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ي من جد                              ه عل ا منى ب الى وحده لم عًا ساجدًا شكرًا هللا تع ال یسعني إال أن أقف خاش

  . ومثابرة إلى أن وصلت إلى هذا المكان أحمدك حمدًا آثيرًا یارب العالمين
دآتور       ل ال تاذ الفاض ى األس دیري إل كري وتق ل ش دم بجزی سرني أن أتق ب : وی الطي

وجيه    ابعتي، وت ضل مت ه ف ان ل ذي آ ي  ال شرفًا    بلعرب ي م ا ل الة فكان ذه الرس داد ه ي إع ي ف
وتني إال أن                     ذه المناسبة ال یف وموجهًا ومشجعًا في آل خطوة من خطوات هذا البحث، وفي ه

دآتور تاذ الفاضل ال ى األس دیر  إل شكر والتق ـه الفضل :أتوجه بال ـان ل ذي آ ى ال وان  یحي عل
ا اآل هي الكبير  في إخراج هذه الرسالة بالصورة التي   ا      عليه اء عليهم ا أطلت في الثن ن ومهم

  .فلن أوفيهما حقهما من الشكر والتقدیر
ة                       ة، بكلي وم التربي نفس وعل م ال سم عل اتذة ق ى أس دیر إل ویسرني أن أتقدم بالشكر والتق
اون وتعامل حسن                     يهم من تع سته ف ا لم ى م ر عل العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الجزائ

  .خالل اتصاالتي المتكررة بهم
دیر   و كري وتق الص ش دم بخ سرني أن أتق رم   ي لی ى آ شقيق عل ري ال شعب الجزائ ل

ا              ه لن ا قدم ى م ه وعل ا         من    ضيافته وطيب معاملته وحسن خلق تح المجال أمامن ساعدة في ف  م
  .لمواصلة تعليمنا العالي في رحاب جامعاته الموقرة له منا آل تقدیر

ى آل من تفضل ف               دیر إل دم          ویسرني أن أتقدم بالشكر والتق ًا أو ق صيحًة أو رأی دى ن أب
دموه من               مشورًة علمية أفادت البحث وأخص بالذآر أساتذة جامعة السابع من أبریل على ما ق

  .مساعدة أثناء مناقشتي خطة هذا البحث وصياغة استبيانه بشكله النهائي
ودهم    ا لجه ة وآدابه ة العربي سم اللغ اتذة ق ى أس دیر إل شكر والتق دم بال سرني أن أتق وی

اً       الم دآتور          .ثمرة في مراجعة هذا البحث لغوی ى ال دیر إل شكر والتق دم بال سرني أن أتق ؤي   : وی ل
  . على مجهوده في تحليل بيانات هذه الرسالة

صدیق  دیر الخاص لل شكري وتق دم ب سرني أن أتق وش . أ:وی ل  إحتي د الجلي ار عب عم
ى  اءووقعل دیر والوف شكر والتق ل ال رًا آ ي وأخي دائم مع ستمر وال ه الم ى ف ي  إل ي وأم أب

   فضل تشجيعي لمواصلة مسيرتي العلمية هذهاذین آان لهمل ال،العزیزین
    أنور الرماح
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  : مقدمة:أوال
في البيئة  مع اآلخرين   يعيƫ اإلنسان حياتǊ اليومية في تعامل و تفاعل مستمر              

             Ǌوعن طريق تعاملـ Üوالبيئة االجتماعية التي هو أحد أفرادها Üالطبيعية التي يحياها
         مـع البيئـة الطبيعيـة      ة للحيـا  Ʀا يتكون لديǊ المجـال الـديناميكي      ـه Ǌـوتفاعل

               Ŭمختلفة من السلوك تختلف من فرد الخـر كـل Źلك أنماطاƦ واالجتماعية  سالكا في 
 فالتفاعل الـƦي يحـدث بـين        ǊÜواستعداداتوقدراتǊ    وخصائصÜǊ إمكانياتÜǊحسب  ب

  : و مجالǊ الحيوي يتطلب و جود عنصرين أساسين همااإلنسان
للقيام  بما يولد مزود بǊ من دوافعÜ وقدرات مختلفة تدفعǊ        التكوين الطبيعي للفرد    *  

 من التفاعل المستمر في الوسط االجتماعي       نŃǊمكŰ متعددة من السلوك الƦي يŃ     بƋنماط
  .إليǊالƦي ينتمي 

 والتكـوين  لǊ من فرƭ للتعليم    بما توفره   واالجتماعية من حولÜǊ   ةالطبيعيالبيئة  *  
 لتي يستطيع من خاللها بناء مـستقبلǊ بيـسر         ا اإلمكانياتوغير Ʀلك من     المهني
 .وسهولة

, اإلنـسان من هنا جاءت النظرة التخطيطية للتعليم و بيان أهميتǊ في حياة            
 التـي   ت المشكال جل بالبحث والدراسة    تناولت العلوم النفسية والسلوكية قد      لما كانت 

 سـبيل   مل علي نواحي متعددة منها علـي      ت حياتǊ التي تش   في   اإلنسانيتعرض لها   
    Üنمو الشخصية Üوالمثال  ÜكاءƦالتكيفوال     Üالتحـصيل  ووالتوافق النفسي واالجتماعي

 والقـوانين   المبادƏ الكشف عن    إلǏ بǊ من دوافع وتعلم يهدف        يلحق  وما Üالدراسي
راŹ  أفاد   ي كب إنجازا دلǊ مستقبالÜ فان Ʀلك كلǊ يع      التي تفسر حياتÜǊ والتنبؤ بما يحدث     

الت حياتÜǊ ومن ثم نجد أن البحث النفسي يستهدف بـشكل            في مختلف مجا   اإلنسان
  كافة الوسائل و التقنيـات مـع تحديـد         عمال دراسة علميةÜ باست   األفرادعام دراسة   

 طبيعة العمل توافرها فيهم من أجل تحقيق التوافق         قتضيوتصنيف المتطلبات التي ي   
كون كل فـرد فـي      ليحسب قدراتǊ واستعداداتǊ    ب كل   األفرادالنفسي والمهني لهؤالء    

Ǌالمناسب ل Ǌموقع.  
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مستقبل وبهƦا فƎن علم النفس الحديث يمكنǊ بƋدواتǊ العلمية المختلفة أن يحدد            
 نجـد أن دور الباحـث       لهƦا في مدارسنا بمختلف مراحلها التعليميةÜ و      الناشƐ الجيل
   اŹ  في المجتمع لمعرفة مدى توافقǊ نفسي      اإلنسان االهتمام بدراسة    يتركز في هنا   العلمي

    Ǌالعلمية والمهنية       أو عدم توافق Ǌحيات Ǐا التوافق علƦو وتحديد أثر ه Ü  ه األسـبابƦله 
 الموضوعات التي تحتل موقع الـصدارة       بƋحد الباحث   التي Ʀكرناها أنفاŹ كان اهتمام    

وأثره علـي      المدارس ءلمدراالتوافق النفسي   (في الدراسات النفسية والتربوية وهو      
فƋما ما يخƭ التوافق النفسي يري الباحث أن أي اضطراب          ) متسيير شؤون مدارسه  

ـ يتن سواء كـان   من صورهفي العالقات بين العاملين في أي صورة       سـتغالل  ال ةج
   اء أو الرؤساء للمرؤوسينÜ أو ضعف اإلمكانيـات االقتـصادية          ـاء للضعف ـاألقوي

النعـزال  الƣ فان هƦا االضطراب يولـد ا      . …أو العوامل الحضارية أو االجتماعية      
والشعور بفراƷ الحياة الƦي يؤدي بـدوره إلـǏ فقـدان           , والفقر العاطفي , الوجداني

 مهدد في حياتǊ ال يجد مـن        وأنǊ, قلقال لكل Ʀلك ب   ةجيتنالتوازن النفسي فيشعر الفرد     
  .رور من حولǊشقيǊ ييحميǊ و 
     جعل الناس يعيشون في قلق دائم في هƦه الحياة        ت مثل هƦه العوامل وغيرها      نŇإ

 وتردد في اتخاƦ القـرار      Üوشعور بالنقƭ , وتشاؤم, وخوف من الحاضر والمستقبل   
Ǐمـن  كل راحة وسعادة وبالتالي فـان       ب عليها   اإلقبال و ة جانب عدم التحمس للحيا    إل

 التوافق النفسي واالغتراب الـƦاتي      وء دالة علي س    أن تصبح  كل هƦه المظاهر  شƋن  
  .للشخصية اإلنسانية

ومدى توافقهم نفسيا وخاصة بين المتـوافقين       , راسة األفراد لƦا كانت أهمية د   
وغير المتوافقين نفسيا تعدŇ وسيلة تساعد علǏ فهم مكونات الشخصية إƦ نتناول فـي              

وبناء , والفرƭ المتاحة إليǊ  , أحد جوانبها عدم تكافؤ أهداف الفرد ومطالبǊ من جهة        
ألهداف من جهة أخـرىÜ إƦ      تكوينǊ الشخصي وبيئة العمل التي تتحقق لǊ فيها تلك ا         

أو إحـداث سـوء     , إن هƦه األمور كثيراŹ ما تكون من أهم المعوقات للتوافق النفسي          
  .  التوافق
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وهكƦا فƋن  العديد من الباحثين في مجال الدراسات التربوية والنفسية ركزوا            
علǏ دراسة التوافق النفسي وأهميتǊ في بناء الشخصية اإلنسانية مـن أجـل القيـام               

الـشخƭ المتوافـق    (ها اجتماعيا ومهنيا فكانت نتائج دراساتهم تؤكد علǏ أن          بدور
نفسيا يكون أكثر استبصاراŹ بƦاتǊ وقدراتǊ والعوائق التي تواجهǊ من أجـل تحقيـق              
              Źموضـوعيا Źعد إدراكاŃي ņا أمرƦوه ÜǊمن غيره في حدود إمكانيات Źوأكثر تقدما ÜǊأهداف

ات واقعية من الطموح تتناسب مع إمكانيات       للƦات وللعالم يساعـد علǏ وضع مستوي     
Ǌ1()الفرد وقدرت(.  

علǏ أن الشخƭ السيƐ التوافق يضع أهدافاŹ غير واقعية إمـا           (وتنƭ أيضا   
   Źومنخفضة جدا Źسـو التوافـق        , مرتفعة جدا Ǐا أن االرتفاع الغير واقعي دليل علـƦإ

غالل جميـع   واالنخفاض الغير واقعي دليل أيضا علي أن الفرد ال يقدر علـǏ اسـت             
   .)2()طاقاتǊ فيلجƋ إلǏ أهداف سهلة وهƦا يعتبر من أهم مظاهر سؤ التوافق النفسـي

واإلمكانيـات  ,فسعادة األفراد إنما تتوقف علǏ فهم أنفسهم وفهم إمكانيـاتهم           
البيئية المتوافرةÜ ومما يزيد في تحقيق سعادة األفرادÜ ويكون سـبباĄŹ فـي أنفـسهم               

هƦه تكون عوناŹ لهم علـǏ إشـباع رغبـاتهم وحاجـاتهم            الفرƭ المتاحة لهمÜ ألن     
واستغالل إمكانياتهم الجسمية والعقلية إلǏ أقصǏ حد ممكنÜ فيتحقـق لهـم النمـو              
المتكامل في الشخصيةÜ والتكيف مع النفس والمجتمع وبالتالي تتحقق لهـم الـسعادة             

  .واالستقرار النفسي الالزم في حياتهم
ة الباحثين للتوافق النفـسيÜ جـو المدرسـةÜ              ومما أخƦ حيزاŹ مهماŹ في دراس     

إƦ هي المكان األساسي الƦي تدور فيǊ العملية التعليميةÜ وتتفاعل فيـǊ جملـة مـن                
العناصر المادية والبشريةÜ فتقتضي من بين ما تقتضي من القائمين عليهاÜ معلمـين             

قدر ممكـن مـن     كانوا أو مŃدراء أو أولياء أمورÜ التعاون معاŹ من أجل تحقيق أكبر             
التكيف والتوافق النفسي السليمÜ ألن هƦا يؤدي إلǏ نجاح العملية التعليمية وتحقيـق             

                                                 
, م1978, بيـروت , دار الطليعة , سطوريةأنماطها السلوكية واأل  , التحليل النفسي للƦات العربية   :  علي زيعور  (1)

 ƭ120.  
  . ƭ123, مرجع سابق, أنماطها السلوكية واألسطورية, التحليل النفسي للƦات العربية:  علي زيعور(2)
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النظيف الخالي مـن العقـد والمتاعـب        األهداف المرسومة لهاÜ ألن الجوŇ المدرسي       
االجتماعية واالقتصادية وغيرها  يعمل فيǊ المعلمون ومـدراء المـدارس           والنفسية  

همهم األكبر تقدم المؤسسة التعليمية وال يتحقق Ʀلك النجاح          يكونونهم جسد واحدƋ    Üك
  .واألهداف  إال بالتوافق النفسي واالجتماعي بين أعضائها
التوافق النفـسي لمŃـدراء     [ولهƦه األسباب مجتمعة وغيرهاÜ ارتƋينا أن يكون        

موضوع دراساتنا الحاليـة التـي       ] المدارس وبيان أثره علǏ تسيير شؤون مدارسهم      
ر البحث فيها في مرحلة تſعد من أهم مراحل بناء الشخصية اإلنـسانيةÜ وهـي               سيدو

األساسي ألنǊ يشكل القاعدة األساسية والعريضة فـي تعلـيم جميـع            التعليم  مرحلة  
الناشئةÜ ويهدف إلǏ تزويدهم بالقدر الضروري من القيم وأنماط السلوك والمعارف           

شئة بواقع بيئاتهم المتنوعـةÜ ويوثـق       والخبرات والمهارات العلميةÜ وربط حياة النا     
العالقة بين ما يدرسǊ التلميƦ في المدرسة وما يتوافر لـǊ في البيئة بحيث تكون هƦه               
البيئة وما فيها من ثروة ومصادر إنتاج هي مصدر المعرفـة والبحـث والـدرس               

ويوفر للتلميƦ فرƭ اختبار مواهبـǊ وإمكاناتـǊ        , والنشاط في معظم المواد الدراسية    
  .اختيار طريق المستقبل الƦي يرغبǊو

إنŊ من أهـم ما يهدف إليǊ البحث الحالي هو الكشف عن الدور الƦي يجـب               
ن ألالتي تعوق توافقǊ النفسي مع غيره       أن يقوم بǊ مدير المدرسةÜ ومعرفة األسباب        

دراسة التوافق النفسي بين العاملين في المجال التعليمي تقتضي البحث عن عناصـر   
ـ  ـ عناصر اإلحباط التي يواجهها الفـرد داخـل المؤسـس          أوالنجاح   Ü ةـة التعليمي

Ü وهل هي ناتجة    اجتماعيةأو  Ü   أو عقلية نفسية   Üوالتعرف عليها من حيث كونها بيئية     
   ƭعن عدم قدرة الشخÜ          Üأم ناتجة عن صراع دائم بين تعارض حاجتين   Ʀكلما كان إ 

      Ǌكان من السهل التغلب علي Źوتجاوزه الصراع سطحياÜ ſفت ůالمشكلة ويزول العائق    حل 
 اإلشـكالية  هـƦه  البناء النفسي للفرد لعلǊ يخرج مـن         تƋثيراتوإال فالبد من دراسة     

 علي فهم أنفسهم األفراد الن مساعدة Ü من بني جنسǊ  اآلخرينويحقق لنفسǊ توافقاŹ مع     
 اسـتغالل  رغبـاتهم و   إشـباع تكون عونا لهم في     لهم   البيئة المتاحة    إمكانياتو فهم   

 حد ممكن يحقق لهم النمو المتكامل و التكيف         Ǐ أقص إلǏ العقلية والجسمية    إمكانياتهم
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          Üا    السوي مع أنفسهم ومجتمعهم وبالتالي تتحقق لهم السعادة واالستقرارƦفيـؤثر هـ
  .تهم التعليميةامؤسسفي واالزدهار  التقدمويحقق  عملهم Ǐ علإيجابيا

عديد من الدراسات العلمية خصوصاŹ     جراء ال إحاجة دائماŹ الي    ولهƦا تكون بنا    
واقعهم لمعرفة   Üالمتعلقة بعالقة العاملين مع بعضهم في مجال ادارة العملية التعليمية         

ثر سلباŹ  ؤالي توافقهم من عدمǊ الƦي ي     تؤدي  وتشخيƭ مشكالتهم خصوصاŹ تلك التي      
    Ǐعل Źالهميـة         العملية  أو إيجابا Źونظـرا Üا   التعليمية فتصاب بالفشل أو النجـاحƦهـ 

درة الدراسات العلميـة فـي هـƦا        نالموضوع والبحث فيǊ نفسياŹ وتويويا الǏ جانب        
   Ǐالمجال داخل الجماهيرية العظم  Ü         Źاختيـاره موضـوعا Ǐي دعا الباحث إلƦاألمر ال

لرسالتǊ العلمية هƦه لعلǊ بƦلك يسهم وبفعالية في خدمة العملية التعليمية بصفة عامة             
  .ة بصفة خاصةوالدراسات النفسيǊ والتربوي

ǅا إلى قسميƤǉ ناƙد قسمنا بحƾف ǈوعلي :  
  :ويحتوي علǏ ثالثة فصول وهي كما يلي  القسم النظري:ƈولهما

  .التوافق النفسـي:  الفصل األول-
  .اإلدارة المدرسية:  الفصل الثاني-
  .البحوث والدراسات السابقة:  الفصل الثالث-

  :ما كما يليالقسم العملي ويحتوي علǏ فصلين وه: ƙانيهما
  .الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية:  الفصل األول-
  .عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج ومناقشتها:  الفصل الثاني-

  :إشكالية البحث: ثانيًا
ثمة حافز طبيعـي يـؤدي      وإال ما كان     Üمن الطبيعي أن تكون لكل بحث مشكلة          

في عصرنا الحالي الـƦي اصـبح فيـǊ         ا  ال سيŇم  إلǏ البحث واالستقصاءÜ     باإلنسان
العصر أن  فاقتضƦ Ǐلك من إنسان      يعيƫ الكثير من التغير السريع والمفاجƐ        اإلنسان

 كي يتمكن من تكييف ظروفǊ وحاجاتǊ مع الواقع المتغيـر مـن             ةÜيكون أكثر مرون  
  ÜǊشخصيلتتحدد  حولǊبحـسب             ت Ǌالتوافق في تحقيـق حاجاتـ Ǐعل Ǌفي مدى قدرت 

والتوافق يبدو واضحاŹ في قدرة الفرد علǏ التكيـف         , لǊ ظروف المتاحة   الإمكانياتǊ و 
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والتواؤم مع بيئتǊ االجتماعية أو المهنية أو مع نفسÜǊ والتوافق النفسي عملية معقـده              
  .إلǏ حد كبير تتضمن عوامل جسمية ونفسية واجتماعية كثيرة

 جادة منǊ لتحقيـق     إن سلوك الفرد في مجملǊ إنما هو محاولة       : من هنا يمكننا القول   
التوافق النفسي مع غيرهÜ والمحيط العملي واالجتماعي الƦي يعيƫ فيÜǊ غرضǊ في            

  .Ʀلك تحقيق مصالحÜǊ والعيƫ بهناء واستقرار الƦي يكفل لǊ البقاء واالستمرار
         Ǌمـع نفـس Źأبدا Źكليا Źمتوافقا Ǐألن الحاجـات البيولوجيـة     ,  واإلنسان ال يبق

د بعيدÜ ودائمة التغيرÜ يضاف إلƦ Ǐلك عدم اتساع الوقتÜ          واالجتماعية عنيدة إلǏ ح   
فيستوعب كل حاجاتناÜ وقدرات اإلنسان محدودة فال تتسع إلǏ إرضاء لكل الحاجات            
التي تظهر لناÜ ولهƦا تظل بنا الحاجة إلǏ التوافق النفسي باستمرار فـي حيـاة Ʀات                

مـا هـي إال محـاوالت       صراع دائمÜ وإƦا كانت أنماط السلوك التي يؤتيها اإلنسان          
ناجحة أو فاشلة لخفض التوتر وتحقيق التوافق فƎن سوء التوافق ينـشƋ عـن كـون                
األهداف ليست سهلة التحقيقÜ أو أن هƦه األهداف أĈنجزت بطريقة ال يوافق عليهـا              

وسوء التوافق النفسي في أكثر جوانبǊ ال يحقق إشـباعاŹ كليـاŹ لحاجـات              , المجتمع
ادة حفظاŹ غير مرضي للحاجةÜ وسوء التوافق النفسي لــǊ          اإلنسانÜ ألنǊ يتضمن ع   

 Ǐاإلصالح أو العالج فقـد           , مظاهر شت Ǐودرجات تختلف شدة وعنفا واستعصاء عل
يبدو في صورة انحراف خفيف أو صورة أمراض نفسية مهنية ومن أخطر أمرض             

Ü سوء التوافق هي األمراض العقلية التي تجعل الفرد غريباŹ عن نفسǊ وعن النـاس             
وخطراŹ علǏ نفسǊ وعلǏ الناسÜ وليس قادراŹ علǏ أداء عملǊ المهنيÜ فيتطلب مـن              
المجتمع عندئĆƦ عزلǊ واألشراف عليǊ وعالجÜǊ ولهƦا يعدŇ التوافق النفسي من المفاهيم           
             ÜاƦهــ Ǐلك علƦب Źمؤكدا Üوالصحية والنفسية خاصة Üالرئيسة في علم النفس عامة

العلم الƦي يهتم بعمليات التوافق العامة للكـائن        (لعلم النفس بƋنmunn [    Ǌ[تعريـف  
  .)1()الحي ويدرسها
إال هـو    علم النفس يكل فروعǊ مـا     بƋن   هƦا التعريف يمكن القول      Ǐوبمقتض

 فـي   )لورانس شافر (ويزيد هƦا إيضاحاŹ وبياناŹ ما أشار إليÜ         Ǌ لعمليات التوافق  ةدراس
                                                 

(1)Ǐ1976, القاهرة, دار المعارف, الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي:  وليم الخول ,ƭ130.  
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سلة من عمليات التوافـق التـي   الحياة عبارة عن سل( أن إلǏدراستǊ في هƦا المجال   
 المركب الƦي ينتج عن حاجاتـǊ       قف للمو االستجابةيعدل فيها الفرد سلوكǊ في سبيل       

   Ǐعل Ǌولكي يكون      إشباعوقدرت Üه الحاجاتƦاإلنسان ه       Ǌينبغي أن يكون توافقـ Źسويا 
 المختلفـة  قف علǏ استجابات متنوعة تالئم الموا     القدرة أن تكون لديǊ     يمرناÜ وينبغ 

Ü وقد كانت هناك دراسات وأبحاث قد أجريت لدراسـة          ) 1()ح في تحقيق دوافعǊ   وتنج
التوافق النفسي وعالقتǊ بالعديد من المتغيرات والمشكالت التي يعاني منها األفـراد            
من خالل سوء توافقهم مع أنفسهم ومع اآلخرين وأثر Ʀلك في مجال عملهم وحياتهم              

  :اليومية ممثلة بدراسة كل من
  . م1977    عام mc Glendon يندون   ماك كل-1
  .  م 1978 محمود عطا محمود              عام -2

وهناك دراسات أخرى تناولت التوافق النفسي وعالقتǊ بالتحصيل الدراسي 
  : ومجموعة من المتغيرات األخرى وتمثلها دراسة كل من

  .م 1991 انشراح دسوقي       عام – 1
  . م 1993م  هالة فاروق الخريبي  عا– 2

ومن الواضح أن مثل هƦه الدراسات تكاد تكون معدومة في المجتمع العربي            
مدارس الƦي يمثـل    ال ءلمد را التوافق النفسي   الليبيÜ لƦا يضطلع هƦا البحث بدراسة       

تسيير شؤون مدارسـهم    ن أثره علǏ    بياأحد متغيرات التنظيم االنفعالي للشخصيةÜ و     
معرفة طبيعة عملهم ومشاكلهم في أي جانب مـن         Ʀلك ألن دراسة نفسية العاملين و     

جوانب تكوين شخصيتهم يŃعدŋ أساس كل عمل يهدف إلǏ االهتمام بهـم ورعـايتهم              
  .لتحقيق طموحهم والنجاح في عملهم

                                                 
, 1955, القاهرة, دار المعارف , المجلة األول , ترجمة صبري جرجس  ,  المرضي علم النفس :  لورانس شافر  (1)

 ƭ361.  
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  :وتǀمǅ مشǀلة البحث في تساǗƊت يłشǀل محاور ƈساسية ǉي 
 التعلـيم    المـدارس بمرحلـة    ء هل يوجد توافق نفسي لدى مـد را        :التساƊل اǓول 

Þاألساسي  
 المدارس بمرحلة التعلـيم األساسـي    ء ما أثر التوافق النفسي لمد را      :التساƊل الƙاني 

Þتسيير شؤون مدارسهم Ǐعل  
 هل توجد فروق بين مدراء المدارس بمرحلة التعليم األساسي فـي            :التساƊل الƙالث 

مجال التوافق النفسي وتسيير شؤون مدارسهم وفقـاŹ لعـاملي الجنـسي            
  .برةÞوالخ

      Ǌه المحاور حدد الباحث موضوع بحثƦله Źدراسة تحليلية ميدانيـة     وقام ب  ووفقا
 الزاوية بالجماهيرية العربيـة  )∗(لمدارس مرحلة التعليم األساسي بƋمانة التعليم بشعبية  

الليبية الشعبية االشتراكية العظمÜǏ لعلǊ يؤكد بƦلك مدى األثر القـائم بـين هـƦين               
  . لعربي الليبي اعالمتغيرين في المجتم

  : أهمية البحث :ثالثًا
 ءلمـد را  دراسة أثر التوافق النفسي     ل أستهدفǊأهمية البحث الحالي في     تŽكمŃن  

علǏ تـسيير شـؤون     التنظيم االنفعالي للشخصية    متغيرات  الƦي يمثل أحد    المدارس  
Üمدارسهم   Ʀأهمية   أحد متغيرات التنظيم المعرفي للشخصية       األخريمثل هو   إ ǏتƋوتت

الدراسـات   للمجتمع العربي الليبي المزيد من التقدم في مجال       بحث من كونǊ يحقق     ال
اإلنـسانية بنـاء      في بناء الشخصية   المساهمة العلمية والمعرفية من أجل      واألبحاث

سليماŹ من النواحي النفسية والجسمية العقلية واالنفعالية كي تضطلع بدورها الفعـال            
بر قدر ممكن من التكيف السوي لفهم طبيعة العمل         في تفاعلها معاŹ من أجل تحقيق أك      

 العلمـي   األداءوظروفǊ ومتطلبات نجاحǊ و بالتالي تكتسب نوعاŹ من المرونة فـي            
  .تسيير العمل داخل المدرسةعلǏ  ينعكس إيجابياسوالمعرفي الƦي 

                                                 
وأطلق عليها اآلن اسـم شـعبية       ) بالبلدية( اسم منطقة محدودة المعالم تسمǏ سابقاŹ داخل الجماهيرية          :الشعبية ) ∗(

  .وهي تتكون من مجموعة من المؤتمرات الشعبية األساسية 
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فـي  القائمة بين العاملين    وممŇا يبرز في هƦه الدراسة هو الكشف عن العالقة          
ئح تنظيميـة    ادارس التي تنظمها قواعد ولو    ـمدرسية من معلمين ومدراء م    اإلدارة ال 

نابعة من فلسفة وأهداف المجتمع الموجودة فيǊ فكلما كانت العالقة بينهم وثيقة مبنية             
 Ʀات جـدوى    نهاعالمترتبة  علǏ التعاون والتفاهمÜ وتقدير الصالح العام كانت النتائج         

ويمكن إجمال أهمية البحـث      Üةالتعليميلعملية  وتحقق الهدف المرجو منها في نجاح ا      
  : فيما يليفي مستويين 

ƈ -النظري ǌعلى المستو  :  
ـ تſعدŇ هƦه الدراسة بحسب علم الباحث األولǏ من نوعها           - 1  البحـث   ى مـستو  Ǐعل

 ء لمد راالتوافق النفسيألن  Ʀلك Ü في الجماهيرية العربية الليبية األكاديميالعلمي  
 يـƦكر   أيŇاŹ منهما أيŊ اهتمام   لم يلق   ير شؤون مدارسهم    تسي Ǐعل أثره و المدارس  

االجتماعية في المجتمع العربي الليبيÜ سواء       و النفسيةالباحثين في الدراسات    من  
ومع غيره    أو أثر توافق الفرد مع نفسÜ      Ǌودوافعهاة  فيما يتعلق بمكونات الشخصي   

  .Ǌمن بني جنس
  وتفهمهـم  تعاونهم   ى لنا مد  حضتو المدارس   ءلمد را  أن دراسة التوافق النفسي      - 2

وة منها داخل المجتمع العربي     ج المر األهداف العلمية التعليمية في تحقيق      ألهمية
  .الليبي

أعنـي بـين    مية  ملية التعلي  أن دراسة التوافق النفسي بين العاملين في مجال الع         - 3
لـǊ   وتفاهم بينهم   وما يصحبǊ من تعاون    األساسيمدارس مرحلة التعليم    مدراء  

 . العملية التعليميةىورفع مستوتسيير شؤون مدارسهم  علي األثرر أكب

ƒ  -يى علƾالمستوي التطبي :  
برامج علمية  ادة علǏ إتاحة الفرصة لوضع      جإن نتائج هƦه الدراسة سوف تعمل        - 1

لمساعدة المخططين التربويين في الجهاز التربوي التعليمي لمعرفة مدى         متطورة  
     Üـ      توافق العاملين في المدارس ن أجـل   مدراء مدارسÜ ومعلمينÜ وتعاونهمـا م

 .Ü ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبةإنجاح العملية التعليمية
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العمل علي تهيئة البيئة والمناƢ التربوي التعليمي المناسب بين العاملين في مجال             - 2
يسعǏ إليǊ  وأعلǏ مستوى من الطموح     التعليم لتحقيق اكبر قدر ممكن من السواء        

  .ن أجل تحقيق اكبر فائدة لمجتمعهم في هƦا المجالكل منهم م
 التـي   والنفسية التربوية األساليبفضل  أ إلǏ إرشادهم توجيǊ األباء واألمهات و    - 3

  . دراسياŹأبنائهمتحصيل مستوى علǏ رفع  تساعد
4 -    Ǐمستوى البحث      إكساب العمل عل Ǐاألكاديمي أدوات علمية  العلمي   المجتمع عل 

وتتحـدد  Ü أبنائـǊ والتطبيق داخل المجتمع وبـين      مال  االستعتتحقق لها صالحية    
مفهوم جديد لظاهرتي التوافـق     أهمية البحث أيضاŹ في كونǊ محاولة في إضافة         

ثر التوافق النفسي   أ تمكنا من تحديد طبيعة و     إƦا وتسيير العمل المدرسي    النفسي  
    Üفي تسيير العمل داخل المدرسة          Ʀلك أن دول العالم الثالث في هـƦ Ǐه أضف إل

عن الشخصية المتوافقة نفـسياŹ     المرحلة من تطورها بها حاجة شديدة إلǏ البحث         
 العارفة دورها الطبيعي في مجـال       Üالقادرة علǏ طي المسافات بواقعية وتبصر     

 النفسي  واإلرشاد والتوجيǊبƋساليب البحث العلمي الجيد     آخƦةŹ  نشر العلم والمعرفة    
ين في دراستهم ومستوى تحصيلهم العلمي      الطلبة لتجعل منهم أبناء ناجح    ألبنائها  
 .والمعرفي

  : حدود البحث :رابعًا
إن دراسة التوافق النفسي لمدراء المدارس يتطلب إمكانيات ماديـة وبـشرية            
ووقت لدراستǊ دراسة مستفيضةÜ ولكن وعلǏ اعتبار المدة الزمنية المŃخصصة لهƦا           

  :ع حدود لǊ وهيالبحث واإلمكانيات المتوفرة لدينا فقد عمدنا علǏ وض
ŷǗوƈ :       94( مدرسة من مجمـوع كلـي        34حصرنا مجتمع البحث في عينة قوامها (

               Ǐواعتبرنا أنها يمكن أن تمثل كـل الجماهيريـة علـ Üمدرسة بشعبية الزاوية
   -:اعتبار أن

  .البنية التعليمية واحدة وهي مطبقة علǏ مستوى الجماهيرية -
 .ماهيريةالهيكلية اإلدارية للتعليم واحدة في الج -
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الزاوية تشكل رقعة جغرافية واسعة ويمكن القول من أكثر شـعبية الجماهيريـة              -
 Źاتساعا. 

أن لها العديد من اإلدارات التربوية المتعددة وجهات اإلشراف التربوي والنفسي            -
  .األمر الƦي دعاني إلǏ اختار هƦه الشعبية لمكان الدراسة الحالية

ŷانياƙ :    مقيـاس        م(نوع األدوات المستخدمة Üقياس التوافق النفسي لمدراء المـدارس
  ).تسيير شئون المدرسةÜ المالحظة الشخصية

ŷاƙالƙ :            ه األسـاليبƦعتمدة في تحليل النتائج وتم اختيار هŃنوع األساليب اإلحصائية الم
  :ألنها األنسب بتحليل بيانات الدراسة وتجيب عن تساؤالت البحث وهي كما يلي

 النـسب   - االنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي (مقاييس اإلحصاء الوصفي     - 1
  ).المئوية

 . لوسطين حاسبيين مستقلينtاختبار  - 2

 .اختبار تحيل التباين األحادي - 3

 .اختبار أقل فرق معنــوي - 4

 .معامل االرتباط البسيــط - 5

  .تحليــل االنحــــدار - 6
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القســم النظــري : أوًال
  اإلطار النظري للبحث

  .يــــق النفســــــالتواف: ولالفصل األ
  .ةــــاإلدارة المدرسي: الفصل الثاني
   .ةـالدراسات السابق: الفصل الثالث
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  الفصــل األول
  التوافق النفسي

  
سي: أوًال ق النف وم التواف   .مفه

  

ًا سي اتجا: ثاني ق النف ف التواف ي تعری ات ف   .ه
  

ًا ـق: ثالث ـة التوافــــــــــــــــــــــ   .عمليـــــــــــــ
  

ًا سي  : رابع ق النف سية والتواف ات النف   .الحاج
  

سًا سواء   : خام سية وال صحة النف ق وال   .التواف
  

  .السلــــــــــــــــــــــوك التوافـقــــــــــــــي : سادسا
  

  . المؤثرة في الشخصية غير المتوافقة نفسيًابعض العوامل: سابعًا
ًا ية: ثامن ة المدرس ع البيئ ق م   .التواف

  

عًا ـق :  تاس ـب التوافــــــــــــــــــ   .أساليــــــــــــ
  

رًا سوي  :  عاش ق ال اهر التواف   .مظ
  

شر دى ع سيقطرائ: إح ق النف اس التواف   . قي
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  ـل األولــــالفصـ
  التوافق النفسي

  
  :التوافق النفسيمفهوم : أوًال

لقي مفهوم التوافق النفسي اهتماماŹ كبيراŹ من لدن علماء النفس ألنـǊ جـوهر              
تكامل الشخصية وانتظامهاÜ وتوافق وظائفهـا النفـسية        (الصحة النفسيةÜ ويتضمن    

Ü والتوافق بالمعنǏ العام يعني العملية التي يلجƋ إليها اإلنسان ليتمكن من            )1()المختلفة
 توازن أو انسجام مع البيئةÜ مع ضرورة توافر الشروط المقتضية           الدخول في عالقة  
  .لتحقيق هƦه العالقة

ويبدأ التوافق بشعور الفرد بƋنǊ بǊ حاجة علǏ تحقيق رغبات أو طموحÜ وال             
يتم لƦ Ǌلك إالƃ بƎشباع تلك الرغبة أو Ʀلك الطموحÜ وتبدو آثار التوافق النفسي فـي                

 الشخصي واالجتماعيÜ فقدرة الفرد علǏ الحب       سلوك الفرد من خالل شعوره باألمن     
               Ǌومن ثم تكون قدرتـ Üل والعطاءƦالرضا عن النفس والب Ǐتقود إل Źالعمل معا Ǐوعل
علǏ الحب تتضمن البƦل والعطاء والرضا والثقة في النفسÜ والقدرة علـǏ العمـل              

  .تتضمن اإلنتاج والكفاية
التوافق االجتماعــي       بين التوافق الشخصي و     ) Burgess(ولقد ميز بيرجس  

إƦ عرف التوافق الشخصي بƋنǊ عبارة عن إعادة بناء االتجاهات والسلوكÜ بحيـث             
يŃمكŰن الشخƭ من االستجابة لمواقف جديدة بما يتفق مع رغباتǊ وطموحـÜǊ وبمـا              
يتفق مع تحقيق توقعات المجتمع وتلبية مطالبـǊ كـي يتحقـق للـشخƭ التوافـق                

توافق مع الوسط االجتماعي الƦي يعيƫ فيǊ الفرد ƦلكÜ         االجتماعي الƦي يقصد بÜǊ ال    
ألن الفرد يعيƫ في مجتمع تتشابك فيǊ العالقاتÜ وتنشƋ فيǊ عمليات التفاعل المستمر             

فيقتضي هƦا التفاعل من الرد  ) تناسبÜ صراعÜ توافقÜ تعاون   (بصورها المختلفة من    
  . التوازنتكيفاŹ مستمراŹ مع اآلخرين والمحيط الƦي يعيƫ فيǊ لتحقيق

                                     
  .ƭ18, م1973, في طبيعة اإلنسانÜ دار النهضة العربيةÜ القاهرة:  عبد الغفار عبد السالم(1)
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            Üفـي الجماعـة Ǌواندماج Üالتغيرات التي تلحق بالفرد Ǐويتوقف التوافق عل
ولقبول الفرد داخل الجماعة أو اندماجǊ فيها يجب أن يشترك مع أفراد الجماعة فـي               

  .قدر معين من القيم واألفكار واالتجاهات
ييـرÜ  والتوافق يقصد بǊ أيضاŹ الرضا بالواقع الƦي يبدو مستحيالŹ علـǏ  التغ            

ولكن يسعǏ دائب ال يتوقف لتخطي الواقع ينفتح للتغيير بابņ  علǏ طريـق التقـدم                
أن الشخƭ الحسن التوافق هـو      ) Freud(والصيرورة نحو األفضلÜ ويرى فرويد      

الƦي تكون عنده األنا بمثابة المدبر المنفƦƃ للشخصية أي هو الƦي يسيطر علǏ كـل               
     Üويتحكم فيهما ÜǏمن الهو واألنا األعل         Üويدير حركة التفاعل مع العـالم الخـارجي 

  .تفاعالŹ تراعǏ فيǊ مصلحة الشخصية بƋكملها ومالها من حاجات
       ǊنƋتغير في سلوك الفرد كي ينـسجم       (ويعرف يوسف مراد التوافق النفسي ب

 االجتماعية ولكـن    تمع غيره من األفراد خاصة باتباع التقاليد والخضوع لاللتزاما        
كلة خلقية أو يعاني صراعاŹ نفسياŹ تقتضي معالجتهما أن يغيـر           عندما يواجǊ الفرد مش   

  .)1()من عاداتǊ واتجاهاتǊ ليوائم الجماعة التي يعيƫ فيها
أن التوافق يتحدد الجزء األكبر منǊ باإلدراك       ( ) Rogers (ويوضح روجرز   

الحسي للفرد عن نفسÜǊ ويدخل في هƦا التجاه أن الفكرة التي يعرفها الشخƭ عـن               
  Ǌقد تعكس حقيقة الموقف ويصف  كومبس        نفس)Combs (     التوافق النفسي  بكفـاءة

       Ǌات السوية تستطيع أن تقبل في تنظيمها كـل أوجـƦبمعني أن ال Üالتنظيم الشخصي
Ü يـشعر   )2()الحقيقةÜ والشخƭ الƦي ال يستطيع أن يتعامل باحساساتǊ ونفسǊ الحقيقة         

ميز بƎحساس مهدد وغير متوافق     أنǊ مهدد بهƦا اإلحساسÜ فالشخƭ غير المتوافق يت       
يحدث نتيجة لمحاوالت التعامل مع التهديدات التي يشعر بهاÜ فيكون الشخƭ غيـر             

  .المتوافق مرادفاŹ للشخƭ المهدد

                                     
  .ƭ210, م1971,القاهرة, المعجم الفلسفيÜ مكتبة يوليو:  يوسف كرم ومراد وهبة(1)
(2)Ǌالمرجع نفس  ,ƭ213.  
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الشخƭ المتوافق بتقبل الحقيقة بدقة بمـا فيهـا الحقـائق           ) تايلور(ويصف    
         Ǌباحساسات Źالمتوافق ال يكون مهددا ƭوأن الشخ Ǌالمؤلمة عن نفس     ǊنـƋوال يشعر ب Ü

  .مضطر إلǏ أن يسلك سلوكاŹ غير عادي ليدافع عن نفسǊ أمام هƦه االحساسات
أيضاŹ التوافق بـƋن الكـائن   ) Schaffer & Shoben(شافر وشوبين   ويعرف

الحي في البداية يحاول إشباع دوافعǊ بƋيسر الطرقÜ فƎن لم يتيسر لƦ Ǌلك راح يبحث         
Ƌفيلج Üه الدوافع نفسهاعن أشكال جديدة لالستجابةƦفي البيئة أو تعديل ه Ǌتعديل Ǐإل  .  

عملية تـشير إلـǏ أن األحـداث        (ويعرفǊ عطية محمود بƋنǊ التكيف النفسي       
النفسية تعمل علǏ استبعاد حاالت التوتر وإعادة الفرد إلـǏ مـستوى معـين هـو                

فع معين  المستوى المناسب لحياتǊ في البيئة التي يعيƫ فيهاÜ فالفرد يسلك مدفوعاŹ بدا           
نحو الهدف الƦي يشبع هƦا الدافع وعندما تعترضǊ عقبـة فƎنـǊ يقـوم بƋفعـال أو                 
              Ǐه العقبـة ويـصـل إلـƦه Ǐيجد إستجابة معينة تتغلب عل Ǐاستجابات مختلفة حت

Ǌودوافع Ǌويشبع حاجات Ǌ1()هدف(.  
إلǏ القول إنǊ من الممكن فهـم العديـد مـن           ) Lazarus( ويƦهب الزاروس   

ي باعتبار أن أنشطة اإلنسان إنما هي تكيفات ألنـواع مختلفـة مـن              السلوك اإلنسان 
المتطلبات البدنيةÜ كما هو الحال في مفهوم التكيف البيولوجيÜ الƦي ترجم الـسلوك             

Ü )االجتماعية البيئيةÜ والشخصية  (اإلنساني كونǊ توافقاŹ للمطالب أو الضغوط المختلفة        
شخÜƭ وأن للفرد حاجـات بيولوجيـة       التي تؤثر علǏ التكوين والتوظيف النفسي لل      

      Ǐبحيث يحافظ علـ Üلك بالتفاعل مع البيئةƦمواجهتها وإشباعها و Ǌعلي Üوسيكولوجية
Ǌمع مراعاة حاجات المجتمع في الوقت نفس ÜهاŇويرقي Ǌنفس.  

بƋنǊ يقـوم علـǏ شـقين أساسـين         (ويعرف محمود الزيادي التوافق السوي      
د فيها الفرد قيمة نرجسيةÜ وإنما تتسم باحترام        العالقة باآلخرÜ التي ال يستم    : أحدهما

              Ʀخـǖدون توقع ل Ǌلك يستطيع أن يهب اآلخر ويعطيƦونتيجة ل ÜǊوفرديت Ǌاستقالل .
أمـام  : فنجد أنفسنا أوال أمام حب أصيل نابع من أعمق طبقات الشخصيةÜ وثانيهما           

                                     
, اختيار الشخصية للمرحلة الثانويةÜ كراسة تعليماتÜ دار النهـضة العربيـةÜ القـاهرة            :  عطية محمود هنا   (1)

1971ƭ Ü128م.  
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فرويد أن  عمل منتج ال ينقƭ الفرد من حقǊ أو قدرتǊ في الحب والجنسÜ وكما قال               
  .)1()اإلنسان السوي التوافق هو اإلنسان القادر علǏ الحب وعلǏ العمل

فمفهوم  التوافق يتحدد في القدرة علǏ إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخـرين             
تكون مثمرة وممتعة تتسم بقدرة الفرد علǏ الحب والعطاءÜ ويتحدد التوافق أيضاŹ في             

يجعل من الفرد إنـساناŹ نافعـاŹ فـي محيطـǊ           القدرة علǏ العمل المنتج الفعال الƦي       
  .االجتماعي

              Üحالة معينة من النضج يصل إليهـا الفـرد Ǐفالتوافق مفهوم شامل يرمز إل
وليس المقصود بالتوافق أنŇ هناك توافقاŹ دراسياÜŹ وآخر غير دراسيÜ وإنما المقصود            

اآلخرين وهـƦا   هو التوافق النفسي السوي الƦي يكون فيǊ الفرد متكيفا مع نفسǊ ومع             
            Üƭالـشخ ƣعندما يرض Źأحيانا Ǌوبيئت ƭبين الشخ Źمستمرا Źاألخير يتضمن تفاعال

  .ويتقبل الظروف التي ال يقوي علǏ تغييرها
ويتحقق التكيف أحياناŹ عندما يعبƐ الفرد إمكانياتǊ البناءة فيعـدل الظـروف            

     Ǌبـين     وفي أغلب األحيان يكون التكيف    . البيئية التي تقف في سبيل أهداف Źوسطا Źحال 
هƦين الطرفينÜ ونجد هنا أن الصحة النفسية تمثل القدرة علǏ التكيـفÜ أي قـدرة               
الفرد علǏ التوافق بين رغباتǊ وأهدافǊ من جهة الحقائق المادية واالجتماعية التـي             

أن هنـاك فرقـاŹ بـين التكيـف         ) Cattell( ويرى كاتل , يعيƫ فيها من جهة أخرى    
كيف يستخدم أساساŹ في معنـǏ اجتمـاعي فهـو ال يتنـاول             والتوافق والتكاملÜ فالت  

الصراعات الداخلية أو عدم وجودهاÜ ولكنǊ يشير ببساطة إلǏ مدى تـƋثر الـسلوك              
Ǌالمحيط ب Ǌا هو انسجام الفرد مع عالمƦوفق ه Ǐفالتكيف عل ÜŹاجتماعيا.  

 أما التوافق فيشير إلǏ حسن النظام الداخلي الƦي يؤدي إلǏ التكيف وهو يعني            
           Üفالتوافق هو انسجام البناء الدينامي للفرد Üالحرية من الضغوط والصراعات والكبت
وبهƦا يظهر لك أنŇ هناك ميالŹ إلǏ أن يرتبط التوافق بالتكيف ارتباطاŹ إيجابيـاŹ أمـا                

التكامل فيعني مدى التعاون والتƉزر بين كل طاقات الفرد الدافعة نحو هدف معـين               
                                     

كلية , )غير منشورة (رسالة ماجستير , دراسة تجريبية للفروق الجنسية في مستوى الطموح      :  محمود الزبادي  (1)
  .80م1964ƭ Ü, القاهرة, جامعة عين شمس, اآلداب
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 من أهم عوامل التوافق هو السلوك الظاهري للشخƭ         أن) Wilson(ويرى ويلسون   
إƦا كان سلوكǊ العام عادياÜŹ ويعرف التوافق الƦي علǏ النموƦج البيولـوجي الـƦي              
              Ǐوتـسم Üأن تحتفظ بحالة من الثبات الداخلي Ǐيفترض أن جميع المخلوقات تميل إل

كولوجي  وعلǏ المـستوى الـسي     )Homeostasis(هƦه الحالة بالخاصيةÜ البيولوجية     
ويسمǏ هƦا بعملية التوافقÜ وهي التي تشير إلǏ السلوك العام الƦي يبدأ ببداية التوتر              
              ƭفان الـشخ Üه الحالةƦوفي ه Üي يقلل من التوترƦالهدف ال Ǐوينتهي بالوصول إل

  .المتوافق هو الƦي تعلم الطرق والسلوك المؤثر في تقليل التوتر
لشخƭ غير المتوافقÜ فـالتوافق     بين الشخƭ المتوافق وا   ) ويلسون(ويفرق  

عنده يŃعني الخلو النسبي من االنفعاالت السلبيةÜ والخـوفÜ والقلـقÜ واإلحـساس             
بالƦنبÜ والصراعÜ والشعور باالكتفاء الشخصيÜ والسعادة العامـةÜ ومـن سـمات            

التوافق عنده هي قدرة الفرد علǏ معرفة نفسǊ بطريقة موضوعية وحقيقيةÜ ومن ثم              
  .   Ǌ ويعمل علǏ إزالتÜǊ وتنمية قدراتǊ إلǏ أقصǏ حد ممكنيقبل نقاط ضعف

فالتكيف مفهوم يتضمن عملية دينامية مستمرة يهدف بها الـشخƭ إلـǏ أن             
يغير سلوكǊ ليحدث عالقة أكثر توافقاŹ بينǊ وبين البيئةÜ أي أن التكيف هـو القـدرة                

وط يتحقـق بهـا     علǏ تكوين العالقاتÜ المشبعة بها بين المرء وبيئتÜǊ وللتوافق شر         
أهمها أن تكون البيئة التي يعيƫ فيها الفرد من النوع الƦي يـساعد  علـǏ إشـباع                  
حاجاتǊ المختلفةƦ Üلك أن حاجات الفرد شرط أساسي في حصولǊ علǏ التكيف السليم             

المعنǏ الواسع لعملية التوافق يتشكل     (الƦي يحقق لǊ االستقرار النفسي لƦلك نجد أن           
 مع األحداث الخارجية في المحيط الƦي يعيƫ فيÜǊ لعالقة الفرد مع            طبقاŹ لعالقة الفرد  

اآلخرين وتكيفÜǊ فالفرد الƦي يرغب في أن يكون عضواŹ فـي الجماعـة عليـǊ أن                
Ü والمـشاركةÜ   )المـؤازرة (فالتوافق  يعني بǊ االنسجام        , )1()يتكيف أو يتوافق معها   

Ü وللتوافق  )Conformity(يزي  والتضامن وهƦه كلها مترادفات تقابل المصطلح اإلنجل      
التوافق االجتماعيÜ والتوافق الشخصيÜ والتوافق النفسيÜ  ويعني        : أنواع ثالثة هي  

                                     
  . ƭ130, م1967,الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيفÜ مكتبة الخانجيÜالقاهرة: فǏ فهمي مصط(1)
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             Üالتوافق االجتماعي تكيف سلوك األفراد والجماعات لمواجهة ما يطرأ مـن تغيـر
              Üا يجب عليهم أن يغيروا بعض عاداتهم وتقاليدهم عن طريق تعليم جديـدƦله Źوتبعا

لتوافق االجتماعي هƦهÜ من شƋنها أن توحد وجهات النظر واآلراء واألفكار           وعملية ا 
في المجتمعÜ وتحقق حداŹ أدنǏ من التفاهم المتبادل المشترك فيما يتعلق باألوضـاع             
االجتماعية الجديدةÜ فتصب السلوك االجتماعي لǖفراد والجماعات في إطار متوافق          

  .مع التغير االجتماعي
صي فمعناه أن يكون الفرد راضياŹ عن نفسÜǊ غير كاره لهاÜ           أما التوافق الشخ  

أو نافر منها أو ساخط عليهاÜ أو غير واثق فيهاÜ وتتسم حياتǊ النفسية بـالخلو مـن                 
التوترات والصراعات التي تقترن بمشاعر الƦنب والضيق والشعور بالنقÜƭ وقـد           

نامية المستمرة التي يهدف    العملية الدي (Ü إƦ إنǊ تلك       )التكيف(يقصد بالتوافق النفسي    
بها الفرد إلǏ أن يغير من سلوكÜǊ ليحدث عالقة أكثر توافقاŹ بينǊ وبين نفـسǊ مـن                 

  .)1()جهةÜ وبينǊ وبين البيئة من جهة أخرى
وترى منيرة حلمي أنǊ يمكن دراسة التوافق من جهة كونǊ عمليـة سـلوكية              

 التوافق يـسلك سـلوكاŹ      تؤدي إلǏ التكيفƦ Üلك أن الفرد في حال سيره نحو  تحقيق           
معيناŹ يواجǊ بǊ حاجاتǊ الداخليةÜ والخارجيةÜ فيقضي بƦ Ǌلك إلـǏ تـصارع تلـك               
الحاجاتÜ فهƦا الصراع الناشÜƐ والسلوك الƦي يلجƋ إليǊ الفرد فـي مواجهـة هـƦه               

العملية التي تحقق لـǊ التوافق النفسيÜ ويمكن دراسة        (الحاجات في تصارعهاÜ هي     
يث هو تحصيل أي أن الشخƭ يتعلمÜǊ بمعني أنǊ يـتعلم منـƦ             التوافق أيضاŹ من ح   

طفولتǊ طرقاŹ معينة لالستجابة في مواقف معينةÜ ويكون توافقǊ هـو حـصيلة هـƦا               
              Ɛغير سليمة فيكون سي Źسليمة فيكون حسن التوافق أو يتعلم طرقا Źيتعلم طرقا Üالتعلم

  . )2()التوافق

                                     
  . ƭ118, م1979, القاهرة, مكتبة الخانجي, التوافق النفسي واالجتماعي:  مصطفǏ فهمي(1)
, كلية البنـات  حولية  , التوافق النفسي للطلبة الجامعيين وعالقتǊ بمجموعة من المتغيرات       : منيرة حلمي مطر  (2) 

   .ƭ64, م1967, القاهرة, العدد الخامس, جامعة عين شمس
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 بƋنǊ حالة انسجام األفراد مع التوافق  ) Karlmenninger(ويعرف كارل منجر    
  .العالم ومع بعضهم البعض بمزيج من اإليجابية والسعادة

وأما أحمد عزت راجح فيعرف التوافق  بƋنǊ تغير في سلوك الفرد يناسب ما              
يحدث في البيئة من تغيراتÜ ويكون Ʀلك عن طريق االمتثال للبيئة والـتحكم فيهـا                 

  .أو إيجاد حل وسط بينǊ وبينها
صور التوافق أن يغير سلوكǊ بما يناسب الظروف والمواقـف الجديـدةÜ              ومن  

أو أن يقلع الفرد عن سلوك اعتاده وألفǊ إلǏ سلوك آخر حين يتضح لـǊ أن السلوك                
األول ال جدوى منÜǊ أو أن يغير الفرد بيئتǊ نفسهاÜ فالتكيف عملية مستمرةÜ ويمكن              

  .)1() نوع من التكيفإنŇ كل سلوك يصدر عن الفرد ما هو إال(القول 

عملية دينامية مستمرة يحـاول     (ويƦهب عثمان لبيب فراج إلǏ أن التوافق هو         
بها اإلنسان عن طريق تغيير سلوكǊ أن يحقق التوافق بينǊ وبين نفسÜ Ǌ وبينǊ وبـين                
البيئة التي تشمل كل ما يحيط بالفرد  من مؤثرات وإمكانيات للوصول إلǏ حالة من               

ويقاس التوافق السليم بمدى قدرة الفرد علǏ تقبل المـشكالت          , )2()االستقرار النفسي 
التي تعترضÜǊ ومواجهتها وحلها بحكمةÜ فالكـائن الـسوي إƦا تغيـرت الظـروف            
الخارجية المحيطة بÜǊ وجب عليǊ أن يعدŇل سلوكǊ ويكتشف طرقاŹ جديدةÜ إلشـباع             

ةÜ حتǏ يصل إلǏ    حاجاتǊ عن طريق أنواع جديدة من االستجابات واألنشطة الممنوع        
           Üحالة من التوافق الـسوي Ǐاك إلƦ فيصل عند Üدرجة من اإلشباع Ǐإل Ǌحل يؤدي ب

  ).Adjustment(فهƦا التعديل في السلوكÜ هو ما يسمǏ بعملية التوافق أو التكيف 
وال تقتصر دوافع اإلنسان علǏ تلك الحاجات الفسيولوجيةÜ بل تمتد وتتـشعب            

سب خالل عمليات التطبيع االجتماعي أثناء طفولتÜǊ عن        إلǏ حاجاتǊ المعقدة التي تكت    
طريق عمليات التعلم التي تحددها العوامل الحضارية فƦƎا بقي اإلنسان بǊ حاجة غير             

                                     
  .ƭ110, م1970, جماعة النشر العالمي, مشاكل الشباب النفسية:  أحمد عزت راجح(1)
,   م1980,القـاهرة , مكتبة النهـضة المـصرية    , أضواء علǏ الشخصية والصحة النفسية    :  عثمان لبيب فراج   (2)

ƭ230.  
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مشبعةÜ شعر بالتوتر وعدم الراحةÜ وبدأ بمحاوالت إلشباع حاجاتǊ وإزالة ما يترتب            
Źقدرا Ǌتحقـق ل  Üعن طريق استجابات معينة Üمن التوافق المالئمعليها من توتر .  

الصحة النفسية تبدو في توافق الفرد لمواقف       (عيسويÜ أن    ويرى عبد الرحمن  
    Źمعقوال Źنهـا التوافـق التـام         ... الحياة توافقاƋب Üالصحة النفسية Ǐويمكن أن يشار إل

أو التكامل بين الوظائف النفسية المختلفةÜ مع القدرة علǏ مواجهة األزمات النفـسية             
  .)1()دية التي تطرأ علǏ اإلنسان عادة مع اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفايةالعا

وأما حامد زهران فيعرف التوافق النفسي بƋنǊ عملية دينامية مستمرة تتنـاول            
بالتغيير والتعديلÜ حتǏ يحدث تـوازن بـين        ) الطبيعية واالجتماعية (السلوك والبيئة   

تتمثـل فـي التوافـق الشخـصيÜ والتوافـق          الفرد وبيئتǊ  ويرى أن أبعاد التوافق        
الـسعادة مـع   (االجتماعيÜ والتوافق المهنيÜ فƋما التوافق الشخصي فǖنǊ يتـضمن     

النفسÜ والرضا عن النفسÜ وإشباع الدوافع والحاجات الداخليـة األوليـة الفطريـة             
والعضوية والفسيولوجيةÜ الثانوية والمكتسبة ويعبر علǏ سلم داخلي حيث ال صراع           

  .)2()لي ويتضمن كƦلك التوافق لمطالب النمو في مراحلǊ المتتابعةداخ
أما التوافق االجتماعيÜ فيتضمن السعادة مع اآلخرينÜ وااللتـزام بƋخالقيـات           
المجتمعÜ ومسايرة المعايير االجتماعيةÜ واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعيÜ وتقبل         

لعمل لخير الجماعـةÜ والـسعادة      التغير االجتماعيÜ والتفاعل االجتماعي السليمÜ وا     
  .الزوجيةÜ فيؤدي Ʀلك إلǏ تحقيق  الصحة النفسية كاملة

بƋنǊ عملية إشباع حاجات الفرد التي تثير دوافعǊ (ويعرف كمال دسوقي التوافق 
             Üعن شعور بالحاجـة Ɛلتخفيف التوتر الناش Üبما يحقق الرضا عن النفس واالرتياح

ل مع اآلخرين بشƋن هƦه الحاجاتÜ وأجاد تناول ما ويكون متوافقاŹ إƦا هو أحس التعام 
يحقق رغباتÜǊ بما يرضيǊ ويرضي الغيرÜ ويتكون الموقف التـوافقي مـن ثالثـة              

الفردÜ وحاجاتǊ من البيئة أو إمكانياتـǊ والظـروف الميـسرة لــÜǊ             : عناصر هي 
                                     

دراسة تجربيǊ في العالقة بين مستوى الطموح واالنطواء واالنبساط  مع أثر بعـض              : عيسǏ عبد الوهاب ال   (1)
  .ƭ150, م1969جامعة بغدادÜ , رسالة ماجستير غير منشورة, المتغيرات

  .ƭ170, م1974الصحة النفسية والعالج النفسيÜ دار العلمÜ القاهرةÜ : حامد زهران (2)
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واآلخرين الƦين يشاركونǊ الموقف وال غنǏ لـǊ عن استرضائهم إلǏ جانب رضـا             
ǊنفسŹ1() أيضا( .  

مما تقدŇم من تعريفات التوافق يمكن مالحظة أن ثمة اختالفـاŹ بـين العلمـاء               
والباحثين في تحديد مفهوم التوافقÜ ولعل هƦا االختالف يرجع إلǏ ما يوليـǊ كـل               

 Ǌفي Ǌي يتجƦمن اإلطار النظري ال Üا المفهومƦمـشتركة   , باحث له Źإال أن ثمة نقاطـا
  .ة تلك التعريفاتيمكن تلمسها من خالل متابع

فƋمŇا الدواعي التي أدت إلǏ اختالف العلماء والباحثين في تحديد مفهوم التوافق            
  :تنحصر فيما يƋتي

 إن وضع تعريف شامل للتوافق أمر صعب التحقيقƦ Üلك ألن التوافق ظـاهرة              – 1
  .بشرية وكل ما هو بشري نسبي

ـة نظر كل باحـث      إن االختالف في التعريف إنمـا هـو اختـالف في وجه         – 2
Ǌواهتمامات   .  

 إن التوافق يبنǏ علǏ طرفينÜ أحدهما الفرد واآلخر البيئة فيرجح باحث الطرف             – 3
  .األولÜ ويتƋتǏ آخر فيرجح الثانيÜ فينشƋ عن Ʀلك عدم االتفاق التام بين الباحثين

  . إن التوافق عملية مستمرة متغيرة بحسب الفرد وعامل البيئة– 4
 عملية نسبية بحسب مرحلة العمر وقد تختلف رؤى هـƦا الباحـث                 إن التوافق  – 5

أو Ʀاك في تحديد مفهوم التفاهم من كونǊ عملية يمـر بهـا الفـرد والظـروف                 
Ǌالمحيطة ب.  

وهناك نقاط مشتركة جمعت العلماء والباحثين في تحديد مفهوم التوافق يمكن           
  :إجمالها علǏ النحو األتي

ƈ –    تو التام من األمراض واالضطرابا     التوافق ليس معناه الخل   Üوالسلوكية Üالنفسية 
  .بقدر ما يعني الخلو النسبي من هƦه األمراض واالضطرابات

                                     
  .ƭ7, م1976, القاهرة, دار النهضة العربية, توافقعلم النفس ودراسة ال: كمال دسوقي (1)
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ƒ –              الـدوام Ǐحيث يحاول علـ Üالتوافق عملية مستمرة باستمرار الحياة لدى الفرد 
تحقيق أكبر قدر من التوافقÜ وإن كان يختلف في Ʀلك من مرحلة إلـǏ أخـرى                

Ǐأخرىومن بيئة إل .  
ƚ –             التوافق هو إشباع لحاجات الفرد البيولوجية والنفسية واالجتماعية فـي إطـار 

البيئةÜ ومما تقدم من التعريفات للتوافق تخلƭ إلǏ أن فرويد ركز علǏ الجانب             
الƦاتي للفردÜ حيث أعطǏ لمكونات الجهاد النفسي دوراŹ أساسياŹ في إدارة حركـة        

ياŹ مصلحتǊ الشخصيةÜ ويكاد يكون تعريـف       التفاعل بين الشخƭ وبيئتÜǊ مراع    
ويـƦهب  ) عطية(متميزاŹ عن باقي التعريفات األخرىÜ وإن كنا نجد أن          ) فرويد(

إلǏ القول بƋن التوافق عملية استبعاد التوتر الƦاتيÜ فيؤكد بدوره علـǏ الجانـب     
  .الƦاتي للشخصية أكثر منǊ علǏ الجانب االجتماعي

لشخصي واالجتماعي إنما يكون من أجـل       أن التوافق ا  ) مراد يوسف(ويرى  
الجماعة ويعزو سوء التوافق إلǏ عملية تعلم فاشلةÜ مؤكداŹ علǏ أثر صراع حاجات             

  .الفرد وحاجات البيئة في التوافق
يؤكد علǏ أهمية إدراك الشخƭ في توافقـǊ غيـر          ) روجرز(في حين نجد    

Ǌا اإلدراك وال مجاالتƦموضح طبيعة ه.  
 أن الشخƭ المتوافق هو الƦي يتقبل كل أوجǊ الحقيقة          فقد رأى ) كومبس(أما    

Ü أن الشخـصية المتوافقـة هـي        )ويلسون وتـايلور  (علǏ نفسÜǊ ويتفق مع كل من       
  .الشخصية غير المهددةÜ دون أن يوضح جوانب التهديد وال مصادره

فقد رأى أن هناك فروقاŹ بين التكيف والتوافق والتكاملÜ وعرفـت            ) كاتل(أما  
التوافق بƋنǊ استمرارية التفاعل بين الفرد بحاجاتǊ والبيئة بمطالبهـاÜ          ) سمية فهمي (

موضحة اإليجابية النسبية في هƦا التفاعل ومستوياتÜǊ ويتضح Ʀلـك فـي تحديـدها              
لعاملي المرونة والتبعية من أجل تحقيق الفرد ألهدافǊ مŃبłينـةÜ وقـد أتفـق معهـا                

الفرد وبيئتǊ مركزاŹ  األهمية علـǏ       في استمرارية هƦا التفاعل بين      ) مصطفǏ فهمي (
  .الوسط الƦي يعيƫ فيǊ الفردÜ وأثره في تحقيق التوافق
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فيعد من المؤكدين علǏ الجانـب االجتمـاعي فـي          ) مصطفǏ الزيادى (أما  
أن التوافق عملية مستمرةÜ ويتفق معـǊ       ) عثمان لبيب فراج  (التوافقÜ في حين يرى     

في استمرارية هƦه   ) حامد زهران ( و )سمية فهمي (و) مصطفǏ فهمي (في هƦا الرأي    
)        سـمية فهمـي   (العملية موضحاŹ طريقة المواجهة وهي طريقـة تـشابǊ طريقـة            

حيث يؤكد علـǏ الجانـب التحكمـǏ فيهـا بينمـا يركـز              ) أحمد عزت راجح  (و
علǏ التعادل بين التوافق التام للفرد وصحتǊ النفـسيةÜ فـي           ) عبد الرحمن عيسوي  (

إلǏ وصف عملية التوافق بƋنها دينامية مستمرةÜ متفقاŹ في         ) حامد زهران (حين يƦهب   
قد ) زهران(Ü  ويالحظ أن     )سمية فهمي (و) مصطفǏ فهمي (و)  لبيب فراج (Ʀلك مع   

استطاع تصنيف أبعاد التوافق في أشكالها الثالثةÜ التوافـق الشخـصيÜ والتوافـق             
    Ǐعل Źمؤكدا Üوالتوافق المهني Üوعدم الصراع      االجتماعي Üالتفاعل االجتماعي السليم 

الداخليÜ موضحاŹ موقف الشخƭ مـن نفـسǊ متفقـاŹ فـي Ʀلـك مـع كـل مـن                            
Ü كما وضح موقفǊ من البيئة  وبهƦا فقد شمل في تكامل            )ويلسون وتايلور وكومبس  (

عناصر تعريفات سبقت مبيناŹ أن صفة الدينامية المستمرة ال تنـسحب علـǏ البيئـة               
  .اعية فحسبÜ وإنما تشمل كƦلك البيئة الطبيعيةاالجتم

) التكيـف (ويالحظ كƦلك أن هƦه التعريفات في مجملها قد اسـتعملت لفـظ             
Ü  والمعروف أن مفهوم التكيف فـي األصـل مـصطلح            )التوافق(بالتبادل مع لفظ    

بيولوجي مستمد من علم الحياةÜ إƦ إن الكائنات التي تستطيع تحقيق أكبر قـدر مـن                
هي التي تستطيع أن تعيƫ وتبقÜǏ كƦلك هو شƋن اإلنـسان يحـاول دومـاŹ               التكيف  

              Źلـك وفقـاƦ ويحاول تحقيق Üقلم مع ظروف الطبيعة الماديةƋوالت Üالتكيف مع الواقع
لظروف البيئة االجتماعيةÜ وهƦه المحاولة تقتضي منǊ التفاعـل واالحتكـاكÜ بـل             

 تتجاوز ما يتضمنǊ مفهوم     الصراعÜ وهي صفات ينفرد بها اإلنسان وحده وهي تكاد        
Ü  مما يجعلنا نميل إلǏ ترجيح مفهوم التوافق علǏ مفهوم التكيف فـي هـƦا                )تكيف(

البابÜ وال سيما إƦ يتعلق األمر باإلنسانÜ إƦ إنŇ سلوكǊ عملية متواصلة من التوافقات              
  .مع مطالب الحياة
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ة والنفسية  Ʀلك أن اإلنسان يقاس توافقǊ بقدر ما يتالءم مع الظروف االجتماعي          
التي تحيط بÜǊ وهي تتطلب منǊ باستمرار أن يقوم بمواءمات بينǊ وبينهاÜ يساعده في              
Ʀلك طبيعتǊ كونǊ إنساناŹ لديǊ القدرة  علǏ التطبيع االجتماعي إلشباع حاجاتÜǊ ضمن             

  .قوانين المجتمع وظروف الحياة التي تدفعǊ إلǏ هƦا التوافق
ض مقصود بطريقتي التغيير والتغير أي      فالتوافق أكثر مطابقة من التكيف لغر     

             Üبالفعل ال بمجرد االنفعال بالبيئة ألن اإلنسان يتكيف من أجل التوافق وليس العكس
ويمكن أن نخلƭ مما تقدم إلǏ أن التوافق في حقيقة أمرهÜ إنما هو عملية التفاعـل                

  .المرن بين الفرد وبيئتÜǊ وتتحقق من خاللǊ وحدة الشخصية وتكاملها
اتجاهات ثالثة يمكن استخالصها من التعريفات السابقة نعرضها في هƦا          وثمة  

الفصل تحت عنوان اتجاهات في تعريف التوافق النفسيÜ من أجل توضيح مفهـوم             
التوافقÜ وأبعادهÜ لعلنا بƦلك نخلƭ إلǏ تعريف متكامل تتحدد فيـǊ معـالم وحـدة               

  .الشخصية في توافقها مع الطبيعة
  

  :عریف التوافق النفسياتجاهات في ت: ثانيًا
بعد استعراض تعريفات التوافقÜ وبيان ما يشير إليǊ كـل تعريـف سـيعمل              

  -:الباحث علǏ تصنيف تلك التعريفات في اتجاهات ثالثة رئيسة هي
  : اǗتجاǇ الفردي– 1

ويرى قسم من الباحثين أن التوافقÜ إنما هو إشباع الحاجات الفرديةÜ ويركز            
رورة إشباع حاجات الفردÜ التي تثيرها دوافعـǊ سـواء          أنصار هƦا االتجاه علǏ ض    

كانت حاجات بيولوجية أو نفسية أو اجتماعيةÜ ويرى هؤالء أن التوافق  إنمـا هـو                
المرونة في مقابلة الظروف المتغيرةÜ وهي عملية مستمرة يتوافق بها الكائن الحـي             

            Üه الحاجاتƦما تقع عوائق تمنع إشباع ه Źالتي غالبا Üالفرد المتوافـق    مع البيئة Ƌفيلج
                Źدث عالقة أكثر توافقاĉحĈſلت Źأو يغير االثنين معا ÜǊأو من بيئت ÜǊأن يغير من دوافع Ǐإل

  .يłرضǏ عنها هو نفسǊ والمجتمع
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 ومن أنصار هƦا االتجاه الفردي علـǏ سـبيل المثـال ال الحـصر العـالم                    
 العامÜ ولـيس فـي      الƦي يرى أن التوافق هو االعتدال في اإلشباع       ) Smith(سميت  

إشباع لدافع واحد شديد وعاجل علǏ حساب دوافع أخرىÜ ويؤكد علǏ أن العوامـل              
  .البيئية الخارجية هي المسؤولة عن أي توافق سيƐ في حياة الفرد

      Źه االتجاه أيضاƦكمال دسوقي ( ومن أنصار ه (     ǊنـƋعـرف التوافـق بŃي يƦال
 يحقق الرضا عن النفس واالرتيـاح       عملية إشباع حاجات الفرد التي تثير دوافعǊ بما       

لتخفيف التوتر الناشƐ عن الشعور بالحاجةÜ وأصحاب هƦا االتجاه حينما يركـزون            
علǏ إشباع الحاجات التي تثيرها الدوافع  فهƦا ال يعني أنهم أسقطوا مـن حـسابهم                
عوامل البيئة سواء الطبيعية أو النفسية أو االجتماعيةÜ  وهƦا ما نلمـسǊ فـي قـول          

وليس في إشباع دافع واحد شديد وعاجل علǏ حساب دوافع أخرىÜ وكƦلك            ) ثسمي(
إƦ Ʀهبا إلǏ أن الفـرد إƦا  ) Schaffer & Shobin(ما نجده في تعريف شافر وشوبين 

لم يتيسر لـǊ إشباع دوافعǊ بƋيسر الطرق راح يبحث عن أشـكال أخـرى جديـدة                
       ƭا ما يخƦوه Üتعديل في البيئة Ǐإل Ƌفيلج Üـا  لالستجابةŇأم Üالعوامل الطبيعية المادية

في قولǊ  ) كمال دسوقي (ما يخƭ العوامل النفسية واالجتماعية فيمكن مالحظتها عند         
بƋن التوافق إنما هو عملية إشباع حاجات الفرد حينما بما يحقق الرضا عن الـنفس               

ل ما  واالرتياحÜ وال يكون الفرد متوافقاŹ إال إƦا أحس التعامل مع اآلخرين وأجاد تناو            
يحقق رغباتǊ بما يرضيǊ ويرضي الغيرÜ والفرد والبيئة عنصران متوافقان ال ينـك             
أحدهما عن اآلخر في عملية التوافقÜ إƦ ال يمكن الفصل بين سيكولوجية البيئة كونها              
عامالŹ خارجياÜŹ وسيكولوجية الفرد كونǊ عامالŹ داخلياŹ لما بينهما من األدوار المتداخلة        

قÜ وسوف تضعنا أمام شبكة معقدة نتيجـة لـǖدوار الـسيكولوجية            في عملية التواف  
  .المتداخلة بين الفرد وبيئتÜǊ دون التƋكيد علǏ عوامل أحدهما اآلخر

  : اǗتجاǇ اǗجتماعي– 2
يرى أصحاب هƦا االتجاه أن التوافق إنما هو المسايرة مـع المجتمـعÜ وأن              

Ʀج واألنماط االجتماعية السائدة في     عملية التوافق تتحدد بالرجوع إلǏ المعايير والنما      
المجتمع فكلما كان الفرد قادراŹ علǏ مسايرة المعايير والنماƦج واألنماط كـان أكثـر              
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توافقاÜŹ والشخƭ المتوافق هو الƦي يسلك سلوكاŹ يتماشǏ مع األساليب الثقافية التـي             
Ǌالمحيط ب Ǌوالتشكيل ضمن عالم ƫالتعاي Ǐالقدرة عل Ǌول Üفيها ƫيعي.  

