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 : تمهيد

درة على يتضمن التوافق الدراسي الشعور بالرضا عند التواجد بالمدرسة مع الق       

تيعاب ى استكويــن عالقات طـيبة وناجحة مع الزمالء واألساتذة واإلدارة ، والقدرة عل

   صرهاالمـواد الدراسية والنجاح فيها ، وتحقيق التالؤم مع البيئة المدرسية وعنا

 ا ومراعاة الوقت ومذاكرة الدروس ، وممارسة األنشطة الرياضيةانضباطا لنظمه

 تباهوالثـقافية واالجتماعية والمواظبة على الحضور في الحصص المبرمجة ، واالنـ

 لدرسالهادئ للعقل داخل حجرة الدراسة وكذلك تجنب الشغـب والفوضى أثناء إلقاء ا

لى إي هذا الفصل سوف نتطرق االهانة من قبل األساتذة وف وعدم التـعرض للحـرج و

 درس إلىلمتمالتوافـق الدراسي ومظاهره والعوامل المؤثرة فيه ، والتي تؤدي بالمراهـق ا

 . سوء التوافـق في بيئـته المدرسية والنتائج الناجمة عن سوء توافقه الدراسي
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 : التوافقمفهوم   -1

         ــق نب ما عنده من شـذوذ في الخلـهو أن يسلك الفرد مسلك الجماعة، ويتج : لغة -

 وهو كذلك سعي اإلنسان في محاوالت تنظيم وحل صراعاته ومواجهــــة.1 السلوك و

ية لنفسمشكالت حياته اليومية، وكذلك مواجهة اإلحباطات ووصوال إلى ما يسمى بالصحة ا

ي تحقيق شل الشخص فوسوء التوافق هو ف . 2 نام والتناغم مع الذات ومع اآلخريأو االنسج

 . 3ي ـذاتانجازاته وإشباع حاجاته ،ومواجهة صراعاته من حالة عدم االنسجام والتناغم ال

مدى ومقررة، هو مدى توافق التلميذ نحو دراسته والنظام السائد والمناهج ال : اصطالحا -

 يةــاعتماده على نفسه دون مساعدة الغير في توجيه سلوكه وفي اختيار الخطط الدراس

 .4 وفي اختيار أصدقائه لها،المالئمة 

ون بين تـعايرى الدكتور عبد العزيز القوصي : التوافق بين وظائف الجسم المختلفة هو ال -

 جهـةأعضائه لتساعد هذه األخيرة الجسم على الحياة في البيئة الطبيعية أو على موا

 . 5 الصعوبات الناشئة من التغييرات الواقعة في حدود معينة

ن حل عيرى مدحت عبد الحميد : التوافق هو الشعور النسبي بالرضا واإلشباع الناتج - 

 .6الصراعات للفرد في محاوالته للتوفيق بين رغباته وظروفه المحيطة 

 : الدراسيمفهوم التوافق  - 

 _ يرى محمود عباس عوض : " إن التوافق الدراسي هو قدرة الطالب على تحقيـــق 

ئـه صدقا، ومن ثمة تمكنه من عقد عالقات مثمرة بينه وبين أساتذته وأ التالؤم الدراسي

 ي ـدراسمختلف األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية داخل المجتمع ال ومشاركته في

  

 . 1323( ، ص 1989الروس ، مطبعة الروس ، االسكو ، ) األساسيالمعجم العربي   - 1
 . 57( ، ص 1987وجية الذات والتوافق ، دار المعرفة ، مصر ، )زيد ، سيكول أبواحمد  إبراهيم - 2
 . 60زيد ، المرجع نفسه ، ص  أبواحمد  إبراهيم - 3
 . 66( ، ص 1976، مطبعة دار السالم ، بغداد ، ) اإلرشاديةصباح باقر ، المشكالت  - 4
 . 05( ، ص 7519الصحة النفسية ، مكتبة النهضة المصرية ، ) أسس،  ألقوسيعبد العزيز  - 5
 . 182( ، ص 1990مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ، الصحة النفسية والتفوق الدراسي ، دار النهضة العربية ، ) - 6
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 1 وقته ويوفق بين أوقات الدراسة والترفيه ، فيحقق توافقه وهدفه من الدراسةوبالتالي ينظم 

 للتوافق الدراسي :  اإلجرائيالمفهوم  -

س إلستعاب الدراسي هو عملية مستمرة يقوم بها التلميذ المراهق المتمرالتوافق        

ئه في زمال المواد الدراسية والنجاح فيها وإقامة عالقات حسنة مع أساتذته واالستماع إلى

 .ة الفصل خاصة والمدرسة عام

 : التوافقتعريف   -2

التوازن بين مظهرين إن التوافق كما يقول جون بياجي " هو عملية تتم عن طريق         

مـن مظاهر التفاعل بين الفرد وبيئته ، فالفرد إما يدخل على سلوكه التعدي مما يساعده على 

تحقيق التوازن بينه وبين ظروفه ، وإما يحاول التأثير فيها لتستجيب بدورها لرغباته في 

 .2االتجاه الذي يريده " 

يعبر عن البقاء السيكولوجي فهو دائم ن التوافق في الكثير من المواقف أويالحظ ب      

الترابط بمعنى الصحة النفسية إلى درجة الترادف بينهما ، إال أن التوافق أو التكيف يطلق 

 .3على ما يكتسبه الفرد من الكيفيات الخاصة التي تجعله أكثر تالؤم مع بيئته 

 النظريات المفسرة للتوافق :  -3

 : سير لتوافق األفراد، ونشير إلى أهمهالقد طرحت عدة نظريات جملة من التفا

يرى أصحاب هذه النظرية أن الـفرد يتأثر بالمحيط الخارجي    النظرية البيولوجية :  3-1

