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 جامعة جنوب الوادي
 
 ملخص البخث باللغة العربية:

ىجف البحث الحالي إلى الكذف عغ الفخوق في مدتػػ السشاعة الشفدية لجػ  
الجامعة، والتي تعدؼ إلى أساليب الجفاع التي يدتخجمػنيا، والكذف عغ القجرة شبلب 

التشبؤية لمسيكانيدمات الجفاعية في التشبؤ بسدتػػ السشاعة الشفدية التي يتستع بيا شبلب 
الجامعة عيشة الجراسة، والسيكانيدمات الجفاعية األكثخ استخجامًا، وتكػنت عيشة البحث مغ 

معة جشػب الػادؼ الحيغ ة مغ شبلب الجراسات العميا بكمية التخبية بقشا جاشالبًا وشالب 603
، ((PISIعامًا، وتع تصبيق قائسة جياز السشاعة الشفدية  24الي 22تخاوحت اعسارىع ما بيغ 

 ، وقج اسفخت الشتائج عغ تستع شبلب الجامعة(DSQ-60)واستبيان ميكانيدمات الجفاع 
الستػسط في مدتػػ مشاعتيع الشفدية، وأنيع يدتخجمػن بسدتػػ أعمى مغ  )عيشة البحث(

فكانػا اكثخ استخجامًا ألسمػب الزبط  ميكانيدمات دفاعية تشتسي إلى أساليب أكثخ نزجاً 
، كسا وججت فخوق ذات السؤثخ واألسمػب التكيفي وأقل استخجامًا ألسمػب تذػيو الرػرة

البحث تعدؼ إلى أساليب الجفاع  لجػ عيشة  مدتػػ السشاعة الشفدية فيداللة إحرائية 
% في التشبؤ بالسشاعة الشفدية لجػ شبلب 14وأن أساليب الجفاع تديع بشدبة  السدتخجمة،

  الجامعة عيشة البحث الحالي.   
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 الدفاع  لدى مرتفعي ومنخفضي  ميكانيزمات 
 املناعة النفسية من طالب اجلامعة

 

 د. عبري أمحد أبوالوفا دنكل
 النفسية بكلية الرتبية بكنامدرس الصخة 

 جامعة جنوب الوادي
 

 مكدمة:
تدايج االتجاه مؤخخًا نحػ دراسة ما يدسى بشطام )جياز( السشاعة الشفدية  

Psychological Immune System (PIS) وىػ الجياز السشاعي الحؼ يعسل بالتػازؼ ،
عشو لحياة اإلندان، مع جياز السشاعة الحيػؼ )البيػلػجي( ويتفاعل معو وال يقل أىسية 

فكبلىسا لو وضائف دفاعية وقائية، فكسا يقف الجياز السشاعي الحيػؼ في مػاجية الفيخوسات 
واألجدام السزادة التي تياجع جدع اإلندان وتيجد صحتو، فإن الجياز السشاعي الشفدي 

ػاجية اإلندان مغ اإلصابة باألمخاض الشفدية والعقمية، ويػفخ لو القػة والصاقة لسيحسي 
الذعػر باإلجياد والزغط والقمق والتػتخ، واألفكار الدمبية التي تكػن بسثابة الفيخوسات 

 واألجدام السزادة الشفدية التي تيجد الرحة الشفدية لئلندان.
فكخة  Psycho-Immunity/ Psychological immunityوتعج السشاعة الشفدية  

حة الشفدية، ويتزسغ معشى السشاعة ججيجة ندبيًا في مجال عمع الشفذ الحجيث والر
التحريغ والػقاية والقػة في مػاجية الزغػط والسػاقف واألحجاث السؤلسة والسحبصة التي 

خض ليا اإلندان في حياتو اليػمية، وتتفاوت تمظ القػة والقجرة عمى تحريغ الشفذ عيت
د إلى آخخ، ليحا قج جاث غيخ الدارة مغ فخ آلثار الدمبية لسػاقف الزغط واألحووقايتيا مغ ا

لكشيع ال يتسكشػا مغ ، يتعخض أفخاد لسدتػيات صغيخة ندبيًا مغ التحجيات والرعػبات
خخ قج يجج في تمظ خيدة لمرخاع والقمق واالكتئاب...إلخ، والبعس اآلالتعامل معيا، فيقعػن ف

الرعػبات والسػاقف الحخجة في حياتو مشاخًا لمتحجؼ، وتعديد الثقة بالشفذ، وىحه 
 االستجابات أو تمظ يحجدىا مدتػػ السشاعة الشفدية لجػ الفخد.
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ويجعع الشطام السشاعي الشفدي قجرة الفخد عمى مػاجية الزغػط واإلنياك الشفدي  
واالحباشات والتيجيجات والسخاشخ واألزمات الشفدية، عغ شخيق التحريغ الشفدي بالتفكيخ 

ذكبلت، وزيادة فاعمية الحات، وتخكيد الجيج اإليجابي وضبط االنفعاالت واإلبجاع في حل الس
نحػ اليجف، وتحجؼ الطخوف وتغييخىا والتكيف مع البيئة، لتحقيق التػازن والرحة الشفدية 

 (.Kagan, 2006؛ Dubey & Shahi, 2011؛ 2046)عرام دمحم زيجان، 
إلى أن ىحا الشطام السشاعي يقػم عمى  Wilson and Gilber (2005)ويذيخ   

م آليات معخفية تػافقية تحسي الفخد مغ الذعػر بالسعاناة، وتحدغ الحالة السداجية استخجا
جائل السداعجة بال تػليجوأكثخ قجرة عمى  ،لجعل الحالة الخاىشة أكثخ احتسااًل لمسػقف الحالي

 .عشعػر بعيجًا عغ إدراك الفخد ووعيو في تخصي األزمة، ويتع ىحا كمو في نصاق البل
الحؼ يرف السشاعة الشفدية بأنيا قجرة تكيفية  Barbanell (2009)ويجعع ىحا  

شبيعية عشاممة لجسيع الجػانب االنفعالية وتعسل العشعػريًا، شبقًا لشطام معقج ومشطع لسػاجية 
وتزيف الزغػط الػججانية، وحساية الفخد مغ االعتجاءات الشفدية الجاخمية والبيئية الخارجية. 

سشاعة الشفدية ىي اآللية التي يتع بػاسصتيا حساية الفخد ال( أن 2006حدان )اسحاق والء 
مى السػاجية والرسػد عمغ السذاعخ الدمبية الستصخفة، وجعميا أقل تأثيخًا، وتعديد قجرة الفخد 

أمام األزمات والكخوب وتحسل الرعػبات، ومقاومة األفكار الدمبية التي تؤدؼ إلى القمق 
 واالضصخاب.

خخ ال يقل في أىسيتو عغ عسل الشطام يػجج متغيخ آنو وعمى الجانب اآلخخ، فإ 
تجاه لتحقيق نفذ األىجاف الستسثمة في لجػ اإلندان، بل ويعسل في نفذ اإلالسشاعي الشفدي 

العػدة إلى حالة التػازن والتخمز مغ القمق والتػتخ الشاتج عغ مػاقف الزغط واألحجاث 
مى عشخرية اإلندان وحياتو، وىي عبية غيخ الدارة وما يتختب عمييا مغ آثار ونػاتج سم

( أن 2043يحكخ دمحم ديبػن )ف .Ego-Defense Mechanismsميكانيدمات دفاع األنا 
ميكانيدمات دفاع األنا تسثل العسميات السعخفية البلعشعػرية التي تعسل عمى حساية الفخد مغ 

 ت، وفقجان االندجامجان تقجيخ الحاالقمق وغيخه مغ االنفعاالت الدمبية، كسا تحسيو مغ فق
 الحاتي.

فالجفاعات الشفدية عادات سمػكية مكتدبة يشسييا اإلندان ويدتعسميا عمى مدتػػ  
جية االحباشات ىا، وتفيج الفخد في مػايا دون وعي بالجوافع الكامشة وراءالعشعػرؼ، ويأتي
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فف مغ مذاعخ عجم الججارة، وعجم الكفاءة، وتخ وعمى حساية نفد والرخاعات، وتداعجه
مذاعخ القمق والذعػر بالحنب، فيحدغ تػافقو في السػاقف السختمفة، كسا تداعج بعس 

؛ وججان Cramer, 2000السيكانيدمات عمى بشاء الذخرية، وتحقيق التػافق االجتساعي)
 (. 466، 2044مى أحسج، ععبج العديد، وفادية كامل، و 

 ,Brad) لشفدية لمفخدالسيكانيدمات الجفاعية مرجر قػة لحساية الرحة اتسثل و  
مجال إدراكو  فيلئلندان  السجركةوتعسل عمى إزالة السؤثخات غيخ الدارة وغيخ ، (2006

إلى أن ميكانيدمات الجفاع تعسل Hart (2014) ، كسا يذيخ(Blackman, 2004) ووعيو
عمى نحػ فعال مغ خبلل الحفاظ عمى السػارد الشفدية لمتعامل مع األنػاع السختمفة مغ 

 جيجات الشفدية.التي
وقجمت الشطخيات السعخفية الحجيثة ونطخيات الزغػط والسػاجية نطخة غيخ تقميجية  

لبعس السيكانيدمات الجفاعية باعتبارىا ذات شبيعية تكيفية وليدت مخضية، وتحسي الفخد مغ 
 ,Vos & Haes)نياك وإدارة الزغػطجاخمية والخارجية، والجفاع ضج اإلالتيجيجات ال

2006; Speck, 2014)  . 
فعشجما يتعخض اإلندان لمسػاقف الرعبة واألحجاث القاسية التي يرعب عميو  

تحسميا يحتاج إلى تعديد قجراتو وعشحح شاقاتو الحتػاء السذاعخ الدمبية والتكيف معيا، حتى 
 ةالشفدي ةجياز السشاعتقجم يتبيغ الجور الحؼ يقػم بو يعػد إلى حالة االتدان، وبسخاجعة ما 

كانيدمات الجفاع في تحقيق ىحا وتجعيع الفخد بالقػة والصاقة الشفدية البلزمة لسػاجية ومي
 مػاقف الزغط والتخمز مغ القمق والتػتخ وغيخىا.

، الشفدي وميكانيدمات الجفاع ةالشفدي في آلية عسل جياز السشاعةومغ ىحا التشاسق  
يغ ميكانيدمات الجفاع عغ العبلقة ب كذففكخة البحث الحالي، وىي محاولة لمجاءت 

ثخ وضائف ىحا ة )عيشة الجراسة(، وىل بالفعل تتأومدتػػ السشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامع
    بعيشيا. أساليب دفاعيةالجياز السشاعي فتقػػ أو تزعف نتيجة الستخجام 

 مصكلة البخث:
تثيخ يػاجو الذباب في مقتبل حياتيع العجيج مغ السػاقف واألحجاث الزاغصة التي  

لجييع حاالت القمق والتػتخ واالضصخاب، والحطت الباحثة مغ خبلل عسميا ومعايذتيا 
لمصبلب بالجامعة، أن الكثيخ مشيع ال يستمظ مغ الدسات والخرائز الشفدية ما يداعجىع 
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عمى مػاجية ما يقابميع مغ مذكبلت والتعامل الرحيح مع األحجاث، بل يتبشػن أفكارًا 
أفزل، مسا أنفديع وعغ العالع مغ حػليع، ويفتقجون األمل في مدتقبل  ومعتقجات سمبية عغ

عزيع إلى حج بيدبب ليع الكثيخ والكثيخ مغ الرعػبات والسعاناة الشفدية التي ترل ب
االضصخاب والسخض الشفدي، وفي السقابل ليؤالء يػجج مغ الصبلب الحؼ يعتبخون أن تمظ 

الشدبة ليع تحجيات يعدزون مغ خبلليا ثقتيع الرعػبات ومػاقف الزغط والسذكبلت تسثل ب
بأنفديع ويدتذعخون قيسة ذواتيع وقجراتيع عمى حل ما يقابميع مغ مذكبلت، ويفكخون 

 بإيجابية ويتبشػن تػجيات تفاؤلية لسدتقبميع.
أن الكيفية التي يدتجيب بيا األفخاد  Dubey and Shahi (2011)ويخػ  

ث حياتيع تعتسج كثيخًا عمى مدتػػ مشاعتيع الشفدية، لسرادر الزغػط عمييع ومػاقف وأحجا
بأنيا مجسػع  Lőrincz, Lőrincz, Kádár, Krizbai & Márton (2011)والتي يرفيا 

الدسات الذخرية التي تجعل الفخد قادرًا عمى تحسل التأثيخات الشاتجة عغ الزغػط واالنياك 
في السػاقف السذابية، حيث يشتج  الشفدي، ودمج كافة الخبخات السكتدبة مشيا الستخجاميا

 عشيا ما يذبو األجدام السزادة الشفدية التي تحسي الفخد مغ التأثيخات البيئية الدمبية. 
ىػ وحجة مغ األبعاد  ةأن نطام السشاعة الشفديVoitkane (2004) ويزيف 

التي تػفخ الستكاممة الستسثمة في القجرة عمى الرسػد والسخونة الذخرية، والقجرات التكيفية 
الحرانة ضج األضخار واالجياد والزغػط بالسداىسة في صيانة وتدييل الػضائف الرحية 

 لمذخرية، وحساية تعديد عسمية التكيف والسػاجية.
تعج السشاعة الشفدية بسثابة القػة التي تدسح لئلندان بأن يتغمب ويتجاوز العثخات و  

الفخد وتػجييو إلى حدغ التعامل مع ليحقق الشجاحات، وتخجع أىسيتيا إلى صقل تفكيخ 
الزغػط والسؤثخات، وتؤثخ السشاعة الشفدية عمى اعتقادات الفخد حػل قجراتو، ودرجة صسػده 

، 2046أمام التحجيات بل واالستفادة مغ الخبخات الرعبة التي يسخ بيا )إيسان حديغ دمحم، 
25.) 

، والسثيخة لمقمق، أن التقييسات السختمفة والدمبية Rachman (2016)ويحكخ  
لجػ اإلندان، وىحا ما  ةوالتذاؤمية تعيق وضائف الحساية والذفاء لشطام السشاعة الشفدي

 مدتػػ السشاعة الشفدية لجػ الفخد والتي أوضحت أن  Olah (2005)أعشارت إليو دراسة 
د ال يؤدؼ وضائفو لجػ األفخا ةالشفدي ط عكديًا باالنياك الشفدي، وأن جياز السشاعةيختب
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التي أضيخت نتائجيا   Bhardwaj and Agrwal (2015)السشيكيغ نفديًا، وكحلظ دراسة 
 ال يعسل بكفاءة لجػ األعشخاص الحيغ يعانػن مغ االكتئاب. ةالشفدي أن جياز السشاعة

حيثسا يفذل ىحا الجياز السشاعي وتعاق وضائفو، يحكخ عبجالػىاب دمحم كامل و  
لسشاعة الشفدية، والتي تتسثل في فقجان الديصخة تطيخ عمى األعشخاص أعخاض فقجان ا

الحاتية، واالستدبلم لمفذل، وحجوث خمل في معاييخ الحكع عمى األعشياء، وانخفاض الشزج 
، جمخة لمحات )دمحم مدعج عبجالػاحجاالنفعالي، وارتفاع القابمية لبلستيػاء، وتبشي أفكار م

2003 ،26.) 
شيائي لفذل الشطام السشاعي في أداء أن الشاتج ال Ranchman (2016)وأضاف  

وضائفو ىػ االنتحار، واإلصابة باالضصخابات الشفدية السدمشة كاالكتئاب السدمغ، والقمق 
السدمغ، والػساوس السدمشة، واضصخابات األكل، وإساءة استخجام الكحػليات والسخجرات، 

شفدي. بيشسا تتصػر والدمػك البلتكيفي، وكميا أعخاض وإعشارات لفذل الشطام السشاعي ال
، وتغيب ة بكفاءةالشفدي ةجياز السشاعية لجػ األفخاد الحيغ يعسل لجييع الرحة الشفدية اإليجاب

ي والسيشي واالنتاجية بػجو ععشيع أعخاض األمخاض الشفدية والجدسية، ويديج األداء االجتسا
 (. Harter ,Schmidt & Keyes 2003؛ 2040عام )مػاىب عبج الػىاب عبج الجبار، 

وتختبط السشاعة الشفدية كحلظ ببعس الدسات الذخرية االيجابية مثل القجرة عمى  
، وتختبط إيجابيًا بالخضا عغ (Lorincz et al., 2011)التحكع االنفعالي والتشطيع الحاتي 
، وتختبط كحلظ بالػضائف الشفدية (Voitkane, 2004)الحياة وسمبيًا بأعخاض االكتئاب 

 ,Bona)الخضا بل الرحيح مع الزغػط واألداء السختفع والذعػر الرحية، والتعام
ػن بجرجة مختفعة مغ السشاعة الشفدية تختفع لجييع جػدة ع، وأن األفخاد الحيغ يتست(2014

(، كسا تختبط السشاعة الشفدية 2043عج، اة ويشخفس قمق السدتقبل )ميخفت ياسخ سػيالحي
لمحات )االستقبللية، اليقطة الحىشية، الصسػح()عبلء  ارتباشًا دااًل مػجبًا بالخرائز السحجدة

 (.2042فخيج الذخيف، 
عي إلى أن الجليل عمى الجور الجفا Rachman (2016, 2017)ويذيخ  

يطيخ في حجوث االضسحبلل التمقائي ألثخ الرجمات  ةالشفدي والعبلجي لجياز السشاعة
والقمق واالنفعاالت والسذاعخ والسػاقف الزاغصة عمى الفخد مثل انخفاض مذاعخ الحدن 

عج الدمبية، حيث إن بعس األفخاد ال تتصػر لجييع أعخاض اضصخاب كخب ما بعج الرجمة ب
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خبلل أسابيع أو عشيػر قميمة صحتيع الشفدية  يدتعيجواالتعخض لمرجمات واألزمات، بل إنيع 
إلى جانب وتعديد عسميات الذفاء  ، وبجون أؼ تجخل عبلجي، ويجعع ىحا الجور العبلجي

التي أكجت الجور الػقائي  Pap et al., (2010)الجور الػقائي بعس الجراسات مثل دراسة 
والعبلجي الػسيط لمسشاعة الشفدية في مػاجية األعخاض االكتئابية الشاتجة عغ أحجاث 
الصفػلة السبكخة، كسا يداىع تشذيط جياز السشاعة الشفدية في الحج مغ تصػر أعخاض كخب 

(، وخفس أعخاض االغتخاب الشفدي 2043الذخيف، رمزان رجمة وعبلجو )روال ما بعج ال
 (.2046(، وتشسية ميارات التفكيخ اإليجابي )إيسان حديغ دمحم، 2042)عبلء فخيج الذخيف، 

مسا تقجم يتبيغ أىسية ىحا الجياز السشاعي الشفدي الحؼ يجعع اإلندان بالسشاعة  
عمى الحساية مغ السذاعخ الدمبية التي تشتج عغ مػاجية الشفدية التي تسثل القجرة الحاتية 

وتجعل الفخد أكثخ صسػدًا األزمات واالحباشات والزغػشات التي تخمػ مشيا حياة اإلندان، 
ومخونة وقػة في مػاجية السذكبلت والترجؼ لبلحباشات، واحتػاء االنفعاالت والسذاعخ 

االنفعالي والرحة الشفدية، ويبتعج بو عغ الدمبية، وىحا يحقق لو الذعػر بالخضا والتػازن 
 االنحخاف الشفدي واالضصخاب والسعاناة.