إنŇ التحول من الطفولـة  : إلǏ هƦا بقولJurger Reusch (Ǌ(د أشار رويƫ وق
               Ǐومن الحياة المدينـة إلـ Üمحيط البيئة الخارجي Ǐومن دائرة األسرة إل Ʒالبلو Ǐإل
الحياة العسكريةÜ ومن طبقة اجتماعية إلǏ أخرىÜ ومن الحياة الريفية إلـǏ الحيـاة              

يقتضي Ʀلك منǊ سلوكاŹ توافقياÜŹ وتغيراŹ فـي        المدينةÜ يشكل بالضرورة تغيراŹ ثقافياÜŹ ف     
األساليب االجتماعيةÜ وهƦا إنما يكون من تعلم الفرد لالستجابات الـضرورية فـي             

Ǐاألول Ǌحيات.  
أنǊ كلما كانـت    (إال أن معاني الرموز تختلف من ثقافة ألخرىÜ ومعنƦ Ǐلك           

           Ǌ1()في البيئة الجديدة  أساليب الفرد أكثر مرونة وقابلية التشكيل ازداد  احتمال بقائ( Ü
وإƦا كان أسلوب التوافق السليم عند الفرد يختلف من ثقافة إلǏ أخرىÜ كƦلك تختلف              
المعايير التي يقاس بها هƦا التوافق أيضاÜŹ ومن عصر إلǏ أخرÜ في حين ال ينظـر                
قسم من الباحثين في قياس التوافق إلǏ الثقافة التي ينتمي إليها الفردÜ إƦ يرى هؤالء               

وهـي  ,  للفرد إمكانيات فريدة وقدرة علǏ استعمال هƦه اإلمكانيات فـي البيئـة            أن
المعيار الƦي يمكن أن يقاس بǊ سلوكǊ التوافقيÜ بحيث أن الفـرد كلمـا اسـتطاع                (

       Źأصبح أكثر فاعلية و أكثر توافقا Ǌا االتجـاه       )2()استخدام إمكانياتƦومن أنصار هـ Ü
غير أننا نجد في هـƦا االتجـاه        ) Boehem(Ü وبوهيم   )K.Menninger(كارل مننجر   

خلطا بين مصطلحينÜ يختلف مدلول كل منهما عن اآلخرÜ إƦ جعل مصطلح التكيف             
أي ) Conformity(ومصطلح المسايرة بمعني المسالة     ) Adjustment(بمعني التوافق   

     Üج والمعايير االجتماعيةƦالفرد لكي يتوافق مـع الجماعـة أن         (مسايرة النما Ǐوعل
عتقد ويتصرف متفقاŹ مع أحكام وعقائـد وتـصرفات الجماعـة مـستجيبا             يحكم وي 

                                     
, دار المعرفـة الجامعيـة  , مدخل إلـǏ األسـس النفـسية والفـسيولوجية الـسلوك      :  عباس محمود عوض   (1)

  .  ƭ25, م1980,القاهرة
) غير منشورة (رسالة ماجستير   , السلوك التوافقي وعالقتǊ بنجاح طالب دور المعلمين      :  سيد  محمد الطواب    (2)

  .ƭ16, م1974, القاهرة, ة التربية جامعة عين شمسكلي
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Ʀ Üلك أن المسايرة في رأي أصحاب هƦا االتجاه         ) 1()لضغوطها والتحرك في اتجاهها   
تعني خضوع الفرد للظروف واألحوال التي يعيƫ فيهاÜ وتتطلب منǊ أيضاŹ أن يعدل             

افق نمطا من المـسايرة نقـداŹ       اتجاهاتǊ ومشاعرهÜ وقد لقيت الفكرة التي تعتبر  التو        
شديداŹ من علماء االجتماع وƦلك لجملة من األسباب ومن أهمهـا تجاهلهـا لحقيقـة               
الفروق الفردية بين مختلف األفرادÜ وعدŊت التوافق هو المسالمة حتǏ ال يتعـرض             
الفرد للصراعÜ مع أن العبرة في التوافق ليست بخلوه من الصراعÜ وإنما هو كيفيـة        

وامل الصراع والعمل علǏ التخلƭ منهاÜ وإƦا كان التوافق هو المـسايرة            مواجهة ع 
 إيجابيـة صار مجرد مسƋلة جامدة غير مرنة Ʀلك ألن التوافق يجب أن يكون عملية              

مستمرة يواجǊ بها الفرد مطالب الظروف المتغيرةÜ ال سـيما أن مفهـوم التوافـق               
  . المجتمعيتضمن ما هو اعمق من مجرد المسايرة لمواصفات وضغوط

             ÜŹلك آنفاƦ Ǐفالرأي القائل أن التوافق هو المسالمة رأي مرفوض كما أشرنا إل
أن عمليـة التوافـق تتحـدد       : ثم إن ما Ʀهب إليǊ أنصار الرأي االجتماعي يـرون         

بالرجوع إلǏ معايير المجتمعÜ نظراŹ ألن التوافق ال يتحدد بƦلك فقط وإنمـا يتحـدد               
ع بيئتÜǊ ولƦلك كان ثمة اتجاه ثالـث هـو االتجـاه            بدوافع وحاجات الفرد وتوافقǊ م    

  .التكاملي الƦي ينبني علǏ التفاعل بين الفرد وبيئتǊ والتكامل بينهما
  
  :   اǗتجاǇ التǀاملي-3

, المواءمة بين حاجات الفرد و مطالب البيئـة       : والتوافق في هƦا االتجاه يعني    
نـصرين أساسـيين يمـثالن    ويرى اتباع هƦا االتجاه أن التوافق عملية مركبة من ع   

         ÜǊوتطلعات Ǌوحاجات Ǌوثانيهما البيئة الطبيعية   (طرفين  متصلين أحدهما الفرد بدوافع
واالجتماعية المحيطة بهƦا الفردÜ بما لها من ضوابط ومواصفات وما تشمل عليǊ من     

                                     
رسـالة ماجـستير          ) المـسايرة والمغـايرة  (Ü 2علم النفس االجتماعي التربـويÜ جــ   :  سيد أحمد عثمان   (1)

  . ƭ7, م1974, القاهرة, كلية اآلداب جامعة عين شمس) غير منشورة(
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Ü فالتوافق هو المواءمة بين الفرد بمالǊ من مطالب وحاجات وبين           )1()عوائق وروادع 
ة بما فيها من مؤثرات طبيعية واجتماعيةÜ وما لها من مطالبÜ والفرد المتوافق             البيئ

يمكن إشباع حاجاتǊ علǏ نحو يرتضيǊ هو ويقبلǊ المجتمعÜ فالتوافق هنا أيضاŹ هـو              
عملية تفاعل مستمر بين الفرد والبيئةÜ ومن اتباع هƦا االتجاه علǏ سبيل المثـال ال               

علǏ أسـاس أنهـا     (فقية ينبغي أن ينظر إليها      Ü فالتوا )Lazarus(الحصر الزاروس   
عملية كلية دينامية ووظيفيةÜ تستند في فهمهـا إلـǏ وجهـات النظـر النـشوئية                

Ü من هنا يمكن أن نوضح ما يميز السلوك النـاقƭ           ) 2()والطبوغرافية واالقتصادية 
  :عند الفرد علǏ النحو اآلتي

 ƈ–ليةǀ التوافق عملية :  
افق علǏ أنها وحدة كليـة متكاملـة غيـر قابلـة            يجب النظر إلǏ عملية التو    

للتجزئةÜ ألنǊ يتضمن االستمرارية والوظيفية معاÜŹ فـالتوافق يـشير إلـǏ الداللـة              
الوظيفية لعالقة اإلنسان من كونǊ كائن يحيا في التوافق مع بيئتÜǊ ومعنـǏ هـƦا أن                

جـاالت  التوافق يمتاز بخاصية العالقة الكلية فال يصدق علǏ مجال جزئي مـن الم            
              Ǌالمسالك الخارجية في إغفـال تجاربـ Ǐعل Źالمختلفة لحياة الفرد وال يقتصر أيضا

  .الشعوريةÜ وما يشعره من رضǏ تجاه ƦاتǊ وعالمة
 ƒ–التوافق عملية دينامية :  

بمعنǏ أن التوافق ال يتم مرة واحدÜ وبصفة نهائيةÜ وإنƃما يستمر باسـتمرار             
 الحاجات والدوافع والرغبات والحوافز يسعǏ      الحياة وƦلك أن الحياة ليست سلسة من      

            Üأو تقليلها Ǌوحماية الفرد من الصراعات التي تواجه Üإشباعها وإرضائها Ǐالفرد إل
وينتهي األمر عند هƦاÜ وإنما مستمرة علǏ مـا ƦكرنـاÜ إن صـفة االسـتمرارية                

ي ينـتج   تعني في أساسها أن التوافق هو تلك المحصلة أو Ʀلك النتاج الƦ           ) الدينامية(

                                     
كليات التربيةÜ في كتابǊ بحوث في علم النفس التربويÜ         التوافق النفسي لطالب وطالبات     :  عبد اŸ عبد الحي    (1)

  .ƭ115, م1980, مكتبة الخانجيÜ القاهرة
  .ƭ18, م1978القاهرةÜ , مفهوم جديد للتوافقÜ مكتبة االنجلو المصرية:  صالح مخمير(2)
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              Üاتية بعـضها فطـريƦوالقوى ال Üاتي منها أو البيئيƦصراع القوى المختلفة ال Ǌعن
  .وبعضها األخر اجتماعيÜ فالتوافق إنما ينتج من مجموع هƦه القوى

ƚ-التوافق عملية وظيفية :  
ومعنƦ Ǐلك أن التوافق يتضمن وظيفة هي تحقيق االتزان مـع البيئـة فـي               

بعض الباحثين بين التالؤم الـƦي هـو مجـرد تكيـف                     مستوياتǊ المتباينةÜ ويفرق    
)Adaptation (                     Ǌوكليتـ Ǌوالتوافـق فـي شـمول Üالدارويني للكلمة Ǐفزيائي بالمعن

                ÜلـكƦ Ǐالنتائج المترتبـة علـ Ǐي يعني مجرد خفض التوتر من غير النظر إلƦال
ـ              Ǌ قيمـة الـƦات     والتكيف الƦي يبلƸ إلǏ خفض التوتر سعياŹ منǊ إلـǏ تحقيـق من

وعـن  ) حلول إنشائية سـوية   (وإمكانياتهاÜ ومن هنا يكون الحديث عن توافق تكيفي       
ــصية               ــدة الشخ ــساب وح ــǏ ح ــتم عل ــي ي ــوافقي أي تفكيك ــر ت ــق غي تواف

  ). أي حلول تفكيكية مرضيةÜ نكوصية(
  :  التوافق عملية تستند إلى الƦاوية النشوئية-د 

, ق يكون دائماŹ بالرجوع إلǏ مرحلة بعينها من مراحل النشƋة         بمعنǏ أن التواف  
                Ʀمستوى الرشـد إ Ǐالراشد يعني أن يعيد االتزان مع البيئة عل Ǐفالتوافق بالنسبة إل

ومن هنا تكون الالسـوية تعبيـراŽ       , يتخطǏ في سلوكǊ كل المراحل السابقة من النمو       
سلوك نفسǊ بعدŇ سلوكاŹ فرضـياŹ      عن توافق في مرحلة بعينها من الطفولة ولكن هƦا ال         

  .إƦا ما ظهر في الرشد
øǉ-رافيةƷاوية الطبوƦالتوافق عملية تستند إلى ال :  

              Üوالتوافق هنا يمثل المرحلة التي تنتج عن صراع جميع القوى فـي الحقـل
Ʀاتية كانت أم بيئيةÜ ولكن الصراع يكون أبداŹ بين األنا والهوÜ وإن بدا صراعاŹ بـين                

ةÜ أو بين متطلبات متناقضة داخل الشخصيةÜ إƦ يظهر في نهاية المر أنǊ             الفرد والبيئ 
 تساندها األنا   -صراع بين محفزات الفرد الغريزية ودفاعات األنا عندهÜ فاألنا تقف           

 في وجǊ الهوÜ وقد ال تقف األنا في وجǊ الهو فقط بل تتعدى Ʀلك فتقف فـي                  -العليا
  . وجǊ األنا العليا
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  :  تستند إلى الƦاوية اǗقتƬادية التوافق عملية-و 
ومعنǏ هƦا أن نتيجة الصراع تتوقف علǏ كمية الطاقة المستثمرة في كل قوة             
              Ǐا كانت الحفزة الغريزية تزيد في كمية طاقتهـا علـƦƎف Üمن القوتين المتصارعتين

           Üه الحفزة الغريزيةƦفستكون الغلبة له Üإن كميـة   (كمية الطاقة المستثمرة في الدفاع
قة عند فرد ما تعتبر ثابتة وبالتاليÜ فƦƎا كانت كميـة الطاقـة الـضائعة فـي                 الطا

المكبوتات والدفاعات عظيمة الكبرÜ تكون كمية الطاقة المتبقية تحت تصرف الجانب           
                 Ǌومن هنا تكون األنـا عـاجزة عـن أن تواجـ ÜلةƉالشعوري من األنا شديدة الض

ف العالم الخارجيةÜ وƦلك هو المعنـǏ       متطلبات الهوÜ وألنا العليا في مواجهتها لمواق      
  .)1 ()العلمي للشخصية الضعيفة

هي Ʀلك النظام الكامـل مـن الميـول         ) Burt( إن الشخصية كما يقولبيرت     
واالستعدادات الجسمية والعقليةÜ الثابتة نسبياÜŹالتي  تſعد مميزاŹ خاصاŹ للفردÜ يتحـدد            

ية واالجتماعيـة  وهـƦه  عنـد    بمقتضاها أسلوبǊ الخاƭ في التكيف مع البيئة الماد       
Ʀلك التنظيم الديناميكي في نفس الفرد لتلك االستعدادات الجسمية         ) Allport(أولبورت  

الحياة سلسلة  (والنفسية التي تحدد طريقتǊ الخاصة في التكيف مع البيئة إƦا علمنا أن             
لمركب من عمليات التوافق التي يعدل فيها الفرد سلوكǊ في سبيل االستجابة للموقف ا            

الƦي ينتج عنǊ حاجاتǊ وقدراتǊ علǏ إشباع الحاجةÜ ولكي يكون اإلنسان سوياŹ ينبغي             
أن يكون توافقǊ مرناÜŹ وينبغي أن تكون لديǊ القدرة علǏ استجابات متنوعة تالئم هƦه              

     Ǌ2()الموافق المختلفة وتنجح في تحقيق دوافع(          Ǐفالتوافق يبدو  في قدرة الفرد علـ  
ع بيئتǊ االجتماعية أو المادية أو المهنيـة أو مـع نفـسÜǊ وهـو               التكيف والتواؤم م  

  .والتوافق عملية معقدة إلǏ حد كبير تتضمن عوامل جسمية ونفسية واجتماعية كثيرة
ـ              ةوليس بوسع اإلنسان أن يبقǏ غير متوافق كليةÜŹ ألن الحاجـات البيولوجي

ـ              دود القـدرة   واالجتماعية عنيدة إلǏ حد بعيدÜ أضف إلƦ Ǐلك كـون اإلنـسان مح

                                     
النفس التربويÜ  التوافق النفسي لطالب وطالبات كليات التربيةÜ في كتابǊ بحوث في علم            :  عبد اŸ عبد الحي    (1)

  .ƭ115, مرجع سابق
  . ƭ443, م1968دار المعارفÜ , أصول علم النفس:  أحمد عزت راجح(2)
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            Ü Ǌالتـي تظهـر لــ Ǌمن استيعاب كل حاجات Ǌوال قدرت Ǌال يتسع وقت Ʀإ Üوالوقت
              Üأما سوء التوافق فمـرده Üفالتوافق عملية مستمرة  في حياة يكتنفها الصراع الدائم
كون األهداف غير محددةÜ وال سهلة التحقيقÜ أو عندما تحقق بطريقـة ال يوافـق               

عدم إشباع حاجات الفرد أو رغباتÜǊ فهو يمثل الخفض         عليها المجتمعÜ أو ينتج عن      
ولسوء التوافق درجات تختلف قوة وضعفاÜŹ وصـعوبة فـي          , غير المرضي للحاجة  

اإلصالح والعالجÜ فقد يبدى في صورة انحراف خفيف أو سلوك غريـب ال يكـاد               
               Üتظهر عند الكثيـر مـن األطفـال Üأو في صورة مشكلة سلوكية ÜƦوƦيتصف بالش

في قضم األظافر أو التبول الـالإرادي أو النرفـزة أو العنـادÜ أو الـسرقة     وتتمثل  
. والكƦبÜ كما يبدي في صورة تمدد شديد لدى المراهق أو ميلǊ الشديد إلǏ االنطواء             

واألمـراض  ) Nevroses(وقد يبدو في صورة أشد عنفاŹ كما في األمراض النفـسية            
      Üواألمراض النفسية الجسمية Üالنفسية المهنية      Üواالنحرافـات الجانحـة واألجـرام

ألن هـƦه  ) Psychoses(وأخطر ضروب سوء التوافـق هـي األمـراض العقليـة          
             Ǐوعل Ǌنفس Ǐعل Źويشكل خطرا Üوعن الناس Ǌعن نفس Źاألمراض تجعل الفرد غريبا

Ǌوعالج Ǌواألشراف علي Ǌويتطلب من المجتمع عزل Üالناس مما يقعده عن العمل .  
  

  :ق عملية التواف: ثالثًا
إن حياة كل فردÜ إنما هي سلسلة من عمليات التوافقÜ تبدأ حين يشعر الفـرد               
بضغط أو توتر ناجم عن حاجة ما يشعر بها فيتحرك الدافع عنده للقيام بسلوك معين               
            Üفينخفض التوتر وتنتهي عملية التوافق لتلك الحاجة Üإشباع تلك الحاجة Ǐإل Ǌغرض

وهناك طريقتين أساسيتين في استجابة     (, وهكƦاحتǏ يتجدد الشعور بالحاجة من جديد       
األولǏ هي اعتماد الفرد سلوكاŹ متعلماŹ اعتاده مـن قبـلÜ والثانيـة             : الفرد لمؤثر ما  

تتضمن مواجهة الفرد لعائق ما يمنعǊ من االستجابة المباشرةÜ وهنا تظهر الحاجـة             
  .)1()للتوافق

                                     
مÜ  1987منشورات جامعـة دمـشقÜ      , 7:دراسة في سيكولوجية التكيفÜ ط    , الصحة النفسية :  نعيم الرفاعي  (1)

ƭ169 .  
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  ) 1(:فعملية التوافق تتلخƭ علǏ النحو التالي
  .د الدافع الƦي يدفع اإلنسان إلشباع حاجة ما وجو-1
  . وجود عائق يمنع الوصول إلǏ الهدف ويحبط إشباع الحاجة-2
  . قيام الفرد بمحاوالت متعددة للتغلب علǏ العائق-3
  . الوصول إلǏ تحقيق الهدف وإشباع الحاجة-4

 وبتحقيق الخطوة الرابعة يتمكن الفرد من خفض التوتر والـشعور بالراحـة            
لطمƋنينة نتيجة لƦلكÜ ولكنǊ قد ال يصل إلǏ االستجابة الناجحة التي تشعره بالرضا             وا

عند بلوƷ الهدفÜ فيعود من جديد لمحاولة التغلب علǏ العائقÜ وقد يلجƋ إلǏ الوسائل              
Ü أو سلوك غير مقبـولÜ إن       )الƣ...مثل االنسحاب أو اإلسقاط أو اإلنكار       (الدفاعية  

ي التخلƭ من العائق وإشباع الحاجة تſعد تربة صـالحة          الحاالت التي تعقب الفشل ف    
             Ǌي تكون لــƦاالضطراب النفسي ال Ǐوقد تؤدي إل Üللشعور بالضيق والشدة والقلق
أثار واضحة علǏ الشخصية بشكل ملفت للنظرÜ ونوضح فيما يلي متطلبات عمليـة             

  .التوافق
  : الدوافƲ والحاجات-1

خلية افتراضية تفـسر الـسلوكÜ وال        تشير الدوافع والحاجات إلǏ عمليات دا     
يمكن مالحظتها أو قياسها مباشرةÜ يطلق مصطلح الحاجات علǏ أوجǊ النقƭ التي            
قد تقوم علǏ متطلبات معينة جسمية أو متعلمة أو علǏ توليفة منهما لهƦا نجد الدافع               
يشير إلǏ حالة داخلية تنتج عن حاجة  ما تعمل علǏ تنـشيط أو اسـتثارة الـسلوك                  

Ǌ نحو تحقيق الحاجة المنشطةÜ ويطلق مصطلح الدوافع علǏ الحوافز التي تنشƋ            الموج
أساساŹ علǏ الخبراتÜ أما تلك الحاالت التي تنشƋ إلشباع حاجات فسيولوجية أساسية            

  ).Drives(مثل الحاجة للطعام والماء فتسمǏ بالحوافز 

                                     
  . 169مرجع السابقƭ Üدراسة في سيكولوجية التكيفÜ ال, الصحة النفسية:  نعيم الرفاعي(1)



   -35-

ـ              و وتصنف الدوافع علǏ أسس متنوعة Ü ولكن أكثر التـصنيفات شـيوعاŹ ه
Ǐ1(:تقسيمها إل(   

Ü وهي المتعلقة بالحاجات األساسية للكائن الحي كالحاجة ) دوافع أولية فسيولوجية-أ 
  ).دافع التنفس(Ü أو الحاجة إلǏ األكسجين )دافع الجوع(إلǏ الطعام 

Ü وهي تظهر إلشباع حاجات تـرتبط  )أو اجتماعية أو سيكولوجية   ( دوافع ثانوية    -ب
حترامÜ ويعتمد إشباع هƦه الحاجات علـǏ االتـصال         بمشاعر الحب والقبول واال   
  .باآلخرين والتفاعل معهم

من أقوى الدوافع الثانوية وأقربها إلǏ الدوافع األوليةÜ وهƦا         (ويعدŇ دافع األمن    
يعني مدى أهمية شعور الفرد بƋن من يحيطون بǊ يتقبلونÜǊ ويعملون علـǏ تـسهيل               

 بƋن بيئتǊ المحيطة بǊ بيئة محبـة ودودة         إشباع دوافعÜǊ وهƦا يؤدي إلǏ إدراك الفرد      
الƦي تقوم أركانǊ   ) ماسلو(Ü ومن تصنيفات الدوافعÜ تصنيف      )2()علǏ خبرات الطفولة  

علǏ تنظيم الحاجات اإلنسانية تنظيماŹ هرمياÜŹ قاعدتǊ أهم تلـك الحاجـات وأكثرهـا              
  Źوهي الحاجات الفسيولوجية  (إلحاحا(       ÜŹالحاجات األقـل إلحاحـا Ǌوتمثل قمت Ü   وهـي 

المتعلقة بتحقيق الƦاتÜ وتقع حاجات األمن والطمƋنينة في المـستوى الثـاني بعـد              
الحاجات الفسيولوجيةÜ ثم حاجات االنتماء والحبÜ فحاجات تقدير الƦات وهي تمثل           
المستوى ما قبل األخير في هرم الحاجات الرئيسية وبقدر ما يحقق الفـرد إشـباعا               

   Źومرضيا Üالشخصية Ǌلدوافع Źسـبل         مرضيا Ǌتتوفر لديـ Üلمطالب البيئة االجتماعية 
االستقرار النفسي والتوافق السويÜ ويرتبط التوافق السوي ارتباطاŹ وثيقاŹ بالجوانـب           

  . الجانب اإلدراكيÜ والجانب االنفعالي والجانب النزوعي: الثالثة للدوافع وهي
اد فƎدراك الفرد للموضوعات يتƋثر بحالـة الدافعيـة لديـÜǊ فنجـد األفـر             (

المضطربين بحاجة إلǏ تشويǊ الواقع بحكم دوافعهم المتصارعةÜ فالمريض الهƦائي          
يتشوه إدراكǊ للواقع نتيجة لتشوه نظامǊ الدافعيÜ وتترافـق االنفعـاالت           ) البارانوي(

 مع الحالة التي تكون الظروف فيها مواتية إلشباع         )مثل السرور واالرتياح  (اإليجابية  
                                     

  .ƭ291, م1990, هجرÜ القاهرة, 2ط, الصحة النفسية:  عالء الدين كفافي(1)
(2)ƭ ÜǊ291 المرجع نفس.  
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عÜ Ǌ كما تصاحب االنفعاالت السلبية كالغضبÜ والقلـق         حاجات الفرد وتحيقي دواف   
  . )1()والخوفÜ الحالة Ʀات الظروف غير المواتية لإلشباع

االتـزان  (وتتضح العالقة بين االنفعاالت والتوافق السوي في سمة التناسـب       
فالفرد السوي يعبر عن انفعاالتǊ المختلفة بحسب المثيرات التي يتعـرض           ) االنفعالي

واقف المختلفةÜ مع االتزان في التعبير عـن االنفعـاالت  بمـا يتطلبـǊ               لها في الم  
  Üاالضطرابات       (الموقف Ǐوقد تبين من كثير من البحوث أن كبت االنفعاالت يؤدي إل

وقد أظهر فحƭ الكثيرين من مرضǏ الربو الشعبي وقرحـة          , ) الجسدية –النفسية(
ف أثارت انفعاالتهم بشدةÜ    المعدة وأمراض القولون وغيرهمÜ أنهم قد تعرضوا لمواق       

  .)2()ولكن ظروفاŹ خاصة بهم حالت بينهم وبين التعبير عن هƦه االنفعاالت
    Ǐوهو المـؤدي إلـ Üفيتمثل في السلوك الوسيلي Üأما الجانب النزوعي للدافع

 في تمييز لـǊ عن السلوك الƦي يحدث كونǊ ردŇ فعـل            –تحقيق هدفÜ وإشباع دافع     
 Ǐعن إعاقة اإلشباعلحالة اإلحباط فيؤدي إل Ɛتخفيض حدة التوتر الناش.   

والسلوك الوسيلي الƦي يتميز بدرجة من المنطق والمعقوليةÜ إنما هو محصلة           
لصراع الدوافع التي تتحكم في الفردÜ ألن دوافع الفرد تتصارع عادةÜ ويĈŃحـلů هـƦا               

) حŃسن (الصراع بƋن يصدر السلوك المرتبط بالدافع األقوىÜ ويعبر السلوك عند مدى          
توافقÜǊ فبقدر  مناسبة السلوك للموقفÜ وتناسبǊ معÜǊ بقـدر          ) سوء(توافق الفرد أو    

  . )3()تحيق الفرد للتوافق السويÜ وبقدر  انحرافǊ عن Ʀلك يكون سوء التوافق
  :  اإلحبøøاط-2

Ǌيشمل تعريف اإلحباط كون:  
و هدف أو توقع     حالة انفعالية تظهر عقبة ماÜ تحول دون إشباع رغبة أو حاجة أ            -أ  

  .عمل
  .العقبة نفسها:  أو هو-ب

                                     
  .ƭ302, الصحة النفسيةÜ مرجع سابق:  عالء الدين كفافي(1)
(2)Ǌالمرجع السابق نفس .  
(3)Ǌالمرجع السابق نفس .  
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   Ǌـ حاجة ل  إشباعيعوق  إدراك الفرد لعائق    (ويقصد ب  ÜǊا     أوƦتوقع حدوث هـ 
 أنـواع ق في المستقبلÜ مع تعرض العضوية من جراء Ʀلك لنوع مـا مـن               ـالعائ

 ƦاتياÜŹ أي أن يمتنع الفرد ƦاتياŹ عـن القيـام بƎشـباع            اإلحباطوقد يحدث    Ü) 1()التهديد
  Üأن يكون    الدافع Ǐنفسي االمتناع  عل Ǌكالخوف من النتيجة       سبب Üيرتبط بتوقع العائق 

   . بسبب الصراعأو
 عـدم   أو اإلشـباع  إعاقة حدث   إلǏ في علم النفس ال يشير       اإلحباطمفهوم  و(
  Ǌأو تحقق  Ǌبالدرجة     أرجائ Üيشير Ǌولكن ÜǏاألول ÜǏالمشاعر التي يشعر بها الفـرد   إل 
هي مشاعر سلبية تتضمن الضيق والتوتر والقلق       األرجاءÜ أوالفشل   أو لإلعاقةنتيجة  
  .)2()أحياناÜ والمشاعر االكتئابية األملوخيبة 

 ƈ–اإلحباط Ʊنواƈ :   
  : ǉما أساسين نوعين إلǏ الدافع إعاقة بحسب مصدر اإلحباطويصنف 

بسبب  الدافع المستثار    إشباع إعاقةعن  Ɛ   الناش اإلحباطوهو  :  الخارجي   اإلحباط ) 1
  . الظروف البيئية االجتماعية المحيطة بالفرد

 داخليـة كالـصراع     ةوجود عائق صادر عن فكر    عن  وينشا  :  الداخلي   اإلحباط ) 2
من بǊ الفردÜ ويكثر هـƦا      ؤ ي أعلǏ لوجود مثل    أو Ü الخوف من الندم   أو Üالداخلي

عية الدوافع مع ضعف نمو القيم االجتما     الكثيرة  الشخصية  في  النوع من اإلحباط    
  .لديها

ƒ- تحمل اإلحباط :  
  قدرة الفـرد علـǏ       بƋنǊتحمل اإلحباط   ) Rosenzweig(يعرف روزنزويق   

يسمǏ بالحقائق الموضوعية في مواقف       يشوه ما  أنالموقف اإلحباطي بدون    مواجهة  
Ü فمستوى  الطاقةمستوى التحملÜ ومستوى    : هناك مستويات لتحمل اإلحباط   و(Ü  الحياة

 هƦا  األمر يتعدى   اإلعاقة استمرت   فƦƎا مباشرةÜ   اإلشباع إعاقةالتحمل هو الƦي يتبع     

                                     
  .169يكولوجية التكيفƭ Ü دراسة في س, الصحة النفسية:  نعيم الرفاعي(1)
  .308الصحة النفسيةÜ المرجع السابقƭ Ü:  عالء الدين كفافي(2)
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 وهي التحمل لكـن بمـشقة       Ü)1()الطاقة وهو مستوى    األعلǏ المستوى   إلǏالمستوى  
  Üوالتي بعدها يكون السلوك خارج سيطرة الفـرد     أخر هي   أوبالغة Ü مراحل التحمل 

   درجات العشوائية بƋقصǏومتسما 

ƚ- عتبة اإلحباط :  
 سلوكا  يƋتي يفكر تفكيرا منطقياÜ وان      عنده أن حد الƦي يستطيع الفرد     وهي ال  
علـǏ التفكيـر المنطقـي      يفقد الفرد بعدها توازنǊ وقدرتÜ      Ǌ  )مشبعا لدافع ما  (وسيليا  
Ü  وتختف القدرة علǏ تحمل اإلحباط من فـرد إلـǏ آخـر            سلوكǊ بالعشوائية ويتسم  

 والمؤثرات التربوية التـي     Üسية والنف ƦÜلك لعدة عوامل منها الحالة الجسمية     ويرجع  
 ,غرهÜ وكƦلك الخبرات التي مر بها والمهارات التي يجيدها        صتعرض لها الفرد في     

ـ        وقد يكون لبعض هƦه العواملÜ أو كلها األثر في           رد ـتحديـد  درجـة تحمـل الف
Üالمواقف اإلحباطية الشديدة          ( لإلحبـاط Ǌيستطيع أن يواج Ǌالواثق من نفس ƭالشخ

غلب بسهولة علǏ المواقف اإلحباطية البسيطةÜ وال يكون هƦا الحال حال           بقوةÜ وأن يت  
Ǌ2()ضعيف الثقة بنفس(.  

  :  ƙƆار اإلحباط -د
تفترض بعض النظريات أن اإلحباط يؤدي إلǏ نوع محدد مـن االسـتجابة             

نظرية باركر (Ü والنكوƭ كما في )كما في نظرية ميالر وسيزر وآخرون(كالعدوان 
  .لتثبيت كما افترض نورمان مائبرÜ وا)ودمبو وليفين

غير أنŇ هناك نظريات أخرى تعالج موضوع اإلحباط ضمن النظرية العامـة            
للسلوكÜ ومما تميز بǊ هƦا االتجاه الوصول إلǏ االقتناع بƋن اإلحباط ليست لǊ نتيجة              
واضحة محددة بل يمكن أن يؤدي إلǏ عدد من النتائج المختلفةÜ ويؤثر اإلحباط فـي        

 إƦا كان في بداية المحاوالت للوصول إلǏ الهـدفÜ          –فعÜ فقد يزيد من قوتǊ    قوة الدا 
وقد يؤدي إلǏ إضعاف شدتـÜǊ وإƦا استمرت إعاقة الدافع بشكل يفوق مستوى طاقة             

                                     
  .ƭ308, الصحة النفسيةÜ مرجع السابق:  عالء الدين كفافي(1)
  .171دراسة في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü, الصحة النفسية:  نعيم الرفاعي(2)
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فƎن الفرد يواصل محاوالتǊ لخفض التـوتر بـشتǏ         (Ü  )عتبة اإلحباط (الفرد لإلحباط   
ائل الدفاعÜ التي تهدف إلـǏ حمايـة        الوسائلÜ وقد يلجƋ إلǏ  الحيل الدفاعية  أو وس         

الƦات من االنهيارÜ فƦƎا نجحت في وظيفتها أدت إلǏ توافق الفرد توافقاŹ يقرب مـن               
  .)1()السواءÜ أما إƦا فشلت فيمكن أن ينهار بناء الƦات ويصاب الفرد باالنهيار النفسي

3-ƱراøøƬال  :  
 يمكن تلبيتهما يتضمن الصراع وجود دافعين متساويين في قوة التƋثير Ü وال

والصراع ينشƋ ويكون من , في وقت واحدÜ يترتب علƦ Ǐلك الشعور بعدم االرتياح
إعاقة داخليةÜ فƦƎا أدى الصراع إلǏ حيرة الفرد وعدم قدرتǊ علǏ اتخاƦ القرارات 

Źصار إحباطا.  
 ƹنƬي )ǅر(و ) ليفيǘراعات إلى) ميƬال :  

  :   صراع اإلقدام-أ
لهما درجة متساوية من قوة     ) دافعين( إلǏ هدفين    ويحدث عندما ينجƦب الفرد   

كالمفاضلة بين Ʀهاب الفرد في رحلة مـع        , الجƦبÜ يلغي اختيار أحد الهدفين اآلخر     
  .أصدقائǊ أو حضور احتفال جƦاب في موعد واحد

  :  صراع اإلحجام-ب
,  ويتضمن وجود أمرين ينفر الفرد من كليهماÜ ولكنǊ مضطر الختيار أحدهما        

لƦي يخاف الموت كما يخاف من وصمǊ بالجبن إƦا هـرب مـن سـاحة               كالجندي ا 
  .الحرب
  :  صراع اإلقدام واإلحجام-جـ

ويعني وجود هدف أو موقف ما لǊ جوانب إيجابية مرغوبة وأخـرى سـلبية            
مرفوضة من قبل الفرد فيقرر قبول أو رفض هƦا األمر أو رفض هƦا األمـر وإƦا                

   Ʀلك الموقف متساوية في أهميتها عند الفـرد فقـد   كانت الجوانب اإليجابية والسلبية ل
  .يستمر الصراع فترة أطول ويزداد خطره

                                     
  .171ي سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Üدراسة ف, الصحة النفسية: نعيم الرفاعي (1) 
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  :  صراع اإلقدام واإلحجام المزدوج-د
ويحدث عندما يوجد هدف عام لكل منهما نقاط قوةÜ ونقاط ضـعف ويـؤدي              

كالمفاضلة بـين االسـتمرار فـي       ,اختيار أحد الهدفين علǏ خسارة في ترك األخر         
 تركها لإللتحاق بعمل للحصول علǏ مبلƸ معقول من المـالÜ  فاإلقـدام              الدراسة أو 

,  )إحجـام (علǏ االلتحاق بالعمل يتطلب ترك الدراسةÜ وهو شيء غير مرغــوب            
يحرم الفرد من المال الƦي يمكن الحصول عليǊ من         ) إقدام(واالستمرار في الدراسة    

  ).إحجام(العمل 
جام األقدامÜ واإلقدام األحجـام     ومن الصعب حسم الصراعات من نوع األح      (

             Ǐب والرجوع إلƦبƦالت Ǐفاألفراد يميلون إل Ü من عدم االرتياح Ǌلما يسببان Üالمزدوج
Ü  وينطـوي    )1()الهدف المرفوض ثم تركǊ والعودة إلǏ األول بطريقة غير محـددة          

الصراع علǏ قوة محركةÜ فهو يدفع اإلنسان إلǏ محاوالت تكاد تكون مستمرة فـي              
ƭتشعر الفرد بشيء من عدم االنسجام الداخلي والتهديد التخل Üفهو حالة مؤلمة ÜǊمن 

               Ǐوالعجـز عـن الوصـول إلـ Üوهو صراع يشعر الفرد بالتردد ÜǊلنظام شخصيت
  .استجابات مثمرة

  
  : الƾلøøق -4

القلق حالة Ʀاتية تتميز بمشاعر الخوف من شر مرتقب والشكÜ والعجزÜ وال            
حقيقيÜ أو بالوعي الـƦاتي للعديـد مـن التغيـرات           تتعلق مظاهره بخطر خارجي     

انفعال يتميز بالشعور بخطر مسبق وتوتر      (بƋنǊ  : الفسيولوجية  وعرŇف الباحثين القلق    
: وتصاحب القلق تغيرات منها   Ü  )2()وحزن مصحوب بتيقظ الجهاز العصبي السمبثاوي     

الـدمÜ  االنتعاشاتÜ والوهمÜ وسرعة خفقان القلبÜ وسرعة النبضÜ وتزايد ضـغط           
والغثيانÜ والتقيؤÜ اإلسهالÜ والبرودةÜ والتنفس السريع غير المنـتظمÜ واضـطراب           

  . بسلوك التجنب والتحاشي–النومÜ كما يترافق علǏ المستوى السلوكي
                                     

   .171دراسة في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü , الصحة النفسية: نعيم الرفاعي (1) 
 (2) Ǌالمرجع السابق نفس.  
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بعدم وضوح مـصدر التهديـد أو الخطـر         ) fear(ويميز القلق عن الخوف   (
ثـم يعمـل علـǏ      فالشخƭ الخائف يستطيع تحديد المثير المسبب لمشاعرهÜ ومن         

التخلƭ منÜǊ بينما ال يتمكن الشخƭ القلق من تحديد مصدر قلقÜǊ وبالتالي يعجـز              
Ǌمن ƭ1()عن القيام بالسلوك المناسب للتخل(.  

األولÜǏ تتمثل في كونǊ إنƦار ينبǊ الƦات إلـǏ         (ويبدو القلق وكƋن لǊ وظيفتين      
لحمايةÜ وقد تنجح في    خطر يتهددهاÜ وفي هƦه الحالة توظف الƦات وسائلها الدفاعية ل         

الـشديد  (ƦلكÜ فينعم الفرد بالسالمةÜ وقد تفشلÜ ومن ثم تظهر الوظيفة الثانية للقلق             
Źدليل فشل وانهيار وسائل الدفاع) غالبا Ǌ2()وهو كون(.  

علǏ أنŇ هناك   ) سبيلبرجر(العمليةÜ ودراسات   ) شاير(و) كاتل(كشفت أبحاث   
  :ǉمانوعين من القلق 

  : حالة القلق) 1
لمشاعر التوتر والخطر المدرك شعورياŹ التي تزيد من        ... حالة انفعالية مؤقتة    (ي  وه

  .)3()نشاط الجهاز العصبي الƦاتي
  : سمة القلق) 2

وجود فروق ثابتة نسبياŹ في القابلية للقلق Ü وتشير إلـǏ           (ويقصد بسمة القلق    
يدركونها كمواقف  االختالفات بين الناس في ميلهم إلǏ االستجابة اتجاه المواقف التي           

Ü ويعتبر القلق كسمة أكثر ارتباطاŹ بالـصحة        )4()مهددة Ü وƦلك بارتفاع في شدة القلق      
النفسية للفرد ويعتمد القلق في نشƋتǊ ونموه إلǏ خبرات الطفولة والمثيـرات التـي              
يتعرض لها الفرد أثناء التنشئة االجتماعيةÜ وهƦا يعني أن كل الناس يمرون بحالـة              

  .عرض لهم ما يقلقÜ ولكن ال تصيب سمة القلق إالƃ بعضهمالقلق  إƦا 

                                     
  .ƭ308, الصحة النفسيةÜ مرجع سابق:  عالء الدين كفافي(1)
   .172مرجع سابقƭ Ü دراسة في سيكولوجية التكيفÜ , الصحة النفسية:  نعيم الرفاعي(2)
(3) ƭ ÜǊ210 المرجع نفس.   
المعهد العالمي للفكـر    , في أبحاث ندوة علم النفس    , منهج التƋصل اإلسالمي لعلم النفس    :  محمد عثمان نجاتي   (4)

  .  ƭ41, م1993, اإلسالمي
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  :بين ثالثة أنواع من القلق هي) فرويد(ويميز 
ويتضمن الخوف من تغيرات حقيقة فـي الواقـع         : )أو الواقعي (القلق الموضوعي   ) 1

  .المحيط بالفرد
ويتمثل في الخوف من فقدان السيطرة علǏ غرائز الهو وضبطها          : القلق العصابي ) 2

يؤدي Ʀلك إلǏ قيام الفرد بشيء يتعارض مع المعايير االجتماعيـة فيتعـرض             ف
  .للعقاب

ويجعل القلق العصابي الفرد في حالة مستمرة من الخوف والتوجس من تغلب            
غرائزهÜ فيلجئƦ Ǌلك إلǏ تجنب كثير من المواقفÜ واالعتزال عـن النـاسÜ وتعـد               

  .صورة من صور القلق العصابي) الفوبيا(
وهو ما يعبر عن الخوف من الضميرÜ ويظهر لدى األفراد Ʀوي           : األخالقي  القلق  ) 3

" Ǐفي         " األنا األعل Üفي الشعور باإلثم والخزي والخجل واالشمئزاز Źالقوى متمثال
حالة قيام الفرد أو تفكيره في القيام بسلوك يتعارض مع ما يؤمن بǊ مـن قـيم                 

  .ن القلق األخالقيومعاييرÜ ويمثل عصاب الوسواس القهري درجة قصوى م

  :الحاجات النفسية والتوافق النفسي: رابعًا
تſعد الحاجة إحدى الدوافع النفسية التي تدفع اإلنسان إلǏ القيام بسلوك ما فهـي              
لها وظيفة تحريكية تنشيطǊ في الوقت نفسǊ وتوجيهيǊ وتوظيفيـةÜ وقـد اسـتعملت              

الرغبـة والمطلـب    الحـافز والباعـث و    (مصطلحات عدة للداللة علǏ الدافع مثل       
Ü وعلǏ الرغم من اختالف هƦه المصطلحات إال أنها مـن حيـث المعنـǏ        )واألمنية

أما من ناحيـة المعنـǏ الـسيكولوجي        , المعجمي تتضمن معنǏ التحريك أو الدافع     
فتستعمل للداللة علǏ المفهوم الƦي يشير إلǏ أن سلوك الكائن الحي يتوقف في تغيره              

و تعريضǊ لعمليات متقنǊ وهƦا ما يطلـق عليـǊ          وتعديلǊ علǏ خضوعǊ وتعرضǊ أ    
  ).الحاجة(التعريف اإلجرائي مصطلح 

بƋنها شيء ضـروري السـتقرار الحيـاة نفـسها                    (الحاجة  ) زهران(ويعرف  
فالحاجة إلǏ األكـسجين    ) حاجة نفسية (Ü أو للحياة بƋسلوب أفضل      )حاجة فسيولوجية (
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Ü أما الحاجة إلـǏ     )1()ت الفرد في الحال   ضرورية للحياة نفسها وبدون األكسجين يمو     
الحب والمحبة فهي ضرورية للحياة بƋسلوب أفضل ألن الفرد من غير إشباع تلـك              

والحاجة إنما تكون إƦا كان الفرد في حال توترÜ فتعمـل           , الحاجة يكون سيƐ التوافق   
علǏ توجيǊ سلوكǊ نحو أهداف معينة وقد اتفق علماء الـنفس علـǏ أن النـاس ال                 

ون بنشاط معين إال إƦا شعروا بهدف أو حاجة تدفعهم إلƦ ǏلكÜ وقـد يختلـف                يقوم
              Ňمن الضروري أن نسلم أن Ǌولكن Üوقد يتفقون في أخرى Üاألفراد في بعض أهدافهم
للناس دوافع وبواعث في نشاطهم كي نتمكن من فهم ما يقومون بǊ من نشاط وتمثل               

  :ةالحاجات النفسية في معظمها الحاجات الست اآلتي
  .الحاجة إلǏ األمن ) 1
 .الحاجة إلǏ الحب ) 2

 .الحاجة إلǏ التقدير ) 3

 .الحاجة إلǏ النجاح ) 4

 .الحاجة إلǏ الضبط ) 5

 .الحاجة إلǏ الحرية ) 6

وقد اتضح للباحث من استعراض جلĊ التعريفات السابقة أن هƦه الحاجات تعـد 
       Üوفق أهم أهـداف مرحلـة       مـن الركائز التي تعتمد عليها صحة المراهق النفسية 

بل إننا نجدها هي معنǏ الحيـاة  ) Call & Hall( المراهقـة كما قسمها كول وهول 
        Ǐوباالنتماء إلـ Üباألمن النفسي Ǌتحقيق وجود المراهق يكون في إحساس Ňألن Üنفسها
اآلخرين وانتماء اآلخرين لÜǊ وحبǊ لǔخرين وحب اآلخرين لÜǊ وقدرات تمكنǊ من            

عمال هƦه اإلمكانياتÜ وأن يكون نجاحǊ موضع تقدير اآلخـرين وأن           النجاح في است  
يشعر بحريتǊ كونǊ إنساناŹ لديǊ القدرة علǏ استعمال هƦه الحرية بما يتبع اسـتعمالها              

  .من مسؤولية

                                     
  .ƭ30,  مرجع سابقالصحة النفسية والعالج النفسيÜ: حامد زهران (1)
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أن الحاجات النفسية األساسية لإلنـسان الفـرد تنحـصر          ) (القوصي(ويقول  
لتكون موضع الدراسة الحالية كجانب جملتها في نفس الحاجات التي اختارها الباحث  

Ü وسوف تتناول كل حاجة من هƦه الحاجات بـشيء          )1()من جوانب المناƢ المدرسي   
  .من التفصيل

1 –ǅمǓالحاجة إلى ا ) :Need for security:(  
في تحديد الباحث لمصطلحات الدراسة بين أن األمن في أساسǊ السيكولوجي           

القلق واالضطرابÜ وهو شـعور ضـروري       شعور بالهدوء والطمƋنينةÜ وبعد عن      
لحياة الفرد والمجتمعÜ ومن أهم أسباب اطمئنان الفرد علǏ نفـسǊ ثقتـǊ  بـاحترام                

حقوقǊ وإحساسǊ بالعطف والمـودة ممـن يحيطـون بـǊ والحاجـة إلـǏ األمـن                              
)safety   for Need ( ا تتساوى في قوتها معƦتتمثل في البعد عن الخطر وهي في ه

اجات الفسيولوجيةÜ ألن اإلنسان مطبوع علǏ تجنبǊ كل ما من شـƋنǊ أن يهـدد               الح
والحاجة إلǏ األمن من بين الحاجات النفسية ليست منفـصلة وال           (حياتǊ واستقراره     

متميزة انفصاال وتميزاŹ كاملين فالحاجة إلǏ العطف والحب والحنو وثيقة االتـصال            
جتين مجتمعتين يمكن أن يعدا أساساŹ للشعور       بالحاجة إلǏ االنتماء وإشباع هاتين الحا     

باألمن فالشخƭ الƦي يكون موضع حب ويكون لǊ أصدقاء ويشعر باالنتماء يمتلك            
بƦلك مستلزمات معينǊ للشعور باألمن علǏ أن هƦا الشرط ال ينفي أن عدم إشـباع               

Ǌدرجة تكفي لتهديد أمن Ǐ2()حاجات أخـرى قـد يصل إل( .  
حاجة إلǏ األمن كمطلب من مطالـب النمـو لمرحلـة           وفي تناولنا لمفهوم ال   

                Ʀالمدرسي حيث نجد أن    تلمي Ƣالمراهقة تعد أساس األسس التي يستند عليها المنا
عضو جماعǊ الفصل وعضو جماعة المدرسةÜ عضو في        ) مراهقاŹ(المرحلة الثانوية   

ر جماعة النشاطÜ وعضو في جماعة الرفاق تتشابك عالقاتǊ وتبدو حاجتـǊ للـشعو            
                                     

, مركـز الوثـائق التربويـة     , دراسـة ميدانيـة   , ائƭ المراهقين فـي مـصر     خص: عبد العزيز القوصي     )1(
  . ƭ8, م1960,القاهرة

أشرف علǏ الترجمة عبد العزيز القوصيÜ مكتبة النهضة        ) الكتاب الثالث (علم النفس التربوي    :  آرثر جبيتس  (2)
  .ƭ11 Ü12, م1956, المصريةÜ القاهرة
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باألمن أساساŹ النتمائǊ لجماعتǊ ومدرستǊ وعامالŹ علǏ توطيد عالقتǊ بزمالئـǊ فـي             
الفصل والمدرسةÜ وبديهي أن تقبل المدرسة علǏ إشباع هƦه الحاجة عند التالميƦ في             
عملها بتقديم المساعدة لمن يحتاجها من التالميƦ في أي ناحية من النواحي مع أبعاد              

الميƦ وإƦكاء روح التعـاون وأضـعاف روح المنافـسة          عناصر توليد القلق لدى الت    
الحادة مع إشعارهم بƋنهم في بيوتهم وبين أهليهم فيهـتم المدرسـون والمـسئولون              
برعاية الطالب رعاية جانبيǊ حازمة عند اللزوم وبالتالي نجد أن من جملـة هـƦه               

 مركز السلوكيات يتشكل إشباع حاجة التالميƦ لǖمن وتصبح المدرسة مركز جƦب ال      
  .طرد حيث أن فقدان األمن يترتب عليǊ القلق والخوف وعدم االستقرار

2 – ƒالحاجة إلى الح ) :Need for affection:(  
وتتمثل في الحصول علǏ الحب والتواد والعطف والعناية واالهتمام والـسند           

كلمة الحب  ) ماسلو(االنفعالي بواسطة شخƭ آخر أو أشخاƭ آخرين  وقد استخدم           
ا الشامل كمستوي ثالث في تنظيمǊ الهرمي تتضمن التواد واالنتماء واألخـƦ            بمعناه

               Ǌويقصد بها الحاجة لعالقـة اجتماعيـ Üوالعطاء ومن ثم تعد من أهم دوافع السلوك
يسود فيها الشعور بالحنو والعطف والمودة وتظهر في جانبين يتمثالن فـي حاجـة              

 يشعر بحبÜ وتتخƦ الحاجة     الشخƭ إلǏ أن يحب غيره وحاجتǊ في نفس الوقت أن         
إلǏ الحب في مرحلة المراهقة صورة تختلف في طبيعتها عن سابقتها من المراحـل           

  : ثالثة مظاهر هي
  .أريد أن يحبني اآلخرون ) 1
  .أريد أن أحب اآلخريـن ) 2
  .  أريد أن أحب نفســي ) 3

 يفهم نفسǊ   وال يمكن عدŇ المراهق تلميƦ الثانوية طفالÜŹ ولكنǊ ليس براشدÜĆ إƦ ال           
وال طبيعة المرحلة التي يمر بهاÜ وليس من السهل علǏ المحيطين بـǊ أن يتنبـؤا                

 ǊبسلوكÜǊ وهو يعاني الخوف من فقد األمان بسبب حاجاتǊ المتعارضـة وصـراعات           
المحتدمةÜ فهو يحب اآلخرين ويريد أن يكون مقبوالŹ ومحبوباŹ بينهم Ʀلك ألنǊ يمـر              
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ظ فيها االنفعاالت والحاجات المختلفة وتعد هƦه الفترة         بمرحلة من مراحل النمو تستيق    
وضوح القدرات واإلمكانيات الجسمية والعقلية وغيرها وتتسم هƦه في كثيـر مـن             
األحوال بالقلق والضيق ومن ثم يصبح إشباع حاجتǊ إلǏ الحب بمعنـي أن يكـون               

لحبÜ أي أن   محبوباŹ من المحيطين بÜǊ ولهƦا يكون للمراهق دافع إلǏ إشباع حاجة ا           
يحبŇ المحيطين بǊ ويحبونÜǊ وتعد حاجة المراهق إلǏ أن يحب نفسǊ ويرتضي عنها             

  .أمراŹ أساسياŹ في حصول التوافق النفسي واالجتماعي
واستعرضنا للصراعات النفسية في حياة المراهق نجـد أن حـسمها يكـون             

والتحـررÜ  مرهونا بƎشباع حاجتǊ إلǏ الحبÜ فالتعارض بين حاجتǊ إلǏ االستقالل           
والحاجة إلǏ االعتماد علǏ األبوين يؤدي إلǏ خلخلة توازنǊ النفـسي فيجـد أمانـة               
النفسي مع األقران وحب األقران لـǊ يعطيǊ الثقة في النفس ويدفعǊ إلǏ حبهم وقـد               

  .يكون البديل مدرس أو مدرŎسة أو بعض الكبار الناضجين
راهـق توجيهـاŹ نفـسياŹ      ويقع علǏ هؤالء الكبار أو المدرسين عبء توجيǊ الم        

وتربوياÜŹ ومناقشتǊ فيما يحدث لـǊ من مشاكل تعترض سبيلǊ سواء كانت مـشاكل             
خاصة بنضجǊ أو تƋخر نضجǊ أو فهم قدراتǊ وإمكاناتÜǊ و كل Ʀلك ال يتم إال بƎشباع                
حاجات الحب عنده وإƦا استطاع المراهق أن يحصل علǏ حب اآلخرين وتقـديرهم             

ـ         وأمكنǊ أن يحب اآلخرين       فـي   قويهب لهم نفسÜǊ شعوراŹ بالثقة في النفس وإƦا وث
نفسǊ ورضي عنها استطاع أن يتقبلها ويحبها فيكون Ʀلك الحبŇ دافعاŹ إلـǏ العمـل               
واإلنتاج واالرتباط بالجماعةÜ فينشƋ جريئاŹ قادراŹ علǏ تكوين عالقات اجتماعية سليمة    

        Ňالتوافق وتعد Ǐإل Źا الحب سبيالƦمن أهم العوامـل       ففكرة المر  (فيكون ه Ǌء عن نفس
                Źمتكيفـا Ǌكـان سـلوك Ǌواضحة حسن Ǌوكلما كانت فكرت Ǌبنفس Ǌالتي تؤثر في ثقت
متكامالŹ وإƦا لم يكن قادراŹ علǏ حب نفسǊ أدى Ʀلك إلǏ شعوره بالفشل والعجز عن               

Ü وقد يضطره عجزه وفشلǊ إلǏ القيام بنوع مـن          )1()لǊ  وتحقيق ƦاتǊ    اكتساب مركز 
ض والسلوك المنحـرف فيقع علǏ المدرسة عند Ʀاك دوراŹ مهماŹ فـي            أساليب التعوي 

                                     
  .ƭ60, مرجع سابق, كولوجية التكيفالصحة النفسية  دراسات في سي:  مصطفǏ فهمي(1)
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تحقيق الصحة النفسية ألبنائها المراهقين ويصبح من المهم أن تكون العالقـة بـين              
             Ǐالحب والعطف ال علـ Ǐوالمدرسين وغيرهم في المدرسة عالقة قائمة عل Ʀالتالمي

  .الكراهية
  ):Need for Recognition: (التƾديراǗعتراƹ و الحاجة إلى – 3

ويقصد بها هنا نظره األشخاƭ إلǏ أنفسهم كونهم أشخاصـاŹ لهـم قـدرهم              
              Ǐه األفكار والمواهب يجـب أن تراعـƦوأن ه Üومواهب Źن لديهم أفكاراƋمؤمنين ب
              Ʀالتقدير عند الفرد منـ Ǐوتبدو الحاجة إل Üوينصت لها وتكون محل اعتبار اآلخرين

ألفراد بهم ويعاملوا كونهم أفراداŹ لهم قيمتهم فƦƎا        طفولتǊ فشغف األطفال بƋن يعترف ا     
كلمنا الطفل يجب أن نلتفت إليǊ وال نقدم غيره عليǊ في كل مرة أو نهملÜǊ وأن نثق                 

Ǌفي نظر نفس Ǌعندنا ونشعره بقيمت Ǌعمال تشعره بقيمتƋب Ǌونكلف Ǌب.  
                Ǌوأبيـ Ǌموضع  سرور و إعجاب وفخـر ألمـ Ǌفالطفل يجب أن يشعر أن

م لغيره من الناس كلما نما وتنقل من حلقǊ إلǏ أخرى في سلسلة عالقاتـǊ               وأسرتǊ ث 
 Ǌقيمت Ǌلـ Źفردا Ǌكون ĊقبلŽتŃوي ÜǊب ŽعترفŃيحب أن يعامل وي Ǌا أنƦه Ǐاالجتماعية  ومعن
وأن جهوده ووجوده الزمان لǔخرينÜ وتظهر هƦه الحاجة في رغبة الـصغير فـي              

سهام واالهتمام علǏ قـدر طاقتـǊ فـي         القيام بخدمات يسيرة لغيره ممن حولÜǊ واإل      
النشاطات المنزلية أو المساهمة في الترحيب بالضيوف وتقديم الحلوى لهم وغير Ʀلك 
مما يشعرن بقيمتǊ عند أهلǊ وعند نفسǊ وإƦا حاولنا البحث عن كيفيتǊ يسعǏ الطفـل               
              Ǐكان يـسع ńيختلف باختالف درجة النضج وإن Ǌالتقدير لوجدنا أن Ǐعل Ǌحصول Ǐإل
دائماŹ إلǏ الحصول علǏ تقدير من يحبهم وعندما يلتحق بالمدرسة يزيد عـدد مـن               
يحبهم ليشمل مدرسيǊ وبعض زمالء فصلǊ باإلضافة إلǏ أسرتǊ وبعض األصـدقاء            
فƦƎا بلƸ مرحلة المراهقة نراه يهتم بتقدير زمالئǊ لـǊ وقد يسعǏ أحياناŹ إلǏ االهتمام              

        Üلهم Ǌالرغم من عدم حب Ǐالتقـدير        باآلخرين عل Ǐلك للحصول علƦ وهو إنما يفعل
الƦي يشعر بالحاجة إليǊ لتحقيق أهدافǊ المهمةÜ ويتعلم بعض التالميـƦ مـن خـالل               
تجاربهم في المنزل والجيرة االهتمام بƋوجǊ النشاط التي تكسبهم تقـدير مدرسـيهم             
 بالمدرسة ويؤدونها أداء حسناŹ ويتكيف هؤالء التالميƦ بسهولة مـع هـƦه المواقـف             
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فيميلون إلǏ حب المدرسةÜ وقد يتعلم بعض التالميƦ االهتمام بƋنواع من النـشاط ال              
يتقبلها المدرس فيشعر هؤالء التالميƦ بالمتاعبÜ فيميلون إلǏ كراهية المدرسة وقـد            
يهتم بعض التالميƦ بنوع من النشاطÜ ويؤدونها ببراعةÜ ولكن ال يالحظها المـدرس             

رون بالضيق والمتابع أيضاŹ جـراء Ʀلـك التجاهـلÜ          وال التالميƦ من زمالئهم فيشع    
فالتالميƦ يختلفون في التعبير عن حاجاتهم إلǏ التقدير ويمكن أن نسوق جملـة مـن               
            Ǐتحقيق حاجتهم إل Ǐه علƦاألساليب التي يستطيع المدرس بواسطتها أن يعاون تالمي

   :التقدير وهƦا يتمثل في
ميƦ تحقيق حاجتǊ عن طريقهـا وƦلـك         أنǊ يعرف خير الوسائل التي يمكن للتل       – 1

  .بمالحظة التالميƦ في المواقف المختلفة المتعددة 
2 –               ƭيحدد العديد من األعمال المدرسية التي توفر بمـستوياتها المرنـة فـر Ǌأن 

النجاح لكل تلميƦ كي يعمل علǏ قدر طاقتǊ ومستواهÜ والفرد يمكـن أن يـشبع               
  .ز العمل الƦي يؤديǊ بتحدĆ لقدراتǊحاجتǊ إلǏ التقدير بالكامل إال إƦا تمي

 أن يعاون التلميƦ علǏ تحديد األعمال التي يجيد أداءها ويتوقع التقدير من وراء              – 3
  .القيام بها

 أن يثيب التلميƦ بطريقة تسعده كما في قيامǊ بتسجيل األداء الممتاز للتلميƦ فـي               – 4
  .يبعض أوجǊ النشاط المهم لديǊ وتدوينها في تقريره المدرس

5 –              Ɛويهي Ǌا شعر بالحاجة إليƦطلب العون إ Ǐعل Ʀيستطيع المدرس أن يشجع التلمي 
                Ǐغيـره علـ Ǐاالعتمـاد علـ Ǐي يميل إلـƦال Ʀالمناسبة لتعويد التلمي ƭالفر

  .االستقالل
 أن يتƋكد من معرفة كل تلميƦ لما يريده المدرس منǊ أن يؤديÜǊ ألن المدرسـين                –6

لعدم  قيامهم بالمهام التي كſلƃفوا بهاÜ فيشعر التالميـƦ            كثيراŹ ما ينتقدون تالميƦهم     
بالضيق من هƦا النقد يرون أنǊ من األجدر بالمدرس أن يوضح لهم هƦه المهـام               

  .ويشرحها بدال من نقدهم
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4-Ɲالحاجة إلى النجا ) :Need for succeed:(  

يل وتتمثل فيما يحقق Ʀات الطالب وهو  يرتبط بما يحفز الفرد علǏ التحـص             
واإلنجاز والتعبير عن الƦاتÜ وأن يكون مبدعاŹ ومنتجاÜŹ ويقوم بƋفعـال وتـصرفات             
مفيدة وƦات قيمة لـǊ ولǔخرين محققاŹ بها إمكاناتÜǊ فيترجمها إلـǏ حقيقـة واقعـة               

األداء في مستوى محدد لالمتياز والتفوق أو هـو         (اإلنجاز بƋنǊ   ) ماكليالند(ويعرف  
تاج إلǏ تحقيق الشعور بالنجاح والوصول إلǏ النجاح         الرغبة في النجاح  فكل فرد يح      

أما الفشل فƎنǊ قد , يولد في النفس شعوراŹ إيجابيا إلǏ العمل وتحقيق المزيد من النجاح   
  .)1()يترك أثراŹ سيئاŹ في النفس خاصة إƦا كان فشالŹ يؤدي إلǏ شعور باليƋس

ويميل إليها وتجعلǊ    والحاجة إلǏ النجاح من الحاجات التي يتطلع إليها الطفل          
يثق في نفسǊ ويشعر باألمن ويقوم بمحاوالت أخرى لتحسين سلوكǊ فتزداد حاجـة             
الطفل إلǏ النجاح ويشبع تلك الحاجة تشجيعÜǊ والثناء عليǊ بقدر معقول علـǏ أن ال               

Ǌمن حدود قدرت Źأو أبعد كثيرا Ǐا الثناء مستوى أعلƦه Ƹيبل.  
ة الشخƭ علǏ تحقيق أهدافÜǊ ولهƦا ويتوقف النجاح علǏ درجة الطموح وقدر  

             Ǌوقدراتـ Ǌوميول Ǌبعيدة عن مستوى استعدادات Źآماال Ǌي يضع لنفسƦال ƭنجد الشخ
) ماسـلو (يصعب عليǊ إدراك النجاحÜ ويتطابق هƦا مع المستوى الخاƭ من تنظيم            

للحاجات حيث تحتل الحاجة إلǏ تحقيق الƦات قمة الهرم الƦي هو أرقǏ المـستويات              
 اإلنسانيةÜ ويرى أنŇ هƦه الحاجة تعبر عن رغبة اإلنسان في مطابقة الـƦات              الدافعية

وتـرتبط  (أي إلǏ ميلǊ إلǏ تحقيق ما لديǊ من إمكانات فتصبح إمكاناتǊ حقيقة واقعة              
الحاجة إلǏ النجاح بالحاجة إلǏ التقدير حيث تدفع األخيرة الشخƭ إلǏ السعي الدائم             

Ü وتظهر أهمية الحاجة إلǏ     )2()القيمة االجتماعية لإلنجاز والتحصيل إلحراز المكانة و    
النجاح في الحياة التعليمية إƦ نجد أن تشجيع الطالب علǏ النجـاح بـشتǏ الطـرق                

                                     
جامعة , كلية اآلداب , رسالة دكتوراه , دراسة تحليلǊ للتوافق بين الشباب من الجنسين      :  خليل ميخائيل معوض   (1)

  .ƭ180, م1979, اإلسكندرية
  .Ü31 مرجع سابقƭ Üالصحة النفسية والعالج النفسي:  حامد زهران(2)
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وتهيئة المناƢ التعليمي المناسب يساعدهم علǏ تقوية الثقة بالنفس ويقع علǏ المدرس            
صة إƦ تقع علـǏ     في المرحلة الثانوية العبء األكبر في إشباع هƦه الحاجة بصفة خا          

قائد الفصل مسؤولية خلق الجو الƦي يتسم بالود والتسامح وتنمية مـشاعر االنتمـاء       
والوالء لجماعة الفصلÜ وإدراك األغراض المشتركةÜ والرغبة في العمل من أجـل            
أهداف مشتركة فƦلك يساعد علǏ خلق المناƢ الƦي يستطيع الجميع فيǊ أن يتقـدموا              

Ʀ Ǐوسبيلهم إل Üلكفي عملهم :  
  . أن يƋتي إلǏ الفصل مبكراŹ ويتحدث إلǏ الطالب حديثاŹ ودياŹ قبل بدء الدرس–أ  
 أن يتحاشǏ تجسيم أي خطƋ علǏ طالب معين وإنما يستمر في عملǊ كما لو كان                –ب

Źاألمر طبيعيا . 

 يحاول أن يجعل التالميƦ يشعرون بƋن األعمال التي توكل إليهم أو يŃطلŽبŃ مـنهم               –ج
 .ستكون علǏ وفق قدراتهمالقيام بها 

 يبدى اهتماماŹ شديداŹ بمساعدتهم علǏ التعلم فليس الغرض وجوده معهم أن يتصيد             –د  
ويتمكن المدرس من تحقيق Ʀلك بالطريقة التي يؤدي بها         , أخطاءهم ويثبط همتهم  

Ǌعمل .  

