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 انگیزش -فصل اول

 تعریف انگیزش 

؟ چرا بعضی افراد در وطلب کنکور این کتاب را می خواند؟ چرا قابیل هابیل را کشت؟ چرا یک داما می خواهیم در کنکور شرکت کنیمچرا 

 خوانند و بعضی دیگر روی تخت؟ چرا ... ؟کتابخانه بهتر درس می 

ا هرکدام از این سوال ها پاسخی دارند؛ برای شرکت در هرکدام از رفتارهای مورد سوال اخیر، انگیزه ای وجود دارد. ممکن است این انگیزه ر

یزه شما را برای رفتاری نشان می دهد. دیگری بنامیم. هر پاسخی که به این سوال ها می دهید انگ زیهر چنیاز، خواستن، عالقه، اجبار و یا 

از فعل ( Motivation) انگیزش تا رفتار کنیم. در اصل واژه، فارغ از برچسبی که به آن می زنیم، چیزی است که  ما را وا می دارد ن انگیزهای

to move جام دادن چیزی وا می به معنای حرکت کردن گرفته شده است. پس انگیزش آن چیزی است که شما را به حرکت کردن و ان

 باید توجه داشت که از لحاظ لغوی بین انگیزه و انگیزش تفاوت وجود دارد: دارد. 

تحت تاثیر عوامل یعنی  بستگی ندارد )مثل انگیزه پیشرفت(،به زمان و موقعیت  : گرایش ویژه یا گرایش رفتاری است کهانگیزه

 بیرونی یا موقعیتی قرار نمی گیرد

های پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش آن ها باعث فعالیت عمومی و یا جهت دار احساس و مجموع متغیر :انگیزش

 رفتار می شود. 

عوامل  کنش برهمبه طور خالصه وقتی از انگیزه صحبت می شود روی مسائل درونی تمرکز داریم و وقتی از انگیزش صحبت می شود روی 

 درونی و بیرونی تمرکز داریم. 

در روانشناسی از مفهوم انگیزش برای توضیح و توصیف احساس و رفتار استفاده می کنیم. این مفهوم شاید بسیار کلی به نظر برسد اما باید 

 هستند: مثل موارد زیربدانیم که پژوهشگرانی که در مورد این مفهوم به تحقیق می پردازند به دنبال مسائل اساسی 

 انجام می شود؟ در درجه اول چرا رفتار خاصی -

 نیست؟ دار هدفاست ؟ یا چرا  دار هدفچرا رفتار  -

 چرا یک رفتار خاص برای مدت زمان طوالنی ادامه پیدا می کند؟ -

 چرا بعضی رفتار ها متناوب و پیوسته اتفاق می افتند؟ -

 چرا شدت رفتار ها در شرایط مختلف و یا حتی یکسان، متفاوت هستند؟ -

 به تکرار را مشاهده می کنیم؟چرا در بعضی رفتار ها گرایش  -

 نظریه ها درباره انگیزش 

می دانیم که اصل اساسی علم و دانش، نظریه است. در مورد انگیزش هم مثل مسائل دیگر علمی نظریه پردازان مختلفی داریم که هر کدام از 

 ات را بیان می کنیم:نظرگاه شخصی به بررسی این مفهوم پرداخته اند. به طور خالصه تاریخچه ای از این نظری

 ش انسان از سه بخش تشکیل شده استافالطون اعتقاد داشت که انگیز: 

o شبیه به بن یا اید در نظریه فروید –( : امیال بدن مثل جنسی و یا گرسنگی ابتدایی ترین) جنبه اشتها آور 
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o شبیه به سوپرایگو –ها و یا افتخارات و شرمندگی ها : معیارهای اجتماعی مثل بایدها و نبایدجنبه رقابت جو 

o شبیه به ایگو  –توانایی های تصمیم گیری روح مثل انتخاب و یا تفکر  :()عالی ترین بخش جنبه حسابگر 

کنند. های انسان را با یک نظریه توجیه ودند یعنی سعی داشتند تمام رفتارنظریه های اولیه انگیزش همگی نظریه های بزرگ انگیزشی ب

 لیاز قب یاختصاص یو سازه ها میبه صورت مفاه زشیمختلف انگ یها هیو در نظر است یروانشناس ینظر میوابسته به مفاه زشیانگ فیتعر

 به کار رفته است.  لیتالش، انتظار، آرزو و م از،ین زه،ی(، غرقیساکشاننده )

 سه نظریه بزرگ انگیزشی به ترتیب پیدایش عبارت بودند از :

 این مفهوم بسیار کلی بود و کنار گذاشته شد. –( : عالی ترین نیروی انگیزشی اراده است نظریه اراده )کانت، ولف، دکارت 

 ( توجیه همه رفتارویلیام جیمز –داروین نظریه غریزه : ) همه رفتار ها غریزی نیستند و کنار رفت. –ها با مفهوم غریزه 

 برداشت هوشیار فرد از یک نیاز زیستی ( : فروید و هال نظریه کشاننده یا سائق )وودورث و سپس 

o : کشاننده نسبت به غریزه برتری هایی دارد 

  برعکس غریزه قابل اثبات داردکشاننده اساس فیزیولوژیک() 

 برعکس غریزه اسب تر است چون قابل دستکاری استکشاننده برای مطالعات آزمایشگاهی من() 

 ( سازگار است. پاسخ –محرک ) شاننده با الگوی مکانیکی رفتارک 

پس از این سه نظریه بزرگ، نظریه های کوچک انگیزش به وجود آمدند، یعنی نظریاتی که می خواهند فقط بخشی از رفتار آدمی را توجیه 

در زیر  .کسی آن را تعریف کرده متفاوت استمثل انگیزه پیشرفت. در این نظریات کوچک تعاریف انگیزش بسته به این که چه  ،کنند

 مهمترین تعاریف ارائه شده برای انگیزش و انگیزه را می آوریم:

 مورفی : انگیزش را ناشی از این می داند که رفتار ارگانیسم بستگی به طبیعت و ساختار درونی او دارد. -

 گرامن : انگیزش عاملی است که ما را به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد. -

 زه، مجموع عوامل هوشیار و ناهوشیار است که بر اساس آن اراده و رفتار ما شکل می گیرد.اش : انگی -

 راپاپورت : انگیزه نیروی اشتها آور درونی است. -

 استگنر و کاروسکی : انگیزش، مجموع کنش ارگانیسم است که مجموع انرژی ارگانیسم معطوف به آن است.  -

 است که رفتار و تفکر فرد از آن ناشی می شود.آلپورت: انگیزه، وضعیت درونی ارگانیسم  -

 یانگ : انگیزش، فرایند فعال کردنِ رفتار، حفظ فعالیت و هدایت الگوی رفتار است.  -

انگیزش، گرایش موجود زنده به بروز رفتار منظم در سطوح مختلف هوشیاری است، به طوری که نتیجه رفتار و نوع تحریک هب :  -

   م اثر می گذارد.به طور متناوب روی ارگانیس

 در زیر توضیح مختصری درباره نظریه انگیختگی مطلوب از هب می دهیم:

وجود دارد و ما به طور فعال در صدد حفظ آن سطح از ی ختگیاز انگ یسطح مناسب ،یتیانجام دادن هر فعال یکه برا: مطلوب یختگیانگ

 . میهست یختگیانگ

از محرک ها  یگریانواع د ایتازه  زیچ یو در جست و جو میشو یم یدچار خستگ رد،یتر از حد مطلوب قرار گ نییما پا یختگیاگر سطح انگ

 دهد. شیرا افزا یختگیکه سطح انگ میهست
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 زد که آن را کاهش دهد. میدست خواه یشد و به عمل میخواه یاز حد مطلوب باشد، دچار اضطراب و نگران شتریب یختگیاگر انگ

مرتبط با رفتار، باالتر از حد مطلوب باشد، ممکن  یختگیاست که اگر انگ نیا زش،یمطلوب درباره انگ یختگیانگ دگاهید یهاامدیاز پ یکی

 یخارج طیشرا ایاضطراب  رینظ یاست که سبب حاالت یمشترک سمیاز حد مطلوب، مکان شیب یختگیاست رفتار را مختل کند. احتماالً انگ

دهد،  یارتباط م یختگیکه عملکرد را به انگ« معکوس u» یدر منح ریتأث نیشود. ا یو صدا باعث بدتر شدن عملکرد م رس ایمانند گرما 

 داده می شود.نشان 

 دادسون(.  - رکزیتر خواهد بود )قانون  نییپا یختگیسطح مطلوب انگ تر باشد،  دهیچیپ فیهر چه تکل

تواند ارائه پاسخ  یم یختگی. سطوح باالتر انگمیموجود انتخاب کن یتمام پاسخ ها انیرا از م حیپاسخ صح دیما با ،یکار تخصص کیدر انجام 

دارند؛ در  یشتریو قابل قبول ب بیرق یتر، پاسخ ها دهیچیپ فیتکال .نجامدیب یتر فیکند و به عملکرد ضع تیرا که غالباً نادرستند، تقو ییها

 تر است. نییآن ها، پا یرامناسب ب یختگیسطح انگ جهینت

 فتار انگیزشی، چهار عامل تعیین کننده نام می برد:ربرای هر  "کتل  " ،انگیزش در تعاریف تفاوتبا وجود 

 بیانگر محیط و محرک های بیرونی :موقعیت 

 بیانگر حالت و وضعیت درونی ارگانیسم :مزاج 

 بیانگر هدف رفتار، منظور و گرایش  :هدف 

 بیانگر ابزار دستیابی به هدف :ابزار 

 یمانگیزش به عنوان سازه عل 

 دیگو یم: جوهرگرایی یعنی سعی کنیم ماهیت و ذات را درک کنیم و آن را تعریف کنیم. یعنی گرایی را تعریف کنیمگذارید جوهرابتدا ب

مثال،  یهستند. برا یثابت میمفاه میریگ یبه کار م ها دهیپد نیشناخت ا یکه برا یمیمفاه جهیدارند و در نت یذات ثابت و جهان کی ، ها دهیپد

 یشناس ستیز ازنانه و مردانه ر یژگیاست، و یزنانگ عتیدر اثر طب شیو جوهر زنانه دارد و همه رفتارها عتیزن، طب ندیگو یم جوهر گرایان

  درست کرده است.

ذاتی و واقعی در روانشناسی انگیزش گرایش به جوهرگرایی وجود داشت یعنی اعتقاد داشتند مفهوم انگیزه ) یا اراده یا میل و قصد ( امری 

  است و بعضی آن را دارند و بعضی ندارند. 

ول آن ها انگیزه و انگیزش قابل تعریف به اصزیرا با توجه  استفاده می کردند و مورد انتقاد قرار گرفتند و انتزاعی جوهرگراها از مفاهیم ذهنی

 .نبودند

مورد  سازه فرضی و یامتغیر فرضی رابط ، تالش هایی صورت گرفت تا انگیزش به عنوان نظریه های جوهرگرایی برای انگیزشدر مقابل 

 ) این دو مورد با هم یکی نیستند (  توجه قرار بگیرد

گراها که الگوی مکانیکی رفتارمادی گراها سعی داشتند انگیزه را به عنوان عاملی عینی و ملموس، قابل اندازه گیری و سنجش تعریف کنند. 

