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 (ةترهون –زليتن)مدى انتشار مظاهر آليات الكبت لدى عينة من المعلمات بمدينتي 

 د/ أحمد محمد إبراهيم معوال
 جامعة المرقب / كلية اآلداب  

Smear.087@gmail.com 
 9022052760هـ / 

 
  

 المقـــــدمــــــــة

كبًنة وهبذا تكون رلرد كلمة عابرة يف   ىتماماً اا قد ال نعًنىا يف قواميس أحاديتنا اليومية ولكننصلدىا  كثًنا ماالكبت كلمة     
حياتنا مع أهنا قنبلة موقوتة تنتظر حلظة االنفجاار بعاد تراكماات ماض الاانف النفلاه والتوار ادلتواناا ليكاون ادلوقا  ا  اًن 
 دبثاباة التةاة الاس قلامت اوار البعاًن أو ليكاون ذلاا ادلوقا  الااربة ا  اًنة الاس أبات ت الةاجرة بعاد بللالة متتالياة ماض

 الاربات.

اإلنلان حينما ال يلت يع أن يعرب عض أفكاره ومةاعره أو حينما ال يلت يع حيلة دفاعية ال شعورية يلجأ إليوا  فالكبت   
 .يكون ناذباً عض بل ة اجلماعة ادلرجعية للفرد وىو, أن يتصرف بللوك معٌن يرتايو

 .مرتب ة بدافع غًن متبول, وذكريات, فكارالةعور عواط  وأا وتظا  ارج باحة ت رح بواب تو الية دفاع لألنلكبت آا  

, إبعاد الدوافع وا فكار ادلؤدلة أو ادلخزية أو ادلخيفة ادلؤدية إىل التلق مض حيز الةاعور إىل حياز العشاعور حاس تنلا  الكبت
)  .والناادم وعااذاب الااامًن وكأهنااا بااذب ذاتااو  ةااية الةااعور باااإلم, نكارىاااإدراك الاادوافع الااس يفاااا الفاارد إ وىااو وباايلة

 .( 46:  1977, زىران

لياات ا ناا يف الادفاع عااض فإناو يعتارب ماض أىا  آ, و االضا رابلياات الدفاعياة عمتااً ودفاعااً ضلاأن الكبات ىاو أكثار اآودباا    
 ا ول الذي تبىنوىو كثًناً ما يكوطلف الدفاع , ليات الدفاعية مجيعاً والكبت أقوى اآ .نفلوا ضد التلق والصراعات النفلية

 .ليات اال رىعليو اآ

لاذلا عنادما .ويت لب ذلا رلواوداً كباًناً , عبارة عض ابتبعاد ادلوق  الذي يودد الفرد ابتبعاداً تاماً مض الةعور والكبت    
مض غااًن كاااف تباادأ ادلكبوتااات يف الظوااور أو التعبااًن عااض نفلااوا بااا حعم أو زالت الللااان أو الةااعور النااايكااون اووااود 
 .فالةخصيات ا كثر كبتاً تكون فيوا ا نا ا عل  أكثر بي رة مض ا نا .بالايق والتوتر
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لااذلا صلااد أن  .كاناات قويااةوتزيااد يف ربتيااق ذلااا كلمااا  , وىكااذا صلااد أن طبيعااة ا نااا رباااول دااماااً االبتعاااد عااض الصااراع   
إىل  لاذا فاإن االناا تلجاأ ؛ا عراض العصابية الدالة عل  ادلوق  ادلكبوت تظا يف بتااواا  اارج ا ناا ولكنواا تعتارب أماراً موادداً 

ولكاض يف بعاض ا وقاات تتجاو ا ناا ضلاو , لألنا ا عل  رضاءاوذلا , تكي  معوا أن تاعتبار ىذه ا عراض أمراً واقعياً عليو
شباع يعين احلاجاة إلوبذلا فإن ابتمرار احلاجة إىل ا .العرض العصايب بديًع عض الدافع ادلكبوت ت. وىنا يعدالكبابتمرار 

 .( 76:  2004, إىل ابتمرار الكبت ) إحليله

وىذا يعين نراعاً , ال يريد الةخصية ش ريض ش ر يعرتف وش ر ينكر,ش ر يريد وش ر أنو ية رومض ملاوئ الكبت     
 .وحرباً أىلية بٌن جانيب الةخصية الةعوري والعشعوري شلا يولد توتراً نفلياً مونوالً ال يعرف لو الفرد أنًع وال ببباً نفلياً 

