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 ميكانيزمات الدفاع وعالقتها بالتفكير عالي الرتبة

دراسةةة ميدانيةةة علةة  عينةةة مةةي علبةةة قسةةمي علةة  الةةنف  وا ر ةةاد     
 بجامعة دم ق النفسي في كلية التربية

 
 *صنور املغسان . د     

 الملخص
 

ملة بين ميكانيزمات الدفاع والتفكير عالي يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العالقة المحت
بلن  )الرتبة لدى عينة من طلبة قسمي علم الننف  وارشاناا النفسني فني  لينة التربينة بدامعنة امشن  

وهي عينة طبقية مقصواة متوافرة، باستخدام ( طالباً وطالبة من طلبة السنة الثالثة 382عدا أفرااها 
لبحنننث إلنننى فرانننية مفااهنننا أم ااااز علنننى ميكانيزمنننات المننننهل الو نننفي التحليلننني،  ينننث يسنننتند ا

: الدفاع يرتبط إيدابياً بااااز بالتفكير عالي الرتبة،  ما أم البحث  اول ارجابنة عنن السن ال التنالي
هل هناك فروق في ميكانيزمات الدفاع والتفكير عالي الرتبة تبعاً لمتغيرات الدن  والشهااة الثانوية 

 واالختصاص الدشاسي؟ 
 :وبعد اختباش الفرايات تم التو ل إلى النتائل التالية

 .وجوا عالقة اشتباط إيدابية بين ميكانيزمات الدفاع والتفكير عالي الرتبة -1
 . في ميكانيزمات الدفاع والتفكير عالي الرتبة (ذ وش، إناث)وجوا أثر لمتغير الدن   -3
فنني ميكانيزمننات النندفاع والتفكيننر عننالي  (أابنني، علمنني)وجننوا أثننر لمتغيننر الشننهااة الثانويننة  -2
 . الرتبة
فنني ميكانيزمننات  (إشانناا نفسنني، علننم نفنن )عنندم وجننوا أثننر لمتغيننر االختصنناص الدشاسنني  -4

 . الدفاع والتفكير عالي الرتبة
 .التفكير عالي الرتبة، ميكانيزمات الدفاع: الكلمات المفتا ية

 
 
 

  .جامعة دمشق -رتبيةكلية ال -أستاذ مساعد يف قسم  علم الصنفس *  
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 : ن المقدمة 1
من الدوافع مصنها ما هر أويل فطري كاجلرع والعطش واجلصنس ومصنها ما  مبجمرعةيرلد اإلنسان مزوداً 

تحرتا  والتددير وامأمن هر ثانري متعلم يتم اكتساهبا من خالل التصنشئة االجتماعية كاحلاجة إىل احلب واال
، فعد  إشباع الدوافع امأولية يدرد إىل الفصناء على مهم بالصنسبة للفردالدوافع  ، وكال الصنرعني منواالجناز

، كذلك عد  إشباع الدوافع الثانرية ميكن أن يسبب لإلنسان برصفه كائن (دافع اجلرع)مسترى الفرد 
 ضران )اجتماعي تدريضًا مأساس العيش املشرتك والعصنف والعدوان وامأمراض الصنفسية واجلسدية املختلفة 

9002 ،17 .) 
، وأحل فيها على أن الرظيفة الرئيسية للعدل ر نظرية يف الدافعية لدى اإلنسانعمل فرويد على تطري

يرى أن العدل و . هي بسط سيطرته على اإلثا ة حبيث يتم اسرتجاع تحالة الترازن اليت اختلت نتيجة لإلثا ة
تري على الغرائز واليت تزود السلرك الذي حي( اهلر. )، وامأنا امأعلىاهلر، وامأنا: مؤلف من ثالث أقسا 

بالطاقة تعمل وفق مبدأ اللذة مدابل مبدأ الراقع اليت تعمل امأنا مبرجبه، وميكن للترتر الصناجم عن ضغط 
، تحيث تعمل امأنا داًل من السعي يف العامل الراقعياهلر أن يصنخفض عن طريق ميكانزمات الدفاع امأولية ب

، وتددير ما إذا كان سلرك مرجه حنر تلبية مطالب اهلر ترضيح نتائج املتولة مع العامل اخلا جي على
من أنراع أساليب  باإلمكان مبرجب مبدأ الراقع تصنفيذ هذا السلرك أو تأجيله أو اهلروب عن طريق نرع

يثاق فاملهمة اليت تراجه امأنا احملافظة على الترازن بني السعي و اء مطالب اهلر وااللتزا  مب. الدفاع امأولية
سلركي حيرز على قبرل اجملتمع وهي ما متثله التحرميات االجتماعية وامأخالقية املفروضة من جانب امأنا 

 (. 777، 9002 ،محوي)العليا 
وميكن أن يُلحق الضر  بالوحة الصنفسية لإلنسان عصندما يراجه متطلبات ال يتمكن من تذليلها 

وضمن املرتحلة العمرية اليت مير هبا، وميكن هلذا الضر   وإجنازها ضمن اإلطا  االجتماعي الذي يعيش فيه،
أن يتجلى على شكل أعراض من الشذوذ الصنفسي واالجتماعي واجلسدي، فالوحة الصنفسية هي تحالة من 

، وهي الصنتيجة الراهصنة لبصناء كفايات التورف يدها يف كل حلظة من حلظات احلياةالترازن الراجب حتد
 (. 92، 9002 ، ضران)واحلفاظ عليها 
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ولذلك تعمل امأنا على اصطفاء السلرك املصناسب وترجيهه حنر املرضرع املصناسب على أساس 
 ،محوي)وهكذا يكرن هصناك قد  كبري من السلرك مرجهاً وحمدداً بعمليات امأنا  .قرا ات شعر ية وعدالنية

تحىت يدر  اإلنسان ، فاحلاجات أتحياناً تكرن متصناقضة واحلاجة اليت ال تشبع تظل ضاغطة (779، 9002
بإشباعها، امأمر الذي يتطلب تفكرياً تحاذقًا لتحديق د جة الترافق واالنسجا  يف ضرء احلاجات املتوا عة 

 (.92، 9001 ،جروان)
ويعّد التفكري عايل الرتبة أتحد أهم املفاتيح لضمان التطر  املعريف الفعال من أجل حتديق الصنجاح 

بأنه التفكري اجليد الذي جيمع ( 7221ليبمان، )، وقد عرّفه د العدليةة طاقات الفر والتكيف واستغالل كاف
بني التفكري الصناقد وما به من قد ة على احملاكمة املصنطدية وبني التفكري اإلبداعي وما يتضمن من حماكمة 

 (.907، 9001 ،العتر  وآخرون)عدلية إبداعية 
إجياد احللرل أو التأجيل وإجياد  الدوافع و الوراعات بني إن حتديق التكيف يعين الدد ة على مراجهة

، فالتكيف الصناجح يدرد إىل تحل فاعل للمشكلة يف تحني الترازن بني الضرو ات واحملظر اتنرع من 
وهر الدد ة على إجياد البدائل السلركية واملرونة يف  ،يدرد إلجياد تحل غري فاعل للمشكلةالتكيف الفاشل 

 (.17، 9002 ، ضران)  البدائل اجلديدة الفاعلة ترك البدائل غري الفاعلة واختيا
إن التفكري عايل الرتبة ميكن أن يرشد امأنا إىل السلركات اليت تتضمن التصنظيم الذايت فوبالتايل 

اخلاضع للمحاكمة املصنطدية والعمل على إجياد احللرل اإلبداعية اجليدة للوراعات املتصناقضة اليت تتعرض هلا 
 . اع احلاجة وضغط إ ضاء الراقع واجملتمع وبني أخالقيات امأنا امأعلىامأنا ما بني ضغط إشب

 :ن مشكلة البحث ومسوغاته 3
عصندما يراجه امأشخاص ظروف خمتلفة خطرة أو من املترقع خطر هتا تظهر لديهم أشكال خمتلفة 

ية والدوافع من السلركات تعكس خربات امأشخاص واختالف الظروف والدد ات والسمات الشخو
، أي دفاع عن رع ميكن وصفه على أنه مرقف دفاعي، و دود الفعل جتاه أي ظرف من هذا الصنملختلفةا

وهر دفاع عن تحاجات الفرد غري املشبعة تحني يدف عائق يعمل على . الذات أما  خطر تحاصل أو مترقع
د يتخذ الفرد ، فدوف وامأفرادو دود امأفعال ختتلف باختالف الظر . مصنع إشباعها فتشعر الذات بالتهديد
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حياول ختفيف الضغط قد يستسلم تحني ال تكفي وسائله، و ، و لتدرية نفسه من أجل مراجهة اخلطرإجراءاته 
 ولدد ذكر فرويد أن هذه الرسائل هي. اللجرء إىل وسائل الدفاع امأوليةالصناجم عن الشعر  باخلطر وذلك ب
. غريهم بل هي عامة يف شكلها السرين وهي ليست خاصة بأفراد دو . وسائل دفاعية هدفها محاية الذات

وإن قاعدهتا يف الالشعر  قرية ولكصنها . وقد يويبها التطرف فتوبح شكاًل من االحنراف أو يف الطريق إليه
 (.772، 7229 ،الرفاعي)ليست ال شعر ية كلها 

وهذه امأخطا  ميكن أن تكرن واقعية أو مترقعة أو متخيلة وميكن أن تكرن ذات مود  داخلي 
وترى مد سة التحليل الصنفسي أن الكثري من االضطرابات الصنفسية عبا ة . أو مود  خا جي( هتديد الدافع)

إتحدى أقسا  جهاز املصناعة  فرسائل الدفاع امأولية هي.عن نتائج الدفاع ضد حمتريات نفسية غري مرغربة
دوافع املتضا بة أو من ، واليت حُتشد لود هجمات الدلق الالشعر ي من أجل مراجهة صراعات الالصنفسي

وهي وسائل ال شعر ية يف غالبيتها، وتستخد  من أجل تحل املشكالت إال أهنا غري  . أجل الترفيق بيصنها
ويستخد  مجيع امأشخاص وسائل الدفاع . كافية حبد ذاهتا وقد تعيق احلل البصّناء والشعر ي للمشكلة

، غري أنه يالتحظ ة يميزة لمأمراض الصنفسيةا ها مسامأولية الشعر يًا ويف مراقف خمتلفة لذلك ال ميكن اعتب
 (. 921، 9002 ، ضران)غلبة استخدامها عصند املرضى الصنفسيني، حبيث يكرن الدفاع حمر  التورف 

يرى احملللرن الصنفسيرن أن امأنا قد تفشل يف حتديق الترفيق بني مطالب الدرى الثالث  فتلجأ إىل 
وأكثر هذه . يف الشعر  فإهنا تسبب هلا امأمل وراعية مأنه إن ظلتبعض احليل للتخلص من تلك املراقف ال

تحيث يدر  برتتحيلها  احليل دفاعاً عن الذات هر إنكا  الراقع، وكبت ما ال يتصناسب مع املعايري االجتماعية
ا ، إال أن الكبت عملية ناقوة فهر ال يكفل التخلص هنائيًا من املراد املكبرتة بل يبدي عليهإىل الالشعر 

، فهي تحيلة ومهية خادعة تشعر معها الفرصة للصنفاذ إىل مسترى الشعر  تحية يف قاع احلياة الصنفسية تتحني
امأنا بالراتحة املؤقتة بور ة تعميها عن إد اك ندائوها وعيرهبا، لذا يستتبع الكبت سلسلة من اآلليات أو 

أتحال  اليدظة وغريها يما تعرب من خالله كاإلسداط والتربير والتدمص و : حليل الالشعر ية اإلضافية امأخرىا
 (.772، 7221الدريطي )املراد املكبرتة عن نفسها بور  وأشكال  مزية غريبة وقهرية 

وهصنا تكمن مشكلة البحث أي هل من املمكن أن يكرن للتفكري عايل الرتبة عالقة مبيكانزمات 
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الترافق يف ظل احلاجات التكيف و  الدفاع امأولية ويكرن له الدو  الفعال يف ساتحة الشعر  لتحديق
 .املتضا بة

  :أهمية البحث -2
 :تكمن أمهية البحث يف الصنداط التالية 

إن معرفة العالقة بني التفكري عايل الرتبة وبني ميكانزمات الدفاع امأولية يساهم يف زيادة االهتما   -7 -2
ية أو العمل قد  اإلمكان على تأخري بالتفكري عايل الرتبة إلبعاد امأفراد عن  دود امأفعال االنفعال

 .االستجابة االنفعالية
إن معرفة العالقة بني التفكري عايل الرتبة وميكانزمات الدفاع امأولية قد يسهم يف العمل على  -9 -2

 . الرقي بالصنمر االنفعايل وامأخالقي للفرد
يطرة الراعية على التفكري و دود التعرف على أمهية التفكري عايل الرتبة يعطي الفرد إتحساسًا باالس -2 -2

 .امأفعال ويرجهه حنر آفاق إبداعية خالقة يف تحله للمشكالت احلياتية اليت قد تعّرض ذاته للخطر
التعرف على ميكانزمات الدفاع امأولية وأمهيتها بتخفيف الضغط على امأنا يف شكلها السري قد  -7 -2

ن ن العمل يف الالشعر  وبذلك يبعدها قد  اإلمكايسلط الضرء عليها شعر يًا و يعمل على إخراجها م
ق حلل ائعلى استخدامها كطر فاإلغراق يف هذه اآلليات واالعتياد  ،عن التحرل إىل الشكل غري السري

