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مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين بعض حيل الدفاع والتفكير المجرد لدى 
الجامعية  والمرحلة  )اإلعدادية(  المتوسطة  المرحلة  في  المراهقات  الطالبات  من  عينة 
واستخدمت الباحثة مقياسين لميكانزمات الدفاع والتفكير المجرد من إعداد الباحثة و 
رماح و47  بمدينة  المتوسطة  الثانية  المدرسة  65من طالبات  المقياسين علي  تطبيق  تم 
من طالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية بمدينة رماح، وتوصلت الباحثة من خالل 

الدراسة الى النتائج التالية

توجد عالقة ارتباطية موجبة كلما زاد التفكير المجرد في المرحلة المتوسطة كلما زاد  -
التفكير المجرد في المرحلة الجامعية 

متوسطات درجات التفكير المجرد في المرحلة الجامعية أعلى من المتوسطات في  -
المرحلة المتوسطة

ال توجد فروق ذات دالله احصائية بين درجات الطالبات علي مقياس ميكانيزمات  -
الدفاع في المرحلة المتوسطة والمرحلة الجامعية

)اإلسقاط  - الدفاع  ميكانيزمات  المتوسطة  المرحلة  في  الطالبات  استخدام  يزداد 
وتكوين رد الفعل والتعويض( في حين يزداد استخدام ميكانيزمات الدفاع )النكوص 

واإلنكار و اإلزاحة والتبرير و والتقمص والكف( في المرحلة الجامعية

وميكانيزمات  - المجرد  التفكير  بين  عكسية  عالقة  المتوسطة  المرحلة  في  توجد  انه 
الدفاع كلما زاد التفكير المجرد كلما قل استخدام ميكانيزمات الدفاع

أن الطالبات في المرحلة الجامعية ذوات الدرجات األعلى في إدراك العالقات كن  -
يستخدمن جميع ميكانيزمات الدفاع ماعدا الكف،والطالبات األعلى في االستنتاج 
كن يستخدمن ميكانيزمات الكبت وتكوين رد الفعل والنكوص واإلعالء واالنكار 
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واالنكار  االعالء  يستخدمن  كن  االستدالل  في  األعلى  والطالبات  والتعويض، 
كن  االستنباط  في  األعلى  الطالبات  والعزل،أما  والكف  والتقمص  والتعويض 
االستقراء  في  األعلى  والطالبات  والكف،  والتقمص  والنكوص  الكبت  يستخدمن 
الفعل والنكوص  الكبت واالسقاط وتكوين رد  لميكانيزمات  استخدامًا  أكثر  كانوا 

واالعالء والتعويض واالزاحة

study extract 
The researcher aimed to identify the relationship between some 

defense Mechanisms and abstract thinking in a sample of adolescent 
students in middle and high school. The researcher used two meas-
ures of defense mechanisms and abstract thinking prepared by the 
researcher. The measures were applied to 65 students of the second 
secondary school in Ramah city and 47 female students Faculty of 
Science and Human Studies in Ramah، and the study concluded the 
following results

-  There is a positive relationship as abstract thinking increases the 
more abstract thinking at the university level

-  The averages of abstract thinking levels at the undergraduate level 
are higher than those in the preparatory level

-  There are no statistically significant differences between the grades 
of female students on the scale of defense mechanisms at the pre-
paratory and university levels

-  Increasing the use of female students in the preparatory level of de-
fense centers (projection، reaction formation and compensation)، 
while the use of defense mechanisms (regression، denial، displace-
ment، rationalization، identification and inhibition)

-  There is in the preparatory level an inverse relationship between 
abstract thinking and mechanisms in the defense، the more ab-
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stract thinking and the defense mechanisms in، the more abstract 
thinking the less the use of defense mechanisms

- The female students at the university level with the highest degrees 
in the perception of the relations used all the mechanisms of de-
fense except the inhibition، and the higher students in the conclu-
sion were used Mechanisms in repression and the formation of reac-
tion، regression، sublimation، denial، compensation، and the highest 
students in the deduction used to sublimation، deny، compensation، 
inhibition، identification and isolation، The higher students in the de-
velopment were used for repression، retraction، projection، reaction 
formation، and the higher female students in induction were more 
used for mechanisms in repression، projection، the reaction forma-
tion، regression and increase، compensation and replacement 
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تمهيد

يميل االنسان إلى أن يعيش بطريقه تحقق له السعادة، وتبعده عن مصادر األلم، ومن 
أجل تحقيق هذا الهدف يحاول اإلنسان الوصول إلى حالة من التوازن والتوافق الطبيعي، 
لحاجاته،  الفرد  إرضاء  أن  إال  وحاجاته،  دوافعه  إشباع  دون  يحول  عائق  واجهه  كلما 
بعوامل  الغالب  في  عليه  يكون محكومًا  وإنما  مطلقة،  يتم بصورة  وتحقيقه ألهداف ال 
الناجح في  ذاتية خاصة به، كقدراته، وخصائصه، والظروف التي تحيط به، واألسلوب 
حل األزمات هو الذي يؤدي الى اشباع الدوافع، والتخلص من حاالت اإلحباط والتوتر 
المجتمع ومعاييره، وال تضر باآلخرين،  تتعارض مع  الفرد، وال  والقلق،بصورة ترضي 
وإذا لم ينجح الفرد في تحقيق توافقه مع هذه السبل، وفشلت الطرق المباشرة في التغلب 
على اإلحباط، فإن حالة من التوتر والقلق الناشئة تستمر لفترة طويلة، فتسبب للفرد الكثير 
من الضيق واأللم، ومن ثم يلجأ إلى أساليب غير مباشرة، بطريقة سلبية إلى تخفيف حدة 
التوتر النفسي، وآثاره، بصورة مؤقتة، وهذه األساليب هي التي يطلق عليها ميكانيزمات 
الدفاع، أو الحيل الدفاعية .واستخدام الحيل الدفاعية يختلف من شخص آلخر ويعتمد 
.ومن  للموقف  وإدراكه  تفكيره  طريقة  علي  الدفاعي  الميكانيزم  نوعية  في  االختالف 
السويسري جان  العالم  اإلنسان  الذكاء عند  التفكير ونمو  بدراسة  اهتموا  الذين  العلماء 
بياجيه الذي أوضح وجود أربع مراحل يمر بها اإلنسان خالل تطوره العقلي، وترتبط هذه 
المرحلة بالعمر الزمني، وتهتم هذه الدراسة بالمرحلة الرابعة من مراحل التطور العقلي 
اكتمال  وحتى  عامًا   12 في سن  بدايتها  منذ  التجريدي  التفكير  مرحلة  وهي  بياجيه  عند 

النضج في 20 عامًا وهذه المرحلة تقابل فترة المراهقة في النمو الجسمي لإلنسان.

مشكلة الدراسة

لديهم  تظهر  خطورتها  المتوقع  من  أو  خطرة  مختلفة  ظروفًا  األشخاص  يواجه  عندما 
والقدرات  الظروف  واختالف  األشخاص  خبرات  تعكس  السلوكيات  مختلفة  أشكال 
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النوع يمكن وصفه  والسمات والدوافع المختلفة، وردود األفعال تجاه أي ظرف من هذا 
عن  دفاع  وهو   . متوقع  أو  حاصل  خطر  أمام  الذات  عن  دفاع  أي  دفاعي،  موف  أنه  على 
حاجات الفرد غير المشبعة حين يقف عائق يعمل على منع إشباعها فتشعر الذات بالتهديد 
نفسه من  لتقوية  إجراءاته  يتخذ  فقد  واألفراد  الظروف  باختالف  تختلف  األفعال  وردود   .
أجل مواجهة الخطر، وقد يستسلم حين ال تكفي وسائله، ويحاول تخفيف الضغط الناجم 
هذه  أن  فرويد  ذكر  ولقد   . األولية  الدفاع  وسائل  إلى  باللجوء  وذلك  بالخطر  الشعور  عن 
الوسائل الدفاعية هدفها حماية الذات . وهي ليست خاصة بأفراد دون غيرهم بل هي عامة 
إليه .  التطرف فتصبح شكاًل من اإلنحراف أو في الطريق  في شكلها السوي .وقد يصيبها 
وإن قاعدتها في الالشعور قوية ولكنها ليست ال شعورية تماما .ومن العوامل التي تؤدي 
والخبرات  المعلومات  قدر  ومدي  تفكيره  طريقة  هو  الشعوريا  معين  ميكانيزم  وجود  الى 
السابقة التي يمتلكها، وتتميز مرحلة المراهقة بأنها فترة إكتساب خبرات وتحديد الشخصية 

