
فرويد     لنظرية التحليل النفسي 

وآليات الدفاع   

عجةش فٰذس.د

أعضجر ثٛـخ ث٤ِٛغٮ ٩هٜٞ ث٤ِٛظ ثٛغٜ٪ٗٮ ُٮ  

ٰٜٗز ثٛـخ ثٛذشش٭ ؽجٟوز دٟشْ  



 

ع٠ٌٰ٪٣ذ ُش٩ٯذ ؿذٰخ هظذٰز ٠٣غج٩٭ ثألطٚ •

.   ٩1939ص٪ُٮ هجٝ  ٩1856ٛذ هجٝ 

ٯوضذش ٟؤعظ ثٛضقٰٜٚ ث٤ِٛغٮ ثٛز٭ ٧٪ أفذ  •

.  أ٣٪ثم ثٛوالؽجس ث٤ِٛغٰز 

ثدض٘ش ثٛوذٯذ ٢ٟ ث٠ٛظـٜقجس ثٛخجطز د٦  •

.  ٩د٤لشٯض٦ ثٛضٮ ٟجصثٛش ٟضذث٩ٛز ٛقذ ثٱ١ 



 

أ٧ٞ ٟظـٜقجس ثٛضقٰٜٚ ث٤ِٛغٮ 



  

ثٛضذثهٮ ثٛقش•

ثأل٣ج ٩ث٨ٛ٪ ٩ ثأل٣ج ثٛوٰٜج  •

ٟشثفٚ صـ٪س ثٛشخظٰز•

ثٛ٪هٮ ٩ ثٛال٩هٮ  •

ثألفالٝ  •

آٰٛجس ثٛذُجم  •



 

:  free associationثٛضذثهٮ ثٛقش .أ٩ال

دذ١٩ أ٭  , صشؾٰن ث٠ٛشٯغ ه٬ٜ ثٛضقذط دقشٯز    

ه٢ ٗٚ ثألُ٘جس ٩ثٛزٗشٯجس  , ف٪ثؽض أ٩ صغذٰؾ 

ثٛضٮ صخـش ه٬ٜ دج٦ٛ ٠٨ٟج ٗج٣ش ُٮ ٣لش٥ ٟوٰذز  

.  أ٩ ٟضهؾز أ٩ ٟغٰشر ٛالش٠تضثص 



 

:  ثأل٣ج ٩ث٨ٛ٪ ٩ثأل٣ج ثٛوٰٜج .عج٣ٰج

ٯٔ٪ٙ ثٛضقٰٜٚ ث٤ِٛغٮ أ١ ثٛؾ٨جص ث٤ِٛغٮ   

ٜٛشخض ٯض٘٪١ ٢ٟ ث٠ٛ٘٪٣جس ثٛغالعز ث٠ٛزٗ٪سر  

. ٩ٛ٘ٚ ٨٤ٟج ٩كِٰز 



  

: ٧itٮ ث٠ٛوجدٙ ثٛالص٤ٰٮ ٙ  idفٰظ ثٙ idث٨ٛ٪ . 1

.  ٟ٪ؽ٪د ٤ٟز ثٛـِ٪ٛز ٧٪   

   ٟغض٪دم ٗٚ ثٌٛشثةض ٟغٚ ثٛؾ٤ظ ٯوضذش   

.  ٩ثٛـوجٝ ٩ثٛوذ٩ث٣ٰز 



 

صٜذٰز فجؽجص٦ ٩ؿٜذجص٦ ُ٪سث د١٩ أ٭ ثهضذجسثس  ٯشٯذ 

.  أل٭ شٮء ثع٦٠ هٰخ أ٩ فشثٝ 

ٟذذأ ٩ثفذ ٧٪ ثٛذقظ ه٢ ث٠ٛضوز ٩ثالدضوجد  ٯق٦٠٘ 

.ه٢ ثألٛٞ 



 

 superegoفٰظ ثٙ superegoثأل٣ج ثٛوٰٜج . 2

:    above i ٧ٙ٪ ث٠ٛوجدٙ ثٛالص٤ٰٮ 

.  ٧٪ ه٘ظ ث٨ٛ٪ ص٠جٟج   

ًٰش ٟ٪ؽ٪د ٤ٟز ثٛ٪الدر ٩إ٠٣ج ٯضـ٪س ٟن ٟش٩س    

.  ثٛض٢ٟ 



   

ٯض٘٪١ ٢ٟ ث٠ٛ٪ث٣ن ٩ث٠ٛقل٪سثس  ٩ثٛخـ٪ؽ  

ثٛق٠شثء ثٛضٮ ٯؼو٨ج ثأل٧ٚ ٩ث٠ٛؾض٠ن ٩ثٛذٯ٢  

.  ٩ثألخالّ ٩ثٰٛٔٞ ٩ث٠ٛذجدا ثٛغجٰٟز 



 

  ٧ٙ٪ ث٠ٛوجدٙ ثٛالص٤ٰٮ  egoفٰظ ثٙ egoثأل٣ج . 3

i   :

٧٩٪ ثٛؾضء ثٛلج٧ش ٢ٟ شخظٰز ٗٚ ٩ثفذ ٤ٟج     

.  ثٛز٭ ٯشث٥ ثٱخش١٩ ٩ٯضوجٟٜ٪١ ٟو٦

٧زث ثٛؾضء ٢ٟ ثٛؾ٨جص ث٤ِٛغٮ ٯٔن ه٦ٰٜ هخء     

.   ث٠ٛ٪ثص٣ز د٢ٰ ث٨ٛ٪ ٩ثأل٣ج ثٛوٰٜج 



 

ٯق٦٠٘ ٟذذأ ثٛ٪ثٓوٰز د٠و٬٤ أ٦٣ ٯٔ٪ٝ دضٜذٰز     
ؿٜذجس ث٨ٛ٪ دوذ أ١ ٯأخز دو٢ٰ ثالهضذجس  

