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  :المستخلص

وعالقتيا بالالمباالة مغ خالؿ  (الطاىخة والكامشة )تشاوؿ السقاؿ الحالى الحاجات الشفدية 
،  (الطاىخة والكامشة)عخض  االشار الشطخى الخاص بالسحػر االوؿ  وىػ مفيـػ الحاجات الشفدية 

االستقالؿ – االستعخاض - الشطاـ  - الخزػع - وتذسل الحاجات الشفدية الطاىخة التحريل 
-  التغييخ - العصف - لـػ الحات - الديصخة  - السعاضجة – التأمل الحاتي - التػاد - الحاتي

 (التحقيخ)الجشدية الغيخية ،العجواف؛ و تذسل الحاجات الشفدية الكامشو لـػ الحات - التحسل  
االستعخاض - الديصخة السكبػتة - اإلدراؾ والسعخفة السكبػتة -  العجواف السكبػت - السكبػت 
االستشجاد السكبػت ؛ والشطخيات السفدخة - الجشدية السثمية السكبػتة - الجشذ السكبػت - السكبػت 

مجرسة التحميل الشفدى ، : فى ضػء مجارس عمع الشفذ  (الطاىخة والكامشة )لمحاجات الشفدية  
والسجرسة الدمػكية ، والسجرسة االندانية ؛ ثع عخض االشار الشطخى الخاص بالسحػر الثانى وىػ 

 .تعخيف الالمباالة ، واسباب الالمباالة ، وأعخاض الالمباالة ، ، وأخيخا العالج مغ الالمباالة 

 
   ( الالمباالة  - الطاىخة والكامشة)الحاجات الشفدية  :الكممات المفتاحية
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 The psychological needs (Manifest and Phenomenon) 

Related to the indifference Symptoms - Treatment 

  
Prof. Abdel Jaber Abdellah Abdul Zahir_ Prof  Badawi Mohammed Hussein 

Prof. Mansoor Abdellah Abdul Ghfoor_ Teacher.Safaa Ragab Abdel Jawad. 

Abstract 
The current article investigated the psychological needs (Manifest and 

Phenomenon) and its relationship to the indifference through the 

presentation of the theoretical framework of the first axis which is the 

concept of the psychological needs (Manifest and Phenomenon). The 

Manifest psychological needs include Achievement -  Deference-  Order  -

Axhibition  - Autonomy - Affiliation - Interception -   Succorance -  

Dominance - Abasement – Nurturance - Change - Endurance - 

Heterosexuality - aggression; and the Phenomenon psychological needs 

include Repressed Abasement - Repressed Aggression_ Repressed 

Cognizance - Repressed Dominance - Repressed Exhibition_ Repressed 

Sex- Repressed Homosexualty _Repressed Succorance and the theories 

which explain the psychological needs (Manifest and phenomenon).   In the 

light of the Psychological schools: The Psychological Analysis School,  The 

Behaviorism School, The Humanistic School; the  theoretical framework of 

the second axis was presented which is the definition of indifference , the 

reasons for indifference, the symptoms of indifference, and finally treatment 

of indifference. 

Key Words : Psychological Needs (Manifest and Phenomenon)  - the  

Indifference           
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 مقدمة
مغ االمػر اليامة التى يجب اف تأخح بعيغ  (الطاىخة والكامشة )تعج دراسة الحاجات الشفدية 

االعتبار الف معخفة الحاجات الشفدية وما يختبط بيا مغ دوافع واىجاؼ وما تحقق مشيا ومالع يتحقق 
 .مغ السػضػعات اليامة التى تسكغ مغ تيديخ فيع الذخرية وتفديخ الدمػؾ اإلنداني 

فالحاجات الشفدية ىى رغبة شبيعية ييجؼ الكائغ الحى إلى تحقيقيا مسا يؤدى إلى التػازف 
 ()(73، ص 2003,نبيمة عباس الذخوبجي )واالنتطاـ في الحياة  

فى حياة الكائغ الحى عشجما تػجج عقبات  (الطاىخة والكامشة )وتطيخ اىسية الحاجات الشفدية 
إذا يطيخ عمييا االضصخاب والقمق وعجـ الذعػر , أو ضخوؼ تعػؿ دوف اشباع ىحه الحاجات 

 (197، ص1993, رجاء محسػد ابػ عالـ )بالدعادة 

وتػجج مجسػعة مغ الحاجات الشفدية التي تعتبخ دوافع ىامو لمدمػؾ مثل الحاجو الي العبادة 
 ، ص 2006اسساء بشت عبج العديد الحديغ ، ). والحاجو الي االمغ والحاجو الي القبػؿ

 (  271-270ص

التى تعتسج عمييا  (الطاىخة والكامشة)ويخى مػراى في نطخيتو التى تفدخ الحاجات الشفدية 
فاإلنداف يدعى دائسا ويصسح . اف الحاجة ىي نقصة البجاية في أي سمػؾ مختبط بيا.الجراسة الحالية 

إلى حاجاتو االساسية في حياتو اليػمية ويرف مػراى لتمظ الحاجات االساسية لجى الفخد شبقا 
وىي الحاجات التي تعبخ عغ  (الحاجات الطاىخة)لصخيقة التعبيخ عشيا في الدمػؾ الي مجسػعتيغ 

