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 الالشعورٌة  النفسٌة الدفاعٌة الحٌل:    خامسا    



                      Defecse Mechanisms 

 تسمى وكذلك ، الالشعورٌة النفسٌة الدفاعٌة اآللٌات أٌضا وتسمى          

 أو ، حٌل أو آلٌات) أسمٌناها سواء وهً الالشعوري النفسً الدفاع مٌكانزمات

  ؛ بؤنها نقول أن خالله من نستطٌع واحد بمعنى كلها فهً( أسالٌب أو مٌكانزمات

 من الناتج التوتر وأزالت،  النفسً التوافق إحداث تحاول مباشرة نفسٌة عملٌات

 .  النفسً أمنة وتهدد الفرد لدي تحل لم التً والصراعات اإلحباطات

 إدراك دون تلقائٌا تحدث أنها  الالشعورٌة النفسٌة الدفاعٌة الحٌل سمات ومن    

 إرادته دائرة عن بعٌدة تكون ولذلك  فٌها الشعوري للتفكٌر دخل ال أي  اإلنسان

 األسوٌاء عند التوتر خفض بقصد فإنما تلقائٌا أو آلٌا   تحدث عندما وهى..  الواعٌة

 سٌما ال أحٌانا معوقة تكون سلوكٌة عادة تصبح حتى تتكرر قد ولكنها.. الناس من

 زاد إذا أما – النفسٌة لالضطرابات المهٌئٌن أو  النضج ناقصً األشخاص فً

  معرفة عن فخدعته عٌوبه ودراسة نقصه إدارك عن الفرد تعمً فإنها إلٌها اللجوء

 مجرٌات لمعرفة ضرورٌا   كان أو صؽر مهما األلم تجنب إلى وألجؤته الحقٌقة،

 أبعده  حدا   زٌادتها بلؽت وإذا..  الواقع إطار فً الحٌاة أهداؾ إلى والوصول األمور

 حدث إذا ، باألهواء المتالطم الحٌاة معترك فً والمشاركة االجتماعٌة الحٌاة عن

 فً أنها رؼم السوي التوافق تعوق مرضٌة أسالٌب األسالٌب هذه أصبحت هذا

 .التوتر وخفض للتوافق تهدؾ كانت البداٌة

 أنها بمعنى،  نفسً دفاع أسلحة بمثابة النفسٌة الحٌل أو األسالٌب هذه وتعتبر      

 تحدث عادٌة دفاعٌة حٌل وهً.  القلق درجة وتخفؾ النفسً التوازن إلبقاء تسعى

 تكون الصحٌح عند إنها والفرق،  والعلٌل الصحٌح(  والالسوي السوي)  الناس لكل

 حٌث  االستمرار، صفة اخذت اذا فشل أسالٌب فهً العلٌل عند أما و نجاح أسالٌب

 من أسالٌب إلى ٌدفعه ذلك فان بصراحة مشكالته مواجهة عن عجز أذا الفرد أن

 اإلحباط عن الناتج التوتر حدة تخفٌؾ بها ٌقصد التكٌؾ

مٌت         للتخفٌؾ كمحاولة ذلك تفعل وهً ID ألهو على تحتال ألنها(  حٌل) س 

مٌت ٌطلبه الذي اإلشباع تمنحه أن دون وإلحاحه ID ألهو توتر من (  دفاعٌة)  وس 

 الناتجة االضطرابات من وتحمٌه والتوتر القلق ضد البشرٌة النفس عن تدافع ألنها

مٌت وكذلك  األعلى واالنا ألهو بٌن الصراع عن  بصورة تحدث ألنها(  الشعورٌة)س 

 متعمدة ؼٌر تلقائٌة



  التً( الالشعورٌة) الدفاعٌة اآللٌات لهذه الفرد استخدام أسباب وتتلخص        

 من له وقللت، باإلثم شعور من ٌصاحبها وما الحٌاة مواقؾ فً القلق حاالت جنبته

 : تكون كؤن كثٌرة ألسباب ، التهدٌد من ذاته لتحمً داخله فً الصراعات

 . إحتماله فوق المشكلة10

 ،مصدرها ٌعرؾ ال الشعورٌة دوافع نتٌجة تكون أو10

 النفسً تكوٌنه فً قصور أو ضعؾ عن ناتجة تكون أو 10

 التً األسالٌب من مجموعة ؛ بؤنها النفسٌة الدفاعات اآللٌات تعرٌؾ وٌمكننا      

 تكون كؤن سلبٌة أفكار عن الناجم التوتر وتقلٌل لمساٌرة واعٌة ال بصورة تستخدم

 أو مصدرها ٌعرؾ ال شعورٌة ال دوافع نتٌجة تكون أو ، احتماله فوق األفكار تلك

 كما معٌنة، احتٌاجات إشباع قابلٌة عدم أو داخلٌة صراعات أو مقبولة ؼٌر رؼبات

 التهدٌد من الذات حماٌة فً الدفاعات هذه تفٌد

