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 نظریه روانکاوی زیگموند فروید

نظام روان کاوی فروید اولین نظریه مدون حوزه شخصیت می باشد که در حیطه ی روانشناسی تاثیری شگرف و 

 فراگیری بر فرهنگ ها، اجتماعات، و شکل گیری افکار بشری گذاشته است.

ل اساسی روانکاوی یعنی میل جنسی و پرخاشگری و همچنین علت جذابیت و گیرایی نظریه فروید، تاکید او بر دو اص

 زبان ماهرانه و طرفداران پرشور و شوق او که موجب نشر نظریه او در سراسر دنیا شده اند می باشد.

فروید پزشک و عصب شناس وینی که شاگرد ژان شارکو، پیشگام استفاده از هیپنوتیزم است، نظریه ای در مورد 

 ی روانی ارائه کرده است که طبق آن، تعارض های جنسی عامل اصلی روان رنجوری ها هستند.شخصیت و آسیب شناس

، یعنی کوشش واحد برای بهره برداری جنسی از فرزندش را ارائه داد و این تجربه های اغواگری جنسیفروید نظریه 

 جنسی آسیب را موجب روان رنجوری دانست.

شخصیت اگر چه منتقد فروید و نظریات او باشند، با این حال از او و گفته در اساس می توان گفت که بیشتر نظریات 

 هایش الهام گرفته اند. نظریه شخصیت بیش از هر فرد دیگری، تحت تاثیر زیگموند فروید بوده است.

 سطوح شخصیت

شخصیت  اساسی فروید ابتدا سه سطح را برای شخصیت در نظر گرفت، هشیار، نیمه هوشیار، ناهشیار. سپس سه ساختار

را معرفی کرد: نهاد، من و فرامن. این سه ساختار جایگزین مدل قبلی شد که به نام مکان نگاری معرفی کرده بود. اگر 

چه مدل ساختاری جایگزین کامل مدل مکان نگاری نشد ولی به فروید کمک کرد تا کارکرد ذهن را تبیین کند. البته 

 ند بلکه صرفاً فرضی هستند و با سطوح زندگی روانی تعامل می کنند.این ساختارها هیچ جایگاه مشخصی ندار

نهاد قدرتمندترین ساختار شخصیت و کامالً ناهشیار است. نهاد تمام انرژی الزم را برای دو جزء دیگر تهیه نهاد:  -1

نی خواهان یع (Pleasure Principle)می کند و مخزن غرایز و لیبیدو است. نهاد مطابق اصل لذت عمل می کند 

ارضای فوری نیازهاست و به واقعیت و محیط اصالً توجهی ندارد و کاهش تنش معیار اصلی اوست. وقتی بدن در حالت 

نیاز است تنش یا فشار به وجود می آید و نهاد از طریق ارضا کردن نیاز تنش را کاهش می دهد. تنها راهی که نهاد 

دهد و عمل بازتاب یا تجربه خیال پردازی است. نهاد تغییر ناپذیر، غیر می تواند برای ارضای فوری نیازهایش انجام 

 اخالقی، غیرمعقول، بدوی و لذت جو است.



نهاد می تواند به صورت همزمان امیال متضادی داشته باشد. در واقع می توان نهاد را شبیه به نوزادی دانست که نمی 

صت یا پستان فقط لذت می برد و نمی داند که مکیدن شصت داند نیازهایش را چگونه ارضا کند. لذا از مکیدن ش

 گرسنگی او را برطرف نمی سازد چرا که با واقعیت تماس ندارد.

 می نامند. (Primary- Process- Thought )نهاد را اصطالحاً پاتیل جوشان یا فرآیند اندیشه نخستین 

می گیرد و برای ارضا نیازهایش مثل یک بزرگسال از کودک در حال رشد برخورد معقول و هوشمندانه با محیط را فرا 

نیروی بازشناسی، ادراک، قضاوت و حافظه کمک می گیرد. به عبارتی با دنیای خارج ارتباط عاقالنه بر قرار می کند که 

 ( نامیده است. secondary-processفروید آن را اندیشه فرایند ثانوی)

د را از نهاد می گیرد و به واقعیت آگاه است و با آن تماس دارد. من من عنصری است که نیروی خو من یا خود: -2

یا الگو تنها ارتباط فرد با دنیای بیرون است و توان ادراک و دستکاری آن را دارد و همچنین مطابق اصل واقعیت عمل 

دارد می تواند  می کند. من تنها حوزه تصمیم گیرنده و مجری شخصیت بوده و چون جنبه های هشیار و نیمه هشیار

در هر سه سطح تصمیم گیری کند. من مانع ارضای نهاد به صورت کامل نمی گردد بلکه زمان، مکان، و هدفهای 

 مناسب را که تکانه های نهاد را ارضا می کنند، تعیین می کند.

کار حکم خود را دارد. فروید برای رابطه نهاد و خود، قیاس اسب و سوارکار را به کار برده است. اسب حکم نهاد و سوار

 سوارکار اسب سرکش را هدایت و کنترل می کند.

نهاد با گذشت زمان و تجربیات فرد بدون تغییر می ماند اما خود به رشد ادامه می دهد. به عقیده فروید وقتی خود از 

 نهاد متمایز می شود که کودک یاد می گیرد خودش را از دنیای بیرونی تشخیص دهد.

من توسط نیروهای متناقض نهاد، فرامن، واقعیت بیرونی تحت فشار قرار می گیرد مضطرب می شود و  وقتی ایگو یا

سالگی قاعده های رفتاری وضع شده از  6یا  5برای دفاع در برابر به مکانیزم های دفاعی متوسل می شود. کودک در 

ریق همانند سازی فرا می گیردکه شامل برداشت سوی والدین را از طریق تنبیه و تشویق و یا مجموعه رفتارهایی را از ط

 های وی از درست و نادرست است که فروید آن را فراخود نامید.

عبارت است از مجموعه قدرتمند و عمدتاً ناهشیار دستورات و اعتقاداتی که در کودکی آنها را فرامن یا فراخود:  -3

باید های والدین و ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و اخالقی فراگیری می کنیم. فرامن شامل مجموعه ای از بایدها، و ن

 است که در طول رشد درون فکنی شده است.

که خود شامل، رفتارهای بدی که کودکان به خاطر آنها تنبیه می شوند.  ( وجدان:1دو بخش اصلی فرامن شامل 

به تدریج قواعد رفتاری والدین را که شامل رفتارهای خوب و تحسین آمیز است. کودکان  ( خود آرمانی:2 )نبایدها(

درونی می کنند و پاداشها و تنبیه ها توسط خود فرد اعمال می شود. فرامن در جستجوی کمالی اخالقی است و 

 هدفش جلوگیری کامل از ارضای نیازهای نهاد است. فرامن نیز مانند نهاد غیر منطقی است.  

 می کند.  احساس گناهونی شده را انجام می دهد بدین ترتیب وقتی فرد عملی خالف اصول اخالقی در



فرامن از نظر نامعقولی، شدت و اصرار کودکانه مثل نهاد است. مقصد آن بازداری همه خواست های نهاد است و صرفاً 

در جهت کمال اخالقی تالش می کند. فراخود مثل نهاد در پیگیری خواسته هایش هیچ سازشی را نمی پذیرد و به 

                                                                             خواسته هایش هیچ توجهی ندارد.                                                                                                  عملی نبودن

تفاوت است. در برخی افراد نهاد مسلط است و فرد دنبال فروید معتقد است که رشد این سه ساختار در افراد مختلف م

لذت جویی است. در برخی فراخود رشد نیافته است و در برخی چنان مسلط است که فرد دایم احساس گناه و حقارت 

می کند. به نظر فروید نوسانات خلقی شدید و چرخه های متناوب خود خوار شماری و اعتماد به نفس نتیجه آن است 

د و فراخود به نوبت شخصیت را تحت کنترل می آورند. در فرد سالم خود، با هماهنگی کامل، نهاد و فراخود را که خو

 در خود ادغام می کند.

 سطوح زندگی روانی

 از دیدگاه فروید دنیای روانی شامل سه سطح است، این سه سطح مدل مکان نگاری او را ترسیم می کند. 

 این سه سطح وجودشان فرضی و انتزاعی است و در بدن جایگاه مشخصی ندارد. .ناهشیار، نیمه هشیار، هشیار

مهمترین کانون نظریه روان کاوی و مهمترین بخش شخصیت ناهشیار است. این بخش بزرگترین وسعت ناهشیار:  -1

متی از قس را دارد. فروید سطوح فعالیت روانی را به کوه یخ تشبیه کرد که فقط نوک آن روی آب است. بخش اعظمی

 که در زیر آب قرار دارد ناهشیار است.

