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 : مقدمه
موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 

ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
. گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد

تیبا آرزوي موفق
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت
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 »ي شخصیتدرآمدي بر نظریه«
 ؟شخصیت چیست

 .ي پرسونا مشتق شده است که به ماسک نمایشی اشاره داردي شخصیت از کلمهواژه

 ي متفاوت شخصیت چیست علت وجود نظریه
ي روانشناسـی در مـورد ماهیـت انسـان و اینکـه هـر کـدام از        حـوزه پـردازان  عدم اتفاق نظر دانشمندان و نظریـه 

سـازند موجـب   بینند و آن را اساس تعبیرهاي فردي خودشان از فرضیات مـی دانشمندان نظریه را از دید خودشان می
 تعدد نظریات شخصیت شده است

 تعریف شخصیت
هایی که ها یا ویژگیاً پایدار صفات، گرایشهاي گوناگون عبارت است از الگوي نسبتتعریف شخصیت فارغ از نظریه

 .انجامدبه تفاوتهاي فردي در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان و تدوام رفتار در موقعیتهاي گوناگون می
هـا در آن  ها مشترك باشند یا کـل انسـان  توانند منحصر به فرد باشند یا در برخی گروهها میالبته صفات و گرایش

پس هر کسی به طریقـی شـبیه دیگـران اسـت و در عـین      . ها در هر فردي متفاوت استالگوهاي آنسهیم باشند ولی 
 .حال شخصیت منحصر به فردي هم دارد

 نظریه
 تعریف نظریه

پـذیر از  هاي آزموندهد براي تدوین فرضیهنظریه یک رشته فرض به هم مرتبط است که به دانشمندان امکان می"
 "استفاده کننداستدالل استنتاجی منطقی 

 هرکدام از عناصر تعریف ذکر شده در باال نیاز به توضیح بیشتر دارد که در ذیل بدان اشاره شده است. 
بدین معنی که یک نظریه باید از چندین فرض تشکیل شـده باشـد بـا بتوانـد     : فرض است رشتهنظریه یک  .1

.شودو نظریه فقط از یک فرض ساخته نمی. چندین مشاهده را ادغام کند
دار ایجاد کننـد و  هاي معنیتوانند فرضیههاي مجزا نه میفرض: است به هم مرتبطنظریه یک رشته فرض   .2

.نه از همسانی درونی برخوردارند
هـا بـه طـور قطعـی     هاي اثبات شده بدین معنی که اعتبار آني نظریه واقعیتعناصر تشکیل دهنده: هافرض .3

.شوند، پذیرفته می"انگار که درست هستند" اثبات شده نیستند ولی آنها به صورت
اصول یک نظریه باید به دقت و همسانی منطقی کافی بیان شوند تا دانشـمندان  : استدالل استنتاجی منطقی .4

ها را بـه  توانند فرضیههاي یک نظریه کلی غیر منطقی باشد، نمیاگر قضیه. هاي روشنی را استنتاج کنندبتوانند فرضیه
-ها از منطق غلطی استفاده کند پـژوهش حاصـل بـی   و از سوي دیگر اگر پژوهشگر براي استنتاج فرضیهوجود بیاورند 

.پردازي کمک نخواهد کردمعنی خواهد بود و به فرایند نظریه
ي الزم براي آزمـودن  فرضیه باید احتمالی را مطرح کند که دانشمندان بتوانند در آینده وسیله: آزمون پذیري .5

 .ارزش خواهد بودبیاورند وگرنه فرضیه بیآن را به وجود 
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 تفاوت نظریه و فلسفه
 نظریه برخالف فلسفه با بایدها و نبایدها سروکار ندارد .1
 دهدنظریه برخالف فلسفه قضاوت ارزشی انجام نمی .2
سروکار دارد ولی برخالف فلسفه به خوبی و بدي نتـایج   "در این صورت..... اگر "نظریه با یک رشته اظهارات  .3

 .ن اظهارات کاري نداردای
 

 زنیتفاوت نظریه و گمانه
ها از ذهن متفکران، مسـتقل از مشـاهدات   نظریه. زنیستنظریه با اینکه به گمانه زنی متکی است اما فراتر از گمانه

 .اندي تجربی گردآوري شدهگیرند که به شیوهگیرند بلکه از اطالعاتی نشأت میتجربی سرچشمه نمی
 

 فرضیه تفاوت نظریه و
توانیم نظریه بـه  از سوي دیگر ما نمی. تواند هزاران فرضه تولید کندتر است و یک نظریه میفرضیه از نظریه جزیی

هاي حاصل از نظریه را آزمایش کنیم و نتایج این آزمایشات را بـراي  توانیم فرضیهدلیل کلی بودن اثبات کنیم ولی می
 .رشد و تغییر به آن نظریه پسخوراند دهیم

 
 هاهاي شخصیت آنپردازان و نظریهشخصیت نظریه

اي از آینـد، در سـالهاي اخیـر شـاخه    پـردازان بـه وجـود مـی    هاي شخصیت از شخصـیت خـود نظریـه   چون نظریه
شناختی و ویژگیهـاي شخصـی   به وجود آمده که به بررسی تأثیر فرایندهاي روان "روانشناسی علم"روانشناسی به نام 

هـاي شخصـیت بـه    عالوه بر ایـن آگـاهی کامـل از نظریـه    . پردازدها و پژوهش علمی او مینظریه دانشمند بر پیدایش
 .پردازي او بستگی دارداطالعات مربوط به جو تاریخی، اجتماعی و وضعیت روانی نظریه

. ز کنـیم با این وجود باید خاطر نشان ساخت که ما باید علم به عنوان فرایند را از علـم بـه عنـوان فـرآورده متمـای     
ي علمـی را بایـد   هاي شخصی دانشـمند قـرار گیـرد امـا سـودمندي فـرآورده      تواند تحت تأثیر ویژگیفرایند علمی می

 .مستقل از فرایند ارزیابی کرد
 

 نظریه باید چه زمانی کنار گذاشته شود
یح دهـد  در صورتی که یک نظریه نتوانـد پـژوهش بیشـتري تولیـد یـا اطالعـات پژوهشـی مـرتبط بـا آن را توضـ          

 .شوددهد و به نفع نظریه سودمندتري کنار گذاشته میسودمندي خود را از دست می
 هاي نظریه مفیدویژگی

ترین مالك براي یـک نظریـه مفیـد توانـایی آن در بـر انگیخـتن و       مهم: کندنظریه مفید پژوهش تولید می) 1
 .هدایت کردن پژوهش بیشتر است

نظور از ابطال پذیري غلط بودن نیست بلکه بدان معنی است که نتایج منفـی  م :نظریه باید ابطال پذیر باشد) 2
پژوهش نظریه را رد کنند و نظریه پرداز را مجبور کنند آن را کنار بگذارد یا تغییر دهد و شرط ابطال پذیري هـم ایـن   
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ـ   ت یـا آن را رد کنـد   است که نظریه به قدر کافی دقیق باشد که پژوهشی را توصیه کند که از اصول اساسـی آن حمای
 .مثال نظریه فروید به سختی قابل اثبات یا ابطال است

ي بدون یک چهارچوب روشن و سازمان یافته که بتوان به وسـیله  :دهدنظریه مفید اطالعات را سازمان می) 3
ي هـا تـوان پرسـش  آن اطالعات را سازمان داد مسیر روشنی بـراي دنبـال کـردن دانـش بیشـتر وجـود نـدارد و نمـی        

 .شودهوشمندانه مطرح کرد و بدون پرسش هوشمندانه هم پژوهش بیشتر شدیداً محدود می
یک نظریه خوب باید بتواند در حل مشکالت روزمره به افـرادي کـه    :کندنظریه مفید اقدامات را هدایت می) 4

تواننـد اقـدامات   ب نمـی براي مثال معلمان و والـدین یـک نظریـه تربیتـی خـو     . برند کمک کندآن نظریه را به کار می
 .مناسبی در تربیت کودك انجام دهند

تحریـک  ... ها از جمله حقوق، فلسفهف جامعه شناسـی و  اینکه یک نظریه تا چه حد تفکر و عمل را در سایر رشته
 .گنجدکند نیز در این مالك میمی

سانی درونی دارد) 5 منطقـی سـازگار هسـتند و    ي خوب از لحاظ ي یک نظریهاجزاي تشکیل دهنده :نظریه هم
اي کـه  ضمنا نظریـه . دهد که از این مرز فراتر روداي به دقت مشخص شده و توجیهاتی ارائه نمیمرزهاي چنین نظریه

برد یعنی از یک اصطالح واحد به معنی دو مفهوم و از دو اصالح متفـاوت  همسانی درونی دارد زبان همسانی به کار می
 .دکنبه یک مفهوم استفاده نمی

تر تر و روشنهاي سادههاي ساده در اولویت هستند نظریهنظریه :کندنظریه مفید از قانون ایجاز تبعیت می) 6
 .ترندهایی که مفاهیم پیچیده و زبان مبهم دارند مفیداز نظریه

 
 ابعاد پذیرش انسان

ي شخصـیت، فرضـهاي   نظریـه هـر  . هاي شخصیت از نظر موضوعات مربوط به ماهیت انسـان تفـاوت دارنـد   نظریه
پـردازان  اي اسـتوار هسـتند کـه نظریـه    این فرضها بر ابعاد گسـترده . کندي آن را در مورد انسان منعکس میآفریننده

 :پردازیمدر اینجا ما به شش بعد اصلی می. کنندشخصیت مختلف را مجزا می
  ،آزاداولین بعد ر انتخاب  راب عنی است که آیا نیروهایی که کنترلـی  اولین بعد بدین م. است جبرگرایی در ب