 المصطلح نشؤة

 فً الدفاع مٌكانزمات أو الدفاعٌة الحٌل أو الدفاع آلٌات مصطلح ٌعود          

 هً النفسً الدفاع وآلٌات...  فروٌد سٌجموند النمساوي النفس عالم إلى نشؤته

 الدفاعٌة اآللٌات هذه تعاملت حٌث(   وعً دون)   النفسً العامل ٌظهرها سلوكٌات

  ، ذواتنا عن كثٌر رضا وفٌه اجتماعٌة مقبولٌة أكثر سلوكا فؤنتجت داخلنا فً ما مع

  النفسً بالجهاز  فروٌد افترضه بما التذكٌر من بد ال الدفاع مٌكانٌزمات عمل ولفهم

  اللذة بمبدأ ومحكوم والعدوانٌة الجنسٌة والنزعات الرؼبات مكمن وهو:  ID ألهو 0

  ألهو ورؼبات األنا أفعال على القاسً المراقب الضمٌر Super ego األعلى األنا 0

 وؼرائز رؼبات بٌن ما توازن خلق على ٌعمل والذي الوسٌط وهو: Ego  األنا 0

 القاسٌة األعلى األنا وضوابط العشوائٌة ألهو

 ٌلجؤ بٌنهما التوافق وإحداث األعلى واألنا ألهو بٌن ما التوازن حالة خلق وألجل

 " الدفاع مٌكانٌزمات" باسم ت عرؾ دفاعٌة حٌل الستخدام األنا

 التصرفات أو السلوك من أنواع عن عبارة هً الالشعورٌة النفسٌة الدفاعٌة الحٌل

 تنشؤ التً الضٌق وحاالت والقلق المإلم النفسً التوتر حدة تخفٌؾ إلى ترمً التً

 العوائق على التؽلب عن اإلنسان عجز بسبب طوٌلة مدة اإلحباط حالة استمرار من

 .دوافعه إشباع تعترض التً



 :     هدفها 

 الراحة وتحقٌق النفس فً بالثقة واالحتفاظ عنها والدفاع واحترامها الذات وقاٌة

 النفسً واألمن النفسٌة

 : خصائصها 

 من كثٌر فً إلٌها ٌلجؤون وهم الناس جمٌع عند ومؤلوفة شائعة الدفاعٌة الحٌل       

 واإلسراؾ علٌها التعود أن ؼٌر ،  إلٌها ٌلجؤون األسوٌاء اؼلب وحتى المناسبات

 بداٌة أو خلل وجود ،وعلى التوافق سوء من مستمرة حالة وجود على ٌدل فٌها

 وتحّرؾ تزّور ألنها سلبٌة ومضاعفات مشاكل إلى صاحبه ٌقود قد نفسً اضطراب

 بحٌث ،  لإلرادة وال للتفكٌر تخضع ال ألنها الالشعورٌة سمتها بحكم المعاش الواقع

 آلٌة تعد لم أنها فٌعنً الوعً مستوى على بها قٌامنا ومجرد إلٌها الفرد ٌفطن ال

 . نفسً دفاع

 ؟(اضطرابا) الالشعورٌة النفسٌة الدفاعٌة اآللٌات تصبح متى 

 مراحل خالل مختلفة دفاعٌة أسالٌب ٌستخدمون ما عادة األسوٌاء األفراد      

 ٌكون عندما مرضٌة تصبح أن ٌمكنها الدفاعٌة اآللٌات هذه المختلفة، حٌاتهم

 فً بدوره ٌتسبب والذي التكٌؾ، فً صعوبات إلى ٌإدى لها المتكرر االستخدام

 الشخص حماٌة هو النفسٌة الدفاعات من الؽرض أن إذ ؛ سٌئة جسدٌة أو نفسٌة حالة

 أو مؤوى إٌجاد إلى باإلضافة السٌئة المجتمعٌة النظرة أو التهدٌد أو التوتر من لنفسه

 .الراهن الوقت فى مساٌرته ٌستطٌع ال الذي الموقؾ من ٌحمٌه معنوي ملجؤ

  تصنٌفاتها

 فً إخفاقه لدى ــ( الشعورٌا أي) ٌشعر أن دون ــ الدفاعٌة الحٌل إلى الفرد ٌلجؤ   

 هذا على وٌترتب ، االجتماعٌة بٌئته وبٌن بٌنه أو نفسه وبٌن بٌنه توافق أقامة

 ذلك وٌكون ، شتى بطرق القلق تخفٌؾ إلى الفرد وٌضطر ، صراع أو قلق اإلخفاق

 والتوافقٌة الشعورٌة عملٌة وهى( وإزاحته القلق لدفع محاولة ألنها) الدفاعٌة بالحٌل

– اإلسقاط – التبرٌر – الكبت منها كثٌرة الالشعورٌة النفسٌة الدفاعٌة واآللٌات ،

 – العكسً التكوٌن – التعوٌض – اإلنكار – النكوص – الٌقظة أحالم – العزل

 االنسحاب – السلبٌة – اإلبدال – التثبٌت – واإلعالء التسامً – التعمٌم – التقمص

 وؼٌرها – المثالٌة – الرمزٌة  – العدوان –

 