، تؤدي إىل استصنفاذ للطاقة الصنفسية وسرء الترافق مأهنا حترل بني الفرد واملراجهة الراقعية املشكالت
ول ل عليها الفرد جراء استخدامه آلليات الدفاع هي  اتحة مؤقتة سرعان ما تز ملشكالته، فالراتحة اليت حيو

، ويعاود الفرد استخدا  تحيل أخرى، وهذا يؤدي إىل أبطال وظيفة آليات فيعاود الدلق والترتر من جديد
لعدلية الدفاع اليت هي محاية امأنا من التهديد والدلق، ويوبح الفرد عرضة لالضطرابات وامأمراض الصنفسية وا

 (. 777، 7221 ،الدريطي)
 :أهداف البحث -4
، اإلسداط، التحرل أو االندالب ضد اآلخرين) تعرف العالقة بني ميكانزمات الدفاع امأولية -7-7

 .وبني التفكري عايل الرتبة( تزييف الراقع، التحرل أو االندالب ضد الذات، التحرل العكسي



 المنصور. د ..........................................................ميكانيزمات الدفاع وعالقتها بالتفكير عالي الرتبة
 

 

 

34 

واالختواص ( علمي، أديب)والشهادة الثانرية ( اثذكر  ، إن)تعرف أثر متغريات اجلصنس  -9 -7
التحرل أو )يف أدائهم على مدياس ميكانزمات الدفاع  امأولية ( علم نفس، إ شاد نفسي)الد اسي 

، (االندالب ضد اآلخرين، اإلسداط، تزييف الراقع، التحرل أو االندالب ضد الذات، التحرل العكسي
 .لرتبةويف أدائهم على مدياس التفكري عايل ا

 :فرايات البحث -5
التحرل أو االندالب )ال ترجد عالقة ا تباط ذات داللة اتحوائية بني ميكانزمات الدفاع امأولية  -7 -2

وبني مسترى ( ضد اآلخرين، اإلسداط، تزييف الراقع، التحرل أو االندالب ضد الذات، التحرل العكسي
 .امأداء على مدياس التفكري عايل الرتبة

دياس ميكانزمات الدفاع امأولية د فروق ذات داللة اتحوائية بني مسترى امأداء على مال ترج -9 -2
ع، التحرل أو االندالب ضد الذات، التحرل ، تزييف الراقالتحرل أو االندالب ضد اآلخرين، اإلسداط)

 .تحسب متغريات اجلصنس والشهادة الثانرية واالختواص الد اسي( العكسي
لة اتحوائية بني مسترى امأداء على مدياس التفكري عايل الرتبة تحسب ال ترجد فروق ذات دال -2 -2

 .متغريات اجلصنس والشهادة الثانرية واالختواص الد اسي
 :منهل البحث -6

تحيث . يهدف إىل وصف املراقف أو الظراهريعتمد البحث املصنهج الرصفي التحليلي، الذي 
وهصناك أمناط عدة . العرامل الظاهرةيستهدف املصنهج الرصفي تدرير خوائص مرقف معني أي وصف 

الد اسات . ات املتبادلة والد اسات التطر يةللبحرث الرصفية هي الد اسات املسحية ود اسات العالق
املسحية هي حماوالت جلمع أوصاف مفولة عن الظاهرات املرجردة بدود استخد  البيانات لتأييد 

والد اسات التطر ية تتصناول التغريات . حتسني الظروفالظروف أو املما سات الراهصنة أو لعمل ختطيط بغية 
أما منط الد اسة اليت نعتمد عليها يف البحث احلايل هي الد اسات اال تباطية . اليت حتدث نتيجة مرو  الزمن

وهي منط ضمن د اسات العالقات املتبادلة اليت تسعى إىل تعدب العالقات بني احلدائق اليت تحولرا عليها 
 .ورية أعمق بالظاهراتللترصل إىل ب
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ق اال تباطية اليت هتدف إىل استكشاف تحجم ائتركز الد اسات اال تباطية على استخدا  الطر و 
. أي إىل أي تحد ترتبط متغريات يف عامل واتحد مع متغريات يف عامل آخر. ونرع العالقات بني البيانات

رجب أو سالب ،ذا داللة إتحوائية أو يرجع وقد ترتبط املتغريات مع بعضها ا تباطاً تاماً أو ا تباط جزئي م
وتعترب طريدة . وتفيد الطرق اإلتحوائية حلساب معامالت اال تباط وداللتها يف د اسات التصنبؤ. إىل الودفة

 ،دويدا )وتبني بور ة كمية إىل أي تحد يرتبط متغريان . ذات قيمة يف حتليل السبب وامأثر اال تباط
7222 ،712- 712.) 

 :طلحات والتعريفات ارجرائيةتعريف المص -7
مفهر  حتليلي نفسي يستخد  يف وصف البىن الصنفسية الثابتة نسبيًا و دود  :آليات الدفاع امأولية -7 -1

مبساعدهتا محاية نفسه من الوراعات الصنفسية اليت " امأنا"امأفعال الدفاعية املصنفردة الالشعر ية اليت حياول 
" امأنا"أو تحىت مطالب " امأنا امأعلى"ومطالب " اهلر"قض بني  غبات ميكن أن تصنشأ عن التباعد أو التصنا

ووفق نظرية التحليل الصنفسي تستخد  آليات الدفاع يف الصنمر الصنفسي السري إال أهنا تؤدي عصند . نفسه
وخورصًا عصندما توبح هي الرتحيدة . االستخدا  املكثف والطريل امأمد إىل االضطرابات الصنفسية

 .الوراعات الصنفسية ومراجهتهااملستخدمة يف تحل 
هي الد جة اليت حيول عليها املفحرص يف أدائه على مدياس : اإلجرائي آلليات الدفاع امأولية التعريف

 .آليات الدفاع امأولية
هر التعبري عن العدوان املباشر أو غري املباشر والذي يساعد : التحرل أو االندالب ضد اآلخرين -9 -1

ة على التهديدات اخلا جية اليت ميكن إد اكها أو إخفاء الوراعات الداخلية اليت يف التحكم أو السيطر 
تكرن مؤملة بد جة شديدة وال ميكن مراجهتها شعر ياً، وهذا امأسلرب يتعامل مع الوراع من خالل 
اهلجر  على هدف تحديدي أو مفرتض خا جي بسبب اإلتحباط ويصند ج حتت هذا امأسلرب الدفاعي 

 .التدليدية كالتدمص مع املعتدي واإلبدال والتفعيل والصنكرصامليكانيزمات 
حتت هذا الصنمط الدفاعي يتم إطالق صفة الصنية السلبية على سلرك وأفعال اآلخرين : اإلسداط -2 -1

دون وجرد دليل صريح أو واضح مث تستخد  هذه الوفة لتربير امأفكا  العدوانية والسلرك واملشاعر حنر 
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ة والتحيز والترمهات البا انرية وإلداء اللر  على اآلخرين وامأشكال املختلفة ملا هر اآلخرين، وتعد الغري 
حمظر  من الصناتحية الثدافية مثل االعتداد يف امأشباح وامأ واح الشريرة كلها أمثلة للحلرل اإلسداطية 

 . للتهديدات املبهمة اليت مير هبا الفرد
الدفاعي يتم تزييف الراقع بإعادة تفسريه باستخدا  عن طريق هذا امأسلرب : تزييف الراقع -7 -1

جممرعة متصنرعة من املبادئ العامة اليت تظهر على شكل تعبريات أو موطلحات مكر ة وأقرال مبتذلة 
وأشكال متصنرعة من السفسطة واملغالطة املصنطدية، وهذا امأسلرب مفيد بد جة كبرية يف دفع أو جتصنب 

اجهة التهديدات الكربى لتددير الذات، ويتضمن تحيل دفاعية تدليدية اإلتحباطات الوغرى إضافة إىل مر 
 .مثل املعاجلة الفكرية والتربير والعزلة

حتت هذا امأسلرب تصنطلق املصناو ات العدابية أو التأديبية لكي تزيف الراقع : التحرل ضد الذات -2 -1
فف من شدة تأثر الفرد باخلربات هبدف التدليل من التهديدات املد كة لتددير الذات وهذه املصناو ات خت

السيئة، وتأخذ هذه املصناو ات عادة شكل امأمل أو خيبة امأمل الصناتج عن إحلاق امأذى بالصنفس أو ما 
يسمى بالسادية الذاتية أو امأمل الذي يلحده الغري ويسمى املازوشية، وهذه الدفاعات يتم التعبري عصنها يف 

الترقعات السلبية أو املكبرتات االنفعالية، واملصناو ات العدابية ذات  شكل ندد ذايت مبالغ فيه نتيجة إحلاح
تأثري يف زيادة اتحرتا  الذات مثل تكفري الذات عن اآلثا  احلديدية أو اخليالية، اخلربات املؤملة للذات اليت 
تكسبها الدبرل واالستحسان االجتماعي، اإلتحساس بالسيطرة على السلرك من خالل ندد الذات، 

خفيف من اصطدا  اتحرتا  الفرد لذاته من خالل ترقع امأسرأ، االعتداد بالرصرل إىل الديم السامية من الت
 .خالل اخلربات السيئة

حتت هذا امأسلرب تصند ج االستجابة للتهديدات الداخلية أو اخلا جية اليت : التحرل العكسي -6 -1
هذا امأسلرب الدفاعي يتم تكرين مسة تدلل إىل أقوى د جة من تحدة التهديدات املد كة، ومن خالل 

شخوية أو ميل أو دافع مضاد لسمة أو ميل أو دافع غري مرغرب فيه يرجد دفيصناً يف الشخوية وتتم هذه 
العملية بشكل ال شعر ي تحيث حيدث تغري جرهري هلذه السمة أو امليل أو الدافع فيصندلب إىل الضد متاماً 

رد يكرن مضاداً متاماً ملل هر مرجرد يف الالشعر ، ويصند ج حتت يف شعر  الشخص وهذا يعين أن شعر  الف
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 .هذا امأسلرب الدفاعي اإلنكا  والكبت والسلبية والتكرين العكسي
وهي تحيلة الشعر ية تدر  هبا امأنا استكمااًل لعملية الكبت ضد املرضرعات : التحريل أو اإلبدال -1 -1

لشعر ، فامأنا تستبدل ذلك املرضرع مبرضرع آخر تزاح أو غري املدبرلة اليت هتدد بالظهر  إىل مسترى ا
وقد يلجأ الفرد . تصندل إليه طاقة املرضرع امأصلي حبيث جيد الفرد متصنفسًا هلذه الطاقة يف املرضرع اجلديد

العدوان على اآلخرين خلفض الترتر الصناجم عن اإلتحباط يف حتديق اإلشباعات وامأهداف إىل العدوان سراء 
، ويتم هذا العدوان بور ة غري مباشرة ال يعيها الفرد عن طريق إزاتحة الطاقة أو املشاعر هأو على ذات

ص آخر أو إىل ذاته أو إىل ، وترجيهها ال شعر يًا إىل شخية من مثري أو مود  أصلي لإلتحباطالعدوان
على مدياس أما التعريف اإلجرائي فهر الد جة الفرعية اليت حيول عليها املفحرص يف أدائه  .شيء ما

 .التحريل الفرعي
هر عملية الشعر ية يدر  هبا الفرد بإلواق نزعاته املستهجصنة و غباته وعيربه ومسات : اإلسداط -1 -1

وهر . ، كرسيلة للتربؤ مصنها والتخفيف من مشاعر الدلق املرتبطة هباه غري املرغربة بامأفراد اآلخرينشخويت
أما التعريف . ك اآلخرين وتورفاهتم وفدًا  ملا هر يف نفرسصناأيضًا عملية الشعر ية نفسر مبدتضاها سلر 

 .اإلجرائي فهر الد جة الفرعية اليت حيول عليها املفحرص يف أدائه على مدياس اإلسداط الفرعي
كبت أما  ضغط املرضرعات تحيلة دفاعية تلجأ هلا امأنا تعزيزًا لعملية ال: التكرين العكسي -2 -1

، حبيث تتحر  هذه املرضرعات وتظهر يف سلرك سرح الشعر تمر بالظهر  على م، وهتديدها املساملكبرتة
أما . الفرد بشكل عكسي جتصنباً للدلق والشعر  باإلمث املرتبط بعملية املراجهة الفعلية للمراد امأصلية املكبرتة

رين العكسي التعريف اإلجرائي فهر الد جة الفرعية اليت حيول عليها املفحرص يف أدائه على مدياس التك
 (.92 – 77، 7222 ،إيلفيتش وجالسر)الفرعي 

يتمثل يف مستريات بلر  العليا وذلك يف الدد ة على االستخدا  الراسع : عايل الرتبة التفكري -70 -1
أما التعريف اإلجرائي فهر الد جة اليت . ها ات التحليل والرتكيب والتدرميللعمليات العدلية باستخدا  م

 .رص يف أدائه على مدياس التفكري عايل الرتبةتحول عليها املفح
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 : دوا البحث - 8
، مسحربة من طالبًا وطالبة( 912)اإلناث بلغت البحث على عيصنة مترافرة من الذكر  و  إجراءمت 

من قسمي علم الصنفس   9077-9072طلبة السصنة الثانية يف كلية الرتبية جبامعة دمشق يف العا  الد اسي 
، أي يف بداية الفول 99/70/9072و  72/70/9072وذلك يف الفرتة الراقعة بني واإل شاد الصنفسي، 

