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 Frustration   اإلحبــاط:   أ  

 باإلحباط لمقصود ما   

 أو ، له حاجة إشباع ٌعوق لعائق الفرد إدراك تتضمن عملٌة هو اإلحباط        

 ٌنطوي ما الفرد إدراك نتٌجة اإلحباط وٌحدث.  المستقبل فً العائق هذا حدوث توقع

 كحال. لدٌه الموجود الدافع إشباع وجه فً تقف شروط من به المحٌط الموقف علٌه

 ذلك من تمنعه المادٌة ظروفه ولكن الدراسة لمتابعة ملحة بحاجة ٌشعر الذي الشاب

 ٌكون وقد ، قطعه الشخص ٌستطٌع ال نهر وجود مثل خارجٌا ٌكون فقد أوالعائق. 

 العائق ٌكون قد انه كما.  سابقة خبرة أو أخالقٌة قٌمة أو معٌنة فكرة مثل ، داخلٌا

 ٌمر ٌجده وال لالمتحان ٌلزمه كتاب عن ٌبحث الذي فالطالب ، أوعاما خاصا ظرفا

 إحباطـــً موقف أفراده كل ٌواجه ما، بلدا تهدد التً المجاعة أن إال. ٌخصه بإحباط

   اإلحباط أنواع 



 :  الثانــوي واإلحباط األولً اإلحباط – 1

 عدم او الدافع غرض موضوع وجود حٌث من نوعٌن على اإلحباط ٌكون     

 اإلحباط كان موجود غٌر الدافع غرض لتلبٌة الالزم الموضوع كان فإذا ، وجوده

 أما.  موجود غٌر والماء صحراء فً إنسان عند الحاصل العطش:  ذلك مثال.  أولٌا  

 اإلحباط كان علٌه الحصول ٌمنع عائق وجد ولكن ، موجودا الموضوع كان إذا

 ثانوٌا عندئذ

 :  االٌجابً واإلحباط السلبً اإلحباط – 2

 غٌر من ، غرضها على حصولها ٌعوق ما ووجد ، موجودة الحاجة كانت إذا     

 ال ألنه سلبً انه ،(  مؤثر غٌر ٌعنً) سلبٌا اإلحباط سمً قوي تهدٌد ذلك ٌرافق أن

 عندئذ فاإلحباط قوي تهدٌد العائق رافق إذا أما.  ٌذكر أثرا الشخص لدى ٌترك

 ( مؤثر ٌعنً) اٌجابً

 :  الخارجً واإلحباط الداخلً اإلحباط – 3

 بالشخص المحٌطة الشروط الى عائد خارجً أمر عن صادرة اإلعاقة تكون قد     

 ، خارجٌا اإلحباط ٌكون األولى الحالة فً.  داخلٌة فكرة عن صادرة تكون وقد ،

 نفسه من الواثق الشخص أن أخٌرا اإلشارة وتجدر.  داخلٌا الثانٌة الحالة فً وٌكون

 فٌما ٌسهولة علٌها ٌتغلب وان ، بقوة الشدٌدة اإلحباطٌة المواقف ٌواجه أن ٌستطٌع

 بنفسه الثقة ضعٌف حال الحال هذا ٌكون وال ، بسٌطة كانت إذا

  واإلحباط الصراع نتائج:  ثالثا 

 مفر ال أمر فالصراع.  الصراع إلى باإلنسان تؤدي التً بالمواقف ملٌئة الحٌاة     

،  ذلك إلى وما واالعتداء الغضب مثل ، مباشرة تظهر قد التً نتائجه وله ، منه

 .  الزمن من فترة بعد إال ٌظهر ال قد ومنها

 . المباشرة واإلحباط الصراع نتائج بعض

 االستقرار وعدم التوتر 11

 على ٌستقر أن الفرد على معها ٌصعب التوتر من حالة إٌجاد إلى الصراع ٌؤدي    

 بفعل ما إدراك دون التصرفات ببعض وٌقوم ، واحد مكان فً ٌستقر أن أو رأي

 .  ذلك إلى وما أصابعه ٌفرقع ، ٌدٌه ٌفرك كأن

  االعتداء 12



 لتحقٌق سعٌه فً فالفرد ، لإلحباط الهامة المباشرة النتائج من االعتداء ٌعتبر    

 وإذا.  الهدف هذا تحقٌق سبٌل فً عائق قام ما إذا االعتداء إلى عادة ٌتجه هدفه

 انتقام ٌتحول كأن ، شبه األصلً المصدر على المباشر االعتداء عن الفرد عجز