وىي الحاجات السكبػحة أو السكبػتة فيي ال  (والحاجات الكامشة)نفديا مباشخة في سمػؾ االنداف ، 
دمحم دمحم ).تدصيع اف تعبخ عغ نفديا في صػرة صخيحة أو مباشخة بل تجج الصخيق اماميا مغمقا

 (713-712، ص ص 2005عمياف وعساد حشػف الكحمػت، 

لألفخاد عمي البيئات التي يعيذػف فييا   (الطاىخة والكامشة)ويعتسج اشباع الحاجات الشفدية 
وعمي الدمػكيات التي يقػمػف بيا ، لحلظ البج اف تكػف ىشاؾ بيئات اجتساعيو وثقافيو مشاسبو تقـػ 

بإشباع االفخاد لحاجاتيع الشفدية ، فكمسا كانت البيئة االجتساعية اكثخ مالئسة وتحفيدًا كمسا زادت 
ولحلظ يتختب عمي اشباع ىحه الحاجات بالدمػؾ  (الطاىخة والكامشة )عسمية اشباع الحاجات الشفدية 

الحي يقـػ بو االفخاد في الدياؽ البيئي أو االجتساعي الحي يعير فيو، اذف يسكغ القػؿ بيئة مالئسو 
تؤدي الي القياـ بدمػؾ مشاسب ليؤدي الي اشباع حاجة نفديو لجي الفخد بيئة مالئسو      سمػؾ 

kasser,T., 2009)مشاسب اشباع الحاجات الشفدية صحة نفديو جيجه   ,P175)  

ىي اساس مذاكل  (الطاىخة والكامشة )وقج وجج العمساء اف عجـ اشباع الحاجات الشفدية 
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اف الذخرية ال تحقق الرحة الشفدية الدميسة والتي تيجؼ " التكيف التي تػاجييا الذخرية بسعشي 
عبج الخحيع بخيت عبج الخحيع وىانع ).الي تػافق الفخد مع بيئتو اال إذا اشبعت فعال ىحه الحاجات

 (427، ص 1993حامج دمحم ،

وما يتختب عميو مغ حجوث  (الطاىخة والكامشة  )ويبجو اف عجـ اشباع الحاجات الشفدية 
 .اضصخاب انفعالي الستسثل في الالمباالة قج يعػؽ تحقيق الشسػ الشفدي الدػي وااليجابي

وىي الحاجات التى تعبخ عغ نفديا مباشخة، وفى لمحاجات الشفدية الطاىخة " مػراي " ويعخؼ 
مقياس "  وقج استخجمت الباحثة لقياسيا objectificationsصػرة أفعاؿ او تعبيخات مػضػعية 

 : وعخبو جابخ عبج الحسيج جابخ وىحه الحاجات ىي" التفزيل الذخري 

االستعخاض  - Orderالشطاـ  - Deferenceالخزػع -  Achievement : التحريل 
Axhibition -  االستقالؿ الحاتيAutonomy -  التػادAffiliation  - التأمل الحاتي

Interception  -  السعاضجةSuccorance -  الديصخةDominance -  لـػ الحات
Abasement -  العصفNurturance -  التغييخChange -   التحسلEndurance  - 

، 1975دمحم عبج الطاىخ الصيب، ) A aggressionالعجواف  -  Heterosexualityالجشدية الغيخية 
 (362-361ص ص

 (التحقيخ السكبػت  )         وأشار أيزا إلى أف الحاجات الشفدية الكامشة  تذسل لـػ الحات 
Repressed abasement -   العجواف السكبػتRepressed aggression -     السعخفة السكبػتة

Repressed cognizance -    الديصخة السكبػت :Repressed dominance -    االستعخاض
الجشدية السثمية   - Repressed sexالجشذ السكبػت    - Repressed exhibitionالسكبػت 
   Repressed succoranceاالستشجاد السكبػت    - Repressed homosexualityالسكبػتو 

ويخى مػارى ,  او تكبت برفة عامةInhibitionأي يشاليا الكف)ىي الحاجات التي تقيج أو تكف و
أو خيالي ,أو مكبػت  , Inhibitedأو محدػس أو مكفػؼ ,(ليذ ضاىخا)أف الجافع يكػف كامشا 

أو القخاءة , أو االبجاع الفشي , أو المعب , ولكشو يتخح شكل الخغبة ,عشجما ال يؤدى الى سمػؾ ضاىخ ,
 (6، ص 2013دمحم عبج الطاىخ الصيب، ).عغ أعخاض الحاجة لجى االخخيغ 

 
 

 : في ضوء مدارس علم النفس (الظاهرة والكامنة)النظريات المفسرة للحاجات النفسية 
 . في ضوء مدرسة التحميل النفسي (الظاهرة والكامنة)النظريات المفسرة لمحاجات النفسية - 1

 (S . Frued):نظرية سيجموند فرويد  -1

  أف مجسػعتي الغخائد تػجج في حياة اإلنداف متحجيغ ومختمصيغ وىي S.Frued))ويخى 
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غخائد الحات وغخائد الجشذ وضع ىحا الشػعيغ مغ الغخائد الى نػع واحج ىي غخيدة الحياة يقابميا 
 ( 92،ص 1980إبخاىيع وجيو محسػد، ).غخيدة السػت او التجميخ

والغخائد ىي السرادر التى تدتسج مشيا الذخرية ما يمدميا مغ شاقة ألداء أعساليا وىي 
التى تػجو العسميات الشفدية ، ومرجر الصاقة الشفدية مذتقة مغ حاالت اإلثارة العربية 