 االضا راباتوماض ىاذه ا بااليب أعاراض  .  ماض ىاذا التاوترياوقد يلجاأ الفارد إىل أبااليب شااذة ملتوياة ماض اللالوك للتخف
 .واجلرمية أحياناً  ,النفلية وادلةكعت الللوكية ادلختلفة

ف اباتبعاد الادوافع ماض حياز , ذلاا أن الكبات ال يعاين فتايراً ل اقاة الفاردذمزدوجاة وتباكذلا فإن الكبت يلبب  لارة    
وىناا سلار الفارد طاقاة الادوافع , , با يعين فوق ذلا الوقوف ذلذه الدوافع بادلرناد حس ال تصبح شعورية مرة أ رىالةعور
 .الكابتة مجيعاً  وطاقة التوة ةادلكبوت

دلواجوااة تكااالي   , ومااض م ال يبتاا  للفاارد إال قاادر قليااا مااض ال اقااةعنيفاااً كاناات ال اقااة الاااااعة أكااربوكلمااا كااان الكباات    
 ., ولإلنتاج واالبتمتاع باحلياة واالتصال بالناس ومتاومة ا مراض اجللميةاحلياة وأعبااوا, وربما شداادىا

مكوناة  ماا يعارف بالعتادة النفلاية , يف حالاة اباتعداد ال شاعوريادلكبوتة تظا  االنفعاليةكذلا فإن الدوافع والصدمات    
 توانا ضن وا وتلح جاىدة يف الظوور والتعبًن عض نفلوا عل  الدوام.

ه وكاا ماا يةاعر باو ىاو د إىل وجوده وال يعرف أنلو ومنةأابتعداد ال شعوري ال يف ض الفر  ويلبب الكبت العتدة وىه   
او اضا رابات يف واااا  ادلعادة أو , أو الةاكوك الاس تلااوره, كالتلق الاذي ينةااه  .وجلموثار العتدة يف بلوكو وشعوره آ

 .(147:1991التلب أو التنفس وغًنىا )راجح,

كذلا يؤدي الكبت إىل عتدة النتص والس ىه ابتعداد ال شعوري مكبوت ال يف ض الفرد إىل وجوده وينةأ مض تعرض     
إىل كبتو أي إىل الفرد دلواق  كثًنة متكررة تةعره بالعجز والفةا وقلة احليلة ومس اشتدت وطأة ىذا الةعور عل  الفرد مال 

 .( 149: 1991, ) راجح .فعلية عيوب عرتاف دبا لديو مضبا عدم اال .نكار وجودهإ

ومتانااده  عيوبااو ونتااصااو ذلااا أن الكباات اعااا الفاارد ينكاار ويعماا  عااض رؤيااة, مااض التلااق ياا الكباات أول حيلااة للتخف  
 .كما أنو اعلنا نرفض مواجوة كثًن مض مةاكلنا وما يوجو إلينا مض نتد, واحرتامو لنفلو وبذا حيفظ لو كربياءه, الليئة
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ىل طاقة نفلية سلزونة لض ذبد طريتوا للتفريغ وذلاا لعادم التادرة علا  التعباًن الكعماه أو الفكاري الكبت النفله إيةًن    
رب عاض ىاذه ال اقاة النفلاية وغالبااً ماا يعا. توطريتاة تنةائ نلاان أو بيئتاو أووردبا يكون ذلاا نتيجاة لةخصاية اإل, او الوجداين

والاتخلص ماض ىاذه الظااىرة يكاون عاض , باوية يف معظا  احلااالتفلية تكون غاًن شلا ينتج عنو اواىر ن, ة االنلانادر دون إ
 ن الرتاكمااات تااؤدي إىل , راوأن ال يتناضاا  الةااخص عمااا ال يرضاايو حااس وإن كااان مااض الصاانا, طريااق التعبااًن عااض ادلةاااعر

 .الكبت

الواقاع وأن " أن العصااب ىاو زلاولاة غاًن ناضاجة للتوافاق ماع  عض الكبت العصاب حيث يرى " يونج ومض النتااج ادلرتتبة   
 ( 2000:76)عبد اهلل ,.يف تكويض العصاب ات ادلكبوتة يف العشعور ذلا فااالذكري