 توانیم چیزي باشیم که آرزویش را داریم؟کنند، یا اینکه میبر آنها نداریم رفتار و شخصیت ما را تعیین می
  ،رابر خوشبینیدومین بعد دبینی در ب بـاري و پرتعارضـی   اند زنـدگی فالکـت  یعنی آیا افراد محکوم. است ب

 ند از لحاظ روانی، سالم، خوشحال، و موجودات کاملی باشند؟توانداشته باشند، یا اینکه می
  ،غایتمنديسومین بعد ر  راب علیت بدان معنی اسـت کـه رفتـار انسـان حاصـل تجربیـات       . است علیت در ب

 .گذشته است، درحالی که غایتمندي، توجیه رفتار برحسب اهداف یا مقاصد آینده است
  شیار درعوامل تعیین کنندهچهارمین بعد شیار رفتار ي ه ر ناه راب یعنی آیا افراد معموالً از کاري . است ب

گذارند و آنهـا را  اند یا اینکه نیروهاي ناهشیار بر آنها تأثیر میدهند، آگاهدهند و اینکه چرا آن را انجام میکه انجام می
 دهند بدون اینکه از این نیروهاي زیربنایی آگاه باشند؟به سمت عمل کردن سوق می

 عی بر شخصیتبعد، به  پنجمین ر اجتما راب ستی در ب ایـن بعـد یـه    . شودمربوط می عوامل تأثیرگذار زی
پردازد که آیا افراد عمدتاً مخلوقات زیستی هستند و ویژگیهاي شخصـی حاصـل وراثـت اسـت یـا اینکـه       این سؤال می

 .محیط استگیرد و ویژگیهاي شخصی حاصل شان شکل میشخصیت افراد عمدتاً توسط روابط اجتماعی
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  ،ر شباهتهابیبعد ششم راب ي افـراد، فردیـت آنهاسـت یـا خصوصـیت      آیا ویژگی برجسته. ستهمتایی در ب
ي افـراد از  مشترك آنها؟ و اینکه آیا بررسی شخصیت باید برصفات مشترك متمرکز باشد یا بر صـفات متمـایز کننـده   

 هم؟
 سوال

 شودهاي علمی چه فرآیندي مشاهده میدر تعریف نظریه. 1
 پذیريزنی، معرفت شناسی، طبقه بندي، آزمونگمانه) 1
 پذیريهاي مرتبط، استدالل استنتاجی منطقی، آزمونیک رشته فرض، فرض) 2
 شناسی، تحقیق کنترل شده، پیش بینیفرضیه، معرفت) 3
 زنی، تحقیق کنترل شده، طبقه بنديهاي مرتبط، گمانهفرض) 4
 

 پاسخ
 .صحیح است» 2«گزینه  -1
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 »کاويروان: فروید«
 
 پردازیمکاوي میي رواني شخصیت یعنی نظریهدر این فصل به جامعترین و بحث برانگیزترین نظریه. 
     قیاسـی (اسـنتناجی  فروید در تدوین نظریه روانکاوي به جاي روشهاي پژوهشی دقیق بیشـتر بـه اسـتدالل (

 .کردمتکی بود و از روش مورد پژوهشی استفاده می
 سطوح زندگی روانی در نظریه فروید

. شـود تقسـیم مـی   )unconscious(ناهشـیار  و  )conscious(هشیار از نظر فروید زندگی روانی به دو سطح 
در . )preconscious(مـه هشـیار   نیناهشـیار تمـام و کمـال و    : ي خود دو سطح متفـاوت دارد ناهشیار نیز به نوبه

البته وجود مکان خـاص  (اند روانشناسی فروید، سه سطح زندگی روانی براي مشخص کردن فرایند و مکان به کار رفته
 )صرفاً فرضی است

 
 ناهشیار
 ها، امیال یا غرایزي است که خارج از آگاهی ما هستند، ولی اغلب کلمـات،  ي تمام سایقناهشیار در برگیرنده

توانیم از رفتارهاي آشـکارمان آگـاه باشـیم، امـا اغلـب از فراینـدهاي       با اینکه می. انگیرندها و اعمال ما را برمیاحساس
 .ذهنی که در پسِ آنها قرار دارند، ناآگاهیم

 از نظر او ناهشـیار را تـوجیهی   . توان به طور غیر مستقیم ثابت کردفروید باور داشت وجود ناهشیار را تنها می
هـاي کـه سـرکوبی    رنجـور و برخـی فراموشـی   هـاي روان هـاي زبـانی، نشـانه   ت براي معنی نهفته در رؤیاها، لغزشاس
)repression (از نظر فروید رؤیاها منبع غنی براي مواد ناهشیار هستند. شوندنامیده می. 

 ر کافی تغییر شـکل یافتـه   توانند وارد هشیاري شوند که به قداز نظر فروید فرایندهاي ناهشیار تنها زمانی می
-او مـی . فروید براي توضیح این مسأله از تشبیه نگهبان یا سانسورچی استفاده کرد. باشند تا از چنگ سانسور بگریزند

دهد خاطرات اضـطراب  گفت بین ناهشیار و و نیمه هشیار یک نگهبان یا سانسورچی اولیه وجود دارد که که اجازه نمی
تصوارت ناهشیار براي وارد شدن به سطح هشیار باید بـه انـدازه کـافی تغییـر شـکل یافتـه        این. آور وارد آگاهی شوند

هشـیار و  باشند که از دست سانسورچی اولیه بگریزند، و بعد از آن باید سانسـورچی نهـایی را کـه راهـروي بـین نیمـه      
-شوند دیگر آنها را به صورت واقعـی زمانی که این خاطرات وارد ذهن هشیار ما می. هشیار را زیر نظر دارند گول بزنند

 .بینیمدهیم، بلکه به صورت تجربیات خوشایند و غیرتهدید کننده میشان تشخیص نمی
  گیـرد نـه از سـرکوبی رویـدادهاي     فروید معتقد بود بخشی از ناهشیار ما از تجربیات نیاکانمان سرچشمه مـی

شـد کـه   فرویـد زمـانی بـه ایـن مفهـوم متوسـل مـی       . ددوران کودکی، و این تصورات را موهبت نوع پیدایشی ما نامی
 .توجیهات مبتنی بر تجارب فردي کافی نبودند

 تواند با ناهشیار دیگري ارتباط برقـرار کنـد بـدون اینکـه آنهـا از ایـن       از نظر فروید ذهن ناهشیار یک فرد می
 .فرایند آگاه باشند

 
 نیمه هشیار

 توانند به آسانی هشیار شوندهشیار نیستند، اما می سطح نیمه هشیار ذهن شامل تمام عناصري است که. 
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 کنـیم  آنچه که ما درك مـی . اولین منبع ادراك هشیار است: شودمحتواي نیمه هشیار از دو منبع حاصل می
کنیم آن چیز به فـوراً بـه   فقط براي مدت کوتاهی هشیار است و زمانی که توجه خود را به موضوع دیگري متمرکز می

یعنی تصوارت ناهشیاري کـه بـه شـکل مبـدل از     . دومین منبع نیز تصورات ناهشیار است. شودمنتقل مینیمه هشیار 
 .انددست سانسورچی اولیه گریخته

 
 هشیار
  هشیاري که کم اهمیترین سطح روانی در روانکاوي است، آن دسته از عناصر ذهنی موجود در آگاهی، در هر

 .اي روانی است که مستقیماً در دسترس ما قرار داردهشیاري تنها سطح دنی. لحظه از زمان است
  ــی ــه هشــیاري م  perceptual(مســیر اول، سیســتم هشــیاري ادراکــی  : رســندتصــورات از دو مســیر ب

conscious ( مـان  منظور آن چیزي است که از طریق اندامهاي حسـی . است که به سمت دنیاي بیرونی گرایش دارد
ساختار ذهن است و تصورات تهدید کننده، اما تغییر یافته از ناهشیار و تصـورات  دومین مسیر از درون . کنیمدرك می

 .شودناشی از نیمه هشیار را که تهدید کننده نیستند، شامل می
 

 هاي عمل ذهنحوزه
یعنـی تقسـیم بنـدي    (نگاري سال تنها مدلی که از ذهن و روان ارائه داده بود مدل مکان 20فروید تقریباً به مدت 

بود که وي مدل ساختاري سه بخشی خود را معرفـی کـرد    1920ي بعداً در خالل دهه. بود) ه هشیار و ناهشیارذهن ب
 .و بدین وسیله تصورات ذهنی را بر اساس عملکرد یا مقاصد آنها توضیح داد

ویـی  هاي عمل عبارتند از نهاد، خود و فراخـود کـه صـرفاً سـاختارهاي فرضـی هسـتند و قلمر      این مناطق یا حوزه
ـود بـه طوریکـه   . کننـد ي عمل با سه سطح زندگی روانی تعامل مـی این سه حوزه. ندارند از میـان سـطوح مکـانی     خ

کـامالً   نهادناهشیار و نیمه هشیار است و  فراخودکند وعناصر هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار دارد، گوناگونی عبور می
 .ناهشیار است

 
 نهاد

کوشـد بـا   نهاد همواره مـی . شودکامالً نسبت به آن ناهشیار است، نهاد نامیده میبخشی از عمق شخصیت که فرد 
گـوییم بـه اصـل لـذت     ي نهاد لذت جویی است، مـی ارضا کردن امیال غریزي تنش را کاهش دهد و چون تنها وظیفه

 .کندخدمت می
 هاي نهادویژگی 
 از واقعیت به دور است .1
 لذت جوست .2
 غیر منطقی است .3
مثال خانمی ممکن است میل ناهشـیار بـه مـرگ شـوهرش     (ن عقاید متضادي را پرورش دهد تواند همزمامی .4

 .)4داشته باشد و در عین حال آمیزش جنسی با او را بطلب
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تاند قضاوتها را ارزیابی کند یا خیر و شر را از هم تشـخیص دهـد،   البته چون نهاد نمی(فقدان اخالقیات است  .5
 )غیراخالقی استضد اخالقی نیست بلکه فقط 

 نظم و سازمان نایافته استبدوي و بی .6
 .تغییر ناپذیر است .7
 اي که مخزن غرایز است، از طریق فرایند نخستین نهاد به عنوان حوزه)primary process (کنـد عمل می .

