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 اإلهذاء

نً العزم، وكان لتشجٌعٌهما حاإلى الذٌن علمانً حب العلم ومن

 ؛ والدي الحبٌبٌناألثر الكبٌر فً إنجاز هذه الرسالة

ووقوفهم  إلى أسرتً العزٌزة زوجتً وأوالدي على دعمهم

 وتشجٌعهم لمواصلة طرٌق العلم.

إلى أساتذتً األفاضل الذٌن لهم كل العرفان؛ لما قدموه من نصح  

 وتوجٌه إلنجاح هذا العمل. 

إلى إخوتً وأهلً وأقاربً وأصدقائً جمٌعهم، وكل من دعا لً 

 مزٌدا من التقدم فً سبٌل العلم ..

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل..

 

 بن عبدهللا الخروصًالطالب /خالد 
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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين الذي أنعم عمى اإلنسان بالعمم، والصالة عمى معمم البشررية الرحمرة      
 المهداة، محمد بن عبداهلل، صموات ربي وسالمه عميه. وبعد:

توفيقره، إلرى أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هرذا العمرل بفضرل اهلل و    
المسررؤولين بجامعررة نررزوى وأخررص كميررة اوداب والعمرروم ووسررم التربيررة والدراسررات اإلنسررانية، 

 والمسؤولين بوزارة التربية والتعميم وأخص مديرية التربية والتعميم بمحافظة جنوب الباطنة.

 وأتقرردم بالشرركر الجزيررل العرراطر لمرردكتورة ضررحى عبررود الترري تفضررمت باإلشرررا  عمررى هررذ     
الرسالة فجزاها اهلل خيرًا عمى ما ودمته لي من عرون ومسراعدة وتوجيره وتعراون وتشرجيا، ومرا 

 بذلته من ووت في سبيل إتمام هذ  الرسالة.

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلدارة مدرسة الشيخ أبو وحطران الهجراري وعمرى رأسرها اذسرتاذ     
كبيررر فرري تسررهيل مهمترري البح يررة ،  يعقرروب المقبررالي مرردير المدرسررة عمررى مررا بذلرره مررن جهررد

 وتعاونه معي طوال فترة دراستي، سائال المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء.

كمررا يسررعدني أن أتقررردم برروافر الشررركر والتقرردير إلرررى المشررر  ال ررراني الرردكتور عبررردالفتاح      
لرى أعضراء لجنرة المناوشرة عمرى تفضررمهم  خواجرة، والمشرر  ال الرث الردكتور سرعيد الزبيردي، واض

بقبررول المناوشررة ، كمررا ن يفرروتني أن أتقرردم بالشرركر الجزيررل إلررى أعضرراء هيئررة التحكرريم عمررى 
 مالحظاتهم القيمة حول استبيان الدراسة.

ون يفررروتني أن أوجررره كممرررة شررركر وعرفررران ذسررراتذتي الررردكتور محمرررد الشررريخ، والررردكتور بكرررار 
واذسرتاذ معمرر الخروصري العمروي  سميمان، والدكتور محمد بن جمعة الخروصي، واذستاذ فهرد

 عمى مالحظاتهم القيمة لهذ  الرسالة .    واذستاذ أحمد سعد 

 ن الحمد هلل رب العالمين.أوأخر دعوانا 

الباحث ،،،
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 الممخص

 المتغيراتفي ضوء بعض  "أساليب الدفاع  

 العاشر والحادي عشر بمحافظة جنوب الباطنة " ينطمبة الصفلدى 

 إشرا  : د. ضحى عبود

 خالد بف عبداهلل الخركصيإعداد الطالب : 

طمبػػػة الصػػػفيف العاشػػػر  التػػػي يسػػػتخدمها  الػػػدفاعاستقصػػػاء أسػػػاليب  إلػػػىهػػػدفت هػػػذا الدراسػػػة     

( 765ة الدراسة مػف )، تككنت عينفي ضكء بعض المتغيرات كالحادم في محافظة جنكب الباطنة

 (اسررتبيان أسرراليب الرردفاعكطالبػػة مػػف الصػػفيف العاشػػر كالحػػادم عشػػر، كتػػـ اسػػتخداـ أداة ) ان طالبػػ

أف أكثػر أسػاليب الػدفاع  انتشػػارا لػدل الطمبػة بمحافظػػة  إلػػىتكصػمت الدراسػة  (، 2005لثاجيسػف )

التقررردير الم رررالي اإلي رررار وتوكيرررد الرررذات ، والمالحظرررة الذاتيرررة و جنػػػكب الباطنػػػة  هػػػي أسػػػاليب )

أسرراليب العرردوان السررمبي واإلسررقاط وتخفرريض ويمررة بينمػػا حصػػمت  كبمسػػتكل مرتفػػع، (،والتووررا

تعػػػزل  إحصػػائيةكتبػػيف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  كبمسػػتكل مػػنخفض، سػػاليبعمػػى أقػػؿ األ  الررذات

 ،اإلنػػاثلصػػالح  اآلخػػريفيثػػار كالكظػػـ كالقػػدرة عمػػى : اإلكهػػي ،أسػػاليبلمتغيػػر الجػػنس فػػي أربعػػة 

دفػاع تعػزل  أسػاليبفػي ثمانيػة  إحصائيةكالعدكاف السمبي لصالح الذككر. ككجكد فركؽ ذات داللة 

، المالحظرة الذاتيرة، اإلسرقاطالعدوان السمبي، الكظم، التبرير، ) :كهي ،لمتغير التحصيؿ الدراسي

نػػت . ككاسػػاليبفػػركؽ ذات داللػػة فػػي بػػاقي األ كانعػػداـ(  تخفرريض ويمررة الررذات، التمرراهي، التووررا

الكظػػػػـ كالتبريػػػػر كالمبلحظػػػػة الذاتيػػػػة جػػػػاءت لصػػػػالح الطمبػػػػة ذكم التحصػػػػيؿ  أسػػػػاليبالفػػػػركؽ فػػػػي 

تخفػػيض قيمػػة ك  اآلخػػريفكالقػػدرة عمػػى  اإلسػػقاطالعػػدكاف السػػمبي ك  أسػػاليبكفػػي  الدراسػػي )الممتػػاز(،

 ضعيؼ(.) صالح الطمبة ذكم التحصيؿ الدراسيل  الذات

.الدفاع  أساليب:  الكممات المفتاحية
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 األول الفصل

 

 أهمٌتهامشكلة الدراسة و

 
 المقدمة

 ،كطبيعػػة المعاممػػة الكالديػػة ،هبكثيػػر مػػف العكامػػؿ المتعمقػػة بشخصػػيت  يتػػأثر المراهػػؽ بشػػكؿ عػػاـ   
حػػػػداث التػػػػي تسػػػػاعدا فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع األ  سػػػػاليباألمػػػػف مجمكعػػػػة هػػػػا يكتسػػػػب مػػػػف خبلل  التػػػػي
 كأسػػػاليبشػػػعكرية فػػػي بعضػػػها  كال شػػػعكرية ) سػػػاليبشػػػخاص كالمحػػػيط ، كقػػػد تكػػػكف هػػػذا األكاأل

فػي  ممػاء الػنفسثبػت عأ،  فقػد ب كبيػر مػف األهميػة فػي حيػاة الفػردالدفاع(، كهذا األخيرة عمى جانػ
نمػػػا  ،الػػػدفاع ال تسػػػيطر عمػػػى الكاقػػػع النفسػػػي الػػػداخمي فحسػػػب أسػػػاليبالتحميميػػػة  بػػػأف  المدرسػػػة  كا 

 لآلخريف كالمشاعر المرتبطة بذلؾ. االجتماعيةتصكغ العبلقات 

البلشػػعكرية التػػي يػػتـ  سػػاليبالػػدفاع  عمػػى مجمكعػػة مػػف األ أسػػاليبكقػػد أطمػػؽ فركيػػد تسػػمية       
قـ القمػؽ تفػا إلػىيػؤدم  سػاليبحشد هػذا األ كانعداـحماية الشخصية مف القمؽ . تسخيرها مف أجؿ 
مػػراض نفسػية كنفسػػية جسػػدية أك  ،مػػا يجعػؿ الشخصػػية معرضػػة لبلضػطراباتنػا كالعنػؼ المتزايػػد لؤل

مختمفػػة ، كيمكػػف تشػػبيه هػػذا العمميػػة بعمميػػة خطػػكط الػػدفاع المتنكعػػة كالمتعػػددة التػػي تحشػػد الكاحػػد 
 (.2009،237، رضكاف )جؿ الحفاظ عمى تماسؾ الشخصية كحدتهامف أ ،تمك اآلخر

التػػػػي تسػػػػتغمها األنػػػػا فػػػػي  األسػػػػاليبأنهػػػػا  (1926 )الدفاعيػػػػة  األسػػػػاليب كلقػػػػد كصػػػػؼ فركيػػػػد   
دفاعيػة لخصػها فػي البدايػة  أسػاليب ضػطراب العصػبي، كهنػاؾ تسػعاال إلػىالصراعات التي تػؤدم 
، Dissociation عػػزؿ العاطفػػة، ك Repression، كالكبػػت Regressionفركيػػد هػػي: النكػػكص 

 Reaction، كالتكػػػػكيف العكسػػػػي Projection اإلسػػػػقاط، ك Undoingاالبطػػػػاؿ  أككااللغػػػػاء 
Formatian  االحتػػػكاء أك،  كاالدمػػػاج Introjection االنقػػػبلب  ضػػػد الػػػذات  أك، كالتحػػػكؿ( 

Turning against the self) . الػدفاع العكسػي  أسػمكب أك، كالتحػكؿ العكسػيReversal ،
 ، كالنقػػػؿ Sublimationالتسػػػامي  سػػػاليبهػػػذا األ إلػػػى Ann Freudكاضػػػافت انػػػا فركيػػػد 

Displacement كاالنكار ،Denial  كالتقمص ،Identificationخرل لقائمػة ، كهناؾ إضافات أ
كالقػػػدرة عمػػػى انتقػػػاص  Spliting( تشػػػمؿ االنشػػػطار 1973) Kleinالػػػدفاع كضػػػعها كمػػػيف أسػػػاليب
ي اإلسػقاط، كالتكحػد Idealization، كالمثاليػة Omnipotence With Devaluatinonالقيمػة 
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Projective Identification نكػار الػػذهاني اإل أكؿ العقمػي خػتبل، كاالنكػار الػذم يػدؿ عمػى اال
Psychotic Denial ،( 1999)الدسكقي. 

 مبػادئ دعمػت سػبعة جريػت مػؤخران أأف البحػكث التػي   (Cramer,2006 )كقػد ذكػر  كريمػر    
 ،، كمنهػػا التسمسػػؿ الزمنػػي لتطػػكير الػػدفاعج حػػدكد البلكعػػييعمػػؿ خػػار  مػػافمنهػػا  ،تتعمػػؽ بالػػدفاعات

ف أكػػػد أك  ،كاف زيػػػادة الػػػدفاعات تزيػػػد مػػػف التػػػكتر ،كأف الػػػدفاعات مكجػػػكدة فػػػي الشخصػػػية العاديػػػة
هػػػاز ف كظيفػػػة الػػػدفاع متصػػػمة بالجأاسػػػتخداـ الػػػدفاع يقمػػػؿ مػػػف تجربػػػة كاعيػػػة بالمشػػػاعر السػػػمبية، ك 

 مراض العصبية .فرط لمدفاعات مع األكأخيرا يرتبط االستخداـ الم ،العصبي البلإرادم
 Defence Mechanismالدفاعيػة  سػاليبنماطػا سػمككية تسػمى األأغمػب النػاس أكيسػتخدـ      

هػػػػـ يختمفػػػػكف فيمػػػػا بيػػػػنهـ مػػػػف حيػػػػث قػػػػدر أنال إ ،مػػػػف شػػػػأنها التخفيػػػػؼ مػػػػف حػػػػدة القمػػػػؽ أك التػػػػكتر
العػػاديكف بدرجػػة معقكلػػة فتعيػػػنهـ عمػػى التخفيػػؼ مػػف كطػػػأة  فػػػرادذ يسػػتخدمها األإ ،اسػػتخدامهـ لهػػا

كعمػػى التنفػػيس عػػػف  ،كمشػػػاعر الػػذنب التػػي يتعرضػػكف لهػػػا ،كالصػػراعات ،حباطػػاتكاإل ،الضػػغكط
كتزيػد مػف رضػػاهـ عػف أنفسػهـ كمػػف ثػـ تكػػكف  ،كالحفػػاظ عمػى صػكرة الػػذات ،مشػاعرهـ كانفعػاالتهـ

عتيػػػاد عمػػػػى اسػػػػتخداـ هػػػػذا غػػػػراؽ كاإلمػػػػا اإلأخصػػػي كاالجتمػػػػاعي، مفيػػػدة فػػػػي تحقيػػػػؽ تػػػػكافقهـ الش
لػػىاسػػتنفاذ كتبديػػد الطاقػػة النفسػػية لمفػػرد ك  إلػػى فيػػؤدمباسػػتمرار كطػػرؽ لحػػؿ المشػػكبلت  األسػػاليب  ا 

 .(144،1998،ألنها تحكؿ بينه كبيف مكاجهة مشكبلته بكاقعية )القريطيسكء التكافؽ؛ 

، تخفيػػؼ التػػكتر النفسػػي المػػػؤلـ إلػػىالشػػعكرية ترمػػي عمميػػة  الػػدفاعي بأنػػه سػػمكباألكيعػػرؼ      
كحاالت الضيؽ التي تنشػأ عػف اسػتمرار حالػة اإلحبػاط مػدة طكيمػة بسػبب عجػز المػرء عػف التغمػب 

ك ػف إعمى العكائؽ التي تعترض إشباع دكافعه، كهي ذات أثر ضار عمكمان إذ  ف المجػكء إليهػا ال َيمِّ
 .(2009،) أبك أسعد. عمى حؿ مشاكمه الفرد مف تحقيؽ التكافؽ كيقمؿ مف قدرته

م تهديػػػد  الػػػدفاع عػػػف الشخصػػػية ضػػػد أ إلػػػىتهػػػدؼ    سػػػاليب( أف هػػػذا األ2015يػػػرل كفػػػافي)ك    
كالفرد في المكقػؼ اإلحبػاطي يمػر بمرحمػة يكػكف فػي مقػدكرا أف يتحمػؿ  ،ك مف خارجهأداخؿ الفرد 

ثػػـ تػػأتي  ،كلكػف بمشػػقة بالغػػة أم أنػػه يتحممػػه ،ؽ فيهػػا اإلحبػػاطيػاإلحبػاط ثػػـ يمػػر بمرحمػػة أخػػرل يط
كبصػػفة  ،زمػػات الدفاعيػػةيحينئػػذ تظهػػر الميكانفيهػػا التػػكتر درجػػة عاليػػة،  المرحمػػة التاليػػة التػػي يبمػػ 

 إلػىفػذذا نجحػت فػي ذلػؾ فذنهػا تقػكد الفػرد  ،خاصة في الدكافع الثانكية حيث تحقؽ مف شدة التكتر
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نػكع  إلػىحالػة يكػكف فيهػا معرضػا  إلػىلفػرد ذا فشمت فذنها تسػمـ اإأما  ،حياة السكاء إلىحياة أقرب 
 ال سكاء. أكيظهر عمى شكؿ سمكؾ ال تكافقي  الذمنكاع االضطرابات النفسية أمف 

كهػػػػػي تعمػػػػػؿ عمػػػػػى  ،تشػػػػػكيهها أكتزييفهػػػػػا  أكالدفاعيػػػػػة بذنكػػػػػار الحقيقػػػػػة  األسػػػػػاليبكتقػػػػػـك        
لػػػػػػكاقعي فتػػػػػػرة ا أكتعطيػػػػػػؿ السػػػػػػمكؾ الحقيقػػػػػػي  أككقػػػػػػد تسػػػػػػتمر فػػػػػػي تعكيػػػػػػؽ ، مسػػػػػػتكل ال شػػػػػػعكرم

 ،ليهػػػػػػا . كهنػػػػػػػاؾ عػػػػػػدد كبيػػػػػػػر مػػػػػػف هػػػػػػذا الحيػػػػػػػؿ يشػػػػػػمؿ الكبػػػػػػػتإطكيمػػػػػػة بعػػػػػػد انتهػػػػػػػاء الحاجػػػػػػة 
أك اإلتػػػػػػػػبلؼ كالتخريػػػػػػػػب  نعػػػػػػػػزاؿ،ات كاإلعمػػػػػػػى الػػػػػػػػذ الػػػػػػػػداخمي اإلسػػػػػػػػقاطك  ،اإلسػػػػػػػػقاطكالنكػػػػػػػكص ك 

نكػػػػػار كالتبريػػػػػر كالتحػػػػػكط )مسػػػػػؾ العصػػػػػا مػػػػػف النصػػػػػؼ ( نسػػػػػحاب كاإلكالكقػػػػػكؼ ضػػػػػد الػػػػػذات كاال
 (.1990ترجمة)الفقي،(.1990كاإلعبلء)باترسكف،

ه، ذاتػ كبػيف بينػه التكافػؽ إلحػداث الفػرد يسػتخدمها مباشػرة غيػر أسػاليب الػدفاع أسػاليب كَتعػد       
 إلػى بػه آلػت التػي الحقيقػة كمسػ  تشػكيه كظائفهػا أهػـ مػفك  ،ال شػعكرية أسػاليب أك كسػائؿ كهػي
 تهػدد التػي حمهػا يسػتطع لػـ التػي المتكػررة كالصػراعات حباطاتاإل عف الناتجة التكتر كالقمؽ حالة

 كاحتػراـ بػالنفس بالثقػة كاالحتفػاظ عنهػا كالػدفاع الػذات كقايػة إلػى النهايػة فػي كتهدؼ ،أمنه النفسي
 كؿ إليها يمجأ عادية دفاعية حيؿ هي النفسي الدفاع حيؿ إف حيث ،النفسية الراحة الذات كتحقيؽ

مفرطػة  كبصػكرة ؿك األ عنػد عتدلػةم بصػكرة كجكدهمػا بينهمػا الفػرؽ كلكػف سػكم غيػر أك فػرد سػكم
 .( 2005،41 زهراف،(الثاني عند
 الجنسػية الػدكافع إعػبلء عمػى التػي  تعمػؿ كهػي، ناجحػة أسػاليب إلػى الدفاع أساليب كتنقسـ      

 ال التػي كهػي ،فاشػمة أسػاليب ك ،اجتماعية مقبكلػة أهداؼ إلى طاقاتها كتصرؼ خاصة كالعدكانية
 فػي كامبل فشبل الميكانزمات فشؿ كفي حاؿ، الفرد إلى االتزاف ادةإع أك اإلعبلء تحقيؽ في تنجح
 .(2015،185 ،كفافي األعراض المرضية) أماـ مفتكحا يككف الطريؽ فذف كظائفها أداء
فػي مرحمػػة مػا بعػد التعمػػيـ األساسػي مهػػـ   لػػدل الطمبػة سػاليب الػدفاع أف دراسػػة أكبػذلؾ نجػد      

جػػديرة باالهتمػػاـ ك  التػػي يسػػتخدمها الطمبػػة ا كغيػػر الناضػػجةلناضػػجة منهػػاألسػػاليب ا جػػدان لمعرفػػة
 البحث.

 مشكمة الدراسة
 مػا بعػد التعمػيـ األساسػييكاجه الطمبة في مختمؼ المراحؿ الدراسية  كخصكصػا فػي مرحمػة        

 ،بػػالقمؽ اتجػػاا المسػػتقبؿالتػػي قػػد تكػػكف نتيجػػة  كمنهػػا الضػػغكط ،العديػػد مػػف الصػػعكبات كالتحػػديات
فهػذا المرحمػة   ،كمتطمبػات الحيػاة بشػكؿ عػاـ ،اآلخػريفقامػة العبلقػات مػع إصػعكبة  لىإباإلضافة 

 إلػىتعتبر مرحمػة مميئػة بالمسػؤكليات كاالهػداؼ المتباينػة التػي تتبمػكر مسػتقببلن، كلػذلؾ فهػك بحاجػة 
 . تخطي التحديات  تعينه كتساعدا عمى  أساليباكتساب 
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مثػػؿ الضػػغكط  داخميػػةضػػغكط   كػػف تقسػػيمها إلػػىكيكاجػػه الطػػبلب مجمكعػػة مػػف الضػػغكط، يم     
كاالضػطرابات  ،العبلقػة مػع االصػدقاءك  ،مثػؿ الدراسػة ،كقد تككف مػف المحػيط الخػارجي ،النفسية 

 اك مكت شخص عزيز كتسمى ضغكطا خارجية . ،االسرية كالمشكبلت العائمية

ائؿ الػػدفاع تنمػػك كتتغيػػر اف كسػػ إلػػى األنػػاكتشػػير نتػػائج الدراسػػات الطكليػػة الكاسػػعة لعمػػـ نفػػس      
عمى عكس مػا تصػكرا فركيػد مػف اف كسػائؿ  ،بداعية كحكمةإكثر أشكاؿ أ إلىخبلؿ مجرل الحياة 

مػط كسػائؿ يتحػدد فػي هػذا السػنكات ن اذ ،الدفاع تتشػكؿ خػبلؿ السػنكات الخمػس االكلػى مػف الحيػاة
 (239،2002،نساف في بقية حياته)رضكافالدفاع التي سيحشدها اإل

ه عمػى مػر السػنيف  يػرل  أن ػ اذ ( Ihilevich&Gleser,1993 )د ذلؾ ايميفػتش كجميسػر كيؤك     
ككثيػر منهػا  ،الػدفاع سػاليبربعيف نمطػا مختمفػا ألأكصفت مؤلفات التحميؿ النفسي المختمفة حكالي 

الػدفاع جعمػت عمميػة البحػث كالقيػاس فػي هػذا المجػاؿ  ساليبكهذا الكفرة أل ،لـ يتـ تحديدا بكضكح
الػػدفاع المكجػػكدة فػػي  سػػاليبالتبػػايف الهائػػؿ كالمتقػارب أل إلػػىبدرجػػة كبيػػرة كربمػػا يرجػع ذلػػؾ صػعبة 

 المؤلفات المختمفة التي تناكلت هذا المكضكع بالدراسة كالبحث .

عنػدما تسػتخدـ  إيجابيةفهي نفسه كسمبية في الكقت  إيجابيةكسائؿ  الدفاع أساليب عد  كيمكف      
كبينمػا تكػكف سػمبية عنػدما تسػتخدـ بطريقػة  ،زاحة الفردكتساعد عمى إقميؿ كمناسب لممكقؼ  بشكؿ

 (2000،129،ابك اسعد ،ر المناسبيف )الغريركبالكقت كالمكاف غي ،مبال  فيها

ك لػـ تعػالج جيػدان مراهقػة إذا تركػت بػدكف عػبلج أضطرابات النفسية في مرحمة الاال معظـ كألف      
ضػػطرابات مرضػػية فػػي مرحمػػة الرشػػد كلهػػذا يػػث تصػػبح إجػػذكرها فػػي الشخصػػية بح كتتأصػػؿتتػػراكـ 

الػػػدفاع  كعبلقتهػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات كقيػػػاس  أسػػػاليب معرفػػػة مسػػػتكل  إلػػػى تحػػػاكؿ هػػػذا الدراسػػػة
غيػػر الناضػػجة كميػػة الػػدفاعات النفسػػية الناضػػجة ك معرفػػة  إلػػى كثػػر اسػػتخداما كصػػكالن األ سػػاليباأل

 عند الطبلب . 

