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 آليات الدفاع لدى طمبة كمية التربية في جامعة اليرموك
 

* مقدادي ود/ عائشة أحمد السوالمة محمد د/ فراس قريطع الجبور ود/ مؤيد  
 

 الممخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن آليات الدفاع لدى طمبة كمية التربية في  

( طالبًا 271جامعة اليرموك، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )
أعده الباحثون والمكون من وطالبة، طبق عمييم مقياس آليات الدفاع الذي 

( فقرة. أظيرت النتائج أن استخدام طمبة كمية التربية آلليات الدفاع جاء 40)
بدرجة متوسطة، وأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استخدام آليات الدفاع 
تعزى لمتغير التقدير األكاديمي ولصالح تقدير جيد فما دون، ولم تكن ىناك 

ية في استخدام آليات الدفاع تعزى لمتغيري الجنس فروق ذات داللة إحصائ
والسنة الدراسية، كما أظيرت النتائج أن آلية الدفاع األكثر استخدامًا من قبل 

 الطمبة ىي أحبلم اليقظة، واألقل استخدامًا ىي اإلزاحة.

 آليات الدفاع، طمبة كمية التربية، طمبة جامعة اليرموك. : الكممات المفتاحية
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Defense Mechanisms among Students of Education 

College in Yarmouk University  

 

Feras Qurit'e Al-jobour Dr. 

Dr. Mu’ayyad M. Megdadi 

Dr. Aisha AlSawalmeh 

 

Abstract: 

 The purpose of this study was to investigate the 

defense mechanisms among students of education college in 

Yarmouk university. To achieve this purpose,  the study was 

carried out on a sample of (271) students, on whom a scale 

of defense mechanisms was applied, the scale was prepared 

by authors,  consisting of (40) items. The results of the study 

showed that the degree of using defense mechanisms among  

students of education college in Yarmouk university was 

moderate, and there were statistically significant differences 

in the degree of using defense mechanisms due to the GPA, 

in favor of good and less, and there were no statistically 

significant differences in the degree of using defense 

mechanisms due to the gender and academic year. The 

results also showed that the most common defense 

mechanisms among students of education college in 

Yarmouk was day dreams, and the least common was 

displacement.  

Key words:  

Defense mechanisms, Students of education college, 

Student of Yarmouk university. 
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 :المقدمة
الت القمق معديد من المواقف التي تولد لديو حالحياتو  فياإلنسان  تعرضي

والتوتر الناتج عن عدم إشباع حاجاتو، أو إدراكو لوجود خطر ييدده، مما يدفع بو 
إلى محاولة تخفيف التوتر أو إزالتو، وكثيرًا ما يصل الفرد إلى حالة االتزان والتوافق 
بإزالة ذلك التوتر، إاّل أن بعض حاالت التوتر قد تستمر وال يستطيع الفرد مواجيتيا 

الشعور لشدتيا، مما يؤدي بو إلى محاوالت تكيف ال شعورية يطمق عمى مستوى 
التي يستخدميا الفرد لحماية  (،Defense mechanismsعمييا آليات الدفاع )

 مكوناتو النفسية عند مواجية مواقف اإلحباط والصراع والفشل في إشباع الحاجات.
القمق وما وتتمخص أسباب استخدام الفرد آلليات الدفاع في تجنب حاالت 

وحماية الذات من  ،والتقميل من الصراعات الداخمية ،يرافقيا من الشعور باإلثم
وأنيا تنكر  ،التيديد، وتتصف جميع آليات الدفاع بكونيا تعمل بطريقة الشعورية

( أن المشكبلت Freud(. ويرى فرويد )2013الواقع وتشوىو وتزيفو )الدسوقي، 
نظمة الشخصية الثبلثة: اليو واألنا واألنا النفسية تحدث نتيجة لمصراع بين أ

فإنو يتعامل مع ىذا الخطر من  ،األعمى، وعندما يكون ىناك خطر ييدد األنا
أو من خبلل المجوء إلى آليات الدفاع  ،خبلل الطرق الواقعية لحل المشكبلت

نكار الواقع، ومن أبرز ىذه اآلليات: اإلسقاط، الكبت، التبرير، النكوص،  لتحريف وا 
 ,Hayes & Stratton) وغيرىا العكسي، التقمص، التعويض كويناإلنكار، الت

2003 .) 

وتساعد آليات الدفاع الفرد في تجنب الحاالت السمبية من القمق والتوتر 
ذلك من  دوالصراع واإلحباط، كما تساعده في تحقيق التوافق في حياتو اليومية، ويع

أساليب التوافق، إال أن  تسميتيالى مما دفع البعض إ ،إيجابيات آليات الدفاع
إصابة الفرد باالضطرابات  إلى استخدام آليات الدفاع بشكل مبالغ فيو قد يؤدي

 (. 2016)الدىيسات وأبو أسعد، النفسية 
ويواجو اإلنسان عبر مراحل حياتو المختمفة العديد من التحديات والمشكبلت 

ي واالجتماعي، وتجنب الوقوع التي يتوجب عميو تجاوزىا لتحقيق التوافق النفس
فريسة لبلضطرابات النفسية، وتعد مرحمة الدراسة الجامعية من المراحل اليامة، 
حيث يتعرض خبلليا الطالب الجامعي لمعديد من التغيرات النفسية والعقمية 
واالجتماعية، وقد يندفع الطالب الجامعي داخميًا بعدد من الدوافع التي تتصادم مع 

الذي يعيش فيو، فيجد نفسو في حالو من الصراع، وقد يشعر بميل  قيم المجتمع
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إلى توكيد ذاتو، مما يدفعو إلى الخروج عمى األسرة وما ألفتو، وربما يواجو عددًا 
من المعيقات التي تقف أمام إشباع حاجاتو، مثل: الدراسة المجيدة، واالمتحانات، 

جتماعي الذي ينشأ فيو. مما يؤدي والقوانين االجتماعية، والمستوى االقتصادي واال
إلى توتره وحدوث الصراع الداخمي لديو، فيسعى إلى تجنب ذلك من خبلل المجوء 

  . (2013)أبو جعفر، إلى آليات الدفاع 
 :(Defense mechanisms)آليات الدفاع 

( Freudيعد مفيوم آليات الدفاع من أىم المفاىيم التي توصل إلييا فرويد )
ستراتيجيات التي تقوم بيا األنا الشعوريًا لمتخمص من القمق الذي ويشير إلى اال

( بدراسة Freudوعندما بدأ فرويد ) يظير نتيجة الضغوط الداخمية أو الخارجية،
آليات الدفاع كان ينظر إلييا عمى أنيا أشكال محددة من االضطرابات النفسية، 

النفسية غير المرضية  ولكنو بعد ذلك نظر إلييا عمى أنيا مجموعة من اآلليات
يستخدميا الفرد في مواقف الصراع، وتوصل في نياية المطاف إلى أن ىذه اآلليات 
يحتمل أن تأخذ طابعًا مرضيًا أو غير مرضي. وآليات الدفاع ىي وسائل الشعورية 
يستخدميا الفرد بشكل تمقائي غير مقصود وعمى نحو متكرر لمتغمب عمى القمق 

زات الغريزية لميو، أو مطالب األنا األعمى )تيديدات الناتج عن ضغوط المحف
داخمية(، أو الناتج عن ضغوط ومخاطر العالم الخارجي الواقعي )تيديدات 

فيي استجابات يتم استخداميا عندما تكون وسائل  (.Cramer, 2006خارجية(  )
 الفرد غير كافية لحل الصراعات أو مواجية التيديدات، وذلك لحمايتو من القمق
الناتج عن مواقف الصراع واإلحباط، وعندما تنجح بعض آليات الدفاع في خفض 
القمق فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز ىذه اآلليات وتحويميا إلى عادات سموكية 