دنیـاي بیرونـی   چون نهاد کورکورانه به دنبال ارضاي اصل لذت است، بقاي آن به رشد فرایند ثانوي بستگی دارد تا بـا  
 .کنداین فرایند ثانوي از طریق خود عمل می. مرتبط کند

 
 خود

آیـد و تنهـا   خود در مدت نوباوگی از نهاد به وجود مـی . اي از ذهن است که با واقعیت تماس داردخود یا من حوزه
د این اصل را جـایگزین  کوشي اصل واقعیت قرار دارد و میخود تحت سلطه. شودمنبع ارتباط فرد با دنیاي بیرونی می

ي تصـمیم گیرنـده یـا    ي ذهن که با دنیـاي بیرونـی تمـاس دارد، شـاخه    خود به عنوان تنها حوزه. اصل لذت نهاد کند
 .شودمجري شخصیت می

    خود باید بین درخواستهاي کورکورانه و نامعقول نهاد و فراخود با دراخوستهاي معقول دنیاي بیـرون سـازش
شود، به صـورت قابـل پـیش بینـی     ود از سه طرف توسط نیروهاي متفاوت متخاصم محاصره میزمانیکه خ. برقرار کند

شود براي دفاع از خودش در برابر این اضطراب، از از آن پس مجبور می. شوددهد، یعنی مضطرب میواکنش نشان می
 .هاي دفاعی استفاده کندسرکوبی و سایر مکانیزم

 گیرد خودش را از دنیاي بیرونی تشخیص دهد، خود از نهاد متمایز د میي فروید وقتی که کودك یابه عقیده
 .شودمی

 گیردکند، و خود نیز انرژیش را از نهاد مینهاد انرژي فرد را تأمین می. 
 رسد که خود کنترل تقریباً کاملی بر نهاد داشته باشدفرد زمانی به پختگی کامل می. 

 
 فراخود

کننـد  هاي اخالقی و آرمانی شخصیت است و اصول اخالقی و آرمانی آن را هدایت میفراخود یا فرامن، بیانگر جنبه
آید و مانند خود از خـودش انـرژي   فراخود از خود به وجود می. که با اصل لذت نهاد و اصل واقعیت خود مغایر هستند

 .کمال دارد اما بر خالف خود با دنیاي بیرونی هیچ تماسی ندارد و به صورت نامعقول تقاضاي. ندارد
 از تنبیه شدن به خاطر رفتار نامناسب بـه وجـود    وجدان. وجدان و خود آرمانی: فراخود دو زیر سیستم دارد

کنیم: گویدآید و به ما میمی آرمانی، درحالی که چه نباید ب از تقویت شدن بـه خـاطر رفتـار مناسـب حاصـل       خود 
کنیم: گویدشود و به ما میمی  .چه باید ب

  هـاي جنسـی و پرخاشـگري را کنتـرل     خوب رشد کرده باشد از طریق فراینـد سـرکوبی تکانـه   فراخودي که
 .دهد این کار را انجام دهدتواند موجب سرکوبی شود، بلکه به خود دستور میالبته فراخود، خودش نمی. کند می

 ساس گناه عمل کنـد،   در صورتی که خود برخالف معیارهاي اخالقی فراخود عمل کند، یا حتی بخواهد: اح
 .پس احساس گناه حاصل وجدان است. ي آن احساس گناه است نتیجه
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 ساس حقارت در صورتی که خود نتواند معیارهاي کمال فراخود را برآورده سـازد، احسـاس حقـارت بـه     : اح
 .پس احساس حقارت حاصل خود آرمانی است. آید وجود می
 کندهماهنگ و با کمترین تعارض عمل میشوند که در فرد سالم نهاد و فراخود در خودي ادغام می. 

 هاي شخصیتپویش
هاي عمل ذهن به ساختار یا ترکیب شخصیت اشاره دارنـد؛ ولـی شخصـیتها کارهـایی     سطوح زندگی روانی و حوزه

دهند و فروید براي اینکه نیروهاي سوق دهنده در پس اعمال اشخاص را توضیح دهـد، اصـل پویشـی یـا     هم انجام می
. شـوند ي فروید افراد براي کسب لذت و کاهش دادن تنش و اضطراب برانگیختـه مـی  به عقیده. فرض کردانگیزشی را 

 .آیداین انگیزش، از انرژي روانی و جسمانی ناشی از غرایز به دست می
 

 غرایز
ك غریزه که یک محـر . کندي درونی است که به صورت نیروي انگیزشی مداوم عمل میغریزه نوعی سایق یا تکانه

توان بـا گـریختن از آن   هاي بیرونی فرق دارد که نمیگیرد و از این نظر با محركدرونی است که از نهاد سرچشمه می
 . اجتناب کرد
 ـدگی غریزه: بندي کردتوان به صورت دو سایق اساسی دستهي غرایز فرد را میي فروید همهبه عقیده  ي زن

 تاتانوسیا  ي مرگغریزهو  اروسیا 

 ي مـرگ پیـدا   اما فروید هرگز نامی براي انـرژي غریـزه  . است لیبیدوي زندگی یا جنسی، انی غریزهانرژي رو
 .نکرد
 شودهر غریزه با نیروي محرك، منبع هدف و شیء مشخص می. 
 بردنیروي محرك غریزه، مقدار نیرویی است که غریزه به کار می. 
 استي بدن در حالت تنش یا برانگیختگی منبع غریزه، ناحیه. 
 هدف غریزه، جستجوي لذت یا برطرف کردن این برانگیختگی یا کاهش دادن تنش است. 
 شوداي را بر عهده دارد که هدف از طریق آن برآورده میشیء غریزه، شخص یا چیزي است که نقش وسیله. 
 

 ي جنسی غریزه
. لـذت در او بـه وجـود آورد   ي جنسی این است که با برطرف کردن حالت برانگیختگی جنسی در فرد،  هدف غریزه

هـدف نهـایی   . گیـرد فروید معتقد بود که لیبیدو کل بـدن را دربـر مـی   . شوداما این لذت به لذت تناسلی محدود نمی
توانـد  رسـد، مـی   توان تغییر داد اما مسیري که فـرد بـه ایـن هـدف مـی      را نمی) کاهش تنش جنسی(ي جنسی  غریزه

 .متفاوت باشد
 ي جنسی پیدا کرد توان در غریزهفعالیتهاي لذت بخش را می از نظر فروید منشأ تمام. 
 تـوان بـه   تـرین ایـن اشـکال مـی    ي مهـم  از جمله. هاي گوناگون به خود بگیرد تواند شکل ي جنسی می غریزه

 .خودشیفتگی، عشق، سادیسم و مازوخیسم اشاره کرد
 آنها تقریباً بـه طـور انحصـاري صـرف     نوباوگان عمدتاً خودمحور هستند، به طوریکه لیبیدوي : خودشیفتگی
بعد . نام دارد )primary narcissism(این حالت که همگانی است، خودشیفتگی نخستین . شودآنها می) ایگو(خود 
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ستیناز اینکه خود رشد کرد، کودکان معموالً  امـا نوجوانـان هنگـام    . کننـد را به مقدار زیاد رها می خودشیفتگی نخ
گردانند و به ظاهر خودشان و سـایر تمـایالت شخصـی دل مشـغول     برمی) ایگو(خود را به خود  بلوغ، معموالً لیبیدوي

بلکه حالت مالیم عالقه به خود است کـه تقریبـاً در همـه شـایع     . همگانی نیستخود شیفتگی ثانوي این . شوندمی
 .است
 شق ود را در شیء یـا فـردي   یابد که افراد لیبیدوي خي دیگر اروس، عشق است و زمانی پرورش می جلوه: ع

کننـد، بـا   هنگام نوباوگی، کودکان هر دو جنس نسبت به مادر احساس عشق جنسـی مـی  . غیراز خودشان صرف کنند
فرویـد  . آوردشود و نوع دوم عشق را به وجود میوجود این، معموالً عشق جنسی آشکار به اعضاي خانواده سرکوب می

زیرا هدف اصلی کاهش تنش جنسی، منع یا سرکوب . نامید) aim-inhibited(این نوع دوم عشق را هدف منع شده 
 .عشق به خواهر و برادر یا والدین از نوع هدف منع شده است. شده است
 سم سادیسـم  . سادیسم عبارت است از نیاز به لذت جنسی از طریق زجر دادن یا تحقیر کردن دیگـري : سادی

 .ي دوم اهمیت باشدهوانی نسبت به هدف ویرانگري، در درجهشود که هدف جنسی لذت شزمانی انحراف محسوب می
 سم مازوخیسم عبارت است از لذت جنسی از طریق زجر کشیدن یا تحقیر شدن توسط خودشان یـا  : مازوخی

شود کـه اروس خـدمتگزار   مازوخیسم مانند سادیسم نیازي معمولی است ولی در صورتی انحراف محسوب می. دیگران
ي جنسی و آنها طرز کار غریزه. اي هستندي دو غریزههاي نظریهسادیسم و مازوخیسم شالوده. ودي ویرانگري شغریزه
 .دهندي ویرانگري به صورت آمیخته را نشان میغریزه
 

