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 اإلحباط .. تعريفه وآثاره

 2017 ربمفون 19 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

كم مرة يمكن لإلنسان أن يحبط ويفشل أو أن يسقط ثم يقوم 
 ؟ ويعاود الكرة ويحاول حتى يتمكن من النجاح

العشرات بل المئات في الحقيقة ال أعرف، ولكن الذي أعرفه أن هناك 
من القصص والحكايات التي تروى ألشخاص أحبطوا إلى أشد 
حاالت اإلحباط ولكنهم بعد ذلك قاموا من كبوتهم ومن إحباطهم 
وفشلهم مرات ومرات، وفي النهاية جنوا النجاح، ولكن هل تنجح 
هذه العملية كل مرة، وإن نجحت مرة فهل يمكن أن تنجح مرات 

 ؟ أخرى

ة من التأزم النفسي تنشأ عند مواجهة الفرد لعائق واإلحباط حال
  يحول دون إشباع دافع أو حاجة ملحة أو تحقيق هدف محدد.

ويعرف اإلحباط أيضًا بأنه شعور نفسي سيئ يالزم صاحبه 
نتيجة الفشل أو تكرار الفشل في أية أمور أو أعمال يقوم بها، وقد 

يتلق صاحبه  يؤدي في بعض األحيان إلى المرض الجسدي إذا لم
  العناية الكاملة.

وفي علم النفس فإن اإلحباط هو الحالة التي تواجه الفرد عندما 
يعجز عن تحقيق رغباته النفسية أو االجتماعية بسبب عائق ما، 
وقد يكون هذا العائق خارجيًا كالعوامل المادية واالجتماعية 
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و حاالت واالقتصادية أو قد يكون داخليًا كعيوب نفسية أو بدنية أ
صراع نفسي يعيشها الفرد تحول دونه ودون إشباع رغباته 

  ودوافعه.

ومن المعروف أن اإلحباط يحدث للجماعة كما يحدث للفرد، وكثير 
من األشخاص من يصاب باإلحباط نتيجة قيامه بعمل ما وفشل 
هذا العمل وتكراره مرة أو مرتين، وتكون النتيجة ذاتها؛ كالفشل 

العاطفي أو فقدان أحد أفراد األسرة أو األصدقاء  الدراسي أو الفشل
 أو خسارة العمل... إلخ.

وفي أقسى تعريف لإلحباط يقول صاحبه إن اإلحباط مرحلة 
متقدمة من التوتر بحيث يصل بنا األمر إلى حد االستسالم 

، وأنه يؤثر بشكل سلبي على والشعور بالعجز والرغبة في االنطواء
قدمنا في مواصلة الحياة ويجعلنا نبدو سلوكياتنا، فهو يعوق ت

مكبلين بالهموم وعاجزين عن اإلنجاز. وأشار العلماء الى أن اإلحباط 
يحدث حين نتعرض لضغوط اجتماعية أو نفسية ال نستطيع 

 ؛ فتؤدي إلى التوتر ثم االستسالم والشعور بالعجزمواجهتها
لعقبات وبالتالي إلى اإلحباط، وحين تتراكم علينا المشاكل وا

والحواجز التي نفشل في التوصل إلى حل لها، كل ذلك يدفع بنا إلى 
 الشعور باإلحباط.

ولكن السؤال الملح هنا؛ كيف أعرف أني مصاب بإحباط؟ ما 
العالمات التي يمكن أن تظهر على الشخص حتى يعرف أنه مصاب 

 ؟ باإلحباط
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( الفرنسي المختص في Doctissimoيشير الموقع اإللكتروني )
قضايا الصحة النفسية إلى مجموعة من العالمات التي تدل على 

 المعاناة من اإلحباط، ومنها هذه خمسة:

الحزن الشديد؛ أول عالمات اإلحباط هي الشعور بالحزن الشديد،  -1
أو حين يحس اإلنسان في غالب األحيان أن ال شيء في حياته على 

ء، فتجد اإلنسان ما يرام، وهذا النوع من الحزن ال ينفع معه عزا
المحبط منغلقًا على نفسه دائمًا وغير قادر على استقبال أية أفكار 

 إيجابية.

أفكار سوداء كل صباح؛ اإلنسان المحبط يستيقظ كل صباح وهو  -2
 يتوقع حصول أشياء سيئة خالل يومه.