بخش ناهشیار شامل غرایز، آرزوها و میل ها یی است که به رفتار جهت می دهد. رفتار، اعمال، احساسات و کلمات را 

 ودر فرد برمی انگیزد. به عقیده فروید انگیزه های ناهشیار، منبع و سرچشمه اصلی رویاها، لغزشهای کالمی، رویدادها 

بر جفراموشی ها است. هیچ چیزی بر حسب تصادف اتفاق نمی افتد بلکه هر رفتاری دارای علتی است. این پدیده را 

 می گویند. روانی

از نظر فروید ناهشیار را صرفاً به صورت غیر مستقیم می توان ثابت کرد. نشانه های روان آزادگی، لغزشهای زبان معانی 

 شی های ناشی از سرکوبی ناهشیار را ثابت می کند.نهفته در رویاها و برخی فرامو

خاطرات و تصورات تهدید کننده در سطح هشیاری به صورت تجربیات خوشایند تجربه می شوند. به نظر فروید تصورات 

مبدل معموالً درونمایه های جنسی و پرخاشگرانه دارند که در دوران کودکی تنبیه و بازداری شده اند و یا به دلیل 

اب زا بودنشان سرکوب شده اند. اما او نتوانست کل ناهشیار را با توسل به سرکوبی رویدادهای دوران کودکی اضطر

را مطرح ساخت. بنابراین بخشی از ناهشیار ریشه  موهبت نوع پیدایشتوجیه کند و برای پر کردن این خالء مفهوم 

قل شده است. موهبت نوع پیدایش شبیه مفهوم ناهشیار در تجربیات نیاکان دارد که از طریق نسلهای متمادی به ما منت

جمعی یوینگ است. در عین حال این دو تفاوت مهمی دارند. زمانی که توجیهات مبنی بر تجارب فردی کافی نبودند 

فروید برای پر کردن شکاف های تجارب فردی به تجربیاتی که به صورت جمعی به ارث رسیده اند متوسل شد در 

به ناهشیاری جمعی تأکید زیادی دارد و این مفهوم یکی از مفاهیم محوری نظریه اوست فروید بعدها در حالیکه یونگ 

 توضیح عقده اودیپ و اضطراب اختگی او مفهوم نوع پیدایشی استفاده کرد.

نها این بخش در برگیرنده افکار، خاطرات، ادراکات و اندیشه هایی است که ما در حال حاضر به آ نیمه هشیار: -2

آگاهی نداریم اما به راحتی و با اندکی تالش می توان به آنها دست یافت. دو منبع اصلی که نیمه هشیار از آنها نشأت 



( ادارک هشیار)شامل چیزهایی که االن درک می کنیم، که برای مدت کوتاهی هشیار است و وقتی 1می گیرد: 

( تصورات نیمه هشیار که ریشه در 2منتقل می شود(.  توجهمان جای دیگری جلب می شود این بخش به نیمه هشیار

ناهشیاری دارد، تصوراتی که معموالً سرکوب گشته اند و به شکل مبدل وارد نیمه هشیار می شوند. محتویات نیمه 

هشیار برخی به حیطه ناهشیاری رانده می شوند و برخی در شکل مبدل مثل مکانیزمهای دفاعی، لغزش زبان و رویا 

 ری راه می یابند.به هشیا

این بخش کوچکترین بخش از سطوح روانی ماست که شامل احساس ها، ادارکات، تفکرات و  سطح هشیار: -3

خاطراتی است که ما در حال حاضر به آنها آگاهی داریم. آن چیزی که ما به آنها آگاهی داریم فقط قسمت کوچکی 

نوک یک کوه یخ که قسمت اعظم آن در زیر آب پنهان شده است از آنچه که در روان و ذهن ما جریان دارد. شامل 

( نیمه 2( دنیای بیرونی و محیط پیرامون است. 1است. دو منبع اصلی که محتوای هشیار را شکل می دهند شامل: 

 هشیار و ناهشیار.

خش د می شوند و بوقتی ما با استفاده از حواسمان با دنیای بیرونی ارتباط برقرار می کنیم به سطح هشیاریمان وار -

 دوم نیز از طریق تغییر شکل از نیمه هشیار و ناهشیار وارد ذهن ما می گردند.

 پویایی شخصیت

زیگموند فروید به منظور تبیین اعمال و رفتارهای برخواسته از شخصیت افراد اصل پویایی یا انگیزشی را مطرح ساخت. 

ت و ترکیب شخصیت مربوط بودند نه به اعمالها و رفتارها. چرا که سطوح زندگی روانی و حوزه های عمل ذهن به ساخ

در واقع فروید به اصل بقای انرژی معتقد بود، به عقیده وی هماهنگونه که بدن از طریق ایجاد و صرف نوعی انرژی 

ا جسمانی عمل می کند ذهن نیز کارکردهایش را با استفاده از انرژی روانی انجام می دهد که این انرژی در شکل ب

انرژی جسمانی متفاوت است ولی نوعاً با آن یکی است. بر اساس اصل بقای انرژی، انرژی بدنی و روانی می توانند به 

هم تبدیل شوند بدون اینکه مقدارشان تغییر کند. لذا همان نیرویی که قدرت تنفس و فعالیت های عضالنی را ایجاد 

 است.  غریزهی کند. نقطه اتصال انرژی روانی، و بدنی می کند، ادراک، تفکر و ترس و خشم را نیز ایجاد م

غرایز نیروی اصلی شخصیت هستند، نیروهای برانگیزاننده ای که رفتار را سوق می دهند و جهت آن را تعیین می 

کنند. غرایز شکلی از انرژی هستند و محرکهای غرایز درونی است، هنگامی که یک نیاز، )مثل گرسنگی( برانگیخته می 

، حالتی از برانگیختگی فیزیولوژیکی یا انرژی را تولید می کند. ذهن این انرژی بدنی را به میل تبدیل می کند که شود

این میل یعنی بازنمایی ذهنی نیاز فیزیولوژیکی، همان غریزه یا نیروی سوق دهنده است که فرد را برای رفتار کردن 

 ته می کند.به شیوه ای که نیاز را برآورده می سازد، برانگیخ

در کل می توان گفت تمام رفتارهای انسان و تمام انرژی روان بشر ناشی از غرایز است. در واقع از نظر فروید کارکردهای 

ذهن مانند ادارک، تفکر و یادآوری نمایانگر فعالیتهای بدنی است. هر غریزه با هدف، منبع، شی و نیروی محرک مشخص 

 می شود.

غریزه جستجوی لذت، کاهش تنش، رفع برانگیختگی و ارضای نیاز است. حالت کاهش هدف یک  هدف غریزه : -1

تنش به تعادل حیاتی منجر می گردد، یعنی حفظ توازن، آرامش. به نظر فروید همیشه مقداری از تنش ناشی از غزایز 

کرد. هر چند هدف غریزه )محرکهای درونی( وجود دارد که برعکس محرکهای  بیرونی با گریز نمی شود از آنها اجتناب 

 که کاهش تنش است ثابت می ماند اما راه های متفاوتی برای دستیابی به آن وجود دارد.



زی غریزه، شخص یا چی شیءبرانگیختگی، حالت یا تنش در ناحیه ای از بدن است مثل کمبود غذا،  منبع غریزه: -2

مقدار نیرویی  نیروی محرک غریزهسنگی و باالخره است که هدف از طریق آن برآورده می شود مثل غذا در حالت گر

 است که غریزه به کار می گیرد و می تواند خفیف یا شدید باشد.

 

 دو دسته غریزه که مد نظر فروید شامل: غریزه مرگ یا ویرانگری و غریزه زندگی -

و جهتشان به سمت رشد و  غرایز زندگی که میل جنسی یا اروس نیز نامیده می شوند در خدمت بقای فرد و نوع بوده

نمو است. این غرایز در خدمت ارضای نیازهایی مثل آب، غذا و هوا و امور جنسی عمل می کنند. فروید نیروی اصلی 

 نامید اما برای غریزه مرگ چنین اسمی را نگذاشت. لیبیدوکه غرایز جنسی بر اساس آن عمل می کند را 

رضایش را صرفاً در فعالیتهای جنسی جستجو می کند و از نظر فروید لیبیدو آن قسمتی از انرژی روانی است که ا

مهمترین غریزه نوع زندگی است. لیبیدو این توانایی را دارد که با اشیا پیوند خورده و بر آنها متمرکز شود که آن را 

 می گویند.  (Cat hexis)نیرو گذاری روانی 

ه منشاء تمام رفتارها، اندیشه ها و فعالیتهای لذت بخش از قبیل فروید غریزه جنسی را نه صرفاً به معنای شهوت بلک

تفکر، تخیل، خواب دیدن در نظر می گرفت. اگر چه پدیده جنسی در مرحله اول متمرکز بر مناطق شهوتزا مثل 

اندامهای تناسلی است ولی به کل بدن گسترش می یابد. هدف اصلی غریزه جنسی صرفاً لذت جویی است. غریزه 

می تواند فعال، نافعال و بازداری شده باشد، غریزه جنسی می تواند به شکل خود شیفتگی، عشق، سادیسم و جنسی 

 مازوخیسم ظاهر شود که دو مورد آخر از غریزه مرگ هم برخوردارند.