 (.1999)الدسوقي، 
وتشير آليات الدفاع إلى مجموعة من أشكال السموك التي يمجأ إلييا الفرد 

جية خطر متوقع، وحسب رأي فرويد أثناء سعيو إلشباع حاجة ما، أو موا
(Freud فإن ىذه اآلليات تقوم بتنظيم الحالة النفسية الداخمية لمفرد من خبلل )

وقد أكدت دراسة (. Crow & Crow, 1998عممية الخداع التي يقوم بيا األنا )
عمى أىمية دور العديد من آليات الدفاع  (Vos & Haes, 2006فوس وىيس )

( في خفض القمق والتوتر، كما قامت النظريات المعرفية Freudالتي ذكرىا فرويد )
بتغيير النظرة التقميدية لئلنكار المتمثمة في كونو من اآلليات غير التكيفية ذات 
الطبيعة المرضية، إلى اعتباره استراتيجية تكيفية يستخدميا الفرد في حياتو اليومية 
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جدير بالذكر أن اآلليات الدفاعية لميروب من األحداث أو المشاعر المؤلمة. ومن ال
تعد أول المفاىيم التحميمية التي ورد ذكرىا في الدليل التشخيصي واإلحصائي 

وىذا يعكس اعتراف جمعية  (،DSM IIIالثالث لبلضطرابات النفسية والعقمية )
( بأىمية آليات الدفاع في تشخيص األمراض APAأطباء النفس األمريكية )

  (.Argle, 2001النفسية والعقمية )
أن آليات الدفاع ىي عمميات معرفية تعمل  (Cramer, 2000ويرى كريمر )

عمى حماية الفرد من اآلثار الضارة لمقمق، أي أنيا عمميات تكيفية تساعد الفرد 
عمى االستمرار في تأدية وظائفو في المواقف المثيرة لمقمق، ولكنيا قد تصبح غير 

فرط، مما يؤدي إلى تشويو الحقيقة والواقع، تكيفية إذا اعتمد عمييا بشكل م
 (Besser, 2004)وتعريض الفرد لئلصابة باالضطرابات النفسية. بينما يرى بيسر 

أن آليات الدفاع ىي تحوالت نفسية داخمية غير مقصودة تصدر عن الفرد لحمايتو 
( إلى أن آليات 2004من القمق عندما يتعرض لتيديدات مؤلمة. وأشار صبرة )

فاع ال تستيدف حل األزمة النفسية بقدر ما تيدف إلى الخبلص من مشاعر الد
القمق والتوتر، والوصول إلى قدر من الراحة المؤقتة، وىذه اآلليات يستخدميا كل 
من األصحاء والمرضى، بيد أن األصحاء يستخدمونيا بصورة معتدلة والمرضى 

 بصورة مفرطة.
ا أساليب تيدف لمدفاع عن ( آليات الدفاع بأني2003وعّرف كفافي )

الشخصية ضد أي تيديد سواء من داخل الفرد أو خارجو. وفي الدليل التشخيصي 
تم تعريف آليات  (DSM IVواإلحصائي الرابع لبلضطرابات النفسية والعقمية )

الدفاع بأنيا عمميات نفسية تحدث بطريقة أوتوماتيكية بيدف حماية الفرد من القمق 
   (.APA, 2005التيديدات الداخمية والخارجية ) أو مصادر الضغوط أو

وتؤثر آليات الدفاع في أىم القرارات التي يتخذىا الفرد في حياتو، كاألصدقاء 
الذين يختارىم، والسموك العدواني الذي يمارسو مع بعض األفراد، والقيم التي 

وجيات التي يتبناىا، والمين التي يختارىا، والمعتقدات التي يعترف بيا، واأليديول
يساندىا. كما أن رأي الفرد في ذاتو وفي اآلخرين يتأثر تأثرًا شديدًا بتنظيمو 
الدفاعي، وأن الدفاعات النفسية تؤثر بشكل غير مباشر في سعادة الفرد ورفاىيتو 

 (.2013)الدسوقي، 
وىناك عدة تصنيفات آلليات الدفاع، منيا التصنيف وفقًا لمستوى التكيف 

ابتداًء من آليات الدفاع الذىانية التي تتميز بمستوى منخفض من  الذي تتمتع بو،
التكيف، وانتياًء بآليات الدفاع الناضجة التي تتمتع بأكثر المستويات تكيفًا، وترتبط 
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تمك اآلليات بصحة الفرد النفسية. فاألفراد األكثر صحة نفسية يستخدمون نسبة 
ل من اآلليات الدفاعية غير أكبر من اآلليات الدفاعية الناضجة، ونسبة أق

الناضجة، والعكس صحيح. ويمكن التمييز بين آليات الدفاع التكيفية وغير التكيفية 
تبعًا آلثار استخداميا عمى الفرد، فآليات الدفاع غير التكيفية تؤدي إلى إحداث 
ضعاف العبلقات مع اآلخرين عمى  تشوىات وتحريفات في البناء النفسي، وا 

اعي، أو تشكيل عبلقات مرضية غير سوية، فيي دفاعات ذات المستوى االجتم
تيدئة مؤقتة، ولكنيا ضارة عمى المدى البعيد، أما آليات الدفاع التكيفية، فيي تؤدي 
إلى الحفاظ عمى البناء المعرفي لمفرد في حالة من االستقرار والتنظيم، وال تؤدي 

لسمبية بطريقة مقبولة، إلى تشوييو أو تحريفو، وتؤدي إلى الحد من المشاعر ا
وتساىم في تعزيز عبلقات الفرد باآلخرين من حولو، وتساعده عمى أن يكون متكيفًا 

 .(Zhang & Guo, 2017)عمى المدى البعيد 
ومن األمثمة عمى تصنيف آليات الدفاع وفقًا لمستوى التكيف الذي تتمتع بو،  

 ( عمى النحو التالي: 2018التصنيف الذي قدمتو دنقل )
 : تؤدي إلى التعطيل الكامل إلدراك الواقع.آليات الدفاع الذهانية .6
آليات دفاع غير تكيفية، وتوصف بأنيا تمك  آليات الدفاع غير الناضجة: .1

العمميات النفسية التي تقمع الصراعات االنفعالية من خبلل تشويو وتحريف 
مثمة اإلدراك لؤلحداث غير السارة، وتؤدي إلى حل مؤقت لممشكمة، ومن األ

 عمى ىذه اآلليات: اإلسقاط، وتوىم المرض.  
ىي أيضًا غير تكيفية، ولكنيا أفضل نوعًا ما من  آليات الدفاع العصابية: .3

سابقتيا، وتقوم عمى تحريف وتشويو اإلدراك لمواقع واألحداث، ولكن بدرجة 
أقل ضررًا في تأثيرىا عمى الوظائف النفسية مقارنة بآليات الدفاع غير 

 ، ومن أمثمتيا: الكبت، التكوين العكسي، اإلزاحة، والتبرير.الناضجة
آليات دفاع تكيفية ترتبط بشكل بارز بمستويات آليات الدفاع الناضجة:  .4

مرتفعة من النجاح في العمل والعبلقات، وبمستويات منخفضة من األمراض 
النفسية، وىي عادة ال تعيق عممية اإلدراك لمذات والواقع، ومن أمثمتيا: 

 لتسامي، الفكاىة، واإليثار. ا
 ومن أبرز آليات الدفاع التي تتناوليا الدراسة الحالية ما يمي:
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 :(Repression) الكبت .6
( أن الكبت ىو اآللية الدفاعية األولى أو األساسية لؤلنا، Freudيرى فرويد )

ألنو يعد األسموب المباشر في تجنب القمق، وىو عبارة عن حيمة دفاعية يستخدميا 
األنا لمنع األفكار المثيرة لمقمق من الوصول إلى الشعور، وقد تكون ىذه األفكار 
مرتبطة برغبات اليو، أو بذكريات لخبرات مؤلمة تعرض ليا الفرد خبلل حياتو. 
ويتميز الكبت عن آليات الدفاع األخرى بأنو األكثر فعالية واألكثر خطورة أيضًا 

