
نظریه روانکاوی فروید



مرحله دهانی
زندگیماه نخست ۱۸•

دهانی مرحله جذب •

دهانیپرخاشگری مرحله •

:تثبیت شدن در مرحله دهانی•

:محرومیت•

هکمی شوددهانیارضایآوردندستبهصرفبهبیشترانرژی•
.استبودهروبهروآنکمبودباکودکیدورهطی

:حدازبیشارضای•

.ودمی شکنندهارضاشرایطحفظوتکراربرایتالشصرفانرژی•



محرومیت ارضای بیش از حد
بدبینی خوش بینی

بدگمانی ساده لوحی
خودکم بینی خودبینی

نافعالی سلطه جویی
غبطه تحسین

ل تثبت ناشی از محرومیت یا ارضای بیش از اندازه منجر به شک
گیری صفات شخصیت دهانی می شود که شامل ویژگی هایی 

:می شود که در زیر به آنها اشاره می شود



مکانیزمهای دفاعی در مرحله دهانی
.رفتنخواببهوبستنچشم:انکار1.

خودیادنیاتهدیدکنندهجنبه هایازتوجهکردنمنحرف

گرداندنباز وبلعیدهنوزادکهبدیچیزهرآوردنباالیاکردنتف:فرافکنی2.
محیطبهبدچیزهای
یطمحدرخودتهدیدکنندهیابدجنبه هایدیدنشاملشناختینظرازفرافکنی

.است

آنهاواقعیکردنخودآنازومایعاتوغذاخوردن:جذب3.
ازجزئیعنوانبهرادیگرانتصوراتشخصشناختینظرازدفاعنوعایندر

.می پذیردخودتصورات



مرحله مقعدی 

سالگی۳تا ماهگی تا ۱۸•

قواعدباآنانتعارضموجبآنفرآوردهومقعدباکردنبازی•
می شودجامعهپاکیزی

مقعدیپرخاشگری•

مقعدینگهدارنده•

فقطنهوقدرتکشمکشانواعهمهشاملمقعدیمرحله•
.استرفتنتوالتآدابآموزشبامرتبطکشمکش های



محرومیت ارضای بیش از حد
خست ولخرجی

مقید بودن گشادگی
یک دندگی سلطه پذیری

نظم شلختگی
دقت وسواسی کثیف بودن
وقت شناسی تأخیر

ار اگر کسانی که مراقبت از کودک را به عهده دارند با زهم یا بسی
یاد در سخت گیر یا بیش از حد آسان گیر باشند کودک به احتمال ز

.مرحله مقعدی تثبیت می شود



مکانیزمهای دفاعی مرحله مقعدی

وارونهواکنش•
داردآرزوواقعا  شخصآنچهخالفتجربه•

عمل زدایی•
قبولغیرقابلاعمالیاامیالخاطربهدادنکفاره•

جداسازی•
افکارهمراهاحساس هاینکردنتجربه•

عقالنیتوجیه•
زبانبهگفتگووسیلهبهعواطفازسرشازتجربه هایکردنخنثی•

روشنفکرانه،یامنقطقیاصطالحات



مرحله آلتی

سالگی۶تا ۳•

سر هدف تعارض کودکان ناشی از تمایالت تناسلی آنان نیست، تعارض بر•
.  تمایالت جنسی آنان است

عقده ادیپ •

عقده الکترا •

اضطراب اختگی•



ناسلیتتمایالتبهوالدینواکنشچگونگیمهممسائلازیکینیزمرحلهایندر
همرحلدرتثبیت هاییبهاندازهازبیشطردهموگیریآسانهم.استفرزندان
:استزیرویژگی هایشکل گیریآننتیجهکهمی شودمنجرآلتی

ارضای بیش از حد  محرومیت
تکبر بیزاری از خود
غرور فروتنی

شیک پوشی سادگی
دلبری کردن خجالت

معاشرتی بودن انزوا
بی پروایی کمرویی



مرحله نهفتگی 
نداردباطارتجدیدیشخصیترشدبانهفتگیمرحلهکهبودمعتقدفروید•

کاملسالگی6درمجموعدرپیش تناسلیشخصیتشکل گیریو
.می شود

ناسلیتپیشدوره یبیناستشدهتلقیوقفه ایعمدتا  نهفتگیمرحله•
ایاننمدوبارهـتناسلیمرحله یآغازـنوجوانیباکهتوفانیومتعارض
.می شود



مرحله تناسلی 

اندام هایدرباراینـمی شودنمایاندوبارهلیبیدوتناسلیمرحلهدر•
.تناسلی

اینکنفهتگیوآلتیمراحلچالش هایرساندنپایانبهباعمدتا  نوجوان•
(کار)پرخاشگریو(عشق)جنسیآمیزشبرایمناسبهدف هایباید
.کندپیدا