بحيث أنها تغير البــيئة والظروف المحيطة بها ينبغي أن تصاحب التغير في سلوك 

                                                             
 . 36( ، ص 1996عباس محمود عوض ، الموجز في الصحة النفسية ، دار المعرفة الجامعية ، السويس ، )  - 1
 . 83، ص ( 1965، مكتبة المعارف ، ) األولىمحمد جمال صقر ، اتجاهات التربية والتعليم ، الطبعة   - 2
 . 91محمد جمال صقر ، المرجع نفسه ، ص  - 3
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ذهب ن وهذا ما الـشخص وذلك استجابة منه لهذه الظروف ، فالتوافق نجده على شكل مر

داروين  ) ، بينما يرى  ( لورنس و شوبيـن و جالتون ) لبها أصحاب هذه النظرية من مث

ذلك في فشل الفرد في شتى ن التوافـق تصاحبه دائما أسباب عضوية ودليلهم على ( أ مندل

 .1أعماله 

 : النفسينظرية التحليل   3-2

ة الصحة النفسيالذي يرى أن مفتاح التمتع ب " احد رواد التحليل النفسي يونغ يعتبر "       

ـذات بال يكـمن في عملية نمو الـشخصية بطريقة مستمرة ودون التوقف ، إلى جانب اهتمامه

صية وضرورة اكتشافها على الصورة الحقيقية وباإلضافة إلى أهمية التوازن في الـشخ

 يوالتهاين مبن أي الموازنة السوية المتوافقة وان الصحة النفسية والتوافق يتطلبان التواز

  .االنطوائية واالنبساطية

وجه في كون لديها تنظيم مأما فروم فكان يرى أن الشخصية المتوافقة هي التي ي       

  قة والث وان تكون مستقلة عن اآلخرين ومنفتح عليهم ولديها القدرة على التحمل الحياة 

إال  .2رصاح لآلخرين عن الحب بدون تأثولقد أكد على قدرة الذات على اإلف واالنضباط 

عل مع لتفايرى " الشخصية المتوافقة هي الشخصيـة التي يكون لديها تنظيم في كيفية ا هأن

بد أن  ة الالمجتمع ومع نفسها كذلك باإلضافة إلى أن "اريكسون" أكد أن الشخصية المتوافق

لواضح ا ، اإلحساسالتـنافسالثقة، االستقـاللية، التوجه نحو الهدف،  تتمتع بما يلي :

 3."والحبعلى األلفة  بالهوية، القدرة

ه،تكون اعترى هذه النظرية إلى أنماط التوافق باختالف أنو : النظرية السلوكية 3-3

  .آخر المواقف والخبرات التي يتعرض لها الفرد من حين إلىل أساليب مكتسبة من خــال

                                                             
 . 88مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ، نفس المرجع السابق ، ص  -1
 . 91مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ، نفس المرجع السابق ،ص  -2
 . 87مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ، نفس المرجع السابق ،ص  -3



 لتوافق الدراسيا          الفصل الثاني                                                        

35 

 

يمكن لها أن تنموا عن طريق  فق الشخصي الولقد اعتقد "واتسن وسيكنر"أن عملية التوا

الجهد الشعوري، ولكنها تتشكل بطريقة آلية عن طريق تلميحات البيئة وإثباتها،ولقد رفضها 

 اإلنسانكال من "باندون" و" ماهوني" وهما السلوكيين المعروفين بتفسير تشكيل طبيعة 

 األفرادعندما يرى بعض  كل من "كروزنز" و " اولمان" انه وأوضحبطريقة ميكانيكية ، 

كون يسل فإنهمبه  والتأثرمن المجتمع  تأثيرغير مثالية وال يجدون  اآلخرينسلوكاتهم مع  أن

سوء  إلىسلوكات شاذة تعبر عن عدم اهتمامهم بالتلميحات االجتماعية وهذا ما يؤدي 

ف ن سوء التوافق يعد مكتسب من خالل المعارتوافق ، ونستنتج من هذه النظرية أال

 . 1 والخبرات التي يمر بها الفرد من خالل حياته الماضية

   : اإلنسانينظرية علم النفس  3-4

 ويحددها السلوك الذي يقوم التوافق بترتيب هذا الفرد احتياجاته حسب القدرة يحدث       

أن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق يعبرون عن  إلى " روجز" يشير أن نجد إذ . به

الجوانب التي تقلقهم فيما يتطابق بسلوكياتهم الغير منسقة مع مفهومهم عن ذواتهم  بعض

ويقرر أن سوء التوافق النفسي يمكن أن يستمر إذا ما حاول األفراد االحتفاظ ببعض 

الخبرات أو توجيهها لجزء من الذات التي تتشتت نظرا النتقاد الفرد قبوله لذاته وهذا يزيد 

أنه يرى أن التوافق يكمن في ثالث: إحساس بالحرية، االنفتاح على كما  . سوء التوافق

 .2 الخبرة، الثقة بالمشاعر الذاتية

أما " أوسلوا" أكد على عدة معايير من اجل تحقيق التوافق : اإلدراك الفعال للواقع         

  ناآلخريقبول الذات  التلقائية ، التمركز حول المشكالت كلها ، نقص االعتماد على 

بموضوع التوافق ووضع  اهتمواالذين  األوائلكما يعد "هيوم" من  .3 "الذاتي االستقالل

حصر في توافقه للراشدين تن األساسيةمجاالت التوافق  أنيرى  إذمقياس اشتهر باسمه 

                                                             
 . 87، نفس المرجع السابق ،ص مدحت عبد الحميد عبد اللطيف   -1
 . 89د/ عباس محمود عوض ، نفس المرجع السابق ، ص  - 2
 89د/ عباس محمود عوض ، نفس المرجع السابق ، ص  - 3
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على منهاج واقعي و  المهني، وهذا التوافق في نظر هؤالء قائمو  الصحي و االنفعالي