 .الد اسي امأول
 :ارطاش النظري -9

الشخوية والذي هر نتاج للشخوية املتكاملة، و دليل ترافر الوحة الصنفسية  السريالسلرك  يعد
، ومن أهم الصنظريات اليت هي جممرعة خوائص اإلنسان وخواله املعرفية والصنزوعية والرجدانية واجلسمية

تركز على الدوافع والعمليات الصنفسية املتغرية واملسبب للتغيري، وعلى الدرى الداخلية الالشعر ية اليت تتسبب 
الذي قسم الشخوية إىل " سيغمرند فرويد "يف إصدا  السلرك هي نظرية التحليل الصنفسي اليت وضعها 

 . Super-ego، وامأنا امأعلى  Ego، وامأنا  Idثالث أجهزة نفسية هي اهلر 
الطاقة الصنفسية ،يتكرن من كل ما هر مر وث وكائن مصنذ الرالدة من غرائز و غبات  مستردعوهر : Idاهلر 

 .مكبرتة ،وهر جانب ال شعر ي من الشخوية يسري وفق مبدأ اللذة وال تراعى تحاجاته مبدأ الراقع
فكر تفكريًا مرضرعيًا معدراًل ويتماشى مع الظروف ، وييسري وفدًا ملبدأ الراقع جزءوهر : Egoامأنا 

، ائم على تحل الوراع بني اإلنسان والراقع أو بني احلاجات املتعا ضةاالجتماعية املتعا ف عليها، وهر الد
وهر يصنشأ ويصنمر بتأثري من اخلربة والتعلم واالتحتكاك بالراقع، وامأنا مركز الشعر  واإلد اك واإل ادة واحلكم 

 .الراقع، وله السيطرة على مجيع الرظائف املعرفية والعمليات العدلية العلياواختبا  
وهر ما يتمثله الطفل من أوامر الرالدين ويتدمص الور ة املثالية هلما ومن : Super-egoامأنا امأعلى 

والتداليد فهر ميثل العادات . يف مدامهما، وتتكرن لديه أفكا  الوراب واخلطأ، واخلري والشر واحلق والباطل
 . ، وقرانني اجلماعة اليت يعيش ضمصنها الفردواملثل العليا واملبادئ اخللدية والعرف والديم

، وامأنا ، واهلر املكرن البيرلرجي احليريوميكصنصنا بذلك اعتبا  امأنا هي املكرن الصنفسي للشخوية
بني مطالب اهلر وامأنا امأعلى  والصنجاح الذي حتدده امأنا يف الترفيق. امأعلى املكرن االجتماعي امأخالقي
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 (. 972، 7222 ،عبد اخلالق)والراقع هر السبيل إىل الوحة الصنفسية 
الصنفس مركبة من الشعر  وما قبل الشعر  والالشعر ، فالشعر  مركب من  أنلدد افرتض فرويد 

هلادف، وما قبل امأفكا  وامأتحاسيس والدوافع واحلرافز اليت يكرن الفرد على وعي هبا وهي جمال السلرك ا
الشعر  هر مصنتوف املسافة بني الشعر  والالشعر  وهر مركب من املشاعر وامأفكا  والدوافع واحلرافز اليت 
تكرن خا جة عن وعي املرء لكن ميكن استدعاؤها بسهرلة، أما الالشعر  فيتألف من الدوافع واملشاعر 

، 9000 ،الشيباين)كصنه معرفتها أو توصنيفها وامأفكا  واحلرافز اليت تكرن خا جة عن وعي املرء وال مي
22.) 

اهلر وامأنا وامأنا امأعلى، أما اهلر فهر : و كما تدد  فدد قسم فرويد بصنية الشخوية إىل ثالثة أقسا 
 :، و يرجد يف كل الصناس، وعصناصر اهلر(الغرائز)مستردع ال شعر ي للدوافع 

هوور إلووه  Eros)ى الدوورة اخلالقووة غريووزة احليوواةوهوور االسووم الووذي أطلدووه فرويوود علوو Erosالدوورة البصنوواءة  -
 (.احلب عصند اإلغريق و ميثل الدرة البدنية اليت أوجدت الصنظا  والتصناسق من وسط الفرضى

  hanatos)وهر تعبري فرويدي للدرى العدوانية املدمرة أو قرى املرت   Thanatosالدرى اهلدامة  -
 (.يشري إىل إله املرت عصند اإلغريق

وهوووي اسوووتعداد املووورء للمحافظوووة علوووى وضوووع نفسوووي متووورازن بووواتحرتا   Homeostasisة الدووورة املرازنووو -
وقد قال فرويد أن الصنمر الصنفسي يعتمد على ترازن مالئم بني . الدوافع املتصنافسة و غريها من الدرى الصنفسية

 .العصناصر البصناءة واهلدامة
اخلا جي و هي الرسيط أو  فهي اجلزء من الشخوية الذي يدابل و يتفاعل مع العامل: أما امأنا

املصنسق يف الشخوية،و تعمل امأنا على مساعدة املرء ليتعامل مع العامل اخلا جي و على إ ضاء احلاجات 
 .وتحل املشكالت( الدفاع الراعي الذي يدر  به املرء ضد الدلق)املستبطصنة للهر من خالل التدبري 

لفها امأخالق و التداليد و الديم و املثل اخلاصة فهي الدرة املراقبة للشخوية و تؤ : أما امأنا امأعلى
 .ما تكرن مشتدة من الرالدين"بالفرد وغالبا

يعتدد فرويد بأن معظم التطر  الذي يطرأ على شخوية املرء حيدث يف فرتة الرضاعة والطفرلة و 
 :الباكرة، ومراتحل التطر  هي تطر  نفسي جصنسي أو تطر  الليبيدو
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 .نية عشر شهراً امأوىل، وهي مرتحلة االهتما  بالطعا املرتحلة الفمرية يف الثما -7
 .هي مرتحلة الرتكيز على وظائف اإلطراحشهراً تحىت السصنة الثالثة، و ( 71)املرتحلة الشرجية من  -9
املرتحلة الدضيبية مون هنايوة السوصنة الثالثوة إىل السوصنة السوابعة، ويووبح الطفول فيهوا علوى وعوي بأعضوائه  -2

 .التصناسلية
الفورتة بوني املرتحلوة امأوديبيوة وسوصنرات املراهدوة، ويوتعلم فيهوا الشوخص كيوف مييوز مرتحلة الكمرن وهوي  -7

 .ويتماشى مع الراقع
املرتحلووة التصناسووولية وهوووي املرتحلوووة الصنهائيوووة يف التطووور  الصنفسوووي اجلصنسوووي وتبووودأ يف البلووور  وتسوووتمر بوووور ة  -2

 .دائمة نسبياً 
يادي يف التعامل مع اهلر وامأنا وطبدًا هلذا الصنمر فان شخوية الراشد تتضمن أسلرب امأنا االعت

واعتماداً على هذه الصنظرية . خلربات الشخص تحالل املراتحل السابدة"امأعلى، والعامل اخلا جي وتتدرلب تبعا
يف أي مرتحلة من ( على صراع مل حيل)فإن الراشدين قد يأخذون أمناطًا شخوية معيصنة نتيجة للتثبيت 

 (.22، 7222 ،ميصنك& و  و : )املراتحل السابدة، وهذه امأمناط هي
يكوورن لووودى الشووخص هصنوووا ترجووه اسوووتدبايل مصنفعوول جتووواه احليوواة و لديوووه مشووواغل : الشخوووية الفمريوووة -7

 (.…الطعا ، الشراب، التدخني)فمرية
يكوورن الشووخص هصنووا مدتووود مووصنظم عصنيوود، وحيتوواج إىل الشووعر  بالسوويطرة علووى : الشخوووية الشوورجية -9

 .نفسه وسط البيئة
ذكر ، يكورن هصنواك سولرك تعريضوي حيودث كا تكواس ملخواوف خووائية عصنود الو: الشخوية الدضيبية -2

 .وعصند اإلناث يكرن اال تكاس باختاذ أدوا  ذكرية. مستبطصنة وخيرج عن كرنه تأكيداً للذكر ة
يعترب هوذا الصنمورذج هور الصنمورذج املثوايل تحيوث يكورن الشوخص هصنوا قود اسوتطاع : الشخوية التصناسلية -7

 .شا ك بصنجاح يف عالقات ذات مغزى مع أفراد من اجلصنس اآلخرأن جيتاز كل املراتحل التطر ية وي
وعمل فرويد على تطرير نظرية يف الدافعية لدى اإلنسان، وأحل على أن الرظيفة الرئيسية للعدل هي 

و قسم الشخوية . بسط سيطرته على اإلثا ة حبيث يتم اسرتجاع تحالة الترازن اليت اختلت نتيجة اإلثا ة
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ا عة هي اهلر، امأنا وامأنا امأعلى، حبيث تعمل امأنا املتولة مع العامل اخلا جي أن إىل ثالث أقسا  متو
تبني نتائج سلرك مرجه حنر تلبية مطالب اهلر، وتددير ما إذا باإلمكان مبرجب مبدأ الراقع تصنفيذ هذا 

مأنا احملافظة على السلرك أو تأجيله أو اهلروب عن طريق نرع من أنراع وسائل الدفاع، فاملهمة اليت تراجه ا
الترازن بني السعي و اء مطالب وااللتزا  مبيثاق سلركي حيرز على قبرل اجملتمع وهي ما متثله التحرميات 

 (.777، 9002 ،محوي)االجتماعية من جانب امأنا امأعلى 
طاته فسلرك الفرد مدفرع، ودوافع الفرد تعد الطاقة احملركة لسلركه واحملددة مأهدافه أي املرجهة لصنشا

فكل ما يود  عصنه من أمناط سلركية عادة ما تكمن و اءه تحاجات معيصنة أولية فطرية، . وتحركته يف احلياة
اجتماعية مكتسبة، هذه احلاجات قد يعيها الفرد ويد كها، وقد ال يعيها أو ال يفطن إىل وجردها لكصنها 

ق سراء بور ة مباشرة أو غري تؤثر على سلركه فهر يسعى إىل إ ضائها ويعمل على إشباعها بشىت الطر 
 (. 777، 7221 ،الدريطي)مباشرة 

وإذا كان امأنا غري قاد  على الترسط بني الدوافع املتصناقضة، أي غري قاد  على الترسط بني دوافع 
اهلر ونراهي امأنا امأعلى، هذا يشكل تحالة من الوراع واليت تدرد إىل منر الدلق الالشعر ي إذا ما اشتدت 

ويشعر الفرد عصندها باالستسال  وعد  االستدرا  . صناقضة ومل تول إىل إجياد تحل مصناسب هلاالدرى املت
االنفعايل، ويسبب هذا الصنرع من الدلق للشخوية الضيق واإلزعاج ويعيق تفاعلها املثمر مع احمليط، غري أن 

 .ة الترازنهذه احلالة من عد  الترازن ال ميكن حتملها لفرتة طريلة والبد من مراجهتها إلعاد
وقد أطلق فرويد هذه التسمية على جممرعة من اآلليات الالشعر ية اليت يتم تسخريها من أجل 
محاية الشخوية من الدلق الالشعر ي وعد  استخدامها يؤدي إىل تفاقم الدلق والضعف املتزايد لمأنا يما 

يات الدفاع هذه هي جزء من جيعل الشخوية معرضة لالضطراب وامأمراض الصنفسية والصنفسية اجلسدية، وآل
الذي يعمل على محاية  Psychic Immune Systemالدفاعات اليت تسمى جهاز املصناعة الصنفسي 

 ضران )الشخوية من امأمراض الصنفسية واالضطرابات الصنفسية بالتعاون مع جهاز املصناعة اجلسدي 
9002 ،921 .) 
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 :الشخوية وأما املصنشدني عن فرويد فدد كان هلم آ اء أخرى يف -
و هر الذي أنشأ ما يسمى علم الصنفس الفردي، أكد أن تطر  املرء يدر ه ( ألفرد ادلر) فدد أكد

االندفاع التكيفي حنر الرفعة أو الدافع حنر الدرة، وقد اعترب أن الشخوية ناجتة عن مراقف املرء جتاه نفسه 
 .وجتاه اآلخرين ال سيما العائلة، وجتاه اجملتمع

وهر مؤسس علم الصنفس التحليلي، فدد أكد على أهداف احلياة و على دو  ( رنغكا ل ي)و أما 
االنطراء واالنفتاح يف تطر  الشخوية، و قد اعترب أن الشخوية عبا ة عن قصناع و جرهر الدصناع هر 
الراجهة االجتماعية اليت يوطصنعها الشخص تحيث يتورف ملا هر مترقع مصنه، أما اجلرهر فهر تحديدة 

اجلزء املرضرعي من الشخوية املدابل )صنفس، والذات ال توبح واعية ما مل تتعامل مع ظلهاالذات أو ال
اجلزء املذكر من شخوية امأنثى والذي يدعى امأنيمرس، و اجلزء "ومع اجلزء اآلخر من الذات ( لالوعي

 (22، 7222 ،ميصنك&  وو " )املؤنث من شخوية الذكر و الذي يدعى امأنيما
  :الدفاعتوصنيف وسائل  -2-7

إىل ثالث " 7222لق عبد اخلا"وهصناك عدة توصنيفات مليكانيزمات الدفاع امأولية تحيث صصنفها 
 :أنراع كما يلي