پاسخ را مطرح کرده بودند که قابل اندازه گیری و سنجش بود. اما مشاهده شد که یک محرک یکسان  –رفتار را قبول داشتند رابطه محرک 

را داد. به طوری که بین  ارگانیسم یا Oعامل د مختلف دارای پاسخ های متفاوتی است. وودورث برای حل این مسئله پیشنهاد برای دو فر

 برای هر ارگانیسم ممکن است پاسخ خاصی را فرابخواند.  داریم که ارگانیسم است و هر محرک محرک و پاسخ عامل دیگری نیز
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انگیزش را به  ران های مختلف فرق می کند. فستینگاعتقاد داشت انگیزه فرد متغیر است و با تغییر آن پاسخ های فرد نیز در زم فستینگر

:  یعنی محرک های  S-O-R ؛در رابطه محرک و پاسخ O) عامل  .بین محرک و پاسخ قرار داد ، سازه فرضییا  فرضی متغیرعنوان یک 

 (. ش های متفاوت سبب بروز پاسخ های متفاوت می شودیکسان برای افراد با انگیز

های تجربی قرار دارند و غیر از کنش واسطه ای اهمیت دیگری ندارند و تنها واسطی تلقی می شوند که بین متغیر، حلقه های فرضیمتغیر

محسوب می شوند.  مستقیم قابل مشاهدهروابط تجربی انتزاعی به شمار می روند. برعکس، سازه فرضی، حلقه های واسط یا فرایند های غیر 

تفاوت این دو مورد یعنی متغیر های فرضی رابط و سازه 

 های فرضی در موارد زیر است :

 : عملیاتی کردن -

متغیر های  به هستبواهای فرضی رابط میت متغیرها 

 پاسخ (. –محرک مستقل و وابسته است )

متغیرهای فرضی رابط نسبت به سازه های فرضی از 

بیشتری برخوردارند. یعنی برای  اعتبار عملیاتیدرجه 

اثبات ادعای علمی الزم است که ما سازه های فرضی را 

 به متغیر های فرضی تغییر دهیم.

 :میزان واقعیت -

نتزاعی رفتار را توصیف می متغیرهای فرضی مفهوم ا 

(. اما ی فیزیولوژیکی رفتاریزم هابدون توجه به مکانکنند )

یل از مکانیسم ها های فرضی همیشه با این قب سازه

 (تر اند واقعییعنی سازه های فرضی ) همراه اند
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 کنکور ارشد سراسریسواالت 

 ( 81انگیزش عبارت است از : ) سراسری  "اش"مطابق دیدگاه  .1

 گرایش موجود زنده به ارائه فعالیت منظم. (1

 که انسان را بر می انگیزد و به رفتار معین سوق می دهد.عاملی  (2

 کنش مجموع ارگانیزم که مجموع انرژی ارگانیزم به آن معطوف است. (3

 مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیت روانی که بر اساس آن اراده و رفتار شکل می گیرد. (4

وامل مشوق. در این رابطه، کدام عبارت زیر ع، و دیگری حاالت انگیزشی تحت تاثیر دو منبع ایجاد می شوند، یکی عوامل سائق .2

 ( 83درست تر است؟ ) سراسری 

 عوامل سائق جنبه برونی دارند. (1

 عوامل سائق، جنبه درونی دارند. (2

 عوامل مشوق، جنبه درونی دارند. (3

 عوامل سائق و مشوق، هردو جنبه درونی دارند. (4

 ( 83در سطوح باالی برانگیختگی : ) سراسری  .3

 افزایش می یابد. عملکرد (1

 عملکرد دچار کاستی می شود. (2

 میزان عملکرد در مطلوبترین حد ممکن قرار می گیرد. (3

 هوشیاری و عالقه مندی ما نسبت به انجام تکالیف افزون می شود.  (4

 ( 86ی سراسرکدام محقق انگیزه را نیروی اشتها آور درونی تلقی می کند ؟ ) .4

 ( راپاپورت4( گرامن                    3( مورفی                      2                        هب (1

 ( 89ی سراسرامروزه، انگیزش معموال به جای کدام کلمات به کار برده می شود ؟ ) .5

 نهاد –فراخود ) فرامن (  –خود  (1

 امیدواری –پردازش  –نگرش  (2

 آرزو –سائق  –نیاز  –میل  (3

 عواطف –عالیق  –رقبت  –شخصیت  (4
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 پاسخ تشریحی سواالت فصل اول

 4: گزینه 1سوال 

 .ردیگ یاست که بر اساس آن اراده و رفتار ما شکل م اریو ناهوش اریمجموع عوامل هوش زه،یانگ معتقد استاش 

  2: گزینه 2سوال 

مشوق ها پاداش های  از حالت تعادل حیاتی می باشد.سائق جنبه درونی و مشوق جنبه بیرونی دارد. سائق ناشی از محرومیت و خروج 

 بیرونی اند که می توانند باعث تقویت رفتار شوند.

 2: گزینه 3سوال 

مرتبط با رفتار، باالتر از حد مطلوب باشد، ممکن  یختگیاست که اگر انگ نیا زش،یمطلوب درباره انگ یختگیانگ دگاهید یامدهایاز پ یکی

 یخارج طیشرا ایاضطراب  رینظ یاست که سبب حاالت یمشترک سمیاز حد مطلوب، مکان شیب یختگیاست رفتار را مختل کند. احتماالً انگ

دهد،  یارتباط م یختگیرا به انگکه عملکرد « معکوس u» یندر منح ریتأث نیشود. ا یو صدا باعث بدتر شدن عملکرد م رس ایمانند گرما 

   داده می شود.نشان 

 4: گزینه  4سوال 

 است. یاشتها آور درون یروین زهیانگمعتقد است راپاپورت 

 3: گزینه 5سوال 

ه های اختصاصی از تعریف انگیزش وابسته به مفاهیم نظری روانشناسی می باشد و در نظریه های مختلف انگیزش به صورت مفاهیم و ساز

 (، غریزه، نیاز، تالش، انتظار، آرزو و میل به کار رفته است. قبیل کشاننده )سایق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 اساس فیزیولوژیکی انگیزش -فصل دوم

 بسیاری از بخش های این فصل در درس روانشناسی فیزیولوژیک توضیح داده شده و لذا از تکرار مکررات پرهیز می کنیم. 

اهمیت دارد زیرا بسیاری از رفتارهای ما دارای اساس فیزیولوژیکی و نوروفیزیولوژیکی هستند. بسیاری از  مطالعات فیزیولوژیک در انگیزش

نظریاتی هم که درباره انگیزش ارائه شده است در واقع نظریات فیزیولوژیکی انگیزش هستند. ساختار های عصبی که در رفتارهای انگیزشی و 

 هیجانی نقش دارند عبارتند از :

 دستگاه کناری -

 تاالموس -

 هیپوتاالموس -

 هیپوفیز -

 دستگاه شبکه ای ) در ساقه مغز ( -

 کرد:آیزنک بر اساس میزان فعالیت دستگاه شبکه ای افراد درون گرا و برون گرا را دسته بندی 

 به سطح متوسطی تگاه شبکه ای را افراد درونگرا دارای دستگاه شبکه ای نسبتا فعالی هستند و محرک های ضعیف قادرند این دس

 ( برسانند که در این حالت فرد دارای حالت خوشایند می باشد.)سطح بهینه از فعالیت

  طح مطلوب و از محرک های محیطی نسبتا قوی استفاده می کنند تا به س هستندافراد برونگرا دارای دستگاه شبکه ای ضعیف

 محیط شلوغ و پر جنب و جوش را ترجیح می دهند(فعالیت برسند )

 گروسمن معتقد است که اساس فیزیولوژیک انگیزش را باید در سه محور دستگاه عصبی جستجو کرد :

پدیده های غیر اختصاصی : به عنوان فعالیت عمومی ارگانیسم است که در اثر تحریک الکتریکی یا شیمیایی در نواحی زیر پدید می  -

 آید:

o از دستگاه شبکه ای 

o از دستگاه کناری 

صی:  مثل گرسنگی، تشنگی، پرخاشگری که بستگی به تحریک نواحی معینی از دستگاه کناری و خصوصا پدیده های اختصا -

 هیپوتاالموس دارد:

o از دستگاه کناری 

 های انگیزشی مطرح شده است:ر مورد نقش هیپوتاالموس در رفتارسه نظریه اصلی د

این  –: مناطق خاصی از هیپوتاالموس مربوط به رفتارهای انگیزشی خاصی مثل گرسنگی یا تشنگی هستند نظریه اختصاصی -

 نظریه امروزه مورد تردید است

: مدار های مختلفی از نورون ها از هیپوتاالموس عبور می کنند.  بر حسب اینکه در هر لحظه کدام نظریه قطع و وصل نادرست -

 های مختلفی ظهور پیدا می کنند.مدارها فعال باشند، فعالیت 

 : ساختارهای هیپوتاالموس بسیار با یکدیگر همپوشانی دارند و کلیت هیپوتاالموس در رفتارهای انگیزشی نقش دارد.نظریه کلی -
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 )نشانگان عمومی سازش )سلیه 

اصلی ترین هورمون استرس در بدن، کورتیزول است که از قشر فوق کلیه ترشح می شود. وقتی با محرک های استرس زا روبرو می شویم از 

هیپوفیز قدامی هورمون کورتیکوتروپین افزایش می یابد. این هورمون روی قشر فوق کلیه تاثیر دارد و سبب ترشح کورتیزول می شود. 

فتن مقاومت بدن در برابر استرس می شود اما این مقاومت همیشه باال نمی ماند ) درست مثل این که شما نمی توانید کورتیزول سبب باال ر

ن هر روز با تمام توان به مدت طوالنی برای کنکور درس بخوانید و کم می آورید (. در این حالت هم این افزایش مقاومت تاثیرات سوء روی بد

 د مثل و نظام ایمنی. دارد مثل تضعیف رشد، تولی

 می نامد. این واکنش سه مرحله دارد: نشانگان عمومی سازشسلیه مجموعه واکنش های بدن در برابر استرس را 

: در این مرحله هنوز مقاومت فرد به سطح بهینه نرسیده است و در اثر استرس تغییراتی آسیب شناختی در غدد  مرحله هشداری (1

 فاوی و مجرای معده ای روده ای اتفاق می افتد. این مرحله دو زیر مرحله دارد :فوق کلیه، تیموس، گره های لن

 مرحله مقاومت کم ) ضربه اولیه ( -

 مرحله افزایش مقاومت ) ضد ضربه ( : به تدریج مقاومت بدن در برابر استرس زیاد می شود. -

 : در این مرحله مقاومت به سطح بهینه می رسد  مرحله مقاومت (2

: اگر مقاومت برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند باالخره مقاومت فرد در هم می شکند و در صورت تدارم استرس،  مرحله فروپاشی (3

 باعث فروپاشی روان و تن می شود. 