ومحاولة الدفاع عن هذه الشخصية يؤدي الى ظهور ميكانيزمات الدفاع. 
لذا تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية:

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات الطالبات في المرحلة . 1
المتوسطة والمرحلة الجامعية علي مقياس التفكير المجرد؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في المرحلة . 2
المتوسطة والمرحلة الجامعية علي مقياس ميكانيزمات الدفاع؟

لطالبات . 3 الدفاع  ميكانيزمات  المجرد وبعض  التفكير  بين  ارتباطية  توجد عالقة  هل 
المرحلة المتوسطة؟

لطالبات . 4 الدفاع  ميكانيزمات  وبعض  المجرد  التفكير  بين  ارتباطية  عالقة  توجد 
المرحلة الجامعية؟

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلي اآلتي

المرحلة . 1 المتوسطة وطاليات  المرحلة  المجرد لدي كل من طالبات  التفكير  دراسة 
الجامعة
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دراسة ميكانيزمات الدفاع لدي كل من طالبات المرحلة المتوسطة وطاليات المرحلة . 2
الجامعة 

دراسة العالقة بين كل من التفكير المجرد وميكانيزمات الدفاع.. 3

أهمية الدراسة 

اإلنسان  حياة  في  الفاعلة  التغيرات  ألحداث  وركيزة  حيويًا  موضوعًا  التفكير  يعتبر 
التطوير نحو األفضل، وبه يحل  والمجتمع، وهو من أهم السبل والطرق للوصول إلى 
اإلنسان مشكالته، ومن خالله يتم تسخير الموارد الطبيعية من أجل تلبية حاجاته، وأن 
األحكام  الستنباط  والمحاكمة  التفكير  على  قدرته  هي  البشري  للكائن  البارزة  السمة 
فيلجأ  الشخصية  رغباته  تنفيذ  في  العراقيل  بعض  تعترضه  ولكن   . المختلفة  في شؤونه 
الحصول على رغباته بشكل يرضي عنه  الدفاعية والتي يستطيع من خاللها  الحيل  إلى 

المجتمع حتى ال يكون في طريق معاكس للمجتمع

وأهتمت الدراسة بالمرحلة الرابعة من مراحل التطور العقلي عند بياجيه وهي مرحلة 
المتوسطة وحتي الجامعة.  المرحلة  تبدأ مع الطالب من  التي  التجريدي، وهي  التفكير 
كما أن وصول اإلنسان إلى مرحلة التفكير المجرد من الضروريات في هذا العصر لكل 
فرد في المجتمع، سواء في حياته العامة أو الخاصة حتى يستطيع ان يتعامل مع األحداث 
من جميع جوانبها. وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها من الدراسات القالئل التي تربط 
والتحصيل  التفكير  السابقة  الدراسات  تناولت  فقد  الدفاع  وميكانيزمات  التفكير  بين 
الدراسي أما ميكانيزمات الدفاع فتناولتها األبحاث علي انها حيل دفاعية للفرد يتجنب 
بها الغرائز والشهوات ولكن في هذه الدراسة نتناولها بشكل جديد فميكانيزمات الدفاع 
وللظهور  المؤلمة  المواقف  لمواجهة  ولكنها  فقط  والغرائز  الشهوات  لمواجهة  ليست 

بمظهر الئق في المجتمع حيث أنها هنا كصراع دائم بين الفرد والمجتمع.

إجراءات الدراسة

إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف الى دراسة ارتباطية للعالقة 
بين التفكير المجرد وميكانيزمات الدفاع .
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عينة الدراسة:

المدرسة  طالبات  65من  علي  الدفاع  وميكانيزمات  المجرد  التفكير  مقياسي  تطبيق  تم 
الثانية المتوسطة بمدينة رماح و47 من طالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية بمدينة رماح

أدوات الدراسة:

مقياس التفكير المجرد إعداد الباحثة -

مقياس ميكانيزمات الدفاع إعداد الباحثة -

مقياس التفكير المجرد:

التجريدي  التفكير  واختبار  السابقة  والدراسات  النظري  االطار  على  اإلطالع  بعد 
التفكير  مقياس  بناء  2005(تم   ،2003  ،1991 )الصبوة،  وأدائي  لفظي  االجتماعي 
المجرد وهو يتكون 20 عبارة مقسمين إلي خمسة أبعاد وهم إدراك العالقات واالستنتاج 
الطالبة  أربعة عبارات وتختار  يتكون من  بعد  واالستدالل واالستنباط واالستقراء وكل 

االجابة الصحيحة من أربعة لكل عبارة من العشرين عبارة 

صدق المقياس 

بطريقة صدق االتساق الداخلي تم حساب معامل االرتباط لكل مفردة مع المجموع 
الكلي للمقياس

جدول ))(
اإلحصاء الکلية لکل عبارة

الفا كرنباخ إذا حذفت العبارةمالفا كرنباخ إذا حذفت العبارةم
10.594110.590
20.584120.612
30.614130.559
40.568140.583
50.538150.581
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60.594160.586
70.560170.581
80.597180.600
90.591190.567

100.618200.581

به واالتساق  ثبات موثوق  العبارات ذات معامل  يتبين أن جميع  الجدول  من خالل 
الداخلي للمقياس وبالتالي صدق المقياس حيث أنه يقيس ماوضع لقياسه

ثبات المقياس 

66 طالبة من طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية في  تم تطبيق المقياس على 
رماح و 66 طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة بالمدرسة المتوسطة الثانية برماح وتم 
إعادة تطبيقه بعد 15 يوم وكانت درجة الثبات 0.98وهي درجة عالية من الثبات وذلك 

الن المقياس يعتمدعلى التفكير والتفكير أثبت عند االنسان من العواطف والمشاعر.

الصورة النهائية للمقياس 

بعد إجراء الصدق والثبات علي المقياس أصبح المقياس في صورته النهائية من)20( 
فقرة موزعة علي خمسة أبعاد هم: إدراك العالقات واالستنتاج واالستدالل واالستنباط 

واالستقراء

واإلجابات الصحيحة كالتالي:
جدول رقم ))(

يوضج االجابات الصحيحة للمقياس

االستقراءاالستنباطاالستداللاالستنتاجإدراك عالقات
ابددب

ددبجأ
دجأجد

أججأج
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مقياس ميکانيزمات الدفاع
تكون المقياس من 39 عبارة شملت الكبت، اإلسقاط، تكوين رد الفعل، النكوص، 
اإلعالء، اإلنكار، التعويض، اإلزاحة، التبرير، التقمص، الكف والعزل وقد تم االسترشاد 
الى عبارات المقياس من اإلطار النظري والدراسات السابقة وقائمة ميكانيزمات الدفاع 

)عامر الدهيسات، 2016(

صدق المقياس 

الصدق العاملي 

اعتمدت الباحثة علي طريقة المكونات األساسية وتدوير العوامل بطريقة فريماكس 
وأسفر التحليل عن عامل واحد بعد التدوير باستخدام محك جيلفورد الذي يقبل العوامل 

التي تزيد تشبعاتها عن )0،3( كانت النتائج كالتالي
والجدول ))(

يوضح نتائج التشبعات لعبارات مقياس ميکانيزمات الدفاع
العاملالعبارة

األول

العامل 

الثاني

العامل 

الثالث

العامل 

الرابع

العامل 

الخامس

العامل 

السادس

العامل 

السابع

العامل 

الثامن

العامل 

التاسع 

العامل 

العاشر

العامل 

الحادي 

عشر

العامل 

الثاني عشر

10.7430.095 - 

0.056

0.1800.081 - 0.192 -  - 

0.102

0.1830.110 - 

0.141

0.1680.356

20.400 - 

0.046

0.0100.1100.6210.236 - 0.0420.2900.247 - 

0.161

0.192 - 0.306

30.827 - 

0.087

0.1960.060 - 0.039 - 0.0400.0670.1180.1300.0610.2050.302

40.18905550.0940.2200.077 - 0.096 - 0.2360.252 - 0.0460.0440.2120.298
5 - 

0.080

0.7240.0100.1000.050 - 0.102 - 0.0940.021 - 0.1010.2220.1380.253

60.1750.4550.0350.193 - 0.220 - 0.1080.2580.132 - 

0.211

 - 

0.086

0.283 - 0.321

70.087 - 

0.092

0.4640.1110.1680.114 -  - 

0.112

0.109 - 

0.072

0.3120.1430.211

8 - 

0.201

 - 

0.290

0.4660.1550.2310.2340.2990.1320.0720.1830.045 - 0.299

90.0860.0380.7340.0350.009 - 0.000 - 

0.057

0.0130.0680.1070.042 - 0.065
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100.0280.1580.0580.7570.105 - 0.0460.1050.009 - 0.184 - 