 . ، العزلكالكبت، التربير، اإلسداط، والتكرين العكسي: تحيل خداعية -7
 . ، الصنكرصمثل أتحال  اليدظة: تحيل هروبية -9
 (971، 7222 ،خلالقعبد ا. )، الترتحدكالتعريض، التحريل: تحيل استبدالية -2

 :ع امأكثر أمهية إىل أ بع جممرعاتو قّسم جر ج فايالنت وسائل الدفا 
متثوول وسووائل الوودفاع الذهانيووة احلوول امأبسووط لوووراع نفسووي، إذ يووتم إنكووا  الراقووع أو حتووريره  : الذهانيووة -7

موع ضورو ة داخليوة  أموا تشوريه الراقوع اخلوا جي كوي يوتالء . كامأ  اليت تصنتظر عصند الصنافذة عردة ابصنهوا املتوريف
وقد يؤدي اإلنكا  وظيفة مهمة يف مرتحلة الطفرلة عصنودما . نفسية فهر أكثر تكلفة من جمرد إنكا  احلدائق

إال أن اإلنكووا  قووود يسوووتمر ملووا بعووود الطفرلوووة ويسووبب خووورف الفووورد . ال يسووتطيع الطفووول مراجهووة واقوووع موووؤمل
 . اختبا  الراقع بالفعل
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 سووتخدا  هوذه احليول ملراجهووة الووراعات الويت تسووتمر لفورتة طريلووةيوتم ا: ضوجةوسوائل الودفاع غووري الصنا -9
وهي عصندما تبدأ بالسويطرة علوى احليواة الصنفسوية وتتحورل إىل تحوزء مون مسوات . جداً، وتبدو غري قابلة للحل

 .أو الفوامية( البا انرية )تحيث تغلب على هذه الشخوية الوفات الزو ية . الشخوية
اضجة حيمي من الرؤيا السلبية للذات وميصنع الشعر  بالصندص فاإلسداط كآلية الشعر ية غري ن

والتشكيك بديمة الذات، ويتم ندل الوراعات الصنفسية الداخلية إىف اخلا ج وحيتفظ بذلك إتحساس 
واالنغالق أو االنسحاب الترتحدي إىل . اإلنسان بديمته، إال أنه يدرد إىل اإلد اك املشره وامأتحكا  املسبدة

إال أهنا . تحد وسائل الدفاع غري الصناضجة، تحيث تتحدق مجيع الرغبات بدون أي خطرعامل اخليال هر أ
 . تتحرل إىل الرسيلة الرتحيدة لتجصنب الوراعات املستمرة اليت تبدو غري قابلة للحل

أما  قرا ات واختيا ات غري قابلة للحل يوبح " امأنا"وعصندما تضع الرغبات املتصناقضة مع بعضها
ية دفاع هر اآللية املفضلة، وما امأشكال املختلفة من عداب الذات إال جتليات العدوان السليب كآل

 (.927-920، 9002 ، ضران)للعدوانية السلبية 
 بعض وسائل آليات الدفاع امأولية  -9 -2
، تستبعد امأنا مبدتضاها احلفزات الغريزية والرغبات وامأفكا  عملية ال شعر ية: الكبت -9-7 -2

، (الالوعي)إىل مسترى الالشعر  ( كالرعي واإلد ا)ة واملثرية للدلق من مسترى الشعر  والذكريات املؤمل
 . عية لمأنا وأساس كل احليل امأخرىأن الكبت أهم اآلليات الدفا" فرويد"ويرى 

تحيلة دفاعية تلجأ هلا امأنا تعزيزًا لعملية الكبت أما  ضغط املرضرعات : التكرين العكسي -2-9-9
، حبيث تتحر  هذه املرضرعات وتظهر يف سلرك املستمر بالظهر  على مسرح الشعر ديدها املكبرتة ، وهت

، الفعلية للمراد امأصلية املكبرتةالفرد بشكل عكسي جتصنبًا للدلق والشعر  باإلمث املرتبط بعملية املراجهة 
، واملبالغة لغ فيهابافتتدصنع مثاًل مشاعر احلدد والكراهية جتاه شخص ما وتظهر يف صر ة تحب مفرط ومردة م

، فالسلرك الدفاعي الدائم على صنًا معاكسًا ملشاعر اجلنب واخلرفيف احلديث عن الشجاعة قد يكرن تكري
، بيصنما يتميز   الراقعية أو التصناسب مع املرقفالتكرين العكسي يتميز باملبالغة الشديدة واإلسراف وعد

 . الية والراقعية والرعي واالتساقالسلرك الدائم على االعتبا ات امأخالقية باالعتد
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ة ال شعر ية ال يعي الفرد وجيب التمييز بني التكرين العكسي والصنفاق فالتكرين العكسي هي عملي
إىل إخفائها  ، أما الصنفاق فهر عملية إ ادية قودية يد ك الفرد فيها مشاعره احلديدية لكن يصنزعوجردها

 . رهه ويغرقه مدحياً وثصناء وهر يعي متاماً أنه يكرهه، كأن يرى فرد شخواُ يكوإظها  عكس ما يبطن
الشعر ية يدر  هبا الفرد بإلواق نزعاته املستهجصنة و غباته وعيربه ومسات  هر عملية:اإلسداط -2 -9 -2

 .، كرسيلة للتربؤ مصنها والتخفيف من مشاعر الدلق املرتبطة هباه غري املرغربة بامأفراد اآلخرينشخويت
، فاملرظف ورفاهتم وفدًا ملا هر يف نفرسصناالشعر ية نفسر مبدتضاها سلرك اآلخرين وتوهر أيضًا عملية 

 .الذي من طبيعته الكيد لزمالئه قد يفسر تحديثاً عادياً بني زمالئه على أنه مؤامرة عليه
، أي يعلق أخطاؤه وفشله على ه من الصناس أو امأشياء على فشلهوهر عملية الشعر ية يلر  الفرد غري 

 .ين والظروف بدالً من أن يلر  نفسهاآلخر 
طهاد ويعد اإلسداط امليكانز  امأساسي الذي حيكم الشعر يًا مرضى البا انريا الذين يترمهرن االض

، بيصنما يفرتض أن الرغبة يف اإليذاء هي من خوائص املرضى أنفسهم لكصنهم واإليذاء والضر  من اآلخرين
 . ق وذلك إلتماساً مصنهم للطمأنيصنة واحلفاظ على صر ة الذاتيصنكروهنا جتصنباً ملا تثريه من مشاعر الدل

رانب الالشعر ية من ونظراً لفاعلية اإلسداط يف تشخيص املشاعر واالجتاهات والدوافع احلديدية واجل
، فدد استخد  كأساس لبصناء بعض أدوات د اسة الشخوية يما يعرف باالختبا ات شخوية الفرد

، واختبا  للراشدين" TAT"، واختبا  تفهم املرضرع احلرب لرو شاخدع اإلسداطية ومصنها اختبا  ب
"CAT "لمأطفال . 
 ، وهي تحيلة الشعر ية تدر  هباعليه أتحيانًا اإلزاتحة أو التحريلويطلق : اإلبدال أو االتحالل -7 -9 -2

ر ، فامأنا امأنا استكمااًل لعملية الكبت ضد املرضرعات غري املدبرلة اليت هتدد بالظهر  إىل مسترى الشع
تستبدل ذلك املرضرع مبرضرع آخر تزاح أو تصندل إليه طاقة املرضرع امأصلي حبيث جيد الفرد متصنفساً هلذه 

 . الطاقة يف املرضرع اجلديد
صعبة وإمنا مأهنم يكرهرن ، ليست مأهنا الذين يكرهرن مراد د اسية معيصنة كبعض التالميذ

، لكصنها حترلت إىل كره للمادة اليت يدرمرن فدد كبترهًا خرفاً مصنهم ، ونتيجة هلذه املشاعر جتاه املعلمعلميها
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 .بتد يسها هؤالء املعلمرن
، تحيث ني كما يف تحاالت املخاوف املرضيةويبدو هذا املكيانز  مسيطر على بعض املرضى الصنفسي

، ةيستبدل انفعال اخلرف الصناتج عن الكبت يتحرل من مرضرعه امأصلي إىل مرضرعات أخرى خا جي
ذنب نتيجة يما سته العادة الشخص الذي يدلده ظهر   غباته اجلصنسية أو يعاين شعر ًا قريًا باإلمث والف

، قد يبدل ذلك باخلرف الشديد من الدذا ة عمرمًا ويسرف يف غسل يديه بني احلني واحلني دون السرية
 .مرب  مرضرعي

باع وامأهداف إىل العدوان سراء وقد يلجأ الفرد خلفض الترتر الصناجم عن اإلتحباط يف حتديق اإلش
، ويتم هذا العدوان بور ة غري مباشرة ال يعيها الفرد عن طريق إزاتحة العدوان على اآلخرين أو على ذاته

، وترجيهها ال شعر يًا إىل شخص آخر أو ية من مثري أو مود  أصلي لإلتحباطالطاقة أو املشاعر العدوان
 .إىل ذاته أو إىل شيء ما
يترجه العدوان إىل مثريات خا جية، فدد يؤدي إىل الرغبة يف ملرضية املتطرفة وعصندما ويف احلاالت ا

لذا واتدائصنا .  يف االنتحا  أو االنتحا  فعالً ، وعصندما يرتد امأمر إىل الذات فدد يول امأمر إىل التفكريالدتل
، لز  ون تددير لعراقبهدون وعي ود لتحرل العدوان إىل صر ته الشاذة وأن ال يتحرل إىل عدوان الإ ادي

التصنبيه للدائمني على أمر التصنشئة االجتماعية والرتبية سراء يف امأسرة واملد سة بأمهية هتيئة الرسائل املدبرلة 
، امجة عما يالقيه من إتحباطات وفشلاليت متكصنه من أن يعرب من خالهلا عن مشاعره الغضبية والعدوانية الصن

، والعمل على إتاتحة الفرص ة، والوراعات للمصنافسات الرياضيةية البصنائيومن ذلك امأنشطة الفصنية الرتكيب
أمامه ليعرب لفظيًا عن الرفض يف إطا  املصناقشات الردية والورحية دون خرف يفرض عليه لكي ال يعمل 

 (. 767، 7221 ،الدريطي)على إنكا  مشاعره احلديدية وكبتها 
لسلركية واملرونة يف ترك البدائل غري الفاعلة واختيا  وعليه فإن من املهم إجياد احللرل والبدائل ا

البدائل اجلديدة الفاعلة والعمل على إجياد نرع من الترازن واملصنطدية بني الضرو ات واحملظر ات وذلك بإتباع 
 ، ضران)منط من التفكري يعمل على حتليل املعلرمات ومعاجلتها هبدف مراجهة االتحباطات واملشكالت 

9002 ،17.) 
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 :التفكري عايل الرتبة -2 -2
على االستخدا  الراسع للعمليات  إىل أن التفكري عايل الرتبة هر الدد ة( 7227)يشري نيرمان 

ويعّد . العدلية وذلك باستخدا  مها ات التفسري والتحليل ملعاجلة املعلرمات هبدف تحل مشكلة ما تعيده
واالستداللية يف يما سة احملاكمة العدلية ، أي منط من التفكري الذي يتطلب الورب على الشك والغمرض، 

 .ترسيع تحدود املعرفة ملا مت اكتشافه
املفولة فهي ترى أن التفكري عايل الرتبة هر جممرعة من امأنشطة الذهصنية ( 7211)أما  يسصنك 

تجصنب وي، ّدة، وحتلياًل مأوضاع معددة وفدًا ملعايري متعددة، ويتضمن تحلراًل عاليت تتطلب حماكمة عدلية
، أي الرصرل إىل معىن كري هر أن يصنشيء أو يكتشف املعىن، وأن مهمة التفاحللرل والوياغات البسيطة

 .بالرغم من عد  وضرح اخلربة أو املرقف
أي يتضمن تدرمي الذات وأن  ،ن تصنظيمًا ذاتيًا لعملية التفكريكما أن التفكري عايل الرتبة يتضم

ت، كما مييل هذا التفكري إىل االعرتاف بالعالقات السببية أو املصنطدية التصنظيم الذايت أقرب إىل مرابة الذا
 (. 902، 9001 ،العتر  وآخرون)اليت حتكم املرقف واليت يستخف هبا التفكري متدين الرتبة 

 : االجتاهات الصنظرية للتفكري عايل الرتبة -7 -2 -2
 :يف ومهامت مجع هذه االجتاهات حتت نرعني من الصنظريات يف االجتاه املعر 

 :الصنظريات التطر ية -7 -7 -2 -2
كما جيب على الطلبة . تفرتض أن هصناك تدد  مستمر من التفكري امأدىن إىل التفكري عايل الرتبة 

ويدرتتحرا . اتدان أشكال التفكري امأدىن بشكل جيد قبل أن يتمكصنرا من الرصرل إىل التفكري امأعلى  تبة
اختبا   –التوصنيف : )بالعمليات املعرفية التالية  صندما يشرتك الطالبأن التفكري عايل الرتبة يبدو واضحاً ع

وأن اخلربات التعليمية تسهم يف تددمهم باجتاه املستريات (. التدرمي –الرتكيب  –التحليل  –ت الفرضيا
التصنظيم  –املصنطق  –واخلوائص املميزة لرصف هذا الصنمط من التفكري هي التجريد . العليا من التفكري

 . الرمرز –الرعي  –يت الذا
اجتاه جان بياجيه، فيجرتسكي، بلر ، : اليت اهتمت بالتفكري عايل الرتبةومن االجتاهات التطر ية 
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 .(James, 1996, 115)أوزوبل 
 : الصنظريات اإلجرائية -7 -7 -2 -2