دراسػية  بمرحمػة التحاقػه عنػد الػذم الطالػبتهػدؼ الػى دراسػة كاقػع  الحالية الدراسة فذف  مف هنا     
 يكاجه أف إلى ما يؤدم دراسية، متطمبات مف عاتقه عمى ممقاة جديدة كأعباء مسئكليه يتحمؿ عميا

 دراسػته ك المراهػؽ بػيف إنهػا تحػكؿ إذ عميػه، الجديػدة المكاقػؼ هػذا فػي المشػكبلت مػف العديػد
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فػي  تػؤثر االرتبػاؾ مػف حالػه الطالػب يعػيش اذكاالرتبػاؾ،  كترالتػ لػه يسػبب مػا المحػيط؛ ككسػطه
 .كغيرها األصدقاء كاألقراف إلىالتعرؼ ك  التحصيمي، المستكل

كمػػػػف خػػػػبلؿ اطػػػػبلع الباحػػػػث لػػػػؤلدب النظػػػػرم عمػػػػى بعػػػػض الدراسػػػػات السػػػػابقة  كالمبلحظػػػػة      
ال تػػدؿ عمػػى  أسػػاليب إلػػىالشخصػػية لمطػػبلب فػػي المدرسػػة كجػػد أف  هنػػاؾ بعػػض الطمبػػة يمجػػؤكف 

بعػػػض  إلػػػىمػػػع األحػػػداث قػػػد يعػػػكد فػػػي بعػػػض األحيػػػاف  الػػػذمنضػػػج فػػػي الشخصػػػية فػػػي التعامػػػؿ 
نػػكع  إلػىبنػاء فيكػكف معرضػا إشػباع الػدكافع لػػدل األالتػي قػػد ال تػنجح فػي  سػريةالتنشػئة األ أسػاليب
 أسػاليبتشػكيؿ  إلػى يظهر عمى شػكؿ سػمكؾ ال تػكافقي يػؤدم الذمنكاع االضطرابات النفسية أمف 
 ك غير ناضجة .أفاع اكلية قد تككف ناضجة د

كمػػػػا أف  الدراسػػػػة سػػػػتتيح التعػػػػرؼ عمػػػػى نكعيػػػػة األسػػػػاليب الدفاعيػػػػة التػػػػي يسػػػػتخدمها الطػػػػبلب فػػػػي 
لى مدل تتأثر هذا األساليب بمتغيرات الجنس كالتحصيؿ الدراسي.  المدارس ، كا 

 السؤاؿ التالي :  عفَتجيب الباحث فكرة إجراء الدراسة التي  لدلكبناء عمى ما تقدـ تبمكر      

العاشػػر كالحػػػادم عشػػػر بمحافظػػػة  يفالصػػػفمػػا هػػػي أسػػػاليب الػػدفاع  التػػػي يسػػػتخدمها  الطمبػػة فػػػي 
 ؟جنكب الباطنة

 أهمية الدراسة
 :اآلتيأهمية الدراسة في  دتتحد

 اذهمية النظرية لمدراسة :
ببعض  االدفاع  كعبلقته أساليب مدل استخداـ مف دراسة تستمد الدراسة أهميتها  -

 الصؼ العاشر كالصؼ الحادم عشر.المتغيرات في 
ببعض الدفاع  كعبلقتها  أساليببيف  ربطت قمة الدراسات عمى حد عمـ الباحث التي  -

 لدل طمبة الصؼ العاشر كالصؼ الحادم عشر. المتغيرات
 :همية التطبيقية لمدراسة اذ

 أساليبهة الضغكط كاستخداـ الطمبة لمكاج رشادا  تكجيه ك  إلىرشادية تهدؼ إبرامج  عدادإ -
 .حداث الحياة بشكؿ عاـأجؿ التعامؿ مع أناضجة مف 

تصميـ برامج لمطمبة تساعد عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي بمساعدة المرشديف داخؿ  -
 المدرسة.
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عقد دكرات تدريبية لمتكيؼ مف الضغكط المختمفة التي يتعرض لها طالب هذا المرحمة  -
  .مة كالمسكحات المدرسيةبناء عمى المشاكؿ المسج

 أهدا  الدراسة
 ة: اآلتيأهـ أهداؼ هذا الدراسة في النقاط  مف
 استقصاء مدل استخداـ الطمبة ألساليب الدفاع . .1
 .المستخدمة لدل الطمبة الدفاع  أساليبمستكل معرفة  .2
بالنسبة كالتحصيؿ الدراسي  ( اإلناث ،الجنس )الذككر متبعا لمتغير  الفركؽطبيعة معرفة  .3

 لدل عينة الدراسة. الدفاع  ساليبأل

 اسئمة الدراسة 
 تسعى الدراسة الحالية لئلجابة عمى مجمكعة مف التساؤالت:

 ؟الصفيف العاشر كالحادم عشر طمبىةكثر استخداما لدل األ الدفاع  أساليبما هي  -1
 ؟الطمبةالدفاع  لدل  أساليبما مستكل  -2
متغير ( عمى اإلناث-الذككر الجنس )تعزل لمتغير  إحصائيةذات داللة فركؽ هؿ تكجد  -3

 ؟(0.05)مستكل الداللة الدفاع  عند  أساليب
 ساليبتعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي بالنسبة أل  إحصائيةهؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -4

 ؟(0.05)مستكل الداللة عند الدفاع  

 )النظرية وانجرائية( مصطمحات الدراسة
 الدفاع  : أساليب

 إلػػػػىالتػػػػي تسػػػػتغمها األنػػػػا فػػػػي الصػػػػراعات التػػػػي تػػػػؤدم  سػػػػاليباأل: أنهػػػػا ـ 1962عرفهػػػػا فركيػػػػد 
 (1999)الدسكقي، "االضطراب العصبي

 )اجرائيا(الدفاع   أساليب
 الطالػب فػي الصػفيف العاشػر كالحػادم عشػر الدرجة التي يحصػؿ عميهػا كاما التعريؼ االجرائي فه

 .الدفاع أساليب استبيافجابته عمى إمف خبلؿ 
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 دراسةحدود ال
 ة :اآلتيتقتصر الدراسة الحالية عمى الحدكد 

مػػػا بعػػػد التعمػػػيـ  فيفالػػػدفاع   لمصػػػ أسػػػاليبقيػػػاس  :تقتصػػػر الدراسػػػة عمػػػى الحررردود الموضررروعية
 ساسي)العاشر كالحادم عشر(األ

 ف العاشر كالحادم عشر مف محافظة جنكب الباطنة ا:طبلب الصف الحدود البشرية
العاشػػػر كالحػػػادم عشػػر التابعػػػة لمحافظػػػة جنػػػكب  الصػػفيففيهػػػا :المػػدارس التػػػي  الحررردود المكانيرررة

 الباطنة
 ـ2017-2016:الفصؿ الدراسي الثاني بمحافظة جنكب الباطنة  الحدود الزمنية
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 الفصل ال اني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 

 النظري اإلطارون : أ

 مفهوم وسائل الدفاع   -1
 اوسام وسائل الدفاع   -2
 تصني  وسائل الدفاع -3
 وياس وسائل الدفاع  -4

 
  انيا : الدراسات السابقة 
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 الفصل ال اني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 النظري اإلطاراون : 

فػػػي مراحػػػؿ حياتػػػه المختمفػػػة كمػػػف أهػػػـ هػػػذا المراحػػػؿ مرحمػػػة  سػػػتقراراال إلػػػىيسػػػعى اإلنسػػػاف     
كقػػػد يكاجػػه فػػػي سػػبيؿ حػػػؿ تمػػؾ مشػػػكبلت كتحػػػديات  ،نسػػػافإلالمراهقػػة فهػػػي أخطػػر مراحػػػؿ حيػػاة ا

كقػد يسػتخدـ  ،شػعكرية مثػؿ التكافػؽ النفسػي أسػاليبكقد يسػتخدـ لمكاجهػة تمػؾ الصػعكبات  ،مختمفة
 خيرة ما سنفصؿ الحديث عنه في هذا الفصؿ.كهذا األ ،الدفاع  أساليبال شعكرية مثؿ  أساليب

فػػي نظريػػة التحميػػؿ النفسػػي، بكصػػفها جػػزءان مػػف  مهمػػةة الدفاعيػػة النفسػػية مكانػػ سػػاليبتحتػػؿ األ    
الدفاعية التي يمتمكها األنا في تعاممه مع الكاقع الخارجي، كمحاكلته الدائمة لمتكفيػؽ بػيف  ساليباأل

متطمبػػات الكاقػػع الخػػارجي كانػػدفاعات الهػػك كنػػكاهي األنػػا األعمػػى. فعنػػدما يعجػػز األنػػا عػػف التكفيػػؽ 
كعنػػدما يفشػػؿ األنػػا فػػي  ،عات الهػػك كنػػكاهي األنػػا األعمػػى ينشػػأ الصػػراعبػػيف الكاقػػع الخػػارجي كانػػدفا

القمػػػؽ البلشػػػعكرم الغػػػامض، الػػػذم  إلػػػىحػػػؿ الصػػػراع تتحػػػكؿ الطاقػػػة النفسػػػية المتضػػػاربة لمصػػػراع 
يشػػكؿ تهديػػدان لؤلنػػا أك لمشخصػػية. كمػػف أجػػؿ صػػػد هػػذا القمػػؽ الغػػامض كالتغمػػب عميػػه يقػػـك األنػػػا 

تخفػػؼ مػػف حػػدة القمػػؽ. كعنػػدما ينهػػار األنػػا تحػػت كطػػأة ضػػغط  بحشػػد كسػػائؿ الػػدفاع النفسػػي التػػي
الكاقػػػع الخػػػارجي كانػػػدفاعات الهػػػك كنػػػكاهي األنػػػا األعمػػػى الػػػذم يشػػػكؿ الرقيػػػب يحػػػدث المػػػرض أك 

 يصبح الدفاع غير الناضج أك العصابي أك الذهاني هك الشكؿ الغالب.  اذاالضطراب النفسي، 
امػؿ معػه جػزءان مهمػان فػي عمميػة التحميػؿ النفسػي، كفػي كيعد فهػـ الػدفاع النفسػي كشػكمه كالتع      

البلشػعكرية  فهـ العبلقة العبلجية التي تسكد بيف المعػالج كالمتعػالج. كعنػدما يفهػـ المػريض الػدكافع
شػكؿ الػدفاع المسػتخدـ ككظيفتػه يصػبح أكثػر قػدرة عمػى التعامػؿ مػع  مػف ثػـالكامنة خمؼ سمككه ك 

حػػبلؿ أشػػكاؿ أكثػػر نضػػجان مػػف األكيقمػػؿ مػػف تػػأثير الػػدفاع غيػػ ،الكاقػػع  .الدفاعيػػة سػػاليبر السػػميـ كا 
 . (2009رضكاف .)

ر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ كرامػػ)الػػدفاع باهتمػػاـ كبيػػر عمػػى مػػدل العقػػد الماضػػي  أسػػاليبلقػػد حظػػت     
)1991 (Cramerكفينيشػؿ )1945Fenchel. ( فركيػد. كأ  )1936Freud.س فركيػد ( ك  كا 

)S. 1894(Freud.، ككيمبيرج ، )1976( Kernberg.  يػفكبل ك (Klein.1973)  كفيبلنػت 
 (Vaillant.1971))، قػاـ  كمػاالػدفاع  سػاليبنظريػات أل  كضػع سػيغمكند فركيػد 1894كفي عاـ
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ك  1915ك  1894مثػػػػاؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ، )بتعػػػػديؿ مفاهيمػػػػه عػػػػدة مػػػػرات عمػػػػى مػػػػدل أربعػػػػيف عامػػػػان 
 ،كاإلزاحػػة ،كػػؿ مػػف اإليثػػارنظريػػات لمكسػػائؿ الدفاعيػػة لالضػػؿ فػػي كضػػع فلػػه ال عيرجػػإذ ، (1926

 ،اإلسػػقاطك  ،كالسػػمكؾ السػػمبي العػػدكاني ،العقمنػػةك  ،كتػػكهـ المػػرض ،كالفكاهػػة ،كالتشػػكيه ،كاالنفصػػاؿ
فيبلنػػػت، )كالتسػػػامي ، كالقمػػػع ،كالتخيػػػؿ الفصػػػامي ،كالكبػػػت ،كالتشػػػكؿ التفػػػاعمي ،كاإلنكػػػار الػػػذهاني

كشػامبلن بمفػاهيـ التحميػؿ النفسػي  كعمى الرغـ مف ذلػؾ فقػد كػرس فركيػد اهتمامػان ممحكظػان  ،(1992
كتابػان بػػارزان عػف كسػػائؿ الػدفاع يمخػػص ( 1937) كلقػد ألفػػت آنػا فركيػػد ،(1992فيبلنػػت، )األخػرل 

أعمػػاؿ كالػػدها كيسػػمط ضػػكء نظريػػان كبيػػران عمػػى العمميػػات كقػػد حػػددت آنػػا فركيػػد عمػػى األقػػؿ كسػػائؿ 
 .) 2005،ثاجيسف ).لمعتدمابدفاع اإلنكار في التخيؿ كمعنى اإلنكار قكالن كالتماهي 

 أسػاليبأضافكا ثمػاف  فقد( 1976) كفيبلنت( 1976) ككمبرغ( 1973)(Klein) كبليف  أما     

التنفػيس كالتكقػع كالتخيػؿ كالعمػؿ بالمثاليػة : ، كهػيتمػؾ الػدفاعات المقترحػة سػابقان  إلػىأخرل  يةدفاع

تخفػػػػيض قػػػػيـ  إلػػػػىغيػػػػاف كالميػػػػؿ البدائيػػػػة كالتعريػػػػؼ اإلسػػػػقاطي كاإلنكػػػػار الػػػػذهاني كاالنفصػػػػاـ كالط

 .كالقيـ بحد ذاتها اآلخريف

أف الػرؤل  إلػى، مشػيران الػدفاع أسػاليباألدبيات اإلبداعية بشػأف  (1986) لخص فيبلنت كقد      

كسػػائؿ غيػػر  تعػػدكعمػػى كجػػه التحديػػد فذنهػػا  ،المعقػػدة ال تػػزاؿ صػػحيحة اآلف ليػػاتاألصػػمية لهػػذا اآل

تكيفيػػة كال تكيفيػػة  كَتعػػد  الػػتحكـ فػػي الػػدكافع كالمشػػاعر الغريزيػػة  كاعيػػة بدرجػػة كبيػػرة يػػتـ مػػف خبللهػػا

كما أنػه يمكػف تشػكيمها كمػف المقتػرح أنهػا تمنػع  ،أعراض نفسية إلىبحيث تؤدم الرؤل البل تكيفية 

 .القمؽ الذم ال يمكف تحممه مف التعبير عف نفسه عمى مستكل الكعي

 مػف لمفػرد النفسػية الداخميػة الحالػة بتنظػيـ قػـكت سػاليباأل هػذا فػذف الفركيػدم لمتصػكر كطبقػان     
 فركيد آراء تركتها التي البارزة مف البصمات الرغـ كعمى األنا؛ بها تقـك التي الخداع عممية خبلؿ
 الجنسػية المحفػزات أهميػة عمػى تؤكػد التػي فركيػد آراء أف إال الػنفس عمػـ مػف متعػددة مجاالت في

 المدرسػة أفكػار رفػض إف الحػديث؛ الػنفس عمػـ فػي قبػكالن  مػؽت لـ شخصية الفرد بناء في كالعدكانية
االهتمػاـ  كانعػداـ إهمػاؿ يفسػر أف يمكػف البلشػعكرية بالعمميػات تتعمػؽ التػي تمػؾ التحميميػة كخاصػة

 .Cramer 2000 ))صيالتشخ في به يستهاف ال الذم كدكرها الدفاعية ساليباأل بدراسة
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 مػف دكر العديػد أهميػة عمػى ( Vos&Haes. 2006 )كهػيس فػكس دراسػة نتائج أكدت كقد     
 كنظريػات المعرفيػة قامػت النظريػات كمػا كالتػكتر، القمػؽ خفػض فػي فركيػد بها جاء التي ساليباأل

 التكيفيػة غيػر سػاليباأل مػف ككنها في لئلنكار المتمثمة التقميدية النظرة بتغيير كالمكاجهة الضغكط
 اليكميػة حياتػه فػي( المراهػؽ) الفػرد يسػتخدمها ؽبطػر  عنػه مفهػـك يعبػر :أنػه عمػى إليػه النظػر إلػى

 لػذلؾ الشػعكرم أك شػعكرم بشػكؿ الطػرؽ هػذا كتػتـ، المؤلمػة المشػاعر األحػداث أك مػف لمهػركب
 ككنػه إلػى "( Freud ) فركيػد آلراء طبقان " مرضية طبيعة ذا لككنه لئلنكار التقميدية تغيرت النظرة
 بالػذكر الجػدير كمف .كالخارجية الداخمية التهديدات مف لحمايته الفرد يستخدمها تكيفية استراتيجية

 األمريكػي التشخيصػي الػدليؿ التػي تسػرد ضػمف التحميميػة المفػاهيـ أكؿ تعػد الدفاعيػة سػاليباأل أف
 بأهميػة األمريكية النفس عمـ أطباء جمعية يعكس اعتراؼ كهذا كالعقمية، النفسية لؤلمراض الثالث
 (Argle,2001).  كالعقمية النفسية مراضاأل في تشخيص الدفاعية ساليباأل
الػػدفاع النفسػػي محػػاكالت لئلبقػػاء عمػػى التػػكازف النفسػػي مػػف اف  أسػػاليب( 2005زهػػراف ) كيعػػد      

السػػػكم ك البلسػػػكم كالعػػػادم كالصػػػحيح  ،كهػػػي حيػػػؿ عاديػػػة تحػػػدث لكػػػؿ النػػػاس ،يصػػػيبه االخػػػتبلؿ
ككجكدهػا بصػكرة معتدلػة  ،باسػتمراركلكػف الفػرؽ بينهمػا هػك نجػاح االكؿ كاخفػاؽ الثػاني  ،كالمػريض

 عند االكؿ كبصكرة مفرطة عند الثاني .

 الدفاع : أساليبمفهوم 

تجنػػػب يحقػػػؽ الشػػػخص كي بكاسػػػطتهاالتػػػي سػػػتراتيجيات عمػػػى االالػػػدفاع  أسػػػاليب ـيركػػػز مفهػػػك      
الدفاعيػػة عػػاـ  ليػػاتكلقػػد كصػػؼ فركيػػد اآل حبػػاط كالقمػػؽ كالضػػغط.حػػاالت سػػمبية مثػػؿ الصػػراع كاإل

االضػػػػػػطراب  إلػػػػػػىفػػػػػػي الصػػػػػػرعات التػػػػػػي تػػػػػػؤدم  األنػػػػػػاالتػػػػػػي تسػػػػػػتغمها  سػػػػػػاليباأل أنهػػػػػػاـ 1262
 كسػائؿ هػيأف أساليب الػدفاع  Cramer,2006) )كرامر ، أما (1999،619العصبي)الدسكقي،

 مقصػكد؛ غيػر تمقػائي كبشػكؿ الحػدكث، بشػكؿ متػكاتر المراهػؽ يسػتخدمها متكػررة، شػعكرية ال
 عػف ناجمػة عميقػة، دخميػه تهديػدات مػف بػه مػا يشػعر  مػىع لديػه المبتعػث القمػؽ عمػى لمتغمػب
 ناجمػة أك (داخميػة تهديػدات)العميػا األنػا مطالػب ضػغكط أك عػف لمهػك، الغريزيػة المحفزات ضغكط

 بتحكيػؿ إمػا ذلؾ، له يتحقؽ اذ .(خارجية تهديدات) الكاقعي الخارجي كمخاطر العالـ ضغكط عف
 عبػر التحػكؿ كالقمػؽ، بالتهديػد العميػؽ الشػعكر مػىع الباعػث األصػمي الخارجي أك الهدؼ الداخمي

 اجتماعيا. مقبكؿ بديؿ آخر هدؼ إلى عنه
 األنػػاكيعرفهػػا حجػػازم أنهػػا مجمكعػػة مػػف عمميػػات يمجػػأ اليهػػا الػػنفس االنسػػانية لبلحتمػػاء مػػف      

 فػػي  (1976،يمػػة الذاتيػػة )حجػػازمقاالعمػػى اك الخطػػر كالتهديػػد الخػػارجي مػػادم اك معنػػكم يمػػس ال
 (.2008،525،كالحم)
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 سػعيه الفػرد فػي ليهػاإ يمجػأ التػي السػمكؾ أشػكاؿ مػف مجمكعػة إلػى الػدفاع كسػائؿ تشػير كمػا      
 ليسػت إنهػا خطػر متكقػع، مكاجهػة أك كاقػع، خطػر مكاجهػة أك يعيقهػا، مػا كجػد حاجػة إشػباع كراء
 م،السػك  شػكمها فػي إنهػا عامػة آخػريف، دكف بأنػاس خاصػة هػي كال منطمػؽ، إنهػا حيػث مػف شػاذة
 مف شكبلن  فتصبح التطرؼ يصيبها نفسي، كقد باضطراب مصاب هك مف عند كذلؾ تكجد كلكنها

 شػعكرية ال ليسػت كلكنهػا قكيػة، البلشػعكر قاعػدتها فػي إف إليػه، الطريػؽ مػف أك االنحػراؼ
 (Crow &Crow,1998).كمها
الصػػراعات  فػػي األنػػاأنهػػا جميػػع الطرائػػؽ التػػي يسػػتخدمها   (fillou،1978،96)كيػػرل فيمػػك     

 .عصاب إلىالقابمة اف تؤدم 
 كليسػت، كميػة عمميػات مكحػدة أنهػا الػدفاعأسػاليب   ( Vaillent,2000 ) فايبلنػت يعػرؼك     

 .بينها الفصؿ يصعب اذ األخرل، عف بعضها منفصمة
 الفػرد لحماية معرفية تعمؿ عممية الدفاعأساليب   أف فترل ( Cramer,2000 ) كريمر أما     
 تأدية في االستمرار لمفرد تتيح الدفاعات تكيفية تعد المعنى كبهذا الشديد، لمقمؽ الضارة راآلثا مف

 يػؤدم ممػا مفػرط بشػكؿ عميهػا اعتمد إذا تكيفية تككف غير كقد لمقمؽ، المثيرة المكاقؼ في كظائفه
 باتلبلضػطرا فريسػة الكقػكع إلػى باإلنسػاف  تػؤدم كربمػا الحقيقػة كالكاقػع تشػكيه إلػى النهايػة فػي

 .النفسية
 مقصػكدة نفسػية غيػر داخميػة، تحػكالت هػي سػاليباأل أف ( Besser,2004 ) بيسػر يؤكػدك      
 خبرات مف حمايته بهدؼ كذلؾ مؤلمة، لها يتعرض التي التهديدات تككف حينما الفرد عف تصدر
 .المفرطة القمؽ
بقػاء الػػذات فػػي لغػػرض إ األنػػاأنهػا كسػػائؿ يسػتخدمها  (Walton.1987.p37) كيػرل كلػػتف      

 .عمى األ األنا( كالكاقع الخارجي كرقابة ليةك األحالة تكازف بيف متطمبات الحكافز البدائية )
تهديػػد  أمالػػدفاع عػػف الشخصػػية ضػػد  إلػػىالػػدفاع تهػػدؼ  أسػػاليبأف  (2015،188)كيػػرل كفػػافي
ف يتحمػؿ أحبػاطي يمػر بمرحمػة يكػكف فػي مقػدركا رجه. كالفرد في المكقؼ اإلمف خا أكداخؿ الفرد 
المرحمػة  تػأتيثـ  ،أم أنه يتحممه كلكف بمشقة بالغة ،مرحمة اخرل يطيؽ فيها االحباطباالحباط ثـ 

كبصػػفة خاصػػة  –ة التػػي تبمػػ  فيهػػا التػػكتر درجػػة عاليػػة . حينئػػذ تظهػػر الميكانزمػػات الدفاعيػػة اآلتيػػ
حيػػاة  إلػػىالفػػرد  تقػػكد فذنهػػافػػاذا نجحػػت فػػي ذلػػؾ  ،تخفػػؼ مػػف شػػدة التػػكتر اذ ،فػػي الػػدكافع الثانكيػػة

نػكع مػف  إلػىحالػة يكػكف معرضػا فيهػا  إلػىتسػمـ الفػرد  فذنهػاذا فشػمت إمػا أ ،حياة السػكاء إلىقرب أ
 .ال سكل أكيظهر عمى شكؿ ال تكافقي  الذم ،انكاع االضطرابات النفسية

 إليهػا يمجػأ كال شػعكرية إراديػة ال إجػراءات بأنهػا الػدفاعأسػاليب   ( 1987) الحفنػي كيعػرؼ      
 مػف األنػا حمايػة ككظيفتهػا متكػرر الحػدكث كريػه بمكقػؼ مػرتبط شػعكر مػف نفسػه لحمايػة الفػرد

 .بالعصاب اإلصابة يعني كفشمها األعمى، األنا ك البلشعكر مف إليه المكجهة التهديدات
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 أنهػا يػرلالحفنػي إذ  تعريػؼ مػع الدفاعيػة لممكانيزمػات تعريفػه فػي ( 1990) الدسػكقي كيتفػؽ
 غيػر بمكقػؼ يقتػرف مػؤلـ مػف كجػداف نفسػه لكقايػة الفػرد يسػتخدمها شػعكرية كال ديػةإرا ال إجػراءات
 .عقميان  أك كاف جسميا محبب
 التػي البلشػعكرية  ككسػائِّمها األنػا عمميػات هػي الػدفاع أسػاليب أف ( 2000) اهلل عبػد كيػرل     
 المفيػد مػف فػذف اع،الػدف كلفهػـ كسػائؿ المباشػر، التعبيػر مػف المقبكلػة كغيػر المزعجػة الػدكافع تمنػع

 فػي ليػاتاآل هػذا اسػتخدامهـ عنػد أف النػاس نتػذكر أف كيجػب.مسػتقؿ بشػكؿ ليػاتاآل هػذا فحػص
 عػدة بػيف يجمعػكف مػا كغالبػان  منفػردة، آليػة أك كسػيمة يسػتخدمكف مػا نػادران  القمػؽ، مكاجهػة أثنػاء
 .كسائؿ
 "أنهػا تعػرؼ لدفاعيػةا سػاليباأل فػذف ( DSM-IV ) الرابػع كاإلحصػائي التشخيصػي لمػدليؿ كطبقػان 

 " ( Automaticpsychological processes ) تكماتيكيػةأك  بطريقػة تحػدث نفسػية عمميػات
 الخارجيػة أك الداخميػة التهديػدات أك الضغكط مف مصادر حمايته أك القمؽ مف الفرد حماية بهدؼ

 ,( Chavez-Leon, Munoz)( .( Uribe.2006 
 :وخصائصها وظائ  وسائل الدفاع  

 ا:همنالدفاع  ساليبألهناؾ مجمكعة مف الكظائؼ ( 2009)رضكاف،تحدث 
 .المحافظة عمى الحياة -1
بداعية كحكمػة عمػى عكػس مػا تصػكرا إكثر أشكاؿ أ إلىتغير خبلؿ مجرل الحياة النمك ك ال -2

 اذ ،ف كسائؿ الدفاع تتشكؿ خبلؿ السػنكات الخمػس األكلػى مػف الحيػاةأفركيد مف 
الػػدفاع الػػذم سيحشػػدها اإلنسػػاف فػػي بقيػػة  مػػط كسػػائؿيتحػػدد فػػي هػػذا السػػنكات ن

 .حياته
عمػػى مكاجهػػة سمسػػمة كاسػػعة مػػف المشػػاعر التػػي تهػػددا كالعدكانيػػة كالحػػزف  األنػػامسػػاعدة  -3

 كغير ذلؾ.كالتعمؽ .. 
فػػػي  ،كأكتػػػك كيرنيبػػػرغ ،كهػػػارم سػػػتيؾ سػػػكليفاف ،ثبػػػت عممػػػاء الػػػنفس مثػػػؿ ميبلنػػػي كبليػػػفأ -4

ر عمػػػػى الكاقػػػػع النفسػػػػي الػػػػداخمي دراسػػػػتهـ العياديػػػػة بػػػػأف كسػػػػائؿ الػػػػدفاع ال تسػػػػيط
 .ة بهاكالمشاعر المرتبط لآلخريف االجتماعيةفحسب كانما تصكغ العبلقات 
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 الدفاع  :  أساليبأنواع 

باعتبػػػارا أحػػػد  اآلخػػػريفهػػػك التصػػػرؼ بحسػػػف نيػػػة مػػػع األشػػػخاص  Altruismاإلي رررار/  -
التػػػػكتر ص مػػػػف أحػػػػد مسػػػػببات َيمكػػػػف اسػػػػتخدامه كطريقػػػػة لمػػػػتمم الػػػػذمسػػػػمككيات اإليثػػػػار، 

 .( Kwon, 2002,11 ) المحتممة
هك العدكاف عمى الػذات : كهػك شػكؿ مػف اشػكاؿ  Passive aggressionالعدوان السمبي  -

مػاـ قػػرارات كاختيػارات غيػػر أ األنػاكذلػؾ عنػػدما تضػع الرغبػات المتناقضػػة مػع بعضػػها  ،الػدفاع
 (.2009،249،قابمة لمحؿ.)رضكاف

 ،ظهػكرا خطػر فيمػا يتصػؿ بػػالفرد عػدع الػذم يَ هػك ضػبط لػذلؾ الػداف Suppressionالكظرم   -
كمنعػػه مػػف الظهػػكر عمػػى شػػػكؿ سػػمكؾ خػػارجي كيظهػػر الكظػػػـ عمميػػة شػػعكرية كاعيػػة مبطنػػػة 

نتيجة تكازف آك صػراع بػيف عػدد مػف الػدكافع كالمثػؿ العميػا التػي نػؤمف يككف كاعية ك  بعكامؿ ال
ـ بػػالمكاقؼ كالػػذكريات كظـ اتخػػاذ قػػرار بػػكعي بتأجيػػؿ االهتمػػا. فػػال(2009،245،.)رضػػكافبها

 ياـ المدرسة .ألتصاؽ بصديقاتها مثاؿ بعد قبكلها في الكمية قررت عدـ اإل ،غير المرغكبة
 المجتمع يضع بدكافع المرتبطة النفسية الطاقة تحكيؿ يعني :  Sublimationالتسامي  -

