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شــــــــــــــكر وتقديــــــــــر  

 
نحمد اهللا ونشكره سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن وفقنا وأنار دربنا لتحقيق النجاح 

وإتمام هذا العمل. 

ثم نشكر والدينا الكريمين على كل ما بداله ألجل تربيتنا وتعليمنا ووصولنا إلى هذا المستوى وإتمام هذه 

المذكرة التي نقدمها كهدية بسيطة تتّوج تعبهما وكّدهما. 

على قبوله تأطير هذه المذكرة وعلى توجيهاته ونصائحه القيمة، حديد يوسف كما نشكر أستاذنا الفاضل 

والتي نرجو من اهللا عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. 

. وفي األخير نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد
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 مقدمة
 

إن موضوع التوافق النفسي یشغل الكثیر من البحوث والدراسات نظرا ألهمیته في حیاة اإلنسان 

 وحیاة المتعلم والمراهق بالخصوص.

وتعد فترة المراهقة فترة حرجة بالنسبة للكثیر من المراهقین والمراهقات بصفة عامة والمتمدرسین 

بصفة خاصة، خصوصا لمل یصاحبها من نمو جسمي، انفعالي واجتماعي، وهي مرحلة تتمیز فیها 

تصرفات الفرد بالعواطف واالنفعاالت الحادة والتوترات العنیفة، لذلك فهم یسعون إلى التأقلم والتوافق 

 النفسي لتخطي الصعوبات التي تواجهه وٕاحداث توازن بین رغباتهم ومطالبهم والبیئة التي یعیشون فیها.

فالتوافق هو القدرة على تكوین العالقات المرضیة بین المرء وبیئته كما یؤكد على العالقة بین 

مفهوم الذات والتوافق ألن فكرة الشخص عن نفسه هي النواة الرئیسیة التي تقوم علیها شخصیته، كما أنها 

 عامل أساسي في تكیفه الشخصي واالجتماعي.

ونظرا ألهمیة التوافق في جمیع المجاالت النفسیة واالجتماعیة...الخ وجدت مقاییس لقیاس ووضع 

مستویات له.( سوء توافق منخفض، متوسط، مرتفع)، حیث تأخذ المقاییس واالختیارات مجاال واسعا في 

قیاس مستوى التوافق في جمیع جوانبه، وهذا ما یجبرنا على إیجاد وسائل وأدوات لقیاس التوافق تتمتع 

 بخصائص االختبار الجید.

فهناك دراسات أكدت على أهمیة التوافق في زیادة التحصیل الجید وتوصلت إلى وجود عالقة 

 جوهریة بین التوافق النفسي والتحصیل الدراسي عند المراهقین المتمدرسین.

نبحث في أولهما اإلطار المنهجي حیث من خالله حاولنا تحدید إشكالیة البحث وفرضیاته وكذا 

 أهمیة البحث وأهدافه إضافة إلى تحدید المفاهیم والدراسات السابقة. 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للتوافق النفسي بعرضنا لمفهومه وخصائصه، أهدافه، أنواعه، 

 أبعاده، العوامل المؤثرة فیه، معاییره، النظریات المفسرة له.

وفي حین تناولنا في الفصل الثالث التحصیل الدراسي بعرضنا لمفهومه، أهمیته، كذلك تطرقینا إلى 

أهدافه وأنواعه ثم تناولنا العوامل المؤثرة فیه إضافة إلى مبادئه وفي النهایة النظریات المفسرة ألسباب 

 اختالف التحصیل الدراسي.
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 المنهجي اإلطار                                                                         الفصل األول:
 

 اإلشكالیة

یعتبر التوافق النفسي أهم المواضیع التي تحتل مكانة مرموقة في علم النفس ونالت حصة كبیرة في 

الصحة النفسیة ولقي اهتمام كبیر من طرف الباحثین، والتوافق النفسي عبارة عن عملیات نفسیة یمكن أن 

یستعین بها الفرد من أجل مواجهة مختلف المواقف التي یمكن أن تعترضه في الحیاة، ومختلف 

الضغوطات التي تمارس علیه سواء نفسیة أو فردیة أو اجتماعیة أو خارجیة كمتطلبات المجتمع، حیث ال 

یقع الفرد في سوء التوافق كغیره من المشاكل التي تعترض الفرد سواء من الصحة النفسیة، 

 (كاالنفعال،الرضا عن الذات، وفقدان الثقة واالنعزال عن الزمالء).

وتعد مرحلة التعلیم المتوسط من أهم المراحل الدراسیة في حیاة التلمیذ، فهو یدخل مرحلة دراسیة 

جدیدة بعد انتقاله إلیها من المرحلة االبتدائیة، كما أنه یصل من خاللها إلى مرحلة جدیدة من مراحل نموه 

وهي مرحلة المراهقة، التي یرافقها الكثیر من التغیرات في جوانب النمو المختلفة مما یضاعف من أهمیة 

هذه المرحلة الدراسیة، ّإذ تنعكس آثارها على جوانب من سلوكه وما یتعلق بتوافقه مع ذاته ومع البیئة 

 المحیطة به.

فالطفل حین ینتقل من المرحلة االبتدائیة إلى المرحلة المتوسطة یدخل بیئة جدیدة لم یألفها سابقا 

وتتطلب من سلوكا جدیدا یتوافق مع متطلباته العمریة واالجتماعیة والدراسیة حیث یواجه الطلبة خالل 

مسیرتهم الدراسیة كثیرا من المشاكل والصعوبات، ومنها تأخرهم أو فشلهم الدراسي وذلك یشعرهم بعدم 

الرغبة في مواصلة دراستهم، فینعكس بصورة سلبیة على توافقهم النفسي وهذا ما یزید في صعوبة تجاوزهم 

لمشكالتهم الدراسیة وفشلهم في تحقیق النجاح الدراسي المناسب، والذي یضاعف هو اآلخر من سوء 

توافقهم النفسي  وبالتالي یجعلهم یعیشون في دائرة مستمرة من الفشل وصعوبة في التوافق النفسي، وفي 

 حول مشكالت التوافق عند المراهقین في المدارس 1969هذا السیاق نجد دراسة قام بها" عبد میخائیل" 

بمدینة اإلسكندریة، وكان الهدف منها التعرف على العوامل التي تؤدي إلى اضطراب في سیر الدراسة 

والسلوك غیر السوي في المدرسة، وتوصل إلى أهم األسباب والعوامل اإلجتماعیة المتعلقة باألصدقاء 

 ).45، ص44، ص1973كمال دسوقي، ( وشخصیة المراهق ونموه وصفات جسمه وحالته النفسیة.

 وعلى ضوء ما سبق یمكن طرح التساؤل اإلشكالي التالي:
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 المنهجي اإلطار                                                                         الفصل األول:
 

هل توجد عالقة بین التوافق النفسي والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من وجهة نظر 

 التالمیذ؟

 ومنه یمكن طرح التساؤالت الفرعیة التالیة:

 - هل توجد بین الرضا عن الذات والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة؟

- هل توجد عالقة بین القدرة على مواجهة الضغوط والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة 

 المتوسطة؟

 - هل توجد عالقة بین االتزان االنفعالي والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة؟

- هل توجد عالقة بین التمتع باألمن النفسي والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة 

  المتوسطة؟

 :فرضیات الدراسة

 : الفرضیة العامة

 توجد عالقة بین التوافق النفسي والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من جهة نظر 

 التالمیذ.

 الفرضیات الجزئیة:

 -  توجد بین الرضى عن الذات والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة.

-  توجد عالقة بین القدرة على مواجهة الضغوط والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة 

 المتوسطة.

 -  توجد عالقة بین االتزان االنفعالي والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة.

 -  توجد عالقة بین التمتع باألمن النفسي والتحصیل الدراسي من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة.
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 المنهجي اإلطار                                                                         الفصل األول:
 

 مفاهیم الدراسة:

 التعریف العام:

 توافق الفرد مع ذاته وتوافقه مع الوسط المحیط  به وكال المستویین ال ینفصل عن اآلخر التوافق النفسي:
وٕانما یؤثر فیه ویتأثر به فالفرد المتوافق ذاتیا هو المتوافق اجتماعیا ویضیف علماء النفس بقولهم أن 

التوافق الذاتي هو القدرة على التوفیق بین دوافع الفرد وأدواره االجتماعیة المضارعة مع هذه الدوافع بحیث 
 ).288، ص2009جمال أبو دلو،( ال یكون هناك صراع داخلي.

 التعریف اإلجرائي:

 التوافق النفسي یعتبر مجموعة من السلوكات التي یسلكها الفرد من أجل االنسجام وتحقیق االستقرار مع 

نفسه أوال ومع اآلخرین ثانیا وتحقیق أهدافه التي تتمثل في تقبل الذات واآلخرین له وابتعاده عن الحزن 

 وثقة الفرد بنفسه.

 التعریف العام:

 التحصیل الدراسي: 

یعرف على أنه إنجاز تعلیمي أو تحصیل دراسي للمادة ویعني به بلوغ مستوى معین من الكفایة والدراسة 

 )90، ص2010 علي عبد الحمید،ویحدد ذلك اختبارات مقننة أو تقاریر المعلمین.(

 التعریف اإلجرائي:

 إن مصطلح اإلختبارات التحصیلیة جملة من المعارف والمكتسبات التي یتلقاها التلمیذ في المدرسة وهي 

 تعكس الكفاءة ومستوى الطالب والتلمیذ في الدراسة وذلك لخضوعه إلختبارات مقننة.

 أهمیة الدراسة:

تتجلى أهمیة الدراسة في الكشف عن عالقة التوافق النفسي بالتحصیل الدراسي وذلك بدراسة التوافق 

النفسي على عینة من تالمیذ المرحلة المتوسطة. حیث ألن العدید من المشاكل التي یعاني منها التالمیذ 

وخاصة ما یتعلق بالجانب النفسي الذي یعتر عامال مؤثرا في المسار الدراسي للمراهق، فالتوافق الجید 

مؤثر إیجابي  أو دافع قوي یدفع بالمراهق إلى التحصیل ویرغبهم في المدرسة، كما أن المؤسسات التربویة 

الجزائریة بحاجة إلى وجود أدوات علمیة دقیقة من أجل تقدیم ید العون لمساعدة التالمیذ وتوجیهم في دفع 
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 المنهجي اإلطار                                                                         الفصل األول:
 

مستواهم في جو خال من الضغط النفسي ومملوء بالثقة. ومن هذا جاءت هذه الدراسة للبحث والكشف 

 عن العالقة التي تربط بیت التوافق النفسي والتحصیل الدراسي.