ويرجع " كاارل ياونج " أي اضلاراف بالوكه إىل ذباارب ماضاية مرتبابة يف الانفس علا  مادى اللانٌن ومتوازناة فواو يارى أن    
ار نفله مرجعو عادة عدم توافق ما سبليو مت لبات البيئة احلديثة مع ال ابع ا ناله التادل للانفس العصاب عبارة عض انة 

ىاذا ال اابع حيكا  الكثاًن ماض االذباىاات الوايفياة للةخصاية الاس توجاو اللالوك الةاعوري دباا يتماشاه أو , البةرية اإلنلانية
 .( 9:1984, د) أمح.مع العشعور تبعاً دلت لبات الواقع اخلارجهيتعارض 

كمااا يعااد شاارطاً الزمااا حلاادوث احليااا ا  اارى إنااو رفااض الإرادي لعناادفاعات , يعااد الكباات أكثاار احليااا الدفاعيااة شاايوعاً    
تظا مكبوتة فوه ومض م , ندفاعات الوعه أو الةعوروخبانة تلا ا فكار ادلرتب ة باالوعه وا فكار الواردة مض الةعور أو 

 .( 423:1989) كمال .يف العشعور

 كما أنو وبيلة يلجأ إليوا اإلنلان عادة للتخلص مض الصراع وإلقصاء الدوافع غاًن ادلتبولاة والاذكريات ادلؤدلاة أو ادلةاينة     
وقد ينجح الفرد صلاحاً مؤقتاً يف  .و العشعوروا سلفية بٌن طيات العتا الباطض أوإبتاا, دراكأو ادلخيفة عض داارة الةعور واإل

مض اذلدوء واالتزان  شهءويف إقصاء ىذه الرغبات والذكريات ويف  فض التوتر النفله ويف إعادة , مض ىذا الصراعالتخلص 
ربتياق التوافاق و اناة إذا  ويف ,  ارى يف  فاض التاوتر النفلاهت قاد يفةاا يف كثاًن ماض ا حياان ا غاًن أن الكبا, إىل الفرد
 (401:1994)التذايف .بابياً قوياً افع ادلكبوت دافعاً أكان الد

محاية ا نا عض طريق دفع تلا  يلت يع الفردوالعملية الس بواب توا , بابه يف النظام الفرويدييعد الكبت ىو احملرك ا     
وباالرغ   .إذا ماا اعماا تفكاًنه فيواا للفرد عايًن ا  عقية أو تتعارض معوا أو تلبب أدلاً ادلا فكار واخلربات الس تتصارع مع 

وتارى " كااارن  .أن الكبات حيتااق راحاة وقتيااة للفارد إال أناو يعمااا علا  تأجيااا االضا رابات االنفعالياة عااض طرياق إ فااواااماض 
 .( 278: 1983) الةرقاوي ,ىورين " أن كبت ادلةاعر ىو اللبب الرايله يف التلق ومض م العصاب النفله 
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 مشكلـــــــــــة البحـــــــــث :

ويف مواقااا  سلتلفاااة وماااض م ال ميكاااض اعتبارىاااا  اااة شليااازة , ا شاااخاس وباااااا الااادفاع ا ولياااة ال شاااعورياً يلاااتخدم مجياااع     
ويد " وكان " فر  .ليات حبيث يتصدر الدفاع زلور التصرفظ ابتخدام ادلرض  نفلياً ذلذه اآغًن أنو يعح, لألمراض النفلية

لياات الادفاع النفلاه زلاولاة مرضاية وعصاابية بت ورأى يف آلية وبةكا  اس عض الكليات الدفاع ا و أول مض ربدث عض آ
ب كاد علا  اجلاناٌن الادوافع الدا لياة ادلتناقااة وألتجناب الصاراعات با الواقع ونوعااً ماض احلاا النفلاه ادلاا رب للتعاما مع

 .( 203:2002) رضوان .لياتادلةوه واحملرف للواقع ذلذه اآ

ويتمثاا يف : أن الكبت ادلرتاك  للمةاعر منذ الصنر يؤدي اىل حدوث نوعٌن مض النتااج ا ول باليب  :النلور"وتاي     
وأما الثاين وىو إاايب فيتمثاا يف التعباًن .والتعبًن غًن الللمه عض مةاعره, الدا له االهنزاماالنفجار الذي يتود ناحبو اىل 

