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:بخش اول
تداعی گرایی: فصل اول



مقدمه: مکتب تداعی گرایی

آغاز می کنند  و 1880هر چند اغلب مورخان، تاریخچه  روان شناسی علمی را از حدود سال های •
نیز این آغاز مقارن می دانند اما گروهیالیپزیکآن را با تاسیس اولین آزمایشگاه روان شناسی در 

.  دانسته اندهجدهمرا از قرن 



مقدمه: مکتب تداعی گرایی

چندتاواروپادرلقبسالدویستتا«النفسعلم»کهپیش،سالپنجاهدرسیاسیدکترگفتهاین•
.باشدمیرنظهمینبهناظررفتمیشماربهآنفصولازیکیوفلسفهجزءایراندرپیشسال



مقدمه : مکتب تداعی گرایی

.شودنمیدهدینظروحدتاندبودهعلمیشناسیرواناصلیبانیکسانیچهیاوکسیچهاینکه•
گفتدبایباالخرهو.برندمینام،کندیاکازبرخی.دارنداذعانهمگیالکجانسهماهمیتبه

ص.اندداشتهاساسیسهمموردایندر،هارتلیویژهبهوعمومطوربهانگلیسی،گرایانتجربهکه
23

جان الک کندیاک
دیوید هارتلی



مقدمه: مکتب تداعی گرایی

کردهاشارهتداعیاصلبهحافظهبحثدرکهباشدکسینخستینارسطوشایدتاریخینظراز•
.است

ارسطو

بحث حافظه و اصل 
تداعی



مقدمه: مکتب تداعی گرایی

مکانیزماینبهانانسفکرتبییندرکنداستفادهمعانیتداعیاصطالحازاینکهبدونهابزتوماس•
24ص.نمودمعرفیویروانیهایاستعدادمعدودازیکیعنوانبهراانوکردتوجه

توماس هابز

تتداعی معانی یک مکانیزم  اس



تداعی معانی 



مقدمه: مکتب تداعی گرایی

داشتندقیدهعگرایانتداعی.استشناسیشناختگراییتداعیمکتبتوجهمورداصلیموضوع•
خارجدنیایازمختلفهایاحساسازحاصل(هایایده)تصوراتجزچیزیانسانمعلومات

24ص.نیست



موضوع تداعی گرایی

25ص . تجزیه ترکیب ذهنی تصورات را شیمی ذهنی اصطالح کرده اند•



موضوع تداعی گرایی

ذهنبههارنگدماننحسیکازفقطبعضی.بودقایلتقسیماتینیزبسیطتصوراتبرایالک•
وایندمیودوجبهتفکرصرفاونگریدرونراهازبعضیحسچندطریقازنیزبرخیوآیندمی

25ص.تفکرواحساسهمکاریبانیزبرخی
تقسیمات تصورات

بسیط

احساس تفکر



موضوع تداعی گرایی

ذهنیحیاتایدبنیعناصرتاثرات..شکیقایلتمایزتصوراتو(انطباعاتیا)تاثراتبینهیوم•
یعنیشوند،میادراکو«احساس»شاملشناسی،روانجدیداصطالحاقالبدروهستند

کهسردیوگرمییابیندمیکهزردیوسرخیمانندکندمیدرکفعالشخصکهاحساساتی
.استاحساساتاینبهملحقهمارادهوخواهشوکینومهر.کندمیحس

اراده خواهش



موضوع تداعی گرایی

نهایتبیتااعصابدستگاهوحساعضایدرحاصلارتعاشاتوهااحساس:هارتلیعقیدهبه•
او.مانندمیتهپیوسهمبهتداعیتوسطشدهتقسیمنهایتبیاجزایاینوهستندتقسیمقابل

خاصتصورتوانیمنمیما»:گویدمیوکندمییادآوریموردیکعنوانبهرااسبتصور
اینازیکهرکهگویدمیوکندمییادآوریموردیکعنوانبهرااسبتصوربدونرااسب

27ص.شودتجزیهکوچکتریاجزایبههمبازتواندمیهابخش



موضوع تداعی گرایی

قالبدرتداعیتوسطبسیط،تصوراتیعنیگرداندمیبرآنهابهراهاتجربههارتلی،کهاجزایی•
بادیواحمرکبتصوردرنهایتدروخورندمیپیوندیکدیگربا«ترکیباتوهامجموعه»

همبامرکببخشچندینامتزاجوشدننزدیکاثردرامراینوشوندمیآمیختهیکدیگر
28ص.گیردمیصورت



روش تحقیق در تداعی گرایی

یبهایبحثهمهازالطبیعهماورازمینهدربیهودههایکاوشاز»:گفتمیکهالکپیام•
29ص.بپوشیمچشمغیره،وعللواشیاجوهرروحدربارهمتافیزیکحاصل

چشم پوشی از متافیزیک



قلمرو تداعی گرایی

توسطبورمزکیفیات.استمحسوسکیفیاتباعوارضتصوراتمنابعازیکیالکنظربه•
30ص.شوندمیادراکخارجیشیبامواجههباوحواس



قلمرو تداعی گرایی

:ندکمیخالصهچنینبسطتصوراتمورددرراذهنفعالیتالک•
بهکل،ورتصیکدربسیطتصوراتترکیبیاتلفیقعمل-الف•

االریامبیماریتصوردریامردیاشهریکتصوردرمثالکهطوری
.شودمیدیده

راانهاکهاینبدونانهازدنپیوندهمباوبسیطتصوراتتلفیق-ب•
وارگرکتصوراتزدنپیوند:مانندکندترکیبکلیتصوریدر

.ادمتضومترادفکلماتبینیاوزادهبرادروعمموفکارفرما
یاذهنیتاثراتازایمجموعهازمشترکهایویژگیانتزاععمل-ج•

.لیکمفاهیموتصوراتساختنوتشکیلنتیجهدروتصورات



قلمرو تداعی گرایی

«  قوای ذهنی»جان الک این وظیفه را به. مسئله چگونگی حفظ تصورات نیز مورد توجه بوده است•
32ص . واکنش می کند» موضوع عام خارج » اسناد می دهد که به صورت فعالی در برابر 

قوای ذهنی

موضوع عام خارج



قلمرو تداعی گرایی

وم روح حیوانی این تصور با مفه. پزشکی هلندی به نام بوئر هاف، اعصاب را لوله مانند می پنداشت•
33ص . که در کانال های عصبی جریان دارد هماهنگ بود



قلمرو تداعی گرایی

دراماردکحمایتعصبیدستگاهعملتوجیهجهتارتعاشینظریهازصراحتباهارتلی•
33ص.نداددستبهروشنیتوضیحعصبیانتقالدقیقمکانیزممورد

کاربهذهنییتهایفعالانواعهمهتوضیحبرایراتداعینتظریهکهبودکسینخستینهارتلی•
رادی،ا-غیروارادیاعمالهیجاناستداللحافظه،نظریهاینباکهکردمیتالشاو.برد

ص.دهدحتوضیرادیگریمسایلوجنسیمیلدشمنی،ودوستیزبان،،رویاسازی،تصور
34



قلمرو تداعی گرایی

میالقانذهبه«معانیتداعی»اصطالحاللفظیتحتترجمهکهطورآن»تداعیاصل»بنابراین•
35ص.نیستسازیتصویروتفکردرمحدودکند،



: قوانین تداعی 

ارسطو . شتندقوانین تداعی نیز از موضوعات دیگری بود که تداعی گرایان  به آن توجه دابررسی •
یست؟بیندازد، رابطه بین الف و ب چ« ب»فرد را به یاد « الف»در پاسخ به این سوال که اگر 

او.کانیموزمانیمجاورتدیگریومشابهتیکی:بودقایلتداعیبراینهاییقانوندوهیوم•
35ص.استکردهتکیههااحساسواسطهبیتوالیویژهبهومجاورتعاملبربیشتر

مشابهت ومجاورت 
زمانی و مکانی



قوانین تداعی

35ص . می داندمجاورتهارتلی اساسی ترین قانون تداعی را •
خاص  او می گفت  احساس هایی که با نظمی». جیمز میل  تداعی را تنها حاصل مجاورت می داند•

.ما در می آیندافکار به عنوان صتورات  و ماشینی با هم اتفاق  می افتد، به طور 

اساسی ترین
؟قانون تداعی



فیزیک،مورددرزمانرایجاطالعاتو«گراییماشین»،«گراییذره»،«گراییتجربه»•
.استگذاشتهتاثیرروانشناختیمکتباینبرمستقیماپزشکیفیزیولوژی،

41ص . می دانیم که تداعی گرایان عموما تجربه گرا بوده اند•

تداعی گرایی  تجربه گرایی



مفهومرحط.پذیرفتجهانازراماادراکاتازبسیاریذهنیتجنبهتفکیکاینباضمناالک•
وفیزیکیدنیاینبیوهمیشگیصحیحانطباقعدمعلتتوضیحجهتتالشپیدرثانویکیفیات
.شدالکسیستمواردآنازفردادراک

و انطباق صحیح
همیشگی 



ذهنی شخص تجربه ، کیفیات ثانوی وجود دارد زیرا کلیه  معلومات انسان تابع فعالیتبرکلیبه نظر •
.  شهرت یافت« ذهن گرایی»نظریه  برکلی، بعدها به عنوان . کننده  است

ذهن گرایی



بایدجسمانیعدبویعیقدهبه.پذیرفتمیراانسانبودنبعدیدووبودثنویفیلسوفیهارتلی•
مادیغیرجوهرباماکاروسرذهنیموردبعددروشودمطالعهمادیجهاناجزایسایرمانند
کنیممیمنسوبآنبهراارادیحرکاتوهارنج،لذات،تصوراتها،احساسکهاست



برایرااصلیناهارتلی.استارتعاشیماهیتافیزیکدنیایدرهاتکانشکهبودگفتهنیوتن•
48ص.بردکاربهاعصابسیستمومغزعملتوضیح

نیوتن



اقداماشهکنندترکیبعناصربهآنتجزبه»راهازبایدذهنشناختبرایکهداردعقیدهمیل•
هایپدیدههمفبرایاستمعتقدکهاستمکانیستیروحیهاصلیهایویژگیازیکیاینوکرد

49ص.کردتقسیمترسادههایبخشبهراآنهااستالزمپیچیده

روحیه 

مکانیستی 



همتوابتکارباشدایجادفلسفهدرذهنمکانیسمازنظریتوجیهیصورتبهکهگراییتداعی•
بهمکتباین.هادنبنیانانگلستاندردارنظامصورتیبهراشناسیروانموجودمکتبتنهاهارتلی،

نتوانستهمنوزدقرنطلبیکمیتوگراییعلمفشاربرابردرآزمایشگاهیروشنداشتندلیل
.رفتفرووونتگراییساختکامدروآوردتاب

وونت



گراییذرهبریهتکبرنیزوآنبرتاکیدومعانیتداعیقانونانگیزبحثطرحباگراییتداعی•
.آوردفراهمرا«گشتالتشناسیروان»همچونجدیدیشناختیروانمکاترشدزمینه



تداعی گرایان از نگاه دیگران 

احساسابذهنرشدنخستدانستند،میسفیدلوحیراذهنکهگرایانتداعیفرضمبنایبر•
ابوشودمیمتداعیهمبهجزییهایادراکاینتجربهجریالندروشدهشروعجزییهای

41ص.گرددمیکلیمفاهیمایجادموجببیشتربیشترهمبازیتجربه
برراسبا«یپیچیده»تصورکهنبودامادهویهارتلیتوسطهمزمانتداعیقبولرغمبهظاهرا•

روزیدیماصرارکلبراجزاتقدمبربنابراینوکندتوصیههمزمانیتاثیراتچنینحسب



:کندمیانتقادچنین1890دههاواخردرادراک،ازهارتلیتحلیلبرنوع(1944-1860)استوت•
.دانیمبمتفرقواحدهایازتجمعیتنهاراتداعیکهاستامیزسفسطهونادرستکامالاین

ینقد استوت بر هارتل



ی رسد تداعی گرایان ظاهرا این پدیده  را مورد توجه  قار نداده اند و به نظر م»: استوت می گوید•
رت تغییر چنین فرض کرده اند که اجزایی که به صورت کل در می آیند، هویت خویش را به صو

«  ناپذیر حفظ می کنند
ی گرایان آثار بهعقیده تداع. بوده است( بقایا یا آثار)« تشابهها»انتقاد دیگر مربوط به نظریه -2•

.  منقوش  در ذهن علت حفظ تجربه های قبلی انسان هستند

!انتقاد دیگر



به نظر . کسی که این سوال  را مطرح ساخت تاماس رید  از مکتب اسکاتلند بودنخستین •
.وی تورات هرگز با هم متداعی نمی شوند

م ایا اصوال تصورات  با ه
متداعی می شوند؟



فاقد درک و تفکر برت بین اتحاد مکانیکی  و ترکیب خالق، تفاوت بین حفظ طوطی وار  وتمییز•
. خالق را بیان می دارد



.کندیمتطبیقگرایانتداعیمجاورتاصلباخودکار،رفتارعاییاماشینیهایفعالیت•
اآنهحولدرکهشدمیتلقیخارجیوعینیمرکزیهستهنوعیالکاولیهخصوصیات•

46ص.گرفتندمیقراراشیاجهانساختبرایثانویهخصوصیات

هسته مرکزی عینی و خارجی



بهمربوطهایتحلیلویژهبهوکالسیکگراییتداعیدرنظریتجدیدکهدیگریآزمایش•
ادآورییوتثبیتدرذهنیتصویرنقشمطالعهسازد،میالزمراذهنیبقایایوآثارنظریه

47ص.استپیچیدهبصریمحرک



انقدرگردیهایترتیببهآنهایاداوریوشدهآاموختهترتیببهحروفیادآوریبینمغایرت•
آزموناقعودراست،نیامدهیادبهذهنیتصاویرحسببرآغازدرمربعدادمینشانکهبودزیاد

راادعانایوبیندمیرامنفردوجداحروفاستبرداشتهحروفازبصریتصویریکهشونده
48ص.کردثابتتواننمیبیند،میمربعهموارهاوکه



بیش از منحصر کردن روانشناسی به مبحث شناخت  و بحث احساس  و ادراک  یا حداقل تاکید•
48.  حد بر این مقوالت اغوا کننده است

!دتاکید بیش از ح



بخش اول
نقدی بر مکتب تداعی گرایی: فصل دوم



معلوماتندداشتعقیدهگرایانتداعی»کهاستآمدهچنین«گراییتداعیموضوع»بحثمتندر•
51ص«.نیستخارجدنیایازمختلفهایاحساسازحاصلتصوراتجزچیزیانسان

. همه معلومات ما ناشی از تصورات حاصل از احساس های مختلف نیست-1•
آمادهراذهنکهاستعدادیدخالتعقلی،هایادراکحصولدرحسیمعلوماتدخالت-2•

.کندمینوعاینازادراکاتی



نقد و بررسی مکتب تداعی گرایی

صورات مرکب الک پس از ان که به این نکته تکیه می کند که  می توان  از تصورات بسیطف ت•
53ص . جهان ریاضیدان  را تصور بعد ساخته است: نامحدودی را ساخت، می گوید 

عدتصور  ب  

گاوس



قسمدوخاصیت»:گویدمیوداردرادکارتعقیدههماننیزجسمخواصتقسیمبابدرالک•
مانندیمناممینخستینخاصیتراآنهاوشوندنمیمنفکآنازوجسمندذاتییعضیاست،

53ص.سکونیاحرکتوعددوشکلوبعدوجرم
ایدهوهاشکاکگروهدرحسبهدادناصالتباناخواسته،الکشودمیمالحظهکهطوریبه•

54ص.گیردمیقرارهاآلیست



اراده را نمی توان جزء تاثرات ذهنی به حساب آورد بلکه  عمل ذهن است-الف•
ند و بعضی تقسیم بندی فوق جالب نیست، زیرا بعضی از آنها از مقوله احساس و ادراک هست-ب•

ر ذهنی و هر چند هر دو دسته را می توان تاث[ دیگر از مقوله عواطف و احساسات، نظیر مهر و کینه
نفسانی به حساب آورد

عنوان مفاهیم دسته دوم از تقسیم بندی هیوم  یعنی تصویر  ذهنی با انچه در فسفه اسالمی به-ج•
55ص  .کلی و معقوالت منطبق است

اراده  عمل ذهن



تداعی به هم تمالعلم ما اساسا ترکیب تصورات ساده ای است که وسیله  »برکلی معتقد است که •
56ص . می پویندد



نیزعصبیارتعاشاتمقولهدرراهمخوانیاینونشدمتوقفتصوراتتداعیحددرهارتلی،•
.دادگسترش

ادراکآنتبعبههکنیستمعنیبداناینولیاست،تقسیمقابلعصبیدستگاهکهنیستشکی•
57ص.باشدنهایتبیبهتقسیمقابلنیز



میراباسمثالعصبیارتعاشاتمقولهدرهمخوانیوتداعیبهراجعخودنظریهبرایهارتلی•
گویدمیوگرفتهقراراحساسموردکهنیستاجزامجموعهازغیرچیزیویگمانبهکهاورد
صورتنتیجهدروداردراخودخاصارتعاشگیرنده،هایعصببروهابخشواجزااینکلیه

شدنهمبستهحاصلشدذهتشکیل...وسمدم،یال،سر،ازکهاسبچونچیزیمجموعه
58ص.استارتعاشات

تصور همبسته شدن ارتعاشات



پیوند تداعی تحت تاثیر چه نیرویی انجام می گیرد

عاملرانیذهقوایودارداشارهفعالفرایندیبهالکجان.استمتفاوتگرایانتداعیتوضیح•
سفهفلمجذوبکامالکهمیلجیمزکهصورتیدرکند،میمعرفیتصوراتهمخوانیاین

.ندارددخالتآندرتصمیمیوقصدگونههیچکهداندمیماشینفعالیتیراآناستمکانیستی
59ص

همخوانی تصورات قوای ذهن



روش تحقیق و قلمرو تداعی گرایی

بهامروزهچهآنپرداخت،خواهیمبیشتربداننیزدیگرمکاتبنقددروشداشارهقبالکهچنان•
بوده،یاسالمدانشمندانتوجهموردتنهانهشود،میتاکیدآنبرحدازبیشعلمیروشعنوان

60ص.اندگرفتهمیکاربهودانستهمعتبرخودخاصمحدودهراآنبلکه
وعقلیتروشتعقلی،روشتجربی،روشنظیرمتعددیهایروشحقایقبهدستیابیبرای•

درثالمبرگزیدهرامناسبروشبایدبررسیموردموضوعبهتوجهباکهداردوجودتاریخی
60ص.نموداستفادهتعقلییاتجربیروشازتواننمیتاریخیموضوعات





بربیشترعلمی،شناسیروانآغازکهاستدرونیوبیرونیتجربهبخشدوشاملتجربیروش•
.گفتقرارمهریبیموردبعدیمراحلدرولیشدمیتکیهدرونیتجربه



یزیکمتافحاصلبیهایبحثهمهازالطبیعه،ماوراءزمینهدربیهودههایکاوشاز:الکپیام•
بسیارولواستوصولقابلچهانمطالعهبهبپوشیمچشمغیرهوعللاشیا،جوهرروح،درباره
62ص.کنیماکتفاناچیز

جان الک به تصورات 
مادرزادی اعتقاد نداشت



:  شوندمی دسته تقسیم دو فالسفه غربی در مقام تبیین پیدایش تصورات به•
نیازیکهینابدونکند،میدرکرامفاهیمازسلسلهیکخودبهخودعقلکهمعتقنددستهیک•

63ص.باشدداشتهحسبه
پیدایشبموجکهراایتجربهفرانسویکندیاکمانندگرایانتجربهازبرخیدیگرسویاز•

اسثناییعیتیوضکه-بارکلیچونبعضیوداندمیحسیتجربهبهمنحصرشودمیذهنیمفاهیم
64ص.دهدمیقراردرونیتجربهانحصاردرآن-دارد

مسلسله مفاهی



تفکریاادراکتصورمانندشودمیحاصلذهنیمراقبهیادرونیتجربهراهازتصوراتاینگام،•
جربهت)مراقبهواحساسهایراههمهازکهدیگریبسطتصوراتوارادهیاخواستتصوریاو

وودوجتوان،ناخوشی،یارنج،خوشییالذت:ازعبارتندویابندمیانتقالذهنبه(درونی
65ص.وحدت

مراقبه ذهنی



:  الک، فعالیت های ذهن را در مورد تصورات  در سه مقوله  خالصه می کند•
گونهبدینشهر؛ورتصمثلکل،تصوریکدرمتعددبسیطتصوراتترکیبیاتلفیقعمل-الف•

.شودمیساختهمرکبتصورات
ذهنحونبدینکند،ترکیبکلیتصوری،درراانهاکهآنبدونپیوند،ومقایسهعمل-ب•

شودمینایلاضافاتوهانسبتازبهتصوراتش
.شوندمیساختهذهنکلیتصوراتسوالبدینمشترک،هایویژگیتجربهباانتزاععمل-ج•

زاعترکیب، مقایسه، انت



ابندیمیذهندرآنهامصادیقتنهاوندارندخارجیمصداقاصالکهداریممفاهیمسلسلهیک•
کهزیچیذهنازخارجدرهرگزوشودمیمنطبقدیگرذهنیمفاهیمبرکه«کلی»مفهوممانند
67ص.نداردوجودنامیدشماربیافرادبرصدققابلمفهوممعنایبهکلیآنرابتوان



علتا،غناستقالل،احتیاج،مفاهیمپیدایشدررانقشیهیچحسیادراکاتکهاستواضح•
حضوریمعلحتیونیستانهامصداقحسیادراکبهمسبوقمفاهیماینانتزاعوندارندومعلول

68ص.ستنیکافیآنبهمربوطمفهومانتزاعبرایهمآنهاازیکهربهنسبتدرونیتجربهو



نقدی کوتاه بر اصالت عقل و حس

ازپسایوباشدشدهسرشتهآنهایاوبودهخاصیمفاهیمدارایوجودآغازازعقلکهفرضاین•
بولیققابلفرض،شودنایلانهادرکبهدیگریعاملهیچتاثیربدونوخودبهخودچندی
69ص.نیست

حالنعیدرولی،استبرخورداربیشتریاعتدالازالکنظریهها،آمپریستمیاندرچندهر•
دررااوتبیینگراالبته.کندتبیینرافلسفیثانیهمعقوالتومنطقیثانیهمعقوالتتواننمی

69ص.بدانیماشکالبدونوکافیمنطقیاوالیمعقوالت



یدگاه مساله چگونگی حفظ تصورات که از نظر جان الک، به عهده قوای ذهنی خاصی است از د•
ه صورت نشانها و سیمون ب« آثار»استوار است که بعدها بنک از ان به عنوان « بقایا»هارتلی بر نظریه 

70ص . یاد می کنند

قوای ذهنی خاص حفظ تصورات



ازکهاستهکردتحلیلمغزیوعصبیفرایندیوفیزیولوژیککنشیعنوانبهراذهنهارتلی•
70ص.باشدنمیقبولموردفلسفینظر

کشفدرنتوانستچونواستبودهشبهاتیدچاراشگراییتوازینظریهبهنسبتهارتلی•
قانعارخود،تصوراتوهااحساسو-استجسممقولهاز–ارتعاشاتبینارتباطچگونگی

71ص.شدکشیدهگراییتعاملبهلذاکند،



ارتباط متقابل به در اینجا باید گفت که فالسفه اسالمی نظریه توازی گرایی را قبول ندارند و قایل•
درالمتالهین برای جسم و روح هستند، البته، نه به ان گونه که دکارت ترسیم می کند، بلکه مثال ص

بعد ها انسان نفسی و روحی قایل است که غیر مادی  است و بدن در آغاز تکون  فاقد ان بوده و
ت یافته و طی حرکت تکاملی جوهری، به صورت و حقیقت نفس که مدبر بدن نیز می باشد دس

71ص . کم کم تامل می یابد



: می توان انسان را در یک تقسیم بندی دارای سه بعد وجود دانست•
( ملی ، نظریع)که هر گونه شناخت، فکر و تفکر و حفظ و یادگیریآگاهی یا بعد ذهنی بعد -1•

مربوط به این بعد است
در است–، که آن چه در ارتباط با میل خواهش  و لذت و امیال و انگیزشها و یا عواطفبعد -2•

.این بعد ی گنجد
یزیکی دست ، یعنی همان بعدی که انسان در مورد آن به کنش و فعالیت و رفتار فرفتاریبعد-3•

72ص .  می زند

ذهنی، امیال، رفتاری



تداعیقوانین 

برای.نداردجودوکاملینظراتفاقتداعیقوانینبابدرگرایی،تداعیمکتبپیشتازانبیندر•
هیومدارد،دتایهمزمانیبیشترومجاورتاصلبرخودشهایتحلیلدربرکلیکهحالیدرمثال

