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تحلیل الحاجة

I مفھوم الحاجة
.  الحاجة عبارة عن خصاص أو شعور باالحتیاج أو رغبة یبدیھا مستھلك ما

IIأنواع الحاجات
قد حاول عالم .الفرداألولیات تختلف من شخص لشخص آخر وبالتالي یعتبر ترتیب الحاجیات من خصوصیات 

الغالبیة لحاجیات وفق ما یراه منطبق على سلوك وضع ترتیب ل" MASLOW Abrahamأبرھام ماسلو" النفس 
.من األشخاصالعظمى

الحاجات الفیزیولوجیة 1–2
.والتي تعتبر ضروریة للعیش...ھي الحاجات األولیة المتمثلة أساسا في األكل و الشرب و الملبس

الحاجات األمنیة2–2
.أن یكون آمنا ومطمئنا من األخطار التي یمكن أن تحدق بھعندما یتحقق لإلنسان سبل العیش فإنھ یبحث على

جة لالنتماءاالح3–2
...ھي رغبة الشخص في االنضمام إلى جماعة معینة كالنوادي الریاضیة أو النوادي الثقافیة

الحاجة إلى التقدیر 4–2
تمثل رغبة الفرد في الحصول على تقدیر اآلخر

اتالحاجة إلى تحقیق الذ5–2
تتمثل في إحساس الفرد بالحاجة إلى تحقیق أھداف معینة وأن یصبح متمیزا في مجال من المجاالت الریاضیة 

أو العلمیة أو الثقافیة
IIIالمنتوج

تعریف1–3
:المنتوج ھو كل شيء یُقدم للمستھلك قصد  تلبیة حاجة معینة لدیھ، وھو نوعان

ویسمى ھدا المنتوج... مواد الغذائیة ، األجھزة الكھربائیة ھو كل شيء ملموس كالمنتوج مادي*
منفعة

خدمةویسمى ھدا المنتوج ... ما ھو غیر ملموس كالخدمات بصفة عامة :  منتوج المادي*  
دورة حیاة المنتوج2- 3

مالھا والتخلص تمر المنتجات المصنعة بالمقاوالت بعدة مراحل من اإلعالن عن فكرتھا إلى االستغناء عن استع
منھا

التصنیعلتعریف المنتوجاتصور المنتوجدراسة الجدوىتحلیل الحاجة

المصادقة اإلنتاج التسویق استعمال المنتوج حذف المنتوج

الحاجة إلى تحقیق الذات      
الحاجة إلى التقدیر   

الحاجة لالنتماء                  
الحاجــــــــــات األمنیـــــــــــــة
الحاجـــــــــــات الفیزیولوجیــة
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IVتحلیل الحاجة
تعتبر مرحلة تحلیل الحاجة أول مرحلة في منھجیة المشروع الصناعي ویتوقف على نتائجھا أخد القرار 
ى بمواصلة أو عدم مواصلة دراسة المشروع الذي یھدف إلى طرح منتوج جدید في السوق أو إدخال تحسینات عل

.المنتوج الموجود أصال

التعبیر عن الحاجة1–4
العالقة بین لك لتوضیحذھدف الدراسة التي نقوم بھا وحُ وضِّ نـُ في ھده المرحلة من منھجیة المشروع الصناعي،

.تالیةالذي نطرح من خاللھ األسئلة البیاني الحاجةالمنتوج والحاجة نستعین بما یسمى 
 یقدم المنتوج خدمة؟) لما ( لمن
 یؤثر ؟) ماذا ( على من
ألي ھدف ؟

لما یقدم الخدمة ؟/ ماذا یؤثر ؟                                                        لمن / على من 

ألجل أي ھدف؟
منتوج یوضح بیاني الحاجة من جھة العنصر الذي یستفید من الخدمة فإلى جانب إبراز الھدف من استعمال ال

.التي یقدمھا المنتوج، ومن جھة أخرى العنصر الذي یؤثر علیھ المتوج أثناء القیام بھذه الخدمة
مثال غمدة المصباح

األجوبةاألسئلة
التیار الكھربائيعلى ماذا تؤثر الغمدة؟

للمصباحلما تقدم خدمة؟/ لمن
ربط المصباح بأسالك التوصیل الكھربائيھدف؟ألي

الحاجةإدراك

التعبیر عن الحاجة

إقرار الحاجة

المراحل المتبقیة من
يمنھجیة المشروع الصناع

............................ .............................