 من التوتر الذي يتعرض له الفرد في حياته. لاإلقالالهدف منه هو 

 : االجتماعيةالنظرية  3-5

وافق حيث الت وأنماطهناك صلة وثيقة بين الثقافة  أن إلىهذه النظرية  أصحابيرى        

ين لألمراض العقلية ب اإلكلينيكية األعراضهناك اختالفا في االتجاه في  أنلوحظ 

طبقات ن الأن هذه النظرية تؤكد على أ ن هذه الشواهد،يطاليين ونستخلص ماألمريكيين واال

ا لدنيااالجتماعية في المجتمع تؤثر على التوافق حيث صاغ أرباب الطبقات االجتماعية 

ى لك نرذالمعوقات النفسية على عكس مشاكلهم بطابع جسمي كما اظهروا ميال قليال لعالج 

ل ق أم بطابع نفسي كما أظهر ميالية تسوغ مشاكلهأن أرباب الطبقات االجتماعية الراق

 .1 دنهايم" لمعالجة المعوقات الجسمية ،ومن أشهر روادها "فيزر ،

 : أنواع التوافق -4

 : الدراسيالتوافق  4-1

من  وقوانين يتطلب وأسسهي مؤسسة تربوية اجتماعية لها مضامين  الدراسة إن       

م عال لىإ،والخروج بالتلميذ  لدراسياتحقيق النجاح لتوافق ، وبالتالي المراهق تجسيد ا

ي اال فومعلمين ...، لكي يصبح عضوا نشيطا وفع أساتذةاالندماج مع الوسط المدرسي من 

انة ه مكلهذا الوسط الذي يمكنه من تحقيق ذاته جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا ويصبح 

 ىأقص لىإه وقدراته جانب ذلك تعمل على تنمية استعدادات إلىفي هذا الوسط  وتأثر تأثير

ات لواجبباالتالؤم الوقت ، االنتباه ، المشاركة ، القيام حد مستطاع ، ومن بين مظاهر 

 توافقه و( على أنه " مدى توافقه نحو الدراسة ، 1976وتعرفه "صباح باقر" ) . ةالمدرسي

 

 93مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ، نفس المرجع السابق ،ص    -1
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ئد ونحو المنهاج المقرر والتفاعل مع ذلك وبمدى اعتماده على نفسه دون السانحو النظام 

 .1 سلوكه وفي اختيار الخطط " مساعدة الغير في توجيهه وتوجيه

 :التوافق الشخصي  4-2

يرى مصطفى فهمي " البعد السيكولوجي للفرد  إذ،  المصطلحلهذا  المفاهيمتعددت        

الحاجات واالنفعاالت والعواطف والعقد النفسية التي هو عبارة عن مجموعة من الدوافع و

 .2 " االجتماعيتدفع الفرد على القيام بالنشاط 

ين بالتوافق الشخصي هو قدرة الفرد على التوفيق  أنويرى عباس محمد عوض "        

 خالل المتنازعة توفيقا يرضاها جميعا ارضاءا متزنا ، ونستنتج من وميوال تهدوافعه 

اس عوض ومصطفى فهمي انه مدى اعتزاز الطالب بإجابته وثقته بنفسه  تعريف عب

ستقبل ؤله بموالنفسية و تفا مشاكله الدراسيةحياته ، وحل  أمورواعتمادا عليها في مواجهة 

 حياته.

صراعـات بعيـد عن اله وواثقا منها ـرد راضيا عن نفسـيصبح الف أنوخالصة القول        

ي وترة بمشاعر القلق والخوف ، و التوافق الشخصي يظهر فو الخلجات النفسية المت

ال مود حيالثبات والص إلىمختلف الوجهات مما يؤدي به  إلىدوافع توجهه  االنفعال لوجود

 والشدائد التي يواجهها في حياته . األزمات

 مصفى "ق فنجد اختلفت اآلراء في تحديد البعد االجتماعي للتواف التوافق االجتماعي : 4-3

 أنه قدرة الفرد على أن يعقد صالت اجتماعية راضية ويتضمن   فهمي " يعبر عنه

انه  إلىوالعمل والمدرسة ...، كما يعتبره فؤاد السيد " أسرةكل الجوانب المحيطة به من     

بينما يحدث في نفسه من متغيرات  ئميتالسلوكه حتى  أنماطمرونة الفرد في تغير مختلف 

                                                             
 .387( ، ص1979كمال الدسوقي، النمو التربوي للطفل و المراهق ، دار المعرفة ، بيروت، ) - 1 
 .34، ص (1988, 1987كولوجية التكيف، الطبعة الثالثة، مكتبة العانجي، القاهرة )مصطفى فهمي، الصحة النفسية، دراسات سي - 2 
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 ألخالقياتتستلزم االنضباط  االجتماعيذلك فان عملية التوافق مختلفة ، ومن خالل 

تحدد سلوكه داخل  أنالمجتمع ،وبالتالي تصبح قواعد في حياته اليومية التي من شانها 

. وباختصار يعرف  الجماعة وخاصة في مرحلة المراهقة التي تحقق له الراحة واالطمئنان

غيرات الضرورية لمواجهة متطلبات المجتمع "اولمان" ' التوافق االجتماعي انه تلك الت

 . 1" ومواقف العالقات الشخصية 

 التوافق البيولوجي : 4-4

 أوجهالتغير من  إلىالكائنات المائية تميل  أنفي القول  يشترك " لونس " و" شربين"       

قابله ي أننبغي تغير الظروف ي أنذلك نشاطها في استجاباتها للظروف المتغيرة في بيئتها ، 

هي عملية تتم بالمرونة والتوافق المستمر مع  إنماالتوافق هنا  أنتغير وتعديل في سلوك أي 

د الوحيد المتوافق توافقا الشخص الميت هو الفر أنويرى " مكني" الظروف المتغيرة .