ٟقل٪سثس ثأل٣ج ثٛوٰٜج ٩إٟ٘ج٣ٰز ثٰٛٔجٝ دضظشٍ أ٩ 
.  عٜ٪ٕ ٟو٢ٰ فغخ ثٛذٰتز ث٠ٛقٰـز دجٛشخض 

٠ٜٗج ٗج٣ش ثأل٣ج ٟض٠جع٘ز ٩ٓ٪ٯز ُئ٨٣ج صؾ٤خ    
.  ثٛشخض ثٛضوشع ٛالػـشثح ث٤ِٛغٮ 



 

 :ٟشثفٚ صـ٪س ثٛشخظٰز .عجٛغج

ث٠ٛشفٜز ث٠ِٛ٪ٯز ٧٩ٮ ثٛغ٤ز ثأل٬ٛ٩ ٢ٟ ثٛقٰجر  .  1
٠ٗج ٯذٙ ثع٨٠ج ُجأل٧ٞ ٧٪ ٟض ثٛـِٚ . 

ٜٛقٰٜخ ٩دجٛضجٛٮ ُجٛشخظٰز ث٠ِٛ٪ٯز ٧ٮ  
ثٛشخظٰز ثِٛجٓذر ٛالعضٔالٰٛز ًٰش ث٤ٛجػؾز  

ث٠ٛوض٠ذر ه٬ٜ ثٱخشٯ٢ ٗجهض٠جد ثٛشػٰن ه٬ٜ 
أ٦ٟ إلؿوج٦ٟ



 

ث٠ٛشفٜز ثٛششؽٰز ٧٩ٮ ثٛغ٤ض٢ٰ ثٛغج٣ٰز  .  2  

.  ٧ٮ ٟشفٜز صوٜٞ فذظ ثٛذ٪ٙ ٩ثٛذشثص . ٩ثٛغجٛغز 

.   ثٛشخظٰز ثٛششؽٰز ٧ٮ ثٛذخٰٜز أ٩ ثٛ٪ع٪ثعٰز

د٢ٰ ثٛغ٤ز ثٛغجٛغز  . ث٠ٛشفٜز ثأل٩دٯذٰز . 3  

٤٧ج ٣ؾذ ٟشٗخ أ٩دٯخ ٩ثٛ٘ضشث . ٩ثٛغجدعز 

د٠و٬٤ صوْٜ ثٛظذٮ دأ٦ٟ ٩ٗش٥ أد٦ٰ ٩صوْٜ ثٛذ٤ش  

.  دأد٨ٰج ٩ٗش٥ أ٨ٟج 



 

ثٛز٭ ٯقذط ُٮ ٧ز٥ ث٠ٛشفٜز   ٟج٧٪ ٟشٗخ أ٩دٯخ•

: ? ثٛضـ٪سٯز ٩ثٛز٭ صقذط ه٦٤ ثٛضقٰٜٚ ث٤ِٛغٮ 

دجألعجط ُج١ أ٩دٯخ شخظٰز خٰجٰٛز ٩سدس  

.  ه٨٤ج ٓظز ٩خشثُز 

فغخ ُش٩ٯذ ُج١ ثٛـِٚ ُٮ ثٛغ٤ز ثٛغجٛغز أ٩    

ثٛشثدوز ٢ٟ ه٠ش٥ ٯذذأ د٠وشُز إ٬ٛ أ٭ ؽ٤ظ  

ٯ٤ض٠ٮ ٩ٯذذأ دجٛضٔشح ٢ٟ ثألح ر٩ ثٛؾ٤ظ   



 

ث٠ٛخجَٛ ُض٠ٰٚ ثٛذ٤ش إ٬ٛ ثٛضوْٜ دأد٨ٰج ٩ثٛضٔشح    

٩ٯ٠ٰٚ  , ٦٤ٟ ٟن شو٪س دثخٜٮ د٘ش٨٧ج أل٨ٟج 

ثٛظذٮ إ٬ٛ ثٛضٔشح ٢ٟ أ٦ٟ ٟن شو٪س د٘ش٦٧  

٩صغض٠ش ٧ز٥ ث٠ٛشفٜز ف٪ثٛٮ ثٛغ٤ض٢ٰ  . ألد٦ٰ 

.  ٩سد٠ج أٗغش 

ه٬ٜ ثألٝ أ١  : ٤٧ج ٯ٘٪١ د٩س ثٛ٪ثٛذٯ٢ ٠٨ٟج   



 

٩ه٬ٜ ثألح  , صقج٩ٙ إدوجد ثد٨٤ج ه٨٤ج دجصؾج٥ أد٦ٰ    

.  أ١ ٯذوذ ثد٤ض٦ ه٦٤ دجصؾج٥ أ٨ٟج 

٩ثٰٛٔجٝ دزٖٛ  ػش٩س٭ فض٬ ٯغضـٰن ثٛـِٚ     

ثٛخش٩ػ ٢ٟ ٟشٗخ أ٩دٯخ دغالٝ ٩فض٬ صض٘٪١  

ص٪ؽ٨جص٦ ثٛؾ٤غٰز دش٘ٚ ؿذٰوٮ د١٩ ثػـشثدجس  

.  ؽ٤غٰز ٗجٛضٮ ٣شث٧ج ُٮ ثٛ٘ذش 



 

ٟشفٜز ث٨ٛؾ٪م ٩ث٠٘ٛ٪١ ٩ص٠ضذ ٢ٟ ثٛغجدعز . 4 

دوذ خش٩ػ ثٛـِٚ ٢ٟ ث٠ٛشفٜز  : ٜٛغج٣ٰز هششر 

,  ثٛغجدٔز ٯذذأ دجٛضٔشح ٢ٟ ثألح ٢ٟ ٣ِظ ثٛؾ٤ظ

٩ٯذذأ ثٛض٪ؽ٦ ٜٛضقظٰٚ ثٛذسثعٮ ٟن دذثٯز ع٢  

٩ص٘٪ٯ٢ , ث٠ٛذسعز ٩دخ٪٦ٛ ثٛظَ ثأل٩ٙ 

٩صوٜٞ ثٛوجدثس  , ثٛظذثٓجس خجسػ ٣ـجّ ثألعشر 

.  ثالؽض٠جهٰز 



 

