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   Adjustmentالتوفق النفسي: 

هواساس الصحة النفسٌة ونشاط الفردالمتغٌروالمستمر فً بٌئته االجتماعٌة 

الفرد فً استخدام  بهدف استمرار التوازن مع البٌئة وٌتحدد بمدى نجاحوالطبٌعٌة 

 . االسالٌب النتاسبة لذلك

 : ابعاد التوافق 

والرضا عنها واشباع الحاجات  وٌتضمن السعادة مع النفسالتوافق الشخصً: -1

والدوافع الداخلٌة االولٌة والفطرٌة والعضوٌة والفسٌولوجٌة والمكتسبة 

واالبتعاد من الصراعات الداخلٌة والتوافق مع مطالب النمو فً مراحله 

 المتتابعة .

التوافق االجتماعً: وهو السعادة مع االخرٌن وااللزام باخالقٌات المجتمع  -2

ثال لقواعد الضبط االجتماعً وتقبل التغٌراالجتماعً ومعاٌٌره واالمت

 والتفاعل االٌجابً مع المجتمع والسعادة الزوجٌة.

التوافق المهنً: االختٌار المناسب للمهنٌة واالستعداد لها والشعور بالرضا  -3

والنجاح فً المهنة نتٌجة الكفأءة واالنجاز وجسن االداء واالنتاج والرضا 

 ناتج عنها.عن المردود المالً ال

 

 :عوامل التوافق النفسي 

 تحقٌق مطالب النمو : وذلك فً جمٌع مراحل الحٌاة وبمظاهر كافة الجسمٌة -1

والعقلٌة واالنفعالٌةواالجتماعٌة وهً عبارة عن مستوٌات ضرورٌة تجدد 

خطوات النمو السنوي للفرد وتحقٌق سعادته وبدونها ٌشقى الفردوٌواجه 

 .المتاعب وٌؤدي به الى االضطراب والمرض النفسً

 وفٌما ٌاتً اهم مطالب النموفً مرحلتً الطفولة والمراهقة



 :فولةمطالب النمو في مرحلة الط -ا

لك من خالل تعلم المشً والحركة واالكل والكالم والتخلص وذالحياة:ديمومة -1

من الفضالت وتعلم المهارات الجسمٌة والحركٌة وتحقٌق التوازن الفسٌولوجً 

. 

فً القراءة والكتابة  ٌةوذلك عن طرٌق تعلم المهارات االساس المعرفة:اكتساب  -2

 القواعد المختلفة .والحساب ومهارات الحٌاة الٌومٌة وتعلم 

وتعلم ما ٌنبغً توقعه من االخرٌن خاصة الوالدٌن  التفاعل االجتماعي : -3

واالقران وتكوٌن الصداقات والمشاركة والمسئولٌة واالستغالل الشخصً وفهم 

 الواقع واالجتماعً ونمو مفهوم الذات واالحساس با الثقة بالذات وباالخرٌن.

 : ةمطالب النمو في مرحلة المراهق -ب

التغٌرات التً تحدث تقبل النمو الجسمً والدور الجنسً فً الحٌاة وتقبل  -1

 نتٌجة للنمو الجسمً والفسٌولوجً المتوافق معها

تكوٌن المهارات والمفاهٌم االساسٌة العقلٌة والضرورٌة لالنسان الصالح  -2

 واستكمال التعلٌم 

تكوٌن عالقات جدٌدة طٌبة وناضجة مع رفاق السنونمو الثقة بالذات وتقبل  -3

 المسؤؤلٌةاالجتماعٌة والتوجه المهنً الصحٌح 

 بلوغ االستقالل االنفعالً عن الوالدٌن وعن الكبار -4

 وهً من اهم شروط تحقٌق التوافقتحقيق اشباع الحاجات ودوافع السلوك : -2

ما نفهم دوافع الفرد نفهم سلوكه وفٌما النفسً ولها اثر مباشر فً ذلك وعند

ٌاتً اهم الغرائز والحاجات والدوافع التً ٌؤدي الى اشباعها الى تحقٌق 

 التوافق النفسً.

فطري ٌحمل االنسان على االنتباه الى  وهً استعداد: instinctsالغرائز  -

 مثٌرات معٌنة وبوجه نشاطه لالستجابة لها وتقسم الى نوعٌن:

 ثل الجوع والخوف والتملكغرائز فردٌة: م -1

 غرائز اجتماعٌة: مثل الجنس والمقاتلة والتجمع والسٌطرة وغٌرها -2

هً شعور داخلً بضرورة الحصول على شٌئ معٌن needs:الحاجات  -

الستمرارالحٌاة وتتوزع بٌن الحاجات الفسٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة 

 واهمها:

العاطفٌة والقبول او التقبل  وهً االستجابة:الحاجة الى المحبة -1

االجتماعٌوعقد الصداقات وهً من اهم الحاجات النفسٌة الفردٌة 

 للمحافظة على الصحة النفسٌة



االخرٌن له وبان االخرٌن  :وهً الشعور باحترام الحاجة الى االمن -2

اصدقائه وهً من اهم الحاجات االساسٌة الالزمة للنمو النفسً 

ٌما الطفل الذي ٌشعر بالحاجة الى حماٌة والصحة النفسٌة للفرد والس

 الكبار من اجل البقاء والمحافظة على الحٌاة فً االسرة والمجتمع

وهً مٌل الفرد الى الحصول على تقدٌر :الحاجة الى تاكيد الذات  -3

    االخرٌن واعترافهم به والشعور باالستقالل مما ٌدفعة الى االنجاز

وتوجه النشاط االنسانً ناتجة عن غرٌزة او هً طاقة تحرك motivesالدوافع: 

حاجة هدفها خفض التوتر واعادة التوازن الذي ٌؤدي دوره الى التوافق فً ابعاده 

 المختلفة ومن التقسٌمات الشائعة له:

الدوافع االولٌة او الفطرٌة: وٌشترك فٌها جمٌع االفراد وتولد معهم ومن  -1

( والنوم والراحة والتكاثر شانها المحافظة على الحٌاة مثل ) الرضاعة

 وغٌرها .

الدوافع الثانوٌة او المكتسبة: وهً متعلمة ٌكتسبها الفرد من المجتمع ومن  -2

شانها ضبط سلوك الفرد االجتماعً مثل االنتماء والتفاعل االجتماعً وتقدٌر 

االخرٌن له وغٌر ذلك فالدوافع االولٌة ذات اثارات وحاجات داخلٌة اما 

جات اجتماعٌة خارجٌة وال ٌتحقق التوافق النفسً اال الثانوٌة فهً حا

 .باشباعها وارضائها
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