             باإلضافة هي دائمة التغير  إنماالحاجات البيولوجية واالجتماعية  أنوذلك  كامال

            فعملية التوافق  إذن كل الحاجات. إرضاءمحدودة وال يستطيع   اإلنسانقدرة  أن إلى

             حالة  إلىيصل  أنال يمكن  اإلنسانعنده هي عملية مستمرة ومتصلة وعلى هذا فان 

 .2 "التوافق الكامل

 : الدراسيمظاهر التوافق  -5

 مظاهر حسن التوافق : 5-1

تتضح هذه الميزة االيجابية بشكل واضح في غياب التوترات النفسية  نفسية :الراحة ال -أ

التي من مظاهرها التعب النفسي واالكتئاب وعدم الثقة بالنفس التي كلها تحول ثقة المراهق 

إلى التشتت الفكري. يقول "مصطفى فهمي" الفرد المتميز بالصحة النفسية هو " الذي 
                                                             

 . 09( ، ص 1994محمد مصطفى أحمد، التكيف و المشكالت المدرسية، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، ) - 1 
 . 21عباس محمود عوض ، نفس المرجع السابق ، ص  - 2 
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لمشكالت بطريقة يرضاها هو والمجتمع  وعليه فمن سمات يستطيع مواجهة العقبات وحل ا

 . 1 الفرد المتمتع بالصحة النفسية تزداد قدرته على الصمود تجاه التوترات والشدائد "

  الكفاية في العمل : -ب

هي تعبير عن الطاقة العملية و اإلنتاجية لألفراد و استغالل هذه القدرة و اإلمكانيات 

الصحة النفسية، فالمراهق الذي يستغل قدراته في المدرسة  والمهارات توضح عالمات

يساعده على إبراز إمكانيته مما تحقق له الشعور بالرضا والرفع من معنوياته وثقته بنفسه 

التعب تمكنه من حسن التوافق الدراسي والتحصيل الجيد ، وعكس ذلك فالفشل واإلحباط 

النفسي .لذا يقول " مصطفى فهمي" " يؤدي إلى التوتر واالضطراب واختالل التوازن 

نقص الكفاية في العمل هو دليل على ظهور حاالت االضطراب النفسي عند الفرد وبالتالي 

لها تأثير كذلك بحيث يصبح الفرد غير التوترات الداخلية  أنقدراته على العمل ، كما  تعيق

    .2 قادر على التوافق مع المجتمع "

 األهداف الواقعية : - جـ

ها إن الشخص المتمتع بالصحة النفسية هو الذي يرسم أسس وأهداف يسعى للوصول إلي 

 هدافأبكل ما أتى من قوة حيث تكون مناسبة لقدراته وإمكانياته والشخص الذي ال يضع 

 "واقعية تناسب قدراته فهو معرض للفشل وما يؤول إليه ، لذا يقول "فوزي محمد" 

يس لر عن إمكانياته واستعداداته فهو شخص غير سوي الشخص الذي يضع أهداف تقل بكثي

توافق ال يولديه طموحات ويتدنى بذاته مما يجعله غير مفيد للجماعة فال يحق القبول معها 

 . 3 مع أفراده "

 

                                                             
 . 39ص  مصطفى فهمي ن نفس المرجع السابق ،  - 1
 . 41مصطفى فهمي ن نفس المرجع السابق ، ص  - 2
 . 77( ، ص 2000فوزي محمد جبل ، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ، المكتبة الجامعية ، االسكندرية ، ) - 3
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 ضبط الذات وتحمل المسؤولية : -د

  غباتها ها ورالتلميذ المتمتع بالصحة النفسية هو الذي يتحكم في ذاته وضبط انفعاالت       

 تحققابل القحركة عليها القيام بها فهو مدرك بعواقبها ومنها يميز بين ما هو  أوفكل سلوك 

لى درته عالتلميذ يستمد ق إذنفيعمل به والتي يرى استحالة تحققها يتركها على الجانب ، 

ة " النفسي الصحةبوالتحكم في سلوكه من تقدير للنتائج المترتبة عنها ، فالتلميذ المتمتع  الضبط

حدى ال عن أفعاله ويتحمل هذه المسؤولية بكل شجاعة وهذه إونفسه مسؤهو الذي يعتبر 

 .1 سمات العامة في الشخصية المتكاملة "

 العالقات االجتماعية : -ـه

اجل الصالح  للفرد هو اندماجه مع الجماعة والعمل من من الدالئل على التوافق الحسن       

يتحمل وتكون ذات صلة وثيقة بحيث يتفاعل معهم  اآلخرينينه وبين العالقة ب إنالعام " 

بتعاد ن االال لهم بحب الناس وحبه يحضىناء كما انه المسؤولية االجتماعية ويحقق التعاون الب

ي تكون فالتلميذ ضمن الوسط الدراس . 2 واالنطواء عنهم تدل على عدم التوافق السليم "

متعلم هق اللمودة ، فالعمل الجماعي داخل القسم يتيح للمراالعالقة قائمة على االحترام وا

ومن  فرصة تكوين شخصيته وإعدادها ، إلى جانب اكتسابه روح العمل الجماعي وتقنيته ،

 .خالل هذه المعرفة المتبادلة يستطيع التواصل معهم ويتعلم سماع واحترام آرائهم

  المشاركة في األعمال : -و

ها بعض ادر بطات التربوية والثقافية التي تنظمها المدرسة والتي يبالمراهق يشارك في النشا

 التالميذ ويؤمن بالفائدة الموجودة بها .