 

 نظریه های درد 

 برای درد سه نظریه اصلی وجود دارد:
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  هستندهای اختصاصی و مراکز اختصاصی درد دخیل درک درد گیرندگان اختصاصی، مسیر : در اختصاصی (1

 مکانی و گیرندگان غیر اختصاصی. –: تاکید روی شدت تحریک متمرکز زمانی  الگویی (2

می تواند در اثر  نخاعباعث کنترل، تصفیه و تعدیل درد می شود. جسم ژالتینی در  جسم ژالتینی: ساختاری به نام  تصفیه ای (3

را می  درد، پیام های اعصاب حسی نازکویید های درون زاد )ضد درد( شود تا درد از نخاع به مغز نرسد. تحریک شدن، باعث افزایش اپی

مثل تحریک م ژالتینی توسط اعصاب حسی قطور )را انتقال می دهند. در اثر تحریک جس غیر دردپیام های اعصاب حسی قطور آورند و 

 افزایش پیدا می کنند و درد تسکین پیدا می کند.  یید های درونزاداپیو(، الش دادن و یا گرم کردن موضع دردبه دلیل م

  ( مقبول ترین نظریه در مورد درد است.  والنظریه تصفیه ای ) 

  .نام دیگر این نظریه، نظریه االکلنگی و یا کنترل دروازه ای است 

 دستگاه شبکه ای موجود در ساقه مغز 

 کوچک انسان در بخش میانی ساقه مغز است. ساختاری به اندازه انگشت  ای دستگاه شبکه

 مگون و موروزی نشان دادند که:

 ، پتانسیل امواج مغزی تغییر می کنند. اگر این دستگاه را تحریک کنیم  -

 اگر بخش هایی از این دستگاه را تخریب کنیم، هوشیاری پایین می آید و خواب به فرد القاء می شود.  -

 از دو بخش قرینه تشکیل شده است که آن ها را به ترتیب صعودی و نزولی نامید:گوتمن مطرح کرد که این دستگاه 

 بخش صعودی در بیدار و هوشیار نگه داشتن مغز نقش دارد. -

 بخش نزولی در حفظ تنود عضالنی نقش دارد. -

 را مطرح کرد که در آن، دستگاه شبکه ای نقش نظام انرژی دهنده رفتار را دارد.  "فعالسازی"لیندزلی نظریه انگیزشی 

 نظام پاداش و نظام تنبیه در مغز 

نبیه مراکزی در مغز وجود دارد تحت عنوان مراکز پاداش و تنبیه. اگر مراکز پاداش تحریک شوند فرد احساس لذت می کند و اگر مراکز ت

 تحریک شوند، هیجانات ناخوشایند بروز می یابند. 

 در نظام پاداش:

 نقش دارد. دوپامین 

 "  نشان داد که نظام پاداش مغز در تقویت مثبت رفتار و خود تحریکی نقش دارد.  "الدز 

 مسیر ترین مسیر پاداش در مغز اصلیMFB (medial forebrain bundle  یا مسیر پیش مغز میانی )است  

 در نظام تنبیه: 

 نقش دارد.  سروتونین 

 "نشان داد که نظام تنبیه در تقویت منفی رفتار نقش دارد. "دلگادو 
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می کنیم  تقویت منفی رفتار یعنی : اگر رفتاری کنیم که سبب کاهش فعالیت مراکز تنبیه مغز شود، آن رفتار ها تقویت می شوند )رفتاری 

 که ما را از شر تنبیه نجات می دهد(

 صلی ترین مرکز تنبیه در مغز، هسته های دور بطنی هیپوتاالموس است.ا 

 نظریه های فیزیولوژیک انگیزش 

در این نظریه ها به دنبال متغیرهای فرضی رابط در سازه های فیزیولوژیک هستیم. اولین آزمایش ها در این زمینه توسط لشلی و بیچ انجام 

 . هستندگرفت. نتیجه این آزمایش ها این بود که رفتارهای انگیزشی تحت تاثیر متقابل عوامل حسی، هورمونی و دستگاه عصبی 

 انگیزه مرکزی"برای اولین بار اصطالح  مورگان" (central motive state ر ):ا مطرح کرد 

 حالت انگیزه مرکزی نوعی نظام انرژی دهنده، کنترل کننده و راه انداز رفتار است.  -

 حالت انگیزه مرکزی تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد از جمله : خلق، خستگی، انرژی، هشیاری  -

  سعی داشت با استفاده از حالت انگیزه مرکزی به طور همزمان پدیده های انگیزشی، هیجانی و تقویتی را  ابیندربعد از مورگان

 توجیه کند.  

حرکتی اثر بگذارند و باعث  –ت مستقیم و غیر مستقیم روی دستگاه هماهنگی حسی را محرک های حسی می توانند به صوردر مدل بیند

 بروز رفتار شوند:

 حرکتی تاثیر می گذارند. –در مسیر مستقیم : محرک ها مستقیما روی دستگاه هماهنگی حسی  -

ا روی حالت انگیزه مرکزی تاثیر می گذارند و به طور غیر مستقیم روی دستگاه هماهنگی حسی در مسیر غیر مستقیم : محرک ه -

 حرکتی ) و به تبع آن روی رفتار(  تاثیر می گذارند. 

 هیجانی و تقویت کننده ها می توانند باعث تغییر رفتار شوند. مسیر غیر مستقیم، عوامل انگیزشی در ، 

 نظریه چند عاملی را ارائه داده است که در آن به نقش هیپوتاالموس توجه کرده است.  استلر 

 پاسخ دادن  یکرد الگو یچون فکر مرا از مثبت جدا کرد  یمحرک منف اوقلمداد می کند.  کنشِ انتخابیانگیزش را نوعی  میلنر

 یمحرک ها یبرا یول میپاسخ ده یمنف یبه همه محرک ها می. اعتقاد داشت که ما مجبورستین کسانی یجانداران به محرک مثبت و منف

 در الگوی میلنر : . میو به کدام پاسخ نده میکه به کدام پاسخ ده میکن یانتخاب ممثبت، 
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 پاسخ می رسند. –محرک های منفی ابتدا به مکانیزم ارتباط  -

 پاسخ می رسند.  –محرک های مثبت بعد از فیلتر شدن به مکانیزم گیرنده  -

، می رود و پاسخ های "مولد الگوی پاسخ"یعنی  مرکز اصلی فعالیت های خودانگیختهدر نهایت، پیام از این دو بخش به  -

 رفتاری مختلف را ایجاد می کند. 

 وجود دارد و رفتار جاندار تحت تاثیر این نظام سه گانه است: نظام سه گانه هیجانمی گوید در پستانداران  گری 

  :نظام نزدیکی

 همان نظام فعال سازی رفتار است و همواره فعال است. در اثر ارائه پاداش و یا حذف تقویت کننده منفی باعث تقویت و بروز رفتار می شود.

 در نظام نزدیکی، سپتوم ) دیواره ( و بخش طرفی هیپوتاالموس نقش دارند. 

  :نظام جنگ و گریز

 در اثر رویارویی فرد با محرک آزار دهنده غیر شرطی مثل سر و صدای بلند و یا حمله ناگهانی فعال می شود.

 در نظام جنگ و گریز، بادامه ) امیگدال ( نقش دارد. 

 ( :تنابینظام بازداری رفتار )اج

در اثر رویارویی با محرک های شرطی تنبیهی، محرک های جدید و محرک مادرزادی اختصاصی فعال می شود. یعنی هنگامی که پتانسیل  

 برپایی به سطح بحرانی برسد این نظام فعال می شود. 

 در نظام بازداری رفتار مدار سپتوهیپوکامپ ) دیواره و هیپوکامپ (، نقش اصلی را دارد. 

(  و اگر محرک و مقایسه ای نظامبا انتظارات فرد بررسی می کند ) هیپوکامپ همواره در حال بررسی محیط است و محیط و محرک ها را

ود. اتفاقی را شناسایی کند که مطابق انتظار نیست مدار سپتوهیپوکامپ را فعال می کند که باعث افزایش اضطراب و سطح برانگیختگی می ش

 (این وضعیت را مهار کند )مهار وضعیت می کند( فعال شده و سعی رفتار اجتنابی )بازداریدر این حالت 

، اپیوییدها و غیره باعث مهار مدار سپتوهیپوکامپ می شوند تا فرد به این نتیجه برسد که همه چیز نرمال ضد اضطراب مثل الکل داروهای

 است، در نتیجه نظام بازداری رفتار مهار گردد. 

میانی هیپوتاالموس را بخشی مهم در تصمیم گیری می دانست که البته اشتباه می کرد. شما بگویید کدام بخش در تصمیم  گری بخش

 گیری، نقش دارد؟ 
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 ارشد سراسری سواالت کنکور

 ( 81، وقتی فرد با محرک آزاردهنده روبرو می شود کدام نظام فعال می گردد؟ ) سراسری "گری"به نظر  .1

 بازداری رفتار( 2 نزدیکی( 1

 فعال سازی رفتاری( 4 جنگ و گریز( 3

 ( 82افراد برون گرد ) برون گرا ( در چه حدی از تحریک به سطح بهینه برانگیختگی ) برپایی ( می رسند ؟ ) سراسری  .2

 خیلی زیاد( 4 نسبتا زیاد( 3 متوسط( 2 نسبتا کم( 1

 ( 82تصفیه را بر عهده دارد و تکانه ها را تعدیل می کند؟ ) سراسری در نظریه تصفیه درد، کدام ساخت وظیفه کنترل و .3

 هسته عدسی( 4 هسته قرمز( 3 جسم سیاه( 2 جسم ژالتینی( 1

 ( 84) سراسری  های کدام نظام است؟ بررسی مقایسه ای و مهار وضعیت از ویژگی .4

 جنگ و گریز( 4 بازداری( 3 نزدیکی( 2 دوری( 1

 ( 84ی سراسر)امکان انتخاب یا فیلتر وجود دارد؟ در کدام بخش از الگوی فیزیولوژیکی انگیزش میلنر،  .5

 حالت انگیزه مرکزی( 2 دستگاه هم آهنگی( 1

 مکانیزم گیرنده پاسخ( 4 مکانیزم ارتباط پاسخ( 3

 ( 81ی سراسردر نظریه تصفیه ای درد، کدام ساخت مهار و تصفیه کننده است ؟ ) .6

 هسته قرمز( 4 هسته پوتامن( 3 جسم ژالتینی( 2 جسم سیاه( 1

 ( 81ی سراسرهنگامی که پتانسیل برپایی به سطح بحرانی برسد، کدام نظام فعال می گردد؟ ) .1

 جنگ و گریز( 4 نزدیکی( 3 اجتنابی( 2 پاداش( 1

 ( 94ها و الکل قرار می گیرد؟ ) سراسری کدام نظام تحت تاثیر دارو .8

 جنگ و گریز( 2 رفتارفعال ساز ( 1

 اجتناب فعال( 4 بازداری رفتار( 3

 ( 91رفتار تصمیم گیری اهمیت دارد ؟ ) سراسری  ای، کدام منطقه بر"گری"در نظریه  .9

 بخش طرفی تاالموس ( 2 منطقه دیواره ای ) سپتال (( 1

 ناحیه بادامه یا هیپوکامپ( 4 بخش میانی هیپوتاالموس( 3

 ( 92عنوان پایه اضطراب در نظر می گیرد؟ ) سراسری  کدام نظام را به "گری" .14

 ( ترس و اجتناب4( بازداری رفتاری            3( جنگ و گریز            2فعال سازی رفتاری              (1
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 فصل دوم سواالت تشریحی پاسخ

 3: گزینه 1سوال 

 در اثر رویارویی فرد با محرک آزار دهنده غیر شرطی مثل سر و صدای بلند و یا حمله ناگهانی فعال می شود. نظام جنگ و گریز

 3: گزینه 2سوال 

 ند تا به سطح مطلوب فعالیت برسندستفاده می کنو از محرک های محیطی نسبتا قوی ا هستندافراد برونگرا دارای دستگاه شبکه ای ضعیف 

  1: گزینه  3سوال 

 در مورد درد است. هینظر نی) وال ( مقبول تر یا هیتصف هینظر  شود. یدرد م لیو تعد هیباعث کنترل، تصف "ینیجسم ژالت"به نام  یختارسا

 3: گزینه  4سوال 

نظام هیپوکامپ محیط و محرک ها را با انتظارات فرد بررسی می کند ) در نظام بازداری رفتار مدار سپتوهیپوکامپ نقش اصلی را دارد. 

