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 اإلحباط الوظيفي

 2017يسمبر د 3نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

رويت لكم في مقاالت سابقة العديد من القصص المتعلقة 
المهنية والخالفات بالمشاكل التي ربما تحدث في المؤسسات 

التي يمكن أن تحدث بين الموظف والمسؤولين، والتي ربما تصل 
إلى حد التهميش والتطفيش، ولكن ما سمعته مؤخرًا من أحد 
الكفاءات الذين أحيلوا إلى التقاعد التعسفي فقط ألنه أكثر شهرة 

 من مسؤوله، فهذا أمر غريب.

 يقول صاحب القصة:

هيكل الجديد للمؤسسة التي كنت أعمل بعد أن ألغيت إدارتي من ال
فيها، وتم توزيع اإلدارات على بعض المديرين، فوجئت بدخول 

المكتب في حوالي نهاية دوام ذلك اليوم.  المسؤول العام عليّ
 دخل وجلس، وقال بوضوح: سوف أحيلك إلى التقاعد.

يقول كنت أريد أن أتكلم ولكن وقفت الكلمة في البلعوم، ولكن بعد 
نطقت وقلت: ما األسباب التي جعلتكم ترون أنه يجب أن برهة 

تحيلوني على أساسها إلى التقاعد المبكر؟ هل فعلت شيئا خطأ أو 
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قمت بالعديد من األخطاء الجسيمة التي وجدتم أنه ال حل لها إال 
 ؟ بالتقاعد المبكر

قال المسؤول العام: لديك مشكلتان، وهما غير متعلقتين بالعمل 
متعلقتان بشخصيتك، وهما: أني ال أستطيع أن بقدر ما هما 

أتحكم فيك، إذ إن لديك تفكيرا حرا وقويا، وعندما نجلس في 
االجتماع تقول رأيك بكل وضوح وأريحية، وأنا ال أستطيع أن 

 أجاريك في ذلك.

والسبب الثاني أنك معروف في الحياة االجتماعية أكثر مني، فأنت 
 خلفي وأنا أقدمك للناس. تقدمني للناس، والمفروض أن تكون

 ؟ يقول صاحب القصة: وهل هذا ذنبي

قال المسؤول العام: ال أعرف ولكني ال أريدك في المؤسسة التي أنا 
 مسؤول فيها، وإن لم يعجبك قراري يمكنك اللجوء إلى القضاء.

 ثم خرج.

بالموظفين الذين  اجتمع – يقول صاحب القصة كما –وبعد ذلك 
يتي وقال لهم: إن فالنا لم يعد كانوا يعملون تحت مسؤول

مسؤولكم منذ هذه اللحظة، وأي أوامر أو إيعازات أو طلبات سوف 
تأتيكم من مكتبي فقط، وكذلك أمنعكم من زيارة مكتبه 

 واستشارته وحتى إلقاء التحية عليه في أي وقت كان.
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ولم يكتفِ المسؤول العام بذلك، وإنما اجتمع مع كل موظفي 
تكلم عني وكأني أكبر خطيئة على وجه الكرة المؤسسة وشهر بي و

 األرضية منذ أن خلق اهلل آدم حتى اآلن.

وأنا بعد أن سمعت هذه القصة، قلت لصاحبها إنك تبالغ نوعًا ما، 
فمهما وصلت بنا األحوال فال يمكن أن نصل إلى أنه يتم التقاعد 

 ؟ التعسفي ألي موظف إرضاءً لمزاج مسؤول مهما كانت درجته

وقال: ليس مهما إن صدقتني أو لم تصدق ولكننا كنا اثنين ابتسم 
واهلل سبحانه وتعالى هو الشاهد على ما حدث في تلك الجلسة، 
ولماذا أكذب؟ فهو ذهب في طريقه وأنا في طريقي، واهلل سبحانه 
فتح علي، ولكن أرجوك أن تكتب عن هذه الحالة ربما يستفيد منها 

 ذات يوم أحد.