 سوء التوافق الدراسي ومظاهره : 5-2

جتمع القائم والميتكيف مع الجماعة  أنيظهر سوء التوافق عند الفرد عندما ال يستطيع        

 توتراتالسقوط في دوامة الوساوس وال إلىلي يؤدي فيه فيحدث عجز ونفور وانطواء وبالتا

 النفسية  

 
 
 . 98مصطفى فهمي ، نفس المرجع السابق ، ص  -  1

 177فوزي محمد جبل ، المرجع نفسه ، ص  - 2
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 وحاجاتهدوافعه  إشباعالتكيف السيئ هو عجز الفرد عن  إنيقول " محمد السيد" "  إذ

 .1 " اآلخرينبطريقة ترضيه وترضي 

 عدم االنتباه : -أ

  مان والمكانيتضح هذا العنصر في العدم القدرة على توزيع الفعالية النفسية في الز       

ي لها لتصداالتلميذ الذي له ضعف في االنتباه قد تواجهه عدة عراقيل بحيث ال يستطيع  إذن

 إلىؤدي يوره دالمتعلمين يعانون من قلة االنتباه في القسم والذي ب أنتجاوزها لهذا نجد  أو

سي ب الرئيذلك ، فالسب إلى أدتالتي  األساليبالفشل الدراسي ، وهذا ما يجعلنا نبحث عن 

وده مضطرب ومتكهرب يس األخيركان هذا  فإذا،  األسريكبير هو الجو  تأثيرالذي له 

ه تركيزووالمشاكل فالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة بجسده ويبقى تفكيره الخوف والهواجس 

نصب ميره بيت فكيف ننتظر من التلميذ الدور االيجابي في القسم وان ينتبه وجل تفكفي ال

لجواب اأو  في المشاكل األساسية ، فاالنتباه في الواقع هو أساس التفكير في حل أي مسالة

 المشاركة في القسم . أوأي سؤال  عن

 عدم القيام بالواجبات المدرسية : -ب

نفس  المنزلية عمل تربوي مهم وفعال ، في واألعمالالواجبات  أوتعد الفروض        

حيح م الصلها وذلك لغياب الفه قيمة أنفسهمالوقت لكن التالميذ المراهقين ال يجدون في 

ذ هي لتلمياالواجبات المنزلية في نظر  إنتها العلمية ولهذا يقول " مصطفى زيدان" " يملق

تحد من حريته  أنها، هذا ما يجعله يحس مجرد فروض فرضت عليه وجب القيام بها 

 .2 ميكانيزمات للهروب والتخلص منها " إيجاد إلىالذي يدفعه دائما  الشيء

 

                                                             
 . 15محمد السيد الحابط ، التكيف والصحة النفسية ، الطبعة الثانية ، المكتبة الجامعية ، االسكندرية ، ص  - 1
 . 526مصطفى زيدان ، الصعوبات المدرسية عند الطفل ن مكتبة االنجلو مصرية ، ص  - 2
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 عدم المشاركة في القسم الدراسي : -جـ

 لنشاطات التيتظهر هذه الظاهرة في انزواء الفرد بفكره وعدم انسجامه مع المعلم في ا       

 عف وذلكالتلميذ المراهق بالنقص والشعور بالض إحساس إلى تحدث داخل القسم ، وهذا راجع

من  جسمية تجعله غير قادر على المشاركة الجماعية بحيث انه يتهرب أولمشاكل نفسية 

ة مالحظالمواقف الجديدة ويهتم بنفسه ويتميز بالخجل المفرط والصمت القائم ويكتفي بال

 واالستماع ال غير.

 االنطواء والعزلة : -د

وهي مظهر من مظاهر نقص النمو االجتماعي  أسبابهو االبتعاد عن الغير وذلك لعدة        

المحيط  إلىانتقلنا  وإذاالتي تتجلى في ابتعاد الفرد عن الغير بحيث يتجنب االختالط بالناس ، 

 تعد مشكلة عويصة وهي دليل على وجود نقص وضعف في شخصية التلميذ  فإنهاالمدرسي 

والهرب منها  مناسبا هو االنطواءيقاوم المواقف الدراسية بل الحل الذي يراه  أنال يستطيع  إذ

 أنسوء التوافق الدراسي ، ولهذا يقول "مصطفة زيدان"  أنواعخطر وتعبر هذه الظاهرة أ

يستجيب للفشل بالعدوان يستجيب بالفشل باالنسحاب  أنالمراهق المنطوي هو" الذي بدال من 

ة الشديدة التي تمنعه من النشاط الدراسي حتى ال يعاني من مرارة واالنزواء بسبب الحساسي

 .1 الضمير " تأنيبالفشل والسخرية ، فضال عن 

كتسب عله يالمجتمع مما يج أفراديفتقد تلك العالقات مع الزمالء وحتى مع  وهذا ما يجعله

 .اضطرابات وتوترات نفسية  إلىصفة الصمت التي تؤدي به 

إن شخصية التلميذ المراهق تنموا في المراحل األولى من حياته،  فس :ضعف الثقة بالن -ـه

سليم ، فهذا األخير يساعده على اكتساب  فقدر تكون سوية عندما تنموا في جو اسري

وانفعاليا  التي تكتسبه بدورها توافقا نفسيا واجتماعيا الصفات العكس السليمة والحسنة
                                                             

