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Abraham maslow y su teoria pdf

Abraham MaslowSinh1 tháng 4 năm 1908Brooklyn, New YorkThe 8 Tháng Sáu 1970CaliforniaThe Tổng thống Hoa Kỳ, Đại học Nga-MỹAnciesThe Wisconsin-Madison được biết đến với nhu cầu tâm lý học nghề nghiệp khoa học Của CornellBrooklyn College BrandeisSciesThe giảng viên tescry Dr.Harry HarlowThe Henry MurrayCác influencedouglas
McGregor Abraham (Harold) Maslow (1 tháng 4 năm 1908 - 8 tháng 6 năm 1970) là một nhà tâm lý học người Mỹ. Ông được biết đến trên toàn thế giới với mô hình nổi tiếng của mình về nhu cầu Tháp và được coi là cha đẻ của tâm lý học nhân đạo. Cuốn sách của Maslow Comprehensive Bibliography By Maslow Theory of Human Motivation (1943, xuất
bản lần đầu trong The Study of Psychology, 50, 370-396. Có thể được tìm thấy trực tuyến.) Motivation and Personality (ấn bản đầu tiên: 1954, 2nd edition: 1970) Eupsychian Management (1965, tái bản thành Maslow on Management, 1998) Science Psychology: New York Review: Harper &amp; Hàng, 1966; Đồi Chapel: Maurice Bassett, 2002. Hướng tới
tâm lý học của đang được (2nd Edition: 1968) -Trích (1955-1957) Xa hơn đạt của bản chất con người (1971) Đọc thêm Wahba, M.A. &amp; Bridwell, L. G. (1976). Maslow Dihalusi: Nghiên cứu lại lý thuyết phân cấp cần thiết. Hành vi tổ chức và thành tựu của con người 15, 212-240 Mook, D.G. (1987). Động lực: Hành động hành động. Luân Đôn: W.W.
Norton &amp; Company Ltd. (ISBN 0-393-95474-9) Nicholson, I. (2001). Cho Maleness: Abraham Maslow, Nam tính, và tâm lý đường biên giới. Lịch sử tâm lý học, 2, 79-91 Nằm Maslow trong Chiến tranh Lạnh Mỹ, bởi Cooke B, Mills A và Kelley E trong Quản lý các nhóm và tổ chức, (2005) Vol. 30, số 2, 129-152 Quyền được con người của Edward
Hoffman sáng lập Tâm lý nhân loại của Roy Jose DeCarvalho Lực lượng: Tâm lý học của Abraham Maslow bởi Frank G. Goble New Pathways in Psychology: Maslow and the Post-Freudian Revolution ^ Transpersonal Psychology: Approach, www.scimednet.org This biography of yours can help Wikipedia develop content so that the article is more
complete.xts Take from La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente según las đòi hỏi humanas que atraviesan todas personas. En el nivel más bajo de la pirámide se encuentran nuestras nhu cầu más básicas, como
alimentarse o respirar. Cuando đáp ứng nhu cầu của esas primarias, estamos rellenando la base de la pirámide, esas esas padu solo al cubrir semestides podemos subir al siguiente nivel, donde sedekah las encuentran semessidades secundarias y, más arriba, las semestididades terciarias. El nombre de la pirámide se debe a su autor, el psicólogo
humanista norteamericano Abraham Maslow mà trong nửa đầu của thế kỷ hai mươi đã được xây dựng trong tác phẩm của ông Lý thuyết động lực của con người lý thuyết về lý thuyết kim tự tháp maslow, một trong những lý thuyết động lực nổi tiếng nhất. Maslow của nhu cầu của lý thuyết kim tự tháp trực quan giải thích hành vi của con người theo nhu cầu
của chúng tôi. Tại cơ sở của kim tự tháp xuất hiện nhu cầu sinh lý của chúng tôi, mà tất cả mọi người cần phải đóng cửa lúc đầu. Một khi những yêu cầu này được đáp ứng, chúng tôi cố gắng để đáp ứng nhu cầu cấp trên của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể đạt được các biện pháp cao hơn nếu chúng tôi không bao gồm những thấp hơn trước, hoặc
những gì là như nhau, khi chúng tôi đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất và mong muốn của chúng tôi, chúng tôi phát triển nhu cầu cao hơn và mong muốn. 5 cấp độ kim tự tháp của Maslow như sau: Nhu cầu cơ bản hoặc sinh lý: Họ là những người duy nhất tồn tại trong mỗi người, cơ bản cho sự sống còn cá nhân. Hít thở, thức ăn, hydrat hóa, mặc quần áo,