مقایسه ای (  و اگر محرک و اتفاقی را شناسایی کند که مطابق انتظار نیست مدار سپتوهیپوکامپ را فعال می کند که باعث افزایش اضطراب 

 و سطح برانگیختگی می شود. در این حالت رفتار اجتنابی ) بازداری ( فعال شده و سعی می نماید این وضعیت را مهار کند ) مهار وضعیت (

  4: گزینه  5ل سوا

که به کدام پاسخ  میکن یمثبت، ما انتخاب م یمحرک ها یبرا یول میپاسخ ده یمنف یبه همه محرک ها میاعتقاد داشت که ما مجبور لنریم

محرک های مثبت بعد از فیلتر پاسخ می رسند و  –محرک های منفی ابتدا به مکانیزم ارتباط در الگوی میلنر  . میو به کدام پاسخ نده میده

 پاسخ می رسند. –شدن به مکانیزم گیرنده 

  2: گزینه  6سوال 

 شود. یدرد م لیو تعد هیباعث کنترل، تصف "ینیجسم ژالت"به نام  یساختار

 2: گزینه  7سوال 

 یفعال م یاختصاص یو محرک مادرزاد دیجد یمحرک ها ،یهیتنب یشرط یبا محرک ها ییارویدر اثر رو ( یرفتار ) اجتناب ینظام بازدار

  شود. ینظام فعال م نیبرسد ا یبه سطح بحران ییبرپا لیکه پتانس یهنگام یعنیشود. 

 3: گزینه 8سوال 

نرمال  زیبرسد که همه چ جهینت نیشوند تا فرد به ا یم پوکامپیباعث مهار مدار سپتوه رهیو غ دهاییوی، اپضد اضطراب مثل الکل یداروها

 رفتار مهار گردد. ینظام بازدار جهیاست، در نت

 3: گزینه  9سوال 

 .کرد یدانست که البته اشتباه م یم یریگ میمهم در تصم یرا بخش پوتاالموسیه یانیبخش م یگر
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 3 : گزینه 11سوال 

(  و اگر محرک و  یا سهیکند ) نظام مقا یم یو محرک ها را با انتظارات فرد بررس طیاست و مح طیمح یهمواره در حال بررس پوکامپیه

شود.  یم یختگیاضطراب و سطح برانگ شیکند که باعث افزا یرا فعال م پوکامپیمدار سپتوه ستیکند که مطابق انتظار ن ییرا شناسا یاتفاق

 ( تیرا مهار کند ) مهار وضع تیوضع نیا دینما یم ی( فعال شده و سع ی) بازدار یحالت رفتار اجتناب نیدر ا
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 نظریه روان تحلیل گری -فصل سوم

 اصول نظریه انگیزشی فروید 

اصول از  نیوجود دارد که ا یچهار اصل اساس دگاهید نیاست. در ا اریناهش یندهایفرآ زشیانگ یربنایکه ز دیگوی م دیفرو یزشیانگ دگاهید

 اند:  گرفته شده تیبه عار کیزیو ف ستیعلوم ز

 : نیدارو یبقااصل   (1

باشد ابتکار عمل را  تریشود که در آن هر کدام قو یم جادیا یمختلف رقابت یجنبه ها نیب یروان شناخت یندهایدر سطح فرآ دیفرو دهیبه عق

  .ردیگیبه دست م

نظریه فروید  بسیار متاثر از نظریه داروین است که انسان در دنیای محدود و با منابع محدود در حال تالش برای ارضای نیاز های شخصی 

است. یعنی از نظر فروید موجود به دلیل فعالیت به غذا دست پیدا می کند و محرومیت غذایی اش از بین می رود و به آرامش می رسد، 

ره احساس گرسنگی کند رفتار انگیزشی تهیه غذا بار دیگر در او ایجاد می شود و منجر به ایجاد دوباره رفتار تهیه غذا می هنگامی که دوبا

 شود 

 : تعادل حیاتیاصل  (2

و  تنش را تجربه کند نیبه سر ببرد که کمتر تیدوست دارد در حال زمیتمام ارگان اولین کسی که تعادل حیاتی را بیان کرد، والتر کنن بود.

 یقبل تیکنند تا بدن را به وضع یسلولها تالش م زدیهر گاه تعادل بدن به هم بر می گویداش را حفظ کند. والتر کنن  یتعادل درون

 . ) سطح فیزیولوژیک ( برگردانند

 یشوند که تعادل یم جادیا لیدل نیبه ا یتروانشناخ یندهایتمام فرآ دیفرو دهیاصل حضور دارد. به عق نیاعتقاد داشت در روان هم هم دیفرو

 به وجود آورند. تیدر سطح شخص

  : لذتاصل  (3

که  یطیشرا ینیبه باز آفر ندهیکه موجودات زنده را در آ کند یم فی( توصمثبت دبکی)ف مثبت ساز و کار بازخورد کیلذت را بعنوان 

که در گذشته موجب رنج  یطیاجتناب از شرا یموجودات زنده برا بیترت نیبه هم ه،ینظر نی. بر اساس اکند یم بیترغ اند افتهیبخش  لذت

  .شوند یم ختهیانگ زیشده ن

 مطرح شد. از نظر وی هدف اساسی زندگی کسب لذت و خوشی است.  "جرمی بنتام  "این اصل اولین بار توسط 

 ی زند زیرا برای فعالیت نیاز به نارضایتی از وضع بر اساس دو اصل قبلی : فرد ارضا شده با وجود هر نوع تحریکی دست به فعالیت نم

 موجود می باشد. 

    .اصل نیروانا می گوید : ) خشنودی مطلق ( در عدم فعالیت و نبود کشش نیاز است 

 : یبقاء انرژاصل  (4
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هم  دیدهد. فرو یشکل م رییتغ گریبه حالت د یبلکه از حالت دیآ یرود نه به وجود م یم نینه از ب یداشت انرژ دهیهرمان فن هم هولتز عق

به حالت  یشود بلکه از حالت یم دیرود و نه تول یم نیدر بند بودن نه از ب لیبه دل یانرژ نیاست که ا یاز انرژ یانسان نظام بسته ا دیگو یم

 .شود یمنتقل و جابه جا م گرید

 در درون نهاد یو پر از انرژ یزیغر یعامل ،دی( از نظر فروهیما ستی)ز دویبیل: استانرژی روانی انسان از نظر فروید مفهومی به نام لیبیدو 

با  دویبیاست. ل یزندگ زیمجموع غرا یعنیاست. منبع آن اروس  "یجنس-یروان" یانرژ دویبیدارد. به نظر او ل تیبه بقا و فاعل لیکه تمااست 

د نیروی کشاننده ای تمام رفتارهای انسان لیبیدو است. از نظر فرویبرساند.  یروزیبه پ نهیانسان را در هر زم کوشد یو م جنگد یمرگ م

 و گاهی اوقات شهوت نیز نام دارد. دارد یجنس یمعنا زیاز هر چ شیب دویبیل

 فروید می گوید انسان یک مقدار مشخصی انرژی دارد که این انرژی نه بوجود می آید نه از بین می رود بلکه از حالتی به حالت دیگر انتقال

 کند. انرژی به دو صورت است :پیدا می 

 این انرژی در اختیار بن یا اید است و انرژی است که فرد در حالت تعادل دارد.انرژی پتانسیل ) آزاد ( :  -

زمانی انرژی جنبشی آزاد می شود که بن به خواسته اش برسد. یعنی فرد در حالت عدم آرامش قرار دارد و درگیر انرژی جنبشی :  -

 ن انرژی از دسترس فرد خارج شده است. کار خاصی است. ای

 چه زمانی تمام انرژی ما آزاد است؟ زمانی که در حالت تعادل قرار داریم.

 زمانی که ارضا اتفاق می افتد صورت های انرژی چه وضعیتی دارند ؟ انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل تبدیل می شود.

 ساختار های شخصیت 

 طبق نظر فروید ساختار های اساسی شخصیت انسان سه بخش اند :  

 بن ) نهاد یا اید (  -

 من ) خود یا ایگو (  -

 فرامن ) فراخود یا سوپر ایگو (  -

را به وجود  یانسان دهیچیپ یرفتارها گر،یکدیسه عنصر در تعامل با  نیا سه بخشی خود معرفی می کند. مدل ساختاریفروید این مدل را 

 نامیده می شود که شامل بخش های هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار می باشد. مدل مکانیمدل دیگر فروید   .ندآور یم

 این ساختار ها سازه های فرضی هستند یعنی مثال در مغز بخش های موضعی و مشخصی تحت این عناوین وجود خارجی ندارند.

 دارای فعالیت معینی هستند: هاهر یک از این ساختار

 :  نهاد -

 یرفتارهاو  زیغرا)ناخودآگاه( است و شامل  اریناهش  کامالً تیجنبه از شخص نیاست که از بدو تولد حضور دارد. ا تیهاد، تنها مولفه شخصن

 . باشد یم ییابتدا

  است.  تیشخص ییو مولفه ابتدااست  یروان یها ینهاد منبع تمام انرژ د،یفرو دهیبه عق
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 اش جهیفوراً برآورده نشوند، نت ازهاین نی. اگر اازهاستیها و ن خواسته الت،یتمام تما یو در صدد ارضاء آناست اصل لذت تحت تسلط  نهاد،

 .انجامد یم دنیآشام ایخوردن  یبرا یبه تالش فور یتشنگ ای یگرسنگ شیمثال، افزا یاضطراب و تنش خواهد بود. برا

ه نوزاد احساس گرسنگی دست می دهد در برابر این نیاز با بازتاب مکیدن واکنش ها در خدمت نهاد  قرار دارند. برای مثال وقتی ب بازتاب

 نشان می دهد. چنانچه نوزاد در شرایط محیطی مناسب قرار داشته باشد و بتواند از پستان مادر یا پستانک استفاده کند، رفتار مکیدن نیاز

 گرسنگی او را کاهش می دهد. 

 دهیبه عقصورت می گیرد :  نخستین فرایندفعالیت نهاد از طریق 

شده توسط اصل لذت را از  جادیا یها تنش کند یم ینهاد سع د،یفرو

 یذهن یریکه مستلزم شکل دادن به تصو «نینخست ندیفرا» قیطر

است، حل  ازیارضاء آن ن یبرا یبه عنوان روش ازیمورد ن ءیاز ش

، یخاص یءش یاز راه درک حس یکه دستگاه روان یمعن نیدب کند.