ٟشفٜز ث٠ٛشث٧ٔز ثٛضٮ صذذأ دجٛذٜ٪ى ٩صغض٠ش  . 5

ٟولٞ ثال٣قشثُجس صقذط ٨ُٰج ٟغٚ  . هذر ع٤٪ثس 

٠ٗج أ١ ٟولٞ  . ٩ثإلدٟج١ , ث٠ٛغٰٜز ثٛؾ٤غٰز 

.                       ث٠ٛ٪ث٧خ صذذأ دجٛل٨٪س 

إػجُز ٛزٖٛ ُج١ ٟشع ثِٛظجٝ أٯؼج ٓذ ٯل٨ش  
.  ُٮ ٧ز٥ ث٠ٛشفٜز ثٛو٠شٯز 

 



 

                                          consciousثٛ٪هٮ .سثدوج

:   ٩the unconscious ثٛال٩هٮ 

.       ٯوضذش ثٛال٩هٮ فؾش ثألعجط ُٮ ٣لشٯز ُش٩ٯذ   

ٗذش   ُٮ ٧زث ثٛؾضء ٢ٟ ثٛؾ٨جص ث٤ِٛغٮ ٯضٞ
.  ثألُ٘جس ٩ث٠ٛشجهش ٩ث٠ٛ٪ثَٓ ٩ثٌٛشثةض 



 

د٠و٬٤ آخش ُج١ ثأل٣ج صٔ٪ٝ دئسعجٙ ٧ز٥ ثألُ٘جس     

٢ٟ ثٛ٪هٮ إ٬ٛ ثٛال٩هٮ ٟوضٔذر أ٨٣ج صخٜظش  

٢٘ٛ فغخ ُش٩ٯذ الشٮء ٯ٤غ٬  . ٨٤ٟج ٩ ٣غٰض٨ج 

٩إ٠٣ج ٯ٘ذش ُٮ ثٛال٩هٮ ٰٛو٪د ٜٛل٨٪س ٠ُٰج دوذ  

إٟج دش٘ٚ ثػـشثح ٣ِغٮ أ٩ ُٮ ثألفالٝ 

.  ٩ثٛ٘٪ثدٰظ أ٩ ُٮ صالس ثٜٛغج١ 



 
أ١ ٨ِٟ٪ٝ ثٛ٪هٮ ُٮ ثٛـخ ث٤ِٛغٮ  ٤ٛالفق     

٩هٜٞ ث٤ِٛظ ٯخضَٜ ه٦٤ ُٮ ثٛـخ ثٛؾغذ٭ 
ُِٮ ف٢ٰ أ١ ثٛ٪هٮ ُٮ ثٛـخ  . ثٛوؼ٪٭ 

ثٛؾغذ٭ ٯو٤ٮ فجٛز ثٛظق٪ ٩ثٰٛٔلز ٩ثٛض٪ؽ٦  
ٜٛضٟج١ ٩ث٠ٛ٘ج١ ٩ثألشخجص  

٨ُ٪ ُٮ ثٛـخ ث٤ِٛغٮ ٩هٜٞ ث٤ِٛظ ٯو٤ٮ ٨ُٞ     
ثٛشخض ٛقجٛض٦ ٩ٛقجٛز ث٠ٛقٰؾ ٩ث٠ٛؾض٠ن  

٩صأ٦٠ٜٓ ٟن ثٛلش٩ٍ ٩أُ٘جس٥ ٩ٟشجهش٥  
.  ٩هالٓجص٦ ٩ص٪ثط٦ٜ ٟن ثٱخشٯ٢ 



 

ثأل٣ج ثٛوٰٜج ٟن   ٩ثأل٣ج  ٩إرث فج٤ٛ٩ج سدؾ ث٨ٛ٪ •

:                 ثٛ٪هٮ ٩ثٛال٩هٮ ع٤ؾذ ثٛضجٛٮ 

ث٨ٛ٪ ٟ٪ؽ٪د ٦ٜٗ ُٮ ثٛال٩هٮ ٩ال ٯل٨ش ُٮ  

.  ثٛ٪هٮ دضجصج 

.   ثأل٣ج ٩ثأل٣ج ثٛوٰٜج ٟ٪ؽ٪دث١ ُٮ ثٛ٪هٮ ٩ثٛال٩هٮ 



 

فغخ ث٤ٛلشٯز ثٛضقٰٰٜٜز ُج١  : ثألفالٝ .خجٟغج

:                                            ثألفالٝ

صض٘٪١ ٢ٟ ث٠ٛ٪ثَٓ ٩ثألُ٘جس ثٛضٮ صقذط ُٮ  . 1

د٠و٬٤ أ١ ٟج هش٤ج٥ خالٙ  . فٰجص٤ج ثٰٛ٪ٰٟز 

.                            فٰجص٤ج ٯو٪د إ٤ٰٛج ُٮ ثألفالٝ 

٠ٗج أ٨٣ج ٓذ صو٘ظ أ٤ٰٟجس ٯشًخ ثإل٣غج١ ُٮ  . 2

.        صق٨ٰٔٔج 



 