برعالوهیزنراتکرارهارتلیوکندمیاشارهمکانیوزمانیمجاوراتومشابهتهایمکانیسمبه
73ص.میداندالزمتداعیهاتشکیلدرمجاورتاصل

دیوید هیوم هارتلی



ابرازنظریاتیخودفلسفیوعلمیمبانیتبیینبرایاندبودهگراتجربهعمومتاکهگرایانتداعی•
تفکراینربآنانمبنایومحورکهآیدمیبرچنینمیلوهیومالک،هاینوشتهازمثال.اندداشته

داردقرار

جان الک دیوید هیوم



یست،نپذیرشقابلگیرد،میشکلماعلمومعلوماتهمهکهاستتجربهدر»کهسخناین•
74ص.کندتبیینراماهایدانشتواندنمیتجربهتنها،زیرا



مبانی علمی و فلسفی تداعی گرایان

.  افتاده استاتفاقخلط بزرگی در مورد اثر عمیق اعتقاد برکلی در روانشناسی کالسیک، ظاهرا •
75ص 

.  زیرا فرق است بین بعد روان شناسی یک مساله و بعد  فلسفی آن•

روان شناسی یک مساله الهبعد فلسفی یک مس



ذکر راجع به انچه در باال از هیوم و جیمز میل نقل شده، مواردی قابل•
: است

روانوذهنبرایرامعانیتداعیقانونواقعاکهایندر-الف•
،بدانیمشمولجهانفیزیک،جهاندرعمومیجاذبهقانونمعادل
75ص.استتاملمحل

سیاری از انکار خالقیت نیز نه تنها از نظر علمی مورد قبول نیست و ب•
ا قبول آن، است و بقریب به بداهت روانشناسان بدان باور دارند، بلکه 

79ص . دتفکر مکانیستی، الاقل درباره ذهن کنار گذاشته می شو



ارزیابی روان شناسان از تداعی گرایی

و اجزا تداعی گرایان از این جهت که در تجربه  جهان خارج مدعی تجزیه اجزا  به کل می باشند•
.  ه کرده اندرا مقدم بر کل می دانندف هدف حمله قرار گرفته اند تا ان جا که انها را متهم به سفسط



. یکی از قوانین ذهنی است« تداعی»شکی نیست که •

تداعی

قوانین ذهن



اندواستهخمختلفنظرهایاظهارباکههستندکسانیجملهازجیمزویلیاموبرترید،تاماس•
ناختیشروانحیالیرامعانیتداعیاصطالحزمینهایندر.کنندخرابراگراییتداعیاساس
:گویدمیدانسته

78ص . فعالیت های ماشینی با اصل مجاورت تداعی گرایان تطبیق نمی کند•

اصل مجاورت 
تداعی گرایان فعالیت های ماشینی



منظورفتگبایدولیاست،توجهقابلگرچهنمودهمطرحاشیاتداعیعنوانبهجیمزکهراچهان•
79ص.استهمیناند،کردهتکیهتصوراتوهاایدهتداعیبرکهنیزکسانی



بخش دوم
ساخت گرایی:فصل سوم



ه وسیله ویلهلم ساخت گرایی یا روانشناسی محتوایی، با تاسیس آزمایشگاه روان شناسی تجربی ب•
ی  مطرح به عنوان نخستین موضع گیری نظام دار علمی یا مکتب روان شناخت1879ونت  در سال 

83ص . گردید



یزیولوژیفعلماهمیتجهتبهفیزیولوژیک،شناسیروانبهجدیدشناسیروانگذارینامعلت•
83ص.استشناختیروانهایتحلیلوعلمیشناسیروانرشدوایجاددرآنهایروشو
کهطبیعیومعلسایرردیفدرشناسیروانعلمدادنقراروشناسیروانآزمایشگاهتاسیسالبته•

تبعاتهکآیدمیحساببهجسورانهاقدامیبود،نوزدهمقرناجتماعیوعلمیشرایطمقتضای
84ص.نبودکسهرکاروداشتمهمیبسیار



مبانی فلسفی ساخت گرایی

رگرمی اختراع انواع ماشنی در زمینه های مختلف علوم و صنایع؛ حتی ماشین هایی که برای س•
84ص . ساخته شده بودند قاطبه ی مردم قرن هفدهم را به وجد اورده و مجذوب کرده بود



بارهک(هجدهمهفدهمقرن)عصرآنروحبااصطالحبهیاوهاموقعیتوشرایطباماجاایندر•
فکرکهیمکنمیتکراروداریمکاروسراستبودهجدیدروانشناسیبرایفکریزمینهاورنده
ماشینروحد،نموتغذیهوپرورشراجدیدروانشناسیکهایفلسفه،هفدهمقرنبرحاکمبنیادی
85ص.بودبزرگماشینیکعنوانبههستیجهانتلقییاوگرایی



ثریمواز(اتمهرحرکت)اثرهربنابرایناست،شدهدرستمتحرکهایاتمازتنهاجهاناگر•
وگیریندازهاقوانینتابعبایستمیو(خوردمیآنبهکهاتمیحرکت)شودمیناشیمستقیم
85ص.باشدبینیپیشقابلنتیجهدروریاضی



شدربانیزو«ماشینعنوانبهانسان»رشدحالدرتصویربا19و17قرنبینفاصلهدرروایناز•
قرارآزمایشموردتواندمیانسانیچنینآنهاوسیلهبهکهشهاییرویعنیعلمی،هایروش
86ص.شویممیمواجهگیرد



تحقیقروشدرتحولیکردایجادگذشتهعلمیمنابعسندیتبهنسبتکهتردیدیبادکارت•
86ص.آوردوجودبهعلوم

فرایند(1628درهارویکشف)خونجریانمورددردکارتعصردرکهدیگریهایپیشرفت•
رتعبیمویدآمددستبهاعصابوحرکتواحساسمکانیسموهاماهیچهساختارهضم،

87ص.بودانسانبدنازمکانیستی

هاروی



فراگیرزبورمنظریهکهاینرغمبهوبردکاربهانسانبدنمورددررامکانیستینظریهدکارت•
88ص.شدانسانذهنازمکانیستیتلقیمانعهفدهمقرنجوبود،

:  تاکید فلسفه تجربه گرایی بر مسائل زیر بود•
نقش نخستین فرایند اجتماعی-•
تجزیه  و تحلیل تجربه آگاه به عناصر-•
ترکیب عناصر به تجارب ذهنی پیچیده تر به کمک مکانیسم تداعی-•
تمرکز توجه به فرایندهای آگاهی-•



میستهدانتاریخفلسفهدرتاملاز»:گویدمیمکتباینگذاربنیاد1858-1798کنتآگوست•
خیلیتکهربانیمرحله:پیمایدمیمرحلهسهزمانمروربهانسانمعلوماتازرشتههرکهشود

مرحلهکهسوممرحلهدر...استاثباتیکهعلمیمرحلهواستتعقلیکهفلسفیمرحلهاست،
89ص.شوندمیتجربهومشاهدهتابعدوهرتعقلوتخیلاست،اثباتیوعلمی



واسطهبیکهاستهاییتواقعیبرمبتنیمنحصراکهکندمیپیداارتباطسیستمیبهاثباتیفلسفه•
90ص.باشندمشاهدهقابلچراوچونبدونو
مورددریوعقایدبهاستنادبا«دکارت»اخالفوگرفتشکلفرانسهدرویژهبهگراییماده•

90ص.گرفتندفاصلهگراییروحاززمانجوفشاراثردروحیوانات



اثردرشدنمتورمدلیلبهعضالتکهکردمیتصور1650سالازپیشدکارتکهدانیممی•
،ریعسبسیاربادیهمچونتعابیریبهراحیوانیارواحودارندانقباضحالتحیوانی،ارواح
.کردمیعرفیم«جسمانیغیرتقریباوروحمنبسطغیرجوهرشبیه»و،«خالصوفعالبسیارآتش

91ص



طی را که ، موجب رشد تفکرات ماده گرایی شد، و خدوالمتریافراطیموضع گیری ماده گرایانه •
هیجدهمه قرن بدنی ترتیب دوالمتری فرانسه  نیم. کندیالک از الک اخذ کرده بود، تقویت نمود

91ص . را به ماده گرایی و مکانیسم کشانید

دوالمتری



نظریهواسترتفکانداممغزکهکردقبولو.پذیرفترادوالمتریمکانیسمگراییمادهکابانی•
92ص.کردردجسمازروحاستقاللمورددررادکارت

علمنظریهایبنیان.بوددادهانجامجدیدعلمایجادبرایتوانستمیکهراچهآنغربیفلسفه•
رشدباکارزمینه.بودنیازموردهاینظریهبهبخشیدنعینیتتنهاوبود،شدهساختهانسانطبیعی
92ص.گردیدفراهمفیزیولوژیدرویژهبهآزمایشروش



رشد فیزیولوژی و روش آزمایش-1: مبانی علمی ساخت گرایی

شناسیروانطرفبهراآنوگذاردتاثیرشناسیروانبرمستقیمطوربهکهفیزیولوژیتحقیقات•
درعلومایرسمانندنیزفیزیولوژیرشدحالعیندر.بودنوزدهمقرناواخرمحصولکشانیدعلمی
بودهنیزترمتقدمعلمایتالشحاصلبلکهنگرفته،انجامجهشیکصورتبهوخاصایمرحله
93ص.است

شناسیرواندرهموفیزیولوژیدرهمواعصاب،مخصوصهایانرژیمورددرمولرنظریه•
93ص.استزیادیاهمیتدارای



رفتاردرتحقیقپیشگامانازکهبردنام(1790-1857)هالمارشالازتوانمیگروهایناز•
ماننددهبریسرحیواناتاگرکهکردمشاهدهخودتحقیقاتدروی.شودمیمحسوبانعکاسی

.اددخواهندنشانخودازالعملعکسگیرند،قرارحسیمحرکازخاصیاشکالمعرضدرمار
93ص



غز و با ادامه دادن به تحقیقات هال به طور منظم به قسمت های مختلف م( 1794-1867)پیر فلورن •
94ص . نخاع حیوان آسیب وارد می ساخت و عوارض  خارجی آن را مورد بررسی قرار می داد

نپیر فلور



موردغزمکاربررسیبرایآزمایشگاهیتحقیقشیوهدوفیزیولوژیدرنوزدهمقرنمیانهدر•
:گرفتقراراستفاده

ازهاسالکهانسانیمغزدراو.کردمیاستفادهآنازبروکاپل1861سالدرکهبالینیروش-1•
قدامیچپیسومیندرودادانجام(اتوپسی)جراحیعملبود،ماندهمحرومگویاصورتبهتکلم

کهنامیدگفتنسخنمرکزرامغزازبخشاینبروکا.کردمشاهدهایضایعهویمغزکرتکس
94ص.شدنامگذاریاوخودنامبهبعدها

اناحیه بروک



تریکیالکتحریکنوعیرفت،میکاربهمغزمطالعهبرایکهجدیدیآزمایشگاهیروش-2•
اینبرقیفخفجریانازاستفادهبا.شدبردهکاربههیتزبرگوفریچتوسط1870سالدرکهبود
با.کنندیمایجادحرکتیهایپاسخمغزکرتکسهایبخشازبرخیکهشدندمتوجهمحققدو

بابدرتحقیقکتکنیترینسودمندالکتریکیتحریکروشبرقی،پیچیدهوسایلوابزاررشد
95ص.گردیدمغزهایکنش

هایبافتهکشدمعلوموشدتعریفنوزدهمقرنخاللدرنیزعصبیسیستمتشریحیساختمان•
همبهینوعبهها،سیناپسقسمتدرکه–عصبییاخته-مجزاساختارهایازواقعدرعصبی،
95ص.اندیافتهترکیبشوند،میمتصل





میهموارهنذبررسیبرایراآزمایشگاهیروشراهفلسفهکههنگامیکهاستایناصلینکته•
دررا(یروان)ذهنیهایپدیدهزیربناییوفیزیولوژیکهایمکانیسمنیزفیزیولوژیکرد،

ص.دبوذهنخودمورددرآزمایشروشکاربردبعدیگام.دادمیقرارتحقیقموردآزمایشگاه
96



روانشناسی آزمایشی-2

اثیرتروانشناسیموضوعاتبرآزمایشیهایروشکاربرددرکهآلماندانشمندانازتنچهار•
قرنیمهندرتنچهاراین.وونتوفخنروبر،ارنستهلتز،هلم:ازعبارتنداند،داشتهمستقیم
.نمودندکسبعمیقیاطالعاتفیزیولوژیزمینهدرنوزدهم

هلم هلتز ارنست وبر فخنر وونت



.  نیمه قرن نوزدهم در جریان رشد روان شناسی و به طور کلی علم قرار داشتند•
یافتفراوانیبهیکلقاعدهازاستثناوباشدمشکوکاستممکنیافتهتعمیموکلیاحکامگرچه•

وانرظهورمکانعنوانبهراآلمانکشورزمان،کهگفتچنینتوانمیموردایندراماشود،
97ص.بودساختهمناسبجدیدشناسی



و انگلستان، آلمان علم را در معنای بسیار گسترده ای تلقی نمود و رشد داد، در صورتی که فرانسه•
.  حدود ساختندم-که می توانند به روش کلی مورد تحقیق قرار گیرند-علم را به فیزیک و شیمی

97ص 



هرمان فن هلم هلتز

ویکفیزدرتحقیقرقمباالتریندارایونوزدهمقرنعلمایبزرگترینازیکیهلتزهلم•
.استبودهفیزیولوژی

روانشناسیتاریخدیدگاهازدیدن،وشنیدنعصبی،تکانشسرعتمورددرهلتزهلمتحقیقات•
98ص.استاهمیتدارای

دورودادهانجامهاییآزمایشواکنش،زمانوانسانحسیهایعصبمورددرهمچنیناو•
قرارمطالعهوتحقیقموردحرکتی،عضوپاسختاحسیعضوتحریکازرا،عصبیحرکتکامل

98ص.دادمی



برعالوهاو.استداشتهعلمیروانشناسیایجاددرعمیقیتاثیردیدن،مورددرهلتزهلمکارهای•
ضالتعوسیلهعدسیهاآنتوسطکهمکانیسمیوچشمخارجیعضالتمورددرتحقیقاتش

69ص.دادگسترشوارائهراهارنگدیدنظریه.یابندمیتمرکزچشمدرونی



(1878-1795)ارنست وبر

کمکجدیدروانشناسیبهطریقاینازوبودحواسفیزیولوژیوبر،عالقهموردموضوعنخستین•
.کردفروانیماندنیهای

حواساصطالحبهوشنواییوبیناییهایحسمورددرنوعاحواس،مورددرپیشینتحقیقات•
ونیعضالهایاحساسچوندیگریحواسبررسیبهوبرکارهای.بودگرفتهانجامعالیتر

99ص.شدمیمربوطبساوایی



حداقل-2نقطهدوآستانه-1:استذکرقابلواهمیتپرمورددودرشناسیروانبهوبرکمک•
ادراکقابلتفاوت

دوبینالزمهفاصلحداقلازمایشگاهیتعیینهماننقطهدوآستانهتعیینازمراد:نقطهدوآستانه•
نقطهدوانتحریکهنگامبهبینایی،حسکاربردبدونآزمودنیتااستبدنپسوتازنقطه

100ص.بکندخودپوستازنقطهدودرتحریکاحساس



کمیواقعانقانونخستینبیانوبر،کمکترینمهماحتماالودومین:ادراکقابلتفاوتحداقل•
100ص.استشناسیروان

دوبینفاوتتمطلقاندازهبهتفاوتتشخیصکهاستامراینمبینهاآزمایشاینازوبرنتیجه•
101ص.کندمیپیداارتباطنسبیتفاوتبهبیشتربلکهنیستمربوطوزن



دقیق،نترلکتحترامحرکشرایطاو.استآزمایشگاهیکلمه،دقیقمعنایبهوبر،تحقیقات•
ویگزارشبحسبرراازمودنیتجربهمتفاوتآثارودادمیتغییراییافتهنظامطوربهومنظم
101ص.کردمیثبت



فخنرهکطوالنیهایسالخاللدر.بدنوذهنبینکمیرابطه:روانشناسیبهفخنرهایکمک•
انناختشوروحبهاشعالقهوگرفتعمقاشدینیشعوربود،مشغولفلسفه،درتحقیقبه

102ص.شدروزافزون

فخنر



گوستاو فخنر

کمیقانونروزایندر.دانندمیمهمیروزعلمیشناسیروانتاریخدررا1850سالاکتبر22•
وردکخطورفخنرذهنبهجسمانیوخارجیمحرکاتوذهنیاحساسبینجسم،وذهنپیوند
اساحسشدتدرافزایشاندازههمانموجبمحرکشدتافزایش:نمودبیانراآنشرحبدین
اساحسشدتباشدهندسیتصاعدصورتبهمحرکشدتافزایشاگربلکهشودفنمی

102ص.بودخواهدعددیتصاعدصورتبهانبهمربوط



راحرکمنبودیابودابتدا:کردپیشنهادمرحلهدویاراهدواحساسگیریاندازهبرایفخنر•
باریننخستبرایمحرکاترشتهیکدرآزمودنیکهرامحرکیشدتسپسوکردمشخص
103ص.گرفتاندازهدهد،میگزارشوکندمیاحساس

متراکمفخنرشدوبرکارمشکالتاماگرفتهانجامفخنرتحقیقاتازپیشوبرتحقیقاتچندهر•
درکهاینازترادزیخیلیاما.استگرفتهپیراوبرتحقیقاتفخنرکهرسدمینظربه.استبوده
104ص.استکردهخدمتباشد،شدهمحدودوبرکارهایگسترشحد



تاسیس رسمی علم جدید

فت،رمیکاربهذهنیصرفاهایپدیدهمورددرطبیعیعلومهایروشنوزدهمهایقرنیانهمدر•
زیادیعالیقومنتشرمهمیهایکتابابداع،آنلوازمووسایلنیزوتحقیقهایروشوفنون

105ص.بودشدهبرانگیخته
بهسوالاینپاسخاست؟نکردهمعرفیروانشناسیموسسعنوانبهرافخنرتاریخ،چرابنابراین•

.کندمیپیداارتباط«تاسیس»فرایندماهیت
ز چیزهایی تاسیس عملی آگاهانه و حساب شده است و مستلزم مهارت ها و مشخصاتی است فراتر ا•

105ص . که  برای پیشرفت علمی الزم است
•



.  تاسیس و ابتکار کامال با یکدیگر فرق دارند•
هرگزفخنر.شودنمینامیدهروانشناسیموسسفخنرچراکهشویممیمتوجهتمایزاینقبولبا•

106ص.نداشتجدیدعلمتاسیسدرسعی

تاسیس ابتکار



(1920-1832)ویلهلم وونت

پس از پایان . تربیت دوران کودکی ویلهلم وونت توسط کشیشی پروتستان مذهب انجام گرفت•
106ص . دتحصیالت ابتدایی و دبیرستانیف جهت تامین معاش رشته پزشکی را دنبال کر

تعدادهاعدبکهکشایندالیپزیگسویبهرابسیاریدانشجویانآزمایشگاهی،واوزیادشهرت•
107ص.کردندکمکروانشناسیرشدبهآناناززیاید

107ص . زمینه دیگری که استعداد وونت صرف آن شد، روانشناسی اجتماعی بود•
اسی، مردم به عقیده وونت فرایند های عالیتر فکر تنها به روش های غیر آزمایشگاهی، جامعه شن•

108ص . شناسی و روانشناسی اجتماعی قابل مطالعه اند

یوونت  و روانشناسی اجتماع



(1867-1927)ادوراد برادرفورد تیچر 

.  در انگلستان متولد شد اما از نظر خلق و خوی آلمانی بودتیچنر•
کار،ماهچندازپسفقطونتوانستامابماندانگلستاندرکردسعیتحصیالتپایانازپستیچنر•

شناسیوانرتدریسبهتارفتامریکابهآکسفورددانشگاهبیولوژیمدرسکمکعنوانبه
109ص.کندادارهکرنلدردانشگاهراشناسیروانآزمایشگاهوبپردازد



موضوع روان شناسی ساخت گرایی

ودانستندمیبهتجرازمشتقمنحصراراانسانمعلوماتکهگراتجربهفالسفهتاثیرتحتوونت•
«طهواسبیتجربه»راخودجدیدعلمموضوعبودند،دادهقرارخویشهمتوجههراآنبررسی

معلوماتیهکدادقرار«واسطهباتجربه»مقابلدرراآنوکردمعرفیذهن،محتویاتمشاهدهیعنی
109ص.کندمیفراهمتجربهخودجزچیزیمورددر

حواستاثراتبهمربوطذهنیتصاویرهمانجدید،علمیروانشناسیمطالعهموردتجربهازمراد•
109ص.دهندمیتشکیلراانسانذهنآنهاکلکهاستخارجمحیطازانسان



ود، نمی هنگامی که  توجه محقق درون نگر، به جای  فرایند اگاهی، به شیء محرک متمرکز می ش
110ص . تواند دلبستگی های خود را درباره آن شی از تجربه بی واسطه اش جدا کند

جنبه ای از )او می گوید کلیه علوم موضوع واحدی. تیچنر نیز تجربه را موضوع روانشناسی می داند
110ص . را مطالعه می کند(  تجربه انسان

نیزتالشینینچوداددستبهروشنیتعریفتواننمیروانشناسیموضوعازکهاستمعتقدتیچنر
یتجربهکهداندمیامربادیدرکسهرکهدهدمیقراراینبررافرضاو.آوردنمیعملبه

112ص.چهیعنیانسان

جنبه ای از 
انتجربه انس

موضوع علوم 



آگاهی و ذهن-1

وجودمعینیلحظهدرکهطورآنوشخصیهایتجربهجمعحاصلعنوانبهراآگاهیتیچنر•
اکممترزندگیدورانطیکهشخصیهایتجربهجمعحاصلراذهنوکردمیتعریفدارند،

112ص.داندمیاستشده
بخشبانهوداریمارتباطمانتجربههمهباماکهرساندمیرامعنیاین«کلیمجموعه»اصطالح•

113ص.آنازمحدودی
(منذهن)ذهنبودنشخصیباچگونهکنیم،تصورهافرایندازایرشتهراذهنکهصورتیدر•

113ص.کنیمبرقرارسازشبرابردرشخصیتتداومو



ازهنذکهطورهماندرستاست،«خود»هایفرایندبهنسبتآگاهیمعنایبهآگاهینخست•
انتخابد،آورمییادبهکنند،میفکرکهاستدرونیخودآنمتعارف،فهموعامهباوردیدگاه

عور،شیاآگاهیهم،طورهمانپردازد،میبدنحرکاتهدایتبهوکندمیاستداللنماید،می
114ص.استکردنادارهوتفکراینبهدرونیعلم

روانهمطالعمستقیمموضوعاست،ذهنشناسیروانمطالعهمورداصلیموضوعکهحالعیندر•
اردوبراواحدیآگاهیتوانیمنمیهرگزمادقیقطوربه.استاگاهییکهموارهشناسی
117ص.کنیممشاهده



اهداف علم جدید

: وونت، اهداف روانشناسی را در سه عنوان بیان کرده است•
تجزیه  فرایندهای اگاهی به عنصار بنادی و اصلیشان-1•
پیوند این عناصر( چگونگی)کشف نوع -2•
115ص .  تعیین قوانین پیوند آنها-3•



وضوعش می مچیستی، چگوئگی و چرایی تیچنر هدف هر علم را یافتن پاسخ سواالت مربوط به •
.  داند

. ، معموال از طریق تحلیل موضوع فراهم می گرددپاسخ به سوال نخست•
.  یعنی به چگونگی عمل ترکیب مربوط می شودپاسخ به سوال دوم  •
پدیده پاسخ که هدفش شناخت چرایی موضوع علم است، با روشن ساختن علت تاثیرپرسش سوم •

116ص . خود را می یابد



توضیح پدیده های ذهنی-1

پاسختنیافاصطالحبهوذهنیفرایندهایعلتجویجستروانشناسی،علماصلیهدفدیدیم•
117ص.استخودخاصترتیببهفرایندهاوقوعچرایی

.داردمتفاوتیندیمقانوناستفردازمستقلکهدلیلاینبهمستقلتجربهدنیاییاطبیعیدنیای•
پیونددرجاهیچدر:اندپیوستههمبهمعلولوعلتعنوانبهسازندمیراآنکههاییفرایندهمه
118ص.شودنمیدیدهشکافیهافراینداین

