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 Adjustment Psychological   النفسً التوافق                    

 والصحة النفس علم فً انتشار المصطلحات أكثر من هو التوافق مصطلح إن    

 و األمن إلى الحاجة فً هذا عصرنا فً المصطلح هذا أهمٌة تكمن وقد. النفسٌة

 هو:  التوافق مفهوم أن على الدراسات من العدٌد اتفقت قد و. النفسً االستقرار

 :  هما أساسٌٌن قطبٌن بٌن مستمر دٌنامٌكً تفاعل عملٌة

  نفســــــه الفرد:  أوال

  المادٌة البٌئة:  وثانٌا

 مختلف تحقٌق و السٌكولوجٌة و البٌولوجٌة حاجاته إشباع إلى الفرد ٌسعى أي    

 الفرد اتسام على دلٌل التوافق ولكون لذاته مالئمة وسائل ذلك فً متبع مطالبه

 .  النفسٌة بالصحة

 : التوافق تعرٌف

 واتجاه اهتمام حسب وذلك التوافق مصطلح تناولت التً التعرٌفات تعددت      

 للمصطلحات الشامل المعجم تعرٌف التعرٌفات أهم بٌن ومن والباحثٌن العلماء

 : بؤنه النفسً والتحلٌل السٌكولوجٌة



 إشباع على الحصول على قادرا الفرد ٌكون حٌث البٌئة مع المتآلفة العالقة من حالة

 التً واالجتماعٌة الجسمٌة المتطلبات كافة ٌواجه أن وعلى حاجاته من قدر اكبر

 .علٌه نفسها تفرض

 :النفسً التوافق

 الفرد توافق  على ٌدل كمفهوم( النفسً التوافق) مصطلح النفس علماء طرح      

 وكذلك. اآلخر فً ٌإثر منهما وكل,  به المحٌط الوسط مع وتوافقه,  ذاته مع

 خاصة نظر وجهة النفس علماء وأضفى.  اجتماعٌا المتوافق هو ذاتٌا المتوافق

 وبٌن دوافعه بٌن التوفٌق على الفرد قدرة هو النفسً التوافق أن  ؛ تقول بالتوافق

 .داخلً صراع هناك ٌكون ال بحٌث الدوافع هذه مع المتصارعة االجتماعٌة أدواره

  

 

 