 . 165( ، ص 1981مصطفى زيدان ، الكفاية االنتاجية للمدارس ، الطبعة االولى ، دار الشروق ، بيروت ، )  - 1
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كان مضطرب وغير عادي فان  األسريالجو  أنبمعنى  وعاطفيا سليما، أما إذا حدث

شخصية التلميذ تنموا مضطربة وغير سوية كما يقول "عبد العزيز القوصي" " ينجم للتلميذ 

عن ذلك اضطراب في السلوك والخجل المفرط وعدم مواجهة الغير والخوف وكثرة 

 .1 فس "الشعور بالنقص وضعف الثقة بالن إلىتؤدي  األعراضالتوترات النفسية كل هذه 

 القلق : -و

لة من لديه حا القلق هو شعور ينتاب التلميذ المراهق عند عدم التوافق وبالتالي ينشا       

لحركات صة االتوتر الكامل ، وقد تظهر نتائج هذا القلق في تعامالته مع الوسط المدرسي خا

ن مني ي يعاكما يقول "حسين منسي" أن الشخص الذ وحاالته النفسية المحبطة . اإلرادية

د م وقفي الد القلق تزداد نبضات قلبه وإفرازات الغدة الكضرية كما تزداد نسبة السكر

    ةيصاب الشخص بالغثيان واألرق والتوتر العضلي وقد يصاب باألمراض السيكوسوماتي

لدراسي يكون اوالقلق عند المراهق في الفصل  .2 ) النفسية الجسمية( التي تسببها الجراثيم"

 ية.لدراساجانب النشاطات  إلىفي االمتحانات وهذا ما يجعله غير قادر على التركيز  خاصة

 العوامل المؤثرة في التوافق الدراسي : -6

 : أقسام إلى األخيرةالتوافق الدراسي للتلميذ بعدة عوامل وتنقسم هذه  يتأثر

 النفسية عواملل الوهي عوامل متعلقة بالذات التلميذ المراهق وتشم الذاتية : العوامل 6-1

 والجسدية .

 العوامل النفسية : -أ

 ة في عمليةالداخلية في نفسية التلميذ لها مكانة عميقة وخاص المؤثراتتعتبر هذه        

فوقه يذ وتطاقة التلم أنسيكولوجية بتؤكد اغلب البحوث النفسية وال إذالتوافق الدراسي ، 

 منسجمة 

 

 

 . 27( ، ص 1975لصحة النفسية ، مكتبة النهضة المصرية ، )عبد العزيز القوصي ، اسس ا - 1

 . 36( ، ص 1998حسين منسي ، الصحة النفسية ، الطبعة االولى ، دار الكندي ، عمان ، ) - 2
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اضطراب االتزان  أنانسجاما بليغا مع قدرته على التوافق اتجاه نفسه ومع غيره ، ذلك 

حباطات الكسل والخمول نتيجة كثرة اإل إلىسيلة النفس وبضعف الثقة  أوالنفسي للتلميذ ، 

 .1المدرسية  أوالتي يجدها التلميذ في بيئته المنزلية النفسية 

 : الجسديةالعوامل  -ب

فس بت علماء النتوافقه في المدرسة ، اذ اث أهميةصحة التلميذ المراهق لها اثر في  إن       

ن متعرضوستوى الذكاء فبعض التالميذ الم تأخر إلىضعف القدرة العقلية العامة تؤدي  إن

خص في العملية التعليمية ، ول تأثيرمرضية كضعف السمع والبصر التي لها  إلصابات

 ذ هي فيتلميالدكتور " جمال صقر" العوامل الداخلية المساعدة على سوء التوافق بالنسبة لل

ئف لوظاالكفاية في اعدم كفاية الوظائف العقلية ، وعدم كفاية الوظائف الجسمية  وعدم 

 الوجدانية.

 العوامل المدرسية : 6-2

 : المدرسية اإلدارة -أ

ل بين في المدرسة ، فهي تعتبر محطة تواص األساسيةهي الخلية  اإلدارةتعتبر        

ن حالة م تواجه كل أنالمدرسية  اإلدارة، ولذلك وجب على  واألولياءالمعلمين والتالميذ 

ة  جتماعيه االوء الخلفية الكلية للتلميذ في عالقته بالمدرسة ووضعيتالحاالت ودراستها في ض

 إليهاه حضورهي التي تسيطر على مناخ ايجابي سليم ويشعر التلميذ فيها بارتياح ل دارةفاإل

 وذلك يساعده على تفعيل الرعاية واالهتمام.

       شخصية المعلم : -ب

 التي من معارف وتحكم في المادة العلميةشخصية المعلم ليس مفهومها مرتبط بما يملكه  

                                                             
 146( ، ص 1973توفيق حداد ، علم النفس ، الطبعة االولى ، ) -حمد سالمة آدم م  -1
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يدرسها ، وهي ليست استبداده وسلطته في الفصل بل تنبع شخصية المعلم الحقيقي من العمل 

الحرية وتمتع بالروح التفاهم بينه وبين تالميذه ، فلكي يقوم المعلم بدوره على  إنماءعلى 

فسي في حياته التعليمية تتوفر فيه الصحة النفسية والتوافق الن إنوجه يجب  أحسن

 أنيقول " مصطفى خليل " يجب  " ولهذايعطيهال  الشيءواالجتماعية الن المثل يقول " فاقد 

يكون مؤمنا بالرسالة التي يؤديها وان يحسن معامالته اتجاه تالميذه لكي يحقق لهم القدرة على 

