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۔انکار ےک تصور کو سمجھنا  

وں کو قبول اور تسلیم کرنز ےس انکار کرنے  ز  میں ، ہم بہت ساری چیں
ی

ہماری روزمرہ یک زندیک
۔ مثال ےک طور پر ، جب ہمارا کمرہ گندا اور اچانک ماں پوچھتے ہ  کہ یہ کام     ہوتا ہ     ہیں
 کس نز کیا؟ تو ہمارا پہال رد عمل غالبا ہو گا کہ اس فعل ےس انکار کریں اور اس کا الزام کیس

۔ وں کو قبول کرنز ےس انکار کو ڈ نئیل. اور پر لگائیں ز ۔ ڈنئیل/چیں انکار ہم /انکار کہا جاتا ہ 
۔  ہیں

 کبیھ کبیھ ، انکار بہت تکلیف دہ اور تناؤ پر مبتز ہوتا ہ  . روزمرہ یک بنیاد پر کرنے
۔فتگو کرنز ےس بیھ گریز کرسکتا ہ  فرد اس موضوع پر گ         جس یک وجہ ےس  

 ہیں جو ہمیں انک
وں ےس انکار کرنے ز ار ایک نفسیاتے دفایع طریقہ کار ہ  جس میں ہم ان چیں   

؟ خاص طور پر جب آپ اپنز   ۔ کیا آپ نز کبیھ ڈنئیل کا تجربہ کیا ہ   ہیں
ز کرتے چیں نے

 ےک تکلیف دہ موضوع ےک بارے میں پوچھنے ہیں جیسا کہ کاروبار میں    کیس
ی

دوست ےسزندیک
د  ۔ہوگا کہ وہ اس کیم ، رشتے میں مسیے ہونا ، یا امتحان میں ناکایم تو ان کا ممکنہ جواب اکیر

۔  ہیں . موضوع بارے میں بات نہیں کرنا چاہنے ہیں
وں ےس انکار کرنے ز ایس طرح ، ہم ان چیں

   جو ہمارے لتے ناگوار احساسات رکھتے ہوں۔

؟  ہم انکار کو کیےس پہچان سکتے ہیں

انکار یک /کچھ اشارے ہیں جن ےک ذریےع ہم یہ تصور کرسکتے ہیں کہ دورسا شخص ڈنئیل
۔ ۔:یہ چند عام اشارے درج ذیل ہیں . حالت میں ہوسکتا ہ   

 .اس خاص مسئےل پر گفتگو کرنز ےس انکار۔

 .عمل یک وضاحت کرنز ےک لتے بہانز بنانا۔

وتز قوتوں کو مسئےل یک خصوصیت بنان ا۔دورسے افراد یا بیں . 

 .ناگوار نتائج ےک باوجود ، ایس طرح ےک سلوک میں مشغول رہنا۔

 .یہ بتانا کہ وہ مستقبل میں اس مسئےل کو سنبھاےل گا۔

  - مسئےل ےک بارے میں نہ سوچنز یک کوشش کرنا۔

۔نکار یک اقساما  
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:حقیقت ےس انکار   

' ت کا انکارحقیق'جب کوتے شخص کیس حقیقت ےس بچنز ےک لتں جھوٹ بولتا ہ  تو اےس 
۔ یہ جھوٹ بولنا براہ راست دھوکہ دیہ یک شکل اختیار کر سکتا ہ  ، کہاتز یک  کہا جاتا ہ 
ز یا کیس ےس  یا دھوکہ دیہ ےس کیس چیں تشکیل ےک لتں کلیدی عنارص کو غائب کر سکتا ہ 

 اس قسم میں ان حقائق ےس بچنز ےک لتں جھوٹ بوال جاتا ہ  جو اپنز 
ً
۔ عوما راضز ہوجاتا ہ 

ا دورسوں ےک لتں نقصان دہ ہو سکتے ہوں۔ی   

:ذمہ داری ےس انکار  

کام کا جواز پیش کرنا شامل   اس قسم ےک انکار میں الزام لگانا ، اپتز غلیط کو کم کر ےک بتانا یا
۔  ہوتا ہ 

:اثر ےس انکار  

' ز ےک اثر ےک بارے میں سوچنز ےس گریز  ' اثر ےس انکار تب ہوتا ہ  جب کوتے شخص کیس چیں
یا ان ےک اعمال ےک نتائج کو تسلیم کرنز ےس انکار کرے۔ یہ قسم انسان کو احساسات کرے 

ےس بچنز یک اجازت دیتے ہ  اور انہیں دورسوں ےک ساتھ پچھتاوا یا ہمدردی جیےس 
۔   احساسات کو محسوس کرنز ےس روکتے ہ 