 (.2011)الرفاعي، 
 :(Projection) اإلسقاط .1

يشير اإلسقاط إلى قيام الفرد وبشكل غير واع بإنكار صفة معينة لديو 
لصاقيا بفرد آخر، أي أن الفرد يمصق ما يتصف بو من صفات مرفوضة أو غير  وا 
مقبولة اجتماعيًا بفرد آخر لكي يتخمص من الشعور بالذنب، ومن ذلك أن الشخص 

عية مخادعة أو مشوىة لمواقع البخيل يصف غيره بالبخل، واإلسقاط  كونو آلية دفا
يقوم بو األنا ال شعوريًا كي ال يدرك الفرد حقيقة دوافعو التي لو أدركيا لشعر 

 .(2016)الدىيسات وأبو أسعد، بالخيبة واإلثم واالمتيان 
 :(Displacement) اإلزاحة .3

ىي عممية يقوم من خبلليا األنا بتحويل مشاعر الفرد من موضوع إلى 
عمى أن يكون ىناك عبلقة أو صمة بين الموضوعين، وذلك  موضوع آخر بديل،

بيدف التخمص من القمق الذي كان سيتعرض لو الفرد في حال وجو مشاعره نحو 
اليدف األول بشكل مباشر، ومن ذلك تحويل مشاعر الحب أو العدوان من 
الشخص األول المستيدف إلى شخص آخر بديل، لمتخمص من القمق الذي ييدد 

(. ومثال ذلك أن 2009حال وجو مشاعره تجاه اليدف األول )الخالدي، الفرد في 
الموظف الذي يتعرض لئلىانة من قبل رئيسو يشعر بالغضب والرغبة في العدوان، 
ولكنو خوفًا من العقاب وحرصًا عمى مصمحتو يقمع انفعاالتو، وعندما يعود إلى 

 (.  2013ة، البيت ينفجر ثائرًا في وجو زوجتو ألبسط األسباب )حوري
 :(Regression) النكوص .4

ىو العودة إلى مرحمة سابقة من مراحل النمو كان الفرد يشعر أثناءىا 
باألمان، فالطفل الذي توقف عن التبول البلإرادي، قد يعود لو مرة أخرى كي يمفت 
االنتباه بعد أن شعر بالتوتر، ألن انتباه والديو قد تحول ألخيو الصغير، والسيدة 

ة في السن قد تنزع بشكل مبالغ فيو إلى الظيور بمظير الفتيات الصغيرات المتقدم
في المباس والحركات ونغمة الصوت، ومن أشكال النكوص أيضًا مبالغة المرء في 
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التحدث عن الماضي الذي عاش فيو حين يفشل في حياتو الحاضرة. فالنكوص ىو 
د بالراحة والسعادة، وذلك ارتداد أو تقيقر إلى مرحمة سابقة كان يشعر فييا الفر 

لميروب من الضغوط المحيطة بو والتخفيف من الشعور بالفشل واإلحباط )أبو 
 (.2015أسعد وعربيات، 

 :(Reaction Formation) التكوين العكسي .5
ىو أن يظير الفرد سموكًا مخالفًا تمامًا لمسموك الحقيقي الذي يخفيو، وذلك 

موك الحقيقي، كأن يظير الفرد المودة والمحبة لمتخفيف من حالة القمق المرافقة لمس
لشخص ما بشكل مبالغ فيو، ليخفي حالة العدوان الكامنة في داخمو تجاه ىذا 
الشخص، أو أن يظير الكرم بشكل كبير وغير متوقع ليخفي طبيعة البخل الكامنة 

 (.1999فيو )عوض ودمنيوري، 
 :(Compensation) التعويض .6

يمجأ إلييا الفرد حين يبتغي سموكًا يعوض فيو  ىو آلية دفاعية الشعورية
شعورًا بالنقص، وىو محاولة الشعورية لبلرتقاء إلى المستوى الذي وضعو الفرد 
لنفسو، وقد ييدف الفرد من خبلل التعويض إلى تغطية الشعور بالنقص أو تحقيق 
مكاسب ذاتية، مثل: لفت انتباه اآلخرين، والحصول عمى احتراميم وتقديرىم، 
ويظير التعويض بشكل واضح في السموك المبالغ فيو من قبل الفرد، وخاصة 
عندما يفقد شيئًا ميمًا سبب لو فقده الشعور باأللم. فالطالب الذي ال يتمكن من 
إحراز التقدم العممي والدراسي قد يمجأ إلى األلعاب الرياضية إلحراز البطوالت، 

وك العنيف والعدواني إلثبات قوتو والشخص الذي فقد يده أو رجمو قد يظير السم
 (. 2000وتعويض النقص العضوي )المميجي، 

 :(Denial) اإلنكار .7
ىو أن يرفض الفرد حقيقة واضحة أمامو ويتصرف وكأن ىذه الحقيقة ال 
وجود ليا عمى أرض الواقع، ويختمف اإلنكار عن الكذب بأنو في حالة الكذب يكون 

أما في حالة اإلنكار فالفرد ال يكون عمى  الفرد عمى وعي بأنو يخفي حقيقة ما،
وعي بذلك. ويستخدم الناس اإلنكار كاستجابة أولى في حالة األخبار السيئة 
فيميمون لبلعتقاد  أن ىناك خطأ في نقل الخبر، وذلك من أجل تجنب حالة القمق 

  (.Corey, 2001والتيديد المرافقة ليذا الخبر )
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 :(Rationalization) التبرير .8
و تقديم أسباب تبدو معقولة ومنطقية لما يصدر عن الفرد من أنماط سموكية ى

خاطئة، وىو أيضًا التشبث بأعذار توحي لآلخرين أنيا صحيحة ومقنعة ولكنيا 
ليست حقيقية، كأن يبرر الفرد فشمو في الوصول إلى ىدف معين بأن ىذا اليدف 

لييا الفرد ليتخمص من غير مجد وال يستحق بذل الجيد، فالتبرير حيمة يمجأ إ
الشعور بالقمق أو التيديد المرافق لمواقف الفشل، وىو وسيمة تساعد الفرد ليحافظ 

  (.Sharf, 2000عمى احترامو لنفسو ويتجنب الشعور باإلثم )
 :(Sublimation) التسامي .9

ىو أن يحول الفرد النزعات والرغبات العدوانية والجنسية إلى نشاطات ذات 
فالكاتب الذي ال يستطيع إشباع رغباتو الجنسية قد يحول ىذه الرغبات قيمة وفائدة، 

 (.2003)زىران، إلى أعمال إبداعية من خبلل تأليف أفضل القصص والروايات 
والتسامي مفيد لكل من الفرد والمجتمع، إذ أنو يخفض حالة التوتر لدى الفرد 

مااًل وأنشطة مفيدة ويحميو من االنحراف أو الشعور بالذنب، ويقدم لممجتمع أع
 (.2004)العيسوي، 

 :(Day dreams)أحبلم اليقظة  .61
شباع تصوري لدوافع  ىي حيمة لميروب من الواقع غير المرغوب فيو، وا 
ورغبات لم تشبع في الواقع بسبب وجود بعض العقبات أو بسبب الكبت، فيي 

د، ىروب من قسوة الحياة ومشاقيا إلى عالم خيالي تحقق فيو األماني )السي
(. والوظيفة األساسية ألحبلم اليقظة كوسيمة دفاعية، ىي أن الفرد من 1990

خبلليا يحقق في الخيال ما عجز عن تحقيقو في الواقع، وترتبط ارتباطًا طرديًا 
سراف الفرد في أحبلم اليقظة عبلمة عمى  بكمية اإلحباط التي يصادفيا الفرد، وا 

من إحباطات كثيرة في حياتو )كفافي،  سوء التوافق، ألنيا تعني أن الفرد يعاني
1997    .) 