ا می هاولین حالت از غریزه جنسی، حالت خود شیفتگی است، در نوباوگان لیبیدو در ابتدا انحصاراً صرف من یا خود آن

شود، این حالت که جنبه عمومی داشته را خود شیفتگی نخستین نامیده اند. ولی در فرآیند رشد و توسعه ایگو کودکان 

معموالً خود شیفتگی نخستین را رها کرده و بیشتر به دیگران عالقه مند می شوند که این را خود شیفتگی ثانوی می 

 ی پیدا می کنند ولی این حالت مالیم عشق به خود است.گویند. یعنی به ظاهر و تمایالتشان دل مشغول

می باشد، و زمانی به وجود می آید که لیبیدو در شی یا فرد دیگری  عشقاز دیگر جلوه های غریزه جنسی یا اروس 

صرف گردد. این عشق که اولین میل جنسی کودک به مادر است معموالً سرکوب شده و نوع دوم عشق را که فروید 

منع شده نامیده به وجود می آید. در واقع عشقی که اشخاص نسبت به اعضای خانواده، خواهر، برادر یا  آنرا هدف

 والدین احساس می کنند از این نوع است.

این دو برعکس خود شیفتگی و عشق که صرفاً غریزه زندگی هستند سهمی از غریزه مرگ سادیسم یا مازوخیسم: 

واقع عملکرد همزمان غریزه جنسی و ویرانگری را با یکدیگر نشان می دهد. سادیسم  نیز دارند. سادیسم و مازوخیسم در

یا )دیگر آزاری جنسی( عبارت است از کسب لذت جنسی از طریق ایجاد درد جسمی و روانی در دیگران. در اساس 

 ر درجه اول اهمیتاین دو مفهوم زمانی انحراف محسوب می شوند که افراطی بوده و ویرانگری نسبت به لذت بخشی د

 باشد.

غریزه ویرانگر یا مرگ زیربنای ویژگی های خصومت آمیز و جنایت آمیز است، فروید در مقابل غرایز  غریزه مرگ:

زندگی، غریزه مرگ را قرار داد. این غریزه ما را به تخریب، تسخیر، قتل، خصومت، جنایت، ظلم و جنگ وا می دارد. به 



است به عبارتی برگرداندان ارگانیزم به حالت غیر ارگانیک. لذا هر انسانی تمایل عقیده فروید هدف زندگی مرگ 

ناخودآگاه به مردن دارد. و هدف نهایی غریزه مرگ خود ویرانگری است. وقتی هدف ویرانگری، از خود به دیگران یا 

 به خود می گیرد. پرخاشگریاشیا تبدیل می شود نام 

شیاست و نه خود. به عقیده فروید سائق پرخاشگری توجیهی برای جنگ ها، کنایه یعنی، میل به مردن که معطوف به ا

 زدن، تحقیر، غیبت کردن مغرضانه است و در همه افراد وجود دارد.

 

 اضطراب و مکانیزمها ی دفاعی

اضطراب حالتی دردناک است که تحمل آن برای مدت طوالنی ناممکن است. وقتی خطری من )ایگو( را تهدید می 

د، دچار اضطراب می گردد. اضطراب تفاوتی اساسی با ترس دارد. ترس حالتی مشخص با منبعی مشخص که در کن

 دنیای بیرونی است از اضطراب که حالتی مبهم با انتظار آینده، است متمایر می گردد.

ه توسط بر فروید اضطراب را به صورت مبهم تعریف کرده است: او اضطراب را تجربه هیجانی دردناکی دانست ک

 انگیختگی اندامهای درونی تولید می شود. از دیدگاه فروید می توان اضطراب را به سه دسته تقسیم کرد:

این اضطراب می تواند کامالً عادی باشد و علت آن تهدیدهای ناشی از خطرهای موجود در دنیای  ( اضطراب واقعی:1

 واقعی است.

ی فرامن ناشی می شود. ایگو این اضطراب را به صورت احساس گناه یا این اضطراب از تهدیدها( اضطراب اخالقی: 2

شرم تجربه می کند. فروید خاطر نشان کرد که یک شخص بسیار شریف یا فرا منی نیرومند از فردی که سوپرایگو 

 )فرامنی( ضعیف دارد. دچار اضطراب اخالقی بیشتری خواهد شد.

یدها از جانب نهاد است. کنار آمدن با این نوع اضطراب بسیار دشوارتر در این نوع اضطراب تهد ( اضطراب نوروتیک:3

از دو نوع قبلی است ، زیرا نهاد کامالً ناهشیار است. من یا ایگو به چند صورت دچار این ترس می شود، گاهی اوقات 

 آن را نمی داند.اضطراب فراگیر است ) حالتی شناور از اضطراب(. که در این حالت شخص مضطرب می شود اما دلیل 

 هراس ها و واکنش های وحشت زدگی جلوه های دیگر اضطراب نوروتیک است.

برای کنار آمدن با اضطراب، ایگو باید چندین نوع واکنش دفاعی را پرورش دهد که مهمترین آنها از نظر فروید، مکانیزم 

 است.  سرکوبیدفاعی 

افکار ناخوشایند را وا پس می زند، خاطره ناخوشایند دارای  در مکانیزم سرکوبی، من انرژی خود را بسیج می کند و

انرژی است و در ناهشیار ذهن باقی می ماند. در اینجا بین فکر سرکوب شده ای که می خواهد ابراز شود و نیروهای 

 یسرکوب کننده من تعارض ایجاد می شود. فروید بین سرکوبی نخستین و سرکوبی واقعی تمایز قائل شد. در سرکوب

نخستین افکار یا امیال غریزی که هرگز هشیار نبوده اند، در نهاد نگه داشته می شوند. ولی در سرکوبی واقعی که در 

 ابتدا هشیار بوده اند توسط سرکوبی به نهاد ناهشیار رانده می شوند.



کوب شده است. بسیاری اهمیت مکانیزم سرکوبی در این است که آنچه را که ما به ظاهر فراموش کرده ایم، در واقع سر

از افکار و خاطرات و رویدادهای گذشته ما در واقع از بین نرفته است بلکه صرفاً سرکوب شده است. برخی از این افکار 

یا خاطرات می توانند منبع مشکالت روانی باشند. فروید در اوایل حرفه خود برای برمال کردن افکار سرکوب شده از 

 ی بعدها به روش تداعی آزاد روی آورد.هیپنوتیزم استفاده کرد ول

تجربه ها و خاطرات گذشته که به نوعی سرکوب شده اند، در صدد فرصتی هستند که خود را به بخش هشیار ذهن 

انتقال دهند. به همین دلیل این نیروها خود را در خواب و در رؤیا به شکل لغزش های زبانی ظاهر می کنند.در شرایط 

 شتی من تا اندازه ای شل می شود، به طوری که فکر سرکوب شده ممکن است در رؤیا ابراز شود.خواب نیروهای بازدا

 انکار وجود برخی از تهدیدهای بیرونی یا رویدادهای آسیب زا که اتفاق افتاده اند.انکار: 

 به عقیده فروید اعتقاد به جاودانگی روح ناشی از انکار واقعیت مرگ و فناست. 

 دادن تکانه ناراحت کننده به فردی دیگر.نسبت  فرافکنی :

به خوبی  «اصطالح کافر همه را به کیش خود پندارد»از نظر فروید این مکانیزم بعد از سرکوبی مهمترین مکانیزم است 

 گویای این مکانیزم است. اختالل پارانوئیا که اغلب با هزیان گزند و آسیب توأم است نوع شدیدی از فرافکنی است.

در این مکانیزم تحریکات ناهشیار که اغلب از نهاد سرچشمه می گیرند به صورت کامالً متضاد و در  رونه:واکنش وا

قالب اجتماع پسند ارضا می شود. رفتار واکنشی حالتی مبالغه آمیز و تکراری دارد. مثل دختری که از مادرش متنفر 

 است و به او محبت زیاد می کند.