:بیداری ےس انکار  

تے ہ  کہ آگایہ یک سطح کو  انکار یک یہ شکل یہ دعوٰی کر ےک درد کو موڑنز یک کوشش کر 
۔ یہ عام طور پر نےسے ےک حاالت میں دیکھا جاتا ہ    واےل متغیں نز روکا ہ 

کچھ تخفیف کرنز
جہاں منشیات یا الکحل کا غلط استعمال ایک عنرص ہوتا ہ  ، حاالنکہ یہ کبیھ کبھار ذہتز 

دواسازی  صحت ےک مسائل یا ذہتز صحت ےک مسائل ےک عالج ےک لتں استعمال ہونز وایل
۔ انکار یک یہ شکل ذمہ داری ےس انکار ےک ساتھ  ےک مادوں ےک حواےل ےس بیھ ظاہر ہوتا ہ 

۔  اوورلیپ بیھ ہو سکتے ہ 

۔نشہ آور رویوں میں انکار  

انکار بہت زیادہ وسیع ہ  خاص طور پر ان افراد میں جو نےسے ےس لڑ رہ  ہیں /ڈ نئیل .  
اب نویسے  ے میں جو افراد نےسے میں مبتال ہوں جیسا کہ رسے جوے کا نشہ یا , ہمارے معارسے

 ہیں جس ےس مسائل اور زیادہ 
منشیات یک لت وہ اپتز عادتوں ےک بارے میں سچاتے کو چھپانے
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 ہیں ۔ انکار کرنز واال شخص مختلف قسم ےک کاموں میں مشغول ہوسکتا ہ  ، 
بڑھ جانے
  بشمول؛

۔ اس صورتحال میں انسان اپنز رویوں کو کم ےس کم کرےک اور ےس کم کرےک بتانااپنا رویہ کم 
۔ مثال ےک طور پر ، الکحل ےک  دورسے لوگوں ےک رویوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رتا ہ 

غلط استعمال یا کیس اور لت یک صورت میں فرد کہے گا کہ میں دورسوں ےک مقابےل میں زیادہ 
یہ بیھ کہہ سکتے ہیں ، یہ اتنا خوفناک نہیں ہ  ، یا دورسے لوگ استعمال نہیں کرتا یا وہ 

ہ مجھ ےس بیھ بہت زیادہ نشہ استعمال ؛وغیں  ہیں
۔کرنے     

:معقولیت  

۔ مثال    ہیں
منشیات یک لت میں مبتال افراد اپنز رویوں کو درست ثابت کرنز ےک لتں بہانز بنانے

تھا اور انہیں دن بھر گزرنز ےک لتں تھوڑی  ےک طور پر وہ یہ دعوٰی کر سکتے ہیں کہ ان پر دباؤ 
ورت تیھ ، یا یہ کہ انہوں نز اےس اپتز محنت ےک صلہ ےک طور پر اس نےسے کو  مدد یک رصز

۔    استعمال کیا ہ 

:خود دھوکہ دیہ  

یں حقیقت ےک برعکس اتتز خوفناک اور   ز ز کرتا ہ  کہ چیں دھوکہ دیہ میں فرد یہ یقیں
۔ نےسے یک لت میں  ۔  سنجیدہ نہیں ہیں رہنز واےل لوگ اکیر اپنز یہ سلوک کو نہیں پہچان پانے

دھوکہ دیہ میں عادی افراد ان ثبوتوں کو بیھ نظرانداز کردینے ہیں جن یک وجہ ےس کہ وہ 
  اپنز یا کیس ےک لتے پریشاتز کا باعث بنا سکتے ہوں۔

 زی آر 
ی
 ؟میں کس طرح مدد کرتا ہ    ٹمنجیمن  انکار یک/ڈنئیلآئ

بحایل مرکز میں سائیکو تھراتی ، سائیکو ایجوکیشن ، سپورٹ گروپس،   رآتے زی آ 
انکار ےک نمونوں پر قابو پانز ےک لتں فائدہ /موجود ہیں جو ڈنئیل  اورکونسئلگ یک سہلوالت 

۔  ہیں
 مند ثابت ہوتے

پر حاصل    "Innovative Zone Rehabilitation"یہ تمام عالج یک سہوالت آپ 
۔  الہور میں منشیات یک لت اور   Innovative Zone Rehabilitationکرسکتے ہیں

ین عالج فراہم کرنز  ۔دیگر مسائل کا بہیے  Innovative Zoneمیں مہارت رکھتا ہ 
Rehabilitation  ین عالج فراہم کرنز ےک لتں تگ و دن رات منشیات کا معیاری اور بہیے

۔ اپنز یا اپنز عزیزیک -2429424  ےک لتں آج یہ رابط کریںAppointment  دو کررہا ہ 
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یف الییے   1240  Plot# 5, Street# 2, Kamlaیا پھر ہمارے سہولت مرکز پر تشے
Raja, Canal View, Gulberg II Lahore, Punjab, Pakistan-54000. 

 