0.106

0.0130.205

110.158 - 

0.126

0.1290.133 - 0.6520.074 -  - 

0.128

0.001 - 

0.125

 - 

0.089

0.1100.074 - 

120.278 - 

0.121

0.1510.6820.0340.3420.0590.103 -  - 

0.260

0.0560.120 - 0.135 - 

13 - 

0.103

0.2280.1210.6540.0480.122 - 0.3740.0570.157 - 

0.222

0.053 - 0.135

14 - 

0.077

 - 

0.305

 - 0.0170.102 - 0.3570.5040.0060.0960.3090.2660.090 - 0.306

150.173 - 

0.164

0.1090.3010.4650.1620.4190.179 - 

0.066

0.0510.2690.022

16 - 

0.027

0.007 - 

0.014

0.030 - 0.031 - 0.477 - 

0.066

0.086 - 0.011 - 

0.024

0.042 - 0.005

170.0380.1400.0530.2060.6150.1620.0860.199 - 0.0690.315 - 0.1710.050 - 
18 - 

0.137

0.2620.1280.042 - 0.056 - 0.745 - 

0.145

0.166 - 

0.078

0.0340.0700.001 - 

19 - 

0.051

0.0960.1620.007 - 0.0170.5580.2220.172 - 

0.048

0.1870.186 - 0.312

20 - 

0.026

 - 

0.044

 - 

0.078

0.0980.3340.5000.1620.341 - 

0.364

 - 

0.176

0.1160.235

210.081 - 

0.156

0.2010.125 - 0.01290.0500.5440.4730.2640.0340.1010.010 - 

220.120 - 

0.012

0.1750.061 - 0.0490.055 - 0.7460.0100.1040.4760.067 - 0.162

23 - 

0.010

0.0720.1980.3460.0880.2810.4980.080 - 0.3290.0710.0410.163 - 

240.0250.295 - 

0.170

0.055 - 0.0380.104 - 0.3830.592 - 

0.087

 - 

0.163

0.2580.004

25 - 

0.061

0.337 - 

0.169

0.023 - 0.078 - 0.0310.2130.733 - 

0.115

 - 

0.054

0.1860.394 - 

26 - 

0.004

0.2510.0550.0730.170 - 0.198 - 

0.232

0.6850.085 - 

0.062

0.080 - 0.086 - 

270.815 - 

0.066

0.1380.0170.007 - 0.251 - 

0.178

0.159 - 0.029 - 

0.107

0.0510.011

28 - 

0.098

0.4810.3650.0430.0770.0940.1670.1430.593 - 

0.248

0.236 - 0.060

290.0100.2650.1730.1760.182 - 0.072 - 

0.336

0.0850.7610.1410.1860.008 - 

300.0030.3310.0580.0090.3490.182 - 0.2140.2140.6610.0970.037 - 0.241 - 
310.341 - 

0.129

0.1250.098 - 0.3090.0020.0570.044 -  - 

0.139

0.6260.0460.341 - 

320.3890.2720.2890.0650.2200.0070.0370.009 - 0.2710.4890.215 - 0.369 - 
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330.0860.069 - 

0.085

0.163 - 0.1900.0170.2020.1420.0250.7860.022 - 0.268

34 - 

0.009

0.074 - 

0.007

0.2240.1630.027 - 0.0270.3170.1200.0570.7840.124

350.149 - 

0.057

 - 

0.140

0.0260.1170.089 - 0.0010.282 - 

0.093

0.2660.7800.266

360.772 - 

0.099

0.0030.1020.276 - 0.149 - 0.0720.0840.197 - 

0.113

0.7720.301 - 

370.0050.3140.0720.2700.0630.3640.0710.1990.017 - 

0.236

0.2490.634

380.0950.2580.048222 - .00.4550.298 - 

0.196

0.0530.3670.1510.055 - 0.545

390.2770.1610.1900.0900.0650.124 -  - 

0.091

0.042 - 0.1260.0910.0950.772

تفسير العوامل 

يمکن تفسير العوامل الناتجة عن التحليل العاملي كالتالي 
العامل األول: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
الكلي للمفردات البالغ)39( مفردة وهي المفردات )1، 3،2(وقد تراوحت التشبعات علي 
هذا العامل ما بين )0،827( للمفردة )3( إلي )0،400( للمفردة )2( وهذا العامل هو الكبت
المجموع  من  مفردة   )3( العامل  هذا  علي  الداللة  ذات  التشبعات  بلغت  الثاني:  العامل 
الكلي للمفردات البالغ)39( مفردة وهي المفردات )4، 5، 6(وقد تراوحت التشبعات علي 
هذا العامل ما بين )0،724( للمفردة )5( إلي )0،455( للمفردة )6( وهذا العامل هو االسقاط
العامل الثالث: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
9(وقد تراوحت التشبعات   ،8 الكلي للمفردات البالغ)39( مفردة وهي المفردات )7، 
علي هذا العامل ما بين )0،734( للمفردة )9( إلي )0،464( للمفردة )7( وهذا العامل 

هو تكوين رد الفعل

العامل الرابع: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
تراوحت  13(وقد   ،12  ،10( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي 
التشبعات علي هذا العامل ما بين )0،757( للمفردة )10( إلي )0،654( للمفردة )13( 

وهذا العامل هو االزاحة
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من  مفردة   )3( العامل  هذا  علي  الداللة  ذات  التشبعات  بلغت  الخامس:  العامل 
17(وقد   ،15  ،14( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي  المجموع 
 )0،357( إلي   )17( للمفردة   )0،615( بين  ما  العامل  هذا  علي  التشبعات  تراوحت 

للمفردة )14( وهذا العامل هو النكوص

من  مفردة   )3( العامل  هذا  علي  الداللة  ذات  التشبعات  بلغت  السادس:  العامل 
20(وقد   ،19  ،18( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي  المجموع 
 )0،500( إلي   )18( للمفردة   )0،745( بين  ما  العامل  هذا  علي  التشبعات  تراوحت 

للمفردة )20( وهذا العامل هو االعالء

العامل السابع: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
تراوحت  23(وقد   ،22  ،21( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي 
التشبعات علي هذا العامل ما بين )0،746( للمفردة )22( إلي )0،498( للمفردة )23( 

وهذا العامل هو االنكار

العامل الثامن: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
تراوحت  26(وقد   ،25  ،24( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي 
التشبعات علي هذا العامل ما بين )0،733( للمفردة )25( إلي )0،592( للمفردة )24( 

وهذا العامل هو التعويض

العامل التاسع: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
تراوحت  30(وقد   ،29  ،28( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي 
التشبعات علي هذا العامل ما بين )0،761( للمفردة )29( إلي )0،593( للمفردة )28( 

وهذا العامل هو التبرير

العامل العاشر: بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا العامل )3( مفردة من المجموع 
تراوحت  33(وقد   ،32  ،31( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي 
التشبعات علي هذا العامل ما بين )0،786( للمفردة )33( إلي )0،489( للمفردة )32( 

وهذا العامل هو التقمص



العالقة بين بعض حيل الدفاع والتفكير المجرد لدي عينة من الطالبات المراهقات

ج80802 العدد:	ديسمبر	2019	 	 المجلد:	الخامس	والعشرين	

مفردة   )3( العامل  هذا  علي  الداللة  ذات  التشبعات  بلغت  عشر:  الحادي  العامل 
36(وقد   ،35  ،34( المفردات  مفردة وهي  البالغ)39(  للمفردات  الكلي  المجموع  من 
 )0،772( إلي   )35( للمفردة   )0،784( بين  ما  العامل  هذا  علي  التشبعات  تراوحت 

للمفردة )36( وهذا العامل هو االسقاط
من  مفردة   )3( العامل  هذا  علي  الداللة  ذات  التشبعات  بلغت  عشر:  الثاني  العامل 
39(وقد   ،38  ،37( المفردات  وهي  مفردة  البالغ)39(  للمفردات  الكلي  المجموع 
 )0،545( إلي   )39( للمفردة   )0،772( بين  ما  العامل  هذا  علي  التشبعات  تراوحت 

للمفردة )38( وهذا العامل هو العزل

ثبات المقياس )طريقة التطبيق – إعادة التطبيق(

من  طالبة  و66  المتوسطة  المرحلة  طالبات  من  طالبة   66 علي  المقياس  تطبيق  تم 
وكانت  أسبوعين  بعد  التطبيق  وإعادة  برماح  والعلوماالنسانية  الدراسات  كلية  طالبات 

نتيجة معامل الثبات 0.90وهي نسبة عالية لثبات المقياس 

الصورة النهائية للمقياس 

النهائية  صورته  في  المقياس  أصبح  المقياس  علي  والثبات  الصدق  إجراء  بعد 
من)336( فقرة موزعة علي اثني عشر بعدًا هم:

الكبت - اإلسقاط – تكوين رد الفعل –اإلزاحة – النكوص – اإلعالء - اإلنكار –  -
التعويض – التبرير – التقمص – الكف – العزل.