  ): Need for Control: (الحاجة إلى الƮبط 5- 
ومسايرتها وال يرجع Ʀلـك إلـǏ توقـع         وتعني االمتثال للمعايير االجتماعية     

الجزاءات التي يمكن أن يمارسها اآلخرونÜ بل ألن الفرد نفسǊ يؤيد هƦه المعـايير              
وينظر إليها بوصفها صادقة ومالئمةÜ والضبط هنا ضبط اجتمـاعي مـدمج يتـسم              
بتنظيم الشخƭ لسلوكǊ ومسايرتǊ للصور السلوكية التي ينظر إليها علǏ أنها مالئمة            

ة لتحقيق بعض المثل أو األهداف المتصلة بǊ شخصياŹ أو بجماعتـÜǊ وهـو              ومرغوب
 أو المسايرة ويŃدعłمŃ هƦا النوع من الـضبط         لضبط يعتمد علǏ دافع الفرد نحو االمتثا      

عن طريق المكافƋة التي قد تكون منحاŹ ماديةÜ أو استحساناŹ يشجعÜǊ أو نوعـاŹ مـن                
ده اندفاعاŹ نحو االمتثالÜ ألنǊ يعتقد في صدق التƋييد االجتماعيÜ فيدفع Ʀلك الفرد ويزي

  .المعايير االجتماعيةÜ ولهƦا تعد المكافئات والعقوبات بمثابة أدوات مدعمة للدفاعية
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وتعتمد الصورة األساسية في الـضبط االجتمـاعي علـǏ دمـج المعـايير              
 القيم  االجتماعية والقيم وتوقعات الدور من خالل التنشئة االجتماعيةÜ ألن عملية دمج          

  .والمعايير االجتماعية عن طريق المجتمع ضرورية الستقراره
ولتوضيح الصورة السابقة للضبط في مجال إشباع الحاجات النفسية نجـد أن            
الطفل ويفقد شعوره باألمن إƦا قſيŇد استقاللÜǊ وسلبت حريتÜǊ ويفقد شعوره باألمن إƦا             

املة الن Ʀلك يشعره في نفسǊ بتنازل مŃنĉح االستقالل بال حدودÜ أو أĈطلقت لǊ الحرية ك       
الكبار عن سلطاتهم لÜǊ فيؤدي بƦ Ǌلك إلǏ الشعور بالبلبلة واالرتباك والقلق والضياع 
             Ǌسلطة ضابطة تشعره بالرقابة واإلرشاد وترسم ل Ǐإل Ǌمحتاج في نموه ونشاط Ǌألن

ب فيǊ   منǊ عملǊ وماƦا يحدث لǊ حاد عن السلوك المرغو         دالحدود وتبين لـǊ ما يرا    
)              Źفي أن يكون مقبـوال Ǌبكثير من األمور ولرغبت Ǌوجهل Ǌبضيق خبرت Ǌوالطفل نفس

مرضياŹ عنǊ من حولǊ يجب أن يتƋكد من آن آلخر عما إƦا كان سلوكǊ مستحباŹ يوافق                
Ǌممن يعيشون مع Ǌمن حول Ǌ1()علي(.  

والضبط مبدأ من المبادƏ المهمة التي تقوم عليها الشخصيةÜ يتضح Ʀلـك إƦا             
دركنا ماƦا يحدث لو كان السلوك اإلنساني تحدده الدوافع فقطÜ فالطفل يكتسب القدرة             أ

علǏ تنظيم سلوك باضطراد نموهÜ ففي المراحل المبكرة من نموه تحركـǊ حـوافز              
معينة غرضŃǊ بها أساسا إشباع حاجاتǊ األولية وقد تعترضǊ صعوبات وعوائق كبيرة            

مر والنواهي فيدفعƦ Ǌلك إلǏ تعليم كيفية الحد        ويجد من المحيطين بǊ الكثير من األوا      
من تصرفاتǊ التي ال تلقǏ تƋبيداŹ أو تسبب لـǊ صراعاŹ وبهƦه الطريقة يكون ضـبط               
الƦات الƦي منشؤه في األصل من مصادر خارجية جانباŹ أساسياŹ من التنظيم الداخلي             

ي في  كنظام دافع ) Control(للشخصيةÜ وقد تناول مصطفǏ فهمي موضوع الضبط        
حد ƦاتǊ فبدالŹ من أن يقرروا وجود حاالت دافعية من ناحية وجود قوى تنظم التعبير               
عن هƦه الحاالت من ناحية أخرى فانهم Ʀهبوا إلǏ أن الضبط في حد ƦاتǊ إنما يمثل                
نوعاŹ من الحوافز أو الحالة الدافعيÜǊ وƦلك أن الفرد قد ال يستطيع أن يعبر عن دافع                

                                     
(1)    Ǌدراسة ميدانية في التوافق المهنـي والـصحة        , خصية المعوقة لإلنتاج  سيكولوجية الش :  فرج عبد القادر ط

  . ƭ105, م1980, مكتبة الجانجي, النفسية
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ن دافعاŹ أخر قد وقع في  صراع معǊ أو أنـǊ أقـوى منـÜǊ                ما في بعض األحيان ال    
مفهوم الضبط يتضمن عناصر توجǊ السلوك اإلنساني وجهǊ معينǊ         (ويقول أيضاŽ أن    

ولƦلك لم يفصل علماء النفس الƦين درسوا الشخصية بين القـوى الدافعيـǊ وقـوى               
 المعلمـون   Ü ويمثـل  )1()لعربة الدوافع ) الفرامل(الضبط في الشخصية فالضبط يمثل      

بحكم مركزهم في المجتمع المدرسي السلطة فƦƎا كانوا هم أنفسهم ال يشعرون باألمن              
واالطمئنان فƎنهم لن يستطيعوا إخفاء Ʀلك وكƦلك إƦا لم ينضجوا بعد في مـراهقتهم              
               Ǌلك في تصوراتهم وفيما يعبرون بـƦ من جهة التفكير والسلوك فالبد أن يظهر أثر

كالتسلط والتعالي والغطرسة ونفاƦ الـصبرÜ      ) المراهقين(Ʀ  عن سلطتهم علǏ التالمي   
ويكون عكس Ʀلك إƦا شعروا باألمنÜ إƦ نجد سلطتهم إنمـا تنـتج عـن تفكيـرهم                 
وانفعالهمÜ ويتجلǏ تكاملهم ونضجهم في كل عالقاتهم بتالميƦهم وتصبح الـضوابط           

عدالـة  التي يفرضونها عليهم قائمة علǏ الفهم الـƦي يتجلـǏ بـروح المـساواة وال              
  .االجتماعية والكرامة الشخصية

  ):Need For Freedom(الحاجة إلى الحرية - 6
            Ǌأن يحتفظ بحريات Źمتحررا من القيود وهو يحاول دائما Ǌخلق اإلنسان بطبيعت
المختلفةÜ والحرية أمر نسبي فيها رمز صريح أو ضمني إلǏ عدم الضغط فحينمـا              

 شي ما وتتضمن الحرية عدم وجـود        نقول  أن اإلنسان حر نقصد بƦلك أنǊ حر في         
               Ʀا تكلمنا عن الحرية في المدرسة أو التعليم فال تقصد أن التالميـƦƎسالسل وأغالل ف
أحراراŹ من كل ضغطÜ وإنما نقصد أنهم أحرار من ضغط معين وهـي تعنـي فـي          
مضمار الحاجات حاجة الطالب إلǏ االستقالل في اإلرادة فمما توفر هƦا االسـتقالل             

الƦي يمكنـǊ   ) أو المناƢ (يتÜǊ وسبيل Ʀلك أن تهيƐ المدرسة للطالب الجو         تحققت حر 
فيǊ أن يحقق ƦاتǊ وينمي شخصيتǊ ويعبر تعبيراŹ صريحاŹ وصادقاŹ عـن إرادتـǊ ألن               
الحرية حاجة أساسية من الحاجات النفسية التي تتخƦ أشكاال تتناسب مع مرحلة النمو             

طفل علǏ النموÜ فاألطفال بهم حاجة إلـǏ        التي يمر بها الكائن الحيÜ ألنها تساعد ال       

                                     
  .172الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü:  مصطفǏ فهمي (1)
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حرية المشيÜ والكالمÜ والجريÜ والتسلقÜ والتجريبÜ والهدمÜ والبناءÜ وميل الطفل          
للحرية في الحركة يتبعǊ ميلǊ لحرية الكالم وحرية التفكيرÜ لكن الطفل يتضايق مـن              

ن يتƋكد مـن    الحرية الكاملةÜ ألنǊ يود أن يتعلم من حينĆ آلخر ما يراد منǊ عملÜǊ وأ             
سلوكǊ إن كان يوافق عليǊ غير أم ال فكƋن الطفل يحـب أن تكـون أمامـǊ سـلطة          
ضابطة ترشده وتوجهǊ وال تقيده بقيود جامدة والحرية عند المراهق هدف مرغوب            
فيǊ بدرجة كبيرةÜ ألنها تعني عنده التحرر من الضغط والسلطةÜ وأن يحيا من غير              

راهق ويشعر بكينونتǊ المستقلة فـƎن مفهومـǊ        أن يتعرض ألي تƋنيبÜ ولما كان الم      
ǊاتƦ متمركزا حول Źللحرية يكون أيضا.  

 مراهقتهم االنفعاليـة واالجتماعيـة      اوالراشدون الƦين استطاعوا أن يجتازو    
     Üمن السلطة فقط Źوليست تحررا ÜǊأن حقيقة نسبي Ǐوالعقلية بسالم يدركون الحرية عل

ينÜ وال تخلو إطالقاŹ من عنصر التƋديب       وإنما هي تحرر من ظل نظام اجتماعي مع       
بل إنها تتضمن المسؤولية الƦاتية  والتƋديب الƦاتيÜ والشخƭ الناضج هـو الـƦي              
يدرك أن الحياة Ʀات طبيعة اجتماعية وأن رغباتǊ الفردية يجـب أن تـتالءم مـع                
رغبات اآلخرينÜ وبƦلك أن الحرية المطلقة تعني الفوضǏ وأن الحرية في المجتمـع      

مقراطي هي الحرية المنظمة والمقيدة بحصول كل األفراد علǏ قدر متساوĆ مـن             الدي
: الحريةÜ بالقدر الƦي تسمح بǊ الحياة االجتماعيةÜ وللحرية نوعـان مختلفـان األول          

حرية خارجيةÜ واألول أقل وضوحاŹ من الثانيÜ ألنŇ الغرض         : حرية داخليةÜ والثاني  
التلميƦ نوعاŹ حسناŹ من الحرية الداخلية بحيث إƦا        من التربية الخلقية  أن تبث في نفس         

زالت القيود الخارجية وكان اإلنسان حراŹ في أن يفعل ما يشاء قيدتǊ نفسǊ الداخليـة               
في أن يعمل بƦمة وإخالƭ ويرضي ضميره وقد نادى علماء التربية بعدم الـضغط              

كي تظهـر ميـولهم   الشديد علǏ التالميƦ ومنحهم بالتدريج نصيباŹ معقوالŹ من الحرية   
الحقيقية فيشجع الحسن منها ويهƦب ما يحتاج إلǏ تهƦيب ففي Ʀلك الجو الحر والبيئة              

  .الحرة تنمو روح الوفاء واإلخالƭ والعناية والدقة في العمل



   -54-

  :التوافق والصحة النفسية والسواء: خامسًا
 ثمة تداخل في المعنǏ بين التوافق والصحة النفسية والسواءÝ فبـرغم جهـود   

العلماء والباحثين في علم النفس لوضع تعريفات محددة تميز كل مفهوم مـن هـƦه               
المفاهيمÜ إال أنهم عند الحديث عن مظاهر أو محكات الـسلوك التـوافقي الجيـد أو                

يتحـدثون عـن    (سلوك الفرد المتسم بالصحة النفسيةÜ أو السلوك الـسوي نجـدهم            
ة الترابط بين مضامين هƦه المفاهيم      وقد يعود هƦا إلǏ شد    , المحكات والمظاهر نفسها  

Źها مترادفة أحياناŎحد عد Ǐ1()إل(.  
الصحة النفسية بƋنها حالة نسبية مـن التوافـق         ) Wollman(ويعرف وولمان   
وتحقيق الفرد إلمكانياتǊ وقدراتÜǊ وقد قيل فيها ) Well being(الجيد ومشاعر الرفاهية

لمختلفةÜ مع القدرة علǏ مواجهة األزمـات  التوافق التام بين الوظائف النفسية ا   (بƋنها  
النفسية العادية التي تطرأ عادة علǏ اإلنسانÜ ومع اإلحـساس اإليجـابي بالـسعادة              

هو التوافق الداخلي المـصحوب     (Ü ويعدŇ المقياس العلمي للصحة النفسية       )2()والكفاية
بحسن التوافق مع البيئةÝ بحيث يؤدي إلǏ أقـصǏ درجـة ممكنـة مـن الـسعادة                   

   .)3()والكفاية

             Ǐعلـ Źيعد التوافق دليال Ʀإ Üمفهوم التوافق موازي لمفهوم الصحة النفسية Ňإن
الصحة النفسيةÜ كما أن الصحة النفسية تعبيرŃ عن التوافقÜ فƎن سـاء سـاءتÜ وإن               

 ÜسنتŃالبحث العلمي للحـوادث النفـسية             حسن ح Ǌي يرسمƦا سرنا في الطريق الƦƎف
وعاŹ للدراسةÜ فƎننا ننتهي إلǏ ما انتهـǏ إليـǊ أكثـر            آخƦين المظاهر النفسية موض   

المشتغلين بالصحة النفسية من علماء النفس في كون الـصحة النفـسية والتوافـق              
  .مفهومين يشيران إلǏ المظاهر نفسها

                                     
وعـوض 1978ƭ Ü9( Ü(Ü وزهـران ) Page et al. 1978. p. 219(بيج :   كمـا في تعريفات كل من)1(

)1976ƭ Ü3( والحفني Ü)1975ƭ Ü472( وآخرون Ǌوط Ü)ƭ Üƣ245دون تاري.(  
  . 6م1975ƭ Ü, القاهرة, 4ط, مكتبة النهضة المصرية, أسس الصحة النفسية:  عبد العزيز القوصي(2)
    .ƭ223 , 1970,القاهرة , مكتبة النهضة المصرية, الصحة النفسية لǖسرة :  عثمان لبيب فراج(3)
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ويعني مفهوم السوءاÜ كون المرء سوياÜŹ أو معتدالŹ إƦا اتصال بمحك مـا أو              
   Źأو معياريا ÜŹاعتداليا Ǌمـن           أو مع , كون Źا كان المرء خالياƦوال سيما إ Źأو وسطيا Źياريا

  .االضطراب العقلي
نفـسadjust (  Ǌ(قدرة الفرد علـǏ تكييـف       : السواء بƋنǊ )  قــود(ويعرف  

بصورة مالئمة جسمياŹ وعقلياŹ وأخالقياŹ واجتماعياŹ واقتصادياŹ مع مواقف البيئة وإبداء           
  . االستجابات المناسبة للمواقف المتغيرة

القدرة علǏ توافق الفرد مع نفسǊ ومع بيئتǊ والـشعور          (ف السوية بƋنها    وتعر
وإƦا مـا أخـƦنا      Ü)1()بالسعادة وتحديد أهداف وفلسفة سليمة للحياة يسعǏ لتحقيقهـا        

الـسواءÜ  "بتعريفات السواء من جهة نظر علماء النفس والطب النفسي فƎن مفهومي            
كما هو ملحوظ في    , افقÜ مضموناŹ   يرادفان مفهومي التوافقÜ وسوء التو    " والالسواء

  .التعريفين السابقين
التوافـقÜ والـصحة    (ويالحظ الترادف أيضاŹ بين مضامين المفاهيم الثالثـة         

Ü ويظهر هƦا الترادف عند الحديث عـن        )2(في كثير من األدبيات   ) النفسيةÜ والسواء 
مقـابالت    مظاهر السلوك التوافقي أو المتسم بالصحة النفسية أو السلوك الـسويÜ و           

أو معكوسات هƦه المفاهيم أي السلوك سيƐ التوافـق أو المـرض أو االضـطراب               
هو ما جعل بعض الباحثين يلجƋ      "النفسي أو الشƦوƦ أو الالسويةÜ ولعل هƦا الترادف         

إلǏ استعمال مقياس الصحة النفسية لقياس التوافقÜ ومقاييس التوافق أحياناŹ لقيـاس            
  .الصحة النفسية

                                     
  .11 مرجع سابقƭ Üالصحة النفسية والعالج النفسيÜ: د زهران حام(1)
(2)Źــثال ــا م Ü 1959(و ) ÜShoben 1959(و ) ÜScott 1959(و ) ÜShaffer & Shoben 1956: ( منه

Tindal ( و)1968 ÜArkoff ( و)1969 ÜLazarus ( و) Üـــح )      1973ƭ ƭ Ü470 – 505راجــ
Ü        1990كفــافيÜ (و ) 1990ƭ Ü82 اللطيــفÜ عبــد(و ) 1992دافيــدوفÜ (و ) 1982منــصورÜ (و 
ƭ36-37ƭ Ü91 ( و) Ü(و ) 1992المغربي Ü1994الطيب.(  
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  :مكن أن نخلƭ إلǏ جملة من األمور تبين أو توضح مفهوم التوافقومما تقدم ي
يختلف التوافق عن التكيف بحسب االتجاه الـسيكولوجيÜ كمـا يختلـف عـن               - 1

المسايرة للجماعة ألن التوافق يتضمن استعمال اإلنسان إلرادتǊ لتحقيق عالقـة           
  .تدل علǏ انسجامǊ مع الƦات ومع البيئة االجتماعية

درة الفرد علǏ إحداث التـوازن أو التوافـق بـين متطلباتـǊ              يتطلب التوافق ق   - 2
Ǌومتطلبات بيئت. 

التوافق عملية ديناميكية مستمرة باستمرار حياة الفـردÜ تقـوم علـǏ إشـباع               - 3
الحاجاتÜ وحل الصراعاتÜ والتغلب علǏ العقبات والضغوط المختلفة بصورة         

Ǌمناسبة للفرد وبيئت. 

لية التوافق نفسهاÜ فيها يشعر الفرد بالرضـا        التوافق حالة أو إنجاز أو نتاج لعم       - 4
واالستقرار النفسي واالنسجام مع نفسǊ ومع اآلخرين إƦ تكون أغلب الحاجـات            

قد أشبعت بصورة مرضية نـسبياŹ وحـسمت        ) الجسمية والنفسية واالجتماعية  (
Źالضغوط نسبيا Ǐوتم التغلب عل Üالصراعات.  

تـǊ للوصـول إلـǏ حالـة التـوازن        يتطلب التوافق تعديالŹ لسلوك الفرد أو بيئ       - 5
 .واالستقرار النفسيÜ واالنسجام مع النفس ومع اآلخرين

يتحقق التوافق بصورة نسبيةÝ ليس من قبيل الكل أو الالشيءÜ توافق أو عـدم               - 6
توافقÜ ألن درجات توافق األفراد تمتد علǏ طول خط تصوري متدرجÜ طرفاه            

  .حسن التوافقÜ وسوء التوافق
قدرتǊ علǏ التوفيق بين دوافعـǊ      ) التوافق النفسي (د مع نفسǊ    يتطلب توافق الفر   - 7

المتصارعة واالتزان في إشباعها جميعاÜŹ والقدرة علǏ حسم الصراعات والتحكم          
فيها وتقبل الƦات والثقة فيهاÜ وتنميتها والشعور باألمن والطمƋنينةÜ مـع الخلـو    

  .النسبي من التوترات والصراعات النفسية
قدرتǊ علǏ التفاعـل    ) التوافق االجتماعي (د مع المحيطين بǊ     يتطلب توافق الفر   - 8

االجتماعي السليمÜ وعقد عالقات تتسم باإليجابية يسودها التعـاون والتـسامح           
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وااللتزام باألخالقÜ وقواعد الضبط والمعايير االجتماعيةÜ والعمل لخير الجماعة     
  .والشعور باالنتماء للمجتمع وتقبل اآلخرين ومحبتهم

مفاهيم التوافق والصحة النفسية والسواء بشكل مترادف في كثير مـن           تستعمل   - 9
األحيانÜ نظراŹ لما بينها من شدة ترابطÜ ال سيما عند الحـديث عـن مظـاهر                

  .السلوك المتسم بالتوافق أو الصحة النفسية أو السواء

 ) ƈ (التوافق ƅو سوƈ ǅساسية لتحديد حسƈ وجهات نظر:  
ت نظر أساسية تحدد مفهوم الـسواء وعـدم         يعرض البحث إن شاء اŸ وجها     

  :السواء في التوافق النفسي وأهمها
  : وجهة النظر اإلحƬائية– 1 

وتمثل وجهة النظر هƦه منهجا رياضيا في تحديد السواء والـشƦوƦ فمنحنـي             
            ƭفي توزيع السمات والخصائ Ʀتحديد السوي والشا Ǐالتوزيع االعتدالي يرشدنا إل

يتجمعـون فـي    (معظم األشخاƭ في التوزيـع االعتـدالي        النفسيةÜ  إƦ يالحظ أن      
منتصف المنحنيÜ ويفترض من وجهة النظر اإلحصائية أن هـؤالء أسـوياءÜ وأن             

ƦوƦجانبي منتصف المنحني هم الش Ǐالحاالت القليلة عل.  
يضم فقط ما يقرب من الثلثـين  ) المدى السوي(والفرض اإلحصائي يقول إن  

 ويالحظ أنǊ يسهل فـي ضـوء وجهـة النظـر            )1()اللƦين يقعان في وسط التوزيع    
اإلحصائية هƦه Ü تحديد المتوافق من غير المتوافق أو السوي مـن الـشاƦ بالنـسبة             

فالشخƦ ƭو الطول السوي هو الشخƭ الƦي ال ينحرف بعيداŹ جـداŹ            (للسمة المعينة   
  . )2()في أي من االتجاهين عن المتوسط

ي تحديد السواء والـشƦوƦ بƋنـǊ       استعمال هƦا المنهجÜ ف   ) أيزنــك(ويصف  
واضح ومفهوم تماماŹ إالƃ أنǊ يعترض علǏ استعمالǊ في تحديد السواء وعدم الـسواء              

                                     
علم نفس الشواÜƦترجمة محمود الزياديÜ بمراجعة السيد محمد خيريÜ دار النهضة العربيةÜ            : كوفيل وزمالؤه  (1)

  . ƭ9, م1967, القاهرة
(2) EYSENCK, H. J uses and abuses of psychology, London, Penuin books.1959.p 177. 
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            ƭن الشخƎف Üالصحة Ňƭا ما يخŇمƋف Üأو الصحة Üوالجمال ÜكاءƦكال Üلبعض السمات
السوي هنا هو الƦي يعاني عدداŹ متوسطاŹ من األمراض والقصورÜ التي تنتهي بواحد             

مراض الشائعة أمŇا إƦا كان الفرد كامل الصحةÜ متوافقاÜŹ وعاƫ عمراŹ طويالŹ            من األ 
من غير أن يصاب بƋي نوع من األمراضÜ فهو غير سوي إلǏ حد بعيـد بحـسب                 
وجهة النظر اإلحصائية هƦهÜ وليس هƦا هو المعتاد في النظر إلǏ الـسواء وعـدم               

ة أو الƦكاء أو الجمالÜ ومن      السواءÜ أو التوافق وعدم التوافقÜ في السماتÜ كالصح       
  . األصوب عدم األخƦ يمثل هƦا الرأي في تحديد التوافق في موضوع بحثنا

فالشخƭ المتوافق هو األكثر امتالكاŹ للسمات والخصائƭ المحققة للتوافـق          
أي األكثر قدرة علǏ األخƦ والعطاءÜ أي التفاعل بين حاجاتǊ أو دوافعÜǊ أو البيئـة               

قياس في تحديد السواء وعدم السواءÜ في مثال الصحة الـسابق           ومطالبهاÜ هƦا هو ال   
  .الƦي ضربǊ لنا أيزنك في تحديد السواء وعدم السواء

  
  : وجهة النظر الحƮارية– 2

              Źأو سـويا ŹاƦشا Ǌسلوك الفرد واتجاه Ňيعد Üه الوجهة من النظرƦه Ǐواستنادا إل
تمع ال يقبل أي انحراف     الƦي يتحرك فيÜǊ فالمج   ) الحضاري(طبقاŹ للوسط االجتماعي    

             Üفقد يسمح باالنحراف المعقول من أجل حرية الفرد في التعبير Üعن معاييره الثابتة
ولكن االنحرافات األساسية التي تخلق االضطراب والفوضǏ في الفرد نفسǊ أو فـي             

وثمة عامالن يحكمان الموقـفÜ أو      . من حولǊ تعتبر دليالŹ علǏ سوء توافقǊ وشƦوƦه       
  Üنجد أن العادات التـي             أن ا (لهما Ü أنماط الحضارة Ǌي تختلط فيƦلمجتمع العالي ال

تعتبر سوية في جماعة حضارية قد تعتبر غير Ʀلك في جماعة أخرىÜ وثانيهمـا أن      
                 Üالمجتمـع اليـوم Ǌقرن مضي قد يتقبل Ʀأو من Üجيل مضي Ʀمن ŹاƦما كان يعتبر شا

ية بطيئاÜ وفي مجاالت أخرى     ويكون هƦا التعبير في بعض مجاالت العالقات اإلنسان       
  Źجدا Źمن مجتمـع            )1()يكون سريعا Źإال أن مفهوم السواء وعدم السواء يختلف كثيرا Ü

                                     
  .4علم نفس الشواÜƦ مرجع سابقƭ Ü:  كوفيل وزمالؤه(1)
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أكبر ) إƦا كنت في روما فاعمل كما يعمل الرومانيون       (إلǏ آخرÜ ولعل المثل الشهير      
  . دعوة مباشرة إلǏ تحقيق التوافق السوي علǏ أساس وجهة النظر الحضارية هƦه

هنا التقارب بين مدلول وجهة النظر الحضارية ووجهة النظر ويالحظ 
 Ǌوأن Üللسلوك المتوافق Źألن الوسط االجتماعي يعد معيارا Üحد كبير Ǐاإلحصائية إل

  .وسط األغلبية السائدة بالمعنǏ اإلحصائي
  

  : وجهة النظر الباƙولوجية– 3 
 لحالة مرضـية     إنŇ السلوك الشاƦ من وجهة النظر الباثولوجية إنما هو نتيجة         

أو مضطربة تظهر بƋعراض إكلينيكية معينة كالمخاوف من المجتمع كما هو عنـد             
السيكوباتيينÜ جملة القولÜ أن هƦه النظرة تفترض أن الفرد الƦي يملـك شخـصية              

خالĆ من األعراض المرضيةÜ ومع Ʀلك فƎن الخبرة علمتنا أن سلوك           ] متوافقة[سوية  
 بغض النظر عن المعايير اإلحصائية أو المثاليـة ال          الفرد الƦي يتفق مع هƦا الطرح     

وهƦه الوجهة مـن النظـر      (يعد سوياŹ إالƃ نادراÜŹ أو شاƦاŹ إƦا تناقض مع Ʀلك الطرح            
تتفق في كثير من األحيان مع  وجهة النظر اإلحصائية ووجهة النظر المثاليـةÜ إال               

ليةÜ مثالŹ بين قدماء    أنها تتعارض معها في بعض األحوالÜ من Ʀلك أن الجنسية المثا          
Ü ونلخƭ من هƦا ألهـم      )1()اليونان كانت أكثر تكراراŹ إحصائياŹ من الجنسية الغيرية       

وجهات النظر المختلفة لتحديد السواء وعدم السواء أي أن مفهوم الـسواء مفهـوم              
ÜǊأيزنك  ومما دعا نسبي يختلف باختالف وجهة النظر التي ننظر بها إلي)Eysenck (

طالح السواءÜ أن هƦا االصطالح استعملǊ كثيـر مـن المهتمـينÜ            في وصفǊ الص  
بدراسة السلوك اإلنسانيÜ استعماالŹ يدعو إلǏ الحيرة واالرتباكÜ وƦلك بسبب أنـǊ ال         

  .يوجد لǊ معني محدد متفق عليǊ في وصف مظهر سلوكي معين
ويالحظ أن ثمة معياراŹ أو وجهة نظرÜ تكون أصلح من غيرها فـي معنـي               

 التوافق بالنسبة لجانب سلوكي معينÜ حتǏ أننا نجد أنفسنا معتادين علـǏ             السواء أي 
استخدامǊ في حياتنا العامةÜ فمن Ʀلك استعمال المعيار المثالي فـي تحديـد مفهـوم               

                                     
(1)EYSENCK, H. J :uses and abuses of psychology, London, Penuin books.1959.p 177.  
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واستخدام (السواء وعدم السواء في جوانب معينة كجوانب الصحة الجسمية والنفسية           
ويعتبر المعيـاران المثـالي     ... وزنالمعيار اإلحصائي بالنسبة لسمات كالطول وال     

واإلحصائي أهم المعايير المستخدمة من حيث قبولها وشموليتها في وصف الـسواء            
  . )1()والشƦوƦ وأكثر فائدة في االستخدام التطبيقي في حياتنا  اليومية

  
  : وجهة النظر المƙالية– 4 

عـدم  اتضح لنا في نقد أيزنك لوجهة نظر اإلحصائية في تحديـد الـسواء و             
               Üكاء أو الجمـال أو الـصحةƦكالـ Üر استعمالها في سمات معيةƦحيث يتع Üالسواء

أننا في تقييمنا لمثل هƦه السمات نميل الستبدال المعيار بالمعيار اإلحصائي           :ويضيف
أن المعيار المثالي ربما كان نادر التكرار جدا من الناحية ) Eysenck(أيزنك  ويرى

      Ǐا يصبح قول       اإلحصائية أو غير موجود علƦوهك Üاإلطالق في المجتمع المدروس
المحلل النفسي أنǊ ليس هناك فرداŹ سويا Ü حيث يكون في ƦهنـǊ المعيـار المثـالي                 

أن ثمة اتفاقا كبيراŹ في تحديد الجوانب المثاليةÜ في         , للسواءÜ ومما يميز هƦه الوجهة    
حة مثاليـةÜ  السمات والخصائƭ الشخصيةÜ فارتفاع الƦكاء مثاليةÜ واكتمـال الـص        

وارتفاع مستوى الجمال مثاليةÜ وقول الصدق مثاليةÜ واالتزان االنفعالي مثاليـة إال            
أن وجهة النظر المثالية متعنتة في تحديد السواءÜ حتǏ أننا لو أخƦنا بهـاÜ لقلنـا أن                 
الجميع باستثناء قلة نادرة يعتبرون غير أسوياءÜ فالتعارض واضح بينها وبين وجهة            

ئيةÜ ومع Ʀك نجدها تعطي للسواء معنǏ أكثر وضوحاŹ ودقة وهو مدى           النظر اإلحصا 
اقتراب الشخƭ من الكمال في السمة المعينة ومدي بعده عن الضعف والخلل فـي              
هƦه السمةÜ وهƦا ما نصادفǊ ونميل إليǊ في حياتنا اليومية  وربما نجـد أن وجهـة                 

ونها أشمل منهـا وأعـم      النظر هƦه ال تختلف عن وجهة النظر الباثولوجية إال في ك          
  .وأكثر استعماالŹ في حياتنا

                                     
(1)Ǌمرجع سابق:  فرج عبد القادر ط Üسيكولوجية الشخصية المعوقة لإلنتاج ,ƭ25 Ü26.  
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  : وجهة النظر الطبيƴية– 5 
تبعاŹ لهƦه الوجهة من النظرÜ يتحقق السواء هنا في كل ما نعده طبيعيـاŹ مـن                
الناحية الفيزيقية أو االجتماعية ولهƦا يمكن أن نعد الجنسية الغيرية سويةÜ وتكـون             

 أن الطبيعة البيولوجية خلقت الرجـال والنـساء         الجنسية المثالية شاƦةÜ فمن المعتقد    
ليتصرفوا بطرق معينةÜ وبالتالي فƋنǊ سوف يكون سبباŹ فـي حـدوث جملـة مـن                

  :المواقف منها علǏ سبيل المثال ما يلي
  . اتصال فعال بالواقع- 1
 . تكامل وثبات في الشخصية- 2
 . القدرة علǏ التعلم من الخبرة- 3
 . تلقائية مناسبة- 4
 .نفعالية معقولة ا- 5
 . القدرة علǏ إشباع حاجات الجماعةÜ مع درجة ماÜ من التحرر من الجماعة- 6
  . رغبات جسدية غير مبالƸ فيها مع القدرة علǏ إشباعها في صورة مقبولة- 7

)ƒ (ية السوية التوافقƬات الشخǀمح:  
حاول كثير من الباحثين والمفكرين وضع محكـات تميـز الـسلوك المحـدد              

التصور الـƦي وضـعǊ     : ة السوية التوافقÜ سنعرض ألربعة منهاÜ وألهما      للشخصي
مع بعض التعديالت التـي أدخلهـا عليـMaslow-Mittelmann(         Ǌ( ماسلو ميتلمان 

التصور الƦي وضعǊ محمد عمـاد الـدين إسـماعيلÜ :             Ü وثانيها )كوفيل وزمالؤه (
الـƦي وضـعÜ    Ǌ وآخرها التصور    )Schoben(التصور الƦي وضعǊ شوبين     : ثالثها

  ).Lazarus( الزاروس 
1 –ǅميتلما ø ور ماسلوƬت ) Maslow-Mittelmann(.  

  :ويتضمن المحاكات التالية
  . شعور كاف باألمن– 1
  . درجة مقبولة في تقويم الƦات أي االستبصار– 2
  . أهداف واقعية في الحياة– 3
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 فلƃما نجد فردا خاليا تماما من األعراض الخاصـة بالشخـصية فـي مجـال          
التوافقÜ وال سيما في ظل الظروف الضاغطةÜ ومع Ʀلك فŽعرض واحد أو مجموعة             
من األعراض تعد عالمات واضحة علǏ شخصية مضطربةÜ والشخƭ الƦي تظهر           
عليǊ هƦه األعراض يعد شاƦاŹ ولعل هƦه الرأي هو األصلح واألوضح فـي تحديـد               

فات عمومـاÜŹ وإن كـان      السواء والشƦوÜƦ في حالة االضطرابات االنفعالية واالنحرا      
ينقصǊ تحديد الدرجة التي ينبغي أن يصل إليها االضطراب واالنحـراف الـسلوكي             
حتǏ يعد الفرد غير متوافق أو شاƦاÜŹ وربما تفيدنا هنا وجهة النظر اإلحصائيةÜ وممŇا              
ينقصǊ أيضاŹ االتفاق علǏ تحديد جامع لǖعراضÜ حتǏ يمكننا االستفادة من فكـرة             

Ü وما هي تلك األعراض علǏ وجـǊ   )وي هو الخالي من األعراض    أن الشخƭ الس  (
  .التحديد ودرجة توافرها في الشخÜƭ حتǏ يعد غير متوافق أو غير سوي

  : تƬور محمد عماد الديǅ إسماعيل– 2
  :)1(ويتضمن المحكات اآلتية

  . القدرة علǏ التحكم في الƦات– 1
  . تحمل المسؤوليـة وتقديرها– 2
  . التعــــاون– 3
  . القدرة علǏ الحب والثقة المتبادلة– 4
  . التكامل مع المجتمـع اإلنسانـي– 5
  . اعتناق الديمقراطية– 6
  . وضع مستوى من الطموح المناسب– 7
3–ǅور شوبيƬت ) Shoben (:  

يعرض لنا شوبين تصوراŹ آخر للشخصية السوية التوافقÜ فيƦكر أنǊ قد يكون            
وك المتكامل علǏ أنǊ أقل درجات المرضÜ أو        من األفضل النظر إلǏ السواء أو السل      

             Źوهو يرى أن التعريف األخير يتفق اتفاقا Üهو الجوانب اإليجابية من النمو اإلنساني

                                     
,            م1959القـاهرة     , مكتبـة النهـضة المـصرية     , الشخصية والعالج النفسي  : مـد عمـاد إسماعيـل   مح (1)

ƭ142 Ü149.  
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كبيراŹ مع رسالة العائلةÜ والمدرسة والمؤسسات الدينية والتنشئة االجتماعيةÜ ورأيي          
لǏ الحصول علـǏ  أن التعريف اإليجابي للعالج النفسي يعني زيادة قدرة المريض ع 

وهـو يتفـق   . اإلشباع بطرق راشدة ناضجةÜ أكثر مما يعني مجرد إزالة األعراض  
               Ǐأيضا مع التحول في ميدان الصحة النفسية من االهتمام بالجانـب العالجـي إلـ

  .الجانب الوقائي
ولكن ما معني النمو اإليجابيÞ ال يجد شوبين الجواب الشافي عن هƦا السؤال             

إننا إƦا كنا نقبل االنـصياع للمعـايير        : ئيÜ يدل علƦ Ǐلك قولǊ    في التعريف اإلحصا  
االجتماعية أكثر من قبولنا للسلوك اإلجراميÜ فليس Ʀلك ألن األول أكثر حدوثا من             
الثانيÜ أو ألنǊ ليس األكثر انصياعاŹ من الثانيÜ ولكن ألننا نقدر عواقبǊ عند الفـرد               

الثاني ولكن ألننا نقدر عواقبǊ بالنسبة      والمجتمعÜ كما أنǊ ليس أكثر في االنصياع من         
ويتمثل تصور شوبين في االنصياع علـǏ المـستوى         ... لكل من المجتمع والفرد     

  .الشخصي ألنǊ يرتبط أحيانا بعمليات يمكن أن نصفها بƋنها باثولوجية
ويرى شوبين أن السلوك يكون إيجابياŹ أو متكامالŹ بالقدر الƦي يكون معبرا عن             

لتي ينفرد بها الحيوان اإلنساني دون غيره من الحيوانات  وعلǏ هـƦا             اإلمكانياتÜ ا 
األساسÜ يرسم لنا شوبين نموƦجاŹ للتوافق المتكامل يتميز بالضبط الƦاتيÜ والتقـدير            

  .المسؤولية الشخصية واالجتماعية الديمقراطية
             Ǐعلـ Ǌأو خروجـ Ǌسواء في انصياع ÜǊالسوي يكون واعيا بدوافع ƭفالشخ

ماعةÜ أي أنǊ ينصاع لها ألنها تثيبǊ وتكافئÜǊ أو يثـور عليهـا ألسـباب               معايير الج 
                Ǌنما يثـور لخـداع نفـسƎا ثار فƦƎف Üا الفرد المريضŇأم Üيقدرها ويكون واعيا بها
واآلخرين فيما يتعلق بƋهدافǊ عن طريق ميكانيزمات التبرير واإلسقاطÜ وهƦا الخداع           

حين يرفض االنصياعÜ يقدر ويتقبل     أمر مƋلوف لدي اإلكلينيكيين والشخƭ السوي       
             ƭوالـشخ Üلقيمة الخاصـة Źطبقا Ǌلدفع ثمن سلوك Źويكون مستعدا ÜǊعواقب سلوك
                Üإلـيهم Ǌاآلخـرين وأن يعتـرف بحاجتـ Ǐي يستطيع أن يعتمد علƦالسوي هو ال
ويستطيع اكتساب وتعلم القدرة علǏ تكوين عالقات شخصية وثيقةÜ ويسهم في خدمة            
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فالشخƭ السوي هو   (الŹ عن جماعتÜǊ وƦلك في حدود إمكانياتǊ        اإلنسانية عامةÜ فض  
Ǌمثال ومعايير يحاول أن يحققها في سلوك Ǌلنفس Ʀي يتخƦ1()ال( .  

  4 –ƧاروƦǗ ورƬت ) Lazarus(.  
  -:ويتضمن هƦا التصور محكات أربعةÜ يحدد بها الزاروس التوافق السليم وهي

  . الراحة النفسية– 1
  . الكفاية في العمل– 2
  . األعراض الجسمية– 3
  . التقبل االجتماعي– 4

  
)øاد التوافق النفسي) جƴبƈ:  

هناك بعدان أساسيان للتوافق النفـسيÜ همـا التوافـق الشخـصي والتوافـق              
فالتوافق الشخصي يتعلق بالتنظيم النفسي الƦاتيÜ أي تنظـيم العالقـات           (االجتماعي  

رضا عن النفس وعدم كرهـǊ لهـا          الداخلية الƦاتية التي علǏ أساسها يتحقق للفرد ال       
إلǏ جانب الخلو مـن التوترات والصراعات التي       : أو النفور منها أو السخط عليها     

     ƭنب والضيق والشعور بالنقƦ2()تقترن بمشاعر ال (       Ǐنا العليا علǖنيب لƋأن كل ت Ü
              Ǐيـنعكس علـ Ǌفي إنزال العقاب ب Ǌعلي Ǌبارتكاب المخالفات وقسوت Ǌاألنا واتهام

ظيم الƦاتي الداخلي للفردÜ وبالتالي علǏ توافق الفرد مع اآلخرينÜ وبƦلك يـسوء             التن
أما التوافق االجتماعي فهو يتعلق بالعالقـات بـين         (, التوافق الشخصي واالجتماعي  

Ü ومما يساعد علǏ هƦا     )3()الƦات واآلخرينÜ إƦ أن تقبل اآلخرين مرتبط بتقبل الƦات        
ي وضبط النفسÜ وتحمل المسئولية والقدرة علـǏ        قدرة الفرد علǏ التطبيع االجتماع    

             Üتكوين عالقات وثيقـة بهـم Ǐا يتضمن القدرة علƦوه Üخرينǔل Ǌاالعتراف بحاجت

                                     
(1)Ǌفرج عبد القادر ط  :ƭ Üمرجع سابق Ü31-30سيكولوجية الشخصية المعوقة لإلنتاج.   
  .23مرجع سابقƭ  Ü, الصحة النفسية  دراسات في سيكولوجية التكيف: مصطفǏ فهمي(2)
,             م1978, دراسات نفسية في الشخصية العربيـةÜ عـالم الكتـبÜ القاهــرة           : جابـر عبـد الحميد جابر     (3)

ƭ395 Ü396.  
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             Ǌوينبغي أن يدرك الفرد أن العالقة التي بين Üإشباع حاجاتهم المشروعة Ǐوالعمل عل
             Üوفعل وانفعال ÜبƦوعطاء وشد وج Ʀوإشـباع  وبين البيئة هي عالقة تفاعل فيها أخ

وحرمان أنها سلسلة من الصراعات ومحاولة مستمرة إلعادة التوازنÜ أنـǊ قـدرة             
الفرد علǏ عقد صالت اجتماعية راضية مرضيةÜ أي ربط عالقات تتسم بالتعـاون             
والتسامح فال يشوبها العدوان الƦي يعتبر من أهم مصادر الƦنب وأسـاس للـدائرة              

Ü وللتوافق الشخصي واالجتمـاعي     )1()طإحباطÜ عدوانƦ ÜنبÜ قلقÜ إحبا    : (المفرغة
مظهران عن نفسهما في مواقف الحياة المختلفةÜ ويلعـب النـضج االنفعـالي دوره              
البارز في تحقيق التوافق النفسي العامƦ Üلـك أن اضـطراب الحيـاة االجتماعيـة               
والعالقات باآلخرين مرهون ـ إلǏ حد كبير  باهتزاز الحياة االنفعالية للفردÜ فرغم  

احتمالية الرتباط الموجب بين نوعي التوافق الشخصي واالجتماعيÜ فقد يكون          شدة  
هƦا االرتباط سالباÜ إƦ السعي للنجاح االجتماعي قد يدفع إلǏ عدم الـشعور بـاألمن               
لدرجة عدم استطاعǊ الفرد لتحمل فقدان حب الجماعةÜ ولƦلك فـالتوافق الشخـصي             

       Ǌالتوفيق بين دوافع Ǐقدرة الفرد عل Ǌالمتصارعة توفيقا يرضـيها جميعـا       يقصد ب 
  .بشكل يحقق لها قدرا من التوازن

وأن مظاهر التوافق االجتماعي متعددةÜ نجد منها التوافق العقلـيÜ والتوافـق            
الجنسيÜ والتوافق الدينيÜ والتوافق الدراسيÜ والتوافق المهنـيÜ وتوافـق الحيـاة            

اهر متعددة بتعـدد مجـاالت   أنها مظ... الزوجيةÜ والتوافق السياسي أو االقتصادي   
مواقف حياة الفردÜ ورغم اتفاق معظم الباحثين في المجال النفـسي علـǏ بعـدي               
التوافق األساسيينÜ البعد الشخصي والبعد االجتماعيÜ علǏ اعتبار أن تلك المظاهر           

  .الشخصي واالجتماعي: المتعددةÜ يمكن ضمها إلǏ بعضها لتشكل عناصر البعدين
ام علǏ أساس الـشعور بـاألمن الـƦاتي بالنـسبة للتوافـق             ويقوم التوافق الع  

           Üأساس الشعور باألمن االجتماعي بالنسبة للتوافـق االجتمـاعي Ǐوعل Üالشخصي
  :ولتحقيق Ʀلك البد من أن يتضمن كل منهما الجوانب التالية

                                     
رسـالة  , التوافق النفسي وعالقتǊ بدوافع اإلنجاز في مرحلة الطفولـة  المتـƋخرة           : زكريا  أحمد الشربيني      (1)

  .ƭ19 , م1981, دكتوراهÜ كلية البنات جامعة عين شمس
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 ƈ–يƬالتوافق الشخ ƒجوان :  
ما يراه من عمل  دون      ويقصد بǊ ميل الفرد إلǏ القيام ب       (: االعتماد علǏ النفس   – 1 

أن يطلب منǊ القيام بǊ ودون االستعانة بغيرهÜ مع قدرتǊ علǏ توجيǊ سلوكǊ دون              
  .)1()خضوع Ʀي Ʀلك ألحد غيرهÜ بحيث يكون قد تعود تحمل المسئولية

ويتضمن شعور الفرد بتقدير اآلخرين لــÜǊ وأنهـم         :  اإلحساس بالقيمة الƦاتية     –2
Ü وشعوره بƋنǊ قادراŹ علǏ القيام بما يقوم بǊ غيره          يرونǊ قادراŹ علǏ تحقيق النجاح    

  .من الناسÜ وأنǊ محبوبÜ وأنǊ مقبول من اآلخرين
ويتضمن شعور الفرد بƋنǊ قادر علǏ توجيǊ سلوكǊ وأن  : الشعور بالحرية الƦاتية– 3

لǊ من الحرية في أن يقوم بقسط من تقرير سلوكÜǊ وأنǊ يستطيع أن يضع خطط               
Ǌمستقبل .  

أي أن الفرد يتمتع بحب والديǊ وأسرتÜǊ وبƋنǊ مرغوب فيـǊ           : ور باالنتماء  الشع – 4
من زمالئÜǊ وبƋنهم يتمنون لǊ خيراÜ  وللدوافع إلǏ االنتماء من القوة مـا جعـل             

      Ǌأننا ال نستطيع أن      ) الجوع االجتماعي (بعض علماء النفس يطلق علي Ǐإشارة إل
ونستطيع أن نتحمل طويالŹ    , س  نستغني عن االنتماء إلǏ جماعة أو أكثر من النا        

  .الوحدة واالنعزال
أي أن الفرد ال يميل إلǏ االنطواء أو االنفـراد          :  التحرر من الميل إلǏ االنفراد     – 5

ومثل هƦا الفرد ال يستبدل النجاح الواقعي في الحياة والتمتع بǊ بالنجاح التخيلـي           
لƦي يميـل إلـǏ     أو التوهمÜ وما يستتبعǊ من تمتع جزئي غير دائمÜ والشخƭ ا          

Ǌاالنفراد يكون عادة حساسا وحيدا مستغرقا في نفس.  
بمعني أنǊ ال يشكو من األعراض والمظـاهر        :  الخلو من األعراض العصابية    – 6

التي تشير إلǏ االنحرافÜ وانحراف نفسي كعدم القدرة علǏ النوم بسبب األحالم            
 الكثير وغير Ʀلـك     المزعجةÜ أو الخوفÜ أو الشعور المستمر بالتعب  أو البكاء         

  . من األعراض العصابية
                                     

دور المعسكرات في الرعاية النفسية والتربوية لتƋهيل المتخلفين عقلياÜŹ الهيئة المصرية العامـة             :  هدي برادة  (1)
  .ƭ167, م1974, للكتابÜ القاهرة
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 ƒ–جتماعيǗالتوافق ا ƒجوان :  
أي أنǊ يدرك حقوق اآلخرين وموقفـǊ       ( اعتراف الفرد بالمستويات االجتماعية      – 1

حيالهمÜ وكƦلك يدرك ضرورة إخضاع بعض رغباتǊ لحاجات الجماعةÜ وبعبارة          
نظر الجماعةÜ كما   أخرى أنǊ يعرف ما هو الصواب وما هو الخطÜƋ ومن وجهة            

  .)1()أنǊ يقبل أحكامها
أي أنǊ يظهر مودتǊ نحو اآلخرين بسهولةÜ       :  اكتساب الفرد للمهارات االجتماعية    – 2

كما أنǊ يبدل من راحتǊ ومن جهده وتفكيره يساعدهم ويسرهم Ü ويتصف مثـل              
               ƭا الـشخƦومثل هـ Üومع الغرباء Ǌمع معارف Ǌلبق في معامالت ǊنƋا الفرد بƦه

  .بƋنǊ ليس أنانياÜ يرعǏ اآلخرين ويساعدهميتميز 
بمعني أن الفرد ال يميل إلǏ التشاحن أو        :  التحرر من الميول المضادة للمجتمع     – 3

العراك معهم أو عصيان األوامر تدمير ممتلكات الغير وهو كـƦلك ال يرضـي              
  .رغباتǊ علǏ حساب اآلخرين كما أنǊ عادل في معامالتǊ لغيره

ويتضمن Ʀلك أن الفرد في عالقات طيبـة مـع أسـرتǊ            : سرة العالقات في األ   – 4
ويشعر بƋن األسرة تحبǊ وتقدره وتعاملǊ معاملة حـسنةÜ كمـا يـشعر بـاألمن               

Ǌواالحترام بين األفراد أسرت.  
أي أن الفرد متوافق مع مدرستǊ ويشعر بƋن مدرسـية          :  العالقات في المدرسة   – 5

عمل المدرسي مع مـستوي نـضجǊ       يحبونǊ ويستمتع بزمالة قرنائÜǊ ويجد أن ال      
  .وميولÜǊ وهƦه العالقات الطيبة تتضمن شعور الفرد بƋهميتǊ وقيمتǊ في المدرسة

ويتضمن Ʀلك أن الفرد يتوافق في البيئة المحـدودة         :  العالقات في البيئة المحلية    – 6
التي يعيƫ فيهاÜ ويشعر بالسعادة عندما يكون مع جيرانÜǊ ويتعامل معهـم دون             

  . أو عدوانيÜ كما يحترم القواعد التي تحدد العالقة بينǊ وبينهم شعور سلبي
            Ǌوجوانبـ Üا بعد أن عرضنا ألبعاد التوافق النفسي ومظاهرة المختلفـةƦوهك

يمكن اإلشارة إلǏ أن التوافق في النهاية هو تلك العمليـة           . الشخصية واالجتماعية   
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Ǐ السلوك التوافقي لعلنا بهƦا المركبة والمعقدة إلǏ حد كبيرÜ وسوف نشير فيما يلي إل        
  .نستطيع تحديد طبيعة هƦا السلوك وما قد يعترضǊ من عوائق

  
  : السلوك التوافقي: سادسا

            Ǐللبيئة التي تحتوي عل Ǌاإلنسان في مواجهت Ǐأن التوافق ضرورة تفرض عل
   Ǌوالمجتمع ينظم استخدامات مواد البيئة بقواعد وعـادات        , جميع مواد إشباع حاجات

متبعة وتقاليد وأعراف وقوانين البد من االمتثال لهاÜ والخضوع لما تفرضǊ           وسلوك  
  .من أنواع التوافق

إنŇ السلوك التوافقي آƦن لدي اإلنسان هو السمة الموجهة للتغلب علǏ عقبات            
               Ǌكما أن آليات توافق الفرد التي يتعلمها هي اسـتجابات Üالبيئة أو صعوبات مواقفها

  . ها إلشباع حاجاتÜǊ و إرضاء دوافعǊ وتخفيف توتراتǊالمعتادة التي يسير علي
أن التوافق هو قمة التكيفÜ بينما سوء التوافق هو فشل أو عدم قابلية مالءمة              
ما هو نفسي بما هو اجتماعيÜ أنǊ عدم القدرة علǏ تخطي عقبات البيئةÜ أو التغلب               

ـ           Ǌ أن يتغلـب    علǏ صعوبات المواقفÜ وأن الفرد يجد نفسǊ يواجǊ عقبات ينبغي ل
              Ǌلك لكي يتحقق لــƦو Üعليها سواء كانت تغيرات ظروف الحياة أو مواقف الفرد

  .التوافق 
فقد تكون قدرة الفرد غير كافية لتؤدي بطريقة مرضية الفاعليات التي ينتظر            
اآلخرون من الفرد القيام بها أو التي يتوقع الفرد نفسǊ ـ تلقائيا أن يؤديهاÜ وعـدم   

وهناك عوائق تنـشƋ     (جسميا عضويا أو قد يكون عقليا أو اجتماعيا         الكفاية قد يكون    
ال عن نقƭ قدرات الفرد لتحقيق التوافق أو زيادتهاÜ بل بالنظر إلǏ التغيـر فـي                
الفاعليات أو األنشطةÜ سواء بسبب الظروف الطارئةÜ أو لعدم التدرب واالسـتعداد            

Ü )1()و لتعثر فاعليات جديـدة    لمواجهة ƦلكÜ أو الستمرار بعض الفاعليات السابقةÜ أ       
وهناك أسس متفق عليها عند معظم الباحثين في علم النفس عامةÜ وفـي الـصحة               
النفسية بصفة خاصةÜ بحيث ينبغي مراعاتها لكي يتحقق للفرد مستوي مناسب مـن             
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علـSchaffer (  Ǐ( التوافق وهي مؤشرات رئيسية للصحة لنفسية وقد لخصها شافر        
  :النحو التالي

  ƈ – Ƭال يمكن الفصل بين الصحة الجـسمية            :حة النفسية    ال Ǌمما هو معروف أن 
والنفسيةÜ فƋي اضطراب في إفرازات الغدد الصماء سواء بالزيادة أو النقـصان            

يؤدي إلǏ آثار واضحة وخطيرة في سـلوك اإلنـسان  والـشخƭ المـريض                      
درتـǊ علـǏ   أو الضعيف في صحتǊ الجسمية غالبا ما تقل حماستǊ للحياة وتقل ق   

  .التوافق
  ƒ –  وعيةƮات الموǉتجاǗتفـسير           : ا Ǐعلـ Ü وهي االتجاهات التي تساعد الفرد 

العوامل البيئيةÜ والتعامل معهاÜ دون تحيز انفعاليÜ وتساعد أيضا هƦه االتجاهات           
الموضوعية صاحبهاÜ علǏ أن يرى ويسمع وجهات نظـر اآلخـرينÜ ويمكـن             

  . Ʀ الطفولة عن طريق التدريب عليهاتكوين هƦه االتجاهات الموضوعيةÜ من
  ƚ–   اتيƤال ƿار بالسلوƬستبǗفهمـا           : ا Ǌأن يفهم سـلوك Ǌي يمكنƦيستطيع الفرد ال 

موضوعياÜ أن تحقق توافقا سليماÜ ألنǊ يكون أمينا علǏ نفسÜǊ معترفاŹ صـراحة             
بƋخطائǊ ونواحي فشلÜǊ ويستطيع أن يتقبل النقد بروح بناءةÜ ويحاول أن يعوض            

 مجال آخر مقبول اجتماعيا فهو ليس في حاجة إلǏ الدفاع عن نواحي             نقصǊ في 
  .قصوره

 أن الحديث عن المتاعب الخاصـة مـع         : عǘقات موƙوق بها مƲ شخƆ ƫخر        –د  
شخƭ آخرÜ يثق فيǊ الفردÜ وسيلة هامة يلجƋ إليها الفرد للتخفيف مـن التـوتر               

هامة لمنـع الكبـت     والتقليل من رد الفعل في حاالت سوء التوافقÜ وهي وسيلة           
الƦي يعتبر عامالŹ هاما في كل حاالت سوء التوافقÜ وهƦه الوظيفة ليست قاصرة             
  .علǏ األخصائيين النفسيينÜ بل يمكن أن يقوم بها اآلباء والمدرسون واألصدقاء

  øǉ-   الحالي ƹللموق ǇنتباǗكثير من حاالت سوء التوافق مرجعهـا األساسـي          : ا 
 أو المستقبلÜ إال أنǊ لكي يحقق توافقا سليماÜ يجب أن           االهتمام المتزايد بالماضي  

             Ǐبكل الوسائل الممكنة للتوافق وهنا تجدر اإلشارة إل Ǌنحيا مع كل موقف نواجه
أهمية الخبرة السابقة أو التخطيط للمستقبلÜ وأن االتجاه الصحيح في هƦا يـربط             
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في التفكيـر   بين الماضي والمستقبل عن طريق الموقف الحاليÜ دون االستغراق          
  .فقد يؤدي Ʀلك إلǏ سوء التوافق, في أحد الفترات لƦاتها 

 أن الشخƭ المتوافق توافقا سليماÜ هو الƦي يسخر         : اإلحساƧ بالسƴادة والمرƝ   –و  
من أخطائÜǊ ويحاول أن يكون مرحا في سلوكÜǊ ألن Ʀلك يحقق لǊ ارتياحا نفسيا              

ة الفـرد ألخطائـǊ  إال أن        ولكي يتحقق Ʀلك للفرد البد من التدريب علǏ مواجه        
            Üاإلحساس بالمرح Ǐالمالحظ أن شخصية كثير من اآلباء والمعلمين ال تساعد عل

  .بل كثيرا ما يساعد نقدهم علǏ اإلحساسÜ بالتقصير والندم من طرف الفرد
  Ʀ–  النشاط المخطط :            Əتعتبـر إحـدى المبـاد Üأن المواجهة المباشرة للمـشكالت 

   Ü األساسية للتوافق السليم           Üالفرد من كف ومنع Ǌفالنشاط يقهر كل ما يتعرض ل 
وقد يكون النشاط اتجاهات سالبة غير توافقيةÜ إال أنǊ لكي ال يؤدي إلـƦ Ǐلـك                
ينبغي مراعاة أن يكون النشاط غير عشوائيÜ بل يكون نشاطاŹ مستمرا مرتبطـا             

  .بالموضوعية االستبصار فيتحقق للفرد التوافق السليم
  Ɲ–  يƮمل المرƴفـي تحقيـق التوافـق             ل : ال Ǌثير إيجابي ال يمكن تعويضƋلعمل ت

التخطيط وإتمام الواجبات Ʀات النفع االجتمـاعيÜ       : السليمÜ ويتضمن العمل البناء   
ألن هƦه العملية تشبع حاجة الفرد للسيطرة واالستحسان االجتمـاعيÜ ويحتـاج            

اس بالرضا  ألن اإلحس ... العمل الƦي يحقق التوافق السليم إلǏ الحرية والنجاح         
  .واالنتهاء من العمل الناجح أحد العوامل الهامة في حياة اإلنسان التوافقية

 ال تقتصر فائدة الراحة والترفيǊ في تحقيق التوافق السليم علǏ           : الراحة والترفيǈ  –ط
قيمتها المباشرة في ƦلكÜ حيث أن لها قيمة غير مباشرة في تƋثيرها علǏ صـحة               

يمكن القضاء علǏ ردود االنفعال غيـر التوافقيـة         الفرد الجسميةÜ عن طريقها     
  .والحاالت النفعالية غير المقبولة

 وأخيرا فƋن النشاط الجماعي أكثر فائدة في تحقيق         : المساǉمة اإليجابية السوية   –ي
عملية التوافق السليم من النشاط الفرديÜ ألن العمل مع الجماعةÜ ينـسǏ الفـرد             

أيضا يوجǊ انتباه الفرد مباشرة إلǏ عالقـات        حاجتǊ الملحة والعمل مع الجماعة      
مع اآلخرين وبالتالي نجده يمنع انسحاب الفرد إلǏ أحالم اليقظةÜ ويمنـع نمـو              
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القلقÜ كما أن االتصاالت االجتماعية تؤدي إلǏ تكوين االنتماء الموضوعي مـع            
  .استمرار النشاط واليقظة للمواقف الحالية

  ǅ–   السوي ƿر السلوǉهم        وقد وضع ب  :  مظاƋعض الكتاب وعلماء النفس قائمـة بـ
الصفات التي يمكن أن يتميز بها السلوك السوي مـن حيـث التوافـق الـسوي             
والصحة النفسيةÜ حتǏ يمكن التغلب علǏ بعض عيوب المحكـات كمـا قـدمها              
بعض من علماء النفس والتربيةÜ ونستطيع تلخيƭ تلك الصفات والمظاهر فيما           

  :يلي
  :إلمǀانياتǈ تƾبل الفرد لنفسǈ و– 1

رغم اشتراك الفرد مع غيره في العديد من الصفات اإلنسانية إال أنـǊ يتمتـع               
بقدرات واستعدادات مختلفة عن بقية أفراد اإلنسانيةÜ وهي حقيقة البـد أن يـدركها              
             Ǌواسـتعدادات Ǌإلمكانياتـ Ǌوتقبل Ǌمعها وتقبلها ففكرة المرء عن نفس ƫالمرء ويتعاي

 نفسǊ ومع اآلخرين فالتصور الخاطƐ للنفس وعدم تقبل         تساعد علǏ حسن توافقǊ مع    
قدراتها الحقيقة ال يساعد علǏ التوافق السويÜ ومن ثم تكون اضطرابات الشخصية            

)              Ǌأو عدم تقبل Ǌلنفس Ɛوبعبارة أخرى يمكن أن ندرك بسهولة أن تصور الفرد الخاط
        Ǌتوافق Ǐعل Źال يساعد كثيرا ÜǊللحقائق الموضوعية المتعلقة بشخص     Ǐالنفسي أو علـ 

  .)1()التعامل الناجح مع الناسÜ فالبد لطموحات الشخƭ أن تناسب إمكاناتǊ المختلفة
2 –ǅخريǑا Ʋقات مǘƴبال ƱستمتاǗدرة على اƾال :  

تمثل العالقات االجتماعية مع اآلخرين دعما قويا لـشعور الفـرد باالنتمـاء             
ات االجتماعيـة النافعـة للفـرد       ومقوماŹ أساسياŹ للصحة النفسيةÜ واالستمتاع بالعالق     

فالقـدرة علـǏ إقامـة      (وللمجتمع وللصالح العام تساعد علǏ استقرار نفسية المرء         
عالقات اجتماعية مشبعة مع األسرة واألصدقاء والزمالء تمثل أحد مؤشرات التوافق 
السليمÜ كما أن العالقات االجتماعية للشخƭ السوي تتجلǏ في قدرتǊ علǏ أن يبدل             

ي ويمنح كما يستطيع أن يƋخƦ سواء كان Ʀلك مع أوالده أم مع مرءوسيǊ أم               وأن يعط 
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مع أصدقائǊ أم مع الجنس اآلخر وسواء أكان مع جماعات يعرفها وينتمي إليهـا أم               
مع جماعات غريبة أو جماعات يتفق معها في الرأي والعقيدة أم مع جماعات يختلف 

  . )1()معها في االتجاهات واألفكار
3 –Ɲمل  النجاƴفي ال :  

يعد النجاح في العمل إحدى الدعامات المهمة في حياة اإلنسانÜ ألن الرضا عن  
               Źين يـؤدون أعمـاالƦوينعكس صفو حياة الـ Üحياة الفرد Ǐعل Źالعمل ينعكس إيجابا
                 Ǐلـك إلـƦ كارهون لها ألن العمل قد يكون أقل من إمكانياتهم أو أكثر منها فيؤدي

هنا تبرز أهمية التوجيǊ المهنـي لǖفـرادÜ فوضـع          سوء توافقهم مع Ʀلك العملÜ و     
الشخƭ في المكان المناسبÜ والدراسة المناسبة أو والتخصƭ المناسـب يـنعكس            
علǏ الفرد وتوافقǊ مع نفسÜǊ بل يساهم في تحقيق النجاح وزيادة اإلنتاج وهي مشكلة              

           Üوهناك عالقة واضحة بين الصحة النفسية Üالمشاكل في مجتمعاتنا النامية  Ǌوما يترك
العمل من آثار إƦ ال شك أن الفشل أو اإلحباط في العمل يؤديـان إلـǏ اضـطراب      
االتزان النفسي لدى بعض األفراد الطبيعيين الراضين عن أنفسهم ومن المسلم بǊ أن             

  .االستقرار النفسيÜ وتوافق الفرد في عملÜǊ يؤديان إلǏ زيادة اإلنتاج
  :ا النظرة اإليجابية للحياة وتƾبله– 4

             Ňألن Üوتمثل نظرة الفرد للحياة إحدى الدعامات المهمة في التوافـق الـسوي
               Ʀإ Üسوأ العواقـبƋب Ǌارتدت علي ÜǊكانت هي السائدة في حيات  Ʀالنظرة التشاؤمية إ
             ÜǊي يعيشون فيƦتقبل الواقع ال Ǐنالحظ حاالت يعاني اصطحابها من عدم قدرتهم عل

ت متشائماŹ ساخطاÜŹ فيؤدي Ʀلك بǊ إلǏ عـدم         ونجد الفرد الƦي يعاني من تلك الحاال      
توافقǊ واعتالل صحتǊ النفسيةÜ فتقبل الفرد للحياة بما فيها ومحاولة إصالح ما يمكن             
إصالحǊ ومساهمتǊ البناءة في الحياة تمثل دعامة مهمة لصحتǊ النفـسيةÜ فاالتجـاه             

  .اإليجابي السوي هو لب التوافق والصحة النفسية السليمة
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  :د اǉتمامات الفرد تƴد– 5 
              Ǌجانب واحد من الحياة يتيح لــ Ǐتعدد اهتمامات الفرد وعدم تركيزه عل Ňإن
فرصة كبيرة لالستمتاع بالحياةÜ فعلǏ الفرد أن ينمǏ مداركǊ ومعارفǊ وقدراتǊ بمـا             
يساعده علǏ تغيير وتعديل أهدافǊ إƦا فشل ألن الحياة تتسع للكثيـر مـن وجهـات                

     Źكما تضيق ضيقا Üه          النظرƦمن ال ينظرون إليها من زواياها المختلفة فه Ǐشديدا عل
التعدديةÜ وما يعقبها من مرونة تعد أحد مؤشرات التوافق النفسي السوي ألن الفـرد              
الƦي يقصر اهتمامǊ علǏ جانب واحد فقط من جوانب نموه وال يبالي بجوانب النمو              

  .األخرى تؤدي بƦ Ǌلك إلǏ اختالف واضح في توازنǊ النفسي
  : الƾدرة على تحمل المسئولية– 6

              Źتعـد دلـيال Ǌقرارات Ʀواتخا Ǌتقبل مسؤولية إدارة شؤون حيات Ǐقدرة الفرد عل
علǏ اعتماده علǏ نفسǊ نضجǊ الوجداني واالجتماعي ويستطيع الشخƭ المتوافـق           
              ÜǊإرجاء إشباع بعض حاجات Ǐوأن يكون قادرا عل Ǌتوافقا سليما أن يتحكم في رغبات

  .   لƦات قريبة عاجلة في سبيل ثواب أجلĊ وأبعد أثراŹوأن يتنازل
فالشخƭ السوي هو الƦي يعد نفسǊ مسئوالŹ عن أعمالǊ ويتحمل هƦه المسئولية            
عن طيب خاطر وهƦه هي إحدى السمات المهمة في الشخصية المتكاملة وعدم تحمل 

جتمـاعي  الفرد مسؤولية أعمالǊ يعني أنǊ لم يصل إلǏ مرحلة النضج االنفعالي واال           
الكامل وأن هناك خطƋ ما في تنشئتÜǊ وهناك عوامل لها أكبر األكثر فـي تحقيـق                

  :الشخصية المتوافقة نƦكرها علǏ النحو األتي
 إشباع الحاجات األولية والحاجات النفسيةÜ فƦƎا لم تشبع حاجات الفرد عضوية            - 1

Ʀه الحاجة وكلما   كانت أو نفسية فƎنها تخلق لديǊ توترا يدفعǊ إلǏ محاولة إشباع ه           
طالت مدة حرمان الفرد زاد توتره شدŇةÜŹ وال يزول هƦا التوتر إال بعد إشباع تلك               
الحاجة أما إƦا لم تسمح الظروف البيئة واالجتماعية بƎشباع هƦه الحاجة وكانـت             
الحواجز التي تقف بين المرء وبين إشباع حاجاتǊ قويةŹ مانعةŹ فƎنǊ يحاول أن يجد              

حاجاتÜǊ وقد تكون هƦه الوسيلة غير سويةÜ ال يقرها المجتمـع           وسيلة يشبع بها    
  .ومن هنا تمثل عملية التوافق
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ـ         – 2  إشباع حاجاتǊ الملحـة     Ǌ أن تتوافر لدي الفرد العادات والمهارات التي تيسر ل
وتتكون هƦه العادات والمهارات في مراحل مبكرة من حياة الفرد لƦا نجد التوافق             

وتجاربÜǊ ألنها تؤثر في تعلمǊ للطرق المختلفـة التـي       يعتمد علǏ خبرات الفرد     
  .يشبع بها حاجاتǊ ويتعامل بها مع غيره من الناس في مجال الحياة االجتماعية

 إن معرفة اإلنسان لنفسǊ تعد شرطاŹ أساسيا من شروط التكيـف الجيـد وإنمـا                – 3
 يرغب في   يعرف اإلنسان نفسǊ بمعرفة قدراتǊ وإمكانياتÜǊ ألنǊ بهƦه المعرفةÜ ال         

عمل شيء ال يمكنǊ تحقيقǊ لما ƦكرناهÜ أمŇا إƦا جهل قدراتǊ وإمكانياتÜǊ فقد يقـدم               
علǏ عمل ال يمكنǊ تحقيقÜǊ لضعف قدراتǊ فيكون هƦا عامالŹ من عوامل اختالف             

  .التوافق
 أن يتقبŇل المرء نفسÜǊ إنŇ فكرة اإلنسان عن نفسǊ من أهم العوامل التي تؤثر في                – 4

كانت هƦه الفكرة حسنة دفعƦ Ǌلك إلǏ العمل والتوافـق مـع أفـراد              سلوكǊ فƦƎا   
 Ǌتعرض لمواقف إحباطية تجعل Ǌا لم يتقبل الفرد نفسƦا إŇأم Üالمجتمع والنجاح فيها

يشعر بالعجز والفشل وهنا تصبح درجة التكيف سيئة فيدفعǊ هƦا إلǏ االنطـواء               
  .أو العدوان

 للمؤثرات الجديدة باسـتجابات مالئمـة        المرونة ويقصد بها أن يستجيب الفرد      – 5
فالشخƭ الجامد غير المرن ال يتقبل أي تغيير يطرأ علǏ حياتǊ فƦƎا ما حـدث               
وانتقل إلǏ بيئة جديدةÜ أسلوب الحياة فيها مغاير ألسلوب الحياة التـي عاشـها              
            ƭأما الـشخ Üباآلخرين Ǌواضطربت عالقت Ǌتوافق Ůاختل Üوتعود عليها من قبل

   ǊنƎالمرن ف          Üيستجيب للبيئة الجديدة استجابات مالئمة يحقق بها التكيف مع البيئة
وهƦا يعني أن توافق الفرد يكون اسهل كلما كان الـشخƭ مرنـاÜŹ وإƦا قŽلـت                

  . مرونتǊ قلت قدرتǊ علǏ التكيف في محيطÜǊ وفي بيئتǊ الجديدة
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  :بعض العوامل المؤثرة في الشخصية غير المتوافقة نفسيًا: سابعًا
كغيره من علماء النفس علǏ تسمية مواقـف        ) Lazarus(ح الزاروس   يصطل

اإلحباطÜ الصراعÜ الضغوطÜ   : ومصادره ثالثة (بالتعصيب النفسي   ]: الشدة[المعاناة  
وفيما يلي سوف نتناول كال من هƦه المصادر الثالثة المؤثرة في الشخـصية سـيئة               

  .)1()التوافق
بسبب عدم إشباع حاجاتǊ لعوائق قائمة أو  وهو محاولة يشعر فيها الفرد     : اإلحباط –1

عوائـق قائمـة Ʀاتيـة      : محتملة سواء كانت داخلية أو خارجيةÜ والعوائق ثالثة       
          Üأو العاهات وغيرها Üكاء واالستعدادات الخاصةƦال ƭكعيوب الشخصية مثل نق
               Ǐاتيـة تعتمـد علـƦ وعوائق محتملة Üمما يعوق إقامة عالقات ود مع اآلخرين

وجساتÜ والعوائق القائمة الخارجيةÜ ومنها ما يـسبب احباطـاتÜ          التوقعات والت 
ومنها ما هو غير محتمل مثل الكوارث وانتشار األوبئةÜ أو تحدي القوانين ممـا              
              Ǐلـك إلـƦ التعرض للعقاب والخروج عن العرف والتقاليد فيـؤدي Ǌفينتج عن

خارجي ليس الرفـض  أو النبƦ االجتماعي ومما تجدر اإلشارة إليǊ أن الموقف ال
                Üا الموقف من طـرف الفـردƦوإنما المهم هو كيفية إدراك ه ÜǊاتƦ في حد Źمهما
              ǊنƋأساسيا في تعليم الفرد كيف يتجنب ما من شـ Źفالتنشئة االجتماعية تلعب دورا
ǊاتƦل Ǌا احترامƦوك Üي يهدد بقاء الفردƦما اإلحباط الŇوال سي Üأن يحدث اإلحباط    .  