الجافعية اإلندانية باعتبارىا قائسة كمية عمى الصاقة التى  (S.Frued)الفديػلػجية، وىكحا يرػر
تثيخىا حاجات األندجة الجدسية ولقج اعتقج اف مقجار الصاقة الشفدية السذتق مغ حاجات األندجة 

جابخ عبج ).  الجدسية يدتسخ فى األنذصة العقمية التى ترسع النقاص االستثارة التى تخمقيا الحاجة
 ( 30- 29 ، ص ص 1986الحسيج جابخ، 

  (K .Horny)نظرية كارين هورني - ب

 الى الحاجات العرابية العذخ التى أكجت عمييا ( 1990)أشار جابخ عبج الحسيج جابخ 
 :  ىي ( .K)نظرية كارين هورني 

  مثل ىحا الذخز يعير لكي يحبو اآلخخوف ويعجبػف – الحاجة العرابية لمعصف والسػافقة
 . بو 

  الحاجة العرابية لذخيظ يديخ حياتو مثل ىحا الذخز يحتاج الى االرتباط بذخز يحسيو
 .مغ الخصخ ويذبو حاجاتو 

  الحاجة العرابية ألف يعير الفخد داخل حجود ضيقة مثل ىحا الذخز محافطًا ججًا ويتجشب
 . اليديسة بسحاولة تقميل القميل

  الحاجة العرابية الى القػة مثل ىحا الذخز يسجج القػة ويحتقخ الزعف. 

  الحاجة العرابية الى استغالؿ اآلخخيغ مثل ىحا الذخز يفخح مغ استغالؿ اآلخخيغ لو أما
 . إفادتو ىػ مغ اآلخخيغ ال تدتحق التفكيخ 

 الحاجة العرابية الى التقجيخ االجتساعي وىػ مثل شخز ييجؼ دائسًا الى تحقيق الذيخة . 

  الحاجة العرابية الى االعجاب الذخري وىػ شخز يخغب فى رؤية اآلخخيغ لو وفقًا
 .لمحاجة السثالية التى لجيو عغ نفدو 

  الحاجة العرابية الى الصسػح واالنجاز الذخري ىػ الذخز الحي يذار إليو براحب عقل
 . فػؽ السستاز 

  الحاجة العرابية الى االكتفاء الحاتي واالستقالؿ وىػ الذخز الحي ال يحتاج الى االرتباط
 . باآلخخيغ أناني فى تفكيخه واستقاللي في رؤياه 

  الحاجة العرابية الى الكساؿ وعجـ التعخض لميجـػ وىػ الذخز الحي يدعي الى تحقيق
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 ( .194– 34ص ص )الكثيخ ميسا كانت الػسيمة ويكػف أحيانًا عمى حداب اآلخخيغ 

 A .Adlr)ِ): نظرية الفريد أدلر - ت

الحاجة إلى الكفاح مغ أجل :  ىي A .Adlr)ِ)مغ أىع الحاجات الشفدية التى ركد عمييا 
، والحاجة إلى التغمب عمى الشقز العزػي والتعػيس ، والحاجة إلى االىتساـ (الديصخة)التفػؽ 

االجتساعي ،والحاجة إلى الحاتية ويؤكج أدلخ أف حخكة الكائشات الحية محكػمة بأىجاؼ وأغخاض 
حدغ مشدي وإيساف ).فشحغ ال ندتصيع التفكيخ واإلحداس والترخؼ إال بػجػد إدراؾ بعس األىجاؼ

 (235-228 ، ص ص2004مشدي،

 ( Murray):نظرية الدافعية لموراي - ث

قجـ ترشيفًا لمحاجات األساسية كسا  (Murray)الى أف  (1979)اشارا سيج غشيع وىجى بخادة 
 : يمي

– االستقالؿ – االعتجاء – االبتياج – الخزػع  وىي وىػ الحاجات الطاىخة: التصنيف األول 
– الشطاـ – اإلعالة – تجشب األذى – العخض – الديصخة – الجافعية – التبجيل – الفعل السزاد 

 .الػىع – العبذ - التمحذ – الشبح – المعب 

الدمبية والسأسػية ، االعتجاء ) وىي الخزػع السكبػت :الحاجات الكامشةوهو : التصنيف الثاني
الحاجة إلى تقري السدائل الذخرية الخاصة، )اإلدراؾ والسعخفة السكبػتة  (الكخاىية)السكبػت 

الجشدية السثمية – الجشذ السكبػت  (ميػؿ استعخاضيتو)العخض السكبػت – الديصخة السكبػتة 
الحاجة إلى األمغ والدشج والحساية والسحبة  (القمق مغ اليأس)االستشجاد السكبػت – السكبػتة 

 ( . 196ص)

 :نظرية كارل يونج  -5

 صشف كارؿ يػنج الحاجات إلى الحاجات الفديػلػجية لتحقيق األغخاض العزػية مثل 
الشذاشات العزمية والحخكية، والحاجات العميا ذات الصابع الثقافي واالجتساعي والتحريمي وغيخىا 

وكمسا كانت األغخاض العزػية الجنيا فى حالة إشباع تاـ، يتػفخ السديج مغ الصاقة التى يسكغ 
 193 ، ص ص 2001رمزاف دمحم القحافي، ). تػجيييا مغ أجل تحقيق األىجاؼ الشفدية العميا 