ل للتحصيل العلمي عناية بالجانب التحصي إلى باإلضافةالتوافق االجتماعي واالنفعالي 

 .1 األكاديمي

رة ت أو بصونعني بذلك تلك المواقف والميوالت والمعامال العالقات بين التالميذ : - جـ

 لعالقةتلك اأخرى الجو السائد داخل القسم بين المعلم والتلميذ ، فالتوافق السليم مرهون ب

"  ى فهميعنه " مصطف عبر الحسنة القائمة على التفاهم واالنضباط واالحترام المتبادل وقد

و هعامل أساسي  بقوله " إن قصور التحصيل عند المراهقين في مواقف كثير يكمن وراءه

 .2 "هعدم تمكن المراهق من الوصول إلى توافق مناسب أمام الظروف التي تحيط ب

 العوامل الخارجية : 6-3

لعامل ا أنهاث لسليم ، حيهي الخلية التي تسمح للطفل بالنمو النفسي ا األسرة  : األسرة -أ

 القاتالتي لها ع فاألسرةعلى شخصيته في تكونها وتبلورها ،  تأثيرهامن ناحية  األول

يقول  لهذا. وتسمح للطفل بتكوين شخصية قوية وسليمة ، أفرادهاحسنة وتمتاز بالتفاهم بين 

 إلى يؤدي ناءألباالتنشئة الخاطئة في تربية  أساليب األسرة إتباع أن"فوزي محمد "  .. كما 

 .3 " اضطراب شخصيتهم وعدم نموهم نموا كامال

                                                             
 
 . 128( ، ص 1983طفى خليل ، علم النفس والصحة النفسية ، دار النهضة ، طرابلس ، )مص -1
 . 36مصطفى فهمي ، نفس المرجع السابق ، ص  -2
 . 377فوزي محمد جبل ، نفس المرجع السابق ، ص   -3
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والتالميذ ، ونالحظ  األطفالكبير في نفسية  تأثيرالوسط الخارجي له  إن   المجتمع : -ب

هذا واضحا في معامالت وسلوكيات التلميذ وخاصة في مرحلة المراهقة ، فالمراهق ال 

عضو  األصلالمجتمع الذي هو في  إلىتعدى العالقات بل ي إقامةفي مجال  بأسرتهيكتفي 

والمعارف التي تكون بالنسبة  واألفكاروبالتالي يقوم الطفل بعملية االقتباس السلوكيات ،منه 

جديدة بحيث قد تكون خاطئة ومنافية للمبادئ المدرسية ، ومن هنا يحدث عدم التوافق  إليه

ل الدراسي وبين ما هو في المجتمع واالنسجام بين المعارف السابقة التي تلقاها في الفص

المعلم في التوفيق بين المجتمع والمدرسة ، ولهذا  أهميةالمعاش ، ومن هذه النقطة تظهر 

مراقبة مستمرة لكي نجعله  إلىمن غيره  أكثرولكن الطفل بحاجة "...يقول " جمال صقر"  

ذا صلة صرفاته ووال يكون شاذا في سلوكاته وت واألصدقاءمتوافقا مع مجتمع الزمالء 

 . 1"  مرتبطة مع المجتمع

 العوامل التي تساعد على التوافق الدراسي : -7

 تهيئة الفرص : 7-1

 قدر، ويتحقق بأكبرللتلميذ المراهق الفرصة الالزمة لالستفادة من التعليم  إعطاءهي        

 جه منيحتايقدم لكل تلميذ ما  أنجملة من الفرص مع تكافؤها ومعنى ما سبق هو  بإحداث

 لتحقيق هذاجانب تشجيعه على ذلك ، و إلىالمعارف والمعلومات حسب طاقته وقدرته 

ات تباردف يجب على المدرسة العمل للكشف عن قدرات التالميذ باختبارات الذكاء واخاله

ة عقليالتحصيل الدراسي والمهارات وغيرها ، وذلك قصد معرفة ميولهم واستعداداتهم ال

 .ه السليم بغرض تحقيق التوافق لتوجيهها التوجي
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 الدوافع : إثارة 7-2

ة في نفسي درجة منه لرفع الهمم أقصىغرس حب العلم والبحث وبلوغ  يقصد به       

شاف من واستك لديه الرغبة والميول والحافز للفهم تكوينعليه بكل عزم وذلك  وإقبال التلميذ

 أن والمدرسة على وجه الخصوص سرةاأل، وعليه يجب على  واألسئلةخالل االستفسارات 

ت لميوالاألجل الطفل حتى تنموا فيه تجعل هذه المميزات تطبق في الميدان الدراسي وذلك 

 تقوم بدور التوجيه فقط. أنتخصص ما وعلى المدرسة  إلىواالتجاهات 

 النظام : 7-3

ربوية ، وعليه التي تقوم عليها المؤسسة الت األساسيةالنظام المدرسي هم الركيزة        

ايجابية من اجل تشجيع  أساليبتحتكم لهذا النظام الذي تستعمل فيه  أنفالمدرسة يجب 

جانب تسليمهم شهادات شرفية التي لها مكانة كبيرة في  إلىالتالميذ المتفوقين وهذا وتهنئة 

دراسي  المزيد من التفوق واالجتهاد وبالتالي تحقيق التوافق ال إلىنفسية الطفل التي تدفعه 

تفوق سلبيات العقاب كجزاء . لذلك يقول د " كمال  أنهاالن هذه الوسائل االيجابية ال شك 

كان يكون سهال وغير  ا التربوية ) العقاب (المدرسة بضوابطه إليه لجأتالدسوقي " مهما 

تنمي في نفسية  أنانه لم يحقق التوافق الدراسي وبالتالي فعل المدرسة  إالمهين  أوجارح 

 . 1 التوافق الدراسي " أساسطفل الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات هو ال

 تنمية المهارات اللغوية : 7-4

االختبارات المدرسية التحصيلية تعتمد على اللغة سواء  إنيقول " كمال دسيقي" "...        