2– ƱراƬالصرا  : ال Ƌع النفسي نتيجة لتعـارض دافعـين ال يمكـن للفـرد أن              ينش
يرضيهما في وقت واحد لتساويهما في القوةÜ فهو الحالة النفسية المؤلمـة التـي              
تنشƋ عن Ʀلك التضادÜ إنŇ الصراع النفسي سمǊ الحياةÜ وخاصـة فـي الوقـت               
             Ǌباستمرار بين رغبات الفرد في إرضـاء دوافعـ Źفهو يقف عارضا Üالمعاصر

ي إرضاء اآلخرينÜ وكƦا خوفǊ مما ابتدعتǊ األسـرة والمجتمـع مـن    ورغبتǊ ف 
أساليب ووسائل الردع التي يصوغها المجتمع في مؤسساتǊ ويتجلـǏ الـصراع            
             Ƌالنفسي عند الفرد بسبب كثرة األدوار االجتماعية التي يتصدى للقيام بها فينـش

          Źأيـضا Ǐويتجل Üفـي   الصراع نتيجة لتعارض بعض األدوار مع بعضها اآلخر 

                                     
(1) LAZARUS, R.:Adjustment and personality. New York. Mc Graw Hill.1961. P 82 . 
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أدوار الƦات نفسهاÜ كتحصيل اللƦة وتجنب األلمÜ فينـتج عنـǊ سـوء التوافـق               
فاإلحباط والصراع وجهان لعملة واحدةÜ ألن الصلة بينهما وثيقة إƦ أن مواقـف             

  .الصراع النفسي تقوم عادة علǏ تعارض دافعين البد وأن يحبط أحدهما
 أو الجسمية التي    خارجي كالعقبات المادية واالجتماعية   : وللصراع مصدران 

تعوق إرضاء الفرد لدوافعÜǊ وداخلي Ʀاتي يرجع باألساس لـدوافع الفـردÜ ومنهـا              
الدوافع الجنسية أو العدوانية التي يخشǏ الفرد العقاب عند إشباعهاÜ والصراع غالبا            
ما ينتج عن توقعÜ اإلحباط الƦي يترتب علǏ اختيار أحد الهـدفين المتـضادين ألن               

يؤدي إلǏ إحباط دافع آخرÜ وإن الفشل في إشباع حاجة ملحـة أو             إشباع دافع معين    
              Ǐويـؤدي إلـ Üي أهمية ينتج توترات مؤلمةƦ أو االستجابة لمطلب خارجي Üقوية

  . عـدم الراحة النفسية مخلفا وراءه أعراضا جسمية أو سلوكا مرضيا عقليا
خـارجيÜ  :  يجد الفرد نفسǊ غالباŹ أمام مصدرين من الضغوطÜ أحدهما  : الƸƮوط –3

ويتمثل في ضغط الظروف األسرية مثالÜŹ التي تؤدي إلǏ تعطيل وتعقيد مساعي            
Ǌالفرد نحو تحقيق توافقات.  

التقويم الشخصي وإدراك المواقفÜ ألن المواقف التي  تهديد حيـاة           : وثانيهما
الفرد وكƦا كفاءتǊ أو قيمتǊ الƦاتية أعلǏ حدة من المواقف التـي تـدرك صـعوبتها                

الجتهاÜ ألن التهديد يستثير القلقÜ فتحشد الميكانيزمات الدفاعية المختلفـة          وطريقة مع 
لتخفيف حدة القلق وإن كان مؤقتاŹ من أجل حماية الƦاتÜ ولكـن إƦا اسـتغلت تلـك                 
الميكانيزمات بدرجة متطرفة وبشكل يبدو فيǊ االنتظار فƎن Ʀلك يصير خداعا للƦات            

لƦي يوجǊ سلوكǊ نحـو العمـل لمواجهـة         وتشويها للحقيقةÜ والتوافق بعكس الفرد ا     
مواقف التعصيب مواجهة واقعية موضوعية عن طريق التحليل واختيار الفـروض           
حتǏ التي تتضمن أكبر االحتماالت لمواجهة حاجاتنا وإرضائهاÜ حتǏ يتحقق التوافق           

  .النفسي للشخصية
Ü وإƦا ما كانت مواقف التعصيب الشديد عنيفة فƎن المواجهة ال تكون سـوية            

فيكون الفرد مضطراŹ إلǏ االستعانة بدفاعات متطرفة تكون عواقبها انخفاض النظام           
التكاملي للشخصيةÜ وهو ما يعرف بتفكك أو تدهور وحدة الشخصيةÜ فينشƋ المرض            
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النفسي بسبب المبالغة في التدابير الدفاعية التي تستعملها الشخـصية وقـد وصـف              
هة التعصيب الشديدÜ علـǏ المـستوي       كولمان تدهور تكامل الشخصية بسبب مواج     

مرحلة اإلنƦار واالستعدادÜ ومرحلـة المقاومـةÜ       : البيولوجيÜ في مراحل ثالث هي    
  .ومرحلة االنحالل الكامل للƦات

ففي مرحلة اإلنƦار واالستعدادÜ تزداد الحساسية واليقظـةÜ ويرتفـع التـوتر            
ع عن الـƦاتÜ وقـد      ومحاولة ضبط النفسÜ والتشديد في استعمال ميكانيزمات الدفا       

            Üالمستوى النفسي Ǐا علƦه Üلك أعراض سوء التوافق مثل القلق المستمرƦ يصاحب
أما علǏ المستوى العضوي فقد ينتج عنǊ ارتفاع في عدد ضربات القلـبÜ وفقـدان               
الشهيةÜ وانخفاض الكفاءةÜ وهƦه جميعها عالمـات علـǏ أن المـوارد التوافقيـة              

في مواجهة التعـصيب الـشديد وفـي مرحلـة          للشخÜƭ لم تستطعń إثبات وجودها      
وقد يتم في مرحلة المقاومة استدعاء تدابير دفاعية جديدةÜ تتصف بالمغاالة           : المقاومة

في استعمال ميكانيزمان الدفاع عن الƦاتÜ وتتضمن اإلنكار واإلسقاطÜ والتدرج نحو           
ل الكامل للƦات   مرحلة االنحال : األنماط العصابية والƦهانية وأما في المرحلة األخيرة      

فقد يكون تدهور الشخصية مستمراŹ وعنيفاŹ إلǏ درجة اإلنهاك التامÜ بحيث ال يمكـن               
الغثيان والغيبوبة المستمرة حتǏ تـستهلك القـوة        : التحكم فيÜǊ وقد يولد هƦا التدهور     

  .الجسميةÜ فتفنǏ الƦات بعد Ʀلك وتموتÜ بسبب فشل كل التدابير المتطرفة
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  :ع البيئة المدرسيةالتوافق م: ثامنًا
  : البيئة-1

هناك العديد من التصورات التي قدمها العاملون في مجالي التربيـة وعلـم             
       Üأن مفهوم البيئة مفهوم مركب يـشتمل        (النفس بفروعها المختلفة حول مفهوم البيئة

علǏ جوانب عديدة وعلǏ التفاعل الدينامي لهƦه الجوانب مع بعضها Ü فهƦا المفهـوم              
ئة الطبيعية بما تتضمن من مناƢ وتضاريس ومصادر للثروة وغير Ʀلك من            يعني البي 

جوانب العالم الطبيعي المحيط باإلنسانÜ كما يعنـي هـƦا المفهـوم أيـضا البيئـة                
Ü ويعـرف   )1()االجتماعية الثقافية التي تتضمن األفراد والجماعات والعادات والقـيم        

رات الخارجية المباشـرة وغيـر      حامد زهران مفهوم البيئةÜ بƋنǊ يشمل جميع المؤث       
البيئة تمثل كل العوامل الخارجية التي تؤثر تƋثيرا مباشرا وغير          : المباشرة فيƦكر أن  

مباشر علǏ الفرد منƦ أن يتم اإلخصاب وتتحدد العوامل الوراثية وتشمل البيئة بهـƦا              
ـ             ي المعنǏ العوامل المادية واالجتماعية والثقافية والحضارية وللبيئـة دور مهـم ف

مواجهة مواقف الحياةÜ فكلما كانت البيئة صحية ومتنوعة كان تƋثيرها حـسنا فـي              
النموÜ وكلما كانت غير مالئمة أثرت تƋثيراŹ سلبياŹ في النمو وتعني البيئة عند إبراهيم              

كل ما يحيط باإلنسان والعوامل الطبيعية المادية وغير المادية والتـي تـؤثر             (كاظم  
لنفسي وفي تحديد عناصر شخصيتǊ وفي أنماط استجاباتǊ        بشكل أو أخر في تكوينǊ ا     

Ǌفالبيئة   )2()وسلوك Ü"         التـي Üتشمل كل المؤثرات واإلمكانيات والقوى المحيطة بالفرد
              ÜǊاالستقرار النفسي والبدني فـي معيـشت Ǐيمكنها أن تؤثر في جهوده للحصول عل

 Ǌوالبيئة اال-والمادية–البيئة الطبيعية " وللبيئة ثالثة أوج   Ǌجتماعية ثم الفرد ومكوناتـ
وفكرتǊ عن نفسǊ تتƋلف البيئة من مجموعة مواقف أو مركبات أو مثيرات تـشمـل              

  :األحداث والعالقات التي تؤثر في اإلنسان

                                     
, كليـة التربيـة   ,  غير منشورة  ررسالة ماجستي , دراسة المستوى الطموح في التعليم    :  حمدي حسن حسانين   (1)

  . ƭ13-14, م1993, جامعة عين الشمس
كلية التربيـة جامعـة     , غير منشورة ,رسالة ماجستير ,عالقة مستوى الطموح بالتوافق الدراسي    :  إبراهيم جيد  (2)

  .ƭ431, م1988, قالزقازي
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مجموعة من االستثارات المعقدة التي تمارس الضغط علǏ الفرد وتشكل : فالبيئة هي
 أن تؤثر في الكائن الحي والعوامل التي يحتمل, سلوكÜǊ أو هي مجموع الظروف

تƋثيراŹ شمولياÜŹ وتتسم البيئة بالبقاءÜ في حين يتسم كلů من المحيط والموقف بƋنهما 
عابران وال تحتوي البيئة علǏ كل التنبيهات ألنǊ ال تدخل فيها أنواع التنبيهات 

مثل األشعة فوق البنفسجية Ü تؤثر في الكائن (الداخلية كما في بعض جوانب البيئة 
الحي دون أن تمثل نوعا من التنبيǊ الواقع علǏ أعضاء الحس يمكن إدراكǊ والبيئة 

ما هو خارج الكائن الحي : في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي للبيئة علǏ أنها
وأن عوامل البيئة هي كل الظروف أو العوامل التي تؤثر علǏ الكائـن الحـي من 

  .)1()الخارج
أن مفهوم البيئـة يتضمن مؤثرات ) Donald Hebb(هب لدوقـد أوضح دونا

  -:متداخلة فيما بينها علǏ النحو اآلتي
 البيئة الكيميائية قبل الوالدة وهي تلك المؤثرات الكيميائية التي تعمل قبل الوالدة             – 1

  .والهرمونات, مثل العقاقيرÜ والغƦاء
مل بعد الـوالدة مثـل       البيئة الكيميائية بعد الوالدة وهي تلك المؤثرات التي تع         – 2

  .األكسجين والتغƦية
وهي تلك األحداث التي تمر بالحواس سواء قبـل أو بعـد            ,  خبرات حسية ثابتة   – 3

إƦ يتعـرض األطفـال بعـد       , الوالدة وتكون واحد عند جميع أفرد النوع الواحد       
الميالد عادة إلǏ بعض الصور المرئية واألصوات البشريةÜ واالتصال الفيزيقي          

لمهتمين بهم وتختبر صغار كل الطيور المغردة بوجǊ عـام بƋصـوات            من قبل ا  
  .م وروائحهمآبائها ومنظاره

 مغيرةÜ وهي تلك األحداث التي تمر بالحواس التي تكون مختلفـة            ة خبرات آسي  – 4
             Źبين أعضاء النوع الواحد باختالف الظروف الخاصة المحيطة بكل فـرد فمـثال

المتلقيـة  ,لمحاطة بƋسباب الرفاهية والخدم     الظروف الخاصة بالطفلة كريستينÜ ا    

                                     
  .ƭ270, التوافق النفسي لطالب وطالبات كليات التربيةÜ مرجع سابق:  عبد اŸ عبد الحي(1)
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تعليمها في مدارس داخلية تختلف عن ظروف الطفل البرت الƦي شبŇ وترعرع            
وتعلم في مدرستƦ Ǌات فصل , في بيئة منها منجم فحم , في حضن والدتǊ األرملة  

  .واحد
يا وهي تلك الخبرات التي تنتج عن حالة تهتك خال        :  األحداث الصدمية الفيزيقية   – 5

مما تقدم من تعريفات سـابقة لمفهـوم        , كائن عضوي سواء قبل الميالد أو بعده      
كلĊ ما يحيط بالفرد من مؤثرات خارجǊ عنǊ وتؤثر فيǊ          : البيئة يمكن القول بƋنها   

  .لها أبعاد فيزيقية واجتماعية
ƒ-اد البيئةƴبƈ :  

  :أبعاد البيئة بما يلي) Taguri(حدد تاجيوري 
  .ويشمل الجوانب الفيزيقية المادية ): Ecology ( الجانب االيكولوجي– 1
ويشمل البعد االجتمـاعي المخـتƭ بوجـود األشـخاMilieu :(          ƭ( الوسط   – 2

  .والجماعات
وتشمل البعـد االجتمـاعي المخـتSocial system :(    ƭ( المنظومة االجتماعية– 3

  .بالعالقات المنظمة بين األفراد والجماعات
شمل البعد االجتماعي الƦي يهتم بالقيم واألبنية المعرفيـة         وت): Culture( الثقافة   – 4

  .ونظم المعتقدات والمباني
    Ǐوقد اقترح موس )Moss  (        Ǌنظاما تصنيفيا مماثال للبيئة اإلنسانية يرى فيـ

تـشمل  ) Social ecology(أن البيئات اإلنسانية التي تسمǏ باأليكولوجيا االجتماعية 
ة واالجتماعية للبيئة اإلنسانية التي ينـشƋ عنهـا سـتة           التفاعالت بين األبعاد الطبيعي   

  :جوانب هي
  . المناƢ أو الخصائƭ النفسية االجتماعية– 1
  . العوامل األيكولوجية التي تشمل الجوانب الجغرافية والمناخية المعمارية– 2
  . األحوال السلوكية التي تشمل مكونات مادية وسلوكية– 3
  .مل حجم الضبط ومداه البيئة التنظيمية التي تش– 4
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 الخصائƭ الشخصية لǖفراد داخـل البيئـة كـالعمرÜ والقـدرة والمـستوي              – 5
  .االقتصادي واالجتماعي

6 –      Ǐاألبعاد الوظيفية للمواقف الخاصة وتشمل ظروف التعزيز البيئي التي تؤدي إل 
  . استمرار سلوك معين

ن بعض التداخل بـين     يالحظ مما تقدم أنǊ يوجد بين التصنيفين المهمين السابقي        
الفئات األربع الرئيسة عند تاجيوري وما يقابلها من فئات عند موسǏ علǏ ما Ʀكـره        

ومع أن هƦين التصنيفين يمثالن اختالفا في تصور مفهـوم          ) Anderson( اندرسون  
الƦي يفترض أن المنـاƢ     ) تاجيوري(البيئة المدرسيةÜ كالنظام التصنيفي األول عند       

البيئة العامة داخل مبني مدرسÜǏ معين وال يتƋلف من مجموعة     المدرسي هو خاصية    
 المهمـين   نمن األبعاد كتلك التي يقترحها موسǏ إال أنǊ يوجد بين هƦين التـصنيفي            

   Üبعض التداخل)            Ǌمـا يـسمي Ǐعند موسـ Ǌفالجانب األيكولوجي عند جيوري يقابل
وسـǏ الخـصائƭ    بالعوامل االيكولوجيةÜ الوسط عند تاجيوري والƦي يقابلǊ عند م        

             Ǐالمنظومة االجتماعية عند تاجيوري كما يقابلهـا عنـد موسـ Üفرادǖالشخصية ل
عند موسǏ وتدل علǏ المتغيرات التـي       ) أو المناƢ (الخصائƭ النفسية واالجتماعية    

تعكس المعايير ونظم االعتقاد والقيم واألبنية المعرفيـة والمعـاني الـسائدة بـين              
كغيره من العلماء أن مفهوم     ) كارولين اندرسون (ى  Ü وير )1()األشخاƭ في المدرسة  

أكثر مالئمة للبيئة داخل حجـرة المدرسـة أو منـاƢ الفـصل             ) Situation(المؤلف
             Ǌوأما مفهوم البيئة المدرسية بكون Üالمدرس الفرد داخل الفصل Ǌالدراسي وما يقوم ب

  .السياق األكثر اتساعا فيركز علǏ المدرسة ألنها وحدة التحليل
 ƚ– البيئة المدرسية والتوافق:  

مفهوم البيئة المدرسية يعد من المفاهيم األساسية في كـل مجـاالت التربيـة            
الحديثة لما لهƦا المفهوم من أثر عميق في تشكيل عقلية الطالبـة ونفـسيتǊ وتنميـة                
مهاراتهم وتقوية أجسامهمÜ كون المدرسة هي الوحدة االجتماعية الثانية بعد األسـرة            

ن تحويل الطالب من وحدات بيولوجية إلǏ مواطنين يلتزمون بالعـادات           المسئولة ع 
                                     

(1) Anastasi (1964).A. Psgchclogical Testing. 2hded. Mc Millan.eo. iv.y. P136.  
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والتقاليد االجتماعية لƦا يعد انتقال الطفل من المنزل إلǏ المدرسة انتقاالŹ من مجتمـع              
  .بسيط منطو علǏ نفسǊ إلǏ مجتمع أوسع وأكثر اتصاال بالحياة

يف والواجبات ما   فالمدرسة بيئة جديدةƦ Üات نظم وقوانين جديدة بها من التكال         
              Ǐيضطر الطفل إلـ Üوفيها عالقات جديدة ومناسبات جديدة Üلم يعهده الطفل من قبل
فيها إلǏ التضحية بكثير من الميزات التي كان يتمتع بها في المنزلÜ وهƦا التغير في               
بيئة الطفل لǊ أثر كبير في تشكيل سماتǊ شخصيتǊ وخلقǊ وسلوكǊ االجتماعيÜ وƦلك             

ف في المواقف االجتماعية التي ألفها في المنزل لـم تعـد تكفـي              أن عادات التصر  
لسلوكǊ في المدرسة فالمواقف الجديدة فرضت عليǊ واجبات جديدةÜ وفي المدرسـة            
يضطر الطفل أن يخضع ألول مرة لنظام كان يفرضǊ عليǊ والداهÜ فال يعود الوالدان              

عي النظام ويلـزم األدبÜł      المصدر الوحيد للسلطة والنفوÜƦ ففيها يتعين عليǊ أن يرا        
والتعاون في المدرسة يعني احترام قوانينها والمشاركة       (أو الصمت في أوقات معينة      

في أعمالها كما يعني المحافظة علǏ المواعيد وعلǏ نظافة المدرسة وأثاثها أكثر من             
            Üا فالمدرسة تتيح للطفل قدرا من االستقالل والتوسع في تكوين عالقات اجتماعيةƦه

 هƦا المنطق يمكننا القول بƋن هدف المدرسة هو التƋثير في سلوك فئة من الناشئة               من
Ü وعمليـة التوافـق االجتمـاعي أو التطبيـع          )1()تƋثيرا منظما لتحقيق أهداف معينة    

االجتماعي التي يمكن أن تقوم بها المدرسة بما تملكǊ من إمكانيات هو أن تمـارس               
فتها االجتماعية فـي التطبيـع االجتمـاعي        تمارس ميكانيزمات مختلفة لتحقيق وظي    

  :لتالميƦها وهƦه الميكانيزمات هي
 تستعمل المدرسة طرقا مباشرة ومقصودة وواعية لتدعيم القيم التي يغلب عليهـا             –1

            Ǐكيد علƋه القيمة في مواد الدراسة وشرحها والتƦلك بتناول هƦو Üاتفاق المجتمع
ريق غير مباشرة كما هو في مسائل       التمسك بهاÜ ويمكن دراسة هƦه القيمة عن ط       
  .الحساب مثال أو قطع المطالعات وما إلƦ Ǐلك

                                     
  .ƭ110, دراسة المستوى الطموح في التعليمÜ مرجع سابق:  حمدي حسن حسانين (1)
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 ال يقتصر دور المدرسة علǏ تقديم المواد الدراسيةÜ وإنمـا ممارسـة النـشاط               –2
  .المدرسي المنظمÜ والموجǊ الƦي يتعلم فيǊ الطفل قيماŹ معينة

في تعلم التالميƦ امتـداداŹ      يŃعد استعمال وسيلتي الثواب والعقاب في تدعيم القيم و         –3
لما قد تعلمǊ الطفل ابتداء من األسرة إلǏ المدرسة وإن اختلف جوهر ومغـزى              

  .الثواب والعقاب في كل من المؤسستين
 تسعǏ المدرسة في استعمالها نماƦج من السلوكÜ سواء بالحديث عنها أو شرحها             –4

 إلǏ التƋكيد   ومناقشة خصائصهاÜ أو بمجرد عرضها من غير ترغيب أو ترهيب         
علǏ السلوك التوافقيÜ يعد المدرسون نماƦج حيŇة تتحـرك بـين التالميـƦ فـي               
المدرسةÜ ألنهم يؤثرون في التطبيع االجتماعي عند التالميÜƦ كونهم نماƦج سلوك           

  Üسـواء           (أمامهم Üج المعروضة واقع في الحالتينƦبالنما Ʀثر التلميƋن تƎوعموما ف
ايدة أو بالمحاكاة العملية لمدرسيهمÜ وجدير بالƦكر في حالة الترغيب أو حالة المح

أن المدرس يعكس عديدا من القيم لتالميƦه سواء كانت قـيم انتظـام والمعرفـة               
أن ) Brembeek( Ü ويرى برميـك )1()والمسايرة االجتماعية والقدوة وما إلƦ Ǐلك     

رسية تعد  الطلبة لما كانوا يقفون معظم وقتهم اليومي في المدرسة فƎن البيئة المد           
األكثر تƋثيراŹ في حياتهمÜ ولƦلك يجب علǏ الطلبة جميعاŹ أن يعقدوا عالقات جيدة             
مع معلميهم وزمالئهمÜ ووضع التالميƦ في البيئة االجتماعية يجعل كـالŹ مـنهم             

ما الƦي يتوجب عليŇ فعلÜǊ أو من يحمينيÜ أو من          [يفكر في أسئلة ترد عليǊ نحو       
     Üهل أحب مدرسي Üويحـب زمالئـي فـي          يعمل من أجلي Üأو أيحبني مدرسي 

الفصلÞ فهو يستطيع إدراك البيئة المدرسيةÜ وموضعǊ الشخصي في هƦه البيئـة            
بƋنها تعمل علǏ تكوين اتجاهاتǊ العامة نحو التعليمÜ وتكـسبǊ الـصحة النفـسية              
والوئام مع نفسǊ ومع بيئتǊ كلها والبيئة المدرسية بما تملكǊ من مقومـات تـؤثر               

 وغير مباشر علǏ قدرات التالميƦ وعلǏ تحصيلهم الدراسي كونـǊ           بشكل مباشر 
أن التلميƦ الƦي يجد في محيط المدرسة مـا         (الهدف األساسي لكل عملية تعليمية      

يساعده علǏ النمو والشعور باألمان تنمو شخصيتǊ بشكل سويÜ أما إƦا كانـت             
                                     

  . ƭ170, مدخل إلǏ األسس النفسية والفسيولوجية السلوكÜ مرجع سابق: عباس محمود عوض (1)
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 والصراعاتÜ فقد   البيئة المدرسية مليئة باإلحباط ومختلف أنواع التهديد والوعيد       
يؤدي هƦا كلǊ إلǏ اضطرابات سلوكية تؤثر في حياة التلميƦ وسـلوكÜǊ وكـف              
قدرتǊ علǏ التكيف السليمÜ مما يزيد من حدة القلق لدي التلميـƦ وبالتـالي ممـا                
يعرضǊ الضطرابات نفسية واجتماعية تحول دون تقدمǊ دراسياÜ وتؤثر بـشكل           

مع زمالئǊ ومدرسية والمحيطين بǊ وبƦلك      فعال في مستقبلǊ وعالقاتǊ االجتماعية      
   .)1()تصبح المدرسة عامل طرد للتلميƦ ال عامـل  جƦب

  :أساليب التوافق:  تاسعًا
وغيرها من  , تدفع مشاعر القلق وعدم االرتياح الناشئة عن اإلحباط والصراع        

الضغوطات إلǏ القيام باستجابات متنوعة للتخلƭ من تلك المشاعر غير اإليجابيـة            
ويتبع األفراد في Ʀلك , لوصول إلǏ اإلشباع المرضǏ للحاجات وتسوية الصراعات    وا

         Ǐه األساليب إلƦتختلف باختالف األفراد ويمكن تصنيف ه Ǌاألسـاليب  :أساليب توافقي
  .واألساليب غير مباشرة, المباشرة

  :    اǓساليƒ المباشرة -1
راعÜ أو اإلحباط عن    تعتمد هƦه األساليب علǏ قيام الفرد بحل المشكلة أو الص         

طريق تقييم الموقف تقييماŹ عقالنياÜŹ يŃحد فيǊ اإلجراءات المناسـبة ويتخـƦ التـدابير              
الوقائية من أجلها وتتميز هده األساليب بثالث خصائƭ وهǏ أن اإلنسان إƦا أحـبط              

  .) 2 (:فانǊ يحاول
ƦƎا لـم تجـد   ف,أن يزيد مجهوده للتغلب علǏ العوائق التي تحول بينǊ وبين أهدافǊ       ) أ  

  .زيادة المجهود فانǊ يحاول
فادا فشل في Ʀلك    , وأن يسلك مسالك جديدة لحل المشكلة     , أن يتلمس طريقا آخر   ) ب

ǊنƎف.  
  .يغير الهدف نفسǊ) ج(

                                     
(1)  ƣرسالة دكتوراه غير منـشورة كليـة       , القيم وعالقتها بالتوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر       :  محمد الشي

   . 1980ƭ Ü220, جامعة األزهر, التربية
  .ƭ69, مرجع سابقÜ المعجم الفلسفي: يوسف كرم ومراد وهبة (2)
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ويالحظ أنŇ أهم ما يميز هƦه األساليب كونها تتضمن الضبط والتوجيǊ الƦاتي 
  .للسلوك

  : مباشرةال اǓساليƷ ƒير -2
كثير من األحيان إلǏ أساليب توافقية مؤقتة تقلل من المـشاعر           يلجا الفرد في    

غير اإليجابية الناشئة عن اإلحباط أو الصراعÜ فتقوم بالدفاع عن الƦات وحمايتهـا            
  .أو الحيل الدفاعية) ميكانيزمات الدفاع(وتتمثل هƦه األساليب في ,  من االنهيار

  : وتƬنƹ الحيل الدفاعية إلى
, والتبريـر , والنكـوƭ , مثل االنسحاب : النسحابية أو الهروبية   الحيل الدفاعية ا   -1

  .واإلنكار
  .مثل العدوان واإلسقاط:  الحيل الدفاعية العدوانية-2
مثل اإلبـدال أو اإلزاحـةÜ واإلعـالء أو التـسـامي           :  الحيل الدفاعية اإلبدالية   -3

  . والتقمƭ وتكوين رد الفعل, والتعويض
 ƈ (ƒنسحاǗا:  

فرد وابتعاده عما يسبب تهديـداŹ لــǊ كمواقـف الفـشل                   ويتضمن تجنب ال  (
أو المواقف المؤدية إلǏ النقد والعقابÜ ومن الصور المتطرفة لالنسحاب الƦي يحدث            

  .)1()االنتحار أو التفكير فيǊ, في ظل الصراع أو المشقة الشديدة
ƒ (ƒالهرو:  

والهرب منها أو   جسمانياŹ  , يلجƋ بعض األفراد إلǏ ترك مواقف الضغط والشدة       
فيشتتون بـƦلك   ) طقوس الوساوس القهرية  (إلǏ استعمال السلوك المتكرر   , قد يلجƋون 

ويمثـل تعـاطǏ الخمـور      , انتباههم عن التهديد ويحققون الهروب العقلي المؤقـت       
  .والعقاقير المخدرة طريقاŹ آخر للهروب

                                     
   .ƭ692- 693, المعجم الفلسفيÜ مرجع سابق: يوسف كرم ومراد وهبة (1)
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ƚ (اطøƾاإلس:  
هم إلـǏ اآلخريــن     وفيǊ ينسب األفراد ما يكرهونǊ أو يرفضونـǊ في أنفس        

والجانب المتطرف لهƦه العملية يظهر علǏ الفرد هـƦاء المالحقـة أو االضـطهاد              (
  .)1()وتƉمر اآلخرين

  :الǀبøت) د
إلـǏ  ) تƦكرها(وهو نسيان نشط للحوادث والمعلومات التي يؤدى حضورها         

وقد ينجح الكبت نجاحا مؤقتا فـي الـتخلƭ مـن           (الشعور باأللم أو الشعور بالقلق      
كما أنǊ في كثير مـن األحيـان       , اع لكنǊ ال يؤدى إلǏ حل المشكلة في الواقع        الصر

  .)2 ()يفشل في خفض التوتر النفسي وتحقيق التوافق
øǉ (الøالخي:  

           Ǌما يرغبون تحقيقـ Ǌوفيهـا  , يجد األفراد في أحالم اليقظة سبيال يحققون في
ـ            فهـي وسـيلة    , عتزول جميع العقبات وتحل الصراعات التي لم تجد حالŹ في الواق

  .للهروب من قسوة الحياة
علǏ أنń , وقد تكون أحالم اليقظة ظاهرة صحية إƦا ما تم التحكم فيها شعوريا  (

  .)3 ()ال تؤدي إلǏ التقاعس عن بƦل الجهد لحل المشكالت واقعيا
  ):التسامى(اإلعƅǘ) و

          Źاإلعالء تحويل الطاقة النفسية المرتبطة بدوافع يضع المجتمع قيــودا Ǐيعن 
دوافـع  [وهƦه الدوافع هيÜ    , في إشباعها إلǏ أهداف وإنجازات أخرى يقبلها المجتمع       

وƦلك بتجريد هƦه الدوافع جزئياÜŹ أو كلياŹ من طاقتهاÜ حتǏ تصير           ] جنسيةÜ وعدوانية 
فالشخƭ الƦي يجد اللƦة في تعƦيب اآلخرين     , غير ملحŇة وال تشكل خطرا علǏ الƦات      

  . مثال)4()راحيقد يتحول إلǏ دراسة الطب الج

                                     
  .130دراسة في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü, الصحة النفسية: نعيم الرفاعي (1)
(2) ƭ ÜǊ170المرجع نفس.  
  .ƭ98, م1988, الكويت, ترجمǊ عزت شعالن, مرض القلق:  دافيدوف شهاب(3)
  .110دراسة في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü, الصحة النفسية: لرفاعينعيم ا (4)
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Ʀ (ارøøǀاإلن:  
فهو بƦلك وسـيلة    , ويتضمن رفض الفرد لجوانب معينة من الواقع الخارجي       

Ǌات من الواقع المحيط بƦبها الفرد إدراك الجوانب المؤلمة أو المهددة لل Ǐيتحاش.  
وهو عملية شائعة بين الناسÜ ويشتمل اإلنكار علǏ خداع الƦاتÜ ولكنـǊ قـد      

واالنسحاب , طرفة إلǏ إنكار الواقع كلÜǊƃ وƦلك إƦا كان مؤلماŹ        يصل في الحاالت المت   
  .كما في مرض الفصام, إلǏ عالم خيالي من صنع الفرد

Ɲ (ويضƴالت:  
فيتجǊ إلǏ اإلنجـاز   , يظهر التعويض عند الفرد بسبب شعوره بنقƭ معين         

وقد يكون السلوك التعويضي    , والتفوق في مجال آخر ليغطǏ ضعفǊ وإحساسǊ باأللم       
لكنǊ يكون فاشال        , ناجحا إƦا حقق للفرد اتزانǊ وأوصلǊ إلǏ الشعور بالرضا والكفاية         

  .  إƦا استمر الفرد في محاوالتǊ التعويضية بال توقف مع عدم الشعور بالرضا
  ):التفǀير(الƦƴل ) ط

حينمـا  ) أو التفكر (ويقوم الفرد بالعزل    , وفيǊ يتم عزل المشاعر عن األفكار     
وفي العزل يمكن للفرد أن يفكر ويتحدث عـن  , اقف Ʀات مشاعر قوية   يتعامل مع مو  

وينشƋ العزل عنـد    , أفكاره بال قلق شديدÜ ألنها جردت من شحناتها العاطفية العالية         
كما يحدث حين يعزل طالـب      , األفراد من وطƋة األحداث الباعثة علǏ الضيق واأللم       

أو قيـام   ,   فـي المـشرحة    الطب مشاعره غير السارة عن أفكاره عند رؤية الجثة        
  .الطبيب بعملية بتر ألحد أطراف المريض

  ):اإلبدال( النƾل ) ي
وقـد يكـون    , ويعنǏ نقل موضوع العاطفة من موضوعها األول إلǏ آخـر         

    Źلك الموضوع الثاني  , الموضوع األول شخصيا أو عاماƦالنقل    , وك Ǐويلجا األفراد إل
عاالتهم نحو المصدر األصلي الـƦي      عند عدم تمكنهم من التعبير عن مشاعرهم وانف       

        Ǌه االنفعاالت  إليƦه Ǌالتنفيس عن المشاعر الحبيسة      (يجب أن توج Ǐويؤدى النقل إل ,
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كالموظف الƦي تعـرض    (دون التعرض لƦǖى أو للعقاب من قبل المصدر األصلي          
Ǌلموقف محبط من رئيس ,Ǌأوالده  أو زوجت Ǐعل Ǌ1()فصب جام غضب(.  

من وسائل الحماية والدفاع عن Ʀات الفرد مما يتهـددها          وتعد الحيل الدفاعية    
فهي تعمل علǏ تجنيب الفرد مشاعر األلـم والكـدر          , من أخطار داخلية أو خارجية    

وقد تفشل فتـؤدى إلـǏ      , وقد تنجح في Ʀلك وتحافظ علǏ تماسك الشخصية       , والتوتر
ناجحـة عنـد    ,  أو الحيل الدفاعية  , وتعد بعض الميكانيزمات  , انهيار الƦات وتفككها  

, واإلعـالء , االعتدال والمرونة في استعمالها كما هو الحال في ميكانيزمات العـزل   
ولكـن  ,  والتعويضÜ وتستعمل الحيل الدفاعية من معظم األفراد في الحياة اليوميـة          

التطرف في استعمال إحدى الحيل حيلةĆ واحدةÜ أو أكثرÜ واإلسراف في اسـتعمالها             
  . السواء وإصابتǊ باالضطراب النفسيينتج عنǊ انحراف الفرد عن

ويعد اإلسراف في استعمال الحيل الدفاعية دليالŹ علǏ كثرة الصعوبات التـي            
تعترض توافق الفرد السوي وإشارةŹ إلǏ عدم قدرة الفرد علǏ المواجهـة المباشـرة              

  .لمشكالتǊ ومصاعبǊ وإيجاد الحلول المناسبة لها
  

  :مظاهر التوافق السوي: عاشرًا
 العلماء والمختصون في تحديدهم للمظاهر أو الخـصائƭ المميـزة           يختلف

وƦلك بالتركيز علǏ مظهر أو جانب معين دون     , كل حسب منطلقاتǊ النظرية   , للتوافق
قويـاŹ  ) أنا(أن الشخƭ المتوافق توافقا سويا هو الƦي يمتلك         ) فرويد(اآلخرÜ ويرى   

  ).األنا األعلǏ(وسيطرة ) الهو(يستطيع أن يوازن أو يوافق بين رغبات
            Ǌالوظيفة العاقلة بين وظائف أو أجهزة الشخصية الثالثة مهمتـ Ǌفاألنا بوصف
السيطرة والتحكم في الصراع القائم بين الهو واألنا األعلǏ حتǏ يكون إشباع رغبات             
الهو في إطار ما يقبلǊ الواقع االجتماعي للفردÜ وتتلخƭ مظاهر التوافق عند فرويد             

Ǐالعمل في ظل وجود أنا قويفي قدرة الفرد عل Ǐعل Ǌوقدرت Üالحب .  

                                     
  .117دراسة في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü, الصحة النفسية: نعيم الرفاعي  (1)
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والتوافق السوي عند السلوكيين يتمثل في اكتساب عادات مناسـبة وتجنـب            (
اكتساب العادات السلوكية غير السليمةÜ وسالمة هده العادات أو مناسبتها تتحدد وفقا            

د علǏ مواجهة   للمعايير االجتماعية السائدة في بيئة الفردÜ إƦ تساعد هده العادات الفر          
المواقف الضاغطة واتخاƦ القرارات المناسبة بما يمكنǊ من حياة مطمئنة وسط أفراد            

Ǌ1()مجتمع(.  
          Ǐاإلنساني في المجال عل Ǌوو التوجƦ بعض الجوانـب   (ويركز علماء النفس

Ü فيرى  )2()التي تميز اإلنسان عن الحيوان مثل الحرية واإلرادة والمسؤولية واإلبداع         
ايير التوافق تتمثل في اإلحساس بالحرية واالنفتاح علǏ الخبرة والثقة          روجرز أن مع  

  . بالنفس
Ǐمظاهر التوافق عند روجرز ف ƭ3(:وتتلخ(   

شعور الفرد بحرية الحركة بسبب تخلƭ قواه النفسية من الجمود الناشƐ عـن              - 1
  .استعمال األساليب الدفاعية غبر السوية

تǊ  الحقيقية ويعبر عن مشاعره بحرية       تقبل النفس كما هيÜ وأن يعيƫ الفرد حيا        - 2
 .ألن Ʀلك يساعده علǏ النمو بصورة تلقائية

 .إحساس الفرد بكيانǊ واستقاللǊ وشعوره بالمسؤولية - 3

تقبل الفرد لǔخرين كما همÜ أي أن تكون نظرتǊ إلǏ العالم والǏ اآلخرين نظرة               - 4
ǊاتيتƦثر بƋحيادية ال تت.  

م الƦاتية واحترام الخبرة الƦاتية ÜوقدرتـǊ       ثقة الفرد بنفسǊ والعيƫ علǏ وفق القي       - 5
 .علǏ تقييم نفسǊ بحسب إمكاناتǊ الحقيقية

تقييم الفرد المتواصل لسلوكǊ وخبراتǊ المكتسبة إلجـراء التعـديالت الالزمـة             - 6
  .عليها

                                     
, دار الفكـر العربـي    , دراسة ميدانية , بعض القوى والعوامل المؤثر علǏ التدريب       :  إسماعيل محمد Ʀياب   (1)

  .ƭ 111,م1980, القاهرة
  .ƭ210, الصحة النفسيةÜ مرجع السابق: عالء الدين كفافي (2)
  . 87م1993ƭ Ü, طرابلس, الدار العربية للكتاب, اإلرشاد والتوجيǊ النفسي:  رمضان القدافي(3)
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أهمية اإلدراك الفعال للواقع وتقبل الƦات والتلقائية واالستقالل        ) ماسلو(ويؤكد  
معرفة الƦات والعالقـات االجتماعيـة الـسوية والخلـق          الƦاتي والشعور باألمن و   

شخƭ حقق ƦاتǊ عـن     (الشخƭ الجيد التوافق بƋنǊ     ) ماسلو(الديمقراطيÜ وقد عرف  
طريق إشباع حاجاتǊ الجسمية والنفسية واالجتماعيةÜ لƦا نجده آمنا مطمئنا Ü محبـا             

نـاس  للناس ومحبوبا منهمÜ صادقا مع نفسǊ ومع الناس راضيا عن نفـسǊ وعـن ال              
    Ǌفي ƫي يعيƦللواقع ال Źمتقبال ,          Üالتعبير عما يراه صـوابا Ǐوف Üجريئا في قول الحق

واضحاŹ مع نفسÜǊ سهال في تعاملǊ مع الناسÜ قادراŹ علǏ اإلنتاج واإلبداع مخلصاŹ في          
  .)1()عملÜǊ متفانيا فيÜǊ يعرف من هو وما يريد وما يحب وما يفيده

عدداŽ من النقاط المهمة في تحقيق ) Shaffer & Shoben(ويعرف شافر وشوبن 
,  االستبصار بالƦاتÜ والحالة الجيدة للصحة الجـسمية      : التوافق التكاملي تتلخƭ في   

وتقبل الƦات والرضا عنهاÜ تقبل اآلخرينÜ مع وجود عالقـات تتـسم بالثقـة فـي                
 اآلخرينÜ والتوجǊ النشط لمواجهة الصعوباتÜ والمشاركة االجتماعيةÜ والقيام بالعمل        

           Üوممارسة النشاطات المتـسمة باالبتكاريـة Üالمحقق للرضا وإشباع حاجات الفرد
  .واستعمال الطريقة العلمية والتخطيط المنظم لحل المشكالت الشخصية

فقد خرج من دراستǊ في المجال بسبعة جوانب للتوافـق          ) Tindal(أما تيندال   
هƦه الجوانب أو المظاهر    السوي اتفقت عليها معظم الدراسات التي قام بمراجعتهاÜ و        

  :هـي
ويتضمن هƦا الجانب التنسيق بين حاجات الفرد وسـلوكǊ         :  تكامل شخصية الفرد   -1

  .الهادف في تفاعل وظيفي سلس مع المحيط
 مسايرة المتطلبات االجتماعية مع تƋكيد االنسجام مع معايير المجموعة الثقافية - 2

  .من غير التخلي عن التلقائية الفردية
يف مع ظروف الواقعÜ وهƦا يتضمن قدرة الفرد علـǏ معايـشة الظـروف               التك -3

  .الواقعية الشاقة من أجل تحقيق مكاسب وأهداف بعيدة المدى

                                     
  .ƭ102, م1988, القاهرة,دار النهضة العربية, القلق وعالقتǊ بالشخصية:  كمال إبراهيم مرسي(1)
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  . المحافظة علǏ االتساق حتǏ يمكن التنبؤ بسلوك الفرد-4
إƦ تتوافق الزيادة في عمر الفرد زيادة عمر الفـرد          ,  النضج مع التقدم في العمر     -5

  .ليات التوافقية األكثر تعقيداŹمع زيادة العم
  . االحتفاظ بردود فعل انفعالية متزنة -6
 المشاركة االجتماعية المثلǏ من خالل زيادة الكفاية ويتضمن هƦا الجانب التƋكيد            -7

علǏ أن السلوك التوافقي السوي يتطلب ما هو أبعد من التمركز حول األهـداف              
لمهمة التي اتفقت عليها معظم الدراسات      وتبرز عدداŹ من المظاهر ا    , الƦاتية للفرد 

  )1(:لتحقيق التوافق الجيد والصحة النفسيةÜ وتتضمن هƦه المظاهر
ويتضمن الفهم الواقعي للƦات والموضوعية نحوها : االتجاه نحو الƦات) أ 

  .واإلحساس الواضح بالهوية وتقبل الƦات
راتǊ وتحقيق إمكاناتǊ ويتضمن استعمال الفرد لقد: النمو والتطور وتحقيق الƦات) ب

  .الكامنة وتوجهǊ نحو المستقبل
أي االنسجام واالتساق بين جوانب الشخصيةÜ ووجود فلـسفلة محـددة           : التكامل) ج

 .للحياة وتحمل ومقاومة الضغوط والشدائد

 وإدراك الƦات علǏ أنها ال ينفصل عن كـل          الƦاتيوتتضمن التوجǊ   : االستقاللية) د  
  .أكبـر

إدراكاŹ موضوعياÜŹ والتحرر النسبي من تحريف الحاجة مع : عإدراك الواق) هـ
  .وجود المشاركة الوجدانية 

والكفاءة فـي الحـب     , القدرة علǏ الحب  : السيطرة علǏ البيئة ويندرج تحت Ʀلك     ) و
والكفاءة في العالقات الشخصية المتبادلة والقـدرة علـǏ حـل           , والعمل واللعب 

  .المشكالت الجديدة
الƦي يتمثـل فـي     " بالتوافق التكاملي "عما يسميShoben (     Ǌ(ويتحدث شوبن   

. يضبط النفسÜ والمسؤولية الشخصية واالجتماعيةÜ واالهتمام االجتماعي الديمقراط       
                                     

, القـاهرة , الهيئة المصرية للكتاب  , اسة ارتباطية لتطور نمو فاعلية التƦكر لدى األطفال       در:  طلعت منصور  (1)
  . ƭ90, م1982
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ليس Ʀلك الـشخƭ الـسعيد دائمـا والخـالي مـن            )شوبن(والشخƭ السوي لدى    
وإنما هو شخƭ قد يƦنب أو يفشل أو يتصرف بقلة تبـصر            , الصراعات والمشاكل 

 ال يخلو من مشاعر الƦنب أو القلق أو الخوفÜ لكنǊ من جهة أخرى نجده يتمتع                وهو
ويؤدى مسلكǊ في الجماعة إلǏ , نسبيا باالتساق وبدرجة عالية نسبياŹ من احترام الƦات

عوضاŹ عـن   , وأنǊƃ قادر علǏ تعلم الحكمة    , ردود فعل إيجابية نحوه من قبل اآلخرين      
مريرة والمواقف المحبطة فهو يعيƫ وفقـاŹ للمŃثـل         العداوة التي تنشƋ عن التجارب ال     

  .التي يؤمن بها
عدداŹ من المؤشرات التي تميز الـشخƭ       ) هيلقارد واتكنسون (ويقدم كل من    

  :علǏ النحو اآلتي, الجيد التوافق
1 - Ǌمشاكل ǊيواجÜ من القلق المفرط بسببها Ǐال يعان Ǌالصراعات لكن ƫيخبر أو يعي 

ويدرك ويتقبل نواقصǊ ونواقƭ , يتعƦر عليǊ اجتنابǊ ابطريقة واقعيةÜ ويتقبل م
  .المحيطين بǊ من األفراد الƦين ينبغي عليǊ التعامل معهم

2-Źاجتماعيا Źال يحتاج ألن يكون مسايرا .  
سواء كانت  , قادر علǏ استعمال مواهبǊ   , لديǊ استمتاع بالعيƫ  ,  إنǊ شخƭ منتج   -3

  .في نشاط مثمر, ضئيلة أم كبيرة
قدرة علǏ تكوين عالقات مشبعة أو مرضية مع الناس اآلخـرينÜ وهـو              لديǊ ال  -4

             Ǐوهو قادر علـ ÜǊحساس تجاه حاجاتهم ومشاعرهم وال يغالي في إشباع حاجات
Ǌمنح العطف وتلقي.  

ويقيم قدراتǊ وإمكانياتǊ بدقةÜ وال يبالƸ في التقدير        ,  لديǊ وعǏ بدوافعǊ ومشاعره    -5
Ǌالقيام ب Ǌأو يستخف بما يمكن .  

أن تحديد التوافق الصحي أو السوي إنما ) Kaplan Stein(يرى كبلن وستين و
  :يكون عن طريق

  .فهــم الفــرد لحاجاتــǊ) أ  
  .احترام الحياة البشرية وإدراك حقوق اآلخرين) ب
  .المرونة والقدرة علǏ االحتمال) ج
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         Ǌعـن كونـ Źوالتوافق الصحي يمثل خيارات نابعة من حرية االختيار عوضا
  ".عادية"أو " مقبولة"رد استجابة بطريقة مج

أن مظاهر التوافق تتمثل في شعور الفرد بـاألمن والطمƋنينـة           (ويرى فراج   
      ǊاتƦل Ǌوتقبل Ǌواالستقـرار النفسي نتيجة إلشباع حاجات ,     Ǌبوصـف Ǌوشعوره بقيمتـ

Źه القدرات وتقبل اآلخرين وتقبل الفروق الفرديـة            )1()فرداƦوحدود ه Ǌوإدراك قدرات Ü
وتميزه بالتلقائية والقدرة علǏ    , الموجودة بينǊ وبين األفرادÜ وكƦا الفروق العامة بينهم       

وتكامل , والنجاح في إقامة عالقات اجتماعية فعالةÜ والنظرة الواقعية للحياة        , المبادأة
       Ǐوه ƭتوافر عدد من الخصائ Ǐي يعنƦأي قـدرة     : الشخصية ال Üالنضج االنفعالي

 المواقف المثيرة لالنفعاالتÜ والبعد عن التهور وتناسـب         الفرد علǏ ضبط نفسǊ في    
 Üومن مظاهر التوافق عند الفرد Üاالنفعاالت مع مثيراتها مع االتزان أو االعتدال فيها

والقدرة علـǏ   , إلǏ االعتماد علǏ النفس والثقة بهاÜ والواقعية في مواجهة المشكالت         
بالسعادة وراحة البال والخلو من     وشعوره  , الثبات والصمود حيال األزمات والشدائد    

            ÜǊاإلنتاج في حدود إمكانات الفرد وقدرات Ǐوالقدرة عل Üالتوتر والقلق والسخط الدائم
القيم والمثل العليا وترجمتـǊ إلـǏ       (وتبني نسقاŹ من    , علǏ تحقيق  االستقالل النسبي    

     Ǌمواجهة مشكالت Ǐعل Ǌواختيار  ,والتميز بين السبل المختلفة لحلها    , خطة عملية تعين
الحلول السليمة والتبصر في عواقب األمور وتقييم النتائج والتصميم دون تـسويف            

  .)2()طويل أو جهد  ضائع أو صراع شديد
أهمية تقبل الفرد للحقائق المتعلقة بقدراتǊ وإمكانياتـǊ أي         ) مغاريوس(ويؤكد  

وجود عالقـات   واستماع الفرد بعالقاتǊ االجتماعيةÜ أي      , استبصاره بنفسǊ وتقبلǊ لها   
, ونجاح الفرد في عملǊ ورضاه عنـǊ , متينة باآلخرين وتقبلهم والشعور باالنتماء لهم   

وتنـوع نـشاط    ,  الحياة اليومية  إحباطاتوالكفاءة في مواجهة    , واإلقبال علǏ الحياة  
 أنواعـاŹ الفرد وشمولǊ فال تقتصر اهتماماتǊ علǏ جانب واحد فقط وإنما تتسع لتشمل             

ات والمعارف والعناية بƋبعـاد النمـو المختلفـة ويـشمل Ʀلـك                  متعددة من المهار  
                                     

  . ƭ79, أضواء علǏ الشخصية والصحة النفسيةÜ مرجع سابق: عثمان لبيب فراج  (1)
(2) Ǌالمرجع نفس ,ƭ117.  
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والقدرة علǏ إشباع الدوافع والحاجات وثبات االتجاهات األمر        , أيضا تنوع األهداف  (
الƦي يتطلب وجود خط فكرى واضح وخلفية فلسفية رصينة تصدر عنها أحكام الفرد             

األمر الƦي يشير إلǏ    , اراتǊوتصدى الفرد لمسؤولية أفعالǊ وقر    , وتصرفاتǊ المختلفة 
  .)1()النضج االنفعالي
أهمية المظاهر السابقة ويضيف إليها قدرة الفرد علǏ الـتعلم           )زيعور(ويؤكد  

              Ǌوأن يكون ل Üتحقيقها Ǌووجود أهداف واقعية يمكن Üمن الخبر ة ومن مواقف الحياة
Ǌوأقوال Ǌللمسؤولية الشخصية واالجتماع, إرادة في كل أفعال ǊلŇ2 (ية والتفاؤلوتحم(.  

والفهم الـواقعي   , أهمية اتساق شخصية الفرد ووحدتها الكلية     ) مخيمر(ويؤكد  
والقدرة علي مواجهة الظروف والمواقف المختلفة تارة باسـتعمال         , للƦات وتحقيقها 

وتارة أخرى بالƦكاءÜ والمرونة مع التزاوج بين مجاراة اآلخرين والمبادرة          , العادات
  .)3 (الشخصية

أن من أهم مظاهر التوافقÜ القـدرة علـǏ عقـد صـالت             ) عوض(ويرى  
اجتماعية تتسم باألخƦ والعطاء والتعاون والتسامح وقدرة الفرد علǏ التوفيـق بـين             

, واإلنتاج المالئـم إلمكانـات الفـرد      , دوافعǊ المتصارعة ومواجهة أزمات الحياة      
متثـال لمتطلبـات    وشعوره باالستقالل الƦاتي والثقة بالنفس واالستبصار بهـا واال        
  . )4 (المجتمع مع القدرة علي االحتفاظ باالستقاللية والشعور بالمسؤولية

والتي تتمثـل فـي     , أهمية عالقة الفرد الصحية بƦاتǊ    (يؤكد كل من الرفاعي     
ويرى الرفـاعǏ أن    . فهمǊ الواقعي لها وتقبلها مع السعي لتنميتها وتطوير إمكانياتها        

                                     
  . ƭ71 , م1957القاهرة , ةمكتبة النهضة العربي, أضواء علǏ المراهق المصري:  صموئيل مغاريوس(1)
  .ƭ14, التحليل النفسي للƦات العربيةÜ أنماطها السلوكية واألسطوريةÜ مرجع سابق:  علي زيعور(2)
  .  ƭ 118 1975,القاهرة , مكتبة األنجلو المصرية, المدخل في الصحة النفسية:  صالح مخمير(3)
   .ƭ78, ية السلوكÜ مرجع سابق مدخل إلǏ األسس النفسية والفسيولوج:  عباس محمود عوض (4)
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, خرينÜ سواء في األسرة أو داخل المجموعات األخرى       عدم االنسجام بين الفرد واآل    
ǊاتƦ1 ()ينجم عن سوء تقدير الفرد ل(.  

ويرى الرفاعǏ أن من مظاهر العالقة السوية بين الفرد وƦاتǊ وحدة الشخصية      
أما فيما يتعلق بعالقة الفرد مع بيئتǊ فتتضمن تحكـم          , وتماسكها مع المرونة المناسبة   
أي قدرتǊ علǏ اتخاƦ القرارات التي , ظروف المحيطة بǊ الشخƭ بƦاتǊ في مواجهة ال    

واإلدراك الـواقعي للمحـيط المـادي       , تمس جوانب حياتǊ وسعيǊ من أجل تنفيƦها      
وسـيطرة  , واالجتماعي والتعامل المثمر معǊ ومواجهة الظروف الطارئة بما يلـزم         

ممارسة و, الفرد علǏ شروط هƦا المحيط وتحكمǊ بها ويعنƦ Ǐلك قيامǊ بعمل مناسب           
والقـدرة علـǏ حـب      , النشاط الجسدي الالزم والعمل علǏ إبعاد الخطر عن الƦات        

وينتج عن هƦه العالقة الـصحية      , وحلĊ المشكالت اليومية  , اآلخرين وكسب محبتهم  
أي , شعور الفرد باألمن والطمƋنينةÜ ونجد أن من مظاهر التوافق السويÜ المرونـة           

وصول إلǏ الهدف أو االنصراف عنǊ إƦا كـان         إيجاد بدائل للسلوك الƦي يفشل في ال      
ولهƦه يجـب أن تكـون أهـداف الفـرد          , أعلǏ من مستوى إمكانات الفرد الواقعية     

والتوجǊ الصحيح ويقصد بǊ التوجـǊ      , وتطلعاتǊ للمستقبل في مستوى إمكاناتǊ الفعلية     
المباشر إلǏ قلب المشكلة ومواجهتها مواجهة صريحة بدالŹ مـن التهـرب منهـا أو               

لكنǊ , والشخƭ السوي قد يعلن فشلǊ إƦا لم ينجح في حل مشكلة ما           , دوران حولها ال
:  من ومواجهتهاÜ وتتكرر المظاهر السابقة  بصورة أو بƋخرى عند كل من            بال يتهر 

ــح  ــران , )1973(راج ــصور , )1978(وزه ــالق              , )1982(ومن ــد الخ وعب
, )1973(كـل مغـاريوس     Ü ويالحـظ أن تƋكيـد       )1994(والطيب  , ) ب -1993(

Ǐ1982(ومنصور  , )1980(والقوص( ,        Źالفرد لنسق قيمي يشكل إطـارا Ǐأهمية تبن
يوجǊ سلوكǊ في الحياة ويعينǊ علي اتخاƦ قراراتǊ وحسم صراعاتǊ ويؤدى إلǏ وحدة             

Ǌشخصيت , Ǌالمعتقدات الدينيـة أو القـيم           , واتساق سلوك Ǐا اإلطار قد يرتكز علƦوه
  .جتماعية أو الخبرات الشخصيةوالمعايير الخلقية اال

                                     
   . 103دراسة في سيكولوجية التكيفÜ مرجع سابقƭ Ü , الصحة النفسية: نعيم الرفاعي )1(
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القيم الروحية واألخالقية تمثل ركيزة أساسية لتوافق الفـرد         (ويرى فهمي أن    
علي أن تجنبǊ كل ما     , وأن هƦه القيم قادرة بعد توحد الفرد معها وتشربǊ لها         , النفسي

  .)1()قد يفسد عليǊ حياتǊ أو يعصف بهدوئǊ وراحتǊ النفسية
فاقاŹ حول العديد من المظاهر المهمة لتوافق الفرد        مما سبق يالحظ أن هناك ات     

إال االختالف في التركيز علي مظهر بعينǊ أكثر        ) الظاهري(وما االختالف   , السوي
  .أو اختالفŻ في التسميات لمضامين متشابهة ومتطابقة, من غيره

  :وفي رؤى ما سبق يمكن تحديد األبعاد أو الجوانب اآلتية لقياس التوافق
 :Ǉ نحو الƤات اǗتجا-1

والثقة بها مع الـشعور باسـتقالل       , ويتضمن فهم الفرد الواقعي لƦاتǊ وتقبلها     
ومـدركا  , الهويةÜ فيكون الفرد مدركاŹ لقدراتǊ وإمكانياتǊ المختلفة وراضـياŹ عنهـا          

وواعياŹ بمـشاعره   , لجوانب القصور عنده متقبالŹ لها بال شعورĆ بالخجل والقلق منها         
Ǌواثقا من , وانفعاالت Ǌقدرات  , ǊاتƦومقدرا ل ,  Ǌفي تصرفات Źومستقال ,   ǊاتƦ لتنمية Źوساعيا
  .وتحسينها

ويقابل ما سبق سلبيا عدم فهم الفرد لنفسÜǊ وسوء تقديره لهاÜ إما بتقدير الƦات          
Ü أو بالحط من قدرها والشعور بالنقƭ والدونيةÜ مما يشير          )الغرور(فوق ما تستحق    

عدم العمل علǏ تنميتها أو تحسينهاÜ مع تƦبƦب        إلǏ عدم فهم الƦات ورفضها ومن ثم        
  .آراء الفرد واعتماده علǏ غيره بشكل كبير

  :  اǗلتƦاǃ الƾيمي-2
ويقصد بǊ تمثل الفرد للقيم الدينية والخليقة للمجتمع وƦلك بـان يتخـƦ القـيم               

Ǐ الدينية الخليقة معياراŹ لسلوكÜǊ وأن يجد في أداء العبادة Ÿ ما يمكنǊ من التغلب عل              
المشاعر غير اإليجابية وأن يلتزم في سلوكǊ بالقيم الدينية الخلقية كالصبر عند نزول             
            Üƭواألمانة واإلخـال Üالمصائب والصدق التعامل في مع الناس وفي السلوك عامة

                                     
  .ƭ92, م1977, القاهرة, دار المعارف, الموجز في الصحة النفسية:  مصطفǏ فهمي )1(
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وبر الوالدينÜ وصلة الرحمÜ والوفاء بالوعدÜ والتسامحÜ ويقابل Ʀلك شـعور الفـرد             
  .لتمسك بهابالالمباالة بهƦه القيم وعدم ا

  :  الطمƉنينة-3
ويقصد بها شعور الفرد بالراحة واألمن واالستقرار النفسي نتيجـة لـشعوره        

   Ǌشباع حاجاتƎورضاه عن الحياة بمختلف ظروفها             )المادية واالجتماعية والنفسية  (ب Ü
)   Źوالحياة عموما Üوالدراسية Üواالسـتمتاع بمـسراتها         )األسرية Üواإلقبـال عليهـا Ü
وإحساس الفرد بƋنǊ محبوب من المحيطين بÜǊ وقدرتǊ علǏ منح الحب           ) وعةالمشر(

ويقابل Ʀلك من الناحية غير اإليجابيةÜ الـشعور        , لǔخرينÜ ونظرتǊ التفاؤلية لǖمور   
بالتوتر الناجم عن خبرات اإلحباط المرتبطة بسوء إشباع الحاجاتÜ ومشاعر الضيق           

امÜ وعدم الرضا عن مستوى اإلنجاز      والخوف والقلقÜ والسخط علǏ الحياة بشكل ع      
الدراسي والظروف األسرية والجامعيةÜ مع كثرة الشكوى والتƦمر والشعور بالتشاؤم          

  . من المستقبل
  : الƮبط الƤاتي-4

ويقصد بǊ قدرة الفرد علǏ التحكم  في نفسǊ وضبط سلوكǊ وانفعاالتـǊ عنـد    
       Ǌالقرارات كي ال تؤدي انفعاالت Ʀأو        مواجهة المشكالت واتخا Ǌزيم مواقفـƋتـ Ǐإلـ 

, مشكالتÜǊ وقدرتǊ علǏ مجابهة الصعوبات بالتفكير والتخطيط السليمينÜ والمرونـة         
والصمود حيال األزمات وعدم الهروب ,ومواجهتها , وقدرتǊ علǏ معايشة اإلحباطات

وقدرتـǊ علـǏ    , )أو تعاطǏ المواد المغيبة للعقل    ,أو النوم   , عن طريق الخيال  (منها  
 الشخصية  Ǌوإدراك الفرد لمسؤوليات  , وقدرتǊ علǏ المثابرة  , دم التردد حسم األمور وع  

ويقابل Ʀلك في الجانب غير اإليجابيÜ ضعف قدرة الفرد         , فيما يتعلق بƋفعالǊ ونتائجها   
علǏ التحكم والسيطرة علƦ ǏاتǊ ويتمثل في إحساسǊ بالعجز عند ظهور مشكلة فـي              

Ǌمن ا      , حيات Ǌوهروب Üلبعض الصعوبات Ǌأو تعرض      Ǐلمشاكل عن طريق اللجوء إلـ
والتردد , أو بتعاطي المخدرات وشرب المسكرات واالنسحاب     ) أحالم اليقظة (الخيال  

والتهيج االنفعالي واالنفجارات االنفعالية واالنفعاالت غير      , وعدم القدرة علǏ الحسم   
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الت وتشوه الصلة بالواقع والمتمثل في التشويهات اإلدراكية والتƋوي       , المناسبة للموقف 
  .وتحميل الفرد لمسؤولية إخفاقǊ أو عجزه لǔخرين, واألفكار الخاطئة

5-ǅخريǑنحو ا ǇتجاǗا :  
, وأن يحترمهم ويقدر إيجابيـاتهم    , ويقصد بǊ أن يتقبل الفرد اآلخرين كما هم       

, وان تتسم عالقاتǊ بهم بالعمق والثقة المتبادلة  والتفاهم        , يراعǏ حقوقهم ومشاعرهم  
Ü فيـشارك فـي     )وللمجتمـع , لǔخرين عموما , للجامعة, ألسرتǊ(ء  وشعوره باالنتما 

             Ǌالنشاطات الجامعية ويتعاون مع اآلخرين ويكون إيجابيـا وفعـاال فـي جماعتـ ,
ويحترمها ويشعر بالفخر كونǊ فيها ومنتسباŹ إليهـا ولديـǊ اإلحـساس بالمـسؤولية              

  .  ده عن األنانيةمع بع) تجاه أسرتǊ واآلخرين عموماŹ(االجتماعية وأن يلتزم بها 
عدم تقبل اآلخرين وسـوء تقـديرهم       , ويقابل Ʀلك من الناحية غير اإليجابية     

وعدم تفهم اآلخرين وضعف القـدرة علـǏ        , والالمباالة بمشاعرهم , وعدم احترامهم 
, مع عدم الصدق في ما يبديǊ الفرد من مشاعر تجاه اآلخرين          , التعامل والتفاهم معهم  

قيق مصلحة أو تفادى خـسارةÜ والالمبـاالة بحقـوق          فيكون غرض عالقتǊ بهم تح    
) كالنقد الجارح أو السخرية واالستهزاء    (والسلوك العدائي تجاههم    , ومشاعر اآلخرين 

وسـطحية  ,والتركيز علǏ المصلحة الفردية فقطÜ والفشل في تكوين عالقات الصداقة         
 المتمثـل فـي     اإلحساس بالغربة عن اآلخـرين    , وافتقارها للثقة المتبادلة  , العالقات

وتفـضيل  , والضيق باآلخرين , والشعور بالوحدة , وباألحداث الجارية , الالمباالة بهم 
والـشعور بعـدم    , والشك باآلخرين ,وعدم المشاركة في النشاطات الجماعية      , العزلة

والميل إلǏ العنـف    , وعدم القيام بالمسؤوليات المنوطة بالفرد    , واألنانية, االنتماء لهم 
  .والتمرد 
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  : قياس التوافق النفسيقطرائ: دى عشرإح
أكدت التربية والميادين المتعلقة بها في السنوات األخيرة الحاجة إلǏ االهتمام              

بنمو األفراد المتوافقين توافقاŹ طيبا  وأظهرت الدراسـات المختلفـةÜ أن المالءمـة              
 كƋهمية  الشخصية واالجتماعية أمران مهمان في التكيف الناجح في الحياة والعمل ما          

       Üا نجد أنƦل Üسوء التكيـف        (األكاديمية والمهنية األخرى Ǐالفشل في العمل يرجع إل
وبخصوƭ أساليب قيـاس التوافـق       Ü)1()أكثر مما يرجع إلǏ النقƭ في المهارات      

استفتاءات تقوم علǏ حـصر     (النفسيÜ يالحظ أن أهم األدوات المستخدمة عبارة عن         
الت المختلفة لحياة الفرد وهـƦه االسـتفتاءات ال         المشكالت المراد دراستها في المجا    

تدعي أنها تعطي وصفا دقيقاŹ عن الشخصية بقدر ما تعطي درجـة تمثـل مـستوي          
               ƭأنها أدوات فرز تساعد في تحديـد األشـخا Ǐويمكن أن ينظر إليها عل Üالتوافق

     Źين يختارون أعراضا تتصل بهم شخصياƦ2()ال(  Ü)       من الصعب وضع أسـئلة Ǌولو أن
Ü وال يوجد اتفاق بين العلماء      )3()يصية يفهمها الجميعÜ ويتفق علǏ معناها الجميع      تشخ

في مجال الدراسات النفسية علǏ أساليب موحدة لقياس التوافقÜ وƦلك كونǊ عمليـة             
فردية واجتماعية تتƋثر بعوامل كثيرةÜ الزمان والمكان والثقافة المجتمعية وسـمات           

نمط واحد للحياة يصلح لكل البشرÜ وإنń كان هƦا         الفرد نفسهاÜ إƦ من الصعب إيجاد       
ال يمنع بعض المقاييس التي اتفق عليها معظم الباحثين في مجال التوافـقÜ ونـƦكر               

بـلÜ  .وأسلوب هيـوم  ) 1956(وأسلوب تندال   ) 1956(منها أسلوب شافر وشوبين     
وأسلوب مـصطفǏ فهمـي        ) 1965(وأسلوب لويس   ) 1961(وأسلـوب الزاروس   

)1971(  Ü            Ňج من األساليب التـي مـرƦوسنتناول هنا بالعرض والتحليل ألربعة نما
Ʀكرها لوضع األسس العمليةÜ التي يمكن بموجبها اختيار األسلوب المناسب لبحثنـا            

  )4(:موضوع الدراسة

                                     
   .23-22جع سابقƭ Üالتوافق النفسي لطالب وطالبات كليات التربيةÜ مر:  عبد اŸ عبد الحي(1)
  .303علم النفس االجتماعي التربويÜ مرجع سابقƭ Ü:  سيد أحمد عثمان(2)
  . ƭ141, م1955, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, علم النفس التربوي: آرثر  جير سليد وأخرون(3)
   . ƭ110, م1971, القاهرة, مكتبة األنجلو المصرية, اإلنسان وصحتǊ النفسية:  مصطفǏ فهمي(4)
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 ƈ– تندال ƒسلوƈ )Tendal  1959:(  
  :ويتضمن هƦا األسلوب

  . المحافظة علǏ تكامل الشخصية–1
  .المجتمع  مسايرة مطالب – 2
  . التكيف للظروف الواقعية – 3
  . االتساق مع النفس – 4
  . التطور مع الزمن – 5
  . المحافظة علǏ االتزان العاطفي – 6
  . اإلسهام في خدمة المجتمع بروح متفائلة وفاعلية متزايدة – 7

 ƒ– يوǉ اختبار  . ǃ. بل )Bell  1959(   
  :مقاييس للتوافق العام هي. بل. م.وضع هيو

  . التوافق المنزلي– 1
  . التوافق الصحي– 2
  . التوافق االجتماعي– 3
  . التوافق االنفعالي– 4

 ƚ– Ƨلوي ƒسلوƈ )1959  Louis (   
  -:وضع لويس محكات لقياس التوافقÜ يمكن إجمالها علǏ النحو اآلتي

  . النظرة الموحدة للحياة – 1
  . نضج العاطفة – 2
  . اإلدراك الواقعي للƦات – 3
  .الحساسية االجتماعية  – 4
  . االتزان الديناميكي – 5
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   .)ƈ )1971()1سلوƒ مƬطفي فهمي –د
  :وضع مصطفǏ فهمي محكات لقياس للتوافق السليم في عشر أبعاد هي

  . الراحة النفسية– 1
  . الكفاية في العمل– 2
  . األعراض الجسمية– 3
  . مفهوم الƦات– 4
  . تقبل الƦات وتقبل اآلخرين– 5
  .اƦ أهداف واقعية اتخ– 6
  . القدرة علǏ ضبط الƦات وتحمل المسئولية– 7
  . القدرة علǏ تكوين عالقات مبنية علǏ الثقة المتبادلة– 8
  . القدرة علǏ التضحية وخدمة اآلخرين– 9

  . الشعور بالسعادة– 10
يŃعد هƦا العرض للنماƦج األربعة من أساليب قياس التوافق األربعة الختيارات           

اهتمـا بالجانـب    ) 1965لـويس   (و  ) 1959تنـدال   (الحظ أن كال من     التوافقÜ ن 
الشخصي أكثر من الجانب االجتماعي في اختياراتهما لقياس التوافق وهƦا ما نجـده             
               Ǌا الجانب الشخصي أكثر من اهتمامـƦي اهتم هو اآلخر بهƦفهمي ال Ǐعند مصطف

 ولـم   –هو واضح    كما   –بالجانب االجتماعيÜ وقد صاƷ تندال أداتǊ في سبع نقاط          
يضمنها سوى محكين اثنين للجانب االجتماعيÜ ومن تم فقد تغلب الجانب الشخصي            
علǏ الجانب االجتماعي في اختباراتÜǊ ويالحظ أيضاŹ أنǊ خلط في االسـتعمال بـين              
مفهوم التكيفÜ والتوافقÜ والمسايرة ومما تميزت بـǊ هـƦه االختبـاراتÜ جانـب              

ع إلǏ التقدير الكمي الƦي يسعǏ إليǊ البـاحثون فـي   العموميةÜ وهƦا التعميم ال يخض 
  .قياس وتحديد درجة التوافق

                                     
  .ƭ110, مرجع سابق, اإلنسان و صحتǊ النفسية: مصطفǏ فهمي )1(
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أما لويس فقد صاƷ أسلوبǊ في خمس نقاط واحدة منها فقط تشير إلǏ الجانب              
وهي غير واضحة في صياغتهاÜ ويالحظ أن       ) الحساسية االجتماعية (االجتماعي هي   

لبنـود األخـرىÜ كنـضج العاطفـة     البند الخامس المتعلق باالتزان الدينامي يشمل ا   
واإلدراك الواقعي للƦاتÜ إƦ يكون هƦا االتزان عند الفـرد الـƦي يمتلـك اإلدراك               
الواقعي لƦاتÜǊ بحيث تكون عواطفǊ وانفعاالتǊ قد بلغت مستوى من النضج يـستطيع             
معǊ أن يحدث هƦا االتزان بين ما هو داخلي كالدوافع وبين ما هو خارجي كالبيئـة                

ومطالبهاÜ ويالحظ أيضاŹ أن لويس لم يضع مقياساŹ للتوافق يـضمنǊ هـƦه             الخارجية  
  .المحكات التي حددها

كما أن مصطفǏ فهمي قد وضع أداتǊ المتعلقة بالتوافقÜ وهي تتضمن عشرة            
             Üبنود تهتم بالجانب الشخصي أكثر من اهتمامها بالجانـب االجتمـاعي للشخـصية

Ü كما في قولة مفهوم الـƦاتÜ وتقبـل         وهناك بعض التداخل بين وحدات هƦه البنود      
          Üات وتقبل اآلخرينƦمن أبعاد تقبل ال Ňات يعدƦلك ألن مفهوم الƦ ات وتقبل اآلخرينƦال
, أضف إلƦ Ǐلك تضمنǊ بعض العموميات مثل الشعور بالسعادة أو الراحة النفـسية            

               Źتحديد مدى توافق الفـرد تحديـدا Ǌلم يتمكن من وضع مقياس للتوافق ويضمن Ǌوأن
Źكميا.  