quan hệ tình dục, v.v. Yêu cầu an toàn: Phấn đấu tạo lập và duy trì tình hình trật tự, an toàn trong cuộc sống. Thể chất (sức khỏe), kinh tế (thu nhập), nhu cầu nhà ở, v.v. Nhu cầu xã hội: Chúng liên quan đến cảm xúc thuộc về các nhóm xã hội, gia đình, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp, v.v. Ước tính hoặc yêu cầu công nhận: Đây là những yêu cầu công nhận
như niềm tin cá nhân, quyền tự do cá nhân, danh tiếng hoặc mục tiêu tài chính. Yêu cầu tự nhận thức: Mức độ thứ năm và cao nhất này chỉ có thể được đáp ứng một khi tất cả các yêu cầu khác đã được đáp ứng đầy đủ. Đó là một cảm giác đã đi đến thành công cá nhân. Lý thuyết này được sử dụng rất nhiều ngày nay. Một trong những lĩnh vực mà kim tự
tháp Maslow được phân tích và nghiên cứu nhiều nhất là trong tiếp thị. Các công ty tùy chỉnh sản phẩm, tin nhắn và thông tin liên lạc của họ theo các bước cần thiết mà họ tin rằng họ có thể đóng và đáp ứng. Abraham Maslow 1908 1970 Tiến sĩ.C George Boeree Dịch sang Tây Ban Nha: Tiến sĩ Rafael Gautier Tiểu sử Abraham Maslow được sinh ra ở
Brooklyn, New York vào ngày 1, 1908. Ông là người đầu tiên trong số bảy anh em và cha mẹ ông là những người nhập cư Do Thái không chính thống từ Nga. Điều này, hy vọng sẽ đạt được những điều tốt nhất cho con cái của họ trong thế giới mới, đòi hỏi đủ để anh ta đạt được thành công trong học tập. Không ngạc nhiên, Abraham là một đứa trẻ khá yên
tĩnh, nương náu trong sách. Để làm hài lòng cha mẹ, ông lần đầu tiên học luật tại City College New York (CCNY) Sau ba học kỳ, chuyển đến Cornell và sau đó trở về CCNY. Ông kết hôn với Berta Goodman, anh cả của ông, trái với mong muốn của cha mẹ. Abe và Berta có hai con gái. Cả hai chuyển đến Wisconsin để ông có thể đi đến Đại học Wisconsin.
Đây là nơi ông trở nên quan tâm đến tâm lý học và công việc của ông bắt đầu cải thiện đáng kể. Ở đây tôi đã dành Harry Harlow, được biết đến với các thí nghiệm của mình với trẻ sơ sinh hồi sức khỉ và hành vi tập tin đính kèm. Ông nhận bằng cử nhân năm 1930, thạc sĩ năm 1931 và bằng tiến sĩ năm 1934, tất cả đều về tâm lý học và từ Đại học
Wisconsin. Một năm sau khi tốt nghiệp, ông trở về New York để hợp tác với E.L. Thorndike tại Đại học Columbia, nơi ông bắt đầu trở nên trơ trơ trong nghiên cứu tình dục của con người. Sau đó, ông bắt đầu giảng dạy toàn thời gian tại Brooklyn College. Trong thời gian này của cuộc đời mình, ông đã tiếp xúc với nhiều người nhập cư châu Âu đến Hoa Kỳ,
và chủ yếu là Brooklyn; những người như Adler, Froom, Horney, cũng như một số nhà tâm lý học Gestalt và Freudians. Năm 1951, Maslow trở thành người đứng đầu Khoa Tâm lý học tại Brandeis, sống ở đó trong 10 năm và có cơ hội gặp Kurt Goldstein (người đã giới thiệu nó với khái niệm tự cập nhật) và bắt tay vào cuộc hành trình lý thuyết của riêng
mình. Ở đây cũng là ông bắt đầu một cuộc thập tự chinh ủng hộ tâm lý nhân đạo; một cái gì đó mà trở nên quan trọng hơn lý thuyết riêng của mình. Ông trải qua những năm cuối cùng nghỉ hưu ở California cho đến ngày 8 tháng 6 năm 1970, ông qua đời vì một cơn đau tim sau nhiều năm bị bệnh. Lý thuyết Một trong nhiều điều thú vị mà Marlow phát hiện ra
khi làm việc với khỉ từ rất sớm trong sự nghiệp của mình là một số nhu cầu thiết yếu vượt trội so với những người khác. Ví dụ, nếu bạn đang đói hoặc khát, bạn sẽ có xu hướng squeege khát của bạn. Sau khi tất cả, bạn có thể đi mà không cần ăn một vài ngày, nhưng bạn chỉ có thể chi tiêu một vài ngày mà không có nước. Khát là một điều cần thiết mạnh