نجازات أهداؼ إلى إشباعها عمى قيكدا  افعالدك  هذا تصبح بحيث المجتمع يقبمها أخرل كا 
 كهػذا ممحػة غيػر منهػا كبيػر جػزء مػف أك طاقتهػا مػف كقػد جػردت المجتمػع يعتبرهػا التػي
 الفػرد لػدل القمػؽ تثيػر تعػد كلػـ الػذات أك عمػى الشخصػية خطػرا تشػكؿ تعػد لػـ أنهػا يعنػي
 (.2015،189،)كفافي

 مكضػكعاتعػدـ تقبػؿ األفكػار كال: Splitting of Others اوخررينانفصال أو تقسيم  -
 جيػد كسػيء إلػىكتقسػيـ البشػر  عمػى أنهػـ مػزيج مػف السػمبيات كااليجابيػاتكاألشػخاص ك 

(Wiebe, 2006,12). الجيػد كالسػيء إلػىشػياء كهػك تقسػيـ األ ،كهذا يسػمى االنشػطار، 
 .كبيضاء كسكداء ال يكجد رمادم

 األسػباب غيػر أسػباب الخػتبلؽ البلشػعكرم الميػؿ هػك : Rationalizationالتبريرر  -
 صػفة كالتبريػر ،لنفسػها الػنفس خػداع مػف ذلػؾ كمػا يتضػمف ،شػعكرنا تػؤذم التػي الحقيقيػة
 أف فيه يستطيع ال مكقفا الفرد يكاجه فعندما .عمى السكاء كاألصحاء المرضى لدل شائعة

ال الحقيقيػة يػذكر األسػباب أف أك عاديػا تصػرفا يتصػرؼ  كاحتػراـ لنفسػه احترامػه فقػد كا 
 عمػى لمتصػرؼ اضػطرارا إزاء لنفسػه الفػردلػـك  مػف تخفػؼ زائفػة أسػبابا فيػذكر ،لػه النػاس
 . (1999،55،أحمد ( إليه ذهب الذم النحك
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أك  مرغػكب غيػر بأنػه يتميػز الػذم السػمكؾ عػف لبلعتػذار محاكلػة هػك التبريػر إف كحيػث
 مػف بػدال مقبكلة أسباب باختبلؽ المكقؼ أك الشعكر أك الرأم أك الفعؿ فيبرر مقبكؿ غير

 .(201، 1990 ،الديب ( الحقيقية األسباب
ظػػػركؼ ال تبػػدك مرحػػػة بشػػكؿ كاضػػػح أك التركيػػز عمػػػى  :الضػػػحؾ فػػي Humorالفكاهررة  -

 ( Wiebe, 2006,20 ). أم  مف الجكانب المسمية في الظركؼ المؤلمة. إلىاالنتباا 
كتمطيػػؼ اجػػكاء  اآلخػػريففكػػاهي إلضػػحاؾ  أسػػمكبإذف هػػي التعبيػػر عػػف المشػػاعر كاالفكػػار ب

 .التكتر كالحزف
أفكػارا  اآلخػريف إلػىكسيمة دفاع ال شعكرية ينسب بها الشخص  : Projectionاإلسقاط  -

 (كغيػر المقبكلػة )أم يسػقطها عمػيهـ ،كمشاعرا كنزعاته البلشعكرية الخاصة به ،كمعتقداته
كاكضػح مثػاؿ مػا  ،كهي حيمة لحماية الشخص مػف القمػؽ الػذم ينشػأ عػف الصػراع الػداخمي

فهػػذا إسػػقاط مػػف الطفػػؿ لمشػػاعر  ،اك ال تحبػػهيدعيػػه طفػػؿ كحيػػد مػػف أبػػاا أك أمػػه ال يحبػػه 
 . 2003. 53)السبلـ، عبد)عدـ الحب التي يشعر بها كيسقطها عمى أبيه 

 اآلخريفبػ مقبكلػة كغيػر السػيئة صػفاته مػف صػفة الفػرد يمصػؽ انػه اإلسػقاط كفػافي كيعػرؼ
 لػىإ تهػدؼ التػي مػف العمميػات غيرهػا مثػؿ دفاعيػة عمميػة اإلسقاط الف منها لمتخمص ككسيمة
 الكػدر لػه تسػبب أف شأنها :مف  كاف الفرد شعكر في ظهرت إف التي كالمشاعر األفكار طرد
   195) ،2015،كفافي ( الذات قيمة مف كالحط باالمتهاف الشعكر أك
الحيمة تعتمد عمػى   :هذا Reaction formationالتكوين العكسي)رد الفعل العكسي(  -

كبػػػة، فمػػػثبل المبالغػػػة فػػػي االهتمػػػاـ بصػػػحة رغبػػػة محب إلػػػىتحكيػػػؿ الرغبػػػة غيػػػر المحبكبػػػة 
 .(1999كدمنهكرم، عكض)شخص ال نحبه إلخفاء مشاعر الكراهية الدفينة

أعػػػكاـ أخيػػػرا الػػػذم يصػػػغرا  أربعػػػةيظهػػػرا الطفػػػؿ الصػػػغير الػػػذم يبمػػػ  مثػػػاؿ لهػػػذا مػػػا كاكضػػػح 
بشػػدة كيظػػؿ يبكػػي حزنػػا عمػػى  األكبػػرنػػزعج جرحػػا بسػػيطا كي األصػػغرفعنػػدما يجػػرح  ،بعػػاميف
فذنػػه يظهػػر بػػذلؾ تككينػػان عكسػػيا فػػي محاكلػػة لمتغمػػب عمػػى مشػػاعر  ،بصػػكرة مبػػال  فيهػػا أخيػػه

 . األصغرتجاا أخيه  ها شعر ستالكراهية  التي ي
تتضػػػمف المبلحظػػػة الذاتيػػػة التعامػػػؿ مػػػع  :Self-Observation المالحظرررة الذاتيرررة  -

ـ  الضغط النفسي بالتبصر في األفكار كالمشػاعر كالمحفػزات كالسػمككيات الخاصػ ة، كمػف ثػ
 .( Kwan, 2010,20 ) إبداء االستجابة المناسبة

 ال الحقيقػة هذا ككأف كيتصرؼ قائمة كاضحة حقيقة الفرد ينكر كفيها : DeniaIر اإلنكا -
 فيػه بمػا غنيػة ليسػت خبراتػه فأل ؛اإلنكػار الفػرد كيسػتخدـ الكاقػع أرض عمػى لهػا كجػكد
 عػدـ الشػخص ادعػاء هػك فاإلنكػار المشػكبلت لحؿ العممي يستخدـ األسمكب لكي الكفاية
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مػف ك ،  الػذات تقػدير تهديػد يػدرؾ فػبل الحػاد الصػراع أك أك العػائؽ المحبطػة الحاجػة كجػكد
 ،كمرسػي محمػد) لمػنفس خػداع فاإلنكػار باالرتيػاح كيشػعر كقمقػه تػكترا يخفػض ثػـ

 خبلله مف يغفؿ أك به ليتنصؿ الفرد يكظفها التي الدفاع أساليب أحد كهك (1986،149
 فهػك القمػؽ لػه تسػبب التػي ( حاجػات ،رغبػات ،مشػاعر ،أفكػار) المؤلمػة بالكقػائع كعيالػ

 التعامػؿ مػف يمكػف ال التػي االمػكر الفػرد مػف خبللهػا يتجاهػؿ التػي البلشػعكرية العمميػات
 قبػؿ الطفػؿ ليػهإ يعمػد الػدفاع فػي مبتكػرا أسػمكبا " فركيػد انػا " تعػداك  شعكرية بصكرة معها

 بهػذا كهػك ،الػدفاع عمػى " األنػا " فػي قػدرات نضػجا تتطمػب التػي الػدفاع أسػاليب سػتخداـا
 أبػك ) تطػكرا مراحػؿ بعػض فػي الطفػؿ سػمكؾ في سكم مظهر عف يعبر ميكانزيـ المعنى
 (.2011،52،في )الكمحكت ،2002،نجيمه

 التػي السػيدة تمػؾ عػف تتحػدث التػي الدارجػة ةالنكتػ تمؾ : ذلؾ عمى الشائعة مثمةاأل كمف 
 تكػف لػـ خمػت عامػا ربعػيفأ منػذ فهػي مػساأل مػف شػباب أدبا أكثر اليـك بشبا إف " تقكؿ
 الظػاهرم المعنػى " الشػباب مػف مسػتمرة دكف مغػازالت العػاـ الطريػؽ فػي بمفردهػا تسػير
 هػكف ليػهإ تهػدؼ الػذم الحقيقػي المعنػى الشػباب أمػا خمػؽ تحسػف السػيدة هػذا تعنيػه الػذم
 .شبابها كذبكؿ السف في السيدة تقدـ إنكار

 اآلخػػريف: يتحقػػؽ اإلقػػبلؿ مػػف Devaluation other اوخرررينوررالل مررن  ويمررة إلا  -
عنػػػػدما يتعامػػػػؿ الفػػػػرد مػػػػع التضػػػػارب العػػػػاطفي أك مسػػػػببات الضػػػػغط النفسػػػػي الداخميػػػػة أك 

 .اآلخػػػػػػػػػريفالخارجيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ المبالغػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػناد الصػػػػػػػػػفات السػػػػػػػػػمبية إلػػػػػػػػػى 
(Ozoh,2015,12) 

التمػاهي هػك التمثػؿ البلشػعكرم : Projective Identificationالتمراهي اإلسرقاطي   -
هػػػػداؼ أتصػػػػبح أهػػػػدافهـ كدكافعهػػػػـ كطمكحػػػػاتهـ   إذلؤلشػػػػخاص اك لػػػػدكافعهـ فػػػػي الػػػػذات 
 .(2005،243،)رضكافكدكافع كطمكحات الشخص المتماهي 

كبػيف أنمػاط السػمكؾ  ،هػك فػؾ الرابطػة بػيف االنفعػاؿ كاألفعػاؿ: Dissociationالتفكك    -
 .(2005،20،زهراف) في كاد بعيد عف اآلخر كعزؿ كؿ منها  المتناقضة

يتحقؽ تككيد الذات عندما يتعامػؿ الفػرد مػع التضػارب : Self assertionتوكيد الذات   -
العػػاطفي أك مسػػببات الضػػغط النفسػػي عػػف طريػػؽ التعبيػػر عػػف شػػعكرا كأفكػػارا عمػػى نحػػك 

 ( Livet, 1991 ) لفيت مباشر ال يتسـ بالقسر أك التبلعب.
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محاكلػػػة التغمػػػب عمػػػى التضػػػارب العػػػاطفي : Omnipotence  خرررريناوالقررردرة عمرررى  -
 .أك امػػتبلؾ قػػدرات خاصػػة تمكنػػه مػػف فعػػؿ مػػا يريػػد اآلخػػريفبالتظػػاهر بتفػػكؽ الفػػرد عمػػى 

 (1994فايبلنت )
التعبيػر عػػف الرغبػػات ك الكجػدانات المكبكتػػة تعبيػػرا  : Acting outالتنفرريس / التفريرر   -

 .اخػػػراج الرغبػػػات لحيػػػز الفعػػػؿ بػػػدال مػػػف كبتهػػػا  كهػػػذا يعنػػػي ،عمميػػػا فعميػػػا كلػػػيس لفضػػػيا
 . (1999،.)الدسكقي

التنفػػيس اك مػػا يسػػمى الفعػػؿ الزلمػػي هػػك اظهػػار العنػػؼ كالعدكانيػػة لممجتمػػع كتعبيػػر عػػف  إذف 
خػرج فكجػد شخصػا ال يعرفػه فػذهب  ،شخص معه مشاكؿ فػي البيػت صراعه الداخمي، مثاؿ :

 (2015خمفه كجر قميصه بعنؼ. المعمرم)
يتحقػؽ اإلقػبلؿ مػف الػذات عنػدما يتعامػؿ  : Devaluation self ويمرة الرذاتتخفريض  -

الفرد مع التضارب العاطفي أك مسببات الضػغط النفسػي الداخميػة أك الخارجيػة عػف طريػؽ 
  ,Hart &Chmiel ) .1992)ككمي المبالغة في إسناد الصفات السمبية إلى ذاته. هارت

خيػػاؿ كاالسػػتغراؽ المفػػرط فػػي احػػبلـ اليقظػػة عػػالـ ال إلػػىكهػػك المجػػكء :Fantasyالتخيررل  -
 .تعػػػػػػػػذر تحقيقػػػػػػػػه فػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػع كحمػػػػػػػػـ الفقيػػػػػػػػر بػػػػػػػػالغنى كالضػػػػػػػػعيؼ بػػػػػػػػالقكة لتحقيػػػػػػػؽ مػػػػػػػػا

 (2005،42،زهراف)
كفػى هػذا الحيمػة يبتعػد الشػخص عػف العكائػؽ التػى تعتػرض  :Withdrawalنسحاب  ان  -

 ( 2009 ) الدمالخ .سبيؿ تحقيؽ دكافعه أك المكاقؼ التى تسبب له الصراع أك الفشؿ 
عنػػػدما يػػػرتبط الشػػػخص عاطفينػػػا بقضػػػية مػػػا، ربمػػػا : Intellectualization( العقمنرررة)  -

يحثػه ذلػػؾ عمػى اعتبارهػػا مػف منظػػكر ذهنػي. ككثيػػرنا مػا يتضػػمف ذلػؾ التػػكلي عػف المكقػػؼ 
 .( Wilson, 2002 ) كمحاكلة التعامؿ معه مف منظكر هادئ كطبيعي

ماتػت بسػبب  :مثػاؿ لتجنب التعبيػر العػاطفي.؛ كفمسفية عقمية أساليبذف العقمنة هك استخداـ إ
 مرض عضاؿ، بعد فترة قاـ بتأليؼ كتاب ضخـ عف الحزف.

دفػػاعي يسػػتبقي عمػػى مسػػافة بػػيف المكضػػكع  أسػػمكب:Splitting self)تقسرريم الررنفس(  -
منفصػمة عػف الجكانػب الرديئػة  األنػاالجكانب الطيبة مف  ء كبالمثؿالطيب كالمكضكع الردم

  (Cramer, 2002هك الذم يحافظ عمى السكاء النفسي سمكبف هذا األأا يعني كهذ ،فيه
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اإلزاحػة هػي أليػة دفػاع يسػتخدمها عقمنػا لحمايتنػا ك : Displacementانزاحة او النقل  -
فتتمثػؿ اإلزاحػػة بػأف نقػـك بذزاحػػة كنقػؿ دكافعنػػا كمشػاعرنا كسػػمككنا  ،لتخفيػؼ الضػغط عمينػػا

 . 2009 )الخالدم،)خطكرة  جسـ أقؿ إلىمف جسـ مهدد ك خطر 
طالػػػب كميػػػة  مثػػػاؿ : ،تكجػػػه المشػػػاعر الػػػى آخػػػريف لػػػيس لهػػػـ عبلقػػػة بالمكضػػػكع اإلزاحػػػةاذف 

احنة كشػجار مػع زميمػه فػي الغرفػة شػمنزعج مف معدله المػنخفض يصػؿ الػى السػكف فتحػدث م
 خطأ. شيءالذم لـ يفعؿ 

 األنػا إليها يمجأ التي سةالرئي الدفاعية اآللية الكبت بمثابة عدي :Suppression الكبت  -
 عػف كتسػتبعد إيػذائها إلػى بهػا مكاشػفتها يػؤدم قػد الذم الصراع أنكاع لمكاجهة شعكريا ال

 عػف الرفػد مفهػـك مػع تتعػارض التػي كاألفكػار ،الحفػزات ،الرغبات تمؾ العممية هذا طريؽ
 ؛محتكياتال هذا استرجاع كؼ بمثابة العممية هذا كَتعد   البلشعكر إلى يدفعها كذلؾ نفسه
 ،كمرسػي محمػد ) القمػؽ مشػاعر الفػرد تجنػب :كبػذلؾ الشػعكر عػف بعيػدة تبقػى حتػى

1986،  161.) 
مثػػاؿ: طفػػؿ تربػػى فػػي  ،بعػػاد االفكػػار كالمشػػاعر المؤلمػػة مػػف حيػػز الػػكعيإذف الكبػػت هػػك إ

جػػك مشػػحكف بالقسػػكة بعػػد فتػػرة ينسػػى الطفػػؿ المكاقػػؼ كالمشػػاعر القاسػػية التػػي حػػدثت فػػي 
 البيت.

لمبالغػة فػي التقػدير كرفػع الشػأف بمػا يعمػي الفػرد ا:  Idealizationير الم الي (  )التقد  -
 (.2005،45،)زهراف. كيحرمه مف النظرة المكضكعية ،عف حقيقة الشيء

 كمثاؿ ذلؾ : المبالغة في تقدير المحبكب ككصفه بكؿ المحاسف كتنزيهه عف كؿ المساكئ.
 كعػزؿ فصػؿ عمػى تقػـك شػعكرية ال دفاعيػة حيمػة:  Isolation  عرزل العاطفرة    -

 فتبقى ،الكريهة التجارب عف)  بها المتصمة عف األفكار االنفعالية الشحنات ) الكجدانات
 هػك يصػبح آخػر بمكضػكع يػرتبط قػد كجػدانها الػذم عػف معزكلػة الشػعكر فػي بػذلؾ الفكػرة

ف المػؤلـ المكضػكع  بصػيرة عمػى تخفػى ال صػمة بالمكضػكع األصػمي تربطػه كانػت كا 
 لميكػانـز مكازيػا فركيد عدا ك  المرض النفسي في مهمة  داللة له ـزيالميكان كهذا ،المحمؿ
 كيظػؿ إثػارة المكضػكعات المػريض أكثػر ينػاقش فقػد " الهسػتيريا " اضػطراب فػي الكبػت
 آخػر بمكضػكع فيمػا يتعمػؽ تفسػيرا يصػعب شػديدا نفعػاالا يبػدم كلكنػه ،بهدكئػه محتفظػا
فػي  (200نجيمػة، أبػك ) النقػؿ مػف نكعػا لقػي قػد انفعالػه أف يػدرم أف دكف مغػاير

 (.2011،51،)الكمحكت
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هك التماس : Help-Rejecting Complaining من رفض المساعدة  ى الشكو  -
؛ كمف ثّـِ التعبير عف مشاعر سمبية خفية اآلخريفالعكف المتكرر مف خبلؿ الشككل إلى 

 (1994،25فايبلنت )عف طريؽ رفض تمؾ المساعدة كاالستمرار في الشككل. 
اـ الفػرد بسػػمكؾ يعػاكس مػػا قػاـ بػه فعػػبل ككػاف غيػػر : قيػUndoingبطررال  اإللغراء او اإل  -

بطػاؿ كمحػك مفعكلػػه أ يحػاكؿ إصػبلح مػا مقبػكؿ شخصػيا أك اجتماعيػا ككأنػه لغػاء كا  فسػد كا 
  (2009،248)رضكاف .

تكقػػع األحػداث المسػببة لمضػػغط النفسػي َيعػػد إحػدل الطػػرؽ  :Anticipation التوورا    -
 (.( Cramer, 2002ي َيمكف أف يستعد بها الفرد لتمؾ األحداث. الت

 إلػػػىيتحقػػػؽ االنتمػػػاء التعامػػػؿ مػػػع مسػػػببات الضػػػغط بػػػالمجكء  : Affiliationاننتمررراء   -
 ( Wilson, 2002 ) كيمسكفلطمب المساعدة كالدعـ.  اآلخريف

 الدفاع   أساليبتصني  

ناضػػػػػػػػجة كغيػػػػػػػػر  أسػػػػػػػػاليبمنهػػػػػػػػا الػػػػػػػػدفاع  ف سػػػػػػػػاليبتكجػػػػػػػػد مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف التصػػػػػػػػنيفات أل     
كسػػػػػػػػنعرض  ،كذهانيػػػػػػػػة كعصػػػػػػػػابية كغيرهػػػػػػػػا ،كبسػػػػػػػػيطة كمركبػػػػػػػػة ،ناضػػػػػػػػجة، كبدائيػػػػػػػػة كمتطػػػػػػػػكرة

 : تصنيؼ مف أشهر التصنيفات في هذا المجاؿ

لػػػػػػػػػػى أربػػػػػػػػػػع مجمكعػػػػػػػػػػات إالػػػػػػػػػػدفاع كقػػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػػمها  سػػػػػػػػػػاليبأل جررررررررررورج فايالنررررررررررتتصػػػػػػػػػػنيؼ  
 ( كهي:2009،205،)رضكاف

 دفاع ذهانية (: أساليبالمجموعة انولى )

 نشطارنكار كاإلسقاط كاإلاإل أساليبكتشمؿ 

 دفاع غير ناضجة ( أساليبالمجموعة ال انية )

 كتشمؿ االنسداد كالنككص كالجسدنة كاالستدماج

 دفاع عصابية ( أساليبالمجموعة ال ال ة )

زاحػػػػػة كالكبػػػػػػت كعػػػػػزؿ العاطفػػػػػػة كالعقمنػػػػػة كالعقػػػػػػؿ الزلمػػػػػي كالتبريػػػػػػر كالتكػػػػػػكيف اإل أسػػػػػػاليبكتشػػػػػمؿ 
 بطاؿ كالسبية كالتفكؾالعكسي كاإل
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 دفاع ناضجة ( أساليبالمجموعة الرابعة)

 كتشمؿ  الفكاهة كالتسامي كالقمع  

 الدفاع  : أساليبوياس 

تحػػدينا كبيػػرنا لمبػػاحثيف كاألطبػػاء السػػريرييف. فهنػػاؾ  الػػدفاع  سػػاليبشػػكؿ القيػػاس التجريبػػي أل       
العشػػريف )عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، جميسػػر أكثػػر دقػػة لمقيػػاس لػػـ تنتشػػر حتػػى سػػتينيات القػػرف  أسػػاليب

يمفيػػتش،  (. ككػػاف تركيػػز المؤلفػػات فػػي ذلػػؾ 1962؛ كاينتػػركب كأركنسػػكف، 1963؛ هػػاف 1969كا 
الحيف مكجهنا نحك األكضاع األساسية الثبلثة لقياس الدفاعات كهػي: تقنيػات اإلسػقاط )عمػى سػبيؿ 

بيؿ المثػػاؿ بيػػرم ككػػكبر، ( كأنظمػػة التصػػنيؼ السػػريرم )عمػػى سػػ1960المثػػاؿ، ميمػػر كسكانسػػكف، 
( كاسػتبيانات التقريػر الػذاتي )عمػى 1976؛ فايبلنػت، 1973؛ سيمراد كجرنسبكف كفػاينبرج، 1986

يمفيػػػتش، 1961؛ بػػػايرف، 1983سػػػبيؿ المثػػػاؿ، بكنػػػد كغيػػػرا،  ؛ 1965؛ هػػػاف، 1969؛ جميسػػػر كا 
 ). 2005(ثاجيسف .1979؛ بمكتشيؾ ككيمرماف كككنتي، 1977جكفي كناديتش، 

دل تعقيػػػػػػػد الػػػػػػػدفاعات، كانػػػػػػػت كػػػػػػػؿ طريقػػػػػػػة َتطػػػػػػػرح مصػػػػػػػحكبة بتحػػػػػػػديات مػػػػػػػكنظػػػػػػػرنا إلػػػػػػػى       
كبيػػػػػرة. فبمطالعػػػػػة التػػػػػاري  نػػػػػرل أف كػػػػػبلن مػػػػػف تقنيػػػػػات اإلسػػػػػقاط كأنظمػػػػػة التصػػػػػنيؼ السػػػػػريرم لػػػػػـ 
تكػػػػػػػف أكيػػػػػػػدة الفاعميػػػػػػػة )عمػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػاؿ، المكثكقيػػػػػػػة بػػػػػػػيف معػػػػػػػايير التصػػػػػػػنيؼ، كمكثكقيػػػػػػػة 

عػػػػػػادةاالختبػػػػػػار ك  بعػػػػػػض الحػػػػػػاالت  لحػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػى الصػػػػػػبلحية فػػػػػػيلؾ ااالختبػػػػػػار(، ككػػػػػػذ ا 
ػػػػػػػا كبيػػػػػػػرنا مػػػػػػػف  سػػػػػػػاليب(. إضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى أف هػػػػػػػذا األ1996)إنػػػػػػػدلر كبػػػػػػػاركر،  تتطمػػػػػػػب غالبنػػػػػػػا كمن

. كقػػػػػػد أيضػػػػػافهػػػػػي مكمفػػػػػة  كيمػػػػػة مػػػػػػف الكقػػػػػت إلتمامهػػػػػا؛ كمػػػػػف ثػػػػػػـالتػػػػػدريب، كتسػػػػػتمـز فتػػػػػرات ط
 أسػػػػاليبؿ القيػػػػاس األخيػػػػرة تطػػػػكرات كاضػػػػحة فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاالت، مثػػػػ أسػػػػاليببعػػػػض  أظهػػػػرت

( كمقيػػػػػػاس األداء الػػػػػػدفاعي )الجمعيػػػػػػة األمريكيػػػػػػة لمطػػػػػػب النفسػػػػػػي، 1986بيػػػػػػرم ككػػػػػػكبر )عػػػػػػاـ 
(. كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ فػػػػػػذف معػػػػػػايير التقريػػػػػػر الػػػػػػذاتي تطػػػػػػرح مسػػػػػػتكل مػػػػػػف الفعاليػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث 1994

 أخرل. أساليبالتكمفة يمكف تحقيقه مف خبلؿ 
 
 
 
 



11 
 

 ع :الدفا أساليبقياس مجمكعة مف أدكات ( 2009رضكاف) ذكرك      

( DMIويرمرز لهرا اختصرارًا ) Defense Mechanism Inventory وائمة وسائل الدفاع-1
 .((Gleser &Ihlevich,1969وام إعدادها غميسر و آيمفيش )

 .(Plutchik et al,1979لبموتشك وآخرين (Life Style Index)دليل نمط الحياة -2

 Fragebogen zu Konflik اسررررتبيان اسررررتراتيجيات التغمررررب عمررررى الصررررراعات-3

gungstrategien) ( ويرمز له اختصاراFKSلهينشل ) Hentschel 1990). 
  كدرابػػك (Bond)كبكنػػد (Trijsburg) عػػداد )تريجسػػبرج إمػػف  أسرراليب الرردفاع اسررتبيان -4

(Drapeau).2003).كهذا الذم استخدمه الباحث في هذا الدراسة . 