علت فرایند های ذهنی؟



اجزای اصلی تجربه ذهنی-2

مصرانه،وجدیگراییدرونبرابردرکههستندآنهاییذهنیتجربهاصلیاجزایتیچنر،گفتهبه•
تحریکویدگمیوداندمیتجربهاصلیاشکالازیکیرااحساسوونت.بمانندناپذیرتغییر
119ص.انگیزدمیبرراانمغزدرحاصلهایتکانشوصلوحسیعضو

؟اجزای اصلی تجربه ذهنی



خویشانهگرایدرونمشاهداتمبنایبرراعواطفبعدیسهانگیزبربحثبسیارنظریهوونت•
هایرعتسسنجشبرایواستازمایشگاهیدستگاهیکهشمارمیزانهکهاو.استنمودهتدوین

میکارکنندایجادصداییمعینیومنظمفواصلدرتاندمیورودمیکاربهحرکتمختلف
بهتنسبموزونهایالگورسدمینظربه:کهدادگزارشآزمایشرشتهیکپایاندر.کرد

120ص.استناخوشایندییاخوشایندیدیگرالگوهای
همشاهدات درون گرایان

عواطف

وونت



ودانستمیتصوراتعناصرراذهنیتصاویروادراکاصلیعناصرراهااحساستیچنر•
ایاطرهخمانندندارند،حضورواقعاذهنیتجربهلحظهدرکهدانستمیهاییپدیدهراتصورات

121ص.گذشتهتجربهاز



عاطفینبهجاماهستند،مزبورصفتچهاردارایذهنی،تصاویروهااحساسکهبودمعتقدتیچنر•
مکاناگفتمیاو.باشدمی«وضوح»صفتفاقدوداراستراصفتچهارازصفتسهتنها

کیفیتاقدامینینچبازیرابنماییم،عاطفیکیفیتبرمتمرکزومتوجهمستقیمارادقتکهندارد
122ص.رودمیبینازعاطفی



نظریه اندریافت

ه کلیت هر چند محور اصلی روانشناسی وونت تحلیل محتوای آگاهی بوده است، اما او هرگز از مسل
ی واقعی می وونت معتقد است  هنگامی که به دنیا. فرایند های ذهنی به طور کامل غافل نبوده است

122ص . نگریم، وحدتی از ادراکات در پیش چشم مجسم می شود



تقلیلوگردانیدنبرذهنتجزیهیعیخلق،ترکیبمقابلنقطهبهراخودبیشترتوجهوونتالبته•
قرارویغفلتموردنسبتااجزاترکیبمفهوموداشتمعطوفآنابتداییاجزایبهنهآگاهتجربه

123ص.گرفت

!مفهوم ترکیب اجزا؟



سادههایکنشبهتنهاراتوجهخودشاصطالحبهاووونتبهگراییجزمیبرچسباینرغمبه•
انتشارباودممرتودهروانشناسینامبهخودمقصلبسیارتلفیباواستنساختهمنحصرذهنی

دادهنشانعمالراآنوداشتهایمانانسانبودنساحتیچندبهاخالق،وفلسفهزمینهدرمقاالتی
123ص.است

چندساحتی بودن انسان



روش تحقیق

تشکیلرالمعآنموضوعکهاستهاییپدیدهمشاهدهعلم،هردرتحقیقراهتنهاتیچنر،گفتهبه•
یهتهوروشنادراکدیگرعبارتبهآن،ثبتوپدیدهبهتوجهمتضمنمشاهده،.دهندمی

124ص.استعباراتوکلماتقالبدرآنازگزارشی

پدیده های 
موضوع علم



: این روش قانونی در چهار ماده  تنظیم کرده بودکاربرد وونت برای •
.باشدمشاهدهجریانآغاززمانتعیینبهقادربایدکنندهمشاهده-1•
.  آزمودنی باید در حالت آمادگی و توجه کامل باشد-2•
.  امکان تکرار مشاهده باید فراهم باشد-3•
. ددشرایط ازمایش  باید تغییر پذیر باشد تا تغییر کنترل شده محرک میسر گر-4•
یراتتغیمشاهدهومحرکموقعیتتغییرهمانکهدارداشارهآزمایشروشاساسبهآخرشرط•

.استآزمودنیدرحاصل



درون نگری و مشاهده عینی

. درون نگری و مشاهده عینی-1•
. ذیرفته  استدیدیم که روش درون نگری ساخت گرایان از روش های فیزیک و فیزیولوژی تثیر پ•

ین مشاهدده در فیزیک را مشاهده عینی و در روان شناسی درون نگری اصطالح کرده اند که ا
.  دومی عبارت از نگاه به درون به جای نگاه به شیء خارجی

د وصفی مانن: ممکن است شباهت روش ما را وسوسه کند تا از جنبه ای وارد جنبه ای دیگر شویم•
ساس رنگ که مثال در کتاب مبانی فیزیک مشاهده می شود که حاوی فصولی در مورد دیدن و اح

126ص . هستند یا کتاب های مبانی فیزیولوژی  که دارای بحث خطای داوری می باشد



ریدیگوپدیدهدردقتیکی:داردوجودعاملدونگریدروندرافتادمذکورکهطورهمان•
.آنثبت

دقت در پدیده ثبت پدیده

درون نگری



.استیزیکفوطبیعیعلوممشاهدهروشوعینیمشاهدهشبیهبسیارنگریدرونکهاینحاصل•
بیوزودگذرموضوعاتنگریدروندر.دارندتفاوتهمبامشاهدهموردموضوعاتچندهر

حافظهدریدبانتیجهدروشوندمشاهدهوقوعهنگامکهشوندمیاینازمانعگاهیوهستندثبات
129ص.گیرندقرارمشاهدهموردسپسوشوندضبط

زود گذر بودن 
موضوعات



سرنوشت درون نگری-2

استفادهموردرارینگدرونروشتغییریمختصربانیزورتسبورگمکتببنیادگذارکولپهاسوالد
تفکرفرایندمورددرکهکولپه.نامیدآزمایشگاهیدارنظامنگریدرونراخودروشاو.دادقرار

کاربردممستلزکهپیچیدهکاریکدادنانجامازپسکهخواستمیآزمودنیازکردمیمطالعه
129ص.بدهدگرایشذهنیشکارشیوهازشدمییادآوریقکر



تعریفالیپزیکآزمایشگاهیفعالیتنخستینهایسالطیراروانشناسیمسائلوونتخود•
عالیقواهدافباکهکردمیانتخابدانشجویانشتحقیقبرایراموضوعاتیاو.استکرده
130ص.بودمنطبقویخود

انجاموونتبعدیسهتئوریازحمایتمنظوربه1890هایسالدرعواطفبهمربوطمطالعات•
گیختهبرانذهنی(عاطفه)انفعالآندرکهبردکاربهرازوجیهایمقایسهروشوونت.شدمی

131ص.شدندمیمقایسههمبادوبهدووهامحرکتوسطشده

روش مقایسه های زوجی



مسائلطرحرببیشتریصدرسعهبانبودند،ویمکتبمحضتابعکهوونتمعاصرروانشناسان•
فرایندتحقیقهبنداشت،تبعیترسمیمکتبهیچازظاهراکهابینگهوس،مثال.کردنداقدامجدید

وونتقاداعتبهکهمسائلیبهیعنیپرداختفراموشیوحافظهیادگیری،چونذهن،عالیهای
132ص.نبودآزمایشگاهیتحقیققابل

ه تبعیت از هر گون
! مکتب رسمی؟



مکاتبالقبدرکهاستنقشیگرایی،ساختمکتبمساعدتترینمهمشایدودیگرکمک•
133ص.شدآنهاتقویتباعثمستقیمغیروکردایفاءدیگر

!یمنقش غیر مستق



روانشناسی ساخت گرایی از نگاه دیگران

تاریخدرهریشانتقادهااین.استبودهگرایانساختتحقیقروشمتوجهانتقادهاترینسخت•
بهبارتیننخسبرایوونتوسیلهبهکهاستنبودهایتازهروشنگریدرونروشدانیممی.دارد
سقراطعهدازیحتگذشتههایزماندراینوسیعترمعنایدرالبتهروشاینبلکهباشد،رفتهکار

134ص.استرفتهمیکاربه



چهامانجبرایوگیرندمییادچهدقیقاگراساختنگراندرونکهشودمیمطرحسوالاین•
بینند؟میتمرینکاری



موجودنترل،کشرایطتریندقیقوترینسختدرحتیکنندگان،مشاهدهبینتوافقعدمغالبا•
131ص.استبوده



درکهگراییساخت.گرفتقرارحملهموردنیزروانشناسیازگرایانساختمحدودتعریف•
آنانریفتعمحدودهدرکهصورتیدررا،تازهقلمروهایخواستمیبود،متبلورتیچنرشخص

137ص.کندطردبگیرد،قرارشناسیرواناز



ناسیروانشاصولکتابازچاپشش)مکررهایچاپانتشاروپرکاریباخودحیاتدروونت•
137ص.کندمقاومتهاانتقادبرابردرهامدتتوانست(خویشحیاتزماندر



سرنوشت ساخت گرایی 

بهبود،تهگرفعهدهبرراامریکادرگراییساختمکتبکاملودریغبیحمایتکهتیچر•
ارتجاعیهبگراییساختسنتیموضاعبهبندیپایسبببهوداددستازراخودیارانزودی
138ص.گردیدمتهمباستانیاصولبهوفاداریبرایثمربیتالشبهوبودن

وفاداری به اصول 
باستانی



نقد و بررسی مکتب ساخت گرایی

دهمنوزقرنبرحاکمفضایکهآمددستبهجدیدروانشناسیفلسفیمبانیفصلدر•
بعدوقرنایندریروانشناسحرکتمشیخطکنندهتعیین(تحققیگرایی،تجربهمکانیستیک،)

141ص.استبودهآناز



روانیهایانجریکیفیتباوکنشیاساختخواهعلم،یکعنوانبههیچگاهشناسی،روانپس•
دیگریهایدیدگاهیاوکندبسندهانسانظاهریرفتارهایبهاینکهیاودهدقراربحثموردرا

142ص.زندضربهآناصولبهکرده،مخدوشرافلسفیمسائلتواندنمی(باشدداشته

!ی؟خدشه دار کرد مسائل فلسف



یکدیگر کنش اپیکور و بعدها نیوتن، عقیده داشتند که جهان متشکل از چیزی جز ذرات ماده که با•
دیگر دارد و آنان می پنداشتند که هر ذره موجودیتی مستقل و متمایز از ذرات. نیستمتقابل دارند 

143ص . این ذراتند که در تمامیت کنش های متقابل ذرات ناشی می شود



: پاسکال درباره دکارت نوشت•
برایطفقدراوچونکند،کناربرراخداکهاستایناشفلسفهسرتاسردردکارتغرض»•

خداهباحتیاجیگرنهوآورددرحرکتبهراآنوبزندعالمبهتلنگریکهخواهدمیهمین
.ندارد

پاسکال
دکارت



.دهدارائهانسانهویژبهحیاتیهایپدیدهازروشنوصحیحنسبتیتواندنمیمکانیستیتفکر•
تفکرایناو،متعالیهایانگیزهیاگزینشنیرویوانسانروانیوروحیمختلفهایجریانبلکه

145ص.کندمیتقضرا



استنشدهدیدهخداارانکداشتنند،مکانیسمیتفکرکهبینتامیاوولتربادکارتگفتاردرگرچه•
کهمچنانهبود،خواهدجهانبقایدرخداتاثیرانکارمکانیستیتفکرپذیرشالزمهلیکن،

.بودشدهاشکالاینمتوجهپاسکال

ولتر



نتیجه گیری

بهوطبیعیهایدهپدیتوضیحوتعدیلدرسرانجاموعلیتوحرکتتبییندرمکانیستیتفکر•
147ص.استنبودهپیروزنیزآنعلمیبعددروقاصرانسانباالخصوحیاتیخصوص

!تبیین حرکت و علیت



دکارت و بررسی برخی از نظریات او 

سیطرهینیدوفلسفیگذشتهباورهایبرشکغرب،درصنعتوعلمتحوالتورنسانسازپس•
147ص.یافت

ترجامع سن پیکلیسای : معماری رنسانس



اینولی.تاسموجهگرایانشکباجدالشروعنقطهعنوانبهشک،ازکردنآغازکهگفتباید•
چرا.تنیسصحیحشودمعلومشکوجودراهازبایستمیهمکنندهشکخودوجودکهگمان

اشدبمیاوحاالتازیکیکهشکوجوداندازهبهکمدستاندیشیدهواگاه«من»وجودکه
148ص.استتردیدقابلغیروروشن

من



کهاستچیزیاینورودمیکاربه«نفس»و«روح»جایبه«ذهن»اصطالحدکارت،ازپس•
«ذهن»اهگهرمواردازبسیاریدرکهایگونهبه.کردمیایجاباوفکریجریانوتفکرشیوه
149ص.است«روح»یاونفس»همانمنظورشودمیگفته

ذهن نفس یا روح



کمیتوقلمربهراعالمکلکهبودمدعیوباشدفیزیکداناولوهلهدرکهداشتمیلدکارت•
میانانسجسمموردودرکندمیتبدیلبعدبهتمامارااجسامطبیعترو،ایناز.کشاندمی

ازبارتعکهراموادهمهمشترکهایویژگیبایدشده،ساختهطبیعیموادازچونبدن»:گوید
150ص.باشددارافضاستدرامتدادوحرکتاستعداد

•

:ویژگی مشترک مواد
ضااستعداد حرکت و امتداد در ف



وتدانسمیعروسکوبازشبخیمهطرفییکرابطهازبیشرابدنوروحرابطهدکارت•
151ص.بودقایلانبرایتعاملنوعی



نقد و بررسی جریان های فلسفی

امپریسم یا تجربه گرایی•
ریهنظیانظریهاینتقابلوگراییتجربهرشدیاوپیدایشزمینهدربحثازجاایندر•

151ص.شودمینظرصرف(عقلیون)نهادگرایی



ننقد نظری تجربه گرایی و ضعف روش تحقیق آ-الف

بدانبلکهدفوکننمیتاکیدمعلوماتکسبدراحساسنخستیننقشبرتنهانهگرایانتجربه•
(درونییانااحو)بیرونیمشاهدهوتجربهراحقایقبهدستیابیروشتنهاوبخشندمیاصالت
تجارببهعاصرترکیبیاوانتزاعاگاه،تجربهتحلیلوتجزیهدرراآنفعالیتوذهنکاردانسته
152ص.کنندمیخالصهتداعی،مکانیسمکمکبهتر،پیچیدهذهنی

•



با«کهاستآمدهگونهاین«روانشناسی»بر«گراییتجربه»هایمساعدتبیاندرمتندراینکه-1•
بهصحیح«...شدردوپیشینگراییجزمیتوگراییعقلسنتینظمازفلسفهگرایی،تجربهرشد
کهآنهاستیارزیابواعتبارعلمی،وفلسفینظریاتبینهایفرقهازیکیزیرا.رسدنمینظر

153ص.استعملیدومیونظریاولی،اعتبار



خودواقعیایمعنبهکهصورتیدرآنها،ترکیبباوعناصربهآگاهتجربهتحلیلوتجزیه-2•
درذهن،شودمیتوقعگونهاینکهجاآندرزیرا.رسدنمینظربهصحیحباشد،نظرمنظور

آگاهجربهتهمانوافعاشده،تجزیهعناصرآنکهنهوسازد،میدوبارهراایتجربهباعناصریواقع
154ص.باشد

بایداستوردهآارمغانبهتحقیقروشعنوانبه(آمپیریسم)گراییتجربهکهچهآنباارتباطدر•
منبععنوانبهحسوبودهمطرحنیزگذشتهدربلکهنیست،ایتازهچیزروشایناصلکهگفت

155ص.استشدهپذیرفتهشناخت

حس منبع شناخت



خت گراییارتباط جنبه نظری و روش تحقیق تجربه گرایی با سا-ب

اوربهبتنسویژهبه–گراییشکنوعیک«اروپا»درصنعتیوعلمیتحولورنسانسآغازبا•
155ص.یافترشد-عقلیوفلسفیهای



اثردرسانانکهبودچیزیبلکهنبودآنتعمیمومشاهدهتکرارمفهومبهمیانایندرتجربه•
155ص.کردمیمشاهدهراآنآگاهتجربهباویافتمیراآنداخلییاخارجیاحساس



جهتتاضرورو-صحیحصورتبهنههمآن-بودانتزاعیاوترکیبوتجزیهتنهاذهنیکار•
ستنتاجوعقلیاستداللایننتیجه-شدنمیتبییندرستیبهخارجازآنهاحکایتعدمیاحکایت

چندهر)دگردیارجبیورفتکنارایگونهبهعقلیمفاهیمواصولازبعضیاساسبرانهای
(.شدندمیمندبهرهانهاازناخواستهکه

و تجزیه و ترکیب
انتزاع



پوزیتیویسم یا اثبات گرایی

.استاثباتیرتفکشده،دانستهموثرشدنعلمیسویبهروانشناسیحرکتدرکهدیگریجریان•
-2استتخیلیکهربانیمرحله-1:استقایلمرحلهسهبشرفاندیشهتاریخبرایکنتاگوست•

157ص.استاثباتیکهعلمیمرحله-3.استتعقلیکهفلسفیمرحله

مرحله ربانی مرحله فلسفی اثباتی: مرحله علمی



هایواقعیترازیدلیل،بدوناستمطلبیکندمیبیانطولیمرحلهسهتاریخبرایکنتکهاین•
داشتهدینیوالهیتفکریتاریخ،برجستهفالسفهاکثرانکهچهکنند،میتکذیبراآنتاریخی

ص.دانکردهظهورفلسفهرشدونضجباهمرمانالهی،ادیانازبسیاریطرفیازودارندواند
157

!سه مرحله طولی؟



ماده گرایی

به.نندکمیتوصیف...وفیزیکمفاهیمقالبدرراشعورواگاهیحتیچیزهمه،گرایانماده•
158ص.ورزدمیاجتنابگراییجانازوداردمکانیستیگرایشعلم:بورینگگفته

گاهواستکیمکانیتفکرمبنایبرگاهکهدارداقسامیوانواعگراییمادهکهداشتتوجهباید•
...یاودینامیکیتفکرچوندیگرنظرهایاساسبر



اینکهگفتبایداستعالمدروحدتیجویوجستدرعلم:کهبورینگادعایجوابدر•
وهاپدیدهبینروابطخواهدمیعلمزیرا.استعرفانییاوفلسفیگرایشیکعمدتاگرایش

ص.صلاچندبهیاوشودمنجراصلیکبهتعلیلاینخواهدهد،ارائهراآنهااساسبرتعلیلی
160



رشد فیزیولوژی و روش آزمایش

میصیمشخاحساسایجادموجبغالبامعین،عصبتحریک»کهبارهایندرمولرتحقیقات•
161ص«.شوندمیمربوطمخبهارادیحرکاتورفتارها»کههالتوسطانگیریپیوشود

خوبیبهلومعمتخصصانبرآنتاثیرونوزدهمقرنبرحاکمروحمایگیبیشد،گفتهچهآناز•
کهییهاپدیدهحتیوهاپدیدههمه»کهبرخاستندعقیدهاینازدفاعبهانان.شودمیاشکار
162ص.باشدداشتهفیزیکیتوجهتواندمیاست،جاندارمادهبهوابسته



روان شناسی آزمایشگاهی

ریانجباارتباطدرروانیهایفرایندکهشناسیروانازبعداینتوضیحمقامدرهلتزهلم•
واکنشانزمگیریاندازهبهاینوجودبانبود،هستندگیریاندازهقابلخودخاصفیزیولوژی

162ص.زندمیدستفراوانیتحقیقاتبهزمینهایندروپردازدمیعصبی

هلم هلتز



واندرفتهآنارائهبافخنرواندرفتهاندنبالبهوبروهلتزهلمکهاستچیزیچهاینببینیمحال•
کمییشمعنااند،یافتهدستآنبهاهمیتحدآنبهتاعینی،وکمیطوربهانارائهبافخنر
163صاست؟ذهنمادیتآنالزمهوذهنیامروذهنشدن
یککلدرونیستمجردواستمادیامورجریانازبرایندیروحکهاستآنفخنرمظور

164صسازدمیراارگانیسمیوحدت

وحدت ارگانیسمی



موضوع روان شناسی ساخت گرا

ازغیرتجربهازآنانمنظورواندکردهمعرفی«تجربه»راشناسیروانموضوعگرایان،ساخت•
استهاییایدهوصورهمانتجربه،ازایشانمرادزیرادارند،واژهاینازعموماکهاستبرداشتی

165ص.شودمینمایانوظاهرانسانبرای،بیرونیودرونیاحساسحیندرکه

موضوع  روان شناسی از 
ربهتج: دیدگاه ساخت گارا



نفسیاذهنکهاستاینآنمعنایوشود،میمعرفیتجاربازایمجموعهذهنمتن،در•
نیست،تجارباینازغیرچیزی

واست(درونیوبیرونی)حسیتجاربازایکلیشهکهذهنیتصاویربینبایدکهرسدمینظربه•
وذاشتگفرق(یابدمیتحققکهاثناآندر)تجربهخودوشودمیگرفته(خیال)حافظهاز

باتاددارنتالشوکنندمیتکیهتجاربخودبرآزمایشوعملمقامدرعمدتاگرایانساخت
165ص.نشوندخویشتجاربدرمخلعواملدچارآنهایمشاهده

مجموعه از : ذهن
تجراب



نتیجهدروعصبیدستگاهبهمتکیراوآندانستتجاربیمجموعهرا(نفس)ذهنتیچنر،•
.شمردذهنیفرایندهایکلمجموعه



:  در واقع ما با دو سوال عمده و مهم روبرو هستیم•
در سراسر اگر  ذهن را رشته ای از فرایند ها تصور کنیم، شخصی بودن ذهن و تداوم شخصیت-1•

عمر چگونه توجیه می شود؟
مکانسیهنتیجدروباشدمادیکهاستآنمستلزمبدانیم،هافرایندازایمجموعهراذهناگر-2•

کجاست؟درکندمیاشغالذهنکهمکانیبنابراینکند،اشغالرا



وتاوسخودفرایندهایبهنسبتاگاهیآن،نخستینمعنایاستآگاهیازسخنجاایندر•
یادبههکداردوجوددرونیخودیعنیدارندباورعموماکهشودمیمعرفیمعناییهمانبهدرست

ص.ردازدپمیبدنحرکاتهدایتبهوکندمیسوالنماید،میانتخابکند،میفکرآورد،می
167

سپس این سوال مطرح می شود که باالخره موضوع اصلی روانشناسی کدام است؟ •
العهمطتحتمستقیماانچهولیاستذهنخود«موضوع»کهگفتبایدسوالاینپاسخدر•

167ص.استاگاهییکگیردمیقرارروانشناسی

موضوع اصلی روانشناسی



نقد و بررسی

:  برخی اصطالحات مربوط به ذهن اشاره می شود•
ه می گرفت« روان و نفس»به این معنی، ذهن مراد، با . منظور از  ذهن همان روان یا نفس است-الف•

168ص .شود 
انهااستنتاجوتحلیلتفصیلوترکیبحصولی،ادراکاتمنشاومبداکهاستقوایییاقوه-ب•

168ص.باشدمی
واهاگاهیجمعحاصلازبیشچیزیکهفرقاینبااست،نخستمعنایهمانذهنازمراد-ج•

ونفسوهنذدیگرعبارتبه.نیستاند،شدهمتراکمزندگیدورانطیکهشخصی،هایتجربه
168ص.هاستآگاهیجمعحاصلآنوکندمیحکایتواقعیتیکازروان



بلکهبدانیم...تجاربمجموعهرا«ذهن»دیگرتعبیربهیانفس»توانیمنمیماکهاینسخنخالصه•
170ص.نیستممکنانانکاروماستحضوریآگاهیموردکهاستچیزی«ذهن»یا«نفس»



گویدمیوکندمیهستیجهاندرحدوثوحرکتوتغییرواقعیتبهاشارهایمقدمهباتیچنر•
جوهردووجودفرضیاتجربهجهانبهوسازدمتوقفراحرکتاینتااستکردهتالشبشر»

161ص«.بخشندثباتذهن،ومادهثابت

ماده ذهن

ثبات در 

جهان 

تجربه 



نادرستنیزتحقیقاتگونهاینازگرایانهمادیتصورگرفت،قرارتوجهموردآنچهبهتوجهبا•
خاصیاحساسبرعضویاعصبتحریکبینمثال-ایرابطهدرکبهکههمفرضبهواست
برایدلیلیبهمهبازآید،میپدیدمعینیاحساسعصب،فالنتحریکباکهکنیمباور-شدهنایل
دراست؛ادیماگاهی،هایفرایندگروه،اینتعبیربهیاوادراکواحساسکهپنداشت،اینقبول

.نداریمدست



162ص.آننفینهواستسکوتموضعمادیغیراموربرابردرعلمموضعواقعدر•
ریانجباارتباطدرروانیهایفرایندکهروانشناسیازبعداینتوضیحمقامدرهلتزهلم•