mẽ hơn đói. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy mình rất, rất khát, nhưng ai đó đã đặt hiện vật mà không cho phép bạn thở, cái nào là quan trọng hơn? Tất nhiên là cần phải thở. Mặt khác, tình dục là khá ít quan trọng hơn bất kỳ yêu cầu nào trong số này. Hãy chấp nhận, chúng ta sẽ không chết nếu chúng ta không làm được! Maslow đã lấy ý tưởng này và
tạo ra một hệ thống phân cấp mà bây giờ nổi tiếng với sự cần thiết. Ngoài việc xem xét nước sạch, không khí, thực phẩm và giới tính, các tác giả đã mở rộng 5 khối lớn: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn và thuyết phục, nhu cầu về tình yêu và thuộc về, nhu cầu về giá cả và nhu cầu cập nhật bản thân (bản thân); trong lệnh này. Nhu cầu sinh lý. Điều này bao
gồm sự cần thiết cho chúng tôi để có oxy, nước, protein, muối, đường, canxi và các khoáng chất và vitamin khác. Cũng bao gồm ở đây là sự cần thiết phải duy trì một sự cân bằng PH (quá băng giá hoặc cơ bản sẽ giết chết chúng tôi) và nhiệt độ (36,7 oC hoặc gần với nó). Các yêu cầu khác bao gồm ở đây là những yêu cầu nhằm giữ cho chúng ta hoạt
động, ngủ, thư giãn, lãng phí chất thải (CO2, mồ hôi, nước tiểu và phân), tránh đau và quan hệ tình dục. Cái gì Maslow tin rằng, và do đó hỗ trợ nghiên cứu của mình, rằng điều này thực sự là một điều cần thiết và điều đó, ví dụ, việc thiếu vitamin C sẽ khiến người này tìm thấy những thứ mà trong quá khứ cung cấp vitamin C, ví dụ như nước cam. Tôi nghĩ
rằng sự co lại của một số phụ nữ mang thai có và cách em bé ăn hầu hết potitos, hỗ trợ những ý tưởng giai thoại. Yêu cầu an toàn và bảo đảm. Khi nhu cầu sinh lý vẫn được bù đắp, yêu cầu này được thực hiện. Bạn sẽ bắt đầu lo lắng về việc tìm kiếm các vấn đề cung cấp bảo mật, bảo vệ và ổn định. Bạn cũng có thể phát triển sự cần thiết cho các cấu
trúc, giới hạn cụ thể, đơn đặt hàng. Bằng cách nhìn vào nó một cách tiêu cực, bạn có thể bắt đầu lo lắng về các nhu cầu như đói và khát, nhưng về nỗi sợ hãi và mối quan tâm của bạn. Ở người lớn Mỹ trung bình, nhóm yêu cầu này được thể hiện trong sự khăng khăng của chúng tôi về việc tìm nhà ở những nơi an toàn, ổn định việc làm, kế hoạch nghỉ hưu
tốt và bảo hiểm nhân thọ tốt, v.v. Sự cần thiết cho tình yêu và thuộc về. Khi các yêu cầu về sinh lý và an toàn được hoàn thành, yêu cầu thứ ba bắt đầu được đưa vào hiện trường. Chúng tôi bắt đầu có nhu cầu về tình bạn, đối tác, trẻ em và các mối quan hệ thỏa hiệp nói chung, bao gồm cả ý thức chung của xã hội. Bất lợi, chúng ta trở nên quá dễ bị cô
đơn và lo lắng xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi thể hiện nhu cầu này trong mong muốn của chúng tôi cho các công đoàn (hôn nhân), để có gia đình, là một phần của cộng đồng, là một thành viên của một nhà thờ, tình anh em, là một phần của một băng đảng hoặc thuộc về một câu lạc bộ xã hội. Nó cũng là một phần của những
gì chúng tôi đang tìm kiếm trong sự lựa chọn nghề nghiệp. Yêu cầu về giá cả. Sau đó, chúng tôi bắt đầu lo lắng về một số lòng tự trọng. Maslow mô tả hai phiên bản của các yêu cầu ước tính, một thấp và một cao. Thấp là sự tôn trọng đối với người khác, sự cần thiết cho tình trạng, danh tiếng, vinh quang, công nhận, sự chú ý, danh tiếng, đánh giá cao,
nhân phẩm và thậm chí cả sự thống trị. Khí thải hiểu được sự cần thiết phải tự tôn trọng, bao gồm cả những cảm xúc như tin tưởng, hiệu quả, thành tích, làm chủ, tự do và tự do. Lưu ý rằng đây là cách cao bởi vì, không giống như sự tôn trọng của người khác, khi chúng ta có sự tôn trọng đối với chính mình, nó là khó khăn hơn để mất nó! Phiên bản tiêu