عػػد أداة ( ي2003يجزبػػرج كبكنػػد كدريبػػك، )تر  عػػدادإالػػدفاع مػػف  أسػػاليبكالخبلصػػة أف اسػػتبياف 
ستخداـ إجراءات دقيقة لتصحيح أكجػه القصػكر فػي المراحػؿ  السػابقة التػي مػر كاعدة؛ كذلؾ ال

الػػدفاع أنهػػا تَقػػدـ  أسػػاليببهػػا  فػػي تطػػكيرا كخصائصػػه السػػيككمترية، كمػػف أهػػـ فكائػػد اسػػتبياف 
مكانيػػة ا ،أشػػكاؿ التقريػػر الػػذاتي مسػػتكل مػػف التقػػدير الكمػػي مكانيػػة التحمػػؿ ال يمكػػف ، لنقػػؿكا  كا 

 (.Thygesen ،2005)قياس الدفاعات األخرل حتى اآلف أساليبتحقيقه ب

 الدراسات السابقة انيا :

الػػػػدفاع  كعبلقتهػػػػا بػػػػبعض المتغيػػػػرات  أسػػػػاليبهنػػػػاؾ مجمكعػػػػة مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت      
ف مػا يميػز أالمتغيرات غيػر كالعصابية كغيرها مف لدراسي كالرضا عف الذات كالجنس كالتحصيؿ ا

كال تكجػػد مػػف هػػذا الدراسػػات  ،كلػػـ تجمػػع دراسػػة كػػؿ هػػذا المتغيػػرات ،نهػػا قميمػػة جػػداأهػػذا الدراسػػات 
كلػػذلؾ سػػنعرض هػػذا  ،ال فػػي مصػػرإ( SQUطبقػػت فػػي المجتمػػع العربػػي اسػػتخدـ فيهػػا مقيػػاس )

 الدراسات ثـ نعقب عميها

 الدراسات العربية أون:   

الدفاعية مف حيث عبلقتهػا بعػدد مػف االضػطرابات  لياتاآلبعنكاف " (1999)دراسة الدسكقي      
 ليػاتبحػث العبلقػة بػيف اآل إلػىهػدفت كالتي النفسية لدل عينة مف الشباب الجامعي مف الجنسيف "

كشػػممت  ،الدفاعيػػة كعػػدد مػػف االضػػطرابات النفسػػية لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب الجامعػػة بػػيف الجنسػػيف
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( كمقيػػػاس كصػػػؼ DMIالػػػدفاع ) آليػػػاتكاسػػػتخدمت مقيػػاس  ،كطالبػػػة( طالبػػػا 240عينػػة مقػػػدارها )
نػه تكجػد عبلقػة مكجبػة كدالػة احصػائيا بػيف أهمهػا أمػف إلى نتػائج، (، كخمصت 1997الشخصية )

 األبعػادالدرجات التي حصؿ عميها الطمبة في الكسكاس القهرم كالدرجات التػي حصػمكا  عميهػا فػي 
كػػػػؿ مػػػػف الطمبػػػػة كالطالبػػػػات  أيضػػػػاكالتحػػػػكؿ العكسي(.ك  ،الػػػػدفاع )تزييػػػػؼ الكاقػػػػع ليػػػػاتالفرعيػػػػة آل
الػػػدفاع بشػػػكؿ معتػػػدؿ يمكػػػنهـ مػػػف تخفيػػػؼ التكافػػػؽ كالنجػػػاح مػػػع التعػػػايش مػػػع  آليػػػاتيسػػػتخدمكف 

 المجتمع كالكاقع.

 كعبلقتهػا الجامعػة طمبػة لػدل الػدفاع أسػاليب بعنػكاف دراسػة (2001)فضػة بينمػا أجػرل     
 الزقػازيؽ جامعػة مػف كطالبػة طالبػا ( 300) مػف سػةالدرا عينػة كتككنػت الدراسػي، بالتحصػيؿ
 كجػكد إلػى الدراسػة نتػائج كأشػارت الباحػث، إعػداد مػف الػدفاع أساليب مقياس عميهـ طبؽ بمصر،
 أسػاليب فػي فػركؽ كجػكد النتائج تظهر كلـ الدراسي، كالتحصيؿ الدفاع أساليب بيف مكجب ارتباط
 .االجتماعي النكع لمتغير تعزل الدفاع
الكشؼ عف درجػة التعمػؽ غيػر اآلمػف  إلىهدفت هذا الدراسة  فقد  (2006)دراسة عباس أما     

كقػد اسػتخدمت  ،سػرهـ لمتغيػر الجػنسأقػرانهـ الػذيف يعيشػكف مػع أك  ،عند المػراهقيف فػي دكر الدكلػة
( مراهػػؽ كمراهقػػة مػػف 526ككانػػت العينػػة تتكػػكف مػػف ) ،عػػدادهاإالباحثػػة  مقيػػاس لقيػػاس ذلػػؾ مػػف 

العينػػة  الػػذيف يعيشػػكف فػػي دكر الدكلػػة  أفػػرادالنتػػائج لهػػذا الدراسػػة اف  أظهػػرت اذ ،كيػػةالمرحمػػة الثان
في حػيف يتمتػع اقػرانهـ  مػف المػراهقيف كالمراهقػات الػذيف يعيشػكف مػع  ،يكجد لديهـ تعمؽ غير آمف

ممارسػػػة عينػػػة مػػػف  كأف  اسػػػرهـ بدرجػػػة مػػػف التعمػػػؽ اآلمػػػف باألصػػػدقاء كعمػػػى نحػػػك داؿ احصػػػائيا.
 ،اإلسػػقاط ،التبريػػر ،الػػدفاع النفسػػي )احػػبلـ اليقظػػة ليػػاتكالمراهقػػات فػػي دكر الدكلػػة آل المػػراهقيف 

سػرهـ أبينمػا يمػارس المراهقػكف كالمراهقػات الػذيف يعيشػكف مػع  ،الػتقمص ( بصػكرة مفرطػة ،السػمبية
 التقمص ( بصكرة منخفضة. ،السمبية ،اإلسقاط ،التبرير ،حبلـ اليقظةأ)  لياتلهذا اآل

( دراسػػػػة حػػػػكؿ )عنػػػػؼ الطػػػػبلب الجػػػػامعي كارتباطػػػػه  بػػػػالقيـ كالػػػػذكاء 2007حسػػػػيف )كأجػػػػرل      
الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات عػػف مكاقػػع الخمػػؿ فػػي  إلػػىكهػػدفت الدراسػػة  الػػدفاع "، آليػػاتاالنفعػػالي ك 

 ،( طالػب25كالتكاصػمية لمطمبػة شػممت ) االجتماعيػةالنسؽ القيمي كمكاضع الضعؼ في المهارات 
الطػػبلب شػػممتهـ عنػػدهـ ضػػعؼ فػػي القػػيـ العمميػػة كاف هػػذا الضػػعؼ  ككانػػت مػػف النتػػائج أف معظػػـ
 ي مهػػػارات التكاصػػػؿ لػػػدل الطمبػػػة الػػػذيفضػػػعؼ فػػػ أيضػػػاالعنػػػؼ. ك  إلػػػىيكلػػػد االحبػػػاط الػػػذم يقػػػكد 
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رشػػػادية  شػػػطة كالبػػػرامج اإلنعمػػػيـ الطمبػػػة كتدريسػػػهـ مػػػف خػػػبلؿ األشػػػممتهـ الدراسػػػة كهػػػذا يسػػػتدعي ت
 قؿ عنفا كاكثر قدرة عمى التحكـ . أك  ،ماعيةكثر اجتأالكتساب المهارات حتى يككنكا 

 عػف كالرضػا بالعصػابية كعبلقتهػا الدفاعيػة ساليباأل بعنكاف دراسة 2009)) جكدة كما قامت    
 الدراسػة، عينػة لػدل اسػتخدامان  األكثػر األسػاليب عػف تكشػف اذ األقصى، جامعة طمبة لدل الحياة

 اسػتخداـ كتػـ بفمسػطيف، قصػىاأل جامعػة مػف كطالبػة طالبػا ( 123 ) مػف الدراسػة عينػة كتككنػت
 الدسػكقي، مجػدم تعريػب ( Ihilevich&Gleser ) كجميسػر الليفػتش الدفاعيػة سػاليباأل مقيػاس
 عػف لمرضػا ( Diener ) دينػر كمقيػاس لمشخصػية ايزنػؾ بقائمػة المتضػمف العصػابية كمقيػاس
 بػيف سػمبية كعبلقػة صػابيةكالع اإلسػقاط بػيف إيجابيػة عبلقػة كجػكد إلػى الدراسػة كتكصػمت الحيػاة،
 كالرضػا اآلخػريف ضػد االنقػبلب أك التحػكؿ بػيف سػمبية عبلقػة ككجػكد كالعصػابية، العكسػي التحكؿ
 التحػكؿ ميكػانيـز أف تبيف كما الحياة، عف كالرضا العكسي التحكؿ بيف إيجابية كعبلقة الحياة عف

 ميكػانيـز فػي فػركؽ كجػكد ائجالنتػ تظهػر لػـ بينمػا الدراسػة، عينػة لػدل اسػتخدامان  األكثػر العكسػي
 ،اإلسػقاطك  ،اآلخػريف ضػد االنقػبلب) في فركؽ كجكد تبيف بينما الجنسيف، بيف الذات ضد التحكؿ
 .اإلناث لصالح الفركؽ كانت الكاقع تزييؼ ميكانيـز كفي الذككر، لصالح (العكسي كالتحكؿ

 المصػرييف مػف عينػة لػدل المراهقػة فػي الدفاعيػة الحيػؿ بعنػكاف بدراسػة (2012)  ك أجػرل بكػر
 ( 70 ) مقسػميف مصر مف مراهقان  ( 140 ) تقسيمها تـ مراهقان  ( 240 ) مف مككنة كالسعكدييف

 (4 )كعدد إناثان ( 70 ) ذككران،( 70 ) مقسميف السعكدية مف مراهؽ ( 140 )إناثان، ( 70 )ذككران،
ناثػان؛ ذكػكرا  ( 2005 ) حمػدم ك نجػاتي تعػديؿ TATالمكضػكع تفهػـ اختبػار الباحػث كاسػتخدـ كا 

 كأسػفرت الباحػث؛ إعػداد مػف المراهقػة مرحمػة الدفاعيػة فػي الحيػؿ اسػتخداـ نحػك الميػؿ كاسػتبياف
 العكسػي، التكػكيف االنسػحاب، الكبػت، حيمػة فػي إحصػائيان  فركقػان دالػة هنػاؾ أف الدراسػة تمػؾ نتػائج
 حيمػة فػي ان إحصػائي دالػة فػركؽ تكجػد ال أيضػاك  مصػر، مراهقػي عػف السػعكدية مراهقػي لصػالح

 .السعكدية ك مصر مراهقي بيف التعكيض التبرير،النككص،
 آليػػػاتاالضػػػطرابات السيككسػػػكماتية  ك  إلػػػىالتعػػػرؼ  إلػػػى(  2014)كهػػػدفت دراسػػػة العػػػارؼ      

شػػػكؿ العبلقػػػة الخطيػػػة بػػػيف  إلػػػىالتعػػػرؼ ك  الػػػدفاع لنفسػػػي كالعصػػػابية كعبلقتهػػػا بالصػػػراع النفسػػػي
كمػػا هػػدفت  ،لدفاعيػػة كالعصػابية كاالضػػطرابات السيككسػػكماتيةا ليػػاتمتغيػرات الصػػراع النفسػػي كاآل

 األكبػرالدفاعيػة كمعرفػة المجمكعػات  ليػاتمعرفة مدل اسهاـ الصراع النفسي في ممارسة اآل  إلى
انػكاع لممقػاييس كهػي مقيػاس الصػراع   أربعػةكاسػتخدـ الباحػث  ،كاالقؿ درجات عمى تمػؾ المقػاييس

سػػػي كمقيػػػاس االضػػػطرابات العصػػػابية  كمقيػػػاس االضػػػطرابات الػػػدفاع النف آليػػػاتالنفسػػػي كمقيػػػاس 
تشػير ككانػت النتػائج  مػريض كمريضػة (410فػي حػيف كانػت العينػة تتكػكف مػف ) ،السيككسػكماتية
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كجػػػػػػػكد عبلقػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة اخصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف الصػػػػػػػراع النفسػػػػػػػي كالعصػػػػػػػابية كاالضػػػػػػػطرابات  إلػػػػػػػى
 الدفاعية. لياتفسي كممارسة اآلتكجد عبلقة ذات دالة بيف الصراع النكانه السيككسكماتية .

 بػالتحكـ كعبلقتهمػا الػدفاع أسػاليبك  الهكيػة رتػب )عنكانهػا بدراسػة 2014 ) )قاـ  البكاليز كما    
 الدراسػة عينػة كتككنػت ،(الكػرؾ محافظػة الجنػكبي المػزار لػكاء فػي المراهقيف مفة عين لدل الذاتي
 الػتحكـ مقيػاس)التاليػة األدكات الباحػث كاسػتخدـ الكػرؾ، محافظػة مػف كطالبة طالبان  ( 410 ) مف

 عبلقػة هنػاؾ أف إلػى الدراسػة نتػائج كأسػفرت ،(الػدفاع أسػاليب كقائمػة الهكيػة رتػب كمقيػاس الذاتي
 النتػائج كجػكد تظهػر لػـ بينمػا ،الػدفاع أسػاليب مػف ككػؿ الػذاتي الػتحكـ بػيف إحصػائية داللػة ذات

 ذات عبلقػة هنػاؾ ككػذلؾ لػيس ،الػدفاع يبأسػالك  الػذاتي الػتحكـ بػيف إحصػائية داللػة ذات عبلقػة
 .األسرة كحجـ الجنس لمتغير الذاتي تعزل كالتحكـ الدفاع أساليب مف كؿ بيف إحصائية داللة

   جنبيةاذالدراسات  انيًا : 

 سػاليباسػتخداـ األ فػي الجنسػيف بػيف الفركؽ :بعنكاف بدراسة  ( Livet, 1991 ) لفيت قاـ      
 الكاليػات فػي المرحمػة الثانكيػة فػي طالبػا كطالبػة يدرسػكف 25 - 31 ) مػف عينػة لػدل الدفاعيػة
 أساليب استخداـ في النكع لمتغير فركؽ تعزل كجكد عف دراسته نتائج ككانت  األمريكية، المتحدة
 اإلنػاث كأف اآلخػريف، ضػد كالتحػكؿ اإلسػقاط مػف لكػؿ أكثػر اسػتخدامان  الػذككر أف تبػيف اذ الػدفاع،
 .الذات ضد التحكؿ نيـزلميكا استخدامان  أكثر
 سػاليبتػأثير األ مػدل بعنػكاف دراسػة ( Hart &Chmiel, 1992 ) ككميػؿ هػارت كأجػرل     

 الػدفاع أسػاليبتػأثير  معرفػة إلػى الدراسة هدفت كقد المراهقة مرحمة في الخمقي النمك في الدفاعية
 - 13 مف أعمارهـ تتراكح المراهقة في مرحمة فردان  ( 44 ) بمغت عينة عمى الخمقي النمك عمى
 أحكػامهـ إلػىالتعػرؼ  كػافإذ سػنة، 20 سػف لغايػة كاسػتمر تتػبعهـ المتحػدة الكاليػات مػف سػنة 14

 ( Haan ) هػاف مقيػاس اسػتخداـ كتػـ المقػاببلت، خػبلؿ مػف يػتـ كطمكحػاتهـ كعبلقػاتهـ الخمقيػة
 ات الناضػجةالػدفاع ذكم المػراهقيف أف إلػى الدراسػة نتػائج كأشػارت الػدفاع، سػاليبالتصػنيفي أل

 عبلقػة كجػكد نضػجا، كتبػيف األقػؿ الػدفاعات بػذكم مقارنػة أعمػى الخمقػي لمحكػـ مراحػؿ أظهػركا
 عبلقػة كجػكد تبػيف بينمػا الحكػـ الخمقػي، مػع كالعقبلنيػة المكضػكعية دفػاعي بػيف مكجبػة ةارتباطيػ
 .نكاركاإل كالنككص العزؿ دفاعات بيف سمبية
عػػػراض كعػػػدد مػػػف األ، االنػػػا الدفاعيػػػة آليػػػاتتتبػػػع  لػػػىإ( 1994كقػػػد هػػػدفت دراسػػػة فايبلنػػػت )     

كاسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػي ذلػػػؾ مجمكعػػػة كميػػػة  ،السػػػيككباثكلكجية لػػػدل المػػػراهقيف الجػػػانحيف كالعػػػادييف
جػػػراء عػػػدة مقػػػاببلت إكتػػػـ  ،عامػػػا14( مفحكصػػػا كمفحكصػػػة  بمتكسػػػط عمػػػرم قػػػدرا 456قكامهػػػا )

 ،(349)ف 47( كفػػػي سػػػف 360)ف 31( كفػػػي سػػػف 369عامػػػا )ف  25العينػػػة فػػػي سػػػنة  فػػػرادأل
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كبجانػػب البيانػػات التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا مػػف المقابمػػة تػػـ الحصػػكؿ عمػػى بيانػػات سػػيككباثكلكجية 
كتـ التقييـ النهائي لؤلعراض السيككباثكلكجية باسػتخداـ مقيػاس تقػدير  ،عاما مف المتابعة 33لمدة 

كاالضػػػطرابات مػػػراض ( كدليػػػؿ التصػػػنيؼ التشخيصػػػي كاإلحصػػػائي لؤل(HSRSالصػػػحة كالمػػػرض 
 (.DSQسمكب الدفاعي )كاستبياف األ ( DSMك المراجع )أالنفسية المعدؿ 

كسػػػمبيا ،  اإلسػػػقاطيجابيػػػا بالنقػػػؿ ك إنتػػػائج الدراسػػػة ارتبػػػاط السػػػمكؾ المضػػاد لممجتمػػػع  أظهػػرتك      
 يجابيػػػػاإكارتبػػػػاط العدكانيػػػػة  ،اإلسػػػػقاطيجابيػػػػا بإارتبػػػػاط البارانكيػػػا  أيضػػػػاك ،  عػػػػزؿ العاطفػػػػةبػػػالتبرير ك 

يجابيػػػػا إكسػػػػمبيا بالتفكػػػػؾ كالتكػػػػكيف العكسػػػػي كالكبػػػػت .كثالثػػػػا ارتبػػػػاط العدكانيػػػػة السػػػػمبية  اإلسػػػػقاطب
 بداؿ.إلكسمبيا بالتككيف العكسي كالكبت كا اإلسقاطب

 بدراسػة ( Erickson, Feldman & Steiner1996 , )كستينر كفيمدماف إريكسكف كقامت    
 كالتكافػؽ سػاليباأل بػيف العبلقػة بهػدؼ معرفػة النفسػي ؽكالتكافػ الػدفاع أسػاليب بػيف العبلقػة بعنكاف
 نتػائج كأسػفرت برككسػؿ، كطالبػة،في طالبػان  ( 140 )مككنػةن  األسػكياء المػراهقيف مػف عينػة لػدل

 بػيف كدالػة سػالبة كعبلقػة كالتكافؽ، الناضجة ساليباأل بيف مكجبة كدالة عبلقة كجكد عف دراستهـ
مػف  كػؿ بػيف كسػالبة دالػة عبلقػة كجػكد عػف أسػفرت كمػا كالتكافػؽ، الناضػجة غيػر سػاليباأل

 .كالتكافؽ كالنككص اإلسقاط ميكانيزمي
( تقيػيـ االفتراضػات التػي تتعمػؽ بالعبلقػة بػيف اضػطرابات 1996تناكلت دراسة ماريػا ديفيػنس )    

كالعصػابية ( كتككنػت عينػة الدراسػة مػف  ،الناضػجة ،الدفاعية )غير الناضجة ساليبالشخصية كاأل
العينػػة مػػف  أفػػرادككػػاف جميػػع  ،( ذكػػكر24(انػػاث ك)31(مفحكصػػا كمفحكصػػة بكاقػػع )55ة)مجمكعػػ

كاعتمػػػدت الباحثػػػة فػػػي تشػػػخيص  ،عامػػػا 57-19المرضػػػى الػػػداخمييف ممػػػف تتػػػراكح أعمػػػارهـ مػػػف 
اضػػػطرابات الشخصػػػية عمػػػى دليػػػؿ التصػػػنيؼ التشخيصػػػي كاالحصػػػائي الركابػػػع كػػػذلؾ اسػػػتخدمت 

النتائج  عػف كجػكد عبلقػة مكجبػة كدالػة بػيف  أظهرتك (، DSQالباحثة استبياف االسمكب الدفاعي )
كشػػػػبه الفصػػػػامية  ،كالنرجسػػػػية ،كالهسػػػػتيرية ،كالحديػػػػة ،اضػػػػطرابات الشخصػػػػية المضػػػػادة لممجتمػػػػع

كالباركنيػة كاالسػػمكب الػػدفاعي غيػر الناضػػج .بينمػػا لػـ تظهػػر النتػػائج كجػكد عبلقػػة بػػيف اضػػطرابات 
 الدفاعية.  ساليبم مف األأسية القهرية ك كالكسكا ،كالتجنبية ،الشخصية االعتمادية

 سػاليباأل بدراسػة بعنػكاف ( Araujo, Ryst& Steiner, 1999 ) كآخػركف أرجػك كقامػت     
 الحيػاة كأحػداث الدفاعيػة سػاليباأل تناكلػت الدراسػة اذ الضاغطة الحياة بأحداث كعبلقتها الدفاعية

 نتػائج كأسػفرت األمريكيػة، المتحػدة تالكاليػا مػف مراهقػة( 78 ) مػف مككنػة عينػة لػدل الضػاغطة



16 
 

 غيػر سػاليباأل كاسػتخداـ ،الضػاغطة الحيػاة أحػداث بػيف كدالػة عبلقػة مكجبػة كجػكد عػف الدراسػة
 .المحك المرض، تكهـ النككص، اإلنكار، السمبي، الناضجة التعكيض

 فػي اسػتخداـ الجنسػيف بػيف الفػركؽ :بعنػكاف بدراسػة ( Wilson, 2002 ) كيمسػكف كقامػت     
 عينػة لػدل سػاليباأل فػي اسػتخداـ الجنسػيف بػيف الفػركؽ الدراسػة تناكلػت اذ الدفاعيػة سػاليباأل

 األمريكيػة، المتحػدة بالكاليػات الثانكيػة فػي المرحمػة يدرسػكف  )طالبة 15  طالبان  (26  مف مككنة
 اسػتخداـ فػي فػركؽ كجػكد عدـ عف دراستها نتائج كأسفرت الدفاعية، ساليباأل قائمة عميهـ طبؽ
 .االجتماعي النكع متغير إلى تعزل الدفاعية ساليباأل

 كالكجػداف الدفاعيػة كالسػمكؾ سػاليباأل تناكلت بدراسة ( Cramer, 2002 ) كريمر كقامت     
 نتػائج كأسػفرت الجامعيػة، فػي المرحمػة يدرسػكف (طالبػة 46 – طالبػان  45 ) مػف مككنة عينة لدل

 – الناضػج غيػر كالسػمكؾ اإلنكػار ميكػانيـز ة بػيفكدالػ مكجبػة ارتبػاط عبلقػة كجػكد عػف دراسػتها
 كجػكد .اإلنػاثك  الػذككر عينتػي لػدل – الػذات حػكؿ الكاضػح، التمركػز التفكيػر نقػص النرجسػية،

 اإلسقاط بيف مكجبة ارتباط كعبلقة ،اإلناثك  الذككر لدل كالقمؽ بيف اإلنكار مكجبة ارتباط عبلقة
الػذككر  ككػاف .اإلنػاث لػدل كاالكتئػاب اإلسػقاط بػيف سػالبة ارتبػاط كعبلقػة الرجاؿ، كاالكتئاب لدل

 .اإلسقاط لميكانيـز استخدامان  أكثر
 اليأس تفسير الدفاعية في ساليباأل دكر عف الكشؼ إلى ( Kwon, 2002 ) ككف كسعى     

 فػي الجػامعي فػي المسػتكل يدرسػكف كطالبػة طالبػان  ( 172 ) مػف مككنػة عينػة لػدل كاالكتئػاب
 كمقيػاس االكتئػاب كمقيػاس الػدفاع، أسػاليب مقيػاس اسػتخدـ كقػد األمريكيػة، المتحػدة الكاليػات
 غيػر سػاليباأل بػيف كدالػة مكجبػة عبلقػة ارتبػاط كجػكد إلػى دراسػته نتػائج كتكصػمت اليػأس،

 .كاالكتئاب اليأس مف ككؿ الناضجة
 الػػػػدفاع آليػػػػاتالتغيػػػػرات فػػػػي  :( بدراسػػػػة  بعنػػػػكاف 2006قػػػػاـ جركفػػػػاؾ ميرجانػػػػا كآخػػػػركف)       

( طالػب مػف عمػر 266لممراهقيف خبلؿ السنيف األكلى مػف المدرسػة الثانكيػة فػي التعمػيـ " شػممت )
 ،( في بدايػة الفصػؿ كفػي نهايتػهLSPكاسخدمت في ذلؾ مقياس اليؼ ستايؿ كيمرماف ) ،سنة 15

كثػػر تػػكترا فػػي كػػؿ أ اإلنػػاثكخمصػػت الدراسػػة الػػى أف  الػػذككر يسػػتخدمكف اسػػمكب الكبػػت فػػي حػػيف 
كلكػػػف فػػػي القيػػػاس الثػػػاني اختفػػػى  ،كؿإلػػػى الػػػذككر فػػػي القيػػػاس األالكفػػػة تميػػػؿ  أيضػػػاك ، المقػػػاييس

االخػتبلؼ بػيف الجنسػيف فػي نتػائج البحػث كأخيػػرا أف مصػادر القمػؽ يمكػف العثػكر عميهػا جزئيػا فػػي 
 كفي الطالب المراهؽ لحؿ المشاكؿ في  الدكافع الجنسية كالعدكاف. ،البيئة المدرسية الجديدة

 ,Steiner, Erichson, Maclean, MedicPlattner , ) كآخػركف سػتينر كقػاـ            
&Koopman, 2007 )  الدفاعيػة سػاليبمػف األ ككػؿ الكجػداف بػيف العبلقػة :بعنػكاف بدراسػة 
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 كأسػفرت الثانكيػة، المرحمػة فػي كطالبػة يدرسػكف طالبػان  ( 169 ) مػف مككنة عينة عمى كالشخصية
 كاإلسػقاط الناضػجة غيػر سػاليباأل بػيف كدالػة ارتبػاط مكجبػة عبلقػة كجػكد عػف دراسػتهـ نتػائج

 الناضػجة سػاليباأل بػيف كدالػة مكجبػة ارتبػاط كعبلقػة كالكجػداف السػالب، كالتفعيػؿ كاإلزاحػة
 الميكريزمػات أف عػف الدراسػة نتػائج أسػفرت كمػا المكجػب، كالكجػداف الفكريػة كالمػرح كالمعالجػة

 .الضاغطة المكاقؼ في بالكجداف التنبؤ ىعم الفرد شخصية مف قدرة الدفاعية أكثر
 العبلقػة بعنػكاف بدراسػةWang, Chen, Lin & Hung, 2008) ) كهنػ  لػف، جػيف، كانػ ، كقػاـ
 االتصػاؿ عبػر األلعػاب فػي خػبلؿ االهتمػاـ مػف المػراهقيف عنػد الحيػاة عػف كالرضػا السػعادة بػيف

 الحيػاة عػف كالرضػا المتعػة أثيرتػ مػدل فػي إلػى البحػث الدراسػة هػذا هػدفت إذ ،باإلنترنت المباشر
 عمػر مػف المراهقػكف شػارؾ اذ،( On Line ) اليػف األكف باأللعاب عمى المهتميف المراهقيف لدل