عصبیکنشوازمانگیریاندازهبهاینوجودبانبود،هستندگیریاندازهقابلخاصفیزیولوژی
162ص.زندمیدستفراوانیتحقیقاتبهزمینهایندروپردازدمی

سکوت



طوربهان،رائهابافخنرواندرفتهآندنبالبهوبروهلتزهلمکهاستچیزیچهاینببینیمحال•
شود؟یممحسوبجدیدیکشفمنزلهبهکهاستافزودهاهمیتبهحدانبهتاعینی،وکمی

163ص



یادیبنوحدتیکهایجنبهدوهر:گویدمیوداندمیحقیقتجنبهدورابدنوروح»فخنر،•
وروحد،گویمیتشبیهمقامدروآنبیرونیجنبهجسمواستحقدرونیجنبهروحهستند،

میبمحدبیرونازواستمقعربنگریدرونازچونکهاستدایرهتعقروتحدبمانندجسم
.نماید

کلردونیستمجردونیستمادیامورجریانازبرآیندیروحکهاستآنفخنرمنظوراگر•
164ص.تنیساسالمیفالسفهقبولقابلوجههیچبهاینسازد؛میراارگانیسمیوحدتیک

ت روح برآیندی از جریان امور مادی نیس
!نیست؟و مجرد 



موضوع روانشناسی ساخت گرا

ازغیر،تجربهازآنانمنظورواندکردهمعرفی«تجربه»راشناسیروانموضوعگرایانساخت•
استهاییایدهوصورهمانتجربهازایشانمرادزیرادارند،واژهاینازعمومکهاستبرداشتی

165ص.شودمینمایانوظاهرانسانبرایبیرونی،ودرونیاحساسحیندرکه

ی ساخت گرایان موضوع روان شناس
معرفی کرده اند« تجربه»را 



اصطالح فرایند ذهنی به جای آگاهی و ذهن

تبیینرایب«ذهن»و«اگاهی»کلماتواستشدهمعرفی«تجربه»روانشناسیموضوعمکتبایندر•
الذشودفروشنبایدعلمیموضوعمقوالت،اینمورددرکهجاآنازوروندمیکاربهآن

شدهختهپردا«تجربه»بایکهرارتباطوذهنوآگاهیدربارهبحثبهموضوع،معرفیازپس
165ص.است



ازچیزیهردرتغییروحدوثفرایند.استتغییرواقعیتبشری،تجربهدرواقعیتترینروشن•
نایذهن،ومادهثابتجوهردووجودفرضباتاکردهتالشبشرولی.شودمیمشاهدهجهان

166ص.سازدمتوقفراحرکت

روشن ترین واقعیت در 
تغییر تجربه بشری، واقعیت

است



اوستودخهایفرایندبهنسبتاستآگاهیآن،نخستینمعنای.استآگاهیازسخنجاایندر•
کهداردوجوددرونیخودییعنیدارندباورعمومکهشودمیمعرفیمعناییهمانبهدرستو
میبدنحرکاتهدایتبهوکندمیسوالنماید،میانتخابکندمیفکرآورد،مییادبه

167ص.پردازد



نقد و بررسی

بهاگاهی.استگرفتهقرارپذیرشمورددوممعنیفقطوشدهذکرآگاهیبرایمعنیدومتندر•
عبارتبه.دهدمیتشکیلذهنراانهاجمعحاصلواستتجاربوهااحساسهماندوم،معنای
روحونفسیاذهن،نامبهدیگریچیز(...وعواطفاحساسات،)هاآگاهیازغیرمادیگر

168ص.نداریم
دیگرد،شمیخالصهآنهامانندوعواطفیاهااحساسافعال،هماندرصرفاانسانکهبودبنااگر•

.دهدتنسبخودبهراآنهاهمهکهنبودقادرنیزوبیایدخالیآنهاهمهازرا«خود»توانستنمی
170-169صص

نسبت دادن به خود



آگاهی

اوآگاهیموردکهچیزی-2اگاهشخص-1:داردطرفدوبهنیازکهاستمقوالتیازآگاهی•
170ص.گرفتهقرار

•  .

شخص آگاه فته چیزی که مورد آگاهی او قرار گ



»گویدمیوکندمیهستیجهاندرحدوثوحرکتوتغییرواقعیتبهاشارهایمقدمهباتیچنر•
جوهرودوجودفرضباتجربهجهانبهوسازدمتوقفراحرکتاینتااستکردهتالشبشر

171ص.بخشدثباتذهنومادهثابت



نظرازچه)اوکاریحوزهازکهچیزیبهراجعتواندنمیگاههیچاست،«علم»کهجاآنازعلم•
لذاوبدهدسلبییاایجابینظرآنبهنسبتوکندبحثاست،خارج(روشنظرازچهوموضوع

استسکوتموضعفلسفیموضوعاتمقابلدرعلمموضوع:گفتباید



ر این باره توجیه می کنیم؟ دسراسر عمر چگونه شخصی بودن ذهن و تداوم شخصیت را در -الف•
: دو سوال دیگر به شرح زیر مطرح می شود

انسانکهآیدنمیپیشهرگزآیاواستدایمیحالتاینآیاذهن،بودنشخصیفرضبا-1•
نماید؟اقدامخودضدبرخویشگرفتننادیدهبایاوکندفراموشراخود

درکار،هنگامیعنی،مختلفموارددرمثالشماایااست؟تغییربدونانسانشخصیتآیا-2•
شدیداهکآنگاهوداریدقراروضعبهتریندرکهزمانیاید،حوصلهباوحالسرکهمواقعی

هستید؟...وبزرگسالییاکودکیدورهدرواحدیخودکنید،میناراحتیاحساس



لوممعهموارهانسانخیر،گوییم؛میکند؟فراموشراخودانسانشودمیآیا:اینکهجوابدر•
174ص.داردتوجهخودشبهواستخویش



ارگانیسمی جسمانی است و آیا مانند ماده مکانی است و جایی دارد؟ « ذهن»آیا -ب•

یر از و تکیه بر ذهن می کند و ادراکات ذهنی را چیزی غتیچنر در پاسخ پس از این که  •
ذهن نمی داند و به عبارتی دیگر ذهن  را تنها همان ادارکات و اگاهی ها به حساب می 

175ص . آورد

آیا ذهن ارگانیسمی 
جسمانی است؟



توضیح پدیده های روانی: اهداف علم جدید

:وونت اهداف روانشناسی را در سه عنوان بیان کرده است•
تجزیه فرایند های اگاهی به عناصر بنیادی و اصلیشان-1•
پیوند این عناصر( یا چگونگی)کشف نوع -2•
. تعیین قوانین پیوند آنها-3•



گونگیچچیستی،بهمربوطسواالتبهپاسخعلم،هرهدفهمچونرا،روانشناسیاهدافتیچنر•
176ص.داندمیموضوعشچراییو
ترینسادههبذهنییتجربهتحلیلوتجزیهشیمی،وفیزیکهمچونراروانشناسیهدفاینکه•

.استصنوعیمامریظاهرابدانیمعناصراینپیوندچگونگیکشفیاوآندهندهتشکیلعناصر
177ص



مینظربهت،اسگرفتهانجامچگونگیوچیستیبهراجعکهاصطالحاتیجعلازپوشیچشمبا•
توضیحوانعنبهراآنوکندمیپیشنهادعلمیهایفرایندچراییدربارهتیچنرکهراراهیرسد،

177ص.هدنمیبناآنبرنیزراروانشناسیعلمتمامیتوداندمیهافرایند(توصیفمقابلدر)



نوعیکواقع،رددهیم،توضیحصعبیدستگاهوسیلهبهراروانیهایجریاناگرتیچنراعتقادبه•
هدنخواوجودآنهاپیوستگیووحدتگونههیچاالوایمنمودهایجادهاآگاهیبینوحدت
178ص.داشت

علمهایهدفازبخشیتواندمیکرده،مطرحجدیدعلماهدافعنوانبهوونت،کهراآنچه•
بههاهدفاینازبرخیچندهر)نیستندتوصیفیصرفانیزمذکورهایهدفوباشند«روانشناسی»

179ص.(رسدنمیتامنظر

اهداف علمئ جدید



اوگراییتوازینظریهباگوید،میاحساسباارتباطدروخنثیعضوتحریکمدربارهوونتفانچه•
180ص.دکنمینفیرابطهایندرراعلیتنوعهرگرایی،توازینظریهزیرانیست،هماهنگی

معموالهک،باشدمیتنشباتوامعاطفیوانفعالیحاتاست،هیجانروانیواقعیتمقومآنچه•
ترکیباهمبهااحساسوعواطفکهاستشدهگفتهکهاینبنابراین.داردبدندرنیزهایینمود

181ص.رسدمینظربهدقیقیمطلبآورند،میوجودبهراهیجانوشوندمی

مقوم واقعیت روانی 

هحیان؟



میافتیغموکینهعشق،قبیلازهاییتجربهدرکهداندمیهیجانعناصرراعواطفتیچنر،•
ازبهعموالمکهاستتنشباتوامشدیدعاطفههیجانفایم،شدهیاداورنیزقبالطورهمانشود،
182ص.انجامدمیروانیاعتدالوتوازندادندست

عناصر : عواطف
...هیجان



قوالتی را که م«  ...یافته های مکتب وورتسبورگ موجب نشد که تیچنر موضع خود را تغییر دهد-•
.  ه حساب آوردمکتب ووتسبورگ بدان اشاره می کند، نمی توان از عناصر حسی یا تصاویر ذهنی ب

182ص 

تغییر در موضع
تیچنر



نظریه اندریافت

وحدتویکازحسیتجاربکهیافتدستحقیقتاینبهخودتجاربدروونتکهجاآناز•
یا«افتاندری»عنوانتحتایویژهفرایندراآنهاکهبرآمدآنمقامدرلذابرخوردارند،کلیتی

183ص.دهدنسبتخالقترکیب
رانفسقوایازیکینفس،ادراکیقوایازبحثهنگامبهاسالمی،فلسفهویژهبهویونانفلسفه•

درکرایاشیایحس،چندطریقازانسانوقتیکهاستاینآنمنظوروانددانستهمشترکحس
183ص.کندمیمالحظه(خوددروندر)خاصوحدتیبامشترکحسدرراآنهاکرد،

حس مشترک و وحدتی خاص



یولوژیکیفیزهایپدیدهپذیریتجزیهوتعددشده«اندریافت»وحدتبهقولمنشاآنچهظاهرا•
نعددهکشودمیروشنکنندفمیایفاراممدنقشهاپدیدهاینکهاینبهتوجهباولیاست،

هرناپذیر،هتجزیوکپارچهیوروانیاستایپدیدهاحساسزیارنیستاحساستعددمسلزمآنها
184ص.باشدبالقوهیابالفعلکثیر،آنممدیامتعلقچند

ییکپارچگ



:  روش تحقیق

روابطاززنیوآنهاعللومبادیروانی،هایپدیده»ازکهباشدعلمیروانشناسیاگرمااعتقادبه•
ردمتداولومختلفهایروشازاستفادهصورتایندر«کندمیبحثیکدیگرباآنها

روشچهارچوبدرمنحصرراخودهرگزنبایدواستطبیعیواستبدیهیامریروانشناسی،
184ص.نمودمحصورخاصیعلمی

عی امری بدیهی و طبی



مسائل روانشناسی

دارد،ودوجمحرکیکبهشخصپاسخدرکرد،میفکرکهراایمرحلهسه»:بودمعتقدوونت•
185ص.دهدنشانآزمایشگاهیصورتبهاستتوانستهرا«اراده»و«اندریافت»،«ادراک»یعنی

ادراک؛ اندریافت؛ اراده



: با توجه به گفتار وونت، توجه به نکات زیر الزم به نظر می رسد•
نآزیرا.آوردحساببهاختیاریپاسخیکبایدگوید،میسخنآنازوونت،کهراپاسخی-1•

ندارندمقدماتاینبهاحتیاجبازتابیهایپاسخاست،مسلمچه
مطابقفاستبردهکاربهفوقعبارتدرراآنوونتکه«اندریافت»اصطالحکهدارداحتمال-2•

موردوشدنقلاندریافتعنوانتحتوونتازقبالکهچهآنباوباشدآنمصطلحمعنیبا
185ص.داردتفاوتگرفت،قراربررسی



انتقاد بر ساخت گرایی

درونوشرکهدانیممیاست،بودهگرایانساخت«تحقیقروش»متوجههاانتقادترینسخت•
زماندربلکهباشد،هرفتکاربهوونتوتیچنروسیلهربهبانخستینکهنبودایتازهروشنگری،

186ص.استداشتهاستعمالموردنیزسقراطعهدازحتیگذشتههای



انتقاد بر ساختارگرایی

آنتاشودمیموجب–انفعاالتازبعضیهمانند-درونیرخدادهایازبعضیبرمشاهدهودقت•
توانمیدموارگونهایندر.نباشدبرخوردارخودقبلیشدتوکیفیتازهارخدادبایدکهطور

187ص.گرفتکمکحافظهاز
نمینیزاست،هشدتاکید«ذهنیشناسیآسیبامکانکثرت»برآندرکهدیگریانتقادواشکال•

وانسانبینهموارهذهن،زیرا،.کندواردخدشه(نگریدرون)روشایناعتباربرتواند
یتواقعبهدستیابیبرایایوسیلهاگاهی،وذهن.استواسطهحکمدراوخارجیمشاهدات

188ص.باشدمیخارجی

ذهن حکم 
واسطه را دارد



دادن ان به یکی دیگر از انتقاد ها مربوط به تعریف  درون نگری بود که تیچنر با ارتباط•
«...شرایط خاص تجربی به تعریف آن پرداخت

این سوال مطرح می شود که درون نگران  ساخت گرا دقیقا چه یاد می گیرند وبرای•
انجام  چه کاری تمرین می بینند؟ 



ترینقیقدوترینسختدرحتیکنندگان،مشاهدهبینتوافقعدم»برنقدذیلدرکهایناما•
رانگریرونداصلتواندنمیونیستایتازهنقداینکهگفتبایدشدهاشارهکنترل،شرایط

190ص.کندرد
عاطفیایوحسیعناصربهآنتجزیهوشودمیعرضهذهنبهوجدانیکلیکقالبدرتجربه•

191ص.دهدمیقرارتهدیدموردراآنهویت

سی تجزیه  به عناصر ح



انچه از ساخت گرایی می تواند مفید باشد

برایالزموشریککهاستنگریدرونروانشناسی،درمکتباینتوجهقابلومهمبسیارنکته•
191ص.استبرخوردارخاصیاولویتازوبودهدیگرهایروشکناردرروانشناسی

حالنعیدرمالذا.دهدمیقرارتهدیدموردراآنهاواقعیتروانی،حاالتوکنشهابعضیتجزیه•
.پذیریممینراتیچنرووونتگراییتجربهخصیصهولیهستیم،نگریدرونروشمدافعکه
192ص

یچنرعدم پذیرش تجربه گرایی وونت و ت



بخش سوم
کنش گرایی: فصل پنجم



.استگذاردهسرپشتگردیدهآغاز1850دههمیانهازکهراطوالنینسبتاایدورهگراییکنش•
هایزمینهوعلمیعالیقکههاییشخصیتتاثیرتحتگرایی،ساختخالفبرجریاناینرشد

197ص.استداشتهقراراندداشتهمختلفتربیتیوذهنی
.شدمشتریپزیکالآزمایشگاهتاسیسازپیشسالبیستتقریباداروینانواعاصلمعروفکتاب•

اصولکتابوونتآنکهازپیشو1869سالدرفردیهایتفاوتمورددرگالتونتحقیق
197ص.داشتادامهقرنپایانتاوشدشروعبنویسد،رافیزیولوژیکروانشناسی



مبانی علمی کنش گرایی

چارلز داروین•
دریزیادتاثیرغرب،تمدنتاریخدرکتابترینمهمعنوانبه1849درانواع،اصلکتابانتشار•

کهپذیرفتایدبکهطوریبهنماند،برکنارتاثیراینازنیزروانشناسی.داشتروشنفکریمجامع
امروزیروانشناسواقعدر.استداشتهمعاصرروانشناسیبرایالعادهفوقاثرتکاملنظریه

.استمدیونلتکامنظریهبهدیگریفکرونظریههرازبیشترراخویششکلوجوهرامرریک،
198ص



داشتقیدهعکرد،آغازنوعیکافرادواعضابینتغییرآشکارواقعیتازراخودکارکهداروین•
199ص.استتوارثتابعوخودیبهخودپذیری،تغییراینکه

محیطباراانطباقویسازگاربهترینکهاستهاییارگانیسمبقاءطبیعت،درطبیعیانتخابنتیجه•
199ص.دارندخودزیست

بقا



بهموفقت،داشمینگهدوربهبودانگیختهبراشنظریهکهداغیهایبحثازراخودکهداروین•
200ص.داشتندروانشناسیبانیزمستقیمارتباطکهشددیگریهایکتابانتشار

تغییرعیتواق.بودفردیهایتفاوتاهمیتبهافزونروزتوجهروانشناسی،برداروینمهمتاثیر•
201ص.بودتحقیقومشاهدهسالپنجحاصلجاندارانازواحدینوعدراعضاء



سر فرانسیس گالتون

وذهنیایخصوصیتهوراثتبابدرخویشتحقیقدرراتکاملفکرموثریطوربهگالتون•
201ص.ساختواردفردیهایتفاوت

نشانخواستمیاو.شدمنتشر1869سالدرکهاستارثینبوغکتابگالتونمهمکارنخستین•
بههاهخانوادازبرخیدرتوابعتعدادفراوانیگفت،میواستوراثتحاصلنبوغکهدهند

202ص.نیستمیسرمحیطیتاثیراتمبنایبرآنتوضیحکهاستحدی



برایکههتری،بهایفرصتوتربیتوتعلیممحیطناحیهازراتاثیرنوعیجدیطوربهگالتون•
کهتگرفنتیجهودادقرارتوجهموردبود،فراهماشمطالعهموردبرجستهاشخاصفرزندان
203ص.امکاناتوفرصتنهواستوراثتبهمربوطنبودنیابودنبرجسته



وسرعتباتیروانشناخگیریاندازهآنهاوسیلهبهکهکنداختراعهاییدستگاهدیدالزمگالتون•
204ص.شودانجاممردماززیادیتعدادمورددرصحت

وریآجمعزیادیاطالعاتوبردکاربهمردمازوسیعیسطحدرراشدهیادهایآزمونگالتون•
ازبارتیننخسبرایانگلیسدولتتاکندآزمایشراانگلستانجمعیتهمهخواستمیاو.کرد

204ص.شودآگاهمردمشذهنیمنابعدقیقمیزان



وحمایتموردویتحقیقاتنتایج.بودذهنیتصویرزمینهدرتحقیقطوالنیراهآغازگرگالتون•
نیزذهنیویرتصبهویعالقهشود،میدیدهتحقیقاتشاغلبدرکهطورهمان.گرفتقرارتایید

هنیذتصویردرمشابهتکهدریافتاو.دهدنشانراارثیهایشباهتکهبودجهتایناز
205ص.ندنیستخویشاوندیدارایکهافرادیبینتااستبیشتر(خواهروبرادر)خویشاوندان



روانشناسی حیوانی

ذهنمطالعهرایبآنازپیش.شدحیوانیروانشناسیزمینهدرمطالعهبرایایانگیزهتکامل،نظریه•
هیچکهروحبدونوخودکارموجوداتیعنوانبهحیواناتزیرانبود،دستدردلیلیحیوان

206ص.شدندمیتلقیندارند،انسانباشباهتی
وهمسازه،زندسیستمیدرکنشیعنصرعنوانبهراجسمانیهایساختشناسان،زیستواقعدر•

شیوههمانبهرایروانهایفرایندتاکردندسعینیزروانشناسانکههنگامیونگریستندمیکلی
207ص.آوردندوجودبهگراییکنشعنوانباراایتازهکامالجریانبگیرند،نظردر



پیشگامان آمریکایی

آلماناییگرآزمایشتاثیرتحتسویاز.داشتخاصیوضعروانشناسیبیستمقرنآغازدر•
جایبهکنشیروانشناسیچرااما.بوددارویننظریهازمتاثرعمیقادیگرسویازوداشتقرار

رد؟کرشدامریکادربیشتربود،آمدهوجودبهآنچهدرگراییکنشروحکهانگلستان
208ص.اددتغییرراآلمانیروانشناسیاساسابیستم،قرناوایلدرامریکاجامعهبرحاکمجو•



ویلیام جیمز

شگامپینخستینمسلمااوطرفیاز.داردوجودنقیضیوضداظهاراتجیمز،ویلیاممورددر•
بزرگترینامروزهبتارااوروانشناسانازبسیاریکهآنجاتااست،بودهامریکاییکنشروانشناسی
209ص.دانندمیامریکاروانشناس

ارهدربوگردانیدرویآنازعمراواخردربود،کردهعلماینبهکههاییکمکرغمبهجیمز•
209ص«استواضحاتتوضیحشناسیروان»:گفتچنینروانشناسی



فراوانلاستقباموردامریکاازخارجدرهموآمریکادرهمجیمزروانشناساصولکتابانتشار•
طبیعیعلمیصورتبهراروانشناسیصریحاکهاستاینکتابمهمبسیارمشخصه.گرفتقرار

210ص.کندمیمطرحزیستیعلمویژهبهو



. نی طبیعت انسان استنگرش غالب بر کتاب متکی بر تلقی یاد شده و  تکیه جیمز بر جنبه غیر عقال•
210ص 



استانلی هال

العادهفوقرشدنتوامیسختیبهامابود،امریکاروانشناسیپرنفوذشخصیتجیمزویلیامچندهر•
211ص.دانستجیمزکارتنها1900و1975یهاسالبینمتحدهایالتدرراروانشناسی

.(آزمایشی)جربیتروانشناسیبهتااستکردهکمکتربیتیروانشناسیبهبیشترهالمجموعدر•
ازبخشنایهایمحدودیتاماداشتتجربیروانشناسیبهنسبتمساعدینظرهمیشهاینکهبا

211ص.دادتغییررااونظرشناسیروان

جیمزهال



منجر«ککودمطالعهنهضت»کهطوریبهکرد،پابهعظیمشوریکودکمورددراوتحقیقات•
211ص.شد



(1944-1860)جیمز مک کین کاتل 

ازبیشتریوکهرسدمینظربهکنیمنفیراکاتلدیگرکارهایاهمیتبخواهیمکهاینبدون•
گذاردهتاثیرروانشناسیبرروانی،هایآزمونوفردیهایتفاوتروانشناسیدرتحقیقاتشمسیر
212ص.است

تفاوت های فردی و آزمون روانی



شدتنمایندهکانالآثاروزندگیدرمتعددیطرقازآمریکا،روانشناسیگرایکنشروح•
برداشتیهتجدرجریانییعنیآمریکا،روانشناسیدرموثریجریانبرتاثیرگذاریباکهاست

212ص.استاهمیتواعتباردارایروانیفرایندهایمطالعهدرآزمونازگیریبهرهوکاربردی

برداشت کاربردی-1

مطالعه فرآیند های روانی-2



درکهثورندایکدانشجویشطریقازویژهبهروانی،آزمونجریانپیشرفتدرکاتلتاثیر•
213ص.گردیداحساسداشت،رهبرینقشآمریکاروانشناسی



خوبیبهآنفکرچندهرنداشت،وجودگراییکنشنامبهرسمیمکتبینوزدهم،قرنپایاندر•
213ص.بودیافتهرسوخزمانآنآمریکاییروانشناسیدر

چنینبرخی،اراظهبهبناوبودهموثررسمیمکتبیقالبدراعتراضاتگرفتنشکلدرتیچنر•
214ص.استکردهتحمیلروانشناسیبرراوضعی

حداقلایگراییکنشروانشناسیموسسراتیچنرتوانمیجهتیازمتعارفاعتقادبرخالف•
214ص.دانستاصطالحاینواضع

تیچنر



جان دیویی

.  ار کردندجان دیوی و جیمز انخل در دانشگاه تازه تاسیس شیکاگو شروع به ک1894در سال های •
214ص 



تلقییکنشگرایرسمیتاسیستاریخدرعطفینقطهعنوانبهعموما1896سالدردیوییمقاله•
ربتاثیرشامانیافت،ادامهدرازیزمانفعالصورتبهدیوییهایکمکچندهر.شودمی

215ص.استاهمیتپربسیارروانشناسی
.بودمبتنیاجتماعیتغییرمفهومبراشفلسفهوداشتقرارتکاملنظریهتاثیرتحتشدیدادیویی•

