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النف�س املطمئنة
  الشخصية هي املفهوم الشامل للذات اإلنسانية ظاهرًا وباطنا بكافة ميوله وتصوراته 
صفات  وتتعدد  والنفسية.  والذوقية  الحركية  وصفاته  وقناعاته  واعتقاداته  وأفكاره 
الشخصية عند كل إنسان وتختلف من شخص آلخر من حيث الكيف والكم، بعضها صفات 

حميدة وهي ما تسمى إيجابيات وبعضها يطلق عليها سلبيات مثل الالمباالة والسلبية .

أول من أنشأ مصطلح السلبية أو الالمباالة هم الرواقيون

ناقشت  ما  موضوع  في  ناقشت  وإذا   .10
بغضب وتوتر واالنحيازية لذاتها ومصالحها. 
ال شك أن هذه الشخصية مريضة وضارة 
في ذاتها وإن لم تظهر فيها أعراض املرض 
أساليب  على  تنعكس  الصفات  هذه  ألن 
وسط  أي  أو  واملؤسسة  البيت  في  حياتها 

اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي ... إلخ.
نبذة تاريخية:

أو  السلبية  مصطلح  أنشأ  من  أول 
انطفاء  الرواقيون:  هم  الالمباالة 
وفي  العقل.  سيادة  بسبب  املشاعر 
املسيحية دخلت الالمباالة الفكر الديني 
الذي  ألكسندروس  كلمنس  يد  على 
االزدراء  عن  للتعبير  املصطلح  اعتمد 
من  حالة  الدنيوية،  املشاغل  جميع  من 
اإلنجيل.  يصف  كما  الجسد،  إماتة 
هاتشينز  مينارد  روبرت  الفيلسوف 
بسبب  هو  الديمقراطية  موت  أن  أوضح 
النفسي  الدكتور  السياسية.  الالمباالة 
روبرت مارين يقول إن الالمباالة ممكن 

اعتبارها عرض أو متالزمة أو مرض.

2. في أكثر األحيان ال يستطيع أن ينفذ ما 
يريد، إذًا ينعكس ذلك في كلماته وآرائه. 

في  الفعالية  ضعيفة  الشخصية  هذه   .3
كافة مجاالت الحياة، وال يرى للنجاح معنى، 
بل  النجاح  اسمه  مشروعًا  عندها  ليس  أو 

يحاول إفشال مشاريع النجاح. 
4. ال يؤمن بمسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة، 
ولهذا  األولى،  الخطوة  همة  عندها  ليس  بل 
مرة  في  فعل  وإن  ساكنَا  تحرك  وال  تتقدم  ال 

يتوقف مئات املرات. 
تمأله  أن  يجب  فراغًا  هناك  أن  ترى  ال   .5

وأن تكون لها دور أن تؤديه. 
6. ليس لاللتزام واالنضباط معنى أو قيمة 
وال  باملواعظ  تتأثر  ال  أي  أعمالها  قائمة  في 

تلبي أي نداء وال تسمع التوجيهات النافعة. 
بكل  واملشاغب  املعوق  بدور  تقوم  دائمًا   .7

ما هو تحت تصرفها أو ضمن صالحياتها. 
بالحجج  مطّعمة  الشخصية  هذه   .8

الواهية واألعذار الخادعة بشكل مقصود. 
واالعتراض  الشكوى  دائمة  وهي   .9

والعتاب والنقد الهدام. 

سلوكية،  وجدانية  حالة  هي  الالمباالة 
معناها »أن يتصرف املرء بال اهتمام في شؤون 
كالسياسة  العامة  األحداث  حتى  أو  حياته 
توفر  وإن كان هذا في غير صالحه. مع عدم 
اإلرادة على الفعل وعدم القدرة على االهتمام 
مثل  األحاسيس  قمع  هي  أو   .. النتائج«  بشأن 
هو  فالالمبالي  والتحفز،  واإلثارة  االهتمام 
فرد ال يهتم بالنواحي العاطفية أو االجتماعية 
أو االقتصادية وكذلك قد يبدي الكسل وعدم 
جراء  التصرف  هذا  يكون  وقد  الحساسية. 
التي  املشكالت  حل  على  املرء  قدرة  عدم 
تواجهه أو ضعفه أمام التحديات. إضافة إلى 
استخفافه بمشاعر اآلخرين أو باهتماماتهم 
أو  الفردية  والهوايات  واآلمال  كالطموح 
املشاعر العاطفية املختلفة كالحب والكراهية 
الالمبالي  إن  إذ  وغيرها  والحسد  والخصام 
اليجد أي فرق بني كل تلك املشاعر وإن لم يبِد 