 ي ویرانگري غریزه
چـون حالـت   . ي  ویرانگـري، برگردانـدن ارگـانیزم بـه حالـت غیرارگانیـک اسـت       ي فروید هـدف غریـزه   به عقیده

ي ي مـرگ نیـز ماننـد غریـزه    غریـزه . ي مرگ، خود ویرانگري اسـت غیرارگانیک نهایی مرگ است، هدف نهایی غریزه
ـگري شود که از آن پس نام مسـتعار  پذیر است و هدف ویرانگري از خود به دیگران تبدیل میزندگی انعطاف  پرخاش

 .گیرد می
  براي جلوگیري از سـایق   "را مانند خودت دوست بدارهمسایه ت  "از نظر فروید احکام الهی یا اخالقی مانند

ـه واکنشنیرومند اما ناهشیار آسیب رساندن به دیگران ضروري هستند و این احکام دینی و الهی در واقع   هاي وارون
 .هستند

 
 اضطراب

بـه ایـن   فروید اضـطراب را  . ي روان پویشی فروید با مفهوم اضطراب سهیم هستندي مرکزي نظریه غرایز در هسته
حالت عاطفی و ناخوشایندي که با احساس جسمانی همراه است و به فـرد در مـورد خطـر قریـب     : صورت تعریف کرد
توان آن را دقیقاً مشخص کرد، اما خود این حالت ناخوشایند معموالً مبهم است و به سختی می. دهدالوقوع هشدار می

 .شوداضطراب همیشه احساس می
  فقط خود)ego (د اضطراب را به وجود آورد یا آن را احساس کند، اما نهاد، فراخود و دنیـاي بیرونـی   توانمی

 .انداین سه نوع اضطراب در زیر توضیح داده شده. هم در یکی از سه نوع اضطراب درگیر هستند
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ي این اضطراب سرچشمه. شوداین اضطراب به صورت نگرانی از خطر نامعلوم تعریف می: رنجوراضطراب روان .1
 .هاي نهاد استاز تکانه

اگر معتقد باشیم که تسلیم شـدن  . شوداین اضطراب از تعارض بین خود و فراخود ناشی می: اضطراب اخالقی .2
توانـد از  اضطراب اخالقـی مـی  . ي جنسی از نظر اخالقی غلط است، دچار اضطراب اخالقی خواهیم شددر برابر وسوسه

 .لحاظ اخالقی درست است نیز به وجود آیدرفتار نکردن مطابق با آنچه معتقدیم از 
این اضطراب که به اضطراب عینی هم معروف است، تقریبا، شبیه ترس است بـا ایـن تفـاوت    : اضطراب واقعی .3

این نوع سوم اضطراب به صـورت احسـاس ناخوشـایند و نامشـخص در     . شودکه موضوع ترسناك خاصی را شامل نمی
 .شودمورد خطري احتمالی تعریف می

 آنهـا معمـوال بـه صـورت آمیختـه      . ن سه نوع اضطراب به ندرت دقیق یا به راحتی از یکدیگر مجزا هسـتند ای
 .هستند
 دهـد کـه مخـاطراتی در    را بر عهده دارد، زیرا به ما عالمت می) ایگو(ي مکانیزم محافظ خود اضطراب وظیفه

 .پیش است
 

 هاي دفاعی مکانیزم
هـاي دفـاعی بهنجـار    این مکانیزم. گیردل کند از رفتارهاي دفاعی کمک میخود براي اینکه بتواند اضطراب را تحم

چـون بـراي بـه    . انجامنـد رنجـور مـی  اما اگر به صورت افراطی به کار روند، به رفتارهاي وسواسی، مکرر و روان. هستند
اشیم، انـرژي روانـی   هاي دفاعی باید انرژي روانی صرف کنیم، هرچه بیشتر دفاعی بوجود آوردن و حفظ کردن مکانیزم

 .گذاریمهاي نهاد باقی میکمتري براي ارضا کردن تکانه
 اندهاي اصلی که فروید مشخص کردن در زیر توضیح داده شدهمکانیزم. 
هر وقت کـه خـود   . ها دخالت داردترین مکانیزم دفاعی سرکوبی است، زیرا در سایر مکانیزماساسی: سرکوبی .1

کنـد؛ یعنـی،   هـا از خـودش محافظـت مـی    شـود، بـا سـرکوب کـردن آن تکانـه     تهدید میهاي ناخوشایند نهاد  با تکانه
 .راندهاي تهدید کننده را به ناهشیار می احساس

اوالً بـدون تغییـر در ناهشـیار بماننـد،     : آیدها ناهشیار شدند سه حالت براي آنها به وجود میبعد از اینکه این تکانه
وارد شدن به هشیاري فشار بیاورند که در این صورت موجب اضطراب بیشـتر در فـرد   ثانیاً به صورت تغییر نیافته براي 

 .شوند و ثالثاً به صورت جابه جا شده یا مبدل ابراز شوندمی
سایقهاي سرکوب شده ممکن است به صورت ناتوانی جسمانی تغییر شکل یابند؛ مثالً گناه جنسی مردي منجر بـه  

 .هاي دفاعی راه خروجی پیدا کننددر رؤیاها، لغزشهاي زبانی یا سایر مکانیزمیا اینکه . ناتوانی جنسی وي شود
سازي .2 این دو مکانیزم شکلهاي مهم سرکوبی هستند و ارتبـاط نزدیـک آنهـا بـا اعمـال       :عمل زدایی و جدا

 .کندتکراري و تشریفاتی و افکار سمج و مکرر، آنها را از سرکوبی متمایز می
کوشد تجربیات ناخوشـایند و پیامـدهاي آنهـا را نادیـده     است که به موجب آن، خود میزدایی نوعی سرکوبی عمل

 .بگیرد و از طریق رفتارهاي تشریفاتی و وسواسی، افکار و رویدادها را پاك کند
کوشـد  خـود بـه کمـک جداسـازي مـی     . مکانیزم دیگري که با عمل زدایی ارتباط نزدیکـی دارد، جداسـازي اسـت   

اي کـه بالفاصـله بـه دنبـال آن تجربـه      د، به این صورت که براي جلوگیري کردن از هرگونه عاطفهاي را جدا کن تجربه
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آورد و پس عمل زدایی، اعمال وسواسی و رفتارهاي تشـریفاتی را بـه بـار مـی    . کنداست، از افکار وسواسی استفاده می
 .انجامدجداسازي به افکار وسواسی و مکرر می

 .چون لمس کردن هدف فوري میل جنسی است. کند ا تحریم میجداسازي معموال لمس کردن ر
تواند هشیار شود این اسـت کـه ظـاهر مبـدلی     ي سرکوب شده مییکی از راههایی که تکانه: واکنش وارونه .3

رفتـاري واکنشـی را   . شـود این مکانیزم دفاعی واکنش وارونه نامیده مـی . بگیرد که با شکل اصلی آن کامالً مغایر باشد
مثال دختري که از مادرش شدیداً متنفر اسـت  . ي آن تشخیص داداز خصلت اغراق آمیز و حالت وسواس گونه توانمی

 .کندبسیار متظاهرانه و اغراق آمیز به او محبت می
مـثالً کسـانی   (جایی، برخالف واکنشهاي وارونه که به یک موضوع محدود اسـت  در مکانیزم جابه: جاییجابه .4

، افراد امیال نامعقول خـود را بـه   )4کننفقط به فردي که ناهشیارنه از او متنفرند، محبت می که محبت واکنشی دارند
مـثالً  . شودي اصلی تغییر شکل یافته یا پنهان میکنند به طوري که تکانهسمت اشخاص یا اشیاي گوناگون هدایت می

 .جا کندیا وسایل آشپزخانه جابه دختري که از مادرش عصبانی است ممکن است عصابیت خود را به حیوان خانگی
شود، خود بـه  در مراحل شد روانی هنگامی که دورنماي عبور از مراحل بعدي خیلی اضطراب آور می: تثبیت .5

این دفاع، تثبیـت نامیـده   . شودتر است، متوسل میبخشي موجود که از لحاظ روانی آرامراهبرد باقی ماندن در مرحله
مـثالً افـرادي   . تر استي رشد قبلی که ابتداییعبارت است از دلبستگی لیبیدو به مرحله از لحاظ فنی تثبیت. شودمی

 .برند امکان دارد تثبیت دهانی شده باشندکه همواره از سیگار کشیدن یا صحبت کردن لذت می
-رحلهاي از رشد را طی کرده است، در مواقع استرس و اضطراب، به مبعد از اینکه لیبیدو مرحله: رويواپس .6

واپس روي در همه سنین شایع است مثالً تحت شـرایط  . روي معروف استاین برگشت به واپس. گرددي پیشین برمی
 .استرس امکان دارد یک فرد بزرگسال به خانه نزد مادرش برگردد

رویهـا  پـس با این حـال، وا . شده، شباهت داردگانه است به رفتار تثبیترفته از این نظر که خشک و بچهرفتار واپس
 .معموالً موقتی هستند، در حالی که تثبیت به مصرف انرژي کم و بیش دایمی نیاز دارند

ي کنـد خـود بـا نسـبت دادن ایـن تکانـه      اي غریزي اضطراب زیادي را تولیـد مـی  زمانی که تکانه: فرافکنی .7
ین مکـانیزم دفـاعی فرافکنـی    ا. دهدناخواسته به موضوعی بیرونی، که معموالً فرد دیگري است، اضطراب را کاهش می