cực của yêu cầu này là phức tạp lòng tự trọng thấp. Maslow tin rằng Adler đã tìm thấy một cái gì đó quan trọng khi ông cho thấy rằng điều này là ở gốc rễ rất nhiều và cẩn thận nếu trong hầu hết các vấn đề tâm lý của chúng tôi. Ở các nước hiện đại, hầu hết chúng ta có những gì chúng ta cần vì nhu cầu sinh lý và an toàn của chúng tôi. May mắn thay,
chúng tôi hầu như luôn luôn có một chút tình yêu và beanage, nhưng nó rất khó khăn để thực sự có được! Maslow gọi là tất cả bốn cấp độ trước đó của thâm hụt nhu cầu hoặc Nếu chúng ta không có quá nhiều thứ gì đó (ví dụ chúng ta có thâm hụt), chúng ta cảm thấy cần thiết. Nhưng nếu chúng ta có được mọi thứ chúng ta cần, chúng ta không cảm thấy
gì cả! Nói cách khác, họ không còn động cơ nữa. Như tiếng Latinh cũ nói đi, bạn không cảm thấy bất cứ điều gì trừ khi bạn bị mất nó. Tác giả cũng nói về mức độ này về homeostasis, đó là nguyên tắc trong đó bộ điều chỉnh nhiệt của chúng tôi hoạt động một cách cân bằng: khi trời rất lạnh, nó bật sưởi ấm; khi trời quá nóng, hãy tắt lò sưởi. Trong cùng một
cách, trong cơ thể chúng ta, khi một số chất biến mất, nó phát triển một mong muốn cho nó; khi anh ta quản lý để có được đủ, sau đó anh ta ngừng cảm giác thèm ăn. Những gì Maslow làm chỉ đơn giản là mở rộng nguyên tắc homeostasis cho nhu cầu, chẳng hạn như an toàn, đồ đạc và giá cả. Maslow coi tất cả các yêu cầu này về cơ bản là quan trọng.
Ngay cả tình yêu và giá cả là cần thiết để duy trì sức khỏe. Ông tuyên bố rằng tất cả những yêu cầu này được xây dựng di truyền trong tất cả chúng ta, giống như bản năng. Trong thực tế, nó gọi chúng là một nhu cầu bản năng (gần như bản năng). Về phát triển tổng thể, chúng tôi di chuyển qua cấp độ này như thể họ là một sân vận động. Là trẻ sơ sinh,
trọng tâm của chúng tôi (hoặc gần như phức tạp nhu cầu đầy đủ của chúng tôi) là sinh lý. Ngay lập tức, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng chúng ta cần phải chắc chắn. Một thời gian ngắn, chúng tôi đã tìm kiếm sự chú ý và tình yêu. Một thời gian sau, chúng tôi tìm kiếm lòng tự trọng. Hãy tưởng tượng, điều này xảy ra trong hai năm đầu đời! Trong những hoàn
cảnh căng thẳng hoặc khi sự sống còn của chúng ta bị đe dọa, chúng ta có thể trở lại mức độ cần thiết thấp hơn. Khi công ty lớn của chúng tôi đã phá sản, chúng tôi có thể nhận được sự chú ý. Khi gia đình chúng tôi rời bỏ chúng tôi, có vẻ như là từ đó tất cả mọi thứ chúng ta cần là tình yêu. Khi chúng tôi quản lý để đạt được Chương 11, có vẻ như chúng
tôi ngay lập tức quan tâm đến tiền bạc. Điều này cũng có thể xảy ra trong một xã hội phúc lợi ổn định: khi xã hội đột nhiên sụp đổ, mọi người bắt đầu yêu cầu các nhà lãnh đạo mới lấy dây cương và làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Khi bom bắt đầu rơi xuống, họ tìm kiếm sự an toàn; khi thực phẩm không đến được cửa hàng, nhu cầu của họ trở nên cơ
bản hơn. Maslow gợi ý rằng chúng ta có thể hỏi công chúng về triết lý tương lai của họ về cuộc sống lý tưởng của họ hoặc thế giới sẽ là gì - và có đủ thông tin về nhu cầu mà họ được đáp ứng và ai không. Nếu bạn có vấn đề quan trọng trong suốt quá trình phát triển của bạn (ví dụ, một thời gian dài của sự khó chịu hoặc tức giận trong thời thơ ấu, hoặc
mất một thành viên trong gia đình với cái chết hoặc ly dị, hoặc từ chối đáng kể và lạm dụng) sau đó bạn có thể sửa chữa nhóm này của nhu cầu cho phần còn lại của cuộc sống của bạn. Đây là sự hiểu biết maslow của chứng loạn thần kinh. Có thể khi một đứa trẻ, bạn đang trải qua một tai họa. Bây giờ bạn có tất cả mọi thứ trái tim của bạn nhưng bạn cảm