تيا لمسشاعة الشفدية سؤااًل في دراس (Bhardwaj and Agrwal , 2015)ويصخح  
لجػ اإلندان؟، وأعشارا إلى أن  ةأىع العشاصخ البلزمة لتصػيخ ونسػ جياز السشاعة الشفدي عغ 

يا وبحثيا ىي التفاؤل، والتػجو نحػ الحياة والسدتقبل، والتفكيخ أىع العشاصخ التي تع دراست
 اإليجابي، والفكاىة، والقجرة عمى التكيف والسخونة.

السؤثخة تسامًا عمى نسػ وتصػر  ( أن مغ العػامل2004وأضاف حسجؼ دمحم ياسيغ ) 
عرابية، الػالجيغ، فتحخرىسا مغ ال اىي العػامل األسخية وتحجيجً  ةالشفدي جياز السشاعة

مغ لؤلبشاء، والحب الخبلق واالعشباع العاشفي، وتستعيع بالرحة الشفدية، وتػفيخ الجػ اآل
وأن يكػن الػالجان نسػذجًا لمدمػك الدػؼ ألبشائيع، فإذا ما تػافخت تمظ السقػمات في الػالجية 

االنحخاف لؤلبشاء تحسييع مغ تجعميا والجية سػية قادرة عمى بشاء مشاعة نفدية ودفاعات قػية 
 والعرابية والسخض الشفدي.

أن اإليجابية والػاقعية وإعادة التقييسات السعخفية  Rachman (2017)ويخػ  
 لسشاعي الشفدي.االبشائية يسكغ أن تؤثخ عمى نسػ ودعع الػضائف الػقائية والعبلجية لمجيج 

زيع عمى دور ، وركد بعةالشفدي مغ الباحثيغ السشطخيغ آلية عسل جياز السشاعةوفدخ عجد 
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ميكانيدمات الجفاع في عسل ىحا الجياز وأدائو لػضائفو األساسية وىي الجفاع )الػقاية( 
عسل الجياز السشاعي الشفدي في ضػء نطخية  Barbanell (2009)والعبلج، حيث يفدخ 

التحميل الشفدي، ويخػ أن عسمو يعتسج عمى القجرة الصبيعية لمجانب اإليجابي مغ العقل 
السيكانيدمات  دمبية واألحجاث السؤلسة، يشذط لئلندان، وأن تعخضو لمسػاقف الالبلواعي 

لتػجيو  ةالشفدي شا يشذط جياز السشاعةخ الدمبية السؤلسة، وىعالبلعشعػرية الحتجاز تمظ السذا
 االنفعاالت نحػ التكيف.

 سل جياز السشاعةع Wilson and Gilbert (2005)وفي نفذ الدياق، يفدخ  
ضػء عسل ميكانيدمات الجفاع، ويخػ أن الجياز السشاعي يعسل في إشار عسمية  في ةالشفدي

التجاىل السشاعي لمشدعة الثابتة الدمبية لجػ الفخد والتي تعتبخ أحج ركائد عسل الجياز 
 السشاعي ضسغ السيكانيدمات الجفاعية مثل التجاىل، والتحػيل، وإعادة البشاء السعخفي. 

أن تشذيط وتحفيد عسل جياز  Woodyatt and Wenzel (2013)ويخػ  
إنسا يأتي كشتيجة مباعشخة أحيانًا لشذاط وعسل ميكانيدمات الجفاع. أما  ةالشفدي السشاعة

Bhardwaj and Agrwal (2015)    مغ وجية -فقج نطخا إلى أبعج مغ ىحا معتبخيغ
ذاتيا ىي آلية  أن السشاعة الشفدية في حج -نطخىع التي اعشتقػىا مغ بعس الػجيات الشطخية

 مغ غيخىا. اوتشطيسً  اوتعقيجً  ادفاعية أكثخ عسقً 
ي تفعيل نذاط ووضائف وبيشسا رأت كل اآلراء الدابقة أن لسيكانيدمات الجفاع دورًا ف 

( 2042وإنيا أساسية بعسل ىحا الجياز، إال أن عبلء فخيج الذخيف ) ةالشفدي جياز السشاعة
الجياز ، وأن عسل ىحا ةداب نطام السشاعة الشفديسل عمى حيخػ أن ميكانيدمات الجفاع تع

تكػن تكيفية أو غيخ تكيفية، بل  عغ عسل دفاعات األنا التي قج السشاعي البلعشعػرؼ مدتقل  
األنا عمى  عن مغ بيغ العػامل السدببة لزعف السشاعة الشفدية ىػ نسػ ميكانيدمات دفاإ

 حداب استختيجيات السػاجية التكيفية.
اختيار ، فإن ىشاك عجد مغ السبخرات دفعت الباحثة إلى ا سبق عمي م بشاءً و  

 : ومنهاموضوع البخث احلالي 
 يغ ميكانيدمات الجفاع وعسل جياز السشاعة : أن كل تمظ اآلراء الدابقة عغ العبلقة بأواًل 

، ىي آراء تشطيخية لع تدتصع الباحثة الحرػل عمى أؼ مغ الجراسات التصبيقية التي ةالشفدي
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حتيا أو تزحجىا، لحلظ تػجيت الباحثة إلى ىحه الجراسة التي تختبخ مغ خبلليا تجعع ص
 السشاعة الشفدية.و العبلقة بيغ ميكانيدمات الجفاع بأنػاعيا 

جياز الجفاع مغ حيث كػنيا تشذط عسل  ثانيًا : التبايغ في اآلراء في دور ميكانيدمات
ى دراسات تعدز أو تجعع الحرػل عم لمباحثة ، أو تعيق وضائفو، ولع يتثغةالشفدي ةالسشاع

 .أؼ مغ الخأييغ
ويحتاج إلى الكثيخ مغ ، ومحجود ججًا، اً ثالثًا : أن مفيػم السشاعة الشفدية مفيػم حجيث ندبي

، وأصبح مغ الزخورػ وضع محجدات لبعس  الجراسات التي تػضح مكػنات ىحا السفيػم
و، وىحا ما أكجه كل العػامل التي تؤثخ في عسل ىحا الجياز السشاعي ووضائف

  .(Rachman, 2015; Bhardwaj & Agrwal, 2015)مغ
 مذكمة البحث الحالي في األسئمة التالية : وتحجيج ويسكغ صياغة

 ما مدتػػ السشاعة الشفدية التي يتستع بيا شبلب الجامعة؟ -4
 ميكانيدمات الجفاع األكثخ استخجامًا لجػ شبلب الجامعة؟ اساليب ما -2
 في  ومشخفزي السشاعة الشفدية السشاعة الشفدية ب مختفعيما الفخق بيغ الصبل -6

 ميكانيدمات الجفاع التي يدتخجمػنيا؟    اساليب 
ىل يسكغ التشبؤ بسدتػػ السشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامعة مغ خبلل التعخف   -1

 ميكانيدمات الجفاع التي يدتخجمػنيا؟ اساليب عمى
 أهداف البخث:

 يق األىجاف التالية :يدعى البحث الحالي إلى تحق 
التعخف عمى مدتػػ السشاعة الشفدية التي يتستع بيا شبلب الجامعة عيشة البحث  .4

 الحالي.
 التعخف عمى أساليب السيكانيدمات الجفاعية األكثخ استخجامًا لجػ عيشة البحث. .2
الكذف عغ الفخوق في مدتػػ السشاعة الشفدية )بيغ السختفعيغ والسشخفزيغ في  .6

ية( لجػ شبلب الجامعة والتي تعدػ إلى أساليب الجفاع التي السشاعة الشفد
 يدتخجمػنيا.

 الكذف عغ القجرة التشبؤية ألساليب ميكانيدمات الجفاع في التشبؤ بالسشاعة الشفدية. .1
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 أهمية البخث:
 :تشبع أهسية البحث الحالي مسا يلي 

ل يحتاج حجاثة السػضػع، حيث أن السشاعة الشفدية مفيػم حجيث نديبًا، ومازا .4
 الكثيخ مغ الجراسات العخبية التي تػضح مكػناتو والعػامل السؤثخة فيو.

ياز تػجيو األنطار إلى أىسية السشاعة الشفدية، والجور السيع الحؼ يقػم بو ىحا الج .2
ثار الزغػط والسػاقف السحيصة واألحجاث السؤلسة، السشاعي في وقاية الذباب مغ آ

دوره في وأكثخ قجرة عمى السػاجية التكيفية، وكحلظ ، وجعميع أكثخ تػازنًا نفديًا 
دغ الرحة الشفدية لمذباب، فيربحػا عسميات الذفاء، مسا يح السداىسة في سخعة

 عمى تحسل مدئػلياتيع وأداء أدوارىع في مجتسعاتيع. قادريغ
تػجيو األنطار كحلظ إلى أىسية ميكانيدمات الجفاع لؤلنا في حياة الفخد، ألنيا  .6

فس القمق والتػتخات السراحبة لؤلزمات، وإعانتو عمى تحسل أعباء وسائل لخ
الحياة وصجماتيا، وتسشحو قجرًا مغ الخاحة واليجوء، ومحاولة تشسية قجرة األفخاد عمى 
استخجام ميكانيدمات ناضجة تكيفية لػقاية األنا وحسايتيا مسا يحتسل أن يخل 

 بتػازنيا.
خيب وتقشيغ أداتيغ عخبلل تخجسة وت تقجيع أدوات بحثية وتذخيرية حجيثة مغ .1

، والسكػنة PISIلقياس متغيخات البحث الحالي، وىي قائسة جياز السشاعة الشفدية 
عامبًل تسثل أبعاد السشاعة الشفدية، واستبيان أساليب  43عبارة مػزعة عمى  50مغ 

ميكانيدم دفاعي، وىسا أداتان  60ذ عبارة تقي 30والسكػن مغ  DSQ-60الجفاع 
في البيئة السرخية تداعجان في الكذف عغ متغيخات ميسة في  ثتانحجي

 الذخرية.
    مصطلخات البخث:

 وتتسثل في السرصمحات التالي : 
  :Psychological Immune System (PIS)جياز السشاعة الشفدية  -4

جياز السشاعة الشفدية بأنو أحج عػامل الذخرية السدئػل  Olah (2005)عخف 
واالنياك الشفدي، وتحسل التأثيخات الزارة لعػامل االجياد ومػاقف عغ مػاجية الزغػط 

الزغط، وىػ وحجة متكاممة مغ األبعاد السعخفية، والجافعية، والدمػكيات الذخرية التي 
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تعصي مشاعة ضج الزغػط، وتحدغ الشسػ الرحي، وتجعع الرحة الشفدية، مغ خبلل ثبلثة 
شسية القجرات التكيفية التي تػفق بيغ مبادغ الفخد أنطسة فخعية تتفاعل وتتكامل مع بعزيا لت

 ومتصمبات بيئتو. 
مفيػمًا لجياز السشاعة الشفدية قائع عمى عمع الشفذ اإليجابي،  Olahم جكسا ق

الذخرية التي تػفخ لمفخد الحرانة ضج وعخفو بأنو وحجة متعجدة األبعاد ومتكاممة مغ مػارد 
د في التفكيخ اإليجابي، والتفاؤل، والذعػر بالتساسظ، األضخار واالجياد، وتتسثل تمظ السػار 

والذعػر بالشسػ الحاتي، والذعػر بالكفاية، والذعػر بالزبط، والسخونة الذخرية، والرسػد 
الشفدي، وجسيعيا تػفخ لمفخد القجرة عمى تحسل االجياد والتعامل معو بذكل فعال بصخيقة ال 

خؼ فاعميتو، وقجرتو التشسػية عمى السذاركة تزخ بالذخرية بأؼ عشكل مغ األعشكال، بل تث
  ,Olah, 2005; Olah)الشذصة والبشاءة حتى في األوضاع السجيجة والطخوف الزاغصة 

Szabó, Mészáros,  & Pápai, 2012; Olah & Kapitany-Fpveny, 2012). 
بشاء  لمسشاعة الشفدية حيث أنيا استخجمت األداة التي أعجىا Olah وتتبشى الباحثة تعخيف

 عمى ىحا التعخيف.
  :Defense Mechanisms ميكانيدمات الجفاع : -2

عخفيا فخويج بأنيا أساليب العشعػرية يدتعسميا عقل اإلندان لحساية الفخد مغ 
 ,Miranda & Louza)مذاعخ القمق التي تطيخ نتيجة الزغػط الجاخمية أو الخارجية 

2015, 23) . 
إلى تمظ البشاءات التي تذيخ إلى  كسا يذيخ مرصمح ميكانيدمات دفاع األنا

وضائف العقل وتذخح الدمػك واألفكار، وىي بشاء خصي غيخ واضح يقػم بترشيف نتائج 
 ,Spinelli)األفكار والسذاعخ واألفعال، وتمظ التي يسكغ مبلحطتيا كشتائج لػضائف الجفاع

2009). 
ة العشعػرية، تػافقي ب( بأنيا أسالي65، 2002ويعخفيا حامج عبج الدبلم زىخان )

ومغ وضيفتيا تذػيو ومدح الحقيقة حتى يتخمز الفخد مغ حالة التػتخ والقمق الشاتجة عغ 
االحباشات والرخاعات التي لع تحل، والتي تيجد أمشو الشفدي، وىجفيا وقاية الحات والجفاع 

 عشيا واالحتفاظ بالثقة في الشفذ، واحتخام الحات، وتحقيق الخاحة الشفدية.
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العسميات  عمى أنيا  DSM-IVجليل التذخيري واإلحرائي الخابع ال ويعخفيا
التي تحسي الفخد مغ القمق، ومغ إدراك السخاشخ والزغػشات الجاخمية  الشفدية التمقائية

يا، وتتػسط والخارجية، وغالبًا ما يكػن األفخاد غيخ مجركيغ ليحه العسميات أثشاء عسم
ه الرخاعات العاشفية والزغػشات الجاخمية ود أفعال الفخد تجاميكانيدمات الجفاع رد

والخارجية، وتشقدع آليات الجفاع لجػ الفخد مغ الشاحية السفاىيسية والتجخيبية إلى مجسػعات 
السدتػيات الجفاعية كسا جاءت و ، ذات صمة متخابصة يذار إلييا باسع مدتػيات الجفاع

  .(APA, 2005, 750-753) :، ىي كسا يميبالجليل التذخيري واالحرائي الخابع
 : ىحا السدتػػ مغ األداء الجفاعي High adaptive levelمدتػػ التكيف السختفع  -أ 

عات عادة ما تديج اف األمثل في التعامل مع الزغػشات، ىحه الجفيؤدؼ إلى التكي
باإلدراك الػاعي )الذعػرؼ( بالسذاعخ واألفكار وعػاقبيسا، كسا أنيا  اإلعشباع وتدسح

ثل بيغ الجوافع السترارعة )الستزاربة(، ومغ أمثمة الجفعات التي تعدز التػازن األم
التأكيج  -الفكاىة -اإليثار -اإلنتساء -يتزسشيا ىحا السدتػػ : التػقع )الحجس(

 القسع. –التدامي  -السخاقبة الحاتية -الحاتي
 : يحافع العسل الجفاعي Mental inhibitions levelمدتػػ السثبصات العقمية  -ب 

عمى أفكار أو مذاعخ أو ذكخيات أو رغبات أو مخاوف  -لسدتػػ ىحا ا في -
 -العقبلنية -عدل التأثيخ -التكيف -خارج نصاق الػعي، ومغ أمثمتيا : اإلزاحة

 اإللغاء )اإلبصال(. -الكبت -التكػيغ العكدي
 : ويتسيد Minor image-distortion levelمدتػػ تذػيو الرػرة الرغخػ   -ج 

صػرة الحات والجدع وغيخىا مغ األعشياء التي يسكغ  ىحا السدتػػ بالتذػىات في
 .أن تؤثخ في استخجاميا عمى تشطيع تقجيخ الحات

 : ويتسيد ىحا السدتػػ مغ الػضائف الجفاعية Disavowal levelمدتػػ التشرل  -د 
بإبقاء عػامل اإلجياد غيخ السخغػب فييا أو غيخ السقبػلة، والحفدات، واألفكار، 

خارج نصاق الػعي )اإلدراك( مع أو بجون إرجاعيا إلى  والسؤثخات، والسدئػلية
 .التبخيخ -االسقاط -، ومغ أمثمتيا : اإلنكارعػامل خارجية
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 : ويتسيد ىحا Major image-distorting levelمدتػػ تذػيو الرػرة الكبخػ  -ه 
، ومغ أمثمتيا : التذػيو اإلجسالي أو سػء تػزيع صػرة الحات أو اآلخخيغبالسدتػػ 
 .نذقاق عغ اآلخخاال -االنذقاق عغ الحات -التػحج االسقاشي -ػحجؼ الخيال الت

األداء الجفاعي الحؼ ب : يتسيد ىحا السدتػػ Action levelمدتػػ األداء )الفعل(  -و 
 ، ومغاالندحابيتعامل مع الزغػشات الجاخمية أو الخارجية عغ شخيق الفعل أو 

 -و الخفسب السداعجة شم -ندحاباال – acting outالترخف خارجيًا  : أمثمتيا
 العجوان الدمبي.

ويتسيد ىحا  : Defensive dysregulation يتشطيع الجفاعالختبلل مدتػػ ا -ز 
السدتػػ بفذل التشطيع الجفاعي في احتػاء ردود أفعال الفخد تجاه الزغػشات، مسا 
يؤدؼ إلى انفرال واضح عغ الػاقع السػضػعي، ومغ أمثمتيا : االسقاط الػىسي، 

 ، التذػيو الحىاني.يحىاناالنكار ال
)لع تخد بالصبعة  الجليل التذخيري واالحرائي الخابعوتتبشي الباحثة تعخيف 

الخامدة مغ الجليل التذخيري واالحرائي ، وليحا اعتسجت الباحثة عمي الجليل 
 ,Thygesen ،حيث استخجمت الباحثة مقياس التذخيري واالحرائي الخابع (

Drapeau, Trijsburg,  Lecours,  &  Roten,  (2008)  الحؼ تزسغ
السيكانيدمات الجفاعية كسا جاءت في اإلصجار الخابع مغ الجليل التذخيري 

بزع السدتػيات الدبعة في  Thygesen et al. (2008)وقام  واالحرائي،
 -ثبلثة مدتػيات لمجفاع أسساىا باألساليب الجفاعية،  )أسمػب تذػيو الرػرة

والتي سػف يتع تشاوليا  األسمػب التكيفي( -م السؤثخوأسمػب الزبط أو اإلحكا
 دوات البحث .يبًل في أتفر

 :اإلطار النظري للبخث
يمقي اإلشار الشطخؼ لمبحث الحالي الزػء عمى متغيخؼ البحث األساسييغ، وىسا 

 السشاعة الشفدية، وميكانيدمات الجفاع، وذلظ عمى الشحػ التالي :
   Psychological immune system جهاز السشاعة الشفدية:)أوال( 

عشجما يػاجو الفخد في حياتو اليػمية أحجاثًا مؤلسة أو مقمقة ال يدتصيع تحسميا، فيػ 
يحتاج إلى ما يعيشو عمى احتػاء مذاعخه الدمبية والتكيف معيا، وتعديد قجرتو عمى الرسػد 
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ػ في حاجة إلى ما يجعع والسػاجية، وإذا ما أصابو الكجر أو الحدن أومعاناة اآللع الشفدي في
 قجراتو عمى تخصي السػقف وتجاوز السحشة وتدخيع الذفاء والعػدة إلى حالة التػازن.