ذه كتابية وال قدرة لهذا النوع من االختبارات على تقيم التلميذ بغير ه أوكانت شفوية 

الشخصية التي تكشف  أوالطريقة المباشرة التي تسمح له بكتابة ما تعلمه كاختبارات الذكاء 

 .2 " عن استعداداته

                                                             
 . 349بق ، ص د/ كمال الدسوقي ، نفس المرجع السا  - 1 
 . 355د/ كمال الدسوقي ، نفس المرجع السابق ، ص   - 2 



 لتوافق الدراسيا          الفصل الثاني                                                        

48 

 

 النقاش والمنافسة : إثارة 7-5

دفعهم الى يالذي  الشيءالدوافع بين التالميذ  إثارة إلىيعني ذلك التسابق الهادف        

 ل تقاومل طفلتحصيل الجيد ، وهذا ما يجعل نفسية كالغيرة الدراسية من بعضهم واالهتمام با

قته من اجل فرض ذاتها وقيمتها في الفصل الدراسي ، فيصبح كل واحد منهم يذخر كل و

نافس من بها هذا الت ؤدييالتي  ضراراأليراعي  إنمن اجل الدراسة ، لكن يجب المعلمين 

 حافظة على مستواهم ،المتوسطين في الم وإرهاقالضعفاء وغرور المتفوقين  إهمال

 .ضراراألويعملوا على توجههم من اجل تفادي هذه 

    : التشجيع والتعاون 7-6

 فعلى المؤسسة التعليمية إن تعمل على تشجيع التعاون واألعمال الجماعية المتمثلة في       

مثال : " التي  كالزراعة مشتركة أو نشاطات تطبيقية إنشاء مشاريع صغيرة أو رسومات

تفكير مشترك بين جماعة التالميذ فيخططون ويبحثون عن الوسائل تدعم  إلىتهي بهم تن

لهذا يقول "كمال الدسوقي " البد من الموازنة بين ما تعطيه المدرسة كمقررات  مجهوداتهم

       والقدرات بين مستوى التحصيل ومستوى الطموح الن في عدم توازن  وواجبات

              وتثبيطا لهمته وبالتالي يؤديان تعجز الدارس  إليهلمؤدية الهدف المنشود مع الوسيلة ا

 .1الفشل  إلىبه 

   التوافق : أساليب -8

 من أجل التوافق مع مواقف الحياة التي بدورها تعبر عن عراقيل وصعوبات يقتضي       

قد تنتهي  ختلفةتوافقية م منا مجابهتها والتحدي لها بحيث تحتم على األفراد استخدام أساليب

تعتمد على الطرق والوسائل المستخدمة في اجتيازهذه  باإليجاب أو السلب وفي كلتا الحالتين

 العقبات وعليه فعملية التوافق تسلك األساليب التالية :
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 المواجهة البديلة : أسلوب 8-1

 إنى ير يكون توافق الطالب مبني على استعداد دائم ومستمر حيث األسلوبفي هذا        

 اإلعدادوقيامه بالواجبات واستعداده لالمتحانات ضرورة ، فهو يشرع في  حضوره

 التي تواجهه. الصعوباتلالستذكار والفهم الجيد للدروس لكي يتغلب على 

 : بديل ذا قيمة ايجابية أسلوب 8-2

انه  ابق حيثمنه في الس أكثرنرى توافق الطالب يكون توافقا منطقيا  األسلوبفي هذا        

 لطاقةيضع جهده الفكري وطاقته عند فشله في مادة ، بحيث يجمع تلك ا األسلوبفي هذا 

يترك  أو،  خرآقسم  إلىيتحول من قسم الذي يدرس فيه  كأنه أو،  أخرىويضعها في مادة 

 تناسب وطاقته العلمية والجسمية .تالتعليم في المدرسة ويتمهن حرفة 

  بديل ذا قيمة سلبية : أسلوب 8-3

ع في هذا الصنف ينسحب الطالب ويتراجع كليا عن المشكلة ويتهرب من الواق       

ي فلبي سالدراسي بحيث يعيش في عالم من الوهم والخيال ، بعيد عن الواقع ، انه أسلوب 

 عتمد علىبحيث إن الطالب في هذا األسلوب ي .1التوافق وقد ينتهي به إلى المرض العقلي 

ط لنقالغش في االمتحانات أو يتظاهر باألمراض أو يتالعب بكشف اأساليب غير شرعية كا

 . وغيرها
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 خالصة الفصل :  

ساسية يعد الركيزة األحسب ما توصلنا له في هذا الفصل فان التوافق الدراسي        

ا فتطرقن اتهمالنطالق اإلنسان نحو حياته المستقبلية فهو يهدف إلى تربية النشأ ومعرفة قدر

أن  تطرقنفي البداية إلى مفهوم التوافق الدراسي ، ثم قمنا بذكر مظاهره وكيف يمكن أن 

على  ظهرتي تالطفل المتمدرس متوافق مع حياته المدرسية ثم ذكرنا مظاهر سوء التوافق ال

 الطفل حين يجد صعوبة في التأقلم مع محيطه الدراسي .

لدراسي وتطرقنا إلى نتائج سوء التوافق التي تؤثر سلبا على المراهق ومساره ا       

 اد حلولإيج وذكرنا في األخير أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم التوافق الدراسي ، لذا يجب

لمسار لى اب التي تهدد مستقبل الطفل من خالل إبعاده عتمكننا من القضاء على هذه األسبا

        الدراسي .

 

      