 المعلم إلى القاسً والده من التلمٌذ

  المباالة عدم13

 المسبب المصدر ضد االعتداء توجٌه فً المستمر والفشل المستمر اإلحباط إن     

 أن ٌعنً ال وهذا ،(  العاطفٌة البالدة)  إلى وبالتالً األمل فقدان إلى ٌؤدي له

 . ٌـُكبت ولكنه موجودا الشعور هذا ٌظل إذ انعدم قد والغٌظ باإلحباط الشعور

  والخٌال الٌقظة أحالم 14

 باإلحباط فٌصاب ، الواقع عالم فً أهدافه تحقٌق فً الفرد ٌفشل ما كثٌرا       

 الذي فالمراهق ، الواقع فً تحقٌقه عن فشل ما فٌه فٌحقق الخٌال عالم إلى وٌلجأ

 نجاحه الٌقظة أحالم له تحقق والمجتمع األهل سلطة وبٌن بٌنه الصراع من ٌعانً

 . ٌرغب ما وامتالك واستقالله

  الجمود15

 إلى النزعة ومعناه اإلحباط إلٌها ٌؤدي قد التً النتائج من السلوك جمود         

 .  للهدف تحقٌقه عدم من الرغم على ، تغٌٌره دون ، جامد عشوائً بسلوك القٌام

 دالالت مجرد لٌست وهً ، والصراع لإلحباط المباشرة النتائج بعض هً هذه     

 واجه إذا فالفرد.  علٌهما للتغلب محاوالت ولكنها ، والصراع اإلحباط وجود على

 محاوالته وفشلت ذلك علٌه تعذر فان ، المناسبة الحلول لها ٌجد أن ٌحاول مشكلة

 التوتر وظل عالقة المشكلة ظلت ، والصراع التوتر وإزالة الموقف مع للتكٌف

 ٌعجز التً المواقف من لموقف للتكٌف الفردٌة الطرق ومن.  قائمٌن والصراع

 بالعملٌات أٌضا وتسمى ، الالشعورٌة بالحٌل ٌسمى ما ، بحل مجابهتها عن الفرد

 واتزانها كٌانها وتحفظ للقلق تعرضها من الذات تحمً ألنها الدفاعٌة

  Frustration Aggression Theory:   اإلحباط نظرٌة

 أو ، هدفه إلى الوصول من تمنعه عقبة تنشأ عندما الفرد عند اإلحباط ٌحصل        

 احد هو والعدوان.  آخر شًء أي تعٌق ،أو عنده رغبة تكبح أو ، حاجته تحقٌق

 مجال فً الباحثٌن من مجموعة النظرٌة هذه قدم. لإلحباط الطبٌعٌة األفعال ردود

 Sears وسٌرز Dob ودوب Miller ومٌلٌر Dollard دوالرد من كل ، النفس علم



 ورأى ، العدوان فً واألخٌر واألول األساس العامل هو اإلحباط بأن وأكدوا

 العادة فً ٌكون بل ، غرٌزة عن ٌصدر ال العدوان أن أٌضا النظرٌة هذه أصحاب

 فرضٌة إلى النظرٌة هذه تستند كما.  اإلحباط لهذا توقع أو ، سابق إحباط نتٌجة

 دائما   ٌؤدي ال اإلحباط أن كما ، لإلحباط نتٌجة دائما   ٌحدث العدوان أن هً هامة

 .العدوان الى

 ؟ اإلحباط من نتخلص كٌف

 اإلحباط هذا شدة وتختلف اإلحباط لدٌهم تثٌر مواقف إلى األفراد ٌتعرض          

 بنفسه ثقته زٌادة إلى ذلك ٌؤدي مشكلته حل ٌحاول الذي والفرد شخصٌاتهم باختالف

 بعكس المستقبل فً لها ٌتعرض التً المشكالت حل فً تمكنه التً مهاراته وتنمٌة

 ٌؤدي مما أقوى و اصعب لدٌه اإلحباط درجة تكون  حلها من ٌتهرب الذي الفرد

 .  بالنفس الثقة فقدان إلى

 تعتمد كما.  والقلق والضٌق بالتوتر اإلحباط من ٌشكون الذٌن األفراد ٌتمٌز        

 على.  استمراره ومدى ، وطبٌعته العائق وحجم الحاجة قوة مقدار على الحاالت تلك

 وال ملحة حاجته تكون عندما الفرد لدى قوٌا اإلحباطً الفعل رد ٌكون المثال سبٌل