 أهداف الدراسة:

 - الكشف عن العالقة التوافق النفسي والتحصل الدراسي لدى لتالمیذ المرحلة المتوسطة.

 - معرفة ما مدى وجود عالقة بین الرضا عن الذات والتحصیل الدراسي.

 - معرفة ما مدى وجود عالقة بین اإلتزان االنفعالي والتحصیل الدراسي.

 - معرفة ما مدى وجود عالقة بین التمتع باألمن النفسي والتحصیل الدراسي.

 الدراسات السابقة: 

 الدراسي وقد   حول العالقة بین التوافق النفسي والتحصیل1981: دراسة خیر اهللا الدراسة األولى

 طالب في الصف السادس ابتدائي، موزعین وفق متغیر القریة والمدینة، وقد جاءت 600كانت العینة 

نتیجة الدراسة أن التوافق النفسي للطالب یزداد كلما أرتفع تحصیلها الدراسي (سعاد معروف الدوري، 

 ). 54، ص 2014

: حول مفهوم التوافق النفسي بین طلبة الكلیات، وقد استخدم 1980: دراسة مورسي الدراسة الثانیة

اختبار التوافق وكانت من بین النتائج أن ال فروق ذو داللة إحصائیة بین البنین والبنات في التوافق 

النفسي، وأن لیس هناك فرق بین التوافق اإلجتماعي واالنفعالي بین طالب الكلیات العلمیة والكلیات 

 ) 54، ص 2014اإلنسانیة. (سعاد معروف الدوري، 

: حول العالقة بین التوافق النفسي ومستوى الطموح 1984 دراسة صالح مرحاب الدراسة الثالثة:

 طالب وطالبة بالمؤسسات التعلیمیة بوالیة الرباط 432لدى المراهقین وقد كانت العینة متكونة من 

 سنة وفي ضوء هذه الدراسة والبیانات المراد الحصول علیها وفي ضوء 21 و14وتراوحت أعمارهم بین 

هذه الدراسة والبیانات المراد الحصول علیها وفي ضوء األسئلة المراد اإلجابة عنها استخدام الباحث 

 اختبار التوافق (لي هیومیل) واستبیان مستوى الطموح كامیلي عبد الفتاح. 
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 المنهجي اإلطار                                                                         الفصل األول:
 

: حول عالقة الثقة بالنفس والتحصیل الدراسي 2008-2007 دراسة درغام الرحال الدراسة الرابعة:

 طالب وطالبة موزعیین حسب الجنس 120في كلیة التربیة الثانیة في حماة، وقد كانت العینة تتكون من 

والتخصص والمعدل المتحصل علیه، واعتمد في هذه الدراسة على مقیاس الثقة بالنفس كما استخدم بعض 

 األسالیب اإلحصائیة، كالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري. 

: حول العالقة بین المناخ الدراسي والتوافق 1983 دراسة محمد بدر یوسف الدراسة الخامسة:

 طالب وطالبة، ینتمي 600النفسي لتالمیذ المرحلة الثانویة، وقد اشتملت هذه الدراسة على عینة قوامها 

نصفهم إلى الثانویة العسكریة وینتمي النصف األخر إلى الثانویة العامة لمدینة عین الشمس واعتمد في 

 هذه الدراسة على مقیاس المناخ المدرسي واختبار كالیفورنیا الشخصیة. 

: حول العالقة بین تقبل الذات والتوافق النفسي لدى 1969: دراسة عبد الحمید الدراسة السادسة

) واختبار مفهوم الذات لدى EPPSطلبة الجامعة، وقد طبق ثالث مقاییس هي: قائمة تفصیل شخصي (

الكبار، اختبار التوافق وقد أوضحت النتائج أن المجموعة األقل تقبال للذات كانت أقل توافقا في حیاتهم 

 المنزلیة. 

 التعقیب على الدراسات السابقة: 

- یتضح من عرضنا للدراسات السابقة والتي تناولت كل من التوافق النفسي والتحصیل الدراسي 

، والتي هدفت إلى الكشف عن العالقة التي قد 1981وعالقتهما بمتغیرات أخرى فمن دراسة خیر اهللا 

 تكون بین التوافق النفسي والتحصیل الدراسي. 

 إلى الكشف عن العالقة بین التوافق اإلجتماعي واالنفعالي بین 1980- كما هدفت دراسة مورسي 

 طالب الكلیات العلمیة والكلیات اإلنسانیة والفروق بین البنین والبنات في التراقب النفسي. 

 إلى الكشف عن العالقة التي قد تكون بین مظاهر 1984- كما هدفت دراسة صالح مرحاب 

 التوافق الشخصي والطموح لدى المراهقین. 

- المغاربة من كال الجنسین والفروق بین من لهم طموح مرتفع ومن لهم طموح منخفض من حیث 

 التوافق النفس العام. 
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 المنهجي اإلطار                                                                         الفصل األول:
 

) إلى الكشف عن العالقة بین الثقة بالنفس 2007/2008- وهدفت أیضا دراسة درغام الرحال (

 ومستوى التحصیل الدراسي لطلبة السنة الثانیة. 

 إلى وضع مقیاس المناخ المدرسي في المرحلة 1983- كما هدفت دراسة محمد بدر یوسف 

 الثانویة والكشف عن العالقة بین المناخ والتوافق النفسي العام للتالمیذ. 

 إلى الكشف عن العالقة بین تقبل الذات والتوافق النفسي 1969- كما هدفت دراسة عبد الحمید 

 لدى طلبة الجامعة. 

- كما نالحظ أن هناك اختالف وتباین في النتائج التي توصلت إلیها الدراسات، حیث تؤكد دراسة 

 ودراسة محمد بدر یوسف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة 1980 ودراسة مورسي 1981خیر اهللا 

بین الطالب، كما تؤكد دراسة صالح مرحاد على وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین التوافق 

النفسي العام ومستوى طموح لدى المراهقین، كما تؤكد دراسة درغام الرحال إلى إن ضعف الثقة بالنفس 

 تنشأ عن سوء استخدامه الفرد وقدراته العقلیة أو النفسیة أو اإلجتماعیة. 

 أن المجموعة األقل تقبال للذات كانت أقل توافقا في حیاتهم المنزلیة، 1969كما تؤكد دراسة عبد الحمید 

 كما كانت تمییل إلى عدم االتزان في حیاتها االنفعالیة.
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 التوافق النفسي الفصل الثاين:
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 - تعریف التوافق1                     

 - تعریف التوافق النفسي2  

 - أهمیة التوافق النفسي3 

 - أسالیب التوافق النفسي4  

 - أبعاد التوافق النفسي5                    

 - العوامل المؤثرة في التوافق النفسي6             

 - معاییر التوافق النفسي7 

 - النظریات المفسرة للتوافق النفسي8         

                خالصة الفصل



 الفصل الثاني                                                                               التوافق النفسي
 

 تمهید

إن مصطلح التوافق هو من أكثر المصطلحات انتشارا في علم النفس والصحة النفسیة وقد تكمن 

أهمیة هذا المصطلح في عصرنا هذا في الحاجة إلى األمن واالستقرار النفسي وقد اتفقت العدید من 

الدراسات على أن مفهوم التوافق: هو عملیة تفاعل دینامیكي مستمر بین قطبین أساسیین هما: أوال الفرد 

نفسه وثانیا البیئة المادیة. أي یسعى الفرد إلى إشباع حاجاته النفسیة والبیولوجیة وفهمه لذاته فهما واقعیا 

 وتقبله لذاته واحترامها وثقته بنفسه وتحمله المسؤولیة.

ونظرا لكون التوافق النفسي دلیل على تمتع التلمیذ بالصحة النفسیة الجیدة فهو یتصل بمجاالت 

وأبعاده عدیدة ممثلة للسلوك، حیث یمكن أن یؤثر على مساره الدراسي من خالل أسلوب تفاعله وتعامله 

 مع عناصر المؤسسة التربویة.
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 الفصل الثاني                                                                               التوافق النفسي
 

 تعریف التوافق:  -1

: یعرف التوافق بأنه حالة العالقة المتآلفة مع البیئة حیث یكون الشخص قادرا على )1958أنجلش(

 التي واالجتماعیةالحصول على إشباع أكبر قدر من حاجاته، وعلى أن یواجه كافة المتطلبات الجسیمة 

 تفرض نفسها علیه.

)، الذي یرى أن التوافق هو 1973ویتفق هذا التعریف مع تعریف معجم العلوم السلوكیة "لولمان"(

عالقة متسقة مع البیئة تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد، ومواجهة معظم المتطلبات 

 التي تفرض نفسها علیه. واالجتماعیةة يالجسم

تعریف "الزاروس": 

تغلب على المتطلبات والضغوط الالتوافق هو مجموعة من العملیات النفسیة التي تساعد الفرد على 

المتعددة.  

ن العملیات النفسیة التي یمكن أن یستعین بها الفرد عیشیر هذا التعریف إلى أن التوافق هو عبارة 

 )،2001من أجل مواجهة مختلف المواقف التي یمكن أن یتعرض لها.(عبد الحمید محمد شاذلي(

) 73ص

التوافق في أصله هو مصطلح بیولوجي على نحو ما حدده "دارون"، فالتوافق لدیه یعني قدرة الكائن 

الحي على التالؤم مع ظروف البیئة وما یطرأ علیها من تغیرات بحیث تتحقق المحافظة على الحیاة، فهذا 

 بأكثر منه قدرة تتیح مواجهة ما لالتزانالتعریف ینصب على التالؤم من حیث هو خفض للتوتر واستعادة 

یطرأ على البیئة من ظروف جدیدة ومازال هذا التعریف یترك بصمات على الداللة السیكولوجیة حتى 

 ).9، ص1984.( صالح مخیمر، اآلن

 تعریف التوافق النفسي:-2

لى أنه سعي اإلنسان لتنظیم حیاته وحل صراعاته لمواجهة مشكالته من ع النفسي ق التواف "داود"یعرف

) 73ص ،2001اشباعات واحباطات وصوال إلى الصحة النفسیة.(عبد الحمید محمد الشاذلي،

 أن التوافق النفسي یتضمن السعادة مع النفس والرضا عن ):1980ویقول "حامد عبد السالم زهران"( -

 الدوافع والحاجات األولیة الفطریة والعضویة والفیسیولوجیة والثانویة المكتسبة، ویعبر عن وٕاشباعالنفس 

السلم داخلي حیث ال صراع داخلي، ویتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة.(رمضان 

) 109، ص1998قذافي، محمد
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 الفصل الثاني                                                                               التوافق النفسي
 

 أنه قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع مجتمعه بحیث یسلك سلوكا مقبوال :)1975ویعرفه مرسى ( -

). 11ص ،2014 في مختلف المجاالت وفي كل الظروف.(سعاد معروف الدوري،االتزانیدل على 

): فیعرف التوافق النفسي بأنه رضا الفرد عن نفسه، أي تكون حیاته النفسیة خالیة 1984أبو النبیل(أما 

ص.(صالح حسن الداهري، ووهیب مجید قمن التوترات والصراعات النفسیة التي تقترن بمشاعر الذنب والن

) 203، 204، ص1999الكبیسي

 في أنه إشباع الفرد لحاجاته النفسیة وفهمه لذاته فهما "نبیل سفیان"ویتمثل التوافق النفسي عند 

 قراراته وحل مشكالته، اتخاذر على دواقعیا وتقبله لذاته واحترامها، وثقته بنفسه وتحمله المسؤولیة، وقا

وتحقیق أهدافه. 