هذا األمر صراحة أمام اآلخرين.
صفات الشخصية السلبية الالمبالية:

1. النظرة التشاؤمية هي الغالبة عليها في 
كافة تصرفاتها وقناعاتها. 

الالمباالة  .. و..  السلبية !!
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 الالمباالة صفة يتم تعلمها غالبًا من البيئة المحيطة فى الطفولة والمراهقة

د/ عــالء فرغــلى 
استشارى الطب النفسى

األسباب:
تتعدد األسباب من عضوي إلى نفسي إلى 
اجتماعي الى بيئي، أضف إلى ذلك مشاهد 
األمور  تلك  كل  والحروب،  والدمار  القتل 
تجعل الشخص غير مكترث بما ستؤول إليه 
األمور كونه قد رأى من األحداث ومن الصور 

ما يصعب على الذاكرة نسيانه.
١- العوامل العضوية :

الالمباالة ترتبط مع العديد من الظروف 
يأتي  وقد  العام،  التعب  ومنها:  الصحية، 
واستعمال  األدوية  بعض  من  جانبية  كنتيجة 
الكحول واملخدرات مثل الهيروين والكوكايني 
مرض  الزهايمر،  مرض  من  أو   . والبرشام 
أو  كورساكوف،  جنون  والعته،  جاكوب، 
تحدث كعرض لإلعاقات الذهنية، أو فصام 
الشخصية. وكذلك هناك عالقة طردية بني 

االكتئاب والالمباالة.
٢- العوامل النفسية :

امليكانيزمات  من  جزءا  الالمباالة  تعتبر 
ذاتها  عن  األنا  بها  تدافع  التي  الدفاعية 
حيث تقترن مع الهروب من الواقع والنكوص 
كان  إذا  والسلبية  والتبلد  اليقظة  وأحالم 
وعندما  والضغوط.  باملشاكل   مليئا  الواقع 
أو  البطالة  مثل  بالحرمان  الفرد  يشعر 
على  عدوانية  ميول  لديه  تظهر  الفقر 
وعادة  الالمباالة.  في  أحيانا  تتمثل  املجتمع 
ال  أن  فيشعر  منخفضا  الذات  تقدير  يكون 
األحداث  تكون  وتارة  املشاركة.  في  له  قيمة 
وتلعب  مشاركته.  فيستبعد  مجهدة  أو  متعبة 
إريك  عند  املبكرة  الطفولة  مرحلة  نظرية 
أريكسون: من 18 شهرا إلى 3 سنوات صراع 
فإذا  الخجل،  مقابل  في  الذاتي  التحكم  بني 
مرت هذه املرحلة من مراحل النمو النفسي 
والشجاعة  النفس،  ضبط  تنتج  بسالم 
إلى  أدت  سواء  عدم  كان  إذا  أما   ، واإلرادة 
كما  الكبر.  في  والمبالية  سلبية  شخصية 
الذين  األفراد  في  أحيانا  الالمباالة    تظهر 
شبه  الشخصية  اضطراب  من  يعانون 
والحدية  والتجنبية  واالعتماديه   الفصامية 

وأيضا اضطراب الشخصية السيكوباتية.
٣- العوامل االجتماعية:

تحدث  الالمباالة  األحيان،  من  كثير  في 
صدمات  أو  ضغوطا  الفرد  يشهد  أن  بعد 
مفهوم  حرب.  أو  قتل  مثل  مروعة،  نفسية 
الحرب  بعد  شهرة  أكثر  أصبح  الالمباالة 