thấy ám ảnh cần thiết để có tiền và tiết kiệm liên tục. Hoặc có lẽ cha mẹ của bạn ly dị khi bạn còn rất trẻ; Bây giờ bạn có một người vợ tuyệt vời, nhưng bạn luôn cảm thấy ghen tị hoặc nghĩ rằng cô ấy sẽ rời khỏi bạn ngay từ cơ hội đầu tiên bởi vì bạn không đủ tốt cho cô ấy. Cập nhật tự động cấp độ cuối cùng hơi khác nhau. Maslow đã sử dụng các thuật
ngữ khác nhau để chỉ nó: động lực tăng trưởng (so với thâm hụt động lực), cần thiết (hoặc nhu cầu B, trái với D-cần thiết), và tự cập nhật. Đây là một yêu cầu mà không bao gồm sự cân bằng hoặc homeostasis. Khi đạt được, họ tiếp tục làm cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện của họ. Trong thực tế, họ có xu hướng không hài lòng hơn bởi vì chúng ta cho
chúng ăn! Chúng bao gồm một mong muốn liên tục để lấp đầy tiềm năng, để trở thành tất cả những gì có thể được. Đó là một trong những điều trọn vẹn nhất; Tự cập nhật. Tốt; Tại thời điểm này, nếu bạn muốn có được một tự nâng cấp thực sự, bạn phải có yêu cầu chính đầy đủ của bạn, ít nhất là đến một điểm nhất định. Tất nhiên, điều này có ý nghĩa:
Nếu bạn đang đói, bạn cũng sẽ bò để có được thức ăn; Nếu bạn không an toàn nghiêm túc, bạn cần phải cảnh giác; nếu bạn bị cô lập và bất lực, bạn cần phải điền vào hành vi phạm tội; Nếu bạn có một cảm giác thấp của lòng tự trọng, bạn cần phải bảo vệ mình chống lại tình hình đó hoặc hình thành nó. Khi các nhu cầu cơ bản không được đáp ứng, bạn
không thể cống hiến hết mình để lấp đầy tiềm năng của mình. Vì vậy, nó không phải là đáng ngạc nhiên, rằng đang được cứng rắn thế giới của chúng tôi là như thế, chỉ có một số ít những người thực sự và chủ yếu là cập nhật ngày của riêng mình. Tại một số điểm, Maslow gợi ý rằng chỉ có 2%! Câu hỏi đặt ra sau đó đặt ra: chính xác maslow có nghĩa là gì
bằng cách tự cập nhật? Để đáp ứng, chúng ta cần phải phân tích những người Maslow xem xét bản thân cập nhật. May mắn thay, Maslow đã làm điều đó cho chúng tôi. Ông bắt đầu bằng cách chọn một nhóm người, một số nhân vật lịch sử, những người khác ông biết; rằng dường như với ông rằng họ đáp ứng các tiêu chí cập nhật của riêng mình. Những
nhóm hẹp này bao gồm các nhân vật như Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Benedict Spinoza, v.v. Sau đó, ông tập trung vào tiểu sử, viết, hành động và lời nói của những người ông gặp cá nhân và vân vân. Từ những nguồn này, sau đó ông đã phát triển một danh sách các phẩm
chất tương tự như phần còn lại của nhóm, trái với khối lượng lớn được sáng tác bởi toàn bộ cái chết như chúng ta. Những người này tập trung vào thực tế, có nghĩa là họ có thể phân biệt những gì là sai hoặc hư cấu từ những gì là thật và chính hãng. Họ cũng là những người tập trung vào vấn đề, hoặc những gì là như nhau, người phải đối mặt với thực tế
do giải pháp của họ, không phải là một vấn đề cá nhân hoặc những người nộp. Và họ cũng có nhận thức khác nhau về ý nghĩa và mục đích. Họ tin rằng mục đích đó không nhất thiết phải biện minh cho các phương tiện; bằng cách đó có thể kết thúc trong chính họ và theo cách đó (du lịch) thường quan trọng hơn kết thúc. Tự cập nhật cũng có những cách
riêng của họ liên quan đến người khác. Đầu tiên, họ có nhu cầu về sự riêng tư và họ cảm thấy thoải mái một mình. Họ khá độc lập với văn hóa và môi trường, tùy thuộc nhiều hơn vào kinh nghiệm và phán đoán của riêng họ. Chúng cũng có khả năng chống lại sự hủy diệt, tức là chúng không tiếp xúc với căng thẳng xã hội; thực sự nonconformists trong ý