 أن التوافق النفسي هو النشاط الذي یقوم به الكائن الحي ویؤدي إلى إشباع :)1984نجاتي(ویذكر 

) 50، 2004الدافع.(أحمد محمد الزغبي،

): أن الفرد ال یخلو من المشكالت والصراعات التي تقف 2004"صبري محمد علي"(وكما یعرف 

 ولذلك فإن واالرتیاححائال بینه وبین إشباع دوافعه وحاجاته التي تمكنه من تحقیق أهدافه وشعوره بالرضا 

قدرة اإلنسان على مواجهة هذه المشكالت بأن یعمل على حلها، وال یقف صلبا أمامها، وهو بذلك یعكس 

) 70، ص2004صورة صادقة عن التوافق السلیم.(صبري محمد علي وآخرون، 

التوافق النفسي هو مدى ما یتمتع به الفرد من قدرة على السیطرة على الفكر والشعور باألمن 

). 94، ص27، ص2005 بعیدا عن الخوف والتوتر(حامد زهران،واالطمئنان

 ذاته وما یدركه عن وجوده التي تحدد طبیعة استجابته نحو أنه ما یشعر به الفرد "منصور"یعرفه  -

، 2013-2012ش، ومن بكؤلآلخرین وما یملك من كفاءة في مواجهة المواقف المتأزمة انفعالیا.(م

 ).87ص
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/ أهمیة التوافق النفسي:  3

تتجلى هذه األهمیة في مجموعة من المیادین من بینها: 

 میدان علم النفس: 3-1

یعتبر التوافق النفسي من بین أهم محاور ومواضیع علم النفس حیث یالحظ الكثیر من الدراسات 

تنصب على هذا الموضوع ویظهر ذلك جلیا وبوضوح في الكثیر من تعریفات علم النفس في حد ذاته 

ة التوافق أو عدم توافقه بمتطلبات مواقف الحیاة التي تملیها علیها طبیعة اإلنسانیة سفعلم النفس هو: "درا

الشخصیة استجابة للمواقف، فعلم النفس یدرس مدى توافق الفرد مع متطلباته الذاتیة واالجتماعیة، 

والتعبیر المستمر للمواقف. 

 أن التوافق النفسي لیس فقط موضوع دراسة فرع من فروع علم النفس كمال الدسوقي":كما یقول "

بل أن الحیاة كلها، وكل لحظة منها بالنسبة للفرد كهدف ووسیلة للتكیف.(مرباح أحمد تقي الدین، 

). 115، ص2014-2015

 میدان علوم التربیة: 3-2

فالتربیة كما عرفها العلماء: "هي كل ما یعلمه الفرد لنفسه أو یعلمه غیر له بقصد تقربه من درجة 

الكمال التي تمكنه بیئته واستعداداته من بلوغها". 

 توافقه النفسي إذ یعد مؤشرا ایجابیا للتحصیل قولذلك فنجاح الفرد في دراسته سیستدعي تحقي

، أما واألساتذة طیبة مع الزمالء  عالقةودافعا یدفع التلمیذ إلى زیادة رغبته وٕاقباله على التعلم وعلى إقامة

  یعانون من التوتر العنیفالسیئالتالمیذ الذین لم یحققوا التوافق النفسي الجید أو ذوي التوافق النفسي 

  النفسي الذي یدفعهم إلى التعبیر باستجابات متعددة كالخوف، التردد، القلق، عدم الثقة بالنفسوالضیق

وقع حول الذات مما یعكس علیهم سلبا في حیاتهم وفي ق، السلوكات العدوانیة، التاالنسحابالمیول إلى 

تحصیلهم الدراسي. 

 میدان التوجیه التربوي: 3-3

یعد التوجیه التربوي أحد الوسائل العامة لمساعدة األفراد في حیاتهم المدرسیة حیث یعرفه: "زیدان 

محمد مصطفى وبركات لطفي أحمد" على أنه: مجتمع الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن 

یفهم نفسه ویفهم مشاكله، وأن یستغل إمكانیات بیئته ویختار الطرق المحققة لذلك بحكمه وتعقل، فیتمكن 

من تحقیق توافقه مع نفسه ومجتمعه فیبلغ أقصى ما یمكن أن یبلغه من النمو والتعامل في شخصیته. 
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   میدان الصحة النفسیة:3-4

إن سوء التوافق یمثل واحد من األسالیب الرئیسیة التي تؤدي إلى االضطراب النفسي بأشكاله 

ب التي نطلق علیها األسباب المرسبة. با وهي مجموعة من األسالمختلفة

 المیدان التربوي، وكذا الصحة النفسیة لكون  في التوافق النفسي أثر كبیر سواء دراسةفعال ألهمیة

أن الفرد في اإلطار التعلیمي والتربوي ال یمكنه أبدا الوصول إلى درجة من التحصیل دون أن یكون 

ارة دوافعه نحو ثمتوافقا نفسیا، بحیث أن تناسق وظائفه النفسي وثباته الوجداني واالنفعالي یدعوه إلى است

االنجاز والتحصیل وتمت تلبیة حاجاته في النجاح والتفوق، أما الفرد غیر المتوافق نجده یعاني من الفشل 

 إلى سلوكه سلوكا عنیفا وانسحابیا یدل على أنه حقیقة بحاجة إلى مساعدة نفسیة، لذا أكد إضافةالمتكرر 

علماء النفس بأنه إذا أردنا الوصول إلى معالجة نفسیة موضوعیة وناجحة یجب الرجوع إلى تاریخ الحالة 

والتعرف على سلوكاته ومدى توافق الفرد مع ذاته وأسرته ومجتمعه قبل المرض لكي یتسنى لنا متابعته 

). 89ص ،2013-2012وعالجه.(صالحي سعیدة، 

 أسالیب التوافق النفسي: -4

ویقسم بعض العلماء اآللیات الدفاعیة النفسیة المرضیة إلى خمسة أنواع وهي: 

- األسالیب الدفاعیة العمومیة: 4-1

 شكال مضاد للمجتمع ویكون اتجاهها إلى الخارج ولیس نحو الذات وتتضمن الدخول في تتخذوهي 

تفاعل مع الجماعة بشكل ال تكاملي في غیر مصلحة الجماعة، وتسعى إلى الدفاع عن طریقة الهجوم 

، االحتواء. اإلسقاطعلى اآلخرین ومنها التعویض الزائد، التبریر، 

- األسالیب الدفاعیة اإلنسحابیة: 4-2

 إشباعیر الصراع وتعیق ث التي تقفوتتضمن هذه األسالیب هروب أو انسحاب الفرد من الموا

 والصراع الشدید والصفة واإلحباطالدوافع والحاجات لدیه وهي تعني االبتعاد عن مصادر التوتر والقلق 

الممیزة لهذه األسالیب أنها تنطوي على تصور واضح في التفاعل أو النشاط االجتماعي سواء عن طریق 

في الغالب بالتعویض عن طریق االنسحاب  مصحوبة االتزان السلبي أو الرفض االیجابي للتعاون، وتكون

بعیدا عن اآلخرین في شكل عزلة أو وحدة، ویلجأ الكثیر من األفراد إلى الهروب من الواقع عندما یعجز 

 أحالمالتخیل،  عن تحقیق دوافعه عن طریق الحیاة الواقعیة، وتكون اآللیات االنسحابیة في شكل االنعزال،

. اإلنكار النكوص، التفكیك، الیقظة
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-األسالیب الدفاعیة االبدائیة: 4-3

 بدائل إیجادوهي أسالیب ال شعوریة یلجأ إلیها الفرد عندما یفشل في مواجهة الواقع عن طریق 

بالدوافع أو  شبیها ول اجتماعیا ببدیل یكون في العادة بإلشباع دوافعه وحاجاته أو تحقیق سلوك غیر مق

، التحویل، الرمزیة، التقدیر المثالي، اإلزاحة، اإلبدالالحاجات غیر المشبعة، ومن هذه األسالیب نجد 

 اإلعالء.

 - األسالیب الدفاعیة االستعطافیة:4-4

حیث یلجأ الفرد إلى هذه األسالیب الدفاعیة البتزاز عطف الناس ویعتبر من أنواع الحیل النفسیة 

القهر ، األفكار شعوریة، وتوجد هذه األسالیب السلوكیة في شكل أعراض مرضیة منها الهستیریا،الال

النسیان، المخاوف المرضیة. 

- األسالیب الدفاعیة التالزمیة: 4-5

وهي نوع من اآللیات تالزم الفرد وتسبقه جملة من األعراض ومظاهر االضطرابات النفسیة في 

 توافقه مع البیئة المحیطة به حیث یتحقق له بشكل مؤقت للتوتر أو القلق ویحاول إلعادةأثناء محاوالته 

اللجوء إلى وسائل دفاعیة أخرى إذا عادت مظاهر االضطراب النفسي للظهور مرة أخرى منها القلق 

 )45، ص2012(ناصر الدین زیدي، والمرض.