ٗزٖٛ ُج١ ثألفالٝ ٟذخٚ ٨ٟٞ ٛال٩هٮ ٩أ١  . 3 

فذٯظ ثٛشخض ه٨٤ج ٟن ٟوجٛؾ٦ ٠ُٰج ٯغ٬٠ 

ثٛضذثهٮ ثٛقش ٯغجهذ ثٛشخض ٩ث٠ٛوجٛؼ ه٬ٜ 

ثٛ٪ط٪ٙ ٜٛزٗشٯجس ث٠ٛ٘ذ٪صز ٩ثٛضٮ ٓذ ص٘٪١ ٧ٮ  

عذخ ثٛغٜ٪ٰٗجس ٩ثٛضظشُجس ٩فض٬ ثالػـشثدجس  

.  ث٤ِٛغٰز ث٠ٛ٪ؽ٪در فجٰٛج 



 

: defense mechanismsآٰٛجس ثٛذُجم .عجدعج

٧ٮ ٩عجةٚ أ٩ آٰٛجس أ٩ أعجٰٛخ صغضخذ٨ٟج ثأل٣ج     

عذْ ٤ٜٓ٩ج أ١ ثأل٣ج  ) دش٘ٚ ٩ثهٮ أ٩ ال٩ثهٮ 

ٗٮ ص٤٘ش أ٩ ( ٟ٪ؽ٪در ُٮ ثٛ٪هٮ ٩ثٛال٩هٮ 

:صش٪٥ أ٩ صضالهخ دجٛ٪ثٓن ٢ٟ أؽٚ 



 

ه٢  ٣ِغ٨ج ٩دجٛضجٛٮ ثٛذُجم ه٢ ثإل٣غج١ ثٛذُجم . 1  

  ٢ٟ٩impulses ثٛذ٩ثُن , ٟشجهش ثْٜٛٔ  ٢ٟ

. ث٠ٛضهؾز ٩ًٰش ث٠ٛٔذ٪ٛز  

٩صأ٢ٰٟ ٟٜؾأ ٨ٛج ٢ٟ ٟ٪ثَٓ ال ٯ٨٤٘٠ج فجٰٛج ثٛضوجٟٚ . 2

.                  ٟو٨ج أ٩ ثٛضأٜٓٞ ٟو٨ج 

ثٛشخض فٰجص٦ ٩صٔ٪ٝ ثأل٣ج دو٠ٚ ٗٚ رٖٛ فض٬ ٯوٰش    

.  دأٓٚ ٟج ٯ٢٘٠ ٢ٟ ثْٜٛٔ ٩ ثال٣ضهجػ ٩ثٛخ٪ٍ 



 
ٓذ صؤد٭ آٰٛجس ثٛذُجم إ٬ٛ ٣ضجةؼ طقٰز أ٩     

ٟشػٰز ثهض٠جدث ه٬ٜ ثٛلش٩ٍ ٩ه٬ٜ ص٪ثصش 

.  ثعضخذث٨ٟج 

ثألشخجص ثٛظقٰق٢ٰ ٢٘٠ٟ أ١ ٯغضخذٟ٪ث هذدث    

.  ٢ٟ ٩عجةٚ ثٛذُجم خالٙ فٰجص٨ٞ 

٢٘ٛ ٧ز٥ ثٛ٪عجةٚ صظذـ ٟشػٰز ه٤ذٟج ٯؤد٭     

ثعضخذث٨ٟج ث٠ٛغض٠ش إ٬ٛ عٜ٪ٰٗجس ًٰش ٟضأ٠ٜٓز  

.ٟن ثٛ٪ثٓن ٩ث٬ٛ صأعش ثٛظقز  ث٤ِٛغٰز 

 .



 

:  ٯ٢٘٠ صٔغٰٞ آٰٛجس ثٛذُجم إ٬ٛ ٟج ٯٜٮ •

آٰٛجس دُجم ٟشػٰز 1.

آٰٛجس دُجم ًٰش ٣جػؾز  2.

 neuroticآٰٛجس دُجم هظجدٰز 3.

آٰٛجس دُجم ٣جػؾز  4.



     pathological آليات مرضية. 1

صؤد٭ ٧ز٥ ثٛ٪عجةٚ إ٬ٛ إهجدر صشٰ٘ٚ ثٛضؾجسح •

ثٛخجسؽٰز ٢ٟ أؽٚ هذٝ ثالػـشثس ٜٛضوجٟٚ ٟن ثٛ٪ثٓن  

ٯذذ٩ ثألشخجص ث٠ٛغضخذ٢ٰٟ ٨ٛز٥ ثٱٰٛجس ث٠ٛشػٰز •

.  ًٰش ٤ٟـ٢ٰٰٔ ٩ًٰش هٔال٢ٰٰ٣ 

٩دجٛشًٞ ٢ٟ أ٨٣ج آٰٛجس ر٧ج٣ٰز ًجٛذج ُٔذ صشج٧ذ ُٮ •

.   ثألؿِجٙ ٩ُٮ ثألفالٝ ٩ُٮ ثػـشثدجس ثٛشخظٰز



:   conversionثٛضق٪ٯٚ 1. 

ثٛضوذٰش ه٢ ٣ضثم ٣ِغٮ دثخٜٮ دوشع ؽغذ٭ 

.  ٗجٛو٬٠ ٩ثٛظ٠ٞ ٩ثٛخشط ٩ثٛشٜٚ 

أٗغش ٟج ٯقذط ثٛضق٪ٯٚ  ُٮ ثٛشخظٰجس  

.  ث٨ٛغضشٯجةٰز 

ُضجر صوشػش ٛؼشح ٟذشؿ ٢ٟ أد٨ٰج ٩ٛٞ  : أٟغٜز 

صغضـن أ١ صذثُن ه٢ ٣ِغ٨ج ُجعضٰٔلش طذجؿ  

. ثٰٛ٪ٝ ثٛضجٛٮ ٟظجدز دشٜٚ ُٮ ؿش٨ُج ثٛوٜ٪٭ 



 