ة  ة على تحل املشكالت مبرونوتوف هذه الصنظريات التفكري العايل الرتبة بالتفكري اجليد وهر الدد
، معرة كافية تصناسب سياقًا معيصناً  ، وبأنه ميكن تد يب الطلبة على التفكري اجليد عصندما حيولرا علىوتأمل

وتفرتض أن الطلبة ومن مجيع املستريات ميكصنهم أن يصنشغلرا يف مها ات التفكري عايل الرتبة وتركز على تحّل 
املعرفة باملرضرع أو : مل احلل علىاملشكالت بذكاء وبشكل غري اعتيادي ضمن مراقف معيصنة، حبيث يشت

. وتدرمي املخرجات( اخليا ات)تفسري أفضل البدائل  يل الذي يعتمد على خيا ات الفرد،املشكلة، التحل
 ,James)اجتاه سترينرب ، برانسفر د،  يسصنك، ليبمان : واالجتاهات اليت اهتمت بالتفكري عايل الرتبة هي

1996, 50). 
أنه خالل تد ج امأطفال يف الوفرف  Thomas and Thorn"ترماس وثر ن"ويرى 

الد اسية، تزداد أمهية تفكريهم بأكثر من طريدة، تحيث يطلب مصنهم املعلمرن أن يفكروا أكثر وأكثر يف 
املعلرمات املخزونة يف أدمغتهم، مثل وضع هنايات جديدة لدوص قامرا بدراءهتا، أو احلكم على تورف 

 توميم آلة، أو أداة جديدة، أو يف عمل مدا نات، أو تدييم لبعض بعض الشخويات بطريدة ما، أو يف
 .امأتحداث اليت يشاهدوهنا يف العامل الير 

مثل هذه امأنراع من التفكري يطلق عليها مها ات التفكري عايل الرتبة، واليت تأخذ بالتفكري 
اً مع هذه احلدائق، من تحيث فهر يتطلب مصنا أن نفعل شيئ. للمستريات العليا أكثر من جمرد تذكر احلدائق

فهمها و بطها معًا وتوصنيفها ومعاجلتها، ووصفها بطريدة جديدة، وأن نرظفها عصندما حنتاج حللرل 
 .(Browne, 2000,306)ملشكالت جديدة 
إىل أن مها ات التفكري عايل VamRusen & Bos 1990 "فان  يرس وبرس"وقد أشا  

التساؤل الصناقد وتحل املشكلة، واليت يترجب على الطلبة إتداهنا املالتحظة والرصف والتصنظيم و : الرتبة هي
 .(Van Rusen & Bas 1990, 30)تحىت يوبحرا متعلمني مستدلني يف قد اهتم املعرفية 

 (Paul, 1990, 74): االفرتاضات التالية واليت يدر  عليها التفكري عايل الرتبة" باول وبيري"ويؤيد 
 .مإن مها ات التفكري جيب أن تُعل -
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 .مجيع املرضرعات هي مصناسبة للتفكري إذا ما قدمت ضمن سياق مصناسب -
سوووصنة لوووديهم الدووود ة علوووى التفكوووري يف مسوووتريات جتريديوووة موووع وجووورد ( 77)مجيوووع امأطفوووال بعووود عمووور  -

 .الفروقات يف مددا  التفكري
 . إن اسرتاتيجيات التعليم ميكن أن تُعلم، واليت بدو ها ُتظهر حتسصناً يف تفكري الطالب -
قد القت مثل هذه االفرتاضات الدعم والتأييد من قبل العديد من الباتحثني والرتبريني يف جماالت التد يب و 

 .(Swartz & Perkins, 1990, 113)والتعليم 
 :الدشاسات السابقة -11
 : الراليات املتحدة امأمريكيةMalone and other (9072 )د اسة مالرن وآخرون  -70-7

 يف آليات الدفاع يف مصنتوف العمر والوحة يف وقت متأخر من احلياةتك: و عصنران الد اسة
Adaptive midlife defense mechanisms and late-life health 

 اسة العالقة بني تكيف آليات الدفاع يف مصنتوف العمر ومعرفة أثرها على الوحة د: و هدف الد اسة
 .البدنية وعلى العالقات االجتماعية

 سبعة عدرد مأكثر من متت متابعتهم من الرجال الذين  90تكرنت عيصنة الد اسة من :و عيصنة الد اسة
 نداط زمصنية ثالث يف السجالت الطبية من الوحية توصنيفات وقدمت .فرتة املراهدة أواخر ابتداء من

 .)10و ، 75، 70امأعما (
 تستصند أخرى اليت لد اسةسصنرات واحلورل على بيانات  2كل  الوحة البدنية مت تدييم: و أدوات الد اسة

يف  امأشعة السيصنية، ختطيط الدلب الد ، كيمياء فحص،أي   املادية البيانات تدييمات منعلى 
 .امأولية واملستشفيات أطباء الرعاية الوحية من اليت مت احلورل عليها الود ،والسجالت الطبية

 .واستبيانات عن تكيف آليات الدفاع
أن نضج آليات الدفاع مهم لبصناء العالقات االجتماعية واليت تسهم بدو ها يف الرصرل إىل  :و نتائج الد اسة

 .صحة بدنية يف وقت متأخر من احلياة
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 :سر يا( 9079)د اسة جلني الزين  -9 -70
 .فاعلية برنامج تد ييب لتصنمية بعض مها ات التصنظيم املعريف  للتفكري عايل الرتبة: عصنران الد اسة

مدى فاعلية برنامج تد ييب  لتصنمية بعض مها ات التصنظيم املعريف على التفكري عايل الرتبة : سةهدف الد ا
، وهل يؤثر تد يبهم عليه يف "احللدة الثانية"لدى عيصنة من طالب الوف السادس من التعليم امأساسي 

 أدائهم على اختبا ات مها ات التصنظيم املعريف والتفكري عايل الرتبة ؟
استخدمت الد اسة برناجمًا تد يبيًا يعتمد على اشرتاك التالميذ املستمر يف  :ة وإجراءاهتامصنهج الد اس

ضابطة )من تالميذ الوف السادس قّسمرا إىل جممرعتني ( 70)وقد اشتملت عيصنة الد اسة على . الد س
 .ومت قياس مها ات التفكري عايل الرتبة، (وجتريبية

إتحوائية بني مترسط امأداء الدبلي ومترسط امأداء البعدي  ترجد فروق ذات داللة :نتائج الد اسة
لواحل التطبيق )للمجمرعة الضابطة على مدياس مها ات التصنظيم املعريف ومها ات التفكري عايل الرتبة 

 (.البعدي
 : كصنداDrapeau and other (9077 ) د اسة د ابر وآخرون   -2 -70

 استبيان منط من املستمدة الدفاعي لمأداء مناذج اثصنني منسة د ا :اجلصنسآليات الدفاع و : و عصنران الد اسة
 الدفاع

Defense Mechanisms and Gender: An Examination of Two 
Models of Defensive Functioning Derived from the Defense Style 
Questionnaire                                                                                      

 . هدفت هذه الد اسة إىل معرفة آليات الدفاع اليت يستخدمها كل من الرجال والصنساء: و هدف الد اسة
 . من الرجال 797من الصنساء و  271تكرنت عيصنة الد اسة من : و عيصنة الد اسة

 .DFSمدياس امأداء الدفاعي : و أدوات الد اسة
 .DFS اسة فروق بني اجلصنسني يف أدائهم على مدياس امأداء الدفاعي مل تظهر الد :و نتائج الد اسة
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 :سر يا( 9070)د اسة إهلا  قزح  -7 -70
أثر دمج بعض مها ات التفكري العليا ضمن مصنهج مادة الرتبية الدرمية االشرتاكية يف : عصنران الد اسة

 .لثانري العا مسترى التحويل الد اسي والدد ات اإلبداعية لدى طلبة الوف الثاين ا
هدفت الد اسة إىل بصناء برنامج لدمج بعض مها ات التفكري العليا ضمن مصنهج مادة الرتبية :هدف الد اسة

الدرمية االشرتاكية للوف الثاين الثانري ومعرفة أثره يف مسترى التحويل الد اسي والدد ات اإلبداعية لدى 
 .الطالب باملادة

تحيث اُستخد  برناجمًا تد يبيًا لبعض مها ات ، بحث املصنهج التجرييباعتمد ال :مصنهج الد اسة وإجراءاهتا
التفكري العليا ودجمها مبصنهاج الوف الثاين الثانري ملادة الرتبية الدرمية االشرتاكية باإلضافة إىل اختبا  

شعب من الوف الثاين الثانري ( 1)وطُبدت الد اسة على عيصنة مؤلفة من . حتويلي يف د وس الربنامج
 .شعب كمجمرعة جتريبية( 7)شعب كمجمرعة ضابطة و ( 7)علمي وامأديب قسمت إىل ال

أشا ت الصنتائج إىل حتّسن أداء اجملمرعة التجريبية يف اختبا  التحويل الد اسي والدد ات  :نتائج الد اسة
 .اإلبداعية نتيجة لدمج بعض مها ات التفكري العليا ضمن مصنهج مادة الرتبية الدرمية االشرتاكية

 : باكستانParekh and other (9070 ) د اسة بركة وآخرون  -2 -70
 د اسة حتليلية عرضية: آليات الدفاع الصنفسية لمأنا عصند طالب الطب يف باكستان  :و عصنران الد اسة 

Ego defense mechanisms in Pakistani medical students :a cross 
sectional analysis                                                                                  

 اليت يستخدمها امأنا آليات دفاع خمتلف مدى انتشا  إىل تدييم هدفت هذه الد اسة: و هدف الد اسة
 كراتشي يف طالب الطب

 طالب من الذكر  واإلناث  679تكرنت عيصنة الد اسة من : اسةو عيصنة الد  
، غري ناضج ناضج،: قد مت جتميعها حتت بصنرد و  (DSQ-40) من الصنمط يانستبا: و أدوات الد اسة

 العوبية والعرامل
آليات الدفاع  تشري الصنتائج إىل اخنفاض د جات آليات الدفاع غري الصناضجة عن د جات :و نتائج الد اسة

اإلناث الذين  ، وكانت آليات الدفاع غري الصناضجة أكثر شيرعاً لدى الذكر  مصنها لدىالعوابية والصناضجة
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 ، وكذلك آليات الدفاع العوابية والغري الصناضجة أكثر انتشا اً اآلليات العوابية أكثر من الذكر استخدمن 
 .عصند طالب السصنة امأوىل والثانية

 :امأ دن( 9001)د اسة خالدة شتات  -6 -70
يئة التعلم االفرتاضية يف فاعلية استخدا  منرذج قائم على مها ات التعلم اإللكرتوين يف ب: عصنران الد اسة

 .تصنمية مها ات التفكري العليا لدى طالب الوف العاشر امأساسي
هدفت الد اسة إىل بصناء منرذج قائم على مها ات التعلم اإللكرتوين لتفعيل استخدا  بيئة :هدف الد اسة

ت التفكري عايل الرتبة ود اسة فعالية هذا الصنمرذج يف تصنمية مها ا، التعلم االفرتاضية يف املدا س امأ دنية
 (.التحليل، الرتكيب، التدرمي)لدى طالبات الوف العاشر امأساسي 

تحيث تضمصنت الد اسة بصناء الصنمرذج املدرتح ، اعتمد البحث املصنهج التجرييب: مصنهج الد اسة وإجراءاهتا
امأ ض علر  : وتطبيده يف إتحدى مدا س اإلناث يف العاصمة عمان من خالل أ بعة مشا يع يف مباتحث
 Blended)والبيئة، وعلر  امأتحياء، واللغة العربية، والرياضيات عن طريق استخدا  التعلم املخلرط 

Learning)  الذي يستخد  هذا الصنمرذج إضافة إىل استخدا  امأسلرب التدليدي للتعلم الوفي العادي
عادي يف تد يس اجملمرعة يف تد يس اجملمرعة التجريبية، واستخدا  امأسلرب التدليدي للتعلم الوفي ال

 .وقد مت قياس فعاليته يف تصنمية مها ات التفكري عايل الرتبة لدى طالبات الوف العاشر امأساسي. الضابطة
( الور ة اللفظية أ) للتفكري الصناقد، ومدياس برل تر انس( 9000)وقد مت استخدا  مدياس كاليفر نيا 

تصنمية مها ات التفكري عايل الرتبة لدى طالبات الوف للتفكري اإلبداعي لدياس مدى فعالية الصنمرذج يف 
كما مت توميم صفحة إلكرتونية نشر عليها ما أنتجته الطالبات من خطط ومشا يع . العاشر امأساسي

 .أثصناء تصنفيذ الصنمرذج، كذلك مت إعداد نشاط تأملي ملعرفة  أي كل من املعلمات والطالبات تحرل الصنمرذج
ج الد اسة إىل وجرد فروق ذات داللة إتحوائية بني مترسطي د جات اجملمرعتني أشا ت نتائ:نتائج الد اسة

 .لواحل اجملمرعة التجريبية( التحليل، الرتكيب، التدرمي)الضابطة والتجريبية يف مها ات التفكري عايل الرتبة 
 : الراليات املتحدة امأمريكيةZeigler-Hil, Pratt  (9001 ) زيكلري و برات د اسة -70-1

طبيعة العالقات البيصنشخوية آلليات الدفاع : أمناط الدفاع ودائرة العالقات بني شخوية: عصنران الد اسةو 
 الصنفسية