 .مض  عل الكتابة واخل ابة, عض ادلةاعر

ن دواعاه الكبات عناادىا أكثار بكثاًن شلااا عناد الرجااا النفلاية نظااراً   ضا راباتوادلارأة الةارقية معرضااة أكثار ماض الرجااا لع   
وللرجااا باال ة د حريااة ادلاارأة, وىااذا يتوقاا  علاا  ت ااور اوتمعااات العربيااة فمنوااا رلتمعااات ال تاازال زباااع لتتاليااد موروثااة تتياا

فوااه تعامااا كمارأة قاناارة س تبلااغ بااض , حيااان عااض غاًن حااقكاناات يف بعاض ا   ااوع  وامااره ولااوتتمثااا يف فاارض اخل, عليواا
فلاذلا صلادىا عرضاة لكبات كاا نزواباا .لكه تاديرىا وربادد ملالكوا ,اية ا بوية إىل الوناية الزوجيةتنتتا مض الون, الرشد

 (  266:2008) نفوان وحب اهلل  . وفاً مض أن تلحق اإلباءة بزوجوا أو عاالتوا

 الدراسة تساؤالت 

 يف التلاؤالت التالية :ربددت مةكلة الدرابة 

 .فراد عينة الدرابة ؟ما مدى انتةار مظاىر آليات الكبت لدى أ -1
اومااوعتٌن علاا  متياااس الكباات حلااب متنااًن ادللااتوى  حصااااية بااٌن رتااب درجاااتق ذات داللااة إىااا ىناااك فاارو  -2

 .التعليمه ؟
 .اوموعتٌن عل  متياس الكبت حلب متنًن العمر ؟ إحصااية بٌن رتب درجاتىا ىناك فروق ذات داللة  -3
ىاااا ىنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااااية باااٌن رتاااب درجاااات اوماااوعتٌن علااا  متيااااس الكبااات حلاااب متناااًن احلالاااة  -4

 .االجتماعية؟
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 أهداف الدراسة :

أفااراد  عرفااة الفااروق بااٌنمالكباات بااٌن أفااراد عينااة الدرابااة و  اتلياامظاااىر آىاادفت الدرابااة إىل التعاارف علاا  ماادى انتةااار     
 .الة االجتماعيةادللتوى التعليمه واحلالعمر و حلب  العينة

 أهمية الدراسة :

 .النفله االض رابليات الدفاعية عمتاً ودفعاً ضلو درابة موضوع الكبت والذي يعد مض أكثر اآتناولت ال -
 .النفلية لعض راباتاقتصرت عينة الدرابة عل  ادلرأة باعتبارىا أكثر عرضة مض الرجا  -
 .ليات الكبتجداين يف احلد مض انتةار شلاربة آأمهية التعبًن الكعمه أو الفكري أو الو تبيان  -
 .  بالنتااج الللبية النامجة عض شلاربة الكبتيالتعر  -

 مصطلحات الدراسة :

 لية الكبت :آ

 .ت رح بواب توا وتظا  ارج باحة الةعور عواط  وذكريات مرتب ة بدافع غًن متبول لية دفاع لألناآ   

 الكبت :

ا ال يلاات يع أن فكااره أو مةااعره أو حينماعاض أ ا ال يلات يع أن يعارب شاعورية يلجاأ إليواا اإلنلاان حينماحيلاة دفاعياة ال   
 .فيلتبعده مض حيز الةعور إىل حيز العشعوريللا بلوك معيناً يرضيو 

 .ويعرف الكبت إجرااياً بأنو : الدرجة الس حيصا عليوا أفراد عينة الدرابة عل  متياس الكبت

 حدود الدراسة :

 حدود الدرابة يف التايل : سبثلت
 .ةوترىون لدى عينة مض ادلعلمات دبدينس زلينتيات الكبت آل يف معرفة مدى انتةار مظاىر وسبثلت: ية احلدود ادلوضوع -
 مض ادلعلمات دبدينس زلينت وترىونة.احلدود البةرية : أجريت الدرابة عل  عينو  -
 م  2017/2018احلدود الزمانية : أجريت الدرابة  عل العام اجلامعه  -
 .وتتمثا يف مدينة زلينت وترىونة احلدود ادلكانية : -
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 منهج الدراسة:

إذ يعاد ا نلااب لدرابااة  ابااتخدم ادلانوج الوناافه التحليلااهنظاراً ل بيعااة الدرابااة وا ىاداف الااس بااعت لتحتيتواا فتااد     
(. ويعرف علا  أناو ونا  178:2000بٌن ادلتنًنات والكة  عض الفروق بينوما )عبيدات وآ رون, الععقات االرتباطية

علا  نتاااج علمياة وتفلاًنىا  ثوا مض  عل منوجية علمية للحصولدقيق ومنظ  وأبلوب ربليا للظاىرة أو ادلةكلة ادلراد حب
 (.178:2004دبا حيتق أىداف البحث )اجلبوري,ب ريتة موضوعية وحيادية 

 

 مجتمع الدراسة:

 .ةوترىون نتيتكون رلتمع الدرابة مض ادلعلمات ببعض ادلدارس الثانوية دبدينس زل  

 عينة الدراسة:

مت ا تياارىض ب ريتاة  ة( معلمة دبدينة ترىون22( معلمة دبدينة زلينت, و)35( معلمة بواقع )57تكونت عينة الدرابة مض )  
 .بلي ة عةوااية

 أدوات الدراسة :

 اعتمد الباحث يف درابتو عل  االبتبيان ادلنلق كأداة جلمع ادلعلومات. 
ىاا أنات موافاق علا  اآت؟ وتات   :. وقاد اباتوا بلاؤال ماؤداهوتامض عبارات تتيس مدى انتةار مظااىر آلياات الكبات  

 ( عبارة.68اإلجابة عليو بوضع ععمة )نح( أمام أحد اللعس الثعثة )نع  ا إىل حد ما ا ال( وقد بلغ عدد عباراتو )
 

 حساب صدق وسيلة جمع البيانات:

ابااو, واللاامة ادلااراد يتعلااق ناادق وباايلة مجااع البيانااات دبااا يتيلااو االبااتبيان, وإىل أي حااد ياانجح يف قياااس مااا وضااع لتي   
 قيابوا. وقد سبتعت وبيلة مجع بيانات الدرابة بأنواع الصدق التالية:

 

 ـ الصدق الظاهري:1
ماااض حياااث ناااوع ادلفردات,وكيفياااة ناااياغتوا, ومااادى وضاااوح ىاااذه  لع تبااااريتصاااد بالصااادق الظااااىري الصاااورة اخلارجياااة    

تتمتع بو مض موضوعية. كما يةًن إىل كيا  يبادو اال تباار  ادلفردات. وىو يتناول تعليمات اال تبار ومدى دقتوا ودرجة ما
ويف زياادة ويلعاب الصادق الظااىري دوراً واضاحاً يف كلاب ثتاة ادلفحوناٌن وتعااوهن   مناباباً للنارض الاذي وضاع ماض أجلاو.

 (.2001:1981دلوق  اال تبار. )النريب,الدفع لديو  
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 ـ صدق المحتوى:2
حاد كباًن علا  درجاة سبثياا اال تباار واال  الس وضع لتياباوا. فواو يتوقا  إىل ويتصد بو مدى سبثيا اال تبار للجوانب   

 (.161:2001موضوع التياس. )  اب,
 

 ثبات األداة:
حيث بلغ معاما ثبات وبايلة وذلا ب ريتة )كرونباخ ألفا(  اقام الباحث بالتأكد مض ثباب داةبعد التأكد مض ندق ا    

 (.0.80) مجع البيانات
 

 عرض وتحليل نتائج البحث:
عاض بياناات ىاذه الدراباة, وقاد اباتودفت ىاذه الدراباة  ة( معلماة دبديناة ترىونا22( معلمة دبدينة زلينت, و)35أجابت )  

معرفااة ماادى انتةااار مظاااىر آليااات الكباات بااٌن أفااراد عينااة الدرابااة, ومعرفااة الفااروق بااٌن أفااراد العينااة حلااب العماار وادللااتوى 
 ويف العرض التايل يتدم الباحث عرضاً وربليًع وتفلًناً لنتااج البحث. التعليمه واحلالة االجتماعية.

 اأواًل: اإلجابة عض التلاؤل ا ول للبحث والذي مؤداه:

 ؟الدرابةعينة الكبت لدى  أفراد آلية انتةار مظاىر دى ما م 

فاااراد عيناااة الدراباااة رغااا  اباااتنزاف ىاااذه اآلياااة ل اقااااب  اجللااامية اآلياااات الدفاعياااة ادلنتةااارة باااٌن أ تعتااارب آلياااة الكبااات ماااض   
 والذىنية. وبيانات اجلدول التايل توضح مدى انتةار ىذه اآلية بٌن أفراد العينة. 

