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વ્માખ્મા : “વ્મક્તત શતાળા કે લૈફ્લ્મભાાંથી ફચલા ભાટે જે ભનોલૈજ્ઞાનનક પ્રયક્ુ તતઓનો આળમ રે છે તે
પ્રયક્ુ તતઓને ફચાલ પ્રયક્ુ તતઓ કશે છે .”

બચાવ પ્રયુક્તિઓને અંગ્રેજીમાાં Defence Mechanism કહે છે .

નલનલધ ફચાલ પ્રયક્ુ તતઓ :
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૧. તાદાત્મ્મ : કેટરાાંક ોતાની જાતને તેન્ડુરકય, ફચ્ચન, ગાાંધીજી,વયદાય ટે ર ભાને છે .
૨. આક્રભકતા : આચામયના લતયનથી દુબામેરા નલદ્યાથીઓ આંદોરન કયે , તોડપોડ કયે .
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ુ ી દુબામેરી લહુ ફાકોને ભાયે , આચામયથી દુબામેરો નળક્ષક નલદ્યાથીને ભાયે .
૩. સ્થાનાાંતય : વાસથ
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૪. પ્રક્ષેણ : (મૌક્તતકીકયણ) : નળક્ષક ળાાભાાં ભોડા શોંચલા ભાટે ટ્રાફપકનો દો કાઢે છે .

ha

૫. ઊર્ધ્લીકયણ : ફાકોની રડામકવ ૃનિને ઊર્ધ્લીકૃત કયલા ભાટે યભત-ગભત સ્ધાય ન ાંુ આમોજન.
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૬. ક્ષનતપ ૂનતિ : ગણણતભાાં નનષ્પતા ભેલનાય નલદ્યાથી યભતભાાં-વાંગીતભાાં-ણચત્રકરાભાાં પ્રાલીણ્મ ભેલે.
૭. યોક્ષ ક્ષનતપ ૂનતિ : નતા ડોતટય ફની ળક્યા ન શોલાથી ોતાના ફાકને ડોતટય ફનાલે.
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૮. દભન : અનૈનતક – ખયાફ નલચાયોને અજાગૃત ભનભાાં ધકેરી દે છે .
૯. ફદલાસ્લપ્ન : ભ ૂખ્મો ભાણવ ખોયાક ભેલલાની ક્ના કયે , ગભતા ાત્રને ભળ્માનો આનાંદ ભાણે.
૧૦. યાગનત : ભોટી વ્મક્તત નાના ફાક જેવ ાંુ લતયન કયે , કાલ ાં ુ કાલ ાં ુ ફોરે, ઘટ
ાં ૂ ણીમા તાણે, ભાથ ાંુ છાડે.
૧૧. આત્મભકેન્રીણાંુ : (અશભ કેન્દ્ન્રતા) : લાત લાતભાાં ફડાઈ શાાંકલી, લટ ભાયલો,ોતાના લખાણ કયલા, વબાભાાં
ભોટે થી ફોરવ.ાંુ

૧૨. નકાયાત્મભકતા : તરુણ નલદ્યાથીઓને નળક્ષકો તયપ યો શોમ છે , ઘયભાાં લડીરો વાભે આવ ાંુ લરણ જોલા ભે
છે .
૧૩. અણરપ્તતા : આફરૂ જલાના ડયથી સ્ધાય ભાાંથી દૂ ય યશેવ.ાંુ
૧૪. ળાયીફયક દદય : યીક્ષા લખતે નલદ્યાથીને ભાથ ાંુ દુખે, ઝાડા થઈ જામ, ેટભાાં દુખે.
૧૫. ક્સ્થયીકયણ : કોઈ એક અલસ્થાભાાં ક્સ્થય થઈ જામ, ઝડથી આગ લધી ળકે નશીં.
૧૬. પ્રનતફક્રમા : જે વ્મક્તત પ્રત્મમે યો કે ઘ ૃણા શોમ તે છુાલીને પ્રેભબમો,નભત્રતાબમો વ્મલશાય કયે .