 –194 ) 

 (E.From): نظرية إريك فروم  -6

فى بحثو لإلنداف اف شخرية الفخد ىي نتاج لتفاعل العػامل  (E.From)  ويؤكج 
فالفخد ليذ كائشًا مشعداًل بل إنو يحتاج الى اآلخخيغ إلشباع : البيػلػجية والشفدية واالجتساعية 

حاجاتو الستعجدة ولتحقيق الصسأنيشة واألمغ ليؤكج استسخاره والحاجة الى اآلخخيغ تجخبة يسارسيا كل 
إنداف مشح شفػلتو لعجده عغ االعتساد عمى نفدو، وشعػره بالخصخ فى وحجتو وإشباع حاجاتو 
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األساسية ، فالحاجة الى االنتساء واالرتباط باآلخخيغ ىي حاجات حيػية وىامة عشج اإلنداف، ألنيا 
تشسي إحداسو بحاتو وتذعخه بػجػده اإلنداني فعالقات اإلنداف مع اآلخخيغ والحاجة الى االرتباط 

ىي عالقات ديشاميكية تتغيخ بتغيخ السجتسع، مغ حيث اف السجتسع يسارس سمصتو لكبت دوافع 
الفخد، او يدسح لو بإشباع معيغ حدب ما تقتزيو شبيعة العالقات االقترادية واالجتساعية بيغ 

 ( 177 ، ص1994فيرل عباس، ). األفخاد 

 ((H.Sulivan:نظرية هاري سولفيان  -7

اليجؼ األساسي لمدمػؾ اإلنداني ىػ إشباع الحاجات  (1986) يخى سعج جالؿ 
حاجات األمغ، والحاجات : اإلندانية حيث يفتخض أف الشاس مجفػعيغ بشػعيغ مغ الحاجات

البيػلػجية ، والتػصل إلى الحاجات األمشية يتع الذعػر بيا عغ شخيق العسميات الثقافية وتستدج 
 (.68ص )الحاجات األمشية والحاجات البيػلػجية في نديج واحج 

 ( Erikson): نظرية إريكسون  -8

الى أف السخاىقة مخحمة نسػ ليا أىسيتيا في نسػ الفخد نفديا ويحجدىا  (Erikson) يذيخ 
 سشة ويتحجث اريكدػف عغ حاجات ىحه السخحمة ليذ بسفيـػ الحاجات ولكغ 20 إلى 12بالفتخة مغ 

بسفيـػ مصالب ىحه السخحمة، يصمق عمييا ىػية األنا مقابل تسيع الجور، ويخى في ىحه السخحمة أف 
الحاجة إلى اإلحداس باليػية الجشدية والفذل في إشباع ىحه : لمشسػ عجة مصالب أو حاجات وىي 

الحاجة مغ خالؿ الحػادث غيخ السشاسبة لجى السخاىق مغ الجشديغ،الحاجة إلى الػالء واإلخالص 
 تخجسة فخج أحسج فخج وقجرى محسػد لشحرزي،.ىػؿ، ج . ؾ).،الحاجة إلى السخغػبية االجتساعية

 (174 - 114، ص ص 1978حفشى ولصفى دمحم فصيع 

 :في ضػء السجرسة الدمػكية (الطاىخة والكامشة)الشطخيات السفدخة لمحاجات الشفدية - 2

 (K.Livin): نظرية كيرت ليفين  -1

 الى مفيـػ الحاجة الى أنيا بدبب ازدياد التػتخ فى مشصقة شخرية (K.Livin)يذيخ 
استثارة الحاجة التى تكػف فديػلػجية كالجشذ او نفدية كتأكيج الحات، فالحاجة مفيـػ دافعي كالجافع 

ويالحظ اف . او الباعث ويؤكج ليفيغ اف حاجات الذخز تحجدىا الى حج كبيخ العػامل االجتساعية
مفيـػ الحاجة ىػ السفيـػ الحي يخبط بيغ جسيع السفاىيع الجيشامية األخخى، فالحاجة تصمق القػة 

 ( 116، ص 1977حامج عبج الدالـ زىخاف، ).وتديج التػتخ، فتعصي القيسة

 إلى أىسية حاجات الفخد فى حل السذكالت التى تجابيو ، فالقػى الشفدية (K.Livin)ويذيخ 
الشتيجة األولى أنيا تعسل عمى تػجيو الفخد : الشاشئة عغ وجػد حاجات معيشة عشج الفخد بيا نتيجتاف

فى اتجاىيا، والشتيجة الثانية أنيا تغيخ مغ التشطيع السعخفي لجيو بسا يشاسب أو يديخ اتجاىو إزاء 
 ( 238 ، ص 1987احسج زكي صالح، ). القػى 
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 ( Dollard & Miller)نظرية دوالر وميممر  -2

عجد مغ الجوافع االولية التى يػلج الفخد مدودًا بيا،  (Dollard & Miller)افتخضت نطخية 
والجافع فى ىحه الشطخية مثيخ قػي يجفع الفخد الى اف يدمظ او يدتجيب بصخيقة او بأخخى حتى 

يخفس التػتخ الشاشئ عغ إثارة الجافع وبجانب الجوافع األولية تػجج الجوافع الثانػية التى اكتدبيا 
أف اإلنداف ال يتػجو سمػكو  (Dollard & Miller)الفخد فى محاوالتو إلشباع الجوافع األولية، ويخى 