- أبعاد التوافق: 5

  - التوافق النفسي أو الذاتي:5-1

 الحاجات إشباع عنها والشعور بقیمها أو والرضایشمل هذا البعد على السعادة مع الذات. والثقة بها 

والتمتع باألمن الشخصي وكذلك التمتع بالحریة في التخطیط لألهداف وتوجیه السلوك والسعي إلى 

تحقیقها ومواجهة المشكالت الشخصیة والعمل على حلها أو تغیر الظروف البیئیة في تحقیق األمن 

، 2004النفسي ویشمل توافق وجداني وعقلي وتوافق ترفیهي وتوافق فیزیقي.(محمد جاسم العبیدي، 

). 23ص

 

  التوافق الشخصي:-5-2

 أن یكون الفرد راضیا عن نفسه غیر كاره لها أو نافرا منها أو ساخط علیها أو غیر واثق فیها، كما 

تخلو حیاته النفسیة من التوترات والصراعات التي تقترن بمشاعر الذنب والضیق والشعور 

). 23ص ،1979بالنقص.(مصطفى فهمي،
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:  - التوافق العقلي5-3

 العقلي الحسي والتذكر والتفكیر والذكاء واالستعدادات، اإلدراكتنحصر عناصر التوافق العقلي في 

ویتحقق التوافق العقلي بقیام كل بعد من هذه األبعاد بدوره كامال ومتعاونا مع بقیة العناصر.(العیسوي عبد 

). 34، ص2005الرحمان محمد،

- التوافق الدیني:  5-4

یعتبر الجانب الدیني أو الروحي جزءا من التركیب النفسي لإلنسان وكثیرا ما یكون مسرحا للتعبیر 

 اإللحادیةعن صراعات داخلیة عنیفة ومثال ذلك ما نشاهده لدى الكثیر من الشباب أصحاب االتجاهات 

 الصادق، ذلك أن الدین من حیث هو عقیدة وتنظیم للمعامالت باإلیمانوالتعصبیة ویتحقق التوافق الدیني 

 في التمسك بهذا السند الروحي، ساء توافقه اإلنسانیةبین الناس ذو أثر عمیق في تكامل الشخصیة 

). 74، ص2012واضطربت نفسیته وأصبح مهیأ للقلق واالضطراب السلوكي.(الزیدي ناصر الدین،

  - التوافق الجنسي:5-5

 لما له من  أثر في سلوكه وعلى اإلنسان في حیاة األهمیةال شك أن الجنس یلعب دورا بالغ 

صحته النفسیة ذلك أن النشاط الجنسي یشبع كال من الحاجات البیولوجیة والسیكولوجیة (الجسد، النفس) 

 یكون مصدرا للصراع والتوتر الشدیدین وتختلف وٕاحباطهوكثیرا من الحاجات الشخصیة واالجتماعیة 

 اختالفا واسعا باختالف ظروف الحیاة، اإلشباعالطریقة التي تتبع بها الحاجات النفسیة ودرجة هذا 

.(سلیم اإلنسان ویعتبر عدم التوافق الجنسي دلیل على سوء التوافق العام لدى اإلنسانوخبرات تعلم 

). 16، ص2002مریم،

  - التوافق الزواجي:5-6

ویتضمن هذا التوافق السعادة الزوجیة والرضا الزواج ویتمثل في االختیار المناسب للزواج 

 الجنسي وتحمل واإلشباعواالستعداد للحیاة الزوجیة، والدخول فیها والحب المتبادل بین الزوجین 

). 55، ص1967مسؤولیات الحیاة الزوجیة والقدرة حل مشكالتها واالستقرار الزوجي.(فهمي مصطفى، 

:  - التوافق األسري5-7

ومعناه مدى تمتع الفرد بعالقات سویة مشبعة بینه وبین أفراد أسرته، ومدى قدرة األسرة على توفیر 

). 5، ص2002شقیر،  اإلمكانیات الضروریة.(زینب
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وهو السعادة األسریة والمتمثلة في االستقرار والتماسك األسري والقدرة على تحقیق مطالبها وسالمة 

 واالحترامد الحب والثقة والعالقات بین الوالدین فیما بینهما وفیما بین األوالد مع بعضهم البعض، حیث یس

). 37، ص2011المتبادل بین الجمیع والتمتع بقضاء وقت الفراغ معا.(نهاد عقبالن، 

  - التوافق المهني:5-8

 لها علما وتدریبا والدخول فیها واالنجاز والكفاءة واالستعدادیتضمن االختیار المناسب للمهنة 

واإلنتاج والشعور بالرضا والنجاح ویعبر عنه العامل المناسب في العمل المناسب. 

  - التوافق الصحي(الجسمي):5-9

 للمظهر ه، مع تقبلواالنفعالیةهو تمتع الفرد بالصحة الجیدة خالیة من األمراض الجسمیة والعقلیة 

الخارجي والرضا عنه وخلوه من المشاكل. 

  - التوافق االجتماعي:5-10

 واالمتثال بأخالقیات المجتمع ومسایرة المعاییر االجتماعیة، وااللتزامویتضمن السعادة مع اآلخرین 

لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغیر االجتماعي، والتفاعل االجتماعي السلیم والعمل من أجل مصلحة 

). 40، ص2011.(عبیر عسیري، االجتماعیةالجماعة والسعادة الزوجیة مما یؤدي إلى تحقیق الصحة 

إذا فالتوافق هو تكیف اإلنسان مع اآلخرین من خالل تقبلهم واحترامهم والتفاعل معهم وٕاقامة 

 سلیمة والتخطیط لألهداف لتحقیقها بما یتفق مع أهداف المجتمع. اجتماعیةعالقات 

- العوامل المؤثرة في التوافق النفسي: 6

لكي یتم فهم عملیة التوافق یجب ألن نضع في اعتبارها بأنه عملیة دینامیة وكلیة، ووظیفة تستند 

فهمها إلى وجهات كل من النشوئیة الطبوغرافیة والزاویة االقتصادیة. 

أ- التوافق عملیة كلیة: 

یبتغي النظر إلى هذه العملیة في الكلیة مما ینطوي على الدینامیة والوظیفیة معا، فالتوافق خاصیة 

 ككائن مع البیئة، وهذه العالقات الكلیة ال تصدق على مجال جزئي من المجاالت اإلنسانللعالقة بین 

المختلفة لحیاة الفرد، ولیس لها أیضا أن تقتصر على المسالك الخارجیة للفرد في اعتقاله لتجاربه 

). 56،57، ص2001الشعوریة ومدى ما یشعر به من رضا اتجاه ذاته وعالمه.(عبد الحمید محمد شاذلي

بحیث أن اإلنسان ال یمكن تصوره في حال من األحوال منعزال عن مجتمعه فیعیش على التشبت 

بعالقة متبادلة بین الطرفین والتفاعل المستمر بینهم، حیث ترتبط البیئة الطبیعیة بشكل خاص بالتكیف 
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البیولوجي، أما البیئة االجتماعیة والثقافیة فتظهر من خالل الجماعات التي یندمج فیها الشخص كاألسرة 

). 107وجماعة الرفاق.(عبد الكریم قریشي، د سنة، ص

ب- التوافق عملیة دینامیة: 

إن صفة دینامیة تعني في أساسها أن التوافق یمثل تلك المصلحة أو ذلك الناتج یتمخض عنه 

اع القوى المختلفة، وهذه القوى بعضها ذاتي وبعضها اآلخر بیئي والقوي الذاتیة بعضها فطري رص

وبعضها اآلخر مكتسب، والقوي البیئة بعضها فیزیائي وبعضها ثقافي وبعضها اآلخر اجتماعي، وأن 

ما التوافق هو المصلحة النهائیة لكل هذه القوى، وهذا التوافق ال یتم مرة واحدة وبصفة نهائیة، بل یستمر 

 من التوترات.(صالح إشباعها الحیاة، ذلك أن الحیاة لیست سوى سلسلة من الحاجات ومحاولة ستمرت

). 53، ص1989أحمد مرحاب، 

 التوافق عملیة ووظیفة: ج-

بمعنى أن التوافق ینطوي على وظیفة وهي تحقیق االتزان من جدید مع البیئة، فیتم التفریق بین 

التالؤم وبین التكیف الذي هو تالؤم الفرد مع بیئته، وبین التوافق في شمولیته وكلیته. 

د- التوافق عملیة تستند إلى الزاویة النشوئیة: 

بمعنى أن التوافق یكون دائما بالرجوع إلى مرحلة بعینها من مراحل النشأة، فالتوافق بالنسبة للراشد 

یعني أن یعید االتزان مع البیئة على مستوى الراشد فهو یتخطى في سلوكه كل المراحل السابقة من النمو 

فالسلوك  ومن هنا تكون االسویة تعبیرا عن توقف النمو أي عن نكوص إلى مرحلة سابقة من مراحل النمو

المتوافق في مرحلة بعینها من الطفولة یكون نفسه السلوك المرضي اذ ما ظهر في الرشد. 

ه- التوافق عملیة تستند إلى الزاویة الطبوغرافیة: 

یمثل التوافق تلك المحصلة التي تنتج عن صراع جمیع القوى في حقل ذاتیة أو بیئیة، ولكن 

یكتشف دائما في نهایة األمر أنه صراع بین األنا والهو، وبین محفزات الفرد الغریزیة ودفاعات األنا عنده، 

فالطبوغرافیة تعني أن كل صراع وال بد أن یتم بین منظومتین بین الفرد وبیئته وفي األخیر مهما بدا هذا 

 فإنه بین األنا والهو. الصراع

و- التوافق عملیة تستند إلى الزاویة االقتصادیة: 

تعني االقتصادیة كمیة الطاقة النفسیة التي تعتبر ثابتة عند الفرد والتي تختلف من فرد آلخر، وهذه 

الطاقة یضیع بعضها عند الفرد في صورة مكبوتات ویضیع بعضها اآلخر في صورة دفاعات وتكون 
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الطاقة المتبقیة كبیرة في كمیتها وتكون كمیة الطاقة المستثمرة في كل قوة من القوتین المتصارعتین.(محمد 

). 58 ،57، ص2001شاذلي

- معاییر التوافق النفسي: 7

- المعیار اإلحصائي: 7-1

 هیرى أن السوي هو من ال ینحرف كثیرا عن المتوسط وبعبارة أخرى فالسوي هو المتوسط، إذ أن

). 60، ص2001مثل الشطر األكبر من مجموعة الناس وفق المنحنى اإلعتدالي,(عبد محمد الشادليي

وهو منهج ریاضي یسهل تحدید المتوافق مع غیر المتوافق أو السوي من الشاذ للسمة المعینة، 

 استخدام هذا المنهج في تحدید السواء والشذوذ بأنه واضح تماما ومحدد ومفهوم إال أنه "ایزك"ویصف 

یعرض علیه بالنسبة لبعض سمات الذكاء، الجمال أو الصحة، ففیما یتعلق بالصحة مثال فإن الشخص 

السوي هو الذي یعاني من عدد متوسط من األمراض والقصور، والذي تنتهي حیاته بواحد من األمراض 

 إلى رهالشائعة، أما الشخص الكامل الصحة فهو المتوافق ولیس هو هذا المعتاد بطبیعة الحال في نظ

). 100، ص1989 ب،السوء وعدم السواء، أو التوافق أو عدم التوافق.(صالح أحمد مرحا

 بهذا المعیار باعتباره معیارا قیاسیا، فالشخص المتوافق هو كذلك األخذومما سبق ال یمكن 

الشخص الذي ال یستطیع امتالك السمات والخصائص المخصصة للتوافق واألكثر على القدرة على 

التفاعل واألخذ والعطاء، وهذا كله خارج نطاق القیاس. 