م را فراموشی انتخابی نیز می گویند، بدین معنی که ترک آگاهانه رفتار، خاطره یا فکر این مکانیز واپس زنی یا منع:

که به منظور فراموش کردن آن است. شخص خاطرات و رویدادهای ناخوشایند زندگی را فراموش کرده و بعضاً سعی 

راموش کرده و بردها را به یاد می کند به جای آن خاطرات خوب را به یاد بیاورد. مثل قماربازی که باختهای خود را ف

 می آورد. فروید از تالش سکوت کردن، طفره رفتن و عوض کردن مطالب به این مکانیزم پی می برد.

حالتی است که طی آن فرد ویژگی های مثبت ) مثل نیکی ها و موفقیت های ( دیگران را به خود نسبت  درون فکنی:

ها، عقاید و طرز رفتار دیگران از ارزیابی و انتخاب عقاید و معیارهای رفتار  می دهد. افراد معموالً با درونی سازی ارزش

 که رستم یلی بود در سیستان  »خودشان راحت می شوند. مثل: فالنی هرچه دارد از من است یا 

 «منش کرده ام رستم داستان  

کودک ارزش ها و اقتدار والدین را فروید نمونه نخستنی درون فکنی را حل شدن عقده اودیپ می داند. دوره ای که  -

 درون فکنی می کند و این به نوبه خود به رشد فراخود او کمک می کند. 

در این مکانیزم لیبیدو بعد از طی مراحل رشد در مواجهه با فشار و اضطراب به یکی از مراحل  واپس روی یا بازگشت:

و امن تر بوده است. فشارهایی مثل از دست دادن فرد جنسی برمی گردد. دوره ای که برای فرد خوشایند -رشد روانی

مورد عالقه، اخراج از شغل، آتش سوزی در منزل، ... می تواند موجب بازگشت باشد. اختیار وضعیت جنینی، بازگشت 

 به خانه پدری و ... مثالهایی از بازگشت است. 



عیت فاصله می گیرد. در واقع فرد با تفسیر در این مکانیزم شخص با منطق نهایی رفتار خود، از واق دلیل تراشی:

دوباره از رفتار خود آن را عاقالنه تر و پذیرفتنی تر جلوه می دهد. مثل فروشنده متقلبی که می گوید مشتری خودش 

 هالو بوده یا دست گربه به گوشت نمی رسد و می گوید بو می دهد.

که به هر دلیلی نمی توانند ارضا شوند معطوف به اشیاء و در این مکانیزم تکانه ها و امیال نامعقول  جا به جایی:

اشخاص گوناگون می شوند. در واقع تمایالت غریزی از یک موضوع پرخطر به موضوع کم خطر منتقل می شوند. مثل 

جا به جا کردن عصبانیت از بیرون به درون خانه و بر سر فرزندان. یا فردی که از احساس گناه استمناء دست خودش 

 دائم می شوید.  را

حالتی است که شخص به دلیل اضطراب آور بودن مرحله بعدی در مراحل موجود رشد باقی می ماند اگر چه  تثبیت:

مرحله پایین رشد با سن او نامناسب است ولی آرامبخش و امن تر است. به عبارتی لیبیدو به مرحله قبلی رشد که 

لذت بردن از خوردن که تثبیت در مرحله دهانی را نشان می دهد، یا ابتدایی تر است دلبستگی پیدا می کند. مثل، 

 بخل، نظم بیش از حد نشانگر تثبیت مقعدی است. 

که برای نفی یک فکر، وسوسه یا عمل ناپسند به کار می رود. به نظر فروید عمل زدایی  عمل زدایی یا خنثی کردن:

کار خود به کار دیگری می پردازد. عمل زدایی شکلی از سکوبی  مکانیزمی است که فرد مطابق آن برای از بین بردن اثر

است که تجربیات ناخوشایند و پیامدهای آن را با اعمال و افکار تکراری، تشریفاتی و وسواسی پاک می کند. در واقع 

ن می عمل زدایی نوعی جریمه و کفاره گناه را پرداختن است. مثل شوهر بی وفایی که برای همسرش هدایای فراوا

 خرد، نوعی از عمل زدایی را به کار می برد.

در حالی که عمل زدایی سعی دارد افکار، رویدادها و تجربیات ناخوشایند را کامالً پاک کند. جداسازی  جداسازی:

 تالش می کند تجربه عاطفی و رنج آور آن را جدا کند و معموالً با افکار وسواسی ارتباط بین رویداد و تجربه عاطفی را

 قطع کند.

جداسازی معموالً به صورت دوری از لمس کردن در افراد وسواسی دیده می شود عمل زدایی به اعمال وسواسی و 

 جداسازی به افکار وسواسی منجر می شود.

وقتی که میال و تکانه های نهاد که از سوی اجتماع ناپسند تلقی می شوند را فرد به حالت رفتار  واالیش یا تصعید:

 ول جامعه و تحسین برانگیز تبدیل می کند این از مکانیزم استفاده می کند.مورد قب

واالیش از جهتی به مکانیزم جا به جایی شباهت دارد اما در حالی که در جا به جایی به دنبال شیء جایگزین است در 

 واالیش هدف باال رفتن از شرایط و جایگزین موجود است و جامعه پسند بودن آن مد نظر است.

به عقیده فروید اکثر شاهکارهای هنری نتیجه تصعید امیال سرکوفته است. اما این امیال به طور کامل ارضاء نمی شوند 

 و مقداری کشش روانی باقی می ماند که فرد را به سوی ناهنجاری سوق دهد. 

نظور حسی حرکتی به ماین مکانیزم نشانگر تبدیل فشارهای روانی به وقفه ای در فعالیتهای  تبدیل یا هیستری:

 کسب منفعت و دفع ضرر است.



هیستری واکنشی است موقت که به مرور در جریان روان درمانی از میان می رود چرا که ضایعه عضوی وجود ندارد و 

در اثر شوک روانی یک وقفه کوتاه مدت ایجاد شده است. مثل شخصی که با شنیدن خبر بدی ناشنوا و یا با دیدن 

 میزی نابینا می گردد. صحنه فاجعه آ

در این مکانیزم فرد به طور ناهشیار خود را با ویژگی های شخص دیگر یکی احساس می کند و رفتار  همانند سازی:

او را تقلید می کند. او خود را همانند کسی می کندکه قبالً ارزش های او را پذیرفته است. تقلید رفتارهای والدین، 

 از همانند سازی است.معلم و همساالن نمونه هایی 

 مراحل رشد شخصیت

فروید دید نسبتاً وسیعی درباره میل جنسی داشت. از نظر او لذت جنسی به فعالیت تناسلی محدود نمی شود بلکه می 

تواند قسمت های دیگر بدن را نیز شامل شود. نواحی بدن که از نظر جنسی تحریک کننده هستند، نواحی شهوت زا 

ن نواحی شامل دهان، مقعد و اندام های تناسلی هستند. به زعم فروید مراحل رشد شخصیت به نامیده شده اند. ای

صورت متوالی ملی می شود. عبور موفقیت آمیز از هر مرحله مستلزم عبور از مراحل قبلی است. فردی که مراحل پنج 

. اما اگر در یکی از مراحل موفق گانه رشد را با موفقیت، پشت سر بگذارد، به مرحله ی پختگی روانشناختی می رسد

نباشد )خصوصاً در سه مرحله اول( و به اصطالح در آن مرحله تثبیت شود، ناپختگی روانشناختی بروز خواهد کرد و با 

توجه به تثبیت در هر مرحله ویژگی های شخصیت خاص آن مرحله را کسب خواهد کرد. فردی که تمام مراحل را با 

ز زندگی خود لذت می برد و دارای خالقیت خواهد بود، اما اگر تثبیت صورت گیرد، عدم موفقیت پشت سر بگذارد ا

تعادل روانی و لذت نبردن از زندگی روی خواهد داد. به عقیده فروید علت تثبیت در مراحل رشد، محدودیت بیش از 

تثبیت ) ناکامی یا ارضا بیش از  حد و یا ارضا و آزادی بیش از حد است. با توجه به هر مرحله و نیز با توجه به علت

حد( ویژگی ها یا تیپ های شخصیتی خاص شکل می گیرد. این مراحل با ویژگی ها، تیپ های شخصیتی و مکانیزمهای 

 دفاعی خاص آن در زیر ارائه می شود:

  (Oral Stage)( مرحله دهانی : 1

شد، دهان کودک است. کودک یا طفل در این این مرحله از تولد آغاز می شود. ناحیه جسمانی در این مرحله از ر

مرحله از رشد از طریق دهان با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار می کند و لذت و درد از این طریق برای کودک 

حاصل می شود. وظیفه دهان ابتدا جذب و گرفتن غذاست. بعد از اینکه دندانها می رویند و لذت و درد از این طریق 

ل می شود، وظیفه دهان ابتدا جذب و گرفتن غذاست. نوزاد از گاز گرفتن نیز لذت می برد. دو فعالیت برای کودک حاص

جذب و گاز گرفتن موجب ایجاد خصوصیات شخصیتی متمایزی در افراد می گردد. مثالً کودکی که در مرحله جذب 

 چه را به او بگویند قبول می کند. تثبیت گردد به انسانی ساده لوح و زودباور تبدیل می شود و همانند جذب، هر

افرادی که در مرحله دهانی تثبیت شوند از شخصیت دهانی برخوردارند. از ویژگی های بارز این افراد یکسان سازی 

دهانی است که به معنای این است که در صورت تثبیت، حاالت کودکی در مرحله دهانی به دیگر موقعیت های زندگی 

 تعمیم می یابد.