215ص.ماندمیباقیثابتوپویاغیرمحیطکهپذیرفتنمیاو

نظریه تکامل



جیمز روالند آنجل

اهدانشگدرروانشناسیبخشعمال.داردایعمدهسهمگراییکنشجریانتقویتدرانجل•
216ص.شدتبدیلروزآنهایبخشترینپرنفوذوترینمهمبهویهمتبهشیکاگو

استرگانیسماانطباقیهایفعالیتاصالحاگاهی،اصلیکنشکهاستداشتهاظهارکتابشدراو•
موردارمحیطباارگانیسمهمسازیاینبهذهنکمکچگونگیبایدشناسیروانکهاینو

216ص.دهدقرارمطالعه

ی کنش اصلی آگاهی، اصالح فعالیت های انطبااق
. ارگانیسم است آنجل



هاروی ا، کار

ریت او جای آنجل را به عنوان مدیر بخش و نیز رهبر کنش گرایی گرفت، طی دوره مدی•
درجه 150حدود 1936تا 1906کار در بخش روان شناسی دانشگاه شیکاگو یعنی از 

217ص . دکتری  در این بخش اعطا گردید

ضرورت در نظر گرفتن عوامل انگیزشی را یادآور شد و ارزیابیS-Rکار در فرمول •
217ص . پاسخ ارگانیسم را بدون توجه به عامل یاد شده غیر ممکن می دانست



(1962-1869)وود ورث 

دو.شدحثببودکلمبیادانشگاهدرکههنگامیاش،گرایانهکنشگیریجهتوکارمورددر•
219ص.دارندزیادیاهمیتگراییکنشبعدازنیزویدانشجویانازتن

علقمتکاروانجلسنتدرگرایی،کنشمکتببهرسماوودورثکهشودمیآوریادبدوا•
.نیست

مینعکاساآندروداردتوافق«شیاکومکتب»گراییکنشروحباوودورثعقایدازبسیاری•
:استافزودهآنبهجدیدعنصردواوضمندراما.یابد

رخدادبانییعپاسخ،ومحرکماهیتبررسیبابایدرواشناختیمعلومماتکهداشتعقیدهاو-1•
218ص.شودآغازعینیهای

ازرسدمینظربهکهگردیدگراییکنشواردپویاشناسیرواننوعیوودورثوسیلهبه-2•
218ص.باشددیوییوجیمزهایآموزشهماادامهجهتی



فکرییایحالتتواندنمیکسهیچروایناز.استتغییرحالدرهمیشهکهاستجریانیاگاهی•
.باشدداشتهدوباردقیقارا
قرارهاآنمعرضدرکهبسیاریمحرکاتمیانازذهنیعنی.دانستمیانتخابگرراذهنجیمز،•

یاترکیبهمبارادیگربرخیوگذاردمیکناررانوعیزند،میانتخاببهدستاست،گرفته
220ص.گزیندمیبرهمرابرخیوکندمیجداهماز

!آگاهی

تذهن انتخابگر اس



باشددادهانجامخدمتیبایداست،کردهتامینراارگانیسمبقایاگاهیچونداشتعقیدهانجل•
221ص.نیستآنتامینبهقادردیگرطریقبهارگانیسمکه

بینوابطرمجموعهکهپیسکوفیزیکروابطشناسیروانازاستعبارتکنشیروانشناسی•
221ص.شودمیمربوطمحیطوارگانیسم

!روابط ارگانیسم و محیط



بهمستقرامنظیکشکلکهزمانیدرراگراییکنشروانشناسیموضوعروشن،بیانیباکار•
.استکردهبازبود،گرفتهخود

222ص . روانشناسی در وهله نخست با مطالعه  فعالیت ذهنی در ارتباط است•
یدن به همسازی بنابراین هر عمل ذهنی، کم و بیش و به طور مستقیم به کاربرد تجربه  در جهت رس•

و به انطباق موثر تر با جهان خارج مربوط  می شود؛
.  استفاده باشندتجربه های ما باید به طرز ویژه ای سازمان داده شوند  که بتوانند به طور موثری  قابل•

223ص . در زبان عامه غالبا می گوییم یک آدم دیوانه ذهنش را از دست داده است

نمطالعه فعالیت ذه



بد تقسیم ذهن نیز همواره جنبه های مختلف تجربه را ارزیابی می کنند، نه تنها اشیا را به خوب و•
223ص . می کند، بلکه جای آن ها را نیز در جدولی از ارزش های سنبی مشخص می نماید

!تقسیم گر بودن ذهن



وفیزیک،پسکفرایندهایمعموالشودمیمشاهدههمسازپاسخیکدرکهمختلفذهنیاعمالبه•
224ص.گویندمیایمادهروانفرایندهای

انطباقیوهکنندهمسازهایفعالیتاینروانشناختیهایجنیهباغالباذهنیاعمال:گویدمیکار•
224ص.شوندمیشناخته

اقیفعالیت های همساز کننده و انطب: اعمال ذهنی



:  کار به این نظریه دو انتقاد دارد•

اعی هنگامی که  ما از مشخصات روانی یا آگاهانه یک عمل بحث می کنیم یا شی انتز-1•
از این جهت این ظنریه . و با مفهومی روبرو هستیم که واقعیت وجود مستقل ندارد

ی زیرا که در آن، این مفاهیم جوهر های مستقل نامیده م. متضمن سفسطه  منطفی است
.  شود

دلران  با یکی تصور نمودن اعمال ذهنی یا جنبه ذهنی این فعالیت های انطباقی، طرف-2•
ر رفتار این نظریه به طور منطقی در برابر مساله چگونگی تاثیر این فرایند های ذهنی ب

روان ماده»به عبارت دیگر، این برداشت الزاما مساله ماهیت رابطه . قرار می گیرند
225ص . را مطرح می کند« ای



روش های کنش گرایی

زار بنابراین اب. از آن جا که روانشناسی یا اگاهی بی واسطه و کامال شخصی سر و کار دارد•
بررسی ویلیام جیمز عقیده داشت که هر کس می تواند با. اصلی آن از تحقیق درون نگری است

226ص . ذهن خودش، حاالت آگاهی را کامال مورد تحقیق قرار دهد

: هر یک از روش های مشاهده، امتیزات و محدودیت هایی دارد•

ت درون نگری، معلومات محرمانه تر، خالص تر  و فراگیرتری از رخداد های روانی به دس-1•
227ص . می دهد

یده ای بسیاری از اعمال، رخداد های سریع التغییر  و پیچ. مشاهده ذهنی تسبتا دشوار است-2•
227ص . هستند که تحلیل و درک جامع  و کاملشان مشکل است

ونده ای اگر گزارشی به  وسیله آزمون ش. غالبا اعتبار مشاهده درونی نمی تواند سنیجده شود-3•
داد ذهنی مبنی بر این که او بر حسب تصویر هنری فکر می کند، داده شود تا زمانی که این رخ

227ص . خاص تنها قابل مشاهده آن شخص باشد



.استماهرودیدهآموزششوندگانآزمونبهمنحصرذهنیهایروشکاربردطبعا-4•
.شودردهکارببهابزاریاستممکنذهنعینیتظاهراتازیکهرگیریاندازهوثبتبرای-5•

228ص
ومعینشرایطتحتذهنیاعمالآزمایشهردر.استمشاهدهروشمتممآزمایش،روش•

.گرددمیمشاهدهمشخص
ص.یردگمیقرارمطالعهموردنیزفیزیولوژیوتشریحهایدیدگاهازاستممکنذهنیاعمال•

229



ود، که از بسیاری از حاالت ذهنی باید به کمک فیزیولوژی دستگاه عصبی توضیح داده ش•
ر آن جمله اند؛ واقعیت نگهداری  و برخی از جنبه های فراموش، روانشناسی مانند سای
د علوم، هر واقعیتی را که برای مقاصد و اهدافش با معنی و پر اهمیت جلوه کند مور
سی به استفاده  قرار می دهد، بدون توجه به این که واقعیت چگونه، کجا و به وسیله چه ک

229ص . دست امده باشد



ارتباط روانشناسی با سایر علوم

نیسم های کار، معتد است که روانشناسی باید با گروه علوم زیستی که با پدیده های ارگا•
.  زنده سر و کار دارد

روان شناسی اطالعات و مواد مورد نیاز خود را از قلمروهای بسیار زیادی گردآوری •
می کند و مطالعه هر نوع واقعیتی را که برای فهم ذهن مهم باشد به خود مربوط می 

230ص .داند



نقش کنش گرایان در پیشبرد روانشناسی

که جزئ کنش گرایی به عنوان یک نگرش با دیدگتاه کلی به قدری موفقیت امیز  بود•
231ص . خطوط برجسته و اصلی روان شناسی درامد

درگذشت روان شناسی ساخت گرایی در آمریکا تحت 1920هنگامی که وونت در سال •
231ص. الشعاع  برداشت  وسیعتر و کاربردی تر مکتب کنش گرایی قرار گرفت



روانشناسی کنش گرایی از نگاه دیگران

دقال در اثر حمالت شدیدی که بر ضد کنش گرایی از سوی ساخت گرایان آغاز گردید، خ•
لسفه جدا که به تازگی تحت این نام از ف-در آمریکا، برای نخستین بار، روانشناسی جدید

232ص . دستخوش انتخاب گردید-شده بود

راک میک یکی از 1913در سال . یکی از انتقادها مربوط به تعریف کنش گرایی بود•
وسط ت« کنش»کتاب درسی را بررسی کرد تا مشخص کند که واژه 15دانشجویان تیچنر 

ارت دو استعمال عام و مشترک کلمه کنش عب.  نودیسندگان چگونه تعریف شده است
.  خدمت به سایر فرایند ها یا به همه ارگانیسم-2فعالیت یا فرایند -1: بودند از 



ر حد ساخت بی تردید اینان د. کنش گرایان به سبب التقاطی بودن نیز مورد انتقاد بودند•
233ص . گرایان متعصب و جزمی نبودند



نقد و بررسی مکتب کنش گرایی

ی قابل بدون شک تحقیقات گالتون و تاثیر اعم در روانشناسی و به طور اخص در کنش گرای•
.  توجه است

: درباره آنچه از گالتون در متن امده است، نکاتی چنددر خور تذگر است•

به آن، عامل وراثت، تاثیر قابل توجهی در ساختار روانی انسان دارد، ولی نباید  در بها دادن-1•
به ویژه در مورد انسان مالبغه شود

به طور موثری فکری تکامل را در تحقیق« گالتون»در این که در متن آمده است که -2•
ی خویشف در باب وراثت ذهنی و تفاوت های فردی وارد ساخت در صورتی صحیح به نظر م

237ص. امد  که گالتون می توانست وراثت ذهنی را در باب صفات اکتسابی به اثبات برساند

ظر در پاره ای از موراد احساس می شود که گالتون، سهم محیط را در ارتباط با وراثت در ن-3•
236ص . گرفته است



روانشناسی حیوانی

یان در مورد روانشناسی حیوانی و با توجه به تذکراتی که در متن دده شده استف به ب•
:  نکات ذیل می پردازیم

زمینهدرمطالعهبرایایانگیزه»راتکاملنظریهمتن،درکهایندلیل-1•
بهاناتحیو»گذشتهدرکهشدهذکرگونهایناندآوردهحساببه«حیوانیروانشناسی»

«.دندشمیتلقیندارند،انسانباشباهتیهیچکهروحبدونوخودکارموجوداتیعنوان
236ص

باورانسانبهراجعخصوصبهراداروینتکاملوتطورنظریهماکهجاآناز•
یوانحدربارهروانشناختیمطالعاتیتوانمیچگونهشودکهمیمطرحسوالایننداریم،
236صداد؟انجام



داروین در دفاع از نظریه خویش، درباره هیجانات در انسان و حیوان اظهار می دارد که•
وده، اما رفتار هیجانی در انسان ها میراث رفتاری است که زمانی برای حیوانات مفید ب: 

237ص . دیگر هیچ گونه کاربرد و فایده ای ندارد



پیشگامان آمریکایی

ا روان جو حاکم بر جامعه امریکا در اوایل قرن بیستم، اساس»در متن بیان شده است که •
دیدا در در واقع روح نظریه انتخاب طبیعی و بقای اصلح ش. شناسی آلمانی را تغییر داد

عات موفقیت و گاهی بقای انسان ها در انطباق بهتر با توق. زندگی روزمره حس می شد
«.محیط مبتنی بود



ویلیام جیمز

ی آمریکا دیدگاه او، یعنی مطالعه انسان از جهت همسازی وی با محیط بعدا پایه تفکر کنش گرای•
. شد

سان مطالعه انسان از جهت همسازی او با محیط، مطالعه ناقصی است  و قادر نیست تمام ابعاد ان•
هش به بررسی و پژو( مادی)را مورد مطالعه قرار دهد، بلکه ، ممکن است تنها در بعد زیستی 

239ص . او بپردازد

کتاب اصول روانشناسی جیمز امده از دو جهت قابل« نگرش مسلط»انچه در متن به عنوان •
:  دقت  و تذکر است

.بر رابطه جسم و روح تاکید شده و تاثیر متقابل آنها مورد توجه قرار گرفته است-1•

ت  و تاکید بر این نکته بیانگر امر مسلمی است که زندگی عقالنی انسان ها از احساسا-2•
عواطف و هیجاات انها دور نبوده و گاه حاالت احساسی و عاطفی افراد در تصمیم گیریها و

240ص . اندیشه هایشان دخالت دارند



استانلی هال

ص هال یکی از پیشگامان کنش گرایی است و تحقیقات او از گسترش و تنوع یخا•
از برخوردار است، ولی، تحت تسلط این اعتقاد بود که رشد عادی ذهن شامل رشته ای

241ص « ...مراحل تکاملی است

موضع هال در قلمرو ذهن، مانند موضع داروین در عالم جسم معرفی شده و از این جهت •
.  یه علمیقابل قبول نیست و صرفا یک تمثیل و مطلب ذوقی به نظر می رسد تا یک نظر

241ص 



جیمز مک کین کاتل

نج قلمرو او عالوه بر زمان واکنش در پ. یکی دیگر از پیشگامان کنش گرایی کاتل است•
تگی  و ، ترتیب شایس(روان، ماده)ادراک، تداعی، پیسکوفیزیک : اصلی کار کرده است

ی او همچنین در پیشبرد آزمون های روانی نقش مهمی ور روانشناس« .تقاوت های فردی
242ص . ایفا کرده است



تاسیس مکتب کنش گرایی

.آنکنش گرایی بیشتر به عمل و فرایندهای پدیده آگاهی مرتبط است تا به ساخت•

ست، هر چند توجه به کنش در ارتباط با هدف بقا برای جهت کاربردی این علم سودمند ا•
241ص . ولی نمی توان روانشناسی را به عنوان یک علم در این راستا خالصه کرد



جان دیویی

اسی دیویی، در مقاله کوتاهش که به عنوان یکی از مهم ترین مساعدتهای وی به روانشن•
ار انسان به ذره گرایی روانشناختی، عنصر گرایی و خالصه کردن رفت.  تلقی شده است

«  به قوس بازتاب، یا تمایزش بین محرک و پاسخ، حمله کرده

د و نباید دیویی معتقد است که برخی از پدیده ها و کنش های روانی و بازتابی هستن-الف•
حرکتی تقلیل داد–آنها را به عناصر حسی 

گانیسم، در مورد ارتباط ارگانیسم با محیط نیز باید توجه داشت که اوال از تعبیر ار-ب•
ت، بلکه ثانیا بررسی روان شناسی نیز تنها منحصر به آن نیس. معنای مادی اراده نکنیم

توجه به جریان های روانی و روابط آنها با هم و بازیابی آنچه که در روان انسان می 
144ص . گذرد نیز از مسائل روان شناختی است



به کار می ابزاری است که وسیله انسان برای تحقق توقعات زدگی»تفکر از نظر دیویی، •
«.رود و انسان به منظور زندگی فکر می کند

حی است دیویی عقیده دارد که تالش برای بقا از شناخت نتیجه می شود و شناخت نیز سال•
و از آنجا که زندگی عبارت از. در نبرد برای بقا و ابزاری است در فرایند همسازی

ص . ردیادگیری است، او به مساله یادگیری به عنوان مهم ترین مساله روانشناسی می نگ
145



آنجل

وی در پاره ای از سمائل آنجل که در تقویت کنش گرایی سهم عمده ای دارد، موضع •
او عقیده داشت که کنش اصلی آگاهی، اصالح ». اصولی، مشابه موضع دیوی است

ذهن به فعالیت های انطباقی ارگانیسم است و این که روان شناسی باید چگونگی کمک
. این همسازی ارگانیسم با محیط را مورد مطالعه قرار دهد



وودورث

: در گفتار وودورث نکات پر اهمیتی به چشم می خورد•

ود خ»بلکه « برای توضیح رفتار، تنها محرک و پاسخ را در نظر نمی گیرد»او -1•
ا نیز ر« ارگانیسم زنده با سطوح مختلف انرژی و تجربه جاری و گذشته و عوامل مشابه

246ص . مورد توجه رار می دهد



موضوع روانشناسی کنشی

«   ناعلم  زندگی روانی، علم پدیده های روانی و شرایط آ»ویلیام جیمز روان شناسی را •
242ص . می داند

ممکن است این سوال مطرح شود که مگر جیمز دنباله روی ساخت گرایان است که •
اند؟ اگاهی را کانونئ عالقه مندیش قرار داده و راه دستیابی به آن را تجربه درونی می د

جیمز آگاهی را جریانی می دانست که همیشه در حال تغییر  است و لذا هیچ کس نمی•
وصیات ولی برعکس باید گفت که از خص. تواند حالتی یا فکری را دوبار داشته باشد

248ص . آگاهی ثبات آن است

ونده اگر منظور  از متراکم ش« اگاهی را متراکم شونده می دانست و نه عود کننده: جیمز•
د، این باشد که انسان  اگاهی های تازه ای به دست می اورد و بر آگاهی او افزوده می شو

248ص . مطلب درستی است



مثال  در جایی به استمرار و . جیمز در مورد ذهن و اگاهی،  نظرهای دیگری دارد•
اتصال ذهن اشاره می کند و اگر رخنه هایی در خواب پدید آیدف آنها را شکاف عمیقی

249ص . در جریان اگاهی ذهن نمی داند

تواند  برخورد جیمز، با نفس و روان انسان  گویا برخورد مادی است، آنگاه که موجودی ب•
با علم حضوری خود را یافته به مراحل ادراک دست یابد، آن موجود از مرتبت غیر 

. عادی برخوردار است و حقیقت آن امری غیر مادی است

ی اینکه جیمز، انسان را انتخاب گر  معرفی کرده است، سخن درستی است، ولی او م•
. گوید که مالک انتخاب ارتباط است

ناختی این که جیمز بر غایت و قصد اگاهی تکیه می کند و برای آگاهی فواید زیست ش•
لحوظ قایل است، می تواند ناظر بر یک نوع اگاهی خاصی باشد که در ان قصد و غایت م

350ص . است و نه تمام آگاهی ها و تجارت ذهنی که آگاهانه ادراک نشده اند



ه هم او سه بینش کنش گرایی را که از نظر او سه موضوع اصلی در این جریان است، ب•
:  تلفیق کرد

نی در مقابل عناصر ذهنی ساخت گرایان، روانشناسی کنشی، روانشناسی اعمال ذه-1•
.است

کنش گرایی عبارت از روان شناسی فوائد و کاربردهای اساسی آگاهی است و ان-2•
دی آگاهی که از دید سودمند بودن و فایده داشتن نگریسته شود، در خدمت غایت و قص

یعنی بین نیازهای ارگانیسم  و تقاضاهای محیط واسطهد می شود. است

ماده ای که به -روانشناسی کنشی عبارت است که روان شناسی روابط  روان-3•
امل کلیه بنابراین کنش گرایی ش. مجموعه روابط بین ارگانیسم و محیط مربوط  می شود

251ص . کنش های ذهن و جسم است



کار

بی هم از ان جا که کار در بین کنش گرایان از برجستگی خاصی برخوردار است و مطال•
. که از  او در متن آورده شده دارای اهمیت ویژه ای است

یت کار در آغاز، موضوع روان شناسی را فعالیت های ذهنی معرفی می کند، فعال-الف•
252ص . ادراک ف حافظه، تخیل، استدالل ، احساسات، قضاوت و ارده: هایی چون

. خته استکار بیشتر به جنبه های کاربردی و کنشی مسائل روانی و فعالیت های ان پردا•
جنبه چنین کاری هر چند مفید به نظر می آید اما باید به خود پدیده های روانی، به دور از

253ص . هیا کاربردیش نیز توجه  شود

برخورد نیز از خالل کلمات و از طرز( پراگماتیسم)تفکر داروینیسم و مصلحت گرایی •
253ص . او با مسائل به خوبی به چشم می خورد که مورد مناقشه است



عموما«خود»کلمهگویدمیکار.نیستصحیح«ذهن»و«شخصیت»،«خود»برایکارتعریف•
خصوصیاتیبههاشارشخصیتورودمیکاربهواکنشیشتمایلمبنایبرفردکردنمشخصبرای
ص.رسانندیمآسیبآنبهیاوبخشدمیقوامشخصکاراییبهافرادسایرباارتباطدر»کهدارد
255

والسفهفازبسیاریودکارتعموماکهباشد،نفسوروانبهمنحصرذهن،ازکارتعریفاگر•
.نیستحیصحیتعریفصورت،ایندراند،بردهکاربهمعنیهمینراآننیزاوازپسدانشمندان

255ص
موردجهتدوازارآنوکندمیاشارهگراییتوازینظریهبهپسیکوفیزیک،تبیینبرایکار،•

:دهدمیقرارمناقشه
مفاهیماینهچگونبنابراین،.ندارندمستقلوجودیواقعیتوهستندانتزاعیاموریمفاهیم،-الف•

256ص.استسفسطهمستلزمخودایندانند؟مستقلجوهرهایرا



علومقلمروبهوتاسفلسفیمسالهیکآن،تبیینو(مادهروان،)پسیکوفیزیکیرابطهماهیت-ب•
256ص.شودنمیمربوططبیعی

علومقلمروبهواستفلسفیمسالهیکبدن،ونفسرابطهمسالهکهاستاینکاردیگرانتقاد•
256ص.شودنمیمربوططبیعی



روش های کنش گرایی

کهاینابگرایشاین.استمختلفهایروشازاستفادهگرایی،کنشمثبتنکاتازیکی•
بهوانستهتمختلفهایروشازاستفادهعلتبهاین،وجودبااست،اشکاالتیومحدودیتدارای

257ص.کندتحقیقهاآندربارهوبپردازدشناسیروانمتفاوتقلمروهای
یجربهتحالدرکهگیردمیصورتموقعیروشاینکهشدهتاکیدامراینبرنگری،دروندر•

مخلواملعازوبگیردانجامکاملطوربهمشاهدهترتیب،اینبهتاباشد،روانیواقعیتیک
257ص.بماندمحفوظومصون

مسائلاعتباروحتصمالکتفکرایندرزیرا.نیستصحیحمانظربهپراگماتیستیتفکراساس•
کذبودقصمالککهایمکردهاثباتمنطقوفلسفهدرماوباشنددارمعنیومفیدکهاستان

258ص.استواقعیتباانهامطابقتعدمیامطابقتقضایا،



تحلیل روانی: بخش چهارم



مکتب روان تحلیلی

لندندر1939سالدروگردیدمتولدموراویافرایبورگدر1856سالفرویدزیگموند•
ویندرالسهشتادبهنزدیکحیاتشآخرسالوزدگیاولسالچهاراستثنایبهامادرگذشت،

263ص.کردزندگیاطریشپایتخت



روانیظهور مکتب تحلیل : زندگی زیگموند فروید

بعدی به عنوان یک مکتب در وهله نخست بر افکار فروید و در مراحل« تحلیل روانی»•
264ص . بر نظریات پیروان او متمرکز است

حت که رویداد هایی که آنا در  ت( و به فروید گزارش داد)در ادامه  درمان بروئر دریافت •
و هیپنوتیزم به خاطر می آورد، شامل تفکر و تجربه ای است که برای او تنفر آور

268ص . ناخوشایند بوده است

اپس هدف اصلی روش تحلیل روانی فروید، خوداگاه کردن یادها یا تفکراتی است که و•
. می دهندزده شده اند و به جرات می توان گفت که منع رفتار نابهنجار بیماران را تشکیل

270ص 

ژندی دارای نقشی پنهان در روان ن« جنسیت»فروید اعتقاد یافته بود که 1890در سال •
271ص . است



هی برخی از دانشجویان از فروید خواسته بودند تا هر هفته بحثی گرو1902در سال •
و او به ترتیب دهد تا با اموزش مسائل روان تحلیلی دانشجویان به شناخت آن نایل آیند

