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روانشناسی علم مطالعه ی ذهن از طریق بررسی و مطالعه ی رفتار انسانی می باشد، هدف 
نهایی روانشناسی درک افراد و گروه های متشکل انسانی به  وسیله ی ایجاد قوانین عمومی و 
پژوهش در این زمینه می باشد. هدفی که در نهایت منجر به بهره وری جامعه از یافته های 
روانشناسی می-گردد. محققان حرفه ای این زمینه ی تحقیقی روانشناس نامیده شده و به 
روانشناسان سعی  بندی می گردند.  رفتاری طبقه  اجتماعی، شناختی،  دانشمندان  عنوان 
دارند تا نقش عملکردهای ذهنی را در رفتارهای اجتماعی و افراد بفهمند و فرآیندهای 
عصبی شناختی و فیزیولوژی را کشف کنند و بدین طریق عملکردهای شناختی و رفتارها 

را به صورت دقیق معین نمایند. 

روانشناسان مفاهیمی از قبیل درک، شناخت، توجه، احساس، انگیزه، عملکردهای ذهن، 
شخصیت، رفتار و روابط درون شخصی را مشخص می کنند. روانشناسان هم چنین به طرق 
مختلف ضمیر ناخودآگاه انسان ها را بررسی کرده و با استفاده از روش های تجربی، روابط 
را بین متغیرهای روانی مورد بررسی قرار داده و عامل های مربوطه  همبستگی و سببی 
را استنتاج می نمایند و عالوه بر روش های تجربی و قیاسی و فن های استقرایی استفاده 
می کنند که اغلب روانشناسی مشاوره ای و بالینی از این رویه بهره می گیرد. روانشناسی 
با استفاده از یافته های روانشناسی در زمینه های تحقیقی و علمی به ویژه علوم اجتماعی، 

علوم طبیعی، پزشکی و انسانی به عنوان یك علم مهم معرفی می گردد.

گرفته  بکار  روانی  بیماری های  درمان  و  ارزیابی  اینکه جهت  بر  عالوه  روانشناسی  علم 
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انسانی  فعالیت های  از  زیادی  مختلف  بخش های  مشکالت  حل  و  درک  برای  می شود، 
در  مشاوره،  درمانی،  زمینه های  در  روانشناسان  عمده ی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیز 
درمانگاه ها و مدارس مشغول فعالیت هستند , به انجام پژوهش بر روی طیف وسیعی از 
موضوعات مربوط به فرآیندهای رفتارهای ذهنی می پردازند و یا در بخش های روانشناسی 
در دانشگاه ها به امر آموزش مشغول هستند و تعدادی دیگر نیز در بخش های صنعتی و یا 
سازمانی یا حوزه های دیگری مربوط به بخش های انسانی فعالیت می کنند یا در بخش های 

حقوقی و حوزه های مرتبط به تحقیق و فعالیت می پردازند.

تاریخچه ی مطالعه ی روانشناسی فلسفی به تمدن باستانی یونان، مصر، هند و فارس بر 
می گردد. مورخان به اسناد مکتوب فالسفه ی مصر از قبیل پالتو1، تالز2، و آریتول3 )به ویژه 
مقاله های دآنیما4 در زمینه روانشناسی(، به عنوان اولین دانشمندان مشهور در زمینه ی 
فلسفه که به بحث روانشناسی نیز پرداخته اند اشاره کرده اند. در اوایل قرن چهارم میالدی، 
بقراط )پزشك معروف یونانی(، اختالالت ذهنی را به عنوان بخشی از اختالالت فیزیکی 

عنوان کرد تا به عنوان اختالالت ذاتی و طبیعی.