وه تثبیت شدن در این مرحله بر اثر ارضای بیش از حد یا افراطی و یا محرومیت افراطی، منجر به تیپ های اگر نح

شخصیتی خاصی می شود. در اثر تثبیت به دلیل ارضای افراطی یک شخصیت خوش بین و ساده لوح خواهند شد و 



ظنون حرومیت افراطی باشد، افراد بدبین و مخوش بینی کاذبی نسبت به آینده پیدا می کنند. اما اگر تثبیت به دلیل م

 خواهند شد و به اصطالح، استعداد ابتال به حاالت پارانوئیدی را خواهند داشت.

 است. برون فکنی، انکار و درون فکنیمکانیزم های افرادی که د این مرحله تثبیت می شوند شامل: 

یا تثبیت به علت محرومیت افراطی، افراد از مکانیزم برون با توجه به نوع تثبیت که قبالً آمده است، در حالت بدبینی 

فکنی و انکار استفاده می کنند و در حالت خوش بینی )تثبیت به دلیل ارضای افراطی( و به دلیل وابستگی به دیگران، 

 مکانیزم دفاعی درون فکنی مورد استفاده قرار می گیرد.

 (anal Stage)( مرحله مقعدی 2

و سالگی شروع می شود. در خالل سال دوم زندگی کودک از فشاری که در اثر دفع مدفوع به این مرحله از سن د

ماهیچه های مقعدی وارد می شود. آگاهی می یابد و آ را عامل مهمی تلقی می کند. در این مرحله از رشد، والدین 

و والدین به وجود می آید. به  آداب توالت رفتن را به کودک می آموزند و اولین تعارضات در این مرحله بین کودک

دلیل تسلط کودک بر روی ماهیچه های مقعد که در اثر رشد سیستم عصبی ایجاد شده است،کودک می تواند آن را 

وسیله ای برای تنبیه والدین قرار بدهد. بنابراین اگر کودک برای این هدف به دفع مدفوع تثبیت به شکل دفع مقعدی 

فردی در آینده دست و دلباز می شود، اما اگر حالت نگهداری مقعدی شکل گیرد، کودک در فرد شکل می گیرد. چنین 

برای تنبیه والدین از دفع مدفوع خودداری می کند و بنابراین چنین فردی شخصیت بسیار خسیس و حسود پیدا می 

 کند و تمایل به جمع آوری اشیاء، لوازم و امکانات خواهد داشت. 

د تثبیت شده در مرحله مقعدی شامل، خسیس بودن، محدود بودن، آرام نبود، سرسختی، ویژگی های شخصیتی افرا

منظم و وقت شناس بودن، تمیز و دقیق بودن به دلیل محدودیت افراطی والدین روی کودک شکل می گیرد )نگهداری 

 حتی می کند.مقعدی( و کودک وادار می شود که مدفوع خود را نگه دارد و در دفع آنها احساس ترس و نارا

این مرحله همانند دیگر مراحل با توجه به نوع تعارض و مشکالت روانی، مکانیزمهای دفاعی خاص خود را به همراه 

 عقالنی کردن، واکنش سازی، انزوا )جداسازی( و عمل زدایی یا خنثی کردن.دارد. این مکانیزمها عبارتند از: 

 ( مرحله آلتی یا فایک3

ک از لمس کردن یا دستکاری اندامهای تناسلی خود لذت می برد. پسر آلت تناسلی مردی در حدود سه سالگی، کود

خود را تشخیص می دهد و لمس کردن آن برایش لذت بخش است. بنابرانی انرژی جنسی یا لیبیدو در ناحیه تناسلی 

ورزد و در صدد  متمرکز است. در این مرحله کودک به والد جنس مخالف خود عالقمند می شود، به او عشق می

تصاحب انحصاری او بر می آید. از سوی دیگر پسران می ترسند که والد هم جنس آنان از نیت آنها آگاه شده و در 

 در کودک می اضطراب جداییشکل می گیرد و منجر به  اضطراب اختگینتیجه او را اخته کند و به این ترتیب 

 شود.

و فروید آن را یکی از کشفیات مهم خود می دانست. اضطراب اختگی  عقده اودیپ در طول این دوره نمایان می شود

در طول عقده اودیپ به حل شدن آن کمک می کند زیرا پسر دوست ندارد که اخته شود. به این ترتیب گسر همانند 

عقده سازی نیرومند خود را با مادر تغییر می دهد و با پدرش و مظاهر مردانه همانند سازی می کند. همتای مونث 

اودیپ نیز وجود دارد که طی آن دختر دلبستگی شدید به پدر و حسادت نسبت به مادرش را در خود پرورش می دهد. 



دختران در این دوره دچار رشک آلت مردی می شوند که همتای اضطراب اختگی در پسرهاست. با حل عقده اودیپ 

یک دختران به پایان می رسد و او همانند سازی با زنان را نیز نامیده می شود دوره آلتی یا فال عقده الکترازنانه که 

 آغاز می کند.

* تیپ های شخصیتی خاص این دوره: دوست داشتن خود در برابر دشمنی با خود، رفتن به سوی دیگران در مقابل 

ر در براب اجتناب و دوری گزیدن از دیگران، گرایش به جنس مخالف در برابر اجتناب از جنس مخالف و خوشحال بودن

 افسرده بودن. 

است. چون امیال جنسی که از نهاد بر می خیزد با  واپس زنی یا سرکوبیمهمترین مکانیزم دفاعی این مرحله 

 معیارهای اجتماعی شدیداً در تناقض است، فرد این امیال را سرکوب می کند و آن را به ناهشیار می فرستد.

در این سه مرحله بنا می شود و همان گونه که قبالً بیان شد تثبیت در  به اعتقاد فروید اساس و پایه شخصیت انسان

این مراحل منجر به بیماری ها و تیپ های شخصیت خاصی خواهد شد. توقف در مرحله دهانی افراد را به سوی 

عدی مق هدایت می کند و یا استعداد ابتال به این بیماری را در شخص پرورش می دهد. توقف در مرحله اسکیزوفرنیا

می کند و توقف در مرحله سوم رشد یا مرحله فالیک افراد را برای بیماری  وسواسافراد را آماده برای ابتال به بیماری 

آماده می کند. تثبیت در این مرحله در زنان بیشتر از مردان منجر به هیستری می  جنسی انحرافات و هیستری

 بازی و فسادهای جنسی می گردد.شود و در مردان بیشتر از زنان منجر به همجنس 

هنگامی که کودک به سن پنج یا شش سالگی می رسد، از طوفان های مرحله اودیپی کاسته می  ( دوره نهفتگی:4

شود و خاطرات مربوط به آن نیز سرکوب می شود. در خالل این مرحله احساسات عاطفی جای احساسات جنسی را 

و ))من(( کودک تقویت می شود. با آغاز تحصیالت رسمی فعالیت های می گیرد. از حسادت و خصومت کاسته شده 

شناختی آغاز می شود و کودک با همساالن خود وقت زیادی را می گذراند. کودک عالوه بر ارزشهای والدین، به ارزش 

گیری  های اجتماعی که از طریق مدرسه به او منتقل می شود آگاه می گردد و درونی شدن این ارزش ها موجب شکل

سالگی ادامه دارد و چون غریزه یا میل جنسی به  11تدریجی فرامن می شود. این مرحله تا سن بلوغ یعنی حدود 

 صورت موقت خاموش می شود، تعارضات عمده ای در این مرحله وجود ندارد.

