
1 
 

 گروه آموزشی مقدم

120-88878888 

www.ravangam.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشدنمونه جزوه جمع بندی روانشناسی 

www.ravangam.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ravangam.com/
http://www.ravangam.com/


2 
 

 گروه آموزشی مقدم

120-88878888 

www.ravangam.com 

 

 

 نظریه روانکاوی فروید

پیوسته یا نا  مراحل رشد اصول نظریه

 پیوسته

طبیعت یا 

 تربیت

نقش کودک 

 در رشد

مفاهیم  هدف رشد

کلیدی 

 نظریه

اصل تعادل 

 حیاتی

 )کنن(

مراحل رشد 

 روانی جنسی
ناپیوسته و 

 مرحله ای
گيري هويت شكل فعال تعامل

يا شخصيت در 
ميداني از 

 هاتعارض

 ليبيدو

 اصل لذت

 

 )بنتام(

 عقده اديپ
 عقده الکترا

اضطراب  اصل واقعیت
 اختگی

 رشک آلت

 اصل بقا انرژی

 )هلمهولتز(

مکانيزم 
 دفاعی

 

 زوایای بررسی انسان از نظر فروید

زاویه  زاویه مکانی 

 ساختاری

 زاویه انطباقی زاویه ژنتیکی زاویه اقتصادی زاویه پویشی

مساله مورد 

 بررسی

سطوح 

 هشیاری
مولفه های 

 شخصیت
سرمایه گذاری و  غرایزانواع 

سرمایه زدایی 

 روانی

بررسی  تحول رشد

سازگاری با 

 محیط

 ناهشیار- توضیحات

 نیمه هشیار-

 هشیار-

 نهاد

 من 

 فرامن

 اروس)زندگی(

 تاناتوس)مرگ(
مکانیزم های 

 دفاعی

مراحل رشد 

 روانی جنسی

پیش درآمد 

 روانشناسی من
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 زاویه ساختاری

 مهمترین ویژگی عنصر شخصیت سطح هشیاری اصول انگیزشی اصل حاکم مولفه شخصیت

 مخزن غرایز- زیستی ناهشیار فرایند نخستین لذت ننهاد یا ب

 ناپخته-

 غیرمنطقی-

نیمه هشیار، هشیار  فرایند ثانوی واقعیت من یا خود

 و ناهشیار

 مجری شخصیت- شناختی

 منطقی-

برقراری تعادل بین بین -

 فرامن و واقعیت

ناهشیار، نیمه   کمال فرامن یا فراخود

 هشیار، هشیار

 وارث عقده ادیپ- اخالقی و اجتماعی

همانندسازی با والد -

 همجنس

 وجدان و من آرمانی-
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 زاویه ژنتیکی

مراحل رشد روانی 

 جنسی

 مراحل پیش تناسلی

 

 )عاطفی نخستین(

 

 مراحل تناسلی

 )عاطفی بعدی(

-آلتی)فالیک مقعدی دهانی نام مرحله

 قضیبی(

 تناسلی)شهوی( نهفتگی)کمون(

 نوجوانی و بلوغ سالگی 11تا  6 سالگی 6تا  3 سالگی 3تا  2 سالگی 2تولد تا  گستره سنی

 آلت تناسلی - آلت تناسلی مقعد دهان و پوست ناحیه شهوتزا

)دهانی زود مکیدن- زیر مرحله

 رس(

)فعال گاز گرفتن-

 دهانی(

 آزارگرانه)منفعل(-

 ذیر)فعال(پآزار-

 احلیلی-

 دیپیا-
- - 

غلبه فعالیه های - ویژگی هر مرحله

 دهانی

خودشیفتگی -

 نخستین

 دوسوگرایی-

 جز خود کردن-

تمایل به تخلیه -

 مدفوع

عالقه به کثیف -

 کاری

 دوسوگرایی-

تمایل به نگهداری -

 مدفوع

 استقالل-

تعارض بین گرفتن -

 و رها کردن

تمایل به والد -

 جنس مخالف

 عقده ادیپ و الکترا-

 اضطراب اختگی-

 رشک آلت-

 خاموشی لیبیدو-

 عالقه به رقابت-

 اطاعت پذیری-

 پذیریتربیت -

تمایل به جنس -

 مخالف

ظهور مجدد -

 الاحساسات ادیپ

دگردوستی و نوع -

 دوستی

مکانیسم های 

 دفاعی

 فرافکنی -

 انکار-

 ابطال-

 واکنش وارونه-

 جداسازی-

 درون فکنی-

 همانندسازی-

 سرکوبی-

  واالیش)تصعید(-

 دهانی:شخصیت  منش هر مرحله

 وابسته-

 ناپخته-

 حراف-

تمایل به فعالیت -

 )اعتیاد(دهانی

 

 مقعدی: شخصیت

مثلث -

-مقعدی)لجباری

 خساست(-نظم

-OCD 
-OCPD 

 شخصیت آلتی:

