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سومجلسه 
فصل سوم روانکاوی فروید



مقدمه
می در مکتب روانکاوی قرن بیستم شکل گرفت و نه تنها به صورت بخشی نظریه روش عل

اعات بررسی رفتار انسان درآمد بلکه به نحوی بسیار دامنه دار و پایدار بر فرهنگ ها و اجتم

خیر نقش این مکتب در شکل گیری ساختمان فکری نسل های ا. موجودات بشری تاثیر گذاشت

.تعیین کننده و مهمی داشته و خواهد داشت



عوامل سازنده شخصیت انسان
 ن آشکار است دیدگاه فروید روان یا شخصیت انسان مانند یک تکه یخ قطبی بسیار بزرگ است که تنها قسمت کوچکی از آاز

کیل می این قسمت کوچک سطح  آگاه هر انسان را تشکیل می دهد و بخش عمده این کوه یخ که دیده نمی شود ناخودآگاه را تش

.دهد

نداردبخش ناخودآگاه جهان گسترده ای از خواسته ها، تمایالت، انگیزه ها و عقاید سرکوب شده است که انسان از آنها آگاهی.

 ی شودتقسیم مفراخودو خود،نهاداین بخش در حقیقت تعیین کننده اصلی رفتارهای بشر است و به سه قسمت عمده.

در واقع روان . رنداین سه قسمت، عنصر اساسی شخصیت محسوب می شوند و همواره به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر می گذا

.این سه بخش است( تعاملی یا تعارضی)یا رفتار یا شخصیت انسان همیشه محصول ارتباط متقابل 



IDنهاد 

ویژگی های نهاد ؟
انی انسان از دستگاه روانی است از ابتدای تولد به صورت ارثی در انسان وجود دارد و منبع تمام نیروی روبخشی 

.منبع باعث به کار افتادن دو قسمت دیگر دستگاه روانی یعنی خود و فراخود می شوداین .است

و غریزه نهاد شامل تمام انگیزه های خام و تشکل نیافته حیوانی می شود انگیزه هایی مانند غریزه جنسی

.پرخاشگری که هیچ قانونی نمی شناسند و از هیچ اصلی به غیر از اصل لذت پیروی نمی کنند

ود و هنگامی که بر اثر تحریک های بیرونی و هیجان های درونی مقدار انرژی در انسان زیاد می ش: اصل لذت

می دهد و باعث به وجود آمدن تنش غیر قابل تحمل می گردد، نهاد با فعالیت خود به سرعت این تنش را کاهش

ل لذت می این اصل کاهش تنش را که نهاد بر اساس آن فعالیت می کند اص. فرد را به حالت تعادل برمی گرداند

.نامند



واکنش های جسمی و روانی استفاده می کندیعنی ،نهاد برای لذت بردن و پرهیز از درد از دو دسته واکنش.

یعی فروید واکنش های جسمی را واکنش های انعکاسی نام گذاشت که پدیده های فطری و عکس العمل های خودکار و طب

.هستند مانند عطسه کردن سرفه کردن که باعث کاهش تنش و برطرف کردن تحریک های ساده می شود

رجی تنش واکنش های روانی را فرایند اولیه نامید این واکنش ها از طریق تخیل یا تصور درباره شیء شخص یا موقعیت خا

موجود زنده را کاهش می دهد یا برطرف می سازد فرد گرسنه با تجسم غذای مورد عالقه اش مقداری از تنش ناشی از 

.گرسنگی را کاهش می دهد



 خصیت نهاد با استفاده از اصل نمی تواند تنش های موجود زنده را کاهش دهد به همین علت بخش دوم شهمیشه

.تشکیل می شود

ا آن و با خود به انسان کمک می کند تا از تنش درونی خود بکاهد و نیازهایش را بر اساس واقعیت و در ارتباط ب

.استفاده از امکانات واقعی برآورده سازد

 ه می گویندپیروی می کند و از روش هایی استفاده می کنند که به آن فرایند ثانویاصل واقعیت بنابراین خود از.

آن را بخورد تا مثالً فرد گرسنه در جهان واقع به دنبال غذا بگردد و. فرایند ثانویه همان طرز تفکر واقع بینانه است

.تنش گرسنگی را کاهش دهد

گیرنده و می توان گفت خود از قدرت های شناختی، ادراکی و عقالنی انسان تشکیل شده و در واقع قدرت تصمیم

ی موجود برای در حقیقت خود قاضی واقع بینی است که بین تمایالت نهاد و امکانات محیط. اجرایی شخصیت است

.برآوردن تمایالت قضاوت می کند

EGOخود 
ویژگی های خود؟



 در واقع نماینده درونی ارزش های فرهنگی.آخرین قسمت از شخصیت است که از نهاد منشعب می شودفراخود

.اجتماعی و اخالقی است که توسط خانواده به کودک منتقل می شود

فراخود بخش اخالقی شخصیت است که از دو قسمت وجدان و خود ایده آل تشکیل شده.

یردوجدان بر اساس رفتاری که خانواده آن را ناپسند می داند و شخص را به خاطر آن تنبیه می کند شکل می گ.

ها خود ایده آل آن دسته از اعمال، افکار و عواطفی را شامل می شود که مورد پذیرش خانواده است و برای انجام آن

.آنها به فرد پاداش می دهند

کودک به وسیله مکانیسمی به نام درون فکنی این ارزش ها را درون خود پی ریزی می کند.