المنتوج

..........................................................................................
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.لنستعمل بیاني الحاجة
على ماذا یؤثر؟                                                               لما یقدم الخدمة؟

ألجل أي ھدف؟
إقرار الحاجة2- 4

تقنیة إلیجاد كانت ضروریة سنقوم بدراسة فإذارار ھاتھ الحاجة ، إقرار الحاجة ھي عملیة التحقق من استق
.فلن نقوم بھده الدراسةظرفیةكانت الحاجة عابر أو احلول تكنولوجیة، أما إد

:تتم عملیة إقرار الحاجة باإلجابة عن األسئلة الثالثة التالیة
ماھي الغایة من وجود ھده الحاجة؟)1
ماھي أسباب وجودھا؟)2
؟ ما یلغیھا أو یحجبھا أو یطورھاھل یوجد )3

بعد تحدید الحاجة التي سیشبعھا المنتوج، یلزمنا البحث في مدى استقرارھا في الزمن، ومن ھنا ینطلق البحث 
إذا كان المنتوج سیصبح عدیم الجدوى . عما إذا كان ھناك احتمال ما لزوالھا أو تطویرھا في المدى المتوسط أو البعید

.ب، أو إذا كان الطلب علیھ سیتقھقر، من غیر المعقول متابعة الدراسةفي المدى القری
:األسئلة التي نجملھا في الخطاطة التالیةوعلیھ فإن إقرار الحاجة یتطلب اإلجابة عن 

VIدعم وتقویم
:1تمرین 

المصباح التیار الكھربائي

B22 غمذة

ربط المصباح بأسالك التوصیل الكھربائي
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خصاص-استھالك –وظیفة –خدماتي - مادي : امأل الفراغ بما یناسب-1
خدماتيأو مادي منتوج استھالك أ لدى اإلنسان وال یختفي إلى عن طریقینشخصاصالحاجة شعور ب

:2تمرین 
صل بخط 
 ــ االنخراط في جمعیة ریاضیةــالحاجة لالنتماء
ــ أكل، نومالحاجة إلى التقدیر ــ...
ــ رغبة التلمیذ في ترك انطباع جید لدى األساتذةحاجات فیزیولوجیة ــ

:3تمرین 
.ذكر ورتب المراحل المكونة لتحلیل الحاجةأ–1

إدراك الحاجة ، التعبیر عن الحاجة ، إقرار الحاجة
ماھي المرحلة التي یوظف فیھا بیاني الحاجة؟–2

إدراك الحاجة ، التعبیر عن الحاجة ، إقرار الحاجةمرحلة 
ماھي األسئلة التي یتم طرحھا كلما تعق األمر بإقرار الحاجة؟–3

أ ــ   لماذا وجدت ھذه الحاجة؟
ب ــ ما الذي یمكن أن یجعلھا تتطور أو تختفي؟

ج ــ ھل ھناك احتمال اختفاء الحاجة؟ أو تطویرھا؟
المطلوب التعبیر عن  الحاجة لكل شيء تقني على حدة ، وذالك بملء بیاني الحاجة : 4تمرین 

لمن تقدم الخدمة ؟على ماذا تؤثر؟  

ألجل أي ھدف؟
م الخدمة ؟ على ماذا یؤثر ؟                                                              لمن یقدّ

ألجل أي ھدف؟
على ماذا یؤثر؟                                                                  لمن یقدم الخدمة ؟ 

ألجل أي ھدف؟

یذالتلم .ألدوات المدرسیةا

محفظة الكتب المدرسیة

تٌمكّن التلمیذ من حمل مستلزماتھ المدرسیة والمحافظة علیھا     

للمستعمل المحیط المراد إضاءتھ

مصباح الجیب

یٌمكن من إضاءة محیط

للتلمیذ           الورق

قلم الرصاص 

ترك اُثر كتابي عل الورق         