 المنصور. د ..........................................................ميكانيزمات الدفاع وعالقتها بالتفكير عالي الرتبة
 

 

 

44 

Defense Styles and the Interpersonal Circumplex: The 
Interpersonal Nature of Psychological Defense                                 

د اسة إىل التعرف على التشابه بني امأشخاص يف أمناط الدفاع وتدييم أمناط هدفت ال: و هدف الد اسة
 الشخوية املرتبطة هبذه الدفاعات

 & ,DSQ-40; Andrews, Singhمت استخدا  استبيان أمناط الدفاع : و أدوات الد اسة
Bond, 1993"  " ومدياس أمناط العالقات بني شخوية "IAS-R; Wiggins, 1995 " 

 .لدد كان منط الدفاع امأكثر انتشا اً هر منط آليات الدفاع غري الصناضجة:  لد اسةو نتائج ا
 : إيطالياZoccali and other (9001 )زوكايل وآخرون د اسة  -1 -70

الفروق بني اجلصنسني : دو  ميكانزمات الدفاع يف تغيري طبدة الورت عصند الغضب والتعبري : و عصنران الد اسة
 تدرير الذايتوتأثريه على مدياس ال

The role of defense mechanisms in the modulation of anger 
experience and expression: Gender differences and influence on 
self-report measures 

هدف هذه الد اسة اليت أجريت هر التحدق من تأثري آليات الدفاع على أداة قياس : و هدف الد اسة
 الغضب 

 ( إناث  26ذكر   77) من امأصحاء  700تكرنت عيصنة الد اسة من : الد اسة و عيصنة
و ؤية   Spielberger  ،7211)سبيلبري  ) مدياس مسة الغضب   STAXI: و أدوات الد اسة

 & Gleserلغليسر والفيش  DMI)مدياس آليات الدفاع  ، و( Comunian  ،7227كرميرنان 
Ihilevich  ،7262 يرما ا،جصنتييت و ؤية فير ييت ، فFioriti,Fiumara, Gentiti 7227) 
وقد أسفرت الصنتائج عن وجرد فروق بني اجلصنسني يف تدخل آليات الدفاع على التدييم  :و نتائج الد اسة
يف  االختالفات بني اجلصنسني ومل يتم العثر  على، فدد كانت أكثر وضرتحًا عصند الذكر الذايت للغضب 

 . آليات الدفاع استخدا 
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 :عديب على الد اسات السابدةت -
لدد تشابه البحث احلايل مع معظم الد اسات يف د استها ملرضرع التفكري عايل الرتبة ومرضرع 

  كما تشاهبت مع بعض الد اسات بالصنسبة لعيصنة البحث وهم طلبة اجلامعة، ومع . ميكانيزمات الدفاع
وقد متيز هذا البحث عن الد اسات  .حليليبعض الد اسات بالصنسبة ملصنهج البحث وهر املصنهج الرصفي الت

تحيث مل جيد الباتحث أي د اسة حملية . السابدة يف  بطه مرضرع ميكانيزمات الدفاع مع التفكري عايل الرتبة
 .أو عربية تربط املتغريين مع بعضهما

 :إجرازات البحث - 11
 :أدوات البحث -7 -77
  :مدياس قائمة ميكانزمات الدفاع -7 -7 -77

ويتألف  7222اس من تأليف إيليفتش وجليسر وتعريب وتدصنني جمدي الدسرقي عا  وهر مدي
املدياس من مدياسني فرعيني كراسة للذكر  وكراسة لإلناث، ويتكرن كل مدياس فرعي من عشرة مراقف أو 
قوص ويلي كل مصنها أ بعة أسئلة أسفل كل سؤال مخسة خيا ات جيب اختيا  إجابة واتحدة من بني 

اخلمسة اليت يعتدد أهنا أكثر متثياًل للطريدة اليت سرف يتورف هبا املفحرص يف هذه املراقف،  االختيا ات
 .واليت متثل يف الصنهاية ميكانيزمات الدفاع اخلمسة

 :ما يبيصنه اجلدول التايل ،قياس معامل اال تباط بني كل جانب من اجلرانب وهر: أواًل و التجانس الداخلي  
 7 اجلدول

 انس الداخلي ملدياس ميكانيزمات الدفاعمعامالت التج

 التحرل العكسي التحرل ضد الذات تزييف الراقع اإلسداط التحرل ضد اآلخرين 
 1 0.8383 0.8302 0.8944 0.8649 التحرل العكسي  1 0.8465 0.8542 0.8172 التحرل ضد الذات   1 0.8688 0.8611 تزييف الراقع    1 0.8227 اإلسداط     1 التحرل ضد اآلخرين

يف تحساب معامالت الثبات بطريدة ألفا كرونباخ  spssمت استخدا  برنامج  :ثانيًا و معامالت الثبات
، وكان معامل الثبات بالتصنويف (0.11)وقد كان معامل الثبات ألفا كرونباخ وبطريدة التصنويف، 

(0.12.) 
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، وذلك لدياس الفروق بني دياس إىل إ باعياتدسيم نتائج امل، ومن مث مت تصدق احملكمني :و الودق ثالثاً 
 :ما يبيصنه اجلدول التايلللحورل على الودق التمييزي، ( امأدىن وامأعلى)اجملمرعات الطرفية 

 9اجلدول 
 املترسط واالحنراف املعيا ي للمجمرعات الطرفية يف مدياس ميكانيزمات الدفاع

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean  بيعات            

 التحرل ضد اآلخرين
 167. 1.393 25.17 70 أدىن
 401. 3.081 43.24 59 أعلى

 اإلسداط
 106. 849. 14.30 64 أدىن
 124. 940. 21.21 57 أعلى

 تزييف الراقع
 066. 496. 11.59 56 أدىن
 135. 981. 18.13 53 أعلى

 التحرل ضد الذات
 067. 501. 9.56 55 أدىن
 120. 929. 16.13 60 أعلى

 التحرل العكسي
 204. 1.672 25.43 67 أدىن
 784. 5.765 48.22 54 أعلى

  2اجلدول 
 ميكانيزمات الدفاعمدياس الفروق بني اجملمرعات الطرفية يف 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test  t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence  

Lower Upper 

التحرل 
ضد 
 اآلخرين

20.67 .000 
-44.02 127 .000 -18.066 .410 -18.878 -17.254 

-41.59 77.77 .000 -18.066 .434 -18.931 -17.201 

 6.592- 7.236- 163. 6.914- 000. 119 42.52- 021. 5.48 اإلسداط
-42.27 113.59 .000 -6.914 .164 -7.238 -6.590 

تزييف 
 6.250- 6.836- 148. 6.543- 000. 107 44.27- 000. 102.55 الراقع

-43.55 76.02 .000 -6.543 .150 -6.842 -6.244 
التحرل 
ضد 
 الذات

46.31 .000 
-46.59 113 .000 -6.570 .141 -6.849 -6.290 

-47.73 92.17 .000 -6.570 .138 -6.843 -6.296 

التحرل 
 21.325- 24.254- 739. 22.789- 000. 119 30.81- 000. 73.63 العكسي

-28.11 60.20 .000 -22.789 .811 -24.411 -21.168 

فهذا يعين أن هصناك فروق بني ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)يتضح من هذا اجلدول أن 
 .ري إىل الودق التمييزي هلذا املدياساجملمرعات الطرفية وهذا يش
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 :مدياس التفكري عايل الرتبة -9 -7 -77
من قبل جناح ناصيف مت إعداد اختبا  مها ات التفكري عايل الرتبة بعد  9001مت وضعه عا  

، (التحليل، الرتكيب، التدرمي: )مراجعة امأدب الصنظري املتعلق مبها ات التفكري العليا اليت افرتضها بلر  وهي
  .وذلك من خالل بعض الكتب ومراقع االنرتنت

املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، : مها ات التفكري العليا والدنيا مسترياتواليت تصناولت 
فدد أو دت هذه املراجع تعريفات هلذه املها ات وأمثلة على الصنشاطات التعليمية وامأفعال السلركية . التدرمي

يف صياغة امأهداف الرتبرية وأمثلة على احملترى الذي يصنطبق عليه هذا املسترى،  اليت ميكن استخدامها
عن امتالك الطالب هلذه املها ات، ومت  وكذلك أو دت مناذج من امأسئلة اليت ميكن استخدامها للكشف

ومن بيصنها مها ات  "Delphi"االطالع على مها ات التفكري الصناقد كما تحددهتا هيئة خرباء دلفي 
 :بصنداً مرزعة بالتساوي على مها ات التفكري عايل الرتبة وهي( 91)وتكرن من  .فكري عايل الرتبةالت

 (.97، 92، 72، 76، 72، 70، 1، 7، 7: )التحليل، ومتثلها العبا ات -
 (.96، 99، 90، 71، 77، 77، 1، 2، 9: )الرتكيب، ومتثلها العبا ات -
 (.91، 92، 97، 71، 72، 79، 2، 6، 2: )التدرمي، ومتثلها العبا ات -
 .وهر قياس معامل اال تباط بني كل جانب من اجلرانب :أواًل و التجانس الداخلي  

 7 اجلدول
 معامالت التجانس الداخلي ملدياس التفكري عايل الرتبة

 التفكري عايل الرتبة التدرمي الرتكيب التحليل 
 1 0.7196 0.7138 0.7459 التفكري عايل الرتبة  1 0.7258 0.7337 التدرمي   1 0.7635 الرتكيب    1 التحليل

يف تحساب معامالت الثبات بطريدة ألفا كرونباخ  spssمت استخدا  برنامج : ثانيًا و معامالت الثبات
، وكان معامل الثبات بالتصنويف (0.19)وبطريدة التصنويف، وقد كان معامل الثبات ألفا كرونباخ 

(0.62.) 
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، وذلك لدياس الفروق بني دسيم نتائج املدياس إىل إ باعيات، ومن مث مت تكمنيصدق احمل :الودق.  ثالثاً 
 :ما يبيصنه اجلدول التايلللحورل على الودق التمييزي، ( امأدىن وامأعلى)اجملمرعات الطرفية 

  2اجلدول 
 املترسط واالحنراف املعيا ي للمجمرعات الطرفية يف مدياس التفكري عايل الرتبة

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الرتبة عايل  بيعات 

الرتبةالتفكري  عايل  
 078. 496. 12.60 40 أدىن

 181. 1.352 26.75 56 أعلى

 
  6جلدول ا

 التفكري عايل الرتبةالفروق بني اجملمرعات الطرفية يف مدياس 

التفكري 
عايل 
 الرتبة

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.  Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

14.802 .000 
-63.15 94 .000 -14.150 .224 -14.59 -13.7 

-71.85 73.99 .000 -14.150 .197 -14.54 -13.75 

 
فهذا يعين أن هصناك فروق بني ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)هذا اجلدول أن يتضح من 

 .اجملمرعات الطرفية وهذا يشري إىل الودق التمييزي هلذا املدياس
 : جمتمع البحث  -9 -77

مت حتديد اجملتمع امأصلي للد اسة وهم طلبة السصنة الثالثة املسجلني يف جامعة دمشق كلية الرتبية 
، وقد بلغ عدد أفراد اجملتمع 9077/  9072الصنفس واإل شاد الصنفسي يف العا  الد اسي بدسمي علم 

وقد مت اختيا  طلبة السصنة الثالثة كرهنا السصنة املترسطة من الد اسة اجلامعية . طالباً وطالبة( 277)امأصلي 
انية يف املسح تحيث يول فيها الطالب إىل جممرعة من اخلربات العملية بعد قضاء السصنة امأوىل والث

 . والتعرف
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 1اجلدول 
 اجملتمع امأصلي وعدد أفراد العيصنة ونسبة السحب

 اجملمرع إ شاد نفسي علم نفس كلية الرتبية
 277 206 922 اجملتمع امأصلي
 912 760 792 عيصنة البحث
 % 29.27 % 29.91 % 29.27 نسبة السحب

 :عيصنة البحث -2 -77
من قسم اإل شاد ( 760)من قسم علم الصنفس و( 792)البة، طالباً وط( 912)تألفت العيصنة من 

الصنفسي وهم الطلبة الذين يراظبرن على تحضر  احملاضرات باستمرا ، وتعد هذه العيصنة عيصنة طبدية مدوردة 
 %.  29.27مترافرة، وذلك بصنسبة سحب مئرية بلغت 

، متغري الشهادة (إناث ذكر ،)متغري اجلصنس : وقد مت إجراء هذه الد اسة على عدد من املتغريات
، وبصناء على ما سبق فدد مّت (علم نفس، إ شاد نفسي)، متغري االختواص الد اسي (علمي، أديب)الثانرية 

 :سحب العيصنة كما هر مرضح يف اجلدول التايل
  1اجلدول 

 ترزع أفراد عيصنة البحث على متغريات البحث
 الد اسي متغري االختواص متغري الشهادة الثانرية متغري اجلصنس

 إ شاد نفسي علم نفس أديب علمي إناث ذكر 
76 921 12 970 792 760 
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 :عرض النتائل وتحليلها ومناقشتها -13
ال ترجد عالقة ذات داللة إتحوائية بني ميكانيزمات الدفاع والتفكري عايل الرتبة لدى أفراد  -7 -79

                                                                                                   .عيصنة البحث
  2اجلدول 

 معامالت اال تباط بني مها ات التفكري عايل الرتبة وميكانيزمات الدفاع

التفكري عايل  التدرمي الرتكيب التحليل 
 الرتبة

التحرل ضد 
 اآلخرين

Pearson Correlation .728** .865** .709** .898** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 283 283 283 283 