وفي التوافق : فقد استطاع وضع بنود مقياسǊ األربعة    ) Bell( بل. م.وأما هيوم 
المنزلي والتوافق الصحيÜ والتوافق االجتماعيÜ والتوافق االنفعـالي وعلـǏ نحـو            
منسق ومعتدلÜ إƦ يختƭ اثنان منهما بالجانب الشخصيÜ واالثنان اآلخران للتوافق           

لخلط والتكرار في بنود معياره منتقال فيها مـن  االجتماعيÜ وتمكن أيضاŹ من تجنب ا 
  .الخاƭ إلǏ العام

             Üيعتمد في قياس التوافق مبدأ القياس الكمـي Ǌا االختبار أنƦومن مميزات ه
ألن هƦا القياس يميز بين Ʀوي التوافق المرتفعÜ وƦوي التوافق المنخفض في أبعـاده              

, ر للتوافق االجتمـاعي   المختلفة وتتضمن شطرين أحمدهما للتوافق الشخصي واآلخ      
  .وهما معا يقيسان التوافق النفسي العام
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ويرى الباحث أن يƋخƦ هƦا االختبار ويعتمده في قياس التوافق الـنفس فـي              
البحث موضوع الدراسة بعد إجراء الدراسات كافة والتعديالت الالزمة لǊ ليناسـب            

  .المجتمع العربي الليبي
 التوافق هو األنسب لما يتضمنǊ من أبعاد        لقياس] بل[وإنƃما كان اعتماد اختبار     

            Üالتي تشكل في مجموعها بعدي التوافق النفسي العام Üتغطي جوانب الحياة المتعددة
  .التوافق الشخصيÜ والتوافق االجتماعي: هما

              Ǐالختبارات توافق الشخصية هو كونها تعتمـد علـ Ǌا كان ثمة نقد يوجƦوإ
      Üيصعب عمل استفتاء ثابت بدرجة كافيـة        االستفتاءات في تحديد مشكالت الفرد Ʀإ

      Ǌلك نجد أنƦوك Üيكاد يكون من المستحيل عمـل اسـتبيان للتوافـق          (لقياس التوافق
بالشمولية Ü ومن تم بالدقة وأغلب االستبيانات المتاحة Ü غالباŹ تغفـل الكثيـر مـن                

قبيـل  فاختبارات مـن    . الجنبات والتي تعتبر أساسية للتوافق بالمعني المليء للكلمة       
للتوافق Ü ال تخضع في اعتبارهـا العجـز الجنـسي بـصوره             ) كاليفورنيا(اختبار  
  . )1()المختلفة

         Ǌفي أحد طرفي Üو   : ويمكن تصور مقياس متصل متدرج من طرفينƦ الفـرد
التوافق التام الƦي ال ينال منǊ إال التهديد الواقعي الشديد الممتدÜ ويقع فـي الطـرف                

 منǊ أي تهديدÜ ويكون أدنǏ عمل أو صعوبة تواجǊ          اآلخر فرد ضعيف مهزوزÜ ينال    
في الحياة اليومية عبئاŹ كبيراŹ عليǊ وما بين هƦين الطرفي خط متدرج متصل يـضم               

Ǌعدة درجات يتكون من مجموعها حسن التوافق أو عدم سوائ.  
وعلǏ كثرة االنتقادات التي وŃجŎهت إلǏ أساليب قياس التوافق فƎنها ال تلغـي                

نها اختبارات تشخيصية وكشفيةÜ لها قيمـة كبيـرة علـǏ فهـم الفـرد               فائدتها كو 
المفحوÜƭ وتحديد من يحتاج علǏ المساعدة حتǏ يصل إلǏ مستوى التوافقÜ وإنما            
يتم Ʀلك بتحليل اإلجابات تحليالŹ دقيقاŹ يسمح بكشف دالئل تشير إلǏ مـدى صـعوبة               

  .المالئمة

                                     
   .23-22التوافق النفسي لطالب وطالبات كليات التربيةÜ مرجع سابقƭ Ü:  عبد اŸ عبد الحي(1)



   -104-

نفـسية والتوافـق النفـسي      وهناك اختبارات كثيرة ومقاييس عديدة للصحة ال      
المستعملة في البلدان األجنبية وفي مصر ولتعƦر وجود هـƦا النـوع مـن األدوات               
المعدة للقياس النفسي في المجتمع العربي الليبي فقد اختار الباحث واحدا مـن تلـك               
االختبارات المعدة في البيئة العربية المصريةÜ إلعدادها لتوافق المجتمـع العربـي            

لقياس التوافق وƦلك ألسباب يمكن أجمالها فيمـا        ) بل(ن Ʀلك هو اختبار     الليبيÜ وكا 
  :يلي

  . أنǊ أكثر مالءمة لقياس التوافق النفسي في أبعاده الشخصية واالجتماعية–1
لǊ درجة عالية من الثبات والصدق سواء في أصلة األمريكيÜ أو فـي البيئـة               – 2

  .العربية المصرية
 ال تخرج عن اإلطارين الشخصي واالجتماعي للفـردÜ          أنǊ يعد العملية التوافقية    –3

وهƦا يتمشǏ مع ما Ʀهب إليǊ الباحثÜ إƦ التوافق هو توافق الشخصية في وحدتها            
  .وتكاملها

 إن لديǊ القدرة علǏ تمييز األفراد األكثر توافقاŹ من األفراد األقل توافقاŹ الـƦين               – 4
ئو المالءمة فـي مختلـف      وصفهم المرشدون النفسيون واالجتماعيون بƋنهم سي     

  .نواحي الشخصية
  . سهولة تطبيق وتصحيح االختبار وفق تعليمات واضحة يسيرة الوضع– 5 

             Źيتوقـف أساسـا Üمقياس آخر Ǐعل Ǌوترجيح Üولما كان اختبار مقياس بعينة
علǏ مدى توافره علǏ الشروط الالزمة واألساسية للمقياس الجيد التي من أهمها أن             

 فيما يقيسÜ ولما كان تطبيق مثل هƦا المقياس يتم ألول مرة فـي              يكون ثابتا صادقا  
البيئة الليبيةÜ فقد تساوي األمر عند الباحث في اختبار المقياس مادام األمر يقتـضي              

  .ضرورة إعادة إعداده ليتناسب مع البيئة العربية الليبية
Ǐ هـدف   أن عملية التوافق تبدأ بوجود دافع معين يدفع الفرد إل         : وجملة القول 

              Ǐيؤدي إلـ Üفيصاب الفرد بنوع من اإلحباط Üوجود عائق Ǌيمنع الوصول إلي ƭخا
              Üلك مستوى من التوافـقƦا العائق فيحقق بƦه Ǐيتغلب عل Ǐعمال كثيرة حتƋب Ǌقيام
ويكون هƦا المستوى من التوافق النفسي لدى الفرد نتيجة للتفاعل بين نـوعين مـن               



   -105-

ات التـي تكـون مفهـوم شـدة المعانـاة                     هو مجموع المتغيـر   : المتغيراتÜ األول 
هو مجموع المتغيـرات الخاصـة بƎمكانيـات الفـرد          : أو التعصيبÜ والنوع الثاني   

التوافقيةÜ وترتبط بالبناء النفسيÜ وما يعانيǊ الفرد من توتر وخبرة عبـر مراحـل              
 يحقـق   حياتǊ إƦ إن كل مرحلة يمر بها الفرد تهيئǊ إلǏ أن يقوم ببعض األعمال التي              

وفي هـƦا   , بها بعض مطالبǊ بعد أن كان غير قادر علǏ تحققيها في المرحلة السابقة            
يتم التفاعل بين الفرد وبيئتǊ إƦ إن اإلنسان المتطور يكون األفراد المحيطون بƦ Ǌوي              
قيمةÜ ألنهم يتعاملون معǊ إمŇا كونهم يحمونÜǊ ويعنون بÜǊ وإمŇا يسيئون إليÜǊ ولهـƦا              

 الفرد والمحيطين بƦ Ǌا أهمية كبـرى فـي حياتـÜǊ ألن شخـصية               يعد التفاعل بين  
المراهق مثالŹ تبدأ منƦ وقت مبكر من حياتǊ حيث تتشكل طبيعتǊ المزاجيـة بـسبب               

فـي البيـت والمدرسـةÜ      : نوعية االنفعاالت التي غرست في حقل تجاربǊ األولـي        
            ÜǊا أن يكون هادئا متزنا ومستقرا في تصرفاتŇفيهما فهو إم Ǌوخبرت   Źأو يكون عرضة

للتوتر وعدم االطمئنان فيؤدي Ʀلك إلǏ عدم التوافقÜ ومن هنـا يتـضح أن عمليـة                
             Ǌمن نفس ƭتستمد قوتها أو ضعفها من موقف الشخ Üالتوافق النفسي عملية مستمرة
وموقفǊ من بيئتǊ وخبراتǊ في هƦه البيئةÜ ماضياŹ وحاضراŹ فالتوافق النفسي يتـضمن             

Źوتوافقا ÜŹشخصيا ŹتوافقاŹاجتماعيا .  
ويمكن أن نخلƭ مما  تقدم إلǏ أن التوافق عملية مستمرة تتطلب من الفـرد               
المرونة التي يراد بها تحقيق نوع من االنسجام والتناغم بين الفرد بيئتÜǊ  ومما بـق                

         Ǌفنقول في Üتعريف التوافق النفسي Ǐإل ƭيمكن أن نخل Źعمليـة ديناميـة     : (أيضا Ǌأن
البيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغير والتعديل حتـǏ يحـدث     مستمرة تتناول السلوك و   
Ǌ1()توازن بين الفرد وبيئت(     .  

وقد استفاد الباحث من مميزات التعريفات التكاملية ووجهات النظر الـسابقة           
في محاولتǊ لتقديم تعريف شامل إلǏ حد ما لعملية التوافق إƦ تـضمن مبـدأ تقبـل                 

خرينÜ ألن تقبل الƦات يعد أساس عمليـة التوافـق          الƦاتÜ كما تضمن مبدأ تقبل اآل     

                                     
  .ƭ131, م1972القاهرةÜ , عالم الكتب,علم النفس االجتماعي:  حامد زهران(1)
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الشخصيÜ كما أن تقبل اآلخرين أساس عملية التوافق االجتماعي ومعنـƦ Ǐلـك أن              
يكون الفرد ƦاتياŹ راضياŹ عن نفسǊ غير كاره لهاÜ أو ساخطاŹ عليهـاÜ وخاليـاŹ مـن                 

 ما يطرأ   الصراعات والتوتراتÜ ويكون اجتماعياŹ عامالŹ علǏ تغيير سلوكǊ لمواجهة        
علǏ المجتمع من تغير ألن ظاهرة التغير االجتماعي تتطلب من األفراد أن يكيفـوا              

  .سلوكهم يغيروا من عاداتهم وتقاليدهم عن طريق تعلم جديد وفق مطالب البيئة
            Ǌغرضـ Üفالتوافق النفسي هو العملية الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد

كثر توافقاŹ بينǊ وبين نفسǊ من جهةÜ وبينـǊ وبـين           فيها تغيير سلوكǊ ليحدث عالقة أ     
  .  البيئة من جهة أخرى

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  نيالفصل الثا
  اإلدارة المدرسيـــــة

  
  .مفهــــــــــــــــوم اإلدارة المدرسيـــــــــة: أوًال
  .أهــــــــــــــداف اإلدارة المدرسيـــــــــة: ثانيًا
  .مجـــــاالت عمــــــل اإلدارة المدرسيـــة: ثالثًا
  .األساليب القيادة لإلدارة المدرسية: رابعًا
  .دور اإلدارة المدرسية في إنجاح العملية التعليمية: خامسًا
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  نيالفصل الثا
  اإلدارة المدرسيـــــة

  :مفهوم اإلدارة المدرسية: أوال 
تſعدŋ التربية اليوم مسئولية وطنية وقوميةÜ ولدلك علǏ هƦا فالعملية التربويـة            

المنطلق فـان التربيـة     إنما هي استثمار وتنمية الموارد البشرية في الدولة ومن هƦا           
تضع أهدافها وترسم خططها وسياساتها إلمداد برامج التنمية سواء كانت اقتـصادية             
أو اجتماعيةÜ بحاجاتها من الموارد البشرية الفعالة خصوصاŹ في هƦا الوقـت الـƦي               

ولما كانت التربيـة    , صار فيǊ التقدم اإلداري معياراŹ للحكم علǏ تقدم الدول ورقيها         
تثمار فالمجتمع بǊ حاجة ماسة إلدارة فعالة قادرة علǏ قيادة العمل التربوي            عملية اس 

              Ǐحقق رقي المجتمع ويدفع عملية التقدم والنمو االجتمـاعي واالقتـصادي إلـŃبما ي
  .اإلمام

ونظرا للتوسع الكبير في مجال التربية والتعليم وتزايد أعداد التالميƦ وكثـرة            
ساسي فقد تبوأت اإلدارة المدرسية مكانة متميزة       المدارس خاصة في مجال التعليم األ     

             Ǐالمراحل األولـ Ʀلك لدورها الحساس والمتميز في بناء األجيال منƦفي المجتمع و
لطفولتهم ولهƦا فƎن مفهوم اإلدارة المدرسية بدأ يتغير ويتوسـع أكثـر ليزيـد مـن                

ة نحـو العمليـة     االهتمام بالمدرسة إƦ تغير االتجاه نحو المدرسة نتيجة لتغير النظر         
          Ǌالتربوية فقد أظهرت البحوث والدراسات النفسية والتربوية الحديثة أهمية الطفل كون
فرداŹ وأهمية الفروق الفردية بين األطفال إƦ صارت العملية التربوية عمليـة تنمـي              

ونتيجة لƦلك أصبح محـور العمـل فـي اإلدارة          , شخصية الطفل في جميع نواحيها    
لتلميƦ وحول توفير كل الظروف واإلمكانيات التـي تـساعده          المدرسية يدور حول ا   

علǏ توجيǊ نموه العقلي والبدني والروحي والعمل علǏ تحسين العمليـة التربويـة             
ولهƦا تعد اإلدارة المدرسية عنصراŹ مهماŹ من عناصـر العمليـة           , لتحقيق هƦا النمو  

ة وترجمة األهداف إلǏ التربوية وهي المسؤولية عن تنفيƦ السياسات والبرامج التربوي  
واقع ملموس وسلوك حي ملحوظ ال تظهر أثاره في الحياة الحاضرة لǖبناء والناشئة             
فحسب وإنƃما تمتد معهم إلǏ أفاق مستقبلهم الرحب وال يتحقق Ʀلـك بـالطبع إال إƦا                

اإلدارة المدرسية علǏ مستوى من الكفاءة واالقتدار ليس في األمـور الفنيـة             (كانت  
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في الهندسة البشرية  التي تكفل االستفادة من الطاقات القصوى لكل فـرد             فقط وإنما   
  .)1()يعمل في اإلدارة المدرسية ومعها

               Ʀفاإلدارة المدرسية لها دور تربوي وتعليمي مهم كونها  المناط  بهـا تنفيـ
السياسة التعليمية بƋهدافها و مراميها ولما كان المدرسة أصغر تـشكيل أداري فـي              

ليمي فƎن مسؤولياتها المباشرة تجاه المجتمع تكمن في عملهـا التربـويÜ            النظام التع 
لƦلك فان إنجاح أو فشل المدرسـة فـي         , فوظيفة اإلدارة تمس كل فرد في المجتمع      

تƋدية وظائفها وأهدافها يتحدد من خالل قيامها بوظائفها ومسؤولياتها في قيادة العمل            
     Ǌلك أن اإلدارة المدرسية     , التعليمي والتربوي المناط بها القيام بƦ)   هي الموجة لسلوك

ونشاطات األفراد بالمدرسة نحو تحقيق األهداف التربوية ولƦلك كان من الضروري           
إعطاء اإلدارة المدرسية اهتماما أكبر عند تخطيط العملية التربوية واالهتمام بتوفير           

رسة نحـو اإلنجـاح     وإعداد الكفاءات اإلدارية الفعالة التي تقود العمل التربوي بالمد        
  .)2()وتحقيق األهداف و الغايات التربوية

 فاإلدارة المدرسية بهƦا المفهوم تهدف إلǏ توفير أفضل السبل إلنجاح التعليم             
والتعلم وتحقيق أهداف التربية فهي بƦلك وسيلة وليست غاية في حد Ʀاتها وهي أيضا            

أهمية اإلدارة المدرسية في دورهـا      دعامة أساسية إلنجاح العملية التعليميةÜ وتنبثق       
األساسي في نمو الطفلÜ وتنمية وتهيئة الفرƭ أمامǊ الكتساب الخبرات  ولƦلك فان             
األسلوب المتبع في تسيير إدارة المدرسة يعد أساساŹ مهماŹ في تحقيق أهداف المدرسة             

  .وقيامها بوجباتها ومسؤولياتها
 بƋن التلميƦ هو مركز العمليـة       تؤمن(إن اإلدارة المدرسية بمفهومها الحديث      

التعليمية ومحورها ولƦلك فƎن دورها يتحدد بتوفير الجو الƦي يساعد علـǏ نمـوه               
وتنميتǊ وتحقيق أهداف التعليم المشتقة من المجتمع بظروفǊ وفلسفتǊ والتي تراعـي            

                                     
عالقة بعض األساليب القيادية لمديري المدارس الثانوية واإلعداديـة فـي تحـصيل             :  رياض جابر سليمان   (1)

  .ƭ2, م1987, جامعة بغداد, كلية التربية, )غير منشورة(رسالة ماجستير , الطلبة
   .ƭ415, م1980, مكتبة القاهرة, إدارة المدرسة االبتدائية:  فاروق شوقي البوميÜ ومحمد غازي بيومي(2)
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 Ǌفاإلدارة تقوم بدور فعال من أجل االهتمـام بـشكل كامـل             )1()الطفل وخصائص Ü
ميƦ ومعلمين وموظفين وعمالÜ وتهتم بالمنهج وطرق تنفيƦه وما يدور في       باألفراد تال 

الفصل وبين جدران المدرسة وما يحدث خارجها وما يتطلبƦ Ǌلك من تخطيط وتنظيم             
وإيجاد قنـوات اتـصال بـين المدرسـة         (وتوجيǊ وقيادة واتصال وتمويل ومتابعة      

لية والمجتمع الكبير وغير Ʀلك     والمؤسسات التعليمية األخرى وبينها وبين البيئة المح      
Ü واإلدارة  )2()من أمور Ʀات صلة بتحقيق أهداف المدرسة وأهداف العملية التعليميـة          

المدرسية لها صلة كبيرة ووثيقة باإلدارة التعليمية فهما يعمالن معاŹ من أجل إنجـاح              
           ſفاإلدارة المدرسية ت ÜلكƦ سير العملية التعليمية ولكل منهما دوره الفعال في  Źعد جزءا

من اإلدارة التعليمية وصورة مصغرة لتنظيماتها إƦ تقوم اإلدارة التعليميـة بتقـديم             
العون والمساعدة سواء كان Ʀلك في الناحية الماليةÜ أو الفنية أو البشرية واإلشراف             

  .والرقابة علǏ المدرسة
م إن التطور الƦي شهدتǊ اإلدارة المدرسية قد أدى إلǏ توسع الدور الƦي يقو

إƦ صار من الصعب إدارة المدرسة من قĉبłل شخƭ واحد لƦا كان , بǊ مدير المدرسة
علǏ المدير التعاون مع جميع العاملين وإشراكهم في تسيير شؤون المدرسة فيتطلب 
Ʀلك جهوداćŽ مشتركة منسقة من طرف مدير المدرسة الƦي يŃعد المسؤول األول عن 

  .   اما يدور في المدرسة وعن تحقيق أهدافه
             Üه المقدمة عن أهمية اإلدارة ودورها في تحقيق أهـداف المدرسـةƦوبعد ه
وأهداف اإلدارة التعليمية والمجتمعÜ نورد جملة من التعرفيات التي توضع مفهـوم            

  :اإلدارة المدرسية كما جاء عند علماء ومفكري اإلدارة المدرسية
1–       Ǌفي كتاب Ǐالشيبان Ǐت في اإلدارة التعليميـة     دراسا:  يعرف الدكتور عمر التوم

مجموعـة العمليـات التنفيƦيـة      هي  (والتخطيط التربوي اإلدارة المدرسية بƋنها      
             Ǐالـساعي علـ Üالتعاوني Üوالفنية التي تتم عن طريق العمل اإلنساني الجماعي
الدوام إلǏ توفير المناƢ الفكري والنفسي والمادي المناسبÜ الƦي يحفز الهمـم و             

                                     
  .ƭ36, م2000, القاهرة, دار الفكر العري, اإلدارة التعليمية المدرسية:  أحمد إسماعيل حجي(1)
(2)Ǌالمرجع السابق نفس .  
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ل الفردي والجماعي النشط المنظم من اجل تƦليل الصعاب         يبعث الرغبة في العم   
وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق األهـداف التربويـة المحـددة للمجتمـع            

   .)1()وللمؤسسات التعليمية
2-          Ǌنحـو تطـوير اإلدارة المدرسـية              :  ويعرفها أحمد إبراهيم أحمد فـي كتابـ

ورائـǊ األهـداف التربويـة      كل نشاط منظم مقصود وهادف تحقق مـن         (بƋنها  
المنشودة من المدرسة أي أنها ليست غاية في حد Ʀاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق               

  .)2()التربويةأهداف العملية 
3-        Ǌفي كتاب Ǐاتجاهات جديدة في اإلدارة المدرسـية      :  ويعرفها أيضا حسن مصطف

ة     بƋنها مجموعة من العمليات يقوم بها أكثـر مـن فـرد بطريقـة المـشارك               (
                    Ǌلف من مدير المدرسـة ومـن نائبيـƋوالتعاون و الفهم المتبادل فهي جهاز يت

   Ǌأي        )وكالء(أو معاوني Üة الرواد والموجهين اإلداريينƦة األوائل واألساتƦواألسات 
كل من يعمل في النواحي الفنية واإلدارية وكل فرد في هƦا الجهاز يعمـل فـي                

ت التي تساعد علǏ تحسين العمليـة التربويـة         حدود إمكانياتǊ علǏ أداء الخدما    
والتعليمية وتحقيق األهداف االجتماعية العامة Ü كما يعمل كال في دائرتǊ بروح            

  .  )3()الصحيحةمن التعاون والمشاورة علǏ أساس من العالقات اإلنسانية 
4-      Ǌفي كتاب Ǐصالح العجيل Ǐمدى مشاركة المدرسـين فـي إدارة       :  ويعرفها عيس

بƋنها مجموع العمليات واألنشطة المختلفة التي يقوم بهـا المـديرون              ( مدرستهم
والمدرسون بطريق المشاركة والتعاون والفهم المتبادل في جـو ودي وإنـساني            

                                     
, دار المكتبـة  الوطنيـة     ,  التعليميـة والتخطـيط التربـوي      دراسات فـي اإلدارة   :  عمر التومي  الشباني    (1)

  .ƭ180, م1992,بنغازي
  .ƭ130, م1985, اإلسكندرية, المطبوعات الجديدة, نحو تطوير اإلدارة المدرسية:  أحمد إبراهيم أحمد(2)
, م1982 القـاهرة , مكتبة األنجلو المصرية  , اتجاهات جديدة في اإلدارة المدرسية    :  و آخرون  م حسن إبراهي  (3)

ƭ18.  
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يبعث الرغبة في العمل المثمر بما يكفل تحسين العمليـة التعليميـة والتربويـة              
  .)1()الجماعية للمدرسةوتحقيق أهدافها وأهداف المجتمع في التربية واألهداف 

5-       Ǌويعرفها عبد المؤمن فرج الفقي في كتاب  :      Ǌاإلدارة المدرسية المعاصـرة بقولـ
مـن  هي الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمـي              (

 بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقاŹ بتمشي مـع            إداريين وفنيين   
لدولة أو المجتمع من تربية أبنائها تربية صـحيحة علـǏ أسـس          ما تهدف إليǊ ا   

  .)2()سليمة
  6-        Ǌنهـا جميـع    (اإلدارة المدرسـية    :  ويعرفها محمد حسنين العجمي في كتابƋب

 – رقابـة  – توجيـǊ  – متابعة – تنظيم –تخطيط  –الجهود واألنشطة والعمليات    
يين بغرض بناء وإعداد    التي يقوم بها المدير مع العاملين معǊ من مدرسين وإدار         

 حتـǏ   )عقلياŹ وأخالقيا واجتماعياŹ ووجدانياŹ وجـسمياŹ     (التلميƦ من جميع النواحي     
يستطيع أن يتكيف بƎنجاح مع المجتمع ويحافظ علǏ بيئتǊ المحيطة ويساهم فـي             

  .)3()مجتمعǊتقدم 
7-         Ǌفي كتاب Ǐاإلدارة المدرسية فـي ضـوء      :  ويعرفها صالح عبد الحميد مصطف

بƋنها جملة عمليات وظيفية تمارس لغرض تنفيƦ مهـام         (اإلداري المعاصر   الفكر  
بواسطة آخرين عن طريق تخطيط و تنظيم و تنسيق و رقابة جهودهم لتتحقـق              

  .)4()أهداف المنظمة

                                     
(1)   Ǐصالح العجيل Ǐكليـة  , غير منـشورة  , رسالة ماجستير , مدى مشاركة المدرسين في إدارة مدرستهم     :  عيس

  .ƭ73, م1980, طرابلس, جامعة الفاتح, التربية
  . ƭ8,م1990, بنغازيسجامعة قار يون, كلية التربية, اإلدارة المدرسية المعاصرة:  عبد المؤمن فرج الفقي(2)
  .ƭ185, م2000, القاهرة, دار الفكر العربي, اإلدارة المدرسية: د حسنين العجمي محم(3)
(4)    Ǐاإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر      :  صالح عبد الحميد مصطف , ƣالـسعودية , دار المري ,

1994ƭ Ü59م.  
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8-      Ǐن اإلدارة المدرسية    :  ويعرفها احمد محمد القماطƋب)    Źواعيا Źعملية تتضمن جهدا
Ü يمكن أن نخلـƭ ممـا   )1()لتربوية للمدرسة مقصوداŹ يستهدف تحقيق األهداف ا    

بƋنها مجموعة الجهود   (تقدم من التعريفات السابقة إلǏ تعريف اإلدارة المدرسية         
واألنشطة والبرامج التربوية التي يقوم بها جميع العاملين بالمدرسة بقيادة مديرها           

 يتمشǏ  بغرض تحقيق األهداف التربوية و التعليمية المنشودة داخل المدرسة وبما         
إن اإلدارة علمņ وفن قائمŃ بƦاتÜǊ وإنما ينظـر         : ويمكن القول , )مع فلسفة المجتمع  

إليها كونها فنƃاŹ ألن ارتفاع المهارة في أداء العمـل اإلداري إنمـا تـƋتي مـن                 
الممارسة العملية والميدانية ترتفع بعض المهارات الالزمة لإلنجاح في العمـل           

  Üد نتيجة الستخدام األسلوب العلمي فـي دراسـة         وان اإلدارة كعلم يع   (اإلداري
الظواهر اإلدارية و بناء عليǊ فان اإلدارة هي علم و فن معاŹ و تطبيـق العلـم                 

  .)2()بحيث يؤتǏ بƋفضل النتائج
إن اإلدارة المدرسية بمفهومها الحديث علم و فن لǊ أصولǊ ومبادئǊ المستمدة            

تطورات االقتصادية واالجتماعية   من أحدث نظريات التربية وعلم النفسÜ وأحدث ال       
التي تحدد أهداف المجتمع وتطلعاتÜǊ فهي ترسم أهداف التربية والتعليم بصفة عامة            

وينظر إليها كونها علماŹ وفن في آنĆ واحد        , وأهداف كل مرحلة تعليمية بصفة خاصة     
            Ǌوالمفاهيم أو ما يمكن تسميت Üمعرف  ألن لها مجموعة من األفكار والحقائق Źبعدا   Źيـا

يساعد علǏ التنبؤ والتوقع والفهم الصحيح  والسلوك المتصل المبنǏ علǏ الحكمـة             
والبعد الثاني هو البعد الفني الƦي يتعلق بالطريقة أو الكيفية التي يتم فيها اسـتعمال                .

فـƎن الجانـب    (البعد المعرفي وربطǊ بالمواقف األخرى المتعلقة باإلدارة المدرسية         
 استعمال المهارة البشرية في تطبيق المبادƏ اإلداريةÜ وهـƦا          الفني يقوم علǏ أساس   

                                     
(1) Ǐالعددمجلة, الوظائف اإلدارية وتطبيقها في المؤسسة التعليمية:أحمد محمد القماطÜ18 كلية التربية Ü1978م 

ƭ185.  
  .36اإلدارة المدرسيةÜ مرجع سابقƭ Ü: محمد حسنين العجمي (2)



   -114-  

يعنǏ ضرورة العلم المسبق بالبعد اإلداري المبنǏ علǏ المعرفة  والتعلم واإلعـداد             
  .)1()المهامالتربوي المناسب لمن يقوم بهƦه 

فاإلدارة المدرسية لم تعد علǏ ما تقدم عمالŹ يستطيع كل فرد أدائǊ بالكفـاءة              
Üصفات              المطلوبة Ǐإل Ǌيحتاج من يمارس Źوفنا Üو قواعده Ǌأصول Ǌل Źفقد صارت علما 

شخصية ونفسية وعقلية خاصةÜ وكƦلك مهنة لها أخالقياتها وتقاليدها المستدمة مـن            
مضمون اإلدارة المدرسيةÜ ولƦلك ينبغي علǏ النظم التعليمية أن تكون حريصة كـل             

ارهم بعناية فائقة وعلـǏ وفـق        المدارس إƦ يجب اختي    ءالحرƭ عند اختيار مد را    
شروط معينة باإلضافة إلǏ تدريبهم قبل الخدمـة وأثنائهـا وإمـدادهم بالنظريـات              
والمفاهيم اإلدارية والنفسية والتربوية واالجتماعية واالقتـصادية و كيفيـة إجـراء            

عد قادة إداريين علـǏ     (البحوث الميدانية وغيرها حتǏ يكون التدريب بكفاءة عالية         
ـ       مستوى ع  Ü )3()المدرسـية  اإلدارة   ةال من الكفاءة اإلدارية ليستطيعوا تحقيق وظيف

وعليǊ فان اإلدارة ليست إال ميدانياŹ من ميادين العلوم التطبيقية تطبق فيǊ األسـاليب              
العلميةÜ وƦلك ألن اإلداري أو من يمارس عملية اإلدارة إنما يقوم بتطبيق األسـس              

  .كل من المهندس أو الطبيب في عملǊالعلمية بنفس الطريقة التي يتبعها 

  :أهداف اإلدارة المدرسية: ثانيًا 
إن أهداف اإلدارة المدرسية قد تغيرت واتسعت مجاالتها في الوقت الحاضر           
فلم تعد مجرد عملية اعتيادية غرضها تسيير شؤون المدرسة سيراŹ رتيباŹ علǏ وفـق              

ـ    ,قواعد  وتعليمات معينة    دف إلـǏ إيجـاد الظـروف                إنƃما صارت عملية إنسانية ته
واإلمكانيات التي تساعد علǏ تحقيق األهداف التربوية واالجتماعيةÜ بمعنǏ آخر لـم         
تعد اإلدارة المدرسية غاية في حد Ʀاتها وإنما وسيلة لتحقيقÜ أهداف تحقيق العمليـة              

   ÜŹوظيفيا Źن أهداف اإلدارة المدرسية     و التربوية واالجتماعية تحقيقاƎلك فƦقد تطورت   ل 
نتيجة لتطور أهداف المدرسة في المجتمع إƦ كانت أهداف المدرسة فـي الماضـي              

                                     
مÜ   1986الجامعـة األردنيـةÜ عمـانÜ    , 1اإلدارة التربوية والسلوك المنظمÜ ط  : هاني عبد الرحمان الطويل    (1)

ƭ47.  
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تتمثل في تلقين المتعلمين المواد الدراسية حسب المنهج الدراسي الƦي يقتصر تنفيƦه            
علǏ قيام المدرسين بƎلقاء الدروس ثم مطالبـة المتعلمـين بحفظهـا واسـتظهارها              

العمل فقط علǏ نقل التراث     ( المدرسية تتمثل في     وبموجب هƦا كانت أهداف اإلدارة    
الثقافي ألبناء المجتمع إلعدادهم لحياة الكبار وƦلك من خالل المحافظة علǏ نظـام             
المدرسة  وتنفيƦ الجدول المدرسي داخل الفصل وحصر الغياب الخاƭ بالمدرسيين           

ي تصدر لهـا    والطالب واإلداريين والعمال والتمسك بحرفية التعليمات واألوامر الت       
  .)1()من مستويات اإلدارة العليا بغض النظر عن فائدة العمل المدرسي

أما في الوقت الحاضر فتتمثل أهداف المدرسة في تربيـة التالميـƦ تربيـة              
            Ǌوإمكانيت Ǌكل بحسب قدرات Üمتكاملة الجوانب لكي يسهموا في بناء وتقدم مجتمعهم

صر  ودراسة احتياجـات  المجتمـع         وتكوين القدرة لديهم علǏ مواجهة تحديات الع      
         ÜǊتنميتها والمساهمة في حل مشكالت Ǐإن المدرسة التي يعتمـد  (المحلي  والعمل عل

عليها المجتمع في تحقيق أهدافǊ المعيشية واإلستراتيجية عن طريق إعداد األجيـال            
إعداداŹ علمياŹ وعقائدياŹ بها حاجة إلǏ توفير الجوانـب الثالثـة اآلتيـة لتـنجح فـي          

  )2(:رسالتهـا
معلمين مؤهلين علميا وتربوياŹ يكونون متمكنين من المواد التي يدرسونها و كيفية - 1

  . تدريسها بما يالئم النمو العقلي والوجداني لتالميƦ المرحلة التي يتعاملون معها
اإلمكانيات التعليمية من مبنǏ ومناهجÜ وأجهزةÜ وكتبÜ ومـواد وغيرهـا مـن             -2

  .لتي تسمح بتنوع الطرائق واألنشطة التدريسيةالوسائل الضرورية ا
3-                Ʀقيادة العملية التعليميـة عـن طريـق اتخـا Ǐإدارة مدرسية كفوءة قادرة عل 

اإلجراءات التنظيمية التي تسهل عمل المعلمين وغيـرهم مـن العـاملين فـي              
هƦا يتطلب مـن    (المدرسة حتǏ تتحقق الغايات التي تسعǏ المدرسة إلǏ تحقيقها          

مدرسة الوعي الكامل بدورها القيادي المهم الـƦي يتـضمن التخطـيط            إدارة ال 
                                     

(1)   Ǐمركز البحـوث       اإلدارة المدرسية و دورها في إنجاح ال      : أبو النور الدوكال Üمجلة الجامعة Üعملية التعليمية
  .150م2002ƭ ÜنالوتÜ , والدراسات العلياÜ جامعة صقر إفريقيا العدد األول

  .96م1993ƭ Ü, إدارة المدرسة االبتدائيةÜ مكتبة النهضة العربيةÜ القاهرة:  عبد الغني عبود وآخرون(2)
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والتنظيم والتنسيق والرقابة والتقييم واستثارة التجدد فـي األهـداف والوسـائل            
  .)1()التعليمية

فلم يŃعد في استطاعة المدرسة أن تقوم بمهمتها ووظيفتها بعيـدة عـن حيـاة               
      ſولم ت ÜǊوأماني Ǌوأهداف Ǌالمجتمع وعن ممتلكات       Ʀبالنواحي العقلية للتلميـ Źعد تهتم أيضا

فقطÜ أو تقتصر خدمتها عليǊ وحدهÜ وإنما بجميع متطلبات إنجاح العملية التعليميـة             
وقد تغيرت وظائف بالعصر الحديث تغيراŹ كبيراŹ بفضل التغيرات التي حـدثت فـي              

رجم العمل  الجوانب المختلفة لحياة المجتمعÜ والمدرسة هي المؤسسة التعليمية التي تت         
التربوي إلǏ إجراءات عملية لتربية النƫء وƦلك من خالل إدارة المدرسة المتمثلـة             
في المدير وكافة العاملين معǊ الƦين يعلمون بوحدة الجماعـة المتكافلـة المتعاونـة              
لغرض تحقيق أهداف المدرسة وتعد المدرسة اليوم مؤسسة تربوية مهمـة ال يقـل              

لدور يتكامل مع باقي المؤسسات التربويـة األخـرى         دورها عن دور األسرة وهƦا ا     
التي تشترك في تربية وإعداد التالميƦ وتدريبهم علǏ تحمل المـسؤوليةÜ وتطبـيعهم             

والمدرسة تتيح للتالميƦ اكتساب    (بالصورة المثلǏ التي تخلق منهم مواطنين صالحين        
راسية متقدمـة    المعارف والمعلومات والخبرات الجديدة الالزمة إلعدادهم لمراحل د       

  .)2()أو للعمل في مجاالت الحياة العامة
  )3(:فللمدرسة في العصر الحديث عدة وظائف نƦكرها علǏ النحو اآلتـي

  . إعداد القوى البشرية القادرة علǏ اإلنتاج-1
  . حفـظ واستمـرار التـراث الثقافــي-2
  . تصفيـة وتنقيــة الــƦات الثقافيـة-3
  .ي المالئم للنمو االقتصادي واالجتماعي إحداث التغير الثقاف-4

                                     
وظائفها ومؤهالتهاÜ مجلة كلية التربيةÜ العدد الـسادسÜ        اإلدارة المدرسية ضروراتها و   : عمر بشير الطوبي   (1)

 Üطرابلس Ü1977جامعة الفاتحƭ Ü161 –160م.  
  .10 –9اإلدارة المدرسية المعاصرةÜ مرجع سابقƭ Ü:  عبد المؤمن فرج الفقي(2)
     مÜ 1989, الخدمة االجتماعية المدرسيةÜ المكتـب الجـامعي الحـديثÜ اإلسـكندرية          :  محمد سالمة غباري   (3)

ƭ20– 24.  
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  . اكتساب الخبرة اإلنسانية وتيسيرها وترتيبها-5
  . إحداث التغير االجتماعي-6
  . إعداد المواطن الصالح-7
   التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية -8
  . تحسين المنهج والعملية التعليمية-9

  . تنظيم وتنسيق العمل المدرسي-10
  .Ǐ برنامج النشاط المدرسي اإلشراف عل-11
  . القيادة المهنية للمدرسين واإلنجاح في العمل-12
  . توجيǊ التالميƦ ومساعدتهم علǏ التكيف مع البيئة المدرسية-13
  . العمل الكتابي والمراسالت-14
  . العالقات العامة مع البيئة-15
  . وضع السياسة العامة للمدرسة واتخاƦ القرارات وتنفيƦها-16
  .فويض السلطة والمسؤوليات ت-17
  . تقويم العملية التعليمية-19

فاإلدارة المدرسية بهƦا لها عدة أهداف تعمل علǏ تحقيقها منها علـǏ سـبيل              
  :المثال ما يلي

1-             Ʀوقدراتهم واسـتعداداتهم وتوجيههـا لـصالح التلميـ Ʀالكشف عن ميول التالمي
  .والمجتمع

  .هاتنمية شخصية التالميƦ والعمل علǏ تكامل-2
  .تربية األطفال والشباب تربية سليمة وتشجيع روح االبتكار والتجديد فيهم-3
  .تعليم التالميƦ معنǏ الديمقراطية وممارستها عملياŹ داخل المدرسة-4
  .تربية النƫء تربية سليمة قومية ليكونوا مواطنين صالحين-5
مواجهة التغيـرات   إعداد التالميƦ لفهم حياتهم الماضية والحاضرة والمستقبليةÜ و       -6

االجتماعية وربط المدرسة بالحياة اليوميـة الواقعـةÜ ونقـل التـراث الثقـافي        
  .والحضاري والروحيÜ وتنمية القيم
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 االهتمام بتربية التالميƦ من جميع نواحي شخصيتهم العقلية والجنسية والنفسية - 7
  .والخلقية واالجتماعية والقومية ليكونوا مواطنين صالحين

  .ة بالموهوبين والمعاقين والمتخلفين من التالميƦ العناي-8
التعليم لكل مواطن بحسب قدراتǊ واستعداداتǊ ألن المدرسـة         (وهكƦا البد من توفير     

وما بها من معرفة هي وسيلة المجتمع إلعداد الناشئة لفهم الحياة ومواجهتهـا فـي               
  .)1()صةمستقبل حياتهم باستعدادات ومعلومات ومهارات واتجاهات وكفاءة خا

وبهƦا تقوم اإلدارة المدرسية بدور فعال إƦ تعمـل علـǏ تـوفير الظـروف               
              Źوجـسميا Źبشكل متوازن ومتكامـل عقليـا Ʀنمو التلمي Ǐواإلمكانيات التي تساعد عل

    ÜŹونفسيا Źواجتماعيا Źوتحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمـع        (وروحيا
إلـǏ  ,قيق التكيف والتوافق االجتماعيين     ويحرƭ علǏ نشرها وتحقيقها من أجل تح      

وتوجيǊ المتعلم ومساعدتǊ في اختيار الخبرات التي تساعده علǏ نمـوه الشخـصي             
وتؤدي إلǏ نفعǊ والنظر علǏ المتعلم كونǊ فرداŹ يجب االهتمام بǊ والتƋكد علǏ أهمية              
            Ǌفي حـل مـشكالت Ǌومساعدت Ǌالفروق الفردية واالستعدادات والقدرات الخاصة ب
وأعداده لمسؤولياتǊ وكƦلك المساهمة في دراسة المجتمع وحل مـشكالتǊ وتحقيـق            

Ǌ2()أهداف(.  

ولكي تحقق اإلدارة المدرسية أهدافها بموجب فلسفة التعليم في المجتمع ينبغي           
أن تخرج من مفهومها التقليدي لتكون عمليات فنية وتنظيماŹ للعالقات اإلنسانية مـن             

قيقها تخطيطاŹ مشتركاŹ وتقويماŹ مستمراŹ وأن تعمل علǏ      أجل أهداف مشتركة يتطلب تح    
Źسليما Źتربويا Źرفع مستوى أداء العاملين بالمدرسة وتوعيتهم وتوجيههم توجيها.  

                                     
مÜ1996 Ü  دار الشروقÜ جـدةÜ       3األصول اإلدارية للتربيةÜ ط   :  إبراهيم عصمت مطاوع وأمينة أحمد حسن      (1)

ƭ111– 113.  
 مÜ  2001دار الشروق للنشر والتوزيعÜ عمـانÜ       , 1اإلدارة المدرسية الحديثةÜ ط   :  محمد عبد القادر عابدين    (2)

ƭ62.  
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  :خƬائƫ اإلدارة المدرسية
          Üبها رجال التربية والتعليم Ǐأوص Üمعينة ƭتتميز اإلدارة المدرسية بخصائ

نجاح فـي أداء العمليـة التعليميـة وهـƦه          غرضها تمكين اإلدارة المدرسية من اإل     
  : الخصائƭ هي

 تتخƦ الموضوعيةÜ والتخطيط السليم طريقاŹ لها في تحقيق أهدافها بما يتناسب مع - 1
  .الصالح العام بعيداŹ عن العشوائية والتحقيق

 أن تكون إدارة إيجابية لها دورها القيادي في مجاالت العمل وتوجيهǊ وتجاوز - 2
  .يجابية والمواقف الجامدةاألمور غير اإل

3-            Źالقرارات بعيدا Ʀأن تكون إدارة اجتماعية تستجيب للمشورة والمشاركة في اتخا 
  .عن االستبداد والتسلط والمغاالة

4-          Üآرائهـم Ǐوتستمع إل Üأن تكون إدارة إنسانية تتعامل مع اآلخرين بطريقة حسنة 
  .وال تنحاز آلراء ومƦاهب فكرية تسيء للعمل التربوي

  . أن تكون إدارة ديمقراطية-5
أسلوب اإلدارة المدرسية ديمقراطياŹ وتشاورياŹ بعيـداŹ عـن         (فيجب أن يكون    

التسلط واالنفراد بالرأي واتخاƦ القرارات Ü وعليǊ يجب المشاركة في اتخاƦ القرارات 
ورسم السياسة التي تتمشǏ عليها المدرسة وƦلك من طرف جميـع العـاملين فـي               

  .)1() تحقيق األهداف التربويةالمدرسة بغرض

                                     
ألساليب القيادية بمديري مديرات المدارس الثانويـة واإلعداديـة فـي           عالقة بعض ا  :  رياض جابر سليمان   (1)

  .  ƭ20, م1989, جامعة القاهرة, غير منشورة, رسالة ماجستير, تحصيل الطلبة
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  :مجاالت عمل اإلدارة المدرسية: ثالثًا 
 Ǐكر منها علƦلإلدارة المدرسية في الوقت الحاضر مجاالت عمل متعددة ن

   :سبيل المثال ما يلي
1-Ƥالتلمي:  

يعد التلميƦ المحور الرئيس في العملية التعليميةÜ ولهƦا بدأت اإلدارة المدرسية           
لتلميƦ وƦلك بتوفير كل الظروف التي تـساعد علـǏ نمـوه العقلـي              الحديثة تهتم با  

والبدنيÜ والروحيÜ واالجتماعيÜ وتوفير أفضل األنشطة التعليميـة واالجتماعيـة          
            Ǌونمـو شخـصيت Ǌواستعدادات Ǌوميول Ǌوالصحة الجسمية والنفسية التي تالئم قدرات

درسية التي تلبي رغباتهم    المتكاملة والعمل علǏ تشجيع التالميƦ لممارسة األنشطة الم       
  .وتشبع حاجاتهم وتساعدهم علǏ االبتكار واإلبداع 

2-ƒج الدراسية وطرق التدريǉالمنا:  
والمناهج المدرسية عبـارة عـن مجمـوع الخبـرات التربويـة والثقافيـة              
           Ǐتها المدرسة لطالبها بقصد مساعدتهم علـƋواالجتماعية والرياضية والفنية التي هي

جميع النواحيÜ وقد كانت اإلدارة المدرسية في السابق تقوم بتنفيـƦ           النمو الشامل في    
المناهج كما تم إعدادها من قبل اإلدارات المدرسية المختصةÜ أما اليوم فقد صارت              
اإلدارة المدرسية مطالبة بتطوير هƦه المناهج والوحدات الدراسية وطرق التـدريس           

دراسات علǏ تطويرها ومتابعتها مـن  وعملية التقويمÜ واألنشطة التربويةÜ وإجراء ال     
خالل برامج التوجيǊ الفني التي تهدف إلǏ تحسين العملية التعليمية حتـǏ تـستجيب              

  .لحاجات ومتطلبات المجتمع
  :المباني والتجهيƦات المدرسية-3

يŃعد المبنǏ المدرسي Ʀا أهمية كبيرة في العملية التعليمية ألنǊƃ المكـان الـƦي              
تعليمية والتربوية فال بد من االهتمام بǊ وتطويره حتǏ تحقـق           تمارس فيǊ العملية ال   

     Üويجب مراعاة معايير وشروط فنية ونفسية وصحية       (المدرسة األهداف المنشودة لها
وتربوية في اختيار مواقع المدارس وتنظـيم مبانيهـا ومرافقهـا Ü وأصـبح مـن                
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ساس وظيفي يسهم   الضروري أن يتم اختيار مبنǏ المدرسة أو أعداده وتنظيمǊ علǏ أ          
  .)1()بشكل مباشر في خدمة عمليتي التعليم والتعلم

  :الشƊوǅ اإلدارية والمالية-4
ومن مجاالت عمل اإلدارة المدرسية المساهمة في بناء وإعداد النظم واللوائح           
اإلدارية والمالية التي تſسيŎر شؤون المدرسة وتنفيƦها بدقة إƦ إن لمدرسة تخصيصات            

ها الجهات التعليمية المسؤولةÜ وكƦلك لها إيراداتها الخاصـة بهـاÜ           مالية تمنحها إيا  
فيجب استغاللها لصالح المدرسة حتǏ تساهم في رفع وتحسين العملية التعليمية داخل            

  .المدرسة
  :الƴاملوǅ بالمدرسة-5

المدرسةÜ والمدرسينÜ واإلداريينÜ والفنيينÜ والمشرفينÜ وعلـǏ       : ويضمŇ هƦا 
  Üوهؤالء بعامتهم يعدون من الموارد البـشرية فـي العمليـة            رأسهم مدير المدرسة 

التعليمية فال بدŇ من رفع مستواهم وتشجيعهم علǏ النمو المهني والعلمـي والثقـافي              
وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لهم التي تدفعهم للعمل الثقافي مـن أجـل الـدفع               

  .ة منهاإلǏ األمام وتحقيق األهداف المرجو,بالعملية التعليمية 
  : عǘقة المدرسة بالمجتمƲ المحلي-6

كون المدرسة مؤسسة اجتماعية صارت مطالبة في الوقت الحاضر بالمساهمة 
في تقدم المجتمع وتطوير كافة مجاالت الحياة فيÜǊ وƦلك بƎقامة عالقة جيـدة بـين               
المدرسة ومؤسسات المجتمع المحليÜ والمشاركة في عملية التخطيط للمجتمعÜ وحل          

التǊ ومعالجتها بالطريقة السليمة من خالل البرامج والمناهج الدراسـية وكـون            مشك
مدير المدرسة المسؤول التربوي األول في المدرسةÜ عليǊ أن يوجǊ اهتمامǊ بالبيئـة             
والمجتمع المحلي وجƦب اهتمام أولياء األمور والمشاركة فـي أنـشطة المدرسـة             

  .وبرامجها

                                     
  .140مرجع سابقƭ Ü, اإلدارة المدرسية الحديثة:   محمد عبد القادر عابدين(1)
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  :دارة المدرسيةاألساليب القيادیة لإل: رابعًا
 Źكبيرا Źفي الواجبات والمهام والمجاالت شهدت اإلدارة المدرسية الحديثة توسعا

اإلدارية فظهرت العديد من المفاهيم لإلدارة التي أوجدت من خاللها أساليب قياديـة             
             Ǌتختلف فيها طريقة أداء العمل المدرسي بـاختالف توجيـ Üيتبعها مديرو المدارس

  .المدير
دارة المدرسة في مهمتها اإلدارية والفنية يتوقف علǏ عدة أمـور           إن إنجاح إ  

من بينهاÜ األسلوب القيادي المتبع في المدرسةÜ إƦ إن األسلوب القيادي يختلف مـن              
مدرسة إلǏ أخرى بحسب طبيعة وظروف العمل في كلĊ مدرسة وعدد العاملين فيها             

مدرسة والƦي يعد رأس    ونوعياتهم من حيث المؤهل والتدريب بحسب توجيǊ مدير ال        
الجهاز اإلداري بالمدرسةÜ يسيره علǏ وفق ما يراه مناسباÜŹ وبحسب فلسفتǊ الخاصة            

وتختلف ممارسـات القـائمين علـǏ إدارات        , التي يرى أنها تحقق أهداف المدرسة     
المدارس و تصرفاتهم من مدرسة ألخرى وƦلك لعوامل متنوعةÜ منها مـا يتعلـق              

دراكاتǊ وفلسفتÜǊ وإعدادهÜ واإلمكانات الماديـة والبيئـة        بالمدير نفسǊ وشخصيتǊ وإ   
  .والبيئية المتوافرة وغير Ʀلك

فقد تتصف ممارسات إدارات المدارس وتصرفاتها بالسلطة والسيطرة المطلقة    
أو تميل إلǏ التعاون والمشاركة في الرأي والعملÜ أو قد يغلب عليها اإلحجام عـن               

تابعة وتنƋى بنفسها عن األخƦ بزمام األمـور        التصدي للمشكالت وعن التوجيǊ والم    
وهƦا التنوع في الممارسات والتصرفات لدى إدارات المـدارس         , والمبادرة المبدعة 

من حيث التعامل مع المعلمين والطلبة والعاملين شخصياŹ ومهنياŹ وتطبيق البـرامج            (
لمتبعة يـضفي   الدراسية وتنفيƦ السياسات التعليمية واإلجراءات والوسائل واإلدارية ا       

         Ǌومما تقـدم تظهـر عـدة        )1()علي كل إدارة نمطا أو أسلوبا معينا يمكن وصفها ب Ü
  : صفات قيادية لمدير المدرسة تتمثل بما يلي

                                     
  .67مرجع سابق ƭ, اإلدارة المدرسية الحديثة:  محمد عبد القادر عابدين(1)
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وفـي مظهـره    , من جهة التمسك بدينÜǊ واإليمان واالعتزاز بـǊ       :  القدوة الطيبة  -1
لين فيها وأولياء   وخلقǊ وسيرتǊ وفي أبŇوتǊ وأخوŇتǊ لمدرسي المدرسة وجميع العام        

Ʀأمور التالمي.  
عن طريق الخبرة الشخصية في كافة المجاالت واألنشطة إƦ إن          :  الثقة المتبادلة    -2

 .ثقة العاملين بالمدرسة يعد من الدعامات الرئيسة إلنجاح اإلدارة المدرسية

 خلق المناƢ الصالح علǏ أساس من االستقرار والطمƋنينةÜ وحسن التفاهم والبعد            -3
  . العنفÜ والخالفاتÜ والحرƭ علǏ التعاون والمودة بين جميع العاملينعن

 معرفة العاملين معǊ في المدرسةÜ وƦلك بالوقوف علـǏ قـدراتهم ومـواهبهم              -4
واستعداداتهم وإسناد العمل المناسب لكل مـنهم بحـسب قـدراتهم وتـوجيههم             

  وإرشادهم وتشجيعهم علǏ االبتكار واإلبداع
ويجـب علـǏ مديـر المدرسـة تفويـض بعـض : اتتوزيع االختصاص (- 5

االختصاصات والواجبـات والمستويات وااللتزامات للمدرسين والعاملين في 
  .المدرسة بحيث يتفرƷ من المدرسة للسياسة العامة واألمور الجوهرية بالمدرسة

والƦي يعتمد علǏ األسلوب الديموقراطي القـائم علـǏ         :  أسلوب القيادة الرشيدة   -6
مشاركة الجماعية والقيادة الجماعية وعدم المركزية في التحقيق والتنفيƦ وسيادة          ال

  .)1()العالقات اإلنسانية بين جميع العاملين القائمة علǏ االحترام المتبادل
وتدور أنماط شخصية مديري المدارس واإلداريين  بصفة عامة بين األنماط           

  :)2(واألساليب اآلتية
سماتǊ اإلدارية التعالي علǏ المدرسين والتالميƦ واآلبـاء        ومن  : النمط التسلطي  -1

وعدم مشاركتهم في اتخاƦ القرار وعدم الميل إلǏ تفويض السلطة وإحداث الفرقة            
  .واالنقسام بين المدرسين والتالميƦ والميل إلǏ أسلوب الرجال

                                     
  .ƭ93- 94, مرجع سابق, نحو تطوير اإلدارة المدرسية:  احمدم أحمد إبراهي(1)

Ü نقوالŹ عن عبد المـؤمن فـرج        77-73مƭ Ü 1981, بغداد, 1ط, السلوك اإلداري :  خميس سيد إسماعيل   (2) 
  . ƭ209, مرجع سابق, اإلدارة  المدرسية المعاصرة, الفقي



   -124-  

ويتصف بشخصية تسبب الصراعات والتوترات النفسية فيترك       : النمط اإلحباطي  -2
ك أثاراćŽ سيئة علǏ مدير المدرسة والمدرسين والتالميـƦ ويـؤدى Ʀلـك إلـƦ               Ǐل

انخفاض الروح المعنوية للمديرÜ والمدرسـين واإلحبـاط والـسخطÜ والقلـق            
  والعدوانية

ويتسم  بشخصية الديمقراطي باإلدارة المدرسية  تعــتمد         :  النمط الديمقراطي   -3
رضـا واالسـتجابة فـي نفـوس        علǏ المشاركة والعالقات اإلنسانية وتحقيق ال     

  .المدرسين
وهو أن مدير المدرسية شخـصية      : النمط اإليجابي والنمط السلبي في الشخصية     -4

إيجابية تؤمن بحب المدرسين للعمل بطبيعـتهم وكـراهيتهم وللتـسلط وانهـم             
يتوجهون إلǏ تحقيق األهداف األكثر قبوال من جانبهم وانǊ إƦا وجدت الظروف            

 فانهم يتحملون المسؤولية أما النمط السلبي فهو عكس  Ʀلـك            الطبيعية والمناسبة 
فاألسلوب الƦي يمارسǊ المديرون والمشرفون في  المؤسسات واإلدارات         , تماما

التعليمية يختلف من شخƭ آلخر وƦلك وبحسب األسـلوب أو االتجـاه الـƦي              
يسلكونǊ في قيادتهم وبحسب المصدر الƦي يـستمدون منـǊ سـلطتهم وكيفيـة              

تهم للعاملين معهمÜ وباختالف قدر المشاركة التي يـسمحون بهـا التخـاƦ             معامل
القرارات ومن هƦه االختالفات يمكن تصنيف أنماط وأساليب القيـادة اإلداريـة            

  :علǏ النحو التالي
 تصنيف القادة اإلداريين بحسب الطريقة التي يمارسون بها سلطاتهم و يتخـƦون             -1

يعملون بها ويتولون ويتولون قيادتهـا علـǏ        منها قراراتهم في المؤسسات التي      
 :ثالثة أنواع من القيادة

 قادة اوتوقراطيون أو تسلطيون أو دكتاتوريونÜ ويركزون فـي أيـديهم جميـع              -أ
 .السلطات وال يفوضون شيئا من سلطة القرار إلǏ غيرهم

 قادة ديمقراطيون  أو مشاركون لغيرهم في  اتخاƦ القرار ويميلون إلǏ  تفويض               -ب
 .بعض سلطاتهم إلǏ تابعيهم
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 قادة متساهلون في إدارة األعمال ينقصهم الحزم وال يحتفظون بالسلطة في -ج
 .أيديهم  وال يسيطرون علǏ أتباعهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

وعلǏ هƦا األساس فان األساليب القيادية التي يمارسها هؤالء القادة أو المديرون            
  : )1(ساليب رئيسة هييمكن تقسيمها علǏ ثالثة أ

  .   أسلوب القيادة الديمقراطية أو التسلطية-أ
  . أسلوب القيادة الديموقراطية أو المشاركة-ب
  . أسلوب القيادة المتساهلة أو المتسيبة-ج

ينتج عن هƦه األساليب أنواع من اإلدارات المدرسية تتخƦ سماتها من سـمة             
 : قيادييهاÜ وأعني بهم مدراء المدارسÜ وهي

 )الدكتاتورية( اإلدارة االوتوقراطية -1

 ).التشاورية( اإلدارة الديمقراطية -2

 ).الفوضوية( اإلدارة المتساهلة -3

  . اإلدارة الدبلوماسية-4
 Ǘوƈ :وتوقراطيةǗاإلدارة ا:  

         Ǐتعتبر اإلدارة االوتوقراطية أن السلطة اإلدارية المفوضة أليها من سلطة أعل
درسة  الƦي يتبع هƦا األسلوب في ƦهنǊ صورة معينـة           منها مستوى ويضع مدير الم    

لمدرستǊ ويضع لƦلك الخطط والسياسات والبرامج ويعرف المدرسون بهƦا  األسلوب           
من  اإلدارة موقفهم من مديرهم فهو يظهر الود والصداقة والترحيب لمن يتفقون مع              

أي ويظهر الجفوة وعدم الرضا لكل مـن خالفـǊ فـي الـر            , سلوكǊ وهƦه الصورة  
والسياسةÜ فمدير المدرسة بهƦا األسلوب من اإلدارة هو المـسؤول عـن التخطـيط              
وإصدار القرارات والتعليماتÜ وما علǏ أعضاء هيئة التدريس سوى التنفيـÜƦ بـال             
مناقشةÜ أو إبداء رأيÜ وتكون االجتماعات في هƦه اإلدارة قصيرة جداÜŹ يعطي فيها             

سرعة إنجازها وتنفيƦها مـن غيـر مناقـشةÜ         المدير تعليماتǊ وتوجيهاتÜǊ ثم يطلب      
                                     

م  1994, طرابلس, ةالمركز الوطني البحوث التعليمية والتدريبي, علم النفس اإلداري:  عمر التومي  الشباني(1)
ƭ287 .  
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الدكتاتوري (وتشير الدراسات التي عملت في مجال اإلدارة إلǏ المدير االوتوقراطي           
  :)2(يتسم بالصفات اآلتية) أو التسلطي

 1-Ǌقرارات Ʀصارم في اتخا Ǌأن .  
 . ال يعطي الكثير من الحرية لمرؤسيÜǊ ويتدخل في عملهم عن قرب-2 

 .ي في أسلوبǊ أنǊ غير ود-3 

  .ه أنǊ غامض في تعليماتǊ وأوامر-4 
  . يلتزم بحرفية اإلجراءات وال يحيد عنها-5
6-Ǌمرؤسي Ǐال يصدر األوامر مطبوعة وال يوزعها عل . 