سؽٚ صٞ إؽذجس٥ ه٬ٜ ش٨جدر ص٩س ُو٤ذٟج ٩ػن    

.ٯذ٥ ٰٛقَٜ ه٬ٜ ثٛ٘ضجح ث٠ٛٔذط ث٣شٜش ٯذ٥ 

ؽ٤ذ٭ ُٮ ٟوشٗز سأ٫ ثٛوذٯذ ٢ٟ صٟالة٦ ٯٔضٜ٪١    

.  ٠ُٜج هجد ٢ٟ ث٠ٛوشٗز أطٰخ دجٛو٬٠ , أٟج٦ٟ 



 

٠ٗج ٣الفق ُٮ ٟغضخذٟٮ آٰٛز ثٛضق٪ٯٚ أ٨٣ٞ     

أشخجص ًٰش ٓجدسٯ٢ ه٬ٜ ٟ٪ثؽ٨ز ث٠ٛ٪َٓ 

ثٛز٭ ٯضوشػ٪١ ٦ٛ ُٰٔ٪ٟ٪١ دضق٪ٯٚ ٟوج٣جص٨ٞ  

.  ث٤ِٛغٰز ٛوشع ؽغذ٭ 

٩دج٤٠ٛجعذز ُجِٛقض ثٛغشٯش٭ ٨ٛؤالء ٯ٘٪١     

.  ع٠ٰٜج ص٠جٟج 



 

:  projectionثإلعٔجؽ  . 2

.  ٧٩ٮ ٟشضشٗز د٢ٰ ث٠ٛشػٰز ٩ًٰش ث٤ٛجػؾز    

آٰٛز ص٢٘٠ ثٛشخض ثٛز٭ ٛذٯ٦ أُ٘جس أ٩ سًذجس  

أ٩ د٩ثُن أ٩ ٟشجهش ًٰش ٤ٟـٰٔز ٩ًٰش ٟٔذ٪ٛز   

٢ٟ إعٔجؿ٨ج ه٬ٜ ثٱخشٯ٢ ٣٩غذض٨ج ٨ٛٞ ٩أ٨٣ٞ  

.      ٧ٞ ٢ٟ ٯ٠ٜ٘٪٨٣ج ٩ٰٛظ ٧٪  



 

شخض ٯشوش دجٛ٘ش٥ أ٩ ثٛقٔذ صؾج٥  : ٟغجٙ    

صؤ٣ذ٦ ثأل٣ج ثٛوٰٜج ه٬ٜ شو٪س٥ ٧زث  , شخض 

ُٰٔ٪ٝ دقٚ  , ٩خجطز أ١ ٰٛظ ٦ٛ ٟج ٯذشس٥ 

شو٪س ثٛز٣خ ٧زث دأ١ ٯوضٔذ أ١ ثٱخش ٧٪ ٢ٟ  

.  ٯ٘ش٦٧ ٩ٯقٔذ ه٦ٰٜ 

٧ز٥ ثٱٰٛز ٯغضخذ٨ٟج أٯؼج ٟشػ٬ ثٛشخظٰز     
.    paranoidثٛض٩سث٣ٰز 



 

ص٩ػ ٯخ٪١ ص٩ؽض٦  : ٟغجٙ آخش ه٬ٜ ثإلعٔجؽ •

.  ٯض٨ٞ  ص٩ؽض٦ أ٨٣ج صخ٪٦٣ ٩ٯ٘٪١ ٟٔض٤وج د٨زث 

ًجٛذٰز ث٤ٛجط صوشٍ ٧ز٥ ثٱٰٛز د١٩ أ١ صوشٍ •

٢٠ُ ث٠ٛوش٩ٍ ه٤ذ ٗغٰش ٢ٟ ث٤ٛجط أ٦٣  . ثع٨٠ج 

ه٤ذٟج ٯضٞ ثص٨ج٦ٟ دضظشٍ ال أخالٓٮ ٢ٟ ٓذٚ  

شخض ٟج ُئ٦٣ ٯشٖ أ١ رٖٛ ثٛشخض ٧٪ ٢ٟ  

.  ٯٔ٪ٝ دزٖٛ ثٛضظشٍ 



 

:   denialثإل٣٘جس . 3

سُغ ٛٔذ٪ٙ ثٛ٪ثٓن ثٛخجسؽٮ أل١ ٦ُٰ أفذثط     

ٟؤ٠ٛز أ٩ ٨ٟذدر أ٩ ٟٜٔٔز ال ٯغضـٰن ثٛشخض  

.  صق٨ٜ٠ج 

ٯشج٧ذ ًجٛذج ه٤ذ صٜٔٮ خذش ٩ُجر شخض هضٯض    

.  أ٩ خغجسر ٟجدٯز أ٩ أ٭ خذش ِٟجؽب ٩ٟضهؼ 



 