»صدمة  تسمى  ما  بسبب  األولى  العاملية 
كانوا  الذين  الجنود  حيث  القذيفة«، 
ونيران  القصف  وسط  الخنادق  في  يعيشون 
معارك  ميادين  شهدوا  الذين  الرشاشات، 
فيهم  وضعت  واملشوهني  القتلى  رفاقهم  مع 
بالتفاعل  الحس  وفقدان  الالمباالة  شعور 

االجتماعي.
الفرد  شعور  وهو  االغتراب  يلعب  كذلك 
أيضا  مهما.  دورا  للجماعة  انتمائه  بعدم 
أو  الزالزل  مثل  الطبيعيه  الكوارث  حدوث 
الحوادث  أو  املساكن  هدم  أو  الفيضانات  
املجاعات  أو  وباء  انتشار  أو  الكبرى  املرورية 
إلى  تؤدي  أحيانا  األسباب  هذه  كل  والفقر، 

الالمباالة والشخصية السلبية .
٤- العوامل البيئية :

<ازدياد الفقر بصورة غير مسبوقة: 
بما  الناس  مباالة  عدم  أسباب  أهم  من 
يهم وراء لقمة العيش،  يحدث من حولهم، تلهِّ
بحيث أصبح انشغالهم في أمور أخرى غير 
تحصيل لقمة العيش هو نوع من الترف الذي 

ال يطيقونه وال يستطيعونه. 
- تالشي الطبقة املتوسطة:

تالشي  مباشرة،  السابق  بالسبب  يرتبط 
العالم  دول  في  خاصة  املتوسطة  الطبقة 
أن  املعلوم  فمن  الفقر.  معول  تحت  الثالث 
تمسك  التي  الطبقة  هي  املتوسطة  الطبقة 
الفقيرة  الطبقة  املجتمع:  في  التضاد  طرفي 
عبء  عليها  يقع  التي  وهي  الغنية،  والطبقة 
في  يحدوها  التحرك،  نحو  املجتمع  دفع 
الحالي  وضعها  من  االنتقال  في  األمل  ذلك 

لاللتحاق بالطبقة األعلى. 
وأصبح املجتمع في معظم دول العالم اآلن 
يتشكل من طبقتني متمايزتني: الطبقة الغنية 
العامل  مع   – أدى  هذا  الفقيرة.  والطبقة 
الناس  تلهي  ازدياد  إلى   – مباشرة  السابق 
انتشار  على  ساعد  مما  العيش،  لقمة  وراء 
في  التكلم  وأصبح  والسلبية  الالمباالة 
والسياسية  واالجتماعية  الحياتية  األوضاع 
ألنه  يطيقونه  ال  الذي  الرفاهية  من  ضربا 
يحرمهم من تكريس مزيد من الوقت للعمل، 
على  للمساعدة  املال  من  مزيد  وانتزاع 

الظروف املعيشية.
القدوات  وانتشار  الفّعالة  القدوة  - غياب 

الفاسدة:
القدوة تعطي اإلنسان  أن  مما ال شك فيه 

أمام  حي  نموذج  فوجود  للعمل.  قوية  دفعة 
التي  النظرية  النماذج  يجسد  الشخص 
أمر  هو  معاش  واقع  إلى  ويحولها  بها  نسمع 
مساند ودافع ملن حوله لكي ينتهجون طريقه 
ويحتذون بسيره. أما في الوقت الراهن، فقد 
األضواء  تسليط  تم  فاسدة  نماذج  انتشرت 
عليها مما أعطاها هالة كبيرة، وأصبح بعض 
على  ويسيرون  بها  يقتدون  املجتمع  شباب 
نهجها ، كل همهم أن يسعوا سعيهم ويقتدوا 
بأمرهم مما زاد من المباالتهم وسلبياتهم . 