ساختارگرایي
تجربی«، کسی که  روانشناسی  به »پدر  ویلهم5”، مشهور  “واند  آلمانی،  معروف  پزشك 
به یافته های روانشناسی اش در محیط آزمایشگاهی مشهور و معتبر گشته است، در سال 
1879 اولین آزمایشگاه روانشناسی را در دانشگاه لیپزینك6  را کشف کرد. آقای واند با 
تمرکز بر روی تجزیه فرآیندهای ذهنی به عناصر اصلی اش و قیاس آن با آخرین یافته های 
علم شیمی، موفقیت بزرگی را در بررسی عناصر و ساختار این فرآیند کسب کرد. گرچه 

1. Plato
2. Thales
3. ARitol
4. De Anima
5. wundt wilhem
6. Leipzing
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آقای واند یك ساختارگرا نبود، اما دانشجوی وی آقای »ادوارد تیچنر1« یك شخصیت مهم 
در اوایل مطالعه علم روانشناسی آمریکا محسوب می شود، یك متفکر و محقق ساختارگرا 

بود تا آنکه یك محقق کارکردگرا تلقی شود.

كاركردگرایي
کارکردگرایی به عنوان یك عکس العمل در مقابل فرضیه های ساختارگرایان پدیدار شد 
و عمدتاً نیز تحت تأثیر فرضیه های فیلسوف و دانشمندان و روانشناس مشهور آمریکایی 
بنام »ویلیام جیمز2« هست. آقای جیمز اعتقاد داشت که روانشناسی بایستی ارزش عملی 
و تجربی داشته باشد و روانشناسان بایستی بفهمند که چگونه مغز و عملکرد آن به و ری 
از آن منجر می گردد. در این کتاب، اصول روانشناسی، انتشارات سال 1890، نوشته آقای 

جیمز، سواالت شماری را که روانشناسان کشف کردند را مطرح می نماید. 

محققان  دیگر  از  ابینگاوس3«،  »هروان  نام  به  دیگری  آلمانی  روانشناس   ،19 قرن  در 
کارکردگرا بود که در عرصه روانشناسی مطرح گردید. وی یکی از پیشگامان مطالعه تجربی 
حافظه، کسی که نمونه های کّمی یادگیری و فراموشی را در دانشگاه برلین کشف کرد. 
محقق و دانشمند روسی تبار دیگری بنام »داولو4«، فرآیندهای یادگیری را در سگ ها کشف 
کرد که بعدها یافته های وی به عنوان »شروط کالسیك« مطرح شد و این یافته ها برای نوع 
بشری نیز مورد استفاده قرار گرفت. در اوایل سال 1950 میالدی، فن های تجربی از جانب 
دانشمندانی چون واند، جیمز و ابینگاوس بنیان گذاری شد و محققان روانشناس دیگر فعال 
در زمینه روانشناسی تجربی عمدتاً نیز به عنوان روانشناس شناختی مطرح شدند که به 
اطالعات و نحوه پردازش آن اطالعات مربوط می شد که در نهایت این تحقیقات یك بخش 
قابل توجهی از علم شناخت را تشکیل دادند. در اوایل، این رشد و توسعه در بخش علم 
شناخت به عنوان انقالبی قلمداد گشت که قادر بود به واکنش ها و عکس العمل های پیچیده 

1. Edward Titchener
2. William james
3. Herwann Ebbinghaws
4. Davlov
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ذهنی که شامل اختالالت روانی و رفتاری می شد، پاسخ دهد.



فصل

بخش دوم

مقدمه

2 نظریه های روانکاوی
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روان کاوی یك نظریه روانشناسی و روان درمانی است که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 
20 توسط زیگموند فروید، متخصص اعصاب مطرح شد. نظریه روان کاوی فروید هم بسط 
یافته و هم توسط دانشجویان فروید مثل آلفرد آلدر1، ویلهلم ریچ2 و گوستار3 و دانشجویانی 
و  استاک7  هورنی6،  کارن  فورم5،   اریك  هاری4،  جمله  از  نبودند  فروید  تعلیم  تحت  که 

سالیوایو8 و تاکوئس الکان9 مورد انتقاد قرار گرفته است.

اصول اساسی روان کاوی به شرح ذیل است:

1- عامل های رفتار انسانی: تجربه و شناخت توسط محرک های غیرعقالنی معین می گردند

2- محرک ها عمدتاً ناآگاهانه هستند.

