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 المقدمة

، نقوم بها أو يقوم بها اآلخرين تجاهنا.  لذا يجب علينا أن حياتنا اليوميةهي جزء من 

شكال ن شيئًا يمكن قوله أو القيام به، مشترك في شكل من أ سقاط، نكران، عرف بأن هناك  مع، قا

  أحيانا أخرى. وخداع اآلخرين احياناعلى األقل  أو تسامي

 

 لماذا تنشأ آليات الدفاع؟

في إطار العالقة مع األشأأأأأخاا، وبالتالي فهي مشأأأأأتركة بين غالبا آليات الدفاع تنشأأأأأأ 

 األهداف وتكون دائًما تواصلية، ألنها تنطوي على التواصل مع اآلخر. 

على التواصأأأأل مع اآلخرين  قدرتهغير قادر على التكيف عندما تحبط اإلنسأأأأان صأأأأب  ي

شأأويه كبير ن هناك تأيعني بأي آليات الدفاع الغير المتكيفة،  هعند ا تنشأأأوتقييم جوانب الواقع، لذ

 . يراه شخصياكما  للواقع

ول بأن آليات الدفاع تعمل على تقليل القلق واأللم الناشأأأأأأئين عن قن نأوعليه، نسأأأأأأتطيع 

لتعامل يصعب افتتنوع، لذا قد . الشخصي لصراعات الالواعية التي ال تطاق للوعي أو للسلوكا

 وتتكرر آليات الدفاع.اإلنسان الذي تكثر عنده مع 

يسأأأاعد تحليل انواع آليات الدفاع في تشأأأخيا وعالي العديد من أشأأأكال اال أأأطرابات 

يميل إلى اسأأأتخدام التطفل سأأأيكون أكثر عر أأأة  اإلنسأأأانالعاطفية: على سأأأبيل المثال، إذا كان 

سأأأيواجه المزيد من أعرا   التهربلإلصأأأابة باالكتئاب أو الفصأأأام، في حين أن الذي يسأأأتخدم 

 يستخدم المزيد من التفكير والعزلة عادة ما يصاب با طرابات الوسواس القهري. لذيوا، الهلع

 

 خصائص آليات الدفاع: 

 الناضجة آليات الدفاع

ل فكر في الطرق المختلفة لحله )على سبييموقفًا مثيًرا للقلق واإلنسان تخيل ي: التوقع

عاني من ي ، مماصنع األوهام حيال ذلكيتخيل الموقف ويمتحان(، كما إلالمثال، تفكير الطالب في ا

سيجد في الو ع  حينها فقط !األلم بالفعل، لدرجة أن هذا سيكون أقل عندما يحصل المو وع

 الحقيقي، حيث أن القليل من األلم قد عانى بالفعل في الخيال. هذه اآللية تنطوي على بع  الوعي.

 يوبه.قوم بإخفاء علي ي حك اإلنسان في وقت ال يشعر بالسعادة روح النكتة:

https://www.almrsal.com/post/824030


 لديه الشجاعة إليصالهلكن حالة معينة، وله يخلق ما يزعجه و يدرك اإلنسانتأكيد الذات: 

 إلى نفسه وإلى اآلخرين.

ويحاول إظهار أسباب  إلنسانالذي يالحظه االمتأزم المالحظة الذاتية: بالنظر إلى الو ع 

 على االستبطان. ة اإلنسانهذه اآللية تكشف عن قدر. عدم إخفاء أي شيءمحاوال الكرب، 

 غير المرغوبة بطريقة غير مقبولة. رغباته نيوجه اإلنساالتسامي: 

لمصال  اآلخرين،  اإلنساناإليثار: بهذه اآللية التي تتجلى من خالل إخ اع مصال  

 والقيام بأعمال إيجابية أخرى تر ي احتياجاته المحبطة. 

 نتماء: يتميز بالميل إلى االرتباط والتعاون مع اآلخرين.إلا

 القمع: حظر األفكار أو المشاعر غير المقبولة بوعي.

 

 الغالبة آليات الدفاع

 الذي يعاني من حدث اإلنسانعزل المودة: فصل المودة عن التفكير. على سبيل المثال، 

 .مغيرا الحديث أو العمللديه وعي بالحدث ولكنه يخفف األلم  ،صادم

اإللغاء بأثر رجعي: يتم اتخاذ إجراء رمزي إللغاء فكرة أو إجراء غير مقبول تم إكماله 

 مسبقًا.

خطابات فكرية للغاية وهي محاولة إلخفاء رغباته واحتياجاته  بإلقاء اإلنسانالفكر: يقوم 

 الحقيقية.

  القمع: يق ي على الرغبات واألفكار واألوهام غير المقبولة من الوعي.

التدريب التفاعلي: يتألف من إبعاد الرغبة أو الدافع غير المقبول من خالل تبني سمة من 

، على سبيل المثال، بمشاعر اإلنسان شعريبتعبير أدق، يحدث هذا عندما . نوع معاكس تماًما

يتم استبدالها بمشاعر عالمة لذا  .هذه المشاعر غير مقبولةاخر وتكون  عدائية مقابل شخا

 عكسية وبالتالي التعاطف اللطيف الخ ... دون أن تدرك ذلك وبدون ميول تالعب.

 

 القديمة آليات الدفاع

يواجه حاالت كما لو كانت لديه سلطات أو قدرات خاصة  اإلنسانود: القدرة على الوج

 وكان متفوقًا على اآلخرين.

رفع نفسه أو اآلخرين إلى معايير مثالية أو مفرطة، ومبالغة في الخصائا يالمثالية: 

 والسلوكيات.

 إلى تشويه سمعة نفسه أو اآلخرين. اإلنسان: يميل تشويه



 ج كأنه غير موجود.اإلنكار: إنكار الواقع المزع

 يفقد. فاإلسقاط: يتم عر  خياالت أو رغبات أو مشاعر غير واعية على شخا آخر

 .امشوه هواقع ويصب هويته 

بترشيد كل شيء ويحاول إعطاء كل شيء تفسيراً لتجنب التركيز  ناإلنساالترشيد: يقوم 

الفشل؛  للحد من قلقمنطقي ومعقول وعلى السبب الحقيقي لسلوكه، ويحاول تقديم تفسير مبرر 

 إنه نوع من "الكذب" الالوعي الذي يهدف عادة إلى تخفي  قيمة العناصر الخارجية.

آلية  فقد تبنى الحقًا،ندم عليه يبناًء على فكرة أو دافع بشيء ما تصرف يعندما الندم: 

. لذا جلدفاعية لمحاولة "التراجع" عن هذا اإلجراء من أجل حماية األنا من مشاعر الذنب أو الخ

ولكنه يدرك أن هذا الشخا  متعمد،تجاوز شخا ما في أحد المتاجر بشكل  اإلنسانقد يتعمد 

من خالل االعتذار فعل قد يحاول التراجع عن .. أو  .ويشعر بالذنب فيما يتعلق بسلوكه  عيف،

 .أو عر  مساعدة الشخا

 

 الخاتمة

 لذنب،انفسنا من مشاعر القلق أو نستخدم آليات الدفاع لحماية أنستنتج مما ذكرناه باننا 

تعمل آليات  .أو ألن معرفتنا أو األنا الفائقة تصب  متطلبة للغاية بالتهديد،التي تنشأ ألننا نشعر 

المشاعر غير السارة )أي القلق( أو تجعل األشياء  ردعالدفاع على مستوى الالوعي وتساعد في 

 .الجيدة تشعر بتحسن للفرد
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