 -: وكماٌؤتً منها بعض نؤخذ أنواع إلى وتصنؾ

 . العزل ،  ، ،اإلسقاط التبرٌر ، كالكبت ؛ خداعٌة حٌل

 اإلنكار ، النكوص ، الٌقظة كؤحالم ؛ هروبٌة حٌل

 التعمٌم. التقمص ، ، العكسً التكوٌن ، كالتعوٌض ؛ استبدالٌة حٌل

 . منها حٌلة( 00)بشرح  وسنكتفً الدفاعٌة الحٌل من  كثٌرة أنواع وتوجد

 -: الخداعٌة النفسٌة الدفاعٌة الحٌل:  أوال 

 repression الكبت10

 أو قصد دون الفرد عن تصدر ، مقصودة وؼٌر ، الشعورٌة دفاعٌة نفسٌة حٌلة   

 فً وتظهر ، والخجل والنقص والذنب والقلق التوتر مشاعر الفرد عن تبعد ، إرادة

 والكبت ، كبته الى فٌإدي الدافع اإشباع عدم مع الدافع لتكرار نتٌجة الطفولة مرحلة

 القلق الً المإدٌة الخطٌرة أو المخٌفة أو المإلمة واألفكار الدوافع إبعاد هو بمجمله

 الشعور من ذاته ٌهذب الفرد وكؤن، تـ نسى حتى الالشعور حٌز الً الشعور حٌز من

 وهً الخبرات دفن بمثابة ٌعتبر والكبت.  الذات وإٌالم الضمٌر وعذاب والندم باإلثم

ٌّة  الشعور حٌز الً المكبوتات من الخروج تحاول هً وبٌنما الالشعور فً ح

 .اللسان زالت أو األحالم صور فً تظهر ما وؼالبا

 لكثٌر الزاوٌة حجر هو الكبت وٌعد ، أساسٌة نفسٌة دفاعٌة حٌلة أنها ذلك معنى      

 الخبرة اإلنسان ٌكبت أن بعد إال الحٌل باقً تحدث فال األخرى الدفاعٌة العملٌات من

 بمثابة أصبحت الكبت ونظرٌة الفرد حٌاة من جدا مبكر وقت فً بدوره ٌقوم والكبت

 النفسً التحلٌل نظرٌة عناصر إن القول وٌمكننا العصاب لفهم األساس حجر

 : النفسٌة الحٌاة فً أساسٌتٌن بوظٌفتٌن الكبت وٌقوم الكبت عملٌة على ارتكزت

 أو األلم له ٌسبب ما كل نفسه عن الفرد ٌدفع إذ( دفاعٌة وقائٌة: ) األولى الوظٌفة 

 وما واالجتماعٌة الخلقٌة المثل مع ٌتنافى ما كل فٌكبت كبرٌائه ٌجرح أو الخجل

 .النفسً الضٌق ٌسبب

 المحظورة الثائرة الدوافع صد هً:  الثانٌة الوظٌفة

 مواقؾ فً كالمضاٌقات لألعصاب ضبط من نعانٌه ما ٌعد هل هنا والسإال    

 عن نتحدث إنما الدفاعٌة الحٌل فً أننا والجواب الكبت؟ من نوعا   الٌومٌة الحٌاة

 ضبط أن حٌن فً ،( الشعورٌا  ) بكبتها النفس تقوم التً والرؼبات الخبرات



 شعورٌة أنها وبما(  شعورٌة)  عملٌة هو( النفس ضبط) علٌه نطلق ما أو األعصاب

 الحٌل أن أكثر بتوضٌح ٌعنً ، الدفاعٌة بالحٌل لها  عالقة ال أنها ذلك فمعنى

 .شعورٌة عملٌة النفس ضبط أو األعصاب ضبط بٌنما الشعورٌة الدفاعٌة

 استبعاد أن صحٌح ، والقلق التوتر خفض حٌل من ساذجة حٌلة الكبت أن ؼٌر    

 هذه أن ؼٌر ، فٌها والتفكٌر تذكرها عن الفرد ٌكؾ للقلق المثٌرة والرؼبات الدوافع

 الالشعور فً كامنة مإثرة فعالة تظل بل تمحى أو تزول ال المكبوتة الدوافع

 ان دون دائما بالقلق الفرد ٌشعر مما رمزٌة مثٌرات أو  كثٌرة ظروؾ تستفزها

 . القلق هذا مصدر تحدٌد ٌستطٌع