وىشا تبخز أىسية عسل جياز السشاعة الشفدية، والحؼ ييجف إلى تحريغ الفخد مغ 
االضصخابات الشفدية، والحؼ ييجف إلى تحريغ الفخد مغ االضصخابات الشفدية، ومقاومة 

حلظ يتحقق بمى ضبصيا والتقميل مغ آثارىا، و عا وحتى قبل حجوثيا، وإزالتيا والعسل مدبباتي
 لمفخد التػافق والرحة الشفدية.

أن جياز السشاعة الشفدي ىػ مجسػع الدسات الذخرية  Olah (2005)فيذيخ
التي تجعل الفخد قادرًا عمى تحسل التأثيخات الزارة لعػامل االجياد ومػاقف الزغط، ودمج 

مى فاعمية عسل الفخد، ويزسغ عسل ىحا عخبخة السكتدبة مغ تمظ السػاقف بحيث ال تؤثخ ال
 الجياز السشاعي إنتاج أجدام مزادة نفدية تحسي الفخد مغ اآلثار الدمبية لمبيئة.

نػعيغ مغ العسميات الستخاكبة في عسل جياز   Rachman (2016)ويحجد 
ضج االختخاقات الزارة، والثاني : ىػ إصبلح ما  ، األول : ىػ عسمية الحسايةةالسشاعة الشفدي

قج يكػن حجث مغ أضخار، وىي عسميات تمقائية وال إرادية تعسل خارج نصاق الػعي وتكييفو، 
 ولكغ يسكغ قياس ومبلحطة آثارىا.

أن جياز السشاعة الشفدي يعسل كسخعشحات لمخسائل  Kagan (2006, 95)ويخػ 
امل معيا، فعشجما عشاء أحجاث حياتو اليػمية ويحجد كيف يتاالنفعالية التي يدتقبميا الفخد أث

خ مذاعخ الخػف أو القمق أو التييج نتيجة التعخض ألحجاث ميجدة أو ضاغصة، وىشا يتط
وضيفتو محاواًل مداعجة الفخد عمى إدراك واقعي لمحقائق وغيخ  ةيؤدؼ جياز السشاعة الشفدي

ه تمظ األحجاث، وعشجما يتع إدراك الحجث وتقييع مبالغ فيو، ويدسح لو بتقييع ردود أفعالو تجا
ة في أحجاث مذابية، وىحا ما يدسى ات القادملبلستجاب اً ح ىحا محجدباالستجابات، ير

 .ةبالصبيعة التعديدية لجياز السشاعة الشفدي
في تفديخه لعسل الجياز  Olah, Nagy  & Toth (2010)وىحا ما أعشار إليو 

رة ىحا الجياز عمى جسع ومدامشة مرادر الذخرية وسساتيا السشاعي الشفدي، مغ خبلل قج
ومعارفيا وخبخاتيا السختبصة بالتعامل الشذط والفعال مع مرادر الزغػط، فيقػم بتقػية 
وتعديد وضع الحات مشح بجاية عسمية التكيف مع مػاقف الزغط، ويجعع عشعػر الفخد بالكفاءة 

 جية الزغػط.والتكامل والشسػ الذخري، ويذحح الصاقات لسػا
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 :  ةالشفدي وظائف جهاز السشاعة -1
كسا جاءت في بعس الجراسات في  ةالشفدي يسكغ تمخيز وضائف جياز السشاعة 

 ,Lorincz et al., 2011, 105; Olah, Nagy,  & Toth , 2010) الشقاط التالي :
103; Kagan, 2006, 90; Barbanell, 2009, 16) 

اليب السػاجية السشاسبة لخرائز السػقف ضسان اختيار استختيجيات التكيف وأس -
 وحالة الفخد ومداجو.

السداعجة عمى إعادة التػازن االنفعالي عبخ الشدعة الصبيعية لمتخمز مغ اآللع  -
 والبحث عغ الدعادة.

يجابية السسكشة وإحجاث ة وتػجيييا نحػ إدراك الشتائج اإلتفعيل األدوات السعخفي -
 التػازن مع التخيبلت الدػداوية.

 مشصقية وعقبلنية لمسذاعخ الدمبية.لسداعجة عمى إعصاء تفديخات ا -
التحدغ، وأنيع أفزل بعج تعخضيع لزغػط نفدية بمداعجة األفخاد عمى الذعػر  -

 ولمتأكيج عمى فخص الشسػ والتصػر.
 تجعيع وتفديخ وتبخيخات الدمػك الشاجح. -
 تقػية تػقع إمكانية نجاح الدمػك اإليجابي. -
 يار الحخ.تقػية وتعديد االخت -
 تعديد آليات الجفاع الشفدي. -
 تشقية وتشقيح السذاعخ والػججانات الدمبية اليػمية. -
 السداعجة عمى إدراك الشتائج وتقييع ردود األفعال وتػليج االستجابات السشاسبة. -
 : خرائص جهاز السشاعة الشفدية -2

تي تسيد جياز السشاعة بعس الخرائز ال Rachman (2016, 6)حجد  
ال إرادؼ، يعسل ، تكيفي، تمقائي، الذفاء الحاتي، جػىخؼ ، صامت، وقائيوىي :  الشفدية،

وضيفتو يسكغ أن تعاق بدبب كثخة الزغػط ، غيخ مجركةخارج نصاق الػعي، وعسمياتو 
التجخبلت السقرػدة والسػجية يسكغ أن تشذط عسل جياز السشاعة ، والػصػل إلى اإلشاقة

دة التغييخات اإليجابية، وفي ىحه الشقصة تحجيجًا يذيخ الشفدية بتػسيع تأثيخاتو ودعع وزيا
Seligman (2011, 139) أن التجخبلت العبلجية الشفدية يسكغ أن تخفس مغ فذل  إلي
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نطام السشاعة الشفدي مغ خبلل تعديد وتجعيع السخونة، والخفاىية الشفدية، والكفاءة الحاتية، 
 لذفاء لجياز السشاعة الشفدية.، وجسيعيا تجعع ميام الحساية واوالتعمع الرحي

 خرائص الستدسيؼ بالسشاعة الشفدية: -3
( مجسػعة مغ الخرائز 241، 2044) بخوكذ وروبخت جػلجعشيغ وضح سام 

 التي يتدع بيا مغ لجييع مشاعة نفدية وىي : 
 يذعخون أنيع مقجرون وليع مكانة خاصة. -
 وتػقعات إيجابية. ايزعػن ألنفديع أىجافً  -
 كبلت واتخاذ القخارات الرحيحة.مى حل السذعقادرون  -
يشطخون إلى األخصاء والعثخات والسعػقات باعتبارىا تحجيات عمييع أن يػاجيػىا  -

 وليذ محبصات عمييع أن يتجشبػىا.
يعتسجون عمى استخاتيجيات فعالة لسػاجية السػاقف السختمفة ومقاومة اإلحداس  -

 باليديسة.
يخون أنيا مجاالت قابمة لمتغييخ يجركػن جػانب القرػر لجييع وال يشكخونيا، و  -

 والتحدغ.
 يجركػن جػانب القػة والتسيد لجييع، ويدتستعػن بيا. -
 يغمب عمى مفيػميع لحواتيع صػرة القػة والكفاءة. -
 يستمكػن ميارات جيجة في بشاء العبلقات باآلخخيغ. -
يحجدون جػانب حياتيع التي يسكشيع الديصخة عمييا أو التحكع فييا، ويخكدون  -

 ع وشاقاتيع نحػىا، وال يمتفتػن إلى العػامل التي تشجرج تحت سيصختيع.جيجى
األفخاد الستستعيؼ بالسشاعة الشفدية  Vasudevan (2003, 8-9)ويرف    

 بسا يلي:
 القجرة عمى التعامل مع السذاعخ الستزاربة )السترارعة(. -
 القجرة عمى خبخة االستستاع دون صخاع. -
 والتػافق مع البيئة الستغيخة.مى التكيف عالسخونة والقجرة  -
 قػة الذخرية وبشائيا. -
 القجرة عمى التحخر مغ مذاعخ الخػف، والذعػر بالحنب، والقمق. -
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 تحسل السدئػلية عغ األفعال الذخرية. -
 القجرة عمى التسييد بيغ الجيج والديئ، والجيج واألفزل. -
وافع القجرة عمى تخعشيج العػاشف وتدخيخىا، وليذ الترخف بشاًء عمى الج -

 واالنفعاالت.
 تحقيق الشطخة الثاقبة السجركة جيجًا لمحات. -
 أبعاد ومكؽنات جهاز السشاعة الشفدية: -4

حجد فقج وضحت عجد مغ األدبيات والجراسات أبعاد جياز السشاعة الشفدية،  
Bhardwaj (2012)  ،أربعة أبعاد لمسشاعة الشفدية ىي : الثقة بالشفذ، والتػافق العام

بعجًا  Bhardwaj and Agrwal (2015)لي، والخفاه الشفدي. بيشسا أضاف والشزج االنفعا
  الدابقة مباعشخة، وىي بعج الشطخة اإليجابية إلى ذكخيات الساضي.  بعادؤلخامدًا ل

( في دراستو ثبلثة أبعاد رئيدة لجياز السشاعة 2042الذخيف )فخيج وافتخض عبلء 
بعجًا فخعيًا  42وتشطيع الحات، وتذسل تمظ األبعاد الشفدية ىي : االحتػاء؛ والسػاجية التكيفية؛ 

ىي : التحكع الػججاني، واالستيعاب، والتحػيل السزاد، والقشاع كدسة، والحج مغ التشافخ، 
وتبخيخ الجوافع، والشدعة الحاتية، وتأكيج الحات، واألوىام اإليجابية، والتدامغ، وقػة اإلرادة، 

 والديصخة عمى االنفعاالت.
فقج حجد أبعاد جياز السشاعة الشفدية،  Olah et al., (2010, 2012)أما 

وعػامل قائسة جياز السشاعة الشفدية التي تع  اوسػف يتع تشاوليا بالتفريل ألنيا تسثل أبعادً 
حيث أعشار إلى أن استخجاميا في البحث الحالي لقياس السشاعة الشفدية لجػ عيشة البحث، 

عجًا فخعيًا تسثل تمظ األبعاد ب 43ثة أنطسة فخعية تزع مغ ثبليتكػن  ةنطام السشاعة الشفدي
مجسػعة مغ السػارد أو االمكانات التي تؤدؼ وضائف متساثمة، وتتفاعل تمظ الشطع الفخعية 

 الثبلثة مغ أجل تيديخ التكيف السخن والتشسية الحاتية لمفخد، وتمظ األنطسة ىي :
 Monitoring-Approaching Subsystem الخصج -الشعام الفخعي األول: اإلقجام-أ

 عمى اكتذاف   هيداعجو نحػ بيئتو السادية واالجتساعية، وىػ يػجو انتباه الفخد 
، في حيغ يػجو انتباه الفخد نحػ تػقع عػاقب )نتائج( إيجابية، وفيسو والديصخة عميو محيصو

ساسظ ، والذعػر بالتPositive Thinkingويذتسل الشطام الفخعي عمى : التفكيخ اإليجابي 
Sense of Coherence والذعػر بالديصخة ،Sense of Control والذعػر بالشسػ ،
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 Change and، والتػجو نحػ التغييخ والتحجؼ Sense of Self-growthالحاتي 
challenge orientation والخصج االجتساعي ،Social monitoring والتػجو نحػ ،

 . Goal orientationاليجف 
  :Creating- Executing Subsystem اإلبجاع -لثاني: التشفيحالشعام الفخعي ا-ب
امكانات يسكغ أن تداعج الفخد عمى تغييخ أوضاعو في الطخوف  يتزسغ وىػ   

الزاغصة، أو في تػليج الفخص في البيئة السحيصة، وىي تسثل قجرة الذخز عمى تعجيل 
تزسغ ىحا الشطام الفخعي : بيئتو الجاخمية أو الخارجية مغ أجل تحقيق أىجافو القيسة، وي

 Problem، وحل السذكبلت Creative Self-concept اإلبجاعي مفيػم الحات
Solving والفاعمية الحاتية ،Self- efficiency والقجرة عمى التعبئة االجتساعية وخمق ،

 Social mobilizing capacity and Social creatingالقجرات االجتساعية 
capacity. 

  Self-Regulation Subsystem لفخعي الثالث: القجرة على التشعيػ الحاتيالشعام ا-ج
الديصخة عمى اإلدراك،  عمىويتزسغ ىحا الشطام إمكانات تػفخ لمفخد القجرة  

، التي غالبًا ما تشذأ نتيجة لمفذل أو خيبة األمل، أو والحفداتواالىتسامات، واالنفعاالت، 
مشطع الفخعية الدابقة مغ خبلل الحفاظ عمى استقخار واتدان الخدارة، وىػ يعدز األداء الدميع ل

، والتحكع في Synchronicityالحياة االنفعالية لمفخد، ويتزسغ ىحا الشطام الفخعي : التدامغ 
، والديصخة عمى التييج )االستثارة( والتحكع Impulse Controlاالنجفاعات )الحفدات( 

 . Irritability control and Emotional controlاالنفعالي 
خخ ديشاميكي، ويشطع كل مشيا عسل اآل وتعسل الشطع الفخعية الثبلثة معًا في تفاعل 

ويعسمػن معًا باستسخار في إشار عسمية التكيف، وتػجيو الفخد الستخجام استخاتيجيات مخنة 
، (Olah, 2005; Olah, Szabo, Meszaros & Papai, 2012)وتصػيخ الحات 
خمق نطام السشاعة الشفدية تػازنًا بيغ الذخز وبيئتو ليتسكغ مغ الػصػل وبعبارة أخخػ، ي

 . (Gombor, 2009)إلى مدتػيات أعمى مغ القجرة عمى التكيف 
  Defense Mechanismsالجفاع )ثانيًا( ميكانيدمات 

يػاجو اإلندان خبلل حياتو العجيج مغ السػاقف واألحجاث التي تثيخ لجيو حاالت  
، مسا يجفعو إلى محاولة تخفيف أو إزالة تمظ السذاعخ الدمبية، وإذا نجح الفخد القمق والتػتخ
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في ىحا يرل إلى حالة مغ االتدان االنفعالي والتػافق، أما إذا استسخت حالة القمق والتػتخ 
ولع يدتصع الفخد مػاجيتيا عمى مدتػػ الذعػر لذجتيا وقدػتيا عميو، يجفعو ىحا إلى 

رية )ميكانيدمات الجفاع الشفدي البلعشعػرية( تداعجه عمى معالجة محاوالت تكيفية العشعػ 
 عشخريتو ضج أؼ تيجيجات داخمية أو خارجية. عغمػاقف القمق والتػتخ وتجافع 

وتطيخ ىشا تداؤالت مثل : ما ىي شبيعة ميكانيدمات الجفاع؟ وكيف تعسل تمظ  
ضػع إلى اآلن قػل فرل حػل ىحا السػ  وأ ،السيكانيدمات؟ ليذ ىشاك قخار نيائي

(Cramer, 2015; Hart, 2014; Villant, 2000) واستخجمت آليات الجفاع في السقام ،
لتقميل الذعػر بالقمق عشجما يػاجو الفخد الرخاعات  ،األول لػصف وتفديخ كيفية عسل األنا

القادمة سػاء مغ العالع الخارجي أو الجاخمي، وىي عسميات العشعػرية تمقائية إلى حج بعيج، 
مع استسخار الجيػد البحثية مغ فخويج وحتى اآلن تع ترشيف مجسػعة كبيخة مغ و 

، ونتيجة لحلظ (Blackman, 2004)السيكانيدمات الجفاعية لترل إلى أكثخ مغ مائة نػع 
متزسشًا األساليب الذعػرية والبلعشعػرية  ،أصبح نصاق ىحا السجال أوسع بكثيخ مغ ذؼ قبل

  . (Kline, 2004)والػاقعية 
فسيكانيدمات الجفاع تسج األفخاد بحساية فصخية مغ الزغػط الشفدية، ويعج  

، وتعسل (Speck, 2014)استخجاميا ذا وضيفة تكيفية لمجفاع ضج االنياك وإدارة الزغػط 
يجف اإلبقاء عمى حالة التػازن الشفدي مغ أن يريبو اليب لمتػافق الدػؼ وغيخ الدػؼ، بكأس

الدػؼ وغيخ الدػؼ ىػ نجاح األول واخفاق الثاني باستسخار، ولكغ الفخق بيغ االختبلل، 
، 2002ىخان، ووجػدىا برػرة معتجلة عشج األول ومفخشة عشج الثاني)حامج عبج الدبلم ز 

 (.403، 2006يا صبخؼ، سساعيل، وم؛ عسخو إ65
 خرائص ميكانيدمات الجفاع: -1

فاع، حيث عجد مغ الجراسات بعس الخرائز والسعاييخ لسيكانيدمات الج قجم
الخرائز األساسية الستأصمة لجسيع ميكانيدمات الجفاع الشفدي  Villant (1992)وصف 

 في :
 تعسل عمى إدارة الغخائد الفصخية لؤلفخاد والديصخة عمى تأثيخاتيا. -
 جسيعيا العشعػرية، وحاضخة مع صفات مشفرمة. -
 إما أن تكػن مدتقمة أو متدامشة مع حالة التكيف أو السخض. -
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 تمظ اآلليات الحقيقية السشحرة باألمخاض الشفدية. ربسا تكػن  -
 بعس السعاييخ لسيكانيدمات الجفاع يسكغ إيجازىا في :   Cramer (1998)كسا اقتخح        
 أن تمظ اآلليات تعسل خارج نصاق الػعي، فيي العشعػرية. -
وضيفتيا األساسية ىي الحساية مغ التيجيجات الشفدية، فيي تعسل عمى إبقاء  -

، وبحلظ تحسي الفخد مغ ميجدات و ووعي الفخد ر السثيخة لمقمق بعيجًا عغ إدراكاألفكا
 الحات، وإدارة التأثيخات والتقميل مغ القمق.