nghĩa tốt nhất. Ngoài ra, họ có những gì Maslow gọi là các giá trị dân chủ, có nghĩa là, họ mở cửa cho các dân tộc và cá nhân khác nhau, và cũng bảo vệ họ. Họ có cái gọi là phẩm chất trong Tiếng Đức Gemeinschaftsgef-hl (lợi ích xã hội, lòng từ bi, nhân loại). Và họ tận hưởng một mối quan hệ cá nhân thân mật với một số bạn bè thân thiết và các thành
viên trong gia đình, nhiều hơn nhiều mối quan hệ nông cạn với nhiều người. Họ có khiếu hài hước thù địch, thích đùa cợt với chi phí của bản thân hoặc điều kiện của con người, nhưng không bao giờ lừa dối người khác. Họ cũng có một phẩm chất được gọi là chấp nhận bản thân và những người khác, ngụ ý rằng họ thích chấp nhận những người như họ,
thay vì muốn thay đổi họ. Thái độ tương tự là của chính họ: nếu họ có những phẩm chất vô hại, họ để cho nó, ngay cả khi nó hiếm khi là cá nhân. Để phù hợp với điều này đến tự phát và đơn giản: họ thích được chính mình hơn là preteezing hoặc nhân tạo. Trong thực tế, khi đối mặt với sự mất tập trung của họ, họ có xu hướng thông thường trên bề mặt,
chính xác là đối diện của mavericks ít tự cập nhật có xu hướng kịch tính hơn. Tương tự như vậy, những người này có một sự tươi mát nhất định như là một sự đánh giá cao; khả năng nhìn thấy một cái gì đó, mặc dù phổ biến, là có giá trị. Do đó, chúng sáng tạo, sáng tạo và độc đáo. Và cuối cùng, họ có xu hướng sống mạnh mẽ hơn về kinh nghiệm so với
phần còn lại của người dân. Kinh nghiệm cao điểm, như tác giả gọi nó, là một trong đó làm cho bạn cảm thấy như ngoài bạn; như thuộc về vũ trụ; nhỏ hoặc lớn như bạn thuộc về thiên nhiên. Kinh nghiệm này có xu hướng để lại một dấu hiệu trong những người sống cuộc sống của họ, thay đổi chúng cho tốt hơn; nhiều người đang tích cực tìm kiếm kinh
nghiệm này. Chúng còn được gọi là kinh nghiệm thần bí và là một phần quan trọng của nhiều tôn giáo và truyền thống triết học. Tuy nhiên, Maslow không tin rằng những người tự cập nhật là người hoàn hảo. Ông cũng phát hiện ra một số bất an trong suốt phân tích của mình: thường thì họ cảm thấy lo lắng và tội lỗi; nhưng thực tế, không thần kinh hoặc
out-of-bối cảnh lo lắng và tội lỗi. Một số họ bị mất (tinh thần vắng mặt). Và cuối cùng, một số người khác có kinh nghiệm những khoảnh khắc mất cười, mát mẻ và rootness. Metanecessities và metapathologies Cách khác Maslow địa chỉ các vấn đề về những gì tự cập nhật là để nói về bốc đồng (tất nhiên, B-yêu cầu) tự cập nhật yêu cầu. Họ cần những điều
sau đây để được hạnh phúc: Sự thật, chứ không phải là nghi ngờ. Chúa ơi, tốt hơn là xấu xa. Vẻ đẹp, không dễ bị tổn thương hay phép lạ. Thay vào đó, sự thống nhất, liêm chính và siêu việt, thay vì các cuộc bầu cử tùy ý hoặc bắt buộc. Sức sống, thối rữa hoặc cơ giới hóa của một cuộc sống nghèo nàn. Độc thân, không mềm mại. Sự hoàn hảo và nhu
cầu, không phù hợp hoặc vô tình. Chánh niệm, chứ không phải là không đầy đủ. Công lý và trật tự, không bất công và thiếu pháp luật. Đơn giản, không cần sự phức tạp. Sự giàu có, không phải là sự suy giảm của môi trường. Sức mạnh, chứ không phải là mâu thuẫn. Tinh nghịch, không khỏa thân, không thiếu những trò đùa. Độc lập, không phụ thuộc. Tìm
một cái nhìn quan trọng, không nhạy cảm. Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ rằng rõ ràng là tất cả chúng ta cần điều này. Nhưng, chúng ta hãy tạm dừng: nếu bạn đang trải qua một thời kỳ chiến tranh hoặc trầm cảm, bạn sống trong một khu ổ chuột rất nghèo hoặc môi trường nông thôn, bạn có lo lắng về những vấn đề này hoặc là bạn sẽ bận rộn hơn về làm thế