ٯشج٧ذ ثإل٣٘جس ٗغٰشث ُٮ ث٠ٛذ٢ٰ٤ٟ ع٪ثء   

ث٠ٛذخ٢ٰ٤ أ٩ ثٛ٘ق٪٢ٰٰٛ أ٩ ٟذ٤ٟٮ ث٠ٛخذسثس  

ثٛزٯ٢ ال ٯوضشُ٪١ د٠شٜ٘ز إدٟج٨٣ٞ ٩ٯذه٪١ دثة٠ج  

أ٨٣ٞ ٓجدس١٩ ه٬ٜ إٯٔجٍ ثٛضوجؿٮ ه٤ذٟج ٯشٯذ١٩  

.  رٖٛ 



:   splittingثِْٜٛ أ٩ ثٛظذم . 4 

ٗٚ ثٛضؾجسح ٩ثألفذثط ٩ثألشخجص إٟج أ٨٣ٞ     

ؽٰذ١٩ دج٠ٛـْٜ د١٩ أٯز طِز عٰتز ٨ُٰٞ أ٩  

.  أ٨٣ٞ عٰت٪١ دج٠ٛـْٜ د١٩ أٯز طِز ؽٰذر ٨ُٰٞ 

ال ٩ؽ٪د ٜٛ٪١ ثٛشٟجد٭ ٤٧ج ُئٟج ٦ٜٗ أدٰغ أ٩  

.  ٦ٜٗ أع٪د 

آٰٛز ثٛذُجم ٧ز٥ ٠ٰٟضر ٜٛشخظٰز ثٛقذٯز ثٛضٮ     

. عضذسط ٠ُٰج دوذ 



 immatureآليات غير ناضجة . 2

٧ز٥ ثٱٰٛجس صخَِ ثْٜٛٔ ٩ثٛض٪صش ٩ثٛض٨ذٯذ ثٛٔجدٝ  •

ثعضخذث٨ٟج . ٢ٟ ثٛ٪ثٓن ث٠ٛقٰؾ دجٛشخض 

ث٠ٛض٘شس ٯؤد٭ هجدر ٛخٜٚ ٣ِغٮ ُٮ هالٓز  

هجدر ٟج صشج٧ذ ُٮ ثالٗضتجح  . ثٛشخض د٪ثٓو٦ 

.  ثٛشذٯذ ٩ُٮ ثػـشثدجس ثٛشخظٰز 



 

:   acting outثٛضظشٍ دض٨٪س 1.

٩ٯو٤ٮ ثٰٛٔجٝ دغٜ٪ٕ ٟضـشٍ ٗٮ ٯوذش ثٛشخض  

.  ه٢ ٟشجهش٥

دذٙ أ١ ٯٔ٪ٙ أ٦٣ ًجػخ ٓذ ٯٔ٪ٝ ثٛشخض ٤٧ج  

أ٩ ٯؼشح ٯذ٥  , دشٟٮ شٮء ه٬ٜ ٢ٟ أٟج٦ٟ 

.    أ٩ ٯشـخ ؽغذ٥ , دجٛؾذثس 



 

:  idealizationإػِجء ث٠ٛغجٰٛز . 2

ٰٟٚ إ٬ٛ إهـجء ثألشخجص طِجس ثٯؾجدٰز ًٰش    
. ٟ٪ؽ٪در ٨ُٰٞ 

ص٩ؽز صضقذط ه٢ ص٩ؽ٨ج ٗٞ ٧٪ ؽٰذ ٩سثةن : ٟغجٙ    
٧٩ٮ ُٮ ثٛقٰٔٔز ٩ثعٔز ٢ٟ ٧ز٥ ثٛظِجس ُٮ , 

.  ص٩ؽ٨ج سًٞ أ٦٣ شخض هجد٭ ؽذث 

   



 

 introjection  ثالدخجٙ,ثالفض٪ثء,ثالعضذٟجػ . 3

صـجدْ أ٩ ص٠جعٚ أ٩صشجد٦ أ٩ص٠ج٧ٮ  : 
identifying 

٩ٯو٤ٮ أخز طِجس ٟو٤ٰز ٢ٟ أشخجص ٣وضٔذ     

أ٨٣ٞ أُؼٚ ٤ٟج ٩ؽوٚ ٧ز٥ ثٛظِجس ٢ٟ ػ٢٠ 

.    طِجص٤ج ثٛشخظٰز 



 

:   passive aggressionثٛوذ٩ث٣ٰز ثٛغٜذٰز . 4

هذ٩ث٣ٰض٦ صؾج٥ ثٱخشٯ٢ ٯل٨ش٧ج دش٘ٚ ًٰش  

ٟذجشش ٢ٟ خالٙ ث٠٠ٛجؿٜز ٩ثٛضأؽٰٚ ٩ثٛضغ٪ٯَ 

٩ثدهجء هذٝ ٟوشُض٦ دج٠ٛ٪ػ٪م ثٛز٭ ٯضٞ  

ثٛقذٯظ ه٦٤ ٦ٰٜٟ٩ ٛوذٝ إهـجء أ٭ سأ٭ أ٩ 

.   ٟش٪سر إرث ؿٜخ ٦٤ٟ رٖٛ 



 

:  somatizationثٛضؾغٰذ . 5

صق٪ٯٚ ث٠ٛوج٣جر ث٤ِٛغٰز ألهشثع ؽغذٯز ٗجألٛٞ     

٧ز٥ ثٱالٝ ٰٛغش ص٠جسع أ٩ ص٠غٰٚ دٚ  .  ٩ثٛضوخ 

٧ٮ آالٝ فٰٰٔٔز ٢٘ٛ ث٠ٛشٯغ ال ٯوضشٍ دج٤٠ٛشأ  

.    ث٤ِٛغٮ ٨ٛج 



 neuroticآليات عصابية . 3

.  شجةوز ثالعضخذثٝ ٢ٟ ٓذٚ ث٤ٛجط خالٙ فٰجص٨ٞ  •

٩ٟن أ٨٣ج صغذخ سثفز آ٣ٰز ٩ٓذسر عشٯوز ه٬ٜ  

ثٛضأٜٓٞ ٢٘ٛ ثعضخذث٨ٟج ث٠ٛغض٠ش ٯؤد٭ ه٬ٜ 

ث٠ٛذ٫ ثٛذوٰذ إ٬ٛ ٟشجٗٚ ثؽض٠جهٰز ٩شخظٰز  

.   ٤٨ٟ٩ٰز 



 

: displacementثإلصثفز 1.