3- عالوه بر عامل های وراثتی، شخصیتی، رشد شخصیتی توسط رویدادهای اوایل کودکی 
معین می گردد      

4- تضاد مابین نگرش آگاهانه به واقعیت ها و نگرش ناآگاهانه می تواند منجر به اختالالت 
ذهنی از قبیل اختالالت روانی، عصبی، هیجانی، افسردگی و غیره می گردد.

1. Alfred Alder
2. Wilhelm Reich
3. Gustar
4. Hurry
5. Erich Formm
6. Karen Horney
7. stack 
8. sallivau
9. Tacques Lacan
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5- رهایی از موضوعات ناآگاهانه داشتن نگرش آگاهانه به موضوعات هست.

در  ریشه  که  دارد  وجود  انسان  ذهنی  رشد  با  ارتباط  در  نظری  نظریه ی   20 حداقل 
فرضیه ی روانکاوی دارند. روش های مختلف درمانی به تحلیل روان کاوی تعبیر می گردند 
که بسیار متفاوت تر از آنچه که نظریه ها بیان می کنند هستند. واژه ای که هم چنین به 

روش مطالعه رشد کودکان نیز اطالق می گردد.

روانکاوی بر اساس نظریه ی فروید، به نوع خاصی از درمان اشاره می کند، نوعی از درمان 
که در آن بیمار تحت درمان به صورت شفاهی به بیان افکارش، آرزوهایش و خیال ها و 
رویاپردازی و وابستگی هایش می پردازد و تحلیل گر از طریق همین گفتار بیمار به تضادهای 
ناآگاهانه که باعث عالئم بیماری و مشکالت شخصیتی شده به آنالیز رفتارهای او پرداخته و 

با تفسیر آن ها به دنبال ایجاد نگرشی جدید در بیمار جهت حل مشکالت می باشد.

روانکاوی علم مواجه شدن و شفاف سازی عامل های دفاعی آسیب شناختی بیمار می باشد. 
از طریق تحلیل تضادها، تضادهایی مثل رفتارها واکنش های انحرافی، روانکاو می تواند نحوه 
تبدیل ناآگاهانه ی بیمار به بدترین دشمن خود را یافته و فرضیه های مربوطه را استخراج 
کند و نیز نحوه ی برانگیزش ضمیر ناخودآگاه و واکنش های نمادین توسط تجربه را درک 

کرده و دالیل این نوع رفتارها را کشف نمایند. 

تاریخچه
ایده ی روانکاوی ریشه در نظریه های زیگموند فروید دارد. نظریه های وی در این زمینه 
در سال 1980 میالدی در وین منتشر شد. فروید متخصص اعصاب بود که عالقمند یافتن 
درمان های مؤثر برای بیماران مواجه با بیماری های عصبی یا هیجان های زیاد بود. فروید 
از نتایج تحقیقات خود بر روی کودکان بیمار مبتال به اختالالت عصبی به این نکته دست 
یافته بود که یك سری فرآیندهای ذهنی وجود دارند که ریشه ناخودآگاهی دارند و تعداد 
زیادی دچار زبان پریشی هستند که عامل های ارگان یك ظاهری در عالئم بیماری آن ها 
وجود ندارد. در اواخر 1880 میالدی، فروید جهت مطالعه و تحقیق بیشتر و همکاری با 
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پزشك متخصص سیف لیس و اعصاب بنام جان مارتین کارکوت1 راهی پاریس شد. اولین 
نظریه ی فروید درباره عالئم بیماری هیستریا بود.

او ادعا کرد که ریشه عالئم هیستریا از حافظه واپس رانده شده از اتفاقات پریشان کننده 
نشأت می گیرد که اغلب به آمیزش های جنسی مستقیم یا غیرمستقیم مربوط می شوند. در 
همین زمان وی تالش کرد که نظریه های روانی- عصبی مربوط به مکانی سم های ذهنی 
غیرآگاهانه را بسط دهد که موفق به این امر نگردید و یافته هایش در این زمینه منتشر 

نشد.