 لوندی-

 تواضع-

 نمایشگری-

 اختالالت جنسی-

 شخصیت تناسلی: -

 شخصیت سالم-

 سازگاری-
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 نظریه اریکسون

 مفاهیم کلیدی نظریه

  او تمام عمرمطالعه رشد انسان در 

  انسان سالمتمرکز بر 

  در انسان احساس هويتتوجه به اهمیت 

  کوشش برای آمیختن یافته های تجربی و بالینی با بینش تاریخی و فرهنگی به منظور توجیه بهتر شخصیت

 انسان

 .اریکسون کاربرد نظریه تحلیل روانی را در مسائل تعلیم و تربیت مطرح کرد 

  داند. کند و آنها را مکمل یکدیگر میرشد تکیه میابعاد عاطفی و اجتماعی اریکسون بر 

 عملکرد شناختی ای که بین نهاد و من برتر دارد، دارای یک عالوه بر نقش واسطه من به اعتقاد اریکسون

 است. شناسان منرواناست. وی از جمله  ارثی

 روبروست اجتماعی ـ روانی بحران یک با رشد مرحله هر در انسان اریکسون اعتقاد به. 

   در فرهنگی و اجتماعی خانوادگی، هایتفاوت ولی است شمول جهان اریکسون نظر از رشد مرحله 

 .است اثرگذار آنها حل مرحلة هر مسائل با فرد هر برخورد چگونگی

 

پیوسته یا نا  مراحل رشد اصول نظریه

 پیوسته

طبیعت یا 

 تربیت

نقش کودک 

 در رشد

 هدف رشد

مرحله رشد  8 ژنتيکاپیاصل 

 روانی اجتماعی

  فعال تعامل ناپیوسته
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 راحل رشد روانی ـ اجتماعی م

 اريکسون

 رشد نادرست نيرومندي بنيادي شيوه کنار آمدن سن مرحله

 اسید اعتمادیاعتماد/ بی سالگی 1تولد تا  دهانی ـ حسی 
ناسازگاری حسی / 

 گیریکناره

 لجبازی / وسواس اراده خودمختاری/ شرم و تردید سالگی3تا  1 عضالنی مقعدی

 رحمی / بازداریبی هدف ابتکار / احساس گناه سالگی 5تا  3 جابجایی حرکتی ـ تناسلی

 مهارت محدود / رخوت شایستگی سخت کوشی / حقارت سالگی 11تا  6 نهفتگی

 سالگی 18تا  12 نوجوانی
وحدت هویت / سردرگمی 

 نقش
 تمرد / انکار و تکذیب وفاداری

 عفتی / انحصاری بودنبی عشق صمیمیت / انزوا سالگی 35تا  18 اوان بزرگسالی

 )مراقبت(نگرانی خالقیت / رکود سالگی55تا  35 بزرگسالی
گسترش افراطی/ دفع 

 کردن

 گستاخی / تحقیر کردن خردمندی انسجام من / ناامیدی سالگی به باال 55 بالیدگی و پیری

 

 ویژگی ها مراحل رشد روانی اجتماعی
 

 

 

 اعتمادياعتماد/ بی

 است ضروری اعتماد احساس ایجاد برای آميز محبت و منظم هايمراقبت. 

 و روانی سالمت و رشد شرایط تریناساسی اطمينان احساس کودک برای 

 .است شادابی

 آدمی شخصيت بناي سنگ مهمترین امنيت احساس اریکسون اعتقاد به 

 .است

 است گرفتن زندگی اول سال در عمومی ويژگی.  

 دندان و شدن گرفته شير از بحران دوره، این ویژگی زیستی نظر از 

  .است درآوردن

 فعاليت روش نوعی واجد امّا است دهانی اولیه منطقه مرحله نخستین در 

 گاز مرحلة در(. مشتاقانه اما نافعال کردن داخل) کردن خود جزـ نام به است

 با ایگو برخورد مرکزی روش فعال گرفتن یا گرفتن دست با روش گرفتن،

  .است جهان
 

 

 

 

 خودمختاري/ شرم و ترديد

 به دوم مرحلة در گشتمی باز مادر به کوک عالقه و عشق اول مرحلة در 

 .گرددمی باز اشياء جهان

 کند انتخاب را راه 2 از یکی تواندمی کودک   

 بودن منظم و کردن کنترل -

 خود گذاشتن آزاد و کردن رها -
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 شودمی روبرو اجتماعی اجبارهاي با بار نخستین برای کودک مرحله این در. 

 است توالت آموزش و بودن تمیز اهمیت مرحله این در آشکار زیستی جنبة.  

 (کردن رها و گرفتن) است گزينش تمرين برای کوشیدن مشغول کوک 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتکار / احساس گناه

  پردازد.به عمل می لذت اشتغال و فعال بودنکودک به خاطر 

  شود و کودک با شدت بیشتری نامیده می سن بازي با همساالناین مرحله

 شود. اجتماعی می

  آورد. روی می هاي سمبليکبازيکودک به 

  گیرد.صورت می سازي با والدينهمانند 

  در کودک همزمان است.  اخالق درونیاین مرحله با آغاز جایگیری 

 وجدان اخالقیریزی پی 

  معنی کلمة نهآشنایی کودک با  

  تگی بس گيري هويت و نقش جنسیشکلتعارض زیستی شخصیت کودک به

 دارد.

