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       الرابعة الـمحاضرة 
 
 
 
 
 

 تمهيد:

 النفسية لمصحة مرادفا يعتبره اآلخر والبعض النفسية الصحة محور يعتبر التوافق النفسي
 بال توافق وال توافق، بال نفسية صحة فال بعضيما، عن فصميما يمكن ال أنو يقول اآلخر والبعض
 مختمف مع مختمف شخص وى الجيد النفسي بالتوافق يتمتع الذي فالشخص نفسية، صحة

 .ثقة بكل أىدافو تحقيق باتجاه ويسير ومشقتيا الحياة ظروف يواجو أن ويستطيع الظروف

 
 مفهوم التوافق النفسي:  .1

، تتضمن القدرة عمى  سجمة مع البيئةنإلى '' وجود عالقة ممفيوم التوافق النفسي يشير    
والتي تكون الفرد مطالب  جتماعيةواال إشباع حاجات الفرد، وتمبية معظم المطالب البيولوجية

تمبيتيا، وعمى ذلك فالتوافق يشمل كل التباينات والتغيرات في السموك والتي تكون ضرورية 
 (.9191حتى يتم اإلشباع في إصدار العالقة المنسجمة. )حامد زىران: 

 فق بينو وبين التوافق عممية ديناميكية يقوم بيا الفرد بصفة مستمرة في محاوالت لتحقيق التوا
نفسو أوال ثم بينو وبين البيئة التي يعيش فييا، تمك البيئة التي تشمل كل ما يحيط بالفرد 
من مؤثرات عديدة ويتحقق ىذا التوافق بأن يقوم الفرد بتغير سموكو لممؤثرات المختمفة 

 لموصول إلى حالة من االستقرار النفسي والتكيف االجتماعي مع البيئة. 
 (.48- 48، ص 1009 ،بد الغني)أشرف محمد ع

  النفسي التوافـــــق
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  التوافق عممية ديناميكية بين الفرد وبيئتو إلحداث نوع من االنسجام وتحقيق االستقرار
النفسي والتكيف مع البيئة بصفة مستمرة من خالل إشباع الفرد لحاجاتو وتغير سموكو 

 لممؤثرات المختمفة الداخمية والخارجية.
 :  التوافق )مستويات(أبعاد  .2
  افق عمى المستوى البيولوجي:التو 

تشترك لورانس مع شوبين في القول '' إن الكائنات الحية تميل إلى أن تغير من أوجو نشطيا في 
استجاباتيا لمظروف المتغير في بيئاتيا ذلك أن تغير الظروف ينبغي أن يقابمو تغير وتعديل في 

ال كان الموت حميفو، أي أن  السموك بمعنى أن ينبغي الكائن الحي أن يجد ظرف جديد إلشباع وا 
 والتوافق مستمر مع ظروف المتغيرة. Frexibilityالتوافق ىنا غنما ىو عممية تشم بالمرونة 

  :التوافق عمى المستوى االجتماعي 
يقول لوراس '' إن الحياة غنما ىي سمسمة من عمميات التوافق التي يعدل فييا الفرد سموكو في 

ركب الذي ينتج عن حاجاتو وقدرتو عمى إشباع ىذه الحاجات، ولكي سبيل االستجابة لمموقف الم
يكون اإلنسان سويا ينبغي أن يكون توافقو مرنا وينبغي أن تكون لديو القدرة عمى استجابات منوعة 

 تالئم المواقف وتنجح في تحقيق دوافعو.
و مع البيئة إن الفرد يتوافق في عالقات Wood warth and Donaldوقد حدد وودورث ودونالد 
التوافق عمى المستوى االجتماعي ىو عممية دينامية، وفي ىذا إدراك فبان يحدث تغييرا لألمن.

 عممية التغيير المستمر ككل من الفرد والبيئة.ة بين الفرد والبيئة الناشئة عن لطبيعة العالقة الدينامي
 :التوافق عمى المستوى السيكولوجي 

إن الكائنات الحية تميل إلى أن تحتفظ  Muror and Klluckhonيقول مرار وكال ىون:  
بحالة من االتزان الداخمي، إال أن الصراع صفة مالظمة لكل سموك، أي أن كل فعل ميما كان 
مريحا فإنو يشمل بعض التضحيات أو الخسارة فال يمكن أن يحدث صورة من صور التوافق 

 نعدام التوافق )زيادة التوتر(.ويكون ىناك نوع من ا TENSONREDUETION)خفض التوتر( 
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ترى '' سميث'' أن التوافق الفرد يعني توافر قدر من الرضا القائم في سبيل ما سيحققو            
 من إشباع حاجاتو.... أي أن يعني بيا الفرد الذي يتمتع بالنضج االنفعالي. 

 (.12، 11، 1009 ،)سيير كامل أحمد

كل مستوى إلى بناء عالقة سوية مع نفسو لمتوافق مستويات متعددة يسعى منيا الفرد في        
ومع البيئة المحيطة بو سواء من خالل إشباع حاجاتو أو إحداث التغيير إلى األحسن أو غير ذلك 

 من ردود أفعال الفرد اتجاه البيئة من أجل تحقيق التوافق.
 