 .  النفس على وتأثٌرا وقعا واشد بالغة األضرار تكون وعندها إشباعها ٌستطٌع

 ٌتكٌف بأنه اإللحاح وشدة الحاجات مع للتأقلم مختلفة طرقا اإلنسان ٌتعلم قد        

 زٌادة إلى ٌؤدي فإنما زادت وان للتحمل الفرد ذلك قدرات مع ٌتفق لمدى ولكن

 كما.  مباشر وغٌر مباشر بشكل المندفع العدوانً السلوك عنها ٌنتج وقد التوتر

 والحٌل الدفاعٌة المٌكانزمات من نوع والى والكسل الالمباالة إلى أحٌانا تؤدي

 التعوٌض ، Displacement اإلزاحة الصراع لذلك التكٌف وأسالٌب النفسٌة

Compensation ، اإلبدال Substitution والتسامً ،اإلعالء Sublimation ، 

 أو السلبٌة ، Ego-Centralization الذات حول التمركز أو االنتباه جلب

 الجسدٌة العوائق ، Regression النكوص ، Withdrawal االنسحاب االعتراض

Formation of Physical Handicaps العكسٌة الفعل ردود تكوٌن Reaction 

formation ، التوحد أو التقمص Identification ، التبرٌر Rationalization 

 . Repression الكبت ،:  Projection اإلسقاط ،

 لوجود أو حلها فً صعوبة الفرد ٌواجه التً للمشاكل نتٌجة اإلحباط ٌتكون         

 بالتوتر الشعور إلى ٌؤدي مما.  للفرد الملحة الحاجات إشباع تحقٌق ٌمنع عائق

 كما.  بالفرد المحٌطة االجتماعٌة والبٌئة الظروف على والتمرد والقلق والغضب

 .  اإلحباط ذلك درجة فً فعاال دورا والشخصٌة البٌئٌة العوامل تلعب



 مختلفة بدرجات اإلحباط إلى ٌؤدي الذي الصراع ذلك بمواقف األفراد ٌتأثر        

 فً والتعمٌم التشاؤم من نوع تفكٌره وٌشوب اإلحباط تأثٌر تحت ٌقع الذي والفرد ،

 .   المشكالت تلك أمام انهار و ضعف قد نفسه ٌجد معقدة مشاكل فً الوقوع

 ثقته ٌكسب فإنه حلها فً وعزم تصمٌم فً مشكلته أمام ٌقف الذي الفرد أما        

 التً المتنوعة المشاكل لحل مختلفة مهارات لدٌه تتكون كما وباآلخرٌن بنفسه

 من تتأتى المشاكل مواجهة على الفرد قدرة فإن وهكذا.  المستقبل فً لها ٌتعرض

 وتلك الفرد بها ٌتمتع التً القدرات إن كما.  اإلحباط وتحمل مواجهة على قدرته

 وتكٌف ومرونة جأش برباطة المشاكل من نوع أي مواجهة على تساعده الكفاءات

 .  منها التخلص على الذهن شحذ إلى ٌؤدي مما المشاكل مع

 القوى تفاعل 

 بـ القوى هذه وتتمثل.. اإلحباط... ٌكون( والمحصلة)  بٌنهما فٌما قوى ثالثة تتفاعل

  الحاجة قوة . أ

  العائق قوة . ب

 . المؤثر العائق استمرار . ت

 إن كما التوتر إلى وأدى خطورته زادت كلما العائق حجم زاد وكلما          

 واستمرارٌته العائق شدة على شدته فً وٌعتمد عدوانً فعل رد إلى ٌؤدي اإلحباط

 إلى االرتداد هً أخرى سلوكٌات إلى اإلحباط ٌؤدي كذلك.  معه طردٌا وٌتناسب

 وفروق فردٌة فروق هناك.  الفرد علٌه ٌكون الذي المستوى مع تتناسب ال سلوكٌات

 الفروق هذه ومن الفرد له ٌتعرض الذي اإلحباط ونوعٌة درجة على تؤثر موقفٌة

 :  ٌلً ما هً

  المحبطة للمواقف الفرد مواجهة كٌفٌة ـ 1

 الحالة وتلعب.  آلخر وقت من المواجهة تلك درجة فً ٌختلف الفرد إن كما       

 جسمٌا والمرٌض والمتوتر المتعب فالفرد المواجهة تلك فً فعاال دورا للفرد النفسٌة