 یم یدر نهاد باق یخاطره ا ریتصو کی، دهد یکه تنش را کاهش م

یعنی در . شود یم یءن شآ یاداوریموجب  ریتصو نیگذارد و ا

 و غیر واقعیت را متوجه نمی شود. فرایند نخستین، اید تفاوت بین واقعیت

 :  خود -

و  التیتخ نیبه منظور تفاوت گذاشتن ب اندازد،یب ریتواند لذت را به تاخ یکند نم یتالش م ازهایبالفاصله ن یارضا یکه نهاد برا ییاز آنجا

 .که خود نام دارد ابدی یتحول م یاز نهاد به سازه ا یدر ارضا، بخش ریو ضرورت در تاخ اتیواقع

 . ستها تیمسئول برخورد با واقعاست که  تیآن مولفه از شخص خود،

 یایدر دن یتر برآمده از نهاد بتوانند به شکل قابل قبول یزیغر یها که سائق شود یو باعث م دیآ یخود از نهاد به وجود م د،یفرو دهیبه عق

 گردند.  انیب یواقع

اکثر محتوای خود هشیارانه است اما قسمت است.  اریناهش و هم در ذهنِ اریهش مهین هم در ذهنِ ار،یهش هم در ذهنِکارکرد خود، 

 الیت های خود بشمار می آیند که شخص نسبت به آن ها هشیار نیست.، از فعمکانیزم های دفاعیهایی مثل 

برآورده سازد.  رش،یقابل پذ یو از نظر اجتماع تر یواقع یا وهینهاد را به ش التیو بر آن است تا تما کند یم عمل تیواقع اصلبراساس  خود

 التیموارد، تما یاری. در بسسنجد یعدم انجام آن م ایبه انجام  یریگ میاز تصم شیو ضرر هر اقدام را پ دهیفا ای بیو معا ایمزا ت،یاصل واقع

 امّا در زمان و مکان مناسب.  دهد یخود، سرانجام به آن رفتار اجازه بروز م .رینهاد قابل برآورده ساختن هستند امّا با تاخ

 ردیگ یصورت م هیثانو ندیفرا قیکار از طر نیا .می شودبرآورده نشده  التیاز تما یبه وجود آمده ناش یها تنش هیباعث تخل نیهمچن خود

نهاد مطابقت داشته  نینخست ندیبه وجود آمده توسط فرا یذهن ریکه با تصو ابدیب یواقع یایرا در دن یءتا ش کند یم یکه در آن، خود سع

  باشد.

 تاخیرها را به ارگانیسم می تواند ارضای نیازیب استفاده می کند و به این ترت حافظه، تمرکز و کنترل حرکتیخود از ابزارهایی مثل 

 بیاندازد و برای اهداف بلند مدت برنامه ریزی کند. 
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 : فراخود -

 یو درون یاخالق یو استانداردها ها آل دهیااست که در بردارنده تمام  تیفراخود است. فراخود آن جنبه از شخص ت،یمولفه شخص نیآخر

 قضاوت ماست. ی. فراخود راهنمامیکن یو جامعه کسب م نیاست که ما از والد

ارزش های اخالقی  طی حل شدن عقده ادیپیعنی  کند یشدن م داریشروع به ظهور و پد یسالگ 5فراخود از حدود  د،یفرو دهیه عقب

درونی سازی می شود و نقش های جنسیت مناسب پذیرفته می شود و همچنین تعارض با والد  همانند سازی با والد همجنستوسط 

 مجنس در تمایل به والد غیر همجنس از بین می رود. ه

 دو بخش است: یفراخود دارا

 گریو د نیوالد دیهستند که مورد تائ ییرفتارها شامل رفتارها نیخوب. ا یرفتارها ی: شامل قواعد و استانداردها برایآرمان خودِ -

 .انجامد یم یمند تیقواعد به احساس غرور، ارزش و رضا نی. اطاعت از اباشند یبانفوذ م یها تیشخص

رفتارها غالباً ممنوع هستند  نی. اشوند یو جامعه، بد پنداشته م نیکه توسط والد ییزهایدرباره چ ی: شامل اطالعات اخالقی وجدان -

 .شوند یاحساس گناه منجر م ایو  مهیجر ه،یبد، تنب یامدهایو به پ

که باعث شود خود  کند یو تالش م کند یقبول نهاد را سرکوب م رقابلیغ التی. تماکند یم به رفتار عمل دنیتکامل بخشدر جهت  فراخود

 . انهیگرا عمل کند تا قواعد و اصول واقع یآرمان یبراساس استانداردها

 حضور دارد. اریو هم در ذهن ناهش اریهش مهیهم در ذهن ن ار،یهم در ذهن هش زیفراخود ن

با توجه به جریان سلسله مراتبی ساختار های عصبی، همانطور که ظهور تکانه های عصبی معین می تواند از ظهور تکانه های عصبی دیگر 

ممانعت به عمل آورد، خود نیز می تواند از تالش های نهاد جلوگیری کند. در اجرای این کنش خود باید دائما خواسته های نهاد را ارضا و 

خود متعادل آن است که بتواند بین نهاد و فراخود نی فراخود را تعدیل کند، طوری که خود را در محدوده واقعیت نگه دارد. تصورات آرما

 آشتی و سازش برقرار سازد. 

 نقش مولفه های شخصیت در رفتار های پویشی :

 نهاد : ابتدا بدون نیاز به مولفه های دیگر با دارا بودن انرژی روانی به ارضای نیاز ها بدون تاخیر می پردازد. 

رونی و خواسته های اید و ا به تاخیر درآورد و بین جهان بیخود : عالی ترین ساختار شخصیتی است که می تواند ارضای نیازهای اید ر

را برقرار می کند. سرمایه  سرمایه زدایی روانی "خود"انچه تحقق هدف به جای لذت به آزردگی بیانجامد سوپرایگو تعادل برقرار سازد. چن

و  دزدایی روانی فعالیتی است که خود در مقابل خواسته ها و تکانه های غیر قابل قبول نهاد انجام می دهد و در واقع جلوی آن ها را می گیر

 زم دفاعی ظاهر می شود. به شکل مکانیزم روانی و خصوصا مکانی

تعارض بین سرمایه گذاری روانی نهاد و سرمایه زدایی روانی خود، هسته اصلی الگوی رفتار انگیزشی را در نظام فروید تشکیل 

های جامعه به سر می برد. این قبیل تعارض رض دائمی بین امیال شخصی و تقاضا. فروید معتقد است که شخص در یک حالت تعامی دهد

ن را می گیرد و این جا تعارضی بوجود آنای به وجود آمدن روان آزردگی است. یعنی نهاد می خواهد کاری را انجام دهد اما خود جلوی ها مب

 می آید که از دیدگاه فروید هسته اصلی رفتار انگیزشی است. 
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 ها کشاننده 

 وودورث معرفی شد.سایق یا کشاننده به عنوان یک مفهوم انگیزشی برای اولین بار توسط 

است که از درون  یستیبا منشا ز ییرویاست.کشاننده ن دیفرو زشیانگ هیدر نظر یو روان یجسمان یانرژ یبرا یمحرک اصل یرویکشاننده ن

 . شود یم یناش یزیغر یبدن یازهایاز هسته ن زشیکل انگ نیگذارد. بنابرا یرفتار اثر م یو رو ردیگ یفرد سرچشمه م

را به کار نبرده بلکه واژه   زهیاصطالح غر دیبرداشت نادرست است. فرو نیا کهیشود در حال یم ریتعب یزیغر هیبه نظر دیفرو هینظر یگاه

Trieb کرده اند  حینکته توجه داشته و تصر نیمحققان به ا ی. برخترجمه شده است زهیبه غر یسیرا به کار برده است که به اشتباه در انگل

است که از  ییرویاست، ن یکیولوژیزیبا منشا ف یمحرک یکشاننده صرفا به معن نیاست. بنابرا زهیغر یبه جا یرکه کشاننده اصطالح بهت

  .سازد یرا فعال م یحالت روان کیبه صورت بالقوه و  شود یم یناش یدر اندام بدن کمبود

بقای شخص و لذت بردن جنسی نامیده بود. بعد ها فروید نظام خود را تغییر داد و  که ابتدا آنها را را نام برد کشش ای زهیدو غرفروید ابتدا 

در نظر گرفت.  وی عقیده داشت در کنار کشاننده  ها را تحت عنوان کشاننده جنسی )عشق( این دو کشاننده را در هم ادغام کرده و آن

و  "یزندگ زهیغر"به آنها، اصطالحات  دنیبخش تیو جامع هیپا میگسترش دادن مفاهبا  لیبیدویی کشاننده مرگ نیز وجود دارد. فروید

او را به رکود  یگریو د خواند یفرام یو همجوش یو سازندگ تیفرد را به فعال یکیکه  ()اصلی را به عنوان دو کشاننده بزرگ "مرگ زهیغر"

حرکت  گریکدیدرجات مخالف  یعنیدر برابر هم،  ایدر هر فرد به درجات مختلف همسو  یادیدو کشش بن نی. ادیبرگز کشاند، یم یستیو ن

. به عقیده فروید هدف تمام زندگی مرگ است یعنی فرد می رندیگ یخود م ریفرد را تحت تاث یعاطف یها یریها و سوگ و جلوه کنند یم

میشگی ارگانیزم است که در خواهد به حالتی بازگردد که هیچ گونه تحریکی در آن وجود نداشته است و این به معنای به تعادل رسیدن ه

واقع در تمام طول زندگی به دنبال آن بوده است.  این موضوع هدف کشاننده مرگ است . همچنین فروید معتقد است به هنگام مرگ، کل 

 انرژی فرد آزاد می شود. 

فروید به این دلیل کشاننده مرگ را در برابر کشاننده زندگی قرار داد که در کودک گرایش تکرار پذیری در بازی را مشاهده کرد خصوصا در 

بازی هایی که کودک در آن ها اشیایی را مخفی ) مرگ (  و سپس پیدا می کرد ) زندگی ( . برداشت فروید این است که کودکان در اثر تکرار 

 و تحمل پیشامد های دردناک و تالش برای کنترل آن ها در نهایت یاد می گیرند که بر محیط خویش فائق آیند.  مشاهده

که  یو سرشت یرفتار یخود را از معان خواسته یبود که م نیا زه،یغر یسائق به جا ایاز انتخاب اصطالح کشاننده  دیقصد فرو رسد یبه نظر م

 یها از چهره یکیقرن نوزدهم به ارث برده بوده است، رها کند. مفهوم کشاننده، معرف  یو فلسف یشناخت روان یها انیاز جر ریاصطالح اخ

 د.قرار دار یو روان کیارگان یها است و در چهارراه داده یگر لیتحل روان ینظر ختسا یاصل

 الگوی صوری شناخت و عمل 

یعنی تمایل و آرزوی فرد تصویری در ذهن فرد است که حاوی انرژی است و وقتی  ،رفتار بر اساس تمایالت کشاننده ای نهاد بوجود می آید

ی فرد آرام است و وقتی به غذا می رسد آرام می شود. یعنمی شود. مثل کودکی که گرسنه و نافرد به هدف می رسد این انرژی یا لیبیدو آزاد 

فروید  رفتاری نخستینالگوی م می دهد و به لذت می رسد. این الگو ( را تجربه می کند و سپس رفتاری انجاابتدا یک آزردگی )از نیاز

ه به اصل لذت است. این الگوی انگیزشی با تفکر ارتباطی ندارد و بر اساس کشاننده های نهاد و بدون شرکت ساخت های روانی است که وابست

 مثل ایگو برانگیخته می شود. 
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ضیح داده شد سه نوع الگوی انگیزشی دیگر رفتار را عنوان می کند. یکی از این الگو های فروید در کنار این الگوی رفتاری نخستین که تو

 یروان یگذار هیتوان از سرما یم یزماننامد.  یم یروان یگذار هیسرماافراد را  نیب یانرژ دیفرواست.  الگوی تفکر نخستینانگیزشی 

 التیتصورات و تخ ،یروان یگذار هیرماسموضوع با  کی. تصاحب نباشد یابیموضوع مورد عالقه فورا قابل دست کیسخن گفت که 

در این حالت موضوع بیرونی و واقعی که نیاز را ارضا کند در دسترس نیست و فرد برای ارضا باید با توجه به آورد.  یمکرر را به وجود م

ن خاطرات را به راه بیاندازد ) ارضا شود (. این تجربیات و خاطرات گذشته اش موضوع بیرونی را در ذهنش مجسم کند و به صورت خیالی آ

تصورات خیالی مثال بارزی از فرایند تفکر نخستین هستند. در این فرایند تفاوت بین خیال و واقعیت مشخص نیست به همین دلیل این 

آیند مثل رویا دیدن نوعی ارضای خیال ذهنی و درونی وسیله ای برای ارضا هستند. تمام اندیشه هایی که با فرایند نخستین به وجود می 

 تمایل و نیاز هستند. 