 مخالف است و هم دوست دارد معیار های اخالقی را جایگزین معیار های منطقی« نهاد»فراخود هم با لذت طلبی

.کند« خود»

SUPER EGOفراخود 



؟:سه هدف اصلی فراخود رامی توان به شکل زیر بیان نمود

۱-ًپرخاشگری جلوگیری و بازداری از تمایالت نهاد به خصوص آنهایی که با معیارهای اجتماعی در تضاد هستند مثال 

یا تمایالت جنسی

۲-تشویق خود به جایگزین نمودن ضوابط اخالقی به جای ضوابط عقالنی

۳-تالش برای کمال طلبی و ترجیح آن به واقع بینی

؟SUPER EGOفراخود



چهارمجلسه 
انگیزه های رفتار بشر یا عوامل پویایی 

در نظریه فرویدشخصیت



مقدمه
لوژی تاثیر استوار است که از علوم فیزیک و فیزیوصرفه جویی نیرو بر اساس نظریه روانکاوی بر فرضیه 

.گرفته است

طبیعت از بر اساس این فرضیه، انرژی از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند، ولی هیچگاه مقدار خود را در

.دست نمی دهد؛ یعنی انرژی روانی از انرژی جسمی به وجود می آید و یا برعکس

سمی و همچنین فروید معتقد بود بین انرژی جسمانی و روانی رابطه وجود دارد و پل اتصال بین انرژی ج

.انرژی روانی نهاد و غرایز مربوط به آن است



غریزه


فطری درونی انسان که از یک طرف باعث تحریک  های جسمی و از طرف دیگر باعث تظاهر های روانی میوضع 

.شود غریزه نام دارد

می نامندانگیزه رفتار و تظاهر روانی آن را خواسته یا نیاز منبع تحریک جسمی غریزه را.

اد می کندمثالً غریزه گرسنگی که در آن تحریک جسمی ناشی از نبود مواد غذایی در بدن نیاز و میل به غذا را ایج  .

.تظاهر روانی به شکل انگیزه برای یافتن غذا و خوردن آن بروز می کند

رای کاهش تنش فروید معتقد بود غرایز تعیین کننده تمام رفتارهای انسان هستند که باعث تنش در انسان می شود و ب

.بنابراین مجموعه تمام غرایز انسان انرژی روانی بشر را تشکیل می دهد. او را به فعالیت وادار می کند



:انواع و مشخصات غرایز

.فروید از میان تمامی غرایز در انسان برای دو دسته از آن ها اهمیت خاصی قائل بود

ند غریزه جنسی تمام نیروهایی را شامل می شود که تداوم زندگی و تکثیر نوع انسان را تضمین می کند مان: غریزه زندگی

بیدو انرژی از نظر فروید لی. که از نظر فروید مهمترین نوع غریزه زندگی وزیر بنای آن را انرژی یا نیروی لیبیدو نامید

زیربنایی تمامی غرایز است

است از نظر این غریزه زیربنای تمام خصوصیات خشونت آمیز ظالمانه پرخاشگرانه جنایت آمیز و تخریبی: غریزه مرگ

.فروید هدف زندگی مرگ است است و هر انسانی تمایلی ناخودآگاه به مردن دارد

.فعالیت این دو غریزه اصلی باعث ایجاد توازن یا تعادل انرژی در انسان می شود



؟:مشخصه زیر هستند4تمام غرایز دارای 
مانند گرسنگی، تشنگی. وضع یا نیاز جسمانی  است: منبع غریزه-۱

.کاستن یا برطرف کردن تحریک هایی است که از نیاز سرچشمه می گیرد: هدف غریزه-۲

.می تواند شخص، شی، وضع و شرایط درونی و بیرونی باشد: موضوع غریزه-۳

طریق مقدار نیرو را می توان از. نیرو، قدرت و فشاری است که برای ارضای غرایز به کار برده می شود: مقدار غریزه-۴

.تعداد موانعی که فرد برای ارضای غرایز خود را از میان برمی دارد سنجید



رشد و تکامل شخصیت

ان رشد و اولین دانشمندی بود که به شیوه ای علمی، منظم و منطقی تاثیر دورفروید 

.رار دادتکامل را در شکل گیری شخصیت انسان مطرح کرد و اهمیت آن را مورد تاکید ق

ز آن هر به اعتقاد او شخصیت انسان در اواخر سال پنجم زندگی کامل می شود و پس ا

نج نوع رشد و تکامل ای که رخ می دهد فرعی است است و نوعی تکرار جریان های پ

.سال اول زندگی



:در روانکاوی نظریه رشد شخصیت کودک بر دو پایه استوار است

.شخصیت بر اساس تجارب مختلف زمان کودکی و در دوره های مشخص و متوالی تشکیل می شود-۱

سی می جن-مقدار معینی از انرژی لیبیدو که از بدو تولد موجود است، باعث به وجود آمدن مجموعه ای از مراحل روانی ۲

.شود که بر غرایز مبتنی هستند

:  د و شاملبه نظر فروید این مراحل جهان شمول است یعنی در تمام دنیا برای همه افراد به صورت یکسان اتفاق می افت

مرحله دهانی، مقعدی، آلتی، نهفتگی و جنسی است



نوروز مبارک

در جلسه بعد آموزش می بینیم 
فروید–روان پویایی ادامه مکتب 