 اسػتخداـ تػـ كقػد ،كطالبػة طالبػان  ( 134 ) عػددهـ كبمػ  البحػث، فػي هػذا سػنة ( 18 - 13 )
بػيف  سػمبية عبلقػة كجػكد النتػائج أظهػرتك ، الحيػاة عف الرضا كمقياس مقياس المتعة، هما مقياسيف
 .المراهقيف لدل كالرضا "اإللكتركني المكقع" الكيب لمكقع المتكرر االستخداـ

الػػدفاع لػػدل طػػبلب  آليػػات( بدراسػػة بعنػػكاف " الشػػدائد ك 2013بػػك بػػبلف ) كقػػاـ دراسػػة بيكػػاـ،     
ـ ( سػػػنة ثػػػ15-13( كلػػػد فػػػي عمػػػر )152ك ) ،( بنػػػت156كانػػػت العينػػػة ) إذالمػػػدارس الثانكيػػػة " 

اختبػػارهـ بشػػكؿ عشػػكائي فػػي منطقػػة ايػػرف .حيػػث كػػاف مػػف  نتػػائج الدراسػػة عػػدـ كجػػكد ارتبػػاط بػػيف 
في مسػتكل  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  أيضاالدفاع بيف طبلب المدارس .ك  آلياتالشدائد ك 

 . اإلناثالقاعدة كالدفاع بيف الذككر ك 

الػػػدفاع النفسػػػية فػػػي  آليػػػاتسػػػتخداـ دراسػػػة حممػػػت عنػػػكاف: ا Ozoh,2015)) كأجػػػرل  اكزك      
طالػػب تػػـ اختيػػػارهـ  200نشػػطة االكاديميػػة بػػيف الطػػبلب فػػي نظػػاـ التعمػػيـ النيجيػػرم " شػػممت األ

ف الطمبػػة ، كأالدراسػػة الػػى أف هنػػاؾ عبلقػػة كاضػػحة بػػيف االنكػػار كالػػدفاع كنتجػػت ،بشػػكؿ عشػػكائي
ا العادة باسػتخداـ اليػة الػدفاع الطبلب الذيف طكركا هذ أيضاكثر مف طريقة لئلنكار .ك أيستخدمكف 

 يجابيػػةاإل لػػىأالبدائيػػة ينبغػػي النظػػر فػػي االحتياجػػات النفسػػية لمسػػاعدتهـ عمػػى تطػػكير شخصػػيتهـ 
 فضؿ.أكاديمي أكالحصكؿ عمى نجاح 

 :السابقة الذراسات على التعقيب
 بعضبػ عبلقػة أسػاليب الػدفاع  تنػاكؿ مػا فمنهػا أهػدافها حيػث مػف السػابقة الدراسػات تنكعػت     

 األسػاليب أثػر فػي بحثػت التػي ،( Hart &Chmiel1992 , ) ككميػؿ هػارت كدراسػة المتغيػرات
الدفاعيػة مػف حيػث  ليػاتاآل( التػي تناكلػت "1999)الدسػكقي كدراسػة   الخمقػي، النمػك فػي الدفاعيػة
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حػػػكؿ العبلقػػػة مػػػع التحصػػػيؿ  (2001)فضػػػةكدراسػػػة  ،عبلقتهػػػا بعػػػدد مػػػف االضػػػطرابات النفسػػػية
إريكسػكف  كدراسػة كالتكافػؽ الدفاعيػة األسػاليب بػيف العبلقػة عمػى آخػرل كػزت دراسػاتكر  الدراسػي، 
 اذ مػف الدراسات تختمؼ كما Erickson, Feldman & Steiner, 1996). )كستينر كفيمدماف
 ,Kwan )كػكاف دراسػة( ك 2006كدراسػة عبػاس ) كبيػرة عينػات اسػتخدـ مػا فمنهػا عيناتهػا اختيػار

 ،( SteinerAraujo, &Koopman, 2001 , ) كككبمػاف ركجػككا سػتينر كدراسػة ،( 2010
 ) ككميػؿ هػارت دراسػة( ك 2007كدراسػة حسػيف)صػغيرة  عينػات آخػرل دراسػات سػتخدمتا بينمػا

Hart &Chmiel, 1992 )، كريمػر كدراسػة( , Cramer 2002 )، طمبػة العينػات كشػممت 
 راسػة( كد2014ة البػكاليز )( كدراسػ2012( كدراسػة بكػر )2006كدراسة عبػاس) الثانكية المرحمة
الدسػكقي  كدراسػة الجامعػات طمبػة ماشػممت منهػا( ك ( Steiner et al., 2007) كآخػركف ستينر

 (.2007( كدراسة حيسف )2001( كدراسة فضة)1991)
 &Ihilevichكجمسػر  الليفػتش قائمػة سػتخدمتا الدراسػات فػبعض لػؤلدكات بالنسػبة أمػا    

Gleser) ) أخػرل مقػايس أسػتخدـ كمنهػا مػا ،( 2009 جػكدة،) كدراسػة الدسػكقي مجػدم تعريب 
 .(DMIالدفاع ) آلياتمقياس كمقياس  (LSPمقياس اليؼ ستايؿ كيمرماف )  ) مقياس مثؿ
 كمػا ،الدفاعيػة األسػاليب مػدل اسػتخداـ حيػث مػف الدراسػات تباينػت فقد بالنتائج يتعمؽ كفيما     
 درجػة فػي الجنسػيف بػيف كالفػركؽ اسػتخدامان  ثػراألك األسػاليبحيػث  مػف اختمفػت قػد الدراسػات أف

 (.1991كالدسكقي ) Cramer, 2002) )كريمر كدراسة االستخداـ
 يفلدل طمبػة الصػف الدفاعية لدل األساليب استخداـ درجة في تبحث أنها الدراسة هذا يميزما     

 خدامان اسػػت األكثػػر األسػػاليبنة عمػػاف ك بسػػمط العاشػػر كالحػػادم عشػػر بمحافظػػة جنػػكب الباطنػػة
كهػذا أكؿ  ،سػاليب الػدفاعأاسػتبياف الدراسة  كاستخدمت ،اـاالستخد درجة في الجنسيف بيف كالفركؽ

 .دراسة في السمطنة مف هذا النكع عمى حد عمـ الباحث
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  الثال الفصل
 

جراءاتها الدراسة منهجية  واض
 
 

 الدراسة منهج :أونً 
 الدراسة مجتما : انيا
 ةعينة الدراس : ال ا

 الدراسة أدوات رابعا:
 خامسا: إجراءات تطبيق الدراسة

 حصائيةاإل المعالجات :سادساً 
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  الثال الفصل

جراءاتها الدراسة منهجية  واض

 تمهيد:

جراءاتهػػػا، مستعرضػػػيػػػهػػػذا الفصػػػؿ منهج يتنػػػاكؿ الباحػػػث فػػػي     لػػػه مػػػنهج مػػػف خبل ان ة الدراسػػػة كا 

االسػػػتبياف كطػػػرؽ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدقها  صػػػؼكأدكاتهػػػا بك  هػػػاراتغينتهػػػا كمتيالدراسػػػة كمجتمعهػػػا كع

جػػراءات تطبكثباتهػػا   يالمسػػتخدمة فػػ حصػػائيةالمعالجػػة اإل أسػػاليبنػػة، ثػػـ يؽ الدراسػػة عمػػى العيػػكا 

 .  دراسةال

 :الدراسة منهج : أونً 

ف المػنهج الكصػفي إ اذ ،ألنػه يتناسػب كطبيعػة الدراسػة ؛ياـ الباحث باسػتخداـ المػنهج الكصػفق    

ككشػؼ جكانبهػا كتحديػد  ،حقػان كمػا هػي  ،استقصاء ينصب عمى ظاهرة مف الظكاهر التعميميػة يمثؿ

ك بينهػػػػػػػػا كبػػػػػػػػيف ظػػػػػػػػكاهر تعميميػػػػػػػػة أك نفسػػػػػػػػية أك اجتماعيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل أالعبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف عناصػػػػػػػػرها 

 (.2004)طعيمة،

  انيا: مجتما الدراسة: 

 بػػػػال  عػػػػددهـ مػػػػف جميػػػػع طمبػػػػة الصػػػػفيف العاشػػػػر كالحػػػػادم عشػػػػر كال مجتمػػػػع الدراسػػػػةيتكػػػػكف     

كالبػػال  عػػددها  ،مػػف الحمقػػة الثانيػػة المنتظمػػيف فػػي المػػدارس الحككميػػة  (  طالػػب كطالبػػة10215)

حسػػب  ،ـ 2017-2016سػػمطنة عمػػاف لمعػػاـ الدراسػػي جنػػكب الباطنػػة بمحافظػػة  مدرسػػة فػػي 20

تعميميػػة جنػػػكب الباطنػػػة   ،حصػػػاء كالمؤشػػػراتيػػػة محافظػػة جنػػػكب الباطنػػػة ) قسػػـ اإلمدير  إحصػػائية

 (.2016/2017اـ) لع
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 عينة الدراسة: ال ا: 

 اشتممت الدراسة عمى عينتيف كهما:

 عينة انستطالعية:ال -1

قػاـ الباحػث بتطبيقهػا عمػى عينػة اسػتطبلعية  ،الدفاع  أساليبمقياس صدؽ كثبات  مف ؽلمتحق    

 ف كاحػػػدة لمػػػذككر كالثانيػػػة لئلنػػػاثيمدرسػػػت مػػػف( طالػػػب كطالبػػػة 53مؤلفػػػة مػػػف ) المتاحػػػةبالطريقػػػة 

كاليػػة  ( مػػف مػػدارسيف العاشػػرإنػػاث( مػػف طػػبلب كطالبػػات الحمقػػة الثانيػػة )مػػف الصػػف23ذكػػكر،30)

 ( يكضح ذلؾ. 1ـ، الجدكؿ )2017 -2016لمعاـ الدراسي  جنكب الباطنةمحافظة العكابي ب

 انستطالعية الدراسة( عينة 1الجدول )

 

 العينة اذساسية : -2

( طالػػػػػػب كطالبػػػػػػة 765األساسػػػػػػية مػػػػػػف ) الدراسػػػػػػة عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة األساسػػػػػػية: تككنػػػػػػت عينػػػػػػة    

المتاحػة تػـ سػحبها بالطريقػة  التػي ٪( مػف مجتمػع الدراسػة؛7.5إنػاث( مػا نسػبته) 355ذككر،410)

مجتمػػع  أفػػراد( تكزيػػع 2كيكضػػح الجػػدكؿ) مػػدارس ذكػػكر،( 7، )انػػاث ( مػػدارس7)مدرسػػة  14مػػف 

 .الدراسة تبعان لمتغيرات الجنس كالصؼ

 كالمستكل التحصيميمجتمع الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس كالصؼ  أفرادتكزيع (: 2جدكؿ رقـ )

 النسبة المئوية )%( التكرار النوع المتغير
 53.6 410 ذككر الجنس

 النسبة عدد الطبلب الصؼ الجنس المدرسة

 ٪57 30 العاشر ذككر (12-5)     كادم بني خركص

 ٪43 23 العاشر إناث (10-5لمتعميـ األساسي)سممى بنت قيس 
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 46.4 355 إناث
 50.2 384 العاشر الص 

 49.8 381 الحادم عشر
 1.3 10 ضعيؼ  المستوى التحصيمي

 12.7 97 متكسط
 34.9 267 جيد
 51.1 391 ممتاز

( عينػة الدراسػة األصػمية حسػب المػدارس كعػدد الطػبلب كالنسػبة مػف العينػة 3يكضػح الجػدكؿ )كمػا 
 األصمية.

 المدارس  تبعاساسية األ اسةالدر ( عينة 3الجدكؿ )

 النسبة عدد لطالب الص  الجنس الونية المدرسة

 أبو وحطان الهجاري
5-12 

 العاشر ذكر العكابي
 الحادم عشر

30 
30 

4% 
4% 

 %8 65 العاشر انثى الرستاؽ 10-5عزاء بنت ويس

 33 العاشر انثى كادم المعاكؿ آسية بنت مزاحم
 

4% 

 خم  بن سنان
5-12 

 العاشر كرذ الرستاؽ
 الحادم عشر

45 
83 

6% 
11% 

 نخل لمتعميم انساسي
5-12 

 العاشر انثى نخؿ
 الحادم عشر

25 
31 

3% 
4% 

 ناصر بن مرشد
10-12 

 العاشر ذكر الرستاؽ
 الحادم عشر

24 
53 

3% 
7% 

 %8 61 الحادم عشر انثى بركاء 12-10البمة لمبنات
 %5 39 العاشر انثى العكابي 12-1ام حكيم

 %7 51 العاشر انثى المصنعة 10-5ت ابي صفرةعاتكة بن
 الخميل بن شاذان

5-12 
 العاشر ذكر نخؿ

 الحادم عشر
38 
37 

5% 
5% 

 اروى بنت الحارث
11-12 

 %7 50 الحادم عشر انثى الرستاؽ
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  ال ا: أدوات الدراسة:

 الدفاع . أساليب استبيافاستخدـ الباحث في هذا الدراسة 

 :ص  انستبيانو 

تػػػـ تطبيقػػػه الػػػذم  ،) Thygesen، (2005: ثاجيسػػػف الػػػدفاع أسػػػاليب" اسػػػتبياف اسػػػتخداـ تػػػـ     
الصػػػػينية  العديػػػػد مػػػػف المغػػػػات منهػػػػا: تػػػػرجـ االسػػػػتبياف إلػػػػىقػػػػد ك  ،يػػػػر المرضػػػػىعمػػػػى عينػػػػة مػػػػف غ

  (Bond، 2000كالهكلندية كالعربيػة المصػرية كالفنمنديػة كالفرنسػية كاأللمانيػة كاإليطاليػة كالنركيجيػة )
. 

 كاآلتي : هيك  ،أسمكب(30عمى) كزعت ( فقرة 60) االستبياف عمى  اشتمؿ كقد -

صػػػرؼ بحسػػػف نيػػػة مػػػع األشػػػخاص اآلخػػػريف باعتبػػػارا أحػػػد هػػػك الت Altruismاإلي رررار/  -
مػػػف أحػػػد مسػػػببات  مػػػف أجػػػؿ الػػػتممصَيمكػػػف اسػػػتخدامه كطريقػػػة  الػػػذمسػػػمككيات اإليثػػػار، 
 التكتر المحتممة.

هػك  العػدكاف عمػى الػذات : كهػك شػكؿ مػف  Passive aggressionالعردوان السرمبي  -
مػػػاـ قػػػرارات أ األنػػػاها كذلػػػؾ عنػػػدما تضػػػع الرغبػػػات المتناقضػػػة مػػػع بعضػػػ ،شػػػكاؿ الػػػدفاعأ

 كاختيارات غير قابمة لمحؿ.
هػػك ضػػبط لػػذلؾ الػػدافع الػػذم َيعتبػػر ظهػػكرا خطػػر فيمػػا يتصػػؿ  Suppressionالكظررم  -

كمنعه مف الظهكر عمى شكؿ سػمكؾ خػارجي كيظهػر الكظػـ عمميػة شػعكرية كاعيػة  ،بالفرد
كالمثػؿ العميػا  نتيجػة تػكازف آك صػراع بػيف عػدد مػف الػدكافعيككف كاعية ك  مبطنة بعكامؿ ال
 .التي نؤمف بها

 معولة بن شمس
5-12 

 العاشر ذكر كادم المعاكؿ
 الحادم عشر

20 
27 

3% 
4% 

 %5 38 العاشر ذكر المصنعة 10-5كعب بن سور
 %8 62 الحادم عشر ذكر بركاء 12-11بركات بن محمد

 %100 765 المجموع
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تحكيػػؿ الطاقػػة المرتبطػػة بػػدكافع يضػػع المجتمػػع قيػػكدان عمػػى  :  Sublimation التسررامي -
 .نجازات يقبمها المجتمع ا  هداؼ ك ألى شباعها مثؿ دكافع الجنس كالعدكاف إا
 كضػكعاتعدـ تقبؿ األفكػار كالم: Splitting of Others تقسيم انخرين انفصال أو  -

 .جيد كسيء إلىكتقسيـ البشر  ت،يجابياكعمى أنهـ مزيج مف السمبيات كاإل كاألشخاص
منطقيػػة  بأسػػبابكيكػػكف بتفسػػير السػػمكؾ الخػػاطل كالفاشػػؿ : Rationalizationالتبريررر  -

 .نه الشعكرمأكيختمؼ عف الكذب في  معقكلة,
أك التركيػػز عمػػى  ،الضػػحؾ فػػي ظػػركؼ ال تبػػدك مرحػػة بشػػكؿ كاضػػح: Humorالفكاهررة  -

 أم  مف الجكانب المسمية في الظركؼ المؤلمة. إلىاا االنتب
كثػر الكسػائؿ أكهػي  االخػريف, إلػىف ينسب عيكبػه كسػمبياته أأم : Projectionاإلسقاط  -

 .ممارسة
الحيمة تعتمد عمػى   هذا: Reaction formation )رد الفعل العكسي(التكوين العكسي -

رغبػػػة محبكبػػػة، فمػػػثبل المبالغػػػة فػػػي االهتمػػػاـ بصػػػحة  إلػػػىتحكيػػػؿ الرغبػػػة غيػػػر المحبكبػػػة 
 .شخص ال نحبه إلخفاء مشاعر الكراهية الدفينة

تتضػػػمف المبلحظػػػة الذاتيػػػة التعامػػػؿ مػػػع  :Self-Observation المالحظرررة الذاتيرررة  -
ـ   الضغط النفسي بالتبصر في األفكار كالمشػاعر كالمحفػزات كالسػمككيات الخاصػة، كمػف ثػ

 .ناسبةإبداء االستجابة الم
مميػػػة ال شػػػعكرية تحمػػػي األنػػػا مػػػف مكاجهػػػة الكاقػػػع أك حقيقػػػة مؤلمػػػة ع: DeniaIنكرررار اإل  -

االعتػػراؼ  كانعػػداـ ،كتكػكف بصػػكرة إنكػار ،عػػالـ الخػػارجيالكيكػكف مصػػدر الخطػر هنػػا هػك 
  .كهي شائعة في الحاالت المهنية ،بالحقائؽ

مف اآلخريف عنػدما  يتحقؽ اإلقبلؿ :Devaluation otherخرين او ويمة والل من اإل -
أك الخارجيػػة  ،أك مسػػببات الضػػغط النفسػػي الداخميػػة ،يتعامػػؿ الفػػرد مػػع التضػػارب العػػاطفي

 اآلخريف. إلىعف طريؽ المبالغة في إسناد الصفات السمبية 
التمػػاهي فػػي التحميػػؿ النفسػػػي : Projective Identificationي  اإلسررقاطالتمرراهي  -

دكافعهـ فػػػػي الػػػػػذات بحيػػػػث تصػػػػبح أهػػػػػدافهـ عبػػػػارة التمثػػػػؿ البلشػػػػعكرم لؤلشػػػػػخاص اك لػػػػ
 هداؼ كدكافع كطمكحات الشخص المتماهي.أكدكافعهـ كطمكحاتهـ  
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هك فؾ الرابطة بيف االنفعػاؿ كاألفعػاؿ , كبػيف أنمػاط السػمكؾ : Dissociationالتفكك    -
 في كاد بعيد عف اآلخر. كعزؿ كؿ منها ،المتناقضة

د الذات عندما يتعامػؿ الفػرد مػع التضػارب يتحقؽ تككي: Self assertionتوكيد الذات   -
العػػاطفي أك مسػػببات الضػػغط النفسػػي عػػف طريػػؽ التعبيػػر عػػف شػػعكرا كأفكػػارا عمػػى نحػػك 

 مباشر ال يتسـ بالقسر أك التبلعب.
تتحقػػػؽ القػػػدرة عمػػى اآلخػػػريف عنػػػدما يتعامػػػؿ : Omnipotenceخررررين  القررردرة عمرررى او -

لنفسػػي الداخميػػة أك الخارجيػػة بالشػػعكر الفػػرد مػػع التضػػارب العػػاطفي أك مسػػببات الضػػغط ا
 أك التصرؼ كما لك كاف يمتمؾ قدرات أك إمكانيات خاصة تفكؽ اآلخريف.

 ان التعبيػر عػػف الرغبػػات ك الكجػدانات المكبكتػػة تعبيػػر  : Acting outالتنفرريس / التفريرر   -
  .مف كبتها خراج الرغبات لحيز الفعؿ بدالن إكهذا يعني  ،ياظعمميا فعميا كليس لف

يتحقػؽ اإلقػبلؿ مػف الػذات عنػدما يتعامػؿ  : Devaluation self خفيض ويمة الرذاتت  -
الفرد مع التضارب العاطفي أك مسببات الضػغط النفسػي الداخميػة أك الخارجيػة عػف طريػؽ 

 ذاته. إلىالمبالغة في إسناد الصفات السمبية 
بلـ اليقظػػة حػػأعػػالـ الخيػػاؿ كاالسػػتغراؽ المفػػرط فػػي  إلػػىكهػػك المجػػكء :Fantasyالتخيررل  -

 .تعذر تحقيقه في الكاقع كحمـ الفقير بالغنى كالضعيؼ بالقكة لتحقيؽ ما
كفػى هػذا الحيمػة يبتعػد الشػخص عػف العكائػؽ التػى تعتػرض  :Withdrawalنسحاب  ان  -

   .سبيؿ تحقيؽ دكافعه أك المكاقؼ التى تسبب له الصراع أك الفشؿ
عاطفينػا بقضػية مػا، ربمػا يحثػه  عندما يػرتبط الشػخص: Intellectualization العقمنة  -

ككثيػػػرنا مػػػا يتضػػػمف ذلػػػؾ التػػػكلي عػػػف المكقػػػػؼ  ،ذلػػػؾ عمػػػى اعتبارهػػػا مػػػف منظػػػكر ذهنػػػي
 .كمحاكلة التعامؿ معه مف منظكر هادئ كطبيعي

دفػاعي يسػػتبقي عمػى مسػػافة بػيف المكضػػكع  أسػػمكب : Splitting self  تقسريم الررنفس -
نػػػا منفصػػػمة عػػػف الجكانػػػػب ة مػػػف األكبالمثػػػؿ  الجكانػػػب الطيبػػػػ ،الطيػػػب كالمكضػػػكع الػػػردم

 هك الذم يحافظ عمى السكاء النفسي. سمكبف هذا األأكهذا يعني  ،الرديئة فيه
ليػػة دفػاع يسػػتخدمها عقمنػػا لحمايتنػػا ك آاإلزاحػة هػػي :Displacementو النقررل أزاحررة اإل  -

نا فتتمثؿ اإلزاحة بػأف نقػـك بذزاحػة كنقػؿ دكافعنػا ك مشػاعرنا كسػمكك ،لتخفيؼ الضغط عمينا
 جسـ أقؿ خطكرة . إلىمف جسـ مهدد كخطر 
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بعػاد الػدكافع المؤلمػػة كالمخفيػة مػف حيػز الشػعكر ليضػػمف إ كهػك:Suppression الكبرت  -
 .ستقرار النفسيلنفسه حالة مف الهدكء العقمي كاإل

كرفػػع الشػػأف بمػػا يعمػػي الفػػرد  ،لمبالغػػة فػػي التقػػديرا:  Idealization الم ررالي التقرردير   -
 . كيحرمه مف النظرة المكضكعيةعف حقيقة الشيء 

 إلػىالػدفاع َيمكػف أف يقػكد الفػرد  أسػاليبمف  سمكبهذا األ:  Isolation  عزل العاطفة  -
 فصؿ أفكارا أك مشاعرا عف األفكار األخرل.

هػك التمػاس : Help-Rejecting Complaining مرن رفرض المسراعدة  الشركوى  -
يػة ثِّػـ التعبيػر عػف مشػاعر سػمبية خف اآلخريف؛ كمف إلىالعكف المتكرر مف خبلؿ الشككل 
 ستمرار في الشككل. عف طريؽ رفض تمؾ المساعدة كاإل

اـ الفػػرد بسػػمكؾ يعػػاكس مػػا قػػاـ بػػه فعػػبل ككػػاف : قيػػ Undoingبطررال  اإللغرراء او اإل    -
بطػػاؿ كمحػػك أ يحػػاكؿ إصػػبلح مػػا غيػػر مقبػػكؿ شخصػػيا أك اجتماعيػػا ككأنػػه لغػػاء كا  فسػػد كا 

 .ةانه يعبر عف التكب ،مفعكله 
تكقػػع األحػداث المسػببة لمضػػغط النفسػي َيعػػد إحػدل الطػػرؽ  :Anticipation التوورا    -

 التي َيمكف أف يستعد بها الفرد لتمؾ األحداث. 
 إلػػػىالتعامػػػؿ مػػػع مسػػػببات الضػػػغط بػػػالمجكء بنتمػػػاء يتحقػػػؽ اال : Affiliationنتمررراء  ان  -

 اآلخريف لطمب المساعدة كالدعـ. 
عػف طريػؽ الصػدؽ العػاممي التككيػدم  ثاجيسػف مػف قبػؿ معدتػه  كتـ حساب صدؽ االسػتبياف     

كاحتسػػػػب لثبلثػػػػة عكامػػػؿ )تشػػػػكيه الصػػػػكر كتػػػػأثير التنظػػػيـ كالسػػػػمكؾ التكيفػػػػي( نسػػػػبة كاالستكشػػػافي 
ككػاف معامػؿ ألفػا  ،كقد أيػد تحميػؿ العامػؿ التأكيػدم نمػكذج العكامػؿ الثبلثػة ،% مف التبايف47.93

 عمى الترتيب. 0.61ك 0.72ك 0.64الثبلثة هك  ساليبلكركنباتش لؤل
 عمػى فيػه تسػع خيػارات سػمـ مػف االختيػار فػي تركػزت االسػتبياف عمػى اإلجابػة طريقػة بػأف عممػا
ػا، كرسػـ  9رسػـ دائػرة حػكؿ الػرقـ  : يمػي كمػا كذلػؾ ليكػرت، طريقػة إذا كػاف العنصػر ينطبػؽ تمامن

درجات بحسػػاب متكسػػط إذا كػػاف العنصػػر ال ينطبػػؽ عميػػؾ مطمقنػػا. كتَجمػػع الػػ 1دائػػرة حػػكؿ الػػرقـ 
 الدفاع . أساليبالبنديف المذيف يمثبلف  كؿ أسمكب مف 

 تي:مف خبلؿ ثبلث تقسيمات كهي كاآل الدفاع  أساليب يتـ الحكـ عمى ك 
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: الشككل مف رفض المساعدة  أساليبكيندرج في هذا المسمى   :تشويه الصورة أسموب -1
 .سقاطيتقسيـ اآلخريف كاإلسقاط كالتحديد اإل ك كتقسيـ النفس

 .عزؿ العاطفة: التبرير كالتفكؾ ك  أساليبكيندرج في هذا المسمى  : أ ر التنظيم أسموب -2
الذات تككيد ك  : المبلحظة الذاتيةأساليبكيندرج في هذا المسمى  اذسموب التكيفي: -3

 .كالتكقع كالتسامي كالفكاهة(
 (4ص ما سبؽ في الجدكؿ رقـ )يكيمكف تمخ

 اليبس( يكضح تجمع األ4جدكؿ رقـ )

 الدفاع  أساليبالعكامؿ التي تفسر  ساليبتجمع األ

الشككل مف رفض المساعدة كتقسيـ النفس ك تقسيـ 
 اآلخريف كاإلسقاط كالتحديد اإلسقاطي

 

 تشويه الصورةأسموب 

 أ ر التنظيمأسموب  عزؿ العاطفةالتبرير كالتفكؾ ك 

كالتكقع كالتسامي  الذات تككيدك  المبلحظة الذاتية
 كالفكاهة

 التكيفي سموباذ

 

كتػـ عػرض الترجمػػة  ،إلػى المغػػة العربيػة اإلنجميزيػةقػاـ الباحػث بترجمػة االسػتبياف مػػف المغػة        
ثـ تمت ترجمػة االسػتبياف مػف المغػة العربيػة إلػى المغػة  في االرشاد النفسي، عمى دكتكر متخصص

ؿ المطابقػة كتػـ األخػذ ألجػ ؛مف قبؿ متخصص في الترجمة مف جامعة السمطاف قػابكس اإلنجميزية
 بالصكرة المكحدة.