نظریه آسیب شناسی روانی 
 هایاختاللقبالدرپیش تناسلیمراحلتثبیت هایوتعارضاثربرهمه•

.آسیب پذیرندروانی

طولتمامدرافرادکهمی کندتحریکراتکانه ایآشکارساز،رویدادهای•
.کرده اندمهارراآنزندگی

نشانواکنشگونه ایبهناهشیارسطحدرفعالرویداداینبهآنان•
.استکودکیدوره یتجربه ییکتکرارگوییکهمی دهند



:  نظریه آسیب شناسی روانی
تفکر فرآیند نخستین  

پیرویاستغیرمنطقیکهنخستینفرآینددرتفکرازناهشیارپاسخ های•
دفرآینهیچازمی دهندپاسخناهشیارسطحدراشخاصوقتی.می کند

آنانستیننخفرآیندواکنشبلکهنمی کنندپیرویمنظمطوربهاستداللی
.استغیرمنطقیخودخودیبه

بی زمان•

جابه جایی•

نمادین•

نهفتهمحتوایهموآشکارمحتوای•



:  فرآیندهای درمانی در روانکاوی
نخستینفرآیندمعنایازشدنآگاه•

نشانه هاکردنرهابرابردرمقاومتازشدنآگاه•

فکرکودکیدرکهآنگونهماتکانه هایکهشویممتوجهتدریجبهباید.•
ازتوانیممیتکانه هاکردنمهاربرایونیستندخطرناکمی کردیم
بهاندازه ایتاماغرایزدهیماجازهوکنیماستفادهپخته تریدفاع های

.شوندبیانپخته ترشکل

پیش تناسلیتثبیت هایکردنرها•



افزایش آگاهی 

آزادتداعی:بیماروظیفه•

یافکرآناینکهبهتوجهبدونمی رسدذهنبهکهچیزیهرآزادانهبیان
.برسدنظربهافتادهپاپیشچقدراستممکنتداعی

قرارناهشیارغرایزتأثیرتحتتداعی هابگذاریمآزادراخودذهنوقتی•
بهدستبیمارمی شودنزدیکهشیاریبهناهشیارموادوقتی.می گیرد
.می زندمقاومت



افزایش آگاهی 

بیمار ارزیابی : وظیفه درمانگر•

در مورد بیمارانی که تشخیص اسکیزوفرنیک، دوقطبی، یا شخصیت مرزی•
.  آنان مطرح شده برای روانکاوی کالسیک مناسب نیستند

مواجهه

روشنگری

تفسیر

 بینش یابی



تحلیل رؤیا 
:محتوای آشکار•

رویدادهای واقعی در رؤیا •

:  محتوای نهفته•

معنی پنهای نمادی رویدادهای رؤیا•





مقاومت
بیمارندهداجازهوبگیردرادرمانپیشرفتجلویکهچیزیهر•

.کندبیانراناهشیارمواد

سرکوباستناهشیاریموادآوردنآگاهیبهدربیماراکراه•
.شده اند

عوضمی خواهدکهدارداشارهعملیااحساسنگرش،فکر،هرگونه•
.گیردصورتتغییرنمی دهداجازهوشودحفظموجود



انتقال

تکانه ها،تجربه ها،شخص،آندرکهاستفرآیندیانتقال•
ازبرخاستهدفاع هایوتعارضاتنگرش ها،تخیالت،احساسات،

خودفعلیروابطبهقدرتمظاهرباراکودکی اشدورانروابط
.می کندفرافکنی

لانتقابیماربهدرمانگرکهاستاینشدهفصلوحلاحساس•
اطرافیانبادرمانگرنشدهفصلوحلتعارضاتحاصلومی دهد

.استگذشتهدراومهم



محتوای درمانی

تعارضهای فردی اجتماعی .3
سازگاری در مقابل تعالی ( الف
کنترل تکانه( ب

تعارضهای درون فردی. 1
و دفاع ها اضطراب ها( الف
عزت نفس ( ب
مسئولیت( ج

تعارض به سوی رضایتفرا رفتن از. 4
معنی زندگی ( الف
شخص آرمانی( ب

بین فردیتعارض های. 2
صمیمیت و میل جنسی( الف
ارتباط (ب
خصومت ( ج
کنترل( د



تعارض  های درون فردی

دفاع هاواضطراب ها•

:نفسعرت•

شخصیتمشکالتنتیجه یواقعینفسعزتقدان•
طوربهروانکاوانومشکالتی،چنینعلتنهاست

نمی پردازندنفسعزتمشکالتبهمستقیم

مسئولیت•

.ستاآزادیروانشناسیاونظریه یامابودجبرگرافروید•



تعارض  های میان  فردی
صمیمیت•

ردشدنسهیمورازهاافشایصمیمیتنابالغ،شخصیتنظراز•
میمیتصمشکل.استناممکناصوال  اشخاصبینیکدیگرافکار
.استانتقالمشکلاصوال  