بالجوافع األولية بقجر ما يتػجو بالجوافع الثانػية، فاإلنداف ال يشتطخ حتى تطيخ العالمات االولية 
وإنسا يدعي لمصعاـ استجابة لمجوافع  (تقمرات السعجة وانخفاض ندبة الدكخ فى الجـ)لجافع الجػع 

 ( 273 ، ص 1990عالء الجيغ كفافي، ). الثانػية مثل مػعج الصعاـ ومكانة ورائحتو 

الحاجة الى الشسػ، : انو تػجج ثالث حاجات أساسية وىي  (Dollard & Miller)ويخى 
والحاجة الى اف يكػف لمفخد ميػؿ ،والحاجة الى اف يكػف الفخد نفدو ىػ مػضػع ميل او حب مغ 

 ( 127 ، ص 1989يػسف قصامي، ).اآلخخيغ

 ( Murphy): الحيوية – نظرية مورفي االجتماعية  -3

 ىحه Tension Mofive needالحاجة – الجافع – التػتخ  (Murphy)يدتخجـ 
السرصمحات الثالثة معشي واحج ويعتبخ التػتخ ما ىػ اال تخكيد الصاقة فى أندجة خاصة، ويسكغ 
اف يشتقل التػتخ مغ نديج آلخخ اذ اف االرتباط بيغ األندجة ارتباط وضيفي إذف ىشاؾ شبكة مغ 
التػتخات، وىي التى تجفع الكائغ ليبحؿ نذاشًا وىحا الجافع ىػ نفدو التػتخ، وحيث اف الجافع او 

التػتخ يتصمباف اإلشباع اذا كاف ىشاؾ حاجة وعميو تعج الحاجة ىي الجافع وىي التػتخ فى الػقت 
عديد حشا داود ودمحم عبج ). نفدو، وىحا ما دعاه الى اعتبار السرصمحات الثالث وكأنيا شيء واحج

 ( 219، ص 1987الطاىخ الصيب ونا ضع ىاشع العبيجى ، 
 

 

 : فى ضوء المدرسة اإلنسانية (الظاهرة والكامنة)النظريات المفسرة لمحاجات النفسية - 3

 (Allport)نظرية االستقالل الوظيفي لمحاجات عند البورت  -1

عمى أىسية الجوافع ألنيا تدتيجؼ تحقيق التػازف فيسا يترل بالحاجة الى  (Allport)يؤكج 
 : اليػاء والى الصعاـ وىػ مغ الحاجات الفديػلػجية، ويػجج نػعاف مغ الجوافع او الحاجات ىسا

  دوافع خفس تتصمب خفس التػتخ . 

  دوافع نسػ تتصمب اإلبقاء عميو لالىتساـ باألىجاؼ ودوافع الشسػ تعشي السثل العميا تكتدب
 ( 267 – 266 ، ص ص 1986جابخ عبج الحسيج جابخ، ). متدامشة مع عسمية الشسػ

 (( McDougall (ماكدوجل)نظرية االستقالل الوظيفي لمدوافع  -2
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 الجوافع ىي السحخكات األولى لمدمػؾ وىي تسثل الغخائد ويعخؼ McDougellيعتبخ 
ماكجوجل الغخيدة بأنيا استعجاد فصخي نفدي يحسل الكائغ الحي إلى االنتباه الى مثيخ معيغ يجركو 

إدراكًا حديًا ويذعخ بانفعاؿ خاص عشج إدراكو ومغ ثع يدمظ سمػكًا معيشًا اتجاىو أي اف ليا مطيخًا 
 عمى اف ىشاؾ بعس الغخائد تطل كامشة بال استثارة McDougellمعخفيًا، ومطيخًا انفعاليًا، ويذيخ 

حتى تشذأ حالة جدجية معيشة تدتثيخىا مثمسا يكػف األمخ في حالة الجػع وحيغ تشذأ ىحه الحالة فإنيا 
تدتثيخ أعزاء الحذ داخل الجدج وتشتقل ىحه اإلثارة عغ شخيقة التيارات العربية الى مخكد ىحه 

، ص 1981عبج العديد القػصي، ).االستعجادات الشفدية الجدجية لكي تحفظ لالستثارة قػتيا
 ( 91- 82ص

 ( C.Rogers): نظرية الذات لكارل روجز -ت

أف الذخز يػلج مدودًا بجافع لتحقيق ما يتعخض لو مغ خبخات عمى  (C.Rogers) يخى 
ضػء ما اذا كانت محققة او غيخ محققة لحاتو، فيقبل عمى الخبخات اإليجابية ويعخض عغ الخبخات 

الدمبية، ويتحقق الحات بجاية مغ خالؿ اشباع الحاجات األولية كالصعاـ والذخاب ثع يشسػ الػعي 
بالحات ويتسايد مفيػميا كذيء مدتقخ يػجو الدمػؾ، وتشذأ معو احتياجات ججيجة مكتدبة تربح 

ويتسثل إشباع ىحه : الحاجة الى االعتبار مغ اآلخخيغ: أكثخ إلحاحًا مغ عسمية التقييع العزػية وىي
: ،الحاجة الى اعتبار الحات. الحاجة فى الحرػؿ عمى تقجيخ اآلخخيغ كالجؼء والحب واالحتخاـ