 مجاالت التوافق: .3
 

  :التعميمية في وظيفتيا  وتتضمن عممية التوافق المدرسي نجاح المؤسساتالتوافق الدراسي
والتواؤم بين المعمم والطالب بما يييئ ليذا األخير الطالب ظروف أفضل لمنمو السوي، 

 (.29، ص 9111 ،معرفيا، وانفعاليا واجتماعيا. )أحمد عبد الخالق
  :ويشير إلى االنسجام بين العامل وعممو )أي مكان ىذا العمل( ويتحقق التوافق المهني

ذلك بعدة طرق أىميا، حسن اختيار المينة المالئمة، والتدريب عمى أدائيا بشكل جيد، 
وتقبميا بقبول حسن، ورضا الفرد عنيا واالقتناع بيا، ومحاولة االبتكار فييا، مع عالقات 

 (.29، ص 9111 ،رؤساء. )أحمد عبد الخالقإنسانية راضية مرضية مع زمالء وال
  :يقصد بو أن تسود المحبة بين أفراد األسرة وذلك عن طريق االتفاق السائد التوافق األسري

بين الزوجين، واألسرة المتوافقة عمى العموم ىي التي تسود فييا عالقات لحب واالحترام 
ين، بين كل منيما واألبناء، والتعاون وىذه العالقات تكون عمى ثالث محاور: بين الزوج

 (.21ص ، 9111 ،القخبيناء بعضيم البعض. )أحمد عبد الوبين األ
طبيعة العيش تفرض عمى اإلنسان التواجد في أكثر من مكان وتختمف ىذه األمكنة ف

باختالف حاجات الفرد فمجاالت الحياة متعددة ويب عمى الفرد تحقيق التوافق سواء في 
في مكان العمل او في أي مجال آخر من المجاالت المختمفة وذلك  األسرة أو المدرسة أو

 من أجل تحقيق أىدافو وفي استعداداتو وقدراتو لمعيش بصحة وسالم.
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 عناصر التوافق:  .4
  :ويتضمن الفرد وما ينطوي عميو من بناء نفسي من حاجات المحيط النفسي الداخمي

 .ودوافع وخبرات وقيم وميول وقدرات وعواطف وعقد
  :ويقصد بو كامل المحيط الذي يوجد فيو الفرد ويتكون من البيئة الطبيعية المحيط الخارجي

التي تشمل العوامل الطبيعية من ماء وىواء، ورياح، حرارة...إلخ، والبيئة االجتماعية التي 
 تشمل األسرة والمدرسة، المعمل، النادي، المسجد... 

 (.81، ص 9112)كامل الفرخ شعبان، عبد الجابر تيم 
 

الفرد اجتماعي بطبعو ال يستطيع العيش بمفرده بحيث نجد أنو يؤثر في البيئة المحيطة بو 
 ويتأثر بيا، وىذا ما يخمق نوع من التوافق بين الفرد ونفسو وبين البيئة التي يعيش فييا.

 

 خصائص التوافق: .5
  :كمية وكال موحد  وىي تعني ضرورة النظر لإلنسان باعتباره شخصيةالتوافق عممية كمية

ي عالقتو ببيئتو بمعنى أن التوافق خاصية ال تقتصر عمى السموك الخارجي لمفرد في 
 (.91، 1008إغفال لتجاربو الشعورية، ما سيشعر من رضا اتجاه ذاتو وأعمالو. )قديح 

  :وىذه تعني أن تصنع في اعتبارنا حاجات الفرد ودوافعو التوافق عممية تطورية ارتقائية
حل نموه المختمفة وخصائصيا ومتطمباتيا كما يكون بالرجوع إلى مدارج ترقى من من مرا

  الدوافع واألىداف البسيطة األكثر تطورا وتعقيدا وكذلك بالرجوع إلى مدارج ترقى من الذات.
  :ويقصد بو أن التوافق غن كان سويا أو مرضيا ينطوي عمى وظيفة التوافق عممية وظيفية

فيف التوتر الناشئ من صراع القوى بين الذات والموضوع فالتوافق ليس إعادة االتزان أو تخ
نما يشمل مجال الصحة النفسية وتحقيقا إلمكانات الذات تحقيقا  مجد خفض لمتوتر وا 

  (.81، ص 9112 ،)دمنيور .لموجود اإلنساني كموقف لمعالم 
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 :ت والموضوع في ويقصد بيا ن التوافق يقوم عمى صراع بين الذا التوافق عممية دينامية
سمسمة متصمة ال تنتيي، وكل صراع من ىذه السمسمة ينتيي بمحصمة أو نتاج يسمى 

 .بالتوافق أحيانا وسوء التوافق في أحيان اخرى 
 (.21 ص ،9114 ،)أبو مصطفى والنجار

 غن التوافق عممية اقتصاد لطاقة اإلنسانية النفسية والتي تتأثر ق عممية اقتصادية: فالتوا
 .البيئية والظروف المادية وكل ما يحيط باإلنسان بالظروف 

 (.91 ص ،1004 ،)أبو مرسى
  :فميس ىناك ما يعرف بالتوافق التام يؤدي إلى درجة من الجمود التوافق عممية نسبية

 .الذي يؤدي بدوره إلى الموت فالتوافق مسألة نسبية معيارية زمانا ومكانا وظروفا
 (.11ص، 9119 ،)دخان 

 

 


