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 Adjustmentاوالً: التكيف                                           

عممية ديناميكية مستمرة ييدف بيا الفرد الى ان يغير سموكو , ليحدث عالقة  : التكيفتعريف 
 أكثر توافقًا بينو وبين البيئة.

 : التكيف أبعاد
فرد نفسو وتتضح في عممو وانتاجو وعالقاتو االجتماعية كما الصحة النفسية ىي حالة يخبرىا ال   

وىما بعدا , أو بمعنى اخر تبدو الصحة النفسية في " التكيف الشخصي" و " التكيف االجتماعي" 
 التكيف.

التكيف الشخصي: وىو ان يكون الفرد راضيًا عن نفسو , كما تتسم حياتو بالخمو من  . أ
ات االساسية ليذا البعد من التكيف اشباع الفرد الصراعات النفسية والقمق , ومن المكون

 لدوافعو بصورة مرضية لو ولممجتمع.
التكيف االجتماعي: اقامة الفرد عالقات اجتماعية سوية مع االخرين , خالية من الشك أو  . ب

 الشعور باالضطياد.
 
 : العوامل االساسية في التكيف 

تكيف الشخصي والتكيف االجتماعي لدى عدة عوامل ليا الدور االكبر في احداث الىناك      
 االفراد , من أىميا:

 اشباع الحاجات االولية والشخصية. .1
 تعرف الفرد لحدود امكانياتو وقدراتو. .2
 تقبل الذات. .3
 المرونة )االستجابة المالئمة لممواقف الجديدة(. .4
 

 Frustration اإلحباط  ثانيًا:
بسبب معوقات واقعية ممموسة أو متوقعة  و: ويعني فشل الفرد في اشباع حاجات اإلحباطتعريف 

 . اإلشباعومتخيمة تحول دون ىذا 
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 :  وعمقه اإلحباطمستويات 

في تحديد عمقو ومدى آثاره , وىذه  أساسياعمى متغيرات تمعب دورًا  اإلحباطيتوقف مستوى 
 العوامل تتعمق بالنقاط اآلتية : 

 النفسية وقدراتيم عمى تحمل ما أبنيتيمث من حي اإلفراد: يختمف  قدرة الفرد عمى التحمل.  1
لالزمة حتى ان كانت خفيفة ,  األولى المحظات أماميتعرضون لو من ازمات , فمنيم من ينيار 

ومنيم من يقاوم بثبات وتماسك حتى يستنفذ مايممك من طاقات , فان عجز عن ذلك لجأ في كثير 
 :  االتيين األسموبينالى واحد من  األحيانمن 
  .ديدجاو من بيئتو , ويحاول ان يتكيف مع الموقف ال ويغير من اىدافو او من اساليب أ .  
 توصمو الى الحل الصحيح يكون بعضيا شعوريًا مخالفا غير سميمة ال يعتمد اساليب ب .  

 لمقيم االجتماعية , وبعضيا اآلخر الشعوريا يطمق عمييا تسمية ) الحيل الدفاعية ( مثل      
 والتقمص والنكوص والتسامي وغيرىا . الكبت     

: ان حاجات الفرد تختمف في مستوياتيا واىميتيا عند الفرد  مستوى الحاجة واهميتها لمفرد.  2
فيناك حاجات اساسية ال يستطيع الفرد التنازل عنيا او تاجيل اشباعيا , وىناك حاجات اخرى 

, وىذا ى وقت آخر او الى ظروف اخرى ثانوية قد يستطيع ان يتنازل عنيا او يؤجل اشباعيا ال
 لم تشبع , واىميتيا لدى الفرد . يقد يزداد او ينخفض حسب نوع الحاجة الت اإلحباطيعني ان 

موقفا نفسيا تتوقف صعوبتو عمى التركيب  اإلحباط: يشكل  عمى الفرد اإلحباطانعكاسات .  3
 في ثالث جوانب سموكية ىي : اإلحباطالنفسي لمفرد ومدى تاثره بو , ويمكن ان تظير آثار 

وتنويع الوسائل  اإلحباط: ويعني ان يقوم الفرد بتغيير النشاط الذي نتج عنو  نوع النشاط. أ   
  .واالساليب لتحقيق اليدف من جديد , او يقوم باستبدال اليدف بيدف آخر ممكن التحقيق

ي عمى مكونات البيئة التي يحدث فييا بصيغة سموك عدوان اإلحباطينعكس  : كثيرا ما البيئة ب . 
 , وتعتري الفرد المحبط حالة من  شديدا اإلحباطيكون  امن افراد وممتمكات السيما عندم اإلحباط

أي يفرغ الفرد فيو  ) مزاحًا (الغضب العنيف , وىذا الغضب يسمك احد االتجاىين , فاما ان يكون 
أي يرتد الغضب عمى الفرد ذاتو ويعمل عممو السيء  ) مرتدًا (اآلخرين , او  األفرادانفعالو عمى 

 .في صحتو النفسية وكأن الفرد يريد ان يعاقب نفسو بذلك 
مباشرة وبعد عجز  اإلحباط: وىي انعكاس الشعوري واستجابة دفاعية تحصل بعد  النكوصج . 

ونتائجو  اإلحباطالفرد في مواجية الواقع ,  وتتجمى في عودة الفرد الى اساليب طفولية في مواجية 
 , كون ان ىذه االساليب كانت فعالة في الماضي في اشباع حاجاتو ومواجية مشكالتو . 
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 :  اإلحباط أنواع
 حسب المصادر المسببة لو الى نوعين ىما : اإلحباطينقسم 
الذي تكون مصادره خارجة عن كيان الفرد من حيث بنيتو  اإلحباط: أي  الخارجي اإلحباط .اواًل 

 اتجاىات ىي :  اربعةية والنفسية , ويمكن تقسيم ىذه المصادر الى الجسم
 مرتبطًا بنقص اوفقر في محتويات البيئة  اإلحباطالذي يكون فيو مصدر  :األولأ . االتجاه    

  .قمة االمكانات المادية او الحرمان من العائمة او االزمات االجتماعيةالخارجية مثل       
 مرتبطًا بالفقدان , أي فقدان شخص عزيز بصورة  اإلحباطالذي يكون فيو  :ب . االتجاه الثاني  

 مفاجئة , اوفقدان شيء ثمين كان الفرد يممكو ويستمتع فيو .      
 مرتبطًا بعائق خارجي يقف بين الفرد واىدافو . اإلحباطالذي يكون فيو  :ج . االتجاه الثالث  
 صعب واليمكن احتمالو . مرتبطًا بموقف اجتماعي  إلحباطاالذي يكون فيو  :د . االتجاه الرابع   

 الذي تكون مصادره مرتبطة بكيان الفرد وشخصيتو وىي :  اإلحباط: أي  الداخمي اإلحباط.  ثانياً 
 أ . مصادر مرافقة لمفرد منذ بداية حياتو كالعمى والصمم والبكم او الضعف العقمي او واحد او    

 .  أكثر من أعضاء جسمو      
 انو قد  إالب . مصادر تستجد خالل حياة الفرد حيث يولد الفرد سميم من الناحية العضوية   

 يتعرض لما يفقد ىذه السالمة وىذا التكامل , مثل العديد من العاىات التي قد تصيب الفرد      
 وتصبح مصادر الحباطات متنوعة لو .    

 
 
 

        
       

 


