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 الصحة النفسٌة/ المرحلة الثانٌة

 

 ًالٌات الدفاع النفس:defense mechanism 

تعد الٌات الدفاع النفسً حٌل واسالٌب غٌر مباشرة ال شعورٌة تستخدمها منظومة 

ٌصبح فً حالة من التوتر الشخصٌة الحداث التوافق النفسً عند الفرد وذلكعندما 

بسبب االحباط او الصراع او القلق من اجل العودة الى الثقة بالنفس  وعدم التوازن

والشعور باالمن واالرتٌاح والتخلص من مشاعر الضٌق والفشل وهً حٌل عادٌة 

ٌلجأ الٌها كل الناس السوي منهموغٌر السوي والصحٌح والمرٌض وهً لٌست حالة 

تدلة ومناسبة اال انها تصبح حالة مرضٌة اذا استخدمت بشكل مرضٌة اذا كانت مع

 مفرطزائد عن الحد.

  وٌقسم المختصون هذه االلٌات الى انواع:

 : مثل االنسحاب والنكوص والتفكٌك وااللغاء حٌل االندفاع االنسحابٌة -1

 : مثل العدوان واالسقاط واالحتواء  حٌل الدفاع العدوانٌة -2

مثل االبدال واالزاحة والتحوٌل واالعالء والتعوٌض : حٌل الدفاع االبدالٌة -3

 والتقمص والتكوٌن العكسً.

 :وتكون غٌر عنٌفة تساعد الفرد فً حل ازمتهحٌل الدفاع السوٌة -4

 ٌفة ٌظهر فٌها الفرد سلوكا مضطربا:وهً عنحٌل الدفاع غٌر السوٌة -5

 وفٌما ٌاتً بعض حٌل الدفاع النفسً : 

 subIimationاالعالء: -1

التسامً بالدوافع غٌر المرغوبة او المحرمة والتعبٌر عنها بوسائل مقبولة وهو 

اجتماعٌا مثل كتابة الشعر ةالفنون االدبٌة واالعمال الفنٌة واالنشطة الرٌاضٌة بدال 

 . من دوافع الجنس والعدوان

 

 



 compensationالتعوٌض:  -2

وهو اندفاع الفرد لتحقٌق التفوق فً جانب معٌن نتٌجة لفشله او شعوره 

بالنقص فً التفوق بالنقص فً جانب اخر مثل طالب قصٌر القامة ٌعوض مشاعره 

 .الدراسً

 Identificationالتقمص: -3

هو اندماج وتوجٌه ال شعوري بشخصٌة اخرى للتخلص من موقف معٌن او 

ل معلم ٌدخل الصف اول مرة فٌشعر باالرتباك حالة طارئة واجتٌازها بنجاح مثا

عندها ٌتقمص شخصٌة استاذه كما لو انه جعل من شخصٌة استاذه قمٌصا له 

 ٌظهرامام الناس وٌتجاوز الموقف .

 projectionاالسقاط: -4

وهو اتهام الناس بالصفات السٌئة التً ٌحملها الشخص فٌدفعها عن نفسه وٌرمٌها 

 .والغش وغٌرها وهً صفاته هو ولٌس صفاتهم تهام الناس بالبخل اعلٌهم مثال

 Regressionالنكوص: -5

هو االرتداد او التراجع الى سلوك سابق فً مرحلة عمرٌة سابقة لتجاوزموقف 

 . شاهد الكثٌر من الناس ٌبكً مثل االطفال عندما ٌواجه موقف معٌنحرج ون

 fartasyالتخٌل : -6

عجز عن تحقٌقه من نجاح فً الواقع مثل ماوهو اللجوء الى عالم الخٌال لتحقٌق 

 فقٌر ٌحلم بالغنى او فاشل ٌحلم بالنجاح اومنبوذ ٌحلم بالشهرةوالشعبٌة الواسعة ذلك 

 conversionالتحوٌل: -7

وهً حاالت شلل او عطل حسً او حركً موقف ٌصٌب الشخص الذي 

لموقف وتحصل هذه الحالة للجنود فً ٌتعرض الى موقف مخٌف للتخلص من ا

 مٌدان الحرب او الصدمات النفسٌة الحادة بوفة شخص عزٌز جدا بشكل مفاجئ.