ن دوره که با بلوغ دوره های دهانی، مقعدی و آلتی را روی هم دوره پیش تناسلی می گویند. در ای( دوره تناسلی: 5

جنسی همراه است، میل جنسی با شدت بیشتر از مرحله سوم، سربر می آورد. در دوره پیش تناسلی )سه مرحله اول( 

خودشیفتگی به صورت بارزی نمایان است، اما با شروع مرحله پنجم یا دوران بلوغ دگر خواهی جنسی به اوج می رسد. 

دارد و از عالئم توقف رشد خبری نیست بلکه فرد یک رشد نرمال را طی می در این مرحله آثار پیش تناسلی وجود ن

کند و از زندگی خود نهایت لذت را می برد. در این مرحله غرایز مجدداً طغیان می کنند و خود را به صورت واقعی 

تماعی وجود دارد نشان می دهند. از یک طرف انسان از سوی غرایز تحت فشار قرار می گیرد و از سوی دیگر موانع اج

که مانع ارضای غرایز )غریزه جنسی( می شود. برای حل این تعارض مکانیزم دفاعی تصعید یا واالیش مورد استفاده 

قرار می گیرد و فرد غرایز را به شکل اجتماع پسندانه ای ارضا می کند. این مرحله مثل مرحله چهارم توقف رشد را به 

 دان تعارض نیست.دنبال ندارد اما این به معنای فق

از نظر شخصیتی، افراد در دوره ی تناسلی دارای نیروهای بالقوه زیادی هستند و توان بالفعل کردن آن را نیز دارند. 

این افراد خود انگیخته بوده و به تشویق دیگران نیازی ندارند. به شایستگی کار می کنند و دارای خالقیت هستند. 



ر بگذارند و به این مرحله برسند، از نظر فروید افراد سالمی هستند و این افراد لذت افرادی که مراحل قبلی را پشت س

 غریزی را به حداکثر می رسانند و تنبیه و احساس گناه را به حداقل کاهش می دهند.

 ماهیت انسان از دید فروید

ت که ت زاییده نیروهایی اسبه لحاظ جبرگرایی در برابر اختیار گرایش نظریه فروید به سمت جبرگرایی است. شخصی

انسان کنترل ناچیزی بر آن دارد، شخصیت زاییده تجربیات کودکی و به ویژه عقده اودیپ است. نیروهای ناهشیار بی 

 اختیار انسان را به پیش می رانند و آدمی در این گیرودار محکوم به دفاع در برابر تکانه های نهاد است.

فروید از بعد تاثیرات اجتماعی ضعیف ارزیابی شده است. او باور داشت که بخش  به لحاظ اثرات اجتماعی یا زیستی،

 بزرگی از سرنوشت انسان ارثی است و نهاد و حتی مراحل رشد روانی جنسی پایه زیستی دارند.

شر ب فروید نگاه بدبینانه ای به ماهیت انسان دارد. از نظر او آدمی سرداب تاریکی است که دایم در حال تعارض است.

 محکوم به کشاکش با نیروهای درونی است.

از لحاظ تاکید بر بعد هشیار در مقابل ناهشیار نظریه فروید کامالً به سمت ناهشیار متمایل است. انسان برده ی ناهشیار 

 است و اندیشه و استدالل، خدمتگزاران نهادند.

ا در نظر گرفت که همه انسانها گذشته تکاملی از نظر شباهت در مقابل بی همتایی می توان اینطور نظریه فروید ر

جنسی را پشت سر می گذارند. با این حال بخشی از شخصیت هر انسانی به دلیل  –یکسانی دارند و مراحل روانی 

تجربیات فردی در اوایل کودکی منحصر به فرد است. اگر چه کارکرد خود و فراخود در همه یکسان است ولی ماهیت 

 ه شکل گرفته و در هر فردی متفاوت است، لذا نظریه فروید موضع بینابین اتخاذ کرده است.آنها در اثر تجرب

علیت در برابر غایت مندی: اساس نظریه فروید آن است که رفتار فعلی فرد ناشی از علتهای گذشته است. و نظریه 

 فروید علّی نگر است.

 

 روان درمانی در نظریه فروید: 

بر مشکالت جاری مانند ترس از طرد شدن نیست، بلکه عمدتاً به تعارضات ناهشیار توجه  در روانکاوی، تمرکز درمان

می شودکه ریشه در دوران کودکی دارند. در نظریه فروید برای کمک به بیمار از روشهای گوناگونی استفاده می شود 

دراز می کشد و با کمک درمانگر که شناخته شده ترین روش، فن تداعی آزاد است. با این روش، بیمار راحت روی تخت 

 افکار و احساسهای خویش و هر آنچه به ذهنش می رسد را بیان می کند. 

فن دیگر روانکاوی به روش فروید، تحلیل رؤیاست. در این روش درمانگر بیمار را در یادآوری رویاهایش هدایت کرده و 

ویا دفاع های من کاهش می یابد و محتویات سرکوب سپس آن را مورد تحلیل قرار می دهد. از نظر فروید در جریان ر

شده ذهن به گونه ای مبدل یا سمبولیک جلوه گر می شود. مثالً اگر بیماری خواب ببیند که یک درخت بلندی را قطع 

می کند، نمادی از خشم سرکوب شده بیمار نسبت به پدرش است. فروید معتقد است حتی در خواب نیز محتوای 

رمزی خود را نشان می دهد زیرا ساختارهای دفاعی ناهشیار که همواره تسلیم ناپذیر هستند، در رویا  رؤیاها به صورت

 نیز مورد تحریف قرار می گیرد. 



فن مهم دیگر فروید تفسیر است. تفسیر سنگ بنای تمام درمانهای روانکاوی است و شاید متداولترین فن در تمام انواع 

کاوی تفسیر روشی برای افشای معنای ناهشیار افکار و رفتار است ولی در یک تعبیر کلی، روان درمانی ها باشد. در روان

تفسیر عبارت از این است که به بیمار کمک شود تا نگاهی متفاوت نسبت به افکار، رفتار و احساسات خود داشته باشد. 

گاه جدیدی به مسائل خود می نگرد. در این روش بیمار از قید و بند نگرش های قدیمی و کهنه خالص می شود و با ن

در طی تفسیر معنای اصلی رفتارها افکار و احساسات به طور مکرر و مورد به مورد به بیمار گوشزد می شود. تفسیر 

شبیه چیزی است که در فنون مشاوره به آن قاب گیری مجدد می گویند. در روشهای شناختی و گشتالت درمانی نیز 

طرح می شود. می توان گفت که هدف نهایی تفسیر ایجاد بینش در بیمار است. بینش نسبت تفسیر به اشکال دیگری م

به خود و گره های کوری که در ذهن بیمار وجود دارد و او از وجود آن آگاهی چندانی ندارد. این هدف به اشکال دیگر 

 در همه رویکردهای روان درمانی وجود دارد.

فاهیم دیگر در نظریه فروید است. فروید در درمان با بیماران متوجه نوعی مقاومت مقاومت و چگونگی باز کردن آن از م

در همه بیماران خود شد. مقاومت در برابر تغیییر یک دفاع شخصیتی است. بیماران وقتی به نقطه حساس می رسند 

 رخاستن از روی تخت، گفتناگهان موضوع را تغییر می دهند. یا قادر به یادآوری یک رویداد نیستند. ساکت ماندن، ب

لطیفه و یا بیان نظر شخصی خود نسبت به درمانگر از نشانه های مقاومت است. از نظر فروید مقاومت در جریان تداعی 

آزاد بروز می کند و در واقع مقاومت ها از برخی جنبه ها مهمترین و حساسترین اطالعات مربوط به بیمار را در اختیار 

انه های دیگر مقاومت عبارتند از: تأخیر همیشگی در جلسه درمان و به تعویق انداختن وقت درمانگر می گذارد. نش

 درمان، به این شرط که ناشی از مشکالت اقتصادی بیمار نباشد. 

از اصطالحات دیگر در درمان روانکاوی فروید انتقال است. در انتقال، بیمار درمانگر خود را به صورت ناهشیار جای فرد 

ه قبالً با او تجربه ای خوب یا بد داشته است قرار می دهد و نسبت به او احساسات مثبت یا منفی پیدا می دیگری ک

کند. فروید اساس درمان را انتقال می دانست. او احساس می کردکه واکنش بیماران در پدیده انتقال نگرش گذشته 

از انتقال به عنوان وسیله ای برای تعیین علت بسیاری بیماران نسبت به والدین یا افراد مهم زندگی بوده است. فروید 

از نگرانی ها و ترسهای بیماران استفاده می کرد. هنگامی که روانکاو شاهد رخداد انتقالی است این موقعیت به 

 آشکارسازی تعارضهای سرکوب شده در دوران کودکی کمک می کند.