): االجتماعي- المعیار الحضاري(7-2

 في تفسیر التوافق بأن الشخص المتوافق هو الذي یسایر قیم االجتماعي باالتجاهفهذا المعیار شبیه 

ومعاییر مجتمعه والعكس بالنسبة للشاذ فیعتبر هذا المعیار سلوك الفرد واتجاهه شاذا أو سویا طبقا للوسط 

 الذي یعیش فیه، فالمجتمع یشكل بقسوة معاییره الثابثة وال یرحم أي انحراف عنها، فقد یسمح االجتماعي

 األساسیة التي تخلق االضطراب والفوضى في الفرد ومجتمعه تعتبر االنحرافات المعقول، ولكن باالنحراف

). 60،61ص ،2001، الشاذليدلیل على الشذوذ.(عبد الحمید محمد

ولعل المثل الشهیر یقول "إذا كنت في روما فاعمل كما یعمل الرومانیون" أكبر دعوة مباشرة 

). 46، ص1989لتحقیق التوافق السوي ومن جهة نظر المعیار الحضاري.(صالح أحمد مرحاب،

 الجماعي أنه یعتمد على أحد شقي العملیة التوافقیة االتجاهلقد سبق أن ذكرنا بأنه ال یمكن قبول 

وهو المجتمع وهذا المعیار كذلك یقلل من قیمة الفرد وهو العنصر األساسي في تكوین الجماعة، ویضع 

 یؤخذالمجتمع بما یحویه من معاییر وقیم وعادات كمعیار لتجدید المتوافق والغیر متوافق مع األفراد وما 
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 یختلف من مجتمع آلخر ومن حضارة ألخرى ومن عصر والشاذعلى هذا المعیار من تحدید السوي 

آلخر. 

- المعیار الباثولوجي(المرضي): 7-3

ویعتمد هذا المعیار على األعراض اإلكلینیكیة التي تظهر لدى األشخاص كمخاوف عند العصبیین  

الهذاءات والهلوسات وسلوك مضاد للمجتمع كما هو عند السیكوباتین وهذا المعیار یفترض بأن الشخص 

المتوافق السوي هو الذي یكون خالیا من األعراض المرضیة والعكس. 

- المعیار المثالي: 7-4

ة تطلق على األشخاص، وهو معیار یستمد من األدیان المختلفة والسواء يوهو عبارة عن أحكام قیم

 عن المثل العلیا. االنحراف من كل ما هو مثالي والشذوذ هو االقترابحسب هذا المعیار هو 

 للشخص السوي معنى أكبر وضوحا ودقة وهو اقترابه من الكمال  یعطي هذا المعیار فإنومنه

 بالنسبة لخاصیة معینة، ونحن نعمل بهذا المعیار في حیاتنا الیومیة العملیة مثال في اختیار اإلنساني

العمل الكفء. 

- المعیار الطبیعي: 7-5

هو طبیعي فیزیقي وبالتالي نعتبر السواء أن یكون  تبعا لهذا المعیار فإننا نعتبر السواء كل ما

. شاذةالذكور مسیطرین والنساء خاضمات، وأن تكون الجنسیة الغریزیة سویة بینما تكون الجنسیة المثلیة 

*وخالصة القول فمن خالل عرضنا ألهم المعاییر. 

"حامد عبد السالم زهران" بأن التوافق النفسي یتضمن السعادة مع النفس والرضا عن النفس وتقلیل 

 الدوافع والحاجات األولیة الفطریة والعضویة والفیسیولوجیة والثانویة المكتسبة بإشباعالصراع الداخلي 

وتعبر عن سلم داخلي ویتضمن كذلك التوافق النفسي لمطالب النمو في مرحلة التابعة. 

" على أن التوافق الشخصي هو عبد الحمید محمد شاذلي وحامد عبد السالم زهرانویتفق كل من "

تصارعة بحیث یستطیع التحكم في هذه الصراعات م موقف الدوافع البإشباعتحقیق للرضا النفسي، 

). 53، 52، ص2001والتقلیل منها.(عبد الحمید محمد شاذلي، 
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 - النظریات المفسرة للتوافق النفسي:8

اهتم العدید من العلماء النفسیین بوضع نظریات تمثل مجموعة من االستنتاجات والتفسیرات حول 

، ووحدة وتكامل جوانب حیاته، وكیفیة التداخل والتفاعل من نواحي الشخصیة والعوامل اإلنسانشخصیة 

المؤثرة على توافقها النفسي، وفیما یلي استعراض لبعض تلك النظریات على النحو التالي: 

- نظریة التحلیل النفسي: 8-1

 األسباب یعوناألفراد ال  لكن یرى "فروید" أن عملیة التوافق لدى الفرد غالبا ما تكون ال شعوریة،

 المتطلبات الضروریة إشباعالحقیقیة لكثیر من سلوكاتهم فالشخص المتوافق هو الشخص الذي یستطیع 

). 105، ص2001عیا.(عبد الحمید الشاذلي، ابوسائل مقبولة اجتم

فق لدى "فروید" على األنا، فاألنا تجعل الفرد متوافقا أو غیر متوافق فاألنا القویة اویعتمد التو

الضعیفة، فتضعف أمام الهو  تسیطر على الهو، واألنا األعلى تحدث توازنا بینهما وبین الواقع، أما األنا

 غرائز هادون مراعاة الواقع أو المثل، مما إشباعتحاول  فتسیطر على الشخصیة فتكون شخصیة شهوانیة

 وعدم مراعاة الواقع الذي ینعكس علیها سلبا ومن تم إلى االضطراب، وٕاما االنحرافیؤدي بصاحبها إلى 

أن تسیطر األنا األعلى فتجعل الشخصیة متشددة بالمثل إلى درجة عدم المرونة، وتقوم بكبت الرغبات 

والغرائز الطبیعیة أو تشعر بالذنب المبالغ فیه، وتؤدي إلى االضطراب النفسي وسوء التوافق.(نبیل سفیان، 

). 165، ص2004

یب على النظریة الفرودیة: عقت

 وٕاشباعركزت نظریة التحلیل النفسي في تصورها للتوافق على قدرة الفرد لخفض التوتر واأللم 

الحاجات، وٕاال فهو سيء التوافق وهذا التصور یهمل دور الفرد في الجماعة والتزامه بالنظام القیمي 

للمجتمع، فقد أرجعوا أن كل نجاح یحققه الفرد للغریزة، وبذلك یتم اختزال دور اإلدراك والعقل والقیم 

عدیل وفق التغیرات الخارجیة، وسلب تاإلنسانیة، كما أن هذا التصور جعل سلوك الفرد مقترنا باستجابة 

 وجعل الفرد االجتماعيمنه القدرة على التحكم في المحیط الخارجي، فجعله طرفا سلبیا في عملیة التفاعل 

أسیر غرائزه. 

 - النظریة السلوكیة: 8-2

 التوافق وسوء  أنماطیعتبر كل من "واطسن وسكینر" من أشهر مؤسسي هذه المدرسة والتي ترى أن

التوافق ما هي إال أنماط سلوكیة متعلمة(مكتسبة) من خالل الخبرات التي یتعرض لها الفرد، والتي أكدت 

على أن التوافق هو جملة من العادات تعلمها الفرد في السابق وساهمت في خفض التوتر لدیه، إذا 
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 إلى كونها مناسبة وذات فعالیة في التعامل مع اآلخرین.(لیلى وٕاضافةأشبعت أنداك دوافعه وحاجاته، 

). 69، ص2006أحمد وافي، 

یمكن لها أن تنمو عن طریق الجهد الشعوري بل  واعتقد "واطسن وسكینر" أن عملیة التوافق ال

تتشكل بطریقة آلیة من خالل التكرار والتلمیحات البیئیة والمعززات وأوضح "ولمان وكرانیر" أن الفرد الذي 

جنب التعامل معهم، مما یتسبب في ظهور أشكال شاذة تال یثاب على عالقته مع اآلخریین قد ي

). 11، ص2011جة، ولسلوكه.(بلحاج فر

تعقیب على النظریة السلوكیة: 

ماعیة، ألن المسایرة من تیرى أصحاب هذه النظریة السلوكیة أن التوافق هو نمط من المسایرة االج

طبیعتها تجنب الصراع بین القوى الداخلیة عند الفرد وضغوط الجماعة. 

  :اإلنسانیة- النظریة 8-3

ته مدقترى هذه النظریة أن هناك سمات تمیز اإلنسان على الحیوان كالحركة واإلبداع، وكان في م

وافق تء الو" فرأى روجرز بأن األفراد الذین یعانون من س والبورنولرز" و"وأبرهام ماسج"كارل روكل من 

لقة على نحو ال یتحقق مع مفهوم الذات لدیهم ویؤكد على أن قتعبیر عن بعض الجوانب الملیلجؤون ل

سوء التوافق النفسي قد استمر، فحاولوا االحتفاظ ببعض الخبرات االنفعالیة بعیدا عن مجال الوعي أو 

 تنظیم أو توحید مثل هذه الخبرات أمرا مستحیال فیدفع بهم لمزید من إمكانیة مما یؤدي إلى جعل اإلدراك

إلى أن الشخص المتوافق نفسیا یتمیز بخصائص ماسلو" " مشاعر األسى والتوتر وسوء التوافق، ویذهب

معینة من غیر المتوافق نفسیا" أهما: 

حة معه. ي- أدراك أكثر فعالیة للواقع وعالقات مر

- تقبل الذات واآلخرین والطبیعة. 

- تلقائیة في الحیاة الداخلیة واألفكار والدوافع. 

- التركیز على المشكلة واالهتمام بالمشاكل خارج نفسه والشعور برسالة في الحیاة. 

حوله من مثیرات، الحاجة إلى العزلة والخلوة الذاتیة. ما  ماالنسالخالقدرة على  -

 عن الثقافة والبیئة. استقالل الذاتیة، استغالل- 

- عالقات شخصیة متبادلة عمیقة. 

- تكوین لخلق دیموقراطي. 

ایات. لغ- التمییز بین الوسائل وا
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- الخلق واإلبداع. 

 على أهمیة تحقیق التوافق النفسي السوي الجید للفرد، وذلك باالمتثال لمعاییر ماسلو"لقد أكد "

وخصائص التوافق سابقة الذكر. 