توان آن را به صورت دیدن احساسها یا گرایشهاي نامعقول در دیگران که واقعاً در ناهشیار خود فـرد قـرار   است که می
کنند براي مثال امکان دارد مردي که با زنان مسن رابطه جنسی دارد بگوید که زنان او را اغفال می. دارند، تعریف کرد

 .ی به آنها  نداردو او هیچ میل جنس
پارانویـا  . شودنوع شدید فرافکنی، اختالل پارانویاست که با هذیانهاي نیرومند حسادت و گزند و آسیب مشخص می

ي فرویـد تفـاوت مهـم بـین فرافکنـی و      به عقیده. پیامد اجتناب ناپذیر فرافکنی نیست، بلکه صرفاً نوع شدید آن است
گرایانه سرکوب نشده نسـبت بـه آزاردهنـده مشـخص     هاي همجنسیشه با احساسپارانویا در این است که پارانویا هم

گرایانـه خیلـی قدرتمنـد    هاي همجـنس زمانی که تکانه. این آزاردهنده قطعا یک دوست سابق همجنس است. شودمی
رافکنـی آنهـا بـه    و بعد ف) از دوست سابقم متنفرم(شوند، افراد پارانویاي آسیب و گزند با وارونه کردن این احساسها می

مکانیزم اصلی در همه نوع پارانویا، فرافکنی همـراه  . کننداز خود دفاع می) دوستم از من متنفر است(موضوع اصلیشان 
 .با هذیانهاي حسادت و گزند و آسیب است
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هـاي مثبـت دیگـران را در    درون فکنی نوعی مکانیزم دفاعی است که افراد از طریق آن ویژگی: فکنیدرون .8
 دهنـد  هایی را که به نظرشان باارزش هستند و به آنهـا امکـان مـی   افراد همیشه ویژگی. کنندشان ادغام می)ایگو(خود

 .کنندنسبت به خودشان احساس بهتر داشته باشند، درون فکنی می
ی ي نخسـتین درون فکنـ  ي درون فکنیِ اقتدار و ارزشهاي والدین را نمونهي ادیپ در نتیجهفروید حل شدن عقده

 .نمایدگیري فراخود کمک میفکنی به شکلاین درون. دانستمی
ي جـایگزین کـردن هـدف    مکانیزم واالیش عبارت است از سرکوبی هدف تناسلی اروس بـه وسـیله  : واالیش .9

زیـرا  . هاي اجتماعیکند و هم به گروهاین مکانیزم تنها مکانیزمی است که هم به فرد خدمت می. اجتماعی یا فرهنگی
هدف واالیش یافته به صورت آشکار، در دسـتاوردهاي فرهنگـی خـالق،    . اي براي جامعه ندارندهاي فایدهمکانیزمسایر 

 .ي روابط انسانی و فعالیتهاي اجتماعی استشود و به صورت ظریفتر، بخشی از کلیهگر میمانند نقاشی و ادبیات جلوه
مت کردن به ارزشهاي فرهنگی عـالی واالیـش بخشـیم،    توانیم بخشی از لیبیدوي خود را در جهت خدما اغلب می

 .ي جنسی را براي دنبال کردن لذت شهوانی خود نگهداریمدرحالیکه به طور همزمان مقدار کافی از غریزه
 

 مراحل رشد
که خود به سه ) infantile stage(ي کودکی اول دوره. کنددوره را طی می 4در دیدگاه فروید رشد به طور کلی 

ي تناسـلی  ؛ سـوم دوره )latency stage(ي نهفتگـی  شـود؛ دوم دوره ي دهانی، مقعـدي و آلتـی تقسـیم مـی     مرحله
)genital stage (شود و سرانجام پختگی که با بلوغ آغاز می)maturity.( 

 
 دوره ي کودکی

کـودکی از ایـن   میـل جنسـی   . ترین فرضهاي فروید این است که کودکان از زندگی جنسی برخوردارندیکی از مهم
ي با این حـال غریـزه  . نظر که قادر به تولیدمثل نیست و منحصراً خودانگیز است، با میل جنسی بزرگسالی تفاوت دارد

 .تواند از طریق اندامهاي دیگري غیراز اندامهاي تناسلی، ارضا شودجنسی در کودکان و بزرگساالن می
   دهـان، مقعـد، آلـت تناسـلی    (ي شـهوت زا  ناحیـه  فروید مراحل کودکی را برحسب اینکه کدام یـک از سـه (

 .بیشترین رشد را کرده باشد، به سه مرحله تقسیم کرد
 

 ي دهانی مرحله
ي دهـانی  ي رشد کودکی فرویـد، مرحلـه  دهدف اولین مرحلهچون دهان اولین اندامی است که به کودك لذت می

ي جـذب  مرحلـه : شـود دو زیر مرحله تقسـیم مـی   این مرحله به. بردکودك از طریق خوردن و مکیدن لذت می. است
 . ي سادیسم دهانی دهانی و مرحله

 دهانی نخستین، جذب یا دریافت شیء غریزي یعنی پستان است ـذب  مرحلهدر . هدف جنسیِ فعالیت ي ج
 کنند و نیازهاي آنها با کمتـرین ناکـامی و اضـطراب ارضـا    کودکان در مورد شیء لذتبخش احساس تردید نمیدهانی 

شوند به خاطر تغذیه زمانبندي شده و از شیرگرفتن، به احتمال بیشتري دچار ناکـامی یـا   شود اما وقتی بزرگتر میمی
 .شونداضطراب می
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 ي آنها در این مقطـع وارد دومـین مرحلـه   . کندپیدایی دندانها به دفاع کودکان علیه محیط، کمک شایانی می
سم دهانی دهانی یعنی  کودکان در این دوره از طریق گاز گرفتن، بستن دهـان، لبخنـد زدن، و گریـه    . شوندمیسادی

ي خود انگیز کودکان شست مکیدن است که نوعی دفاع علیـه اضـطراب   اولین تجربه. دهندکردن به دیگران پاسخ می
 .کنداست و نیاز جنسی اما نه نیاز غذایی آنها را ارضا می

 ماند، بزرگساالن با سیگار کشیدن و اظهارات گزنده و نیشـدار  ی میي شهوت زا باقچون دهان همچنان ناحیه
 .کنندنیازهاي دهانی خود را ارضا می

 
 ي مقعدي مرحله

ـه شـود، فرویـد آن را   ي مقعدي از طریق رفتار پرخاشگرانه و عمل دفع حاصـل مـی   چون ارضا در مرحله ي  مرحل
سم مقعدي ي مقعدي این مرحله به دو زیر مرحله. نامندمی ي مقعديمرحلهنامید، اما روانکاوران فعلی آن را  سادی

 .شودنخستین و مقعدي پایانی تقسیم می
  ستیندورهدر در این زمـان، ماهیـت   . شوند، کودکان با نابود کردن یا رها کردن اشیا ارضا میي مقعدي نخ

بـه والدینشـان پرخاشـگرانه رفتـار      ي شهوت قویتر است، و کودکان معموالً نسـبت ي سادیستی از غریزهویرانگر غریزه
 .اندکنند، زیرا با آموزش استفاده از توالت، آنها را ناکام کردهمی

 اي که از لذت شهوانی عمـل دفـع   کنند، عالقهي مقعدي پایانی، کودکان به مدفوعشان عالقه پیدا میدر دوره
در ایـن جـا   . کننـد اي به والدین عرض مـی هدیهدانند لذا آن را به عنوان شود و مدفوع خود را ارزشمند میحاصل می

اگـر والـدین ایـن رفتـار کـودك را بپذیرنـد و       . واکنش والدین بر شکل گیري شخصیت کودك تأثیر خواهـد گذاشـت  
روش . ي آنها به طـور تنبیهـی رد شـود   اما اگر هدیه. تحسین کنند، آنها بزرگساالنی سخاوتمند و بخشنده خواهند شد

یعنی نگهداشتن مدفوع تا زمانی که فشار، آزارنده و از لحاظ شهوانی : گزینندلذت مقعدي بر میدیگري را براي کسب 
ریـزد کـه در   ي شخصـیت مقعـدي را مـی   ي لذت خودشـیفته و مازوخیسـتی، شـالوده   این شیوه. تحریک کننده شود

ه صورت بیش از حـد پـاکیزه و   شوند که با نگهداشتن و تملک اشیا و مرتب کردن آنها ببزرگسالی به افرادي مبدل می
این شهوت گرایی مقعدي به مثلـث مقعـديِ نظـم و ترتیـب، خسـت و      . دهندمنظم به کسب ارضاي شهوانی ادامه می

 .ي شخصیت مقعدي بزرگسال استشود که مشخص کنندهلجبازي تبدیل می
 
 برخی از آنها بـه  . شودهاي شهوانی مقعدي به این سه صفت شخصیت بزرگسال تبدیل نمیي تکانهالبته همه

هـاي آلتـی و   شـوند و برخـی دیکـر در دوره   رنجوري آشکار مـی هاي روانطور کاملتري سرکوب شده و به شکل نشانه
) penis envy(در مورد دختران شهوت گرایـی مقعـدي بـه شـکل رشـک آلتـی مـردي        . شوندتناسلی رشد ابراز می

 .به دنیا آوردن بچه ابراز شود تواند باآید و سرانجام میي آلتی درمیدرمرحله
      فروید معتقد بود مفاهیم آلت مردي و بچه، در ناهشیار معنی یکسانی دارند زیرا به هـر دوي آنهـا بـا عنـوان

همچنین هر سه مفهوم آلت مردي، بچه، و مدفوع در رؤیاها بـا نمادهـاي یکسـانی بازنمـایی     . شوداشاره می "کوچولو"
 .شوندمی