وتشذأ الحاجة الى تقجيخ الحات نتيجة لخبخات الفخد بإشباع او إحباط حاجاتو الى االعتبار اإليجابي 
 (284 - 283، ص ص1998عبج السصمب أميغ القخيصي، ).مغ اآلخخيغ

الى الذخرية اف اإلنداف مجفػعًا الى أىجاؼ إيجابية، فاإلنداف عشجه  (C.Rogers)ويشطخ
كائغ بحكع عقمو، اجتساعي، يحجد مريخه بشفدو الى درجة كبيخة، وىحا يعشي اف الفخد لجيو القجرة 

عمى تجبيخ أمخه وقيادة نفدو والتحكع فييا دوف حاجة الى تػفخ بعس الطخوؼ السحجدة، وليذ مغ 
 . الزخوري عمى اإلشالؽ وجػد تحكع وتجبيخ لذئػف الفخد مغ خارجو

 ( 230، ص 1981يػسف مرصفى القاضي ولصفى دمحم فصيع ومحسػد عصا حديغ ، )

 ( Maslow  )نظرية ماسلو-ث

اف حاجاتشا مختبة تختيبًا ىخميًا عمى أساس قػتيا وعمى الخغع مغ اف  (Maslow)افتخض 
جسيع الحاجات فصخية، فإف بعزيا أقػى مغ البعس اآلخخ، وكمسا انخفزت الحاجة فى التشطيع 
 .اليخمي كانت أكثخ قػة وكمسا ارتفعت فى التشطيع كانت أضعف وكانت مسيدة لإلنداف بجرجة أكبخ

 : الحاجات الشفدية عمى الشحػ التالي (Maslow)ويختب 

 الحاجات الفديػلػجية . 

  حاجات األمغ واألماف . 
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 حاجات الحب واالنتساء . 

  حاجات تقجيخ الحات . 

 حاجات تحقيق الحات . 

 : وىحه الحاجات الخسذ ذات الصابع الغخيدي ثع أورد الحقًا 

 حاجات السعخفة . 

 ( 92 ، ص1987مسجوح الكشاني، ).الحاجة العرابية 

وتمخز الباحثة مسا سبق إلى أىسية الشطخة التكاممية بيغ مختمف التػجيات التفديخية فى 
تفديخ بشية واتداؽ الحاجات الشفدية الطاىخة والكامشة لجى شالب الجامعة وعالقتيا بالالمباالة مع 
ضخورة أف يػضع فى االعتبار جسيع السحجدات الشفدية واالجتساعية والثقافية والشسائية والبيػلػجية 

حيث يمعب جسيعيا دورًا ىامًا فى االختالؼ والتذابو فى الحاجات الشفدية لجى شالب الجامعة مسا 
يشتج عشو اختالؼ فى الدمػؾ حيشًا وتذابو فى الدمػؾ أحيانًا أخخى نحػ الالمباالة وأف التفزيل 

 و االجتساعية والثقافية  الشفديةلشػعية الحاجات إنسا ىػ محرمة لمتغيخات الستخاكسة فى الجػانب
والبيػلػجية وىحا ما يجفع الباحثة إلى االعتقاد أف عسمية تفزيل نػعية الحاجات الشفدية الطاىخة 
 . والكامشة عسمية معقجة ليا أبعادىا التى تزخب بجحورىا فى األوضاع االجتساعية والثقافية الدائجة

 أما الشطخيات التى حاولت تفديخ السخاحل الشسائية فبالخغع مغ االختالؼ بيشيا فى أىسية 
السحجدات ذات التأثيخ عمى سمػؾ األفخاد وعمى تفزيل نػعية الحاجات الشفدية إال أنيا تتفق فى أف 

 . السخحمة الشسائية لإلنداف ليا تأثيخىا فى تكػيغ الذخرية

 : الالمباالة 
 الالمباالة ليذ مخضًا بحج ذاتو ولكشيا قج تؤدي الى اإلصابة بالسخض او الى ضيػر تعتبخ

 .  تعػد عمى الفخد وعمى السجتسع بذكل عاـ بالزخر واألذى تجميخيةسمػكيات 

ومغ ىشا تأتي الحاجة الى مػاجية ىحه السذكمة قبل تأزميا وبالتالي فإنو مغ الزخوري اف 
 .، أسبابيا، أعخاضيا وكيف يسكششا الػقاية مشيا او عالجيا شبيعتيانتعخؼ عمى 

 :  الالمباالةتعريف
 : تعجدت تعخيفات الالمباالة وفقًا لسا يمي

الالمباالة عمي أنيا فقج القجرة عمى االتراؿ بالعالع  (1977) ميخائيل أسعج يػسف يعخؼ 
 ( .245ص )الخارجي وعمى تقجيع األفعاؿ السشاسبة لمسػقف الخاىغ 

 Pathos أف الالمباالة تذتق مغ الكمسة اليػنانية Shulman,L.,M,( 2000)ويذيخ 
 التى تعشي مذاعخه ولقج وصفت بعجـ االىتساـ الكتداب خبخات أو Passionsبسعشى شفقة، وكمسة 

  (p298)تعمع أشياء ججيجة



 العالج_ األعراض   المرتبطة بالالمباالة  (الظاهرة والكامنة)الحاجات النفسية 

 صفاء رجب عبد الجواد   منصور عبد الاله عبد الغفور/ د    بدوى دمحم حسين/د. م.أ  عبد الجابر عبد الاله / د.م.أ
 

