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α) Η Θεωρία των αναγκών του Α. Maslow 

 Βαςικθ παραδοχθ 
Η βαζηθή παξαδνρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζεσξία ηνπ Α. Maslow, είλαη απηή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ.  

Σύκθσλα κε απηή, νη άλζξσπνη εξγάδνληαη ή αλαπηύζζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε, γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Σπλεπώο, θίλεηξν γηα δξάζε ή πινπνίεζε έξγνπ είλαη αθξηβώο απηή ηνπο ε επηζπκία. Δίλαη 

θπζηθό όηη όζν πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο ηόζν ιηγόηεξν δεκηνπξγνύλ θίλεηξν γηα 

δξάζε.  

Γηα παξάδεηγκα, δελ πξνζπαζνύκε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηελ αλάγθε γηα νμπγόλν ή λεξό, όηαλ 

έρνπκε όζν νμπγόλν ή λεξό ρξεηαδόκαζηε. 

 Ευιφνη επιχειρθςεων – Διοικητικών ςτελεχών 
Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, γηα λα παξαθηλήζνπλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο, πξέπεη αθ' ελόο λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη αθ' εηέξνπ λα ζπλδένπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηελ απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο.  

 Ταξινόμηςη αναγκών για τισ οποίεσ εργάζεται ο άνιρωποσ - Maslow 
Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Α. Maslow νη αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο εξγάδεηαη 

ηαμηλνκνύληαη σο εμήο: 

Φσσιολογικές - Βιολογικές Ανάγκες 

Πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ύπαπξη ηος ανθπώπος ωρ βιολογικού 

οπγανιζμού, δειαδή ην νμπγόλν, ην λεξό, ηελ ηξνθή, ηελ έλδπζε, ηελ θαηνηθία.  

Βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηνπ Α. Maslow, δειαδή είλαη νη πξώηεο αλάγθεο πνπ ν 

άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ζε θαλνληθέο θαηαζηάζεηο, αλ δελ 

έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζηνηρεηώδεο ηθαλνπνίεζή ηνπο, δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιόγνο γηα άιιεο αλάγθεο. 

Ανάγκες για ασυάλεια.  

Ο άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε λα αηζζάλεηαη ζηγνπξηά γηα ηελ ύπαξμή ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ θπζηνινγηθώλ ηνπ αλαγθώλ ζην κέιινλ. Θέιεη λα είλαη αζθαιήο απέλαληη ζηνπο θηλδύλνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (αλεξγία , αηπρήκαηα, θηι.). Πξνζπαζεί ινηπόλ, ζπγρξόλσο ή ακέζσο κεηά ηε 

"ινγηθή- ζηνηρεηώδε" ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθώλ ηνπ αλαγθώλ, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

γηα αζθάιεηα, κόληκε απαζρόιεζε, ζύληαμε, θαηνηθία θηι. 

Ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης 

Απνθαινύληαη ζπρλά θαη εγσηζηηθέο αλάγθεο.  

Οη πην ζεκαληηθέο είλαη ε αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα αλαγλώξηζε από ηνπο άιινπο, ε αλάγθε γηα 

θήκε, θύξνο, εθηίκεζε, ζεβαζκό, αλάγθε γηα επηηπρία, ηθαλόηεηα, αλεμαξηεζία θαζώο θαη 

απηνζεβαζκό θαη απηνεθηίκεζε.  

Απνηεινύλ θπξίαξρε παξαθηλεηηθή δύλακε, αθνύ ηθαλνπνηεζνύλ θαη νη θνηλσληθέο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη απηή ε θαηεγνξία ησλ αλαγθώλ είλαη πνιύ πην δύζθνιν λα ηθαλνπνηεζεί 

από ό,ηη νη πξνεγνύκελεο. 

Ανάγκες ολοκλήρωσης 

Δίλαη ε αλώηεξε θαηεγνξία αλαγθώλ θαη ηειεπηαία από άπνςε πξνηεξαηόηεηαο.  

Πξόθεηηαη γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα γίλεη απηό πνπ ζέιεη λα γίλεη, λα 

πξαγκαηνπνηήζεη όια ηα όλεηξα, ηα νξάκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, λα αλαπηπρζεί θαη λα 

ηειεηνπνηεζεί, γηα λα θηάζεη ζηνλ "ηδαληθό" γη' απηόλ ηύπν, λα ρξεζηκνπνηήζεη όιε ηνπ ηε 

δπλακηθόηεηα.  

Ο Maslow αναθέπει σαπακηηπιζηικά "να γίνει οηιδήποηε πος είναι ικανόρ να γίνει". 



 Χρθςιμα ςτοιχεία ιεωρίασ Maslow 
Η θεωπία ηος Α. Maslow πεπιλαμβάνει επίζηρ και ηα παπακάηω σπήζιμα ζηοισεία: 

 

 Καιύηεξα – Πεξηζζόηεξα – Δμάξηηζε - Σπλερώο 

o Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί ζπλερώο λα ηθαλνπνηήζεη θαιύηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ.  

o Σπλέρεηα επηζπκεί θαη επηζπκεί πεξηζζόηεξα.  

o Απηά πνπ επηζπκεί εμαξηώληαη από απηά πνπ ήδε έρεη.  

o Η πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ είλαη αηειείσηε θαη 

ζπλερίδεηαη γηα όιε ηνπ ηε δσή. 

 Όζν πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηείηαη κηα αλάγθε ηόζν ιηγόηεξν παξαθηλεί  

o Η παξαθηλεηηθή δύλακε ησλ αλαγθώλ είλαη αληίζηξνθε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

Γειαδή, όζν πην πνιύ ηθαλνπνηείηαη κηα αλάγθε ηόζν ιηγόηεξν παξαθηλεί.  

o Όηαλ ηθαλνπνηεζεί "πιήξσο", ηόηε δε "δεκηνπξγεί" θακηά παξαθίλεζε θαη θάπνηα άιιε 

αλάγθε παίξλεη ηε ζέζε ηεο.  

o Φπζηθά, όηαλ κηα αλάγθε ζηακαηήζεη λα ηθαλνπνηείηαη, ηόηε απνηειεί μαλά θίλεηξν 

ζπκπεξηθνξάο.  

o Απηό ζεκαίλεη όηη θακηά αλάγθε δελ εμαθαλίδεηαη, απιά ράλεη, γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα ηθαλνπνηείηαη, ηελ παξαθηλεηηθή ηεο δύλακε. 

 Αλάγθεο ηεξαξρηθά δνκεκέλεο  

o Οη αλζξώπηλεο αλάγθεο είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλεο, ζύκθσλα κε ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπο 

γηα ηθαλνπνίεζε.  

o Όηαλ κηα θαηεγνξία αλαγθώλ ηθαλνπνηεζεί, ηόηε ε επόκελε παίξλεη ηε ζέζε ηεο.  

o Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη πξώηα ηηο θπζηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο ππόινηπεο. 

o Κάζε ζηηγκή ινηπόλ ππάξρεη κηα θαηεγνξία αλαγθώλ πνπ θαηά θύξην ιόγν παξαθηλεί. 

o Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη δελ απαηηείηαη λα ηθαλνπνηεζεί πιήξσο κηα θαηεγνξία 

αλαγθώλ γηα λα εκθαληζηεί ε επόκελε, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην ειάρηζην βαζκό. 

 