nào để có được thực phẩm và mái nhà? Trong thực tế, Maslow tin rằng nhiều người xấu trong thế giới ngày nay được đưa ra bởi vì chúng tôi không đối phó quá nhiều với những giá trị này, không phải vì chúng tôi là những người xấu, nhưng vì chúng tôi không có nhu cầu cơ bản của chúng tôi hoàn thành. Khi tự Cập Nhật không đáp ứng các yêu cầu này,
nó đáp ứng với metapathologies, một danh sách các vấn đề miễn là danh sách các yêu cầu. Để tóm tắt chúng, chúng ta sẽ nói rằng khi tự cập nhật buộc phải sống mà không có những nhu cầu này, anh ta sẽ phát triển trầm cảm, khuyết tật cảm xúc, ghê tởm, liên kết và mức độ hoài nghi nhất định. Đến cuối đời, tác giả đã tạo động lực cho cái gọi là quyền
lực thứ tư trong tâm lý học. Freudian nhà tâm lý học và sâu sắc khác là những quyền hạn đầu tiên; hành vi, hành vi thứ hai; nhân loại của họ, bao gồm cả sự tồn tại của châu Âu, là lực lượng thứ ba. Quyền lực thứ tư là tâm lý học transpersonal, trong đó, dựa trên các nhà triết học phương Đông, điều tra các vấn đề như thiền định, mức độ cao của ý thức và
thậm chí cả hiện tượng huyền bí. Có lẽ transpersonalist nổi tiếng nhất hiện nay là Ken Wilber, tác giả của cuốn sách như Dự án Atman và Lịch sử của Tất cả mọi thứ. Cuộc thảo luận của Maslow đã trở thành một nhân vật rất truyền cảm hứng trong lý thuyết tính cách. Trong những năm 1960, mọi người đã mệt mỏi của giảm và thông điệp cơ học của hành
vi và các nhà tâm lý học sinh lý. Họ tìm kiếm ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống của họ, một hương vị huyền bí và lutsinar hơn. Maslow là một trong những người tiên phong trong đó. để đưa con người trở lại tâm lý học và người đó với nhân cách. Đồng thời, một phong trào khác đang sinh sản; một trong những người sẽ rời khỏi Maslow ra khỏi chiến
đấu: máy tính và xử lý thông tin, cũng như các lý thuyết hợp lý như lý thuyết piaget về phát triển nhận thức và ngôn ngữ Noam Chomsky. Tất cả điều này sẽ được những gì chúng tôi gọi là chuyển động nhận thức trong tâm lý học ngày hôm nay. Cũng giống như con người đối phó với các vấn đề y học, chiêm tinh học và lòng can đảm tự, phẫu thuật nhận
thức cung cấp cho sinh viên tâm lý với những gì họ đang tìm kiếm: cơ sở khoa học. Nhưng chúng ta không thể mất đi thông điệp: tâm lý học, trước hết và cho tất cả, con người; khi nói đến con người, người thật trong cuộc sống thực và không có gì để làm với các mô hình máy tính, phân tích thống kê, hành vi chuột, điểm kiểm tra và phòng thí nghiệm. Một
số lời chỉ trích đã loại bỏ những điều trên, có rất ít lời chỉ trích có thể được thực hiện đối với lý thuyết của Maslow. Những lời chỉ trích phổ biến nhất của phương pháp luận của ông: chọn một số lượng nhỏ những người ông xem xét để cập nhật bản thân, sau đó đọc về họ hoặc nói chuyện với họ và rút ra kết luận về những gì cập nhật bản thân ở nơi đầu
tiên, không âm thanh như khoa học tốt cho nhiều người. Trong phòng thủ của mình, chúng tôi có thể cho thấy rằng ông hiểu điều này và coi công việc của mình chỉ là một điểm khởi đầu. Tôi hy vọng rằng những người khác sẽ bắt đầu từ thời điểm này và tiếp tục phát triển ý tưởng một cách chặt chẽ hơn. Điều tò mò là Maslow, người đã gọi cha đẻ của
nhân loại Mỹ, bắt đầu sự nghiệp của mình như là một hành vi với niềm tin sinh lý lớn. Trong thực tế, ông tin vào khoa học và thường dựa trên những ý tưởng của mình về sinh học. Ông chỉ muốn phát triển tâm lý học bằng cách muốn kết hợp tốt nhất của chúng tôi, cũng như bệnh lý. Một lời chỉ trích khác, khó khăn hơn cho các cuộc phản công, là Maslow
đặt ra rất nhiều hạn chế về tự cập nhật. Đầu tiên, Kurt Goldstein và Carl Rogers sử dụng cụm từ này để chỉ những gì mỗi cuộc sống làm: cố gắng phát triển, để được nhiều hơn, để đáp ứng số phận sinh học của họ. Maslow giảm nó xuống chỉ còn hai phần trăm những gì loài người đạt được. Và trong khi Rogers lập luận rằng trẻ sơ sinh là ví dụ tốt nhất