  ي سلطه گـري و سادیسـم نامیـد    مقعدي نگرش فعال معموالً با آنچه فروید صفات مردانهدر مراحل دهانی و
 .شودي تماشاگري جنسی و مازوخیسم مشخص میگیري منفعل با صفات زنانهشود در حالیکه جهتمشخص می
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 ي آلتی مرحله

در این مرحله . کنندآغاز می ي آلتی راي رشد کودکی یعنی مرحله سالگی کودکان سومین مرحله 4یا  3تقریباً در 
 .شودجنسی زن و مرد تمایز اساسی ایجاد می -براي اولین بار به دلیل تفاوتهاي کالبدشناختی، بین رشد روانی 

ي آلتی استمنا در مرحله. شودي دوم و مهمتر میي دهانی آغاز شده است، اکنون وارد مرحله استمنا که در مرحله
جنسی  -ي ممانعت از استمنا توسط والدین در این مرحله به تشکیل شخصیت رشد روانی  هتجرب. تقریباً همگانی است
 تري در رشد شخصـیت ي دیگري هم وجود دارد که نقش مهمبا این حال در این مرحله تجربه. کندکودکان کمک می

 ي ادیپعقده: کند کودکان ایفا می
 ي آلتی با پدرش همانندسازي مـی وارد شدن به مرحلهفروید معتقد بود پسربچه با : ي ادیپ مردانهعقده-

-کند؛ یعنی مـی بعداً او به مادرش میل جنسی پیدا می. خواهد پدرش باشد؛ یعنی می)همانند سازي پیش ادیپی(کند 
برد و همانندسازي با پـدر را رهـا   کودك بعد از مدتی به تناقض این دو خواسته پی می. خواهد مادرش را تصاحب کند

این حالت رقابت با پدر و احساس زنا با محارم نسبت بـه  . داردند و احساس قویتر میل به تصاحب مادر را نگه میکمی
 .ي ساده مشهور استي ادیپ مردانهمادر به عقده
ي ادیپی به علت ماهیت دو جنسی کودك، ماهیت زنانه او را به سمت محبت به پدر و ابـراز خصـومت بـه    در دوره

کشـاند، در ایـن   اش او را به سمت خصومت به پدر و میل به مادر مـی دهد، و در عین حال، صفت مردانهمادر سوق می
فروید معتقد بود ایـن  . شهرت دارد، محبت و خصومت باهم وجود دارند ي ادیپ کاملعقدهوضعیت دو وجهی که به 

ه شکل اضـطراب اختگـی یـا تـرس از     ي اختگی نقش دارند که در پسرها باحساسهاي دووجهی در پسر در ایجاد عقده
 .آید دست دادن آلت در می

شـود و در  شود دچار شوك شـدیدي مـی  ي فروید پسربچه وقتی از فقدان آلت مردي در دخترها آگاه میبه عقیده
تهدیدهاي والدین به اخته کـردن یـا تنبیـه کـردن او بـه      . گیرد که آلت مردي دختر قطع شده استنهایت نتیجه می

شود نتیجه بگیرد که دختـر بچـه   بنابراین پسر مجبور می. توانند این عقیده را تقویت کنندارهاي جنسی میخاطر رفت
تـوان  این اضطراب اختگی را نمی. اش تنبیه شده استبه خاطر استمنا کردن یا اغفال مادرش با قطع شدن آلت مردي

سی، از جمله فکر اغفال کردن مـادرش را سـرکوب   هاي فعالیت جندر نتیجه پسر تکانه. براي مدت طوالنی تحمل کرد
 .کند می

ي کافی رشد کرده باشد که ارتباط بین امیـال  پسر به اندازه) ایگوي(شود که خود اضطراب اختگی زمانی ایجاد می
 .جنسی و قطع شدن آلت مردي را درك کرده باشد

هرگونه اشاره به جراحت یا کوچک شدن . باشدي فروید لزومی ندارد پسر مستقیماً به اختگی تهدید شده به عقیده
شیدر ارتباط با آلت مردي، براي برانگیختن این  ع پیدای به عبارتی ترس انسان کهـن  . کودك کافی باشد موهبت نو
 .آوردکندو اضطراب اختگی همگانی را به وجود میاز اختگی به تجربیات فردي کودك کمک می

خواهـد  دهد اما مانند همانندسازي پـیش ادیپـی نمـی   ابتدایی پرورش می ي ادیپ، کودك فراخودبعد از حل عقده
 .کندپدرش باشد بلکه از پدرش به عنوان الگویی براي تشخیص رفتار درست از غلط استفاده می

 در دخترهـا  . ي ادیپ در دختران به دلیل تفاوت کالبدشناختی با پسران فرق داردعقده: ي ادیپ زنانهعقده
ایـن رشـک آلـت مـردي     . شودي ادیپ واقع میآید، قبل از عقدهکه به صورت رشک آلت مردي در میي اختگی  عقده
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برخالف اضطراب اختگی که در پسـرها بـه سـرعت  سـرکوب     . گیري شخصیت دخترهاستنیروي قدرتمندي در شکل
رشک آلت مـردي معمـوالً   فروید معتقد بود که . تواند سالهاي ادامه یابدمی) ي اختگیعقده(شود رشک آلت مردي می

رشک آلت مردي عموماً به صـورت آرزوي بچـه دار   . شودبه صورت آرزوي پسربودن یا میل به داشتن یک مرد ابراز می
 .شودآید و در نهایت به صورت زاییدن مخصوصاً به دنیا آوردن پسرابراز میشدن درمی

کند اما بعدها چون مادر را مسبب بـه دنیـا   زي میدختر نیز مانند پسر قبل از اضطراب اختگی با مادرش همانندسا
از آن پس لیبیدوي او به سـمت پـدرش   . گرایدداند احساس زنا با محارم به خصومت میآوردن او بدون آلت مردي می

شـود،  شود که با دادن بچه به او میل به داشتن آلت مردي را که بچه از نظر وي جـایگزینی بـراي آن مـی   متمایل می
 .شودي ادیپ زنانه نامیده میمیل به آمیزش جنسی با پدر و احساس خصومت نسبت به مادر، عقده. ارضا کند
نظـر  شود که دختر از استمنا دست بکشد، از میل جنسی به پـدرش صـرف  ي ادیپ زنانه زمانی ساده حل میعقده

ي ادیـپ  آهسـته تـر و نـاقص تـر از عقـده     با این حال این عقده معموال . کند، و بار دیگر با مادرش همانندسازي نماید
شـود و چـون   واقـع مـی  ) رشک آلت مـردي (ي اختگی ي ادیپ بعد از عقدهیابد زیرا در دخترها عقدهمردانه خاتمه می

-ي ادیـپ مـی  کنند و تنها دلیلی که باعث حل عقـده شوند، شوك ناگهانی را تجربه نمیدخترها به اختگی تهدید نمی
ي بنابراین عقـده . جنسی با پدر و ترس از دست دادن محبت مادر است نه ترس از اخته شدنشود عدم امکان آمیزش 
شـود و از  ي اختگی و بقایاي آن مـی اي صرف نگهداشتن عقدهشود و لیبیدوي دختر تا اندازهادیپ زنانه ناقص حل می

کنـد، در نتیجـه   ود مسـدود مـی  توانست در ساختن فراخود قـوي مصـرف شـ   این رو، مقداري از انرژي روانی را که می
 .گیرتر استپذیرتر و آسانتر، انعطاففراخود دختران معموالً ضعیف

 
 ي نهفتگی دوره

جنسـی  -ي رشد روانـی سالگی تا بلوغ، پسرها و دخترها معموالً، اما نه همیشه، دوره 5یا  4فروید معتقد بود که از 
هاي والدین براي تنبیه کردن یـا منـع کـردن    ي تالشاي در نتیجهاندازهي نهفتگی تا این مرحله. گذرانند نهفته را می

ي جنسـی خـود را   اگر ممانعـت موفقیـت آمیـز باشـد کودکـان غریـزه      . آیدفعالیت جنسی در فرزندانشان به وجود می
دایت سرکوب و انرژي روانی خود را به سمت درس خواندن، روابط دوستی، سرگرمیها و فعالیتهاي غیرجنسی دیگر هـ 

 . کنند می
 پـس لزومـی نـدارد    . تواند در موهبت نوع پیدایشی ما نیز ریشه داشته باشـد ي نهفتگی میبا این حال مرحله

 .فعالیت جنسی تنبیه شود تا سایق جنسی را سرکوب کند
 
 ي نهفتگی هنوز وجود دارد اما هدف آن بازداري شده و لیبیدو واالیـش یافتـه،  ي جنسی در دورهالبته غریزه 

 .شودگر میدر دستاوردهاي اجتماعی و فرهنگی جلوه
 

 ي تناسلیدوره
 .شودي هدف جنسی آغاز میي تناسلی با بلوغ و بیدار شدن دوبارهدوره
 تفاوتهاي زندگی جنسی در دوران بلوغ با دوران کودکی 
ودشـان هـدایت   کنند و انرژي جنسی خود را به جاي اینکـه بـه سـمت خ   نوجوانان خودانگیزگرایی را رها می .1

 .کنندکنند به سمت دیگري هدایت می
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 .امکان تولید مثل وجود دارد .2
 .دانندکند و مردان آلت زن را به جاي منبع آسیب شیء جذابی میواژن جایگاه آلت مردي را کسب می .3
 .کندي جنسی یا اروس حالت ترکیبی پیدا میغریزه .4
 واالیـش یابـد، و یـا بـه     . تواند همچنان سـرکوب شـود  یاروس م: ماندالبته اروس از چند نظر بدون تغییر می

 .صورت استمنا یا اعمال جنسی دیگر ابراز شود
 

 ي پختگی دوره
. رسـد آل گذارنـده باشـد بـه ایـن مرحلـه مـی      فروید معتقد بود بعد از اینکه فرد مراحل پیشین را به صـورت ایـده  