غياب الرغبة وتقلب المزاج؛ يعتبر غياب الرغبة في أي شيء  -3
باط، فاإلنسان الذي ال ُيعاني من اإلحباط قد عالمة من عالمات اإلح

يحس بنوع من الضيق بسبب التعب في العمل، ولكنه يشعر دائمًا 
أن هناك حوافز أخرى تنسيه هموم الحياة، كالعُطل والخروج 
والحفالت، أما اإلنسان المحبط فال يرغب في أي شيء وال يرى أي 

 حافز في حياته.

دان الثقة بالنفس على الشعور االنتقاص من الذات؛ يدل فق -4
الشديد باإلحباط، ويتجلى االنتقاص من الذات في اإلحساس 
الدائم بالفشل في الحياة العملية واألسرية، فاإلنسان المحبط 

 يشعر أنه ال يستحق الحب والسعادة.
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التعب وآالم الظهر؛ عادة ما تصاحب اإلحباط عالمات جسدية،  -5
النوم وآالم الظهر واإلحساس  كفقدان الشهية واضطرابات في

 الدائم بالتعب.

ويشير بعض علماء النفس إلى أن اإلحباط قد يلعب دورًا مهمًا في 
 النفسي؛ المرض تحقيق الصحة النفسية أو التحول بها إلى حاالت

 الشخصي، الفرد توافق على المؤثرة العوامل أهم من يعتبر فهو
مزيد من الجهد لتجاوز  لبذل الفرد يدفع اإلحباط أن وجد ولقد

تأثيراته النفسية والتغلب على العوائق المسببة لإلحباط لديه 
بطرق منها ما هو مباشر كبذل مزيد من الجهد والنشاط، أو البحث 
 عن طرق أفضل لبلوغ الهدف أو استبداله بهدف آخر ممكن التحقيق.

ويقول العلماء أيضًا إنه كلما كانت قوة المحبط أعظم وتماسك 
صيته أمتن وأصلب استطاع تحمل اإلحباط وثابر في تجاوز شخ

عوائقه ومشاعره، وانطلق في الحياة محققًا هدفه أو معدله أو 
 مغيره ناعًما بحياته وسعيدًا بساعاته ولحظاته.

وتستعرض الموسوعة العربية اآلثار المترتبة على إصابة الفرد 
أن نستعرض  باإلحباط في الكثير من الصور، ولكننا هنا سنحاول
 بعض الجزئيات وبتصرف حسب المساحة المتاحة.

تقول الموسوعة؛ تأخذ اآلثار التي يخلفها اإلحباط أشكااًل متعددة 
سواء أكان إحباطًا واحدًا شديدًا أم تراكم إحباطات. ومن هذه اآلثار 
شعور الفرد بشيء من الغم أو الكرب، وقد يغدو هذا الشعور شديدًا 

الغرض الذي أخفق في الوصول إليه ينطوي على  حين يرى الفرد أن
خسارة فادحة، وال يستغرب، في حاالت شديدة من هذا النوع، 
كوقوع خسارة بالغة بتاجر كان ينتظر الربح الوفير، أن تؤدي آثار 
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اإلحباط إلى اضطراب نفسي يمكن أن يكون شديدًا. والنظرة 
ر تقع بين العوامل العلمية إلى آثار اإلحباط عندئذ هي أن هذه اآلثا

 المتسببة في حدوث ذلك االضطراب.

ومن اآلثار التي يكثر وقوعها لدى األفراد بنتيجة اإلحباط القيام 
بسلوك عدواني. ولهذا السلوك العدواني عدة أشكال منها إيقاع 
األذى باألشخاص أو الممتلكات أو باألشياء المادية األخرى. وقد 

الشتائم أو في حركات رمزية يكون العدوان رمزيًا يظهر في 
عدوانية مثل نظرات التوعد. وكثيرًا ما لوحظ أن أبًا يعاقب ابنه من 
غير خطأ ارتكبه االبن ويتضح، بعد تحليل الموقف، أن طعام الغداء 
لم يكن جاهزًا في البيت في وقته المعتاد. وكثيرًا ما لوحظ إغالق 

تب ولم يحقق العامل باب مكتب مديره بعنف حين يخرج من المك
 المدير له ما طلب.