 :الدراسات السابقة
بمراجعة األدب السابق، وجد الباحثون بعض الدراسات ذات الصمة بموضوع 

( التي ىدفت التعرف إلى آليات الدفاع 2018الدراسة الحالية؛ ففي دراسة محمد )
تمفة في التفكير النفسي لدى عينة من الطمبة الجامعيين ذوي المستويات المخ

( طالبًا وطالبة في جامعة المنوفية في 396الخرافي، تكونت عينة الدراسة من )
مصر. أظيرت نتائج الدراسة أن استخدام أفراد عينة الدراسة آلليات الدفاع جاء 
بدرجة متوسطة، وأن الكبت كان األكثر استخدامًا يميو اإلسقاط، ثم التبرير، ثم 
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قظة، ثم المحو وأخيرًا النكوص، كما أظيرت النتائج أيضًا اإلنكار، ثم أحبلم الي
وجود فروق في استخدام آليات الدفاع تعزى لمتغير الجنس، إذ كانت اإلناث أكثر 
استخدامًا لمكبت واإلنكار والمحو والنكوص، وكان الذكور أكثر استخدامًا لئلسقاط 

 والتبرير.  
ى ميكانيزمات الدفاع ( دراسة ىدفت التعرف إل2018وأجرى المنصور )

( طالبًا وطالبة في 283وعبلقتيا بالتفكير عالي الرتبة، تكونت عينة الدراسة من )
(. أظيرت نتائج DMIجامعة دمشق، واستخدم الباحث مقياس ميكانيزمات الدفاع )

الدراسة وجود فروق في استخدام ميكانيزمات الدفاع تعزى لمتغير الجنس لصالح 
 تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات العممية.الذكور، ووجود فروق 

( التي ىدفت التعرف إلى آليات الدفاع 2018وفي دراسة ىاشم وعبداليادي )
( طالبًا وطالبة. 190النفسي لدى طمبة جامعة الكوفة، تكونت عينة الدراسة من )

رجة أظيرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة استخدموا آليات الدفاع النفسي بد
مرتفعة، وأن آلية الدفاع األكثر استخدامًا كانت التبرير، ثم اإلزاحة، ثم التسامي، ثم 
التعويض، ثم اإلسقاط، وأخيرًا االنسحاب، كما أظيرت النتائج وجود فروق بين 
الجنسين في استخدام آليات الدفاع، حيث كان الذكور أكثر استخدامًا لمتسامي 

امًا لمتبرير واإلزاحة، ولم يكن ىناك فروق في والتعويض، واإلناث أكثر استخد
 استخدام آليات الدفاع تعزى لمتخصص الدراسي.  

( التي ىدفت التعرف إلى Abid & Riaz, 2017وفي دراسة آبد ورياز )
( 100الفروق بين الجنسين في استخدام آليات الدفاع، تكونت عينة الدراسة من )

لباكستانية. أظيرت النتائج عدم وجود طالب وطالبة من جامعة غوجارات حافظ ا
 فروق بين الجنسين في استخدام آليات الدفاع. 

( دراسة ىدفت التعرف إلى ميكانيزمات 2017وأجرى التخاينة وآخرون )
الدفاع المستخدمة لدى المتأخرين دراسيًا من طمبة المرحمة الثانوية وعبلقتيا 

( طالبًا وطالبة من 176راسة من )بكفايتيم الذاتية األكاديمية، تكونت عينة الد
المتأخرين دراسيًا في المرحمة الثانوية. كشفت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة 
يستخدمون ميكانيزمات الدفاع بدرجة منخفضة، وأن اإلسقاط ىو األكثر استخدامًا 

قمص، ولم بين أفراد العينة، يميو التبرير، ثم السمبية، ثم أحبلم اليقظة، وأخيرًا الت
 يكن ىناك فروق بين الجنسين في استخدام ميكانيزمات الدفاع.
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( دراسة ىدفت التعرف إلى مدى استخدام 2016وأجرى الدىيسات )
ميكانيزمات الدفاع لدى طمبة المرحمة الثانوية وعبلقتيا بالرضا عن الحياة في لواء 

تائج الدراسة أن ( طالبًا وطالبة. أظيرت ن227القصر، تكونت عينة الدراسة من )
التكوين العكسي ىو األكثر استخدامًا بين الطمبة، واالنقبلب ضد اآلخرين ىو األقل 
استخدامًا، وأظيرت النتائج أيضًا وجود فروق في استخدام اإلسقاط لصالح الذكور، 
وفي استخدام تزييف الواقع واالنقبلب ضد الذات والتكوين العكسي لصالح اإلناث، 

في استخدام ميكانيزمات الدفاع تعزى لمتحصيل الدراسي، حيث وأن ىناك فروق 
كانت الفروق في اإلسقاط واالنقبلب ضد الذات وتزييف الواقع وجميعيا لصالح 

 ذوي التحصيل المتدني. 
( بإجراء دراسة لمتحقق من وجود فروق في استخدام 2016وقامت مناضل )

مبة المعاقين سمعيًا، تكونت آليات الدفاع تعزى لمتغير الجنس لدى عينة من الط
( طالبًا وطالبة في مدينة بغداد. أشارت النتائج إلى عدم 202عينة الدراسة من )

 وجود فروق في استخدام آليات الدفاع تعزى لمجنس.
( إلى الكشف عن آليات الدفاع Gokdage, 2015وىدفت دراسة جوكداج )

( طالبًا وطالبة 587سة من )التي يستخدميا الطمبة الجامعيون، تكونت عينة الدرا
من جامعة األناضول في تركيا. أظيرت نتائج الدراسة أن آليات الدفاع األكثر 
استخدامًا لدى الطمبة ىي: الكبت واإلنكار واإلزاحة، وأن ىناك فروقًا في استخدام 

 اإلسقاط والنكوص لصالح اإلناث.      
الدفاع لدى عينة من ( دراسة حول ميكانيزمات 2014كما أجرت البواليز )

( طالبًا 410المراىقين في محافظة الكرك األردنية، تكونت عينة الدراسة من )
وطالبة. أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في استخدام ميكانيزمات الدفاع 

 تعزى لمتغير الجنس. 
( دراسة في كندا حول Drapeau et. al., 2011وأجرى درابو وزمبلؤه )

وعبلقتيا بمتغير الجنس، لمتحقق من الفروق بين الجنسين في آليات الدفاع 
( رجبًل، 124( امرأة و)517استخدام آليات الدفاع، تكونت عينة الدراسة من )

(. أظيرت نتائج الدراسة عدم DFSواستخدم الباحثون مقياس األداء الدفاعي )
 وجود فروق بين الجنسين في استخدام آليات الدفاع.  

( بإجراء دراسة بعنوان Parekh et. al., 2010مبلؤىا )وقامت بركة وز 
آليات دفاع األنا عند طبلب الطب في باكستان، حيث تكونت عينة الدراسة من 

( طالبًا وطالبة من طبلب كميات الطب في مدينة كراتشي. أشارت نتائج 642)
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طبلب الدراسة إلى أن الذكور كانوا أكثر استخدامًا آلليات الدفاع من اإلناث، و 
السنتين األولى والثانية كانوا أكثر استخدامًا آلليات الدفاع من طبلب السنوات 

 األخرى.
( التعرف إلى آليات الدفاع التي يستخدميا طمبة 2009وىدفت دراسة جودة )

جامعة األقصى في فمسطين، والتحقق من وجود فروق في استخدام آليات الدفاع 
( طالبًا وطالبة. أشارت نتائج 123دراسة من )تعزى لمتغير الجنس، تكونت عينة ال

الدراسة إلى أن التكوين العكسي كان األكثر استخدامًا بين الطمبة، يميو تزييف 
الواقع، ثم اإلسقاط، ثم التحول ضد الذات، وأخيرًا التحول ضد اآلخرين، وكان 

تخدامًا الذكور أكثر استخدامًا لئلسقاط والتحول ضد اآلخرين، واإلناث كن أكثر اس
 لمتكوين العكسي وتزييف الواقع.  