در  ناسازگاری ها، هیجانات جنسی  اینکه  عنوان  را تحت  نظریه  فروید  در سال 1896، 
کودکان هستند عنوان کرد و ادعا کرد که همه ی بیمارانش خاطره ای از یك نوع سوء 
استفاده جنسی در حافظه واپس رانده خود دارند. با این وجود تا سال 1898، وی شخصاً 
به همکارش »ویلهم فیلس2« اعالم کرده بود که هنوز خود وی اعتقادی به این فرضیه اش 
به  نسبت  احساسی  هیچ  بیمارانش  که  بود  کرده  اعالم  وی  گرچه  ندارد،  کامل  طور  به 
خاطر آوردن فعالیت جنسی در دوران کودکی خود ندارند ولی مدت ها بعد او ادعا کرد که 
بیمارانش سوء استفاده جنسی اتفاق افتاده در دوران کودکی مواردی را اعتراف کرده اند که 
این ادعا عنوان یك سند تاریخی بعدها توسط دانشجویان فروید در اواخر قرن 20 مورد 
نقد و انتقاد قرار گرفت و منتقدان ادعا کردند که فروید مفاهیم درک شده از جانب خودش 
را به بیماران تعمیم داده است. با این وجود، بر اساس ادعای بیماران ، فروید معتقد بود 
که یافته های پزشکی وی در اواسط 1890 میالدی، شواهدی از اتفاقات غیرآگاهانه دوران 
کودکی را نشان می دهد و احتماالً به حافظه آن ها از انجام خود ارضایی هایی مرتکب شده 
مربوط می شود و پس از مدت کوتاهی وی ادعا کرد که یافته های مشابهی را از بیماری 

اوپدیپال3 به دست آورده است.

و  داشته  نمادین  معنای  پردازی ها  خیال  و  رویاها  که  کرد  ادعا  فروید  سال 1990،  تا 
را  خود  روانشناسی  نظریه ی  دومین  وی  می شوند،  مربوط  پرداز  خیال  به شخص  عموماً 

1. jean- martin Charcot
2. Wilhelm Filess
3. opedipal
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فرض اینکه ناآگاهی دارای دو بعد است،یك فرآیند اولیه که شامل افکار به هم فشرده شده 
و نمادین است و دیگری یك فرآیند ثانویه می باشد که ریشه در افکار آگاهانه و منطقی 
دارد. این نظریه در سال 1900 در کتابی با عنوان »تفسیر خیال ها« منتشر شد. در این 
نظریه، ساختارگرایان خیال های جنسی غیرقابل پذیرش را در یك سیستم غیرآگاهانه قرار 
می دهند و این سیستم ناآگاهانه را با سرکوب کردن فعالیت جنسی قبل از ازدواج در جامعه 

مرتبط دانسته و ادعا می کنند که این سرکوبی عامل ایجاد هیجان خواهد بود.

اروپایی همچنان مشهور است، اگرچه در آمریکای  »نظریه ی مکان نگاری« در جوامع 
شمالی این نظریه منسوخ گشته است. اما در سال 1905، فروید 3 مقاله درباره ی نظریه ی 
تمایالت جنسی منتشر کرد که در آن یافته هایش را در قالب های جنسی- روانی به شرح 
ذیل اعالم داشت: سکس شفاهی )سن 2-0(- سکس مقعدی )بین 4-2(- سکس نهفتگی 
بلوغ جنسی(- سکس تناسلی )بین 6-3(- سکس تناسلی کامل )سن  )سن 6 سالگی – 

بلوغ کامل(.