واإلدارة المدرسية من وجهة نظر المدير االوتوقراطي هي عمليـة إصـدار            
لمدير هنا بالعمل بالدرجـة     القرارات والتعليمات والتفتيÜƫ للتƋكد من تنفيƦها ويهتم ا       

األولǏ من غير االهتمام بمصالح العاملينÜ وتقوم اإلدارة االوتوقراطية علـي عـدة             
  :أسس هي

 أعلǏ منǊ فـي      التدرج في السلطة من األعلǏ إلǏ األسفل فالمدير يتبع مسؤوال          -1
اإلدارة التعليمية ويƋتمر بƋوامره وتوجيهاتÜǊ ثم أنǊ يوجـǊ تعليماتـǊ وأوامـره             

  .عاملين وغيرهم من المرؤوسين لتنفيƦها وااللتزام بهالل
 الفصل التام بين التخطيط والتنفيƦ إƦ يتم وضـع الخطـط التعليميـة وتـصميم                -2

القرارات الدراسية في اإلدارات التعليمية العليا ويكلف المدير جميـع المعلمـين                 
  .والمرؤوسين بتنفيƦها من غير إبداء أي آراء حولها

 مظاهر الوالء الشخصي الظاهري للمدير من قبل المعلمين و المرؤوسين            سيادة -3
فتظهر بƦلك مظاهر النفاق و المداهنة من المرؤوسين لرؤسائهم و يقابـل هـƦا              

  .الوالء بشعور متدن جدا من الوالء للمرؤوسين
4-              Ǐإلـ Ǌيصدر المـدير تعليماتـ Ʀوالتقييم إ Ǌغياب الموضوعية والدقة في التوجي

  . وهم ملزمين باتباعها والخضوع لهاالمعلمين

                                     
  .ƭ27, م1986, طرابلس, الدار العربية للكتاب, األشراف التربوي:  إبراهيم أبوفروة(2)
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غياب دور المدرسين عن المشاركة في اإلدارة فيؤدي Ʀلك إلǏ طمس شخـصية             -5
المدرسين وعدم احترامها ينتج عنǊ تنامي مظاهر القلق و االضطراب والضغط           

  .وقلة االنتماء للمهنة في نفوس المعلمين
مهم باتباع طرق محددة من     غياب احترام شخصيات التالميƦ و فرديتهم بسب إلزا       -6

التعلمÜ والسلوكÜ وتحريم الخروج عليها وانعدام الفرƭ أما مهم فـي مناقـشة             
  .اآلراءÜ والقرارات وتقويمها

التركيز علǏ الجانب التحصيلي للطالب فقط و إهمال الجوانب األخرى الروحية           -7
ول الطـالب  والعاطفية والنفسية و االجتماعية والجسمية وكƦلك عدم االهتمام بمي       

ومن سـلوك مـدير     ( واستعدادهم أو مراعاة الفروق الفردية بينهمÜ        موإنجاحاته
المدرسة االوتوقراطǏ انǊ غامض في تعليماتǊ وأوامره ويتعصب لرأيǊ وينـزع           
إلǏ الهيمنة واالنفراد بالرأي في جميع العمليات اإلدارية وانǊ يركز السلطة فـي             

اŹ منǊ أن Ʀلك ينتقƭ من هيبتǊ ومن كفاءة          ألحد من العاملين ظن    ايده وال يفوضه  
العمل وانǊ ال يهتم ببناء العالقات اإلنسانية مع العاملين مما يجعل المناƢ السائد             

 Ü)1()في المدرسة جافاŹ يقود إلǏ عزلة إدارة المدرسة عن بقية أعضاء مجتمعهـا            
ير سلبي علǏ وانعدام الثقة والتعاون بين العاملين فهƦا األسلوب من اإلدارة Ʀو تƋث   

المجتمع المدرسي لما يسببǊ من قلق وخوف وتوتر واضطراب في نفس العاملين            
بالمدرسة ويهدم شخصية المعلمين والطالب ويعوقهم عـن العطـاء و اإلبـداع             

  .فيؤثر Ʀلك علǏ رسالة المدرسة
إن هƦا األسلوب علǏ ما يتميز بǊ من الحزم بƎصدار التعليمـات الـصارمة              

تشديد الرقابة عليهم من طرف المدير إال أن هƦا األسـلوب غيـر             لجميع العاملين و  
 Ƣال يوفر المنا Ǌإيجابي وغير مضمون في االستمرار في تفسير اإلدارة المدرسية ألن
النفسي المالئم إلشباع حاجات العاملين و ال يهتم برفع الروح المعنويـة وال ببنـاء               

  .عالقات إنسانية داخل المؤسسة التعليمية

                                     
 .69مرجع  سابقƭ Ü, اإلدارة المدرسية الحديثة: محمد عبد القادر عابدين (1)
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ŷانياƙ : لةǉوية(اإلدارة المتساƮالفو:(  
           ÜƦا األسلوب اإلداري بالمغاالة في إعطاء الحرية للعاملين والتالميـƦيتميز ه
ويرى المدير أن دوره في المدرسة يتمثل في توفير وتهيئة الظروف المالئمة لقيـام              
 المعلمين بالتدريس علǏ وفق األسلوب الƦي يرونǊ مناسباŹ وفعاالŹ لهمÜ وكƦلك تعلـيم            

التالميƦ باألسلوب الƦي يرونǊ مناسباŹ لهم من غير تدخل أو تقييد لحريتهم من طرف              
اإلدارة المدرسيةÜ ويتميز المدير في هƦا األسلوب بالشخصية المرحـة المتواضـعة            
             Ǐوهو يظهر اعتقاده التام في الديمقراطية وفـ ÜǊوباالطالع الواسع فيما يتعلق بمهنت

 لحاجات التالميƦ و ميولهمÜ ويعتقد أيضاŹ بوجـوب         ضرورة مالئمة برنامج المدرسة   
إعطاء التالميƦ والمدرسين الحرية والفرصة للعمـل واالبتكـارÜ وينظـر المـدير             
المتساهل للمعلمين علǏ أنهم مستشارونÜ ويعاملهم جميعاŹ بتساوĆ ويتجنب التعريـف           

مÜ وفǏ  بوجهة نظره وƦلك لعدم رغبتǊ في تقييد حريتهم أو فرض أسلوب معين عليه            
هƦا األسلوب تنعدم السيطرة الكاملة علǏ جميع العاملين من طرف المـدير وتنعـدم              
القيادة وروح العمل الجماعي المشترك وتبقǏ المدرسة فـي حالـة مـن التـسيب               
والفوضǏ يسود القلق والتوتر العاملين في محيط العمل ألن المدير ال يهتم بالعمـل              

  .والمعلمين إال قليال
  )1(:سلوب اإلداري المتساهل أو الفوضوي ما يليومن خصائƭ األ

1-               Ćمن كل واحد Ǌأو موقف Ǌين يعملون مع المدير موقعهم منƦال يعرف المدرسون ال 
منهم فهو يستمع إلǏ كل مدرس بصبر وأناة وابتسامة دائمة ويتجنـب إصـدار              

Ǌفي األمور التي تعرض علي Ǌحكم.  
ات مطولة تدور فيها  نقاشـات حـول          يدعو المدير جميع المدرسين إلǏ اجتماع      -2

              Ǐه االجتماعات من غير الوصـول إلـƦبعض األمور الغير مهمة وقد تنفض ه
  .نتيجة

                                     
جامعـة  , مجلة كلية التربيـة   , إلدارة المدرسية ودورها في إنجاح العملية التعليمية      ا:  جودت عزت عطيوى   (1)

 Üم1990القاهرة  ,ƭ28- 29.  
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 عدم االهتمام بضبط حضور المعلمين وانصرافهم وعدم كتابة التقارير اإلدارية           -3
  .مما يسبب غياب المدرسين وإرباك العمل

طيط و التنظيم و التنسيق بين جميـع   في هƦا األسلوب ال تعتمد اإلدارة علǏ التخ -4
  .العاملين فينتج عن Ʀلك الفوضǏ الفوضǏ واالضطراب في المدرسة

عدم استعانة العاملين في هƦا األسلوب بالخبرات و المهـارات الجديـدة التـي              -5
            Ǐلك بالضياع وعدم القدرة علـƦ تطوير مستوى أدائهم فيشعرهم Ǐتساعدهم عل

  . وعدم طلب معونة المديرالتصرف واالعتماد علǏ أنفسهم
 يقوم المدير بنقل التعليمات الواردة إليǊ من الجهات العليا إلǏ المعلمين ويحمـل              -6

  .الجهات العليا مسؤولية كل شيء
  . ال يتحمل أدنǏ مسؤولية وال يهتم إال إƦا تعرض للمساءلة و االستجواب-7

ق إنجاحاŹ جيداŹ في    ويعد هƦا األسلوب من أسوأ األساليب المدرسية ألنǊ ال يحق         
العمل أو يتمكن من تحقيق أهداف المدرسة فهي مسƋلة متروكة للحظ يجد المعلمون             
أنفسهم في أحيان كثيرة عاجزين عن التصرف واالعتماد علǏ أنفسهم في المواقـف             
التي تتطلب المعونة و النصح و التوجيǊ واإلرشاد من جانب مدير المدرسة فيكـون              

  .Ǐ شخصيات المعلمين وفǏ عالقاتهم باإلدارة المدرسيةلƦلك األثر السلبي عل
  

ŷاƙالƙ : راطيةƾالتشاورية(اإلدارة الديم:(  
 اإلدارة  فـي الديمقراطية هي اتجاه يختƭ بالمشاعر و العواطف اإلنـسانية          

المدرسية  والديمقراطية هي مساعدة اآلخرين في تحقيق هدفهمÜ وقـد أورد محمـد              
ثل في مجموعها التعريف اإلجرائي للديمقراطيـةÜ     منير مرسǏ خمس نقاط رئيسة تم     

Ǐ1(:وه(  
 الديمقراطية هي طريقة حياة وأسلوب أكثر من كونها نظاماŹ سياسياÜŹ وتشمل - 1

  .المؤسسات االجتماعية بما فيها المدرسة

                                     
(1)Ǐعالم الكتب :اإلدارة التعليمية  وأصولها و تطبيقاتها :  محمد منير مرس,Ü 1996القاهرة ƭÜ212م.  
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  . تسمح الديمقراطية بƋقصǏ حرية للفرد في إطار حرية اآلخرين و حقوقهم-2
  .ترام كرامة الفرد كونǊ إنساناŹ تقوم الديمقراطية علǏ اح-3
 تقوم الديمقراطية علǏ اشتراك جميع العاملين في المؤسسة في اتخـاƦ القـرار                  -4

  .والرأي في هƦا القرار أو Ʀاك إنما تحدده األغلبية
  . تقوم علǏ مبدأ االستعمال القانوني المشروع للسلطة-5

أنŇ أسـلوب اإلدارة    يمكن أن نخلƭ مما قيل فيما تقوم عليـǊ الديمقراطيـة            
الديمقراطي يƋخƦ بمبدأ المشاركة الجماعية في اتخاƦ القرارات و تنفيƦها ويقوم مدير            
المدرسة قبل اتخاƦه القرار بتزويد جميع العاملين بالمعلومات األساسية التي تساعدهم           
علǏ دراسة القرار واتخاƦه بطريقة صحيحةÜ ويعـد مـدير المدرسـة فـي اإلدارة               

 عضواŹ في أسرة المدرسة وإن أفراد المجتمع المدرسي يعملون معǊ وال            الديمقراطية
يعملون عنده والجميع يعمل في جو تسوده المحبة والتفـاهم والتعـاون  والتـشاور               
لتحقيق األهداف التي رسمها المجتمع للمدرسةÜ ويتلقǏ مدير المدرسة أفكار المعلمين           

م ويعطǏ الفرصـة للجميـع للمناقـشة        والتالميƦ وأولياء األمور ومقترحاتهم وآرائه    
وإبداء اآلراء ويقبل االنتقادات واالقتراحات بصدر رحب ويشجع علǏ تفاعل اآلراء           
              Ǐأن  يحظـ Ǐعلـ Źجدا ƭفمدير المدرسة الديمقراطي حري Üوتبادل وجهات النظر
الجميع  باالحترام والمعاملة اإلنسانية الكريمة وأن يـسود جـو المحبـة والتفـاهم               

 والتنسيق والعالقات اإلنسانية الجيدة بين جميع العاملين ويستعمل المـدير           والتشاور
الديمقراطي سلطتǊ بشكل مشروع دون تعسف ويهتم بمساعدة اآلخرين علǏ القيـام            
بƋعمالهم والتفكير معهم في وسائل أداء هƦا العملÜ وعند عقـد االجتماعـات مـع               

نع بƋنǊ سيقوم بتنفيƦ المـسؤوليات      المدرسين فƎنǊ ال يخرج من االجتماع إال وهو مقت        
  .التي تتطلبها هيئة المدرسة منÜǊ ويتوقع من كل أفراد المدرسة القيام بها

   )1(:ومǅ خƬائƫ اإلدارة الديمƾراطية ما يلي

                                     
  .27-26 التعليميةÜ مرجع سابقƭ Üاإلدارة المدرسية ودورها في إنجاح العملية:  جودة عزت عطيوي(1)
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يتحمل جميع المعلمين في المدرسة المسؤولية في أداء العملية التعليميةÜ ولـديهم          - 1
  .القدرة علǏ االبتكار والعمل والتخطيط

تſعد المدرسة أسرة واحدة تسودها العالقات اإلنسانية الطيبة والحب واالحتـرام            - 2
  .والعمل معاŹ من أجل تحقيق أهداف المدرسة قبل كل شيء

معرفة الفروق الفردية عند التالميƦ والمدرسين ومعرفـة الميـول والقـدرات             - 3
          Ǐوإظهارها وتـشجيعهم علـ Ǐوالحاجات واالستعدادات والمهارات والعمل عل

  .تنميتها
المشاركة الفاعلة في تحديد السياسات والبرامج من قĉبل المدرسين والتالميƦ التي            - 4

 .تهيƐ لهم الفرصة لتحسين نظام المدرسة وزرع الروح المعنوية العامة فيهم

شعور جميع المعلمين والتالميƦ بالرغبة في العمل والتحصيل الدراسي والرضا           - 5
ر وتنمية العالقات اإلنسانية السليمة بين جميـع        واالرتياح بعيداŹ عن القلق والتوت    

  .أفراد المدرسة
مراعاة التوازن عند تنفيƦ البرنامج المدرسي واتخاƦ القرارات والتوفيـق بـين             - 6

وجهات النظر وعدم التعصب لرأي الفرد والمـشاركة والتعـاون بـين جميـع           
 .األفراد

دل الخبرة والمنفعـة    تشجيع جميع العاملين والتالميƦ علǏ التجريب والبحث وتبا        - 7
  .بين العاملين

استعمال المكافƋة علǏ أساس أن اإلنسان كائن اجتماعـي لـǊ حاجات اجتماعية            - 8
 .سيكولوجية البد من تشجيعǊ ومدحǊ إلثارتǊ علǏ العمل

معالجة األخطاء علǏ أساس أنها ظاهرة طبيعية فالكل يخطƐ ويصيبÜ وعـدم             - 9
  .األدب واالحترام المخطƐ بةإلحاق األƦى بالمخطئين ومعالج

العمل علǏ وضع برنامج للعالقات العامة  يهدف إلǏ تعريف السلطات التعليمية -10
  .والمجتمع المحلي بسياسة المدرسة وبرنامجها وما تقوم بǊ من أنشطة
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فاإلدارة الديمقراطية بهƦه الخصائƭ تſعد من أفضل أساليب وأنواع األسـاليب           
سبها لتحقيق رضا العاملين عن العمل وإشباع حاجتهم        القيادية في اإلدارة المدرسية وأن    

  .ورفع معنوياتهم وإيجاد الجو النفسي واالجتماعي الالئم لزيادة فاعلية العملية التعليمية
ويالحظ أن االتجاه نحو اتخاƦ األسلوب الديمقراطي منهجاŹ وطريقاŹ فـي إدارة            

  )1(:المدرسية أخƦ يزيد كثيراÜŹ وإنما كان Ʀلك بسبب
شار الفلسفة التربوية الديمقراطية لǖنظمة التعليمية واتساع دائرة تطبيقها في          انت - 1

  .المؤسسات التعليمية
أظهرت البحوث في مجال علم النفس االجتماعي أن اشتراك األفراد في وضـع              - 2

 .األهداف يجعلهم يعملون بطريقة أفضل وبفاعلية أكبر

وضة علǏ الجماعـة مـن      أظهرت دراسات ديناميات الجماعة أن القيادة المفر       - 3
الخارج تؤدي دائماŹ إلǏ تكوين قيادات مضادة في نفس الجماعةÜ ويكون األفراد            

 .أكثر مساعدة وإنتاجاŹ حين تكون القيادة تعاونية

ويؤكد طǊ الحاج إلياس علǏ أن األسلوب القيادي الƦي يتناسـب مـع منطـق               
  الديناميكي  الƦي  يتميز         العصر وأهداف  التربية والتعليم  هو األسلوب  الديمقراطي         

  )2(:بما يلي
  . قيادة تربوية نابعة من المجموعة- 1
2 -Ǌوإمكانيات Ǌتقديم العمل ضمن إطار قدرت Ǐاإليمان بقدرة كل فرد عل . 

 . العمل التعاوني الƦي يتيح المجال لكل فرد يلعب دوره المناسب- 3

 العمـل ضـمان الـشعور        اإليمان بƋن التشارك في العمل سبيل أكيد إلنجـاح         - 4
  .بالمسؤولية والعمل علǏ تحملها وااللتزام بها

                                     
   .34مرجع سابق ƭ Ü, األشراف التربوي:  إبراهيم أبو فروة(1)
مÜ,1998 Ü مكتبة األقصÜǏ عمان   1نظريتهاÜ ط -اإلدارة التربوية والقيادةÜ مفاهيمها وظائفها    : طǊ الحاج إلياس   (2)

ƭ177-178.   
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 اإليمان بƋن المدرسة هي مؤسسة تربوية غايتها خدمة الطالب وتوجيهǊ الوجهة            -5
السليمة التي تالئم حاجاتǊ ورغباتǊ وقابليتǊ ضمن إطار تربوي اجتماعي تحدده           

  .أهداف مرسومة
الƦي تتبعǊ اإلدارة التربوية يعد الحجر األساس        اإليمان بƋن األسلوب الديمقراطي      -6

في تكوين مفاهيم الديمقراطية لدى الطالب التي ينبغي أن تسود سـلوكهم مـع              
  .بعضهم وتعاملهم تعاملهم االجتماعي مع اآلخرين داخل المدرسة وخارجها

 اإليمان بƋن المدرسة مؤسسة اجتماعية ال يمكن أن تعمل بمعزل عن المجتمـع                -7
لقوى المختلفة التي توجهǊ نحو األهداف التربوية واالجتماعيـة والوطنيـة           أو ا 

  .والخلفية التي يتمسك بها وال يرتضي بديالŹ عنها
 اإليمان بقيمة العمل اإلداري وأهميتǊ وعدم التقليل من أهمية عمل اآلخرين فـي              - 8

سـهامهم  المؤسسة التربوية الƦين ال يمكن تحقيق إنجاح العملية التربوية من غير إ           
 .الفعال

اإليمان وااللتزام بالتجديد والتغيير واتخاƦه أسلوباŹ تربوياŹ وإدارياŹ يمكن أن يحقـق             - 9
للمؤسسة التربوية مكانة مؤثرة وفعالة في تحسين وتطوير حياة الفرد والمجتمع بما           
تفتحǊ أمامهم من آفاق العلم والثقافة وما تمدهم بǊ من خبرات ومهارات متطـورة              

 .كنهم من مواجهة متطلبات الحياةومتجددة تم

اإليمان بƋن الحياة وظروفها ومتطلباتها تفرض علǏ الناس اتجاهـات ومواقـف              -10
           Ǐوأساليب يجب معرفتها وفهم مبرراتها التعرف عليها وتفهم مبرراتها والعمل عل

 .التجاوب معها

األسـلوب  (ويؤكد إبراهيم أبو فروة أنŇ تطبيـق أسـلوب القيـادة الجماعيـة              
 في المؤسسات التعليمية بطريقة جادة يوفر للعمل المدرسي مزايا متعددة           )قراطيالديم

  )1(:من شƋنها النهوض بالعملية التعليميةÜ ومن هƦه المزايا ما يلي

                                     
  .34مرجع سابق ƭ Ü, األشراف التربوي:  إبراهيم أبو فروة(1)
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 يوفر آراء كثيرة ومقترحات ونقاشات جادة للموضوعات المطروحة في مختلف           -1
 .جوانبهاÜ فيساعد Ʀلك علǏ صنع قرارات رشيدة

 المعلمين والطالب وأولياء األمور علǏ بƦل الجهـد وإظهـار القـدرات             استثارة-2
  .الكامنة لديهم وتوظيفها في إنجاح العمل

توفر درجة عالية من الحماس للعمل والحرƭ علǏ تنفيƦ المهام بفاعلية إلحساس            -3
 .الجميع بالمسؤولية الفردية والجماعية علǏ نتائج العمل المدرسي

ة المدرسية واألنشطة المختلفة واللوائح والـنظم المدرسـية         الفهم العميق للسياس  -4
  .وطبيعة الظروف والمشكالت التي تحول دون تنفيƦها بالصورة المطلوبة

تدريب المعلمين والطالب علǏ تنمية مهارات القيادة لديهم وتعميق خبراتهم فـي            -5
 .المجاالت المختلفة

وحدتÜǊ وبناء عالقات إنسانية    تحقيق درجة عالية من تماسك المجتمع المدرسي و       -6
قائمة علǏ االحترام المتبادل لشخصيات وآراء جميع األفرادÜ واالعتـراف بمـا          

  .لدى كل فرد من قدرات واستعدادات
  .تحيق درجة عالية من الشعور  باألمن واالستقرار والمكانة والرضا عن العمل-7
ر مدير المدرسـة أو      تنفيƦ المخطط التعليمي بالمدرسة بصورة طبيعية في حضو        -8

Ǌغياب . 

بƋن األسلوب الƦي يجب أن يتبعǊ مدير المدرسـة الحديثـةÜ هـو األسـلوب               
             Ǐتطوير العملية بصفة مستمرة وعلـ Ǐأكثر قدرة عل Ǌألن Üاألفضل Ǌألن Üالديمقراطي
تحقيق أهدافها بكفاءة عالية Ʀلك ألن جميع أعضاء المدرسة يتحملون المسؤولية بنفس            

 هƦا األسلوب التعبيـر عـن آرائهـم وتنميـة ميـولهم وقـدراتهم               راضية ويتيح لهم  
  .واستعداداتهم في جو من الحرية والديمقراطية

إن أسلوب اإلدارة المدرسية السليم يتميز بالجدية في العمل وبما يـشيع بـين              
           Üاألفراد من عالقات طيبة ومعاملة عادلة وصفات محمودة كالصدق واألمانة والكرامة

 Ʀومثل عليا وغيـر أن بعـض     تقدم للتالمي Üمن خالل األحداث اليومية قدوات صالحة 
اإلداريين يرى أن القيادة المدرسية الناجحة هي التي تستطيع أن تحقق أهداف المدرسة             



   -135-  

بيسر وبƋقل جهد ممكن باإلضافة إلƦ Ǐلك تستطيع تقدير القوى والعوامل التي تحـدد              
ن ومن هنا يتƋكد بƋن القادة اإلداريين       نوع السلوك اإلداري األنسب لمواجهة موقف معي      

الناجحين المتميزŇين هم القادرون علǏ التصرف في نماƦج قيادية مختلفة معتمدين فـي        
Ʀلك علǏ المطالب الفعلية للموقف اإلداريÜ فاإلدارة تſستŽمدŋ مـن الموقـفÜ ألنŇ كـل               

Ǌ المـدير   موقف يتطلب نمطاŹ إدارياŹ معيناŹ علǏ أن ال يخرج عن الهدف الـƦي رسـم              
والمعلمون معاÜŹ وبهƦا يبتعد المدير الفعال عن الرئاسة ويكـون مستـشاراŹ للمعلمـين              

  Ǌومشورت Ǌيطلبون خبرت  Ü           والقواعـد ألساسـية فـي Əالمباد Ǐوهنا تجدر اإلشارة إل
   )1(:اإلدارة المدرسية التي تتمثل في األتي

أفراد أسرة المدرسة مـن     Ü ويشترك فيها اشتراكاŹ فعلياŹ جميع       اإلدارة الديمقراطية -1
وكالء ومدرسين وإداريين وعمال واتحـاد الطلبـة ومجـالس اآلبـاءÜ فتعقـد              
اجتماعات يناقƫ فيها أهداف المدرسة ووسائل تحقيق هـƦه األهـداف مناقـشة             

  .ديمقراطية تختلف فيها اآلراء حتǏ يسود الرأي الصائب
قيادة الجماعية وهي قيـادة ال      Ü ومن اإلدارة الديمقراطية تنبثق ال     القيادة الجماعية  -2

يحق للرئيس فيها أن ينفرد بالسلطةÜ أو يصدر األوامرÜ وإنما عليǊ أن يـشارك              
  .الجميع في الرأي والقيادة

Ü ومن القيادة الجماعية تنبثق الطمƋنينة النفسية التي يشعر كـل           الطمƋنينة النفسية -3
 المدرسة جو االستقرار    فرد فيها بنفسǊ ويثق كل فرد بزميلة فترتاح النفوس ويعم         

  .النفسي الطمƋنينةÜ وتسود العالقات اإلنسانية الطيبة
Ü وينشƋ هƦا المبدأ عن العالقات اإلنسانية الطيبةÜ فيندفع الجميـع           التعاون الصادق -4

إلǏ تƋدية أعمالهم حباŹ في القيام بالواجب لƦاتǊ وإرضاء للضمير ال خوفـاŹ مـن               
  .عقاب أو رغبة في ثواب

ق هƦه المبادƏ يصل بنا إلǏ تحقيق الهدف الساميÜ وهو بنـاء جيـل              وإنŇ تحقي 
Ǌونهضت Ǌويساهم في تقدم Ǌمؤمن بالقيم واالتجاهات الطيبة يتفاعل مع مجتمع Ćواع .  

                                     
مكتبـة  , سيكولوجية اإلدارة المدرسية واإلشراف النفسي التربوي     :  منصور حسين و محمد مصطفǏ زيدان      (1)

 Üالقاهرة Ü1976غريبƭ Ü40 -39م.  



   -136-  

ŷاƴاإلدارة الدبلوماسية: راب:  
                Üيتسم باللياقـة والدبلوماسـة Ćممارسة منهج Ǐا النمط أو األسلوب علƦيعتمد ه

ده في إظهار عالقات حسنة مع المعلمين والتالميÜƦ والظهور بمظهر إƦ يبƦل المدير جه
جƦابÜ واغتنام كل فرصة للتفاخر بحسن عالقاتǊ مع الجميع مع أنǊ لم يشاركهم فـي               
               Ǐإلـ Źالمدير الدبلوماسـي غالبـا Ǐوضع سياسة العمل في المدرسة أو تحديدها ويسع

        Ʀوي النفوƦ ماŇفي الرأي ال سي Ǌلمـواقفهم         استمالة من يخالفون Źمـن المعلمـين كـسبا 
             ƫوتنـاق Üوليس إصدار األوامـر Üلك وسائل اإلغراء والوعود البراقةƦ ويستعمل في
اإلدارة الدبلوماسية قبل االجتماعات الموضوعات المطروحـة للنقـاƫ مـع بعـض             
المعلمين والتالميƦ Ʀوي النفوƦ للوقوف علǏ آرائهم ومحاولة كسب تƋييـدهم واعتمـاد             

Ü وفي حالة وجود بعض المعارضين لهƦه اآلراء يتم تƋجيـل االجتمـاع             رأي اإلدارة 
والنقاƫ أو إحالتǊ للجنة معنية لدراستǊ والتوجيǊ بشƋنÜǊ ويسعǏ المـدير الدبلوماسـي             
للظهور علǏ مسرح األحداث في جميع المواقف التي يتبين إنجاح المدرسة فيهاÜ فيسند             

الظهور في حالة وقوع خلل أو فشل في        جميع أشكال اإلنجاح فيها إليÜǊ ويحتجب عن        
         ÜƦالمعلمين والتالميـ Ǐلك إلƦ ا األسـلوب ال يحقـق        (العمل الدراسي وينسبƦإن هـ

األهداف المرجوة منǊ وسرعان ما يتضح ألعضائǊ حقيقة أمره لكونǊ شكلي ومظهري            
الطابع وال يسعǏ إلǏ تنمية مواهب وقدرات اآلخرين بقدر مـا يـسعǏ إلـǏ صـب                 

مدرسية إلǏ تنمية مواهب وقدرات اآلخرين بقدر ما يسعǏ إلـǏ صـب             المجموعة ال 
Ü وبهƦا يتƋكد لنا بـƋن اإلدارة       )1()المجموعة المدرسية في القالب الƦي يرتضيǊ المدير      

فـي جميـع المجـالت اإلداريـة        , المدرسية لها دور فعال في قيادة العملية التعليمية       
عباء تحتاج إلǏ مدير قيادي لǊ القدرة علǏ وهƦه األ, والتربوية واالجتماعية, والتنظيمية
يتميز بميزات نفسية وتربوية واجتماعية تجعل منǊ إنساناŹ متوافقاŹ نفسياŹ مـع            , القيام بها 

طبيعة عملǊ ووجوده في هƦه المؤسسة التي أوكلت إليǊ مسؤولية قيادة إدارتها من أجل              
  .تحقيق األهداف المرجوة منها خدمة لǖجيال الصاعدة

                                     
  .ƭ51, مرجع سابق, مدى مشاركة المدرسين في إدارة مدرستهم:  عيسǏ صالح العجيلي(1)
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  :دور اإلدارة المدرسية في إنجاح العملية التعليمية: سًاخام
إن هي عملية تفعيل العمل اإلداري ليس نشاطاŹ منفـصالŹ يقـوم بـǊ مـدير                
المدرسة أنها هي عملية تعتمد علǏ مدى التزام الهيئة اإلدارية بالمدرسة بالبرنـامج             

تهم ومهـاراتهم  واألنشطة والخطط الموضوعة لهمÜ ومدى توافر الدوافع لديهم وقدرا     
فƦƎا كان المدير غير مقتنع بضرورة التطور والتنميـة لقدراتـǊ ومهاراتـǊ نتيجـة               
العتقاده بƋنǊ قد وصل إلǏ نهاية المعرفة والخبرة الالزمة ألداء الوظيفةÜ فال جدوى             
عندئĆƦ من تنفيƦ أي برامج تدريبية أو تنمويةÜ لزيادة رفع مستوى العملية التعليميـة              

ء المهني للعاملين باإلدارة المدرسية لƦا نرى يجب األخـƦ بالتوصـيات            وتفعيل األدا 
  .)1(:اآلتية

  . العمل علǏ تطوير طرق واختيار مديري المدارس من بين أفضل العناصر المؤهلة-1
 تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمديري المدارس تتولǏ اإلشراف عليها - 2

  .ةمؤسسات تربوية Ʀات عالقة بالعملية التعليمي
 تحفيز مديري المدارس لحضور المؤتمرات التربويـة والنـدوات والملتقيـات            -3

 .الدراسية لإلطالع علǏ ما يستجد في هƦا المجال 

 . إدراج مقررات دراسية في اإلدارة المدرسية بمعاهد وكليات إعداد المعلمين- 4

  .زاتǊ توعية مديري المدارس بكيفية االستعمال الجيد للمبنǏ المدرسي وتجهي-5
 زيادة فاعلية مديري المدارس بكيفية توزيع جهودهم علǏ مجاالت عمل المدرسة         -6

 .بصورة متوازنة

ضرورة توعية مديري المدارس بالمفهوم الشامل للمنهج المدرسي مـن حيـث            -7
Ʀودوره في التنمية المتكاملة للتلمي Ǌوأهميت Ǌأهداف. 

 مؤسسات المجتمع المحلـي     ضرورة توعية مديري المدارس بƋهمية التعاون مع      -8
   .Ʀات الصلة بالتربية

                                     
ت عمل إدارة المدرسة الحديثـةÜ مجلـة العـوم    دور مدير المدرسة في تفعيل مجاال     :  مصباح جمعة بلحاج   (1) 

,    م2002 العدد التاسعÜ السنة التاسعةÜ  الهيئة القومية للبحـث العلمـيÜ طـرابلسÛ               Üاالجتماعية واإلنسانية 
ƭ143-144.  
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  )1(:ومن السمات التي تمتاز بها اإلدارة المدرسية الناجحة ما يلي
 تحديد أهداف المدرسة المنشودة تحديداŹ واضحاƦ Źلك واختيار أفضل الطرق فـي             -1

ع تنفيƦها لتحقيق كافة األنشطة واإلجراءات العملية الكفيلة بتحقيق مايريده المجتم         
  .من المدرس

2-            Ǐتنظيم العمل المدرسي وتحديد االختصاصات والمـسؤوليات وتوزيعهـا علـ 
Ǌوميول Ǌواستعدادات Ǌأعضاء هيئة التدريس كل بحسب تخصص. 

 تهيئة المناƢ المالئم إلقامة العالقات اإلنسانية ورفع الـروح المعنويـة لجميـع              -3
 .صادقأعضاء هيئة التدريس وزيادة الحماس للعمل الجاد وال

 تعبئة اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة للمدرس والعمـل علـǏ اسـتعمالها              -4
Ǐبطريقة مثل.  

 مواكبة الجديد في مجال الفكر التربوي واإلداري وƦلك لزيادة فاعلية اإلدارة في             -5
 .تحقيق أهدافها

 . توفير كافة الظروف المناسبة ألداء العمل المدرسي بكفاءة عالية-6

ء نظام جديد لالتصاالت سواء كان داخل المدرسة أو خارجها مع مـستويات              بنا -7
  .اإلدارة األخرى والبيئة المحلية

 ممارسة األسلوب الديمقراطي الƦي يسمح بمشاركة أعضاء هيئة اإلدارة المدرسية -8
 .في تحديد السياسات ووضع الخطط والبرامج وعملية صنع القرارات التربوية

لمتعددة والمتنوعة لتنمية استعدادات وقدرات وميول المجتمع  توفير الفرƭ ا- 9
  .المدرسي

لكي تقوم اإلدارة المدرسية بدورها الفعال في تنجيح العملية التعليمية وتحقيق           
رسالتها كونها مؤسسة اجتماعية وتربويةÜ ولكي تساير ركب التقـدم و الحـضارة             

  )2(:اآلخƦ بƉالتياإلنسانية فينعكس Ʀلك علǏ العملية التعليمية يجب 
                                     

  .98-97إدارة المدرسة االبتدائيةÜ مرجع سابقƭ Ü:  عبد الغني عبود(1)
مجلة الجامعةÜ مركـز البحـوث   , ورها في تفعيل العملية التعليمية   اإلدارة المدرسية و د   :  احمد محمد الطيب   (2)

  .146-145م2002ƭ ÜنالوتÜ , والدراسات العلياÜ جامعة صقر أفريقيا
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1 -Ʀفيها التالمي ƫربط المدرسة بالبيئة التي يعي .  
 . إعطاء الحرية لإلدارة المدرسية في ممارسة مهامها دون قيود-2

 . يجب أن تكون اإلدارة المدرسية هي المنطلق في كل عمل تربوي-3

 إتاحة الفرصة إلدارات المدارس للمشاركة فـي وضـع البرنـامج والمنـاهج              -4
  . يميةالتعل

  . التعاون مع اإلدارة المدرسية و العمل علǏ حل مشكالتها- 5
 االهتمام بالمعلم باعتباره األساس في تفعيل العملية التعليمية و العمل علǏ تلبية - 6

Ǌو إشباع حاجات Ǌطلبات. 

 . العناية بالتالميƦ ألنهم األساس في كل عمل تربوي -7

  .ات اإلدارية  العمل علǏ إدخال أحدث النظم والتقني-8
 تزويد المدارس باألجهزة الحديثة وربطها بشبكات المعلومات لتوسـيع دائـرة            -9

 .الثقافة

فاإلدارة المدرسية الناجحة هي التي تتحمل العبء األكبر في تنفيـƦ العمليـة             
التعليمية بجميع جوانبها فنياŹ وإدارياÜŹ وكƦا إƦا أرادت أن تكون ناجحة يجب أن تجعل              

وة يحتƦي بها الطالب والمعلمÜ والموجǊ اإلداريÜ وتكون مثالŹ صـالحاŹ           من نفسها قد  
في األخالق والسلوك اإلنسانيÜ واالنضباط وحسن المعاملة في أداء الواجبات وكـل     

  .Ʀلك ينعكس علǏ سلوك الطالبÜ وزيادة النمو المهني والفني للمعلمين
يئة المناƢ التربوي   ممŇا يجب علǏ اإلدارة المدرسية الناجحة هو العمل علǏ ته         

المالئم لتحقيق العالقات اإلنسانية القائمة علǏ الود واالحترام المتبادل بـين جميـع             
  .العاملين بالمدرسة

وإنما يجب أن تعطǏ اإلدارة المدرسية الحرية والسلطة في تنفيƦ المـسؤولية            
                Ǌألنها حلقة الوصل بـين كافـة قطاعـات المجتمـع وإداراتـ Üعاتقها Ǐالملقاة عل 
ومؤسساتÜǊ وكونها المرجع للتلميƦ والمعلم والموجǊ اإلداري وولǏ األمـر وكــل           

  .العاملين بالمدرسة
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثالث

  البحوث والدراسات السابقة
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  الفصل الثالث
  البحوث والدراسات السابقة

  :المقدمة 

تناولت الدراسات التربوية والنفسية في أبحاثها بعضاŹ من المتغيرات المتعلقة          
ها بالتوافق النفسي وعالقتǊ باألمور الƦاتية واالجتماعية والتربوية للتعليم من جهة أثر          

علǏ التحصيل الدراسي وكƦلك دورها في نجاح العملية التعليمية بشكل عامÜ ومـن             
بينها علǏ سبيل المثال القدرات العقليةÜ والتكوين النفسي والمعرفي للمتعلم  والتوافق            
النفسي ومستوى الطموحÜ والعوامل االجتماعية واالقتـصادية لǖسـرةÜ وتعـاون           

ارة المدرسية من جهة عالقة هƦه المتغيـرات معـاŹ          مجالس األباء والمعلمين مع اإلد    
التوافق النفسي عند مدراء    [وأثرها علǏ مستوى التحصيل الدراسي للطالبÜ إال أن         

المدارسÜ وأثره علǏ تسيير شؤون مدارسهمÜ في مرحلة التعليم األساسيÜ لم يلـق             
ة إدارة شـؤون    االهتمام الƦي يستحقǊ من قبل الباحثينÜ كونǊ لǊ الدور الفعال في آلي           

المدرسةÜ وتوظيف إمكانياتها من أجل نجاح العملية التعليميةÜ لم يجد االهتمام الƦي            
تستحقǊ من قبل الباحثينÜ فلم تكن الدراسات في هƦا الجانب متـوافرة علـǏ نحـو                
              Ǌا الموضوع واهتمـت بـƦيجعلها في متناول الجميع ومن هنا اختصت دراستنا به

ح والتحليل والتوضيح من أجل المساهمة الفاعلـة فـي          لتعطيǊ ما يستحقǊ من الشر    
نجاح إدارة شؤون العملية التعليمية مستوى أداء العاملين فيها نفسياŹ وتربوياŹ بعـد أن              
أدار الباحث كالمǊ في الفصل السابق علǏ اإلطـار النظـري لمتغيـرات البحـث               

 مجموعـة مـن     الرئيسةÜ فƎنǊ سيتناول في هƦا الفصل بالعرض والتحليل والمناقشة        
البحوث والدراسات السابقة التي تناولت التوافق النفسي وعالقتǊ ببعض المتغيـرات           
               Ǐلك من أجل الحـصول علـƦو Üالتي لها أثرها الفعال في مستوى العملية التعليمية
               Üالتي كان قد طرحها فـي فـصل التمهيـد Ǌإجابات مناسبة ومحتملة لتساؤالت بحث

والدراسات السابقة سواء كانت العربيـة منهـاÜ           يسعǏ الباحث في عرضǊ للبحوث      
أو األجنبيةÜ التي دارت في فŽلŽكĉ هƦا البحثÜ أعني موضوع الدراسة لبيـان مـدى               
              Ǌوفـي عرضـ Üفي كيفية معالجة كافة أبعاده Źواالستفادة منها أيضا Üصلتها بالبحث
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: اسة يورد هنالهƦه البحوث والدراسات السابقة سيلتزم ما أمكنƦ Ǌلك أن يƦكر لكل در          
هدفهاÜ وعينتهاÜ واإلدارة المستعملة فيهاÜ واألساليب اإلحصائية المستعملة في تحليل          [

لعلǊ بƦلك يستطيع استخالƭ صياغة جديدة لفرضـيات        ] النتائج التي توصلت إليها   
بحثǊ وتساؤالتÜǊ وعرض هƦه الدراسات ونتائجهاÜ ال شك أنǊ يقدم إطاراŹ مرجعŇياŹ من 

تبط ارتباطاŹ وثيقاŹ بموضوع هƦه الدراسة التي تستند إليǊ بسبب الوحدة           المعلومات ير 
       Źيستفيد منها ويضيف إليها ثانيا Ǌولكون Źوسـيعتمد الباحـث فـي      ,  الموضوعية أوال

عرضǊ لهƦه األبحاث والدراسات السابقة أسلوب العرض التاريخيÜ وƦلك لمعرفـة           
عرفي في معالجة الجوانب اإلحصائية     مدى تƋثرها بثقافة المجتمع والتقدم العلمي والم      

  :وقد صنƃف الباحث في عرضǊ لهƦه الدراسات والبحوث علǏ النحو اآلتي
  ŷǗوƈ:             لøداخ ǅيøلمƴوالمت ǅيøلمƴالدراسات التي تناولت التوافق النفسي عند الم

  : المدرسة ومتƸيرات ƈخرǌ وǉي ممƙلة في
  . م 1961 دراسة ريتشار دوايت   عام - 1
  . م 1964لد مثليل       عام  دراسة في- 2
  . م 1964 دراسة محمود الزيادي   عام -3
  . م 1965   عام  Smithدراسة سميت _ 4
  . م 1970دراسة فيليب جاكوسون و يعقوب جيتزل  عام _ 5
  . م 1973 دراسة لويس لوهين و ريموند سكيف     عام -6
  . م 1973    عام  Stake دراسة ستيك -7
  . م1974  عام Koglerدراسة كوجلر _ 8
  . م1977    عام Mc Glendon  دراسة ماك كليندون  -9

  .  م 1978دراسة محمود عطا محمود               عام -10
ŷانياƙ :         Ûǌخرƈ يراتƸيل الدراسي ومتƬالدراسات التي تناولت التوافق النفسي والتح

ǅل مǀ لها دراسةƙوتم :  
  . م 1963 دراسة اندرسون ستيسر عام - 1
  . م 1967 دراسة كوسيس وديفر   عام - 2
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  . م 1970  عام Kost دراسة كوست  -3
  .م1972 دراسة أديب الخالدي  عام  – 4
  . م1973 دراسة سيد خير اŸ   عام – 5
  .م1973 عامCornelsion   دراسة كورنيلسون – 6
  .م 1974 دراسة سيد محمود محمد الطواب  عام – 7
  .م 1978      عام  دراسة إبراهيم بخيت – 8
  .م 1979 دراسة فيوليت فؤاد         عام – 9

  . م 1981 دراسة أحمد محمد مطر   عام – 10
  .م1982 عام  G.Grifforeجريفور .  دراسة ج – 11
  .م 1983 دراسة نادية حسن الصافوري      عام – 12
  .م 1983 دراسة مصطفǏ محمد الصفطǏ    عام – 13
  .م 1983د العزيز محجوب عام  دراسة الهامي عب– 14
  . م 1985 عام Sue, Stanly & Jane Nelson دراسة ستانلي  – 15
  .م 1987 دراسة منيرة حلمي          عام – 16
  .م 1990 دراسة قماري محمد         عام – 17
  .م 1991 دراسة انشراح دسوقي       عام – 18
  . م 1993 دراسة هالة فاروق الخريبي عام – 19
ƙŷاƙة: الƾمناقشة عامة للبحوث والدراسات الساب.  

  :اǑتيسنتناول هƦه الدراسات بالعرض والتحليل والمناقشة وƦلك علǏ النحو 
رات   :  أوًال ين ومتغي ين والمتعلم د المعلم سي عن ق النف ت التواف ي تناول الدراسات الت

  . أخرى
  : دراسة وتشارد وايÛǅ وديوتر- 1

) Wynn D .Richard & Dremer 1961  (  
  بالمدرسة ) نمو وتقويم الجهاز اإلداري ( التي دارت 
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أوضحت هƦه الدراسة أن نوعية اإلدارة تſعد محدداŹ قويا للروح المعنوية فـي             
المدرسة وأن هناك ارتباطاŹ قوياŹ بين الروح المعنوية واالنتماء لـدى المعلـم وبـين       

ية بـين الـروح المعنويـة       نوعية العالقات بين المعلم والطالب وأن هناك عالقة قو        
  .للمعلمين وإدراكهم لمديريهم 

  ):Feld Velbel 1964فليد فيلبل ( دراسة - 2
وقد دارت حول المناƢ داخـل المؤسـسة التعليميـة والطبقـة االجتماعيـة              

ومخرجات التعليمÜ حيث استعمل الباحث استبيان وصف المنـاƢ داخـل المؤسـسة                  
)O. C. D . Q ()المدرسـي    )لها لبن وكروفت Ƣمحاوال كشف العالقة بـين المنـا 

وتحصيل التالميƦ إƦ وجد أن تحصيل التالميƦ يرتبط ارتباطاŹ موجباŹ يبعـد النزعـة              
  . اإلنسانية وارتباطاŹ سالباŹ يبعد التركيز علǏ اإلنتاج

  
  ):1964: ( دراسة محمود الƦيادي- 3

  :وǀاǉ ǅدǇƤǉ ƹ الدراسة
عة دراسة تجريبية باستعمال القياس الكمي  دراسة التوافق عند طالب الجام- 1

  .الدقيق
  . وضع اختبار موضوعي مقنن للتوافق الدراسي عند طلبة الجامعات- 2
 دراسة العالقة بين التوافق الدراسي وبعض سمات الشخصية منها مستوى - 3

  .الطموح 
  :استعمل الباحث في دراستǊ أداتين هما: اǓدوات

  . اختبار التوافق الدراسي- 1
وغير ) المرضية (  مجموعة اختبارات تقيس سمات الشخصية الباثولوجية - 2

  .الباثولوجية 
  :  توصل الباحث إلǏ النتائج اآلتية:النتائج 
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 أن هناك عوامل اجتماعية وعوامل غير اجتماعية تؤثر في التوافق الدراسـي             - 1
  .عند الطالب

تفـوق الدراسـيÜ والعالقـة      ويشمل العامل االجتمـاعي ال    :  العامل االجتماعي  -أ  
  .بالزمالءÜ والعالقة باألساتƦةÜ والنشاط االجتماعي

ويشتمل طريقة االستƦكارÜ وتنظيم الوقتÜ واالتجاه نحو       :  العامل الغير اجتماعي   -ب
  .مواد الدراسة

 عدم وجود فروق جنسية Ʀات داللة إحصائية في معظم االختبـاراتÜ باسـتثناء              -2
     Ʀإ Üتبين أن مستوى الطموح لدى اإلناث منخفض عـن         اختبار مستوى الطموح

مستوى الطموح لدى الƦكورÜ والفرق دال إحصائياÜ وأن تحضير البنين لعملهـم            
أقل من تحضير البنات في االختبارات المستعملةÜ والفرق دال إحـصائيا داللـة    

  . جوهرية
ـ ) ضبط الـنفس  ( ارتبط التوافق الدراسي بمستوى الطموح ومقياس ك         – 3 اŹ ارتباط

موجباÜŹ في حين ارتبط التوافق الدراسـي ارتباطـا غيـر إيجـابي بالـسمات               
  .الباثولوجية كاالضطرابات السيكوسوماتية 

: سـايكولوجيÜ وثانيهمـا   : وبهƦا يكون الزيادي قد اتجǊ اتجاهينÜ أحـدهما       
  . اجتماعيÜ وقد أكد في بحثǊ هƦا ما توصلت إليǊ بعض الدراسات األخرى من نتائج

  :Smith (1965ǃ( سميث  دراسة - 4
  :ǉدفت ǇƤǉ الدراسة

وهدف البحث هناÜ هو الكشف عن الفروق النفسية واالجتماعية بين الطالب           
   .Kentuckyالمتفوقين في الجانب الدراسي وغير الدراسي في جامعة كنتاكي 

  :الƴينة 
 طالباŹ حłلůوا في المرتبة األولǏ فـي        ) 154 (أĈجرĉيŇ البحث علǏ عينة قوامها      

  .الجامعة
  :استعمل الباحث في تحقيق هدفǊ األدوات اآلتية: اǓدوات
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االتجاه نحو الـسلطةÜ    (:  قائمة من األسئلةÜ بعضها نفسيةÜ وأخرى اجتماعية مثل        -1
  . وهي من إعداد الباحث)والحاجات الشخصيةÜ والطموحÜ والتوافق الدراسي

  . االستفتاءاتأجرى الباحث مقابالت مع الطالب ومجموعة من:  المقابلة-2
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  :النتائج
  : ومن النتائج التي توصل إليها الباحث

 المتفوقون دراسياŹ أكثر اهتماما بالثقافة والطموحÜ والخدمات االجتماعيةÜ وأنهـم           -1
  . أكثر توافقاÜŹ إال أنǊ لم يƦكر لنا اهتمامات غير المتفوقين

2-         Ʀبالدين من الـ Źوتمسكا Źأكثر استبصارا Źين غيـر المتفـوقين      المتفوقون دراسيا
Źدراسيا.  

 يشعر غير المتفوقين بعدم الرضا عن التوافق الدراسـيÜ فـي حـين يـشعر                -3
  .المتفوقون بالرضا عن Ʀلك

 هناك فروق دالة إحصائية بين المتفوقين وغير المتفوقين دراسياćŽ فـي الرضـا              -4
اŹ بـين   بالخبرات التي يحصلون عليها في الحياة اليومية والجامعية وأن هناك فرق          

  .المجموعتين في التوافق مع الحياة الجامعية
 أن االختالف بين المتفوقين دراسياŹ وغير المتفوقين يرجع إلǏ الفروق الطائفيـة             -5

  .أو التناقض الطبقي 
وقد اتفق سميث في نتيجتǊ التي توصل إليها مع ما تƋكد من نتائج في دراسة               

  .ي ومستوى الطموحمحمود الزيادي من جهة أهمية التوافق الدراس
  
  : دراسة فيليƒ جاǀسوǅ ويƾƴوƒ جيتƦل-5

 ).1970 Jackson , Philips , & Getgels , Jacob (   
 دراسة عـن    (قامت هƦه الدراسة عن الصحة النفسية ووظيفة حجرة الدراسة          

 طالبـا531 (   Ź (Ü وتمثلت عينة الدراسة في      )عدم الرضا عن المدرسة عند المراهقين     
Ü وقد  ةب مدرسة خاصة من مدارس غرب الواليات المتحدة األمريكي        وطالبة من طال  

قسم الباحثان الطالب علǏ مجموعتين من طـالب المرحلـة اإلعداديـة والثانويـة              
  . بالمدرسة 

وتحدد الغرض من البحث في دراسة الفروق النفـسية وبعـض المتغيـرات             
موعة األولǏ راضية   المرتبطة بالمدرسة بين المجموعتين المشار إليهما وكانت المج       
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عن خبراتها المدرسية أما الثانية فقد كانت غير راضيةÜ واستعمل الباحثان مجموعة            
 فيما يتعلق بتحديد المجموعة الراضية وغيـر الراضـية            تمن المقاييس واالختبارا  

 ستين عبارة صممت لتقدير )60( التي تكون من   )إبداء رأي الطالب  (واستعمل مقياس   
  :المدرسة فيما يتعلق باألمور اآلتيةدرجة الرضا عن 

متفـوقين وغيـر    (المدرسونÜ والمنهج الدراسيÜ وتقسيم الطالب إلǏ فئات      [
  )].حجرة الدارسة(وطرق التدريسÜ والفصل الدراسي ) متفوقين

  . طبق اختبار ستانفورد بينية للƦكاءةوبعد أن تحددت المجموعة الراضي
  واختبارات التحصيل الشفوي    

  التحصيـل العـددي   واختبار 
وقد تباينت هƦه االختبارات علǏ وفق تباين مناهج الدراسة للصفوف الدراسية           

  .المختلفة
وطبق اختبار كاليفورنيا للشخصية لقياس التوافق النفسي والجتماعي واختبار         

وكƦا اختبار تكملة الجمل غير المباشرة واختبـار رورشـاƢ          , تكملة الجمل المباشرة  
   Ǌلك بواسطة عرضـها         استعملت منƦالبطاقات الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة و

علǏ شاشة وأعطǏ  لكل صورة عشرة إجابات وكان علǏ المفحـوƭ أن يختـار               
وقد لجاء الباحثان إلـǏ معرفـة تقـديرات         ,ثالث إجابات يرى أنها مالئمة للصورة     

  :س الثالثةالمدرسين للطالب عن طريق أخƦ رأيهم في الطالب علǏ وفق هƦه األس
1-Źطالبـا Ǌكونـ Ǌهل هو مرغوب فيـ .  
  . مدى قدرتǊ علǏ االشتراك في األنشطة-2
  . ما يتسـم بـǊ مـن صفـات القيـادة-3

وتتكون هƦه القائمة مـن    ) Adjective chek list(كما طبقت قائمة صفات 
 وكان علǏ كل طالب أن    )  صفة إيجابية  12 صفة منها غير إيجابيةÜ      12(صفة  ) 24(

  .يختار ست صفات تصف أحاسيسǊ ومشاعره عند تلقي الدروس في مقررات معينة
ويشير الباحثان إلǏ أنهما قاما بتحليل استعمال الصفات السلبية تحليال كميـا            
وكيفياŹ وقد أتت النتائج علǏ عكس ما توقع الباحثان فلم يختلف الطلبـة والطالبـات               
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ية كما يقسمها اختبار الƦكاء كƦلك لم       الراضين وغير الراضين من حيث القدرة العقل      
يختلفوا في التحصيل المدرسي غير أن الفروق اتضحت فـي المتغيـرات النفـسية              

  : بصورة تفوق ما يتصل بالمتغيرات الدراسية وهي كما يلي
 بـين الطلبـة     ) 0.1 ( اتضح أن هناك فروقاƦ Źات داللة إحصائية عند مـستوى            -1

  .ين في التوافق الشخصي والتوافق االجتماعيوالطالبات الراضيين وغير الراض
 جاءت الفرق الفردية فيما يخŇƭ تقدير المدرسين للطالب دالة إحـصائيا عنـد              -2

 لدى الطلبة الراضيين وغير الراضيين أما بالنسبة للطالبات فلـم           ) 0.1(مستوى  
  .تكن الفروق Ʀات داللة إحصائية

ن الطالب أكبر ميالŹ للتعبيـر عـن        يرى الباحثان فيما يتعلق بالنتيجة الثانية أ      
مشاعرهم غير اإليجابية من الطالبات ومن هنا ينظر المدرسون إليهم نظرة تفـرŇق             

  .بين الراضيين وغير الراضيين
 أمŇا ما يخŇƭ قائمة الصفات فقد اتضح أن الطلبة غير الراضيين كـانوا اكثـر                -3

Ʀلك األمر عند الطالبات    استخداماŹ للصفات غير اإليجابية من الطلبة الراضيين وك       
  .غير الراضيات

ويعتقد الباحثان أن مرد Ʀلك راجع إلǏ أن الطالبة غير الراضية تبدو أكثـر              
             Ǌأما الطالب غير الراضي فهو يوج ÜŹشعورها غير اإليجابي داخليا Ǌرغبة في توجي
مشاعره غير اإليجابية إلǏ الخارج ولƦا يتعرض للنقـد والهجـوم مـن الـسلطات               

  . أكثر من الطالبةالمدرسية
   )1973( لويǀ ƧوǉيÛǅ رموند سǀيƹ (  دراسة -6

).Cohen , Louin & Scaife , Raymond  (  
قامت هƦه الدراسة عن التماثل بين المدركات الƦاتية ورضـا طـالب كليـة              

 طالباŹ في السنة األولǏ فـي       )140(التربية عن بيئة كليتهم وتمثلت عينة الدراسة في         
  . جامعة براد فورد بƎنجلترا كلية التربية في

 ومقيـاس   )  T .A .P .E(  استعمل الباحثان في دراستهما هƦه مقياس بيـرفن  
  :غير أنهما اختصراه في الفقرات التسع اآلتية, تحليل التفاعل بين الفرد والبيئة 
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  . التسلطية) مقابل (الديمقراطية  - 1
 . الغطرسة) مقابل (الود  - 2

 . البرود) مقابل (الدفء  - 3

 . عدم التسامح) مقابل (تسامح ال - 4

 . التنافسي)مقابل (التعاوني  - 5

 . التقليدي) مقابل (العصري  - 6

 . الرديء) مقابل (الطيب  - 7

 .  غير الملتزم) مقابل (الملتزم  - 8

 .غير العلمي)  مقابل (العلمي  - 9

لبيان مدى رضا الطالب عن الجوانب األكاديمية واالجتماعية للحياة داخـل           
باحث أن يقارن بين بيئات الكليات وأجوائها في ضوء إشـباع           الكلية حتǏ يستطيع ال   

حاجات الفرد وعدم إشباع هƦه الحاجات وهƦا يمثل الصراع مع بيئة الكليـة كونهـا         
  :دالة للتفاعل بين الطالب والكليةÜ وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي

قائم بين  يرتبط الرضا عن خبرة الحياة داخل الكلية ارتباطاŹ داالŹ مع التماثل ال           
الƦات والبيئة في أربعة متغيرات تتعلق ببعد تحليل الƦات والبيئة وفي خمـسة مـن               

  .متغيرات تتعلق بالƦات المثالية وهي
بعد تقسم عينة الطالب إلÜ      Ǐ)الشخصيةÜ والتشابǊ بين الƦاتÜ الكليةÜ الرضا     (

       Ǐية درجـات االنبـساطية واالنطوائيـة والعـصاب       (أربعة أقسام فرعية استنادا إلـ
 وجدł أن بعض عالقات التشابǊ بين الƦات والكليةÜ وكانت درجة الرضا            )واالستقرار

             Źأو قد اختفت كلية Üوضعيفة في بعضها اآلخر Üفي بعض مجموعات الشخصية Źقوية
  :كما سنƦكره علǏ النحو اآلتي

  : اǗنبساطية واǗنطوائية في عǘقتها بالتشابǈ والتماƙل بيǅ الƤات والǀلية والرƮا-1
وŃجدł أنŇ ارتباط الرضا الكلي عند مجموعة الطالب المنبسطين دون مجموعة           
              ÜǊالكليـة وتـصوره لكليتـ ǊاتƦبين الطالب ل Ǌالطالب المنطوين ارتباط دال بالتشاب
ويرتبط الرضا عند بعض الجوانب االجتماعية للحياة في الكلية ارتباطـا داالŹ فـي              
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 الرغبة في االنتقال من كلية التربية إلǏ كليات         التشابǊ بين الƦات والكلية بينما ترتبط     
أخرى ارتباطا داال باالفتقار إلǏ التشابǊ بين الƦات الكلية في حين نجد في مجموعة              
الطالب المنطويين دون المنبسطين ارتباط الشعور باالرتياح مع الزمالء من الطالب           

لشعور بƋن الفرد لديǊ قـيم      اآلخرين ارتبطا إال بالتشابǊ بين الƦات والكلية Ü ويرتبط ا         
  .مماثلة يعتنقها أعضاء هيئة التدريس بالكلية ارتباطا داالŹ بالتشابǊ بين الƦات والكلية

 في التشابǊ بين الƦات والكلية والرضا يختلفان        طكما وجدت معامالت االرتبا   
اختالفات داالŹ عند المقارنة بين مجموعات الطالب المنبسطة ومجموعات الطـالب           

وية إƦ تميز الطالب المنطوون عن المنبسطين بارتباط أقـوى ودال إحـصائيا              المنط
في التشابǊ بين الƦات والكلية واقتراب قيمهم من قيم أعضاء هيئة التـدريس وبـين               
قيمهم ومن ناحية أخرىÜ ويوجد ارتباط في التشابǊ عند المنبسطين بين الƦات والكلية             

لعامةÜ أو الكليةÜ وتتباين بشكل دالĆ في الحياة         والجوانب االجتماعية كافة في الحياة ا     
الخاصة للطالب المنطوين التي تتباين بشكل دال عن الحيـات الخاصـة للطـالب              

  .المنطويين
  : الƬƴابية واǗستƾرار في عǘقتǈ بالتشابǈ بيǅ الƤات والǀلية والرƮا-2

أفادت النتائج أن الرضا الشامل فـي مجموعـة الطـالب العـصابيين دون              
جموعة الطالب المتسمين باالستقرار يرتبط ارتباطاŹ داالŹ بالتشابǊ بين الƦات والكلية           م

            Źيعتنقها أعضاء هيئة التدريس ارتباطا Ćمماثلة لقيم Źباعتناق الطالب قيما Źويرتبط أيضا
              Źكلية أخرى ارتباطـا Ǐوترتبط الرغبة في االنتقال من كلية التربية إل ÜǊبالتشاب Źداال

تقار إلǏ التشابǊ بين الƦات والكليةÜ ويرتبط اإلحساس بالضياع في الكليـة            داالŹ باالف 
  .ارتباط داالŹ بعدم التشابǊ بين الƦات والكلية

وأفادت النتائج إلǏ أن معامالت ارتباط التشابǊ بين الƦات والكلية وبين الرضا            
موعـة  يختلفان اختالفاŹ داالŹ عند المقارنة بين مجموعات الطـالب العـصابيين ومج           

    Źالطالب المستقرين انفعاليا) Źالمتزنين انفعاليا(    Źتميز العصابيون عن المتزنين انفعاليا Ʀإ 
بعالقة قوية بشكل دال بين الصحة النفسية الخاصة بالتشابǊ فـي الـƦات ودرجـة               

  .االرتياح التي يحسون بها مع زمالئهم الطالب وتشابǊ قيمهم مع قيم مدرستهم
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نة بين الطالب المستقرين والعـصابيين أن الدرجـة         ونجد إƦا ما تمت المقار    
              Ǌبمدركات الطالب للتـشاب Źداال Źالكلية ترتبط في الرضا عن الحياة في الكلية ارتباطا

غير أن الباحثين يقـرران أن أنـواع المنـاƢ الموجـود داخـل        , بين الƦات والبيئة  
إشباع العمل  المؤسسات ال تتحدد  بالضرورة في ضوء مقاييس الرضا عن العمل أو             

لحاجات الفرد فقط وإنƃما قد تشترك مع هƦه المحددات محددات أخرى يبدو أثرها في              
جوانب كثيرة من خالل التفاعل بين الفرد وقطاعات مختلفة من مجاالت الحياة فـي              

  .الكلية

7- ƿبحث ستي Stake) 1973:(  
ƹوكان هدف البحث   الهد Ü :      درجـات   بيان أثر مستوى التحصيل الدراسي من تباين 

  أفراد العينة في مقياس مستوى الطموح
  .استعملت الباحثة مجموعة من تالميƦ المرحلة االبتدائية: الƴينة

  -:النتائج 
أوضحت الباحثة أن لمستوى التحصيل الدراسي أثراŹ في تباين درجات األفراد 

  .في مقياس مستوى الطموح
 مـستوى الطمـوح     غير أنŇ جاني ستيك هŃنا لم تضف جديداŹ في بيان عالقة          

  .بالتحصيل الدراسي

  ): Kogler) 1974 بحث ǀوجلر – 8
ƹات ومستوى التحصيل مـن            : الهدƦوهدف البحث هو معرفة العالقة بين مفهوم ال

  .ومستوى الطموح من جهة أخرى , جهة
  . طالباŹ في جامعة جنوب فلوريدا 152تكونت العينة من  : الƴينة

  :  اآلتيةاستعمل الباحث األدوات : اǓدوات 
  .       اختبار تينيسي لمفهوم الƦات - 1
  ).اختبار التحصيل (  أربعة أجزاء من -2
   .: مقياس مستوى الطموح - 3
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أوضحت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين مفهوم الƦات مستوى التحصيل            : النتائج
  .ومستوى الطموح

توى الطمـوحÜ   وقد اتفق كوجلر مع من سبقǊ في بيان عالقة التحصيل بمـس           
وأضاف في بحثǊ عن مدى مستوى التحصيل الدراسي بعداŹ جديداŹ لǊ صلة وثيقة بهƦا              
الجانبÜ وهو عالقة مفهوم الƦات بمستوى الطموحÜ وهƦه رؤية جديدة ألحد أبعـاد             

  .الشخصية المهمة

 9 - ǅليندوǀ ƿبحث ما Mc Clendon  1977 :  
ƹدراسي بالتوافق االجتماعي عنـد     مقارنة التحصيل ال  :  كان هدف البحث هو    :الهد

مجموعتين من طالب المدارس الثانوية والجامعـات فـي واليـة تكـساس             
   .األمريكية

 طالباÜ اختيروا من ) 86(قام الباحث بتطبيق البحث علǏ عينة مكونة من : الƴينة
  .خمس مدارس بالواليةÜ حيث أخƦ متوسط العينة الكلية

  : تيةاستعمل الباحث األدوات اآل: اǓدوات
  . استبيان التوافق االجتماعي-1
  .للتحصيـل) IE( مقيـاس -2
  .  التحليــل اإلحصائــي-3

  :استعمل
   المتوسط الحسابي -1
  ). v) (Tesr) (T( اختبار – 2

  :توصل الباحث إلǏ النتائج اآلتية: النتائج
  .ال توجد فروق Ʀات داللة بين المجموعة في التحليل الدراسي

  . ت داللة بين المجموعة في النظرة إلǏ التوافق االجتماعيال توجد فروق Ʀا
  .ال توجد فروق Ʀات داللة في التحليل الدراسي عند للمجموعتين

  .ال توجد فروق بين المجموعة في أسلوب ضبط النفسÜ والتحكم الƦاتي



   -154- 

ومما توصل إليǊ أيضاŹ أنǊ جعل النظرة علǏ الحياة والتوقعـات المـستقبلية             
بالتوافق االجتماعيÜ وهƦا أمر يدفعني إلǏ وضع هƦه الدراسة  ى عالقتهاأبعاداŹ لمستو

  .ضمن منهج تدريس التوافق وأثره في تسيير العمل المدرسي
ولم يقع الباحث هنا في الخطƋ الƦي وقع فيǊ ثروة عبد المنعم وƦلك باستعمال              

 أنـǊ لـم      للتحصيل الدراسي فيما توصل إليǊ من نتائجÜ إالƃ        (IE)هƦا األخير اختبار    
  .يتناول مستوى من التحليل وإن كان قد عدŇ اعتبارات بخصوƭ هƦا المتغير

  ): 1978( بحث محمود عطا محمود -10
ƹفـي           : الهد Źخرين تحصيلياƋوكان هدف البحث معرفة الفروق بين المتفوقين والمت

           Źالسمات الشخصية والكشف عن السمات التي تميز الطالب المتفوق تحـصيليا
ب المتƋخرÜ ونوع العالقة االرتباطية بين التفوق ومستوى الطمـوح          عن الطال 

  .والتوافق ومفهوم الƦاتÜ المرونة والتصلبÜ وبين هƦه التغيرات فيما بينها
طالبـاÜŹ  ] 113[وبلـƸ عـددهم     : تكونت عينة البحث من مجموعة المتفوقين     : الƴينة

Ǐ هƦا من عينـة     طالبĆ أĈخſƦĉوا عل  ] 100[ومجموعة المتƋخرينÜ البالƸ عددهم     
     Źمن الـصف األول ثـانوي بمـدارس         ] 213[كان عدد أفرادها إجماال Źطالبا

  . الرياض
  :استعمل الباحث األدوات اآلتية: اǓدوات

   )كاميليا عبد الفتاح(استبيان مستوى الطموح  - 1
  )مصطفǏ سويف(مقياس االستجابة المتطرفة  - 2

 )السيد خيري(اختبار الƦكاء العالي  - 3

  )غنيم وعبد الغفار(ة للمرحلة الثانوية استفتاء الشخصي - 4

  )إعداد الباحث(اختبار التوافق للطلبة في المرحلة الثانوية  - 5

  )إعداد الباحث(اختبار مفهوم الƦات المدرسي  - 6

  :التحليل اإلحƬائي
  ).برسون(معامالت االرتباط وخاصة معامل ارتباط  - 1
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 ).ت(وتحديد قيمة ) ت ( اختبار  - 2

 . المزدوج لتحديد مدى تجانس العينةمن الجدول ) ²كا(استعمل  - 3

 .استعمل النسب المئوية لوصف العينة - 4

  : من بين النتائج التي توصل إليها التالية : النتائج
هناك عالقة ارتباط بين مستوى الطموح وبين كل مـن التوافـقÜ وهـي دالـة                -1

 ومفهـوم   )0.01(والƦكاء وهي دالة عند مـستوى       ) 0.01 (إحصائيا عند مستوى  
  ).0.01(والمرونة وهي دالة عند مستوى)0.01( وهي دالة عند مستوىالƦات

 هناك عالقة ارتباط موجود بين التوافق وكل من مفهوم الƦاتÜ وهي دالة عنـد               -2
 .)0.01(والمرونة وهي دالة عند مستوى )0.01(مستوى 

 توجد فروق بين المتفوقين والمتƋخرين تحصيلياŹ في مستوى الطمـوح لـصالح             -3
 .في المثابرة) 0.01(ينÜ حيث أن الفروق دالة عند مستوى المتفوق

وفيما يبدو أن محمود عطا أراد أن يجمع بين العديد من المتغيرات في بحث              
من هƦا النوعÜ وقد أتت نتائجǊ بما كان متوقعاŹ قبل إجرائǊ لمثل هƦا البحثÜ خاصة               

  .وأن متغيرات بحثǊ كانت متغيرات لبحوث سابقة كما اتضح
  
  :الدراسات التي تناولت التوافق النفسي والتحصيل ومتغيرات أخرى: ثانيًا

1 – ǅ1963( دراسة اندرسو (Anderson & Spencer:   
ǅنواƴانت بǀالتوافق الشخصي والتنبؤ بمستوى التحصيل لطالب الكلية الجدد : و  
 إلǏ معرفة أثر التوافق في التحصيل الدراسـي للطـالب أجريـت             :ǉدفت الدراسة 

 )600(من الطالب بجامعة مينسوتا بƋمريكـا بكليـة اآلدابÜ        ) 1465( علǏ   الدراسة
             Ǌوكانت أدوات الدراسة اختبار الشخـصية المتعـدد األوجـ Üطالب بكلية الهندسة

M.M.P.T           لقياس التوافق الشخصي واختبار مينسوتا لالستعداد الدراسـي لقيـاس 
  :التحصيل وقسمت العينة علǏ ثالث مجموعات

  .وافق العادي مجموعة الت- 1
  . مجموعة التوافق األقل- 2
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  . مجموعة عديمة التوافق- 3
بينت النتائج أن التوافق الشخصي واالنفعالي للطالب ال يؤثر علǏ التحصيل           
في المجموعات الثالث علǏ السواءÜ أي مجموعة التوافق العادي ومجموعة التوافق           

  .األقل والمجموعة عديمة للتوافق

  :Coombs & Davies) 1967(يفيƦ  دراسة ǀومبƧ ود– 2
ǅنواƴانت الدراسة بǀبالنجاح الدراسي:و Ǌالتوافق النفسي واالجتماعي وعالقت  .  