273ص . این دعوت پاسخ مثبت می دهد

اء نهضت روان تحلیلی در طول دو دهه نسخت قرن حاضر دستخوش اختالف، تضاد آر•
از آن .دش( انحراف از اصول بنیادینی که بناینگذار آن معین کرده بود)و عقاید و ارتداد

که فروید او را ( 1914در سال )و نیز یونگ ( 1911در سال )جمله است؛ گسستگی آدلر
274ص . پسر روحانی خود می خواند و به عنوان وارث روان تحلیلی تلقی می گردید



بنیادهای فلسفی و علمی

صیالت اصطالح روان تحلیلی و نام زیگموند فروید، برای اکثریت افرادی که دارای تح•
چنر در در حالی که روانشناسانی نظیر فخنر، وونت، و یا تی. دانشگاهی هستند آشناست

276ص . خارج از حیطه روانشناسی حرفه ای، به ندرت شناخته شده اند

ماده روان کاوی در رابطه با زمینه های رایج پیشین روان شناسی نیست، زیرا هدف آن ا•
277ص . سازی زمینه های درمان آشفتگی هیجانی است

امال علمی روان کاوی دارای ابعاد گوناگون بوده و هنوز  ک-منابع و بنیادهای فلسفی•
277ص . مورد شناخت قرار نگرفته است



: در بنیان گذاری مکتب روان تحلیلی تاثیر دو منبع اساسی قابل ذکر است•

ه نقش نگرش های اولیه فلسفی در رابطه با ماهیت ناخودآگاه  پدیده های روانشناختی ک-•
. اساسی را در تفکر فروید ایفا کرده اند

پژوهش های آغازین در زمینه آسیب شناسی روانی-•



263ص . ر استسال انتشار اصل انواع داروین، سال بنیانگذار علم روان شناسی توسط گوستاو فخن•

داروین فخنر



طالییهایسالتینانیشنسبتنظریهوهولتزهلمانرژیبقااصلنظریهبینزمانیفاصلهسالپنجاه•
264ص.شودمیخواندهانرژی

نهویزعمبههکاست،دینامیکیقوانینکاشفبعد،سالبیستپژوهشگریکعنوانبهفروید•
257ص.کندمیپیرویآنازنیزانسانشخصیتبلکهارگانیسمتنها



نظریه های اولیه مربوط به ناخودآگاه

278ص .  قسمت اعظم تاریخ آغازین روانشناسی عامی، در رابطه با آگاهی بوده است•
بر زمینه خودآگاه هیچ یک از پیشگامان روان شناسی جدید و یا پیشینه فلسفی آن با تمرکز محض•

279ص . موافقت نداشتند
خواازخیبرولیاستروانیماهیتدرمنادهرگرچهکهکردمیتاکیدنظراینبرنیتزالیب•

نمایند،تجمعهانبوصورتبهکافیاندازهبهکهزمانیمفهوم،بدین.داراستنیزراطبیعیصماده
.کنندمیخلقراصمداقی



الیبنتزکهجزییهایادراکبهداشته،قرارخودآگاهیآستانهزیرینالیهدر«شدهمنعهایایده»•
280ص.دارندشباهتاستکردهمطرح

کردهمککناخوداگاهتفکرگسترشورشدبهرود،میشماربههربارتپیروانازکهفخنر•
280ص.است



تاثیرپذیری از آسیب شناسی روانی

هاییماریبدربارهمنطقیوانسانیبیشترنگرشیقرنایندروداشتادامهنوزدهمقرندرتالش•
281ص.آمدوجودبهروانی

مکتب جسمی و مکتب روانی: در قرن نوزدهم•
گردد،مییرفتارهایناهنجاریبهمنجرمغز،عضویاختالالتکهبودباوراینبرجسمیمکتب•

جستیروانشناختیاوروانیهایزمینهدررارفتارینابهنجاریعللروانی،مکتبکهحالیدر
282ص.کردمیجوو



282ص.آوردتدسبهبیشتریاهمیتمراتب،بهشارکومارتینژانکارهایباویژهبههیپنوتیزم•



نگرفتهقرارمطالعهموردعینینحوبههرگزکهبودانگیزبرجدالایمسالهفرویدبرژانهپیرتاثیر•
283ص.است

موردعینیحوینبههرگزکهبود،برانگیزجدالایمسالهمطالعاتکتابدرفرویدبرژانهتاثیر•
هایایده»نقشکشفبهتوجهدرژانهتقدمبهخودهاینوشتهدرفروید.استنگرفتهقرارمطالعه
وسیلههبآنهادرمانآیندپسوهیستریمرضیعالیمشناسیعللدر«آگاهنیمهشدهتثبیت

283ص.استکردهاعتراف،(روانیپاالیش)کاتاریسس



نیکتکنگرشدر.استشدهمطرحکاویرواندرواقعیت،اصلبرمقدمژآنهواقعیتکنش•
(د)انمخدربارهژآنه،کاربردمورد«کارخودگویوگفت»بینمشخصمشابهتکاوی،روان

.داردوجود«آزادتداعی»روشو



ایندردمتعدهایپژوهشعلیرغمولیاست،گوناگونیابعاددارایفرویداستفادهموردمنابع•
هایبنیانهکراباوراینفرویدخودکهنگذریمناگفتهاست،نشدهشناختهکامالهنوززمینه،
284ص.کندمیرداستبودهموثرکاویروانگیریشکلدرفلسفی

اثباتکرتفطرزچنیندرفرویدوشدمیدادهنشانعلمیجزییاحکامعنوانبهداروینفرضیه•
285ص.خوردمیغوطهگرایی

انگلیسیگرایانتداعیازبرخیوسیلهبهگراییلذتسودگرایی،نظریهوبنتامجرمیبارابطهدر•
286ص.گرفتقرارحمایتمورد

برایردکمیرخنهخویشروحزوایایبهمنظمروشازاستفادهباانسانیکهمسالهاینواقعدر•
187ص.افتادمیاتفاقکهبودبارنخستین



.کندایجادسددرمانپیشرفتمقابلدرکهگرددمیاطالقعاملیهربهمقاومتپدیده•
شناسیانساننظیر،شناسیروانبهپیوستههایحوزهازبسیاریدرکاویروانهاییافتهزودیبه•

فصلکه–1913سالدرفرویدی«تابووتوتم»انتشارازبعدویژهبهمسالهاینیافتگسترش
که1910سالدرفرویداثر،داوینچیلئوناردبیوگرافیو-دهدمینشانعلمتاریخدرایرابرجسته

288ص.استمشهورخوبیبهاست،داستانییکرد.روخود



روانیاوکاویرواناساسیگسترشورشدبرچندانیتاثیرهابعدیونگوادلرکهحالیدر•
عواملطهواسبهفرویدمرگازپسکاویروانامر،اینرغمعلیاما.نگذاشتندتحلیلیشناسی

:استبودهسریعروندیدارایزیر،
اهلر، ژوهان بسط مرحله دهانی، به وسیله مالنی کالین، آنا فروید ، مارگارت ریبل، مارگارت م-1•

.  بولی  و برترام لوین
ازفردیتومادرازجدایییاوابستگیمفاهیمزندگی،سالنخستینیامعانیمرحلهشناختدر•

.اندبودهبرخوردارایویژهاهمیت
گردیدندیفرایبندیصورتبهمنجرجنسیتبرابردرسایق،دومینعنوانبهخصومت،طرح-2•

هارتمن،هینر(1957)کالینمالنیزمینهایندر.اندکردهاصطالحغریزهثنوینظریهراانکه
.اندبودهممتازوبرجستهبرینرچارلزجاکوبسون،ادیتکریز،ارنست



،راپاپروتدیویدسالیوان،استاکهاری(1958)هارتمنهخاینوشتهدرکهمنمطالعه-3•
.خوردمیچشمبههمکارانولئوونشتاینرادلفوکلین،جورج

پویا ارائده بسط و انتالف روان پزشکی  با روان شناسی و روان کاوی که در هر زمینه دیدگاه هایی•
م تنیده شده روان پزشکی پویا و روان شناسی بالینی  و روان کاوی به گونه ای در ه. گردیده است

.  می نمایداحتمالی بعید اند که جدایی سهم هر یک از دیگری، 



واپس»:ییعنروانیتحلیلازاساسیاصلیکبندیصورتبهمنجر«مقاومت»ازفرویدتصور•
.استخودآگاهیازدردناکهایخاطرهباوهاایدهریزیبرونمتضمنکهشد«زنی

رویااستاندبنابراین،.استزدهواپستمایالتوآرزوهامبدلارضایرویاهاکهبودمعتقدفروید•
291ص.استترپیچیدهودارترمعنیرسدمینظربهکهچهآنازبیشتر

مینظرهبالزمبیمارموثرشفایجهتدرمانمتمرکزوطوالنییدورهکهاستمعتقدفروید•
تیحوهاماهبرایهفته،هردردرمانجلسهپنجحداقلکهدریافتبیمارانشمورددراو.رسد
192ص.نمایدمیضروریهاسال



ساختار شخصیت از دیدگاه فروید

یکهررچهگ.استشدهتشکیلفرامنومننهاد،یعنیعمدهنظامسهازانسانشخصیتساختار•
293ص.هستندایویژهترکیباتواثراتها،کنشدارایشخصیتگانهسههاینظاماز
و«نم»کهاستقالبیهمانندنهاد.دهدمیتشکیلراانسانشخصیتاساسنظامنهاد-الف•

بهویازلطوربهکهاستشناختیروانفرایندهرشاملنهاد.پذیرندمیشکلآندر«فرامن»
293ص.اندمقولهاینازغرایزوداردخودباانسانتولد،هنگام

ودوسیلهبهاست،لذتکسبودردازاجتنابازعبارتکهخوداهدافتحققجهتدرنهاد•
294ص.کندمیعملاولیهفرایندوبازتابیکنشیعنیفرایند

شکل«من»هگوناینبهونمایدمیایجابراواقعیوعینیمحیطباتبادلارگانیسمنیازهای-ب•
تنشتاندکتغذیهوبیابدراآنبرخیزد،غذاجویوجستبهبایدگرسنهانسانیک.گیردمی

294ص.شودمیرفعگرسنگیازحاصل



بهسپسودریزمیرانیازیکارضایطرحدرکهگرایانه،واقعاستتفکری«من»ثانویهفرایند•
.گیردقراربررسیموردآنارضایقابلیتتاآزمایدمیطرحهاکنشازبرخیکمک

کنترلارکنشبهمنجرمسیرهایزیرااند،دادهنامشخصیتمجریهنیروی«من»بهشناسیروان•
بایدغرایزیچهکهموردایندرنیزونمایدمیانتخابپاسخبرایرامحیطیهایطرحکرده،
295ص.گیردمیتصمیمشوند،ارضا



فرامن-ج

وسوممرهایارزشبازنمایفرامن».داردنام«فرامن»یابد،میسازمانکهشخصیتنظامآخرین•
سیلهوبهگردیدهعرضهکودکبهوالدینتوسطکهاستشدهدرونیاجتماعیهایآلایده

296ص.گرددمیتقویتشود،میتحمیلکودکبرکهتنبیهوپاداشازنظامی
:  به شرح زیر این خالصه می شوند« فرامن« کنش های اساسی•
زیراتندهسحنسیوپرخاشگرانهماهیتدارایکههاییانگیزهویژهبهنهاد،هایانگیزهمنع-1•

.شودمیمحکماجتماعیدیدگاهازهافعالیتسایراینازبیشفعالیتدواینتظاهر
واقعیهایهدفجایبهاخالقیهایهدفسازیجانشینبه«من»ترغیب-2•
.  کوشش برای کمال-3•



فرامنمن،اد،نهدرکهشوداشارهنکتهاینبهبایدشخصیت،گانهسههاینظامپیرامونبحثدر•
297ص.دارندفعالیتیکدیگربارابطهدر

پویایی های شخصیت 
بهانسانانیسمارگبهنوزدهم،قرنگرایانهجبروگرایانهاثباتعلمیفلسفهتاثیرتحتفروید•

297ص.نگریستمیانرژیپیچیدهنظامیکعنوان
کاریحسبرببایدانرژیکهبودباوراینبرنوزدهمقرنهایفیزیکدانتاثیرتحتاوطرفیاز•

.شودتعریفدهدمیانجامکه



غریزه -الف

کهساناندرشناختیزیستنیرویوشخصیتهایپویاییمتحرکودهندهسوقعاملغریزه•
298ص.استگردیدهملحوظگردد،میروانیانرژیسازیآزادباعث

ولییددرآجوشوجنبوفعالیتبهخارجیدنیایهایمحرکاثربرارگانیسمیاستممکن•
دراهمیتیمکنقشذاتی،غرایزبامقایسهدرتحریک،محیطیمنابعگونهاینفرویددیدگاهاز

298ص.کنندمیایفاشخصیتهایپویایی
میورتصآنارضایونیازیکظهورفاصلهدرکهستهاییفعالیتگیرندهبردرغریزههدف•

299ص.پذیرد
بدننیازفدرهرکهطوریبهشود،میتعییننیازشدتیاتوانوسیلهبهغریزهیکجسمی،نیروی•

تااستهآمادانسانصورتایندروشدهزیادترآنجنبشینیرویباشدقویترخاصهدفیبه
299ص.دهدنشانخودازویژههدفبهرسیدنجهتدربیشتریهایفعالیت



میباقیبتثازندگیطولدرمستمرطوربهغریزه«هدف»و«منبع»فروید،غرایزظنریهطبقبر•
درایتازهایههدفومنابعاستممکنبیولوژیکیرشداثردرکهامراینبهتوجهباالبتهماند،

300ص.یابندرشدبدنیتازهنیازهایعنوانبهجدیدیغرایزیاوشودایجادارگانیسم



تعداد و انواع غرایز-ب

کهکردمیاحساسزیرانیاورد،عملبهغرایزازفهرستیتعیینجهتدرتالشیهرگزفروید•
301ص.اندشدهشناختهدرستیبهغرایزبهوابستهبدنیهایحالتهنوز

کلشنظراز-دهدمیآنهابهفرویدمواردازایپارهدرکهنامی–تخریبغرایزیامرگغرایز•
دستدرکمتریشناختآنهاازجهتبدینوآشکارندوواضحزندگیغرایزازکمترفعالیت

301ص.است
گردیدهارائهفخنرتوسطکهاستثابتیاصلبرمبتنیمرگآرزویبارابطهدرفرویدفرضپیش•

.دارندرارآلیغیجهانثباتبهبازگشتبهتمایلحیاتیفرایندهایهمهاصلاینطبقبه.است
302ص

«جنسیزهانگی»قدرتوتوانهمانبه«پرخاشگری»کهساختمتعقادرافرویداول،جهانیجنگ•
302ص.است



توزیع و به کارگیری انرژی روانی

کهنجاااز.است«فرامن»و«من»،«نهاد»درانرژیتوزیعوکاربردهایراهشاملشخصیتپویایی•
گریکدیباانرژیاوردندستبهبرایهمیشهنظامسهایناست،معینومحدودانرژیمیزان

302ص.کنندمیرقابت



:عبارتند از« من»راه های استفاده انرژی 

تکامل فرایند های مختلف-1•
حذف تجریکات و تنش های نهاد-2•
مکانیسم های دفاعی-3•
تلفیق نظام های شخصیتی-4•
مکانیسم های همانند سازی-5•

اده از فرامن به وسیله پدر و مادر از طریق ارزش های اخالقی و ایده آل های اجتماعی که با استف•
. پاداش و تنبیه  است شکل می گیرد



اضطراب

میتاستخریبودردباهمراهکهخارجیتهدیداتبارابطهدرانسانمعمولیهایالعملعکس•
ریکاتتحوترسدمیمعموالشدهتهدیدانسان.باشدخصمانهبرخوردونزاعصورتبهتواند

306ص.اوستکنترلازعاجز«من»کهشودمیسراسیمهچنانآنافراطی
305ص . کنش اضطراب، انسان را از خطری که با آن روبرو خواهد شد آگاه می کند•
نوزاد«نم»کهزمانیتا.دهدمیسوقطفولیتپناهیبیدورانبهراانساناضطرابیهایبحران•

ازکهداشتخواهدمحیطیبهنیازنوزادشود،گرجلوهقویمحرکیکعنوانبهوکندرشد
309ص.کندمواظبتاو



رشد شخصیت

عبارتندوکندیمرشدتنشاصلیمنبعچهاربهبهپاسخدرانسانشخصیتکهاستمعتقدفروید•
درکهاستوربااینبرفروید.هاتهدیدوتعارضاتها،ناکامیفیزیولوژیکی،رشدفرایندهای:از

تحت،تنشکاهشجدیدجدیدهایروشیادگیریجهتانسانفوق،منابعتوسعهورشداثر
306ص.گیردمیقرارفشار



: همانند سازی-الف

طرحانانسآنوسیلهبهکهشودمیتعریفروشیمنزلهبهسازیهمانندطرحمورذزمینهدر•
.سازدیممتحدخودشخصیتازبخشییاگوییراآنوگرفتهرادیگریفردرفتاریهای



جا به جایی-ب

ترسدسازخارجوبیرونیودرونیموانعوسدهاواسطهبهغریزهیکانتخابیهدفکهآنگاه•
دیدترج(جاییبهجا)جایگیریقوی،زنی،واپسیکبدون،(جایگیریضد)گیردمیقرار

308ص.دهدمیروی
اولیهانتخابیهایهدفازکهاستپذیرامکانصورتیدرتمدنرشدکهدارداعتقادفروید•

.شودکشیدهاجتماعیوفرهنگیخالقمجاریسمتبهغریزیانرژیوشدهجلوگیری



رابالغسانانشخصیتکههاییوابستگیهابازنگرشها،ارزشها،رجحانعالیقشبکهمجموعه•
وجاییبهجاقابلیتروانیانرژیهرگاه.شودمیساختهجاییبهجاوسیلهبهسازد،میمشخص

یکورتصبهانسانوبودنخواهیمشاهدراشخصیتیرشدگونههیچباشد،نداشتهراتوزیع
ص.گذاردمینمایشبهرااشغریزهازصنعترفتارازثابتیالگوهایصرف،مکانیکیدستگاه

308



هاییازیسهمانندزندگی،مختلفمراحلدرکهاستآننشانگرانسان،شخصیتنهاییساخت•
309ص.استگرفتهصورت



«من»مکانیسم های دفاعی -ج

:  ویژگی کلی هستنددوکلیه مکانیسم های دفاعی دارای •
.  ی اندازدمکانیسم های دفاعی واقعیت را انکار می کدد، تعریف می نماید و از شکل اصلی م-1•
می افتد مکانیسم ها دفاعی به نحو خودآگاه عمل می کنند، به طوری که انسان از آنچه اتفاق-2•

.  آگاهی ندارد



:مکانیسم واپس زنی-1•
دستکهاینزاپیشفروید.دهدمیتشکیلراکاویروانمفاهیمنخستینازیکیمکانیسماین•

انسانیهنذبزند،«فرامن»و«من»،«نهاد»مفاهیمقالبدرخویششخصیتتئورینهاییساختبه
310ص.بودکردهتقسیم،«ناخوداگاه»و«آگاهنیمه»،«خودآگاه»بخشسهبهرا



مکانیسم فرافکنی-2

کمتریدشواریاخالقی،نوروتیکیهایاضطراببامقایسهدرواقعیاضطراب«من»برایمعموال•
مورددر،دادنسبتخارجیدنیایبهرااضطرابمنبعبتوانگاههرنتیجهدر.آوردمیوجودبه

آورراباضطشرایطبارابطهدررابیشتریآرامشانسان،آگاهانههایتهدیدباودرونیتنش
311ص.آوردمیدستبهبرونی



مکانیسم واکنش سازی-3

بهمشابه،احساساتیباازاضطرابعاملیکازآگاهی،درجاییبهجاشاملدفاعیمکانیسماین•
.استآنمتضادمفاهیموسیله



مکانیسم های تثبیت و بازگشت-4

ستدالزمرشدبهتاکندمیگذرمشخصیمراحلازانسانشخصیتبهنجار،رشدمرحلهدر•
412ص.داردوجودنیزاضطرابومحرومیتازمشخصیمیزانجدید،مرحلههرباهمراه.یابد



به.شودمیخصمشانساناولیههایتثبیتوسیلهبهمعموالبازگشت،مکانیسمازاستفادهمسیر•
.استشدهیتتثبمرحلهآندرقبالکهکندبازگشتایمرحلهبهداردتمایلانساندیگرعبارت
313-312صص



مراحل رشد شخصیت

شدهخصمشمراحلازاشزندگیسالپنجنخستینطولدرکودککهاستباوراینبرفروید•
راانکهرسدمیفراسالششیاپنجزمانیبعدباایمرحلهسپسوکندمیعبورپویاییی

313ص.استنهادهنامخفتگییاکمونمرحله
بهالعمل،عکسچگونگیبارابطهدروزندگیسالپنجنخستینطولدررشدمراحلازیکهر•

313ص.استشدهتعریفبدنازایویژهمنطقه



مراحل دهانی-1

قطریاینازوداردتمرکزهالبوهاگونهفچانهدهان،ناحیهدر«لیبیدو»دهانی،مرحلهدر•
314ص.سازدمیبرقرارارتباطپیرامونشمحیطباکودک

دستبهیگرسنگرفعاثردرفقطلذتکهاستایندورهایندرتوجهقابلومهمنکاتازیکی•
314ص.کندمیلذتایجاددردهانیناحیهتحریکبلکه،آید،نمی

باراخودآزمایشویکردهاستتحلیلزمینهایندرکهاستپژوهشگرانیازیکیلوی،دیوید•
دیگرجفتمادر،پستانوسیلهبهراآنهاازجفتیککهترتیباینبه.دادانجامنوزادهایسگ

بطریطریقازجفتسومینوشدهتعبیهتنگیسوراخآنهانوکدرکههاییبطریوسیلهبهرا
.کردذیهتغشدمیمکیدنمانعنتیجهدروبودآمدهفراهمگشادیسوراخآنهانوکدرکههایی

314ص



مرحله مقعدی-2

برایعدفعمل.شودمیمتمرکزمقعدناحیهدرلیبیدوزندگی،دومسالطیدرمقعدیمراحلدر•
رااهرودهداخلفشارهموکند،میتحریکرامقعدیناحیههمزیرا،است،بخشیلذتطفل

315ص.دهدمیکاهش
آنهاآزاریاووالدینیامخالفتعنوانبهمدفوعنگهدارییاتخلیهازگاهکودکضمن،در•

را،زیخورد،میچشمبهمرحلهدوهردرآزاریدیگراحساسیکطرفیاز.نمایدمیاستفاده
راوالدیناررفتتواندمیخودمدفوعنگهداریباوتخلیهوسیلهبهکهکندمیاحساسکودک

319ص.کندگیریبهرهآنهاازخودمقاصدبرایوکردهکنترل



مرحله آلتی-3

سالگیششتاویابدمیتمرکزآلتناحیهدر«لیبیدو»زندگی،سومسالاواخردرالتیمرحلهدر•
بهطفلوجهتدلیلبهپرخاشگرانه،وجنسیاحساساتدورهاینطولدر.داردفعالیتناحیهایندر

ملکتخواهانوورزدمیعشقمادربهدورهایندرپسرانیباند،میتوسعهخودتناسلیاعضاء
.شوندیممادرتملکومادرجانشینیخواستاربرعکسهادخترهستند،پدربردنبینازووی



نامیده«ادیپعقده»راموافقجنسوالدبهنسبتخصومتومخالفجنسوالدبهتوجهفروید•
216ص.است

میرتصوترپیچیدهطریقبهآنحلوشودمیخوانده«الکتراعقده»ادیپ،عقدهدختراندر•
تناسلیآلتمانساختاختالفبهبردنپیبابعدولیدهد،مینشانعالقهمادربهدخترابتدا.گیرد
احساساتواسطهبهیعنی)استشدهاختهکامالکهکندمیتصوربسیارناراحتیباپسرانباخود

اوبنابراین،اوستبهفردنزدیکترینمادرچونو(بریدهراآنمادرشوپدربهنسبتخودجنسی
217ص.شناسدمیواقعهاینمسئولرا



ریزی دارند، مشاهده می شود  که چگونه چنین چنین مفاهیمی که به عقیده فروید جنبه بدنی و غ•
.  تحت تاثیر فرهنگ و ساختار اجتماعی قرار می گیرند



مرحله نهفتگی

در.نداردیدیجدمکان«لیبیدو»دارد،ادامهبلوغازپیشتاسالگیششازکهنهفتگیمرحلهدر•
وابطرخودهمساالنباکودکمرحلهایندر.هستندهماهنگهمباشخصیتنظامسهمرحلهاین

218ص.کندمیمحبتهمهبهخانوادهدروداردعاطفیوآرام
مرحلهینافروید،نظرازافتدمیاتفاقبلوغازپیشمخالفجنسدرکبهتوجهوتمایلاین•