  Rationalization -: التبرٌر10 

 أو ، مٌوله أو ، لسلوكه حقٌقٌة ؼٌر أسباب بتقدٌم الفرد ٌقوم نفسٌة دفاعٌة حٌلة      

 تجد ولكن( األعلى األنا)  من أو األصدقاء أو المجتمع من قبوالَ   ٌلق فال ، دوافعه

 ؼٌر أسباب بتقدٌم فٌقوم ، ما مادة فً ٌرسب الذي كالتلمٌذ ، نفسه الفرد من قبوال

 نفسه هو ولكن والدٌه من قبوال ٌلق   فال( المدرس وبٌن بٌنه خالؾ كوجود) حقٌقٌة

 . التبرٌر بذلك مقتنع

 المعقولة المنطقٌة األعذار فٌها الفرد ٌتلمس عملٌة هو التبرٌر أن هذا معنى     

 ٌكون ال عندما لسلوكنا اجتماعٌا   مقبولة أسبابا   نوجد أننا خاللها من. لتصرفاته

 الخاطئ أو الفاشل) السلوك تفسٌر هو التبرٌر أن أساس على. مقبوال الحقٌقً السبب

 محاولة وهو،   وأجتماعٌآ شخصٌا مقبولة وأعذار معقولة منطقٌة بؤسباب وتعلٌله(

 دوافع أو معٌبة تكون قد أفكار عن أٌضا وإنما خاطئ سلوك عن فقط لٌس دفاع

 ، قلم زلة أو لسان فلتة فً نفسها عن عّبرت الشعورٌة عدوانٌة دوافع أو جنسٌة

 األسباب لٌست األعذار وهذه  عنها أعذار أو منطقٌة بؤسباب ودعمها الفرد ففسرها

 من به ٌشعر ما إلخفاء وسٌلة ولكنها أفكار من ٌحمله ما أو الفرد فعله لما الحقٌقٌة

 ٌقول العنب ٌطول الما) القائل المثل  عنها ٌعبـّر اآللٌة وهذه ، خجل أو عار

 ( .حامض

 الفرد به ٌخدع شعوري الكذب أن ، ناحٌة من الكذب عن ٌختلؾ والتبرٌر     

 الزوجة أن نجد ذلك مثال. نفسه به الفرد ٌخدع الشعوري فهو التبرٌر أما ، اآلخرٌن

 وان األبناء، وشؽب الخادمة نظافة عدم الى منزلها نظافة عدم للزوج تبرر المهملة

 فكرة أبطلت   والدتً رؼبة ألجل) الصدقاءه قال الطٌران امتحان فً فشل الذي

 لسلوك  اجتماعٌا مقبولة تفسٌرات الشعورٌا الفرد ٌعطً هنا ،(الجوٌة للقوة االنتماء

..  بالذنب والشعور القلق ٌنتابه فسوؾ بها اعترؾ إن التً الحقٌقة فً مقبول ؼٌر



 أعطٌها ألنً أو الحكومة على حرام أنها بدعوى الضرائب من التهرب: آخر مثال

 من بدال   الرئٌس تملق رفضت ألنك وظٌفتك من فصلك تبرٌر أو الخٌرٌة للجمعٌات

 إلى العمل فً صدٌقك خطؤ إبالغ:  آخر مثال. وظٌفتك أهملت بؤنك االعتراؾ

 .وظٌفته آخذ لكً لٌس و واجبً على بناء   ذلك فعلت إننً.. الرئٌس

 projection االسقاط10 

 ؼٌره الى فٌها مرؼوب ؼٌر وصفات عٌوب من نفسه فً ما الفرد ٌنسب أن هو   

 أو،  بالالمباالة واتهامهم الناس وصؾ( )  مكبرة بصورة)  بهم وٌلصقها الناس من

 مجموعة هو أدق وبمعنى( ، الخ.... البخل أو الكذب أو،  الؽش أو، األنانٌة

 فٌه وٌراها للمحٌط ٌنسبها ولكنه الفرد بداخل الموجودة واألحاسٌس المشاعر

  ، هو منه ولٌس حوله هم ممن نابعة أنها على المشاعر هذه الفرد ٌدرك وبالتالً

 ال بطرٌقة ٌتم الدفاعٌة الحٌل بقٌة مثل واإلسقاط(  النفسً االضطراب هو وهذا)