ƹهو تحديد أثر التوافق النفـسي واالجتمـاعي فـي             : الهد Üوكان غرض الدراسة
  .من طالب الجامعة) 186(التحصيل الدراسيÜ وتكونت عينة الدراسة من 

  :الدراسة في إجراء البحث أداتين همااستعملت : ƈدوات الدراسة
  الباحث / إعداد     . مقياس التوافق واالجتماعي - 1
  . متوسط درجات التحصيل للطالب - 2

  :نتائج الدراسة 
توصلت الدراسة إلǏ وجود فروق Ʀات داللة بين متوسطات درجات الطالب           

ب Ʀوي  Ʀوي التقديرات المرتفعة في التحصيل الدراسي ومتوسطات درجات الطـال         
لصالح الطالب Ʀوي التقديرات المرتفعـة      ) 0.01(التقديرات المنخفضة عند مستوى     

  .في التوافق النفسي واالجتماعي 

   :Kost) 1970( دراسة ǀوست -3
  ǅنواƴانت الدراسة بǀدراسة العالقة بين التعليم الفـردي والتوافـق الشخـصي          :  و

  . واالجتماعي والتوافق الكلي
هو تحديد أثر برنامج للتعليم الفردي في القبـول االجتمـاعي            :الهدƹ مǅ الدراسة  

تكونـت عينـة    . والتوافق الشخصي والتوافق الكلي عند تالميƦ المدرسة االبتدائية         
) 11(تلميƦاŹ وتلميƦة من تالميƦ الصف السادس االبتـدائي فـي           ) 573(الدراسة من   

  .مدرسة تقليدية)  11(مدرسة حديثة و
  : الدراسة باألدوات اآلتيةقامت: ƈدوات الدراسة 
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  . اختبار كاليفورنيا للشخصية للمرحلة االبتدائية- 1
  . مقياس سيركس للعالقات االجتماعية المستوى األول- 2
  . اختبار أيوا للمهارات األساسية- 3

  :نتائج الدراسة 

 توصلت الدراسة إلǏ عدم وجود فروق Ʀات داللة إحصائية بين تالميƦ الفصول             - 1
  .ة وتالميƦ الفصول التقليدية في التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي الحديث

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التحصيل الدراسـي والتوافـق الشخـصي             - 2
  .والتوافق االجتماعي عند الطالب

 وجدت فروق Ʀات داللة إحصائية في التوافق الشخصي واالجتماعي بين الطلبة            - 3
  .ات األقل تحصيالŹ لصالح الطالبات األقل تحصيالŹاألقل تحصيالŹ والطالب

  ):1972( دراسة ƈديƒ الخالدي – 4
 ǅنواƴانت الدراسة بǀدراسة للعالقة بين التفوق العقلي وبعض جوانـب التوافـق   : و

  . الشخصي واالجتماعي لدى تالميƦ المدارس اإلعدادية 
تحقيق توافقǊ الشخصي   إلǏ بحث تƋثير التفوق العقلي عند الطالب في         ǉدفت الدراسة   

تلميƦة وتلميƦ في الصفين الثـاني      )  1000( واالجتماعيÜ تكونت عينة الدراسة من      
  .والثالث بالمدارس المتوسطة اإلعدادية ببغداد 

  :استعملت الدراسة األدوات اآلتية: ƈدوات الدراسة

  .  حطبأحمد عبد العزيز سالمةÜ ضياء أبو/ إعداد. اختبار القدرة العقلية العامة- 1
  عطية هنا /  إعداد) للمرحلة اإلعدادية والثانوية ( اختبار كاليفورنيا للشخصية - 2
  .الباحث /  استمارة الحالة االجتماعية واالقتصادية إعداد- 3

  :نتائج الدراسة 
توصلت الدراسة إلǏ رفض الفرض الصفري الƦي تقدم بǊ الباحـث حيـث             

العقلي وأبعاد التوافق الشخصي و أبعـاد       وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين التفوق       
  .التوافق االجتماعي والتوافق العام
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5 – Ŷ1973( دراسة سيد خير ا:(  
  ǅنواƴانت الدراسة بǀبالتحصيل الدراسي      : و Ǌالتوافق الشخصي واالجتماعي وعالقت

  .عند تالميƦ المدرسة االبتدائية في القرية والمدينة
قة الجوانب النفسية مـن الشخـصية بنـواحي          إلǏ الكشف عن عال    ǉدفت الدراسة  

التحصيل عند تلميƦ المدرسة االبتدائية في القرية والمدينـةÜ تكونـت العينـة مـن                       
تلميƦاŹ في الصف السادس االبتدائي موزعة علǏ مجموعتين فـي القريـة            )  1094(

  :والمدينة كاآلتي
  . مدارس ابتدائية6وا من طالباŹ أĈخſƦĉ) 589( تكونت مجموعة طالب القرية من – 1
 مدرسـة   11طالبÜ أĈخĉـſƦوا مـن      ) 505( تكونت مجموعة طالب المدينة من       – 2

  .ابتدائية
  :ƈدوات الدراسة

  . اختبار الشخصية لǖطفال المقتبس من اختبار كاليفورنيا- 1
  .أحمد زكي صالح/ إعداد     . اختبار الƦكاء المصور - 2
  .الباحث/ إعداد     . استمارة بيانات أسرية عامة - 3
  . السجالت الرسمية المدرسية لدرجات امتحان آخر العام- 4

  :نتائج الدراسة 
بين درجات  ) 0.01( توصلت الدراسة إلǏ وجود ارتباط موجب دال عند مستوى           -أ  

  .التوافق والتحصيل الدراسي لمجموعتي القرية والمدينة
 والمدينـة األكثـر توافقـاŹ        وجود فروق Ʀات داللة إحصائية بين تالميƦ القرية        -ب  

واألقل توافقا في درجات التحصيل المدرسي لصالح التالميƦ األكثر توافقا بغض           
  .النظر عن مكان اإلقامة سواء كان في القريةÜ أو المدينة

6 – ǅورنيلسوǀ 1973( دراسة (Cornelsion:   
  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :       جتمـاعي  دراسة مقارنة بين التحصيل الدراسي والتوافـق ال

  .عند عينة من طالب المدارس الثانوية المشتركة وغير المشتركة
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إلǏ تحديد العالقة بين التحصيل الدراسي والتوافق االجتماعي عنـد           ǉدفت الدراسة   
طالب المدارس الثانوية وعالقة Ʀلك بنوع المدرسة التي ينتظمون فيهاÜ تكونت عينة            

 طالـب   )100(ليفورنيـا الثانويـة      طالب وطالبة في مدارس كا     )200(الدراسة من   
 طالب وطالبة من المنتظمين     )100(وطالبة فهم من المنتظمين بالمدارس المشتركة و      

  .بالمدارس غير المشتركة
  :استعملت الدراسة األدوات اآلتية: ƈدوات الدراسة

  .  قائمة الصفات الصارمة للمدرسة الثانوية.1
  .قائمة موتǏ لمشكالت الشباب.2
  الباحث / إعداد .                 ياس التوافق االجتماعياختبار لق.3
  .اختبار االستعداد الدراسي.4

  :نتائج الدراسة 
 توصلت الدراسة إلǏ عدم وجود فروق Ʀات داللة إحصائية بين نـوع المدرسـة               -أ

  . والتحصيل الدراسي لكل من الطلبة والطلبات
نتظمات في المدارس المنفصلة  وجود فروق Ʀات داللة إحصائية بين الطلبات الم-ب

  . أي غير المشتركة في التحصيل الدراسي لصالح المنتظمات بالمدارس المشتركة
عدم وجود فروق Ʀات داللة إحصائية بين الطالب والطلبات المنتظمـات فـي             -جـ

مدارس مشتركة والطالب والطلبات المنتظمات في المدارس غيـر المـشتركة           
  . يللبنات في التوافق االجتماع

7 – ƒ1974( دراسة سيد محمود محمد الطوا: (  
  .السلوك التوافقي وعالقتǊ بنجاح طلبة دور المعلمين: وǀانت عنواǅ الدراسة

 إلǏ بحث العالقة بين السلوك التوافقي عند طـالب وطالبـات دور             ǉدفت الدراسة 
 )231(المعلمين والمعلمات ومستوى تحصيلهم الدراسيÜ تكونت عينة الدراسة مـن         

 منهم من الـƦكورÜ     )170 (البا في الصف الخامس بدور المعلمين والمعلمات بواقع       ط
  . سنة22،18من اإلناثÜ بلغت أعمارهم بين )  60(و
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  :ƈدوات الدراسة 
  .عثمان نجاتي / تعريب       .للتوافق ) هيوم ـ بيل (  اختبار - 1
  . المجموع الكلي لدرجات الطالب في امتحان نهاية العام - 2

  :استعملت الدراسة أداتين هما:  الدراسة نتائج

 توصلت الدراسة إلǏ وجود عالقة ارتباطية دالة بين درجـات الطـالب فـي               - 1
تحصيلهم الدراسي ودرجات التوافق المنزلي والصحي واالجتماعي واالنفعـالي         

  .والتوافق العام
طالبـات   وتوصلت الدراسة أيضاŹ إلǏ وجود عالقة ارتباطيǊ دالة بين درجات ال           – 2

            Źأن هناك فروقا Źووجد أيضا Üفي التحصيل الدراسي ودرجاتهن في التوافق العام
Ʀات داللة إحصائية بين الطالب الƦين يتمتعون بحسن التوافق والطالب الـسيŎئي            
التوافق في التحصيل الدراسي لصالح مرتفعي التوافقÜ ووجدت فروق ارتباطية          

التوافق ومجموعة الطالبات المنخفـضات     دالة بين مجموعة الطالبات المرتفعات      
  .التوافق في التحصيل الدراسي لصالح مجموعة الطالبات المرتفعات التوافق

  ) :1978( دراسة إبراǉيǃ بخيت – 8
  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :         العالقة بين التفوق الرياضي والتوافق الدراسـي والتوافـق

  .لعليا بالسودانالشخصي واالجتماعي عند تالميƦ المرحلة الثانوية ا
 إلǏ اكتشاف العالقة بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي والتوافق           ǉدفت الدراسة 

) 306(الشخصي واالجتماعي عند تالميƦ المرحلة الثانويةÜ تكونت عينة الدراسة من           
الطالب من المتفوقين رياضيا وغير المتفوقين رياضيا ممن تتراوح أعمارهم بـين            

  .سموا علǏ مجموعتين األولǏ متفوقة رياضيا والثانية غير متفوقة عاماŹ ثم ق17-19
  :استعملت الدراسة األدوات اآلتية: ƈدوات الدراسة 

  عطية هنا / إعداد     . اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية - 1
  .الباحث/ إعداد   . استفتاء مفهوم التربية الرياضية عند اآلباء والمعلمين - 2
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  : الدراسة نتائج

توصلت الدراسة إلǏ وجود فروق Ʀات داللة إحصائية في التوافق الشخصي           
واالجتماعي والتوافق العام بين المتفوقين وغير المتفوقين رياضيا لصالح المتفـوقين           
رياضياÜ وجدت فروق Ʀات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي بـين المتفـوقين             

  .قين رياضياوغير المتفوقين رياضيا لصالح المتفو

  ) :1979( دراسة فيوليت فƊاد – 9
  ǅنواƴانت الدراسة بǀدراسة العالقة بين التحصيل المدرسي وبعض الجوانب غير   : و

  . المعرفية لدي طالب المرحلة الثانوي 
 إلǏ بحث العالقة بين تحصيل الطالبÜ وبعض الجوانب غير العقلية           ǉدفت الدراسة 

طالب من طالب المدارس الثانويـة بمحافظـة        ) 500 (المعرفيةÜ تكونت العينة من   
  .القاهرة

  :وأدوات هƦه الدراسة هي: ƈدوات الدراسة
سيد غنيم وعبد   / تعريب  ) كاتل( استفتاء الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية         - 1

  .السالم عبد الغفار للتطبيق علǏ الشخصية المصرية
  .الباحثة/ إعداد     . مقياس اتجاهات الطالب نحو العمل الدراسي- 2
  .عبد السالم عبد الغفار/ إعداد     . اختبار الميول المهنية والالمهنية- 3
  .عبد السالم عبد الغفار/ إعداد       ) .2(Ü ) 1( اختبار القيم - 4

  :نتائج الدراسة 

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي وجـود فـروق Ʀات داللـة               
يل المرتفع وƦوى التحصيل المـنخفض لـصالح        إحصائية بين الطالب Ʀوى التحص    

  .الطالب Ʀوى التحصيل المرتفع من حيث قيمة الجسم واالستقاللية
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  ):1981( دراسة ƈحمد محمد مطر – 10
ǅنواƴانت الدراسة بǀ :دراسة للعالقة بين مستوى القلق والتحصيل الدراسي .  

يƦ وƦكائهم وتحصيلهم  إلǏ بحث العالقة بين مستوى القلق عند التالم     ǉدفت الدراسøة  
تلميƦا في المرحلة الثانوية بشعبها الثالث      ) 675(الدراسيÜ تكونت عينة الدراسة من      

  ).علوم ـ رياضيات ـ أدبي(
  : استعملت الدراسة األدوات هما:ƈدوات الدراسة 

  .أحمد رفعت جبر/       إعداد   . مقياس القلق للƦكور- 1
  أحمد عبد العزيز سالمة    /عريب ت.            اختبار كاتل للƦكاء- 2

                                            عبد السالم عبد الغفار                       
  .عبد السالم عبد الغفار /إعداد . دليل تقدير الوضع االجتماعي واالقتصادي - 3

  .م قشقوƫ                                                          إبراهي
  :نتائج الدراسة 

غير دالة إحصائياŹ بين متغيرى     , توصلت الدراسة إلǏ وجود عالقة غير إيجابية       - 1
القلق والتحصيل الدراسي عند الطالب في الشعب الثالث في مـستوى الـƦكاء             

  .المتوسط والمنخفض 
2 -            Ʀكاء  توجد عالقة موجبة ودالة بين القلق والتحصيل الدراسي في حالة مستوي ال

  .المرتفع لصالح Ʀوى القلق المنخفض 

11 – ƚ 1982(جريفور .  دراسة (G.Griffore:   
    ǅنواƴانت الدراسة بǀ :         دراسة بعض المتغيرات المرتبطـة بالتحـصيل الدراسـي

 Ǐللطالب في الفترة الجامعية األول.  
 إلǏ دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالتحصيل المرتفع والمنخفض         ǉدفت الدراسة 

 )304 (Ü تكونت عينة الدراسة من    ) 1982(لفترة الجامعية األولǏ من العام الدراسي       ل
  .من الطلبة الجامعيين, طالب
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  : استعملت الدراسة األدوات هما:ƈدوات الدراسة 
  . اختبار قلق االمتحان - 1
  .  اختبار ميتشجان لمفهوم الƦات األكاديمي- 2

  :نتائج الدراسة 

Ǐ وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل في مفهوم          توصلت الدراسة إل   -أ  
  .الƦات األكاديمي لصالح مرتفعي التحصيل 

 وجدت فروق أيضا بين منخفضي ومرتفعي التحصيل في اإلحساس بقلق -ب
  .االختبار لصالح الطلبة المرتفعي التحصيل

  ) :1983( دراسة نادية حسǅ الƬافوري – 12
  ǅنواƴانت الدراسة بǀ : الشخصي واالجتماعي للطالب المنقولين والبـاقين       التوافق 

  " . دراسة مقارنة " لإلعادة بالجامعة 
إلǏ المقارنة بين الطلبة المنقولين من مرحلتهم إلǏ مرحلة أخـرى           : ǉدفت الدراسة 

والباقين في مرحلتهم لإلعادة من حيث التوافق الشخصي واالجتماعيÜ تكونت العينة           
من البـاقين لإلعـادة     ) 137(و, هم من الطالب الناجحين    من )226(, طالباŹ) 363(من  

اإلناثÜ وعدد الناجحين مـن     من  )121(من ƦكوراÜ   )114(: وزعŃوا علǏ النحو األتي   
  . طالبةŹ)161( طالباÜŹ وعدد من الراسبين اإلناث )76( لƦكورا

  ):1983( دراسة مƬطفى محمد الƬفطى – 13 
  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :  جتماعي والدراسي عند طالب شـهادة      التوافق الشخصي واال

  المرحلة الثانوية وعالقتǊ ببعض المتغيرات 
 و دراسة الفروق بين الجنسين في التوافق الشخصي واالجتمـاعي           : ǉدفت الدراسة 

) 600(تكونت العينة من  . والدراسي عند طالب هƦه المرحلة في تخصصاتها الثالثة         
ها المختلفـة فـي العـام الدراسـي              طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بتخصـصات      

1981-1982.  
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  : استعملت الدراسة األدوات هما:ƈدوات الدراسة 
  .الباحث/ إعداد   . مقاييس التوافق الشخصي واالجتماعي والدراسي- 1
  .عطية هنا/ إعداد   . اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية- 2
  .كاميليا عبد الفتاح/ إعداد           . مقياس مستوى الطموح للراشدين- 3

محمود عبد الحليم منسي                 / إعداد .  استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي - 4
  : نتائج الدراسة 

في ) 0،01( توصلت الدراسة إلǏ وجود فروق Ʀات داللة إحصائية عند مستوى            -أ  
  .طلبة والطالبات لصالح مجموعة الطلبة التوافق الشخصي بين ال

 لم يكن هناك فروق Ʀات داللة إحصائية بين الطلبة والطالبـات فـي التوافـق     –ب  
  .االجتماعي والدراسي

في التوافق الشخـصي    ) 0،01( وجدت فروق Ʀات داللة إحصائية عند مستوى         –ج  
ـ           صيال واالجتماعي والدراسي بين الطالب األكثر تحصيال والطالب األقـل تح

  .لصالح األكثر تحصيال
 ال توجد فروق Ʀات داللة إحصائية في التوافق الشخصي واالجتماعي والدراسي   -د  

  .علǏ وفق تفاعل عاملي الجنس والتحصيل
14 – ƒمحجو ƦيƦƴ1983( دراسة الهامي عبد ال: (  

  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :          عالقة المـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي بالتحـصيل
  .الدراسي

 إلǏ بحث العالقة بين المستوى االقتـصادي للطـالب وتحـصيلهم            فت الدراسة ǉد
طالبا من طـالب     )90(الدراسي وهل هناك عالقة بينهماÜ تكونت عينة الدراسة من          

  .كلية اآلداب في جامعة عين شمس
  :استعملت الدراسة األدوات هما: ƈدوات الدراسة 

  .عثمــان نجاتـي/ ريب تع  .) هيوم ـ بيل ( اختبار التوافق للطلبة - 1
                  ر عبد الغفامعبـد السال/ إعداد .   مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي- 2

ƫوإبراهيــم قشقـو  
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  :نتائج الدراسة 
ئية بين المستويات االجتماعية فـي التحـصيل        ثبت أن هناك فروقا Ʀات داللة إحصا      

  .الدراسي لصالح طالب المستويات االجتماعية العليا من الطالب
   :Sue, Stanly & Jane Nelson) 1985( دراسة ستانلي – 15

  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :         التحصيل الدراسي والتوافق االجتماعي واالنفعـالي لـدى
 بحث العالقة بين التحصيل الدراسي للطالب        إلǉ Ǐدفت الدراسة الطالب الصينيين     

  . طالبا140Źتكونت العينة من . وتوافقهم االجتماعي واالنفعالي 
  :استعملت الدراسة األدوات هما: ƈدوات الدراسة 

  . مقياس التوافق االجتماعي واالنفعالي               إعداد الباحث- 1
  .م درجات التحصيل الدراسي الختبار نهاية العا- 2

  :نتائج الدراسة 

توصلت الدراسة إلǏ وجود عالقة موجبة دالة بـين درجـات التوافـق ودرجـات               
  .التحصيل الدراسي عند الطالب

  ) :1967( دراسة منيرة حلمي – 16
  ǅنواƴانت الدراسة بǀبمجموعـة مـن          : و Ǌالتوافق النفسي للطالبة الجامعية وعالقت

  .المتغيرات
ة الطالبة الجامعية في كلية البنات بجامعة عـين          إلǏ دراسة شخصي   ǉدفت الدراسة  

. شمس من حيث توافق هƦه الشخصية ونوع المشكالت التي تعوق هـƦا التوافـق               
 طالبة في الصفوف األولǏ والثانية في كلية البنـات          880تكونت عينة الدراسة من     

  .عاما21Ź إلǏ 17بجامعة عين شمس وكانت أعمار عينة البحث بين 
  :استعملت الدراسة األدوات هما: ƈدوات الدراسة

  .عثمان نجاتي/ تعريب    ).هيوم ـ بيل( اختبار التوافق للطلبة - 1
  .موني/ إعداد     . قائمة موني لضبط المشكالت - 2
  .إسماعيل القباني/ إعداد ت       . اختبار الƦكاء الثانوي - 3
  . المجموع الكلي لدرجات الطالبة في امتحان الثانوية العامة - 4
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  :استعملت الدراسة األدوات هما: نتائج الدراسة 

 عدم وجود فروق Ʀات داللة بين الطالبات في السنوات الدراسية الـثالث فـي               -أ  
مجاالت التوافق األربعةÜ  ومعنǏ هƦا أن عدد المشكالت التي تعوق توافق الطالبـة              

  .يظل ثابتا طوال سنوات دراستها 
ئية بين طالبات القسم العلمي وطالبات القسم        عدم وجود فروق Ʀات داللة إحصا      -ب  

  .األدبي في مجاالت التوافق األربعة والتوافق الكلي
  . وجود ارتباط بين توافق الطالبات وتحصيلهن الدراسي-ج 

  ) :1990( دراسة قماري محمد – 17
  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :          التحصيل الدراسـي لـدي Ǐلك علƦ التوافق واالنبساط وأثر

  .حلة الثانوية بالجزائرطالب المر
 إلǏ الكشف عن العالقة بين التوافق والتحصيل الدراسي وكƦلك عن            ǉدفت الدراسة 

) 460(العالقة بين التوافق واالنبساط والتحصيل واالنبساط وتكونت عينة الدراسة من
مـنهم مـن    ) 197(فصال في المـدارس الثانويـة       ) 16(طالبا وطالبةÜ اختيرت من   

 ÜكورƦاإلناثمن) 263(ال .  
  :من األدوات المستعملة في الدراسة: ƈدوات الدراسة 

  . استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي- 1
  .عثمان نجاتي/ تعريب   )هيوم ـ بيل( اختبار التوافق - 2

  :كانت نتائج الدراسة علǏ النحو اآلتي: نتائج الدراسة 

لتوافقÜ وال توجـد    ال توجد عالقات ارتباطية دالة بين التحصيل الدراسي وا        
  .عالقة دالة بين التوافق واالنبساط

  ) :1991( دراسة انشراƝ دسوقي – 18
    ǅنواƴانت الدراسة بǀ" :        ات والتوافقƦبكل من مفهوم ال Ǌالتحصيل الدراسي وعالقت

 إلǏ بحث العالقة بين التحصيل الدراسيÜ ومفهـوم الـƦات           ǉدفت الدراسة Ü  "النفسي
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ينتين أحدهما مصرية واألخرى سعودية علǏ النحـو        والتوافق وطبق البحث علǏ ع    
  :اآلتي

طالبةÜ ) 36( تكونت العينة السعودية من المجموعة المتفوقة البالƸ عددهن –أ 
  .طالباŹ وطالبة) 20(والمجموعة العادية البالƸ عددها 

طالباŹ وطالبـةÜ   ) 20( تكونت العينة المصرية من المجموعة المتفوقةÜ وعددها         –ب  
  .طالباŹ وطالبة) 20(ة العاديةÜ وعددها والمجموع

  :استعملت الدراسة األدوات هما: ƈدوات الدراسة 
  . اختبار تينسي لمفهوم الƦات-أ 

  .للتوافق تعريب عثمان نجاتي) هيوم ـ بيل (  اختبار -ب 
  

  :نتائج الدراسة 
 أمŇا ما يخŇƭ العينة السعوديةÜ فقد توصلت الدراسة إلǏ وجـود فـروق دالـة                –أ  

حصائيا في بعدى التوافق الصحي والتوافق األسريÜ والتوافق االنفعاليÜ وتوجد          إ
فروق دالة في بعد مفهوم الƦات األخالقية ومفهـوم الـƦات الجـسمية والـƦات               

  .االجتماعية و الƦات العصابية لصالح المجموعة المتفوقة
ات داللة   أما ما يخƭ العينة المصريةÜ فلم تتوصل الدراسة إلǏ وجود فروق Ʀ            –ب  

إحصائية بين المجموعة المتفوقة وغير المتفوقة في أي من مفاهيم الƦات وتوجد            
فروق Ʀات داللة بين المجموعتين المتفوقة والعادية في بعد التوافـق األسـري             

  .لصالح الطالب المتفوقين
  

  ) :1993( دراسة ǉالة فاروق الخريبي – 19
  ǅنواƴانت الدراسة بǀ :   دراسـيا      التوافق النفسي واال Ü جتماعي للطالبات المتفوقات
  " في المرحلة الثانوية 

 إلǏ بحث التوافق النفسي واالجتماعي للطالبات المتفوقات دراسـيا          :ǉدفت الدراسة 
بالمرحلة الثانويةÜ اقتصرت عينة البحث علǏ اإلناث من الطالبات في مرحلة التعليم            
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طالبة فـي   ) 269(تكونت من   عاماŹ و ) 18-15(الثانوي الالتي بلغت أعمارهن بين      
طالبة مـن   ) 81(طالبة من الصف الثاني الثانويÜ و     ) 81(الصف األول الثانويÜ و   
  .الصف الثالث الثانوي

  :استعملت الدراسة األدوات هما: ƈدوات الدراسة 
  .الباحثة/ إعداد     . مقياس التوافق النفسي واالجتماعي والدراسي-أ 

  .الجتماعية استمارة البيانات الشخصية وا-ب 
  :نتائج الدراسة 

 توصلت الدراسة إلǏ وجود فروق دالة إحصائيا في درجـة التوافـق النفـسي               -أ  
الـصف  (واالجتماعي لصالح الطالبات المتفوقات دراسيا بالمرحلة الثانوية مـن       

  ).الثاني والثالث الثانوي
صالح  كما وجدت فروق دالة إحصائيا في درجة التوافق النفسي واالجتماعي ل           -ب  

الطالبات المتفوقات دراسيا بشعبتيها العلمي واألدبي إƦ كانت درجة التوافق عند           
  .طالبات القسم األدبي أعلǏ منها عند طالبات القسم العلمي
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  :مناقشة عامة للبحوث والدراسات السابقة: ثالثًا
يتناول الباحث بالمناقشة والتحليل للبحوث والدراسات السابقة العربية منهـا          

جنبية التي كانت قد تناولت التوافق النفسي بين العاملين في المدرسة ومجموعـة       واأل
                 Ǌلبحثـ Źوجليـا Źواضـحا Źنظريـا Źمن المتغيرات  ألنها قد شكلت في مجملها إطارا
موضوع الدراسةÜ لو أنŇ ما تناولǊ  الباحثون يؤكد أن التوافق النفسي بين العـاملين               

فسية والتربوية واالجتماعيـة واإلداريـةÜ وكـƦلك        في اإلدارة المدرسية بجوانبها الن    
اتجاهات العاملين بها نحو إدارتهم  يجب أن يحضǏ بالدراسة وƦلك ألهميتǊ في سير              
العملية التعليميةÜ وإن كان هناك اختالف واضح في تنـاولهم لموضـوعاتهم إال أن              

فـق النفـسي    الهدف واحدÜ كما تناولت الدراسات عرضاŹ تاريخياŹ لتطور مفهوم التوا         
وتحديد المشكالت التي يواجههاÜ وشكلت نتائجها نقاطاŹ رئيـسية تـرتبط بـالمتغير             

 المدارس وسيشير الباحث باختـصار      ءاألساسي للبحث وهو التوافق النفسي لمد را      
إلǏ ما أمكن استخالصǊ من نتائج ومناقشتها مع طرح واضح للنقاط الرئيسية التـي              

  .تساؤالت أو الفروض المنطلقة منها الدراسة الحاليةإجابتها المحتملة تكون أساس ال
والمتتبع لما تناولتǊ كافة الدراسات السابقة يجد أنها قد ركزت في مجملها من             
حيث الهدف علǏ بحث واضح ودقيق لكل ما يتعلق بالتوافق النفسي عند شخـصية              

ليميـة أوالŹ   العاملين بالمدرسةÜ وƦلك لما لـǊ من أهمية كبرى علǏ سير العملية التع           
Źورفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب ثانيا.  

ونجد أنها قد استعملت عينات من المعلمـين والطـالب وأوليـاء أمـورهم              
والعاملين باإلدارات وغيرهم من مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط سـواءŅ التـي            

  .أجرى منها علǏ مستوى الوطن العربي أو بالدول األخرى األجنبية
لباحث أيضاŹ بƋنǊ ال توجد أية دراسات أو أبحاث تتناول موضوع بحثǊ            وتƋكد ل 

بƋبعاده المختلفةÜ وبƦلك يعد البحث موضوع الدراسة أول بحث يدرس علǏ مستوى            
 المـدارس   ءالمجتمع العربي الليبيÜ يركز علǏ دراسة التوافق النفسي عند مـد را           

  .مبمرحلة التعليم األساسي وأثره علǏ تسيير شؤون مدارسه
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ولما كان هدف البحث هو تحديد مفهوم التوافق النفسي عند العاملين باإلدارة            
المدرسية في مرحلة التعليم األساسي وبيان أهميتǊ في نجاح سير العملية التعليميـة             
داخل المدارس وبالتالي يكون من الضروري اختيار أداة تناسـب فـي مـضمونها              

ري بالمدرسة وأن النتائج التي توصـلت    واتجاهها مضمون واتجاه عمل الجهاز اإلدا     
إليها الدراسات السابقة وبحوثها المختلفة سيƦكرها الباحث بشيء من المناقشة محاوال           
قدر اإلمكان القيام بتطبيقها بحسب ما انتهت إليǊ من نتائج كي يتمكن من االسـتفادة               

يلي عـرض   منها في بناء تساؤالت وفرضيات بحثǊ وتحديد أبعاده المختلفةÜ وفيما           
موجز لما توصلت إليǊ الدراسات السابقة من نتائج التي ال شك أنها ستمكن الباحـث            
من االهتداء عن طريقها إلǏ تفسير نتائج بحثǊ وصياغة فرضياتǊ النهائية بطريقـة             

  :علمية مفيدة وهي
ŷǗوƈ :          ةøداخل المدرس ǅلميƴوالمت ǅلميƴالدراسات التي تناولت التوافق النفسي للم

  .ات ƈخرǌومتƸير
  .  م1964 ريتشار دواية   عام -1
  . م1964 فيلد فيليل       عام -2
  . م 1964 دراسة محمود الزيادي   عام -3
  . م 1965   عام  Smith دراسة سميت -4
  . م 1970 دراسة فيليب جاكوسون و يعقوب جيتزل  عام -5
  . م 1973 دراسة لويس لوهين و ريموند سكيف     عام -6
  . م 1973    عام  Stake ستيك  دراسة-7
  . م1974  عام Kogler دراسة كوجلر -8
  . م1977    عام Mc Glendon  دراسة ماك كليندون  -9

  .  م 1978 دراسة محمود عطا محمود               عام -10
ŷانياƙ : ǌخرƈ يراتƸومت Ƨيل الدارƬالدراسات التي تناولت التوافق النفسي التح

  : مǅوالتي تناولها ǀل
  .م1963 اندرسو ماسيتر عام - 1
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  .م1967 توميس النفير عام - 2
  . م1970  عام Kost دراسة كوست  -3
  .م1972 دراسة أديب الخالدي  عام  – 4
  . م1973 دراسة سيد خير اŸ   عام – 5
  .م1973 عامCornelsion   دراسة كورنيلسون – 6
  .م 1974 دراسة سيد محمود محمد الطواب عام – 7
  .م1978 دراسة إبراهيم بخيت عام – 8
  .م1979 دراسة فيوليت فؤاد  عام – 9

  .م1981 دراسة أحمد محمد مطر   عام – 10
  .م1982 عام  G.Grifforeجريفور .  دراسة ج – 11
  .م1983 دراسة نادية حسن الصافوري      عام – 12
  .م1983 دراسة مصطفǏ محمد الصفطǏ    عام – 13
  .م1983 عبد العزيز محجوب عام  دراسة الهامي– 14
  .م1985 عام Sue, Stanly & Jane Nelson دراسة ستانلي  – 15
  .م1987 دراسة منيرة حلمي          عام – 16
  .م1990 دراسة قماري محمد         عام – 17
  .م1991 دراسة انشراح دسوقي       عام – 18
  . م1993 دراسة هالة فاروق الخريبي عام – 19

دت جميع هƦه الدراسات بƋن اإلدارة المدرسية تحتاج إلǏ راحة نفـسية            قد أك 
كاملة ودرجة من التوافق النفسي كي تقوم بدورها كامال من أجل نجاح عملهـا وأن                   

ما تقوم بǊ إدارات المدارس من أعمال تتعلق بƎدارة المؤسـسة التعليميـة ومتابعـة               
Ü وضع البرامج الدقيقة لتنفيƦ الخطة      األعمال المنوطة بهاÜ من حيث اإلشراف الكامل      

التعليمية والتعاون مع مجالس اآلباء والمعلمين في وضع البرامج الفكرية واألنشطة           
الثقافية والرياضية المختلفةÜ أي بمعنǏ أن ما تقوم بǊ هƦه اإلدارات من أعمال داخل              

لجـوŇ  المدرسة عندما تكون في توافق نفسي كامل ال شك أنها تعمل علـǏ تـوفير ا               
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النفسي واالجتماعي لكافة العاملين بالمدرسة بما في Ʀلك المعلمين والطالب ألنǊ كلما            
كانت هƦه اإلدارات تتمتع بصحة نفسية جيدةÜ وفي توافق  كامل مع الـƦات ومـع                
اآلخرين إلǏ جانب اإللمام الكامل بجوانب العملية التعليميةÜ سنعمل من أجل تحقيق            

قي وتقدŇم مجتمعها الƦي بدأ ظاهراŹ من خـالل االهتمـام           أهدافها المرجوة منهاÜ ور   
            Źنفسيا Źا فعمل إدارات المدارس يتطلب توافقاƦوهك Üفي المدارس ǊبنائƋب Ňالكامل والجاد
مع الƦات ومع العاملين من معلمين وطالب وهƦا سوف يكون لǊ دور فعŇال في نجاح               

تƋكد برفع مستوى التحـصيل     سير العملية التعليمية داخل المدرسة وخارجها والƦي ي       
الدراسي للطالب والعمل علǏ تفوقهم دراسياŹ وقد أفاد الباحث أيضاŹ من الدراسـات             
              Ǌوفرضـيات Ǌالسابقة في الطريقة التي يمكن من خاللها صياغة جانب من أسئلة بحث
              ÜǊوتحديـد مجاالتـ Ǌلك في وضع الخطوط العريضة عند مناقشة بحثƦوأفاد منها ك

هƦه الدراسات التي تناولت التوافق النفسي في عالقتǊ بمجموعة من          ولكن رغم كثرة    
المتغيرات إال أن التوافق النفسي عند مŃدراء المدارس وأثره علـǏ تـسيير شـؤون               
مدارسهم في مرحلة التعليم األساسيÜ لم ينل حقǊƃ في البحث والدراسة علǏ مستوى             

  .خاصة الوطن بصفة عامة والجماهيرية العربية الليبية بصفة 
ففي رؤى نتائج البحوث والدراسات السابقة سيعمل الباحث في الفصل التالي           
علǏ صياغة تساؤالت وفرضيات بحثǊ لعلǊƃ بƦلك يؤكد بعضاŹ من الجوانـب التـي              

  .تناولتها البحوث والدراسات السابقة وما توصلت إليǊ من نتائج
قة وال سيما فيمـا     وخالصة القول من خالل عرض نتائج البحوث والدراسات الساب        

  :يتعلق بالتوافق النفسي لدى إدارات المدارس تبين لنا ما يلي
 أنها أوضحت للباحث إمكانية القيام بدراسة عملية ميدانية حول التوافق النفسي            - 1

عند مŃدراء المدارس بمرحلة التعليم األساسي وبيان أهميتǊ في نجاح سير العملية            
رحلة المهمةÜ ومن خالل  توضيح التوافق النفسي        التعليمية بالمدارس في هƦه الم    

  .عند مدراء المدارس الƦي يمثل المتغير الرئيسي في بحثنا هƦا
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 ستفيد تلك البحوث والدراسات والباحث والبحث في مراحلǊ وخطواتǊ العمليـة            – 2
            Ǌوتـساؤالت Ǌوال سيما ما يتعلق منها بصياغة إشكالية البحث وفروض Üالمختلفة

  .ستعملة واختبار عنيتǊ وتفسير نتائجǊ وصياغة توصياتǊ النهائيةوأدواتǊ الم
لƦا فƎن هƦه الدراسة الحالية سوف تتكفل بدراسة موضوع الجوانب النفـسية            

: لإلدارة المدرسيةÜ لعلها بƦلك تتوصل إلǏ اإلجابة الواضحة للسؤال المركزي وهو          
  .م األساسي بالجماهيريةما هي الجوانب النفسية لإلدارة المدرسية في مرحلة التعلي

إلǏ جانب ما يتفرع عنǊ من أسئلة فرعية أخرى وهكƦا بعد أن عرضنا فـي               
هƦا الفصل مجموعة من البحوث والدراسات السابقة والتي كانت قد تناولت متغيرات            
بحثنا الحالي وƦلك بالشرع والتحليل والمناقشة معتمدين في Ʀلك أسـلوب العـرض             

معرفة مدى تƋثرها بثقافة المجتمع أوالŹ وما تحتوي عليـǊ          التاريخي لتلك الدراسات ل   
من أصول للتقدم العلمي في المعالجة اإلحصائية لعيناتها ثانياŹ والتـي تعتبـر فـي               
مجملها كانت قد قدمت لنا إطاراŹ مرجعياŹ من المعلومات لǊ صلتǊ المباشرة بموضوع             

جراءاتǊ وما يتعلق بǊ من     بحثنا الحالي والتي وال شك أنها سوف تفيدنا في مختلف إ          
            Źإحـصائيا Ǌواختيار اإلدارة الالزمة لــ Ǌوأساليب جمع معلومات Ǌصياغة لتساؤالت
لتحليل بياناتǊ المجمعة ومناقشتها وهƦا ما سوف نقوم بتوضيحǊ في القـسم العملـي              

  ).الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية(الƦي يتناول 
   

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القســم العملي: ثانيًا
  الدراسة الميدانية للبحث 

  .الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية: ولالفصل األ
  .عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج ومناقشتها: الفصل الثاني
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  القسم العملي
  : مقدمــة

 المدارس  بما أن هƦه الدراسة تهدف إلǏ التعرف علǏ التوافق النفسي لمدراء          
وأثره علǏ تسيير شؤون مدارسهم بمرحلة التعليم األساسي وفقاŹ لمفـاهيم التوافـق             
النفسي وآلياتǊ المتعارف عليها في سلم الدراسات العلمية التي تؤثر علـǏ سـلوك              
مدراء المدارس وبيان دورهم في نجاح العملية التعليمية لهƦه المرحلة مـن خـالل              

  .إدارة شؤون مدارسهم
احث تبعاŹ لƦلك استخدم المنهج الوصفي التحليلي في دراستǊ هƦهÜ إلـǏ   فƎن الب 

جانب األساليب اإلحصائية التي يحتاج إليها في تحقيق أكبر قدر ممكن مـن ضـبط               
نتائج عملǊ عند تحليل بياناتǊ المجمعةÜ كما يقوم بدراسة الموضوعات التي توضـح             

م العملية التعليمية خصوصاŹ منهـا      التوافق النفسي وكƦلك التقارير واللوائح التي تنظ      
التي لها عالقة مباشرة ووطيدة بموضع دراستÜǊ قصد االستفادة منهـا فـي مجـال               

  :دراستǊ هƦهÜ وفي هƦا القسم سوف يتناول الحديث بوضوح وموضوعية كما يلي

  :منهجية الدراسة: الفƬل اǓول 
Źمجتمع وعينة الدراسة: أوال.  
Źأدوات الدراسة: ثانيا.  
Źإجراءات الدراسة: ثالثا.  
Źاألساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل النتائج: رابعا.  

  :عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج ومناقشتها: الفƬل الƙاني 
Źالنتائج عرضها وتحليلها: أوال.  
Źمناقشة عامة: ثانيا.  
Źاالقتراحات: ثالثا.  
Źالمراجع: رابعا.  
Źالمالحق: خامسا  
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  األول الفصل 
  الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية

  
  .مجتمع وعينة الدراسة: أوًال
  .الدراســـــــــــة أدوات :ثانيًا
  .الدراســـــــــةإجراءات : ثالثًا
  .األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل النتائج: رابعًا
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  :مجتمع وعينة الدراسة: أوًال 

   مجتمƲ الدراسة-1
تمع الدراسة جميع مŃدراء مدارس التعليم األساسي والواقعة ضـمن          يشمل مج 

 ومـدارس التعلـيم     -الجماهيرية العربية الليبيـة   –النطاق الجغرافي لشعبية الزاوية     
األساسي هي المدارس التي ينضم إليها تالميƦ مرحلة التعليم األساسي فـي الـسنة              

 األساسي التابعة ألمانة التعليم     األولǏ وحتǏ السنة التاسعة ويبلƸ عدد مدارس التعليم       
 مركـز مدينـة     )∗(مدرسة تقع في مؤتمرات   ) 94(في شعبية الزاوية أربعة وتسعون      

الزاوية إضافة إلǏ المؤتمرات األخرى والتي تقع في مناطق خارج مركـز مدينـة              
حيث تتـوزع علـǏ أربعـة       ) الريف(الزاوية وهي الضواحي والمناطق الزراعية      

  .ن مؤتمريوعشر
معلماŹ مـوزعين علـǏ     ) 3262(ما يخƭ مجتمع المعلمين فيبلƸ حجمǊ       أما  
) 396(ن ي وستة وتـسع  ة وبنسب مختلفة ومنهم ثالثمائ    ,أربعة ثالثون ) 34(المدارس  

Źمعلمة) 2866( وستة وستون ة وألفان وثمانمائ,معلما.  

  : عينة الدراسة-2
ـ            ) 34(ا  اختار الباحث عينة عشوائية نسبية من مŃدراء المدارس بلـƸ حجمه

       Ǌ36.2أربعة وثالثون مدرسة تمثل ما نسبت %     Üمن حجم المجتمع اإلجمالي للمدارس
وقد راعǏ الباحث في اختياره لعينة مدراء المدارس أن تمثل هƦه المدارس جميـع              

ن مؤتمراŹ إضافة إلـǏ تمثيـل       يأربعة وعشر ) 24(مؤتمرات شعبية الزاوية البالغة     
 المدارس أكثر من غيرهاÜ وبنسب تفوق نـسبة  المؤتمرات التي تشمل علǏ عدداŹ من 

تمثيل المؤتمرات األخرى والمؤتمرات الكبيرةÜ وهي المؤتمرات التي بها أكثر مـن            
ـ      ةعشرة مدارس حيث اختار الباحث منها ثالث        مـؤتمراتÜ   ة مـدارس وعـدد ثالث

والمؤتمرات التي بها أكثر من ستة مدارس اختار منها الباحث مدرستانÜ وعـددها             

                                     
تجمع من المواطنين في رقعة جغرافية معينة يمارسون فيها سلطتهم ويـديرون            : المؤتمر الشعبي األساسي     )∗(

  .فيها شئونهم الداخلية والخارجية
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 مؤتمرات والمؤتمرات التي بها أقل من ستة مدارس اختار منها مدرسة واحدة             أربعة
 ليصبح عدد المدارس المشمولة بعينة الدراسـة أربعـة          ,اŹوعددها سبعة عشر مؤتمر   

  .ن مدرسة يمثلها أربعة وثالثون مديراŹيوثالث
نـاث  مـن اإل  ) 15(وكان من بين أفراد عينة مدراء المدارس خمسة عـشر           

  .Ʀكورمن ال) 19(وتسعة عشر 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة من مŃدراء المدارس حسب         ) 1(والجدول رقم   

  .مواصفات الجنسÜ الخبرة في التعليمÜ الخبرة في اإلدارة المدرسية
  )1(جدول 

توƦيƈ Ʋفراد عينة الدراسة مǅ مدراƅ المدارƧ حسƒ الجنƧ وسنوات الخبرة في 
  اإلدارة المدرسية

øøøرةسنøøøوات الخب 
Ƨالجن 

وƱ % فƙǀƉر11 6-10% % 1-5
جم
الم

 

  
% 

  Ʀ 0 0.0%  1 2.9%  18 52.9%  19 55.9%كور
  %44.1  15  5.9  2  %26.9  9 %11.8  4  إناث

Ʊ100  34 %58.8  20  %29.4  10%11.8  4  المجمو%  

ويتضح من الجدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الƦكور يمتلكون سنوات          
ثر من عشرة سنوات بينما معظم أفراد عينة الدراسة من مŃـدراء          خبرة في اإلدارة أك   

  . سنوات في مجال اإلدارة المدرسية10-6المدارس اإلناث لهن خبرة ما بين 
أما فيما يخƭ سنوات الخبرة في التعليم فالجدول التالي يوضح توزيع أفراد            

  .ةعينة المدراء علǏ متغيري الجنس وسنوات الخبرة في اإلدارة المدرسي
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  )2(جدول 
ǃليƴوسنوات الخبرة في الت Ƨالجن ƒحس Ƨالمدار ƅمدرا ǅفراد عينة الدراسة مƈ ƲيƦتو  

 سنøøøوات الخبøøøرة
Ƨالجن 

وƱ %  فƙǀƉر11 % 6-10
جم
الم

 
  
% 

 Ʀ 0 0.0%  19 55.9%  19 55.9%كور
 %44.1 15  %38.2  13  %5.9 2 إناث

Ʊ100 34  %94.1 32  %5.9 2 المجمو% 

  
ضح من الجدول أن سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسـية ألفـراد             ويت

عينة الدراسة طويلة حيث أن معظم أفراد العينة ومن كال الجنسين لهم خبـرة فـي                
مجال اإلدارة المدرسية علماŹ بƋن سنوات الخبرة في التعليم ألفراد العينة امتدت مـن              

  . سنة15-4إلدارة المدرسية من سنة بينما امتدت سنوات الخدمة في مجال ا10-30

3-ǅلميƴعينة الم :  
لغرض تقييم مدراء المدارس في متغير تسيير شؤون المدرسةÜ قام الباحـث            

) 34(بانتقاء عينة عشوائية نسبية من معلمي المدارس التي اختير مŃدراؤها وعددها            
من مجموع العاملين فـي المـدارس       % 25مدرسة حيث لم تقل نسبة المعلمين عن        

) 171(كان مـنهم  ) 1000(ربعة والثالثين وقد بلƸ حجم عينة المعلمين ألف معلم     األ
معلمةÜ ومجمـوعهم   ) 829(مائة وواحد وسبعون معلماŹ وثمانمائة وتسعة وعشرون        

  .من المجتمع األصلي للمعلمين%) 30.65(يشكل نسبة 
  
  :أدوات الدراسة: ًاثاني

ها وما يتطلبƦ Ǌلك من بيانـات       تمشياŹ مع أهداف الدراسة وإجابة علǏ تساؤالت      
ونتائج يستند إليها الباحث في تحقيق أهداف دراستÜ Ǌ ونظراŹ لكبر حجم العينةÜ فقـد               

والمقابلة الشخصية منهجاŹ   ) االستمارة المجمعة (اختار الباحث أسلوب المسح الميداني      
نفسي  وطريقة لجمع بياناتǊ واستطالع وجهات نظر أفراد العينة حول واقع التوافق ال           
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              Źوتنظيمـا Źلمدراء المدارس واآلثار التي يخلفها في تسيير شؤون مدارسـهم إداريـا
بمدارس مرحلة التعليم األساسي للخروج بنتائج تسهم وبفعالية في إنجـاح العمليـة             
              Ǌوقد قام الباحث بتحديـد متغيـر دراسـت Üالتعليمية وتحقق األهداف المرجوة منها

  :الحالية في
مدراء المدارس كما تحدده العبارات الواردة فـي المقيـاس          التوافق النفسي  ل   

الموزع علǏ مدراء المدارس في مدارس مرحلة التعليم األساسيÜ وأثره علǏ تسيير            
شؤون مدارسهم كما تحدده العبارات الواردة في المقياس الموزع علـǏ المعلمـين             

لتي اتبعها في   والباحث يوضح فيما يلي الخطوات ا     ,الƦين يدرسون في تلك المدارس      
  :تطبيق أدوات دراستǊ وƦلك كما يلي

ŷǗوƈ  :Ƨياƾمرحلة إعداد الم )Ƨالمدار ƅالتوافق النفسي لمدرا Ƨياƾم :(  
  )  مƾيøاƧ تسييøر شƊøøوǅ المدرسøة                              (

  :عمد الباحث في إعداد مقياسǊ إلǏ إتباع الخطوات التالية
  : مرحلة استطƱǘ الرƈي-1

وفيها أعد الباحث صحيفة استطالع رأي ضـمنها مجموعـة مـن األسـئلة              
المفتوحة حول التوافق النفسي  لمدراء المدارس كƦلك طبيعة عملهم فƎدارة شـؤون             
 مدارسهم  المدرسية بمدارس مرحلة التعليم األساسي حيث بلƸ عدد الجانـب األول            

ث من خالل إطالعـǊ علـǏ       أسئلة استقاها الباح  أربعة  أسئلة والجانب الثاني    خمسة  
البحوث والدراسات السابقة ووفقاŹ للشروط التي ينبغي مراعاتها في بناء األسئلة من            
حيث الوضوح والدقة والتحديدÜ وهي تدور حول موضوع الدراسة قـصد التعـرف     
علǏ التوافق النفسي  لمدراء المدارس وأثره علǏ تسيير شؤون مدارسهم بمـدارس             

ي فضالŹ علǏ اإلطالع علǏ وجهات نظر كـل مـن مـدراء             مرحلة التعليم األساس  
  :المدارس والمعلمين بالخصوƭ تتلخƭ األسئلة فيما يلي

ŷǗوƈ :ولǓا ƒالجان)Ƨالمدار ƅالتوافق النفسي لمدرا:(  
  .ما المقصود باإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسيÞ: 1س
  .ما المقصود بالتوافق النفسيÞ: 2س
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  .كالت نفسية تؤثر علǏ طبيعة عملك اليومي بالمدرسةÞهل تعني من مش: 3س
  .هل أنت مرتاح في عالقتك مع زمالئك أثناء العملÞ: 4س
  .هل أنت مقتنع بالعمل الƦي تقوم بǊ داخل المدرسةÞ: 5س
ŷانياƙ : انيƙال ƒالمدرسة(الجان ǅوƊتسيير ش:(  
  .ما المقصود باإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسيÞ: 1س
  . الƦي يجب أن يقوم بǊ مدير المدرسة داخل مدرستǊ إدارياÞŹرما الدو: 2س
هل أنت مرتاح لطبيعة عمل مدير مدرستك ومتعاون من أجل إنجاح العمليـة             : 3س

Þالتعليمية .  
أية اقتراحات أخرى تراها كفيلة بنجاح طبيعة عمل اإلدارة المدرسية بمدارس           : 4س

Þمرحلة التعليم األساسي  
Ʀه االستمارة علǏ مجموعة من مدراء المدارس والبالƸ عـددهم           وتم توزيع ه  

استمارة والمعلمين الƦين يدرسون بمدارس مرحلة التعلـيم األساسـي بƋمانـة      ) 20(
استمارة للمعلمين وƦلك بواسطة الباحـث      ) 40(التعليم بشعبية الزاوية والبالƸ عددهم      

صعوبات في فهم األسـئلة     نفسÜǊ والتقǏ بهم أكثر من مرة لتوضيح ما يواجههم من           
وإجراء مناقشات حول موضوع الدراسة لالستفادة من آرائهمÜ وبعد أسـبوعين تـم             

استمارة من  ) 20(االتصال بهم حيث جمعت منهم االستمارات وكان عدد اإلجابات          
أربعون استمارة من مجموع االستمارات الموزعة علـǏ المعلمـين          ) 40(المدراء و 

بشعبية الزاويةÜ وقد استفاد الباحث من المعلومـات التـي          بمرحلة التعليم األساسي    
  .حصل عليها في هƦه االستمارة في إعداد المقياس المستخدم في الدراسة

  : لمدراƅ المدارƧ بناƅ مƾياƧ التوافق النفسي-2
حيث من أهم مقتضيات هƦه الدراسة وضع أدوات تناسب البيئة الليبية 

Ńوهم م Üلك لقياس أبعاد التوافق وتناسب طبيعة عينة الدراسةƦو Üدراء المدارس
النفسيÜ لمدراس المدارس بمدارس مرحلة التعليم األساسي بƋمانة التعليم بشعبية 

  :الزاوية وإلعداد هƦا المقياس قام الباحث بعدة خطوات
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دراسة مفهوم التوافق العام وأبعاده المختلفة في أدبيات علم النفسÜ وقد تم  - 1
طار النظري للدراسة وفي محاولة الباحث للوصول عرض بعض منها خالل اإل

  .إلǏ تعريف إجرائي ألبعاد التوافق للدراسة الحالية
مراجعة البحوث والدراسات السابقة التي استطاع الباحث الحصول عليها في هƦا  - 2

المجالÜ وأيضاŹ االتجاهات النظرية المختلفة التي اهتمت بالتوافق النفسي بƋبعاده 
 .المتعددة

 الباحث من دراسة العديد من المقاييس في مجال التوافق النفسي ومن تمكن - 3
 :المقاييس واالختبارات ما يلي

  .جابر عبد الحميد ويوسف الشيƣ: إعداد.       اختبار الشخصية للمرحلة الثانوية* 
 نادر فتحي قاسم : إعداد.  مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي للمرحلة الثانوية* 

 مصطفǏ الصفطي: إعداد.                  وافق الشخصي واالجتماعيمقياس الت* 

 عثمان نجاتـي: تعريب).                       هيوم بيل(اختبار التوافق للطلبة * 

 عطيــة هنــا: إعداد.           اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية* 

 زينب أحمد األوجلي: إعداد.       الليبيةمقياس التوافق النفسي المقنن علǏ البيئة * 

وبعد دراسة مستفيضة للمقياس واالختبارات السابقة اعتمد الباحث مقياس 
 Ǌي أعدتƦالبيئة الليبية وال Ǐالمقنن عل Ǌوإعادة صيغت Ǌالتوافق النفسي بعد مراجعت

ي زينب األوجلي ليكون مقياساŹ لدراستǊ الحاليةÜ وبƦلك سلك الباحث ف/ األستاƦة
  :تصنيف مقياسǊ الخطوات التالية

ƈ-ادƴبǓتحديد ا :  
بعد دراسة االتجاهات النظرية لمفهوم التوافق النفسي واالختبارات في هƦا 
المجال كما سبق وأن عرض الباحثÜ قام باستخالƭ خمسة أبعاد أساسية تم 
Ƌا الشƦن اعتبارها أهم مكونات التوافق النفسي وهي تتفق ووجهة نظر الباحث في ه

مدى اعتماد "حيث يرى الباحث أن التوافق النفسي تكوين فرضي متعدد األبعاد يعني 
 Ǌضبط نفس Ǐعل Ǌنينة وقدرتƋبالطم Ǌوإحساس Üوالرضا عنها Ǌنفس Ǐالفرد عل

  ".والتزامǊ القيمي وتكوين اتجاهاتǊ نحو اآلخرين
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  :وفيما يلي اǓبƴاد الخمسة لمƾياƧ التوافق النفسي التي تǃ استخƬǘها
  . االلتزام القيمي- 2      . االتجاه نحو الƦات- 1
  . الضبط الƦاتي- 4      . الطمƋنينــــة- 3
        . االتجاه نحو اآلخرين- 5

ƒ-ادƴبǓة عبارات اƷياƬ :  
بعد العرض السابق لما قام بǊ الباحث من خطوات إلعداد المقياس والتوصل 

علǏ ما يريد قياسǊ من إلǏ األبعاد الفرعية بدأ في مراجعة صياغة العبارات الدالة 
كل بعد من األبعاد الخمسة مستعيناŹ باإلطار النظري للتوافق النفسي للمقاييس السابقة 

عبارة موزعة علǏ ) 57(وعباراتهاÜ وكان المقياس في صورتǊ المبدئية يتكون من 
  .األبعاد الخمسة والتي تم تحويرها وجاءت كالتالي

  .عبارة) 10(   شتمل علـǏ وي) االتجاه نحو الƦات: (البعد األول - 1
 . عبارة) 11(   ويشتمل علـǏ) االلتـزام القيمـي: (البعد الثاني - 2

 .عبارة) 13(  ويشتمل علــǏ) الطمƋنينــــة: (البعد الثالث - 3

 .عبارة) 11(  ويشتمل علــǏ) الضبـط الƦاتـي: (البعد الرابع - 4

  .عبارة) 12(  ويشتمل علǏ ) االتجاه نحو اآلخرين: (البعد الخامس - 5

  : تحǀيǃ اǗختبار-øج
من ستة تم تعريف األبعاد السابقة وعرضها في صورتها المبدئية علǏ عدد 

المحكمين من أساتƦة علم النفس والتربية في جامعتي السابع من أبريل والفاتح وقد 
طلب الباحث من األساتƦة إبداء الرأي فيما إƦا كانت عبارات المقياس تقيس جوانب 

نة من خالل األبعاد الفرعية وتعريفاتها كما طلب منهم تعديل التوافق النفسي المبي
العبارات التي يرون إنها تحتاج إلǏ تعديل أو إعادة صياغتها وإضافة ما يرونǊ من 
أبعاد جديدةÜ ثم قام الباحث بعد Ʀلك بدراسة مالحظات المحكمين والتي تركزت حول 

ارات األبعاد بين       وقد تراوحت نسب اتفاق المحكمين علǏ عب, حƦف عبارات
  .Ü وقد عدلت عدد من العبارات وحƦفت عبارات أخرى%100 و 95
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  ):Ƭدق اǗتساق الداخلي( Ƭدق مƾياƧ التوافق النفسي -د
بعد أن تƋكد الباحث من الصدق الظاهري للمقياس من خالل استطالع وتحكيم 

ن مŃدراء المحكمين ألبعاد وعبارات كل بعد اختار الباحث عينة استطالعية م
أربعة عشر مديراŹ لغرض التحقق من ) 14(المدارس من مجتمع الدراسة حجمها 

مدى تمثيل أبعاد المقياس للمقياس ومدى تمثيل عبارات كل بŃعد للبعد الƦي تنتمي 
إليÜǊ حيث تم استخراج معامل االرتباط البسيط بين عبارات كل بعد والمجموع الكلي 

ونتيجة لƦلك فقد حققت سبعǊ وخمسون ... Ǌ كل عبارة لعبارات البعد الƦي تنتمي إلي
بينما ) 0.05(عبارة معامل ارتباط Ʀات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال يقل عن 

لم تحقق أربعة عبارات معامل ارتباط دالÜ ولƦلك تم حƦفها من المقياس وهي ثالثة 
  .أبعاد

  : بعد االتجاه نحو الƦات: البعد األول
  )0.093(ومستوى داللتها ) حــق احتقـار اآلخريــنأست) (18(رقم 
  )0.083(ومستوى داللتها ) أكـــــره نفســــــي) (19(رقم 

  : ضبط الƦات: البعد الثاني
  )0.063(ومستوى داللتها ) أحرƭ علـǏ الوفـاء بوعـودي) (61(رقم

  :االتجاه نحو اآلخرين: البعد الثالث
  )0.072(مستوى داللتها و) أعتـــــز بƋسرتـــــي) (60(رقم 

 Ǐلك تعتبر يسبعة وخمس) 57( وتم اإلبقاء علƦ ن عبارة فقط وبموجب
Ǌعبارات المقياس صادقة في قياس ما وضعت من أجل.  

أما ما يخƭ أبعاد المقياس فقد تم أيضاŹ التحقق من صدقها من خالل التحقق 
المقياس من مدى وجود عالقة دالة من مجموع درجات كل بعد ومجموع أبعاد 

والجدول التالي يوضح قيم معامل االرتباط ومستوى الداللة لكل بعدÜ ويالحظ أن 
األبعاد الخمسة للمقياس قد حققت معامل ارتباط معنوية عند مستوى داللة ال يقل عن 

  ).3(Ü وكما هو موضح في الجدول رقم )0.05(
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   )3( جدول 
Ƨ التوافق النفسي لمدراƅ مƴامل اǗرتباط بيǀ ǅل بƴد والمجموƱ الǀلي لمƾيا

 Ƨتساق الداخلي(المدارǗدق اƬ(  
 معامل االرتباط أبعاد التوافق

  0.665 الـــــــƦات
0.000 

  0.600  القيــــــــم
0.000 

  0.849  الطمƋنينــــــة
0.000 

  0.589  الضبــط الƦاتــي
0.000 

  0.302  ضبط اتجاه اآلخرين
0.041 

  1.000  نفسيمجموع مقياس التوافق ال
 

وبƦلك فقد حقق مقياس التوافق النفسي لمدراء المدارس صدقاŹ عالياŹ مكن 
Ǌالباحث من اعتماده في دراست.  

øǉ-Ƨالمدار ƅالتوافق النفسي لمدرا Ƨياƾبات مƙ :  
لفرض التحقق من ثبات المقياس حيث يشير ثبات المقياس إلǏ مدى عكس 

 وتحت نفس الشروطÜ قام الباحث المقياس نفس النتائج إƦا ما تكرر علǏ نفس العينة
من التحقق من ثبات المقياس ) Spss(من خالل الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ومعامل الثبات هƦه تؤشر متوسط معامل االرتباط من ) 0.712(حيث كانت قيمة الفا 
عدة أجزاء للمقياس وبƦلك تحقق ثبات المقياسÜ وأصبح مقياس التوافق النفسي 

  . المدارس جاهز للتطبيقلمدراء
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  : طريƾة تƬحيƞ المƾياƧ-و
وقد اعتمد )  ال–دائماŹ (هناك بديلين لإلجابة علǏ عبارات المقياس هي 

والدرجة ) دائماŹ(واحد لإلجابة ) 1(الباحث توصية المحكمين علǏ إعطاء الدرجة 
 Ü وبƦلك يكون مدى درجات مجموع عبارات المقياس السبعة)ال(لإلجابة ) 0(صفر

علماŹ بƋن هناك عبارات سالبة وعبارات موجبة تنعكس فيها ) 57- 0(ن يوالخمس
  ).3(درجتي اإلجابةÜ ملحق 

ǅ-ادƴبǓعلى ا Ƨياƾعبارات الم ƲيƦتو :  
  )57 -56 -55 -40 -24 -18 -17 -16 -15 -14(بعد االتجاه نحو الƦات - 1
 )47 - 41 -39 - 38 -37 - 36 -35 - 22 -13 -9 -8(بعد االلتزام القيمي  - 2

 )43 - 34 -20 - 19 -12 - 10 -7 -6 -5 -4 - 3 -2 -1(بعد الطمƋنينة  - 3

 )54 -53-46 - 45 -44 - 33 -32 - 31 -30 - 29 -11(بعد الضبط الƦاتي - 4

-49 - 48 -42 - 28 -27 - 26 -25 - 23 - 21(بعد االتجاه نحو اآلخرين  - 5
50-51- 52(  

  :وǅ المدرسةƊ بناƅ مƾياƧ تسيير ش-3
التوافق النفسي لمدراء المدارس عند بناء اعتمد الباحث خطوات بناء مقياس 

مقياس تسيير شؤون المدرسةÜ حيث اعتمد علǏ عدد من الدراسات السابقة إضافة 
إلǏ مقابالت لمŃدراء المدارس والمعلمين وما جمعǊ من خالل األسئلة الواردة في 

عبارة تعكس صفات ومهام ) 55(االستطالع األول لهƦه الدراسةÜ فقد جمع الباحث 
وتم عرض ... دير المدرسة وما يجب أن يقوم بǊ لتنفيƦ الواجبات الملقاة عليǊم

العبارات علǏ المحكمين من أساتƦة التربية وعلم النفس التربوي في جامعتي السابع 
عبارة لتمثل هƦا المقياسÜ ) 53(من أبريل والفاتح وقد اعتمدت ثالثة وخمسون 

  ).صدق المقياس(اس وبƦلك تحقق الصدق الظاهري بعبارات المقي
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ثم قام الباحث باستخراج معامل االرتباط بين كل عبارة والمجموع الكلي 
معامل ارتباط دال إحصائياŹ عند مستوى ) 45(للعبارات حيث حققت خمسة وأربعون 

بينما لم تحقق ثمانية عبارات ارتباطاŹ دال إحصائياÜŹ لƦلك ) 0.05(داللة ال يقل عن 
Ǐلتبق Źفها جميعاƦخمسة وأربعون عبارة تمثل مقياس تسيير شؤون المدرسة تم ح 

  .لمدراء المدارسÜ وبƦلك تحقق الباحث من صدق المقياس
ƈ-Ƨياƾبات المƙ  :  

استخرج الباحث معامل ثبات المقياس من خالل الحقيبة اإلحصائية للعلوم 
سي االجتماعية علǏ عينة من مدراء المدارس والƦين طبق عليهم مقياس التوافق النف

 Źوهي قيمة معتمدة ومقبولة ) 0.801(لمدراء المدارس وكانت قيمة معامل الثبات ألفا
  ).4(جداÜŹ وأصبح المقياس جاهز للتطبيقÜ ملحق 

ƒ-Ƨياƾالم ƞحيƬة تƾطري :  
حيث تمنح الدرجـة )  ال-دائماŹ(لإلجابة علـǏ عبارات المقياس هناك بديلين 

ر لإلجابة الÜ وبƦلك يكون مدى درجات صف) 0(واحد لإلجابة دائماŹ والدرجة ) 1(
  ).45-0(المقياس 

ŷانياƙ :لوماتƴالم Ʋمرحلة التطبيق وجم)∗(:  
طبق الباحث المقياس علǏ جميع أفراد العينة المختارة من مدراء المـدارس            
والمعلمين التابعين لمدارس مرحلة التعليم األساسي بƋمانة التعليم بـشعبية الزاويـة            

تلف أفراد جمهور عينتǊ مباشرة كما استخدم إلـǏ جانـب           حيث اتصل الباحث بمخ   
) مقياس التوافق النفسي ومقياس تسيير شـؤون المدرسـة        ( دراستǊ الرئيسيتين    يأدات

            ÜǊفراد عينتيƋالخاصة ب Ǌداة تقنية ثانية في جمع معلوماتƋأسلوب المقابلة الشخصية ك
         Ńم Ǐاألسئلة التالية التي وجهت إل Ǐدراء المـدارس وكانـت     وقد شملت المقابالت عل

  :علǏ النحو التالي
                                     

بƎبداء وبهƦه المناسبة يسر الباحث أن يتقدم بخالƭ شكره وتقديره إلǏ كل األساتƦة الƦين تفضلوا مشكورين                   )∗(
  .رأيهم في صالحية استمارة االستبيان المعروضة عليهم
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- Þما المقصود باإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسي.  
- Þا تقدم اإلدارة المدرسية من أعمال تخدم العملية التعليميةƦما 

هل يوجد تعاون بين اإلدارة المدرسية والمعلمين داخل المدرسة وما نوع            -
Þا التعاونƦه. 

لجوانب النفسية والتنظيمية لإلدارة المدرسـية  كيف يمكن مراعاة تطبيق ا  -
Þمن وجهة نظرك 

هل هناك إشراف ومتابعة من قبل المـسؤولين إلنجـاح عمـل اإلدارة              -
Þالمدرسية بمرحلة التعليم األساسي 

هل لعمل اإلدارة المدرسية بشائر خير وراحة كاملة فـي الرفـع مـن               -
Þمستوى التعليم بالمدرسة. 

م بǊ اإلدارة المدرسية من أجل إنجاح سـير         ما الدور الƦي يجب أن تقو      -
Þالعملية التعليمية بمدارس مرحلة التعليم األساسي 

أما األسئلة المتعلقة بالتوافق النفسي لمدراء المدارس مرحلة التعليم األساسي          
  :فهي كما يلي

-Þما المقصود بالتوافق النفسي   .  
  .اليومي بالمدرسةÞ   هل تعاني من مشكالت نفسية تؤثر علǏ طبيعة عملك -
-Þهل أنت مرتاح في عالقتك مع زمالئك أثناء العمل   .  
-ÞǊهل تحقق من عمك النتائج المرجوة من   .  
 هل أنت مطمئن علǏ ما تقوم بǊ من أعمال داخل المدرسة وعلǏ النتائج التي -

Þتحقيقها.  
-             Ƌمانـة           هل يحترمك اآلخرون من زمالئك والمسؤولين عن العملية التعليميـة ب

Þالتعليم .  
وغير Ʀلك من األسئلة التي لها عالقة مباشرة أو غيـر مباشـرة بموضـوع               
الدراسةÜ والباحث استخدم Ʀلك االتجاه رغبة منǊ في الحصول علǏ معلومات أكثـر             
             Źفضال Üوالعملية التعليمية بشكل عام Üƭا العمل داخل المدرسة بشكل خاƦدقة عن ه
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لمشكالت النفـسية التـي تواجههـا اإلدارة وأوجـǊ          عن التعرف عن الصعوبات وا    
التحسين الممكنة للرقي بهƦا الجانب التربوي واالجتماعي الهامÜ كما يحاول الباحـث         
اإلجابة عن التساؤلين الƦين سبق اإلشارة إليهما في هƦه الدراسة استكماالŹ منǊ لتفسير             

Ǌنتائج دراست .  

  :إجراءات الدراسة: خامساًً
 أهم الخطوات التي اتبعها الباحث في إجراء دراستǊ الميدانية          نعرض فيما يلي  
  :وƦلك علǏ النحو التالي

قدم الباحث طلباŹ ألمانة التعليم بشعبية الزاوية موضحاŹ فيـǊ مجـال الدراسـة               - 1
            Ǐعلـ Ǌبزيارة المدارس وجمع معلومات Ǌلك قصد السماح لـƦو Üوالغرض منها

ر لتقديم ما بوسـعها مـن إمكانيـات         الطبيعةÜ ومخاطبة المدارس المعنية باألم    
Ǌلمساعدة الباحث في جمع معلومات.  