تصحيح المقياس 

يتم تصحيح المقياس علي األساس التالي
أوافق = 3 أحيانًا = 2 ال أوافق = 1

تجمع درجة األبعاد الفرعية لحساب درجة استخدام ميكانيزمات الدفاع ونظرًا ألن 
درجة   )108  -  36( بين  يتراوح  الدرجات  مدي  فإن  عبارة   )36( من  يتكون  المقياس 

الصورة النهائية لمقياس وتتحدد علي النحو التالي:

من36 - 53 درجة منخفض
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من54 - 80 درجة متوسطه

من 81– 108 درجة مرتفع

فروض الدراسة

المرحلة  في  الطالبات  درجات  متوسطات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
المتوسطة والمرحلة الجامعية علي مقياس التفكير المجرد 

المرحلة . 1 في  الطالبات  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
المتوسطة والمرحلة الجامعية علي مقياس ميكانيزمات الدفاع 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التفكير المجرد وبعض ميكانيزمات الدفاع لطالبات . 2
المرحلة المتوسطة

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التفكير المجرد وبعض ميكانيزمات الدفاع لطالبات . 3
المرحلة الجامعية

اإلطار النظري والدراسات السابقة

ميکانيزمات الدفاع
هي وسائل ال شعورية متكررة، يستخدمها المراهق بشكل متواتر الحدوث، وبشكل 
تلقائي غير مقصود ؛ للتغلب على القلق المبتعث لدية عما يشعر به من تهديدات دخليه 
عميقة، ناجمة عن ضغوط المحفزات الغريزية للهو، أو عن ضغوط مطالب األنا العليا 
)تهديدات داخلية( ؛ أو ناجمة عن ضغوط ومخاطر العالم الخارجي الواقعي )تهديدات 
الباعث  الخارجي األصلي  أو  الداخلي  العالم  أو ناجمة عنضغوط ومخاطر   . خارجية( 
على الشعور العميق بالتهديد والقل، عبر التحول عنه إلى هدف آخر بديل مقبول اجتماعيًا 

)Cramer، 2006، 6(
إلي  ترمي  ما  بقدر  النفسية،  األزمة  تستهدف حل  أو هروبية ال  دفاعية  أساليب  وهي 
الخالص من مشاعر التوتر والقلق، والوصول إلى قدر من الراحة الوقتية، وهي حيل ال 
شعورية، بمعني أنها غير مقصودة تصدر عن الفرد بشكل تلقائي، دون أن يسبقها تفكير أو 

روية )عثمان فراج، 1970، 65( 
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ويعد فرويد أول من أدخل مفهوم ميكانيزمات الدفاع والتحليل النفسي حيث يرى أن 
الناس يلجئون لحماية أنفسهم باستخدامهم أساليب عقلية ال شعورية لتشويه الخبرات 
قد  التي  والمعلومات  المالحظات  هذه  تهديدا،  لهم  تمثل  التي  والصراعات  واألفكار 
تواجه بعضهم، وخصوصا المتعلقة بميكانيزمات الدفاع، تم الحصول عليها بطرق صعبة 
من خالل الجلسات النفسية، أو من خالل معاناة بعض المعاقين دون إدراكها في حياتهم 
اليومية، ويتم استنتاج تلك المعلومات والحقائق من خالل ما يصدر عن الناس من سلوك 

.)ليندا دافيدوف، 1978، 153(

وأوضح جيرالد كوري )1985( أن وظيفة الالشعور هي عبارة عن التعلق بالجوهر 
األساسي لفهم أسلوب التحليل النفسي للسلوك حيث أن الالشعور هو خارج اإلدراك 
وهو يؤثر على السلوك . وعملية الالشعور هي بمثابة الجذور لكل األعراض العصابية 

التي تبدو في السلوك )مصطفي فهمي، 1976، 31(

وانتصار   ،)Vonder Lippe)1987 درليبي  فون   ،)Vaillant)1986 فايلنت  ويتفق 
يونس )1984(، فرج عبد القادر )1985( على أن ميكانيزمات الدفاع تعتبر واجهة دائمه 
بالشخصية  الخاصة  المميزات  منها  تكونت  التي  الديناميكية  عن  وتكشف  للشخصية 
الفرد وتميز أعماله، كما  وبذا تصبح مع الوقت ضمن نمط الشخصية وتؤثر في سلوك 
أن الشخصية تخلق حال وديا Compromise للصراع حتى تحقق القدر المطلوب من 

التوافق والتوفيق واالستمرار بنجاح في محيطها االجتماعي

وهناك عدة تصنيفات لميكانيزمات الدفاع األولية حيث صنفها “عبد الخالق، 1993، 247(

كما يلي:

حيل خداعية: كالكبت، والتبرير،اإلسقاط، التكوين العكسي، العزل. 1

حيل هروبية: أحالم اليقظة، النكوص. 2

حيل إستبدالية: كالتعويض، التحويل، التوحد .. 3

وترى آنا فرويد أن األنا تستخدم ميكانيزمات الدفاع للحد من نمو وتزايد الحصر واأللم 
؛ سواء كان هذا الحصر يمثل خوفًا شديدًا من الحفزات الغريزية المرفوضة في الهو، أو من 
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أداء  في  األنا  تنجح  الخارجي،فعندما  العالم  أو من مخاطر  العليا،  لالنا  المتزامنة  المطالب 
وظيفتها، في الدفاع ضد هذه المثيرات الداخلية أو الخارجية، فإنها تقيم بذلك أكثر العالقات 
الممكنة تناغمًا بين الهو واألنا العليا وقوي العالم الخارجي )أنا فرويد،مترجم، 1972، 58 
- 65(، كما أشار )كوسيني، 1987، 296( إلى أن ميكانيزمات الدفاع يتم استخدامها لتجنب 

أو تخفيف الحاالت االنفعالية السالبة ؛ وذلك عبر تحريف الفرد للواقع .

يمكن  الدفاع  ميكانيزمات  أن  إلى   )169  -  168  ،1981 مخيمر،  )صالح  وأشار 
فالميكانيزمات   .. للمرض  مولدة  فاشلة  وأخرى  ناجحة  إلى:ميكانيزمات  تصنيفها 
الناجحة تنهي الحفزة، بإتاحة اإلفراغ الكامل لها ؛ وإن يكن بشكل غير مباشر، بمعنى أن 
تصبح األهداف والموضوعات غير غريزية، بل اجتماعية مقبولة ؛ وذلك هو الميكانيزم 
السلبية  من  كالتحول  عديدة  صورًا  يتخذ  مما  ؛  التصعيد  أو  باإلعالء  المعروف  الناجح 
الموضوع  أو  الهدف  تبديل  أو  ؛  الخطر  مصدر  مع  األلفة  تحقيق  أو  ؛  االيجابية  الى 
النظارية ..  العلمية بدالً من  كالجراحة بدالً من السادية الغريزية، واالشتغال باألبحاث 
أما الميكانيزمات الدفاعية الفاشلة المولدة للمرض، فإنها تستلزم مواصلة استمرار حشد 

الطاقة لتعويق الحفزة، التي برغم ذلك يمكن أن تظهر أحيانًا في صورة طفح غريزي .

وتلخص الباحثة ما سبق في أن ميكانيزمات الدفاع هي بمثابة طرق لحل أزمات ما بين ما 
يريده الفرد وما يريده المجتمع فيحاول تنفيذ ما يريده بشكل يوافق عليه المجتمع وتختلف 
هذه الطرق باختالف ظروف الفرد والبيئة المحيطة به لذا تختلف ميكانيزمات الدفاع التي 

يتبناه األفراد وقد يتبني الفرد أكثر من ميكانيزم دفاعي حتي يصل الى تحقيق أهدافه .