( التي ىدفت إلى الكشف عن الفروق بين 2006وفي دراسة آل منى )
( طالبًا 526الذكور واإلناث في استخدام آليات الدفاع، تكونت عينة الدراسة من )

وطالبة في المرحمة الثانوية في مدينة بغداد. أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق 
اث في استخدام أحبلم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط، وعدم وجود فروق لصالح اإلن

 بين الجنسين في استخدام التقمص.
( بدراسة ميكانيزمات الدفاع لدى عينة من Wieb, 2006وقامت ويب )

( مراىقين. كشفت نتائج الدراسة عن وجود 106المراىقين، تكونت العينة من )
تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت الفروق فروق في استخدام ميكانيزم اإلنكار 

لصالح الذكور، بينما لم تكن ىناك فروق في استخدام ميكانيزمي التقمص واإلسقاط 
 تعزى لمتغير الجنس. 
( دراسة بعنوان اإلحباط وعبلقتو بالعدوان وآليات الدفاع 2004وأجرت زريق )

تكونت عينة الدراسة النفسي والعصابية لدى طمبة الثانوية العامة بشعبية المرقب، 
( طالبًا وطالبة. أشارت النتائج إلى وجود فروق في استخدام آليات 761من )

 الدفاع تعزى لمجنس، حيث كانت اإلناث أكثر استخدامًا آلليات الدفاع من الذكور.  
( دراسة بعنوان ميكانيزمات الدفاع لدى طمبة 2001كما أجرى فضة )

( طالب 300سي، تكونت عينة الدراسة من )الجامعة وعبلقتيا بالتحصيل الدرا
وطالبة من جامعة الزقازيق في مصر، طبق عمييم مقياس ميكانيزمات الدفاع من 
إعداد الباحث. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية طردية بين 
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ميكانيزمات الدفاع والتحصيل الدراسي، ولم تظير الدراسة وجود فروق في 
 اع تعزى لمتغير الجنس. ميكانيزمات الدف

( Steiner, Araujo & Koopman, 2001) وقام ستينر وأروجو وكوبمان

( طالبًا وطالبة 1487بدراسة حول ميكانيزمات الدفاع، تكونت عينة الدراسة من )
( من الراشدين. أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق بين 388في المرحمة الثانوية و )

زمات الدفاع، حيث تبين أن الذكور أكثر استخدامًا لكل الجنسين في استخدام ميكاني
من اإلنكار والكبت، وأن اإلناث أكثر استخدامًا لكل من التكوين العكسي وتوىم 

 المرض. 
 :مشكمة الدراسة وسؤاليها

يواجو الطالب الجامعي ضغوطًا وتحديات داخمية وخارجية متعددة، نتيجة 
سم ىذه المرحمة بحدوث تقمبات في مفيوم لطبيعة المرحمة التي يمر بيا، حيث تت

الذات، والقيم التي يتبناىا، واألىداف التي يسعى لتحقيقيا، سّيما وأن ىذه المرحمة 
تتزامن مع نياية مرحمة المراىقة، والتي ينتقل الفرد خبلليا من الطفولة إلى الرشد، 

جية مما يتطمب من الطالب الجامعي تحمل المسؤولية تجاه مستقبمو، وموا
الصعوبات التي تقف في وجو تحقيق طموحاتو وأىدافو، وما يرافق ذلك من 
إحباطات وصراعات. ونتيجة لذلك قد يسعى الطالب الجامعي الستخدام آليات 
الدفاع لحماية الذات، والتخفيف من القمق والتوتر، وتحقيق التوافق النفسي 

د العديد من السموكيات واالجتماعي. وبالمبلحظة المباشرة لمباحثين فقد تم رص
وردود األفعال الطبلبية، والتي قد تكون مؤشرًا عمى استخدام آليات الدفاع النفسية 
مثل: التبرير واإلزاحة والتعويض، ومن ىنا فقد جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء 
عمى ىذه الفئة الجديرة بالبحث والتعرف عمى آليات الدفاع التي تستخدميا، نظرًا 

لدراسات في ىذا السياق، ولما يسببو االستخدام المفرط آلليات الدفاع من لندرة ا
 تداعيات واضطرابات نفسية مختمفة.

 وبالتحديد تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين التاليين: 
 ما آليات الدفاع األكثر استخدامًا لدى طمبة كمية التربية في جامعة اليرموك؟ .6
(  في استخدام طمبة كمية  ≤ α0.05لة إحصائية )ىل توجد فروق ذات دال .1

التربية في جامعة اليرموك آلليات الدفاع تعزى لممتغيرات )الجنس، السنة 
 الدراسية، التقدير األكاديمي(؟
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 :أهمية الدراسة
تأتي أىمية الدراسة الحالية من أىمية الفئة التي تتناوليا، وىي فئة الطمبة  

وى المجتمع المنوط بيا إحداث التغيير والتجديد، واألخذ الجامعيين، الذين يمثمون ق
بزمام المبادرة في المستقبل، وىذه الفئة بحاجة لمرعاية والعناية، لممحافظة عمى 
صحتيا النفسية وتجنيبيا االضطرابات. وتأتي أىمية الدراسة الحالية أيضًا من 

ب الجامعي، كونيا تساعد في التعرف إلى جانب ميم من جوانب شخصية الطال
نظرًا ألن آليات الدفاع تعد مؤشرًا لمصحة النفسية إذا استخدمت باعتدال، ويمكن 

 من خبلليا فيم شخصية الفرد والتنبؤ بسموكو.
كما توفر الدراسة الحالية لمباحثين أداة لقياس آليات الدفاع، وقد تفيد  

في اتخاذ نتائجيا العاممين في المجاالت النفسية واالجتماعية، وتساعدىم 
عداد جيل  اإلجراءات اإلنمائية والوقائية والعبلجية، لتنمية الشخصية لدى الشباب وا 
خال من األمراض واالضطرابات النفسية. كما أن التوصيات التي تقدميا الدراسة 

الية قد تسيم في تفعيل دور اإلرشاد النفسي في الجامعات لزيادة الوعي الح
بالممارسات المفرطة آلليات الدفاع في ظل الظروف والتحديات التي يعيشيا الطمبة 

 الجامعيون.     
 :مصطمحات الدراسة
: ىي عمميات نفسية تحدث بطريقة أوتوماتيكية بيدف حماية آليات الدفاع
 ,APAمصادر الضغوط أو التيديدات الداخمية أو الخارجية ) الفرد من القمق أو

(. وتعرف إجرائيًا بأنيا: الدرجة الكمية التي حصل عمييا المستجيب عمى 2005
 مقياس آليات الدفاع المستخدم في الدراسة الحالية. 