 
 -129-  2018                                                             أغسطس  العدد السادس  والثالثون

أف الذعػر بالالمباالة تدتػى لجي الفخد جسيع  (2007 )ويحكخ عبج الخحسغ سيج سميساف
 (.168ص )األشياء وتكػف مدتػيات االستجابة ليا معجومة 

 أف الالمباالة تعخؼ بذكل عاـ عمى أنيا Leentjns,A.,F.,G & et al,( 2008)ويعخؼ 
انعجاـ أو نقز الجافع تختبط بعجد وخمل إدراكي شجيج وانخفاض في أداء األنذصة الحياتية 

 (P2007)اليػمية

 أف الالمباالة ىي عسمية فقجاف الجافع الحي يشدب إلى Pettinelli,C, ( 2010 )ويذيخ 
 (.p1) واالضصخاب العاشفي وتزاؤؿ مدتػى الػعياإلدراكيالزعف 

 :أسباب الالمباالة
 : يسكغ أف نحجد أسباب الالمباالة في ضػء ما كتب حػؿ ىحا السػضػع فيسا يمي

إلى أف بعس األسباب التى ادت إلى وجػد Yamada,M,( 1977 )ويذيخ ميذيػ يامبادا -1
ضاىخة الالمباالة لجى الصالب وىي تتعمق بعجـ الثقة بالشفذ وىحا يختبط بالقمق والتػتخ الحي 

يؤدي إلى رغبة الصالب فى االندحاب وعجـ السذاركة زعسًا مشو لالبتعاد عغ الدخخية 
والشقج الحي سػؼ يتمقاه مغ اآلخخيغ عشج مذاركتو معيع أو عشج القياـ بسياـ أو أنذصة ما 
باإلضافة إلى العػامل األسخية تمعب دورًا في تذكيل الالمباالة لجى الصالب حيث أنو يفقج 
الخعاية واالىتساـ مغ قبل أسختو التى ال تذجعو فشجج أف ىحه الالمباالة تؤثخ عمى عسمية 

حزػر الصالب لمسحاضخات السخرز ليع بذكل سمبي ومغ ثع عمى أدائيع ومدتػياتيع 
 .العمسية

 أف مغ أىع أسباب الالمباالة البصالة James, M& Deborah,A (1983 )ويخى  -2
واإلدماف والبعج عغ العسية الدياسية يجعل الذباب أكثخ تذاؤمًا وكداًل والمباالة في ىحه 

 .السخحمة

 أف أىع اآلليات الكامشة التى تكػف مدئػلة عغ Levy,R&Dubois,B,( 2006 )ويخى  -3
 :الالمباالة والتى يسكغ تقديسيا الى ثالثة جػانب وىي

 السعخفى: الجانب األوؿ. 

 الػججاني: الجانب الثاني . 

 السيارى : الجانب الثالث . 

 Wongpakaran,N.,Van,R.,R., Wongpakaran, T & Clarke,D (2007)ويحكخ -1
أف استخجاـ مثبط امتراص الديخوتيغ االنتقائي يختبط بالالمباالة وتػصمت نتائج الجراسة 

الى اف حالة الالمباالة زادت باستخجاـ مثبط الديخوتيغ االنتقائي وقج اعتبخ أحج أسباب 
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ذلظ ىػ الخمل الشاتج عغ استخجاـ ىحا العقار فى وضائف الفز الجبيي مغ السخ كأحج 
 . االحتساالت القائسة

 أف مغ أىع أسباب الالمباالة ىي عسمية التيسير واالنفراؿ Jon, G, (2010 )ويؤكج -2
االجتساعي عمى األفخاد الحيغ تػاجييع مػاقف شخرية واجتساعية الحي يتختب عميو 
 . حجوث المباالة ومغ ثع صعػبات فى عسمية التػاصل والتخابط االجتساعي بيغ األفخاد

 :أعراض الالمباالة
ىشاؾ مجسػعة مغ السؤشخات التى يسكششا مغ خالليا أف ندتجؿ عمى وجػد الالمباالة مشيا ما 

 :يمي

 يكػف الفخد متبمج العاشفة وال تثيخه السشبيات الدارة أو غيخ  (1993)يحكخ أحسج عكاشة  -1
الدارة، وال يدتجيب انفعاليًا حتى لػفاة والجه وزواج شقيقو أي أف انفعالو قج تجسج بالشدبة 

لمحػادث البيئية وعادة ما يشصػي ىؤالء األفخاد عمى أنفديع ويشعدلػف عغ السجتسع 
 . (186ص)

 يترف ىؤالء األفخاد باستعجادىع لتقبل الػضع االجتساعي كسا ىػ دوف انخخاط في  -2
 ( 421، ص1993سيج دمحم الصػاب، ). األمػر الدياسية واالجتساعية

 ), Landes,A.,M., SperrymS., D.,Strauss,M.,E & Geldmacher, D.,  Sويخى  -3

 :   اف ىشاؾ عالمات لالمباالة مغ أىسيا ما يمي( 2001

تطيخ الالمباالة لجى السرابيغ مغ خالؿ عجـ القجرة عمى أداء األنذصة اليػمية األساسية  -1
لمسعيذة مثل السأكل والسمبذ واالستحساـ واستخجاـ السخحاض والسذي وانخفاض فى 