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 الخصائص السيكومترية لمدراسة الحالية : -1
 الصدق: - أ
 الظاهري:الصدق  -

( مف المحكميف المتخصصيف فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس 9عمى ) االستبياف بعرض الباحثقاـ        
ة فػمعر ل؛(1)ممحػؽ ككميػة التربيػة بالرسػتاؽ كاإلرشاد مف جامعة نزكل كمػف جامعػة السػمطاف قػابكس

انتمائهػا لممجػاالت التػي  لعرفػة مػدملمبيئة العمانيػة ك  االستبيافصبلحية عبارات مدل آرائهـ حكؿ 
لتحديػػد  مكحػػدة٪( مػػف اتفػػاؽ المحكمػػيف كقيمػػة 90كقػػد تبنػػى الباحػػث بمػػا نسػػبته)؛ كضػػعت ألجمهػػا

 االسػتبيافاعتمػاد  ؛ كعميه تػـ(30عددها ) التي ساليبلؤلكانتمائها  االستبيافمدل صبلحية فقرات 
 مف غير تعديؿ. كما هك

 الداخمي: صدق انتساق -
ة الدراسة قاـ الباحث بحساب االتسػاؽ الػداخمي بحػاب االتسػاؽ ابعد التأكد مف الصدؽ الداخمي ألد

مػػػػع األسػػػػمكب الخػػػػاص بػػػػه فػػػػي االسػػػػتبياف، كيقػػػػدـ  كذلػػػػؾ بحسػػػػاب كػػػػؿ فقػػػػرة، سػػػػتبيافالػػػػداخمي لبل
 .( عرضان لمنتيجة 5جدكؿ)

 الفقرات الخاصة بهمع سمكب أ( يكضح معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ 5جدكؿ )
روم  معامل انرتباط

 الفقرة
روم  معامل انرتباط /البعدسموباذ

 الفقرة
 /البعدسموباذ

 اإلي ار 40، 1 **726. خرينالقدرة عمى او 24، 16 **728.

 لعدوان السمبيا 37، 2 **670. التفري  31، 18 **761.

 مالكظ 41، 3 **796. تخفيض ويمة الذات 35، 19 **551.

 التصعيد 57، 4 **807. التخيل 27، 21 **632.

 تقسيم اذخرين 36، 5 **658. اننسحاب 23، 22 **668.

 التبرير 26، 6 **801. العقمنة 55، 25 **708.



31 
 

 الفكاهة 42، 7 **602. تقسيم النفس 44، 29 **860.

 اإلسقاط 46، 8 **652. حةانزا 60، 30 **675.

 التكوين العكسي 43، 9 **857. الكبت 39، 32 **841.

 المالحظة الذاتية 45، 10 **671. التقدير الم الي 38، 34 **766.

 اراننك 28، 11 **564. العزل 56، 51 **725.

.713** 48 ،54 
الشكوى من رفض 

 المساعدة
 ويمةوالل من اإل 17، 12 **516.

 اوخرين

 التماهي 20، 13 **778. البطلغاء او اإلاإل  59، 49 **683.

 التفكك 23، 14 *307. التووا 53، 47 **733.

 توكيد الذات 50، 15 **871. اننتماء 58، 52 **766.

 ( α ≥ 0,01   مستكل) عند دالة**

عامؿ تتمتع بم االستبياف معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات أف ( 5) تضح مف الجدكؿي   
  . ئياارتباط مرتفع كداؿ احصا

 :انستبيانبات   -ب

 كفؽ الطرؽ اآلتية: االستبيافكقد تـ التحقؽ مف ثبات       

 :التطبيق إعادةب بات ال -

 نفسػه  االسػتبياف، ثػـ أعيػد تطبيػؽ العينة االستطبلعيةعمى  ختباراال بتطبيؽكقد قاـ الباحث       
العينػة نفسػها، كاسػتخدـ معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف لحسػاب  ىاألكؿ عمػ ،مف التطبيػؽ يـك( 15بعد )
بػػػػيف ألبعػػػػاد االسػػػػتبياف  رتبػػػػاط بيرسػػػكف بػػػػأف معامػػػػؿ االكتشػػػػير النتػػػائج  رتبػػػاط بػػػػيف التطبيقػػػػيف.اال

 .  االستبيافالتطبيقيف مرتفعة؛ كهذا يدؿ عمى ثبات نتائج 
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 (53لتطبيؽ)ف ا إعادة بطريقةألبعاد االستبياف  الثبات معامؿ (6) جدكؿال

 التطبيق إعادةطريقة معامل ال بات ب
روم 

 سموباذ
عدد 
 الفقرات

معامل ال بات بطريقة 
 عادةاإل

عدد  روم اذسموب
 الفقرات

معامل ال بات بطريقة 
 عادةاإل

1 2 0.535** 16 2 0.760** 
2 2 0.675** 17 2 0.687** 
3 2 0.859** 18 2 0.688** 
4 2 0.807** 19 2 0.785** 
5 2 0.775** 20 2 0.807** 
6 2 0.684** 21 2 0.394** 
7 2 0.629** 22 2 0.880** 
8 2 0.570** 23 2 0.650** 
9 2 0.751** 24 2 0.701** 
10 2 0.666** 25 2 0.821** 
11 2 0.822** 26 2 0.760** 
12 2 0.530** 27 2 0.713** 
13 2 0.771** 28 2 0.762** 
14 2 0.688** 29 2 0.535** 
15 2 0.763** 30 2 0.756** 

 

 

 ( α ≥ 0,01   ل)مستك  عند دالة**

 كرونباخ:ل ألفايقة طر  -د

 كركنباخلفا ككؿ بمعادلة أل لبلستبياف( معامؿ الثبات 7الجدكؿ رقـ ) 

معامل ال بات )ألفا  عدد الفقرات 
 (كرونباخ

 0,783 60 الدفاع أساليب

 

( ممػا 0,783مرتفػع )لبلسػتبياف ككػؿ لفػا  أ كركنبػاخ (  بػأف معامػؿ  6يظهر مػف الجػدكؿ )      
 ف الفقرات تتمتع بقدر طيب مف الثبات.أ يطمئف الباحث إلى

 .في الدراسةالمستخدـ  االستبيافمبلئمة يتضح  حصائيةاإلنتائج كمف خبلؿ ال
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 ساسية امسا : إجراءات تطبيق الدراسة اذخ

ـ كلغايػػػات تحقيػػػؽ أهػػػداؼ 2016/2017سػػػية ساسػػػية خػػػبلؿ السػػػنة الدراالدراسػػػة األجػػػراء إتػػػـ    
 الدراسة تـ اآلتي :

مػف أجػؿ   ؛الحصكؿ عمى رسالة تسهيؿ مهمة الباحث مف جامعة نزكل ككزارة التربيػة كالتعمػيـ -
 ؛ لتحقيؽ أهداؼ الدراسة.الحصكؿ عمى البيانات البلزمة

كالحػػػادم عشػػػر عػػػداد المطمكبػػػة لطمبػػػة الصػػػفيف العاشػػػر باعػػػة األكط ،داة االسػػػتبيافأعػػػداد إتػػـ  -
 بمحافظة جنكب الباطنة.

 14تكزيع االسػتبياف عمػى طمبػة الصػفيف العاشػر كالحػادم عشػر بمحافظػة جنػكب الباطنػة فػي  -
 مدرسة.

كما تـ الحرص عمػى اتبػاع مجمكعػة مػف التكجيهػات كالتعميمػات لممسػتجكبيف مػف أجػؿ الػتحكـ  -
 في سير تطبيؽ الدراسة الميدانية كمف هذا اإلجراءات:

 ة اإلجابة عمى االستبياف.شرح طريق -1
 التأكد مف فهـ الطمبة لطريقة اإلجابة. -2
 التأكد مف مستكل الدراسي مف مربي الصؼ. -3
 خصائي النفسي في المدارس التي ال يدخؿ فيها الباحث لقاعة االستجابة.الجمكس مع اإل -4

 .ـ10/5/2017 -1ما بيف   لبلستبيافبدأ التطبيؽ الفعمي  -

 حصائية: المعالجة اإلخامسا

 سػاليبالحاليػة باسػتخداـ األ ة( لمعالجة بيانػات الدراسػSPSS) حصائيةاستخدـ الباحث الحزمة اإل
 اآلتية: حصائيةاإل

 .المعيارم كاالنحراؼ المتكسط الحسابي -1
 .(Personeمعامؿ االرتباط  لبيرسكف) -2
 .T.Testاختبار )ت(  -3
 معامؿ كركنباخ ألفا. -4
 .( One Way ANOVA) اآلحادمتحميؿ التبايف  -5
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 الرابا الفصل

 
 عرض النتائج ومناوشتها

 
أوال:النتائجالمتعلقةبالسؤالاالول

ثانٌا:النتائجالمتعلقةبالسؤالالثانً

ثالثاً:النتائجالمتعلقةبالسؤالالثالث

النتائجالمتعلقةبالسؤالالرابعرابعاً:

ً  :التوصٌاتخامسا
 سادسان: المقترحات
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 الرابا الفصل
 عرض النتائج ومناوشتها

 

 أسػئمتها المطركحػة ضػكء فػي كمناقشػتها الدراسػة لنتػائج مفصػبلن  عرضػان  الفصػؿ هػذا يتضػمف     
الدفاع  كعبلقتها ببعض المتغيػرات كالتحصػيؿ  أساليبالعبلقة بيف  مدل عمى لمتعرؼ هدفت التي

 لتسمسػؿ كفقػان لباطنػة العاشر كالحادم عشر بمحافظة جنكب ا يفلدل طمبة الصفالدراسي كالجنس 
 :يمي أسئمتها كما

 :ومناوشتها النتائج عرض
ك رر اسرتخداما لردى الردفاع  اذ  أسراليبمرا هري  :كمناقشػتها األكؿ بالسػؤاؿ المتعمقػة النتػائجأكالن: 

 ؟الباطنةالعاشر والحادي عشر بمحافظة جنوب  ينطمبة الصف
يػة ألبعػاد ئك كالنسػب الم المعيارية افاتكاالنحر  الحسابية المتكسطات حساب تـ السؤاؿ عمى لئلجابة
 .(8الدفاع   كهي كما في الجدكؿ رقـ ) أساليباستبياف 

 المعيارية واننحرافات الحسابية المتوسطات ( حساب8جدول روم )

 الدفاع  أساليب ذبعاد استبيان

 الدفاع أساليب المتوسط الحسابي اننحرا  المعياري النسبة المؤية الترتيب

 اإلي ار 2.577 0.507 78.93 1
 توكيد الذات 2.490 0.532 75.14 2
 المالحظة الذاتية 2.451 0.564 72.43 3
 التقدير الم الي 2.378 0.616 70.65 4
 التووا 2.368 0.570 69.18 5
 التبرير 2.366 0.572 68.98 6
 القدرة عمى انخرين 2.352 0.586 68.08 7
 الكظم 2.322 0.588 67.79 8
 التخيل 2.314 0.602 66.96 9
 تقسيم انخرين 2.195 0.581 63.31 10
 العقمنة 2.190 0.574 62.89 11
 انلغاء او انبطال 2.169 0.581 61.39 12
 التفري  2.101 0.642 59.02 13
 اننسحاب 2.096 0.654 58.75 14
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 التكوين العكسي 2.089 0.595 58.16 15
 لعاطفةعزل ا 2.073 0.614 58.04 16
 اننتماء 2.062 0.661 57.53 17
 انزاحة او النقل 2.013 0.595 55.43 18
 الشكوى من رفض المساعدة 1.986 0.615 54.92 19
 التصعيد  1.971 0.646 54.11 20
 اننكار 1.948 0.605 53.59 21
 التفكك 1.925 0.554 52.93 22
 التماهي 1.921 0.622 52.17 23
 الفكاهة 1.909 0.563 51.17 24
 الكبت 1.897 0.631 50.84 25
 )تقسيم النفس(  1.743 0.604 44.84 26
 انخرين ويمة انوالل من 1.735 0.580 44.34 27
 العدوان السمبي 1.627 0.552 40.54 28
 اإلسقاط 1.568 0.602 38.47 29
 تخفيض ويمة الذات 1.517 0.594 35.29 30

 
كنسػػبة  ،يثػػارلػػدل عينػػة الدراسػػة هػػي اإل  الػػدفاع أسػػاليب( أف أكثػػر 8)ـ رقػػ الجػػدكؿ  يكضػػح      

تككيػػػػػد الػػػػػذات بنسػػػػػبة انتشػػػػػار  كبعػػػػػدها جػػػػػاء، %(78.93العينػػػػػة جػػػػػاءت ) أفػػػػػرادبػػػػػيف االنتشػػػػػار 
التقػػػدير  %( كيميػػػه أسػػػمكب72.43) نتشػػػاربنسػػػبة االمبلحظػػػة الذاتيػػػة  كيميػػػه أسػػػمكب ،(75.14%)

 (.%69.18نتشار )بنسبة االتكقع  يه أسمكبكيم(، %70.65نتشار )بنسبة ا المثالي

االزاحػة كااللغػاء  أسػاليبعكسػت النتػائج أف   إذ (2005كاختمفت النتيجة مع دراسة ثاجيسػف )     
كاحتمػت المراتػب  ،كثػر اسػتخداماكالشككل مف رفض المساعدة جاءت األ ،كالتفري  كالعدكاف السمبي

 الخمس االكلى.

كثػر اسػتخداما لػدل األ التكػكيف العكسػي ( هػذا الدراسػة فجػاء2009كما خالفت دراسة جكدة )     
 عينة الدراسة.

كالعػػدكاف السػػمبي  اإلسػػقاطك  تخفػػيض قيمػػة الػػذاتقػػؿ اسػػتخداما فهػػي بالترتيػػب األ األسػػاليبمػػا أ    
نسػػػبة عمػػػى  تخفػػػيض قيمػػػة الػػػذاتالػػػدفاع  أسػػػمكبحصػػػؿ  اذكالتقميػػػؿ مػػػف اآلخػػػريف كتقسػػػيـ الػػػنفس 
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 سػاليبجػاءت بعػض األ ذإ ) Thygesen )2005ثاجيسػف ا عكس دراسػة ( كهذ1.517) انتشار
 .كثر استخدامااأل ساليبالدفاعية كالعدكاف السمبي في مقدمة األ

حقػؽ المرتبػة  سػمكبهػذا األ يػرل الباحػثك  ،جػاء فػي المرتبػة األكلػى اإليثاريتضح أف أسمكب      
الصػػحة النفسػػية كالتقػػدير الػػذاتي  فهػػك مؤشػػر لكجػػكد درجػػة عاليػػة مػػف ،لػػدل عينػػة الدراسػػة األكلػػى

 .) Thygesen )2005ثاجيسف  كهذا ما جاء في دراسة ،يتمتع بها الطبلب
أف طمبػة الصػفيف العاشػر  إلػىكيعػزك الباحػث ذلػؾ  ،كفي المرتبة الثانية جػاء أسػمكب تككيػد الػذات 

لػػػى إكهػػػك يشػػػير  ،يتميػػػزكف كيتصػػػفكف بمسػػػتكل تككيػػػد ذات عػػػالي فػػػي مسػػػتكياتهـكالحػػػادم عشػػػر 
كمقاكمػػػة الضػػػغكط التػػػي  ،بصػػػكرة مبلئمػػػة يجابيػػػةعػػػف مشػػػاعرهـ اإل هػػػؤالء الطمبػػػةمكانيػػػة تعبيػػػر إ

منحتػػه القػػدرة عمػػى  التػػيلمطالػػب العمػػاني  االجتماعيػػةكيرجػػع ذلػػؾ الػػى التنشػػئة  ،يمارسػػها اآلخػػركف
كافػؽ كهػذا يت ،كالتعبير عػف آرائػه سػكاء كانػت متفقػة اك مختمفػة مػع اآلخػريف ،المحادثة مع اآلخريف
 (.2013،مع دراسة )آؿ هاشـ

ا يعنػػي كجػػكد نػػػكع مػػف التبصػػر فػػػي كهػػذ ،أسػػمكب المبلحظػػة الذاتيػػػةجػػاء فػػي المرتبػػة الثالثػػػة      
(، كهػذا مػا ذهػب إليػه (Kwan, 2010 فكػكا.فكػار كالمشػاعر كالمحفػزات كالسػمككيات الخاصػة األ

الناضػػجة  فػػي تصػػنيؼ األسػػاليب( Araujo, Ryst& Steiner, 1999 ) كآخػػركف أرجػك
 كارتباطها باألساليب التكيفية الصحية كمنها المبلحظة الذاتية.

فػػػي تقػػػدير بعػػػض  المبالغػػػة التقػػػدير المثػػػالي كهػػػك  أسػػػمكبمػػػا المرتبػػػة الرابعػػػة فقػػػد حصػػػؿ عميهػػػا أ
عمػػػى المرتبػػػة المرتفعػػػة هػػػك طبيعػػػة المرحمػػػة  سػػػمكبكيفسػػػر الباحػػػث حصػػػكؿ هػػػذا األ ،االشػػػخاص

شػػخاص دكف النظػػر فهػػـ يبػػالغكف كثيػػرا بػػالتعمؽ الشػػديد لػػبعض األ العمريػػة التػػي تتصػػؼ بالمراهقػػة
 خرل التي قد يتعامكف عنها .عف سمككياتهـ األ

 ال اني ومناوشتها بالسؤال المتعمقة النتائج انيا:  

 الدفاع  لدى عينة الدراسة؟ أساليب: ما مستوى السؤال ال اني

 ،كسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةمف أجؿ اإلجابة عمى هذا السؤاؿ تـ استخداـ المت    

 : اآلتيكلحسابها تـ تحديد المعيار 
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 الدراسة. استبيان(: تصني  درجات 9جدول روم )

 مستوى الموافقة وسط الحسابيالمت انستبياندرجة 
 مرتفع 3 -2.34 9 -7
 متكسط 2.33 -1.67 6 -4
 منخفض 1.66 -1 3 -1

 

 دفاع  لدى الطمبة حسب المتوسط الحسابي واننحرا  المعياري والمستوىال أساليب( توزيا 10جدول روم )

 الدفاع أساليب المتوسط الحسابي اننحرا  المعياري المستوى

 اإلي ار 2.577 0.507 مرتفع
 توكيد الذات 2.490 0.532 مرتفع
 المالحظة الذاتية 2.451 0.564 مرتفع
  التقدير الم الي 2.378 0.616 مرتفع
 التووا 2.368 0.570 عمرتف
 التبرير  2.366 0.572 مرتفع
 القدرة عمى انخرين 2.352 0.586 مرتفع
 الكظم 2.322 0.588 متكسط
 التخيل 2.314 0.602 متكسط
 تقسيم انخرين 2.195 0.581 متكسط
 العقمنة 2.190 0.574 متكسط
 انلغاء او انبطال 2.169 0.581 متكسط
 لتفري  ا 2.101 0.642 متكسط
 اننسحاب 2.096 0.654 متكسط
 التكوين العكسي 2.089 0.59 متكسط
 عزل العاطفة 2.073 0.614 متكسط
 اننتماء 2.062 0.661 متكسط
 انزاحة او النقل 2.013 0.595 متكسط
 الشكوى من رفض المساعدة 1.986 0.615 متكسط
  التصعيد 1.971 0.646 متكسط
 نكاران  1.948 0.605 متكسط
 التفكك 1.925 0.554 متكسط
 التماهي 1.921 0.622 متكسط
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 الفكاهة 1.909 0.563 متكسط
 الكبت 1.897 0.631 متكسط
 )تقسيم النفس(  1.743 0.604 متكسط
 انخرين ويمة انوالل من 1.735 0.580 متكسط
 العدوان السمبي 1.627 0.552 منخفض
 اإلسقاط 1.568 0.602 منخفض
 تخفيض ويمة الذات 1.517 0.594 منخفض

 

 أسػاليبجػاءت سػبعة  ذإ ،الدفاع  لدل الطمبػة  أساليب مستكيات (  10يكضح الجدكؿ رقـ )     
 التكقػػػعك  التقػػػدير المثػػػاليك  المبلحظػػػة الذاتيػػػةك  تككيػػػد الػػػذاتك  اإليثػػػار كهػػػي ، فػػػي مسػػػتكل مرتفػػػع

ك  العػػدكاف السػػمبيكهػػي  ،سػػاليبأكجػػاء فػػي مسػػتكل مػػنخفض ثبلثػػة  القػػدرة عمػػى االخػػريفك التبريػػر ك 
 – 1.517)بػػػيف   سػػػاليبتراكحػػػت المتكسػػػطات الحسػػػابية لؤل ذإ ،تخفػػػيض قيمػػػة الػػػذاتك  اإلسػػػقاط
2.5778.) 

 ،كتككيػػد الػػذات اإليثػػار) :التػػي تتمتػػع بتقػػدير مرتفػػع هػػي سػػاليبنتػػائج الدراسػػة أف األ أظهػػرت    
العكامػؿ  إلػىذا نظرنػا ا  كالقػدرة عمػى اآلخػريف ( ك كالمبلحظة الذاتية كالتقدير المثالي كالتكقع كالتبرير 

كلػػى تقػػع ، نجػػد اف العكامػػؿ األاعتمػػدها الباحػػث التػػيكتصػػنيفاتها  سػػاليبالتػػي تفسػػر نكعيػػة هػػذا األ
 كتككيد الذات كالتكقع. ،ة الذاتيةهي المبلحظ ساليبكهذا األ ،التكيفي سمكبضمف األ

ذات التقػػدير المرتفػػع كجػػكد  سػػاليبفػػي األ ناضػػجة أكليػػةدفػػاع  أسػػاليبكيفسػػر الباحػػث كقػػكع      
 أسػاليب( حيػث يػرل أف 1997كهك ما يؤكدا حامد زهػراف ) ،هداؼ كاقعية كمقبكلة بالنسبة لمطمبةأ

تكافقيػػػة ال شػػػعكرية  أسػػػاليبكهػػػي كسػػػائؿ ك  ،الػػػدفاع  تعػػػد محػػػاكالت لئلبقػػػاء عمػػػى التػػػكازف النفسػػػي
لػذات كالػدفاع عنهػا كاالحتفػاظ بالثقػة بػالنفس كهػدفها كقايػة ا ،تخمص الفرد مػف حالػة التػكتر النفسػي

الػػػدفاع   أسػػػاليبف اسػػػتخداـ أكمعنػػػى هػػػذا ، مػػػف النفسػػػيالػػػذات كتحقيػػػؽ الراحػػػة النفسػػػية كاألكاحتػػػراـ 
 .(1999،باعتداؿ يزيد مف تقبؿ الفرد ألمكر حياته .)الدسكقي
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 :ال الث ومناوشتها بالسؤال المتعمقة النتائج:  ال اً 

( اإلناث-تعزى لمتغير الجنس )الذكور  إحصائيةتوجد فروق ذات دنلة  هل: السؤال ال الث 
 ؟(0.05)الدفاع  عند مستوى الدنلة  أساليبعمى متغير 

 .يكضح ذلؾ  (11لجدكؿ )اك  لعينتيف مستقمتيفلئلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ اختبار )ت(  

 أساليب( لداللة الفركؽ في Independen T Testيكضح نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة )( 11جدكؿ )
 بمحافظة  جنكب الباطنة تبعا لمتغير الجنس  11ك 10الدفاع  لدل طمبة الصفيف 

المتوسط  العدد الجنس موباذس
 الحسابي

اننحرا  
 المعياري

مستوى  ويمة ت
 الدنلة

 0.834 0.210- 21754. 2.0579 410 ذكر الكمي
 19946. 2.1031 355 أثنى

 0410. 2.049- 53990. 2.5085 410 ذكر اراإلي 
 45618. 2.6577 355 أثنى

 0250. 2.240 54872. 1.6293 410 ذكر السمبي العدوان
 55660. 1.6254 355 أثنى

 0150. 2.434- 59347. 2.2634 410 ذكر الكظم
 57543. 2.3901 355 أثنى

 8630. 1720. 62003. 1.9646 410 ذكر التصعيد
 67667. 1.9789 355 أثنى

 5310. 0.627- 58187. 2.1134 410 ذكر اننقسام
 56777. 2.2901 355 أثنى

 0.325 0.985- 57018. 2.3305 410 ذكر التبرير
 57311. 2.4085 355 أثنى

 0.345 0.945- 55174. 1.8671 410 ذكر الفكاهة
 57283. 1.9592 355 أثنى

 0.577 0.558 60881. 1.5976 410 ذكر سقاطاإل
 59378. 1.5352 355 أثنى

 0.458 0.742 57715. 2.0354 410 ذكر العكسي التكوين
 61130. 2.1521 355 أثنى

 0.400 0.842 57589. 2.3805 410 ذكر الذاتية المالحظة
 54096. 2.5338 355 أثنى

 0.265 1.115 60563. 1.9451 410 ذكر نكاراإل 
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 60526. 1.9521 355 نىأث
 ويمة من انوالل

 اوخرين
 0.089 1.702 56362. 1.7720 410 ذكر
 59786. 1.6930 355 أثنى

 0.290 1.059 62560. 1.9793 410 ذكر التماهي
 61359. 1.8549 355 أثنى

 0.247 1.159- 54637. 1.9415 410 ذكر التفكك
 56482. 1.9070 355 أثنى

 0.198 1.288- 55003. 2.4646 410 ذكر الذات توكيد
 51143. 2.5211 355 أثنى

 0.005 2.791- 59156. 2.3280 410 ذكر اوخرين عمى القدرة
 57987. 2.3817 355 أثنى

 0.280 1.080 61734. 2.0390 410 ذكر  التفري 
 66477. 2.1704 355 أثنى

 0.225 1.215 59459. 1.5585 410 ذكر تخفيض ويمة الذات
 59103. 1.4690 355 أثنى

 0.926 0.093 59535. 2.2305 410 ذكر التخيل
 59768. 2.4113 355 أثنى

 0.711 0.371 63626. 2.0207 410 ذكر اننسحاب
 66419. 2.1845 355 أثنى

 0.435 0.782 56716. 2.1098 410 ذكر العقمنة
 56938. 2.2845 355 أثنى

 0.643 0.464 60981. 1.7415 410 ذكر النفس قسيمت
 59939. 1.7465 355 أثنى

 0.468 0.725 58444. 2.0110 410 ذكر النقل أو انزاحة
 60986. 2.0155 355 أثنى

 0.463 0.734 62318. 1.8878 410 ذكر الكبت
 64061. 1.9085 355 أثنى

 0.970 0.037- 61037. 2.3390 410 ذكر التقدير الم الي
 62198. 2.4239 355 أثنى

 0.192 1.307- 57835. 2.0732 410 ذكر عزل العاطفة
 65548. 2.0732 355 أثنى

 0.089 1.702- 59777. 2.0159 410 ذكر الذات عمى العدوان
 63554. 1.9535 355 أثنى

 0.827 0.218- 57393. 2.1659 410 ذكر اإلبطال أو اإللغاء
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 58987. 2.1746 355 ثنىأ
 0.462 0.735- 57468. 2.3207 410 ذكر التووا