 .رنجوري آمادگی زیادي دارندهاي روانبراي ابتال به اختاللدهد، زیرا افراد متأسفانه پختگی روانی به ندرت روي می
 

 کاويي روانکاربردهاي نظریه
 روش درمانی فروید

کاوي، برمال کرن خاطرات سرکوب شده و تبدیل کردن مواد ناهشیار به هشـیار از  هدف اصلی فروید از درمان روان
تقویت کـردن خـود، مسـتقل    "کاوي عبارت است از روانتر هدف به طور مشخص. طریق تداعی آزاد و تحلیل رؤیا بود

هـاي  کرن بیشتر آن از فراخود، گسترش دادن حوزه ادراك و وسعت بخشیدن به سازمان آن، بطوریکه بتوانـد قسـمت  
 ."جایی که نهاد بود، باید همانجا باشد. زنده و باطراوت نهاد را به خود اختصاص دهد

 بـه همـین دلیـل، فرویـد از     . یابنـد خی بیماران هرگز بر آن تسـلط نمـی  تداعی آزاد فرایند آسانی نیست و بر
 .تحلیل رؤیا هم استفاده کرد

 شد، آزاد شـود  رنجوري میهاي روانکاوي این است که لیبیدو که قبالً صرف نشانهشرط موفقیت درمان روان
ي اول تمـام لیبیـدو از   مرحلـه  در: گیـرد اي صـورت مـی  این کار به یـک روش دو مرحلـه  . کمک کند) ایگو(تا به خود 

ي دوم، کشمکش بـر سـر ایـن موضـوع     شود و در مرحلهشود و در آنجا متمرکز میهاي بیمار به انتقال رانده می نشانه
منظـور از انتقـال،   . کاوي اهمیت زیادي داردموقعیت انتقال براي روان. شودیابد و لیبیدو از آن آزاد میجدید ادامه می

دو نـوع  . دهنـد کاو نشان مـی پرخاشگري مثبت یا منفی است که بیماران در جریان درمان، به رواناحساس جنسی یا 
 .مثبت و منفی: انتقال وجود دارد

 شـوند و بـه بیمـاران امکـان     گـر مـی  ها به صورت عالقه یا عشق جلوهدر انتقال مثبت احساس: انتقال مثبت
 .کاوي که تهدید کنند نیست، از خاطر بگذرانندروان دهد تا تجربیات کودکی خود را در جو امن درمان می
 درمانگر باید انتقال منفی به شکل خصـومت را تشـخیص داده و آن را بـراي بیمـاران توضـیح      : انتقال منفی

 .در برابر درمان چیره شوند) resistance(دهد تا آنها بتوانند بر هرگونه مقاومت 
 ي دارد که بیماران براي متوقف کـردن پیشـروي خـود در درمـان     هاي ناهشیاراشاره به انواع پاسخ: مقاومت

 .دهد که درمان از مواد سطحی فراتر رفته استتواند عالمت خوبی باشد، زیرا نشان میمقاومت می. دهند نشان می
 کاوي از نظر فرویدهاي درمان روانمحدودیت 
 توان و نباید به هشیاري آوردي خاطرات قدیمی را نمیهمه .1
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هـا مـؤثر واقـع    رنجوریهاي انتقـالی، ماننـد فوبیهـا، هیسـتري، و وسـواس     اي که در مورد روانبه اندازه درمان .2
 .ها یا بیماریهاي سرشتی تأثیري نداردپریشیشود، بر روان می

 .وقتی بیماري بهبود یافت، امکان ابتال به یک روان رنجوري دیگر در آینده وجود دارد .3
 کـاوي را  تـوان روان با این حـال نمـی  . هاي دیگر به کار بردتوان همراه با درمانمیکاوي را از نظر فروید روان

 .کوتاه کرد یا به هر صورت اساسی تغییر داد
 

 تحلیل رؤیا
 ي مهمتر از تحلیل رؤیا استفاده کردفروید براي تبدیل کردن محتواي آشکار رؤیاها به محتواي نهفته. 
  محتواي آشکار)manifest content (  رؤیا، معنی سطحی یا توصیف هشیاري است که خواب بیننده ارایـه

 latent(ي هشیار یا نیمه هشیار روز قبل ارتباط دارد، در حالی که، محتواي نهفتـه  دهد و تقریباً همیشه با تجربه می
content (کاوي فقط محتواي نهفته مهم استدر روان. به مواد ناهشیار آن اشاره دارد. 
 برخی امیـال  . هستند ارضاي میلي رؤیاها وید در مورد تحلیل رؤیا این است که تقریباً همهفرض اساسی فر

بینـد  رود و خواب میاي به خواب میشوند، مثل زمانی که فرد گرسنهواضح هستند و از طریق محتواي آشکار ابراز می
شود و فقط تحلیل رؤیـا  نهفته ابراز می اما ارضاي میل عمدتاً به صورت محتواي. خوردمقدار زیادي غذاي خوشمزه می

 .تواند آن را برمال سازد می
 شود کـه بـه روان  یک مورد استثنا در مورد این قاعده که رؤیاها ارضاي میل هستند، به بیمارانی مربوط می-

رضاي میـل  این رؤیاها که به جاي ا. زاد دچارند و رؤیاهایشان مملو از تجربیات آسیب زاد مکرر استرنجوریهاي آسیب
ـس از   کنند و معموالً در افراد مبتال بهتبعیت می) repetition compulsion(از وسواس تکرار  سترس پ اختالل ا

 .بینندشوند که مکرراً تجربیات وحشتناك یا آسیب زاد را درخواب مییافت می آسیب
 کنند تا بلکـه هشـیار   را ابداع می شوند و امیال ناهشیار آنهافروید معتقد بود که رؤیاها در ناهشیار تشکیل می
 .شوند
 توانـد از  محتواي رؤیـا مـی   اوالً: دهندها به دو گونه تغییر شکل میرؤیاها براي گریختن از دست سانسورچی

به ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه محتـواي      ) condensation(تلخیص . طریق تلخیص یا جابه جایی، تغییر شکل یابد
سطح نهفته نیست، بدین معنی که مواد ناهشیار قبل از ظاهر شدن در سطح آشکار، خالصـه  آشکار رؤیا به گستردگی 

ي دوري با تصوات رؤیا دارنـد،  جایی نیز به این معنی است که تصورات دیگري که رابطهجابه. شوندیا به هم فشرده می
مثال اشـیاي کشـیده مثـل مـار     . یردگجایی محتوي، از طریق نمادها صورت میتلخیص و جابه. شوندجایگزین آنها می

 . ي خواب بیننده، وي را فریب دهندتوانند با مهار کردن یا وارونه کردن عاطفهرؤیاها می ثانیاً. نماد آلت مردي هستند
 این بـود کـه از بیمـاران مـی     روش اول: کردفروید براي تعبیر کردن رؤیاها معموالً از دو روش استفاده می-

-روش دوم نمادهاي رؤیا بود و زمانی اسـتفاده مـی  . هاي مرتبط با آن را نقل کنندي تداعیهمهخواست رؤیاي خود و 
 .توانست مطالب تداعی را نقل کندشد که بیمار نمی

 راه "ترین روش براي بررسی فرایندهاي ناهشیار است و از آن بـه عنـوان   فروید معتقد بود تعبیر رؤیا مطمئن
 .اهشیار یاد کردبه آگاهی یافتن از ن "باشکوه
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  با این اصل که ارضاي میل هستند، تعارض ندارد) خوابهاي بد یا کابوس(فروید معتقد بود رؤیاهاي اضطرابی .
 .هشیار تعلق دارد، درحالیکه میل به سیستم ناهشیار وابسته استتوجیه آن این است که اضطراب به سیستم نیمه

 فروید سه نوع رؤیاي اضطرابی را نام برد: 
خواب بیننده از برهنه بودن یا لباس نامناسب بر تـن داشـتن در حضـور    : اي شرمندگی از برهنه بودنرؤی .1
فروید . ي کودکی برهنه بودن در حضور بزرگساالن استمنشأ این رؤیا تجربه. کندها احساس شرم و خجالت میغریبه

فـاوتی تماشـاگران میـل کودکانـه را بـه اینکـه       تبی اوالً: کندمعتقد بود ارضاي میل در این رؤیا به دو صورت عمل می
برهنه بـودن میـل بـه خودنمـایی را ارضـا       ثانیاً. کندبزرگساالن تماشاچی از سرزنش کردن خودداري نمایند، ارضا می

 .کندمی
عزیز .2 اگر کسی خواب مرگ فـرد جـوانتري   . ي کودکی استمنشأ این رؤیا نیز تجربه: رؤیاهاي مرگ فردي 

ي کـودکی رقیـب   ر او ممکن است میل به نابودي برادر یا خواهر کوچکتري را ابـراز کنـد کـه در دوره   را ببیند، ناهشیا
. کنـد در صورتی که فرد متوفی بزرگتر باشد، خواب بیننده میل ادیپی به مرگ والد را ارضا می. انگیزي بوده استنفرت

 .ان وارونه شدن عاطفه است اگر خواب بیننده در مدت این رؤیا، احساس اضطراب و تأسف کند، علت
بیند در امتحانی رد شده که آن را بـا موفقیـت   خواب بیننده همیشه خواب می: رؤیاي رد شدن در امتحان .3

دهند که خـواب بیننـده، تکلیـف دشـواري را     این رؤیاها معموالً زمانی روي می. گذرانده، نه امتحانی که رد شده است
 .انتظار دارد