 وندرك ونعاٌشها الٌومٌة حٌاتنا فً األمثلة من العدٌد هناك أن ونالحظ  ،  شعورٌة

  كثٌرا   ، زوجته ٌخون الذي الرجل إن ذلك أمثلة ومن اآلخرٌن، سلوك خاللها من

 . كثٌرا   فٌها وٌشك بالخٌانة زوجته ٌتهم ما

  ونعتقد ٌومٌا   تستخدمها الناس من كثٌر نرى قد الذي الشائعة الحٌل من واإلسقاط   

 علم دون النفس تستخدمها الشعورٌة دفاعٌة حٌل أنها الحقٌقة لكن فعلها تتعمد أنها

 التبرٌر أن حٌث من التبرٌر عن ٌختلؾ واإلسقاط ، االضطراب من لحماٌته الفرد

 .بالسٌئات اآلخرٌن وقذؾ واعتداء اتهام اإلسقاط بٌنما واعتذار دفاع

   Isolation":العزل"التفكٌك10

 المتناقضة السلوك أنماط وبٌن واالنفعال األفعال بٌن الرابطة وإحالل فك هو        

 محرمة أفعال وٌرتكب ٌصلً شخص ،مثل اآلخر عن بعٌد واد فً منهما كل وعزل

 والرؼبات األفكار فصل فٌها ٌتم نفسٌة دفاعٌة حٌلة هً أكثر وبتوضٌح ، شرعا

 كالرجل...  والقلق الصراع لسببت التقت لو ألنها ، بعض عن بعضها والمعتقدات

 وجه أكمل على العبادات ٌإدي الذي والرجل ، محله فً والكاذب ، بٌته فً الصادق

 االعتراؾ ٌرفض ولكنه( شًء وهذا شًء هذا) وٌقول تجارته فً وٌخدع ٌؽش لكنه

 األرض ٌمسح لكنه ، عظٌم ملك بؤنه ٌعتقد مثال الذهانً فالمرٌض ، التناقض بهذا

 من وسلوكه اعتقاده مابٌن إلى ٌفطن أن دون ، خاطر طٌب عن

 من سٌجارة ٌستجدي لكنه األرض أهل اؼنً بؤنه ٌعتقد الذي وكالشخص.....تناقض

 .زمالئه

 



 -: الهروبٌة الدفاعٌة الحٌل:  ثانٌا 

 إلى أو الذات نحو والتوجه.. والقلق التوتر مصدر عن بعٌدا   الهروب وتعنً       

 .الواقع عالم فً إلٌه الوصول عن عجز ما الفرد  بها ٌحقق أألحالم

 regression النكوص10 

 ٌواجه عندما التطور من سابقة لمرحلة ٌنتمً سلوك إلى التراجع هو و           

 هذه اجتازوا أن بعد األطفال عند الالإرادي التبول: مثل معٌن ضؽط الشخص

 على التام االعتماد أو(  إلٌها عاد اجتازها أن  بعد) التهتهة أو( إلٌها عادوا) المرحلة