 

: اإلنسانیةتعقیب على النظریة 

یتم إال بعد إشباع الفرد لحاجاته األساسیة وأن   السلوكي أن توافق الفرد الاالتجاهیرى أصحاب 

التعرض للضغوط وحده ال یكفي لشرح قیام االستجابة له، بل یتوقف ذلك على الطریقة التي یقیم بها 

الناس البیئة، وعلى األهمیة الذین یضفونها على الضغوط، وعلى تقییمهم لمصادر التعامل مع الشذائد 

وكذلك التعامل الفعلي مع الضغوط. 

  - النظریة المعرفیة:8-4

فق معها، حسب ایرى أصحاب هذه النظریة بأن التوافق یأتي عبر معرفة اإلنسان لذاته وقدراته والتو

"ألبرت ألست" اإلمكانیة المتاحة وأن كل فرد یمتلك القدرة على التوافق الذاتي، وعلى هذا األساس فقد أكد 

على أهمیة تعلیم المرضى النفسانیین كیف یغیرون من تفكیرهم في حل المشكالت، وأن یوضح للمریض 

، وأن یساعده على أن یستقیم تفكیره حتى یصبح االنفعالي الضطرابهأن حدیثه مع ذاته یعتبر مصدرا 

الحدیث الذاتي لدیه أكثر منطقیة وأكثر فعالیة. 

تعقیب على النظریة المعرفیة: 

المعرفیون استبعدوا تفسیر توافق الفرد أنه یحدث بطریقة آلیة تبعده عن الطبیعة البشریة، واعتبروا 

 عالیة من الوعي واإلدراك لألفكار والمفاهیم األساسیة. ةكثیرا من الوظائف البشریة، تنمو عند الفرد بدرج

ومن خالل هذه النظریات التي طرحها علماء النفس، نجد أن كل واحد منهم له تفسیره وتحدیده 

وم التوافق في ضوء منحنى معین، رغم أنها تتفق بأن التوافق النفسي مفهوم أساسي مرتبط بمقومات هلمف

الصحة النفسیة للفرد. 

  

23 
 



 الفصل الثاني                                                                               التوافق النفسي
 

خالصة الفصل 

یعتبر موضوع التوافق من أهم المواضیع في علم النفس والصحة النفسیة وعن طریقة یحقق الفرد 

ذاته النفسیة واالجتماعیة، ولقد حاولنا في هذا الفصل تقدیم أهم التعاریف التي قدمت لمصطلح التوافق 

ومعاییره وأبعاده والنظریات المفسرة له. 

ومختلف العوامل التي یمكن أن تعیق التوافق النفسي ووصول الفرد إلى تحقیق التوافق النفسي یعني 

ه ودوافعه وفق المتطلبات والشروط التي یفرضها المحیط ومن أهم تالقدرة على تحقیق أهدافه وحاجا

األهداف التي یسعى إلیها الفرد في حیاته إلى تحقیقها هي غایة الدراسات العلیا والتعلیم الجامعي والنجاح 

 من المحیط األسري إلى االنتقالفیه وتحقیق توافق نفسي وتكیفا حسب الوضعیة الجدیدة المتمثلة في 

المحیط الجامعي. 
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تمهید  

یعتبر التحصیل الدراسي من أكثر المفاهیم شیوعا في مجال التربیة حیث لم یبقى مفهومه محصورا 

في مجموع المعارف الثابتة في ذهن التلمیذ بعد تلقینه لمادة معینة، بل تتعدى ذلك لتشمل عدة جوانب من 

األوساط العلمیة والعملیة األكثر استخداما  شخصیة المتعلم سواء كان داخل المحیط أو خارجه. ومن أهم

ن له جانب هام باعتباره الطریق الختیار نوع الدراسة والمهنة، وبالتالي ألله في وسط التربیة والتعلیم، 

تحدید الدور االجتماعي الذي سیقوم به الفرد، والمكانة االجتماعیة التي سیحققها ونظرته لذاته، وشعوره 

بالنجاح ومستوى طموحه. 
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 - تعریف التحصیل الدراسي:1

نظرا لألهمیة الكبرى التي یحظى بها التحصیل الدراسي في العملیة التربویة فقد كان محور اهتمام 

الكثیر من رجال التربیة وعلم النفس وكذا علماء االجتماع بالدراسة والتحلیل فتعددت تعریفاته بتعدد 

العلماء وتعدد االتجاهات. 

 تعریف التحصیل: -1-1

 حصل الشيء تحصیال وحاصل الشيء ومحصوله بقیة، وتحصل الكالم رده على حصوله،(على بن لغة:

)، وكلمة تحصیل من الفعل "حصل" العلم والمعرفة أو حصل المعلومات 20،ص1991هادیة وآخرون،

)، ویقابله في اللغة الفرنسیة مصطلح 294، ص2000أي اكتسب واستوفى. (أنطوان نعمة، 

Achèvement أما في اللغة االنجلیزیة ،Achievement .

"فجا )، ویعرفه 246،ص1977 التحصیل هو الحصول على المعارف والمهارات.(فاخر عاقل،اصطالحا :

 على أنه : " مستوى محدد من اآلراء والكفاءات في العمل المدرسي، كما یقیم من قبل المعلمین أو بلن"

) . 48، ص1972عن طریق االختبارات المقننة أو كلیهما ". (أحمد كمال، وعدلي سلیمان، 

إلى التحصیل الدراسي أو األكادیمي، وهو في هذه  ویستخدم هذا المصطلح بمعنى خاص لإلشارة

الحالة الخاصة یستخدم لیشیر إلى القدرة على أداء متطلبات النجاح المدرسي، سواء في التحصیل بمعناه 

) . 183، ص2003 ،رالعام أو النوعي لمادة دراسیة معینة. (فرج عبد القاد

 تعریف التحصیل الدراسي: -1-2

 ):1973تعریف قاموس التربیة (

یعرف قاموس التربیة التحصیل الدراسي بأنه المعرفة المكتسبة وتطور المهارات في المواضیع 

المدرسیة والتي تحدد عادة عن طریق درجات أو بتقدیرات أو بكلیهما. 

ویرى فرید جبرائیل نجار أن التحصیل الدراسي هو المعلومات المكتسبة في المواضیع الدراسیة 

 ،1960وتقاس عادة باالمتحانات أو العالمات التي یضعها المعلمون للتالمیذ.(فرید جبرائیل نجار،

)، هو إتقان جملة من المهارات والمعارف التي یمتلكها الطالب بغرض تعرضه لخبرات تربویة في 13ص

مادة دراسیة معینة أو مجموعة من المواد . 

ویمثل مفهوم التحصیل الدراسي قیاس قدرة الطالب على استیعاب المواد الدراسیة المقدرة ومدى 

قدرته على تطبیقها من خالل وسائل قیاس تجربها المدرسة عن طریق االمتحانات الشفویة والتحریریة التي 

تتم في أوقات مختلفة. 
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 إن التحصیل یستخدم بمعنى خاص لإلشارة به إلى التحصیل "فرج عبد القادر طه"وقد عرفه 

األكادیمي، وهو في هذه الحالة یستخدم لیشیر إلى القدرة على أداء متطلبات النجاح المدرسي، سواء في 

)  93التحصیل بمعناه العام أو التوعیة لمادة دراسیة معینة. (فرج عبد القادر طه، دون سنة، ص

 قال :" أن التحصیل هو مستوى محدد من األداء والكفاءة في العمل الدراسي "فجا بلن"أما الباحث 

)  44، ص1986كما یقیم من قبل المعلمین أو عن طریق االختبارات أو كلیهما. (الطاهر سعد اهللا، 

 أنه المعرفة التي یحصل علیها الطفل من خالل برنامج مدرسي "روسیرالفونت"ویعرفه الباحث 

قصد تكیفه مع الوسط والعمل المدرسي . 

وعرفه الباحث "أحمد عبد السالم محمد" هو حدوث عملیات التعلم التي نرغبها. (أحمد عبد السالم 

) . 320، ص1960محمد، 

ومن ذلك التحصیل الدراسي جملة من المفاهیم التي لم تستقر على تعریف واحد أو محدد فأغلب 

التعریفات متداخلة ومختلفة فالسید خیر اهللا یحدد التحصیل الدراسي تحدید إجرائیا ویذهب إلى القول بأن 

التحصیل الدراسي كما یقاس في االختبارات التحصیلیة الحالیة بالمدارس في امتحان الشهادة االبتدائیة في 

یعبر عن المجتمع العام لدرجات التلمیذ في جمیع المواد الدراسیة. (السید خیر  نهایة العام الدراسي هو ما

). 76، ص1981اهللا، 

ویعرف في معجم المصطلحات التربویة التحصیل األكادیمي هو :" مستوى استیعاب الطالب لما 

كسبوه من خبرات معنیة من خالل مقررات دراسیة، وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في 

) 60،ص2010االختبارات التحصیلیة لهذا الغرض ". (على عبد الحمید أحمد، 

أما في معجم العلوم االجتماعیة یقصد به في معناه العام الكفایة في األداء تقاس بإجراء أو عمل 

 یأخذ  Achèvementمتقن، أو هو بالعقل الوصول إلى نهایة أو غرض، ولكن المصطلح باالنجلیزیة

معنى محدد وهو التحصیل الدراسي ویقاس باالختبارات التحصیلیة. (نخبة من األساتذة المصریین والعرب 

) 373، ص1975المختصین، 

كما یعرف على أنه :" جهد علمي یتحقق للفرد من خالل الممارسات التعلیمیة والدراسیة والتدریسیة 

في نطاق مجال تعلیمي مما یحقق مدى االستفادة التي جناها المتعلم من الدروس والتوجیهات التعلیمیة 

) 113والتربویة والتدریسیة المعطاة أو المقرر علیه " . (فاروق عبدو وأحمد عبد الفتاح، دون سنة، ص

: " أنه مقدار المعرفة التي حصلها الفرد نتیجة التدریب، المرور "عبد الرحمان العیسوي"ویعرفه 

). 129، ص1974بخبرات سابقة ". (عبد الرحمان العیسوي، 
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، 2007 "هو المعرفة والمهارة حال قیاسها ". (أمل فتاح زیدان، 1988"الدسوقي" ویعرفه 

) 271ص

 على أنه: " مقدار استیعاب التالمیذ للدروس واجتهادهم في المواد "صالح الدین غالم"وعرفه 

الدراسیة، ویستدل علیها من خالل درجات االمتحانات التي یحصل علیها التالمیذ في االختبارات 

). 23، ص1995التحصیلیة ". (رشاد صالح الدمنهوري، عباس محمود عوض، 

كما عرفه "محمد مصطفى زیدان" بأنه: " یعبر على استیعاب التالمیذ للدروس واجتهادهم في المواد 

الدراسیة، ویستدل علیها من خالل درجات االمتحانات التي یحصل علیها التالمیذ ". (مصطفى زیدان، 

). 674، ص1981

من التعریفات السابقة الذكر یمكن القول أن التحصیل الدراسي هو ما اكتسبه التلمیذ من خبرات 

ومعارف أثناء عملیة التعلم، والتي تظهر نتائجه من خالل االمتحانات الفصلیة أو السنویة،فإذا كانت 

نتائج االمتحان فوق المتوسط فإن التحصیل الدراسي إیجابي أما إذا كانت النتائج دون المتوسط فإن 

التحصیل الدراسي سلبي. 