 (1)الجدول 
 لدى أفراد عينة الدراسةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية  يوضح

 االضلراف ادلعياري ادلتوبف ادلن تة
 .001 .010 ةترىون
 .003 .019 زلينت

 
زلينت حيث بلغ متوبف إجابات  أفراد العينة دبدينةالكبت كانت لصاحل آليات اجلدول اللابق ان انتةار مظاىر  يتاح مض 
أن ا نا ا عل  )الامًن( لدى ادلعلمات دبدينة زلينت ل عل  شلا يد 0.003معياري يلاوي  وباضلراف 0.019افراد العينة 
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, والذي االجتماعيةىو الذي ميثا اجلزء التوى يف الةخصية, أي أن ادلعلمات دبدينة زلينت يلتزمض بالتي  والعادات والتتاليد 
 دا له قوي.  بفضا أن ادلعلمات دبدينة زلينت ميتلكض نظام يعين غلبة اجلانب الروحه يف الةخصية عل  اجلانب ادلادي, كم

  :اثاين للبحث والذي مؤداهثانياً: اإلجابة عض التلاؤل ال
 .اوموعتٌن عل  متياس الكبت حلب متنًن ادللتوي التعليمه ؟ اتق ذات داللة احصااية بٌن رتب درجىا توجد فرو 

 
 (2الجدول )

 يوضح داللة الفروق بين أفراد العينة من حيث المستوى التعليمي
لتوى ادل

متوبف  العدد اوموعة التعليمه
 الرتب

رلموعة 
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

ملتوى 
 الداللة

 دبلوم معلمٌن
 10.00 2.50 4 ترىونة

0.000 1.414- 0.157 
 5.00 5.00 1 زلينت

ليلانس 
 أداب

 21.00 7.00 3 ترىونة
12.000 0.278- 0.781 

 57.00 6.33 9 زلينت
بكالوريوس 

 علوم
 97.50 12.19 8 ترىونة

61.500 0.379- 0.705 
 227.50 13.38 17 زلينت

ملتويات 
  رىأ

 46.50 6.64 7 ترىونة
18.500 1.100- 0.271 

 73.50 9.19 8 زلينت
   
وللتحتق مض داللة الفروق بٌن , التعليمه ىلعاما ادللتو  ىوجود فروق بٌن أفراد العينة تعز  عدماجلدول اللابق يتاح مض     

ومنوااا , ماارتي االعبااار  ويثااينا تبااار مااان  بابااتخدامقااام الباحااث , ادلتوباا ات احللااابية بااٌن اومااوعتٌن علاا  متياااس الكباات
ت ىاه ذاباا لياات الكباآ( وشلاا يفلار أن  0.05الداللاة )  عناد ملاتوى, نعحظ أن ادللتويات التعليمية غًن دالاة إحصاااياً 

فئااات اوتمااع  ليااات الكباات ىااه يف حتيتتوااا ناذبااة عااض ضاانوي وقيااود اجتماعيااة سبااارس علاا  كاااآن أى اومااوعتٌن ذلااا دلاا
ادللتوى التعليمه الس ينتمه إليو أفاراد ىاذه العيناة متتاارب  أن بنض النظر عض ادللتوى التعليمه الذي ينتمه إليو الفرد كما

 وماض ادلتوقاع أن تكاون الاانوي ٌنال لبة اجلاامعي فئةىل إليو كا فرد فكلو  ينتمون بنض النظر عض التخصص الذي ينتمه إ
 . رآ ما ىه ذابا الس سبارس عل  زبصصادلماربة عل  زبصص 
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 :ـثالثا: إجابة التساؤل الثالث للبحث والذي مؤداه 
 .  متياس الكبت حلب متنًن العمر ؟اوموعتٌن عل اتجد فروق ذات احصااية بٌن رتب درجىا تو 

 
 (3الجدول )