تعسل ميكانيدمات الجفاع كجدء مغ السكػنات الصبيعية لمذخرية وأن تمظ اآلليات  -
د أفعالو ليا القجرة عمى مداعجة الفخد في حياتو اليػمية، مغ خبلل التحكع في ردو 

 تجاه الزغػط.
اإلندان  ى الشزج كجدء أصيل مغ حياةأن تمظ السيكانيدمات ليا القجرة عم -

 .وعشخريتو الصبيعية
خرائز أساسية لسيكانيدمات  ( سبع422-445، 2043وفرل دمحم ديبػن )

 الجفاع حدب نطخية فيبي كخاميخ، وىي :
 الػعي. السيكانيدمات الجفاعية ىي عسميات معخفية تعسل خارج مجال -أ 
و اعية : كل ميكانيدم دفاعي لو تاريخىشاك تختيب زمشي في تصػر السيكانيدمات الجف -ب 

التصػرؼ الخاص بو، فكل دفاع لو جحوره في سمػكيات الصفل، وىشاك دفاعات 
تتصػر بدخعة أكبخ مغ دفاعات أخخػ، ويسكغ تسيد السيكانيدمات مغ خبلل مجػ 

التصػر التي أصبح فييا الجفاع نزجيا الحؼ يسكغ تحجيجه مغ خبلل مخحمة 
مديصخًا ومغ خبلل التعقيج السعخفي لمعسميات العقمية السراحبة لمسيكانيدمات 

 الجفاعية.
تعتبخ السيكانيدمات الجفاعية جدءًا مغ الػضيفة الشفدية اليػمية العادية : استعسال  -ج 

ت، السيكانيدمات الشاضجة يختبط بالخرائز الذخرية اإليجابية كالذفقة بالحا
لخ، ويختبط استخجام السيكانيدمات غيخ الشاضجة وتقجيخ الحات، والكفاءة...إ

بالػضائف الشفدية غيخ الشاجحة والدمبية وبسؤعشخات الرعػبات مثل البلمدئػلية، 
 والتسخكد حػل الحات، والتفكيخ الغامس والقمق.
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ن أثشاء الػضعيات الزاغصة : حيث أارتفاع استعسال السيكانيدمات الجفاعية  -د 
 الػضيفة األساسية لمسيكانيدمات ىي حساية الفخد مغ القمق الذجيج واالنفعاالت

ن التعخض لمػضعيات الزاغصة يخفع مغ الدمبية، وفقجان تقجيخ الحات، فإ
 استعسال تمظ االستجابات الجفاعية ألداء وضائف الحساية السشػشة بيا.

ة الػاقعية لمقمق استعسال السيكانيدمات تحت ضخوف ضاغصة يخفس مغ السعايذ -ه 
واالنفعاالت الدمبية : تختبط ىحه الخاصية بدابقتيا وتتسسيا، فارتفاع الزغط الشفدي 
يؤدؼ إلى ارتفاع استعسال السيكانيدمات الجفاعية، وىحا يؤدؼ بجوره إلى خفس 

 الذعػر بتجخبة القمق واالضصخابات الشفدية.
غيخ اختيارية وغيخ واعية ية يختبط بعسميات أخخػ عاستعسال السيكانيدمات الجفا -و 

تكػن مراحبة لبلستجابات االنفعالية )الجياز العربي الحاتي( : إن استعسال 
السيكانيدمات الجفاعية يخفس الذعػر بتجخبة القمق واالنفعاالت الدمبية، إال أن 

مػك األعخاض الفديػلػجية السراحبة لبلنفعال كارتفاع ضغط الجم، وتغيخات س
رغع ما -أن يدتسخ،  وفي ىحه الحالة يؤدؼ استسخار الزغػط لخ يسكغ البذخة....إ

إلى إحجاث أعخاض مخضية  -يراحبو مغ استسخار في استعسال السيكانيدمات
 جدجية.

االستعسال السفخط لمسيكانيدمات الجفاعية أو تمظ غيخ الشاضجة مشيا أو غيخ  -ز 
ال السفخط الستبلئسة مع عسخ الذخز ىػ مختبط باالضصخابات الشفدية : االستعس

لمسيكانيدمات الجفاعية، واستعسال السيكانيدمات الجفاعية التصػرية غيخ الشاضجة 
 لفتخة شػيمة بعج انتياء السخحمة العسخية السبلئسة ليا يختبط باالضصخاب الشفدي.   

 ترشيف ميكانيدمات الجفاع: -2
ة مغ يتع ترشيف ميكانيدمات الجفاع شبقًا لسدتػػ التكيف الحؼ تتستع بو، بجاي

والتي تقع في أقل  Psychotic defense mechanismsالسيكانيدمات الحىانية 
التي  Mature defense mechanismsالسدتػيات تكيفًا، ونياية بالسيكانيدمات الشاضجة 

تسثل أكثخ السدتػيات تكيفًا، وتختبط تمظ السدتػيات برحة الفخد الشفدية، فاألفخاد األكثخ 
السيكانيدمات  دبة أكبخ مغ السيكانيدمات الشاضجة، وندبة أقل مغن نػ صحة نفدية يدتخجم
 .(Perry & Bond, 2008)ذ صحيح تساماً غيخ الشاضجة، والعك
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أنو يسكغ التسييد بيغ ميكانيدمات الجفاع  Zhang and Guo (2017)وأعشار 
دؼ إلى زيادة الجفاعات البلتكيفية تؤ ، فالتكيفية والبلتكيفية وفقًا آلثار استخجاميا عمى الفخد

الخػاء الشفدي، وإحجاث تذػىات وتحخيفات في البشاء السعخفي في درجات مختمفة، وإضعاف 
العبلقات مع اآلخخيغ عمى السدتػػ االجتساعي، أو تذكيل عبلقات مخضية غيخ سػية، 
فيي دفاعات ذات تيجئة مؤقتة، ولكشيا ضارة عمى السجػ الصػيل، أما الجفاعات التكيفية 

إلى الحفاظ عمى البشاء السعخفي لمفخد في حالة مغ االستقخار والتشطيع، وال تؤدؼ  فيي تؤدؼ
إلى تذػيو أو تحخيف في تمظ البشى، وتؤدؼ إلى الحج مغ السذاعخ الدمبية بصخيقة مقبػلة، 

 وتعديد عبلقات الفخد باآلخخيغ مغ حػلو، وتداعجه عمى أن يكػن متكيفًا عمى مجػ شػيل.
أن ميكانيدمات الجفاع التكيفية ليدت مجخد وضائف  Metzger (2014)ويخػ 

الشفدي الجاخمي، وإنسا يتجاوز دورىا ىحا لتداىع في بشاء  عدفاعية لتخفيف حجة القمق والرخا 
وإبجاع نتاجات ججيجة لمقيع، وأعسال عمسية وفشية، وتؤدؼ إلى أفزل حاالت التكيف بل إلى 

ن تمظ اآلليات ال يتع مغ خبلليا إنكار ـػ إحيث  .التكيف األمثل عغ التعخض لمزغػشات
 تذػيو لسرادر الرخاع، ولكغ عمى األرجح أنيا تعسل عمى إضعاف حجتيا وتخفيفيا

(Villant, 2000) ويؤكج ىحا ،Malone, Cohen, Liu, Vaillant, & Waldinger,  
حتفاظ أن الجفاعات التكيفية تتبع تعجيبلت أو تغييخات لمسػاقف الزاغصة مع اال (2013)

 بالتػاصل مع الػاقع وليذ إنكاره أو تحخيفو أو تذػييو كسا يحجث في الجفاعات األقل تكيفًا.
وترشف بعس الجراسات السيكانيدمات الجفاعية إلى مدتػيات متتالية مغ الشزج 

 ;Segal, Coolidge & Mizuno, 2007)في عشكل ىخمي إلى ثبلثة مدتػيات ىي : 
Villant, 2000). 

يخ الشاضجة : وىي دفاعات ال تكيفية تختبط برعػبات الزبط والتعبيخ الجفاعات غ -
وفيع السذاعخ والخبخات االنفعالية، ومغ أمثمة تمظ الجفاعات : االسقاط، والعجوان 

 الدمبي، وتػىع السخض، واالنجفاع نحػ الخارج.
الجفاعات العرابية : وىي دفاعات أيزًا غيخ تكيفية ولكشيا أفزل نػعًا مغ  -

، وتػجج خبلل كل مدتػيات الػضائف الحياتية، ومغ أمثمتيا : الكبت، سابقتيا
 والتكػيغ العكدي، والتحػيل، والتبخيخ.
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الجفاعات الشاضجة : ومغ تمظ الجفاعات تكيفية تختبط بذكل بارز بسدتػيات مختفعة  -
مغ الشجاح في العسل، والعبلقات، وبسدتػيات مشخفزة مغ األمخاض الشفدية، 

    يثار، واالنتساء، والقسع، والفكاىة، واإلعبلء.   ومغ أمثمتيا : اإل
يتصػر في استخجام ومغ خبلل تشطيع الجفاعات في تدمدل ىخمي فإن الفخد 

اآلليات الجفاعية مغ غيخ الشاضجة إلى الشاضجة، ومع تصػر الفخد معخفيًا يتع استبجال 
 .(Speck, 2014)الجفاعات األقل تشطيسًا بأخخػ أكثخ تعقيجًا 

ترشيفًا لمسيكانيدمات الجفاعية وفقًا لمتدمدل اليخمي تتسثل  Bondضاف وأ
 (Costa & Brody, 2013, 535) مدتػياتو بجاية مغ :

 بعج السيكانيدمات الحىانية : والتي تؤدؼ إلى التعصيل الكامل إلدراك الػاقع. -
ف بأنيا تمظ السيكانيدمات غيخ الشاضجة : وىي دفاعات غيخ وضيفية، وتػص -

وتػماتيكية التي تقسع الرخاعات االنفعالية مغ خبلل تذػيو ت الشفدية األالعسميا
وتحخيف اإلدراك لؤلحجاث الشفدية غيخ الدارة، والتي تؤدؼ إلى حل مؤقت 

 لمسذكمة.
السيكانيدمات الشاضجة : والتي تتزسغ السدتػيات التكيفية لبشاء القجرة عمى مػاجية  -

 اك لمحات ولمػاقع.الزغػط، وىي عادة ال تعيق عسمية اإلدر 
السيكانيدمات العرابية : وىي تسثل السدتػػ الستػسط لمجفاعات، وىي تقػم عمى  -

تحخيف وتذػيو اإلدراك لمػاقع ولؤلحجاث، ولكغ بجرجة أقل ضخرًا في تأثيخىا عمى 
 الػضائف الشفدية مقارنة بالجفاعات غيخ الشاضجة.

ميكانيدمات  سبعة مدتػيات لترشيف Perry and Henry (2004)ووضع 
 الجفاع الشفدي تبجأ مغ أقل السدتػيات تكيفًا إلى أعبلىا تكيفًا كاآلتي :

ميكانيدمات األداء : وتذسل االنجفاع نحػ الخارج، وشمب السداعجة والخفس، ثع  -
 العجوان الدمبي )وىػ مػجو نحػ الحات(.

االنذقاق ميكانيدمات تذػيو الرػرة الكبخػ )الحجية( : ومشيا االنذقاق عغ الحات، و  -
 .التػحج االسقاشيو عغ اآلخخيغ، 
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ميكانيدمات تذػيو الرػرة الرغخػ )الشخجدية( : ومشيا الحط مغ قجر الحات،  -
والتقجيخ السثالي والحط مغ قجر اآلخخ، والقجرة الكمية، والتقجيخ السثالي لمحات، 

 لآلخخ.
ػيغ ميكانيدمات عرابية : ومشيا الكبت، والتفكيظ )العدل(، والتحػيل، والتك -

 العكدي.
 ميكانيدمات تدمصية : ومشيا العدلة، والػاقعية، واإللغاء )اإلبصال(. -
ميكانيدمات عالية التكيف )الشاضجة( : ومشيا االنتساء، واإليثار، والتػقع )الحجس(،  -

 والفكاىة، وتأكيج الحات، ومبلحطة الحات، واإلعبلء، والقسع.
كانيدم دفاعي في ثبلثة فقج صشف ثبلثيغ مي Thygesen et al., (2008)أما 

 الجفاعية:مدتؽيات للؽظائف الجفاعية وأسساها باألساليب 
 : ويعتبخ ىحا السدتػػ The style of image distortionأسمػب تذػيو الرػرة  -

بالشدبة  Immatureمعبخًا ومتزسشًا األساليب الجفاعية في مدتػاىا غيخ الشاضج 
انيدمات في ىحا السدتػػ شمب السداعجة ألداء الػضائف الجفاعية، ومغ أمثمة السيك

التػحج و والخفس، واالنذقاق عغ الحات، واالنذقاق عغ اآلخخ، واالسقاط، 
 .االسقاشي

 : The style of affective regulationأسمػب الزبط )اإلحكام( السؤثخ  -
مثل :  ايشة مغ الػضائف الجفاعية،لسدتػيات متب ىحا األسمػب متزسشاً  عتبخوي

    والتفكيظ )العدل(، والعدلة، والخيال.الػاقعية، 
 : وىػ يعبخ عغ السدتػػ الشاضج مغ The adaptive Styleاألسمػب التكيفي  -

، أو السخاقبة الحاتية الػضائف الجفاعية، ويتزسغ : اإلعبلء، ومبلحطة الحات
 .، واإليثاروالفكاىة، والتػقع )الحجس(، وتأكيج الحات

البحث الحالي حيث استخجمت استبيان أساليب  وىحا الترشيف تتبشاه الباحثة في
 Thygesen et alمغ إعجاد  Defense Style Questionnaire (DSQ-60)الجفاع 

بشاًء عمى السدتػيات الجفاعية السحكػرة أعبله، وسػف يتع وصف اآلداة بالتفريل  (2008)
 والسيكانيدمات الجفاعية بكل مدتػػ في الجدء الخاص بأدوات الجراسة.
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ضيخت نتائج العجيج مغ الجراسات ارتباط السيكانيدمات الشاضجة والسدتػيات وأ
التكيفية لمػضائف الجفاعية بعبلقات مػجبة ودالة مع سعادة الفخد ورفاىيتو وصحتو الشفدية 

 ,Costa & Brody, 2013; Hyphantis et al., 2013; Malone)بل والبجنية أيزاً 
et al.,2013; Miranda & Louza, 2015) كسا تختبط بعبلقة مػجبة مع الذعػر ،

بالخضا وجػة الحياة وبعبلقة سالبة مع االكتئاب واألعخاض العرابية، واستخجام أساليب 
(، بل تختبط إيجابيًا باستخجام الفخد 2006مػاجية ال تكيفية )أمال عبج القادر جػدة، 

يشسا تختبط الجفاعات ، ب(Maricutoiu & Crasovan, 2016) ألساليب السػاجية التكيفية
غيخ الشاضجة والعرابية في السدتػيات البلتكيفية لمػضائف الجفاعية إيجابيًا بالعجيج مغ 

 Bond, 2004; Blaya)االضصخابات، مثل اضصخاب القمق واالكتئاب واضصخابات األكل 
et al., 2007) دية، ئل والسؤعشخات لبلفتقار إلى الرحة الشفالعجيج مغ الجالب. وتختبط بقػة

، كسا تختبط بأنساط التعمق (Helmes et al., 2008)والعجد عغ التعبيخ عغ السذاعخ 
، وإيحاء (Bond, 2004)، واضصخابات الذخرية (Costa & Brody, 2013)غيخ اآلمغ 

، كسا تختبط أيزًا إيجابيًا بػجػد السخصصات السعخفية (Brody & Carson, 2012)الحات 
، وتمعب دورًا وسيصًا في العبلقة (Walburg & Chiaramello, 2015)البلتكيفية السبكخة 

 & Besharat)بيغ اضصخابات التعمق وعجد التعبيخ عغ السذاعخ )االلكديشخيسا( 
Khajavi, 2013) وتختبط باضصخاب الجدجنة ،(Mulloy,2013) وإدمان الكحػليات ،

 .(Bose, 2011;  Gupta, 2013; Waqas et al., 2016)نتخنت واإل
شار الشطخؼ وما تزسشو مغ دراسات سابقة، يسكغ أن باإل لسا جاء وتلخيرا  
كل مغ جياز السشاعة الشفدية  ىشاك تشاغسًا وتشاسقًا في وضيفة يدتشتج القارغ أن

وميكانيدمات الجفاع الشفدي لؤلنا، وحيث إن كبلىسا مشػط بػضائف الحساية والجفاع عغ 
العشعػرية ال يسكغ مبلحطتيا مباعشخة وإنسا يدتجل الذخرية، وكبلىسا يسثل عسميات عقمية 

ثار الزارة لسػاقف الزغط والقمق، وتخمز الفخد ا السيجئة والتي تقمل مغ اآلآثارىعمييا مغ 
مغ مذاعخه الدمبية وتداعجه عمى التكيف معيا، وتعيشو عمى مػاجية الزغػط واالنياك 

 يجف تحقيق الرحة الشفدية في نياية السصاف.بالشفدي 
وكسا بيشت الجراسات الدابقة التي تع عخض نتائجيا بسذكمة الجراسة واإلشار 
الشطخؼ أن السشاعة الشفدية والجفاعات الشاضجة التكيفية تختبط بالشػاحي اإليجابية لمرحة 
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فذل الجياز السشاعي الشفدي ان كبًل مغ الشفدية، وجاءت الشتائج أيزًا مذيخة إلى 
 تختبط بسعاناة أعخاض السخض الشفدي واالضصخاب. والعرابيةضجة والسيكانيدمات غيخ الشا

سؤال يصخح نفدو : ىل ىحا التشاغع والتشاسق بيغ الستغيخيغ األساسييغ بالبحث  وىشا
يعشي أنو يػجج بيشيسا نقاط التقاء وتقابل ليتكامبل معًا ألداء وضيفة واحجة؟ أم أنيسا يعسبلن 

وألداء وضيفة واحجة؟،  ،لكغ في إتجاه واحجعمى خصيغ متػازييغ مدتقميغ عغ بعزيسا و 
خبط بيغ ميكانيدمات ومغ ىشا جاءت فكخة البحث الحالي لتقري تمظ العبلقة التي يسكغ أن ت

 وعسل جياز السشاعة الشفدية. الجفاع 
 فروض البخث:

في ضػء اإلشار الشطخؼ لمبحث وما جاء بو مغ دراسات سابقة يسكغ صياغة 
 لتالي:فخوض البحث على الشحؽ ا

 يتستع شبلب الجامعة بجرجات متػسصة مغ السشاعة الشفدية . -4
ساليب دفاعية متشػعة بشفذ شبلب الجامعة ميكانيدمات تشتسي إلي أ يدتخجم -2

 الجرجة .
ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػؼ السشاعة الشفدية لجؼ شبلب  -6

 ميكانيدمات الجفاع . ساليبإلي أ الجامعة تعدؼ 
عة الشفدية مغ خبلل لتشبؤ بجرجات أفخاد العيشة عمي قائسة جياز السشاال يسكغ ا  -1

 .DSQ-60ستبيان اساليب الجفاع درجاتيع عمي ا
  إجراءات البخث:

يتشاول ىحا الجدء مغ البحث عخضًا لسشيج الجراسة، والعيشة، ووصفًا ألدوات 
 الجراسة والتأكج مغ صبلحيتيا، وذلظ عمى الشحػ التالي :

