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 وسائل الدفاع االولٌة

تعرف وسائل الدفاع االولٌة بأنها ادوات عملٌة تحرف الوالع للتخفٌف من حدة التوتر 

مضعفة بذلن  بأفراطالنفسً وتستخدم ال شعورٌا , وتصبح مرضٌة فمط عندما تستخدم 

 :هً الوظائف الفعالة , ومن اشهر هذه الوسائل 

من حٌز وهو استبعاد دافع او فكرة او صدمة انفعالٌة او حادثة الٌمة الكبت :  -1

الشعور الى الالشعور وكبت الحوادث او الصدمات ٌعنً نسٌانها نسٌانا تاما , 

فالشخص الذي ٌكبت شعوره بالنمص ال ٌعترف بهذا الشعور وال بنمصه لذلن ال 

 . مص الى عمدة نمص  ٌلجا الى تموٌم هذا النمص بل لد ٌتحول هذا الشعور بالن

العودة الى االشكال الطفولٌة المبكرة من السلون عند مواجهة الفرد وهو النكوص :  -2

الطفل لد ٌلجا الى  للملك وعدم المدرة على حل المشكالت التً تواجهه ومثال ذلن

بعطف  استأثراخاه االصغر لد  رأىاذا  الالإراديالعناد او مص اصابعه او التبول 

  ٌتهما لذلن ٌرجع الى الماضً لعله ٌصٌب شٌئا من الحنان المفمود .والدٌه وعنا

التسامً : استبدال السلوكات غٌر الممبولة بسلوكات ممبولة اجتماعٌا ومثال ذلن  -3

الشخص الذي ٌشعر بالغضب الشدٌد والعدوانٌة ٌشارن فً اندٌة رٌاضٌة كالمالكمة 

ر عنها بطرٌمة ٌرضى بها بل ٌعباالن والمصارعة لتفجٌر هذه النزاعات اال انه 

 ٌمدرها المجتمع .

او تصرٌفها على شخص االبدال : نمل االنفعاالت الموٌة من مصدر االحباط وصٌها  -4

او موضوع اخر ومثال ذلن لٌام الطفل بصب جام غضبه على لطته الصغٌرة بٌنما 

 ٌكون مركز الغضب الرئٌسً هو االب .

االعتراف بالمولف الموجود ومثال ذلن االنكار : حماٌة الذات من الملك برفض  -5

 رفض الطفل الصغٌر بوفاة امه لائال بانها سوف تعود لرٌبا .
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مشاعره  إلخفاءالتكوٌن العكسً : تصرف الفرد بشكل معاكس تماما لما ٌشعر به  -6

فل بالنظافة فً حٌن ٌكون مٌاال بشكل ٌر الممبولة ومثال ذلن مبالغة الطورغباته غ

 اخ والمذارة .ال شعوري الى االوس

التبرٌر : التخلص من الشعور بالملك والتهدٌد عند لٌام الفرد بسلون غٌر ممبول  -7

من خالل اٌجاد تسوٌغ ومبررات لذلن السلون , اي اعطاء سبب منطمً ومعمول 

اجتماعٌا للسلون الذي نشا اصال من سبب غٌر معمول ومثال على ذلن تبرٌر 

 الطلبة ٌغشون .الطالب لغشه فً االمتحان لائال كل 

التفوق فً  بإحرازالتعوٌض : التغلب على مشاعر الضعف والنمص فً مجال ما  -8

مجال اخر وبمعنى اخر اخفاء الصفة غٌر المستحسنة من لبل الشخص تحت صفة 

 اخرى مستحسنة والمبالغة فً تضخٌمها .

ٌا الهروب : االبتعاد عن مسرح الخبرة غٌر المرٌحة تماما ولد ٌكون الهروب جسم -9

 كما هو الحال فً احالم الٌمظة .ولد ٌكون نفسٌا 

 بأشخاصنسب الصفات غٌر المرغوبة لدى الشخص والصالها وهو االسماط :  -11

   اخرٌن ومثال ذلن الشخص البخٌل ٌتهم غٌره بالبخل .

 


