمة

 الجاري ، لهم الملموسة غٌر أو الملموسة ، إلحاحا   األقل أو الملحة حاجاتهم على

 كل تسجٌل التنمٌة رجل وعلى ، الخ ... المعنوٌة أو منها المادٌة ، المؤجلة أو إشباعها

 خشٌة المالحظات أو المناقشات خالل بأول أوال   حاجات من رؤٌته أو سماعه تم ما

 . النسٌان



 البشرٌة الحاجات فً المؤثرة العوامل

 الوعً درجة ، االقتصادٌة الحالة ، االجتماعٌة الحالة ، التعلٌم ، الجنس ، السن

 ، الحالٌة اإلقامة ، النشأة ، االجتماعٌة التنشئة ، االتجاهات  المهارات ، العام

 ، الهجرة ، االجتماعٌة واألعراف القٌم ، الثقافً االنفتاح ، الجغرافً االنفتاح

   االستهالك أنماط اإلعالم، وسائل تأثٌر االجتماعً، الدور ، السابقة الخبرة

 . الخ ... الطبقً التفاوت



 : والمصدر المرجع
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