ابل است. انتقال متقابل عبارت است از انعکاس احساس های نقطه مقابل انتقال در نظریه فروید مفهوم انتقال متق

روانکاو به بیمار روان درمانگر باید مراقب باشد تا آسیب پذیریهای هیجانی خویش را در رابطه درمانی با بیمار وارد 

 نسازد. او باید ماهیت نیازها و ترسهای خود را بشناسد و نسبت به آنها آگاهی یابد.

 یدارزیابی نظریه فرو

زمانی که فروید از روانکاوی به عنوان علم یاد کرد مقصودش این بود که آن را از فلسفه جدا سازد. اما بعضی از مفاهیم 

 وی به لحاظ علمی دارای اعتبار باالیی نیستند و در برابر کوششهای علمی برای اعتباریابی مقاومت می کنند.

 رسی قرار داد.مالک می توان نظریه فروید را مورد بر 6از بعد 

 روانکاوی از این لحاظ در سطح باالیی قرار دارد و توانایی تولید پژوهش های زیادی را داشته است.تولید پژوهش:  (1

 از این بعد روانکاوی ضعیف است. چرا که به لحاظ علمی توان ابطال پذیری ندارد. ( ابطال پذیری:2



دادن دانش روانکاوی را متوسط ارزیابی می کنیم. چرا که اطالعات از نظر توانایی سازمان  ( سازمان دادن مفاهیم:3

 ناهماهنگ را می توان به راحتی در چهارچوب آن گنجاند.

 ضعیف است به خصوص که مفاهیم تعریف عملیاتی نشده اند. ( به لحاظ همسانی درونی4

 از لحاظ ایجاز ضعیف است و از پیچیدگی باالیی برخوردار است. (5

 نیز ضعیف ارزیابی می شود.  حل مشکالت عملیاظ و از لح (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تست های طبقه بندی شده فصل دوم

 

 ( 81به اعتقاد فروید اضطراب مولد ................ است. )سراسری  -1

 ( تثبیت 3    ( بازگشت 2   ( افسردگی 1 

 ( سرکوبی4    

 (81............... عمل می کنند. )سراسری مکانیزم های دفاعی تحریف واقعیت بوده و در  -2

 ( سطح نیمه هشیار3   ( سطح ناهشیار2   ( سطح هشیار1 

 ( همه سطوح هشیاری 4 



 (81به اعتقاد فروید، رؤیا ریشه در ................... دارد. )سراسری  -3

 ( ترس های فرضی و ناخودآگاه2    ( تکانه های جنسی و پرخاشجویانه1 

( تخیالت و تمایالت 4      ی متراکم تخلیه نشده( انرژ3 

 خود آگاهانه

 (82کدام یک از مفاهیم زیر در تعارض با عقیده فروید می باشد؟ )سراسری  -4

 ( هدف غایی زندگی کاهش تنش است.2  ( حل عقده اودیپ باعث رشد فرامن می شود1 

ها محرک رفتار است، اما جهت ( غریزه تن4  ( عقده الکترا هیچ گاه به طور کامل نمی شود3 

 آن را تعیین نمی کند.

در کدام یک از مکانیزمهای دفاعی زیر، شخص سعی می کند عملی را جانشین محرک مزاحم کند که  -5

 (82دارای ارزش بیشتر بوده و از نظر جامعه قابل قبول تر باشد؟ )سراسری 

    ( فرافکنی2     ( واالیش 1 

 جایی ( جا به4    ( بازگشت 3 

 (82کدامین واحد شخصیت تحت حکمرانی فرآیند اولیه تفکر قرار دارد؟ )آزاد  -6

     ( من2       ( نهاد1 

 ( ناخودآگاه4     ( من برتر 3 

در دیدگاه روان تحلیل گری فروید اگر فرد نگران باشد که غریزه های نهاد از اراده او خارج بوده و قادر  -7

   (  82د وی دستخوش اضطراب ............... خواهد بود. )آزاد به کنترل آنها نخواهد بو

  

( 3    ( روان رنجور 2     ( اخالقی1 

 ( واقعی4     فراگیر 

 (82ویژگی های شخصیت دهانی کدامند؟ )آزاد  -8

 ( دقیق و مستقل3  ( پرخاشگر و متخاصم2   ( منفعل و وابسته1 

 ( ناکام و افسرده4  

 (83ری برای ................ محسوب می گردد. )سراسری اضطراب زنگ خط -9

( 3     ( نهاد 2      ( من 1 

 ( ناخودآگاهی4     فرامن



وقتی به گفته فروید، فردی که در عشق شکست خورده است یک داستان عشقی زیبا می نویسد، این  -10

 ( 84عمل او نشانه ای است از مکانیزم دفاعی: )سراسری 

( واالیش یا تصعید3    ( برون فکنی2  هیستری  ( تبدیل یا1 

 ( سرکوب یا واپس زنی4  

 (84را برای کدامین مورد زیر بکار برده است؟ )سراسری « آسیب تولد»فروید اصطالح  -11

( 4 ( اولین الگوی افسردگی3  ( اولین ضربه رفتاری2  ( اولین الگوی خود1 

 اولین الگوی اضطرابی

ه ها در شخصیت از کار بالینی شروع کرده و به نظریه پردازی رسیده است؟ کدام یک از دیدگا -12

 (84)سراسری 

( 3    ی ( روان کاو2    ( انسانگرایی 1 

 اجتماعی -( شناختی4    رفتارگرایی

طبق نظریه فروید نشان « منش کرده ام رستم داستان که رستم یلی بود در سیستان » شعر  -13

 (84عی زیر است؟ )سراسری دهنده کدام مکانیزم دفا

( 3    ( جا به جایی2      ( انکار1 

 ( دلیل تراشی4    درون فکنی

نشان دهنده کدام یک « کافر همه را به کیش خود پندارد»طبق دیدگاه روانکاوی ضرب المثل فارسی  -14

 (84از مکانیزم های دفاعی زیر است؟)آزاد 

 ن فکنی( برو3    ( درون فکنی2   ( همانند سازی1 

 ( جا به جایی4   

 (85در شکل گیری شخصیت فرامن بر اساس چه مکانیزمی به وجود می آید؟ )سراسری  -15

( واال گرایی3   ( همسان سازی2     ( فرافکنی1 

 ( شکل گیری واکنشی4    

 (85فرافکنی اساس کدام از تست هایی که در پی می آیند می باشد؟ )سراسری  -16

( 3     وکسلر (2     ( بینه 1 

 ( رورشاخ4    پرتئوس 

در کدام نظام علمی روانشناسی شخصیت از سه الیه بن )نهاد(، من )خود( و فرامن )فراخود( تشکیل  -17

 (85یافته است؟ )سراسری 



( یادگیری اجتماعی 3    ( رفتار نگری2   ( شناخت نگری1 

 ( روان تحلیل گری4  

 (85وسائل مختلف می کوشد با: )آزاد فروید معتقد است غریزه مرگ به  -18

( با 2         ( من برتر مبازره کند1 

 سکون و آرامش مبارزه کند

( با افراد 4        ( جان و تن مبارزه کند3 

 دیگر به مبارزه پردازد

در مکتب روان کاوی کدام مکانیزم دفاعی زیر بنای اصلی سایر مکانیزمهای دفاعی است؟ )سراسری  -19

86) 

( سرکوبی3    ( دلیل تراشی2    ( جدا سازی 1 

 ( فرافکنی4     

ویژگی کدام یک از شخصیت های تثبیت شده در نظریه فروید است؟ « کنترل و قدرت»داشتن آرزوی  -20

 ( 86) سراسری 

    ( جنسی2     ( مقعدی1 

 ( احلیلی4     ( دهانی3 

بر این اعتقادند که ناهشیاری ماهیتی.............  بر خالف زیگموند فروید طرفداران رویکرد شناختی -21

 دارد.