تمام فرایند های شناختی ما نیز به وسیله کشاننده های نخستین هدایت می شوند، یعنی فرایند تفکر ما در نهایت در خدمت کشاننده های 

رایند های رفتاری و تفکر نخستین بیشتر پرخاشگری و جنسی قرار دارند. هنگامی که ارگانیزم می بیند ارضای فوری نیاز ها بر اساس ف

یا  ،موجب آزردگی است تا لذت، خود یا ایگو بین محرک کشاننده ای و رفتار قرار می گیرد و بین این دو فاصله می اندازد و در این فاصله

است که  الگوی رفتار ثانویهاین الگو، رفتار ) ارضا ( را به تاخیر می اندازد و یا جهت آن را تغییر می دهد تا به گونه ای دیگر ارضا شود. 

 مکانیزم تعویق را در خود دارد. 

را ترسیم می کند : ابتدا اید به دنبال سرمایه گذاری روانی است ) با  الگوی تفکر ثانویهفروید با مشاهده این الگوی رفتاری ثانویه یک 

ویق ارضاء و تفکر، هدف را پیش بینی می کند و برای رسیدن به آن ، خود با تعد نبودن موضوع بیرونی برای ارضاءتخیالت(، به دلیل موجو

( سرمایه زدایی روانی انجام می دهد تا جلوی شد، من )خودهدف برنامه ریزی می کند. اگر رسیدن به هدف به جای لذت، آزردگی داشته با

 رسیدن به هدف ) که باعث آزردگی می شود ( را بگیرد. 

 ای انگیزشی فروید را چهار الگو در نظر گرفت : به طور کلی می توان الگو ه

 رفتارالگوی نخستین  -

 تفکرالگوی نخستین  -

 رفتارالگوی ثانویه  -

 تفکرالگوی ثانویه  -

  بین نیاز و ارضا میانجی گری می کند "خود"در ثانوی تفاوت الگوی نخستین و ثانوی این است که. 

  الگوی رفتار به رفتار مشاهده شده می پردازد ولی الگوی تفکر به رویداد های تفاوت الگوی رفتار و تفکر این است که

 ذهنی و شناختی برای رسیدن به هدف می پردازد. 

 روش علمی فروید 

و  کردیم یجمع آوررا معتبر  ی. داده هاپرداخت یم مارانیو سپس در جلسات درمان به مشاهده ب کردیرا مطرح م یا هیابتدا فرض دیفرو

 تیها به واقع نهیدر زم یو منطق یتفکر انتقاد قیاز طر توانست ی. او مابدیدست  تیواقع هتا ب داد یم رییخود را بر اساس آن تغ هیسپس فرض

  ابدیدست 
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که از علت آن مطلع نبود ؛  دادیرا انجام م یشدن رفتار داریبعد از ب ماری. بآورد ی( رو زمیپنوتی) ه یخواب مصنوع شیدر ابتدا به آزما دیفرو

که با وجود عمل در  شودیم نییتع ییرویتوسط ن  یرفتار گاه کی نکهی. و استیرفتار ن یعلت واقع شهیهم یاریگرفت که هش جهینت دیفرو

 . رسد ینم یاریبه هش ،سطح روان

 :دانسته است عبارتند از  اریناهش زشیانگ ی براینشانگر معتبر دیکه فرو ییرفتار ها مقوله

 کند  انیب رسد یهر چه به ذهنش م شود یآزاد ؛ که در آن از فرد خواسته م ی. همخوان1

 . ردصحبت کردن ندا لیکه شخص درباره آنها تما یی. مقاومت ؛ موضوع ها2

تشکل  یدفاع زمیمکان قینوع رفتار از طر نیا . کندیآن است را رد م یکه خود دارا جاناتی؛ انسان معموال آن دسته از تصورات و ه یزاری. ب3

 .شود یم لیکه در آن عشق به نفرت تبد دیآ یم دیپد یواکنش

 ی. آثار هنر 8 ی. نشانه روان آزردگ1 ای. رؤ 6 یی. بذله گو5 یزندگ ی. الگو4

 فرهنگ  ییآ دیپد 

رفتار  یو پرخاشگر یجنس یداشته و بر اساس کشاننده ها بیبه  ارضا و تخر لیاست که م یاجتماع ریغ یانسان موجود دینظر فرو از

 یارضا انیرا که برخالف جر ریو فرهنگ پذ یاجتماع یزندگ کیبود که چرا افراد بر اساس سرشت خود رفتار کرده و  بیاو عج ی. براکندیم

 . ردیگ یم شیدر پ ستخود ا یکشاننده ها

 یاست که در آن انرژ یزمیمکان دیتصع ای شیواال. ابدی شیواال ستیبایفرد م یکشاننده ها ی،التیجامعه تشک یبرقرار یاو معتقد بود برا

 یکشاننده ها شیاز واال ینمونه ا یهنر یها تی. خالقشودیم یگذار هیسرما ای جامعه پسند نهیو در زم افتهیشکل  رییتغ ،نهاد یروان

 . اند یپرخاشگر یکشاننده ها یها شیاز واال یینمونه ها یرزم یورزش ها ای یمشاغل مانند جراح یاست و برخ یجنس

  روانشناسی من 

کمرنگ بوده و نقش خود رواندرمانی در سال های ابتدایی روان تحلیلگری بیشتر مبتنی بر تحلیل رویا و تداعی آزاد بود. در این دو تکنیک 

خود و فرایند های بیشتر بر راهیابی کشاننده های نهاد به هشیاری توجه می شد. در حالیکه در عصر حاضر هسته اصلی رواندرمانی 

 است.  یادگیری

انرژی این مسئله در نظریه فروید هم دیده می شود. ابتدا فروید معتقد بود که سرکوبگری پدید آورنده اضطراب است : اضطراب نتیجه 

ورت میل مفرط به اننده ای شده و این انباشتگی به صلیبیدویی آزاد نشده است که فقدان موضوع عشق منجر به انباشته شدن انرژی کش

در نتیجه فروید معتقد بود که اضطراب محصول نهاد است. در سال های بعدی فروید نظریه خود را اینگونه  .تخلیه اضطراب بروز می یابد

. وقتی تعارضات درونی یا عوامل تنش زای جهان بیرونی خود را تهدید و نه بالعکس اضطراب پدید آورنده سرکوبگری استه تغییر داد ک

می کنند، در خود اضطراب پدید می آید و خود نیز توسط مکانیزم دفاعی سرکوبگری سعی در حفظ یکپارچگی ارگانیزم دارد. به این ترتیب 

 انجام می دهد نه نهاد.  "خود" اضطراب محصول فعالیتی است که

معتقدند که خود دارای انرژی اختصاصی است ) پس تمام انرژی خود را از نهاد نمی  هارتمنبرخی نظریه پردازان روانتحلیلگری همچون 

ز غیر واقعیت را یت اکه توانایی تمیز دادن واقع "نهاد"گیرد(. علت اختصاصی دانستن انرژی خود در تناقض مربوط به این مسئله بود که 
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روانشناسان ایگو معتقدند که واقعیت را دارد. در نتیجه  ه می توانست منجر به شکل گیری خودی شود که توانایی ارتباط بانداشت  چگون

 و رفتار و فرایند های تفکر در خدمت کشاننده های نهاد یا کاهش تحریک درونی نیستند.  خود دارای منبع انرژی اختصاصی است

 اصل پاالیش 

می شود. به طور مثال مشاهده گل زدن،  کاهش انگیزه مشاهده گراصل پاالیش می گوید که مشاهده تظاهرات انگیزشی در دیگران سبب 

تمایل فوتبالیست به گل زدن را کاهش می دهد یا مشاهده برنامه های خشونت آمیز باعث کاهش تمایل فرد به پرخاشگری می شود. فروید 

الیشگری اعتقاد دارد زیرا که از نظر او رویاپردازی و تخیل دارای ویژگی ارضا کننده می باشد و از شدت کشاننده و به تبع آن شدت به اصل پا

 رفتارهای کشاننده ای می کاهند. 

این است که تماشاگر  طرفدار این اصل بوده اند. ارسطو می گوید که یکی از کنش های تراژیک در تئاتر ارسطو قبل از فروید هم افرادی مثل

 را از قید امیال مفرط رها می سازد. 

 مکانیزم های دفاعی 

ی شوند. چند مکانیزم دفاعی فروید عبارتند به کار گرفته م ناهشیار که اکثرا به صورت هستنداز نظر فروید مکانیزم های دفاعی، کنش من 

 از:

.  سرکوبگری فرایندی است که طی آن فرد با یک نیروی فعال استسرکوبگری: از نظر فروید سرکوبگری مهمترین مکانیزم دفاعی  -

عات از حافظه دراز مانع ورود برخی خاطرات به سطح هشیاری می شود. به عبارت ساده تر سرکوبگری فرایندی است که مانع رسیدن اطال

عیف می شوند و این خاطرات می ضدر زمان خواب و یا هیپنوتیزم این نیروی فعال ت ( می گردد. ه مدت )هشیارمدت )ناهشیار( به حافظه کوتا

 توانند به سطح هشیار برسند. 

د یعنی از سطح ( از سطح حسی وارد حافظه کوتاه مدت نمی شونکی: در این دفاع ادراکات معینی )که تهدید آمیز هستنددفاع ادرا -

  است.. مثال آن کوری و کری تبدیلی ) هیستریک ( شوندهشیاری دور می 

 داری می شود.وجود یک موقعیت تهدید کننده خود انکار : از شناسایی -

ها واکنش عقلی سازی: در عقلی سازی ادراکات از هیجانات جانبی آن جدا می شوند. مثال پزشکان به جای اینکه در مقابل بیماری  -

 (، با منطق و عقالنی با آن ها برخورد می کنند. ر مردمهای هیجانی نشان دهند )مثل اکث

، پدیده واالیش است. در کند ( : آنچه انسان را قادر به ایجاد فرهنگ، خلق آثار هنری و ایجاد جامعه تشکیالتی میواالیش )تصعید -

ا به جای آسیب رساندن به جامعه به طرز این پدیده، کشاننده جنسی یا پرخاشگری به گونه ای تغییر می یابند که رفتارهای ناشی از آن ه

قابل قبول و مفیدی به نمایش در بیایند. مثل پزشکی که به جای کشتن افراد با چاقو از آن برای درمان مردم استفاده می کند و به صورت 

 ناهشیار کشاننده پرخاشگری را نیز ارضا می کند. 

 برگزیده مسائل تحقیقاتی  

ظریه نظریه فروید یک نظریه بالینی است و با تحقیقات تجربی نمی توان کلیت این نظریه را تایید یا رد کرد. ولی می توان جنبه هایی از این ن

 را به صورت تجربی سنجش کرد. 
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 کشاننده ها و غرایز:

 زیر است :باید بین مفاهیم غریزه و کشاننده تفاوت قائل شویم. رفتار غریزی دارای ویژگی های 

در انسان و حیوان هستند که رفتار هایی مثل جفتگیری، مراقبت از فرزندان و غیره را  روان بنه هایی پایداررفتار های غریزی  -

 ایجاد می کنند.