منذ أن سمعتها منذ ثالث أو أربع سنوات،  لم أكتب هذه القصة
ولكني مؤخرًا سمعتها من أبطال آخرين ولكن بطرق مختلفة ومن 
بلدان مختلفة، ورحت أسأل نفسي، لماذا يحدث هذا اإلحباط 
النفسي لموظفين قدموا أفضل ما يمكن أن يقدموا وكان كل 

 ؟ ذنبهم اإلخالص في العمل

ط الوظيفي وتعريفه، عند ذلك رحت أبحث في موضوع اإلحبا
فوجدت أنه سبقني الدكتور عويد الصقور، الذي وجدت أنه يعرف 
اإلحباط ويحلله على أنه حالة نفسية تصيب الموظف عندما 
يواجه معوقات تحول دون تحقيق رغباته الوظيفية، وهو يصيب 
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 فقد مزمنة أو قوية ليست آثاره لكن – يقول الباحث كما –الموظف 
ل الوقت وبمرور الزمن. وهنا ربما ال أتفق مع عام طريق عن تزول

الدكتور عويد إذ إن حاالت اإلحباط الوظيفي يمكن أن تستمر إذا 
استمر العامل المؤثر والمسبب لحالة اإلحباط، فوجود المسؤول 
الذي سبب حالة اإلحباط يؤدي حتًما إلى حالة اإلحباط الوظيفي 

ر أو تهميشه أو المستمر، وإحالة الشخص إلى التقاعد المبك
تطفيشه حتى يقدم استقالته أو أن ينتقل إلى وظيفة أخرى كلها 

 حاالت من اإلحباط التي ال يمكن أن تزول بمرور الوقت.

وحتى نكون موضوعيين في الحديث عن اإلحباط الوظيفي فقد 
وجدنا أن هناك نوعين من اإلحباط يصاب بهما الموظف؛ النوع 

-لي والذي ينشأ بسبب أن الموظف األول ويعرف باإلحباط الداخ
قد ال يمتلك القدرات والكفايات الالزمة ألداء المنوط به من  -نفسه

أعمال، بل يتسم بضعف روح المبادرة وضعف الخبرة وقلة 
االحتكاك باآلخرين، وأما النوع الثاني وهو الخارجية فيتمثل في 

وذلك  عدم إتاحة الفرص المناسبة للموظف إلبراز ذاته، وتطويرها
ربما بتسلط بعض المسؤولين عليه ومحاولة تثبيطه بكل 

 الوسائل الممكنة.

وربما هناك نوع ثالث ال يذكر كثيرًا وهو المتعلق ببعض األنظمة 
واللوائح أو القرارات اإلدارية أو الهياكل والقيم التنظيمية، كل تلك 
األنظمة الموجودة في البيئة التنظيمية يمكن أن تتسبب في 
التجميد الوظيفي للموظف، بمعنى أن يبقى الموظف في وظيفته 
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عشر سنوات أو أكثر من دون أن يحصل على ترقية بسبب شح 
الوظائف أو أن تسند إليه مهام ليس لها عالقة مباشرة بتخصصه 
بسبب التضخم الوظيفي أو أن يمنح من هو أقل منه كفاءة وخبرة 

لى به بسبب الواسطة أو مرتبة أو مركزًا وظيفيا قد يكون هو أو
المحسوبية أو أن يحصل على مرتبة ويطلب منه مزاولة عمله في 
منطقة أخرى بسبب عدم توافر الوظيفة في منطقته أو أن يوضع 
في مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقها عند التعيين بسبب عدم 
توافر الفرص الوظيفية، وغير ذلك من األمثلة الكثيرة التي ال يمكن 

 رها.حص

وفي ظل غياب العدالة الوظيفية فإن الموظف حتمًا سيصاب 
باإلحباط الوظيفي الذي يظهر جليا في سلوكياته المهنية وعدم 
الرضا والوالء الذي يجب أن يتمتع به للمهنة والمؤسسة التي 
يعمل فيها، فتكثر إجازته المرضية والسنوية ويقضي فترة 

م والذهاب إلى الصالة، وربما طويلة في تناول اإلفطار أثناء الدوا
يحاول إعاقة سير العمل بتخريب األجهزة أو تجاهل طلب أجهزة 
جديدة أو معينات أخرى من أجل حصوله على إجازة غير حقيقية، 
باإلضافة إلى التسويف والالمباالة، والتسيب في العمل، والتهرب 

ر منه كلما وجد الموظف إلى ذلك سبيالً، وعدم الحرص على الحضو
المبكر إلى الدوام الرسمي، وكثرة الخروج أثناء العمل، وكذلك 
االنصراف المبكر، قلة المشاركة في األنشطة االجتماعية التي 
تقيمها دائرة الموظف، انعدام أو ضعف روح المبادرة واالنكفاء على 
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الذات، والرتابة، وعدم التفكير في التطوير للذات والعمل، والعزوف 
هنية المستدامة بأسباب وأعذار واهية، واإلحساس عن التنمية الم

بالغبن ونوبات حدة المزاج، والتصريح بأفكار سوداء تصف الشعور 
 بالواقع وتنم عن فقد األمل في المستقبل والنمو الوظيفي.