 فً الناضجة الوسائل عن والتخلً ،( نفسه على االعتماد تعلم أن بعد) اآلخرٌن

 .  ناضجة ؼٌر و طفولٌة أسالٌب إتخاذ و المشاكل معالجة

 الحٌاة مراحل من مرحلة إلى العودة أو الرجوع هو النكوص أن هذا من نفهم        

 بعد مراهق سلوك ٌسلك كبٌر رجل. )  الفرد تخطاها وقد ، سابقة تكون أن شرٌطة

 إن( .  مراهقة فتاه سلوك تسلك راشدة امرأة،  السلوك هذا عن أقلع قد كان أن

 مراحل فً ٌتبعها كان التً السابقة األسالٌب إلى والعودة الوراء إلى المرء رجوع

 فً الفرد فشل إذا عادة هذا وٌحدث الؽرٌزٌة دوافعه عن للتعبٌر هً األولى نموه

 . رؼباته بعض تحقٌق

 Fantasy الٌقظة احالم10  

 من مهم جزء هو واحد لمعنى أسماء كلها الخٌال أو التخٌل أو الٌقظة أحالم          

 فً المتمثلة المعرفٌة العقلٌة العملٌات من الخٌال وٌصدر لإلنسان، العقلٌة الحٌاة

   حصرا التفكٌر مجال إلى ٌنتمً وهو النسٌان االنتباه، التذكر، التفكٌر، اإلدراك،

 أهدافه تحقٌق إلً الفرد خاللها من ٌسعى تخٌلٌة دفاعٌة نفسٌة حٌلة ؛  الٌقظة وأحالم

 التخفٌؾ أجل من الواقع فً تحقٌقها فً فشل والتً واقعٌة ؼٌر بطرٌقة وطموحاته

 شدٌدة بعقبات وحاجاته الفرد رؼبات تصطدم فعندما.   اإلحباط و الفشل مشاعر عن

 . الٌقظة أحالم إلً ٌلجؤ

 االحباطات من للهروب كوسٌلة النفسٌة الدفاعٌة الحٌلة هذه استخدام إن      

 عندما  ٌحدث( النفسً االضطراب أي)  الطبٌعً ؼٌر ولكن طبٌعً، أمر المتكررة

 الن الٌقظة أحالم إلً ٌلجئون البشر كل. األحالم عالم فً الفرد وقت معظم ٌضٌع

 أن الفرد ٌستطٌع الخٌال ففً التكٌؾ، على الفرد تساعد كبٌرة توافقٌة قٌمة لها

 توتر تخفٌض إلى وٌإدي ، الخارجٌة البٌئة من علٌه الواقع والضؽط الشد ٌتجنب

 .        تبدٌدها خالل من الدوافع بعض



 ومن ، علٌه الواقعة الضؽوط من الكثٌر اإلنسان عن ٌخفؾ الخٌال إن         

 العدٌد ٌجد وبها عقله فً والترتٌبات الحوارات من العدٌد اإلنسان ٌصوغ أن الممكن

 الراحة تحقق نتائج إلى الوصول فً أمثل استخداما   استخدمت ما إذا الحلول من

 ٌقظة أحالم إلى الواقع وتحوٌل باستمرارها مرضٌة حالة تصبح ولكن ، النفسٌة

 أنها سٌما ال ، لعملها ومحددات ضوابط إلى تخضع وأن بد ال فلذلك ، وتخٌالت

 كان مستٌقظا   ، مرٌضا   أو كان سلٌما   راشدا ، أو طفال   اإلنسان حٌاة فً أساسً مكون