 البحث أوال : مشهج
الحالي في التعخف ، حيث أنو مشاسب ألىجاف البحث تع استخجام السشيج الػصفي 

 التي يدتخجمػنيا. الجفاع مى عبلقة السشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامعة بسيكانيدمات ع
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 :ثانيا: عيشة البحث
 تزسشت عيشة البحث الحالي: 

 العيشة االستطالعية: -
شالب وشالبة مغ شبلب الجراسات  200مغ وتكػنت عيشة البحث االستصبلعية 

واستخجمت تمظ العيشة لتقشيغ اداتا البحث  ،العميا بكمية التخبية بقشا ، جامعة جشػب الػادؼ 
 . ساسيةبعادىع بعج ذلظ مغ عيشة البحث األتع استو 

 ساسية:العيشة األ -
لبة شالبًا وشا 603مغ عيشة غيخ كميشيكية قػاميا  ساسيةاأل تكػنت عيشة البحث 

مغ شبلب الجراسات العميا بكمية التخبية بقشا جامعة جشػب الػادؼ، وتخاوحت أعسارىع ما بيغ 
 سشة. 22-24

 :ثالثا: أدوات البحث
 Psychological Immune System Inventoryقائسة جياز السشاعة الشفدية   (4)

(PISI):   تخجسة وتقشيغ الباحثة   
 ,.Olah, 1996; 2005; Olah et al)وضع تمظ القائسة مغ قبل أواله  عت

، وتع تصػيخىا عسميًا لقياس السشاعة الشفدية لجػ الخاعشجيغ مغ خبلل تحجيج السخونة (2012
مفخدة، ومػزعة عمى  50الشفدية والقجرة عمى السػاجية لجػ األفخاد، وتتكػن تمظ القائسة مغ 

دسى باألنطسة الفخعية تحت ثبلثة أبعاد ت تشجرج يًا، تمظ األبعاد الدتة عذخعبعجًا فخ  43
 The monitoring – Approachingالخصج -)اإلقجام الثبلثة لجياز السشاعة الشفدية

Subsystem/MASالتشفيح  -، اإلبجاعCreating- Executing Subsystem/CES ،
كسا تع عخضيا باإلشار وىي (، Self-Regulation Subsystem/SRS التشعيػ الحاتي

  الشطخؼ لمبحث.
 لجرجةات عبارات بديصة ويتع االستجابة عمييا مغ خبلل اختيار السفحػص والسفخد

والتي تعشي أن السفخدة ال تعبخ عغ الفخد مصمقًا، إلى الجرجة  4تبجأ بالجرجة  درجات مغ أربع
 والتي تعشي أن السفخدة تعبخ عغ الفخد تسامًا.  1

ع تع عخضيا عمي احج قامت الباحثة بتخجسة مفخدات القائسة الي المغة العخبية ، ث
السختريغ بالمغة االنجميدية لمتأكج مغ التخجسة الرحيحة ، وبعج ذلظ تع عخضو عمي 
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لتشقيحو مغ اخصاء الرياغة ،وىحا حتي ال يحجث خمل في صجق السختز بالمغة العخبية 
 مفخدات القائسة.

 الخرائص الديكؽمتخية للقائسة:
 أوال: الرجق

 :  ( لتالزميالرجق ا الرجق السختبط بسحغ )
 تع استخجام ىحا الشػع مغ الرجق عغ شخيق إيجاد معامبلت االرتباط بيغ متػسط         

ومتػسط درجاتيع ( عمى قائسة جياز السشاعة الشفدية، درجات الصبلب )العيشة االستصبلعية
مغ قبل تقشيشيا والتحقق مغ صجقيا وثباتيا في البيئة تع عمى مجسػعة مغ السقاييذ التي 

السرخية، وتمظ السقاييذ تقيذ عجدًا مغ الستغيخات التي يجب أن تختبط نطخيًا بأبعاد قائسة 
 جياز السشاعة الشفدية، وتمظ السقاييذ ىي :

القخيصي، وعبج العديد أميغ مقياس الرحة الشفدية لمذباب إعجاد/ عبج السصمب  -
 الذخز )د.ت(.الديج 

 / رالف عشفارتخ، تخجسة : سامخ رضػانمقياس تػقعات الكفاءة الحاتية العامة إعجاد -
 .(26-23، 2044)أحسج أبػ سعج، 

 (61-64، 2044)أحسج أبػ سعج،  مقياس التفاؤل إعجاد/ محسػد بجر األنرارؼ  -
 (4ججول )

وعجد مغ السقاييذ األخخػ لجػ   مبلت االرتباط بيغ أبعاد قائسة جياز السشاعة الشفديةامع 
 شبلب الجامعة

 القائسة          
 بعاد القائسةأ

 التفاؤل الكفاءة الحاتية الرحة الشفدية

 **0.306 **0.244 **0.302 الخصج -اإلقجام
 *0.245 *0.326 **0.143 التشفيح -اإلبجاع

 *0.261 *0.246 *0.121 التشطيع الحاتي
   0.05)*( دالة عشج مدتػػ    0.01)**( دالة عشج مدتػػ 

شاعة الشفدية يتستع برجق تبلزمي جيج، أن قائسة جياز الس 4يتزح مغ ججول   
 و جاءت جسيعيا دالة .0.326و0.121تخاوحت قيع معامبلت االرتباط ما بيغ حيث 
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    الثباتثانيا : 
   بعاد القائسة كخونباخ أل -لمتحقق مغ ثبات القائسة، تع حداب معامبلت ثبات ألفا  

 لفا.ع معامبلت ثبات أل التالي يػضح قيوالججو  ( ،الفخعية الثبلثةنطسة ) األ
 (2ججول )

 كخونباخ ألنطسة وأبعاد قائسة جياز السشاعة الشفدية -معامبلت ثبات ألفا
 كخونباخ -معامل ثبات ألفا ابعاد قائسة جهاز السشاعة الشفدية

 2.772 الخصج-االقجام
 2.732 التشفيح–االبجاع 

 2.812 التشعيػ الحاتي
 2.897 السفخدات الكلية للقائسة

بعاد قائسة كخونباخ أل –لفا ججول الدابق ارتفاع قيع معامبلت أيتزح مغ الو 
، مسا يجل عمي تستع 0.564و  0.460والتي تخاوحت ما بيغ  جياز السشاعة الشفدية 

 القائسة بجرجة جيجة مغ الثبات .
، إعجاد  Defense Style Questionnaire- 60 استبيان أساليب الجفاع (2)

Thygesen et al. (2008) تخجسة وتقشيغ الباحثة 
 30مقاييذ لمتقاريخ الحاتية، ومكػن مغ  DSQ-60يسثل استبيان أساليب الجفاع   

مفخدة وضعت لقياس ميكانيدمات الجفاع الشفدي، وتع وضع ىحا االستبيان مغ قبل 
Thygesen  وكان اليجف مغ ىحه األداة وتصػيخىا ىي قياس 2005وزمبلئو عام ،

-DSMالتي تزسشيا اإلصجار الخابع مغ الجليل التذخيري واإلحرائي ميكانيدمات الجفاع 
IV (APA, 2005) .والحؼ تزسغ ثبلثيغ ميكانيدم دفاعي ، 

مغ السفخدات، ويتع الحرػل عمى درجة كل  باثشتيغويسثل كل ميكانيدم دفاعي   
نيدم، غ تعبخان عغ ىحا السيكاالجرجات الخاصة بالسفخدتيغ المتي ميكانيدم عغ شخيق جسع

 4، وتعبخ الجرجة 6إلى  4ويقػم السفحػص باختيار الجرجة التي تعبخ عشو وتتخاوح ما بيغ 
عغ  6لمسفحػص وعجم تصابقيا معو، بيشسا تعبخ الجرجة  إشبلقاً البعج عغ عجم مبلئسة 
ويتع تقييع الػضائف الجفاعية عامة مغ ا جاء بالسفخدة وسمػك السفحػص، التصابق التام بيغ م
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لمدتيغ مفخدة، وتعبخ ىحه الجرجة عغ مجػ الشزج في  ةداب الجرجات الكميخبلل ح
 .الػضائف الجفاعية عمى حجهالػضائف الجفاعية، كسا يتع حداب درجات كل مدتػػ مغ 

في ىحا االستبيان تحت ثبلثة مدتػيات  الجفاعية الثبلثػن وتشجرج السيكانيدمات   
ػب تذػيو الرػرة ، وأسمػب الزبط )اإلحكام أسم وىي :  ةدفاعية تدسى باألساليب الجفاعي

، وتتسثل )تع وصفيع تفريبًل في االشار الشطخؼ لمبحث( السؤثخ(، واألسمػب التكيفي
 في : السيكانيدمات الثبلثػن 

أو   : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط الخارجيةActing outالفعل  -
سذاعخ، والفعل الجفاعي ليذ مغ خبلل أفعال أكثخ مغ التفكيخ أو ال الجاخمية

مخادفًا لمدمػك الديئ، ألنو يتصمب أدلة عمى أن الدمػك يختبط بالرخاعات 
 العاشفية.

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػشات الجاخمية أو  Affiliation االنتساء -
الخارجية عغ شخيق التحػل إلى اآلخخيغ لمحرػل عمى السداعجة أو الجعع، وىحا 

ؼ عمى تذارك السذكمة مع اآلخخيغ، ولكغ ال يعشي محاولة إلقاء السدئػلية يشصػ 
 مشيا. اً عمى عشخز آخخ تخمر

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط الجاخمية أو Altruismاإليثار  -
الخارجية مغ خبلل التفاني لتمبية احتياجات اآلخخيغ، ولكغ عمى عكذ التزحية 

عكدي، ويحرل الفخد عمى الػن عشكبًل مغ أعشكال التكػيغ بالشفذ التي أحيانًا تك
اإلعشباع بذكل غيخ مباعشخ مغ خبلل تحسل اآلخخيغ أو مغ خبلل استجابة 

 اآلخخيغ.
الرخاع الشفدي أو الزغػط  ع : يتعامل الفخد مAnticipationالتػقع/ الحجس  -

ي وقت الخارجية مغ خبلل معايذة ردود أفعال انفعالية )عاشفية( فو الجاخمية أ
مبكخ، وتػقع عػاقب األحجاث السدتقبمية السحتسمة والشطخ في استجابات أو حمػل 

 واقعية.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط الجاخمية Autistic fantasyالتخيل  -

أو الخارجية عغ شخيق أحبلم اليقطة السفخشة كبجيل لمعبلقات اإلندانية، والعسل 
 الفعال أو حل السذكمة.
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امل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط الجاخمية أو ع : يتDenialاإلنكار  -
الخارجية عغ شخيق رفس االعتخاف ببعس الجػانب السؤلسة مغ الػاقع الخارجي، 

ومرصمح اإلنكار أو التجارب الحاتية التي مغ عشأنيا أن تكػن واضحة لآلخخيغ، 
 قجرة الفخد عمى اختبار الػاقع.الحىاني يدتخجم عشجما يكػن ىشاك إعاقة كاممة في 

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط Devolutionالحط مغ القجر -
الجاخمية أو الخارجية مغ خبلل اسشاد الرفات الدمبية وبذكل مبالغ فيو إلى الحات 

 أو اآلخخيغ.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط الجاخمية Displacementاإلزاحة  -

الخارجية عغ شخيق تحػيل السذاعخ أو االنفعاالت )ردود األفعال( إلى عشخز  أو
 آخخ أو مػضػع بجيل يكػن عادة أقل تيجيجًا مغ مرجر االستجابة األصمي.

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط الجاخمية أو Dissociationالتفكيظ   -
عال، وبيغ أنساط الدمػك مغ خبلل فظ الخابصة بيغ االنفعال واألف الخارجية

  الستشاقزة، وعدل كل مشيا عغ اآلخخ.
 : يتعامل الفخد مع Help-rejecting complainingس فخ ال –شمب السداعجة  -

الرخاع الشفدي أو الزغػط الجاخمية أو الخارجية مغ خبلل عخض الذكػػ، 
وشمبات متكخرة لمحرػل عمى السداعجة والتي تسػه أو تغصي مذاعخ دفيشة مغ 
العجاء أو المػم تجاه اآلخخيغ، والتي يتع التعبيخ عشيا بعج ذلظ عغ شخيق رفس 
االقتخاحات أو السذػرة أو السداعجة التي تقجم مغ اآلخخيغ، والذكاوػ أو الصمبات 

 قج تشصػؼ عمى أعخاض بجنية أو نفدية أو مذاكل حياتية.
لجاخمية أو  : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي أو الزغػط اHumorالفكاىة  -

الخارجية مغ خبلل التأكيج عمى الجػانب الفكاىية أو الطخيفة مغ السذكبلت أو 
 الدخخية مغ الرخاع أو مرادر الزغػط.

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية Idealizationالتقجيخ السثالي  -
 أو الخارجية مغ خبلل اسشاد صفات إيجابية مبالغ فييا لآلخخيغ.
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 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية Intellectualizationتعقل ال -
أو الخارجية مغ خبلل االستخجام السفخط لمتفكيخ السجخد، أو وضع التعسيسات 

 لمديصخة أو التقميل مغ السذاعخ السدعجة.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية Isolation of affectالعدل  -

األفكار عغ السذاعخ السختبصة بيا، ويفتقج الفخد  فرلأو الخارجية مغ خبلل 
القجرة عمى ربط انفعاالتو بفكخة معيشة )حجث صادم( لجيو، بيشسا يطل مجركًا 

 لمعشاصخ السعخفية لمحجث.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو Omnipotenceالقجرة  -

ػر أو الترخف كسا لػ أنو يستمظ صبلحيات خاصة الخارجية عغ شخيق الذع
 وقجرات فائقة يتسيد بيا عغ اآلخخيغ.

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي Passive aggressionالعجوان الدمبي  -
والزغػط الجاخمية أو الخارجية عغ شخيق التعبيخ عغ العجوان تجاه اآلخخيغ بذكل 

ة مغ االمتثال أو اإلذعان السعمغ غيخ مباعشخ وغيخ تأكيجؼ، وىشاك دومًا واجي
يعسل كقشاع لمسقاومة البلعشعػرية أو غيخ السعمشة واالستياء والعجاء، ويحجث 
العجوان الدمبي في كثيخ مغ األحيان استجابة لسصالب االستقبللية واألداء أو عجم 
االعشباع، ولكغ قج يكػن تكيفًا لؤلفخاد الحيغ ليذ لجييع أؼ شخيقة أخخػ لمتعبيخ 

 كل أكثخ تأكيجًا.بذ
يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو   :Projectionسقاط اإل -

الخارجية عغ شخيق االسشاد الكاذب لسذاعخه، وأفكاره، والحفدات الخاصة وغيخ 
 السقبػلة إلى اآلخخيغ.

سقاط،  : كسا ىػ الحال مع اإلProjective identificationالتػحج اإلسقاشي  -
لفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو الخارجية عغ شخيق ندب يتعامل ا

السذاعخ واألفكار والحفدات الخاصة وغيخ السقبػلة لمفخد زورًا إلى اآلخخيغ، وخبلفًا 
البديط، ال يشكخ الفخد تسامًا )كميًا( ما يتع اسقاشو، ولكغ يطل الفخد مبقيًا  لئلسقاط

رفيا بأنيا ل أو الحفدات الخاصة بو، ولكشو يعمى إدراكو )مجركًا( لبعس األفعا
 خخ.ردود فعل مبخرة لذخز آ
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 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو Rationalizationالتبخيخ  -
الخارجية مغ خبلل محاولة تفديخ الدمػك غيخ السبلئع وتعميمو بأسباب مشصقية 

 ومقبػلة لمفخد ولمسجتسع.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي Reaction formationالتكػيغ العكدي  -

والزغػط الجاخمية أو الخارجية مغ خبلل التعبيخ عغ الجوافع والخغبات غيخ 
، وإخفاء السقبػلة في عشكل معاكذ مزاد يكػن مقبػاًل، وعادة يكػن مبالغًا فيو

 الجوافع الحقيقية ألفكاره وأفعالو ومذاعخه الخاصة مغ خبلل التفديخات غيخ
 .االقتخان مع القسع(ب)وىحا يحجث عادة  الرحيحة

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو Repressionالكبت  -
بعاد الجوافع واألفكار السؤلسة أو السخدية أو السخيفة السؤدية مغ خبلل إ الخارجية

ك يجف تػقي إدرابإلى القمق مغ حيد الذعػر إلى حيد البلعشعػر حتى تشدى 
الجوافع التي يفزل الفخد انكارىا خذية الذعػر باإلثع والشجم وعحاب الزسيخ وإيبلم 

 الحات.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط Self-assertionتأكيج الحات  -

الجاخمية أو الخارجية مغ خبلل التعبيخ عغ مذاعخه وأفكاره بذكل مباعشخ ومعمغ 
 وبصخيقة ليدت قدخية أو عشيفة.

 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط self-observationحطة الحات مبل -
الجاخمية أو الخارجية مغ خبلل التفكيخ والتجبخ في أفكاره ومذاعخه ودوافعو وسمػكو 

 ومجػ تشاسب استجاباتو.
 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو Splittingاالنذقاق  -

ج الرفات ت التأثيخ السعاكدة، والفذل في دمديع حاالالخارجية عغ شخيق تق
اإليجابية والدمبية لمحات أو لآلخخيغ في صػرة متساسكة، وألن التأثيخات الستزاربة 

الحات أو  عغنًا ز ال يسكغ أن تػاجو في وقت واحج فإن آراء وتػقعات أكثخ تػا
لمفخد تسيل  اآلخخيغ مدتبعجة مغ اإلدراك العاشفي، وصػرة الحات والسػضػعات

إلى التشاوب بيغ األضجاد القصبية : الحب الذجيج، القػة، القيسة، الخعاية، الدػء 
 الذجيج، الكخاىية، الغزب، التجميخ، الخفس، البلقيسة.
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 : يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو Sublimationاإلعبلء  -
بميا السجتسع وال تقبميا الحات الخارجية مغ خبلل التعبيخ عغ الجوافع التي ال يق

 بػسائل مقبػلة لمفخد والسجتسع.
يتعامل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية أو  : Suppressionالقسع  -

التجشب العسجؼ لمتفكيخ في السذكبلت أو الخغبات أو الخارجية عغ شخيق 
 السذاعخ أو الخبخات السدعجة لمفخد. 