- ضياع حقوق الناس:
من  كثير  في  نجد  الراهن،  الوقت  في 
لغير  واملناصب  الحقوق  سند 

ُ
ت املجتمعات  

له  الناس  وحقوق  األمانة  تضييع  إن  أهلها. 
صاحب  كان  بمن  يؤدي  فهو  شديدة:  أضرار 
الحق في تولي املنصب للشعور بالنقمة على 
علما  منه  أقل  هو  من  اختار  ألنه  املجتمع 
وعدم  والسلبية  لإلحباط   به  ويؤدي  وكفاءة 
بما  عنه  واالنعزال  بل  املجتمع  مع  التفاعل 
مؤهال  كان  التي  جهوده  من  املجتمع  يحرم 
األفراد  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  ألدائها. 
بحالة  يصابون  ذلك  حدوث  يرون  الذين 
واإلحباط،  واليأس  الالمباالة  من  كبرى 
والتدريب،  التعلم  في  األمل  داخلهم  وينعدم 
ألنهم يرون ارتفاع قيم الفهلوة واللباقة على 

معايير الكفاءة في االختيار.   
 الخوف من األنظمة القمعية

ومعتقالت  سجون  في  املرء  يلقاه  ما  إن   
بالده من ذل وهوان، وهو ما يتم الكشف عنه 
في شكل املذكرات التي يكتبها من يتعرضون 
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والحضارة  ن 
ُّ

التمد أحوال  يهمه  ال  كما 
األمور،  تنحطُّ  فبأمثاله  بلده،  في  م 

ُّ
والتقد

ر الناس  ف الدواوين واملكاتب، ويتضجَّ
َّ
وتتخل

والله  أمثاله،  وعلى  عليه  ويدعون  ويتأففون، 
املحاِسب يوم الدين.3

على  التغلب  يمكننا  كيف  العالج: 
الالمباالة؟

الالمباالة  من  املرضية  الحاالت  في   >
يقدم  أن  النفسي  واملعالج  للطبيب  يمكن 
املساعدة من أجل كسر الحلقة املفرغة التي 
يدور فيها املوقف الالمبالي أو املوقف الفاقد 
العالج  برامج  بتطبيق  وذلك  لإلحساس 
املعرفي  النفسي  العالج  خاصة  النفسي 
السلوكي بهدف تصحيح التشوهات املعرفية  
واألفكار الخاطئة غير املنطقية. وكذلك ثبت 
أن خضوع هؤالء األشخاص لجلسات العالج 

النفسي الجماعي له تأثير إيجابي كبير.
وهي  املرضية،  غير  الحاالت  وفي   >
اليومية،  حياتنا  في  انتشارًا  األكثر  الحاالت 
على  السؤال  يطرح  أن  من  شخص  لكل  البد 
يتعامل  أن  على  موافقًا  كان  إذا  فيما  نفسه 
ويفكر ويتصرف كل الناس بالطريقة نفسها 
هي  وما  بها؟  نفسه  هو  ويتصرف  يفكر  التي 
عواقب مثل هذا النوع من التفكير والتصرف 

على املستوى الفردي والجماعي؟
الحياة  أن  تماما  يدرك  أن  عليه  ويجب 
العطف  من  ممتزجة  حالة  هي  اإلنسانية 
والعاطفية  الوجدانية  واملشاركة  واالهتمام 
والسلبية  والعزل  لالنطواء  مجاال  وليست 

وعدم املبااله.    

الضرر يتبنيَّ في جوانب الحياة كلها، بحسب 
املتعددة  املناصب  في  الالمبالني  مواقع 
واملجتمع،  الدولة  اعتلوها في  التي  واملختلفة 
خاصة إذا كان الشخص الالمبالي هو أحد 

املسؤولني .
وإذا جئنا إلى العامة رأينا عند كثير منهم 
بما  املشينة  واآلداب  العادات  هذه  يوافق  ما 

يناسب وضعهم...
املناسبات  في  الناس  تجمعات  في 
وعند  والرياضية،  والثقافية  االجتماعية 
وفي  فيها،  العاملني  أو  املحالت  أصحاب 
مواقف السيارات، وفي املزارع...إلخ.  وكذلك 
في البيت تبدو آثار الالمباالة إذا تركت األم 
شؤون املنزل واألوالد للخادمة، التي تشعر أن 
البيت ليس بيتها، وأن األوالد ليسوا أوالدها.. 
والالتربية،  الفوضى،  النتيجة  وتكون 
والالأدب.. وما تقول في الذي يترك صنابير 
طويلة،  أوقات  في  بيته،  في  مفتوحة  املياه 
ا من املساء حتى الصباح، أو ال يغلقها 