التقǏ الباحث باألخوة أمناء األقسام والوحدات اإلدارية التابعة ألمانة التعليم بعد            - 2
حيث قدم شرحاŹ وافياŹ للهدف     , أن حصل علǏ إƦن مسبق من أمين التعليم بالزاوية        

لمساعدة كل في مجال عملǊ الـƦي       العام من هƦه الدراسة وƦلك قصد إسهامهم با       
 .لـǊ عالقة مباشرة أو غير مباشرة بهƦه الدراسة

ن مدرسة من مدارس مرحلة التعلـيم       ي وثالث ةأربع) 34(تم للباحث اختيار عدد      - 3
أربع وتسعون مدرسة علǏ أساس إنهـا       ) 94(األساسي بالشعبية والبالƸ عددها     

م األساسي كما استبعد مـن      تدرس لجميع الفصول التسعة الخاصة بمرحلة التعلي      
المجموع األصلي المدارس الحديثة التكوين باعتبارها حديثة اإلدارة وال تحتوي          
علǏ جميع فصول مرحلة التعليم األساسي واستبعد كƦلك المدارس التـي تـضم             
أكثر من مرحلة تعليمية قصد الحصول علǏ نتائج تعبر عـن الواقـع الحقيقـي               

    Ǝكما اتصل الباحث ب Üدارات المدارس والمعلمين مباشرة إلجراء مقابلة      الموجود
معهم وإحاطتهم علماŹ بطبيعة هƦه الدراسة وأهدافها وأهميتها من الناحيتين العلمية           
والتربويةÜ وكƦلك طريقة ومنهجية تطبيق األداتين التي تستخدم فـي الدراسـة            

 وقـع   فضالŹ عن التعرف علǏ عدد المعلمين فعالŹ بكل مدرسة من المدارس التي           
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عليها االختيار واتضح للباحث من خالل الدراسة الميدانيـة األولـǏ أن هـƦه              
           Üالدراسة تكاد تكون ممثلة لجميع مدارس مرحلة التعليم األساسي بشعبية الزاوية
والدراسة انصبت علǏ مدراء المدارس والمعلمين بتلك المدارس وƦلـك لعـدة            

  اعتبارات منها
 المدارس قد وصلوا إلǏ مـستوى ثقـافي وتعليمـي            إن المدراء والمعلمين بهƦه    –أ  

يمكنهم من اإلجابة بطالقة علǏ ما يعرض عليهم من تساؤالت شفوية كانـت أم              
  .تحريرية

 إن المدراء والمعلمين بهƦه المدارس لهم خبرات ال بƋس بها في مجال مهنـتهم               -ب
 تعتـرض   التدريسية واإلدارية تمكنهم من إدراك الحلول الجƦرية للمشكالت التي        

طالبهم في مجال العملية التعليمية داخل المدارس وخارجهاÜ فهم قد يكونون أقدر          
علǏ توضيح الواقع المعاƫ إلدارات المدارس ومدى تعاونهـا معهـم وكـƦلك             
              Źمن أعمال وفقا Ǌوما يجب أن يقوموا ب Ǌظروف وطبيعة عمل كل منهم ومجاالت

مشكالت التي تعترضهم في حياتهم     لبرنامج عملهم ولوائح تنظيمهم وكƦلك كافة ال      
  .العملية إلǏ جانب بيان الجوانب التنظيمية لهƦا التنظيم اإلداري داخل مدارسهم

وخالصة القول أن الباحث من خالل اتصاالتǊ المباشر بالمسئولين عن التعليم           
            Üلك مدراء المدارس والمعلمـينƦباإلدارة العمومية للتعليم والوحدات التابعة لها وك

ة الدراسة قد الحظ بƋن لبعض مدراء المدارس والمعلمين مبادرات طيبـة فـي              عين
مجال التعاون داخل المدرسة وخارجها من أجل تربيـة التالميـƦ واالهتمـام بهـم               
ورعايتهم إلǏ جانب حرصهم الكبير علǏ خلق عالقات إنسانية طيبة بـين بعـضهم              

 الكامل فيما بينهم وحـل      البعض ومع إدارات مدارسهم وƦلك من أجل تƋكيد التعاون        
            Ǐالمشكالت التي تعترضهم أثناء سير العملية التعليمية داخل المدرسة وخارجها إلـ
جانب المشاركة الفعالة في كافة المناشط المختلفة داخل المدرسة خـصوصاŹ مالهـا             
عالقة بالصيانة وشراء المعدات الدراسية الالزمةÜ ومشاركتهم المادية في األنـشطة           

والترفيهية المختلفة خصوصاŹ التي تقام في نهاية العـام الدراسـي لتـشجيع             الثقافية  
الطلبة المتفوقين في دراستهم لحفزهم مستقبالÜŹ للتنافس الشريف فـي ميـدان العلـم        
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والرغبة في التحصيل من أجل بناء مستقبل طالبهـمÜ وخدمـة مجـتمعهم الـƦي               
  .ينتظرهم
  :حليل النتائجاألساليب اإلحصائية المعتمدة في ت: سادسًا

 في ضوء أهداف هƦه الدراسة وطبيعة المشكلة التي تناولهـا الباحـث فـي              
دراستǊ هƦه وجد الباحث أن أنسب األساليب اإلحصائية التي يمكن أن تفي بالغرض             

  :يليالمطلوب هي كما 
  :مقاييس اإلحصاء الوصفي-1
  ) النسب المئوية- االنحراف المعياري–المتوسط الحسابي(
  :  لوسطين حسابيين مستقلين t ر اختبا-2

الختبار الفروق في المتوسطات الحسابية للمŃدراء في التوافق النفسي وتسيير          
  .شؤون المدرسة حسب متغير جنس المدير

  : اختبار تحليـل التبـاين األحـادي-3
للتعرف علǏ الفروق بين المتوسطات الحسابية لمŃدراء المدارس في التوافـق           

  .ون المدرسة حسب متغير الخبرة في اإلدارةالنفسي وتسيير شؤ
  : اختبار أقـــل فـرق معنــوي-4

للتعرف علǏ مكمن الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعاŹ لنتائج اختبار تحليل 
  .التباين األحادي

  : معامل االرتبـــاط  البسيـــط-5
Ü )مدرسةالتوافق النفسيÜ تسيير شؤون ال(للتعرف علǏ العالقة بين المتغيرين 

حسب أبعاد مقياس التوافق النفسيÜ واستخدام االرتباط البسيط في إجراء الدراسة 
  .للتحقق من صدق المقياسين المستخدمين في الدراسة

  : تحليـــــل االنحـــــدار-6
للتعرف علǏ  مدى مساهمة كل بعد من أبعاد المقيـاس والمجمـوع الكلـي               

  .لمدرسةللمقياس في دراجات مقياس تسيير شؤون ا
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              Ǌــ ــƦي عرض ــول ال ــد الق ــن تƋكي ــصل يمك ــƦا الف ــام ه ــي خت وف
أن فن البحث العلمي هو حجر الزاوية في كل ) Claude Bernard(كلورد برنارد 

العلوم التجريبية فƎن كانت الوقائع التي يقوم عليها التفكير خاطئة أو فاسدة األسـاس              
 أجل هƦا كانت األخطـاء فـي تـسجيل          انهار كل شيءÜ وتداعǏ وأصبح خطÜƋ من      

  .الوقائع هي في الغالب منشƋ لǖخطاء التي تقع فيها النظريات العلمية
والبحث من حيث هو فن تجريبي ال ينطوي إال علǏ وقائع كـشفها الباحـث               
وتحقق منها بƋقصǏ دقة ممكنةÜ وبƋفضل الطرق المالئمة وبناء علƦ Ǐلك لـم تعـد               

في األبحاث توجب التميز بـين المالحـظ والمجـربÜ          طبيعة األساليب المستعملة    
  .فالمالحظ والمجرب كالهما في الواقع باحث يريد التحقق من الوقائع قدر المستطاع

            ÜǊب ƭحد ما لون من البحث خا Ǐا لكل علم إلƦمجموعة من األدوات   (وهك
تنوع واألساليب ينفرد بهاÜ وƦلك أمر طبيعي ما دام كل علم يمتاز بطبيعة مشاكلÜǊ و             

 .)1()ظواهره التي يدرسها

                                     
  .ƭ183, م1986,الرباط, مطبعة األمان, التوافق النفسي ومستوى الطموح: صالح مرحاب.  د(1)
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  لفصل الثانيا
  عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج ومناقشتها

  
  :مقدمة

تناول الباحث في هƦا الفصل بالعرض والتحليل والمناقشة للنتائج التي أسفر 
عنها بحثǊ الميداني المتعلق بدراسة واستقصاء التوافق النفسي لمدراء المدارس 

سهمÜ من وجهة نظر مدراء بمرحلة التعليم األساسي وأثره علǏ تسيير شؤون مدار
المدارس والمعلمين العاملين بمرحلة التعليم األساسي بƋمانة التعليم بشعبية الزاوية 

Ǐبالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظم.  
وقد اعتمد الباحث استخالƭ نتائج بحثǊ علǏ مقياس التوافق النفسي بالنـسبة    

ابات كل فئة من فئات أفراد العينة علǏ كل فقرة          لمدراء المدارسÜ وعلǏ نسب استج    
             Źلك مؤشـراƦ من فقرات مقياس تسيير شؤون المدرسة بالنسبة لعينة المعلمين ويعتبر
منطقياŹ للحكم علǏ وجود التوافق النفسي من عدمǊ لدى مدراء المدارسÜ وبيان أثره             

كن لــǊ أثـار     علǏ تسيير شؤون مدارسهمÜ واعتبر الباحث أن التوافق النفسي لم ت          
إيجابية إƦا كانت غالبية االستجابة في االتجاه السالب ويكون لـǊ أثار إيجابيـة لهـا       
انعكاساتها إلǏ جانب استخدام معامل الثباتÜ ومستوى الداللة اإلحصائيةÜ واستخراج          

  .الƣ...المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ـ           تǊ الميدانيـة بالبحـث     والباحث من خالل بحثǊ هƦا قد تعرض فـي دراس

والتـابع  ) التوافق النفسي (واالستقصاء والتحليل والمناقشة لمتغير من بحثǊ الرئيس        
لعلǊ بƦلك يستطيع اإلجابة بوضوح عن تـساؤالت بحثـǊ          ) تسيير شؤون المدرسة  (

  :الرئيسة وƦلك تحقيقاŹ لǖهداف المحددة لǊ متبعاŹ في Ʀلك األسلوب اإلحصائي التالي
 المئوية لالستجابات لدى كل من مدراء المدارس فـي مقيـاس            احتساب النسب  -

  .التوافق النفسي والمعلمين في بطاقة جمع المعلومات المعدة لهƦا الغرض
احتساب معامل التوافقÜ ومعامل الثباتÜ ومستوى الداللة اإلحصائية إلǏ جانب           -

ن الفـروق   لبيا) t(استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختيار       
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الواضحة في مستوى التوافق النفسي لدى عينة مدراء المدارس من عدمÜǊ وأثره            
 .علǏ تسيير شؤون مدارسهم

     وهكƦا استخدم الباحث جميع اإلجراءات السالفة الƦكر من أجل بيان مدى أثـر             
التوافق النفيس لمدراء المدارس وعلǏ تسيير شؤون مدارسهم بمدارس مرحلة التعليم           

اسي بƋمانة التعليم بشعبية الزاويةÜ بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية          األس
العظمÜǏ وفيما يلي يعرض الباحث في تسلسل منطقي للجداول بحسب صنف أفـراد    

  :العينة ثم يعقب Ʀلك بتحليل وتفسير لمضامينها وƦلك علǏ النحو التالي

  :جعرض وتحليل البيانات وتفسير النتائ: أوًال
وفيما يلي يبدأ الباحث باستعراض النتائج التي توصل إليها والخاصة 

  :بتساؤالت بحثǊ الرئيسة وƦلك علǏ النحو التالي
  : عرض وتحليل وتفسير نتائج التساƊل اǓول-1  

  ). المدارǉƅƧل يوجد توافق نفسي لدǌ مد را: (يشير التساƊل اǓول للدراسة
 ƈ–التوافق النف Ƨياƾسي عرض نتائج م:  

لغرض التعرف علǏ طبيعة ومستوى التوافق النفسي لمدراء المـدارس قـام            
الباحث باستخراج قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأقل وأكبر قيمة          
ألفراد العينة من مدراء المدارس في كل بعد من أبعاد مقياس التوافق النفسي لمدراء              

  .المدرس
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 ǃ4(الجدول رق(  
حƬائي لƴينة الدراسة في ƈبƴاد مƾياƧ التوافق النفسي ومƾياƧ التوƬيƹ اإل

  تسيير شƊوǅ المدرسة

المتوسط   ǀƈبر قيمة  ƈقل قيمة  ƈبƴد التوافق
  الحسابي

 ƹنحراǗا
  المƴياري

 1.455  7.058 9.00  2.00 الـــــــƦات 

 1.527  9.029  11.00  4.00  القيمــــــي

 2.253  10.117  13.00  5.00  الطمƋنينـــــة

 2.015  8.382  11.00  2.00  ضبـط الــƦات 

 1.824  8.941  11.00  5.00  االتجاه نحو اآلخرين 

 7.140  43.529  52.00  22.00  مجمـوع المقيـاس

  مقيـاس   تسييــر 
  شـؤون المدرســة

16.00  39.00  30.647  6.188  

د إن المتوسطات الحسابية ألفراد العينة في جميع أبعا) 4(ويتبين من الجدول 
  .المقياس مرتفعة وهƦا ما يؤشر عن مستوى التوافق النفسي لمدراء المدارس

 ولغرض معرفة الفروق الدالة إحصائياŹ بين هـƦه المتوسـطات الحـسابية            
والمتوسطات الفرضية لكل بعد والمجموع الكلي ألبعاد المقياس والتي تم احتـسابها            

ط اإلجابـة لكـل عبـارة       من خالل احتساب عدد العبارات لكل بعد وضربها بمتوس        
وبموجب درجة التصحيح والتي تم شرحها في القسم العملي للدراسة فـƎن اإلجابـة              

Ü وعنـد   )ال(صفر لإلجابـة    ) 0.0(بينما تمنح الدرجة    ) 1(دائماŹ تمنح الدرجة واحد     
ولكل عبارة كما هـو موضـح فـي         ) 0.5(جمع الدرجتين فƎن متوسطهما يساوي      

  ).5(الجدول 
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  )5(الجدول 
تبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة والمتوسطات الفرضية  اخ

  ألبعاد مقياس التوافق النفسي ومقياس تسيير شؤون المدرسة 

  ƈبƴد التوافق
عدد 
  العبارات

المتوسط 
  الفرƮي

متوسط 
  الƴينة

 ƹنحراǗا
  المƴياري

  tقيمة 

 *8.115 1.45  7.05  5  10الـــــــƦات 

 *13929 1.52  9.02  5.5  11  القيمـــــــي

 *9.209 2.25  10.11  6.5  13  الطمƋنينـــــة

 *8.224 2.01  8.38  5.5  11  ضبـط الــƦات 

 *9.272 1.82  8.94  6  12 االتجاه نحو اآلخرين 

*12.074 7.14  43.52  28.5  57  مجمـوع المقيـاس
  مقيـاس   تسييــر 
  شـؤون المدرســة

45  22.5  30647  6.18  7.564*  

  t :33 , 0.05 =  1.684  
ويالحظ عدد عبارات كل بعد والمتوسط الفرضي لها إضافة إلǏ المتوسـط            

Ü ولـدى مقارنـة قـيم        )t( الحسابي للعينة واالنحراف المعياري وقيمـة اختبـار         
متوسطات العينة مع المتوسطات الفرضية المقابلة لهـا يالحـظ أن هنـاك فـروق               

 من مدراء التوافق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة        واضحة مما يؤشر ارتفاع مستوى    
مدراس في جميع أبعاد المقياس إضافة إلǏ المجموع الكلـي للمقيـاس ولغـرض              ال

معرفة الفروق الدالة إحصائياŹ بين المتوسطات الفرضية ومتوسطات العينة تم تطبيق           
دوليـة بدرجـة    المحتسبة مع القيمة الج    ) t( ولدى مقارنة قيم اختبار      ) t( اختبار  
Ü يتضح أن جميع قـيم      )1.684(والتي تساوي   ) 0.05(ومستوى داللة   ) 33(حرية  
دالة إحصائياŹ مما يؤشر أن هناك فروق دالة إحصائياŹ بين متوسـطات             ) t( اختبار  

العينة في كل بعد والمجموع الكلي للمقياس والمتوسطات الفرضية المقابلة لكل واحد            
  .حسابية للعينةمنها ولصالح المتوسطات ال
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هƦه النتائج تشير إلǏ الدرجة العالية في التوافق النفسي لمـدراء المـدارس             
  .بمرحلة التعليم األساسي

 إن التوافق النفسي عملية ملحة بالنسبة لمدراء المدارس وهي ناتجـة عـن             
دوافع كثيرة ورغبات متعددة وإن مجرد الحصول علǏ االستحسان االجتماعي هـو            

موضـع  أن  بشكل عام ومدير المدرسة بشكل خاƭ من أجل يكون          رغبة لكل فرد    
تقدير الغير واستحسانهم ومن أجل أن يشكل منزلة اجتماعية خاصة وربمـا بعـض        

Ǌي يتفاعل فيƦالشهرة في الوسط ال.  
ƒ-المدرسة ǅوƊتسيير ش Ƨياƾعرض نتائج م:  

Ǐي طبق علƦأما ما يتعلق بنتائج تطبيق مقياس تسيير شؤون المدرسة وال 
عينة من المعلمين في المدارس لغرض تقييم مدراء مدارسهم فيظهر من الجدولين    

)4 Ü 5 ( قيم االنحرافات المعيارية Ǐقيم المتوسطات الحسابية ألفراد العينة إضافة إل
وأقل وأكبر قيمةÜ ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي مرتفعة مما يؤشر أن تقييم 

) 30.647(اŹ حيـث أن قيمة المتوسط الحسابـي هـي المعلمين لمدرائهم كان إيجابي
 Ƹي يبلƦه القيمة مرتفعة عن المتوسط الفرضي لمقياس تسيير شؤون المدرسة والƦوه

أن قيمة ) 5(Ü وعند اختبار الفروق بين هƦين المتوسطين يظهر من الجدول )22.5(
ر من قيمة    وهي قيمة دالة إحصائياŹ حيث أنها أكب) 7.564(تساوي  )  t( اختبار 

 )t (  الجدولية عند درجة حرية)ه القيمة تشير )1.684(والتي تساوي ) 33Ʀوه Ü
إلǏ أن مستوى تسيير شؤون المدرسة من قبل مدراء المدارس كان إيجابياŹ وجيد 
بموجب تقييم المعلمينÜ وهƦه القيمة تشير إلǏ أن أداء مدراء المدارس في عملية 

اÜŹ فالمدراء وكما عكست عبارات مقياس تسيير تسيير شؤون المدرسة كان جيد
شؤون المدرسة يؤدون مهامهم بشكل جيد إضافة إلǏ توفر الصفات الشخصية 

  .المرغوب بها من قبل المعلمين
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  :عرض وتحليل وتفسير نتائج التساƊل الƙاني-2
 المøدارƅ   Ƨما ƙƈر التوافق النفسي لمøد را      (يشير التساƊل الƙاني للدراسة     

  ).تƴليǃ اǓساسي على تسيير شƊوǅ مدارسهǃبمرحلة ال
ولغرض التعرف علǏ مدى تƋثير أبعاد التوافق النفـسي فـي قـدرة مـدير               
            Ǐتسيير شؤون المدرسة قام الباحث بعدة خطوات إحصائية للتوصل إل Ǐالمدرسة عل
إجابة التساؤل  الثانيÜ حيث قام باستخراج مصفوفة معامل االرتباط بين أبعاد مقياس 

قـيم معامـل    ) 6(ق النفسي ومقياس تسيير شؤون المدرسةÜ ويظهر الجـدول          التواف
  .االرتباط وقيم مستوى الداللة لها

  )6(الجدول 
  مƬفوفة اǗرتباط بيǅ إبƴاد مƾياƧ التوافق النفسي ومƾياƧ تسيير شƊوǅ المدرسة

Ʈبط   الطمƉنينة  الƾيمي  الƤøات  لتوافøقƈبƴاد ا
  الƤات 

اǗتجاǇ نحو
ǅخريǑا  

 Ʊمجمو
Ƨياƾالم  

  القيمــــي
511.  
002.  

          

  .599  الطمƋنينـــة
000.  

536.  
001.  

        

  ضبـط الـƦات 
602.  
000.  

331.  
056.  

557.  
001.  

      

  .561االتجاه نحو اآلخرين 
001.  

555.  
001.  

599.  
000.  

344.  
046.  

    

  مجموع المقياس
816.  
000.  

724.  
000.  

862.  
000.  

739.  
000.  

775.  
000.  

  

  مقيـاس تسييـر
  شؤون المدرسـة

669.  
000.  

687.  
000.  

840.  
204.  

696.  
000.  

696.  
000.  

923.-  
000.  

  

r،
r،

==
==

3201.0
3205.0  



   -199- 

ويظهر من هƦه المصفوفة أن هناك ارتباطات دالة إحصائياŹ بين جميع أبعـاد             
مقياس التوافق النفسي إضافة إلǏ أن هناك عالقة بين كل بعد مع المجمـوع الكلـي         

اسÜ هƦه المؤشرات تدل علǏ ارتباط أبعاد التوافق وأن كل بعد يسهم في درجة              للمقي
  .التوافق النفسي العام لمدراء المدارس

ويظهر من الجدول أيضاŹ وجود عالقة دالة إحصائياŹ بين كل بعد مـن أبعـاد          
مقياس التوافق النفسي مع درجة مقياس تسيير شؤون المدرسة وهنا نشير إلـǏ أن              

فق النفسي تعتبر متغيرات مستقلة ودرجة مقياس تسيير شؤون المدرسـة           أبعاد التوا 
المتغير التابعÜ أي أن أبعاد التوافق النفسي هي عوامل مفسره لمستوى تسيير شؤون             
المدرسة من قبل مدراء المدارس وحسب تقييم المعلمينÜ ولغرض التحقق من Ʀلك تم             

ك المتغيرات التفـسيرية بمـستوى      تطبيق معادلة االنحدار الخطي المتعدد لعالقة تل      
  .تسيير شؤون المدرسة

  )7(الجدول 
  لتسيير شƊوǅ المدرسة ) ƈبƴاد التوافق النفسي(الǘƴقات اǓرتباطية للƴوامل المفسرة 

ƴامل المفسرال  
مƴامل 
اǗرتباط 
  البسيط

مƴامل اǗنحدار 
الجƦئøøøي 

المƴياري 
 )بيتا(

  قيمة
 )f(  

 ǌمستو
  الدǗلة

  قيمة
 )t(  

 ǌمستو
  الدǗلة

 0.834-0.212 0.25.8750.000 -0.021 0.669الـــــــƦات 

 0.006 2.976 0.000 28.647 0.255 0.687  القيمــــــي

 0.000 4.183 0.000 76.567 0.410 0.840  الطمƋنينـــــة

 0.001 3.679 0.000 30.124 0.324 0.696 ضبـط الــƦات 

 0.030 2.283 0.000 30.35 0.209 0.696االتجاه نحو اآلخرين 

  .)877 (   معامل التحديد
  ) f   (   )39.812( قيمــة 

  ) 0.000(  مستوي الداللة 



   -200- 

أن أبعاد التوافق النفسي ترتبط جميعاŹ بتسيير شـؤون         ) 7(يتضح من الجدول    
وبعد ) 0.05(المدرسة حيث أن جميع معامالت االرتباط دالǊ إحصائياŹ عند مستوى   

) المتغيـرات التفـسيرية   (نحدار الخطي المتعدد لعالقة تلك األبعاد       إجراء معامل اال  
بمستوى تسيير شؤون المدرسة يالحظ أن النسبة الفائية المحسوبة لعالقة المتغيرات           

دالة إحصائياŹ  ) 39.812(المستقلة الخمسة مجتمعة  بمستوى تسيير شؤون المدرسة         
Ü وهƦا  )0.05(من مستوى الداللة    أقل  ) 0.000(حيث أن مستوى الداللة المقابل لها       

يشير علǏ أن معادلة االنحدار هƦه مالئمة لتفسير تسيير شؤون المدرسـة أي أنهـا               
Ǌمؤثرة في.  

لعالقة المتغيرات الخمسة مجتمعة بمستوى     ) 0.877(كƦلك بلƸ معامل التحديد     
ر تقريباŹ من التباين في تسيي    %) 87.7(أداء تسيير شؤون المدرسة والتي تفسر نحو        

Źشؤون المدرسة وهي نسبة عالية جدا.  
يتضح أن جميـع    ) بيتا(ومن مالحظة قيم معامل االنحدار الجزئي المعياري        

األبعاد تسهم إسهاماŹ جيداŹ جداŹ في تفسير التباين في قيم تسيير شؤون المدرسة ما عدا               
بعد الƦات والƦي يسهم بشكل غير فاعل وإن بعد الطمƋنينة يسهم أكثـر مـن بقيـة                 

  ).7(ألبعاد وأن بعد الƦات يسهم أقل من بقية األبعاد وكما يتضح من الجدول ا
دالـة إحـصائياŹ وهـƦا       ) t( ويالحظ من الجدول أيضاŹ أن جميع قيم اختبار         

يؤشر أن كل بعد من أبعاد مقياس التوافق النفسي لمدراء المدارس يؤثر معنوياŹ فـي               
  . عدا بعد الƦاتتفسير التباين في قيم تسيير شؤون المدرسة ما

وعند قيام الباحث بتطبيق معامل االنحدار الخطي بين مجموع أبعاد مقيـاس            
التوافق النفسي لمدراء المدارس كعامل مفسر في تسيير شؤون المدرسةÜ يتضح من            

  ).8(الجدول 
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  )8(جدول 
  الǘƴقة اǗرتباطية بيǅ مجموƈ Ʊبƴاد مƾياƧ التوافق النفسي وتسيير شƊوǅ المدرسة

  الƴامل المفسر
مƴامل 
اǗرتباط 
  البسيط

مƴامǘ اǗنحدار 
الجƦئøøøي 

)بيتا(المƴياري 

  قيمة
 )f(  

 ǌمستو
  الدǗلة

  قيمة
 )t(  

وǌ مست
  الدǗلة

مجموع أبعاد 
مقياس التوافق 

  النفسي
0.923 0.923 183.1310.000 13.5330.000 

  )0.851(  معامل التحديد 
ي ارتبطت معنويـاŹ بتـسيير شـؤون        إن مجموع أبعاد مقياس التوافق النفس     

دالة إحصائياŹ مما يعني أن هƦا النموƦج في المعادلة          ) f( المدرسةÜ وأن قيمة اختبار     
  .مالئم لتفسير العالقة بين المتغيرين

أي أن مقياس التوافق النفسي يفسر      ) 0.857(علماŹ بƋن معامل التحديد تساوي      
سة وهي قيمة عالية تشير إلǏ تƋثير       Ü من التباين في درجة تسيير شؤون المدر       85%

  .متغير التوافق النفسي لمدراء المدارس في قدرتهم علǏ تسيير شؤون مدارسهم
  :عرض وتحليل وتفسير نتائج التساƊل الƙالث-3

ǉل يوجد فروق بøيǅ مøدراƅ المøدارƧ         ( يشير التساƊل الƙالث للدراسة     
       Ɗساسي في التوافق النفسي وتسيير شǓا ǃليƴاملي    بمرحلة التƴل ŷاƾالمدرسة وف ǅو

Ýوالخبرة Ƨالجن.(  
     Ǐفي التوافق النفـسي         "يشير التساؤل الثالث إل Źهل هناك فروق دالة إحصائيا

لمدراء المدارس وتسيير شؤون مدرسهم بين أفراد عينة الدراسة حـسب متغيـري             
الجنس والخبرة في اإلدارةÜ وللتحقق من الفروق وحسب متغيـر الجـنس يظهـر              

بين  ) t( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار        ) 9(الجدول  
في أبعاد مقياس التوافـق     )  إناث -Ʀكور(أفراد عينة الدراسة وحسب متغير الجنس       

  .النفسي ومقياس تسير شؤون المدرسة
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  )9(الجدول 
إلفراد عينة الدراسة في إبƴاد مƾياƧ التوافق  ) t( التوƬيƹ اإلحƬائي وقيمة 

  لنفسي ومƾياƧ تسيير شƊوǅ المدرسة حسƒ متƸير جنƧ المديرا

حجǃ  الجنƈ  Ƨبƴد التوافق
  الƴينة

المتوسط 
  الحسابي

 ƹنحراǗا
  المƴياري

قيمة 
 tاختبار 

 ǌمستو
  الدǗلة

الـــــƦات   1.1648  7.3684  19  إناث
  Ʀ  15  6.6667  1.7182كور

1.417  166.  

  1.7270  9.2632  19  إناث
  يمــــيالق

  Ʀ  15  8.7333  1.2228كور
1.005  323.  

  الطمƋنينــة  2.2164  10.3684  19  إناث
  Ʀ  15  9.8000  2.3361كور

725.  474.  

  الضبط الƦات   1.4710  8.9474  19  إناث
  Ʀ  15  7.6667  2.4103كور

1.913  065.  

االتجاه نحو   1.6632  9.1053  19  إناث
  2.0517  8.7333  15  رƦكو  اآلخرين 

584.  563.  

  6.0962  45.0526  19  إناث
  مجموع المقياس

  Ʀ  15  41.6000  8.0782كور
1.421  
  165.  

مقياس تسيير   5.739  31.947  19  إناث
  Ʀ  15  29.000  6.535كور  شؤون المدرسة

1.399  172.  
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ويتضح من قيم المتوسطات الحسابية لجميع أبعاد مقياس التوافق النفـسي أن            
ناث أقل من الƦكور أال أن مستوى توافقهن أقل من الƦكورÜ           المتوسطات الحسابية لإل  

غير دالة إحصائياt (    Ź( وعند اختبار الفروق بين الفئتين يالحظ أن جميع قيم اختبار           
  ).0.05(حيث أن قيم مستوى الداللة المقابلة لها أكبر من مستوى الداللة 

 الجنسين مـن    مما يؤشر عدم معنوية الفروق بين المتوسطات الحسابية لكال        
  .مŃدراء المدارس في أبعاد مقياس التوافق النفسي إضافة إلǏ المجموع الكلي لǖبعاد

أن تقييم المعلمين لمدرائهن من اإلناث مقيـاس        ) 9(ويظهر أيضاŹ من جدول     
تسيير شؤون المدرسة كان أقل من الƦكور حيث أن متوسطهن في هƦا المقياس كان              

Ü وعند اختبار الفروق بين المتوسطين      )31.94(ور  بينما كان متوسط الƦك   ) 29.00(
وهي قيمة غير دالة إحـصائياŹ ألن مـستوى         ) 1.399(إلǏ   ) t( تشير قيمة اختبار    

  ).0.05(وهي قيمة أكبر من ) 0.172(الداللة كان 
لƦلك ال توجد فروق Ʀات داللة إحصائية بين المŃدراء الƦكور واإلنـاث فـي              

  .تسيير شؤون المدرسة
قيم ) ƭ)10 متغير سنوات الخبرة في اإلدارةÜ يظهر من الجدول فيما يخ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة من مŃدراء 
  .المدارس وحسب فئات سنوات الخبرة في اإلدارة
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  )10(الجدول 
 Ƨياƾالتوافق النفسي وم Ƨياƾاد مƴينة الدراسة في إبƴائي لƬاإلح ƹيƬالتو

  ر شƊوǅ المدرسة حسƒ متƸير الخبرة في اإلدارةتسيي

  المتوسط الحسابي  حجǃ الƴينة  سنوات الخبرة  ƈبƴد التوافق
 ƹنحراǗا
  المƴياري

1-5 4 6.500  3.109  
 الـــƦات   .966  6.400 10 10- 6

  1.100  7.500 20 سنة فƋكثر 11
1-5 4 8.250  500.  
  القيمـــي  1.264  8.600 10 10- 6

  1.698  9.400 20  سنة فƋكثر 11
1-5 4 8.750  2.630  
  الطمƋنينــة  2.549  9.500 10 10- 6

  1.922  10.700 20 سنة فƋكثر 11
1-5 4 6.250  3.685  
  الضبط الƦات  1.912  7.900 10 10- 6

  1.276  9.050 20 سنة فƋكثر 11
1-5 4 7.750  2.753  
االتجاه نحو   1.751  8.800 10 10- 6

  اآلخرين 
  1.650  9.250 20  سنة فƋكثر 11

1-5 4 37.500  10.472  
مجموع   7.330  41.200 10 10- 6

  المقياس
  5.418  45.900 20 سنة فƋكثر 11

1-5 4 26.25  6.849  
مƾياƧ تسيير   6.716  29.00 10 10- 6

  شƊوǅ المدرسة
  5.402  32.35 20 سنة فƋكثر 11
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راء المـدارس Ʀوي سـنوات   يتضح من قيم المتوسطات الحسابية أن تقييم مد      
الخبرة األقل كان ضعيفاŹ حيث يالحظ أن متوسطاتهم الحسابية في أبعـاد المقيـاس              

  .والمجموع الكلي لǖداء كانت أقل من مثيالتها العائدة للفئتين األخيرتين
نتائج ) 11(ولغرض التعرف علǏ الفروق الدالة إحصائياŹ يظهر من الجدول          

التباين األحادي حيث يتبين أن هناك فروق دالة إحصائية         تحليل   ) f( تطبيق اختبار   
بين المدراء في توافقهم وحسب سنوات خبرتهم في اإلدارة في بعد الـضبط الـƦاتي    

 ) f( وكƦلك في مجموع أبعاد المقياس ألن قيمتي مستوى الداللة المقابلـة لقيمتـي              
ل مـن مـستوى     مجموع أبعاد المقياسÜ أق   ) 3.530(الضبط الƦاتيÜ   ) 4.361(وهي  

Ü ولم تظهر فروق دالة بين المدراء وحسب سنوات الخبـرة فـي             )0.05(الداللـة  
  .اإلدارة في بقية أبعاد مقياس التوافق النفسي لمدراء المدارس
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  )11( جدول 
 Ƨياƾالتوافق النفسي وم Ƨياƾاد مƴبƈ ينة الدراسة فيƴحادي  لǓا ǅتحليل التباي

  نوات الخبرة في اإلدارةتسيير شƊوǅ المدرسة وحسƒ متƸير س

مجموƱ   مƬدر التبايƈ ǅبƴد التوافق
  المربƴات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  المربƴات

 fقيمة   
 

 ǌمستو
  الدǗلة

  4.741  2 9.482  بين المجموعات
  الƦات  1.948  31 60.400  داخل المجموعات
    33 69.950  المجموع الكلـي

2.433  104.  

  3.510  2 7.021  المجموعاتبين 
  القيمي  2.256  31 69.950  داخل المجموعات
    33 76.971  المجموع الكلـي

1.556  227.  

  9.040  2 18.079  بين المجموعات
  الطمƋنينة  4.821  31 149.450  داخل المجموعات
    33 167.529  المجموع الكلـي

1.875  170.  

  14.715  2 29.429  بين المجموعات
  3.374  31 104.600  داخل المجموعات

الضبط 
  الƦات

    33 134.029  المجموع الكلـي

4.361*  021.  

  3.891  2 7.782  بين المجموعات
  3.294  31 102.100  داخل المجموعات

االتجاه نحو 
  اآلخرين

    33 109.882  المجموع الكلـي

1.181  320.  

  156.035  2 312.071  بين المجموعات
  44.206  1370.40031  داخل المجموعات

مجموع 
  المقياس

    1682.47133  المجموع الكلـي

3.530*   042.  

  81.232  2 162.465  بين المجموعات
  35.526  31 1101.30  داخل المجموعات

مقياس تسيير 
شؤون 
    1263.76533  المجموع الكلـي  المدرسة

2.287  0.118  
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راسـة فـي بعـد      ومن أجل التعرف علǏ مصدر الفروق بين أفراد عينة الد         
الضبط الƦاتي والمجموع الكلي للمقياس استخدم الباحث اختبار أقل فـرق معنـوي             

للمقارنات البينية المتعددة بين المتوسطات الحسابية وكانت النتائج كما في الجـدول              
)12.(  

  )12(جدول 
المƾارنات بيǅ اǓوساط الحسابية لفئات سنوات الخبرة في اإلدارة باستخداƈ ǃقل 

  )L.S.D( مƴنوي فرق
  المتوسطات الحسابية لفئات سنوات الخبرة

  الفئøøات  البøøƴد
  سنة فƙǀƉر11  سنوات10-6   سنوات1-5

 9.05  7.90 6.25   سنوات10- 6
  الضبط الƦاتي

     *   سنة فƋكثر11

       سنوات5- 1

المجموع الكلي        سنوات10- 6
  لمقياس التوافق

    *   سنة فƋكثر11

النتائج أعاله يتضح أن هناك فروق دالة إحصائياŹ في بŃعد الضبط           ومن خالل   
وأقرانهم Ʀوي سنوات الخبرة ) 5-1(الƦاتي بين مدراء المدارس Ʀوي سنوات الخبرة       

ولصالح الفئة األخيرةÜ الحظ اتجاه السهم في الجدول وكƦلك كانت          )  سنة فƋكثر  11(
 المدراء Ʀوي سـنوات الخبـرة       الفروق بين المدراء في المجموع الكلي للمقياس بين       

  . سنة فƋكثر11سنوات وأقرانهم األكثر خبرة ) 5-1(األقل 
إن هƦه الفروق بين التوافق النفسي ربما تعود إلǏ عامـل الخبـرة والعمـر               
فالتوافق عملية ديناميكية يستمد األفراد قدراتهم بها من خالل خبراتهم الميدانية ممـا             

  .افق مع المحيطيؤهلهم لتوظيفها في عمليات التو
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  :مناقشة عامة: ثالثًا
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تƋثر فاعل للتوافق النفسي لمدراء المـدارس            

ويعتقد الباحث أن شخصية الفرد بشكل عام تبنǏ أساساŹ         , علǏ تسيير شؤون المدرسة   
علǏ التوازن بين القوى المادية والمعنوية لإلنسان وتعتبر عملية التوازن بين هـƦه             
القوى حاجة ملحة لإلنسان يسعǏ إلǏ استمرارهاÜ ومدراء المدارس يسعون إلǏ خلق            
حالة التوازن هƦه والتكيف مع البيئة االجتماعية ومنها البيئة المدرسـيةÜ وينخـرط             
مدير المدرسة مع البيئة المدرسية في مصالح وأهداف مشتركة مـع أفرادهـا مـن               

ن يعملـون   ييعاŹ وباألخƭ المدراء والمعلم   المعلمين والمعلمات والتالميƦ تجعلهم جم    
علǏ خلق حالة التوازن بين الحاجات الفردية والمصالح الƦاتية والـدوافع الخاصـة             

كن لشخصية مدير   موبين تحقيق أهداف المدرسة كمؤسسة اجتماعية لها أهدافها وال ي         
امـل  المدرسة في أن تتكامل وتتزن ولو ينظر زمالءه في المدرسة إال من خالل التك   

اإليجابي بين حاجاتǊ كƎنسان وبين مطالب بيئة العمـل واحتياجـات زمـالءه مـن               
  .المعلمين والمعلمات

لƦلك نجد أن مدراء المدارس يسعون إلǏ تسيير شؤون مدارسهم وفقـاŹ لمـا              
يتوفر لهم من إمكانات شخصية تتجسد بقدرتهم علǏ التوافق النفسي والـƦي يعتبـر              

يضمن حاجات ومتطلبات البيئة المدرسية وما يعكـسǊ        حصيلة التغيير المستمر بما     
ه من المعلمين في سلوكيات إيجابية أثناء عملية التدريس وخارجهاÜ وهنا نجد            ءزمال

أن مدراء المدارس يسعون دائماŹ إلǏ خلق حالة من التوازن بين حاجاتهم ودوافعهـم              
 االجتماعية  ةيعة البيئي الƦاتية وما تقتضيǊ العملية اإلدارية من واجبات يومية وبين طب         

  .المدرسية
            Ǐإل Ǌإن تسيير شؤون المدرسة هو انعكاس للنمو المهني لمدير المدرسة وفهم
طبيعة مهنتǊ وإداراتǊ لمسؤولياتǊ وما تتطلبǊ من صفات ومهام وهنا نشير إن النمـو      

  :المهني يتم عن طريقتين
وح اإلخالƭ فـي    استعدادات نفسية وعقلية كالƦكاء والتوافق وسعة اإلطالع ور        - 1

  .العمل
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  .مجموعة من الصفات التي يكتسبها المعلم كنتيجة قيامǊ بالتعليم مدة كافية - 2
وهƦا ما يبرز أن توافق مدير المدرسة يزداد نتيجة لعامل الخبرة في اإلدارة              

  .المدرسية
وال نبالƸ بالقول أن مدراء المدارس يحاولون إعطاء اإلدارة المدرسية حقهـا            

من إمكانات مادية وفنية بشريةÜ وهم يحاولون إشباع ميولهم وحاجاتهم          بما يتوفر لهم    
إن المتوافق منهم هو الـƦي ارتـبط بمـصيره          (الخاصة من خالل العملية اإلدارية      

المهني علǏ أساس من الرضا والقناعة عما يوفره لǊ عملǊ من دخل اقتـصادي أو               
  . )1()مركز اجتمعي يعوضان عن عدم الشعور بالرضا النفسي

هƦه الحالة تسهم إيجابياŹ في عملية التوافق النفسي لمدير المدرسة لـيس مـع              
             Ǌالبيئة المدرسية فحسب وإنما مع النطاق األوسع للبيئة االجتماعية نتيجة لما يالقيـ
من استحسان اجتماعي لعملǊ ودوره التربوي القيادي كل Ʀلك يصب فـي االرتقـاء              

 ويساهم في تحسين قدرتـǊ علـǏ أداء دوره    بمستوى التوافق النفسي لمدير المدرسة    
  .القيادي في تسيير شؤون المدرسة

إن اإلخفاق في عملية التوافق النفسي ال بد من أن ينعكس سـلباŹ علـǏ دور                
مدير المدرسة ضمن منظومة المدرسة أو األسرة ولƦلك نجد أن مـدراء المـدارس              

أن يكون مديراŹ للمدرسةÜ    الجيدين يعتبرون قلة فليس كل معلم كفوء في مادتǊ يصلح           
فاإلدارة المدرسية تحتاج إلǏ صفات ومهام الكثير منها يتجسد في الجانب الشخصي            

  .النفسي لمدير المدرسة
إن األبعاد الخمسة التي احتواها مقياس التوافق النفـسي لمـدراء المـدارس             

ـ               Ǌ تعكس حقيقة أن مدير المدرسة إنسان لديǊ دافع وإحساس يتبلور في تحقيـق Ʀات
وتحقيق الƦات لوحده يعتبر أحد محركات السلوك اإلنساني إضافة إلǏ سعي المـدير             
لضمان العمل براحة مع اآلخرين وااللتزام الحقيقي باألعراف والتقاليـد والعـادات            
االجتماعية التي تخلق اإلطار العام الƦي يحتوي عالقات مدير المدرسية بزمالءه من            

عكس بعد االتجاه نحو اآلخرين إضافة إلǏ االلتـزام         المعلمين والمعلماتÜ وهƦا ما ي    
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القيمي هƦه الصفات تخلف لدى مدير المدرسة الطمƋنينة والراحة النفسية والتي تجلب            
هƦه الصفات تعطي لمدير المدرسـة زخمـاŹ قويـاŹ          ,لمدير المدرسة الشعور بالرضا   

ثل بƎداراتهـا   يساعده علǏ إدارة شؤون مدرستǊ بطريقة فعالةÜ فالمدرسة الجيدة تتم         
إن تقييم المعلمين   ,القوية الفاعلة والتي تحاول تسيير شؤون المدرسة بƋفضل ما يمكن         

لمدرائهم في تسيير شؤون المدرسة كان إيجابياŹ وال بد من تبرير Ʀلك بقـدرة اإلدارة   
علǏ خلق حالة من التوازن بين الطموح الƦاتي والحاجات الفردية وبين احتياجـات             

  .ية التربويةالعملية اإلدار
لقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بين مدراء المـدارس فـي              
التوافق النفسي وتسيير شؤون المدرسة وفقاŹ لمتغير جنس المديرÜ هƦه النتيجـة بمـا       
             Ǐلمواصفات عامة تنطبق علـ Źتعكس أن أمانات التعليم تختار مدراء المدارس وفقا

لجنس دوراŹ مؤثراÜŹ فمدراء المـدارس ومـن كـال          الƦكور واإلناث وال يلعب فيها ا     
الجنسين هم الƦين أظهروا قدرات وصفات قيادية وسلوك ملتزم وشخـصية متزنـة             
انعكست في قدرتهم علǏ قيادة مدارسهم فيما بعدÜ فالتوافق النفسي عملية يسعǏ لهـا              
وينخرط منها كال الجنسين وفي مختلف األعمار ومن ضـمنهم مـدراء المـدارس              

Ʀه الدراسةوالƦين مثلوا مجتمع ه.  
                Ǐإننا يجب أن ال نغفل أن المجتمع الليبي قد شهد تغيرات مختلفـة أدت إلـ
حدوث العديد من التحوالت االجتماعية واالقتصادية والتربوية Ʀلك استدعǏ وجـود           
قيادات تربوية واعية لدورها ومؤمنة برسالتها التربوية ومقدرة لخطـورة المرحلـة            

جتمعاتنا ومؤسساتنا المختلفة ومنها المدرسة كونهـا أهـم مؤسـسة           التي تمر بها م   
اجتماعيةÜ فالمدراء ومن كال الجنسين يسعون إلǏ بƦل الجهد لتسيير شؤون المدرسة            
وتحقيق أهدافهاÜ فالمجتمعات الناهضة حديثاŹ تشهد ارتفاع نسبة مساهمة اإلناث فـي            

 اإلناث هو قطاع التعليم لƦلك      قوة العمل بشكل عام وإن أول القطاعات التي تستقطب        
فهو زاخر بطاقات جيدة لها قدرة قيادية تتميز بشخصية متزنة تعكس حسن التوافـق       

  .النفسي
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وعكست النتائج أيضاŹ أن التوافق النفسي يظهر في بعض أبعاده لدى المدراء            
األكثر خبرة وال بد لهƦه النتيجة من ارتباط بخصائƭ عملية التوافق النفسي تجـدر              

إلǏ أن بالتقادم في العمل يƋلف اإلنسان إشباع حاجاتǊ التي من المفـروض             (شارة  اإل
فالمدراء األكثر خبـرة فـي اإلدارة المدرسـية         ,)1()أن يكون العمل وسيلة إلشباعها    

  .أظهروا توافقاŹ نفسياŹ أفضل من أقرانهم األقل خبرة في اإلدارة المدرسية
رة يحاول اإلنسان من خاللهـا إلـǏ        إن التوافق النفسي عملية ديناميكية مستم     

تعديل آليات سلوكǊ من أجل التوافق مع حاالت التغيير الحاصلة في البيئة الماديـة              
والبشرية المحيطة بÜǊ وال شك إن الخبرة تساهم في تحسين قدرة الفرد علǏ التعديل              

عياŹ والتغيير المناسب في سلوكياتǊ من أجل إشباع حاجاتǊ ولكن بوسائل مقبولة اجتما           
Ǌتنعكس في رضا اآلخرين عن.  
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  :االقتراحات: ثالثًا
هƦه الدراسة مع مثيالتها من الدراسات السابقة ال شك أن نتائجها سوف تسهم             
في بناء وتكوين استراتيجية واضحة لمدرسة الغد وما يترتب علƦ Ǐلك مـن تقيـيم               

المدارس بشكل عـام والمعلمـين      للسياسات والبرامج الخاصة بƎعداد وتƋهيل مدراء       
بشكل خاÜƭ إضافة إلǏ وضع استراتيجيات تخدم السياسية العامة للتعلـيم وتحقـق     

  :األهداف المرجوة منها خدمة للمجتمع وتحقيقاŹ لتطلعاتÜǊ كما يلي
تسهيل مهمة مŃدراء المدارس وƦلك بتعيين موظفين إداريين مـن خريجـي             - 1

لمهام اإلداريةÜ وخالل زيارات الباحـث      كليات اإلدارة لمساعدة المدراء في ا     
والمقابالت الميدانية لوحظ انشغال الكثير من المدراء في أعمال إدارية صدفة           

  .يمكن القيام بها من قبل موظفين مختصين
االهتمام بحياة اإلنسان ونمطهـا ونوعيـة العالقـات اإلنـسانية وأشـكال              - 2

      Źفـي بنـاء       الممارسات العملية التي تجعل من اإلنسان متوافقا Źطموحا Źنفسيا 
  .مستقبلة

االهتمام بالحاجات األساسية لإلنسان اإلداريÜ والعمل علǏ إشـباعها قـدر            - 3
            Źالعملي خـصوصا Ǌمستوى أدائ Ǐعل Źي سوف يؤثر إيجابياƦاإلمكان األمر ال

Ǌفي تسيير شؤون مدرست. 

ضرورة تقبل مدراء المدارس لƦاتهم ولǔخرين بما يجعل تـسيير شـؤون             - 4
 يسير بخطǏ إيجابية رائدة لها أثارها علـǏ مـستوى التحـصيل             مدارسهم

Ʀالدراسي للتالمي.  
إجراء لقاءات دورية بين مŃدراء المدارس وأمانات التعليم لغرض التداول في            - 5

القضايا العامة والمشاكل اإلدارية والتربوية المشتركة وتبادل وجهات النظر         
 إطالعهـم وخبـراتهم     من أجل التخفيف عن كاهل مدراء المدارس وزيـادة        

والتقليل من الصعوبات التي تواجǊ مدراء المـدارس فـي تـسيير شـؤون              
  .المدرسة
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االهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل المدرسة وبما يتمتع بǊ من سماحة وصفاء            - 6
 .وإخالƭ وƦلك لما لها من دور فعال في سالمة تسيير العمل داخل المدرسة

من شƋنǊ أن يؤدي إلǏ اإلحساس بالتهميƫ       االبتعاد قدر اإلمكان علǏ كل ما        - 7
  .وعدم تقدير الƦات واالغتراب عن اآلخرين

العمل علǏ صياغة المهام والواجبات اإلدارية والتربوية في صورة إجرائية           - 8
بحيث يسهل تطبيقها واختبارها وتقويمها بـدالŹ مـن خـضوعها لالجتهـاد             

 .الشخصي
الل إطالع أمانات التعلـيم     العمل علǏ ربط الجامعة بالمجتمع المحلي من خ        - 9

وإدارات المدارس بنتائج البحوث والدراسات التـي يـضطلع بهـا طلبـة             
 .الدراسات العليا نظراŹ لما تناولǊ من مواضيع جوهرية مهمة

االهتمام باألشخاƭ الغير متوافقين نفسياŹ واجتماعياŹ في مجال إدارة العملية           -10
اقعية قد تؤدي إلـǏ نتـائج       التعليمية ألن Ʀلك يؤدي إلǏ وضع أهداف غير و        

  .تؤثر سلباŹ علǏ العملية التعليمية بكاملها
لقد أدت التغيرات السريعة التي يمر بها المجتمع العربي بشكل عام والليبيـين              -11

بشكل خاƭ من العبء اليومي اإلداري علǏ مدراء المدارس حيث تعـددت            
وتنوعت هƦه المشاكل وترتب علƦ Ǐلـك شـعور مـدراء المـدارس بثقـل               
مسؤولياتهم اإلدارية مما يتطلب التخفيف عن مدراء المدارس بخلـق حـوافز            

  .مادية ومعنوية إضافة إلǏ المرتب الشهري
لǏ الرغم ما قام بǊ الباحث من مجهود حول دراستǊ الحالية لواقع عمل اإلدارة              ع -12

المدرسية في مرحلة التعليم األساسي إال أنǊ يرى بƋن هƦه الدراسة مـا هـي إال                
وة أولǏ لفتح المجال أمام دراسات أعمق وأوسعÜ ونظراŹ إلـǏ أهميـة هـƦا               خط

المرفق التعليمي ولما لـǊ من دور فعال في تعليم وتربية الناشئة فƎننـا نقتـرح               
   -:أهمية إقامة دراسة ميدانية في الموضوعين التاليين

ات التوافق النفسي لمدراء المدارس وعالقتǊ بكل من الرضا الوظيفيÜ وسـم   (-أ
  .Ü دراسة تحليلية ميدانية)الشخصية

  . دراسة تحليلية ميدانية,)التوافق النفسي للمعلمين وأثره علǏ أدائهم المهني (-ب
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   )1( مالحق رقم 
   طلب آتابي ألمين التعليم-
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   شعبية الزاویة -أمين اللجنة الشعبية للتعليم: األخ
  

  بعد التحية

 طالب دراسات عليا بقسم علم النفس ƈنور الرماƝ الشريƹ/ مقدم الطلب
عة وعلوم التربية واألورطوفونياÜ التابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجام

  .الجزائر
في علوم التربية في ) الماجستير(حيث أنني أدرس اآلن لتحضير درجة 

  :موضوع بعنوان
 في ǃتسيير شƊوǅ مدارسهوƙƈرǇ علي    المدارƅƧلمدراالتوافق النفسي (

 مما يستدعي جمع بيانات ميدانية من بعض )مرحلة التƴليǃ اǓساسي بشƴبية الƦاوية
  .لتابعة لكممدارس مرحلة التعليم األساسي ا

  لــــــــــــــــــذا
آآمل تكرمكم بالسماح لي باالتصال بالمدارس ومخاطبتهم لتسهيل مهمتي 

  .هƦهÜ وثقتي كبيرة في تشجيعكم دعماŹ للدراسات العلمية وتشجيعاŹ للبحث العلمي

  شاآرین لكم حسن تعاونكم

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
  

  مقدم الطلب
  شریفأنور الرماح ال

   )2( مالحق رقم 
   رسالة أمين التعليم-
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   )3( مالحق رقم 
   مقياس التوافق النفسي لمدراء المدارس-
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   )4( المالحق رقم 
  لمدرسة مقياس التوافق النفسي لتسيير شؤون ا-
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   )3( مالحق رقم 

   مقياس التوافق النفسي لمدراء المدارس-
  

ǬǾƭƸن الǮƭƸال Żا Ǭƾب  
  الǶǮƪورية الƺƪاƸƕية
Ƹƕاƺƪة الǖمƘƩ  

  ǾǪǥة الǪǖوǫ اǾǱƘƾǱȃة Ƿ اƩȅتǾǕƘǮة
  

ƘǾǱوǝوǍرȅا Ƿ ةǾبƸالت ǫوǪǕ Ƿ ǻبوƸالت ƼǞǲال ǬǪǕ Ǭƾǡ  
    

))ǯƘǾƜاست((  
  

   التǬǾǪǖ اȁسƘسǼ مƴراƊ الƴǮارǷ ƻ مƴǕƘƾيǬǶ بǪƭƸǮة// اƱȅوة 
  بعد التحية 

         ǳƸøƥƍ Ƿ ƻارƴøǮال ƊراƴǮل ǼƾǞǲال Ǡǝن التواǕ ǛƸǖالت ǼلƑ ǯƘǾƜستȅا اƶǵ ǛƴǶي
ǯǷƐǁ ƸǾƾơ ǺǪǕ مƴارسÛ ǬǶ  بƴǮارƻ مǪƭƸة التǬǾǪǖ اȁسƘسǼ بǾƜǖǂة الƺاǷية بƘلƸǾǵƘǮƪيøة              

                 ƟاƸøǢǝ ة منƸǢǝ Ǩǥ نǕ بةƘƩȅƘب ǬيƸǦال ǬǦǆƲǁ  Ǽǝ ةƸǾƜǥ ǼتǢƥ Û ةǾƜǾǪة الǾبƸǖا  الƶøǵ
                  ǔøǉǷǷ ةøǪمƘǥ يةƘǲǖب  ƟاƸǢǝ ة منƸǢǝ Ǩǥ ةƊاƸǡ Ƿ ةƭاƸǆال Ƿ ةǡƴال ǼƱوơ ǔم ǯƘǾƜستȅا

ƍمǫƘ الƸǢǞة Ƿ الǱƘƲة التƳ ǨƦǮơ ǼرƩة ơواƸǝ الǞǆة Ǽǝ رƍيƘƩƑ ǯƍ ƘǮǥ Û ǬǦبتȆǕ) ( ǬǦمة 
                   ƤøƭƘƜال ǨƜǡ من Ƿ ƤƮƜال ǇاƸǙƍ Ǽǝ ȅƑ ǫƴƲتƾơ ȅ Ƿ ةǪمƘǥ يةƸس Ƿ ƸيƴǢơ ǨƮم ƸƜتǖơ ǳƶǵ

Û ǴƾǞǱ.  
  

ƍǴơƘǥƸب Ƿ Żة اǮƭر Ƿ ǬǦǾǪǕ ǫȆƾال Ƿ Û ǬǦǱǷƘǖơ Ǩم  
  
  

ǻبوƸالت ƼǞǲال ǬǪǕ Ǽǝ ƸǾتƾƩƘم ƤƮب  
 ƳاƴǕƑ/ǜيƸǂال ƫƘمƸور الǱƍ  

  الƚǾǎ بƸǖǪبƸǁƑ /ǼاǛ الǥƴتور 
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 Ǘ دائما فøøøøøøøøøƾرات اǗستبيøøøøøøøøøøاǃ ǅ. ر

  ƈنا شخƫøøøøøøøø مرتøøøøøøøøøøاƝ البøøøøøøøøøøøøال   1

2 øøƴةاشøøøøøøøøøøøøناعƾا و الøøøøøøøøøƮر بالرøøøøøøø   

3 ǅاøøøøøøøøøøøøøøøøøøمǓر باøøøøøøøøøøøøøøøøøƴاش   

   اشøøøøøøøƴر بالتوتøøøøøøر وعøøøøøøدǃ اǗستøøøøøøøƾرار 4

5 ǇدرøøøøøøƬم ƹرøøøøøøعƈ Ǘ ƹوøøøøøøر بخøøøøøøøƴاش   

   دئøøøøøøøøøاƈŷنøøøøøøøøøøøاǃ نومøøøøøøøøøøøاøøøǉ ŷا 6

  ينتابنøøøي الƮيøøøøق ǀلمøøøا فøøøǀرت فøøøøي مستƾبلøøøøøي 7

   حياتøøøøøي سلسøøøلøøøøة مǅøøøøøø اǗحباطøøøøøøøøøات  8

   اشøøøøøøøøøøøøƴر بالهøøøøøøøøøøدƊ و السǀينøøøøøøøøة 9

   ƈتƾبøøøøøøøøøøøøøøøøøøøل نفسøøøøøøøøøøøøøøøøøي 10

    بøي مƴƬ ǅøوبøøات يجƴلنøøي علøøى حافøة اǗنهيøøاررøøمøøا يم 11

   يƦǘمنøøøي الشøøøƴور بخيبøøøة اǓمøøøل لمøøøدة طويلøøøøøøة 12

   تمøر بøøي نوبøøات مǅøø الخǅƦøø و الفøøرƝ دوǅ سبƒøø مƾبøøول 13

14 Ƨاøøøøط النøøøي وسøøودي فøøøوج ǃøøøƷدة رøøر بالوحøøƴشƈ   

15 øøعيوب ƝǘøøøøøøøøøƬǖة لøøøøøøøøر قابلøøøøøøيƷ يøøø  

   ƈعتøøøøøøøøøøƾد انǗ ǈøøøøøøøفائøøøøøøøدة منøøøøøøøى 16

17 ǅøøøøøøøøøøøخريǑار اøøøøøøøøøƾق احتøøøøøøøøøøستحƈ   

   øøøøøøøøøøøøøøøøøøǀƈرǇ نفسøøøøøøøøøøøøøøøøøøي 18

   امسøøøøوǅ علøøøøيƈشøøøøƴر بƦ ǅƉøøøøøøøمǘئøøøøøي يته 19

20 Ʋøøøøøا المجتمƤøøøǉ ǅøøøت مøøøøøي لسøøøøنƉǀ رøøøøƴشƈ   

21  ŷاøøøøøøل نهائيøøøøøøمƴال ƿرøøøøرة تøøøøøǀي فøøøøøتراودن    

   ترتƩøøøøƴ يøøøøøداي بدرجøøøøة يمǅøøøøǀ مǘحظتهøøøøøøا 22

   ƈƒøøøǉƤشøøøøøƴر ǉ ǅƉøøøøǀنøøøاƿ مǅøø يǘحƾنøøي ƈينمøøا ا 23

   ƈسمƬƈ Ʋøøøøواتøøøøøا Ʒريبøøøøøøة تتحøøøøدث إلøøøøøøي  24

    اعتøøøøøƾد ǉ ǅƈنøøøøøاƿ مǅøøøøø يتƉمøøøøøر øøøøøøƮدي  25

  ƈرǌ حولøøøي خيøøøøاǗت وƈشيøøøøاǗ ƅيراøøøøøǉا Ʒيøøøøøري   26

27  Ʋøøøøøøي الواقøøøøف ǅوøøøøøيƾيƾح ƅاøøøøدقƬƈ دøøøøيوج Ǘ    

28  ǅوøøøøøøøøøøƬمخل ƅاøøøøøøøøøøøøدقƬƈ ديøøøøøøøøل    

    تجمƴنøøøøøøøøي بƬƉدقøائøøøي الøøøøƾƙة المتبøادلøøøøøøة  29
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    ƈتجنƒøøøøø البøøøøøøƾاƅ مƲøøøø النøøøاǀ Ƨلمøøا استطøøƴت  30

31  ǅاøøøøøøøøøøøøøالنسي ǅøøøøøøøøøøي مøøøøøøøøøعانƈ    

    øøøøøøøøرود و السرحøøøøøøøاƈ ǅعانøøøøøي مǅøøøøøø الش  32

33  Ǝøøøøøي شƈ يøي فøøøøنǉƤ Ʀøøøøøيǀي ترøøøøøعل ƒøøøƴƬي    

34  ƒرøøøøøøøøøøøøøøøøøطƮي مøøøøøøøøøøøøøøøøøنوم    

    تراودنøøøøøøøøي ƈحǃǘøøøøøøøøø مƦعجøøøøøøøøøøøøøة  35

    يهøøاƈعانøøي مǅø اǓوجøøاƱ رǃøƷ سǘمøøة الفحوøøƬات التøي اجر  36

    ƈلجƉøøø إلøøøى الǀ ƒƤøøǀلمøøøا وجøøøدت Ƥلƿø مفيøøداŷ لøøøøي  37

38  Ƨاøøøøøل النøøøøøƴا يفøøøøلمƙم Ʃøøøøعيƈ ǅƈ ƧƉøøøøøب Ǘ    

   ǉƈ Ǘتǃøø لƒøøƮƸ والøøدي و ƈبنائøøøøي و Ʀمǘئøي مǅø تƬرفاتøøي  39

   ƈمنøøøøøøاƈ Ǘƅتمسƿøøø باǓمانøøøøة مøøاداǃ النøøøاƷ Ƨيøøøر   40

41  ŷاراøøøøøøøا بøøøøøøøøدي إبنøøøøøøøøي والøøøøøøøتبرنƴي    

    ƈستøøøøøøƸرƒ فøøøøøøøي الƙǀيøøøر مǅøøøøø تƬرفاتøøøøي  42

    ƈتøøøøøøøøƬرƹ بسرعøøøøøøة دوǅ تفǀيøøر فøøي النتائøøøøج  43

44  ƒøøøøøøøøøنƤور بالøøøøøøøøƴالش ǅøøøøøøي مøøøøøøعانƈ    

    ƈتøøøøƬور وقøøøøøøوƱ مƬائƒøøøø قøøøøد Ǘ تحøøøøøøدث  45

    يتشتøøøøøøøøت انتباøøøøøøøøøøǉي بسهولøøøøøøøøøøøøة  46
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    ƈحøøøøøøøøøرƫ علøøøøøøى الوفøøøøøøøاƅ بوعøøøøøودي  61

  
   )4( حق رقم المال

   مقياس التوافق النفسي لتسيير شؤون المدرسة-
  

  
ǬǾƭƸن الǮƭƸال Żا Ǭƾب  
  الǶǮƪورية الƺƪاƸƕية
Ƹƕاƺƪة الǖمƘƩ  

  ǾǪǥة الǪǖوǫ اǾǱƘƾǱȃة Ƿ اƩȅتǾǕƘǮة
  

ƘǾǱوǝوǍرȅا Ƿ ةǾبƸالت ǫوǪǕ Ƿ ǻبوƸالت ƼǞǲال ǬǪǕ Ǭƾǡ  
    

))ǯƘǾƜاست((  
  

  مǪƭƸة التǬǾǪǖ اȁسƘسǼ الǮǪǖǮوǷ ǯ الƟƘǮǪǖǮ  بƴǮارƻ // اƱȅوة 
  بعد التحية 

             ǺǪǕ  ƻارƴǮال ƊراƴǮل ǼƾǞǲال Ǡǝالتوا Ƹƥƍ نǕ ǛƸǖالت ǼلƑ ǯƘǾƜستȅا اƶǵ ǛƴǶي
Ɩǁ ƸǾƾơوǯǷ مƴارسÛ ǬǶ  بƴǮارƻ مǪƭƸة التǬǾǪǖ اȁسƘسǼ بƎمǱƘة التǬǾǪǖ  بǾƜǖǂøة الƺاǷيøة                

           Ǩǥ نǕ بةƘƩȅƘب ǬǦǱǷƘǖơ  Ǽǝ ةƸǾƜǥ ǼتǢƥ Û ةǾƜǾǪة الǾبƸǖية الƸǾǵƘǮƪلƘب      ƟاƸøǢǝ نøة مƸǢǝ 
ƶǵا اȅستǯƘǾƜ مơ ǔوǼƱ الǡƴة Ƿ الƸǆاƭة Ƹǡ ǷاƊة ƸǢǝ Ǩǥة من ƸǢǝاǴøơ  بƘǲǖيøة ƘǥمøǪة                    

ƍمƸǢǝ Ǩǥ ǫƘة Ǽǝ Ƿ الǱƘƲة التƳ ǨƦǮơ ǼرƩة ơواƸǝ الǞǆة Ǽǝ رƍيȆǕ ǔǉǷǷ) ( ƘǮǥ Û Ǥمة 
ƘƩƍ ǯƍبتǖơ ǳƶǵ ǤتƸƜ مƴǢơ ǨƮيǷ Ƹ سƸية ƘǥمǪة ƾơ ȅ ǷتƸǙƍ Ǽǝ ȅƍ ǫƴƲاǇ الǷ ƤƮƜ مøن                   

ƜǡǴƾǞǱ ƤƭƘƜال Ǩ  
ǴơƘǥƸب Ƿ Żة اǮƭر Ƿ ǬǦǾǪǕ ǫȆƾال Ƿ Û ǬǦǱǷƘǖơ  نƾƭ ǬǦل żاƸǥƘǁ  
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ǻبوƸالت ƼǞǲال ǬǪǕ Ǽǝ ƸǾتƾƩƘم ƤƮب  
 ƳاƴǕƑ/ǜيƸǂال ƫƘمƸور الǱƍ  

  الƚǾǎ بƸǖǪبƸǁƑ /ǼاǛ الǥƴتور 
 

ǃ ǅاøøøøøøøستبيǗرات اøøøøøøøƾدائما ف Ǘ 
1             ƲøƮلو ƒǘøو الط ǅلميƴالمøة بøد اجتماعات دوريƾƴي ǃاøƴشاط الøة النøخط

 . داخل المدرسة

  

 . اإلدارة الجماعيøøةةيøøشرƦ ƿمǘئǈøø مǅøø المƴلمøøيǅ فøøي مøøسƊولي     2
 

  

 .يحرƫ على استخداǃ حجرات المبني المدرسي في اƷǓراض المخƬƬة لهøا             3
 

  

 .يتحøøøøøøøرر مǅøøøøøøø الøøøøøøøروتيǅ اإلداري الƮøøøøøøøيق 4
 

  

5  ǅøøم ǈøøئǘمƦ ضøøƴي بøøة إلøøال اإلداريøøعمǓض اƴبøøد بøøهƴي ǅيøøلمƴالم . 
 

  

6      ǅيøøلمƴى المøøافية علøøƮال اإلøøعمǓا ƲøøيƦي توøøدل فøøƴوخى الøøيت. 
 

  

 .يøøøøøنظǃ سøøøøøجǘت قيøøøøøد التǘميƤøøøøø بالمدرسøøøøøة     7
 

  

   .يشرƿ الƴامليǅ و الطƒǘ في اتخاƤ الƾرارات التي تهǃ سير الƴمل داخل المدرسة 8

ƾهǃ للøƾرارات   يتابƲ المƴلميǅ بمدرستƙƈ ǈناƅ تƉديتهǃ لƴملهǃ لمƴرفة مدǌ تطبøي          9
 .المتخƤة في شاǅ الƴمل داخل المدرسة

  

 .يƴمل على ترشيد الƴامليǅ على نظافة و حøسǅ اسøتخداǃ المبنøي المدرسøي               10
 

  

يوƱƦ المخƬƬات المالية بالمدرسة على اǓنشطة التي رƬدت لها و يتابƲ مøا               11
 .يƬرƹ منها

  

 .يøøøøøøøنظƈ ǃعمøøøøøøøال اǗمتحانøøøøøøøات و يتابƴهøøøøøøøا  12
 

  

 .øøƴامليǅ علøøى موافاتǈøø بƉيøøة بيانøøات تتƬøøل بمøøشاǀل الƴمøøل يøøشجƲ ال 13
 

  

 .يراعøøي التوفيøøق بøøيǅ ظøøروƹ الøøƴامليǅ و مƬøøلحة الƴمøøل عامøøة    14
 

  

15                  ǃويøƾالت ƒاليøسƈ ج وǉاøي المنøف ǅيøلمƴالم ǃاøمƈ يƈالر ƅة إبداƬفر ƞيتي. 
 

  

يشجƲ  المƴلميǅ على الƾياǃ بالدراسات المتƬøلة بتحøسيǅ المنøاǉج و طøرق                 16
 . دريƧ و التƾويǃالت

  

17  Ƨدرøøداد الøøرات إعǀƤøøى مøøعل Ʋøøو يطل ǃولهƬøøي فøøف ǅيøøلمƴور المƦøøي. 
 

  

18            ǌوعات على مدƮمو ǅم ǈبتدريس ǅوموƾما ي ǃسيƾبت ǃياƾعلى ال ǅلميƴالم Ʋيشج
 الƴاǃ الدراسي 

  

يƴمل وفق اøǉǓداƹ التربويøة المحøددة للمرحلøة الدراسøية التøي تنطøوي   19
  . ǈتحتها مدرست

  

 .يøøسƴى لتƦويøøد المدرسøøة بøøاǓجهƦة المطلوبøøة لتحƾيøøق øøǉƈدافها       20
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ǃ ǅاøøøøøøøستبيǗرات اøøøøøøøƾدائما ف Ǘ 
يشجƲ المƴلميǅ على اǗلتحاق بالدورات التدريبيøة التøي تøنظǃ لهǃø لƦيøادة   21

 .مƴلوماتهǃ المهنية  والتربوية

  

 .يهøøتǃ بالمǀتبøøة المدرسøøيةÛ و يƴمøøل علøøى تøøوفير الǀتƒøø الƦǘمøøة لهøøا  22
  

  

 .وسائل التƴليمية الƦǘمة للمƴلميǅ للƾياǃ بƴملهǃ على الوجǈø المطلøوƒ          يسƴى لتوفير ال    23
  

  

يتخƤ مǅ نفسǈ قدوة حسنة لƦمǘئǈ في التƦامهǃ بƴملǈ و حرǈøƬ التøاǃ علøى                  24
  .المƬلحة الƴامة

  

25    ǅيøøøلمƴللم ƒǘøøøالط ǃراøøøرورة احتøøøƮ ىøøøا علøøøد دائمøøøǀƊي. 
  

  

26          øف ƹøي مختلøار فøǀبتǗة في اƬالفر ǅلميƴللم ƞي  يتيøنهج الدراسøالم Ʊرو. 
  

  

 .يøøساعد المƴلمøøيǅ علøøى ممارسøøة نøøشاطاتهǃ النƾابيøøة والمهنيøøة       27
 

  

 .يحرƫ على ǅƈ تƸطي اǓنشطة المدرسøية جميƲø جوانƒø البيئøة المحليøة                28
 

  

 .يحرƫ على ǅƈ يسود جو مǅ التƴاوǅ و التفاÛ ǃǉ بيǅ المدارƧ المناظرة لهøا                29
 

  

30  ƈ يøøøøف ǅيøøøøلمƴور المƴøøøøش ǃرøøøøيحت ǃاتهøøøøلواجب ǃøøøøدائه. 
 

  

31    ǃاتهøøøøلواجب ǃøøøøدائهƈ يøøøøف ǅيøøøøلمƴور المƴøøøøش ǃرøøøøيحت. 
 

  

32                   ǅيøلمƴو الم ƒǘøالط ǅيøب ǅاوøƴو الت ǃǉاøالتف ǅيسود جو م ǅƈ مل علىƴي. 
 

  

 .يشجƲ الطƒǘ و المƴلمøيǅ علøى المøساǉمة فøي خدمøة البيئøة المحليøة                  33
  

  

34           ǈفي ǃرǀالسنة الدراسية ي ǃفي ختا Ǘد احتفاƴي     ƒǘøو الط ǅلميƴالم ǅم ǅالمجدي. 
 

  

35  Ʋة بخدمة المجتمƾلƴامة المتƴالخطط ال ƲƮفي و ǅلميƴو الم ƅباǑا Ƨمجل ƿيشر.   

يشجƲ الƦيارات و الرحǘت التي يƾوǃ بها المƴلميǅ و الطƒǘø للتøƴرƹ علøى   36
  .مƴالǃ  البيئة

  

طة التøي يøƾوǃ بهøا       يشجƲ المƴلميǅ و الطƒǘ على المشارǀة في مختلƹ اǓنش          37
  المجتمƲ المحلي 
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ǃ ǅاøøøøøøøستبيǗرات اøøøøøøøƾدائما ف Ǘ 
 و ƈراƅ تود إƮافتها و تراǉا ǀفيلة بƌنجøاƝ الƴمøل فøي الجانƒø                تƈية اقتراحا   38

ƿالتربوي داخل مدرست:  
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