امل الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط الجاخمية  : يتعUndoingاإلبصال/ السحػ  -
أو الخارجية عغ شخيق الكمسات أو الدمػك السرسع إلنكار أو لعسل تعجيبلت 

 رمدية لؤلفكار والسذاعخ واألفعال غيخ السقبػلة.
وقامت الباحثة بتخجسة مفخدات االستبيان مغ االنجميدية الي العخبية مع محاولة 

ثقافة السرخية دون االخبلل بالسعشي ،ثع تع عخض تعخيبيا بسا يتشاسب مع ال
االستبيان عمي السختريغ بالمغة االنجميدية والعخبية لمتأكج مغ سبلمة التخجسة 
والرياغة وخمػىا مغ االخصاء التي يسكغ ان تخل بالسعشي السقرػد مغ 

   السفخدات، مسا قج يؤثخ عمي صجقيا . 
 :لالستبيانالخرائص الديكؽمتخية 

 الرجقأوال: 
 : )التشبؤي( الرجق السختبط بسحغ

السقارنة الصخفية   : تع حداباوالصػتيغ االستبيان مغ خبلل خ تع حداب صجق  
غ خبلل مقارنة في االختبار فقط، وذلظ م DSQ-60ألبعاد استبيان أساليب الجفاع الشفدي 

سقارنة عمى استبيان الجفاع الشفدي، وتست ىحه ال %24 ىدن% بجرجات أ24درجات أعمى 
عغ شخيق حداب الجاللة اإلحرائية لمفخق بيغ الستػسصيغ، وعشجما تكػن تمظ الفخوق ذات 

والزعفاء في السيدان، سيد بيغ األقػياء واضحة يجل ذلظ عمى أن االستبيان يداللة إحرائية 
 صجق االستبيان.   ويعج ىحا مؤعشخًا عمي
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 (6ججول )
 وق بيغ السختفعيغ والسشخفزيغ عمى استبيان أساليب الجفاعداللة الفخ 

 Group Statistics  Independent Samples Test 

      t-test for Equality of 
Means 

   N Mean Std. Deviation  T Df Sig. (2-
tailed) 

 البعج األول
 40.60 464.24 21 االرباعى األعمى

62.436 431 0.000 
 41.23 36.10 21 ألدنىاالرباعى ا

 البعج الثانى
 5.52 466.26 21 االرباعى األعمى

64.661 
431 0.000 

 41.16 50.43 21 االرباعى األدنى

 البعج الثالث*
 6.56 465.24 21 االرباعى األعمى

26.226 
431 0.000 

 41.65 52.32 21 االرباعى األدنى
مكانيدمات 

 ككل
 45.46 652.16 21 االرباعى األعمى

60.550 
431 0.000 

 60.24 234.60 21 االرباعى األدنى
    

" لمفخق بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ Tيتزح مغ الججول الدابق أن قيسة "  
، 0.001( دالة إحرائيًا عشج مدتػػ استبيان أساليب الجفاع)السختفعيغ والسشخفزيغ عمى 

دًا واضحًا وقػيًا بيغ مختفعي ومشخفزي الجرجة عمى يييسيد تس االستبيانمسا يجل عمى أن 
 . االستبيانصجق  وجػد مؤعشخ جيج عمي نفذ السيدان، مسا يعشي

وثانيًا  : تع تصبيق قائسة ميكانيدمات او اليات الجفاع تخجسة الجكتػر مججؼ دمحم الجسػقي 
يجىع في والحيغ تع تحج (DSQ-60) ( عمي السشخفزيغ والسختفعيغ عمي االستبيان2046)

الخصػة الدابقة )الجرجة الكمية لمسيكانيدمات ككل( ،وقج بمغ معامل االرتباط بيغ درجات 
مسا يجل عمي تستع 0.42، 0.41السقياسيغ لعيشة السختفعيغ والسشخفزيغ عمي التختيب 

  االستبيان بجرجة جيجة مغ الرجق .
     :ثانيا : الثبات

ونباخ لؤلساليب كخ -امبلت ثبات ألفاستبيان، تع حداب معلمتحقق مغ ثبات اال  
 ، والججول التالي يػضح قيع معامبلت ثبات آلفا.ثبلثة والجرجة الكمية لبلستبيانالجفاعية ال
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 (1ججول )
 DSQ-60الستبيان أساليب الجفاع كخونباخ  -معامبلت ثبات ألفا

 كخونباخ -معامل ثبات ألفا األساليب الجفاعية 
 2.655 أسلؽب تذؽيه الرؽرة

 2.732 أسلؽب الزبط )اإلحكام( السؤثخ
 2.678 األسلؽب التكيفي

 2.793 السفخدات الكلية لالستبيان
بعاد استبيان كخونباخ أل–لفا ججول الدابق ارتفاع قيع معامبلت أويتزح مغ ال

مسا يجل عمي تستع االستبيان بجرجة  0.466و  0.322حيث تخاوحت ما بيغ  ساليب الجفاعأ
 . جيجة مغ الثبات

 نتائج البحث :
مشاقذتيا صخوحة ثع تع بعج ذلظ تع عخض نتائج البحث لمفخوض األربعة الس  

 ، وذلظ عمى الشحػ التالي :  تفديخىا و 
 ول:نتائج الفخض األ أوال : 

ػؼ متػسط مغ السشاعة خض عمي "يتستع شبلب الجامعة بسدتويشز ىحا الف  
وذلظ  ،لعيشة واحجة Tباحثة اختبار لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الو  الشفدية".

 2 ختبار الفخق بيغ الستػسط الشطخؼ والستػسط الفعمي ويتزح ذلظ مغ خبلل ججولال
 (2ججول )

 لمتعخف عمي مدتػؼ السشاعة الشفدية لعيشة واحجة Tختبار ا
الستػسط  الستغيخ

 الشطخؼ 
 الجاللة Tقيسة  ميالستػسط الفع

 0.045* 2.462 220.25 200 السشاعة الشفدية
فخاد العيشة الستػسط الحدابي الفعمي لجرجات أ ن قيسةويتبيغ مغ الججول الدابق أ  

درجة ، بيشسا قيسة الستػسط االفتخاضي الشطخؼ  220.25 عمي قائسة جياز السشاعة الشفدية
مسا يعشي أن  ،0.045 ىي قيسة دالة عشج مدتػؼ و  T  2.462، وكانت قيسة  درجة  200

 تػسط في السشاعة الشفدية .سعمي مغ التستعػن بسدتػؼ أ أفخاد العيشة ي
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 :نتائج الفخض الثانيثانيا : 
شبلب الجامعة  يدتخجموالحػ يشز عمى " الثاني مغ صحة الفخض لمتحقق  

لحداب  2"، تع استخجام كاساليب دفاعية متشػعة بشفذ الجرجةألي ميكانيدمات تشتسي إ
أعمى درجة وأدنى درجة ألبعاد لسيكانيدمات الجفاع الستػسط الحدابى واالنحخاف السعيارؼ و 

 .لمػقػف عمى أكثخ السيكانيدمات عشيػعًا لجػ شبلب الجامعة
 (3ججول )

 متػسط درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد استبيان أساليب الجفاع
                   

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
distortion 603 400.44 22.61 21 424 
regulation 603 442.23 21.22 15 432 
adoptive 603 444.62 26.06 26 424 

 
 

 
Chi-Square 

Test 

 
Frequencies 

    
 

Test Statistics 
 

 
 Distortion Regulation Adoptive 

 
 

Chi-Square 441.255a 431.255b 416.314c 
 

 
Df 21 16 24 

 
 

Asymp. Sig. 0.000 0.000 0.000 
 

 درجات الحرية وداللتها على استبيان أساليب الدفاع 3جدول 
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 األساليب الجفاعية األكثخ عشيػعًا لجػ عيشة الجراسة   (4عشكل )

 

         :نتائج الفخض الثالثثالثا : 
 في مدتػؼ تػجج فخوق ذات داللة إحرائية ال "   :يشز الفخض الثالث عمى         

  .ت الجفاع ساليب ميكانيدمالجؼ شبلب الجامعة تعدؼ إلي أ السشاعة الشفدية
 قائسة ابعاد جياز تع تختيب درجات الصبلب عمى ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض

حداب األرباع األدنى واألرباع األعمى لستغيخ السشاعة الشفدية وبعج ذلظ تع و  السشاعة الشفدية
إيجاد الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة " ت " لجرجات ميكانيدمات الجفاع السقابمة 

الجفاع بيغ الصبلب  أساليبق في و الفخ  5مجسػعة مغ الصبلب. ويػضح ججول لكل 
 السختفعيغ والصبلب السشخفزيغ في السشاعة الشفدية".

  (5)ججول
 في السشاعة الشفدية الجفاع بيغ الصبلب السختفعيغ والصبلب السشخفزيغ أساليبالفخق في 

االنحخاف  الستؽسط ن السجسؽعة الستغيخات
 السعياري 

الجاللة  "ت" قيسة
 اإلحرائية

Distortion 22.89 93.26 83 األرباع األعمى 
3.32** 2.21 

 25.92 125.13 83 األرباع األدنى
Regulation 19.73 119.76 83 األرباع األعمى 

3.29** 2.22 
 31.61 127.28 83 األرباع األدنى

Adoptive 17.52 126.73 83 األرباع األعمى 
12.51** 2.22 

 19.37 96.61 83 األرباع األدنى
ميكانيدمات الجفاع 

 ككل
 42.82 339.55 83 األرباع األعمى

7.46** 2.22 
 53.23 328.82 83 األرباع األدنى

 0.02 * دال عشج مدتػػ          0.04 ** دال عشج مدتػػ 
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 :الخابعالفخض  نتائجرابعا : 
بجرجات أفخاد العيشة عمى   "يسكغ التشبؤ  عمى اآلتي : الخابعشز الفخض ي

 ".DSQ-60ساليب الجفاع استبيان أ بعادأ مغ خبلل درجاتيع عمي قائسة السشاعة الشفدية
ولمتحقق مغ صجق ىحا الفخض تع استخجام تحميل االنحجار الستعجد لسعخفة مجػ 

 –أسمػب الزبط السؤثخ –سمػب تذػيو الرػرة )أساليب الجفاع  : أ تأثيخ الستغيخات السدتقمة
ندبة اسيام السيكانيدمات الجفاعية  سمػب التكيفي ( عمى السشاعة الشفدية بيجف تحجيجاأل

عة الشفدية لجػ الصبلب. ويػضح التشبؤ بالسشا الجفاعية الثبلثة في باألساليبالستزسشة 
 نتائج تحميل التبايغ لبلنحجار الستعجد لمستغيخات السدتقمة. 6ججول 

 (6)ججول
 ار الستعجد لستغيخات البحث عمى السشاعة الشفديةتحميل تبايغ االنحج 

 " ف " متؽسط السخبعات درجة الحخية مجسؽع السخبعات مرجر التبايؼ
معامل التحجيج 

R2 

 21261.16 6 42556.15 االنحجار
**40.64 0.144 

 612.22 602 401614.46 البؽاقي

   602 44426.34 الكلى

 0.04 ** دالة عشج مدتػػ 
  :6 وليتزح مغ جج

 Coefficient of Multiple Correlation (R)أن معامل االرتباط الستعجد  -
 ػ معامل دال إحرائيًا عشج مدتػػ ( ، وى602 ، 6( لجرجات حخية )0.314)
أو  Coefficient of Determination ( R2 ). أما معامل التحجيج (0.04)

، distortion)تقمة معامل التقجيخ أو قيسة التبايغ الحادث مغ الستغيخات السد
regulation ،adaptive  .")( وىى تجل 0.144في السشاعة الشفدية مداوية ، )

 تقخيبًا مغ تبايغ الستغيخ التابع )السشاعة الشفدية(.  %14 عمى ندبة تبايغ
( 602، 6كبخ مغ قيستيا الججولية عشج درجات حخية )ن قيسة " ف" السحدػبة أأ -

، وىحا يؤكج أن الستغيخات السدتقمة تؤدػ (0.04) وىى دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
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في التشبؤ بالسشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامعة كسا  %14 دورًا في اإلسيام بشدبة
 ىػ مػضح بالسعادلة التالية :

 

  6( س0.321+ )2( س0.031+ ) 4( س0.241+ )422.62ص = 
 مناقصة نتائج البخث وتفسريها: 

 وذلظ وفقًا لسا يمي :   
 : تفديخ الشتائج السختبطة بالفخض األولأوال  

يشز عمى "يتستع شبلب الجامعة بجرجات متػسصة مغ السشاعة الشفدية"، و   
( أن الستػسط الحدابي الفعمي لجرجات الصبلب )عيشة 2وأضيخت نتائج ىحا الفخض )ججول

فتخاضي درجة، بيشسا الستػسط اال 220 البحث( عمى أبعاد قائسة جياز السشاعة الشفدية كان
، 0.045 وىي قيسة دالة عشج مدتػػ ، T 2.462قيسة درجة، وكانت  200 الشطخؼ كان
الصبلب عيشة البحث يتستعػن بسدتػػ أعمى مغ الستػسط في السشاعة الشفدية،  مسا يعشي أن

 وبحلظ تحقق ىحه الشتيجة صحة الفخض األول جدئيًا.
السشاعة الشفدية لجػ الفخد إنسا  وتفدخ الباحثة تمظ الشتيجة بأن ارتفاع أو انخفاض  

يتػقف عمى عجد مغ العػامل، ولعل أكثخ ىحه العػامل مغ وجية نطخ الباحثة التي يسكغ أن 
تفدخ بارتفاع مدتػػ السشاعة الشفدية مغ الستػسط لجػ الصبلب عيشة البحث الحالي ىي 

خاصة، حيث  البشاء األسخؼ القػؼ والستساسظ في بيئتشا السرخية عامة وفي صعيج مرخ
وجػد الػالجيغ في حياة أبشائيسا وتفانييسا في تمبية احتياجاتيع سػاء العاشفية أو السادية، وفي 
الغالب تكػن األسخ الستخابصة سشجًا ألبشائيا وداعسة ليع مسا يذعخىع باألمغ الشفدي والخضا 

بأن ليع عغ الحياة ميسا صعبت الطخوف، فيع قادرون عمى الترجؼ والسػاجية ويذعخون 
 .يعػلػن عمييع مغ أىل وأخػة  مغ

الشفدية التي يتستع بيا األفخاد ليدت وليجة المحطة وإنسا ىي سسة  السشاعةفتمظ   
تخاكسية تشسػ وتقػػ لجػ الفخد وتتصػر بسخور الػقت واكتداب الخبخات، وىحا ما أكجه حسجؼ 

 ػ وتصػر جياز السشاعةالسؤثخة تسامًا عمى نس ( مغ أن أىع العػامل2004دمحم ياسيغ )
لجػ اإلندان ىي العػامل األسخية، فتػفيخ الجػ اآلمغ لؤلبشاء والحب الخبلق  ةالشفدي

واالعشباع العاشفي، وأن يكػن الػالجان نسػذجًا لمدمػك الدػؼ ألبشائيع، فإذا ما تػافخت تمظ 
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اء تحسييع مغ السقػمات كانت تمظ األسخة قادرة عمى بشاء مشاعة نفدية ودفاعات قػية لؤلبش
 االنحخاف والعرابية والسخض الشفدي.

والعامل الثاني مغ وجية نطخ الباحثة والحؼ ال يقل أىسية عغ عامل الػالجية   
الدػية والتخابط األسخؼ، وىػ االلتدام الجيشي واألخبلقي لمذباب، واإليسان بالقزاء والقجر، 

ف يطل تعمق الفخد بخبو باعثًا فيو واإليسان العسيق بسعية هللا وعػنو، فسيسا قدت الطخو 
الذعػر بالتفاؤل واألمل، والتفكيخ اإليجابي والتصمع إلى مدتقبل أفزل، ويخػ في قمب 
السحشة مشحة مغ هللا سبحانو وتعالى، عشاعخًا بالخضا، مسا يجعمو قادرًا عمى التكيف اإليجابي 

اإلندان الشفدية ضج  مع ضخوف حياتو، وىحا كمو يكػن بسثابة السرل الحؼ يقػؼ مشاعة
فااللتدام الجيشي نياك الشفدي، لذعػر بالزغط أو اإلالذعػر بالقمق، أو الزيق أو التػتخ أو ا

واألخبلقي يديج مغ الرفات اإليجابية، ويجعع في اإلندان ثقتو بشفدو فيكػن عشاعخًا بالديصخة 
تػاصبًل مع عمى حياتو، عشاعخًا بالتساسظ، مبجعًا في حل ما يػاجيو مغ مذكبلت، م

لخ، وىحا مغ عشأنو أن يفدخ يصو االجتساعي، فاعبًل بيشيع....إمجتسعو، مشجمجًا مع مح
 ارتفاع السشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامعة عيشة البحث الحالي.

ولكغ ال تشفي ىحه الشتيجة وجػد بعس أفخاد العيشة الحيغ حرمػا عمى درجات أقل   
ياز السشاعة الشفدية، ويخجع ىحا إلى تبايغ الطخوف مغ الستػسط بل ومشخفزة عمى قائسة ج

االجتساعية الخاصة باألسخة والجعع الحؼ يتمقاه الفخد داخل أسختو، ومجػ اعشباع حاجاتو 
لمتعاشف واألمغ والخعاية، وكع الزغػط واالحباشات التي يسكغ أن تػاجيو، ولع يجج مغ 

مى التكيف مع القزاء والقجر والتدميع يعيشو عمى الترجؼ ليا، وقػة إيسانو باهلل وقجرتو ع
شذأ عميو األبشاء مغ اإليسان باهلل والخضا عغ ىحا أيزًا يتػقف عمى األسخة وما يليسا، و 

شًا بحكسة هللا في أقجارنا وأن قجره كمو جو أؼ حجث يقيأقجاره، وأىسية الرسػد والربلبة في و 
 خيخ.