تجدر اإلشارة هنا إلى كثرة تكرار أشكال العدوان الذي يتجلى في 
 شدة إن. منهزمًا الفريق يخرج حين القدم كرة فريق جمهور سلوك

 متنوعة، دراسات في ظهرت التي والعدوان، اإلحباط بين االرتباط
اإلحباط  عن فتش» يقولون السلوك علماء من كبيرًا عددًا جعلت

 «.وراء العدوان

 أو االستسالم إلى صاحبه اإلحباط يقود أن – أيضًا –ومن الممكن 
 يقود أن يمكن كما الشدة، عظيم يكون حين سيما وال اليأس،
 التي النفسية الدفاعية الوسائل تلك من أكثر أو واحدة إلى صاحبه
و أ «الالشعورية الدفاع وسائل» أو «األولية الدفاع وسائل» تسمى

آليات الدفاع النفسي. فكثيرًا ما يالحظ اإلحباط على الطفل الدارج 
عند انشغال األم عنه بابنتها الرضيعة، وقد يدفع هذا اإلحباط 
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الطفل ابن السادسة إلى طلب تناوله الحليب من زجاجة اإلرضاع 
كما تفعل أخته الصغيرة، وهذا السلوك النكوصي يشبه السلوك 

لستين من عمرها وهي تحاول األخذ النكوصي لدى سيدة في ا
بسلوك يخص ابنة العشرين، وقد تكون وسيلة الدفاع األولية 

 الغرق في أحالم اليقظة.

وثمة جانب آخر تتجه إليه آثار اإلحباط وهو الدافع المحبط ذاته. 
فقد دلت المالحظة، كما دل التجريب، على أن اإلحباط الضعيف أو 

فع المحبط وتعزيزه فيزداد شدة الشديد، قد يؤدي إلى دعم الدا
وتزداد محاوالت صاحب اإلحباط القيام بأشكال جديدة من 
السلوك إلشباع غرض الدافع األول. ويحدث ذلك، بوجه خاص، لدى 
من تكون ثقته بنفسه كبيرة، ولكن اإلحباط البالغ الشدة قد يؤثر 
في الدافع تأثيرًا سلبيًا فيضعفه ويتجه الفرد عندئذ نحو 

 سالم.االست

واتجهت دراسات نفسية تطبيقية متعددة أخرى إلى بيان إمكانية 
اإلفادة من اإلحباط في بعض اآلثار التي يخلفها، وال سيما ما 
يتصل منها بتعزيز الدافع المحبط، ومن هذه الدراسات دراسات 
في التعلم والتعليم ودراسات في الحرب النفسية، لنستعرض 

 بعض النماذج.

ي التعلم والتعليم على ضرورة اإلفادة من صعوبة ألحت دراسات ف
المسألة التي يستهدفها التعليم لتتحدى المتعلم تحديًا يدفعه 
إلى مزيد من محاوالت إيجاد اإلجابة السليمة، ويحميه من 

أجعل صعوبة »االستسالم أو قبول اإلخفاق. ومن هنا جاء القول: 
اولة األولى في إيجاد المسألة ليكون اإلحباط الناجم عن إخفاق المح
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الحل حافزًا لمزيد من المحاوالت، ثم يكون في جملة ما تنتهي إليه 
، ويتجه مثل هذا «هذه المحاوالت إيجاد الحل والتعلم المكين

التوظيف إلى تربية المبدعين وضرورة دعم ثقتهم بأنفسهم 
 وتكرارهم المحاوالت لكشف الجديد أو ابتكاره.

حباط في الحرب النفسية، وال سيما أما فيما يخص مكانة اإل
العدوان الذي يمكن أن ينتهي إليه اإلحباط، فقد وجدت الدراسات 
أنه توظيف اإلحباط هنا عن طريق حالتين، أوالهما: توظيف 
اإلحباط لدى المقاتل ليكون أكثر قوة في الهجوم وفي الدفاع عن 

لدى  مقدساته وشعبه أمام عدو يهاجم. وثانيهما: زيادة اإلحباط
أفراد العدو وجماعاته كي ينقلب إلى سلوك عدواني موجه إلى 
قياداتهم أو ممتلكاتهم، وهذا جزء مما يعرف بإدارة األزمة، 

  ويمكن أن نتحدث عنه الحقًا.

ويبلغ اإلحباط أوجه في هذه الحالة حين يصيب األفراد والجماعات 
في طريقة تنظيمهم وتزويدهم بالمعدات والطعام ويصيب 

قة االتصال بأهلهم، وفي الحروب والثورات الداخلية أمثلة طري
كثيرة على عدوان نال القيادات والممتلكات بسبب أشكال من 

 اإلحباط أصابت الدوافع والسلوك لدى األفراد أو الجماعات.

وفي الختام، هذه بدايات مقاالت عن اإلحباط الذي يمكن أن 
 وع بقية.يصيب األفراد أو الجماعات، وما زال للموض

 