کودکجهتوموردموضوعشکلتغییردهندهنشانحقیقتدرکهاستنهفتگیدورهباهمزمان
.استدیگریبهخوداز



مرحله جنسی-5

. می گیرنددر مرحله جنسی، نیروهای فرد از حالت خودشیفتگی به طرف سایر عوامل محیط جهت•
تانه در ان دخالت عالقه فرد بالغ به دیگران بر اساس خود دوستی نیست، بلکه انگیزه های نوع دوس

219ص . دارند



ان در عبور نکته ای که فروید بدان توجه داشته این است که،  در طول سال های اولیه زندگی، انس•
320ص . وداین پدیده تثبیت نامیده می ش.  از مرحله ای به مرحله دیگر ممکن است موفق نباشد



قسمتیحفظابفرداینکهوبلوغازپیششخصیترشدمراحلاساسبرفروید،روانکاوینظریه•
:کندمیمشخصراشخصیتسنخسهرود،میبعدیمرحلهبهمرحلههرخصوصیاتاز
شخصیت دهانی-1•
شخصیت مقعدی-2•
320ص . شخصیت آلتی-3•



وگیرندمینظردرخودباارتباطدرراافرادهمهوهستندخودخواهدهانیهایشخصیت•
.دهندمیقرارنظرموردمنافعشانبهتوجهباتنهارادیگران

مشخصلجاجتوخستوپاکیزگیبهزیادتوجهمانندهاییویژگیبامقعدیهایشخصیت•
دهدهننشاناست،مقعدیشخصیتدارایکهبزرگسالشخصیکهایویژگی.شوندمی

320ص.باشدمیبهداشتوپاکیزگیآدابیادگیریومرحلهایندرفردارضاءچگونگی
تثبیتپیادیمرحلهدرابعادبعضیلحاظازاستممکنکههستندکسانیآلتیهایشخصیت•

321ص.باشندموفقتردیگرانازموردیهردرکهخواهندمیافراداینشوند،



روان تحلیلی از نگاه دیگران

بهروحانیومذهبیهایجمعیتجانبازاوتحلیلیرواننظاموفرویدبهنسبتمتعددیانتقادات•
برتربیشکهاند،دانستهاخالقیضدومذهبیغیرانسان،بهرااونگرشزیرا.استامدهعمل

ورزدمیتاکیدجنسیت
یرغتردیدبدوناست،یازیدهدستهادادهاوریجمعبهفرویدآنتحتدرکهشرایطیاوال•

پرداخت،نمیداشتمیبیانبیمارهرکهانچههمهنگارشبهاواست،بودهکنترلفاقدومنظم
بیمارانشباهمصاحبازپسساعتچندینکهکندتکیههایییادداشترویدادمیترجیحبلکه
322ص.بودکردهتهیه



دستهبتجاربومشاهداتازنامعلوممواردیبرمبتنی»کارهایشکهنویسدمی1938درفروید•
مورددرارمشاهداتگونهاینکهبپردازدقضاوتبهاومورددرتواندمیکسیتنهاواستآمده
325ص.باشددادهانجامدیگرانوخود



اینبا.نیستیعملیاتتعاریفدارایفرویدمفاهیمکهکنندمیاستداللگراییعملیاتطرفداران•
برخیوگیردرقراآزمونموردتجربیطوربهتواندنمیفرویدتوسطارائهمفاهیمازبسیاریمعیار

234ص.تاسکاربردومعنیفاقدوعلمبرایمفاهیمگونهاینکهکنندمیاحساسمنتقداناز



نوزادانقیممستمشاهدهروشکاربردباهاییدادهچنینتکمیلبهتادارندتمایلکریزوهارتمن•
هایروشازایفزایندهازاستفادهکودک،رشدمستقیممشاهداتبهعالقهبابپردازند،کودکانو

ص.استهگرفتاوج،تحلیلیروانینظریهازمشتقهایویژگیوازمودنجهتتحلیلی،غیر
235



روان تحلیلی پس از بنیان گیری

گروهند؛کردحرکتمتفاوتجهتدودرمکتبطرفدارانتحلیلی،روانگیریبنیانازپس•
گروه،این.اشتنددتوافقفرویدافکارمسلماصولبابیشوکمکهبودندگرانیتحلیلنخست،

شدهارائههیممفادقیقتشریحبهوزدندهایشنظریهازبرخیتعدیلبهدستبهاو،مرگازپس
326ص.پرداختند



زندگی یونگ-1( : 1875-1961)کارل گوستاو یونگ 

.داد«اجدارتشاهزاده»لقباوبهونامیدتحلیلیرواننهضتمسلموارثرایونگباریکفروید،•
بهکهپرداختاینظریهتاسیسبهاووشدقطع1914سالدرفرویدبایونگدوستانهارتباط

326ص.یافتشهرتتحلیلیروانشناسی



روان شناسی تحلیلی: نظام یونگ-2

تعمیمیحیاتانرژی»یکراآنیونگهایدیدگاهتمایزعاملترینمهمکهگفتبتوانشاید•
328ص.دهدمیتشکیلراآنازبخشیکتنهاجنسیتکهداندمی«یافته



روان شناسی تحلیلی: نظام یونگ-3

هایکنش،شودمیبالغترجنسیوریکنشدرویابدمیافزایشرشدشکودککهتدریجبه•
لیبیدویینرژیایونگدیدگاهاز.شوندمیترکیبجنسیاحساساتباویافتهپوششایتغذیه

329ص.کندمیپیدارامخالفجنسبهعالقهشکلبلوغ،ازپستنها



ساختار شخصیت-3

استمعقتدودهدمیقراراستفادهموردذهنبهاشارهدررا(pscyche)رواناصطالحیونگ•
درجمعیناخودآگاهوشخصیناخوداگاه،خودآگاه:استگانهسهسطوحیدارایروانکه

.اوستخویشتنازشخصمفهومبارابطهدرکلیطوربهکهداردقرار«من»خودآگاهی،مرکز
329ص

شاملکهایگذشتهاست،انسانگذشتهاجدادینفهتهیاوراثتیاثراتمخزنجمعیناخودآگاه»•
حیوانیایبشریقبلمااجدادیتاریخچهبلکهمجزا،نوعیعنوانبهانساننژادیتاریختنهانه

بازتابهایشاندوختهکهمخزنیاست،انسانتکاملیرشدروانیریشهجمعی،ناخوداگاه.است
230ص.آیدمیشماربههانسلطولدرشدهتکرارتجارب



ساختار شخصیت-3

بهواندتمیراآنوداردمیپنهانراانسانواقعیخودشخصیتبیرونیبعدیا(نقاب)پرسونا•
میاستفادهپوششعنوانبهآنازدیگرانباتماسوبرخورددرفردیککهدانستنقابیمنزله
231ص.دهدمینشانجامعهبهخواهدمیکهچنانانراخودوکنند

ایالتتمزنانومردانآنطبقبرکهاستمفهومیبازتابآنیموس،وآنیمانوعیهایصورت•
231ص.سازدمیظاهرهمبارازنانگیوامادگی

در.ستاقایلآنبرایرااهمیتبیشترینکهاست«خود»ازاومفهومیونگنظامنهاییبخش•
ص.ندکمیتامینراشخصیتساختارثباتووحدت،«خود»ناخوداگاه،ابعادتمامبامقایسه

232



رشد شخصیت -4

.یابدمیتتفاوهمفرویددیدگاهازبنیانیطوربهکهیونگنگرشبارزهایویژگیازیکی•
درکهزندمیلیعوامتعیینبهدستگذشتهبهنگاهیبافروید.استانسانشخصیترشدمفهوم
او،گاهدیداز.استداشتهوجودای،اولیهزندگیدربالغ،انسانیکشخصیتبخشیشکل

.شودمیتعیینزندگیگذشتههایرویدادوسیلهبهشخصیت



برون گرایی-درون گرایی-5

آورده است که برون گرایی به دست-خود را با بحث درون گراییبیشترین شهرت یونگ احتماال •
وه رسیدن او به انها به عنوان دو بازخورد یا شی. در جهت نیروی حیاتی مورد تعریف قرار می گیرد

332ص . به موفقیت های ویژه توجه دارد
د که به ما در بر طبق دیدگاه یونگ، تفاوت های شخصیتی از طریق کنش هایی انعکاس می یاب•

، تفکر، احساس: رابطه با جهان بینی برونی  و دنیای ذهنی درونی، جهت می دهد، کنش های نظیر 
.  احساسات و شهود



تداعی کلمه-6

ازستیفهرآزمون،ایندر.پرداختدرمانیابزارعنوانبهکلماتتداعیآزمونساختبهیونگ،•
میپاسختگذشمیذهنشبهکهایکلمهنخستینبابیماروشدمیخواندهبیماربرایکلمات

233ص.گفت



اظهار نظر-7

قرارتاثیرتتحراادبیاتوهنرتاریخ،مذهبفبلکهپزشکی،روانوشناسیروانتنهانهیونگ•
کردهستایشیونگزادیگرانمیاندرمامفوردلوییسوویلیفیلیپبی،توینآرنولد.استداده

236ص.انددانستهالهاممنبعرااوو
داتبرمشاههماوزیرااست،صادقهمیونگمورددرآمده،واردفوردبرکهانتقاداتازبرخی•

ص.نداشتوجهتشدهکنترلآزمایشگاهیپژوهشهایبهوبودمتکیبیمارانتعبیراتوبالینی
234

یآرنولد توین ب



روان شناختی در روان تحلیلی-های اجتماعینظریه 

وگرایانهاتاثبنگرشتاثیرتحتشدتبهاوشدمطرحفرویدبهمربوطبحثدرکهطورهمان•
ص.ودبگرفتهقرارآید،میحساببهنوزدهمقرنعلمیجریاندرمسلطیروندکهماشینی،

235
کههاییتابوونژندیروانعالیم،کهشدروشنمختلفهایفرهنگدرشناسانمردممطالعاتبا•

235ص.ندارندعمومیتجنبهگردیده،ارائهفرویدوسیلهبه



پیروانشازرخیبوفرویداول.گرفتقرارتعبیرموردخویشتنازانسانمفهومتدریجبهبنابراین•
235.ددادنادامهشخصیتشناختیزیستوغریزیکنندهتعییننقشبرخودتاکیدبه



آلفرد آدلر

زایکیعنوانبهوگسستفرویدباراخویشارتباط1911سالآدلردر.فردیشناسیروان•
بهسپساو.تگرفقرارتوجهموردتحلیلیروانشناختیروان–اجتماعیپردازاننظریهنخستین

.داشتندمهمینقشاجتماعیعواملآن،درکهپرداختاینظریهارائه



زندگی آلفرد آدلر

ودکیکدورانوی،خوداظهاربهبنا.آمددنیابهثروتمندیخانوادهدرووینحومهدرآدلرآلفرد•
کهبرادرید،بوبزرگترشبرادررااوصمیمانهزندگیعدمامر،اینبارزدلیل.استداشتهناشادی

.نداشتقتوافبودپدرمحبوبکهآدلرباوداشتجامادردلدرسختنمونه،کودکیعنوانبه
نیزوداشتراوانفمراقبتبهنیازونبودرفتنراهبهقادرسالگیچهارسنتاآدلرکوچکتربرادر

236ص.بودرنجدرمدامکوتاهشقدوچهرهزشتیمزاج،ضعفسبببه



موقعیت نظام دار آدلر

فروید،کهیحالدر.داشتندقراریکدیگرمقابلدرکامالنظریهایموقعیتبعدازفرویدودلرآ•
آدلریریگجهتدهدمیقرارتاییدوتاکیدموردرفتاربرگذاریتاثیردررا«گذشته»نقش

237ص.استبرآیندهاستوار
میاغازدتولروزابتدایازکهاستمادرباارتباطشکودک،یکاجتماعیموقعیتنخستین•

گاههر.شودمیبیداردیگرشخصبهنسبتکودکعالقهمادر،تربیتیمهارتواسطهبهوشود
لیهکصورت،اندرکندتربیتتعاونوهمکاریجهتدرراعالقهاینچگونهکهبداندمادر

«شدخواهدمتمرکزاجتماعیاحساسجهتدرکودکاکتسابیومادرزادیهایظرفیت



کوشش برای برتری 

نگرشینا.استانسانشخصیتهمسازیووحدتبرآدلرتاکیدشد،مطرحقبالکهگونههمان•
سویبهراانانسشخصیتمختلف،منابعپویاییومحرکهنیرویکهاستاستوارفرضاینبر

238ص.دهدمیسوقبرترهدفیک



احساس کهتری  و جبران

توافق،استاستوارجنسیعواملبرانگیزشمراکزاولیهپایهکهموردایندرفرویدباآدلر•
بهانسانتاررفدراولیهکنندهتعییننیرویکهتریعمومیاحساسیککهبودمعتقدونداشت
239ص.آیدمیحساب



احساس کهتری و جبران

وپیشرفتسویبهراآنهازیرا.استصرفهبهمقرونحقارتاحساساجتماع،براینیزوفردبرای•
باوالدینتوسطکودکیدورانوکهتریاحساسهرگاهبنابراین.شودمیرهنمونترقی

رانیجبرفتارهایدرنابهنجاریطرزبههابعداستممکنشود،مواجهطردباونازپروردگی
239ص.کندتجلیکودک



سبک زندگی

تنوعازوسیعییدامنهوجودبراو.استکلیوعامفرایندیکجوییبرتریآدلر،دیدگاهاز•
239ص.گیردقراراستفادهموردهدفاینبهرسیدنجهتتواندمیکهداردتاکیدرفتاری

واقعیهتریکجبرانبرایشخص،یکوسیلهبهکهاسترفتارهاییمجموعهشاملزندگیسبک•
240ص.شودمیدادهنشانخیالییا



خود خالق-6

دروییتشخصتعییندرفردظرفیتشاملکهاستخالقخودمفهومآدلرنظریهمشخصهوجه•
انسانیودوجفعالاصلیکنشانگرخالقخود.باشدمیزندگیشمستمرسبکباسازگاری

340ص.باشدارتباطدر«روح»ترقدیمیمفهومبااستممکنکهاست
وشخصیتبینارتباطبرایفراوانیاهمیتبیمارانش،کودکیدورانهایزمینهبررسیدرآدلر،•

تفاوتیکدیگرابتولد،ترتیببهکودکاناجتماعیتجاربوی،اعتقادبه.استقایلتولدترتب
ص.کندمیایجادتفاوتآنهاآتیهایشخصیتبخشیشکلدرعاملاینوداشتخواهند
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(1885-1952)کارن هورنای 

تحلیلوانریکاو.یافتآموزشبرلیندرفرویدیگرتحلیلروانیکعنوانبه،هورنایکارن•
بودهفرویدهاینظریهگسترشواصالحشاملکارشبلکهآید،نمیحساببهفرویدیغیرگر

341ص.است
خودرنایهوچندهر.پردازدمیفرویدباویاختالفموردنکاتبههورنای،نظامتشریحازپیش•

موردفروید،توسطشدهمطرحاساسیاصولازایپارهودانستمیفرویدهوادارانازیکیرا
342ص.استبودهنیزویپذیرش



نظام هورنای

ومنزویکودکیکاحساسبه»کهاستاساسیاضطرابهورناینظریهدراساسیمفهوم•
343ص.کندمیزیستخصمانهدنیاییکدرکهشودمیتعریفدرمانده

.داردفقتمواگیرد،میشکلکودکیاولیههایسالدرشخصیتکهفرویدنظراینباهورنای•
343ص

تاییدمهرکودکینخستینهایسالدرکودکانباوالدینارتباطاتوتجارباهمیتبرهورنای•
364ص.زنندمی



نظریه روان نژندی هورنای

.گیردمیهمایوالدینباکودکارتباطاتازکهاستاساسیاضطرابهورناینظریهاصلیمفهوم•
شود،میکودکدرآنافزایشیااضطرابایجادبهمنجرمحیطییاواجتماعیعواملکهزمانی

رشدیدرماندگوامنیتعدماحساسات،توزیعدرکوششجهتدررفتاری،هایاستراتژیاودر
344ص.کنندمی

برخاستهلکهباجتنابقابلغیرنهواستذاتینهنژندانهرواناساسیتعارضاتهورنای،اعتقادبه•
اهی،آگوسیلهبهآنازتوانمیواستکودکیدوراندراجتماعیناخواستههایموقعیتاز

345ص.ماندحذربرصمیمیتومحبتامنیت،



اریک فروم

حرفهانتخابوکاویروانآموزشبهکهآنازپیشهورنایو،آدلریونگخالفبر،فروماریک
مطالعاتونهگاینخاطربه.پرداختشناسیروانوشناسیجامعهمطالعهبهبپردازد،درمانگریروان

تااندیافتهرتشه«اجتماعیفلسفه»عنوانبهبیشترویکههاستزمینهایندرفروم،خاصعالیقو
345ص.شناختیروانمحضهاینظریه
براو.کندمیتالشمطمئنهستیبهبازگشتوآزادیگسترشازفراربرایانسان:گویدمیفروم

بلکه،نیستغریزیهایسایقارضاءانسان،وجوددرنخستینمحرکنیرویکهاستباوراین
346ص.استتعلقووابستگیشرایطبهبازگشتبهتمایل



اریک فروم

وگرابیانساند،بازگردانتانسانبهراایمنیتوانندمیکهرایجیهاینظامبیشترینفروم،ظرناز•
346ص.استاستبداد

پیشنهادیهایروشدارند،گستردگیمدرنجامعهبرکهامنیتعدموتنهاییازفراربرایفروم•
می1946انسانقلبکتابو«1942خویشتن،برایانسان»هایکتابدرانهاتشریحبهوکندمی

347ص.پردازد
تادسازمیقادررااوگیریجهتاین.دهدمیارائهرامولدگیریجهتسالم،کامالانسانیک•

دیگرانکهتاسحالتیدراینویابددسترسیاهدافشبهوپرداختهخودهایتوانکلیهتحققبه
347ص.سازدنمیدلگیرراآنهاودهدنمیدستازرا



نقد و بررسی مکتب تحلیل روانی

نقد و بررسی ساختار شخصیت از دیدگاه فروید•
مااست؛«نخویشت»بهآگاهینماید،میانکارقابلغیروبدیهیکهماروشنهایاگاهیازیکی•

ینمخویشدریا«من»درکنیمشکچیزهردراگروآگاهیم«خود»بهویابیممیرا«خود»
349ص.کردشکتوانیم

مانزدر...وهامیلها،انگیزهآگاهیها،ها،رفتارازیکهیچبر«من»کهاستاینمادریافت•
سانانوشودمیدادهنسبتاست«خود»یاو«من»همانکهواحدیکبهآیندهوگذشتهحال،

349ص.داردآگاهیوعلمبدانوداندمیحاضررا«خود»حاالت،وکارهاتمامدر



نقد و بررسی ساختار شخصیت ازدیدگاه فروید

همههبلکداند،نمی«خود»ازخارجراخودخارجیرفتارومیلتفکر،احساس،هیچگاهانسان•
350ص.آوردمیحساببهخودتجاربوشئونزمرهازراآنها

تحرکجهانومادهجهانباکهاستاینخاطربهدارد،معنیرشدوتکاملانسان،برایاگر•
350ص.دارداتصال

ایندر.استیگرسنگحسشود،میمالحظهکودکدرکهچیزینخستینکهگفتبتوانشاید•
چونوداندمیراآنازگریزراهنهوداردتوجهنهبکنند،بایدچهکهفهمدمینهکودکمورد،

351ص.دهدمیسرگریهغریزیوطبیعیطوربهرواینازدهد،میآزارشگرسنگیرنج



نقد و بررسی ساختار شخصیت ازدیدگاه فروید

این.استشدهتشکیلاصلیومشخصنظامسهازانسانشخصیتساختارکهاستمعتقدفروید•
مقدمه،ردکهطورهمانزیرا،.علمیاینظریهبهتااستنزدیکبیشترادیبانهسخنانبهادعا

352ص.استمراتبیوابعاددارایاست،برخوردارویژهوحدتیازکهاینباانسانگذشت،
و«من»کهداردوجود«نهاد»نامبهنظامیانسانشخصیتبرای:گویدمیفروید:نهاد-الف•

352ص.پذیرندمیشکلاندر«فرامن»
و«خود»بهماکهاستهماننظامآیاکهاستمطرحسوالاین«من»نظامباارتباطدر:من-ب•

خیر؟یاکندمیتجربهویابدمیراآنحضوراانسانیهروگوییممی«خویشتن»
شخصیتاخالقیبازویراآنوکندمیمعرفی«فرامن»راشخصیتدیگرنظامفروید:فرامن-ج•

اینازویدآمیوجودبهوالدینتنبیهوپاداشوسیلهبهنخستمرحلهدرکهآوردمیحساببه
:انددمیفرعینظامدودارایرافرامنفروید.کندمیجذبراخوداجدادیارزشانسان،طریق،



:فروید فرامن را دارای دو نظام فرعی می داند

.  دکه در ارتباط با چیزهایی است که باید انجام داد و یا تنبیه تحقق می یاب« وجدان»-1•
میفکنیدرونتشویقباوگیردانجامبایدکهاستچیزهاییباارتباطدرکه،«ایدآلمن»-2•

.شود
354ص . قایل می شود« من ایده آل»و « وجدان»، دو نظام فرعی به اسامی «فرامن»فروید برای •



پویایی های شخصیت

میانرژیپیچیدهظامنراانسانارگانیسم،پوزیتیویسمعلمیفلسفه(اصطالحبه)تاثیرتحتفروید•
شناختیوانروفیزیولوژیکیمختلفاشکالدرکهاستآنتحلیلوغذاحاصلنیزانرژیداند،
356ص.شودمینامگذاریکارشحسببروشدهظاهر

بشود،تبدیلیابماندباقیسیستمونظامیکدربایدانرژییکحتما:گویدنمیانرژیبقاءاصل•
یکتاسممکنلذاورفتنخواهدبینازگونههیچجهاناینهایانرژیاصل،اینطبقهربلکه

وی،تحرکیادکمهیکبرشخصیکفشارمثال.شودمنتقلآنخارجبهبدنداخلازانرژی
356ص.استخارججهانبهویهایانرژیانتقالبعث



فروید و غریزه

راهاییزهانگیاهایکنشتوانمیواستاکتسابیغیرامریآن،لغویمعنایبامتناسبغریزه•
357ص.نامیدغریزهاست،نهادهودیعهبهانسانوجوددرآفرینشدستکه

اینچندهرامنظربهولیکنند،پیدابدنیمنشاغریزه،برایکهاستاینبرسعیمعموال،-الف•
درکهدکنمحدودراخودایگونهبهنبایدروانشناسیامااست،توجهقابلتوجهقابلتالش

353ص.شودغریزهوجودمنکروندهداهمیتآنبه،بدنیمنشاوجدانعدمصورت
آنکرمنحال،عیندرولیدانسته،کمترغریزهبامقایسهدرراخارجیمتحرکنقشفروید،•

358ص.استنداشتهدورنظرازرامحیطتفریطیوافراطیتحریکاتونیست
خارججهانوآنهابینکمکمودارندراهخارجبههاانگیزهاینچونافتاد،مذکورکهطورهمان•

یارشددرارخارجیهایمحرکمهمبسیرنقشتوانمیخوبیبهبنابراینشود،میایجادارتباط
358ص.دادقراردقتموردهاانگیزهوغرایزرشدعدم



فروید و غریزه

«.شودمینتعیینیازشدتیاتوانوسیلهبهغریزهیکمحرکنیروی»کهاستمعتقدفروید•
شدهتامینیازنکهاینباگاهاالوآید،میصحیحنظربهطبیعیشرایطیکدرفرویدگفتار
تاشودمیبرخوردارقویبسیارمحرکنیرویازخارجی،محرکیکبهتوسلباانساناست،
359ص.یابددستخودمطلوبلذتبهغریزه،ارضاء،جریان



غریزهو انواع تعداد : فروید

راآنهااما.نستدامیهافیزیولوژیستوظیفهراآنونیامدبرغرایزفهرستتعیینجهتدرفروید•
اءبقرازندگیغرایزهدفوساختمطرحمرگغریزهوزندگیغریزهکلی،عنواندوتحت
360ص.نهادنام«لیبیدو»راآنهااستفادهموردانرژیوکردمعرفینوعیکافراد

مازیراسدرمیناقصنظربهمرگ،غرایزوزندگیغرایزعنوانتحتغرایز،کلیبندیتقسیم•
361ص.شناسیمنمیمرگغریزهعنوانبهراایغریزه

صیتیشخرشدمراحلاساس،اینبروداندمیزاشهوتمناطقمنزلهبهرابدنازمناطقیفروید•
باوارنددسهملذتایجاددرمناطقاینبلوغدوراندرویاعتقادبهکند،میتقسیمانساندررا