    ( تکانشی2     ( انطباقی1 

 ( منطقی4     ( سیال3 

 (87مکانیزم ............. نیز مورد استفاده قرار می گیرد. )سراسری « جداسازی»در استفاده از مکانیزم  -22

( خنثی 3     ( فرافکنی2   ( واکنش سازی1 

 ( انکار4    سازی

 (87در شخصیت فرد به عهده .............. است. )سراسری « نیروی اجرایی »  در نظریه فروید، نقش، -23

( 3     ( ناهشیار2     ( نهاد 1 

 ( خود4     فراخود 

 (87در مرحله مقعدی، موجب کدام ویژگی می شود؟ )سراسری « تثبیت»از نظر فروید،  -24



( 4 ( حسادت و بدبینی 3 جستجوی قدرت و کنترل( 2  ( تالش برای برتری1 

 رقابت و خود نمایی

در نظریه فروید زیاده طلبی، رقابت جویی و قدرت طلبی به ترتیب از ویژگی های کدام یک از شخصیت  -25

 (88تثبیت شده است؟ )سراسری 

( 4  ( مقعدی، دهانی و احلیلی3  ( دهانی، احلیلی، مقعدی2  ( مقعدی، احلیلی و دهانی1

 احلیلی، دهانی و مقعدی

در استفاده از مکانیزم دفاعی............. فرد، عناصری از شخصیت خود را به دیگران نسبت می دهد  -26

 (88)سراسری 

     ( فرافکنی2     ( جبران1 

 ( دلیل تراشی4    ( جداسازی3 

الوقوع چون سیل و زلزله پژوهش های موجود نشان می دهد که وقتی مردم در معرض خطرهای قریب  -27

 (88قرار می گیرند عمدتاً به استفاده از مکانیزم............... متوسل می شوند. )سراسری 

    ( تحریف2      ( انکار1 

 ( واکنش سازی4    ( خنثی سازی3 

 (89خالقیت در دیدگاه روان کاوی به کدام عامل مربوط است؟ )سراسری  -28

  ( تخلیه هیجانی3   ( تعادل شناختی2  ( عقالنی شدن غرایز1 

 ( تعارضهای عاطفی 4 

 (89من برتر یا وجدان اخالقی کودکان، همراه با کدام مکانیزم شکل می گیرد؟)سراسری  -29

( 3     ( فرافکنی2    ( جا به جایی1 

 ( همانند سازی4     تصعید

 (89ظر گرفته شده است؟ )سراسری در نظریه فروید، کدام مورد ضعیف تر از سایر ساختارها در ن -30

( 3      ( نهاد2       ( من1 

 ( فرامن4     غریزه مرگ

جنسی از کدام مکانیزم دفاعی برای حل  –طبق نظریه فروید، فرد در چهارمین مرحله رشد روانی  -31

 ( 90تعارضهایش استفاده می کند؟ )سراسری 

( 3    ( جا به جایی2     ( واالیش1 

 ( واکنش وارونه4    دلیل تراشی



 (90منظور از درماندگی آموخته شده چیست؟ )سراسری  -32

( بی میلی در اقدام برای حل 2  ( نا امیدی در پیشگیری از بروز فشارهای روانی روزمره1 

 تعارضهای روانی دورنی

طی ( احساس کنترل ناپذیری پدیده ها 4 ( احساس شکست و ناکامی در رویدادهای گوناگون زندگی3 

 تکرار رویدادهای منفی

، موجب شکل گیری کدام یک از انواع شخصیت «اودیپ»تثبیت در مرحله « فروید»در نظریه  -33

 (90است؟)سراسری 

    ( دهانی2     ( مقعدی1 

 ( خود شیفته4     (احلیلی3 

 (90؟ )سراسری «خالقیت کوششی است دفاعی، در حفظ تعادل شخصیت» در کدام دیدگاه،  -34

 ( پدیدار شناسی3    ( روانکاوی2   ( استنباط فردی1 

 اجتماعی -( شناختی4  

 (90در کدام شخصیت تثبیت شده دیده می شود؟ )سراسری « قدرت و کنترل»جستجوی  -35

    ( دهانی2     ( احلیلی1 

 ( ضد اجتماعی4     ( مقعدی3 

یادم نمی آید و نمی »او با گریه بگوید  اگر از فردی در مورد خاطرات دردناک گذشته اش سوال شود و -36

 (90از کدام مکانیزم استفاده کرده است؟ ) سراسری « خواهم آنها را به خاطر بیاورم 

    ( فرافکنی2     ( سرکوبی1 

 ( واکنش سازی4      ( انکار3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پاسخ نامه تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل دوم

 صحیح است.« 4»گزینه  -1

رین و پایه ای ترین مکانیزم دفاعی در نظریه فروید سرکوبی می باشد. که انکار ناهشیار وجود چیزی است. فروید مهمت

 اضطراب را درد درونی می نامد که ریشه کلیه اختالالت روانی است.

 صحیح است.« 2»گزینه  -2

( اینکه به صورت ناهشیار 2عیت هستند ( اینکه آنها انکار یا تحریف واق1دو ویژگی مشترک تمام مکانیزمهای دفاعی: 

 عمل می کنند.

 صحیح است.« 1»گزینه  -3

فروید رویا را شاهراهی به ناهشیاری می داند. وی رفتار را تابع چگونگی میدانی می داند که در هنگام وقوع رفتار وجود 

 دارد.

 صحیح است.« 4»گزینه  -4

 صحیح است.« 1»گزینه  -5

 ی می کند عملی جانشین محرک فراهم کند که ارزش بیشتری دارد.در مکانیزم تصعید فرد سع

 صحیح است.« 1»گزینه  -6

 صحیح است.« 2»گزینه  -7

هر گاه فرد از رسوخ تکانه های نهاد به ضمیر آگاه و ناتوانی خود برای کنترل آنها نگران باشد، دچار اضطراب نوروتیک 

 و روان رنجوری می شود.

 صحیح است.« 2»گزینه  -8

 صحیح است.« 1»گزینه  -9

اضطراب زنگ خطری برای من به حساب می آید. اضطراب هشدار می دهد که ناخودآگاه در حال وارد شدن به 

 خودآگاهی است و خود برای محافظت از فرد از مکانیزمهای دفاعی استفاده می کند.

 تغییر می یابد.در مکانیزم واالیش یا تصعید تکانه های نهاد  صحیح است.« 3»گزینه  -10

 آسیب تولد در مورد اولین الگوی اضطرابی به کار برده می شود. صحیح است.« 4»گزینه  -11

 صحیح است.« 1»گزینه  -12



 این شعر نشان دهنده مکانیزم درون فکنی است.صحیح است.« 3»گزینه  -13

 صحیح است.« 3»گزینه  -14

 ازی اساس شکل گیری شخصیت فرامن است.همسان سازی یا همانند س صحیح است.« 2»گزینه  -15

 آزمون رورشاخ یک آزمون کامالً مبهم و غیر عینی می باشد.صحیح است. « 4»گزینه  -16

نهاد، من و فرامن نشانگر سه الیه شخصیت می باشد که در نظام روان تحلیل گری صحیح است. « 4»گزینه  -17

 ارائه شده است.

 صحیح است.« 3»گزینه  -18

 اساسی ترین و رایجترین مکانیزم دفاعی سرکوبی می باشد.صحیح است. « 3»ه گزین -19

 صحیح است.« 1»گزینه  -20

تیپ شخصیت مقعدی بیشتر آرزوی کنترل و قدرت و مقاومت را دارد. تیپ مقعدی به خصومت گرایش دارد و می  

 توان از آنها انتظار داشت که در برابر اطاعت، مقاومت کنند.

 صحیح است.« 1»گزینه  -21

معموالً افراد برای دفاع بر علیه اضطراب مکانیزم های دفاعی خنثی سازی و جداسازی صحیح است. « 3»گزینه  -22

 را با هم استفاده می کنند.

 من در نظریه فروید نقش کنترل و قدرت اجرایی را بازی می کند.صحیح است.« 4»گزینه  -23

 صحیح است.« 1»گزینه  -24

تیپ شخصیت دهانی طالب همه چیز است و می خواهد هر چز بخشی از او شود و صحیح است. « 2»گزینه  -25

 زیاده طلب می باشد.

 صحیح است.« 3»گزینه  -26

 صحیح است.« 1»گزینه  -27

در نظریه روانکاوی در تبئین خالقیت، رسیدن به این عامل با استفده از مکانیزم  صحیح است.« 3»گزینه  -28

 شکل می گیرد.« تصعید»یا « هیجانی تخلیه»دفاعی 

 کودکان وجدان اخالقی خود را در همانند سازی با والدین خود کسب می کنند. صحیح است. « 4»گزینه  -29

 صحیح است. در نظریه فروید نهاد ضعیف ترین بخش وجودی انسان است. « 2»گزینه  -30

 صحیح است.« 1»گزینه  -31



دگی آموخته شده الگویی شناختی است که علت کاستی انگیزشی را انتظار فرد درمانصحیح است. « 4»گزینه  -32

 می داند.

 صحیح است.« 3»گزینه  -33

 صحیح است.« 2»گزینه  -34

 صحیح است.« 3»گزینه  -35

 صحیح است.« 1»گزینه  -36

 