و کنش آن رسیدن به یک سودمندی برای فرد یا نوع است. این رفتار ها در چرخه زندگی  رفتار غریزی یک عمل قالبی نیست -

 کرده اند. مثال عده ای گاز می گیرند عده ای می جوند و ... . تحول پیدا

، آنچه به صورت ژنتیکی به ارث می رسد تنها یک ظرفیت بالقوه است که امکان تحول رفتار ها را فراهم رفتار غریزی ارثی نیست -

 می کند. 

 در موارد زیر است: کشاننده و غریزهت تفاو

و با محرک های مختلف برانگیخته می شود در حالیکه غریزه دارای محرک اختصاصی است مثل  کشاننده محرک اختصاصی ندارد -

 رفتار دنبال کردن مادر توسط جوجه ها که با مشاهده مادر در اولین ساعات تولد رخ می دهد.

ی کشاننده ای را ارضا ارضای کشاننده فقط با یک سلسله رفتار خاص صورت نمی گیرد و از راه های مختلفی می توان خواسته ها -

 کرد ولی غریزه دارای عمل قالبی و ثابت است.

 یکشاننده براشدت رفتار غریزی در افراد نوع یک گونه ثابت و مشابه است اما شدت کشاننده ها در افراد مختلف متفاوت است.  -

 ) برعکس غریزه (. است یمناسب تر است چون قابل دستکار یشگاهیمطالعات آزما

های غریزی مولفه اکتسابی دارند و باید در دوره های حساس تحول در معرض محرک فعال کننده قرارگیرند ) مثل  بعضی رفتار -

 رفتار دلبستگی ( ولی کشاننده ها دارای دوره حساس نیستند.

 کشاننده اساس فیزیولوژیک قابل اثبات دارد. ) برعکس غریزه ( -

 :(جا به جایی )تایید کننده فروید کنش بیهوده و رفتار

کنش بیهوده، الگوی رفتار غریزی می باشد که بدون وجود محرک راه انداز معین ظاهر می شود ) بیهوده است (. مثال پرنده ای که در قفس 

 است رفتارهای مخصوص شکار کردن نشان می دهد. 

نکه در مقابل هم، به صورت همزمان فعال می شوند. مثال پرنده به جای ایرفتار جا به جایی وقتی انجام می شود که دو گرایش متعارض با 

 یا فرار را نشان دهد، اقدام به تمیز کردن النه خود با سرعتی بیشتر از حد معمول می کند ) جا به جایی (  رقیب خود رفتار حمله

بیشتر شود احتمال بروز این رفتار ها زیادتر می شود ) انگار که با   هرچه مدت زمانی که فرد رفتار بیهوده یا جابجایی را نشان نمی دهد

 گذشت زمان انرژی کشاننده تجمع پیدا می کند و احتمال بروز این رفتار ها را افزایش می دهد (

 :(دیکننده فرو دییتا)افراد فزون مهارگر 

ثرا آرام هستند اما ممکن است خشونت های شدید غیرمنتظره نشان این افراد بیش از حد از بروز پرخاشگری جلوگیری می کنند. این افراد اک

دهند.  در این افراد سرکوب بیش از اندازه پرخاشگری باعث تجمع انرژی می گردد که تخلیه آن باعث بروز ناگهانی پرخاشگری شدید می 

 شود.
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 :اثر اسلحه ) عدم تایید فروید (

ازگار هنده اهمیت عوامل بیرونی در پدیده پرخاشگری می باشد که با دیدگاه فروید سمطرح شد و نشان د "برکوویتس"این موضوع توسط 

ها را در محرک های درونی ناخوشایند ) خروج از تعادل حیاتی ( جستجو می کرد، و تاثیر عوامل محیطی را نمی باشد. فروید علت رفتار

ن اسلحه، احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه در شرایطی که فرد آمادگی نادیده می گرفت. آزمایش های برکوویتس نشان داد که در دسترس بود

 پرخاشگری دارد را افزایش می دهد. 

 :(لفه های محیطی )عدم تایید فرویدتاثیر مو

یشه مطالعات جانسون نشان داد که اکثر جنایت ها در محیط هایی با نارسایی اجتماعی و شرایط نامناسب محیطی بروز پیدا می کند. فروید ر

پرخاشگری را در کشاننده پرخاشگری که یک محرک درونی ناخوشایند است می بیند ولی این مطالعات نقش عوامل محیطی را در 

 پرخاشگری نشان می دهد. 

 :( دیفرو دیی) عدم تا  تاخیر ارضاء

های خود، خویشتن داری و خود مهارگری است و فروید تاخیر در ارضاء را یکی از کنش های خود یا ایگو می داند. اما میشل با یکی از فعالیت

ترتیب دادن آزمایشی، تاخیر در ارضاء را وابسته به محرک های اجتماعی قابل دستکاری نسبت می دهد. او مشاهده کرد که کودکان بر 

 ر می کند ) یادگیری مشاهده ای (، می توانند مدت انتظار کم یا زیادی برای ارضاء را نشان دهند. حسب اینکه الگو چگونه رفتا
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 سواالت کنکور ارشد سراسری

 ( 84را چگونه تبیین می کند؟ ) سراسری  "اضطراب  "فروید در آخرین نظریه خویش، مفهوم  .1

 اضطراب پدید آورنده سرکوبگری است. (1

 انرژی لیبیدویی است.اضطراب نتیجه  (2

 اضطراب محصول بن در نظر گرفته می شود. (3

 عالمت شناختی برای راه اندازی مکانیزم های دفاعی است.  (4

 ( 81گرایش تکرارپذیری بازی همراه با تجربیات نامطبوع در کودکان مبین وجود کدام سازه است؟ ) سراسری  .2

 کشاننده حیات( 4 کشاننده مرگ( 3 ن( ب2 من( 1

 ( 83مکانیزم دفاعی، مانع به خاطر آمدن و هوشیار شدن برخی خاطرات می شود؟ ) سراسری کدام  .3

 دفاع ادراکی( 4 سرکوب گری( 3 فرافکنی( 2 انکار( 1

 ( 83با توجه به این که فرد نسبت به مکانیزم دفاعی هشیار نیست، راه انداز آن کدام است ؟ ) سراسری  .4

 فرامن( 4 لیبیدو( 3 من( 2 بن( 1

 ( 84ر اساس نظریه روان تحلیلگری، جهت زندگی در یک جامعه تشکیالتی، از کدام مکانیزم استفاده می کنیم؟ ) سراسری ب .5

 تشکل واکنشی( 4 واالیش( 3 واپسروی( 2 جابجایی( 1

 ( 85آرزوی بازگشت به دوره جنینی از کدام اصل ناشی می شود؟ ) سراسری  .6

 کشاننده جنسی( 4 کشاننده مرگ( 3 نیروانا( 2 تعادل( 1

 ( 85به موجب فرضیه پاالیش، مشاهده برنامه های خشونت آمیز موجب کدام می گردد؟ ) سراسری  .1

 تقویت خودمهارگری (1

 افزایش گرایش های پرخاشگری (2

 کاهش گرایش های پرخاشگری (3

 آموزش راهبردهای پرخاشگری (4

ی اخالقی یا وجدان شخص دانست ؟ درون سازی هنجارهاطبق نظریه روان تحلیلگری فروید، کدام مولفه شخصیت را باید بیانگر  .8

 ( 86سراسری )

 من( 4 فرامن( 3 ن( ب2 انرژی روانی( 1

 ( 86یا سایق، در مقایسه با غریزه داری کدام مزیت است ؟ ) سراسری  "کشاننده  "مفهوم  .9

 کشاننده ها غیر قابل انعطاف هستند. (1

 هستند.غرایز، دارای اساس فیزیولوژیکی قابل اثباتی  (2

 کشاننده ها، دارای مبنای فیزیولوژیکی تجربی قابل دفاعی هستند.  (3

 غرایز را می توان تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار داد. (4
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 ( 88به موجب کدام اصل، انسان از حالت آرامش به فعالیت یا برعکس روی می آورد؟ ) سراسری  .14

 تعادل حیاتی( 4 رفتارپویایی ( 3 لذت طلبی( 2 بقا( 1

 ( 89به عنوان یک مفهوم انگیزشی نخستین بار توسط چه کسی معرفی شد؟ ) سراسری  "سایق یا کشاننده" .11

 وودورث( 4 فروید( 3 داروین( 2 هال( 1

 ( 94تکرار اعمال آزاردهنده به کدام کشاننده ارتباط دارد؟ ) سراسری  .12

 مرگ( 4 ترس( 3 حیات( 2 ناکامی( 1

 ( 94کدام، تاخیر ارضا به محرک های اجتماعی قابل دستکاری بستگی دارد؟ ) سراسری به نظر  .13

 میشل( 4 لوین( 3 ( فروید2 مورای( 1

 ( 92عدم دسترسی فرد به موضوع عشق در نظریه روان تحلیلگری با کدام فرآیند همراه است؟ ) سراسری  .14

 توزیع تنش( 2 سرمایه گذاری روانی( 1

 آزادسازی انرژی( 4 روانیسرمایه زدایی ( 3

 ( 93در کدام موقعیت نظام روان تحلیلگری، انرژی جنبشی به پتانسیل تبدیل می شود؟ ) سراسری  .15

 تاخیر ارضا( 4 بیزاری( 3 ( سرکوبگری2 ارضا( 1

 ( 95تکرار تجربیات نامطبوع، مبین فعالیت کدام کشاننده است ؟ ) سراسری  .16

 مرگ( 4 جنسی( 3 ( ثانوی2 حیات( 1
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 فصل سوم سواالت تشریحی پاسخ

 4: گزینه 1سوال 

آزاد نشده است که فقدان موضوع عشق  ییدویبیل یانرژ جهیاضطراب نت :آورنده اضطراب است دیپد یمعتقد بود که سرکوبگر دیابتدا فرو

معتقد  دیفرو جهیدر نت ابدی یاضطراب بروز م هیمفرط به تخل لیبه ضورت م یانباشتگ نیشده و ا یکشاننده ا یمنجر به انباشته شدن انرژ

است و نه  یآورنده سرکوبگر دیداد که اضطراب پد رییتغ نگونهیخود را ا هینظر دیفرو یبعد یبود که اضطراب محصول نهاد است. در سال ها

توسط  زیو خود ن دیآ یم دیپد کنند، در خود اضطراب یم دیخود را تهد یرونیجهان ب یعوامل تنش زا ای یتعارضات درون یبالعکس. وقت

دهد نه  یانجام م "خود"است که  یتیاضطراب محصول فعال بیترت نیدارد. به ا زمیارگان یکپارچگیحفظ  در یسع یسرکوبگر یدفاع زمیمکان

 .نهاد

  3: گزینه 2سوال 

را مشاهده کرد خصوصا در  یدر باز یریتکرار پذ شیقرار داد که در کودک گرا یکشاننده مرگ را در برابر کشاننده زندگ لیدل نیبه ا دیفرو

است که کودکان در اثر تکرار  نیا دی( . برداشت فرو یکرد ) زندگ یم دای) مرگ (  و سپس پ یرا مخف ییایکه کودک در آن ها اش ییها یباز

 .ندیفائق آ شیخو طیکه بر مح رندیگ یم ادی تیکنترل آن ها در نها یدردناک و تالش برا یها شامدیمشاهده و تحمل پ

 3: گزینه  3سوال 

سرکوبگری فرایندی است که طی آن فرد با یک نیروی فعال مانع ورود برخی خاطرات به سطح هشیاری می شود. به عبارت ساده تر 