 على الفرد إعانة فً أخرى عقلٌة عملٌات العملٌة هذه وتخدم.  نومه أثناء حالما   أو

 تإدي وال الوعً على تطؽى ال بحٌث مقٌدة علٌها واإلبقاء النفسٌة صراعاته تحمل

 . للفرد الداخلً النفسً التوازن انهٌار إلى

 تحقٌقه عن عجز ما لتحقٌق الخٌال عالم إلى لرجوع هوا الخٌال أو فالتخٌل         

 إلى ٌلجؤ منا كل   النفس، عن دفاعٌة كحٌلة الٌقظة أحالم النفس ،فتستخدم الواقع فً

 من ٌخفؾ حٌث مفٌد شئ بل طبٌعً شئ وهذا الواقع مع اصطدم إذا الٌقظة أحالم

 عن الٌقظة أحالم إلى الفرد لجوء زاد إذا ولكن توتره ومن باإلحباط الفرد شعور

 تإدى المؽاالة ألن الخطر هو فهذا ذلك فً(  الحد تجاوز أي) وؼالى المعقول الحد

 فضال  الحقٌقة مواجهة وعن واقعه عن الفرد تباعد وإلى بالخٌال الواقع التباس إلى

 . النفسٌة طاقاته استنزاؾ عن

 Denial -: االنكار10 

 الذات ٌهدد ما لكل إنكارا   آخر بمعنى أو قلقا ، تسبب التً األشٌاء رفض هو         

 ٌفٌد قد أنه كما األحٌان، بعض فً خٌالٌا اإلنكار ٌكون قد.  الوعً دائرة عن وإبعاده

 قواه الفرد استجماع لحٌن التؤجٌل منه الهدؾ ٌكون عندما خاصة ، األلم تجنب فً

 وهو. منه لجزء أو ككل للواقع إما اإلنكار وٌكون. للمصاعب تحمال أكثر وٌؽدو

 شعورٌا ، ٌكون أن ؼرٌزي دافع ٌحاول عندما ٌحدث األخٌر فهذا الكبت، عن ٌختلؾ

 التعبٌر من ٌمنعه ال ولكن معٌن بحادث جاهال   الشخص ٌجعل اإلنكار أن حٌن فً

 الالشعوري الرفض هو اإلنكار بان أكثر ببساطة القول وٌمكننا ،  ؼرائزه عن

 كالنعام الفرد وٌبدو مواجهته أو إدراكه برفض،  للقلق المسبب أو المإلم للواقع

 .الهروبٌة عن تعبٌر حٌل وهً،  باألرض رأسه ٌدفن عندما

 االستبدالٌة الدفاعٌة الحٌل:  ثالثا 

 إزاحة أو هدؾ مكان هدؾ إبدال بها تعنى التً  فهً اإلستبدالٌة الحٌل أما    

 التً الكره مشاعر تتحول أن ذلك ومثال النفس من مقبول ؼٌر شعور مكان شعور

 بالطفل ٌلحق أن دون الكره لهذا احتماال أكثر هدؾ إلى والده تجاه الطفل تراود قد



 أن حٌن فً بالذنب شعور عنده ٌثٌر ال – لمدرسه الطفل بؽض فإن بالذنب، شعور

 وكذلك واأللم، التوتر له ٌسبب قد مما المشاعر من خلٌطا   عند ٌثٌر لوالده كرهه

 الذي الكبٌر المجتمع على القسوة هو هدفه ٌكون قد طلبته على ٌقسو الذي المدرس

 الطلبة على وانصب العدوانً الشعور هذا أزٌح ثم والرعاٌة التقدٌر من حظه حرمه

 األبرٌاء

 compensation التعوٌض10

 النقص مشاعر بعض من ٌعانً عندما الفرد إلٌها ٌلجؤ دفاعٌة حٌلة وهو        

 على التؽلب أجل من وذلك ، الحٌاتٌة النواحً إحدى فً والحرمان والقصور

 . القلق درجة وتخفٌؾ بالتقدٌر الشعور إلى بالذات والوصول بالدونٌة الشعور

 متكررة محاوالت من الدراسً المجال فً المتعثر به ٌقوم ما ؛  ذلك مثال         

 ، مثال   المهنٌة كالمهارات الدراسً التحصٌل ؼٌر آخر مجال فً التفوق أجل من

 الذي أو.  ألتحصٌلً الجانب فً النقص أو بالقصور ذاته شعور على بذلك فٌتؽلب

 الؽناء إلى فٌلجؤ ،  اآلخرٌن من القبول ٌلقى ولن  جدا منخفضة جماله نسبة أن ٌعتقد

 دورة ٌإدي أن ٌستطٌع ال الذي أو.  القبول ذلك على لٌحصل العزؾ أو والشعر

 دورة لتعوٌض فٌه ٌبرع أن وٌحاول آخر بدور فٌقوم عائلته فً المطلوب بالشكل

 .األساسً

 مٌدان فً النجاح الفرد محاولة هو ؛ معناه فً التعوٌض فان ماتقدم على وبناء       

 الشعور من للتخلص آخر مٌدان فً المتخٌل، أو الحقٌقً عجزه أو فشله لتعوٌض ،

 ٌدفعه الكالم اضطراب من ٌعانً طفل...)له المصاحب القلق عن الناتج بالنقص

  الدراسً المجال فً اخفق شخص أو، مفّوها خطٌبا   بعد فٌما ٌصبح بؤن لتعوٌضه

 (  بالرٌاضة بالتفوق اإلخفاق هذا عن فعّوض

 

 Reaction Formation:العكسً الفعل رد تكوٌن10 

 لمشاعره مؽاٌرة أحاسٌس الشخص فٌها ٌبدي حٌلة هً العكسً التكوٌن        

 وكؤنه ٌتصرؾ دائما   ولكن، ٌكرهنا بؤنه ونعرؾ شخص ٌعرؾ قد معظمنا. الحقٌقٌة

 .العكسً التكوٌن هو ذلك. أصدقائنا أفضل احد

 بالقمع إما النفس عن الحقٌقً الدافع الشخص ٌخفً الدفاعٌة الحٌلة هذه مع          

 مصادر عن واالبتعاد القلق تجنب فً كثٌرا الفرد المٌكانٌزم هذا وٌساعد بكبته، أو

 ٌخفً لكنه سلوكا   ٌظهر قد فإنه الفعلٌة، المواجهة عن االبتعاد عن فضال   الضؽط



 عكسٌا   تكوٌنا   ٌكون قد فٌهما، المبالػ والمحبة المودة سلوك فإظهار الحقٌقً، السلوك