 Rationalizationالتبرٌر: -8

هو اعطاء تبرٌرات وتغٌرات معقولة لسلوكٌات خاطئة بطرٌقة الشعورٌة تختلف 

زما والفوضى فٌفسر البخل بالحرص والتدبٌر او التبذٌر كرما والقسوة حعن الكذب 



حرٌةوالسائق الذي ٌخالف تعلٌمات المرور وٌدهس طفل ٌفسر ذلك بان الطفل كان 

 . غٌر منتبه

 DispIacementاالزاحة: -9

وهو توجٌه االنفعاالت والمشاعر نحو اشٌاء وموضوعات واشخاص غٌر اعتٌادٌة 

 الى اخرى اعتٌادٌة مثل حب شخص الى ابنائه او كره شخص الى اخٌه

 Substitutionاالبدال:-11

وهو اتخاذ بدٌل الشباع دافع معٌن غٌر مقبول اجتماعٌا مثل الولد الذي ٌرٌد اٌذاء 

 احد والدٌه فٌحطم لعبه او حاجاته بدال من ذلك النه ال ٌستطٌع اٌذاء والدٌه

 :السواء والشذوذNormaL and abNormaL 

 السلوك السوي والسلوك الشاذ 

النفس والصحة النفسٌة بانه سوي وشاذ ٌوصف السلوك االنسانً فً كتب علم 

ومنهم من ٌصفه بانه عادي وغٌر عادي وكذلك طبٌعً ومنحرف وٌقال اٌضا سلٌم 

ومضطرب وغٌر ذلك من االوصاف والتسمٌات اال انه فً علم الصحة النفسٌة لٌس 

من السهاللفصل بٌن الشخصٌة الشاذة وذلك الختالف االراء ووجهات النظر فً 

 ذ.السواء والشذو

 :معاٌٌر السواء والشذوذ 

 :ضاريحالمعٌار االجتماعً او ال -1

وهو ٌقوم على السعة التً ٌتقبلها غالبٌة الناس ولذلك ٌقترب من مفهوم 

المعٌار االحصائً ومعنى ذلك ان السوي هومن استطاع ان ٌجاري المجتمع 

وٌرضٌه او لنقل اغلبٌة المجتمع عندما ٌجاري عاداتهم وقوانٌنهم ومعاٌرهم 

واهدافهم وعلى وفق هذا المعٌار ان ما اتفقت علٌه الجماعة هو سوي النه مقبول 

منه وٌحظى بالتائٌٌد  ومن المشكالت التً تواجه هذا المعٌار هومتغٌر ثقافة 

اجتماعٌة معٌنة قد ال تقبله ثقافة اخرى فاالكل بالٌد سلوك مقبول فً القرى اال انه 

 غٌر مقبول فً ثقافة المدٌنة.

 

 

 



 لمعٌار االحصائً:ا  -2

فاذا كانت ٌستند هذا االسلوب الى الصفات المختلفة بٌن الناس وكٌف تتوزع بٌنهم 

تتوزع اعتدالٌا اي ان االغلبٌة ٌشتركون فً صفات متقاربة واالقلٌة ٌشذون سلبٌا 

واٌجابٌا فان هذه الصفة طبٌعٌة غٌر شاذة اذا وقعت فً مستوى االغلبٌة او 

ن المتوسط فهو شاذ . ان المعٌار االحصائً فً تحدٌد المتوسطة ومن ٌبتعد ع

السواء والشذوذ ٌعانً من مشكالت مهمة النه ٌصلح مع بعض الصفات والٌصلح 

مع اخرى كما هو الحال فً الذكاء والتكٌف وغٌرهما والمشكلة االخرى هً نسبة 

ار االمٌة انتشار الصفة والنسبٌة العالٌة لالنتشار لٌس معناه صحة هذه الصفة فانتش

 فً مجتمعات معٌنة ال ٌعنً انها شٌئ سوي واعتٌادي وهكذا.

 )االخالقً(:المعٌار الدٌنً  -3

فً الدٌن قٌم كثٌرة وهً اخالقٌة توجه سلوك الناس وانشطتهم المختلفة وهذه 

القٌم تمثل مجموعة من االوامر التً تدعوا الى افعال معٌنة بحسب قدرات الناس 

وطاقاتهم وقٌم اخرى عبارة عن نواهً تضبط سلوك الناس وتدعو الى االمساك 

التً ٌتمثلها الفرد عن ابٌه من وتجنب االنشطة المحرمة او الضارة ان هذه القٌم 

اسرته هو ماٌسمى ))الضمٌر(( الذي ٌراقب سلوك الفرد وٌضبطه وحقٌقة القٌم 

فً اهداف ٌسعى االفراد الى تحقٌقها فً انشطتهم المختلفة ولهذة االهداف)القٌم( 

مستوٌات مقبولة اذا ما تحقق فً الشخص عد سوٌا ومقبوال من احكام الدٌن 

هذا الشخص شاذ فً قٌمه لم تتتحقق فٌر حدودها الدنٌا فان  ومعاٌره اما اذا

 واخالقه وامور دٌنه.

 ) تلقً العالج(:المعٌار الطبً -4

للطب النفسً والعقلً معاٌٌر خاصة ال عالقة لها بالمعاٌٌراالخرى وعند 

فحص الشخص واختٌاره وفق موازٌن سرٌرٌة محددة فانها هً التً تجدد سواء او 

شخٌص حالته وفقا للبٌانات التً تجمعت وتوفرت عن الحالة شذوذ الشخص بعد ت

 والتً ٌتناولها الطبٌب بالتحلٌل والتفسٌر والتقوٌم.

 :خصائص الفرد السوي 

سلوك ادائً فعال ٌصدر عن الشخص موجه نحو حل المشكالت الفعالٌة: -1

 مع المبادرة واالٌجابٌة فً مواجهة الضغوط .

واقعٌة الفرد فً استخدام طاقته دون تبدٌدها او حجبهامع تقبل  الكفاٌة: -2

 االحٌاط ومقاومة الفشل ببداٌات جدٌدة.



ذلك ان الشخص السوي ٌنتج افكار مالئمة دائما مع البٌئة  الواقعٌة: -3

 وٌتصرف فً ضوء استبصار الموقف وادراك عناصره ودوره.

 

الوسائل المناسبة لحل  هً القبول بالبدائل او التعدٌل وتلمس المرونة:-4

 المشكالت وٌبحث عن وسائل جدٌدة دون جمود او تمطٌة.

هً القدرة على االفادة من الخبرات التً ٌجرٌها الشخص وهو  االتعاظ:-5

 ٌتعلم من مسٌرة الحٌاة الٌومٌة له ولالخرٌن وٌمٌز بٌن الضار والنافع
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