وللحقيقة فإنه ال توجد حلول عاجلة وناجعة لإلحباط الوظيفي، إال 
حباط أن يقوم بالتالي، أنه على الموظف الذي يشعر بمثل هذا اإل

مما قد يفيد في التخلص نوًعا ما من هذا اإلحباط، وللمرة المليون 
نقول إننا ال نملك العصا السحرية ولكنها بعض اإلرشادات التي 

  قد تفيد، مثل:

أن يحتسب العمل والمهنة التي يعمل بها خالصًا لوجه اهلل  -1
ديرهم، فاألجر من تعالى؛ وعدم البحث عن ثناء الناس ومدحهم وتق

الخالق عز وجل خير وأبقى وأن تضع اهلل سبحانه وتعالى نصب 
 عينيك، وتحسن العمل.

االبتعاد عن وهم الوظيفة المثالية؛ فال توجد وظيفة تتسم  -2
بالكمال في جميع نواحيها على اإلطالق، فوظيفة األحالم ما هي إال 

على مهام  وهم، إذ إنه من الطبيعي أن يشتمل أي منصب وظيفي
 ال تبعث على السرور بشكل كبير.

التركيز على الجوانب اإليجابية في العمل؛ بطبيعة الحال يسهل  -3
على الموظف غير الراضي عن حياته الوظيفية التركيز على الجوانب 
السلبية في وظيفته فحسب، لذلك ينصح خبراء التنمية البشرية 
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وانب اإليجابية بشكل أنه من األفضل إفساح مجال للتفكير في الج
أكبر، فبدالً من أن يستشيط الموظف غضبًا على الدوام من مسؤوله 
المثير لالستفزاز مثالً، ينبغي عليه أن يلتفت أوالً إلى ما يتمتع به 

 من عالقات إيجابية للغاية مع مسؤوله.

تدوين الجوانب السيئة في العمل؛ إذا فقد الموظف شعوره  -4
مهام وظيفته، فإنه من األفضل استقطاع  باالستمتاع في تأدية

مدة قصيرة من وقته ليشعر فيها بالهدوء، ليدوّن خاللها الجوانب 
السلبية، التي يراها في وظيفته، وبذلك يمكنه الخروج من سيطرة 
الشعور العام باإلحباط عليه والوصول إلى نقاط ملموسة تساعده 

ة غير جيدة بمسؤوله على التغيير. فإذا تبين للموظف أنه على عالق
مثالً، ستسنح له الفرصة حينئذٍ، من خالل اتباع هذه الطريقة، 
للتفكير فيما يمكنه القيام به من أجل تحسين تلك العالقة، 

 وهكذا.

تغيير الوظيفة ال يمثل الحل غالبًا؛ أما إذا شعر الموظف أنه ال  -5
البحث يستطيع االستمرار في العمل على اإلطالق، فيمكنه حينئٍذ 

عن وظيفة جديدة، ويحذر خبراء التنمية البشرية من اختيار هذا 
الحل، وذلك بسبب أنه غالبًا ما تسري األمور خالل النصف األول من 
العام أو حتى العام كله، الذي يقضيه الموظف في عمله الجديد، 
على أحسن حال، ولكن سرعان ما يصبح الموظف غير راضٍ عن 

خرى، ألنه عادةً ما يصطحب معه نفس وظيفته الجديدة هي األ
السلوك وطريقة التفكير، التي اعتاد عليها، إلى عمله الجديد، لذلك 
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فأحيانًا ال تتمثل المشكلة في الظروف الوظيفية المحيطة 
 بالموظف، ولكنها تكمن في الموظف ذاته.

على الموظف أن يركز على تنمية الرقابة الذاتية؛ التي تُعد أنجع  -6
قانون التي تنظم العمل وتحاسب المقصر، كما أن للثقة  من كل

بالنفس أهمية كبيرة في التخلص من آفة اإلحباط الوظيفي، وقد 
 قيل من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس فيه.

هذا هو اإلحباط الوظيفي، فمن يعيش في مثل هذا الوضع عليه أن 
قوقعة، يعيد التفكير فيه مرات ومرات، حتى يخرج من هذه ال

 ويعيش بسعادة.

 