Abstract Thinking التفكير المجرد

أي حول  أو سمعها  رؤيتها  نستطيع  التي ال  المحسوسة  غير  األشياء  في  التفكير  هو 
)Facione، 2002، 17( مفاهيم وجردة مثل التفكير في الجنة

وهو قدرة اإلنسان على التنظير حول االحتماالت ومواقف افتراضية والتداخل فيما 
بينها واالحتفاظ بالمعني والعالقات لفروض عدة بدون االعتماد علي اشياء محسوسة 

)Furth، 1981،3(
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و أشار بياجيه إلى أربعة مراحل للنمو الفكري هي:

مرحلة اإلحساس والحركة Sensormoter stage وتمتد من الوالدة حتي سنتين . 1
حيث يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يرسم عن طريق حواسة وتحركاته صورة 

للعالم الخارجي

إذ . 2 سنوات،   7  -  2 من  وتمتد   Preoperational stage العمليات  قبل  ما  مرحلة 
يوسع الطفل النموذج الذي بناه للعالم الخارجي عن طريق لعبة واستفساراته، إال أن 

تفكيره يكون سطحيًا ومرتبطًا بالمظاهر اإلدراكية

3 . 11  -  7 من  وتمتد   Concrete operational stage المحسوس  التفكير  مرحلة 
أو  باطنية  بعالقات،  المفاهيم  بين  يربط  أن  المرحلة  هذه  في  الطفل  ويستطيع  سنة 
منطقية، وأن يفكر تفكيرًا منطقيًا )غير مجرد( في أشياء محسوسة، ويمكن أن يفسر 

األشياء المحسوسة بناء على خبراته السابقة 

هذه . 4 في  فوق  فما   –  11 من  وتمتد   Formal operational المجردة  العمليات 
ويكون  االستنتاجي،  الفرض  بطريقة  التفكير  على  قادرًا  الطالب  يكون  المرحلة 
القائمة  العبارات من االفتراضات  التعامل مع األفكار المجرده، ويتفهم  قادرًا على 

)Labinowic z، 1980، 74(

تبدأ مرحلة التفكير المجرد من سن الثانية عشر إلي الخامسة عشرة وإن كانت النتائج 
تشير في كثير من األحيان إلي أن كثير من المتعلمين ال يدخلون هذه المرحلة قبل سن 
مدي  الشكلي  أو  المجرد  التفكير  استخدام  ويستمر  عشرة،  الخامسة  أو  عشرة  الرابعة 
الحياة ويتميز المتعلم في هذه المرحلة بقدرته علي التعامل مع جميع األشياء واألحداث، 
عاٍل  إلى مستوى  المرحلة  الفرضي االستداللي، وتقود هذه  التفكير  مهارات  وممارسة 
من التوازن بحيث يصبح العالم االجتماعي للفرد موحدًا تحكمه العقالنية ال االنفعال، 
ويتضاءل التمركز حول الذات ليحل محله شعور بالتكامل االجتماعي، وتصبح تطورات 
الشخصية تعتمد على قدرات االتصال الذاتي للفرد باآلخرين، إذا يحل معني المساواه 

محل الخضوع لسلوك ورغبات الكبار)إبراهيم، 1994، 63(
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وبالرغم من أن الباحثين والدارسين في هذا المجال أشاروا إلى أن التفكير المجرد 
يختلف عن الذكاء بمعنى أنه ليس ضروريًا أن يمتلك الفرد قدرة على التفكير المجرد، 
وينظر هؤالء الباحثين الى التفكير المجرد على أنه عملية كيفية بينما الذكاء فيعتبر عملية 
بين مفهوم  الربط  الباحثين اآلن هو  السائد لدى أغلب  أن  إال   )،payne، 1991( كمية
مثل  الذكاء  اختبارات  بعض  استخدام  جاء  هنا  ومن  الذكاء،  ومفهوم  المجرد  التفكير 
)اختبار وكسلر - بلفيو واختبار جولدشتين وشرير( للكشف عن التفكير المجرد والتفكير 
العياني، وأن هناك من يعتبر الذكاء ما هو إال قدرات مختلفة من التفكير المجرد وإدراك 
 Lefrancois، 1988& Lipman، 1996( العالقات والمتعلقات على التعلم والتكيف
& جابر، 2004(، ومن هنا فإن مفهوم الذكاء يتضمن مفهوم التفكير المجرد، وأن التفكير 
يعتبر مؤشر علي الذكاء ودلياًل عليه، ومع ذلك فقد أوضحت الدراسات والبحوث أن 
 )Facione، 2002 & Dasen، 1979( التفكير المجرد يتأثر بعوامل أخري غير الذكاء

على النحو التالي: 

العوامل التطورية وعوامل النضج التي ترتبط بشكل موجب بالتفكير المجرد. 1

إختالف الثقافات والمستوي التعليمي . 2

المستوي االجتماعي واالقتصادي . 3

االضطرابات العقلية واالنفعالية والشخصية الشديدة وعدم التوافق والتكيف النفسي . 4
واالجتماعي 

المثيرات والرغبات والحاجات والميول واالهتمات والتركيز واالنتباه والذاكرة.. 5

وظيفة  خلف  تقف  التي  والعمليات  المفاهيم  من  مجموعة  هناك  أن  الصبوة  ويذكر 
تكوين المفاهيم المجردة وهي 

أ .  عملية التجريد: وتتمثل في الكشف عن السمات األساسية المشتركة بين أفراد فئة ما 
في شكل  السمات  وتحديد مضمون هذه  الخارجية،  المنبهات  أو  الموضوعات  من 
مفاهيم يحددها الشخص لفظيًا وفقا ألسس مختلفة للتجريد، ومن ثم يستجيب لها 

استجابة رمزية واحدة
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بين  المشتركة  الصفة  استخالص  عن  مسئوالً  يعتبر  متوسط  متغير  التعميم:  ب .  عملية 
مجموعة من العناصر المختلفة، ثم تطبيق هذه الصفة المشتركة على مفردات أخرى 

قد تكون ماثلة أو ماثلة أمام الشخص.

ج - عملية التمييز: ويقصد بها مدي التفرقة بين المنبه األصلي والمنبهات األخري

العناصر  توضح  بحيث  ومعالجتها  لألشياء  الفرد  تناول  وهي  التصنيف:  د -  عملية 
المتشابهه في مجموعات من األحداث أو الموضوعات أو المواقف أو الخصائص 
التي تجمعها في فئات بعينها، بحيث يستجيب الفرد لها بإطالق عناوين لفظيةعليها، 

هي ما نصطلح عليها بالمفاهيم العامة أو المبادئ المجردة )الصبوة، 1983، 73( 

لذا  المجرد  والتفكير  الدفاع  ميكانيزمات  بين  العالقة  من  الحالية  الدراسة  وتتكون 
تم دراسته في  ما  التعرف على  يمكننا من خاللها  والتي  السابقة  الدراسات  نذكر بعض 

هذا المجاالن

المحور األول:الدراسات السابقة في مجال ميكانيزمات الدفاع

- )Malone and other )2013 دراسة مالون وآخرون

هدفت لدراسة العالقة بين تكيف آليات الدفاع في منتصف العمر ومعرفة أثرها علي 
90 من الرجال  البدنية وعلى العالقات االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من  الصحة 
وقدمت   . المراهقة  فترة  أواخر  من  ابتداء  عقود  سبعة  من  ألكثر  متابعتهم  تمت  الذين 
تصنيفات الصحية من السجالت الطبية في ثالث نقاط زمنية )70 - 75 - 80(، وكانت 
نتائج الدراسة أن نضج آليات الدفاع مهم لبناء العالقات االجتماعية والتي تسهم بدورها 
 Parekh في الوصول إلى صحة بدنية في وقت متأخر من الحياة.أما دراسة بركة وآخرون
دفاع  آليات  مختلف  إنتشار  مدى  تقييم  إلى  الدراسة  هدفت  فقد   )and other)2010