 :محددات الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة من طمبة كمية التربية في جامعة 

م،  2020/2019موك، المسجمين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الير 
تم اختيارىم بالطريقة المتيسرة، كما تتحدد نتائج الدراسة بالمقياس المستخدم، 

 ودالالت صدقو وثباتو، ومدى مناسبتو ألفراد عينة الدراسة الحالية.
 الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة
 حالية المنيج الوصفي لمبلءمتو ألىدافيا.استخدمت الدراسة ال
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 :مجتمع الدراسة
جامعة  كمية التربية في تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة البكالوريوس في

، م2019/2020من العام الدراسي  ،اليرموك، المسجمين في الفصل الدراسي الثاني
لقبول طالبًا وطالبة، وذلك حسب إحصائيات دائرة ا (1873)البالغ عددىم 

 والتسجيل في جامعة اليرموك.
  :عينة الدراسة

( طالًبا وطالبة من كمية التربية في جامعة 271تكونت عينة الدراسة من )
، حيث تم (Available Sample) بالطريقة المتيسرة ىمختيار اتم اليرموك، 

 التوصل إلييم في الشعب الدراسية أثناء المحاضرات. 
 الدراسة اتة تبعًا لمتغير توزيع أفراد العين (1جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 33.2 90 ذكر الجنس

 66.8 181 أنثى 

 60.1 163 أولى وثانية ةالدراسي سنةال

 39.9 108 ثالثة ورابعة 

 32.8 89 جيد فما دون التقدير األكاديمي

 67.2 182 جيد جدًا فأعمى 

 100.0 271 المجموع 

 :مقياس الدراسة
م الباحثون بإعداد مقياس آليات الدفاع  من خبلل مراجعة األدب التربوي قا

؛ 2016؛ الدىيسات، 2018؛ المنصور، 2018والدراسات السابقة، مثل: )محمد، 
(. وحدد الباحثون عشرة مجاالت لممقياس، ثم قاموا بصياغة الفقرات 2009جودة، 

( فقرات 4فقرة، وبواقع ) (40المناسبة لكل مجال، وقد بمغ عدد فقرات المقياس )
 لكل مجال.

 :صدق المقياس
تم عرض المقياس عمى عشرة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في 
مجال اإلرشاد النفسي، وعمم النفس التربوي، والقياس والتقويم، والمغة العربية. وكان 

لتحقق اليدف من التحكيم التحقق من مبلئمة الفقرات لممجاالت التي تنتمي إلييا، وا
وكان المعيار الذي تّم اعتماده في قبول من وضوحيا وسبلمة الصياغة المغوية، 

 81الفقرات أو استبعادىا، ىو حصول الفقرة عمى إجماع المحكمين، بنسبة اتفاق )
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وفي  %(. وخمصت نتائج التحكيم إلى إعادة الصياغة المغوية لبعض الفقرات.
( فقرة، 40ورتو النيائية مكوًنا من )ضوء التعديبلت المقدمة، بقي المقياس بص

أحبلم اليقظة، النكوص، اإلزاحة، التكوين ، ىي: عشرة مجاالتموزعة إلى 
 العكسي، التبرير، الكبت، اإلنكار، التعويض، التسامي، اإلسقاط.

كما تم استخراج مؤشرات صدق البناء لجميع فقرات مقياس الدراسة، من 
( طالبًا وطالبة من خارج عينة 40كونة من )خبلل تطبيقو عمى عينة استطبلعية م

الدراسة؛ حيث تم األخذ بعين االعتبار، معيارين لقبول الفقرات: معامل االرتباط 
إذ ظير أن جميع معامبلت االرتباط  ( فأكثر، والداللة اإلحصائية لبلرتباط؛0.20)

، وقد الذي تنتمي إليو كانت دالة إحصائياً  مجالبين كل فقرة من الفقرات مع ال
 - 0.41بين ) مجال الذي تنتمي إليوتراوحت معامبلت االرتباط بين الفقرات وال

 ( يوضح ذلك.2والجدول ) ،(، وىي مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة الحالية0.93
 (2جدول )

 لممجال الذي تنتمي إليو معامبلت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية 
 معامل االرتباط رقم الفقرة

 لبعدمع ا
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البعد

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البعد

1 .42(*) 15 .81(**) 29 .423(*) 
2 .41(*) 16 .82(**) 30 .725(**) 
3 .54(**) 17 .69(**) 31 .771(**) 
4 .72(**) 18 .50(**) 32 .726(**) 
5 .75(**) 19 .82(**) 33 .61(**) 
6 .70(**) 20 .60(**) 34 .80(**) 
7 .74(**) 21 .70(**) 35 .71(**) 
8 .79(**) 22 .84(**) 36 .56(**) 
9 .93(**) 23 .69(**) 37 .70(**) 
10 .78(**) 24 .88(**) 38 .84(**) 
11 .79(**) 25 .51(**) 39 .78(**) 
12 .77(**) 26 .72(**) 40 .69(**) 
13 .81(**) 27 .52(**)   
14 .72(**) 28 .68(**)   

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 :ثبات المقياس
، قام الباحثون بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مكونة سلمتحقق من ثبات المقيا
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( طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وأعيد تطبيق المقياس عمى العينة 40من )
ذاتيا بعد أسبوعين من التطبيق األول، وحسب ثبات المقياس بطريقة االختبار 

عادة االختبار ) من خبلل حساب معامل ارتباط بيرسون  (Test-Re-Testوا 
(Person-R)  بين التطبيقين األول والثاني، كما تم حساب معامل االتساق الداخمي

 ك.( يوضح ذل3وجدول ) (.Cronpach Alphaكرونباخ ألفا )
  (3جدول )

 معامبلت ثبات مقياس آليات الدفاع ومجاالتو
 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 0.84 0.73 أحبلم اليقظة
 0.88 0.73 النكوص
 0.90 0.83 اإلزاحة

 0.85 0.79 التكوين العكسي
 0.86 0.72 التبرير
 0.88 0.78 الكبت
 0.83 0.73 اإلنكار
 0.84 0.70 التعويض

 0.89 0.71 اميالتس
 0.87 0.74 اإلسقاط

 0.86 0.75 المقياس ككل
المقياس تراوحت  مجاالتل ثبات اإلعادة( أن معامبلت 3يظير من الجدول )

(، في 0.75) ككللممقياس  ثبات اإلعادة(، وبمغ معامل 0.83 - 0.70بين )
(، 0.90 - 0.83) بين المقياس مجاالتل بلت االتساق الداخميحين تراوحت معام

(، وىي مقبولة ألغراض الدراسة 0.86) ككللممقياس  االتساق الداخميوبمغ معامل 
 الحالية.

 :تصحيح المقياس
يأخذ  ،خماسي ةبسمم إجاب ،( فقرة40تكون المقياس بصورتو النيائية من ) 

( 3( درجات، ومحايد )4( درجات، وموافق )5موافق بشدة )األوزان التالية: 
تان، وغير موافق بشدة وتأخذ درجة واحدة. وتتراوح درجات، وغير موافق درج

وتم االعتماد عمى التصنيف التالي  (. 200-40 الدرجة الكمية لممفحوصين بين )
  3.66- 2.34فأقل درجة منخفضة(، ) 2.33لمحكم عمى األوساط الحسابية: )

 فأكثر درجة مرتفعة(. 3.67درجة متوسطة(، )
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها
ما آليات الدفاع األكثر استخدامًا لدى طمبة كمية التربية في ل األول: السؤا

 جامعة اليرموك؟
لئلجابة عن ىذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (4والجدول ) ،ليات الدفاع لدى طمبة كمية التربية في جامعة اليرموكالمعيارية آل
 يوضح ذلك.
ليات الدفاع لدى طمبة آلابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس (4جدول )

 كمية التربية في جامعة اليرموك مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
الر الرتبة

المتوسط  المجال قم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 585. 3.69 أحبلم اليقظة 1 1
 متوسط 916. 3.24 التعويض 8 2
 متوسط 947. 3.07 الكبت 6 3
 متوسط 807. 3.06 اإلنكار 7 4
 متوسط 835. 2.81 التسامي 9 5
 متوسط 898. 2.50 النكوص 2 6
 متوسط 814. 2.35 التكوين العكسي 4 7
 منخفض 676. 2.17 اإلسقاط 10 8
 منخفض 578. 1.95 التبرير 5 9
 منخفض 792. 1.85 اإلزاحة 3 10

-1.85 لحسابية قد تراوحت مابين )المتوسطات اأن ( 4يبين الجدول )
متوسط حسابي بمغ بأعمى في المرتبة األولى  أحبلم اليقظة تحيث جاء، (  3.69