 56152. 2.4225 355 أثنى
 0.675 0.420- 62682. 2.1024 410 ذكر اننتماء

 69839. 2.0155 355 أثنى
   
 ≤ α   عنػد مسػتكل الداللػة ) إحصائية( كجكد فركؽ ذات داللة 10يظهر مف خبلؿ الجدكؿ )   

 ،(اآلخػريف عمػى القػدرةك الكظػـ ك العدكاف السمبي ك  اإليثار)  :دفاعية كهي أساليب أربعة ( في 0.05
الػػػدفاع كعػػددها سػػػتة كعشػػريف أسػػػمكب  أسػػاليبفيمػػا لػػـ تظهػػػر فػػركؽ تعػػػزل لمتغيػػر الجػػػنس لبػػاقي 

 دفاعي.
ح لصػػال اإليثػػار)  اآلتيكانػػت كػػ ربعػػةاأل سػػاليبيظهػػر مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفػػركؽ فػػي األ     

لصػػالح  اآلخػػريف عمػػى القػػدرة، اإلنػػاث، العػػدكاف السػػمبي لصػػالح الػػذككر، الكظػػـ لصػػالح اإلنػػاث
 (.اإلناث
القػػػدرة عمػػػى  أسػػػاليبفػػػركؽ فػػػي  أظهػػػرت اذ( 2009كهػػػذا النتيجػػػة تتفػػػؽ  مػػػع دراسػػػة جػػػكدة )    

 أسػػػمكبمػػا أ ،كهػػذا الفػػػركؽ لصػػالح الػػذككر ،سػػػقاط كالتحػػكؿ العكسػػيكاإل لصػػالح اإلنػػاث اآلخػػريف 
 .اإلناثمصالح فزييؼ الكاقع ت

ف أك  ،إحصػائيةكؽ ذات داللػة ( إلػى كجػكد فػر 1991ليػه لفينػت )إص ككافقت هذا الدراسة ما خمػ   
كثػػر اسػػتخداما ألسػػػمكب أ اإلنػػاثف كأ ،كالعػػدكاف السػػػمبي اإلسػػقاطكثػػر اسػػتخداما لكػػػؿ مػػف أالػػذككر 
 . الكظـ
أكثػر اسػػتخداما ف الػذككر أك  ،لجػنسفػركؽ تعػػزل لمتغيػر ا أظهرت( فػ2002مػا دراسػة كريمػر) أ    

ف الػػػػػػذككر أك  ،( بكجػػػػػكد فػػػػػػركؽ2006كافقتهػػػػػػا دراسػػػػػة جركفػػػػػػاؾ كاخػػػػػػركف ) ك ،اإلسػػػػػػقاطألسػػػػػمكب 
 .االستبيافكثر تكتر في كؿ أ اإلناثيستخدمكف الكبت ك 

كيػػػرل الباحػػػث أف أسػػػمكب العػػػدكاف السػػػمبي أك العػػػدكاف عمػػػى الػػػذات جػػػاء لصػػػالح الػػػذككر كهػػػذا     
طبيعػة التنشػػئة  إلػىكربمػا يرجػع ذلػؾ  ،نػاثعػدكانان كعنفػان عمػى الػذات مػػف اإل أكثػر يعنػي أف  الػذككر

نػػػاث عػػػف بينمػػػا تشػػػجب تعبيػػػر اإل ،التػػػي تشػػػجع الػػػذككر عمػػػى التعبيػػػر عمػػػى العدكانيػػػة االجتماعيػػػة
( كهػػذا بػػدكرا يػػنعكس عمػػى ذات المراهػػؽ، كالحقيقػػة أف  هػػذا النػػكع مػػف 1999،عػػدكانيتها )الدسػػكقي

 ماـ قرارات كاختبارات غير قابمة لمحؿ.أندما تضع الرغبات المتناقضة مع بعضها الدفاع يككف ع
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مػا تتمتػع بػه مػف أفضػمية لفػذلؾ  ،اإلنػاثكالكظـ لصالح  اإليثار أساليبكيفسر الباحث كقكع       
ف التركيػب أبانت أ ذإ( 2017كهذا يتكافؽ مع دراسة سكتشيؾ) ،مف الذككر إيجابيةكثر اجتماعية أ

كثػػر طيبػػة كلطفػػان أقػػؿ أنانيػػة كأ اإلنػػاثمػػا يجعػػؿ  ،ي لمػػدماغ البشػػرم مختمػػؼ بػػيف الجنسػػيفالكميػػائ
كثػر األ يجابيػةاإل االجتماعيػةأف  نظاـ المكافأة فػي الػدماغ مكجػه نحػك سػمككيات  ذإمقارنة بالذككر 

 كثر سخاءن كمشاركة مع اآلخريف.؛ مما يجعمهف أاإلناثلدل 

درة عمػى اآلخػريف الػذم معنػاا التفػكؽ عمػى اآلخػريف لصػالح سػمكب القػأكيعزك الباحث مجػيء      
فالثقػة  ،النفس النػاتج عػف تفػكقهف فػي التحصػيؿ الدراسػيبمف الثقة  اإلناثنظرا لما يمتمكف  اإلناث

 (.2007دراسي)الطائي،نجاز البالنفس تعد مف مقكمات اإل
 :ومناوشتها الرابا بالسؤال المتعمقة النتائجرابعًا: 

تعزى لمتغير التحصيل الدراسي بالنسبة   إحصائيةهل توجد فروق ذات دنلة : السؤال الرابا
 ؟0.05))الدفاع  عند مستوى الدنلة  ساليبذ

دارات المػػدارس لنتيجػػة عينػػة الدراسػة مػػف إ فػػرادقػاـ الباحػػث بأخػػذ درجػػات التحصػيؿ الدراسػػي أل    
 (:12سب الجدكؿ رقـ )حسب المستكيات األربع حك كؿ كتـ رصد مستكل الطمبة الفصؿ األ

 ( يكضح مستكيات الطبلب حسب الدرجات في التحصيؿ الدراسي12جدكؿ )

الدرجات  مستوى الطمبة
 المنتمية

 100-90 ممتاز

 89-80 جيد

 79-60 متوسط

 كما دكف 59 ضعي 
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 ONE Way) اآلحػادمتحميػؿ التبػايف  اسػتخدـ الباحػث اختبػارالرابػع لئلجابػة عػف السػؤاؿ ك     
Anova)  الدفاع  تبعان لمستكيات متغيػر التحصػيؿ  أساليبالعينة في  أفرادلممقارنة بيف متكسطات
 .كالجدكؿ أدناا يكضح ذلؾ  ،الدراسي

 الدفاع والتحصيل الدراسي أساليببين  اوحادي( يوضح نتيجة التابين  13جدول روم )

مجموع   سموباذ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

توى مس اختبار  
 الدنلة

 878. 227. 010. 3 030. بيف المجمكعات الكمي
   044. 761 33.799 داخؿ المجمكعات

    764 33.829 المجمكع
 413. 955. 247. 3 740. بيف المجمكعات اإلي ار

   258. 761 196.383 داخؿ المجمكعات
    764 197.122 المجمكع

 *011. 3.716 1.121 3 3.362 بيف المجمكعات السمبي العدوان
   302. 761 229.462 داخؿ المجمكعات

    764 232.824 المجمكع
 001.* 5.872 1.993 3 5.980 بيف المجمكعات الكظم

   339. 761 258.342 داخؿ المجمكعات
    764 264.322 المجمكع

 874. 232. 097. 3 291. بيف المجمكعات التصعيد
   419. 761 319.076 داخؿ المجمكعات

    764 319.367 المجمكع
 162. 1.720 580. 3 1.741 بيف المجمكعات تقسيم اوخرين

   337. 761 256.793 داخؿ المجمكعات
    764 258.534 المجمكع

 *043. 2.727 888. 3 2.663 بيف المجمكعات التبرير
   326. 761 247.737 داخؿ المجمكعات

    764 250.400 المجمكع
 156. 1.745 552. 3 1.656 بيف المجمكعات الفكاهة

   316. 761 240.621 داخؿ المجمكعات
    764 242.276 المجمكع

 *000. 8.125 2.867 3 8.602 بيف المجمكعات اإلسقاط
   353. 761 268.545 داخؿ المجمكعات

    764 277.147 المجمكع
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 426. 930. 330. 3 990. بيف المجمكعات العكسي التكوين
   355. 761 270.126 داخؿ المجمكعات

    764 271.116 المجمكع
 *002. 5.096 1.600 3 4.800 بيف المجمكعات الذاتية المالحظة

   314. 761 238.911 داخؿ المجمكعات
    764 243.710 المجمكع

 755. 397. 146. 3 437. بيف المجمكعات اننكار
   367. 761 279.273 مكعاتداخؿ المج

    764 279.710 المجمكع
 ويمة من انوالل

 اوخرين
 916. 171. 058. 3 174. بيف المجمكعات
   338. 761 257.473 داخؿ المجمكعات

    764 257.647 المجمكع
 *023. 3.209 1.234 3 3.701 بيف المجمكعات التماهي

   384. 761 292.593 داخؿ المجمكعات
    764 296.294 المجمكع

 755. 397. 122. 3 367. بيف المجمكعات التفكك
   309. 761 234.886 داخؿ المجمكعات

    764 235.253 المجمكع
 085. 2.216 626. 3 1.878 بيف المجمكعات الذات توكيد

   283. 761 215.057 داخؿ المجمكعات
    764 216.936 المجمكع

 045. 2.687 918. 3 2.754 بيف المجمكعات وخرينا عمى القدرة
   342. 761 259.952 داخؿ المجمكعات

    764 262.706 المجمكع
 907. 184. 076. 3 229. بيف المجمكعات  التفري 

   414. 761 315.371 داخؿ المجمكعات
    764 315.600 المجمكع

 *026. 3.117 1.092 3 3.275 بيف المجمكعات تخفيض ويمة الذات
   350. 761 266.504 داخؿ المجمكعات

    764 269.779 المجمكع
 323. 1.164 423. 3 1.268 بيف المجمكعات التخيل

   363. 761 276.374 داخؿ المجمكعات
    764 277.642 المجمكع

 051. 2.600 1.105 3 3.316 بيف المجمكعات اننسحاب
   425. 761 323.526 داخؿ المجمكعات



44 
 

    764 326.842 المجمكع
 279. 1.283 423. 3 1.269 بيف المجمكعات العقمنة

   330. 761 250.867 داخؿ المجمكعات
    764 252.136 المجمكع

 102. 2.079 757. 3 2.270 بيف المجمكعات النفس تقسيم
   364. 761 277.013 داخؿ المجمكعات

    764 279.283 المجمكع
 522. 750. 267. 3 800. بيف المجمكعات النقل أو انزاحة

   356. 761 270.569 داخؿ المجمكعات
    764 271.369 المجمكع

 281. 1.278 508. 3 1.525 بيف المجمكعات الكبت
   398. 761 302.670 داخؿ المجمكعات

    764 304.195 المجمكع
 442. 898. 342. 3 1.025 بيف المجمكعات التقدير الم الي

   381. 761 289.669 داخؿ المجمكعات
    764 290.694 المجمكع

 549. 706. 267. 3 801. بيف المجمكعات عزل العاطفة
   379. 761 288.099 داخؿ المجمكعات

    764 288.901 المجمكع
الشكوى من رفض 

 المساعدة
 999. 006. 002. 3 007. بيف المجمكعات

   381. 761 289.862 ؿ المجمكعاتداخ
    764 289.869 المجمكع

 134. 1.862 627. 3 1.880 بيف المجمكعات اإلبطال أو اإللغاء
   336. 761 256.029 داخؿ المجمكعات

    764 257.908 المجمكع
 *001. 5.869 1.874 3 5.623 بيف المجمكعات التووا

   319. 761 243.042 داخؿ المجمكعات
    764 248.665 المجمكع

 335. 1.132 496. 3 1.488 بيف المجمكعات اننتماء
   438. 761 333.313 داخؿ المجمكعات

    764 334.801 المجمكع
 ( α ≥ 0,05   مستكل) عند دالة*
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(  0.05)عنػػد مسػػتكل أقػػؿ مػػف  إحصػػائية( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة 13يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ  )     
، المبلحظػػػة اإلسػػػقاطالػػػدفاع  اآلتيػػػة )العػػػدكاف السػػػمبي، الكظػػػـ، التبريػػػر،  أسػػػاليبطات بػػػيف متكسػػػ
 تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي.  ،، التكقع(التماهي، تخفيض قيمة الذاتالذاتية، 

كجػػكد  إلػػىخمصػت  التػػي( 2016) الدهيسػافقػػد اشػترؾ مػػع دراسػػة  اإلسػقاطكيظهػر أف أسػػمكب    
 حصيؿ الدراسي.سمكب كالتفركؽ بيف هذا األ

 أسػػاليب( تكجػػد هػػذا الفػػركؽ، فػػي التحصػػيؿ الدراسػػيكألجػػؿ معرفػػة أم مػػف مسػػتكيات متغيػػر )    

تخفػػػيض قيمػػػة ، المبلحظػػػة الذاتيػػػة، اإلسػػػقاطالثمانيػػػة )العػػػدكاف السػػػمبي، الكظػػػـ، التبريػػػر،  الػػػدفاع 

لمتغيػر  شػيفيهطريقػة ب، فمقد قػاـ الباحػث بػذجراء اختبػار لممقارنػات البعديػة ، التكقع(التماهي، الذات

 (.  14دكؿ رقـ )  ( كما في الجالتحصيؿ الدراسي)

 نتائج المقارنات البعدية بطريقة اختبار شيفيه لمفروق  يوضح (14جدول روم )
 الدفاع  تبعا لمتغير التحصيل الدراسي أساليبفي 

 0.05 ويمة ألفا = العدد المستوى الدراسي البعد
1 2 

 
 العدوان السمبي

  1.5857 391 ازممت
  1.6386 267 جيد

 1.7216 1.7216 97 متكسط
 2.0500  10 ضعيؼ

 106. 789.  مستوى الدنلة
 
 الكظم
 

  2.1546 97 متكسط
  2.2678 267 جيد

  2.3000 10 ضعيؼ
  2.4015 391 ممتاز

  380.  مستوى الدنلة
  2.1000 10 ضعيؼ التبرير

  2.2423 97 متكسط
  2.3727 267 دجي

  2.4003 391 ممتاز
  1920.  مستوى الدنلة

  1.4783 391 ممتاز اإلسقاط
 1.6180 1.6180 267 جيد
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 1.7629 1.7629 97 متكسط
 1.9000  10 ضعيؼ

 27. 269.  مستوى الدنلة
 المالحظة الذاتية

 
  2.2500 10 ضعيؼ
  2.2784 97 متكسط
  2.4345 267 جيد
  2.5115 391 زممتا

  292.  مستكل الداللة
  1.7500 10 ضعيؼ التماهي

  1.8670 391 ممتاز
  9569. 267 جيد

  2.0619 97 متكسط
  2280.  مستوى الدنلة

 القدرة عمى انخرين
 

  2.2320 97 متكسط
 2.3390 2.3390 267 جيد

 2.3849 2.3849 391 ممتاز
 2.6500  10 ضعيؼ
 1830. 7590.  الدنلةمستوى 

 

نتػػائج المقارنػػات البعديػػة الختبػػار شػػيفيه أف الفػػركؽ فػػي مسػػتكل درجػػة أسػػمكب الكظػػـ  أظهػرت     

 كمػا نمحػظ   كالتبرير كالمبلحظػة الذاتيػة جػاءت لصػالح الطمبػة ذكم التحصػيؿ الدراسػي )الممتػاز(،

فػػي  (α ≥ 0,05) عنػػد مسػػتكل الداللػػة إحصػػائية( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة 14مػػف الجػػدكؿ ) 

  تخفػػػػيض قيمػػػػة الػػػػذاتخػػػػريف ك كالقػػػدرة عمػػػػى اآل اإلسػػػػقاطك  مسػػػتكل درجػػػػة أسػػػػمكب العػػػػدكاف السػػػػمبي

 لصالح الطمبة ذكم التحصيؿ الدراسي ) ضعيؼ(.

( مػف 2015( كدراسػة الػدهماف )2011ليػه دراسػة )فضػة،تتفؽ هػذا النتػائج مػع مػا تكصػمت إك     
 .لذكم التحصيؿ ضعيؼ ساليباأل مع هذا إحصائيةحيث كجكد فركؽ ذات داللة 

أف  ذإالػػدفاع  فػػي اسػػتنفاد الطاقػػة النفسػػية  أسػػاليبالتبػػايف بػػيف  إلػػىكيمكػػف عػػزك هػػذا النتيجػػة    
( قػػد تكػػكف أكثػػر تخفػػيض قيمػػة الػػذاتخػػريف ك كالقػػدرة عمػػى اآل اإلسػػقاطالسػػمبي ك  )العػػدكاف أسػػاليب
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ف جهػػػة العكامػػػؿ المفسػػػرة لهػػػذا قػػػرب مػػػا تكػػػكف مػػػأكهػػػي  ،اسػػػتنفادا لمطاقػػػة النفسػػػية لػػػدل المراهػػػؽ
كثػر كف ذكم التحصػيؿ الدراسػي المتػدني أدل بالتػالي ألف يكػأمػا كب تشكيه الصكرة ألسم ساليباأل

 . ساليباستخداما لهذا األ

قرب مف ناحية تفسػير العكامػؿ كالتبرير كالمبلحظة الذاتية هك أ كيرل الباحث أف أسمكب الكظـ    
انعكػػس عمػػى مسػػتكل  سػػاليبف نضػػج هػذا األالتكيفػي كمػػف ثػػـ فػػذ لؤلسػػمكب سػػاليبالمفسػرة لهػػذا األ

 التحصيؿ الدراسي لهؤالء الطمبة الذم جاءت نتيجة الفركؽ لصالح )ممتاز( في حقهـ.

الػػػدفاع  عنػػػد الطمبػػػة عينػػػة  أسػػػاليبالتكيفيػػػة مػػػف  سػػػاليبتصػػػدر األأف   الباحػػػث كأخيػػػرا يجػػػد      
كيجػب عمػى أهػؿ االختصػاص  ،دفاعيػة متطػكرةناضػجة ك  أسػاليبكهػي  ،الدراسة بالمشهد الصحي

 كالصحية . االجتماعيةالحفاظ عميه بتشجيع الكسائؿ المؤثرة فيه النفسية ك 

 كيػػرل الباحػػث أف الطمبػػة فػػي هػػذا المرحمػػة العمريػػة عمػػى الػػرغـ مػػف تعرضػػهـ لمصػػادر متعػػددة    
نيػة كالعصػابية كغيػر الػدفاع الذها أسػاليبأف  ذإنهػـ يحتفظػكف بصػحتهـ النفسػية مف الضػغكط إال أ

اسػػتخداما كفػػي  سػػاليبقػػؿ األتقػػع تحػػت مظمػػة أسػػمكب تشػػكيه الصػػكرة جػػاءت فػػي أ التػػيالناضػػجة 
 يجابي آخر.لمستكل المنخفض كهك ببل شؾ جانب إا

 التوصيات سادسًا: 

 بناء عمى نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:

رشػاد النفسػي التركيػز عمػى ائي اإلخصػا  القائميف عمى التربية مف اآلباء كالمعممػيف ك  اهتماـ -1
غير مألكفػة كغيػر  أنهاالتي تصنؼ  لدل اإلناث  كالكشؼ عف السمككيات ،المبلحظة

أف  هذا السمككيات غالبا مػا تػؤثر  ذإ كمعالجة السمككيات العدكانية لدل الذككر ،سكية
تهػػدد بػػدكرها تعكػػس عمػػى شػػعكر كتصػػرفات هػػؤالء الطمبػػة  التػػيالػػدفاع   أسػػاليبفػػي 

 عدـ الرضا عف ذكاتهـ.ب
اإلهتمػػػػاـ بػػػذكم التحصػػػػيؿ الدراسػػػي المتػػػػدني  ك  خصػػػػائي النفسػػػي فػػػػي المػػػدارسعمػػػى اإل -2

 أنهػػاتصػػنؼ  التػػيالدفاعيػػة لػػدل الطمبػػة  سػػاليبالتػػدخؿ فػػي حالػػة ظهػػكر مثػػؿ هػػذا األ
الجتهػػا مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف كمحاكلػػة تخميصػػهـ منهػػا كمع ،غيػػر ناضػػجة أسػػاليب
فيصػبح الطالػب  ،تقكية األنػا كمف ثـ ،مف دكافع ال شعكريةكما يكمف كراءها  أسبابها،
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نجػػػػازا فػػػػي مختمػػػػؼ المجػػػػاالت الحياتيػػػػة كخاصػػػػة التحصػػػػيؿ أكثػػػػر حيكيػػػػة كتفػػػػاعبل كا  
 الدراسي .

كالبحػث فػي عبلقتهػا بػبعض  ،الػدفاع  أسػاليباجراء المزيػد مػف األبحػاث كالدراسػات حػكؿ  -3
المعاممة الكالديػة كالمنػاخ  ساليبأالمتغيرات مثؿ المستكييف االجتماعي كاالقتصادم كب

كذلػػؾ لنػػدرة الدراسػػات فػػي هػػذا  ؛سػػرم كالمدرسػػي كخصكصػػا فػػي المجتمػػع العمػػانياأل
 المجاؿ.

خصػػػػائي ك اإل، خصػػػػائي االجتمػػػػاعيهتمػػػػيف بالعمػػػػؿ التربػػػكم )اإلعمػػػؿ دكرات تثقيفيػػػػة لمم -4
 ،قيفلتبصػيرهـ فػي فهػـ حاجػات كمتطمبػات المػراه ؛كأكلياء االمػكر ( ،كالمعمـ ،النفسي

 كالمساهمة في تحسيف الرضا عف الذات كالثقة بالنفس.

  المقترحات:  سادسا

 في اآلتي:  اتجراء العديد مف الدراسإيقترح الباحث بناء عمى نتائج الدراسة 

إجراء دراسة مماثمة عف أساليب الدفاع كعبلقتها ببعض المتغيرات كلكف في بيئات  -1
 ت نظر أخرل.تعميمية مختمفة في سمطنة عماف كمف كجها

أجراء دراسات تستهدؼ الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أساليب الدفاع كمتغيرات نفسية  -2
 أخرل مثؿ الذكاء كالذاكرة كدافعية اإلنجاز  كاألساليب المعرفية  .

إجراء دراسات تستهدؼ الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أساليب الدفاع كمتغيرات  -3
 ة كالبيئة الجغرافية االجتماعية . ديمغرافية مف قبيؿ الحالة االجتماعي
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 "الدفاع   أساليب"مقياس 

 المحتـر.................................................................الدكتكر: الفاضؿ
 :كبعد     ...كبركاته اهلل كرحمة عميكـ السبلـ

 "الدفاع   أساليب" مقياس تحكيـالمكضكع: 

لػدل طمبػػة  الػدفاع  كعبلقتهػػا بػبعض المتغيػرات أسػاليب" دراسػػة بعنػكاف " ء بػذجرا الباحػث يقػـك  
لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى  اسػتكماالن كذلؾ العاشر كالحػادم عشػر بمحافظػة جنػكب الباطنػة" يفالصف

كسػػػػكؼ يسػػػػتخدـ الباحػػػػث  ."كالتكجيػػػػه النفسػػػػيرشػػػػاد اال"تخصػػػػص  ،درجػػػػة الماجسػػػػتير فػػػػي التربيػػػػة
  كدرابػػػك (Bond)كبكنػػػد (Trijsburg) عػػػداد )تريجسػػػبرج إالػػػدفاع  مػػػف  أسػػػاليب  اسػػػتبياف

(Drapeau).2003). ( 30( بنػػػػد، كهػػػػذا النقػػػػاط تقػػػػيس )60مػػػف ) االسػػػػتبيافكتتكػػػكف عػػػػدد بنػػػػكد
امػػا ،ة مػػف تسػػع خيػػارات سػػتجاببنػػداف لكػػؿ اسػػمكب. كتكػػكف طريقػػة اإل ،الػػدفاع أسػػاليبمػػف أسػػمكب 

تخفػيض ، االنتماء ، االيثار، التكقػع ، االنكػار ،  التنفيس ))فهي  االستبيافالتي يشممها  ساليباأل
، العػػػػدكاف السػػػػمبي،القػػػػكة ،  عػػػػزؿ العاطفػػػػة، االقػػػػبلؿ مػػػػف قيمػػػػة االخػػػػريف ، االزاحػػػػة،  قيمػػػػة الػػػػذات
، اآلخػػريفلفكاهػػة ، القػػدرة عمػػى ،  ا الشػػككل  مػػف رفػػض المسػػاعدة )التقػػدير المثػػالي(، التفكػػؾ،  
كيػػد الػػذات  ، ك العكسػػي ، الكبػػت ، ت التكػػكيفي ، التبريػػر ، اإلسػػقاط، التمػػاهي  اإلسػػقاط،  العقمنػػة

الذاتيػػػة ، تقسػػػيـ الػػػنفس ، تقسػػػيـ االخػػػريف ، التسػػػامي، الكظػػػـ ، االلغػػػاء ابػػػك االبطػػػاؿ،  المبلحظػػػة
تمثػػػػػؿ نمػػػػػط اسػػػػػاليب  تػػػػػيديف النػػػػػ.كيػػػػػتـ احتسػػػػػاب الػػػػػدفاع بأخػػػػػذ متكسػػػػػط هػػػػػذيف الب((كاالنسػػػػػحاب 

 مػف مػنكـ نأممػه كمػا التربػكم المجػاؿ فػي راسػةكد كاطػبلع خبػرة مػف بػه تتمتعػكف لمػا راكنظالػدفاع.
 كابػداء أيػديكـ بػيف المعػركض االستبياف ةءار بق التكـر منكـ نرجك العممي، البحث مجاؿ في تعاكف

 :حيث مف عميه مبلحظاتكـ

 ية .مدل كضكحها كسبلمة الصياغة المغك  *
 ؤلسمكب الدفاعي.ل العبارات انتماء مدل*
 كالتقدير،،،، ـار تاالح فائؽ بقبكؿ كتفضمكا     .مناسبة تركنها تعديبلت كتراحات أاق أية *

 :اآلتية البيانات بتعبئة التكـر يرجى
 

 
 

 

 .......................................... .... العلمية: الذرجة.................................................... .........المحكم اسم

 

 ....................................................العمل: مكان.......................................................    ......:التخصص

 ..................:.........................................التوقيع..................................................................     القسم:
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 الفقرات ـ

مي
تنت

مي 
 تنت
ال

حة 
ض
كا

ير  
غ

حة
ض
كا

 

 التعديؿ المقترح

      خريف، كأحزف إذا فقدت ذلؾأشعر بالرضا عندما أساعد اآل 1

سالناس بالعِّبك  يناديني كثيرنا ما 2       

3 
لدم القدرة عمى صرؼ المشكمة عف تفكيرم حتى يتكفر 

 لدم الكقت الكافي لمتعامؿ معها
     

4 
الطبلء  اء، مثؿأتغمب عمى القمؽ بالقياـ بشيء إبداعي كبن  

  الخشبية.أك األعماؿ 
     

5 
جم هـ كأحياننا ال ر رأيي عف الناس، فأحياننا أَ كثيرنا ما أغي

 أكترث ألمرهـ
     

      جيدة لكؿ ما أقـك به مسكغاتأستطيع أف أجد  6

      أستطيع أف أسخر مف نفسي بسهكلة جدنا 7

      الناس يميمكف إلى إساءة معاممتي 8

9 
إذا سرقني شخص ما كسمبني مالي فسأفضؿ مساعدته 

 عمى عقابه
     

10 
إذا كنت عمى خبلؼ مع شخص ما، أحاكؿ أف أنظر إلى 

 ما يمكف أف يككف قد صدر مني
     

11 
يقكؿ الناس أني أميؿ إلى تجاهؿ الحقائؽ غير السارة 

 ككأنها ليست مكجكدة
     

       دائمنا أشعر أني أفضؿ ممف أككف معهـ 12

      شخص ما يسمبني كؿ ما لدم مف عكاطؼ 13
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14 
عر بالخكؼ عندما يككف هناؾ خطر محقؽ؛ ككأني ال أش

 ال أكاجه شيئنا خطرنا.
     