واقعا  کههآنگوندیگراشخاصبانمی تواندتناسلیپیششخصیت•
 یدورهتصوراتاساسبرراآنهابلکهکند،برقراررابطههستند
.می کندتحریفمی رسندنظربهآدمینوعچهاینکهازکودکی



تعارض  های میان  فردی

جنسیمیل•

.تاسانتقالیروابطعمدتا  نیزجنسیروابطنابالغافرادبرای•

کهبطیرواشوند،شیئیروابطدرگیرمی توانندفقطنابالغفرددو•

یشپغرایزسرانجامشایدکهمی شودتلقیعاملیدیگرفردآندر

.سازدبرآوردهراارضانشدهتناسلی



تعارض  های میان  فردی
ارتباط•

وستهپیهمبهتک گویی هاینابالعشخصدوبین فردیارتباطاتبیشتر•
.واقعیگفتگویتااست

ردکهدنیاییزندانی اند،خویشخودمحوردنیایدرنابالعشخصیت های•
.آنهاارضایبرایهستندابزارهاییفقطدیگرانآن

هبرآوردراآنهادیگرانمی خواهندکهمی دهندپاسخخودشانامیالبهآنها•
.سازند

می رودانتظارآنچهازدرونیتصوراتبابلکهنمی کنندگفتگویکدیگرباآنان•
.می کنندصحبتباشددیگرفرد



تعارض  های میان  فردی

خصومت•

گریپرخاشغرایزداراینیزانسانکهبوداینازحاکیفرویدکارهای•
درمی خواهندهمچنینانسان هاامااستکردننابودوحملهبرای

جملهازاجتماعینهادهایپایداریوکنندزندگیمتمدنجوامع
تهدیدمعرضدرهموارهاجتماعاتوخانواده هاخویشاوندهای ها،

دفاع هایکهداردقرارشخصیت هاییخصمانه یفوران های
.دارندضعیفی



تعارض  های میان  فردی

کنترل•

کهاستاینسربرمبارزهاغلبمیان فردیکنترلسربرکشمکش•
چههر.شدخواهدمسلطمیان فردیرابطه یبرکسیچهدفاع های
رویپیبرکهدارداحتمالبیشترباشدانعطاف ناپذیرترافراددفاع های
.کننداصرارخودشانعملشیوه هایوجهان بینیازدیگران

جاجتلبامقعدیشخصیت هایدیگران،بهچسبیدنبادهانیشخصیت•
.می کنندکنترلاغواگریباآلتیشخصیت هایوشدید،



تعارض  های فردی اجتماعی

:تعالیمقابلدرسازگاری•

ورارتمقوقواعدبهسازمان یافتهجامعهنیازبینکهداشتاعتقادفروید•
راندیگنیازهایبهتوجهبدونوفوریارضایبرایفردبنیادیتمایالت
خالصطوربهوضعاین.داردوجودحلیغیرقابلواساسیتعارض
.تاسلذتاصلمقابلدرواقعیتاصلنهاد،بافراخودتقابلنمایانگر

بابرخوردخواستارومی کردتأکیدتمدنبرمتمدنفردیمقامدراو•
.بودآننارضایتی های



تعارض  های فردی اجتماعی

دیدگاهاز.شده ایمپوشاندهتمدنازنازکیالیه یباکههستیمحیواناتیما•
جنسیتجاوزبهکردنکمکنهایتدرپوششاینزدنکناربهترغیبرواندرمانگران

شپوشاینزدنکناربهفرویدخودکهمعتقدندبرخی.خیابان هاستدرآشوبو
زاخارجرافرویدازپسجوامعدرپرخاشگریوجنسیرفتارآنان.کردکمکنازک
 رسدمینظربهوشدهشایعغذاوالکل،مخدر،موادبهوابستگی.می دانندکنترل

ازفرویداینوجودبا.استآوردهدرخودسلطه یزیرراخیابان هاخشونت
ادافر کنترل هایکردنرهادرمانگرانبرایشدمتوجهکهبودکسانینخستین
.استنهتکاازآکندهشخصیت هایدرکنترلکردنبرقرارازآسان تربسیارروان رنجور

برایامیدرینبهتکهبودمعتقدبلکهنکردتبلیغراکنترل هانازکپوششزدنکناراو
پوشش جایبهکنترل هاازسنجیده تریمجموعه یدادنقرارجامعهوافراد

.استضعیفاماانعطاف ناپذیرکودکانه ی



گذر از تعارض به خرسندی
.زندگیمعنی•

.می یابدمعنیکاروعشقدرزندگی•

آرمانیفرد•

یت هاتثبکهاستشخصیروانکاویغاییهدفوآرمانیفردفرویدنظراز•
سطحهبتاکردهتحلیلکافیاندازه یبهراپیش تناسلی اشتعارض هایو

.کندحفظراآنوبرسدتناسلیکارکرد