 ثانيا : تفديخ الشتائج السختبطة بالفخض الثاني
 الصبلب( أن أكثخ األساليب الجفاعية التي يدتخجميا 4عشكلأضيخت نتائج ىحا الفخض )     

 The style of affectiveحكام السؤثخ شة الجراسة ىي أسمػب الزبط أو اإلعي
regulation ويتزسغ ىحا األسمػب مدتػيات متبايشة مغ الػضائف الجفاعية، ويمييا مباعشخة ،

وىػ يسثل السدتػػ الشاضج  The adaptive styleلتكيفي وبجرجة مقاربة األسمػب ا
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 The style of imageلمػضائف الجفاعية، بيشسا أضيخت أن أسمػب تذػيو الرػرة 
distortion  األقل استخجامًا لجػ أفخاد العيشة ويتزسغ ىحا األسمػب السيكانيدمات الجفاعية

 ذات الػضائف الجفاعية في مدتػاىا غيخ الشاضج.
كجدء تعسل ميكانيدمات الجفاع أن غ لمباحثة أن تفدخ ىحه الشتيجة في ضػء ويسك  

أصيل مغ السكػنات الصبيعية لمذخرية، وتمظ السيكانيدمات ليا القجرة عمى مداعجة الفخد 
عمى التكيف في حياتو اليػمية مغ خبلل التحكع في ردود أفعالو تجاه الزغػط الجاخمية أو 

يدمات ليا القجرة عمى الشزج كجدء مغ حياة اإلندان الصبيعية، الخارجية، وأن تمظ السيكان
فيتصػر استخجام الفخد لمسيكانيدمات الجفاعية مغ غيخ الشاضجة إلى الشاضجة، فسع تصػر 
الفخد معخفيًا يتع استبجال الجفاعات األقل نزجًا وتشطيسًا بآليات أخخػ أكثخ تعقيجًا ونزجًا، 

تخجمػن السيكانيدمات األولية غيخ الشاضجة، ثع تتغيخ تمظ وأن األفخاد في بجاية العسخ يد
السيكانيدمات خبلل مخاحل الشسػ، وخاصة في مخحمة الشزج، وىحا ما جاء في دراسة كل مغ 

Diehl et al., 2013 ؛Speck, 2014 ؛Newman & Beail, 2010. 
 ولحلظ يسكغ تفديخ استخجام شبلب الجامعة لكل أسمػب مغ أساليب الػضائف  

الجفاعية، فػجج أنيع أقل استخجامًا ألسمػب تذػيو الرػرة ألنو يعج أسمػبًا بجائيًا غيخ ناضج 
في مخاحل عسخية مبكخة، ويأتي بعج ذلظ  ج يػجج أو يدتخجم برػرة أكبخلمجفاع، وق

كثخ استخجامًا لجػ عيشة البحث، ويأتي استخجاميع ألسمػب الزبط السؤثخ وىػ األسمػب األ
يفي بجرجة مقاربة، وقج يعشي ىحا أن الفخد كمسا اتجو نحػ الشزج تتغيخ لجيو األسمػب التك

السيكانيدمات الجفاعية لتؤدؼ وضائف دفاعية أكثخ تعقيجًا وتشطيسًا ونزجًا لتحقق لو أعمى 
 نياك.مغ التكيف والرسػد ضج القمق واإل قجر

 :ثالثا : تفديخ الشتائج السختبطة بالفخض الثالث
ى "تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػػ السشاعة الشفدية والحؼ يشز عم  

نتائج ىحا الفخض ، وقج أضيخت ميكانيدمات الجفاع"أساليب لجػ شبلب الجامعة تعدػ إلى 
بيغ متػسط درجات الصبلب مختفعي  0.04 حرائيًا عشج مدتػػ داللةوجػد فخوق دالة إ

-DSQة عمى استبيان أساليب الجفاع ومشخفزي السشاعة الشفدية في كل مغ : الجرجة الكمي
غ األبعاد الفخعية وكانت الفخوق في اتجاه مختفعي السشاعة الشفدية، وكحلظ في كل بعج م 60

عشارت الشتائج إلى أن األفخاد الحيغ حرمػا عمى درجات مختفعة عمى قائسة الثبلثة، حيث أ
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ذات الػضائف الجفاعية األكثخ  جياز السشاعة الشفدية كانػا أكثخ استخجامًا لؤلساليب الجفاعية
نزجًا، فكانت عيشة السختفعيغ في السشاعة الشفدية أكثخ استخجامًا ألسمػب الزبط السؤثخ 

The style of affective regulation واألسمػب التكيفي ،The adaptive style وأقل ،
السشخفزيغ . بيشسا كانت عيشة The image distortionاستخجامًا ألسمػب تذػيو الرػرة 

ألسمػب تذػيو الرػرة، وأقل استخجامًا ألسمػب الزبط  ي السشاعة الشفدية أكثخ استخجاًماف
 .السؤثخ وأسمػب التكيف

 في ضػء ما يمي :ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة   
قجمت الشطخيات السعخفية الحجيثة ونطخيات الزغػط والسػاجية نطخة غيخ تقميجية  -

ا أساليب يدتخجميا الفخد في حياتو اليػمية حتى ال باعتبارىالجفاع لسيكانيدمات 
يطل تحت وشأة السذاعخ السؤلسة والدمبية، وأصبح االتجاه حاليًا نحػ الشطخ إلى 
ميكانيدمات الجفاع باعتبارىا ذات وضائف تكيفية وليدت مخضية شالسا استخجميا 

مغ حجة  الفخد برػرة غيخ مفخشة، وتعسل عمى تعجيل أو محػ السػقف الحؼ يديج
السذكمة ويؤدؼ إلى تفاقسيا بجاًل مغ أن يذػه ويحخف تمظ السػاقف ويجخدىا مغ 
واقعيا، مسا يؤدؼ إلى استجعاء خبخات الفخد وعشحح شاقاتو نحػ حل السػقف 
الزاغط ومػاجيتو مع التحكع بالشتائج االنفعالية لمسذكمة مغ خبلل االستجابة 

جياز عع تمظ السيكانيدمات الجفاعية الشاجحة لمحل، مسا يفدخ كيف يسكغ أن تج
السشاعة الشفدية لجػ الفخد وتجعمو أكثخ كفاءة في مػاجية مػاقف الزغط وعػامل 

أن السيكانيدمات الجفاعية مرجر قػة  Brad (2006)فيخػ االنياك الشفدي، 
  لحساية الرحة الشفدية لؤلفخاد.

مية لمفخد الحؼ يشدع إلى تعج ميكانيدمات الجفاع جدءًا مغ الػضيفة الشفدية اليػ  -
عشعػريًا لحساية نفدو مغ القمق واالنفعاالت الدمبية وفقجان  استخجام ميكانيدمات ال

تقجيخ الحات عشج التعخض لمػضعيات الزاغصة حتى تقػم تمظ السيكانيدمات بأداء 
 –فإن تمظ السيكانيدمات الجفاعية  لحساية والجفاع السشػشة بيا، وبحلظوضائف ا

عمى جانب كبيخ مغ األىسية فيي تسثل وسائل لخفس القمق  -برفة عامة
والتػتخات السراحبة لؤلزمات، وتخفس مغ وشأة العقبات السعشػية والسادية التي 
يػاجييا الفخد فتعيشو عمى تحسل أعباء الحياة وصجماتيا، وتسشحو عشيئًا مغ الخاحة 
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يخل بتػازنيا. فيخػ  واليجوء، فيي بحلظ مرجر وقاية وحساية لؤلنا مسا يحتسل أن
Hart (2014)  أن ميكانيدمات الجفاع تعسل عمى نحػ فعال مغ خبلل الحفاظ

عمى السػارد الشفدية لمتعامل مع التيجيجات الشفدية مختمفة السرجر. وأن 
في بعس السػاقف السيكانيدمات الجفاعية في أؼ مغ مدتػياتيا قج تكػن تكيفية 

عشباع واالرتياح والخضا، وىي تعج أيزًا قرى قجر مغ اإلوتيجف إلى تحقيق أ
 .(APA, 2005, 750)البجاية الحقيقية لمتػازن 

عغ  قج يفدخ ما سبق ارتفاع السشاعة الشفدية لجػ الصبلب عيشة البحث الحالي -
الحيغ  ا ما تػصمت إليو نتائج الفخض األول لمبحث الحالي(ح)وى الستػسط

لجييع الرسػد والقػة والسخونة في  يدتخجمػن السيكانيدمات الجفاعية التي تجعع
الترجؼ البلعشعػرؼ لمرخاعات واالحباشات الجاخمية أو الخارجية التي يتعخضػن 
ليا في حياتيع اليػمية، وتجعع بحلظ وضائف الجياز السشاعي الشفدي لجييع، 
والسشػط بجعل الفخد قادرًا عمى تحسل التأثيخات الشاتجة عغ الزغػط وتداعجه 

ب عمى التحجيات وتجاوز العثخات، مسا يحقق لمفخد الذعػر بالخضا وتجعسو لمتغم
ويجعع ذلظ أن  والتػازن االنفعالي مسا يكػن لو مخدود إيجابي عمى صحتو الشفدية.

األفخاد الحيغ يتدسػن بسدتػػ مشخفس مغ السشاعة الشفدية كانػا أقل استخجامًا 
ساية الفصخية وحائط الرج األول لمسيكانيدمات الجفاعية أؼ أنيع لع يستمكػا تمظ الح

الحؼ يسكشيع مغ استثسار شاقتيع الشفدية والحفاظ عمييا لسػاجية مراعب 
ومذقات الحياة وتحجياتيا لتتكػن لجييع تمظ السشعة والحرانة والقػة الشفدية 
الستسثمة في مرصمح السشاعة الشفدية، والتي تؤىميع لسػاجية ضغػط ومراعب 

 الحياة. 
يكانيدمات الجفاع الشفدي وفقًا لمتدمدل اليخمي حدب مدتػيات الػضائف يتع ترشيف م -

ط والتعبيخ خ الشاضجة وىي تختبط برعػبات الزبالجفاعية بجاية مغ السيكانيدمات غي
وفيع السذاعخ والخبخات االنفعالية مخورًا بالسيكانيدمات العرابية، وىي دفاعات أقل 

الػضائف الحياتية، ثع نياية بالسيكانيدمات  ولكشيا تػجج خبلل كل مدتػيات، تكيفية 
الشاضجة تمظ الجفاعات التي تختبط بذكل بارز بسدتػيات مختفعة مغ الشجاح في العسل 

 ,Segal)والعبلقات والرحة الشفدية، وبسدتػيات مشخفزة مغ األمخاض الشفدية 
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Coolidge & Mizuno, 2007)فعيغ ، ومغ نتائج ىحا الفخض أن أفخاد العيشة السخت
التي في السشاعة الشفدية كانػا أكثخ استخجامًا لمسيكانيدمات الجفاعية الشاضجة والتكيفية 

وأقل استخجامًا لؤلساليب غيخ تشتسي إلى أسمػب اإلحكام السؤثخ واألسمػب التكيفي، 
والعكذ صحيح. ويسكغ تفديخ ذلظ  سمػب تذػيو الرػرةالتي تشتسي إلى أ الشاضجة

قخيب وإيجاد نقاط االلتقاء بيغ عسل ميكانيدمات الجفاع في مغ خبلل محاولة الت
السدتػػ التكيفي والحؼ يتزسغ الػضائف الجفاعية في مدتػاىا الشاضج وبيغ ما 
تتزسشو أبعاد السشاعة الشفدية مغ سسات وخرائز لؤلفخاد الحيغ يتدسػن ويتستعػن 

يدمات الجفاعية التي مدتػػ التكيف مجسػعة مغ السيكانبسشاعة نفدية جيجة. ويتزسغ 
تؤدؼ إلى التكيف األمثل في التعامل مع الزغػشات، فتمظ الجفاعات عادة ما تديج 
االعشباع وتدسح باإلدراك الػاعي لمسذاعخ واألفكار وعػاقبيسا، كسا أنيا تعدز التػازن 
األمثل بيغ الجوافع الستزاربة، ومغ أمثمة الجفاعات التي يتزسشيا ىحا السدتػػ : 

 ,APA, 2005)اإليثار، الفكاىة، تأكيج الحات، اإلعبلء، السخاقبة الحاتية، القسع  التػقع،
السيكانيدمات عمى وجو التفريل لمتعخف أكثخ كيف تؤثخ  بعس . ويتع عخض(725

مدتػػ السشاعة الشفدية لجػ الفخد، ويفدخ تمظ الفخوق بيغ السختفعيغ إيجابيًا عمى 
ية والتي تعدػ إلى ميكانيدمات الجفاع التي والسشخفزيغ في مدتػػ السشاعة الشفد

 كسا يمي :يدتخجميا أفخاد العيشة ووضائفيا الجفاعية، وىحا 
o ( : الحؼ يحاول الفخد مغ خبللو التعامل مع الرخاع الشفدي ميكانيدم التػقع )الحجس

والزغػط الجاخمية أو الخارجية عغ شخيق تػقع عػاقب األحجاث السدتقبمية السحتسمة 
ي استجابات أو حمػل واقعية، وىحا يؤدؼ بالصبع إلى دعع وتعديد التفكيخ والشطخ ف

اإليجابي ووضع حمػل واقعية لمسذكبلت واالستعجاد الشفدي لسػاجيتيا، وىحا مغ أبعاد 
 السشاعة الشفدية.

o  ميكانيدم القجرة الكمية : ىحا السيكانيدم الحؼ يػاجو الفخد مغ خبللو صخاعاتو وضغػشاتو
و كسا لػ أنو يستمظ قجرات خاصة وفائقة تسيده عغ اآلخخيغ، مسا يجعع عغ شخيق ترخف

عشعػره بالثقة بالشفذ وبقجرتو عمى التحجؼ والسػاجية، ويخػ أن ما يقابمو مغ عقبات ما 
ىي إال تحجيات تغيخه إلى األفزل وتزيف إلى مياراتو وقجراتو، مسا يجعع مشاعتو 

 ية أحجاث الحياة.الشفدية ليربح أكثخ قػة وصسػدًا في مػاج
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o  : تعامل الفخد مغ خبللو مع الزغػط والرخاع عغ شخيق يوالحؼ ميكانيدم تأكيج الحات
التعبيخ السباعشخ والسعمغ عغ السذاعخ واألفكار دون عشف أو عجوان عمى اآلخخ، وىحا 
يجعع الجانب االجتساعي مغ السشاعة الشفدية فيكػن ىحا الفخد خبلقًا قائجًا متدامشًا مع 

تو االجتساعية عشاعخًا بالتساسظ الشفدي والفعالية الحاتية، وجسيعيا مغ أبعاد السشاعة بيئ
 الشفدية.

o  ميكانيدم السخاقبة الحاتية : الحؼ يتعامل فيو الفخد مع الرخاع الشفدي والزغػط مغ خبلل
التفكخ والتجبخ في أفكاره ومذاعخه وسمػكو محاواًل الديصخة عمييا لتكػن متشاسبة مع 

قف واألحجاث، وقج يفدخ ىحا القجرة عمى التحكع في االنجفاعات والتحكع االنفعالي السػا
 والديصخة عمى التييج وىع مغ أبعاد السشاعة الشفدية.

o  ميكانيدم اإليثار : والحؼ يتزسغ التفاني لتمبية احتياجات اآلخخيغ والحرػل عمى
تيع لحلظ، وىحا يجعع بااالعشباع مغ خبلل الذعػر بالقجرة عمى تحسل اآلخخيغ واستجا

في السشاعة الشفدية مثل القجرة عمى التعبئة االجتساعية وتػليج القجرات  جػانب ميسة
 االجتساعية.

o لمسشاعة الشفدية لجػ  ويعدز ىحا السيكانيدم أبعاد ميسة ميكانيدم اإلعبلء : وقج يجعع
أداء أعسال  الفخد مثل مفيػم الحات اإلبجاعي والذعػر بالشسػ الحاتي، وذلظ مغ خبلل

 وابجاعات خبلقة يقبميا الفخد والسجتسع.
o لو لبعس الػقت  ونكار الػاقع أو تجاىمكاىة : يشصػؼ ىحا السيكانيدم عمى إميكانيدم الف

مسا يؤدؼ إلى تخفيف أعباء الػاقع عغ كاىل الفخد وتخميرو نػعًا مغ تبعات الحياة 
امل مع السػاقف الزاغصة بحالة اليػمية مسا يجعع ويذحح شاقتو الشفدية في اتجاه التع

خالية مغ القمق والتػتخ، وىحا يداعج الفخد عمى الشجاح في السػاجية، ومغ ثع حل 
لخبخات الشاجحة مغ الجفاع السػقف والتخمز مغ القمق والذعػر بالزغط وتكخار تمظ ا

 . ةالشفدي ياز السشاعةجتجعع 
لشفدية بأنو يعدػ إلى وفي نفذ الدياق يسكغ تفديخ انخفاض مدتػػ السشاعة ا -

استخجام األفخاد السشخفزيغ في مدتػػ مشاعتيع الشفدية لسيكانيدمات دفاعية غيخ 
ناضجة، حيث أنيع كانػا األكثخ استخجامًا ألسمػب تذػيو الرػرة والحؼ يتزسغ 
مجسػعة السيكانيدمات التي تقػم عمى تذػيو وتحخيف الػاقع لجػ الفخد عػضًا عغ 
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جية والتعامل مع الزغػط ومػاقف الرخاع بذكل أكثخ نزجًا، ومغ مداعجتو عمى السػا
 أمثمة تمظ السيكانيدمات : 

o  ميكانيدم الفعل أو األداء : والحؼ يعشي أن الفخد يتعامل مع الرخاع الشفدي
والزغػط الجاخمية أو الخارجية التي تػاجيو مغ خبلل ردود الفعل الجفاعية الدخيعة 

، فيؤثخ ىحا عمى قجرة الفخد عمى التحكع في أكثخ مغ التفكيخ أو السذاعخ
االنفعاالت واالنجفاعات بذكل سمبي، وىي أحج أبعاد السشاعة الشفدية مسا يفدخ 

 انخفاض السدتػػ العام لمسشاعة الشفدية بفعل ىحا السيكانيدم.
o  ميكانيدم اإلزاحة : الحؼ يتزسغ التعامل مع الرخاع الشفدي والزغػط مغ خبلل

خخ بجيل يكػن عادة أقل تيجيجًا ال الفخد أو انفعاالتو نحػ مرجر آتحػيل ردود أفع
 مغ مرجر االستجابة األصمي.

o  ميكانيدم العجوان الدمبي : والحؼ يتزسغ تعبيخ الفخد عغ غزبو واستيائو مغ
مع تأكيج  ناآلخخيغ بصخيقة غيخ مباعشخة وغيخ معمشة، وىحا السيكانيدم وسابقو يتشافيا

اعشخة لمتحجيات والعقبات مسا يفدخ انخفاض درجاتيع عمى الحات والسػاجية السب
 أبعاد قائسة جياز السشاعة الشفدية.

o  ميكانيدم االنذقاق عغ الحات وعغ اآلخخيغ يؤثخ سمبًا عمى كفاءة عسل جياز السشاعة
لجػ أفخاد العيشة، حيث يتعامل ىؤالء األفخاد مع الرخاع الشفدي والزغػط  ةالشفدي

ية عغ شخيق تقديع حاالت التأثيخ السعاكدة والفذل في دمج الجاخمية أو الخارج
مبًا عمى الرفات اإليجابية والدمبية لمحات ولآلخخيغ في صػرة متساسكة، مسا يؤثخ س

 أحج أبعاد الجياز السشاعي الشفدي. عشعػر الفخد بالتساسظ وىػ
حجث وفي سياق نتائج ىحا الفخض يتزح أن استخجام الجفاعات التكيفية الشاضجة ت -

تأثيخًا إيجابيًا عمى عشخرية الفخد، وتجعمو أكثخ إيجابية وواقعية وقػة وتحجيًا لرعػبات 
الحياة ومذقاتيا والعكذ صحيح تسامًا، حيث تزعف الجفاعات غيخ الشاضجة قجرات 

ية تجاه مػاقف القمق واالحباط الفخد عمى السػاجية والرسػد وتجعمو أكثخ حداس
أن الجفاعات التكيفية تؤدؼ  Zhang & Guo (2017)فيذيخ  قجًا لبلتدان الشفدي.تفوم

إلى الحفاظ عمى البشاء السعخفي لمفخد في حالة مغ االستقخار والتشطيع والحج مغ 
السذاعخ الدمبية وتعديد عبلقات الفخد باآلخخيغ مغ حػلو، وتداعجه في أن يكػن 
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أن الجفاعات إلى  Malone et al., (2013)متكيفًا عمى مجػ شػيل، كسا يذيخ 
التكيفية تؤدؼ إلى إحجاث تعجيبلت لمسػاقف الزاغصة مع االحتفاظ بالتػاصل مع 
الػاقع وليذ انكاره أو تحخيفو كسا يحجث في الجفاعات األقل نزجًا، كسا أوضح 

Perry & Bond (2008)  أن األفخاد األكثخ صحة نفدية أو بجنية يدتخجمػن ندبة
 وندبة أقل مغ السيكانيدمات غيخ الشاضجة.أكبخ مغ السيكانيدمات الشاضجة 