 . األنذصة البجنية

وتتسثل أعخاض الالمباالة أيزًا فى قمة العاشفة ، قمة االىتساـ، انخفاض السذاركة  -2
، تزاؤؿ عسمية البجء والذخوع في فعل األشياء، وانحصاط  االجتساعية، اإلفخاط فى الشـػ

عسمية اإلجخاء والسثابخة لجى الفخد، انخفاض وقمة الكالـ، العدلة االجتساعية، التعب، 
 (.p1701-1703 )انخفاض فى مدتػيات وردود األفعاؿ العاشفية اإليجابية وقمة التعبيخ

 أف أعخاض الالمباالة تتسثل في االنفراؿ Myerson,C.,E, (2011 )وتؤكج دراسة  -1
التفكيخي واالندحاب الدمػكي ومطاىخ معيشة مغ عسمية االنحجار والزعف الشفدي 

 . والعربي وتكػف سسات رئيدية تجؿ عمى ىحا االضصخاب

ىشاؾ عالمات لطيػر الالمباالة مشيا فقجاف الذعػر ,Kimberly,S.,M ( 2012)وأشار -2
 . بالدعادة وفقجاف االىتساـ ووجػد صعػبات فى اتخاذ القخارات

 : العالج من الالمباالة
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عالج الالمباالة بعج حجوثيا فإف ىحه الحالة يتع معالجتيا مغ الشاحية الصبية أو مغ قبل 
 .العامميغ فى مجاؿ اإلرشاد والعالج الشفدى

 :عالج الالمباالة من قبل العاملين في مجال اإلرشاد والعالج النفسي

أما عغ عالج الالمباالة مغ قبل العامميغ في مجاؿ اإلرشاد والعالج الشفدي فإنو مغ 
الزخوري أف يكػف لجييع إلساـ بالسؤشخات التى تكذف عغ الالمباالة حتى يتسكشػا مغ الكذف 
السبكخ عشو، والشظ أف العالج بالسعشى ىػ العالج السشاسب ليحه الحالة عمى اعتبار أنو صسع 

 .لطاىخة الالمباالة" فخانكل"خريرًا لسػاجيتيا بشاًء عمى تفديخ نطخية 

إلى دور السعالج الشفدي في إشار العالقة التذاركية  (1989)ويذيخ دمحم عبج الطاىخ الصيب،  
السدئػلة في تحقيق اليجؼ األساسي لمعالج بالسعشى، ومداعجة العسيل عمى اكتذاؼ السعشى، أي أف 
ميسة السعالج الشفدي بالسعشى أف يػضح لمعسيل أف الحياة ليا معشى، وأنيا لغ تتػقف عغ اف تكػف 

كحلظ إلى آخخ لحطة في حياتو، وأنو حتى الجػانب السأسػية في حياتو يسكغ تحػيميا بفعل اتجاه 
 ( . 261ص)نفدي تفاؤلي يتبشاه السخيس 

عمى أف العالج الشفدي بالسعشى يقـػ وفق عجة  (1996 )وأشارت زيشب دمحم زيغ العاير
خصػات مشيا تبريخ السخيس بسجسػعة مغ السعاني التي يفتقخ إلييا وكانت سببًا في اضصخابو، 

وتعػيج السخيس عمى تحسل السعشى وتقبمو، وتػضيف اإلرادة وتحسل السدئػلية واتخاذ القخار والسذاركة 
 (.235ص)فيو

ويخى أف ىشاؾ عجة خرائز معيشة لمذخز العرخي تذبو العراب يسكغ اف يصمق عمييا 
عراب جسعي مثل االتجاه إلى عجـ التخصيط في الحياة اليػمية واالتجاه إلى الجبخية واالندياؽ وراء 

آراء الجساعة، ولحلظ فإف الػجػدي ييتع بجعل الشاس واعيغ بسدئػلياتيع في الحياة وىحه السدئػلية 
.       يسكغ فيسيا في صػر مغ السعشى يكتذفيا السدتخشج فيعيج اكتذاؼ حياتو ويقجر أىسيتيا

 (47، ص 1990باتخسػف، تخجسة حامج عبج العديد الفقى، )

اف وعي الفخد بالسعشى اإليجابي لحياتو وتحقيقو ليحا  (18: 2009نجاة محسػد دمحم، )كسا تؤكج 
السعشى يسكغ أف يديع بقجر كبيخ في تحقيق الرحة الشفدية لمفخد ومغ خالؿ ىحا الدياؽ نجج اف كل 

 .ما يحتاجو الفخد الحي وقع في بخاثغ اليأس واإلحباط تبجو حياتو عجيسة القيسة ىػ عالج بالسعشى

الطاىخة )ومغ خالؿ اإلشالع عمى اإلشار الشطخي الدابق الستسثل فى الحاجات الشفدية 
وبعس ( الطاىخة والكامشة)والالمباالة نالحظ أف ىشاؾ تفاعاًل واضحًا بيغ الحاجات الشفدية  (والكامشة

االضصخابات الشفدية االنفعالية والستسثمة فى الالمباالة وذلظ مغ خالؿ تفديخ عجـ إشباع ىحه 
الحاجات وتأثيخىا عمى سمػؾ األفخاد وعمى صحتيع الشفدية ، فالبج مغ التجخل العالجى القائع عمى 

السعشى الحي ييجؼ إلى مداعجة الفخد عمى أف يجج معشى في حياتو والحي يؤدي إلى تحقيق قجر 
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 . مشاسب مغ الرحة الشفدية
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