- أهمیة التحصیل الدراسي: 2

تكمن أهمیة التحصیل بوجه عام إلى إحداث تغییر سلوكي، إدراكي وعاطفي، اجتماعي لدى 

الطلبة، نسمیه عادة بالتعلم، والتعلم هو عملیة باطنیة وغیر مرئیة تحدث نتیجة تغیرات في البناء اإلدراكي 

للطالب ونتعرف علیه بواسطة التحصیل الدراسي فالتحصیل هو نتاج للتعلم ومؤثر محسوس لوجوده في 

الوقت نفسه. 

 على أهمیة التحصیل الدراسي، حیث تبرز بمقدار ما یحققه من األهداف 1988"قراقزة" ویؤكد 

السلوكیة والوجدانیة والسیكو حركیة، فكلما كان هذا التحصیل مؤثرا في هذا المردود التنموي الشامل عند 

 الطلبة، كانت فعالیته إیجابیة، أهمیته التربویة في سلوك التلمیذ نحو األفضل، ومساعد تهم على التفاعل

).  54، ص1999 بیئتهم. (أكرم مصباح عثمان، مع

حیث یرى العلماء والمفكرون أن للتحصیل الدراسي أهمیة بالغة یمكن إبرازها فیمایلي : 

معرفة قدرة التلمیذ والكشف عن مواهبه ومیوله من أجل تشجیعه على العمل وتنمیة مواهبه.  -

التحصیل الدراسي له أهمیة في حیاة المتعلم، ففي المجال التربوي یعتبر التحصیل الدراسي المعیار  -

الوحید الذي یتم بموجبه قیاس تقدم الطلبة ونقلهم من وصف تعلیمي آلخر، وكذلك توزیعهم في 
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، 2002تخصصات التعلیم المختلفة أو قبولهم في كلیات وجامعات التعلیم العالي. (أكرم مصباح عثمان، 

). 136، ص2007 وزینة بن حسان، 55-54ص

 ، وذلك باستخدام حصیلة المعارف التيته للتحصیل الدراسي أهمیة كبیرة في تمكین الطالب مع بیئ

اكتسبها في التفكیر وحل المشكالت التي تواجهه، وبالتالي فالتحصیل الدراسي للمتعلم هو الزاد الذي 

). 114، ص2011یواجه به الحیاة بمتطلباته ومشاكلها . (تونسیة، 

ومنه یمكننا القول بأن التحصیل الدراسي ذو أهمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة التربویة كونه من أهم 

مخرجات التعلیم التي یسعى إلیها المتعلمون. 

- أهداف التحصیل الدراسي: 3

تتمثل أهداف التحصیل الدراسي فیما یلي : 

 تقریر نتیجة الطالب النتقاله إلى مرحلة كبرى . -

 تحدید نوع الدراسة أو التخصص الذي سینتقل إلیه الطالب الحقا . -

 معرفة القدرات الفردیة للطلبة . -

االستفادة من نتائج االنتقال من مرحلة إلى أخرى .  -

). 40، ص2013اكتساب التلمیذ للمعارف . ( بالزرق عائشة بن بارك خلیدة،  -

- أنواع التحصیل الدراسي: 4

للتحصیل الدراسي ثالثة أنواع هم: 

- التحصیل الدراسي الجید: 4-1

 سلوك یعبر عن تجاوز وهو حصول التلمیذ على عالمات متفوقة في جمیع المواد األساسیة وه

). 108، ص1960مستوى األداء للتلمیذ المتوقع منه. (مدحت عبد الحمید عبد اللطیف، 

- التحصیل الدراسي الضعیف: 4-2

 أن ضعف التحصیل الدراسي یكون على شكلین رئیسیین، العام، "نعیم الرفاعي"یعرف الباحث 

والخاص، فالتخلف العام هو الذي یظهر عند التلمیذ في كل المواد الدراسیة، أما التخلف الخاص فهو 

التقصیر الملحوظ في عدد قلیل من الموضوعات. 

- التحصیل الدراسي المتوسط: 4-3

، 1972وفیه تكون نتائج التلمیذ متوسطة أي لیست جیدة، ولیست ضعیفة. (نعیم الرفاعي، 

). 436ص
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- العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي: 5

یرى العلماء والباحثین في مجال علم النفس وعلم االجتماع أن هناك عوامل تتدخل في التحصیل 

الدراسي وتؤثر علیه ومن بین هذه العوامل ما یلي : 

- العوامل الداخلي : 5-1

وتتمثل في قدرات الشخص المختلفة وسماته الممیزة ومن بینها : 

یعرف الذكاء في علم النفس العام بوجه عام على أنه القدرة على االبتكار المعتمد على الفهم  - الذكاء:

الموجه نحو هدف معین، یكون االبتكار بالحكم الصحیح على األمور والذكاء هو السرعة والتعلم والدقة 

فیه، ومن المعروف أن ذوى الذكاء الضعیف هم التالمیذ أقل ذكاء أضعف إنجاز في الدراسة مقارنة 

). 11، ص2001بغیرهم. (حسن قحطاوي، 

 تتكون من الفطرة والوراثة والمحیط االجتماعي والطبیعي للفرد. - الشخصیة:

إن الشخص المحفز هو الذي تحركه حاجاته أهدافه اتجاه القیام بأي سلوك، ویعد الحافز  - التحفیز:

عبارة عن الدافع أو الطاقة ودرجة الفعالیة أو النشاط الذي یبدیه الشخص عن طریق التحفیز الذي ینمي 

قدرات ومهارات الفرد، لذلك البد من التعزیز والتفطین، للتحفیز اإلیجابي بدال من أسالیب العقاب سواء 

كان ذلك في األسرة أو المدرسة. 

- العوامل الصحیة: 5-2

 إن العدید من التالمیذ یعانون الكثیر من األمراض كالربو المزمن وعاهات جسدیة كل هذه 

العاهات واألمراض تؤثر على التحصیل الدراسي لدى التالمیذ وتحد من كفاءتهم على بدل الجهد والتفاعل 

مع معلمهم وزمالئهم من جهة ومع محتوى المادة الدراسیة من جهة أخرى، باإلضافةإلى أن جلوس التلمیذ 

في موضع متأخر من الفصل وعدم استخدامه النظارات الطبیة أو السماعة وسوء التغذیة یعد من العوامل 

المؤثرة على نجاح التلمیذ أو رسوبه. 

- العوامل الخارجیة: 5-3

الداخلیة والصحیة تؤثر العوامل الخارجیة في التحصیل الدراسي، فهناك  باإلضافة إلى العوامل

معطیات علمیة تشیر إلى أن التحصیل الدراسي للتالمیذ یختلف باختالف بیئتهم االجتماعیة وتتضمن 

التنشئة االجتماعیة عدد من المتغیرات من أبرزها: الطبقة االجتماعیة، االختالفات اإلقلیمیة، الظروف 

العائلیة، حیث یالحظ أن إنجاز األطفال المنحدرین من األسر الفقیرة في أغلب األحیان یكون أقل مستوى 

من إنجاز أقرانهم المنتمین إلى أسر ذات خلفیة اجتماعیة راقیة، وهناك الكثیر من العوامل تؤثر سلبا في 
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التحصیل الدراسي للمتعلم، وفي المستوى التعلیمي والثقافي للوالدین، انتماء التلمیذ إلى أسرة تكون على 

درایة كبیرة برعایة أوالدهما وتنشئتهم تنشئة سلیمة، ویكونان على درایة كبیرة بشؤون أوالدهم خاصة 

الدراسیة، وذلك من خالل إتاحة فرصة الحوار ومناقشة األسباب المؤدیة للفشل من خالل توفیر الوسائل 

التثقیفیة كالكتب، المجالت والوسائل السمعیة البصریة لیزرعوا فیهم حب اإلطالع والمعرفة على األفراد، 

فكلما كان عدد أفراد األسرة قلیل تمكن اآلباء من توفیر اإلمكانیات المادیة والمعنویة ألوالدهم وهذا 

). 65، ص2001یساعدهم على التحصیل الدراسي الجید. (صلیحة بیاع، 

- العوامل المدرسیة: 4 -5

تعتبر المدرسة المؤسسة االجتماعیة التربویة الثانیة بعد األسرة، أعدها المجتمع لتزوید النشء 

بالمعارف والحقائق العلمیة واألسس السلمیة والمهارات المهنیة التي تسمح له بالتوافق مع بیئته، ویمكن 

القول بأن تأثیر المدرسة في التحصیل الدراسي أقل بكثیر من التأثیر الممارس من قبل المعلم، باعتبار أن 

المعلم هو المتغیر الفاعل المتصل مباشرة بالمتعلم، وهو الذي یتحكم في سیرة عملیة التعلم إذ یجب توفیر 

) 25، ص2004المناخ المالئم لتحفیز تالمیذه. (محمد بودخیلي، 

- العوامل االنفعالیة: 5-5

تؤثر حالة التلمیذ االنفعالیة على التحصیل الدراسي فكلما شعر التلمیذ براحة البال واقترب منه 

زمالئه. 

- الوضعیة االجتماعیة لألسرة: 6 -5

الظروف األسریة لها تأثیر مباشر على التحصیل الدراسي للتلمیذ إذ أن األسرة هي المكان األول 

الذي یحتمي إلیه التلمیذ فلها تأثیر كبیر في تكوین شخصیته، وفي نجاحه أو فشله وهذا راجع للمبادئ 

والسلوكات التي یتعلمها الطفل من أفراد أسرته، فاألطفال یختلفون باختالف أسرهم مثل: انفصال الوالدین، 

) 196والخالفات المتكررة . (جورج نوري، دون سنة، ص

- المستوى الثقافي لألسرة : 5-7

أنه من الصعب ویعتبر المستوى الثقافي لألسرة من أهم العوامل التي ینبغي أخذها بعین االعتبار 

فصله من معظم الحاالت على المستوى االجتماعي إذ أنه یؤثر على التحصیل الدراسي للتلمیذ، فالجو 

، فالمستوى التعلیمي لآلباء لالثقافي لألسرة، یضمن الظروف المساعدة في التفكیر الفكري واللغوي للطف

وما یقدمونه لألبناء من مساعدة تتمثل في الفهم وٕامدادهم بالكتب الهامة والوسائل التكنولوجیة. (یوسف 

). 125، ص1981القاضي مصطفى وآخرون، 
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- مبادئ التحصیل الدراسي: 6

- األصالة والتحدید: 6-1

إن الروتین یقتل روح االكتشاف واإلبداع ویجب تطبیق ذلك في النشاطات التعلیمیة فیتم بذلك 

إخضاع الطالب إلى مسائل ومواقف جدیدة ومستمرة بحیث یجد نفسه مضطرا لبدل جهد فكري یتصور 

ویثبت بالممارسة فالحداثة والتجدید تخلق روح التحدي والتفكیر العلمي والمنطقي المستمر لدى الطالب 

لتساعده في التحصیل الدراسي. 