 ضمن المفهوم هذا ٌتشكل داخله،وعادة فً الفرد ٌمتلكه الذي الكامن العدوان لحالة

 تعنً اضطرابٌة كحالة العكسً التكوٌن أن بمعنى ومكوناتها الشخصٌة سمات

. مضادة استجابة شكل فً أو معاكس شكل فً سلوكٌا المستهجنة الدوافع عن التعبٌر

 لإللحاد عكسً فعل رد التدٌن: مثال

 Identification:    التقمص10

 وقٌم بؤفكار الالشعوري بالتوحد خاللها الشخص ٌقوم دفاعٌة حٌلة التقمص        

 بالرضا وللشعور بنفسه تحقٌقها هو ٌستطٌع ال رؼبات لتحقٌق آخر شخص ومشاعر

 لدى الموجودة والجذابة إلٌه المحببة الصفات الشخص فٌها ٌربط حٌث.  الذاتً

 إلٌها، هو ٌشتاق أهدافا حقق آخر فرد شخصٌة فً نفسه ٌدمج أو بنفسه اآلخرٌن

 وسلوكها، وبقٌمها الشخصٌة بهذه ٌتوحد أي والده شخصٌة ٌتقمص قد فالطفل

 مشابهة أحذٌة شراء والدتها من تطلب  طفلة مثال أو المعلم مع ٌتوحد قد والطالب

 أن على وتصر األخرى الفتاة تقلٌد ترٌد أنها فكرة وترفض زمٌالتها إحدى ألحذٌة

 شكله فً والتقمص ، علٌها بالحصول دائما تحلم والتً لها األنسب األحذٌة هً هذه

 .الشخصٌة تكوٌن وفً الذات نمو فً هام أثر ذا ٌكون البسٌط

 ٌجمع أن  بمعنى آخر(  أنا)  شاكلة على(  األنا)  تكون أن ٌعنً التقمص        

 وٌشكل مرؼوبة صفات من ؼٌره فً ما نفسه إلى وٌنسب وٌتبنى وٌستعٌر الفرد

 فً وٌندمج ٌتوحد الفرد أن أي الصفات بهذه وٌتحلى الشخص ذاك ؼرار على نفسه

 وٌختلؾ الفرد، عند توجد ال مرؼوبة صفات بها أخرى جماعة أو أخرى شخصٌة

 األبطال شخصٌات تقمص) الشعوري والتقمص شعوري فالتقلٌد، التقلٌد عن

 ( .واألساتذة الوالدٌن أو والنجوم

 

 Generation -: التعمٌم10

 التجارب سائر على معٌنة تجربة من خبرته الفرد بها ٌعمم ، دفاعٌة حٌلة      

 ٌقرصه الذي)  ، الجزء مكان الكل إبدال عملٌة ٌعنً منها القرٌبة أو ، المشابهة

   اإلنسان   تجنب   تحاول   التوتر   لخفض   حٌلة أنها بمعنى( .  الحبل من ٌخاؾ الثعبان

 .المشابهة المإثرات كل باجتناب األولى تجربته من عاناها التً اآلالم

 .أخرى دفاعٌة حٌل 

  منها نفسٌة أزمة من ٌعانً الفرد أن إلى تشٌر أخرى دفاعٌة حٌل هناك      



  ، الٌدٌن فرك1ا

   األصابع وفرقعة1ب

  ، الرأس مإخرة وحك1ت

  ، األكل فً اإلسراؾ ومنها1ث

  ، التدخٌن1ج

  ، والحركة الكالم1ح

  ، النوم1د

  ، األظافر قضم1ذ

  ، العطؾ واستدرار

 . وؼٌرها ، النفس وعقاب

 .الالشعورٌة النفسٌة الدفاعٌة الحٌل استعمال من أنفسنا نعالج كٌؾ

 الحٌل لهذه أنفسنا وتلجؤ ، بآخر أو بشكل الدفاعٌة الحٌل ٌستخدم جمٌعنا         

 الحٌل تعد لذلك االضطراب من حماٌتنا وبالتالً والتوتر القلق حدة من للتخفٌؾ

 عٌوبه رإٌة عن الفرد تعمً عندما وسلبٌة ضارة تصبح لكنها  اٌجابٌة الدفاعٌة

 فإذا تواجهه مشكله ألي واألخٌر األول الحل هً تصبح وعندما الحقٌقٌة ومشاكله

 ألنه ، الخطورة تكمن وهنا الدفاعٌة اآللٌات إحدى استعمل أو التبرٌر إلى لجؤ فشل

 لهذا سٌستسلم اخطؤ إذا وبالتالً بمعالجتها وٌقوم الفشل أسباب عن ٌبحث ال سوؾ

 هً الدفاعٌة الحٌل تكون ال حتى ،  أخطائه ٌصحح أن من بدال   االضطراب

 مع ٌجلس أن فعلٌه ، له والوحٌد األول الحل وهً اإلنسان سلوك على المسٌطرة

 أسباب وٌجد وٌصلحها أخطائه فً وٌبحث وٌعاتبها ٌحاسبها واآلخر الحٌن بٌن نفسه

 .ٌمحٌها أو فٌعدلها فشلة