در این فرمول وی )سکس شفاهی(، به علت محدودیت های اجتماعی، خیال پردازی های 
سکسی در یك شرایط ناآگاهانه ای اتفاق می افتد و انرژی این خیال پردازی های غیرآگاهانه 
اولیه شامل  درمان  فن های  بنابراین  تبدیل شود.  فیزیکی  عالئم  یا  هیجان ها  به  می تواند 
به آگاهی گشته و  ناآگاهی مبدل  بدین وسیله  و تخلیه هیجان می باشد که  هیپنوتیسم 
میزان فشارها کاسته شده و عالئم بیماری از بین می روند. در سال 1915، فروید توجه 
خود را به خودشیفتگی معطوف نمود و ادعا کرد که در سیستم بهره برداری از انرژی که 
اینکه آن  تا  نهادینه می کنیم  را در خود  انرژی  نامیده می شود  نیرو گذاری روانی  نام  به 
را در دیگران نهادینه نماییم. تا سال 1917، او عنوان می کرد که به هنگام افسردگی و 
سوگواری، شرایط روحی خاصی به دلیل خشم ناشی از گناه و خطاها در درون انسان شکل 
می گیرد. در سال 1919، در یك مطالعه بر روی کودکی آسیب دیده، متوجه مشکالتی 
از رفتارهای خود مخرب در این کودک شد، رفتارهایی تحت عنوان )آزار طلبی اخالقی( 
و آزار طلبی های جنسی دیوانه وار. بر اساس کسب تجربه از بیماران افسرده و خود مخرب 
در جنگ جهانی، فروید تنها عامل های انگیزشی جنسی و سکس شفاهی را برای رفتارهای 



17فصص 2 دـمدمبخش دوم

خود مخرب کافی ندانست. تا سال 1920، فروید قدرت تشخیص را در گروه ها به عنوان 
و  تمایل جنسی  نظریه ی  فروید  در همان سال  معرفی.  رفتارها  ارتکاب  برای  انگیزه  یك 
افراطی گری را تحت عنوان فراتر از اصول مطلوب پی شن ها داد تا بدین وسیله رفتارهای 

مخرب انسانی را توضیح دهد.

در سال 1923، فروید نظریه جدیدش را با عنوان "نظریه ی ساختاری از نهاد و من و 
)اَبَر خود(" در کتابی تحت عنوان »من و نهاد« بیان کرده سپس همه نظریه های مربوط 
به عملکردهای ذهنی را اصالح نمود و بیان داشت که سرکوبی و ترک نفس تنها یکی از 
مکانیسم های دفاعی می باشد که در جهت کاهش هیجان استفاده می شود. از نظر فروید، 
سرکوبی و ترک نفس دارای 2 بعد است: یکی عامل هیجان و دیگری پاسخ به هیجان. در 
سال 1926، فروید هیجان ها و جلوگیری از بروز احساسات را تضادهای بین درون روانی 
و شخصیت اخالقی )آرزوها و گناه ها( نامید و آنگاه بازداری از عملکردهای ذهنی از قبیل 
سخن گفتن و عقالنی رفتارکردن را پیشنهاد داد. وی موضوع بازداری از بروز احساسات، 
عالئم و هیجان در پاسخ به تحقیقات آقای اتورنك1، طرح کرد. آقای رنك در سال 1924، 
تحقیقات وی نشان داد که چگونه هنر، اسطوره، مذهب، فلسفه و درمان توسط هیجانات 
از رشد احساسات محبت آمیز بچه نسبت به والدین جنسی  از هم در بخش پیش  جدا 
اما در نظریه ی فروید چنین  مخالف خود مشخص می شوند. )رجوع شود به ص 216(. 
بخش هایی وجود نداشت. فروید عنوان می کرد که هسته ی اصلی منابع پایداری و عصبی 
همه اجزاء هنر، مذهب، اسطوره و درمان، فرهنگ و تمدن، جنبه ی انسانی می باشد. این 
اولین بار بود که کسی جرأت کرده بود پیشنهاد دهد که چنین بخشی در درون هر شخصی 

نمی تواند تنها عامل مربوط به رشد روان درمانی باشد.