 التوافق سوء 

 من تختلف ودرجات شتى مظاهر العام التوافق لسوء أن( 3791 , راجح) اكد   

 صورة فً التوافق سوء ٌبدو فقد , ذلك غٌر أم مزمنة وكونها وعنفها شدتها حٌث

 عن اإلعراض أو , النوم كاضطراب األطفال من لكثٌر ٌعرض كما سلوكٌة مشكلة

 ٌعرض مما أو , البٌت من والهروب السرقة أو , الالإرادي التبول أو , األكل

 . النفس على االنطواء أو الشدٌد كالتمرد للمراهقٌن

 األمراض مجال فً دخل الفرد أن ذلك معنى عنفا اشد التوافق سوء كان وإذا      

 اإلدمان أو , الجنسٌة االنحرافات وكذلك , الساٌكوسوماتٌة االضطرابات , النفسٌة

 األمراض مدار فً الدخول هً التوافق سوء أنماط من نمط اخطر ولكن , واإلجرام

 بؤسرها بالشخصٌة خطٌر اضطراب بالذهان ٌسمى ما أو العقلً المرض الن العقلٌة

 نفسه عن غرٌبا الفرد ستجعل ألنها , العقلٌة القوى فً شدٌد اختالل صورة فً ٌبدو

 قلة عن فضال , العمل عن ٌقعده مما الناس وعلى نفسه على خطرا , الناس وعن

 من وغٌرها , دائما اإلحباط ٌعترٌه , والرضا بالسعادة شعوره وعدم , الفرد إنتاج

 . النفسٌة الصحة اعتالل عالمات



 أعباء من للتخلص شاذة وسائل هً العقلٌة واألمراض النفسٌة األمراض إن     

 إنها , األمراض هذه فً بالتورط إال منها التخفٌف إلى سبٌل ال نفسٌة وأزمات

 .  الحٌاة غارات من الفرد إلٌها ٌهرب مخابئ أو , الحٌاة معترك فً للهزٌمة مظاهر

 :النفسً التوافق معاٌٌر

 :كاألتً النفسً التوافق معاٌٌر"  lazawus الزاروس"  حدد لقد

 :  النفسٌة الراحة13

 مواجهة ٌستطٌع الذي هو النفسً بالتوافق المتمتع الشخص أن بها ٌقصدون          

 .المجتمع وٌقرها نفسه ترضاها بطرٌقة المشكالت وحل العقبات

 : العمل فً الكفاٌة10

 قدراته به تسمح ما وفق فٌها والكفاٌة واإلنتاج العمل على الفرد قدرة تعتبر        

 فنٌا عمال أو مهنة ٌزاول الذي فالفرد. النفسٌة الصحة دالئل أهم من,  ومهارته

 له ٌحقق ذلك وكل الحٌوٌة أهدافه وتحقٌق,  قدراته كل الستغالل الفرصة له تتاح,

 .النفسٌة والسعادة الرضا

 : الناجحة االجتماعٌة العالقات11

  وعالمتها اجتماعٌة عالقات إنشاء على غٌرهم من أقدر األفراد بعض إن      

 .االنسانٌة والروابط بالصداقات االحتفاظ

 :   بالسعادة الشعور12

 .نسبٌا المشكالت أو الصراع من خلوها هً السوٌة الشخصٌة     

 : المسإولٌة وتحمل الذات ضبط على القدرة 13

 قادرا ٌكون أو,  رغباته فً ٌتحكم أن ٌستطٌع الذي هو السوي الشخص إن     

 .األمور عواقب إدراك وعلى ذاته ضبط على القدرة ولدٌه,  حاجاته  إشباع على

     الشخصٌة فً التكامل على تعتمد الفرد اتجاهات ثبات إن:  الفرد اتجاه ثبات 14

 .كبٌر حد إلى االنفعالً االستقرار على وكذلك

 :  الجسمٌة األعراض 19



 فً ٌظهر ما هو التوافق سوء على الوحٌد الدلٌل ٌكون األحٌان بعض فً          

 ال الذي هو نفسٌا المتوافق فالفرد االساس هذا وعلى مرضٌة, جسمٌة أعراض شكل

 . المرضٌة الجسمٌة االضطرابات من باستمرار ٌعانً

 : واقعٌة أهداف اتخاذ1 8

 أهداف نفسه أمام ٌضع الذي هو النفسٌة بالصحة ٌتسم الذي الشخص      

 أغلب فً له تبدوا كانت ولو حتى إلٌها للوصول وٌسعى,  لطموح ومستوٌات

 الجهد بذل بل,  الكمال تحقٌق معناه لٌس المتكامل فالتوافق. المنال بعٌدة األحٌان

 .األهداف تحقٌق سبٌل فً المستمر والعمل

 النفسً التوافق أبعاد 

 :  الشخصً التوافق13

 الداخلٌة والحاجات الدوافع وإشباع عنها والرضا النفس مع السعادة وٌتضمن       

 التوافق كذلك وٌضمن, المكتسبة والثانوٌة الفٌزٌولوجٌة والعضوٌة الفطرٌة األولٌة

 المتتابعة المرحلة فً النمو لمطالب

 على باالعتماد متمثال, النفسً باألمان الفرد شعور هو؛ الشخصً فالتوافق     

 من والتحرر باالنتماء والشعور الشخصٌة والحرٌة الذات بقٌمة واإلحساس النفس

  العصبٌة االضطرابات من والخلو االنسحابٌة المٌول

 :  االجتماعً التوافق10 

 ومساٌرة المجتمع بؤخالقٌات وااللتزام اآلخرٌن مع االنسجام وٌتضمن       

 االجتماعً التغٌٌر وتقبل االجتماعً الضبط لقواعد واالمتثال, االجتماعٌة المعاٌٌر

 .الجماعة مصلحة أجل من والعمل السلٌم االجتماعً والتفاعل,

 : األسري التوافق11

 أفراد وبٌن بٌنه  اٌجابٌا ومتفاعلة سوٌة بعالقات الفرد ٌتسم أن مدى ومعناه     

 .الضرورٌة اإلمكانٌات توفٌر على األسرة قدرة ومدى,  أسرته

 :  المهنً التوافق12

 فٌها والدخول,  وتدرٌبا علما لها واالستعداد للمهنة المناسب االختٌار ٌتضمن      

 المناسب العامل عنه وٌعبر.  والنجاح بالرضا والشعور واإلنتاج والكفاءة واالنجاز

 .المناسب العمل فً



 : الجسمً- الصحً التوافق13

,  واالنفعالٌة والعقلٌة لجسمٌةا األمراض من خالٌة جٌدة بصحة الفرد تمتع وهو   

 المختلفة العضوٌة المشاكل من وخلوه,عنه والرضا الخارجً للمظهر تقبله مع

 الوقت معظم والحٌوٌة النشاط إلى ومٌله, قدراته تجاه النفسً باالرتٌاح وشعوره

 دون والعمل النشاط فً االستمرار على والقدرة واالتزان الحركة على وقدراته

 .ونشاطه لمهمته ضعف أو إجهاد

 

 