 يوضح داللة الفروق بين أفراد العينة من حيث متغير العمر
الفئات 
 العمرية

متوبف  العدد اوموعة
 الرتب

رلموعة 
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

ملتوى 
 الداللة

23-29 
 32.50 8.13 4 ترىونة

22.500 1.151- 0.250 
 220.50 12.25 18 زلينت

30-35 
 142.50 12.95 11 ترىونة

76.500 0.027- 0.978 
 182.50 13.04 14 زلينت

36-41 
 7.00 3.50 2 ترىونة

2.000 0.577- 0.564 
 8.00 2.67 3 زلينت

42-48 
 15.00 3.00 5 ترىونة

_ _ _ 
 0.00 0.00 0 زلينت

  
ق مض داللة الفروق بٌن وللتحت, لعاما الفئات العمرية ىوجود فروق بٌن أفراد العينة تعز  عدماجلدول اللابق  يتاح مض   

ومنوا , مرتي ابتخدام ا تبار مان ويتين العبار اقام الباحث ب, ادلتوب ات احللابية بٌن اوموعتٌن عل  متياس الكبت
راد فملببات الكبت عند أأن ( وشلا يفلر ذلا  0.05نعحظ أن الفئات العمرية غًن دالة احصااياً عند ملتوى الداللة ) 

فكارى  تو  يف شلاربة أالعينة ىه ذابا بنض النظر عض العمر فاوتمع يفرض قيودًا عل  كا فئاتو العمرية حيد مض حري
ن  أ يؤمض هبا اوتمع ومض ادلعروف السعراف والتتاليد فرضتو ا  مع ماالت لعات تتتاطع و فكار ن كانت ىذه ا إوت لعاب  

جيال لكض طبيعة اوتمعات احملافظة الس تليوا وىذا ما سلق نراع ا عل  الفئة العمرية  اً كا فئة عمرية سبارس ضنوطاً وقيود
ياًا لعدم وجود فوارق عمرية كبًنة بٌن أكرب وقد يعود ىذا اال تعف ا الصراع لصاحل الفئة العمرية ا عادة ما ربل  ىذ

 .ينتمون لنفس اجليا ويعانون نفس ادلةاكا ويتتا ون ذات الت لعات و  أفراد العينة فكل
 

 :ـرابعاً: إجابة التساؤل الرابع للبحث والذي مؤداه
 .حصااية بٌن رتب درجة اوموعتٌن عل  متياس الكبت حلب متنًن احلالة االجتماعية ؟إىا توجد فروق ذات داللة 
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 (4الجدول )
 على مقياس الكبت وفق متغير الحالة االجتماعيةبين أفراد العينة يوضح الفروق في الرتب 

احلالة 
متوبف  العدد اوموعة االجتماعية

 الرتب
رلموعة 
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

ملتوى 
 الداللة

 م لتة
 3.00 3.00 1 ترىونة

0.000 1.225- 0.221 
 3.00 1.50 2 زلينت

 عزباء
 114.50 12.72 9 ترىونة

69.50 2.185- 0.029 
 666.50 22.18 30 زلينت

 متزوجة
 101.50 8.46 12 ترىونة

12.500 0.795- 0.426 
 18.50 6.17 3 زلينت

 

ق مض داللة الفروق وللتحت, وجود فروق بٌن أفراد العينة تعزى لعاما الفئات العمرية عدميتاح مض  عل اجلدول اللابق   
ومنوا , بتخدام ا تبار مان ويتين العبار مرتياقام الباحث ب, بٌن ادلتوب ات احللابية بٌن اوموعتٌن عل  متياس الكبت

ملببات الكبت أن ( وشلا يفلر ذلا  0.05الة احصاايًا عند ملتوى الداللة ) الفئات العمرية غًن ددرجات نعحظ أن 
  .عض احلالة االجتماعية عند أفراد العينة ىه ذابا بنض النظر

 

 اتـــــــالتوصي

  منح ا نث  فرنة تترير مصًنىا, ومنحوا قدرًا مض احلرية والثتة بالنفس, حس تلت يع ننع ادللتتبا, وتتمتع بالابف
 الدا له.

  تصاب بالصراع النفله وانة ار الةخصية. تعويد اإلناث مند الصنر عل  ربكي  العتا وادلن ق, حس ال 
 .االبتعاد عض لنة التوة والعن  مع اإلناث وتةجيعوض عل  احلوار العتعين يف حا ادلةكعت الس ذباهبوض 
   الكتابة واخل ابة, والتعبًن الفين بةس أنواعو.تةجيع ا نث  عل  التعبًن عض ادلةاعر واالنفعاالت مض  عل 
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