- التعزیز: 6-2

 قد اضطر "جیثري"لقد عرف بین وجهات النظر السلوكیة المعاصرة القائمة على التعزیز حیث نجد 

إلى التعامل مع حقائق التعلم المكافئ (المثاب) الذي له تأثیر على مختلف الجوانب العقلیة خاصة لدى 

الطفل. 

- المشاركة: 6-3

تعمل المشاركة على تنمیة الذكاء والتفكیر لدى الطالب، وتختلف روح المنافسة بین الطالب التي 

تمكنهم من اكتشاف أخطائهم وتصحیحها، وتنمیة رصیدهم العلمي، وتحسین تحصیلهم الدراسي في آخر 

المطاف، وبالتالي یكون التلمیذ قد اكتسب خبرات ومهارات دراسیة جدیدة تساعده على التوافق النفسي 

والمدرسي بدرجة مالئمة له. 

- الدوافع: 6-4

من وظائف نتائج االستجابات الدافعیة في طبیعتها لها تأثیر، فالمعلومات التي تم اكتسابها یمكن 

أن تصبح ظرفا باعثا للسلوك في الوقت الحاضر حیث أن لكل طالب دوافع نفسیة واجتماعیة تدفعه نحو 

المدرسة أو تمنعه عنها. 

- االستعدادات والمیول: 6-5

إن العوامل واالستعدادات النفسیة والجسمیة والعقلیة والوجدانیة، هي عوامل مرتبطة ارتباطا وثیقا 

ببعضها البعض، وتعتبر عامال حاسما في عملیة التحصیل فكلما زاد میل الطالب إلى نوع من أنواع 

الدراسات أو التخصصات واستعداداته له كلما زاد تحصیله فیها والعكس صحیح. 

- البیئة: 6-6

إن العملیة التربویة كغیرها من العملیات االجتماعیة األخرى، تدور في بیئة طبیعیة واجتماعیة 

 .خاصة بها
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تدور فیها عملیة التحصیل العقلي والعلمي، فالبیئة بصفة عامة التي یعیشها الطالب في األسرة  

والشارع تلعب دورا ال یستهان به في تقویة وٕاضعاف التحصیل الدراسي، وذلك تبعا لنوعیة التأثیر التي 

). 124، ص1990تمارسه علیه. (سعد اهللا، 

- النظریات المفسرة ألسباب اختالف التحصیل الدراسي: 7

من أهم ما یالحظ في العملیة التربویة هو اختالف مستویات التحصیل الدراسي بین فئات الطلبة، 

هذا االختالف یمكن الرجوع إلى النظریات المستمدة من علم االجتماع والتربیة ونجد منها  ولتفسیر

اتجاهات ركزت على دور التعلیم في المجتمع. 

- االتجاه البیولوجي: 7-1

ركز أنصار هذا االتجاه على أهمیة العوامل الطبیعیة والوراثیة في اختالف نسبة الذكاء والتحصیل 

 الدراسي بین التالمیذ فقد أدت العدید من الدراسات أن التحصیل الدراسي یرتبط ارتباطا وثیقا بارتفاع

 ". 0.60 و 0.04ا ب"م أشار وحدد نسبة ارتباط بینه"فتایلر"وانخفاض الذكاء 

انطالقا من هذا قامت الدراسات والمدارس إلى تقسیم الطالب حسب نسبة الذكاء إلى فرقتین : 

، 1981سریعة التعلم وبطیئة التعلم، اعتمادا على قیاس الذكاء والتحصیل الدراسي. (سعد اهللا طاهر، 

). 184، ص2004، عبد الرحمان العیسوي، 57،63، ص1996، محمد بن معجب الحامد، 307ص

ولهذا فقد تعرض هذا االتجاه لعدة انتقادات وهذا لتوصل بعض الدراسات إلى أن االختالفات الكمیة 

والنوعیة للقدرات العقلیة، ال یرجع دوما إلى االختالفات البیولوجیة، وٕانما یمكن إرجاعها إلى بعض 

العوامل الخارجیة كفهم طبیعة التفاعل االجتماعي بین التالمیذ والمعلمین. 

- االتجاه البنائي الوظیفي: 7-2

یرى أنصار هذه النظریة أن المجتمع یقوم على مبدأ التوازن، وتحكمه العالقة الوظیفیة بین 

مؤسساته ونظمه، والمدرسة هي إحدى مؤسسات المجتمع، حیث ترتكز نظرتها على أن المدرسة یجب أن 

تقوم على الوظیفة، ونقل القیم واألخالق عن طریق عملیة التطبیع االجتماعي. 

فهي تحاول بذلك بناء مجتمع یكون فیه األفراد مساهمین بالدرجة األولى في خدمة المصلحة العامة 

أي مصلحة المجتمع على المصلحة الفردیة، وهذا ما أكده "دور كایم". 

 ویرجع أصحاب هذه النظریة أن تباین التحصیل الدراسي بین التالمیذ یعود إلى اختالف قدراتهم 

أهمیة تطلعات الطالب ووالدیه لتحصیل دراسي ووطموحهم، حیث یركزون على أهمیة عامل الذكاء، 
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ون أبنائهم على قیم سمات شخصیة تؤدي للتفوق، هذه القیم بمتفوق، كما ترى كذلك أن الطبقات الغنیة یر

) 65، ص2011غیر متوفرة عند عائالت الطبقة الفقیرة. (یامنة عبد القادر إسماعیل، 

- نظریة الصراع: 7-3

یرى أتباع هذه النظریة أن التربیة تعكس األوضاع القائمة في المجتمع فقط، وهي أداة للحفاظ على 

الهیمنة وسط نفوذ الجماعة المسیطرة، كما أن النظام التعلیمي یقوم بمكافئة الطالب بناء على أصولهم 

الطبقیة على أساس تحصیلهم الدراسي وبالتالي فمبدأ الجدارة لیس سوى استعمال تأشیرة الرأسمالیة وتفسر 

هذه النظریة أسباب اختالف التحصیل الدراسي بوظیفة المدرسة، حیث أن المدارس تعامل الطالب حسب 

وال تهتم بأبناء الفقراء فتتعامل مع هؤالء باالمباالت وتنفي  انتمائهم االجتماعي فترفع من قدرة األغنیاء،

هذه النظریة أن یكون ضعف التحصیل راجع إلى تخلف عقلي أو نقص في الذكاء أو الطموحات.(سعد 

، محمد بن معجب الحامد)، أكثر من هذا فإن المدرسین یتوقعون إخفاق 307، ص1981اهللا طاهر، 

 الطالب الفقراء، وهذا یؤثر في عملیة التصحیح والتقییم، مما یجعلهم في مستوى منخفض مهما بدلو من

جهد. 

 على أهمیة التفاعل داخل الفصل الدراسي ونوعیة المدرسین والمناهج ولكنها النظریةركزت هذه 

، محمد بن معجب 307، ص1981أهملت قدرات الفرد وطموحاته في تحقیق النجاح. (سعد اهللا طاهر، 

). 184، ص2004، عبد الرحمان العیسوي، 57،63، ص1996الحامد، 

من خالل ما سبق نستخلص أن هناك نظریات قامت بتفسیر التحصیل الدراسي، وكل واحدة 

تختلف عن األخرى، إال أن جمیعها ساعدت المعلم على فهم أبعاد التحصیل الدراسي وزوایاه. 
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خالصة الفصل  

 التلمیذ ءإن التحصیل الدراسي من المفاهیم المتداولة في قطاع التربیة والتعلیم، فهو یعبر عن أدا

ت من خالل البرامج الدراسیة، وحتى یتمكن ذلك التلمیذ من التعبیر الجید عن اوما تلقاه من معارف وخبر

تلك الخبرات والمعارف، بحیث یجب أن یكون مهیئا نفسیا وعقلیا وجسدیا، حیث یقتصر ذلك الجهد على 

شكل عالمات یتحصل علیها من خالل القیام باختبارات في نهایة البرنامج الدراسي وبهذه العالمة یمكن 

 تقییمه منلألولیاء اإلطالع على مستوى تحصیل أبنائهم كما یساعد المسؤولین القائمین في التربیة 

وتوجیهه نحو األفضل. 
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قائمة 
  المصادر والمراجع



 قائمة المراجع والمصادر
 

 قائمة المراجع والمصادر
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 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین توافق النفسي والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة 

 المتوسطة من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة وذلك باإلجابة على تساؤالت البحث هي:

هل توجد عالقة بین الرضا عن الذات والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من  -

 وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة؟

هل توجد عالقة بین القدرة على مواجهة الضغوط والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة  -

 المتوسطة من وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة؟

هل توجد عالقة بین االتزان االنفعالي والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من  -

 وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة؟

هل توجد عالقة بین التمتع باألمن النفسي والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة من  -

 وجهة نظر تالمیذ المرحلة المتوسطة؟

یعتبر موضوع توافق من أهم المواضیع التي احتلت مكانة في علم النفس، ونالت حیزا كبیرا في 

 الصحة النفسیة.

وتعتبر الحیاة سلسلة من عملیات التوافق، فالتلمیذ یحاول قدر اإلمكان أن تكون له 

استجابات سلوكیة متوازنة أو متكیفة یرضي بها الذات ویرضي بها اآلخرین، وهي موجهة إلشباع 

حجاته ورغباته، ونجاح التلمیذ في تحقیق التوافق معناه حصوله على الصحة النفسیة التي تدل 

 على االستقرار في شتى المجاالت، األسریة والمهنیة والمدرسیة.

: التوافق النفسي، التحصیل الدراسي، المرحلة المتوسطة، الرضا عن الذات، كلمات مفتاحیة

 مواجهة الضغوط، االتزان االنفعالي، األمن النفسي.
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