تا سال 1936، اصول توابع چندگانه توسط رابرت ویلدر2 معرفی شده بود. وی فرمول هایی 
که عالئم روان شناختی را باعث شده بودند بسط و توسعه داد. بنابراین، عالئمی از قبیل 
اضطراب و هراس هر کدام بیان کننده عناصری از خیال های جنسی یا افراطی یا شخصیت 

1. otto Rank
2. Robert waelder
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فروید،  آنا  فروید،  زیگموند  دختر   ،1936 سال  در  همچنین  باشند.  می  هیجان  اخالقی، 
کتابی با عنوان »من و مکانیسم های دفاعی« که در این کتاب راههای متعددی که مغز 

می توانست مانع واژگونی و از بین رفتن هشیاری گردد را منتشر نمود.

پس از مرگ فروید، گروه جدیدی از تحلیل گران روان درمانی شروع به تحقیق درباره ی 
وظایف و عملکرد »من« کردند. محققانی چون لدبی هینز هارتمن1، کریس2، راپاپورت3 
و لونستین4 به تحقیق درباره درک عملکردهای ترکیبی از »من« به عنوان یك میانجی 
فاز دوم تضادها هستند و  تأثیر  از قبیل حافظه و هوش که تحت  ارادی  در کارکردهای 
کارکردهای ترکیبی که نتیجه شکل گیری سازش می باشد پرداخت. روانشناسان حوزه ی 
در  مجموع  در  شدند.  متمرکز  غیرآگاهانه  تضادهای  های  عامل  به  توجه  روی  بر  »من« 
زمینه ی مطالعه و تحلیل روانی کودکان در میان روانشناسان روند رو به رشدی مشاهده 
می گردید. گرچه انتقادهایی هم وجود دارد در این زمینه، اما روانکاوی به عنوان یك ابزار 
پژوهشی در دوره ی رشد کودکان مورد استفاده قرار گرفته است و همچنان برای درمان 

اختالالت ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد.

اوان  در  جنسی  تمایالت  رشد  درباره  فروید  اولیه  نظریه های  میالدی،   1960 سال  در 
انتقادها منجر به رشد یك طیف  انتقاد قرار گرفت، این  کودکی دختران مورد ارزیابی و 
وسیعی از درک و تفهیم از میزان رشد تمایالت جنسی دختران شد و در نهایت به تعیین 
و اصالح زمان بندی و استاندارد بودن چندین فرضیه فروید گشت )عقیده ای که از درمان 
اختالالت ذهنی زنان استخراج شد( محققان دیگری نیز مطالعات کارن هورنی5 را که در 
زمینه فشارهای اجتماعی که رشد زنان را تحت تأثیر قرار می داد را دنبال کردند- اغلب 
متخصصان روانکاوی آمریکای شمالی از نظریه هایی که بادی های برنجی فرضیه های فروید 

شکل گرفته بود استفاده می کردند.

1. Ledby Heinz Hartmann
2. Kris
3. Rappaport
4. Lowenstein
5. Karen Horney
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در اوایل قرن 21، تقریباً 35 مؤسسه آموزشی فعال در زمینه روانکاوی در ایاالت متحده 
توسط مؤسسه روانکاوی امریکا مجوز فعالیت گرفتند و باالی 300 روانکاو فارغ التحصیل 
فعال در ایاالت متحده در این مؤسسه در حال فعالیت بودند. مؤسسه بین المللی روانکاوی 
به همه مؤسسات دیگر روانکاوی در سرتاسر دنیا مجوز و اعتبار صادر می نماید. از جمله در 
فرانسه، صربستان، آلمان، استرالیا، ایتالیا، سوئیس و تعدادی دیگری از کشورها که اعتبار 
این مؤسسات در این کشورها درست به اندازه 6 مؤسسه فعال در آمریکا هست. فروید در 
سال 1914 مقاله ای تحت عنوان تاریخچه جنبش روانکاوی منتشر کرد که این مقاله از 

ابتدا به زبان آلمانی منتشر شد.