 من أقوى اشد لدٌه اإلحباط درجة تكون نفسٌة واضطرابات حاالت من ٌعانً والذي

 تفاقم إلى اإلحباط ٌؤدي أخرى ناحٌة ومن.  المواصفات تلك من ٌعانً ال الذي الفرد

 الظروف بتلك وتتأثر تؤثر اإلحباط درجة إذن المذكورة المواصفات تلك

 . والمواصفات

 تحقٌقه المراد الهدف ودرجة نوعٌة ـ 2



 األثر شدٌد تحقٌقه فً اإلخفاق كان كلما الفرد لدى أهمٌة للهدف كان وكلما         

 الذي للموقف تقٌٌمه وكٌفٌة الفرد نظرة على ذلك ٌعتمد كما. بالعكس والعكس علٌه

 الذي اإلحباط مواجهة فً الفردٌة الفروق ٌجعل الذي هو وهذا اإلحباط إلى ٌؤدي

 انعكاسً فعل ورد الدفاع تتطلب التً اإلحباطٌة المواقف كذلك.  األفراد له ٌتعرض

 كانت إن الدفاعٌة الطرق بشتى التهدٌد هذا من التخلص إلى الفرد تدفع فإنها قوي

.  نفسه على بالعدوان ٌرتد أي داخلً عدوانً بسلوك أو خارجً عدوانً بسلوك

 .  الشهٌة فقدان عكسه أو الطعام فً الشراهة المثال سبٌل على

 الصعبة المواقف تجاه بالذنب الفرد شعور ـ 3

 ٌوقعه الذي اللوم بسبب وذلك مضاعفا اإلحباط ٌجعل السلبً الشعور هذا        

  ذلك فً السبب هو نفسه وٌعتبر.  نفسه على

 بأحالم واالنغماس باالنسحاب المحبطة المواقف من التخلص الفرد ٌحاول        

 التوتر من التخلص طرٌق عن وذلك الراحة من شٌئا وتعطٌه تشعره التً الٌقظة

 ٌعٌش الذي الواقع عن ٌبعده الذي والمستمر الطوٌل النوم إلى ٌمٌل أو.  والصراع

 .  محاوالت من إلٌها وما المنومة العقاقٌر تناول إلى ٌلجأ أو فٌه

 هو ذلك من هدفه ٌكون والتً المختلفة المرضٌة لألعراض فرٌسة ٌقع كما      

 بعض تظهر كما.  واالضطراب التوتر له ٌسبب الذي الموقف من التخلص

 هناك ٌكن لم الذي بالوقت الشلل أو الصمم أو العمى مثل الهستٌرٌة األعراض

 .  األعراض لتلك عضوي مؤشر

 معٌن لفشل التعرض عند ٌتخذها التً التبرٌرات من جملة أمامه الفرد ٌضع       

 فان نفسه الفرد أو المجتمع قبل من التقبل عدم إلى ٌؤدي سلوكا سلك انه أو

 على هذا وٌعتمد بالذنب الشعور من للتقلٌل وذلك السطح على تظهر التبرٌرات

 من والغرض الواقعٌة األسباب عن تختلف التً التبرٌرٌة األسباب وإظهار التحلٌل

 على األفراد ٌمارسها التً التبرٌرات على كثٌرة واألمثلة األنا عن الدفاع هو ذلك

 ال الناس إن أو تعترضه التً والصدف الظروف على واللوم الشكوى المثال سبٌل

 لم إن آخر بشكل ٌتم أو.  تبرٌرات من ذلك إلى وما.  أحسنهم ألنه عمله فً ٌرغبون

 انه العكس ٌحدث أو به ٌرغب ال الذي هو بأنه ٌقول شًء ٌنال أن الفرد ٌستطع

 . وممتاز جٌد بأنه اآلخرٌن أمام ٌصفه ولكنه ٌرغبه ال شًء فعل على اجبر

 :   اإلحباط من للتخلص التوصٌات بعض

 . السلوك على المؤثر غٌر المنطقً التفكٌر 11



 . المعاناة على الصبر ـ.  2

 عظٌمة باهلل وثقته عزٌمته تكون أن.  3

    أو المخدرات تعاطً أو التدخٌن كممارسة هروبٌة سلوكٌات الى اللجوء عدم 4

  أخرى ملتوٌة طرق إلى االلتجاء

 الهدف ذلك إلى للوصول أمامه واضحة حلول وضع.  5

 الحالٌة المشكلة حل فً السابقة الخبرات من االستفادة.  6