األنا التي يستخدمها طالب الطب في كراتشي، وتكونت العينة من 642 طالب وطالبة، 
وتشير النتائج إلى انخفاض درجات آليات الدفاع غير الناضجة عن درجات آليات الدفاع 
منها  الذكور  لدى  شيوعًا  أكثر  الناضجة  غير  الدفاع  آليات  وكانت  والناضجة،  العصابية 
الدفاع  آليات  العصابية أكثر من الذكور، وكذلك  الذين استخدمن اآلليات  لدى اإلناث 
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اهتمت  والثانية.بينما  األولى  السنة  طالب  عند  انتشارًا  أكثر  الناضجة  والغير  العصابية 
دراسة ويب )wiebe، 2006( وكان هدفها هو دراسة ميكانيزمات الدفاع لدي عينة من 
المراهقين،وتكونت العينة من )106( مراهقًا، وكشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه 
بين  ودال  ارتباط سلبي  والبدني، ومعامل  اللفظي  والعدوان  اإلسقاط  بين  ودالة  موجبة 
اإلنكار ومحاوالت االنتحال، ووجود فروق تعزى إلى متغير النوع في ميكانيزم اإلنكار 
عند مستوى )0.01( لصالح الذكور، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير النوع ميكانيزمي 
بالسلوك  التنبؤ  على  اإلسقاط  قدرة  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  واإلسقاط،كما  التوحد 
العدواني، وقدرة اإلنكار علي التنبؤ بحماية الفرد من محاوالت االنتحار. أما دراسة كون 
)Kwon، 2002( فقد هدفت للكشف عن دور الميكانيزمات الدفاعية في تفسير اليأس 
الجامعي  المستوى  في  يدرسون  وطالبة  طالبًا   )172( من  مكونة  عينة  لدى  واالكتئاب 
الدفاع،ومقياس  ميكانيزمات  مقياس  استخدم  وقد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 
ارتباط موجبة ودالة بين  الدراسة إلى وجود عالقة  اليأس،وتوصلت  االكتئاب ومقياس 

الميكانيزمات غير الناضجة وكل من اليأس واالكتئاب.

المحور الثاني: دراسات سابقة في مجال التفكير المجرد

- )Fabio &Cossutta، 2012( دراسة فايبو وكوسوتا

)التفكير  الثالثة  التفكير  بأنماط  االجتماعية  المفاهيم  عالقة  تناول  الى  وهدفت 
عينة  على  الدراسة  أجريت  حيث  التصوري(  والتفكير  المنطقي،  والتفكير  التجريدي، 
بلغ قوامها )57( طالبًا وطالبة في المرحلة اإلعدادية والثانوية، بمتوسط عمري )13 - 
14 عامًا(طبق عليهم اختبار أنماط التفكير واختبار تورانس لمعالجة المعلومات وحل 

المشكالت واختبار المفاهيم االجتماعية، وباستخدام معامالت االرتباط، واختبار »ت« 
أظهرت النتائج وجود ارتباط دال إحصائيا بين أنماط التفكير الثالثة والتفكير التجريدي، 
التفكير المنطقي، والتفكير التصوري( وبين المهارات االجتماعية التي ارتبطت ارتباطًا 
موجبًا داالً إحصائيا وكذلك وجود ارتباط دال إحصائيا بين أنماط التفكير الثالثة والقدرة 
على معالجة المعلومات وحل المشكالت، فيما لم توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور 
واإلناث .أما دراسة جراي وكاثي وروس )Gray، Cathee، Rush، 2011( فقد هدفت 
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الدراسة الى معرفة تأثير العمر الزمني، ومقدار التعليم الرسمي على نمو التفكير المجرد 
348 من طالب وطالبات المرحلة  واالستدالل االجتماعي،وتكونت عينة الدراسة من 
االعدادية من عمر )12 - 14 سنة( وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار جماعي يقيس 
النمو المعرفي، ومقياس آخر لقياس العمليات التصورية واالستدالل االجتماعي ودلت 
والعمليات  التجريدي  التفكير  في  التغيرات  أن  إلى  يشير  دليل قوي  النتائج على وجود 
التصورية نتيجة تقدم المشاركين في العمر وتلقيهم التعليم الرسمي، حيث يتأثر الجانب 
والتصوري  التجريدي  التفكير  يتأثر  .كما  كبير  الرسمي بشكل  والتعليم  بالسن  المعرفي 
بالقدرة على االستدالل االجتماعي، وكان هذا واضحًا لدى اإلناث أكثر من الذكورفي 
عالقة أنماط التفكير بالمفاهيم االجتماعية، باستثناء أسلوب التفكير التجريدي فكانت 
التفكير  أسلوب  باستثناء  العمري  للمستوى  وفقًا  الطالب  بين  احصائيًا  دالة  الفروق 
الباحث  وخلص  األكبر،  األعمار  لصالح  احصائيا  داله  الفروق  كانت  حيث  التجريدي 
بنتيجة مؤداها أنه توجد عالقات متداخلة بين انماط التفكير التجريدي،التفكير المنطقي، 
التفكير التصوري وبين المفاهيم االجتماعية.أما دراسة سميث وويغبلدز ودجكسترهنس 
أثر  عن  الكشف  إلي  فقدهدفت   )Simth & Wigboldus & Dijksterhuis،2008ٍ(
التفكير المجرد على جوانب أداء الطلبة، واستخدمت الدراسة أربعة مقاييس، تم تطبيق 
المقياس األول على 116 طالبا وطالبة من جامعة أمستردام حيث بلغ عدد الذكور )37( 
ومن  الطلبة  على  األسئلة  بعض  طرح  األول  المقياس  في  وتم   .  )75( اإلناث  وعدد  و 
هذه األسئلة كيفية تحسين وصيانة الصحة البدنية و فقدان الوزن وبعد اإلجابة تم طرح 
أسئلة متتابعة لتنظيم أفكار الطلبة . أما المقياس الثاني فقد تم تطبيقه على عينة تتكون من 
)94( طالبًا وطالبة حيث بلغ عدد الذكور )77( وعدد اإلناث )67( طبق هذا المقياس 
عن المشاركة واإلشراف والتقييم وتوزيع المهام على الطلبه، ومالحظة طريقة التفكير 
المقياس  أما   . المعمارية  والهندسة  البناء  موضوع  عن  الطلبة  إجابة  خالل  من  النهائية 
طريق  عن  إناث   )97( و  ذكور   )57( منهم  ومشاركة  مشاركًا   )144( على  طبق  الثالث 
سلسلة مكونة من )112( رسالة وخطابًا كبيرًا مؤلفة من رسائل عديدة قدمت للمشاركين 
ومالحظة كيفية إجابة الطلبه، أما المقياس الرابع فقد طبق على )58 طالبا وطالبه حيث 



العالقة بين بعض حيل الدفاع والتفكير المجرد لدي عينة من الطالبات المراهقات

8989 ج2 العدد:	ديسمبر	2019	 	 المجلد:	الخامس	والعشرين	

عن  المقياس  هذا  تطبيق  تم  طالبة،   )46( اإلناث  وعدد  طالبًا   )17( الذكور  عدد  بلغ 
األسئلة  عن  الطلبة  إجابة  سرعة  بلغت  حيث  المشاركين  للطلبة  تعليمات  إعطاء  طريق 
تكفي للتفوق علي سرعة جهاز الكمبيوتر، أظهرت النتائج تطور مستوى تفكير الطلبة، 
وبينت الدراسة أن التفكير المجرد يمنح الطالب الشعور بالقوة والرضا عن درجة التفكير 
المجرد الذي يتوصل إليه الفرد. وأيضًا دراسة غالب )2004( إلى التعرف على أساليب 
التفكير لدى الطلبة المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )222( طاليًا وطالبة من قسمي 
نتائج  كشفت  وقد  باليمن،  صنعاء  بجامعة  ملتحقين  االجتماعية  والعلوم  الرياضيات 
الدراسة أن ما نسبته )%12.6( من مجموع الطالب فضلوا أسلوب التفكير التركيبي، وما 
نسبته )%17.7( منهم فضلوا أسلوب التفكير العملي، بينما فضل ما نسبته )%13.5( من 
الطالب أسلوب التفكير الواقعي، وفضل ما نسبته )%25.7( منهم التفكير التحليلي، و 
)%25.7( فضلوا أسلوب التفكير المثالي، كما خلصت النتائج الى عدم وجود أثر لمتغير 

التخصص على أساليب التفكير المختلفة.