 اإلسداط
Pearson Correlation .286** .362** .219** .343** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 283 283 283 283 

 تزييف الراقع
Pearson Correlation .747** .391** .668** .953** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 283 283 283 283 

 التحرل ضد الذات
Pearson Correlation .304** .406** .270** .387** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 283 283 283 283 

 التحرل العكسي
Pearson Correlation .102 .069 -.042 .053 

Sig. (2-tailed) .087 .248 .484 .375 
N 283 283 283 283 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

فهذا يعين  فض ( R)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)أن  السابق يتبني لصنا من هذا اجلدول
اط بني مها ات التفكري عايل الرتبة وميكانيزمات الدفاع، ما عدا ترجد عالقة ا تب: الفرضية لتوبح الصنتيجة

 .التحرل العكسي
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ال ترجد فروق ذات داللة إتحوائية بني الذكر  واإلناث يف ميكانيزمات الدفاع لدى أفراد عيصنة  -9 -79
 .البحث
 70اجلدول 

 قيم املترسطات واالحنرافات املعيا ية  يف ميكانيزمات الدفاع 
Group Statistics 

 .N Mean Std متغري اجلصنس   
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 1.119 7.989 38.33 51 ذكر  التحرل ضد اآلخرين
 345. 5.257 30.92 232 إناث

 391. 2.789 19.31 51 ذكر  اإلسداط
 152. 2.308 17.34 232 إناث

 1.406 10.039 34.53 51 ذكر  تزييف الراقع
 522. 7.952 34.04 232 إناث

 377. 2.689 14.35 51 ذكر  التحرل ضد الذات
 140. 2.140 12.54 232 إناث

 1.406 10.039 34.53 51 ذكر  التحرل العكسي
 522. 7.952 34.04 232 إناث

 77اجلدول 
  يف ميكانيزمات الدفاع الذكر  واإلناث بني الفروقيبني 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test  t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

التحرل ضد 
 9.19 5.63 903. 7.415 000. 281 8.214 000. 43.54 اآلخرين

6.334 59.85 .000 7.415 1.171 5.07 9.75 

 2.70 1.23 371. 1.969 000. 281 5.303 011. 6.54 اإلسداط
4.700 65.86 .000 1.969 .419 1.13 2.80 

 3.03 2.05- 1.293 491. 705. 281 379. 072. 3.26 تزييف الراقع
.327 64.47 .745 .491 1.500 -2.50 3.48 

التحرل ضد 
 007. 7.43 الذات

5.207 281 .000 1.810 .348 1.126 2.49 
4.503 64.61 .000 1.810 .402 1.007 2.61 

التحرل 
 072. 3.26 العكسي

.379 281 .705 .491 1.293 -2.05 3.03 

.327 64.47 .745 .491 1.500 -2.50 3.48 
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 فض فهذا يعين ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)أن  السابق اجلدول ايتبني لصنا من هذ
ترجد فروق يف ميكانيزمات الدفاع بني الذكر  واإلناث لواحل الذكر ، ما عدا : لتوبح الصنتيجة الفرضية

 .تزييف الراقع والتحرل العكسي
ال ترجد فروق ذات داللة إتحوائية بني الذكر  واإلناث يف التفكري عايل الرتبة لدى أفراد عيصنة  -2 -79

 .البحث
  79اجلدول 

  ات املعيا ية  يف مها ات التفكري عايل الرتبةقيم املترسطات واالحنرافيبني 
 .N Mean Std متغري اجلصنس

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 275. 1.963 6.84 51 ذكر  التحليل
 098. 1.496 5.06 232 إناث

 343. 2.450 9.20 51 ذكر  الرتكيب
 137. 2.087 7.14 232 إناث

 289. 2.067 6.75 51 ذكر  التدرمي
 104. 1.579 5.87 232 إناث

 التفكري عايل الرتبة
 770. 5.500 22.78 51 ذكر 
 289. 4.407 18.07 232 إناث

 72اجلدول 
  الذكر  واإلناث  يف مها ات التفكري عايل الرتبة بني الفروقيبني 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Lower Upper 

 2.26 1.29 246. 1.783 000. 281 7.25 001. 11.23 التحليل
6.10 63.35 .000 1.783 .292 1.19 2.36 

 2.71 1.39 333. 2.054 000. 281 6.15 019. 5.55 الرتكيب
5.56 66.86 .000 2.054 .369 1.31 2.79 

 1.38 36. 259. 874. 001. 281 3.37 000. 26.05 ميالتدر 
2.84 63.42 .006 .874 .307 .26 1.48 

التفكري 
عايل 
 الرتبة

8.42 .004 
6.59 281 .000 4.711 .715 3.30 6.11 

5.72 64.82 .000 4.711 .823 3.06 6.35 

 فض فهذا يعين ( t) بالصنسبة لديمة P <  = (0.05)أن السابق  اجلدول ايتبني لصنا من هذ
 .ترجد فروق يف مها ات التفكري عايل الرتبة بني الذكر  واإلناث لواحل الذكر : الفرضية لتوبح الصنتيجة
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يف ( العلمي وامأديب)ال ترجد فروق ذات داللة إتحوائية بني نرعي الشهادة الثانرية  -7 -79
 .ميكانيزمات الدفاع لدى أفراد عيصنة البحث

  77اجلدول 
  يم املترسطات واالحنرافات املعيا ية  يف ميكانيزمات الدفاعقيبني 

 .N Mean Std متغري الشهادة الثانرية
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 909. 7.978 36.86 77 علمي التحرل ضد اآلخرين
 337. 4.836 30.53 206 أديب

 اإلسداط
 308. 2.699 19.08 77 علمي
 156. 2.238 17.18 206 أديب

 1.035 9.084 34.51 77 علمي ييف الراقعتز 
 563. 8.076 33.99 206 أديب

 286. 2.507 14.23 77 علمي التحرل ضد الذات
 144. 2.074 12.36 206 أديب

 التحرل العكسي
 1.035 9.084 34.51 77 علمي
 563. 8.076 33.99 206 أديب

 72اجلدول 
  مات الدفاعالعلمي وامأديب يف ميكانيز  بني الفروقيبني 

 

Levene's 
Test  

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence  
Lower Upper 

التحرل ضد 
 7.863 4.784 782. 6.323 000. 281 8.08 000. 80.28 اآلخرين

6.52 97.63 .000 6.323 .970 4.399 8.247 

 071. 3.28 اإلسداط
5.97 281 .000 1.893 .317 1.270 2.517 
5.49 117.23 .000 1.893 .345 1.211 2.576 

 2.719 1.677- 1.117 521. 641. 281 46. 450. 57. تزييف الراقع
.44 123.53 .659 .521 1.178 -1.811 2.853 

التحرل ضد 
 الذات

2.84 .093 6.38 281 .000 1.875 .294 1.296 2.453 
5.85 116.98 .000 1.875 .320 1.240 2.509 

التحرل 
 2.719 1.677- 1.117 521. 641. 281 46. 450. 57. العكسي

.44 123.53 .659 .521 1.178 -1.811 2.853 

فض   فهذا يعين ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)أن السابق  اجلدول ايتبني لصنا من هذ
ترجد فروق يف ميكانيزمات الدفاع بني العلمي وامأديب لواحل العلمي، ما عدا : الفرضية لتوبح الصنتيجة

 .تزييف الراقع والتحرل العكسي
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يف التفكري ( العلمي وامأديب)ال ترجد فروق ذات داللة إتحوائية بني نرعي الشهادة الثانرية  - 2 -79
 .عايل الرتبة لدى أفراد عيصنة البحث

  67دول اجل
  قيم املترسطات واالحنرافات املعيا ية  يف مها ات التفكري عايل الرتبةيبني 

 .N Mean Std متغري الشهادة الثانرية
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 230. 2.019 6.29 77 علمي التحليل
 103. 1.476 5.04 206 أديب

 الرتكيب
 285. 2.498 8.81 77 علمي
 140. 2.014 7.03 206 أديب

 224. 1.966 6.64 77 علمي التدرمي
 108. 1.544 5.80 206 أديب

 638. 5.598 21.73 77 علمي التفكري عايل الرتبة
 297. 4.256 17.87 206 أديب

  77اجلدول 
  العلمي وامأديب يف مها ات التفكري عايل الرتبة بني الفروقيبني 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Lower Upper 

 1.673 811. 219. 1.242 000. 281 5.668 000. 25.50 التحليل

  4.929 107.81 .000 1.242 .252 .743 1.742 

 2.343 1.209 288. 1.776 000. 281 6.168 000. 14.57 الرتكيب

  5.597 114.93 .000 1.776 .317 1.147 2.405 

 1.274 397. 223. 835. 000. 281 3.748 000. 25.11 التدرمي

  3.361 112.86 .001 .835 .249 .343 1.328 
التفكري 
عايل 
 الرتبة

21.90 .000 6.195 281 .000 3.853 .622 2.629 5.078 

  5.478 110.47 .000 3.853 .703 2.459 5.247 

 

 فض فهذا يعين ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)أن السابق  اجلدول ايتبني لصنا من هذ
 .ترجد فروق يف مها ات التفكري عايل الرتبة بني العلمي وامأديب لواحل العلمي: الفرضية لتوبح الصنتيجة
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وص اإل شاد الصنفسي يف ال ترجد فروق ذات داللة إتحوائية بني ختوص علم الصنفس وخت - 6 -79
 .ميكانيزمات الدفاع لدى أفراد عيصنة البحث

  71اجلدول 
  يف ميكانيزمات الدفاع ا يةقيم املترسطات واالحنرافات املعييبني 

 .N Mean Std متغري االختواص
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 653. 7.244 33.15 123 علم نفس التحرل ضد اآلخرين
 456. 5.771 31.56 160 إ شاد نفسي

 اإلسداط
 252. 2.796 17.70 123 علم نفس

 180. 2.281 17.70 160 إ شاد نفسي

 727. 8.063 33.85 123 علم نفس تزييف الراقع
 678. 8.580 34.34 160 إ شاد نفسي

 230. 2.552 13.04 123 علم نفس التحرل ضد الذات
 172. 2.179 12.74 160 إ شاد نفسي

 727. 8.063 33.85 123 علم نفس يالتحرل العكس
 678. 8.580 34.34 160 إ شاد نفسي

 97اجلدول 
  علم الصنفس واإل شاد الصنفسي يف ميكانيزمات الدفاع بني الفروقيبني 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Lower Upper 

التحرل ضد 
 اآلخرين

10.31 .001 2.05 281 .041 1.592 .774 .069 3.115 

  1.99 228.37 .047 1.592 .797 .022 3.162 

 594. 595.- 302. 001.- 998. 281 00.- 010. 6.74 اإلسداط

  -.00 232.16 .998 -.001 .310 -.612 .610 

 1.475 2.472- 1.002 498.- 620. 281 49.- 217. 1.52 تزييف الراقع

  -.50 269.91 .617 -.498 .994 -2.456 1.459 
التحرل ضد 

 الذات
4.46 .035 1.07 281 .283 .303 .282 -.251 .858 

  1.05 239.35 .293 .303 .287 -.263 .869 
التحرل 
 العكسي

1.52 .217 -.49 281 .620 -.498 1.002 -2.472 1.475 

  -.50 269.91 .617 -.498 .994 -2.456 1.459 

 فض فهذا يعين ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)أن السابق  اجلدول اتبني لصنا من هذ
ترجد فروق يف ميكانيزمات الدفاع بني علم الصنفس واإل شاد الصنفسي لواحل علم : الفرضية لتوبح الصنتيجة

لتحرل ضد اآلخرين، ما عدا اإلسداط وتزييف الراقع والتحرل ضد الصنفس وعلى ميكانيز  واتحد فدط هر ا
 .الذات والتحرل العكسي
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ال ترجد فروق ذات داللة إتحوائية بني ختوص علم الصنفس وختوص اإل شاد الصنفسي يف  - 1 -79
 .التفكري عايل الرتبة لدى أفراد عيصنة البحث

  90اجلدول 
  يف مها ات التفكري عايل الرتبة قيم املترسطات واالحنرافات املعيا ية يبني 

 .N Mean Std متغري االختواص
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 167. 1.847 5.69 123 علم نفس التحليل
 126. 1.597 5.14 160 إ شاد نفسي

 الرتكيب
 221. 2.451 7.75 123 علم نفس

 170. 2.154 7.33 160 إ شاد نفسي

 165. 1.825 6.21 123 علم نفس التدرمي
 127. 1.602 5.89 160 إ شاد نفسي

 التفكري عايل الرتبة
 489. 5.426 19.65 123 علم نفس

 356. 4.499 18.36 160 إ شاد نفسي

  97اجلدول 
  علم الصنفس واإل شاد الصنفسي يف مها ات التفكري عايل الرتبة بني الفروقيبني 

 

Levene's 
Test  t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence  
Lower Upper 

 951. 144. 205. 547. 008. 281 2.669 002. 9.73 التحليل
2.619 241.38 .009 .547 .209 .136 .959 

 957. 123.- 274. 417. 130. 281 1.519 030. 4.77 الرتكيب
1.494 243.84 .137 .417 .279 -.133 .966 

 726. 078.- 204. 324. 114. 281 1.586 013. 6.18 التدرمي
1.560 243.67 .120 .324 .208 -.085 .733 