فرضیه های روانکاوی
می گردند.  طبقه بندی  آموزشی  نظریه  چندین  قالب  در  روانکاوی  برجسته  فرضیه های 
گرچه این فرضیه ها با هم فرق دارند، اما اغلب آن ها بر روی عناصر فاقد هوشیاری مؤثر 
بر پویایی ذهنی افراد تمرکز دارند. تالش های زیادی برای یك دست کردن عناصر متضاد 

انجام شده است. تالش محققانی مثل دورپات تئودور1، بی.کیلینیمو2، اس.اختر3.

در همه زمینه های مراقبت های بهداشتی، همواره تضادهایی وجود دارند که مربوط به 
عوامل خاصی از بیماری ها می شوند و بحث ها در این مورد نیز اغلب به بهترین فن های 
مطالعات  آموزش،  کودکان،  از  مراقبت  چون  زمینه هایی  در  ویژه  به  می پردازند  درمان 

فرهنگی و سالمت ذهنی و روان درمانی. 

نظریه ی مکان نگاری 
نظریه ساختاری به 3 بخش ابر خود و نهاد و من تقسیم می شوند. بخش نهاد به هنگام 
غیر  و  نداشته  سازمان یافته  شکل  که  می گردد  قلمداد  اصلی  غرایز  منبع  عنوان  به  تولد 
اثر  دوراندیشی  یا  حقیقت  تشخیص  بدون  مطلوب  اصول  روی  بر  صرفاً  و  است  هوشیار 
1. Dorpat- Theodore
2. B. Killinymo
3. S. Akhtar



ترجمه متون تخصصی روانشناسی 20

می گذارد. بخش »من« به آرامی و به تدریجی رشد می کند و یا میانجی های در حال ظهور 
بخش نهاد و حقایق دنیای بیرون در ارتباط است، بنابراین بر روی اصل حقیقی اثرگذار 
است و بخش سوم بخش اَبَر خود است که به بخشی از »من« متصل می گردد که در این 
یا رشد قضاوت و عکس العمل ها وجود دارد. هر دو  انتقادی،  بخش رشد خودبینی، خود 

بخش من و اَبَر من، جزئی از آن ها هوشیار و جزئی از آن ها غیر هوشیار هستند.

روانشناسی »من«
روانشناسی من ابتدا توسط فروید در بخش خودداری از بروز احساسات و هیجان ها در 
سال 1926 مطرح گردید. این نظریه توسط لو ونستین1، تالرتمن2 و کریس در همه مقاله ها 
و کتاب ها از سال 1939 تا 1960 میالدی مورد ارزیابی و اصالح قرار گرفت. اسد بالک3 
آخرین محققی بود که این نظریه را مورد اصالح قرارداد. این پروسه اصالحات، همگام با 
تعدادی از آخرین پیشرفت نظریه های شناختی انجام می گرفت که شامل مفاهیم عملکرد 
نظر گرفته  این اصالحات عملکردهای ذهنی مستقل در  ارادی بخش »من« می شد. در 
نشدند چه در بخش های اصلی چه در تضادهای درون روانی و عملکردها به شکل ذیل 

تصور شدند:

 درک حسی، توان کنترل، افکار نمادین، افکار منطقی، صحبت کردن، تجرد، یکپارچگی، 
تصمیم های  گرفتن  تطبیق،  در  توانایی  حقایق،  آزمایش  خطر،  درباره  قضاوت  و  تمرکز 
اجرایی، بهداشت، حفاظت از خود، فروید نشان داد که خودداری از بروز احساسات روشی 
است که ذهن ممکن است از آن برای مداخله در هر کدام از کارکردهای ذکرشده استفاده 
کند تا بدین وسیله از پدیدآورنده احساسات دردآور خودداری نماید. در سال1950 میالدی، 
هارتمن اعالم داشت که در تعدادی از این عملکردهای اعالم شده کمبودهایی وجود داشته 

باشد.

خود  واقعی  روابط  در  را  آسیب ها  که  افرادی  مابین  تفاوت های   1964 سال  در  فروید 

1. Loe wenstein
2. tlartmann
3. Bellak