في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ  التعويض، وجاء وبدرجة مرتفعة (3.69)
في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بمغ  الكبتجاء  ، ثموبدرجة متوسطة (3.24)
في المرتبة األخيرة وبمتوسط  اإلزاحة بينما جاءت ،رجة متوسطةوبد (3.07)

ويفسر الباحثون ىذه النتيجة بأن الشباب  .وبدرجة منخفضة (1.85حسابي بمغ )
الجامعي يكون لدييم بالعادة طموحات كبيرة يخططون ويسعون لتحقيقيا، ولكن 

يشعرون تعترض ىذه الطموحات المعوقات والتحديات الداخمية والخارجية، ف
باإلحباط والقمق والتيديد، مما يدفعيم إلى استخدام آليات الدفاع لمتخفيف من ىذه 

( ليا وظائف تكيفية تدعم Brad, 2006المشاعر. فآليات الدفاع كما أشار براد )
جياز المناعة النفسية لدى الفرد وتجعمو أكثر كفاءة في مواجية المواقف 

مفرطة، فيي جزء من الوظيفة النفسية الضاغطة، طالما لم يستخدميا بصورة 
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اليومية لمفرد الذي يسعى لحماية نفسو من القمق واالنفعاالت السمبية، وىي حماية 
 فطرية وحائط صد أول أمام مصاعب ومشقات الحياة.   

وأظيرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة يستخدمون آليات الدفاع بدرجة 
ن التيديد والتوتر، فالشباب الجامعي قد يمر متوسطة، وىذا مؤشر عمى أنيم يواجيو 

بحالة من عدم الرضا بسبب القمق من المستقبل والخوف من الفشل في تحقيق 
طموحاتو، فندرة الوظائف والقيود المجتمعية وارتفاع متطمبات الحياة كميا تحديات 
تواجو الطالب الجامعي، كما أن الطالب الجامعي يسعى لتأكيد ذاتو وتحقيقيا، 
وعندما تواجيو التحديات فإنو يشعر بفقدان اليوية والمكانة، لذلك يختار اليروب 
والبحث عن المكانة واليوية في مكان آخر حتى لو كان ذلك عمى مستوى 

 الشعوري من خبلل استخدام آليات الدفاع. 
ويفسر الباحثون استخدام أفراد عينة الدراسة ألحبلم اليقظة والتعويض والكبت 

كبر من آليات الدفاع األخرى، بالمرحمة العمرية التي يمرون بيا، حيث أن بدرجة أ
المراىقين يميمون الستخدام أحبلم اليقظة والتعويض ألنيما يتضمنان اإلنكار 
البلشعوري الذي يخفف القمق وتأثير الواقع المؤلم، بل أن أحبلم اليقظة تعتبر سمة 

إنو من أكثر آليات الدفاع استخدامًا، حيث مرافقة ليذه المرحمة العمرية، أما الكبت ف
( أن الكبت يعتبر من آليات الدفاع األساسية التي تستخدميا 2018أشار محمد )

 األنا لحماية الفرد من القمق والتوتر.
( التي أشارت إلى استخدام أفراد 2018وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة محمد )

ا تختمف مع كل من دراستي )ىاشم الدراسة آلليات الدفاع بدرجة متوسطة، بينم
(. كما تتفق جزئيًا من حيث ترتيب 2017؛ التخاينة وآخرون، 2018وعبداليادي، 

( Gokdage, 2017؛ 2018آليات الدفاع األكثر استخدامًا مع دراستي )محمد، 
 (.          2017؛ التخاينة وآخرون، 2018وتختمف مع دراستي )ىاشم وعبداليادي، 

(  في استخدام  ≤ α0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )ي: السؤال الثان
طمبة كمية التربية في جامعة اليرموك آلليات الدفاع تعزى لممتغيرات )الجنس، 

 السنة الدراسية، التقدير األكاديمي(؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لئلجابة عن ىذا السؤال،

حسب متغيرات  ى طمبة كمية التربية في جامعة اليرموكليات الدفاع لدآلالمعيارية 
 .يوضح ذلك (5والجدول )، التقدير األكاديمي، و ةالدراسي سنةال، و الجنس
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ليات الدفاع لدى طمبة كمية آلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5الجدول )
 التقدير األكاديمي، و سنة الدراسيةال، و الجنسحسب متغيرات  التربية في جامعة اليرموك

 

 التقدير األكاديمي ةالدراسي سنةال الجنس

 جيد جدًا فأعمى جيد فما دون ثالثة ورابعة أولى وثانية نثىأ ذكر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 ابيالحس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أحبلم 
 اليقظة

3.68 .571 3.69 .593 3.70 .583 3.66 .588 3.60 .608 3.73 .569 

 827. 2.27 856. 2.97 869. 2.43 917. 2.55 914. 2.48 868. 2.55 النكوص

 667. 1.68 908. 2.19 824. 1.79 770. 1.88 821. 1.86 733. 1.82 اإلزاحة

التكوين 
 العكسي

2.33 .826 2.35 .810 2.46 .870 2.17 .689 2.64 .826 2.20 .770 

 535. 1.88 639. 2.09 565. 1.94 589. 1.96 586. 1.95 565. 1.94 التبرير

 949. 2.97 918. 3.26 849. 2.98 1.006 3.12 935. 3.04 975. 3.12 الكبت

 802. 3.01 812. 3.15 731. 2.90 839. 3.16 806. 3.03 811. 3.10 اإلنكار

 973. 3.22 788. 3.29 944. 3.06 878. 3.36 938. 3.25 875. 3.23 التعويض

 883. 2.75 720. 2.91 744. 2.76 891. 2.84 855. 2.82 797. 2.78 التسامي

 634. 2.10 738. 2.31 686. 2.21 671. 2.15 687. 2.17 657. 2.18 اإلسقاط

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات ظاىريًا  ( تبايناً 5) يبين الجدول
بسبب اختبلف  ليات الدفاع لدى طمبة كمية التربية في جامعة اليرموكآلالمعيارية 

ولبيان داللة الفروق . التقدير األكاديمي، و ةالدراسي سنةال، و الجنس فئات متغيرات
جدول الثبلثي، وال تم استخدام تحميل التباين ،اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

 يوضح ذلك. (6)
 ،ةالدراسي سنةال، و الجنس ألثر الثبلثي تحميل التباين(: 6الجدول )
 آليات الدفاع استخدام عمى التقدير األكاديميو  

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 964. 002. 001. 1 001. أحبلم اليقظة الجنس
 858. 032. 023. 1 023. النكوص 
 274. 1.202 685. 1 685. اإلزاحة 
 399. 712. 432. 1 432. التكوين العكسي 
 624. 240. 079. 1 079. التبرير 
 753. 099. 088. 1 088. الكبت 
 679. 171. 109. 1 109. اإلنكار 
 774. 083. 068. 1 068. التعويض 
 584. 301. 210. 1 210. التسامي 
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 908. 013. 006. 1 006. اإلسقاط 

 530. 395. 135. 1 135. أحبلم اليقظة ةالدراسي سنةال
 319. 998. 701. 1 701. النكوص 
 409. 684. 390. 1 390. اإلزاحة 
 003. 8.702 5.273 1 5.273 التكوين العكسي 
 841. 040. 013. 1 013. التبرير 
 248. 1.342 1.186 1 1.186 الكبت 
 009. 6.948 4.423 1 4.423 اإلنكار 
 007. 7.435 6.125 1 6.125 التعويض 
 449. 574. 400. 1 400. التسامي 
 448. 578. 261. 1 261. اإلسقاط 