التفكري 
 2.450 126. 590. 1.288 030. 281 2.181 005. 7.84 عايل الرتبة

2.129 234.74 .034 1.288 .605 .096 2.480 

 فض فهذا يعين ( t)بالصنسبة لديمة  P <  = (0.05)أن  السابق اجلدول الصنا من هذ يتبني
ترجد فروق يف مها ات التفكري عايل الرتبة بني علم الصنفس واإل شاد الصنفسي على : الفرضية لتوبح الصنتيجة

 .اجملمرع العا  وعلى مها ة التحليل لواحل علم الصنفس، ما عدا مها يت الرتكيب والتدرمي
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 : تفسير النتائل - 12
ظهرت عالقة ا تباط إجيابية بني معظم ميكانيزمات الدفاع عايل الرتبة ومها اته، وهذا يعين أنه   -7 -72

كلما ا تفعت الد جة على مدياس ميكانيزمات الدفاع ا تفعت الد جة على مدياس التفكري عايل الرتبة 
 . والعكس صحيح

قد تدل على أن هصناك تحالة من الشعر  بعد  االستدرا ،  وهذه الصنتائج إن دلت على شيء فإمنا
وعد  الدد ة على إجياد نرع من الترازن الذي يسمح لإلنسان بالتكيف مع الراقع ومشكالته، وأن هصناك 
تحالة من نكران الراقع واليت تتضح من خالل تحالة الرضى املغلفة بعد  الدصناعة، وهي احلالة السائدة تحالياً 

ب نتيجة حلالة اخلرف والتهديد الصنامجة عن قلق املستدبل، فالطالب اجلامعي يسعى إىل بني معظم الشبا
تأكيد ذاته وحتديدها عصندما يفكر و يضع اخلطط ملستدبله املهين و العلمي، وهذه اخلطط ال تتصناسب مع 

ه خيتا  مسترى طمرتحه املهين والعلمي، لذلك فهر يشعر بفددان املكانة وفددان اهلرية، وهذا ما جيعل
 . اهلروب والبحث عن املكانة واهلرية يف مكان آخر تحىت لر كان ذلك على مسترى ال شعر ي

إضافة إىل التمسك بامأعراف والتداليد االجتماعية السائدة، والشغف بالدصنرات الفضائية اليت 
 أصبحت تحديث الصناس اليرمي وشغلها الشاغل، ولكن اخلطر الكامن هر يف تشريش عدرل امأطفال

وتعرد أسباب هذا التعلق إىل ضعف احلياة االجتماعية . الذين يتعلدرن هبذا اجلهاز مصنذ نعرمة أظفا هم
يف التراصل االجتماعي  وانتشا  االضطرابات( …مسرح ، سيصنما )وانعدا  الصنرادي وقلة الرسائل البديلة 

مأن ما . الرتفيه الرتحيدة تدريباً  ، واالنطراء على الذات، وهذا ما جعله وسيلةنتيجة املشاتحصنات، واملشكالت
يشاهده الفرد من أتحداث افرتاضية تؤمن له نرع من الراتحة الصنفسية اليت ال يستطيع تأميصنها على مسترى 

فحالة . الراقع نتيجة للضغرط الصنفسية الصنامجة عن تحاالت الوراع الدائمة يف كل تفاصيل احلياة اليرمية
خل وا تفاع مسترى امأسعا  وند ة فرص العمل جتعل من تفكري البطالة واملردود الضعيف ملسترى الد

اإلنسان يف جمتمعصنا يتمحر  تحرل تأمني لدمة العيش والرصرل إىل تحد الكفاف، وهذا ليس ذنب اإلنسان 
ن وإمنا هر وضٌع قد ُفرض عليه، تحيث أصبحت قيمة اإلنسان تداس مبا ميلك وأصبح االتحرتا  واالهتما  مل

، وامأصعب من ذلك هر عد  االهتما  مبود  الدرة املادية لإلنسان فاملهم هر أن اديةيتمتع بالدرة امل
ومن هذه الصندطة أصبح اخلطأ اجلماعي أشبه بالداعدة لذا نرى معظم الشباب يف جمتمعصنا يعانرن . يتمتع هبا

واقع  ما هرمن صراعات متصنرعة تتمثل يف أقرى صر ها بالوراع بني الرغبة يف حتديق ما يتمصنره وقبرل 
، فكل إنسان يرغب ويطمح يف الرصرل إىل قد  من الراتحة املادية لكصنه قد ال يستطيع، بل قد بالفعل
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تفرض عليه تحاجاته الديا  بتورفات غري مدتصنع هبا، مأنه يعيش تحالة من التهديد وعد  امأمان جتعله يلجأ 
 .لصناتحية الصنفسية أكثر من الراقع املؤملإىل وسائل الدفاع امأولية وتكرين عامل ومهي افرتاضي مريح من ا

بالصنسبة ملرضرع الفروق بني الذكر  واإلناث، فدد ظهرت فروق على مجيع املداييس وكانت أما  - 9 -72
 .  مجيعها لواحل الذكر 

وهذا يعين أن الذكر  يستخدمرن ميكانيزمات دفاعية أكثر من اإلناث، وميتلكرن مها ات تفكري 
اإلناث وهذا أمر طبيعي خاصة أن معاناة الذكر  يف ظروف احلياة الطبيعية تتمثل ذات مسترى أعلى من 

يف تأمني متطلبات احلياة واليت هي بصنسب أقل لدى اإلناث، ويف الظروف احلالية أصبحت معاناة الذكر  
 .أكثر بشكل كبري مع العيش يف ظروف امأزمة اليت متر هبا البالد تحالياً 

، فدد ظهرت فروق (علمي ، أديب)فروق اليت ظهرت على متغري الشهادة الثانرية أما بالصنسبة لل - 2 -72
 .على مجيع املداييس وكانت مجيعها لواحل الفرع العلمي

ومسترى ( علمي، أديب)وهذه الصنتائج تشري مرة أخرى إىل أن العالقة وثيدة بني نرع الد اسة 
وي التخوص العلمي ميلكرن الدد ة على استخدا  التفكري عايل الرتبة، وتعد هذه الصنتائج طبيعية مأن ذ

املها ات الذهصنية أكثر من غريهم فهم أكثر ذكاًء استداللياً لتعاملهم وتد هبم على املراد العلمية اليت حتتاج 
وهذا بالتايل ما يعطيهم  .تحليل وأكثر قد ة على الرتكيبإىل االستدالل االستدرائي، وأكثر قد ة على ال

إضافة إىل أهنم أكثر شعر ًا بامأمل نتيجة اإلتحباطات الكبرية اليت . تخدا  هذه املها اتالدد ة على اس
يعانرن مصنها فهم أكثر تحساسية من غريهم كرهنم ميتلكرن قد ات أعلى ومسترى اإلتحباط يشتد عصندما 

 .     يعي الفرد أن لديه الدد ة على جتاوز العائق ولكن الظروف هي من متصنعه
، (علم نفس ، إ شاد نفسي)الصنسبة لد اسة الفروق اليت على متغري االختواص الد اسي أما ب - 7 -72

فدد كانت نتيجة طبيعية تحيث مل تظهر فروق على معظم املداييس املستخدمة وقد يكرن السبب هر أن 
الطلبة يتعرضرن لصنفس التد يب واملران سراء أكان ذلك يف احملاضرات الصنظرية أ  يف جلسات العملي 

تحلدات البحث، ولكن قد يكرن السبب امأساسي و اء ظهر  بعض الفروق هر ا تفاع مسترى اإلتحباط و 
لدى طلبة قسم علم الصنفس مدا نة مع قسم اإل شاد الصنفسي وذلك على املسترى االنفعايل، أما على 

هتم أكثر املسترى املعريف فدد يكرن السبب هر سلرك تعريضي نتيجة اإلتحباط يما جيعلهم يطر ون مها ا
من غريهم، إضافة إىل أن عدد املراد التخووية اليت يتعرضرن هلا أكثر باملدا نة مع طلبة قسم اإل شاد 
الصنفسي، إضافة إىل جممرعة من العرامل اليت تتعلق مبسترى التد يب والدافعية املترفرة أكثر على مسترى 

 .قسم علم الصنفس
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 : نتائل البحث -14
 :لبحث قد تحدق أهدافه واليت تتلخص يف الصنداط التاليةوأخرياً ميكن الدرل إن ا

كشفت الصنتائج عن وجرد عالقة ا تباط إجيابية بني امأداء على مدياس ميكانيزمات الدفاع عدا  -7 -77
 .ميكانيز  واتحد فدط هر التحرل العكسي وامأداء على مدياس التفكري عايل الرتبة ومداييسه الفرعية

يف مدياس ميكانيزمات الدفاع عدا ( ذكر ، إناث)جرد أثر ملتغري اجلصنس كشفت الصنتائج عن و -9 -77
 . تزييف الراقع والتحرل العكسي ومدياس التفكري عايل الرتبة ومداييسه الفرعية

يف امأداء على مدياس ( علمي، أديب)كشفت الصنتائج عن وجرد أثر ملتغري الشهادة الثانرية -2 -77
لراقع والتحرل العكسي وامأداء على مدياس التفكري عايل الرتبة ومداييسه ميكانيزمات الدفاع عدا تزييف ا

 . الفرعية
يف امأداء ( علم نفس، إ شاد نفسي)كشفت الصنتائج عن وجرد أثر ملتغري االختواص الد اسي -7 -77

على مدياس ميكانيزمات الدفاع وعلى مبكانيز  واتحد فدط هر التحرل ضد اآلخرين وامأداء على مدياس 
 .لتفكري عايل الرتبة ومداييسه الفرعيةا

 :المقتر ات -15
 :من خالل ما ترصل إليه البحث من نتائج، ميكن العمل على املدرتتحات التالية

العمل على إقامة دو ات تد يبية للطلبة تتعلق بتخفيض مسترى احلاالت االنفعالية يما يتيح  -72-7
 .عمل التفكري بشكل مريح

ر املصناهج الصنظرية والعملية وتضميصنها تد يبات متصنرعة يف جماالت التحكم يف العمل على تطري -72-9
 .االنفعاالت والتفكري عايل الرتبة ومها اته

العمل على تطبيق نتائج الد اسات والبحرث امليدانية والتجريبية يف التعليم العا  والتعليم اجلامعي  -72-2
 .املختوة هبذه اجملاالت

ن البحرث والد اسات اليت هتدف إىل  فع سرية الطالب اجلامعي مبها ات التفكري، إجراء املزيد م -72-7
 . و صد املعرقات املختلفة أما  تطبيق اخلطط واإلجراءات املصنهجية للتد يب عليها
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 مراجع البحث 
 ،تبة أجنلر املورية، مك، تعريب جمدي الدسرقيمات الدفاعقائمة ميكانز  .(7222) .و جليسر إيليفتش

 .الداهرة، مور
 . ، امأ دن، دا  الفكر، عمان2، طتعليم التفكري مفاهيم وتطبيدات .(9001) .، فتحيجروان
 .، دمشق، سر يا، مصنشر ات جامعة دمشقلصنفس العا علم ا .(9002) .، أنطرنمحوي
، يةاإلسكصند   ، دا  املعرفة اجلامعية،9، طمصناهج البحث يف علم الصنفس .(7222) .، عبد الفتاحدويدا 

 .مور
 .، عمان، امأ دن، دا  املسريةالوحة الصنفسية .(9002) .، سامر ضران
 .، مصنشر ات جامعة دمشقصنفسية د اسة يف سيكرلرجيا التكيفالوحة ال .(7229) .، نعيمالرفاعي

، ترمجة جممرعة من طالب  املبادئ امأساسية يف الطب الصنفسي .(7222) .، كلرينس وميصنك، والرت وو
 .حممد إياد الشطي، دمشق.ري يف جامعة دمشق بإشراف دكلية الطب البش

فاعلية برنامج تد ييب لتصنمية بعض مها ات التصنظيم املعريف  للتفكري عايل الرتبة،  .(9079) .جلنيالزين، 
 .، كلية الرتبية، جامعة دمشق سالة ماجستري غري مصنشر ة

التعلم اإللكرتوين يف بيئة التعلم  فاعلية استخدا  منرذج قائم على مها ات .(9001) .، خالدةشتات
،  سالة ماجستري، االفرتاضية يف تصنمية مها ات التفكري العليا لدى طالب الوف العاشر امأساسي

 .امأ دن
 .، مركز املخطرطات والرتاث والثدافة، الكريتسيكرلرجية الصنمر .(9000) .، بد الشيباين

 . ، مور، اإلسكصند ية، دا  املعرفة اجلامعية9ط، أصرل الوحة الصنفسية .(7222) .، أمحداخلالقعبد 
فكري مناذج نظرية تصنمية مها ات الت .(9001) .، مرفقد الصناصر و بشا ة، عدنان و اجلراح ، عبالعتر 

 . ، امأ دنوتطبيدات عملية، دا  املسرية، عمان
 .ور، الداهرة ، م، دا  الفكر العريبيف الوحة الصنفسية .(7221) .ى، عبد املطلبالدريط

أثر دمج بعض مها ات التفكري العليا ضمن مصنهج مادة الرتبية الدرمية االشرتاكية  .(9001) .قزح، إهلا 
، د اسة يف مسترى التحويل الد اسي والدد ات اإلبداعية لدى طلبة الوف الثاين الثانري العا 

 .جتريبية يف حمافظة دمشق،  سالة دكتر اه، سر يا، جامعة دمشق، كلية الرتبية
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