نتائج الدراسة ومناقشتها

متوسطات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  »توجد  األول  الفرض  من  للتحقق   .  1
المرحلة  المتوسطة ومجموعة من طالبات  المرحلة  في  الطالبات  درجات مجموعة من 

الجامعية علي مقياس التفکير المجرد »
جدول )4(

يوضح تحليل التباين بين متوسطات درجات التفکير المجرد لطالبات المرحلة المتوسطة 
والمرحلة الجامعية

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

مربعات 
المتوسطات

مستوي ف
الداللة

123.8711111.2611.1620.348بين المجموعات
329.542349.692داخل المجموعات

453.41345الكل
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وبالكشف عن قيمة ف الجدولية )2.5( تبين أن قيمة ف المحسوبة )1.162( أصغر من 
قيمة ف الجدولية وبالتالي يقبل والفرض الصفري وبالتالي ال توجد فروق ذات دالله احصائية 
بين درجات الطالبات علي مقياس التفكير المجرد في المرحلة المتوسطة والمرحلة الجامعية
كما تم حساب معامل االرتباط بين التفكير المجرد للطالبات في المرحلة المتوسطة 
والتفكير المجرد للطالبات في المرحلة الجامعية 0.631 أي انه توجد عالقة إيجابية كلما 

زاد التفكير المجرد كلما زاد التفكير المجرد في المرحلة الجامعية 
جدول رقم )5(

يوضح متوسطات ودرجات االنحراف المعياري للطالبات في المرحلة المتوسطة ومرحلة 
الجامعة في األبعاد الفرعية لمقياس التفکير المجرد

لطالبات  المتوسط 
المرحلة المتوسطة

المتوسط 
لطالبات 
الجامعة

االنحراف 
المعياري 

لمرحلة المتوسط

االنحراف 
لمرحلة  المعياري 

الجامعة
1.782.760.9270.908إدراك العالقات

1.311.891.1641.133االستنتاج
1.672.180.8790.007االستدالل
1.271.560.9630.813االستنباط

1.442.090.9430.821إستقراء

جدول رقم )6(
يوضح االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس التفکير المجرد للطالبات في المرحلة المتوسطة والجامعية

20 عام
12عام 

اإلستقراءاالستنباطاالستداللاالستنتاجإدراك عالقات

0.6520.2620.3560.6300.119إدراك عالقات
0.8420.6080.0450.7280.370االستنتاج

0.2120.1600.7800.8900.583االستدالل
0.8570.6500.2250.9500.698االستنباط
0.5000.6540.4860.7150.882االستقراء
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ومن الجدولين يتضح أن متوسطات درجات التفكير المجرد في المرحلة الجامعية 
أعلى من المتوسطات في المرحلة المتوسطة أي أن التفكير المجرد في نمو وزيادة ما بين 

المرحلة المتوسطة والجامعية

كما أن هناك ارتباط موجب مرتفع بين أبعاد التفكير المجرد في المرحلة المتوسطة 
والمرحلة الجامعية 

إدراك العالقات =0.652، االستنتاج = 0.608، االستدالل = 0.780، االستنباط = 
0.950، االستقراء = 0.882

إستنادًا إلى دراسة ابراهيم سليمان عبد الواحد )2013( إلى أن التفكير التجريدي ال 
يظهر بشكل واضح إال في مرحلة المراهقة، حيث أن إرتقاء عملية التفكير يبدأ بالمرحلة 
الحسية التي تعتمد على التكوينات الحيوية العضوية، وينتهي بالعمليات التجريدية في 
مرحلة المراهقة وفقًا لنظرية بياجيه كما كشفت دراسة عثمان وأبو حطب )1978( عن 
أن التفكير التجريدي يكون أكثر وضوحًا في مرحلة المراهقة والرشد. كما توصلت نتائج 
الطالب  من  يستخدمها كل  التي  التفكير  خطط  أن  إلى   )Dellas)2008 ديالس  دراسة 
التفكير  بين  ما  المتوسط  التفكير  أنماط من  المتوسط هي  التعليم  والطالبات في مرحلة 

التجريدي والتفكير العياني )التفكير شبة المجرد(

2 . وللتحقق من الفرض الثاني »توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
الطالبات في المرحلة المتوسطة والمرحلة الجامعية علي مقياس ميکانيزمات الدفاع »

جدول )7(
يوضح تحليل التبان لمتوسطات مربعات درجات طالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة 

الجامعية علي مقياس ميکانيزمات الدفاع

درجات مجموع المربعات

الحرية

مربعات 

المتوسطات

مستوي ف

الداللة

4621.15921220.0551.2480.298بين المجموعات

4230.16724176.257داخل المجموعات

8851.32645الكل
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وبالكشف عن قيمة ف الجدولية )1.7( تبين أن قيمة ف المحسوبة )1.248( أصغر 
من قيمة ف الجدولية وبالتالي يقبل الفرض الصفري وبالتالي ال توجد فروق ذات دالله 
احصائية بين درجات الطالبات علي مقياس ميكانيزمات الدفاع في المرحلة المتوسطة 

والمرحلة الجامعية
المتوسطة  المرحلة  في  للطالبات  المجرد  التفكير  بين  االرتباط  معامل  حساب  تم 
والتفكير المجرد للطالبات في المرحلة الجامعية 0.750أي انه توجد عالقة إيجابية كلما 
زاد استخدام ميكانيزمات الدفاع في المرحلة المتوسطة زاد استخدام ميكانيزمات الدفاع 

في المرحلة الجامعية 
جدول رقم )8(

يوضح متوسطات ودرجات االنحراف المعياري للطالبات في المرحلة المتوسطة ومرحلة 
الجامعة ف األبعاد الفرعية لمقياس ميکانيزمات الدفاع

المتوسط 
لطالبات 
المرحلة 

المتوسطة

المتوسط 
لطالبات 
الجامعة

االنحراف 
المعياري 

لمرحلة 
المتوسط

االنحراف 
المعياري 

لمرحلة 
الجامعة

1.8720.5420.516كبت
1.241.220.4310.467إسقاط

2.041.830.6310.529تكوين رد الفعل
1.741.850.4440.420نكوص

2.072.070.4420.389إعالء
2.072.0590.5330.576اإلنكار

1.981.960.6650.400التعويض
1.131.300.4000.628اإلزاحة

1.541.720.5460.584التبرير
1.851.980.6980.333التقمص

1.721.780.6880.417الكف
1.831.830.5290.570العزل
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وبعضها  يزداد  بعضها  الدفاع  ميكانيزمات  إن  المتوسطات  جدول  خالل  من  يتضح 
ينقص بنمو التفكير العقلي المجرد فمثال يزداد استخدام الطالبات في المرحلة المتوسطة 
استخدام  يزداد  حين  في  والتعويض(  الفعل  رد  وتكوين  )اإلسقاط  الدفاع  ميكانيزمات 
في  والكف(  والتقمص  و  والتبرير  اإلزاحة  واإلنكارو  )النكوص  الدفاع  ميكانيزمات 

المرحلة الجامعية
جدول رقم )9(

يوضح االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس ميکانيزمات الدفاع للطالبات في المرحلة 
المتوسطة والجامعية

.(

عام

))عام 

ت
كب

اط
سق

إ

عل
 الف

 رد
ين

کو
ت

ص
کو

ن

الء
إع

کار
إن

ض
عوي

ت

حة
إزا

رير
تب

ص
قم

ت

ف
ك

زل
ع

0.2920.5090.1730.5560.52010.3560.3470.47710.0750.055كبت
0.6870.2380.0710.2520.6430.7010.7010.9120.5850.36610.25إسقاط

0.5930.0420.1040.4970.7440.1940.1940.3240.4690.2300.8300.887تكوين رد فعل
0.5560.5850.1980.5150.6680.7220.7220.6300.0640.1560.9310.264نكوص

0.6720.5300.1990.8540.1190.5690.5690.5650.1860.6330.5940.781إعالء
0.7590.3290.6520.2490.0410.5740.2190.3880.0330.8300.1410.084إنكار

0.3560.7900.9760.4620.6650.3770.3770.4820.2090.2090.1330.889تعويض
0.3470.2000.8220.7310.6290.9700.9700.5180.9190.5510.7050.487إزاحة
0.2820.2670.5320.3600.2180.5870.5870.4810.4120.62401470.905تبرير

0.0160.2010.0000.0040.0010.0830.0280.3360.2090.0670.2680.123تقمص
0.0750.0460.0100.2670.6040.0750.0750.0380.0000.0040.0060.003كف
0.0550.2500.8870.2640.7810.8010.9420.0450.0000.0000.0030.000عزل

ويتضح من هذا الجدول إن االرتباط بين ميكانيزمات الدفاع بمرور الزمن إيجابي ولكنه 
ليس بقدر اإلرتباط في أبعاد التفكير المجرد ويزداد االرتباط اإليجابي في كل من اإلزاحة 