 :رابعا : تفديخ الشتائج السختبطة بالفخض الخابع
يسكغ التشبؤ بجرجات أفخاد العيشة عمى قائسة جياز السشاعة ال  والحؼ يشز عمى "  

"، وقج أضيخت نتائج ىحا DSQ-60الشفدية مغ خبلل درجاتيع عمى استبيان أساليب الجفاع 
لتشبؤ بالسشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامعة عيشة البحث الحالي مغ خبلل أنو يسكغ االفخض 

ػػ السشاعة في التشبؤ بسدت %14 درجاتيع عمى استبيان أساليب الجفاع، وأنيا تديع بشدبة
عمي القػة التشبؤية التي تتستع بيا الشفدية لجػ الصبلب، وىي ندبة مداىسة مختفعة ، تجل 

 اعة الشفدية لعيشة البحث الحالي.ميكانيدمات في التشبؤ بالسش
ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء ما ورد في تفديخ نتائج الفخض الثالث، وما   

ورد بو تفديخ لسدتػػ السشاعة الشفدية لجػ شبلب الجامعة ارتفاعًا أو انخفاضًا، ووجػد 
حا الفخض نتائج فخوق بيشيسا تعدػ إلى أساليب الجفاع التي يدتخجمػنيا، وتجعع بحلظ نتائج ى

 الفخض الثالث والعكذ كحلظ صحيح.
اء الشطخية التي فدخت آلية بالخجػع إلى اآلر  ويسكغ أيزًا تفديخ ىحه الشتيجة،   

وبعس تمظ التػجيات قج أعدت كفاءة عسل جياز السشاعة  ةالشفدي عسل جياز السشاعة
الحؼ  Gilbertومشيا رأؼ  الشفدية في األساس إلى عسل ميكانيدمات الجفاع في السقام األول،

يعسل في ضػء عسل ميكانيدمات الجفاع، ويخػ أن الجياز يخػ أن جياز السشاعة الشفدية 
السشاعي يعسل في إشار عسمية التجاىل السشاعي لمشدعة الثابتة لتػقع اآلثار الدمبية 

التخيبلت السدتقبمية لؤلحجاث عغ شخيق تمظ السيكانيدمات السعخفية مثل التجاىل والتحػيل و 
 اإليجابية وىكحا بيجف تعجيل خرائز الخبخة الدمبية لمتخفيف مغ مذاعخ القمق والتػتخ 

.(Wilson & Gilbert, 2005)   
عسل جياز السشاعة الشفدية في ضػء نطخية التحميل  Barbanell (2009)ويفدخ   

لبلعشعػر يقػم الشفدي وترػرات فخويج عغ عسل ميكانيدمات الجفاع الشفدي، حيث يعتبخ أن ا
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بتشقية وحجب السذاعخ السؤلسة الشاتجة عغ األحجاث الدمبية خاصة التي تعػد إلى مخحمة 
 شخيق تغميب الجػانب اإليجابية عمي الصفػلة السبكخة، مسا يؤدؼ إلى الذفاء مشيا عغ

الجػانب الدمبية، فيحسي الفخد مغ تمظ السذاعخ الدمبية السختبصة بالحكخيات السؤلسة، كسا 
ديج اإلفادة مغ الخبخات مزيفًا أن التعخض لتمظ السػاقف الدمبية والسؤلسة ومػاجية ي

االحباشات والزغػشات إنسا تؤدؼ إلى تشذيط السيكانيدمات البلعشعػرية الحتجاز تمظ 
السذاعخ، وىشا يشذط جياز السشاعة الشفدية لتػجيو االنفعاالت نحػ التكيف، وأكج كحلظ في 

ياز أن مغ أىع العػامل التي تؤثخ عمى كفاءتو وتحج مشيا ىػ انييار تفديخه لعسل ىحا الج
 ميكانيدمات الجفاع إلى جانب األزمات والخبخات الرادمة السدتسخة واإلنياك الشفدي.

( أن مغ العػامل السدببة 2042عبلء فخيج الذخيف ) ، يخػ ومغ وجية نطخ أخخػ    
نا عمى حداب آليات السػاجية التكيفية، لزعف السشاعة الشفدية نسػ ميكانيدمات دفاع األ

وىحا الخأؼ في مزسػنو ال يتشاقس مع ما تػصمت إليو نتائج البحث الحالي حيث استخجمت 
الحؼ يقيذ السيكانيدمات الجفاعية كسا حجدىا  DSQ-60الباحثة استبيان أساليب الجفاع 

DSM-IV  ألساليب امتزسشة والتي تذسل مدتػيات متبايشة مغ الػضائف الجفاعية لؤلنا
، والتي اعتبخت ميكانيدمات دفاع لؤلنا ولكغ في أعمى مدتػػ مغ التكيفية في السػاجية

في نسػذجو  Hannعشار إلييا دسى بالػضائف التكيفية، وىي كسا أالػضائف الجفاعية، والتي ت
وافتخض أن ىحه العسميات تتزسغ مجسػعة  Ego processالحؼ أشمق عميو عسميات األنا 

ىسا : الشسػذج الشاضج والشسػذج غيخ الشاضج،  السيكانيدمات لكل مشيا نسػذجان متبايشانمغ 
وبيغ أن  Coping mechanismsوأشمق عمى الشسػذج األول اسع ميكانيدمات التعاير 

االختبلف بيغ الشسػذجيغ يكسغ في أن األول يسكغ الفخد مغ التػسط واالعتجال والسخونة بيغ 
لبيئية مسا يتيح لو االستثسار الكامل لقجراتو السعخفية لمتػافق مع الػاقع متصمباتو الذخرية وا

 واالحتفاظ بحالة التػازن.
   :Conclusion االستشتاج
تػصل البحث الحالي إلى مجسػعة مغ الشتائج تجعع جسيعيا أن لسيكانيدمات   

مت إليو نتائج الجفاع دورًا في تفعيل ونذاط وضائف جياز السشاعة الشفدية، وىحا ما تػص
الفخضيغ الثالث والخابع، حيث أن األفخاد الحيغ تستعػا بجرجات مختفعة مغ السشاعة الشفدية ىع 
األفخاد الحيغ يدتخجمػن ميكانيدمات الجفاع وال سيسا تمظ السيكانيدمات في مدتػػ الػضائف 
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في مدتػػ  الجفاعية الشاضجة والتكيفية، بيشسا األفخاد الحيغ حرمػا عمى درجات مشخفزة
مشاعتيع الشفدية كانػا أقل استخجامًا لسيكانيدمات الجفاع عامة، وكانػا يدتخجمػن مشيا 
السيكانيدمات غيخ الشاضجة، كسا كان لسيكانيدمات الجفاع قجرة عمى التشبؤ بسدتػػ السشاعة 

 .%14 ليوبشدبة تبايغ مختفعة ترل إ الشفدية لجػ أفخاد العيشة
لشفدية وميكانيدمات الجفاع ضسغ مشطػمة واحجة، حيث أن ويعسل جياز السشاعة ا  

اليجف الشيائي لكمييسا ىػ الػصػل باإلندان إلى حالة التكيف األمثل واالتدان، وذلظ مغ 
خبلل تػفيخ الصاقة الشفدية لمفخد وعشححىا عغ شخيق الحفاظ عمى السػارد الشفدية لمتعامل مع 

ي يػاجييا الفخد في حياتو، وحتى أن بعس السػاقف الزاغصة، واألزمات والعقبات الت
التػجيات الشطخية اعتبخت أن السشاعة الشفدية في حج ذاتيا آلية دفاعية أكثخ عسقًا وتعقيجًا 

 وتشطيسًا مغ غيخىا.   
ومغ ثع، فالسشاعة الشفدية وحجة متكاممة مغ األبعاد الستسثمة في القجرة عمى   

لتكيفية التي تػفخ الحرانة ضج األضخار واالجياد الرسػد والسخونة الذخرية، والقجرات ا
والزغػط والسداىسة في صيانة وتدييل الػضائف الرحية لمذخرية، وحساية وتعديد 

وال سيسا في –عسمية التكيف والسػاجية، وىحا يتع مغ خبلل عسل ميكانيدمات الجفاع 
والحج مغ تأثيخاتيا عمى التي تقػم باحتجاز السذاعخ الدمبية السؤلسة  -مدتػياتيا التكيفية

حياة الفخد، مسا يؤدؼ إلى استجعاء خبخات الفخد وعشحح شاقاتو نحػ حل السػقف الزاغط 
ومػاجيتو، مسا يجعع جياز السشاعة الشفدية لمفخد فيربح أكثخ صسػدًا وصبلبة ومخونة في 

 التعامل مع تحجيات الحياة.
ائج الجراسات الدابقة التي وبػجو عام، فقج جاءت نتائج ىحا البحث في سياق نت  

تجعع عبلقة السيكانيدمات الشاضجة بالستغيخات اإليجابية لمذخرية والعكذ صحيح، وىػ أن 
دراسات  السيكانيدمات في السدتػيات غيخ الشاضجة تختبط بالستغيخات الدمبية، ومشيا 

(Costa & Brody, 2013; Hyphantis et al., 2013; Malone et al., 2013; 
Miranda & Louza, 2015)ة دوجػ  ،، كسا تختبط بعبلقة مػجبة مع الذعػر بالخضا

الحياة وبعبلقة سالبة مع االكتئاب واألعخاض العرابية، واستخجام أساليب مػاجية ال تكيفية 
(، بل تختبط إيجابيًا باستخجام الفخد ألساليب السػاجية 2006)أمال عبج القادر جػدة، 

، بيشسا تختبط الجفاعات غيخ الشاضجة (Maricutoiu & Crasovan, 2016)التكيفية
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والعرابية في السدتػيات البلتكيفية لمػضائف الجفاعية إيجابيًا بالعجيج مغ االضصخابات، مثل 
. (Bond, 2004; Blaya et al., 2007)اضصخاب القمق واالكتئاب واضصخابات األكل 

إلى الرحة الشفدية، والعجد عغ التعبيخ  ئل والسؤعشخات لبلفتقاروتختبط بقػة العجيج مغ الجال
 Costa)، كسا تختبط بأنساط التعمق غيخ اآلمغ (Helmes et al., 2008)عغ السذاعخ 

& Brody, 2013) واضصخابات الذخرية ،(Bond, 2004) وإيحاء الحات ،(Brody & 
Carson, 2012)ة السبكخة ، كسا تختبط أيزًا إيجابيًا بػجػد السخصصات السعخفية البلتكيفي

(Walburg & Chiaramello, 2015) وتمعب دورًا وسيصًا في العبلقة بيغ اضصخابات ،
، (Besharat & Khajavi, 2013)التعمق وعجد التعبيخ عغ السذاعخ )االلكديشخيسا( 

 Bose)نتخنت ، وإدمان الكحػليات واإل(Mulloy,2013)وتختبط باضصخاب الجدجنة 
,2011;   Gupta, 2013, Waqas, 2016) 

     توصيات ومكرتحات البخث:
  تتسثل أهػ تؽصيات ومقتخحات البحث الحالي في: 

تفعيل دور السؤسدات التخبػية مغ خبلل استخجام البخامج اإلرعشادية التي تقجم  -4
الجعع الشفدي لسداعجة الصبلب عمى تشسية ميارات السػاجية التكيفية مثل تشسية 

السذكبلت، والقيادة السجتسعية، مسا يجعع ميارات تأكيج الحات، وميارات حل 
 مشاعتيع الشفدية، ويداعجىع في مػاجية التحجيات في حياتيع الحاضخة والسدتقبمية.

الجػ اآلمغ ألبشائيع، وتعديد أواصخ السحبة  لتػفيختقجيع البخامج اإلرعشادية لؤلسخة  -2
ومشعة نفدية األبشاء ولجييع حرانة  بيغ الػالجيغ واألبشاء، حتى يشسػوالتخابط 

ودفاعات قػية يػاجيػن بيا ضغػشات الحياة وتداعجىع في التستع بحياة نفدية 
 ىادئة ومصسئشة.

ضخورة التجخل السبكخ مع األفخاد السذكميغ بتقجيع بخامج تعدز لجييع استخجام  -6
 السيكانيدمات التكيفية الشاضجة.

ييع معاني الخضا تقجيع بخامج اإلرعشاد الجيشي لمذباب الجامعي، والتي تجعع لج -1
 والربخ، وتقػؼ عدائسيع وتبشي الثقة لجييع.

ػل عبلقة ميكانيدمات الجفاع بالسشاعة الشفدية لجػ إجخاء السديج مغ الجراسات ح -2
 عشخائح عسخية مختمفة.
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استخجام ميكانيدمات  رعشادية لتعديدتخجام بخامج إإجخاء الجراسات حػل إمكانية اس -3
 .الشفديةبعس االضصخابات  ثخ ذلظ عمى عبلجدفاعية ناضجو وأ

استخجام فشيات عمع الشفذ اإليجابي في تشسية السشاعة الشفدية لجػ عيشات متشػعة،  -4
وقياس أثخ تعديد استخجام ميكانيدمات الجفاع الشاضجة باستخجام أساليب العبلج 

 السشاعة الشفدية. عمى رفع مدتػؼ  الشفدي
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 :املراجع
دليل السقاييذ واالختبارات الشفدية والتخبػية : مقاييذ الرحة  (.2044أحسج أبػ سعج )

(. عًسان :  مخكد ديبػنػ لتعميع 2)ط الشفدية، مقاييذ السذكبلت واالضصخابات
 التفكيخ.

(. السيكانيدمات الجفاعية وعبلقتيا بالعرابية والخضا عغ 2006أمال عبج القادر جػدة )
)جامعة عيغ عشسذ(،  ة التخبيةمجمة كمي الحياة لجػ شمبة جامعة األقرى.

66(4 ،)102-161. 
(. تشذيط السشاعة الشفدية لتشسية ميارات التفكيخ االيجابي وخفس 2046إيسان حديغ دمحم )

دراسات عخبية في قمق التجريذ لجػ الصالبات السعمسات عشعبة الفمدفة واالجتساع. 
 .36-44(، 6)12، التخبية وعمع الشفذ

 . القاىخة : عالع الكتب.الرحة الشفدية والعبلج الشفدي(. 2002زىخان )عبج الدبلم حامج 
(. ميكانيدمات الجفاع لجػ شبلب الجامعة وعبلقتيا بالتحريل 2004حسجان محسػد فزة )

 .201-50(، 42)14)جامعة بشيا(،  مجمة كمية التخبيةالجراسي. 
السؤتسخ ذكبلت األسخية. (. الػالجية وتشسية السشاعة الشفدية إزاء الس2004حسجؼ دمحم ياسيغ )

مخكد اإلرعشاد  "،21 الدشػؼ الثامغ لسخكد اإلرعشاد الشفدي "األسخة في القخن 
 .534-536(، 2مج)  نػفسبخ، 3-1الشفدي، جامعة عيغ عشسذ، 

(. فعالية بخنامج إرعشادؼ لتجعيع نطام السشاعة الشفدية وخفس 2043روال رمزان الذخيف )
قي األسخ الستزخرة بالعجوان األخيخ عمى اضصخابات ما بعج الرجمة لجػ مخاى

 كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية بغدة. ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. 2041غدة )
. تخجسة : صفاء الرسػد لجػ األشفال(. 2044سام جػلجسيغ، وروبخت ب. بخوكذ )

 األعرخ، القاىخة : السخكد القػمي لمتخجسة. 
مقياس الرحة الشفدية عديد الديج الذخز )د.ت(. عبج السصمب أميغ القخيصي، وعبج ال

 . القاىخة : مكتبة األنجمػ السرخية.(لمذباب )السعاييخ السرخية والدعػدية
مجمة كمية (. السشاعة الشفدية : مفيػميا، وأبعادىا، وقياسيا. 2046عرام دمحم زيجان )

 .552-544، 24، جامعة ششصا، التخبية
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ة بخنامج إرعشادؼ في تجعيع نطام السشاعة الشفدية وفق (. فعالي2042عبلء فخيج الذخيف )
خرائز الذخرية السحجدة لحاتو لخفس الذعػر باالغتخاب الشفدي لجػ شبلب 

 ، كمية التخبية، جامعة السشرػرة.رسالة دكتػراه غيخ مشذػرةالجامات الفمدصيشية. 
مكتبة  . الخياض :السػجد في الرحة الشفدية(. 2006عسخو اسساعيل، وميا صبخؼ )

 الخعشج. 
(. األركان الدبعة لشطخية السيكانيدمات الجفاعية حدب فيبي كخاميخ 2043دمحم ديبػن )

Cramer Phebe .مخكد جيل البحث مجمة جيل العمػم اإلندانية واالجتساعية ،
 .425-442، 22العمسي، الجدائخ، 

ىخة : مكتبة األنجمػ . القاقائسة ميكانيدمات أو آليات الجفاع(. 2046دمحم مججؼ الجسػقي )
 السرخية.

(. السذكبلت الدمػكية لجػ التبلميح مختفعي ومشخفزي 2003دمحم مدعج عبج الػاحج )
، كمية التخبية، سالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةرالقابمية لبلستيػاء )دراسة تذخيرية(. 

  جامعة الفيػم.
الكفاءة الذخرية (. السشاعة الشفدية وعبلقتيا ب2040مػاىب عبج الػىاب عبج الجبار )

كمية  رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة،وسسػ الحات لجػ السرابيغ بسخض الغجة الجرقية. 
 التخبية، الجامعة السدتشرخية.

(. الحرانة الشفدية وعبلقتيا بقمق السدتقبل وجػدة الحياة لجػ 2043ميخفت ياسخ سػيعج )
، كمية مشذػرةرسالة ماجدتيخ غيخ الذباب في مخاكد اإليػاء في قصاع غدة. 

 التخبية، الجامعة اإلسبلمية بغدة.  
(. فاعمية بخنامج إرعشادؼ مقتخح لديادة مخونة األنا لجػ شالبات 2006والء اسحاق حدان )

، كمية التخبية، الجامعة رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةالجامعة اإلسبلمية بغدة. 
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Defense mechanisms of university students with high and low 

 psychological immunity 

Abstract: 

 The present research aimed to reveal the differences in the 

level of psychological immunity of university students which are 

attributed to styles of defense mechanisms they use, as soon as to 

reveal the predictive ability of the defense mechanisms to predict the 

psychological immunity among university students and to reveal the 

level of psychological immunity among sample of research and to 

identifying the defense mechanisms of the university students 

(research sample). 

 The study sample consisted of 306 postgraduate students of 

Qena faculty of education at South V alley University, aged between 

22-27 years old, was applied psychological immune system inventory 

(PISI) and defense style questionnaire (DSQ-60). Results of the 

research have resulted in the following:  

- The research sample have a higher than average level of 

psychological  immunity. 

- The research sample more commonly used of the affective 

regulation and adaptive styles more the image distortion style. 

- There were statistically significant differences in the level of 

psychological immunity among the research sample attributed 

to the defense mechanisms styles. 

- Defense mechanisms contributed 41% in predicting 

psychological immunity among the research sample.     

 