ً
وأحيان

جيدًا، أو يفتحها على آخرها عند استعمالها، 
إلى  وأوالده  أهله  تنبيه  بعدم  أو  بفعله،  سواء 
ذلك؟ وما تقول في الذي يوقف سيارته على 
املدخل اليمني من الشارع فيحرم السيارات 
هكذا  أصحابها  ويبقى  منه،  تدخل  أن 
الخضراء  اإلشارة  تضيء  حتى  ينتظرون 

أمام حضرة ذلك الالمبالي!
ر من هذا  ه يتضرَّ

َّ
إن املجتمع... والوطن كل

األعمال  يهمل  الذي  الالمبالي،  املتكاسل 
ه  يهمُّ وال  وراحتها،  نفسه  ه  فتهمُّ يؤخرها،  أو 
أمورهم،  وتسهيل  شؤونهم  وتدبير  إخوانه 

إضفاء  في  كثيرا  أثر  قد  شك  ال  لالعتقال، 
شعور الالمباالة  والسلبية على سلوكه. ولذا 
انتشرت بني املواطنني األمثال املسكوكة التي 
من   ،« و«األنامالية  االنعزالية  حالة  تكرس 
» و«الحيطان لها  قبيل: »امشي جنب الحيط 

ودان« ... إلخ.
تفسير الالمباالة من وجهة نظر التحليل 

النفسي:
تؤدي الالمبااله وظيفة الحماية في بعض 
نفسية  فوائد  تحمل  أخرى  وأحيان  االحيان، 
خبرات  من  اإلنسان  يعاني  فقد  وجسدية، 
وبالتالي  اآلخرين،  قبل  من  والصد  الرفض 
من  الخوف  لديه  ويتولد  باإلحباط،  يصاب 
املرء  فيتظاهر  املؤملة،  املواقف  هذه  تكرار 

بالالمباالة من أجل حماية الذات. 
شعوريًا   ال  التظاهر  هذا  يكون  ما  وغالبًا 
غالبًا  أنه  هنا  واملشكلة  األحيان.  غالبية 
للموقف  شعوري  ال  تبني  يتم  أن  يمكن  ما 
يمكن  وبالتالي  كبيرة،  بسرعة  الالمبالي 
دائم  عقلي  اتجاه  إلى  تتحول  أن  لالمباالة 

وثابت في الشخصية.
الالمباالة  من  مرضية  حاالت  وهناك 
األحيان  بعض  وفي   ، واملحيط  الذات  تجاه 
كبعض  فيها،  الشفاء  يمكن  ال  حاالت  تكون 
املخدرات  تناول  أو  العقلية،  اإلعاقة  حاالت 
واألدوية لفترة طويلة أو في بعض األمراض 
النفسية كالسلوك املضاد للمجتمع )السلوك 

السيكوباتي(. 
من  غالبًا  تعلمها  يتم  صفة  والالمباالة 
واملراهقة. حيث  الطفولة  البيئة املحيطة في 
وإعطاء  املسؤولية  تحمل  بتعليم  اآلباء  يقوم 
االهتمام الالزم وبذل الجهد ألبنائهم سواء 
طريق  عن  أو  املقصود  التعليم  طريق  عن 
تقليد األبناء لوالديهم. وبعد ذلك في مرحلة 
هذه  تتطور  واملتأخرة   املتوسطة  الطفولة 
التدرب  على  التصميم  طريق  عن  الصفات 
واملعرفة وتطوير الذات، ويمكن أن يتم التعلم 
النماذج  من  اآلخرين  مالحظة  طريق  عن 
عام،  بشكل  املجتمع  أو  املدرسة  في  املتوفرة 
تحمل  مواضيع  حول  القراءة  طريق  وعن 
الشخصية  باألمور  واالهتمام  املسؤولية 

والعامة. 
الالمباالة  إن   أقول  أخرى  مرة   **
إنها  اجتماعي؛  نفسي  اضطراب 
وتعني  االهتمام،  وعدم  الفوضى  تعني 
هدر  وتعني  األنانية،  وتعني  الكسل، 
»الالحضارة«  تعني  وباختصار  الحقوق، 
يؤدي  مما  و«الالمسؤولية«  و«الالالتزام«، 
وهذا  املجتمع.  على  جسيمة  أضرار  الى 