 086. 2.970 1.013 1 1.013 أحبلم اليقظة التقدير األكاديمي
 000. 41.315 29.036 1 29.036 النكوص 
 000. 28.938 16.493 1 16.493 اإلزاحة 
 000. 19.097 11.572 1 11.572 التكوين العكسي 
 005. 7.963 2.614 1 2.614 التبرير 
 021. 5.399 4.770 1 4.770 الكبت 
 221. 1.502 956. 1 956. اإلنكار 
 537. 382. 315. 1 315. التعويض 
 139. 2.199 1.534 1 1.534 التسامي 
 014. 6.151 2.774 1 2.774 اإلسقاط 

   341. 267 91.103 أحبلم اليقظة الخطأ
   703. 267 187.645 النكوص 
   570. 267 152.170 اإلزاحة 
   606. 267 161.797 التكوين العكسي 
   328. 267 87.635 التبرير 
   884. 267 235.914 الكبت 
   636. 267 169.938 اإلنكار 
   824. 267 219.965 التعويض 
   698. 267 186.246 التسامي 
   451. 267 120.404 اإلسقاط 

    270 92.245 أحبلم اليقظة الكمي
    270 217.875 النكوص 
    270 169.256 اإلزاحة 
    270 178.991 التكوين العكسي 
    270 90.277 التبرير 
    270 242.333 الكبت 
    270 175.670 إلنكارا 
    270 226.477 التعويض 
    270 188.295 التسامي 
    270 123.419 اإلسقاط 

 :( اآلتي6)يتبين من الجدول 
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في جميع  الجنستعزى ألثر  ( ≤ α0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  -
 آليات الدفاع.

 في سنة الدراسيةالى ألثر تعز  ( ≤ α0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  -
وجاءت الفروق  ،التعويض، و اإلنكار، و التكوين العكسيجميع آليات الدفاع باستثناء 

 لصالح السنتين األولى والثانية.
 في تعزى ألثر التقدير األكاديمي ( ≤ α0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

، التسامي، و التعويضو ، اإلنكار ، وأحبلم اليقظةآليات الدفاع باستثناء جميع 
 .جيد فما دونتقدير  وجاءت الفروق لصالح

ويفسر الباحثون عدم وجود فروق في استخدام آليات الدفاع تعزى ألثر الجنس، 
بأن كبل الجنسين يتعرضان لنفس المستوى تقريبًا من الضغوط والتحديات، ويخضعان 

نقص الشعور باألمن النفسي، لنفس األنظمة والقوانين االجتماعية. فالمشاكل األسرية، و 
وضعف الثقة بالنفس، والقمق من المستقبل، والضغوط االجتماعية، كميا مشاكل 
وتحديات تواجو الطالب الجامعي سواء كان ذكرًا أم أنثى. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج 

؛ 2001؛ فضة، 2014؛ البواليز، 2016؛ مناضل، 2017)التخاينة وآخرون، دراسات 
Abid & Riaz, 2017; Drapeau et al., 2011; Wieb, 2006)  التي أشارت عمى

عدم وجود فروق في استخدام آليات الدفاع بين الذكور واإلناث، وتختمف مع نتائج 
 ,.Parekh et al؛ 2004؛ زريق، 2018؛ ىاشم وعبداليادي، 2018)محمد، دراسات 

2010; Steiner et al., 2001)  بين  الذكور واإلناث.التي أشارت إلى وجود فروق  
كما يفسر الباحثون عدم وجود فروق في استخدام معظم آليات الدفاع النفسي 
تعزى ألثر السنة الدراسية، بأن طمبة السنة األولى والثانية متقاربون في العمر مع طمبة 
السنة الثالثة والرابعة، كما أنيم ينتمون إلى نفس المجتمع الذي يفرض عمييم نفس القيود 
والتحديات، فيم يممكون طموحات متشابية تقريبًا ترتبط بالمرحمة العمرية التي يمرون 
بيا، وتعترضيم معوقات اجتماعية وثقافية وأسرية متقاربة، ألنيم ينتمون إلى مجتمع 
واحد تتشابو فيو الظروف االجتماعية والثقافية، كما تتشابو فيو إلى حد كبير أساليب 

التي  (Parekh et al., 2010مف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )التنشئة األسرية. وتخت
أشارت إلى أن طمبة السنة األولى والثانية أكثر استخدامًا آلليات الدفاع من طمبة 

 السنوات األخرى.
وأظيرت النتائج أيضًا وجود فروق في استخدام معظم آليات الدفاع النفسي تعزى 

مبة من ذوي التقدير المرتفع يستخدمون آليات ألثر التقدير األكاديمي، حيث أن الط
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الدفاع بدرجة أقل، ويفسر الباحثون ىذه النتيجة بأن الطمبة من ذوي التقدير المرتفع 
يمتمكون قدرات عقمية وميارات في التفكير تفوق ما يمتمكو ذوي التقدير المنخفض، 

ميم، فيضعون أىدافًا وبالتالي فإنيم يوظفون ىذه القدرات في التخطيط الموضوعي لمستقب
واقعية تتناسب مع إمكاناتيم وظروفيم ويستطيعون تحقيقيا، كما أنيم يستخدمون 
مياراتيم المختمفة في تطويع المعيقات البيئية واالجتماعية التي تواجييم، وىذا يجعميم 
أقل عرضة لمضغوط النفسية والصراعات من الطمبة ذوي التقدير المنخفض، وبالتالي 

عاممون مع التحديات والتيديدات التي تواجييم عمى المستوى الشعوري، وال فإنيم يت
يحتاجون لميروب إلى المستوى البلشعوري وممارسة آليات الدفاع لمتخمص من القمق 

 والتوتر والشعور بالدونية.
( إلى أن الطمبة قد يستيمكون طاقتيم النفسية في ممارسة 2001وقد أشار فضة )

يضعف األنا لدييم، ويجعميم أقل حيوية ودافعية ورغبة في اإلنجاز، آليات الدفاع مما 
وينعكس ذلك عمى تقديرىم األكاديمي فيصبحوا من ذوي التقدير المنخفض، والعكس 
تمامًا بالنسبة لمطمبة ذوي التقدير المرتفع الذين ال يستيمكون الكثير من الطاقة النفسية 

نتاجية. وتتفق في ممارسة آليات الدفاع، مما يقوي األن ا لدييم ويجعميم أكثر حيوية وا 
 (.   2001؛ فضة، 2016ىذه النتيجة مع نتائج كل من دراستي )الدىيسات، 

 :التوصيات
 بناًء عمى نتائج ىذه الدراسة، يوصي الباحثون بما يمي:

تفعيل دور الجامعات من خبلل توظيف البرامج اإلرشادية التي تقدم الدعم النفسي  -
اعدىم عمى تنمية ميارات المواجية التكيفية. مثل ميارات تأكيد لمطبلب، وتس

 الذات، والتواصل، وحل المشكبلت، والضبط االنفعالي.
تقديم البرامج اإلرشادية لؤلسر، وتشجيعيا عمى استخدام أساليب التنشئة  -

الصحيحة، وتوفير الجو اآلمن ألبنائيا، مما يساعد عمى تعزيز الحصانة والمنعة 
لدى األبناء، فيصبحون أقوى في مواجية ضغوط الحياة، وتحقيق التوافق النفسية 

 النفسي واالجتماعي.
تشجيع المرشدين النفسيين في الجامعات، لمكشف عن الدوافع البلشعورية الكامنة  -

وراء استخدام آليات الدفاع من قبل الطمبة، ومعالجة ىذه الدوافع لخفض استخدام 
اقة لدى ىؤالء الطمبة ويزيد من قوة األنا لدييم، آليات الدفاع، مما يوفر الط

نتاجًا في المجاالت المختمفة.    ويجعميم أكثر قوة وا 
إجراء المزيد من الدراسات حول آليات الدفاع وعبلقتيا ببعض المتغيرات، مثل:  -

 الذكاء، التشوىات المعرفية، أساليب المعاممة الوالدية، المرونة النفسية.  
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