 . سرکوبگری فرایندی است که مانع رسیدن اطالعات از حافظه دراز مدت ) ناهشیار ( به حافظه کوتاه مدت ) هشیار ( می گردد

 2:  گزینه 4سوال 

 ار،یشوند. کارکرد خود، هم در ذهنِ هش یبه کار گرفته م اریباشند که اکثرا به صورت ناهش یکنش من م ،یدفاع یها زمیمکان دیاز نظر فرو

 تیاز فعال ،یدفاع یها زمیمثل مکان ییاست اما قسمت ها ارانهیخود هش یاست. اکثر محتوا اریو هم در ذهنِ ناهش اریهش مهیهم در ذهنِ ن

 ستین اریکه شخص نسبت به آن ها هش ندیآ یخود بشمار م یها

  3:  گزینه  5سوال 

 یکشاننده جنس ده،یپد نیاست. در ا شیواال دهیپد د،ینما یم یالتیجامعه تشک جادیو ا یفرهنگ، خلق آثار هنر جادیآنچه انسان را قادر به ا

 شیبه نما یدیرساندن به جامعه به طرز قابل قبول و مف بیآس یاز آن ها به جا یناش یکه رفتارها ابندی یم رییتغ یبه گونه ا یپرخاشگر ای

 . ندیایبدر 

  3: گزینه  6سوال 

 نیدر آن وجود نداشته است و ا یکیگونه تحر چیبازگردد که ه یخواهد به حالت یفرد م یعنیمرگ است  یهدف تمام زندگ دیفرو دهیبه عق

. این موضوع هدف کشاننده مرگ به دنبال آن بوده است یاست که در واقع در تمام طول زندگ زمیارگان یشگیهم دنیبه تعادل رس یبه معنا

 است. 
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  3: گزینه  7سوال 

 یشود. به طور مثال مشاهده برنامه ها یمشاهده گر م زهیسبب کاهش انگ گرانیدر د یزشیکه مشاهده تظاهرات انگ دیگو یم شیاصل پاال

 شود. یم یفرد به پرخاشگر لیباعث کاهش تما زیخشونت آم

  3: گزینه  8سوال 

و جامعه کسب  نیاست که ما از والد یو درون یاخالق یو استانداردها ها آل دهیاست که در بردارنده تمام ا تیفراخود آن جنبه از شخص

 . میکن یم

  3: گزینه  9سوال 

 ت این دو مفهوم در موارد زیر است:تفاو

کشاننده محرک اختصاصی ندارد و با محرک های مختلف برانگیخته می شود در حالیکه غریزه دارای محرک اختصاصی است مثل  -

 رفتار دنبال کردن مادر توسط جوجه ها که با مشاهده مادر در اولین ساعات تولد رخ می دهد.

ی مختلفی می توان خواسته های کشاننده ای را ارضا ارضای کشاننده فقط با یک سلسله رفتار خاص صورت نمی گیرد و از راه ها -

 کرد ولی غریزه دارای عمل قالبی و ثابت است.

 یکشاننده براشدت رفتار غریزی در افراد نوع یک گونه ثابت و مشابه است اما شدت کشاننده ها در افراد مختلف متفاوت است.  -

 برعکس غریزه (. ) است یمناسب تر است چون قابل دستکار یشگاهیمطالعات آزما

بعضی رفتار های غریزی مولفه اکتسابی دارند و باید در دوره های حساس تحول در معرض محرک فعال کننده قرارگیرند ) مثل  -

 رفتار دلبستگی ( ولی کشاننده ها دارای دوره حساس نیستند.

 کشاننده اساس فیزیولوژیک قابل اثبات دارد. ) برعکس غریزه ( -

 4:  گزینه 11سوال 

اش را حفظ کند.  یو تعادل درون تنش را تجربه کند نیبه سر ببرد که کمتر تیدوست دارد در حال زمیتمام ارگان تعادل حیاتیاصل طبق 

 دی. فرو) سطح فیزیولوژیک ( برگردانند یقبل تیکنند تا بدن را به وضع یسلولها تالش م زدیهر گاه تعادل بدن به هم بر می گویدوالتر کنن 

در  یشوند که تعادل یم جادیا لیدل نیبه ا یروانشناخت یندهایتمام فرآ دیفرو دهیاصل حضور دارد. به عق نیاعتقاد داشت در روان هم هم

 به وجود آورند. تیسطح شخص

 4: گزینه  11سوال 

 شد. یبار توسط وودورث معرف نیاول یبرا یزشیمفهوم انگ کیکشاننده به عنوان  ای قیسا
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  4: گزینه 12سوال 

را مشاهده کرد خصوصا در  یدر باز یریتکرار پذ شیقرار داد که در کودک گرا یکشاننده مرگ را در برابر کشاننده زندگ لیدل نیبه ا دیفرو

است که کودکان در اثر تکرار  نیا دی( . برداشت فرو یکرد ) زندگ یم دای) مرگ (  و سپس پ یرا مخف ییایکه کودک در آن ها اش ییها یباز

 .ندیفائق آ شیخو طیکه بر مح رندیگ یم ادی تیکنترل آن ها در نها یدردناک و تالش برا یها شامدیمشاهده و تحمل پ

  4: گزینه  13سوال 

می داند. اما میشل با  های خود، خویشتن داری و خود مهارگری است و فروید تاخیر در ارضاء را یکی از کنش های خود یا ایگویکی از فعالیت

ترتیب دادن آزمایشی، تاخیر در ارضاء را وابسته به محرک های اجتماعی قابل دستکاری نسبت می دهد. او مشاهده کرد که کودکان بر 

 حسب اینکه الگو چگونه رفتار می کند ) یادگیری مشاهده ای (، می توانند مدت انتظار کم یا زیادی برای ارضاء را نشان دهند. 

 1: گزینه 14سوال 

فروید انرژی بین افراد را سرمایه گذاری روانی می نامد. زمانی می توان از سرمایه گذاری روانی سخن گفت که یک موضوع مورد عالقه فورا 

بر  ن،یتفکر نخست یدر الگوقابل دستیابی نباشد. تصاحب یک موضوع با سرمایه گذاری روانی، تصورات و تخیالت مکرر را به وجود می آورد. 

 ستیرا ارضا کند در دسترس ن ازیکه ن یو واقع یرونیحالت موضوع ب نی. در اندیآ یها بوجود م شهی(، اند ازی) ن یاساس درخواست کشاننده ا

رات را به آن خاط یالیرا در ذهنش مجسم کند و به صورت خ یرونیو خاطرات گذشته اش موضوع ب اتیبا توجه به تجرب دیارضا با یو فرد برا

 ) ارضا شود (. اندازدیراه ب

  1: گزینه 15سوال 

 شود. یم لیتبد لیپتانس یبه انرژ یجنبش یافتد انرژ یکه ارضا اتفاق م یزمان

 4: گزینه  16سوال 

را مشاهده کرد خصوصا در  یدر باز یریتکرار پذ شیقرار داد که در کودک گرا یکشاننده مرگ را در برابر کشاننده زندگ لیدل نیبه ا دیفرو

است که کودکان در اثر تکرار  نیا دی( . برداشت فرو یکرد ) زندگ یم دای) مرگ (  و سپس پ یرا مخف ییایکه کودک در آن ها اش ییها یباز

 .ندیفائق آ شیخو طیکه بر مح رندیگ یم ادی تیکنترل آن ها در نها یدردناک و تالش برا یها شامدیمشاهده و تحمل پ
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 نظریه کشاننده ای هال -فصل چهارم 

 از هال مطرح شدند را توضیح می دهیم. قبلقبل از توضیح نظریه هال ابتدا مفاهیم مرتبط با نظریه او که 

 مطرح شد: دو نوع یادگیریدر اوایل قرن بیستم 

 ،اثر یمحرک ب کی نیکه ب ردیگ یم ادی ارگانیسم کیکالس شدن یدر شرطکه پاولف آن را مطرح کرد :  شرطی سازی کالسیک -

 ارتباط برقرار کند. هیتنب ایپاداش  کیبا 

که  ردیگ یم ادیفعال، جانور  شدن یدر شرطکه ثرندایک آن را مطرح کرد و اسکینر آن را بسط داد.  کنشگر یا عاملشرطی سازی  -

 ارتباط برقرار کند. هیتنب ایپاداش  کی، با خودش یرفتارهااز  یکی نیب

o  کیدر -محرک و پاسخ  انِیو خطا، هرگاه م شیآزما انیاست که در جر نایکننده  انیقانون اثر اساساً ب:  ثرندایکقانون اثر 

محرک و  انِیو ممکنست دوباره رخ دهد و برعکس، اگر م شود یم تیآن رابطه تقو د،یآ دیپد یبخش و لذت ندخوشایرابطه  -خاص تیوضع

به  هیشب اریمفهوم بس نیا. )دهد یرخ م تیکمتر احتمال دارد که پاسخ دوباره در آن موقع د،یبه وجود آ یا و آزاردهنده ندناخوشایپاسخ رابطه 

 ( .افتیمثل فراهم کند آن صفت ادامه خواهد  دیتول یرا برا ازیو امت تیمز کیخاص،  یژگیو کیتکامل است، اگر  هینظر

o ی مربوط به لذت طلباین قانون  قویت یا تضعیف می کند.ت ثرندایک عقیده داشت که پاداش و تنبیه، واکنش های پیشین را

 اما فروید اعتقاد داشت که انتظار لذت و آزردگی، واکنش های آتی را تعیین می کند. نامیده می شود. گذشته

پاسخ. هال تحت  –به طور کلی قبل از هال، قوانین یادگیری مترادف با قوانین تجربی رفتار بود و رفتار عبارت بود از مجاورت پیوند محرک 

 پاسخ است. –در ایجاد و تثبیت پیوند محرک  تاثیر ثرندایک مطرح کرد که تقویت، وسیله ربط

 ( :سازه کشاننده )سایق  

در روانشناسی تجربی به وودورث کاربرد مفهوم کشاننده یا سایق را 

 "نیروی محرکه"وم هت می دهند. وودورث این مفهوم را از مفنسب

انسیل رفتار است که به پت( گرفته است. کشاننده ر فلسفه اخالقد)

یا تکانه های غیر اکتسابی در درون ساختار ارگانیسم ها صورت نیاز

وجود دارد و الزاما باید تظاهر پیدا کند. خواندن مطلب مقابل  در 

 فهم مفهوم کشاننده کمک کننده است.

 

 

 

های انگیزشی سوق می دهند و موجب یزیولوژیک به خصوص نیازها، موجود زنده را به رفتارمطرح کرد که کمبودهای ف 1943هال در سال 

 ارضای این نیاز ها می شوند. 

 ارضای نیاز ها رفتار انگیزشی  نقصان فیزولوژیک 

 یاحساس م ازین ینوع دیآ یم دیپد شزیکه بر اثر انگ یدر هر رفتار

مانند کمبود غذا و آب است و  یکیولوژیزیف تیمحروم کی ازیشود. ن

خود را  یو گرسنگ یشود که موجود زنده بکوشد تا تشنگ یسبب م

را که بر  یفشار درون ای یختگیرابطه حالت برانگ نیبرطرف سازد. در ا

 .نامند یم یا کشاننده قیشود سا یموجود زنده وارد م

و  ازین نیشود. بنابرا یم قیسا جادیسبب ا ازیتوجه داشت که ن دیبا

 د.ستنیوم نفهم کی یدارا قیسا

هال می گوید کشاننده ها مولفه های انگیزشی نیازهای فیزیولوژیک 

 هستند.