.یابندمیارتباطووحدتهم



هایندفرایجزء»راآنوضعوبپذیریم«مرگغریزه»دربارهرافرویدعقیدهاینکهفرضبه•
وانحطاطدورانیعنی،رشد،گذاشتنسرپشتازپسجریانومیلاینباید،بدانیم«...حیاتی
نهایتبهبدنیشدراینکهازپسبایدغریزهایننتیجهدریابدوتحققپژمردگیوافولیاوپیری
کهایننهآید،وجودبهدیگرموجودیاوانساندرنهاد،پیریوضعفوسراشیبیبهروورسید

363ص.باشدداشتهوجوداولاز



فالسفه و بحث قوای نفس

بهراآنهارفتند،گمیقرارانگیزشیقوایتقسیممقامدرکهانگاهنفس،قوایبحثدرنیزفالسفه•
:کردندمیتقسیمکلیقسمتدو

. که مقتضای آن جذب و تمایل به شیئ مالیم  یا طبع است: قوه شهویه -1•
.  که مقتضای آن دفع متنافر است:  قوه غضبیه-2•



توزیع و کاربرد انرژی روانی: فروید

معرفیامنفرومننهاد،درروانیانرژیکاربردوتوزیعراشخصیتهایپویاییازیکیفروید•
نآورددستبهبراینظامسهایناستمعینومحدودانرژیمیزانچون»:گویدمیاو.کند

«.کنندمیرقابتیکدیگرباانرژی
بلکه.نیستاست،هپرداختآنتوضیحبه«فروید»کهگونهآنبهشخصیتی،نظامسهوجودبردلیلی•

داردآگاهی«من»بهانسان.کنیممیتعبیر«خویشتن»و«من»بهآنازکهاستنفسیدارایانسان
366ص.شودمیتراگاهانهوروشنترآگاهیاینرشدش،موازاتبهوکندمیتجربهراآنو



لحاصآنهاراوداندمیمادیامورازرا...وروانیهایپدیدهها،کنشکیفیات،حاالتفروید•
کهیزنهاانرژیازبرخیکهکند،میتصریحلذا،.آوردمیحساببهبدندرموجودهایانرژی

367ص.هستندروانیهایانرژییدستهازشودمیتبدیلروانیهایفرایندبه
میدستهبراانرژی«نهاد»دوبارهنشود،موفقارضاءدر«من»کهصورتیدرفروید،گفتهبهبنا•

...گیرد
دیگریدمقاصبرایراآنتوانمیشد،برخوردارکافیانرژیازمنکهآنگاه»:گویدمیفروید•

368ص.کندمصرفغرایزارضاءازغیر
ازوالدین،ابسازیهمانندمکانیسموفکنیدرونباارتباطدر«فرامن»:کهاستمعتقدفروید•

ارزشضدوها،ارزشجایگاهاوکهاستآننشانگراینوشودمیحاصلتشویقوتنبیهطریق
میابحسبهتنبیهازترسیاوتشویقراهاآناهدافوداندمیاجتماعیاوخانوادهمحیطراها

.آورد



ختلفمهاینظامانریدرتعاملسرانجاموتضادراشخصیتهایپویاییعللازیکیفروید•
ظامنودهدمیتمرکزخاصیمسالهدرراانرژینظامیکگاهکهطوریبه.داندمیشخصیت

تکیهزندگینخستسالبیستدرفوقمطلببربیشترفروید،...کندمیعملآنعکسدیگر
غییرتعلتراعاملهمینوکندمیمعرفیروانیانرژیجاییبهجاقابلیتراآنعلتودارد

370ص.داندمیافراددر...وهاسرگرمیوعالقهموردمسائلوعادات
مسالهاولیکناستیدرستمطلبکند،میتاکیدزندگیاولسالبیستبربیشترفرویدکهایناما•

بلکهیست،نقبولموردمانظربهکهدهدمیتوضیحروانیانرژیجاییبهجاقابلیتاساسبررا
371ص.یابدتحققانسانارزشیوفکرینظامباارتباطدرتواندمیتغییراتگونهاین



فروید و اضطراب

تواندمیکهطورهمانمحیطزیرا.داردشخصیتتشکلدرایویژهنقشتردید،بدونمحیط•
371ص.هستنیزکنندهتهدیدکند،ارضاء

،امادهد،میقراررا«واقعیاضطراب»،آنهاصدردرکهمیبردناماضطرابنوعسهازفروید،•
372ص.شوندمیمعرفیترسعنوانتحتواقعیهایاضطرابمعموال

اخالقییرغعملیک»:گویدمیدارد،واقعیتدرریشهاخالقیاضطرابکهارتباطایندرفروید•
ص«کردهدخوامضطربرااوشود،تکراراگراست،شدهانسانیکتنبیهباعثگذشتهدرکه

372



فروید و مساله رشد شخصیت

است،توجهلقابچندهرکودکفانسانیمنشساختاردرکودکیهایسالنقشبرفرویدتاکید•
بهجسمینیروارشدمراحلیکیرابلوغفروید،خودحتیزیرا.کردمبالغهآندربارهنبادلیکن

اولیهارهایساختونگرفتهشکلشخصیتهنوزکهاستآنکنندهبازگواینوآوردمیحساب
273ص.استنیافتهتشکلآن

یارفعرایبآنهابهپاسخجهتوفوقمنابعتوسعهورشداثردرانسانکهاستمعتقدفروید•
:شودمیمنجراوشخصیترشدبهکهبردمیکاربهراهاییروش،تنشکاهش

یاتارهارفسازی،همانندگاهشدهدادهبهنسبتفرویدمتندرکهانچهبرحسب:سازیهمانند•
.شودمیمتحدانسانشخصیتازبخشیباکهاستالگوهایی

تجاربثرابروهانیازتامینیاهاتنشکاهشیارفعباارتباطدرانسانکهاستاینحقیقت•
وندکفراهمپاسخیآنهابابرخورددرچگونهکهآموزدمیدیگران،ازالگوگیروشخصی

.گویدمیسازیهمانندانبهفروید



جا به جایی

یرونیبودرونیموانعوهاسدواسطهبهغریزهیکانتخابیهدفکهآگاه»:گویدمیفروید•
«...زندمیجاییبهجابهدستانسان...گیردمیقراردسترسازخارج

میبرآنارضائمقامدرانسانکهاستبدیهیشد،ارضاءخواستارایانگیزهیاغریزهکهنگاهآ•
.دهدمیپاسخآنبهکاملتروبهترمناسبروشیوراهانتخابباوآید

در این . شودگاه ممکن است انسان نتواند روشی را اتخاذ کند که به تامین انگیزه یاد  شده منجر•
ص . ندصورت  از ارضائ منصرف می شود و با ارضاء نیاز و انگیزه ای دیگر خود را اقناع می ک

375
شف نشده، حاصل فروید بسیاری از انگیزه ها و عالیق را، به علت این که منشا فیزیولوژیکی آنها ک•

375ص . جا به جایی کی شمارد



جا به جایی

میعادتاریکبه(آنبدونحتییا)نیازیکارضاءباارتباطدربزرگسالحتییاکودکگاه•
ومطلوبدادنشانجامکهآیدمیدردیگریانگیزهصورتبهاوبرایعادتاینوکند

376ص.استخواستنی
بهتاسممکنلذاماند،میباقیتنشازمقداریوجاییبهجادرچون»کهاستمعتقدفروید•

376ص«.شودتخلیهنژندانهیروانقراربیصورت

تنش



مکانیسم های دفاعی و نقد آن 

:استذکرقابلدفاعیهایمکانیسممورددرزیرنکات•
بخشبهمواردکلیهدرزنیواپسکهبودمدعیتواننمیناخوداگاهازفرویدتعریفبهتوجهبا-1•

کمترهناخوداگاهبآنانتقالوشدهمنتقلاگاهنیمهبخشبهبیشتربلکهشود،میفرستادهناخودآگاه
.گیردمیصورت

.آنهاستناآگاهانهعملکرددفاعی،هایمکانیسمبرایویژگیدومین-2•
وروانیعوارضکهنیستمعنابدانگیرد،میقراراگاهناخوددرشود،میزدهواپسکهچیزیاگر-3•

377ص.کندمبتالمفاصلدردیاجنسیهایناراحتیبهراشخصمثالوباشدداشتهدنبالبهبدنییا
وقتیزیرا.دآیمیناتمامنظربه.شودمیدادهنسبتفرویدبهرجعتیا«بازگشت»تفسیردرآنچه-4•

ازیشبعادتآنوکردعادتچیزیبهخویشهیجاناتیاوهاتنشرفعبرایخاصیدوراندرانسان
وشودیخاصاضطرابدچاراگرهابعدگذاشت،کنارراانعللیبهبناسپسوشدتثبیتویدرحد

درازگذشتهتجاربطرفبهدستتداعیقانونحسببرصورتدراینکند،رفعایگونهبهرااننتواند
377ص.نمایدمیاستفادهروانیهیجاناتوفشارهارفعبرایانهاازوکرده



ا نقدمراحل رشد شخصیت از دیدگاه فروید همراه ب



مراحل رشد شخصیت

نیزاساساینربوداردتکیهجنسیغریزهبربیشترشخصیت،رشدمختلفمراحلمورددرفروید•
ذهنیهایبهجنازآنمختلفمراحلورشدبه،وجههیچبهاینکهنتیجهپردازد،میآنتقسیمبه
.کندنمیتوجهانسان،روانیابعادسایریاوادراکیو
ذکریمراحلورشدآنبرایلذاواستتولدآغازازجنسیغریزهبهقایلکودک،برایفروید•

.کندمی



مراحل رشد شخصیت از دیدگاه فروید

یزهغرازفرویدمرادکهاندداشتهاظهاروبرآمدهفرویدکلماتتاویلمقامدرایعدهچندهر•
ازکودکالمثکهاستجنسیهایلذتمنظوربلکهنیست،آنمتداولمعنیجنسیت«یاوجنسی
379ص.آوردمیدستبه...یاوتخلیهازیاومکیدن



مرحله دهانی

از...»ستاعاطفیگانگیدوحالتدچارمرلحهایندرکودککهاستباوراینبرفروید-الف•
مادرودککبنابراینکند،مینگهداریاودهد،ازمیشیراوبهاستطفلنیازمسئولمادرطرفی
.دارددوستراخود

دردواندتمیبرد،میسربهماهگینهتاهفتبینکهکودکیواقعاآیاکهاستاینسوالاما•
دهد؟نسبتمادربهرادندانرشدازناشی



مرحله دهانی

بهبزرگسالی،درکهدانستهتثبیتموجبرادهانیانگیزهارضاءدرتفریطیاافراطفرویداینکه•
.تاسبررسیوبحثقابلشودمیظاهربوسیدنوسیگارکشیدنآدامس،جویدنصورت



مرحله مقعدی

ناحیهآندررالیبیدووکردهمعرفیمقعدیمرحلهراشخصیترشدمراحلازیکیفروید-الف•
:داندمیبخشلذتکودکبرایجهتدوازرادفععملاو.داندمیمتمرکز

راهاودهرداخلفشارزیرا.انجامدمیلذتبهوگیردمیانجامتخلیهتوسطکهتنشیرفع-1•
.دهدمیکاهش

382ص.کندمیلذتاحساسنیزمقعدغشاءبادفعیموادتماساز-2•



مرحله آلتی

ایندرالگیسششتاویابدمیتمرکزآلناحیهدرکودکسومسالاواخردرلیبیدوفروید،اعتقادبه•
.داردفعالیتناحیه

لذتاحساسواقعاخودجنسیعضوبابازیهنگامبهکودککهفروید،ادعایاینبردلیلی-الف•
قابلبلکهیدتردجایتنهانهدخترکودکانمورددرکارایناصلویژهبه.نیستدستدرکندمیجنسی

.استمنع
اولتمایموجبکنند،میهمراهیرالذتاینکههاییخیالبافیوتصورات»:گویدمیفروید-ب•

«...شوندمیادیپعقدهظهوروخانوادهافرادبهنسبت
کندمیتصورربسیاناراحتیبا...دختر»گویدمیفروید،موردایندر.نداردریشهاساسانیزالکتراعقده•

گرایشاعثبمادرازدحتررنجش.شناسدمیواقعهاینمسئولرامادربنابراین...استشدهاختهقبالکه
384ص«...استآنخواهانویکهاستعضویدارایپدرزیرا،.شودمیپدربهوی

کند؟یممالحظهجنسیعضومورددرتنهاراکودکهایفعالیتفرویدچگونهکهاستتعجبجای•
384ص



مرحله نهفتگی

ان از ان جا که  محور رشد را فروید، رشد جنسی به حساب می آورد، لذا وقتی در دوهر ای از دور•
می « مونک»کودکی، نمی تواند جریان خاصی را در این ارتباط مالحظه کند، آن را دوره پنهانی یا 

384ص . نامد



مرحله جنسی

ف ذهنی در این مرحله ابعاد  مختل. بدون شک دوران بلوغ یکی از مراحل حساس رشد انسان است•
ست که این رشد گاهی به قدری سریع و شدید ا. و عاطفی انسان از رشد خاصی برخوردار می شود

.  کندهر چند به طور موقت در جوان ایجاد–ممکن است در شرایطی بحران های خاص شخصیتی 
385ص 



بررسی برخی از دیدگاه های یونگ

آدلر،گ،یوننظیرتحلیلیروانشناساناصولازبرخیبه«فرویدنظریهطرحازپس»مقالهدر•
میرهاشااختصاربهآنهاازیکهربررسیبهذیلدرکهاستشدهاشارهفروماریکهورنای،

.شود
یکرانآتنهابلکهکند،نمیخالصهجنسیجریاناتدرراروانیانرژییالیبیدویونگ-1•

383ص.داندمیروانیانرژیازبخش
درلذاوداندمیمربوطباستانیهاینمونهبهراانبلکه،کندنمیردراادیپعقدهیونگ-2•

هایمونهنمتعددانواعازاینمونهتنهامزبورعقده:گویدمیبارهایندرایونزسواالتبهپاسخ
379ص.استباستانیهاینمونهبهمربوطرفتارازعالیمثالیادیپعقده.استرفتار

قبولقابلفیفلسنظرازنهاستگذشتهاجدادنهفتهیاوراثتیآثارمخزنکهجمعیناخوداگاه-3•
.علمینظرازنهواست



بررسی برخی از دیدگاه های یونگ

وکندیممعرفی(نقاب)پرسوناراباستانیهاینمونهازیکییونگ-4•
فتگبایدنیزبارهایندرلیکن.داندمیجمعیناخودآگاهمعلولراآن
:شودمیاشارهآنبهکهاستدیگریامرمعلولپرسوناکه

ردموارددربسیاریراخویشترقیواستخواهکمالموجودیانسان•
487ص.بیندمیاجتماعیپذیرشوموقعیت

کهانددمی«آنیموس»و«آنیما»راباستانیهاینمونهازیکییونگ،-5•
.استمردیزنوجوددریاواستگرفتهخانهزنیمردوجوددرگویا

نبودهایسابقهمسبوقهیچکهرامردوزنبینذهنیهایجاذبهیونگ
388ص.کندمیتوجیهچنینایننیز



بررسی برخی از دیدگاه های یونگ

حیوانیجنبههباشارهامراین.کندمیمعرفی«سایه»راباستانیهاینمونهازدیگریکییونگ-6•
نرمازکهحیوانیناپسندهایجنبهبهتمایلانساندرگاهآن،اساسبرکهداردانسانطبیعت
وانیحیاجدادازکهداندمیوراثتیمعلولراآنیونگ.شودمیدیدهاستدورانسانیمسائل
388ص.استماندهباقیانسان

یا«من»بهآنازوداردحضوریعلمبدانانسانکهاستهماناستشخصیتمحورکهآنچه-7•
اوبهوبمنسروانیهایتوانشوهافعالیتها،کنشهمهوکندمیتعبیر«خود»یاو«خویشتن»

389ص.آیدمیشماربهانسان«خویشتن»یامنشئونازآنهاتمامواقعدرواست
نمیگذشتهمحصولتنهاراانسانشخصیتکهاستاینیونگدیدگاهمثبتنکاتازیکی-8•

ققتح»راانسانهدفوداندمیموثرآندرآرزوهایشواهدافتمامبانیزراآیندهبلکهداند
389ص.کندمیمعرفی«خود



بررسی برخی از دیدگاه های یونگ

کهاستقیقاتیتحنیزوگرابرونوگرادرونسنخدوبهاوتوجهیونگ،نظریهدیگرمثبتنکته•
.استآوردهعملبهزمینهایندر

تکیه(ینشب)مکاشفهو(عواطف)احساسات،اندیشهاحساس،روانی،کنشچهاربریونگاینکه•
کهانسانیوداگاهناخوضعیتبهمستندرا(بینش)مکاشفهاولیکنباشد،میتوجهقابلکند،می

389ص.داندمیاستبحثمحلانکلیت



بررسی برخی از دیدگاه های ادلر

اوبیینتولیداندمینظامسهازمرکبراشخصیتساختارفروید،چندهر-1•
دتوحبامنافاتیهیچعقیدهاینکهدهدمینشاننظامسهتشکلدرباره

390ص.نداردشخصیت
آنبهبتنسفرویدوبودهتوجهقابلاجتماعیعواملبرآدلرتاکیدچندهر-2•

.گرفتنادیدهنبایدنیزراغرایزنقشولیاستپیمودهتفریطراه
.رسدمیظرنبهافراطیناخودآگاههایکنندهتعیینبرفرویدتاکیدچندهر-3•

.بودغافلنیزآنهانقشازتواننمیولی
توجهیقابلمطلبانسانبرآیندهاثروآنبرایکوششوآیندهبهتوجه-4•

390ص.استکردهتاکیدآنبرآدلرکهاست



بررسی بعضی دیدگاه های آدلر

دکی،کواوایلدرانسانکهرسدمینظربه:جبرانوکهتریاحساس،برتریبرایکوشش•
راشخویکهتریونقصویابدمیدرانبرمرتباثارودیگرانبزرگیوقدرتتمامیت،
390ص.کندمیاحساس

برتریحصولباوحقارترفعجهتدرفردهرکهرارفتارهایییمجموعهآدلر:زندگیسبک•
دورانبهطمربوزندگیسبکدررانقشبیشترینوخواندمیزندگیسبکبرد،میکاربه

391ص.داندمیاوبابرخوردوکودکتربیتنحوهوکودکی



بررسی بعضی دیدگاه آدلر

ویژهبهومحیطووراثتساختهصرفاانسانکهباشدایناصلاینازآدلرمنظوراگر.خالقخود•
391ص.داشتتاکیدآنبربایدکهاستحقیسخننیست،کودکیدورانتربیتیمحیط

برخوردینوعبراظرنبیشترونداردکلیتشده،متذکرزمینهایندرآدلرکهمطالبی:تولدترتیب•
392ص.دارندکودکبهنسبتنزدیکانووالدینکهاست



نکاتی درباره نظریه هورنای

عقدهرواییی،جنسعواملبرترموقعیتقبیلازفروید،هایدیدگاهبرابردرهورنایسلبیموضع•
توجهلقاب(آلتیمقعدی،دهانی،)جنسیرشدمراحلازبرخیانکارو«لیبیدو»مفهوم...وادیپ
.است

نمیتاریرفهیچ).روانیجبرهمچونفروید،نظرهایازبرابردرهورنای(اثباتی)ایجابیموضع•
الجملهفینیزدرمانیروانمسائلودفاعیهایمکانیسمناخوداگاه،انگیزش،(باشدتصادفیتواند
392ص.استدفاعوپذیرشقابل



نکاتی درباره نظریه اریک فروم 

بیشتریجالمبهنیازویفکریبنایزیروفروماریکشناختیروانافکاروآراءبررسیونقد•
:دارد

خلقکهستامایللذاواستحیوانیکنشازباالترکنشبهمایلطبعاانسان:تعالیبهنیاز-1•
393ص.شدخواهدویرانگرکند،برخوردمانعیبهکهصورتیدروبسازدونمایدذ

بامقابلهبرایارحیوانکه)حیوانیوغریزیهایبستگیجایبهانسان:ارتباطوتعلقبهنیاز-2•
تاداردخودخاصارتباطاتابداعدرسعیتعقلوتخیلقدرتبا،(سازدمیتواناوضعیتهر

394ص.شودفراهمبیشترخاطرشرضایتوسیلهبدین



نکاتی درباره نظریه اریک فروم

نیاز به ریشه داشتن-3•
نیاز به همانندی-4•
وهاروشهبخوب،زندگییکبهدستیابیبرایانسانفروماعتقادبه:یابیجهتبهنیاز-5•

ادهاییتضانسانوجوددرکهاستمعتقدفروماریک.استنیازمندثابتیهایگیریجهت
394ص.استآزادیووابستگیوتعلقبنیتضادآنهاازیکیواستموجود



نکاتی درباره نظریه اریک فروم

انساناصلیهاییزهانگازیکیعنوانبهتواندمیگیرد،مینشاتتعالیبهنیازازکهتعالیانگیزه•
تکاملبهمیلوجوییکمالعنوانبهنیزاسالمیمتفکرانوفیلسوفانکلماتدرکهباشدمطرح
.شودمیمالحظهمختلفتعبیراتبهاسالمیروایاتوآیاتدرآنیریشهوهستوبودهمطرح

395ص
اینکهاستیناآیدمیدستبهفرومکلماتازآنچه:بستگیوپیونباارتباطوتعلقبهنیاز•

397ص.اوستاجتماعیوانسانیحیاتمعلولبلکهونیستاولیهنیازنیاز،
می(«داشتهریشبهنیازیا«اصلبهرجوع»)نیازاینبهتوجهبافرومگویا.داشتنریشهبهنیاز•

ازجبرانیراآنوکندتوجیهراانسانبهنسبتدیگرانمحبتودیگرامحبتوتعلقحسخواهد
396ص.بدانداست،گرفتهفاصلهآنازوداشتهوجوداونهاددرکهخویشاصلبهرجوع



نکاتی درباره نظریه اریک فروم

چوندیگرطرفازواستفردیهویتحفظبهمایلداردکهذاتیجنبهسبببهانسان:همانندیبهنیاز•
392ص.باشدممتازخواهدمیاستخواهانراخویشتکاملوتعامل

ارادهوعورشباراخوداطفالکهشناختویژگی،اینباراحیواناتغالبتوانمی:یابیجهتبهنیاز•
درکهبمنحصردرکشنهکهداردوجودممتازینوعحیواناتمیاندر.دهندمیانجامغرایزازبرخاسته

ادراکاتتابعمنحصرااشارادهنهواستمادیهایانگیزهوغرایزبهمنحصراشانگیزهنهاست،حسی
بلکهطبیعی،غرایزوحسی

میآنراهنماییپرتودراوانتخابوگزینشوارادهکهداردعقلنامبهدیگریکنندهدرکنیروی•
393ص.گیردشکلتواند

اینازیکی.یابدمیرشدمختلفشابعاد...وجوانیونوجوانیبهکودکیازخویشرشدجریاندرانسان•
بعدکند،میفاایارتباطایندررامهمیبسیارنقشوکردیادرفتارموتورعنوانبهانازتوانمیکهابعاد

398ص.اوستانگیزشی



نکاتی درباره نظریه اریک فروم

مرگوزندگیازغیرکهبیندمیمتضاداموراحاطهدرراادمیفرومشد،ئاشارهکهطورهمان•
(وابستگی)علقتبینتضاداگرکهکندمیتاکیدمیانایندروشودمیحلاوخوددستبهبقیه

یتامنایجادبرایراهمانندیاوگیرد،میقرارتهدیدمعرضدرآدمیامنیتنشودحلآزادیو
398ص.داندنمیکافی

میجیهتواستقاللبهمیلاساسبرآن،گسترشورشدجهتدرراجامعهتحولفرومکهاین•
درکهاستسانیاندیگرنیازهایرشد،ایناصلیعلتبلکهرسد،نمینظربهروشنیتبیینکند،

.گرددیمتامینبیشترمعنویومادیمختلفامکاناتبهدسترسیعلتبهجوامعگونهاین
کهویمشمییاداورلیکناند،توجهقابلفروم،گونهبیماروچهارگانههایگیریجهتچندهر•

نوعیکاساسرببیشتربلکهشوند،نمیمحدودفوقاموربهتنهاگونهبیمارهایگیریجهتاین
اوست،راتتفکومارکسازفرومتاثریاداورواندشدهتحدیدوتنظیماقتصادبهدادناصالت

400ص



ن،آدرکهنظامیباشد،ومنظورآندرعموممدافعکهحکومتی»مورددر«فروم»سخندرباره•
پایهبرامنظاینتحققگفتباید«.باشدبرادریوتعاونومحبتومهرازسرشارافرادروابط
406ص.استخیالیکشبیهبیشتردارد،طلبیرفاهسویبهمیلکهمادیاندیشه