إهجدر  ص٪ؽ٦ٰ  ثٛذ٩ثُن ثٛوذ٩ث٣ٰز ٩ثٌٛجػذز ٢ٟ   

ث٨ٛذٍ ثٛشةٰغٮ إ٬ٛ ٧ذٍ آخش أٗغش أٟج٣ج ٩ أٓٚ  

.  ص٨ذٯذث 

شخض صوشع ٜٛض٪دٰخ ٢ٟ ٟذٯش٥ ُوجد إ٬ٛ  : ٟغجٙ 

.  ٤ٟض٦ٛ ٩طخ ًؼذ٦ ه٬ٜ ص٩ؽض٦ ٩ أ٩الد٥ 



 

:  dissociationثٛضِجسّ أ٩ ثال٣شٔجّ . 2

صٌٰٰش أ٩ صوـٰٚ أ٩ صأؽٰٚ ٟؤٓش ٨ٛ٪ٯز أ٩ ؿذن     

.              شخظٰز أ٩ شو٪س ٟج  ٛضؾ٤خ ثٛشو٪س دجْٜٛٔ 

٧ٮ آٰٛز ثٛذُجم ُٮ ثالػـشثدجس ثال٣شٔجٰٓز ٟغٚ  

ث٤ٛغٰج١   ٩صوذد ثٛشخظٰجس ٩ثٛشش٩د ثال٣شٔجٓٮ 

....   ثال٣شٔجٓٮ 



 
:   rationalizationثٛضذشٯش . 3

إ٤ٓجم ث٤ِٛظ أ١ ٗٚ ٟج فذط ٧٪ شٮء ؽٰذ ٧٩٪    

.  ٟج ٗج١ ٯشٯذ٥ ثٛشخض 

سؽٚ ر٧خ ٠ٛٔجدٜز ه٠ٚ ٩صٞ سُؼ٦  : ٟغجٙ    

أعجعج أ٣ج ٛٞ أ٢ٗ أسًخ د٨زث  : ُٰٔ٪ٙ ٤ِٛغ٦ 

.   ثٛو٠ٚ أل٦٣ ٟضوخ ؽذث 



 

:  reaction formationثٛض٘٪ٯ٢ ثٛو٘غٮ . 4

٩ٯو٤ٮ ثٛضظشٍ دو٘ظ ٟج ٯـجٛخ د٦ ثٛال٩هٮ  

.  ٩ٯ٘٪١ ٧زث ثٛضظشٍ ٟذجٛي ٦ُٰ ٩صثةذ ه٢ ثٛقذ 

ص٩ؽز ٟوؾذز دشؽٚ ٩صشوش دجٛز٣خ ٢ٟ  : ٟغجٙ

صٔ٪ٝ دضٯجدر إك٨جس فذ٨ج ٛض٩ؽ٨ج  , ٧ز٥ ثٛوجؿِز 

. ٩ث٠ٛذجٌٛز ُٮ رٖٛ 

ُضجر صوض٤ٮ دأد٨ٰج ث٠ٛشٯغ ٤ٟز ُضشر: ٟغجٙ آخش   



 
٧ٮ ُٮ دثخ٨ٜج صض٬٤٠ ٟ٪ص٦ ٗٮ صٜضِش  , ؿ٪ٯٜز   

٨٤٘ٛج ٩ٛ٘ٮ صٔج٩ٝ ٧زث  , إ٬ٛ فٰجص٨ج ثٛخجطز 

ثٛشو٪س ث٠ٛضهؼ صذجٛي ُٮ ثٛو٤جٯز ٩ثال٧ض٠جٝ د٦  

٩صٌؼخ ٢ٟ أ٭ شخض ٯـٜخ ٨٤ٟج صخَِٰ ٧زث  

.  ثال٧ض٠جٝ ثٛضثةذ 

سؽٚ ٛذٯ٦ د٩ثُن ؽ٤غٰز ٟغٰٜز ُٮ  : ٟغجٙ عجٛظ    

ثٛال٩هٮ ٯٔ٪ٝ د٨٠جؽ٠ز ث٠ٛغ٢ٰٰٜ دششثعز ٩ه٤َ  

٩ٯضخز ٟ٪ِٓج هذثةٰج دشذر صؾج٨٧ٞ ٩ ٗأ٦٣  



 

.  ٯشٯذ أ١ ٯغذش ٤ِٛغ٦ أ٦٣ عٰٜٞ ثٛض٪ؽ٦ ثٛؾ٤غٮ    

شخض ٛذٯ٦ دخٚ شذٯذ ُٮ ٟغأٛز  : ٟغجٙ سثدن 

طشٍ ث٠ٛجٙ ٯقج٩ٙ ٟٔج٩ٟز ٧زث ثٛشو٪س ٛذٯ٦  

.  دئك٨جس ٗشٝ ٟذجٛي ٦ُٰ صؾج٥ ثٱخشٯ٢ 

أ٭ عٜ٪ٰٗجس ٟذجٛي ٨ُٰج ٓذ ص٘٪١  , دجخضظجس    

.  ث٣و٘جعج العضخذثٝ آٰٛز ثٛض٘٪ٯ٢ ثٛو٘غٮ 



:  regressionث٤ٛ٘٪ص . 5 

سؽ٪م ٠ٛشفٜز ٟذ٘شر ٢ٟ ثٛضـ٪س ث٤ِٛغٮ أ٩    
ثٛؾغذ٭ دذٙ ٟ٪ثؽ٨ز ث٠ٛ٪َٓ دش٘ٚ ٤ٟجعخ  
ٛو٠ش٥ أل١ صٜٖ ث٠ٛشفٜز صوضذش أٗغش أٟج٣ج ٩أٓٚ  

.    ٟـجٛذز د٠٪ثؽ٨ز ٟ٪ثَٓ ثٛقٰجر 

ؿِٚ ُٮ ثٛغجدعز ٯو٪د ٜٛضذ٪ٙ ثٛال إسثد٭  : ٟغجٙ   
.  ه٤ذ ٩الدر أخ٪٥ 

ثٟشأر ص٤٪ؿ ٩صذ٘ٮ دشذر دذٙ ثٛضوذٰش  : ٟغجٙ آخش   
.  ه٠ج ٯضهؾ٨ج دجٛ٘الٝ 



 

:  repressionثٛ٘ذش 6.