của con người tự cập nhật, Maslow coi nó như là một cái gì đó mà chỉ hiếm khi được thực hiện và ở những người trẻ tuổi. Một vấn đề khác là ông sẽ chăm sóc bao nhiêu chúng tôi quan tâm đến nhu cầu cơ bản của chúng tôi trước khi tự nâng cấp vào cảnh. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ về những người thể hiện các khía cạnh của việc tự
cập nhật đã không có nhu cầu cơ bản của riêng họ đầy đủ. Nhiều nghệ sĩ và nhà văn giỏi nhất của chúng tôi, ví dụ, bị nghèo đói, giáo dục kém, rối loạn thần kinh và trầm cảm. Ngay cả một số người trong chúng ta có thể gọi nó là tâm thần! Nếu chúng ta mà bảo vệ những ý tưởng mà từ đó ông sẽ rút lui, hoặc tại Rembrandt, những người không thể để thức
ăn tại bàn, hoặc Toulouse Lautrec, có cơ thể tra tấn anh ta hoặc van Gogh người, khác hơn là người nghèo, không phải là rất tốt từ đầu của mình, sẽ biết rõ những gì chúng tôi có ý nghĩa. Không phải những kẻ này thuộc về một số loại tự cập nhật? Ý tưởng rằng các nghệ sĩ và nhà thơ và triết gia (và các nhà tâm lý học!) rất phổ biến bởi vì có rất nhiều sự
thật với nó! Chúng tôi cũng có các ví dụ về những người sáng tạo theo một cách nào đó trong khi ở các trại tập trung. Ví dụ, Trachtenberg đã phát triển một cách mới để làm số học tại một trong những lĩnh vực này. Victor Frankl đã phát triển cách tiếp cận vô trùng của mình cũng trong một lĩnh vực. Và có rất nhiều ví dụ khác. Và cũng có những ví dụ khác
về những sáng tạo trong khi họ không rõ và khi họ đạt được thành công họ không còn. Nếu chúng ta không nhầm lẫn, Ernest Hemingway là một ví dụ. Có lẽ tất cả những ví dụ này là ngoại lệ, và hệ thống phân cấp của nhu cầu vẫn là cơ bản nói chung. Nhưng tất nhiên, ngoại lệ cho chúng ta suy nghĩ. Chúng tôi muốn đề xuất một sự khác biệt với lý thuyết
của Maslow có thể hữu ích. Nếu chúng ta xem xét các bản cập nhật như Goldstein và Rogers sử dụng nó, có nghĩa là, như một sức sống hướng dẫn tất cả các sinh vật, chúng ta cũng có thể thấy rằng có một số điều can thiệp vào việc đạt được hoàn toàn sức sống đó. Nếu chúng ta bị tước đoạt các nhu cầu vật chất cơ bản của mình, nếu chúng ta sống
trong một tình huống đe dọa, nếu chúng ta bị cô lập với những người khác, hoặc nếu chúng ta không có niềm tin vào khả năng của mình, chúng ta có thể tiếp tục sống sót, nhưng không sống. Chúng tôi sẽ không cập nhật đầy đủ tiềm năng của mình và chúng tôi sẽ không thể hiểu rằng có những người đang cập nhật bất chấp những thiếu sót. Nếu chúng ta
xem xét thâm hụt cần tách biệt với các nâng cấp và nếu chúng ta nói về hoàn toàn tự cải thiện hơn là nâng cấp bản thân như là một thể loại riêng biệt của nhu cầu, lý thuyết của Maslow là intertwriting với các lý thuyết khác, và những người đáng kinh ngạc mà đạt được thành công giữa những khó khăn sau đó có thể được coi là một anh hùng chứ không
phải là một raritist. Bibliography Maslow của cuốn sách rất dễ đọc và đầy đủ các ý tưởng thú vị. Nổi tiếng nhất là Towards Psychology Being (1968), Motivation and Personality (ấn bản đầu tiên, 1954, và ấn bản thứ hai, 1970), và The Further Reaches of Human Nature (1971) Cuối cùng, có rất nhiều bài báo được viết bởi Maslow, đặc biệt là trong Tạp chí
Tâm lý học con người, mà ông thành lập để biết thông tin. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trang kinh tế được áp dụng xuất hiện trên một trong các liên kết. Tiến sĩ Rafael Gautier và © Tiến sĩ George Boeree Boeree
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