 
 هاي فرویدي لغزش

فروید معتقد بود که خیلی از لغزشهاي زبان یا قلم، بدخواندن، و شنیدنهاي نادرست، و همین طـور سـرجاي خـود    
در . دهندبلکه از مقاصد ناهشیار فرد خبر می. نگذاشتن اشیا و فراموش کردن موقتی اسامی و قصدها، تصادفی نیستند

 .اندي لغزشهاي فرویدي استفاده کردهبه جا) parapraxes(ها پریشیکنش"برخی منابع از اصطالح 
 هشیار هستند به رؤیاها شباهت دارند، به طوري کـه  لغزشهاي فرویدي از این نظر که محصول ناهشیار و نیمه

شـوند و بـدین ترتیـب منظـور     کنند و جایگزین آن میمقاصد ناهشیاردر مقاصد ضعیفتر نیمه هشیار اختالل ایجاد می
 .سازندر میرا آشکا) ایگو(واقعی خود 

 
 پژوهشهاي مربوط

 هاي دفاعیمکانیزم
 شوندهاي دفاعی به طور کلی به سه دسته تقسیم میمکانیزم: 
هـاي دفـاعی   این مکـانیزم ): مانند واکنش وارونه، آرمانی کردن، و عمل زدایی(رنجور هاي دفاعی روانمکانیزم .1

 .در کوتاه مدت موفق هستند
ایـن  ): جـایی، و تجزیـه  ماننـد فرافکنـی، جداسـازي، انکـار، جابـه     (زگارانه هاي دفاعی ناپختـه و ناسـا  مکانیزم .2

 .کنندهاي دفاعی ناموفق هستند و بیش از همه واقعیت را تحریف می مکانیزم
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ایـن  ): مانند واالیـش، منـع یـا جلـوگیري، شـوخی و جوکهـا، و ایثـار       (هاي دفاعی پخته و سازگارانه مکانیزم .3
رسانند و کمتر از همه واقعیـت را  مدت موفق هستند، خشنودي و مسرت را به حداکثر میهاي دفاعی در دراز مکانیزم

 .اندها در زیر شرح داده شدهدو مورد از این مکانیزم. کنندتحریف می
 هاي پخته و سازگار است و برخالف سرکوبی، عبارت اسـت از  این مکانیزم یکی از مکانیزم: منع یا جلوگیري

 ).من اصال نمیخواهم به آن فکر کنم(در جهت دور کردن افکار یا احساسات آزارنده تالش فعال و هشیار 
 این مکانیزم دفاعی عبارت است از لذت بردن از دادن چیـزي بـه افـراد کـه خـود آنهـا       : ایثار و نوعدوستی

 .دوست دارند آن را دریافت کنند
 ـ هاي دفاعی فـرد مـی  اند، پختگی مکانیزمها نشان دادهپژوهش ي ناامیـدي بـا   د در تعـدیل کـردن رابطـه   توان

هاي دفاعی ناپخته ماننـد فرافکنـی اسـتفاده کنـد بـه      بدین صورت که اگر فرد از مکانیزم. افسردگی نقش داشته باشد
هـاي دفـاعی پختـه اسـتفاده کنـد احسـاس       شود اما اگر فرد از مکـانیزم احتمال بیشتر ناامیدي منجر به افسردگی می

 .شودفسردگی منجر نمیناامیدي لزوماً به ا
 گرایش به مقاومـت در برابـر تغییـر،    (کاري پژوهشگر دیگري به نام ویلسون در تحقیقات خود ارتباط محافظه

بـا سـبک دفـاعی خـود،     ) جانیب احتیاط را رعایت کردن، تمایز قائل شدن بین نسلها، و درونی کردن ارزشهاي والدین
و تیـپ شخصـیتی مقعـدي    ) مانند واکنش وارونه و عمل زدایی(کوتاه مدت رنجور مخصوصاً با مکانیزمهاي دفاعی روان

هـاي پـژوهش   هاي مالتبی و پـرایس نیـز از یافتـه   دو محقق دیگر به نام. را نشان داد) نظم و ترتیب، خست و لجاجت(
 .نترلخویش نتیجه گرفتند که محافظه کاري تالشی است براي کاهش دادن اضطراب ناشی از ادراك فقدان نظم و ک

 
 تثبیت دهانی

گیلـرد، اسـکین   . شودآمیز در بزرگسالی منجر میفروید ادعا کرد که تثبیت دهانی معموالً به رفتار خصمانه و کنایه
ابـراز تثبیـت دهـانی در    (جویدنـد  و ساواسیر در پژوهش خود نشان دادند کـه پرخاشـگري درکسـانی کـه نـاخن مـی      

-جویدند، ولی این خصومت فقط در زنان بارز بـود، ایـن نتـایج از نظریـه    نمی بیشتر از آنهایی بود که ناخن) بزرگسالی
 .دهند که فروید آن را پیش بینی نکرده بودکنند اما از تأثیر جنسیت هم خبرمیفروید حمایت می

  ي دهـانی، والـدین   موضوع دیگر در رابطه با تثبیت دهانی پیرامون این نظریه قرار دارد که افراد تثبیت شـده
لئون نشان د ادند کـه  بورنشتاین، دوناگالی و دین. گیرندد را کمتر از افراد تثبیت نشده، به صورت مثبت در نظر میخو

 .ي دهانی بیشتر از آزمودنیهاي تثبیت نشده والدین خود را به صورت بدبینانه در نظر داشتندآزمودنیهاي تثبیت شده
 

 ي فرویدارزیابی نظریه
ي از محققان یک دانشمند طبیعی نبود بلکه یک دانشمند انسانی، یعنی یـک انسـان گـرا یـا     فروید به اذعان بسیار

هاي انگلیسی به جاي کلمات آلمانی معمولی و اغلب مبهم که فروید برگزیده بود، درحالی که در ترجمه. پژوهشگر بود
ز فروید شخصیتی علمی و کمتـر  چنین دقتی ا. از مفاهیم پزشکی دقیق و اصطالحات گمراه کننده استفاده شده است

که ذهـن ترجمـه   (کاوي را باید سیر معنوي به اعماق روح براي مثال از نظر بتلهایم درمان روان. انسان گرا ترسیم کرد
 .، نه تحلیل ماشینی دستگاه ذهن در نظر گرفت)4انکرده
 استي مفید ذکر شده ي فروید بر اساس شش مالکی که براي یک نظریهارزیابی نظریه: 
 ي فروید از لحاظ توانایی تولید پژوهش عالی بوده استنظریه. 



 
 
 
 

    

20 

 هاي شخصیتنظریه

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: تلفن دفتر مرکزي  

 

 هـاي  کاوي از لحاظ ابطال پذیري خیلی ضعیف است چون خیلی از شواهد پژوهشی هماهنگ با دیـدگاه روان
 .توان با مدلهاي دیگر هم توضیح دادفروید را می

 ي شخصـیت  زیـرا چـارچوب نظریـه   . است ي فروید از لحاظ توانایی آن در سازمان دادن دانش متوسطنظریه
توانند همراه بـاهم در  پذیر است که اطالعات ظاهراً ناهماهنگ میفروید با تأکیدي که بر ناهشیار دارد، به قدري انطاف

 .چارچوب آن وجود داشته باشند
 رواني کاوي دیگر بـر حـوزه  چون روان. کاوي از لحاظ راهنمایی براي حل مشکالت عملی ضعیف استروان-

 .درمانی حاکم نیست
 کاوي از لحاظ همسانی درونی خوب است اما از لحاظ تعریف عملیاتی مفاهیم ضعیف استروان. 
 اي نیست امـا بـا درنظـر داشـتن جـامع بـودن آن و پیچیـدگی        ي سادهکاوي از لحاظ اصل ایجاز، نظریهروان

 .ساز نیستشخصیت انسان، این ویژگی لزوماً مشکل
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 سؤاالت
 

شود چه نوع هاي ناهشیار جنسی و پرخاشگرانه میهایش به ویژه تکانههنگامی که شخص تسلیم تکانه. 1
 اضطرابی دارد؟

 اخالقی ) 2    بینانهواقع ) 1
 وجودي )4       رنجورروان ) 3

 دهند؟ي ادیپی پسرها از چه راهی اضطراب اختگی خود را کاهش میاز نظر فروید در دوره. 2
 دوري کردن از پدر ) 2     کردن اضطرابانکار  ) 1
 همانند سازي با پدر )4       وابسته شدن به مادر ) 3

 :شاهراه ورود به ناخودآگاه از دیدگاه روانکاوي عبارت است از. 3
 تحلیل رؤیل ) 2      تفسیر ) 1
 انتقال )4         تداعی آزاد ) 3

 از نظر فروید کدام گزینه صحیح نیست؟. 4
 .شوداضطراب اخالقی از تعارض بین نهاد و فرامن ناشی می ) 1
 .اضطراب عینی شامل خطرهاي ملموس در دنیاي واقعی است ) 2
 .گیردرنجور در کودکی است و از تعارض بین ارضاي غریزي و واقعیت شکل میریشه اضطراب روان ) 3
 .ریشه اضطراب واقعی از تعارض میان مسائل غریزي و خود است )4

 رود؟تحلیلی فروید بکار نمیهاي زیر در روش درمان روانکدامیک از تکنیک. 5
 تحلیل رؤیا ) 2      تداعی آزاد ) 1
 قصد آزاد )4         تفسیر ) 3
 

 پاسخ سواالت 
 
 .صحیح است» 3«ي  گزینه. 1
 .صحیح است» 4«ي  گزینه. 2
 .صحیح است» 2«ي  گزینه. 3
 .صحیح است» 4«ي  گزینه. 4

 .صحیح است» 4«ي گزینه. 5 
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