      أقؼ مدافعنا عف حقكقي إذا عاممني أحد دكف إنصاؼ 15

      أدير المخاطر ككأنني رجؿ خارؽ 16

      أتباهى بقدراتي ألحط مف شأف قدرات اآلخريف 17

      ء ما كثيرنا ما أتصرؼ باندفاع عندما يضايقني شي 18

      في الكاقع، أنا عديـ القيمة إلى حد ما 19

20 
عندما أتعامؿ مع الناس، ينتهي بهـ المطاؼ غالبنا كهـ 

 يشعركف بما أشعر به
     

      يشعرني الخياؿ بالرضا أكثر مف الكاقع 21

      أنسحب عندما أشعر بالغضب 22

      غير كاقعيحينما أكاجه الصعكبات أشعر كثيرنا أنني  23

24 
لدم مكاهب خاصة تتيح لي المضي في الحياة دكف 

 مشاكؿ
     

25 
أفضؿ الحديث عف األمكر المجردة بدالن مف الحديث عما 

 أشعر
     

26 
دائمنا تككف هناؾ أسباب جيدة عندما ال تسير األمكر معي 

 عمى ما يراـ
     

      قعما أنجزا في أحبلمي أكثر مما أنجزا في الكا 27

      عندما يغضب الناس مني، أميؿ إلى الظف بأنهـ يبالغكف 28
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      أحياننا أعتقد أني مبلؾ، كأحياننا أخرل أعتقد أني شيطاف 29

30 
إذا غضب مني شخص ما، أميؿ إلى االنزعاج مف أشياء 

 أتجاهمها عادةن 
     

      أككف كاضح العدكانية عندما أشعر باأللـ 31

      ال أذكر شيئنا مف أيامي األكلى في المدرسة أكاد 32

      أنسحب عندما أحزف 33

      هناؾ شخص أعتبرا دائمنا مبلكي الحارس 34

      أنا أسكأ مما يظف بي الناس حقنا 35

      حسب اعتقادم، الناس بيف صالح كطالح 36

37 
إذا ضايقني رئيسي فربما أرتكب خطئنا في عممي أك أعمؿ 

 بشكؿ أبطأ ألرد عميه ما فعؿ
     

38 
هناؾ شخص ما أعرفه يمكنه أف يقـك بأم شيء كهك 

 عادؿ كمنصؼ تمامنا
     

39 
اذا مررت بتجربة غير سارة ؛ ففي بعض األحياف أنسى 

 في اليـك التالي ما مررت به
     

      أشعر بشعكر جيد عندما أساعد اآلخريف 40

41 
في مشاعرم إف كاف البكح بها  أستطيع أف أظؿ متحكمنا
 سيؤثر عمى ما أقـك به

     

      عادة ما أستطيع أف أرل الجانب المرح لممآزؽ الخطيرة 42

     غالبنا ما أجد نفسي لطيفنا مع مف َيفترض منطقينا أف  43
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 أغضب منهـ

44 
ليس هناؾ شيء يدعى "إيجاد الجانب الجيد في كؿ 

"، فذف ك ف كاف قميبلن نت سيئنا ذلؾ يعني أنه "ال شخص كا 
 يكجد فيؾ أم جانب مف الخير "

     

45 
إف لـ يسر معي أمر عمى ما يراـ، أحاكؿ أف أكتشؼ ما 

 يمكف أف أككف قد غفمت عنه
     

      يميؿ الناس إلى خداعي 46

47 
عندما أكاجه مكقفنا صعبنا، أحاكؿ أف أتخيؿ كيؼ سيبدك 

 كأخطط سبؿ التعامؿ معه
     

      ال يفهـ األطباء عادة ما يِّمُّـَ بي 48

49 
بعد أف أكافح لمحصكؿ عمى حقكقي، أميؿ إلى االعتذار 

 عمى إصرارم
     

      إذا أزعجني أحد، سأحاكؿ أف أخبرا دكف إيذاء مشاعرا 50

      كثيرنا ما يقاؿ لي أنني ال أظهر مشاعرم 51

      شخص ماعندما أشعر بالسكء، أحاكؿ أف أككف مع  52

53 
يمكنني التغمب عمى الحزف بشكؿ أفضؿ إف استطعت 

 التنبؤ به مبكرنا
     

54 
مهما كاف كـ شككام ال أحظى باستجابة مرضية عمى 

 اإلطبلؽ
     

55 
أسهب في عرض أفكارم بدالن مف قكؿ ما أشعر به 

 بالضبط
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56 
اة كثيرنا ما أجد نفسي ال أشعر بشيء في مكاقؼ تبدك مدع

 إلظهار مشاعر قكية
     

57 
عندما أشعر بالحزف أك القمؽ، أحب أف أنخرط في بعض 

 األنشطة اإلبداعية أك الجسدية
     

58 
إذا كقعت في أزمة، سأسعى لمشاركة قمقي مع أحد 

 األشخاص
     

59 
إذا راكدتني فكرة عدكانية، أشعر بالحاجة إلى فعؿ شيء 

 يعكضني عنها
     

60 
حدث شيء مثير، أميؿ إلى أف أكلي بال  اهتمامي عندما ي

 لمتفاصيؿ غير المهمة
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 Defense mechanisms وائمة انتماء الفقرات لألساليب الدفاعية

 فقرات االنتماء اساليب الدفاع ـ

 Altruism  1+40اإليثار/  1

 Passive aggression 2+37العدكاف السمبي  2

 Suppression 3+41الكظـ  3

 Sublimation 4+57التصعيد أك  التسامي  4

 Splitting of Others  5+36 تقسيـ االخريف  5

 Rationalization 6+26التبرير  6

 Humor 7+42الفكاهة  7

 Projection 8+46اإلسقاط  8

 Reaction formation 9+43التككيف العكسي  9

 Self-Observation 10+45 المبلحظة الذاتية  10

 DeniaI 11+28االنكار  11

 Devaluation other 12+17االقبلؿ مف االخريف  12

 Projective Identification 13+20التماهي االسقاطي   13

 Dissociation 14+23التفكؾ  14

 Self assertion 15+50تككيد الذات   15

 Omnipotence 16+24القدرة عمى االخريف   16
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 Acting out 18+31لتفري  التنفيس / ا 17

 Devaluation self 19+35 تخفيض قيمة الذات 18

 Fantasy 21+27  التخيؿ 19

 Withdrawal 22+33اإلنسحاب   20

 Intellectualization 25+55( العقمنة) 21

 Splitting self 29+44)تقسيـ النفس(   22

 Displacement 30+60االزاحة اك النقؿ  23

 Suppression 32+39الكبت   24

 Idealization 34+38)التقدير المثالي (   25

 Isolation 51+56  عزؿ العاطفة 26

27 
 Help-Rejecting الشككر مف رفض المساعدة 

Complaining  
48+54 

 Undoing 49+59االلغاء اك االبطاؿ   28

 Anticipation 47+53 التكقع   29

 Affiliation 52+58االنتماء   30

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (5نمكذج )

 األصميةفي  صكرته  االستبياف

  اإلنجميزيةبالمغة 
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 االستبياف في  صكرته  بعد الترجمة(6محلق)
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DSQ-60 

 

 تعميمات

دة في هذا االستبياف عف اآلراء الشخصية لؤلشخاص حكؿ أنفسهـ. كلذا تعب ر العناصر المكجك 
ذم التسع نقاط المكجكد أدناا لئلشارة إلى أم مدل ينطبؽ العنصر  االستبيافَيرجى استخداـ 

 (.9-1عميؾ، كذلؾ برسـ دائرة حكؿ الرقـ المناسب )مف 

 

ينطبؽ عمي        9    8    7    6    5    4    3    2    1ال ينطبؽ عمي  مطمقنا    
 تمامنا

ارسـ دائرة حكؿ رقـ أكبر إذا كنت مكافقنا عمى العنصر. عمى سبيؿ المثاؿ، ارسـ دائرة حكؿ الرقـ 
 إذا كاف العنصر ينطبؽ عميؾ تمامنا. 9

ارسـ دائرة حكؿ رقـ أصغر إذا لـ تكف مكافقنا عمى العنصر. عمى سبيؿ المثاؿ، ارسـ دائرة حكؿ 
 كاف العنصر ال ينطبؽ عميؾ مطمقنا.إذا  1الرقـ 

 ليست هناؾ إجابات صحيحة أك خاطئة.
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 1 أشعر بالرضا عندما أساعد اآلخريف، كأحزف إذا فقدت ذلؾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 2 كثيرنا ما يناديني الناس بالعِّبكس 1 2 3 4 5 6 7 8 9

يككف لدم كقت  أستطيع أف أتكقؼ عف التفكير في المشكمة حتى 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 لحمها

3 

 أتغمب عمى ما ينتابني مف القمؽ بالقياـ بشيء إبداعي كبن اء، مثؿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  الخشبية.الطبلء أك األعماؿ 

4 

كثيرنا ما أغير رأيي عف الناس، فأحياننا أجم هـ كأحياننا ال أكترث  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 ألمرهـ

5 

 6 د أسبابنا جيدة لكؿ ما أقـك بهأستطيع أف أج 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ا 1 2 3 4 5 6 7 8 9  7 أستطيع أف أسخر مف نفسي بسهكلة جدن

 8 الناس يميمكف إلى إساءة معاممتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 9 إذا سرقني شخص ما كسمبني مالي فسأفضؿ مساعدته عمى عقابه 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ص ما، أحاكؿ أف أنظر إلى ما يمكف إذا كنت عمى خبلؼ مع شخ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 أف يككف قد صدر مني

10 

يقكؿ الناس أني أميؿ إلى تجاهؿ الحقائؽ غير السارة ككأنها ليست  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 مكجكدة

11 

 12  دائمنا أشعر أفضؿ ممف أككف معهـ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 13 شخص ما يسمني نفسينا كؿ ما لدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ال أشعر بالخكؼ عندما يككف هناؾ خطر محقؽ ككأنني لست  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 مكجكدنا

14 
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 15 أقؼ مدافعنا عف حقكقي إذا عاممني أحد دكف إنصاؼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 16 أدير المخاطر ككأنني رجؿ خارؽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 17 أتباهي بقدراتي ألحط مف شأف قدرات اآلخريف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 18 كثيرنا ما أتصرؼ باندفاع عندما يضايقني أحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 19 في الكاقع، أنا عديـ القيمة إلى حد كبير 1 2 3 4 5 6 7 8 9

عندما أتعامؿ مع الناس كثيرنا ما ينتهي بهـ المطاؼ يشعركف بما  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 أشعر به

20 

 21 أكثر مف الكاقعيشعرني الخياؿ بالرضا  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 22 أنسحب عندما أشعر بالغضب 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 23 حينما أكاجه الصعكبات أشعر كثيرنا أنني غير كاقعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 24 لدم مكاهب خاصة تتيح لي المضي في الحياة دكف مشاكؿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 25  مف الحديث عما أشعرأفضؿ الحديث عف األمكر مجردة بدالن  1 2 3 4 5 6 7 8 9

دائمنا تككف هناؾ أسباب جيدة عندما ال تسير األمكر معي عمى ما  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 يراـ

26 

 27 ما أنجزا في أحبلمي أكثر مما أنجزا في الكاقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 28 عندما يغضب الناس مني، أميؿ إلى الظف بأنهـ يبالغكف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 29 أحياننا أعتقد أني مبلؾ، كأحياننا أخرل أعتقد أني مف الشياطيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

إذا غضب مني شخص ما، أميؿ إلى االنزعاج مف أشياء أتجاهمها  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 عادةن 

30 
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 31 أككف كاضح العدكانية عندما أشعر باأللـ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 32 مف أيامي األكلى في المدرسة أكاد ال أذكر شيئنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 33 أنسحب عندما أحزف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ا ما أعرفه بمثابة المبلؾ الحارس بالنسبة لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9  34 دائمنا أشعر أف شخصن

 35 أنا أسكأ مما يظف بي الناس حقنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 36 الححسب اعتقادم، الناس بيف صالح كط 1 2 3 4 5 6 7 8 9

إذا ضايقني رئيسي فربما أرتكب خطئنا في عممي أك أعمؿ بشكؿ  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 أبطأ ألرد عميه ما فعؿ

37 

هناؾ شخص ما أعرفه يمكنه أف يقـك بأم شيء كهك عادؿ  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 كمنصؼ تمامنا

38 

 39 ي اليـك التاليإذا كاجهت ما ال يسرني، فربما أنسى بعض األمكر ف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 40 أشعر أنني بخير حاؿ عندما أساعد اآلخريف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

أستطيع أف أظؿ متحكمنا في مشاعرم إف كاف البكح بها سيؤثر عمى  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 ما أقـك به

41 

 42 عادة ما أستطيع أف أرل الجانب المرح لممآزؽ الخطيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 43 غالبنا ما أجد نفسي لطيفنا مع مف َيفترض منطقينا أف أغضب منهـ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ف كاف  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ليس هناؾ شيء يدعى "إيجاد الجانب الجيد في كؿ شخص كا 
ا فأنت كامؿ الطبلح "، فذف كنت طالحن  قميبلن

44 

يمكف أف إف لـ يسر معي أمر عمى ما يراـ، أحاكؿ أف أكتشؼ ما  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 أككف قد غفمت عنه

45 
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 46 يميؿ الناس إلى خداعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

عندما أكاجه مكقفنا صعبنا، أحاكؿ أف أتخيؿ كيؼ سيبدك كأخطط سبؿ  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 التعامؿ معه

47 

ـ  بي 1 2 3 4 5 6 7 8 9  48 ال يفهـ األطباء عادة ما أل

كؿ عمى حقكقي، أميؿ إلى االعتذار عمى بعد أف أكافح لمحص 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 إصرارم

49 

 50 إذا أزعجني أحد، سأحاكؿ أف أخبرا دكف إيذاء مشاعرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 51 كثيرنا ما يقاؿ لي أنني ال أظهر مشاعرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 52 عندما أشعر بالسكء، أحاكؿ أف أككف مع شخص ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 53 يمكنني التغمب عمى الحزف بشكؿ أفضؿ إف استطعت التنبؤ به مبكرنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 54 مهما كاف كـ شكاكم ال أحظى باستجابة مرضية عمى اإلطبلؽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 55 أسهب في عرض أفكارم بدالن مف قكؿ ما أشعر به بالضبط 1 2 3 4 5 6 7 8 9

أشعر بشيء في مكاقؼ تبدك مدعاة إلظهار  كثيرنا ما أجد نفسي ال 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 مشاعر قكية

56 

عندما أشعر بالحزف أك القمؽ، أحب أف أنخرط في بعض األنشطة  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 اإلبداعية أك الجسدية

57 

 58 إذا كقعت في أزمة، سأسعى لمشاركة مخاكفي مع أحد األشخاص 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 59 ي فكرة عدكانية، أشعر بالحاجة إلى فعؿ شيء يعكضني عنهاإذا راكدتن 1 2 3 4 5 6 7 8 9

عندما يحدث شيء مثير، أميؿ إلى أف أكلي بال  اهتمامي لمتفاصيؿ  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 غير المهمة

60 



80 
 

 

 

 (6نمكذج )

 بصكرته النهائية  االستبياف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 مقياس اساليب الدفاع 

 عزيزم الطالب /عزيزتي الطالبة :

لدل طمبة  أساليب الدفاع  كعبلقتها ببعض المتغيراتيقـك الباحث بذجراء دراسة حكؿ "   
كما  االستبيافلذا نرجك اإلجابة عمى  نة "العاشر كالحادم عشر بمحافظة جنكب الباط يفالصف

تشعر بالفعؿ حسب التعميمات أدناا عمما أنه ليس هناؾ إجابة صحيحة اك خاطئة ، كتذكر أف 
) الباحث مع عميها غير القائميف بالبحث.ابة حقيقة فيها خدمة لمبحث العممي ، كال يطإجابتؾ إج

 : خالد الخركصي ؛جامعة نزكل(

 : االستبيافتعميمات االجابة عمى 

 (. 9-1الرجاء رسـ دائرة حكؿ الرقـ المناسب )مف 

ينطبؽ عمي        9    8    7    6    5    4    3    2    1ال ينطبؽ عمي  مطمقنا    
 تمامنا

إذا كنت مكافقنا عمى العنصر. عمى سبيؿ المثاؿ، ارسـ دائرة حكؿ  األكبرارسـ دائرة حكؿ الرقـ 
إذا لـ تكف مكافقنا  األصغرإذا كاف العنصر ينطبؽ عميؾ تمامنا.  ارسـ دائرة حكؿ الرقـ  9الرقـ 

العنصر ال ينطبؽ عميؾ إذا كاف  1عمى العنصر. عمى سبيؿ المثاؿ، ارسـ دائرة حكؿ الرقـ 
 مطمقنا. كالمثاؿ التالي :

 1 يقكؿ الناس إني أميؿ إلى تجاهؿ الحقائؽ غير السارة ككأنها ليست مكجكدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 المدرسة .................................)اختيارم( البيانات األساسية:

 ادم  عشر الح Oالعاشر                        Oالصؼ :       

 انثى Oذكر                    Oالجنس  :                 

 ممتاز  Oجيد              Oمتكسط       Oضعيؼ     Oالمستكل الدراسي لمطالب :   
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 1 أحزف عندما ال أتمكف مف مساعدة اآلخريف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 2 سالناس بالعِّبك  يصفني كثيرنا ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9

لدم القدرة عمى صرؼ المشكمة عف تفكيرم حتى يتكفر لدم الكقت  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 الكافي لمتعامؿ معها

3 

الطبلء أك  اء، مثؿأتغمب عمى القمؽ بالقياـ بشيء إبداعي كبن   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  الخشبية.األعماؿ 

4 

ـ كأحياننا ال أكترث جم هكثيرنا ما أغير رأيي عف الناس، فأحياننا أَ  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 ألمرهـ

5 

 6 جيدة لكؿ ما أقـك به مسكغاتأستطيع أف أجد  1 2 3 4 5 6 7 8 9

ا 1 2 3 4 5 6 7 8 9  7 أستطيع أف أسخر مف نفسي بسهكلة جدن

 8 الناس يميمكف إلى إساءة معاممتيأشعر أف   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 9 فسأفضؿ مساعدته عمى عقابه إذا سرقني شخص ما كسمبني مالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

أراجع طريقة إذا كنت عمى خبلؼ مع شخص ما، أحاكؿ أف  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 تعاممي معه

10 

يقكؿ الناس أني أميؿ إلى تجاهؿ الحقائؽ غير السارة ككأنها ليست  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 مكجكدة

11 

 12  المحيطيف بيدائمنا أشعر أني أفضؿ مف زمبلئي أك مف  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 13 أشعر أف  هناؾ شخصا يستطيع أف يسمبني كؿ ما لدم مف عكاطؼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ال أشعر بالخكؼ عندما يككف هناؾ خطر محقؽ؛ ككأني ال أكاجه  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 شيئنا خطرنا.

14 
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 15 أقؼ مدافعنا عف حقكقي إذا عاممني أحد دكف إنصاؼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 16 أدير المخاطر ككأنني رجؿ خبير 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 17 كثيرا ما أتباهى بقدراتي ألحط مف شأف قدرات اآلخريف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 18 كثيرنا ما أتصرؼ باندفاع عندما يضايقني شيء ما  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 19 أعتقد أني في  الكاقع، أنا عديـ القيمة إلى حد ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 20 عندما أتعامؿ مع الناس، أجد أن هـ ال يشعركف بمشاعرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 21 عندما  أسرح بالتفكير في أمر ما يشعرني بالراحة أكثر مف الكاقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 22 أنسحب عندما أشعر بالغضب 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 23 أنني غير كاقعي حينما أكاجه الصعكبات أشعر كثيرنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 24 لدم مكاهب خاصة تتيح لي المضي في الحياة دكف مشاكؿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 25 أفضؿ الحديث عف األمكر المجردة بدالن مف الحديث عف مشاعرم  1 2 3 4 5 6 7 8 9

دائمنا تككف هناؾ أسباب منطقية عندما ال تسير األمكر معي عمى  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 ما يراـ

26 

 27 ما أنجزا في أحبلمي أكثر مما أنجزا في الكاقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 28 عندما يغضب الناس مني، أميؿ إلى الظف بأنهـ يبالغكف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 29 أحياننا أعتقد أني مبلؾ، كأحياننا أخرل أعتقد أني شيطاف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ميؿ إلى االنزعاج مف أشياء أتجاهمها إذا غضب مني شخص ما، أ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 عادةن 

30 

 31 أككف كاضح العدكانية عندما أشعر باأللـ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 32 أكاد ال أذكر شيئنا مف أيامي األكلى في المدرسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 33 أنسحب عندما أحزف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 34 قي الحميـ الكفي هناؾ شخص أعتبرا دائمنا صدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 35 أنا أسكأ مما يظف بي الناس حقنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 36 حسب اعتقادم، الناس بيف صالح كطالح 1 2 3 4 5 6 7 8 9

إذا ضايقني رئيسي فربما أرتكب خطئنا في عممي أك أعمؿ بشكؿ  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 أبطأ ألرد عميه ما فعؿ

37 

ما أعرفه يمكنه أف يقـك بأم شيء كهك عادؿ  هناؾ شخص 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 كمنصؼ تمامنا

38 

اذا مررت بتجربة غير سارة ؛ ففي بعض األحياف أنسى في اليـك  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 التالي ما مررت به

39 

 40 أشعر  بالمتعة  عندما أساعد اآلخريف 1 2 3 4 5 6 7 8 9

شاعرم إف كاف البكح بها سيؤثر أستطيع أف أظؿ متحكمنا في م 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 عمى ما أقـك به

41 

 42 عادة ما أستطيع أف أرل الجانب المرح لؤلمكر المؤلمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 43 غالبنا ما أجد نفسي لطيفنا مع مف َيفترض منطقينا أف أغضب منهـ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ي كسمبي فالشخص هك ليس هناؾ مقكلة أف لئلنساف جانب ايجاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 سيء كميا أك جيد كميا

44 

إف لـ يسر معي أمر عمى ما يراـ، أحاكؿ أف أكتشؼ ما يمكف أف  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 أككف قد أغفمته

45 
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 46 يميؿ الناس إلى خداعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

عندما أكاجه مكقفنا صعبنا، أحاكؿ أف أتخيؿ كيؼ سيبدك كأخطط  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 بؿ التعامؿ معهس

47 

 48 ال يفهـ األطباء عادة ما يِّمُّـَ بي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 49 بعد أف أكافح لمحصكؿ عمى حقكقي، أميؿ إلى االعتذار عمى إصرارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 50 إذا أزعجني أحد، سأحاكؿ أف أخبرا دكف إيذاء مشاعرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 51 يقاؿ لي أنني ال أظهر مشاعرم كثيرنا ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 52 عندما أشعر بالسكء، أحاكؿ أف أككف مع شخص ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 53 يمكنني التغمب عمى الحزف بشكؿ أفضؿ إف استطعت التنبؤ به مبكرنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 54 مهما كاف كـ شككام ال أحظى باستجابة مرضية عمى اإلطبلؽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 55 أسهب في عرض أفكارم بدالن مف قكؿ ما أشعر به بالضبط 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 56 كثيرنا ما أجد نفسي ال أشعر بشيء في مكاقؼ تبدك مدعاة إلظهار مشاعر قكية 1 2 3 4 5 6 7 8 9

عندما أشعر بالحزف أك القمؽ، أحب أف أنخرط في بعض األنشطة  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 يةاإلبداعية أك الجسد

57 

 58 إذا كقعت في أزمة، سأسعى لمشاركة قمقي مع أحد األشخاص 1 2 3 4 5 6 7 8 9

إذا راكدتني فكرة عدكانية، أشعر بالحاجة إلى فعؿ شيء يعكضني  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 عنها

59 

عندما يحدث شيء مثير، أميؿ إلى أف أكلي بال  اهتمامي  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 لمتفاصيؿ غير المهمة

60 
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Abstract

Defense style among Tenth and Eleventh Grades Students 

in South Batinah Governorate 

 (according to some variables) 
Supervision: Dr. Doha Aboud 

Prepared by the student: Khalid bin Abdullah Al Kharousi 

 

 

This study aimed to investigate the defense style among the students of 

tenth and eleventh grades in South Batinah Governorate. The total 

sample of the study was (765) male and female students. To get data 

from the sample group, a questionnaire of defense style (Thagaisin 

2005) was conducted. Results of the study showed that the widespread 

defense style were altrisum, self assertion, self-observation, idealization 

and anticipation. On the contrary, the defense style of passive 

aggression, projection, devaluation self were the least frequent occured. 

The study also showed statistical differences in the style of altrusim, 

suppression, omnipotence in favor of females and passive aggression in 

favor of males related to the variable of sex. Similarly, statistical 

differences were explored in the style of passive aggression, 

supperssion, rationalization, projection, self-observation, devaluation 

self, projective identification and anticipation attributed to the variable 

of studying achievement. However, no differences occured in the 

remaining style.  

Also, the study found that the differences in the style of suppression, 

rationalization and self-observation were more examined in outstanding 

students while the differencez in the style of passive aggression, 

projection, omnipotence and devaluation were more explored in weak 

students. 

 

Key words: defense style
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