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 .الحيل الهروبية:2
 وىي تمك الحيل التي تتجاىل الصراع واالزمة او استصغارىا او تناسييا او التشاغل عنيا.

وتبدو الحيل اليروبية في صور عديدة منيا االنطواء عمى النفس او االسراف في القراءة ىرباا 
 من اليموم، ومن أىم ىذه الحيل اليروبية ىو:

 (Day dream)أ.احالم اليقظة 

   (Regression)ب.النكوص 
 أ.احالم اليقظة:

رغباتاااو وحاجاتاااو فيجاااد فيياااا الفااارد راحاااة نفساااية  ءرضااااأل وىاااو حيماااة ىروبياااة يمجاااد اليياااا الفااارد 
 وخالصة من قمق يعانيو ناتج عن دوافع مكبوتة.

ان احااالم اليق اااة ىااي ناااوع ماان التفكيااار الااذل يكاااون بعياادا عااان الواقااع والحقيقاااة فيعاار  عااان 
لقيااود المنطقيااة واالجتماعيااة والتااي تساايطر عمااى التفكياار العااادل وذلااك لتخفيااف شاادة التااوتر ا

والقمق الناتج عن حاجات ورغبات ال يستطيع الفرد ارضاءىا فاي عاالم الواقاع م اال عماى ذلاك 
 )نجد ان الفرد الضعيف يحمم بالقوة والتفكير بال روة(.

طفولااة والبمااول والشاايخوخة ، ان جااد الييااا الفاارد تعتباار احااالم اليق ااة  اااىرة طبيعيااة فااي دور ال
بمقاادار معقااول ،امااا ان اساارف فااي المجااوء الييااا وال يسااتطيع تجنبيااا او الااتخم  منيااا فياا دل 

 وبالتالي الى عجزه عن االنتباه واالبتعاد عن السعي والم ابرة.
 
 

 (Regression)النكوص  ب.

او البدائياة مان الساموك والتفكيار حاين يواجاو وىو تراجع الفرد الى استخدام االساالي  الطفولياة 
مشاااكمة ماااا او حاااين تعترياااو صاااعوبات بااادال مااان التفكيااار باااالطرق الصاااحيحة المنطقياااة الواجااا  

 اتباعيا لحميا.
 
 

 *عالمات النكوص عند الكبار:
 .الكالم الخشن.1



 .الصراخ والبكاء2
 .التمار  عند مواجية الصعوبات والمشاكل.3
 عن االكل والمبس والغسل..يمتنع المصا  عقميا 4

 *عالمات النكو  عند الصغار:
 .التبول الالرادل.1
 .عادة م  األصابع.2
 .التيجم والصراخ والغض  الشديد والضحك والبكاء.3
 .التبول والتبرز دون خجل.4
 
 .الحيل االستبدالية:3

 وىي حيل ال شعورية تتخذ صورا عديدة منيا:
 (Identification)أ.التقم  

   (overcompensation) .التعوي  المسرف 
 

 أ.التقم :
وىو حيمة استبدالية لمدفاع عن الذات ، ال شعورية يستخدميا الفرد لمشاعور بااألمن والطمدنيناة 
والااتخم  ماان القمااق.والتقم  ىااو اناادماف شخصااية الفاارد فااي شخصااية فاارد اخاار او شخصااية 

متخفيااف عاان الصااراعات النفسااية التااي جماعااة والتااي تتميااز بوجااود األىااداف التااي يفتقاادىا ، ل
 تعتريو .ومن االم مة عمى ذلك.

)كاادن يااتقم  الطفاال شخصااية ابيااو او يااتقم  الفتااى شخصااية المم اال المعجاا  بااو .او يباادو 
الااتقم  بشااكل واضااذ فااي ىااذيان المصااا  بااالمر  العقمااي حااين يتصااور المصااا  بانااو ماان 

 اتو(.الع ماء او من الشخصيات البارزة فيقمد مالبسو وحرك
 
 
 

  .التعوي  المسرف:



وىو مجموعة من االستجابات المسرفة التي يحاول بياا الفارد التخفياف مان التاوتر الناشا  مان 
 عقدة نق  ،ويتجاوز الحدود المعقولة حتى يبدو الفرد فييا متكمفًا او مضادا لممجتمع.

ومن المالح  ان بع  الطمبة الذين يعانون صراعات انفعالية من مشاكل شخصاية او مالياة 
او اجتماعياااة ،يتكيفاااون لياااذه المشااااكل عااان طرياااق التعاااوي  المسااارف فيسااارفون فاااي الدراساااة 
ولكاانيم ليسااوا جياادين ماان الناحيااة النفسااية. فالطالاا  المتاازن ىااو ماان يسااتطيع ان يتمتااع بالحياااة 

 االضافة الى اىتمامو الكبير بدراستو.في مجاالت ك يرة ب
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