واإلنكار والنكوص وهذا يعني أنه يمكن أن يختفي ميكانيزم ويظهر آخر بمرور الزمن 
وال تتبدل الميكانيزمات بمرور العمر الزمني فقط بل أثبت محمد السيد بكر )2012( 
المصريين  بين  البيئة  حيث  من  أيضا  تختلف  المراهقة  مرحلة  في  الدفاعية  الحيل  أن 
و140  إناثًا  و70  ذكور   70 مقسمين  مصر  من  مراهق   140 العينة  وكانت  والسعوديين 
مراهق سعودي مقسمين الي 70 ذكور و70 اناث وكانت النتائج أن المراهقين السعوديين 
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المصريين  المراهقين  من  أكثر  العكسي  والتكوين  واالنسحاب  الكبت  يستخدمن 
والمراهقين المصريين يستخدمون االسقاط أكثر من المراهقين السعوديين

المجرد  التفکير  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد  الثالث  الفرض  من  وللتحقق   .  3
وبعض ميکانيزمات الدفاع لطالبات المرحلة المتوسطة

المتوسطة  المرحلة  في  للطالبات  المجرد  التفكير  بين  االرتباط  معامل  حساب  تم 
التفكير  زاد  كلما  ضعيفة  سالبة  عالقة  توجد  انه  أي   0.29  - لهن  الدفاع  وميكانيزمات 

المجرد كلما قل استخدام ميكانيزمات الدفاع
جدول)0)(

يوضح ارتباط أبعاد التفکير المجرد مع ميکانيزمات الدفاع في المرحلة المتوسطة

االستقراءاالستنباطاالستداللاالستنتاجإدراك العالقات

0.6740.6510.3810.0950.490الكبت 

0.0970.0840.5010.5540.199اإلسقاط

0.1890.8140.3620.0160.412تكوين رد الفعل

0.2510.9200.3780.0600.057نكوص

0.1180.6600.8870.9000.675إعالء

0.7200.6140.2570.4150.848اإلنكار

0.0790.4850.7650.0280.741التعويض

0.8740.9550.1760.4980.175اإلزاحة

0.0590.7180.9710.3140.181التبرير

0.1320.8830.5030.7040.048التقمص

0.2760.8170.8470.0700.002الكف

0.7280.5580.8550.1230.137العزل

المرحلة  في  الدفاع  لميكانيزمات  دراسة  أي  الى  تتوصل  لم  الباحثة  علم  حدود  وفي 
الدفاع  ميكانيزمات  بين  ضعيفة  روابط  وجود  في  الحالية  الدراسة  أثبتته  ما  وهذا  المتوسطة 
مكونات  مع  استخدامًا  الميكانزمات  أكثر  وكانت  المتوسطة  المرحلة  في  المجرد  والتفكير 
التفكير المجرد حيث كانت النتائج أن الطالبات التي لديها إدراك عالقات أكثر كن يستخدمن 
جميع  يستخدمن  فكانوا  االستنتاج  في  األعلي  الطالبات  أما  والكبت  العزل  ميكانيزمات 
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الميكانيزمات والطالبات األعلى في االستدالل فكن يستخدمن االسقاط واالعالء والتعويض 
أكثر في استخدام  والتبرير والتقمص والكف والعزل والطالبات األعلى في االستنباط فهن 
ميكانيزم االسقاط و اإلعالء والتقمص أما األعلى في االستقراء فكانت الميكانيزمات األكثر 
الدهيسات،  حمدان  عامر  درس  ولكن  واالعالء  االنكار  و  التعويض  هي  لديهن  إستخدامًا 
2016 العالقة بين ميكانيزمات الدفاع والرضا عن الذات وتوصل إلي أن أكثر ميكانيزمات 

الدفاع في المرحلة الثانوية هي التحول العكسي وأقل الميكانزمات الدفاعية هي التحويل
المجرد  التفکير  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  “توجد  الرابع  الفرض  من  وللتحقق   .  4

وبعض ميکانيزمات الدفاع لطالبات المرحلة الجامعية”
الجامعية  المرحلة  في  للطالبات  المجرد  التفكير  بين  االرتباط  معامل  حساب  تم 
وميكانيزمات الدفاع لهن 0.80 أي انه توجد عالقة إيجابية كلما زاد التفكير المجرد كلما 

زاد استخدام ميكانيزمات الدفاع
جدول)))(

يوضح ارتباط أبعاد التفکير المجرد مع ميکانيزمات الدفاع في المرحلة الجامعية

إدراك 

العالقات

االستقراءاالستنباطاالستداللاالستنتاج

0.5300.8010.0000.8001الكبت 

0.8920.1870.0190.120.547اإلسقاط

0.9790.8140.0010.4510.505تكوين رد الفعل

0.2170.7360.180.8980.837نكوص

0.7440.6410.5270.4780.836إعالء

0.8250.7520.8660.0040.018اإلنكار

0.9070.8050.9230.0000.621التعويض

0.6700.4270.2290.0000.620اإلزاحة

0.8660.1310.2850.3450.002التبرير

0.7190.1250.9230.5210.000التقمص

0.3080.1750.9510.8280.000الكف

0.5860.3640.7420.3520.000العزل
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وكانت النتائج أن الطالبات ذوات الدرجات األعلى في إدراك العالقات كن يستخدمن 
جميع ميكانيزمات الدفاع ماعدا الكف،والطالبات األعلى في االستنتاج كن يستخدمن 
والتعويض،  واالنكار  واإلعالء  والنكوص  الفعل  رد  وتكوين  الكبت  ميكانيزمات 
والطالبات األعلى في االستدالل كن يستخدمن االعالء واالنكار والتعويض والتقمص 
والنكوص  الكبت  يستخدمن  االستنباط كن  في  األعلى  الطالبات  والعزل،أما  والكف 
والتقمص والكف، والطالبات األعلى في االستقراء كانوا أكثر استخدامًا لميكانيزمات 
الكبت واالسقاط وتكوين رد الفعل والنكوص واالعالء والتعويض واالزاحة. وأكد 
بجامعة  التربية  كلية  في  بها  قام  والتي   )2018 المنصور،  )غسان  دراسة  النتائج  هذه 
بين ميكانيزمات  ارتباطية  نتائجها وجود عالة  283 طالب وطالبه وكانت  دمشق على 
في  التخصص  ومتغير  الجنس  لمتغير  أثر  يوجد  أنه  كما  الرتبة  عالي  والتفكير  الدفاع 
 Drapeau درابو وآخرون  الدفاع. وأيضًا دراسة  ميكانيزمات  إستخدام  الدراسة على 
and other)2011( والتي هدفت الدراسة إلى معرفة آليات الدفاع التي يستخدمها كل 

من الرجال والنساء، وكانت عينة الدراسة 517 من النساء و 124 من الرجال، ولم تظهر 
 walker،( فروق بين الجنسين في أدائهم علي مقياس األداء الدفاعي. ودراسة ووكر
الجامعة،  من  وطالبة  طالبًا   )86( لدى  التفكير  أنماط  تطور  التعرف على  إلى   )1979

ستة  من  يتكون  اختبار  لذلك  وصمم  تدريبي،  برنامج  باستخدام  بياجية  لنظرية  وفقًا 
مواقف أو مشكالت يتطلب حلها أن تتوافر لدى المفحوص أنماط معرفية من التفكير 
والمنطق   )synthesitic( التركيبي  المنطق  هي:  ثالثة  عناصر  في  التجريدي  الشكلي 
طبق   ،)inference( االستداللي  االستنتاجي  والمنطق   ،)Assumption( الفرضي 
هذا االختبار قبل وبعد البرنامج، وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر دال احصائيًا لهذا 
البرنامج على تطور ونمو التفكير عند الطلبة، حيث أوضحت النتائج القبلية أن ما نسبته 
العدية  النتائج  بينما وجد من  التجريدي،  التفكير  يقعون في مرحلة  الطلبة  )%72( من 
أن ما نسبته )%91( من الطلبة يقعون في هذه المرحلة، وأنه توجد فروق جوهرية بين 

الذكور واإلناث في النمط من التفكير.
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خالصة

درجات  بين  احصائية  دالله  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  الدراسة  نهاية  في  ونستخلص 
الطالبات علي مقياس التفكير المجرد في المرحلة المتوسطة والمرحلة الجامعية. كما ال 
توجد فروق ذات دالله احصائية بين درجات الطالبات علي مقياس ميكانيزمات الدفاع 
في المرحلة المتوسطة والمرحلة الجامعية. وتوجد عالقة سالبة ضعيفة كلما زاد التفكير 
المجرد كلما قل استخدام ميكانيزمات الدفاع. كما توجد عالقة إيجابية كلما زاد التفكير 

المجرد كلما زاد استخدام ميكانيزمات الدفاع
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