٩صوضذش ٧ز٥ ثٛ٪عٰٜز أ٧ٞ ٩عجةٚ ثٛذُجم ٩فؾش      

.  ثألعجط ٠ٛولٞ ثٛ٪عجةٚ ثألخش٫ 

٩صو٤ٮ إخِجء ٩إدوجد ث٠ٛشجهش ٩ثألُ٘جس ًٰش  

.  ث٠ٛٔذ٪ٛز إ٬ٛ ثٛال٩هٮ 



 

ُضجر صوشػش ٛضؾشدز ثًضظجح ٩ك٤ش  : ٟغجٙ    

صض٩ؽش فذط ٛذٯ٨ج ُٮ أ٩ٙ  ه٤ذٟج . أ٨٣ج ٣غٰض٨ج 

ثصظجٙ ؽ٤غٮ ٟن ص٩ؽ٨ج ص٪صش شذٯذ ٣٩ِ٪س ٢ٟ  

ثٛضِغٰش أ١ صؾشدز  . ثٛؾ٤ظ ٩صش٤ؼ ٨ٟذٜٮ 

ثالًضظجح ثٛضٮ ٓجٟش د٘ضذ٨ج ُٮ ثٛال٩هٮ هجدس  

.  ٜٛل٨٪س ُٮ ٟ٪َٓ ٟشجد٦ 



 

:    undoingثإلدـجٙ . 7

.  ٟقج٩ٛز ٛضٌٰٰش ٟج فذط دِوٚ ثٛو٘ظ ص٠جٟج    

شخض صٞ صشخٰض عشؿج١ سةز ٦ٛ  : ٟغجٙ 

ٯٔ٪ٝ دئٯٔجٍ ثٛضذخ٢ٰ , ٩د٠شثفٚ ٟضأخشر 

. ٠ٟ٩جسعز ثٛشٯجػز ٩صٌٰٰش ٠٣ؾ فٰجص٦ 



 matureآليات ناضجة . 4

شجةوز ثالعضخذثٝ ٢ٟ ٓذٚ ث٤ٛجط ثٛـذٰو٢ٰٰ أل٨٣ج  •

صغجهذ ثإل٣غج١ ه٬ٜ ثٛضأٜٓٞ ٟن ٟظجهخ ثٛقٰجر  

٩ٟن ثٛظشثهجس ث٤ِٛغٰز دثخ٦ٜ ٟن ثٛقِجف ه٬ٜ  

.  هالٓض٦ ؽٰذر دجٛ٪ثٓن ٩دج٠ٛقٰؾ 



 
:   sublimationثٛضظوٰذ ٩ثٛضغجٟٮ 1.

صق٪ٯٚ ث٠ٛشجهش ٩ثألُ٘جس ًٰش ث٠ٛٔذ٪ٛز إ٬ٛ 

.  صظشُجس ٟٔذ٪ٛز ٢ٟ ث٠ٛؾض٠ن ٩ثٛشخض ٟوج 

ؿجٛخ ؿخ ٛذٯ٦ هذ٩ث٣ٰز ٩ٰٟ٪ٙ ٜٛو٤َ  : ٟغجٙ 

.  ٯخضض ؽشثفز 

شخض ٛذٯ٦ هذ٩ث٣ٰز دثخٰٜز شذٯذر  : ٟغجٙ آخش

.   ٯٜؾأ ٠٠ٛجسعز سٯجػز ه٤ِٰز 



 

ثٛوذٯذ ٢ٟ ث٠ٛ٪ع٢ٰٰٰٔ أ٩ ثٛشعج٢ٰٟ ث٠ٛش٨٪سٯ٢ •

ٗج٣ش فٰجص٨ٞ ًٰش عوٰذر ٩ثعضخذٟ٪ث ث٠ٛ٪ع٬ٰٔ 

ٗج٣٪ث ُٮ   ٩ثٛشعٞ  ٜٛضوذٰش ه٢ أ٣ِغ٨ٞ  ٩

.ثٛقٰٔٔز ٯغضو٠ٜ٪١ ثٛضغجٟٮ ٗ٪عٰٜز دُجم 

ُجٛضغجٟٮ  . ٩ثٛضغجٟٮ , الفق ثٛشذ٦ د٢ٰ ثإلصثفز •

٧٪ ٣٪م ٢ٟ ثإلصثفز ٢٘ٛ دـشٯٔز د٤جءر دذٙ أ١  

.   ص٘٪١ ٟذٟشر 



 
:  suppressionثٛ٘ذـ . 2

صأؽٰٚ ٩ثهٮ ٠ٜٛشجهش أ٩ ثألُ٘جس ث٠ٛؤ٠ٛز ٢ٟ    
.  أؽٚ ثٛضأٜٓٞ ٟن ثٛ٪ثٓن 

ؿذٰخ ُٮ ًشُز ثإلعوجٍ ٯغضٔذٚ ٟشٯغ  : ٟغجٙ   
ٯٔ٪ٝ دض٤قٰز ٟشجهش٥ , فش٩ّ شذٯذر ٤ِٟشر 

ؽج٣ذج ع٪ثء ٗج٣ش فض١ ه٬ٜ ث٠ٛشٯغ أ٩  
ثش٠تضثص ٢ٟ ٟل٨ش٥ فض٬ ٯغضـٰن ثال٧ض٠جٝ د٦  

.  ٩هالؽ٦ 



 

: humourثٛذهجدز . 3

ثٛضوذٰش ه٢ ٟشجهش أ٩ أُ٘جس ٟضهؾز دش٘ٚ   

دهجدز أ٩ ٟضؿ أ٩ ٟشؿ دذٙ ثٛقذٯظ ه٨٤ج دش٘ٚ  

.  ٩ثػـ ٩ٟذجشش 

أطٜن ٟضه٪ػ ٢ٟ ٧ز٥ ثٛقجٛز ٯق٘ٮ  : ٟغجٙ    

.  ٣٘ش ه٢ ثٛظٜوج١ دش٘ٚ دثةٞ 



 

ش٘شث إلطٌجة٘ٞ  