  فهمند.خود را می هاي جسمیتفاوتکودکان  سالگی 3در حدود 

  شوند.یابند که در آینده مرد یا زن میسالگی در می 5در حدود 

  نامد.می دخالتاریکسون شیوه اساسی در این مرحله را 

  و  آماده براي آموختن سريعکودکان در این مرحله بیش از هر زمان دیگری

 حریصانه و مشتاق به یافتن طرق هدایت جاه طلبی خود هستند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 سخت کوشی / حقارت

  را بپذیرد محيط اجتماعیدر این مرحله کودک آماده است که 

  هاي اجتماعی سازش يافتگیاریکسون دربارة تأثیر قطعی این مرحله در

 ورزد.تأکید می بعدي

 دورة نوجوانی است.  هايمقدمه طوفان 

  تردختران پذيراتر و مراقبت کنندهو  پسران پرخاشجودر این دوره 

 هستند. 

 ترین و زیرکترین، مؤدب بهترين،خواهد در چشم همساالن خود کودک می

 ترین فرد باشد. محبوب

 دهد. اهمیت خود را از دست می بازي در اواخر این دوره 

 ک اندک تحت تأثیر گرفت اندکه در دورة قبل از والدین تأثیر می من برتر

 گیرد. قرار می مدرسه، معلمان و همساالن

  کند. پیدا می اي به آموختنالعادهعالقه فوقدر این دوره کودک 

  جنبة کامالً تعیین کننده و  رشد ايگوبه اعتقاد اریکسون مرحله کمون برای

 قاطعی دارد. 

  مهمی کسب  هاي شناختی و اجتماعیمهارتکودکان در این دوره

 کنند.می
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 وحدت هويت / سردرگمی نقش

 مقابل در هویت یکپارچگی هویتی،بی ـ هویت احساس) آشفتگی ـ هویت 

  (نقش سردرگمی

 است دوره این در فرد اصلی اشتغاالت از خودسنجی و خود توصيف.  

 مطلق انعطاف، غیرقابل حدودی -من مفهوم یافتگی سازمان نوعی :  همادگري 

 هایایدئولوژی و دیکتاتوری هایرژیم برابر در پذیریآسیب -قراردادی و

 افراطی

 هنجارهای افراطی پذیرش -همگنان گروه در شدن غرق: طلبی شکلهم 

   گروه

 من گیریشکل باعث آن روانی جنبة دارد، گوناگون هایجنبه هویت احساس 

 .شودمی نوجوان درونی

 وحدت و هماهنگی احساس به دستیابی مرحله، این در اساسی مشکل 

  .است درونی

 زا نوینی احساس برقراری نوجوان یک تکليف نخستين اریکسون نظر به 

  .است ايگو هويت

 است ناخودآگاه فرایند یک عمده طور به هویت تشکیل.  

 آن در که انتظار دورة نوعی:  )موراتوريوم(اجتماعی ـ روانی تعویق دورة 

  .یابدمی را خود شخص

 کيستم؟ من: است پرسش این به پاسخ فرد اصلی الاشتغ 

 را دارد. ظرفيت عشق واقعیفرد   صميميت / انزوا

  است.  مهمترين مزيت آدمیاز نظر اریکسون عشق 

  جوانی و ميانسالیمجزایی برای  مراحلاریکسون اولین پیرو فروید بود که 

 مطرح کرد.

 

 

 

 

 

 

 خالقيت / رکود

 پدیدآورندگی ـ راکدماندگی ـ بارآوری ـ حاصلی ـ خالقیت ـ رکود )تولید ـ بی

 حاصلی(بی

  در این دوره بسیار مهم است. توليد و خالقيتمفهوم 

 20 سالگی دورة تعمیق تعهدات و  30ای صمیمانه، سالگی دورة برقراری رابطه

50,ای، پیشبرد حرفه  . ارزيابی مجدد گذشتهسالگی دورة  40

  و افزایش هشیاری نسبت به خود  درون نگريبازگشت به 

  سالگی تشکیل دهندة دورة برزخ میانه زندگی 40آغاز 

 های زندگی پایدار ارتن افراد از سنین میانسالی تا آخرین سالگبه اعتقاد نیو

 های شخصی خویش دارند. مانند و گرایش به تحکیم ویژگیمی

  خواهم؟من چه میاشتغال اصلی فرد پاسخ به این پرسش است که 

  و جنبة فرهنگی آن  توليد فرزندجنبة زیستی رشد در این مرحله تناسلی و

 اجتماعی و نهادهای زندگی جمعی است. قبول مسئولیت در امور 

 .نتیجه فقدان زایندگی رکود و خنثی شدن شخصیت و نوعی شبه صمیمیت است 
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 است که به واسطه آن شخص احساس پوچی،  ميانسالیاین دوره  بحران

 کند.هدفی میحاصلی و بیبی

 

 

 

 

 انسجام من / نااميدي

  )تمامیت ـ یأس و سرخوردگی(انسجام من ـ یأس و نومیدی )کمال ـ ناامیدی( 

  تلقی کرده  عامل سازنده شخصيترا مهمترین  تجارب اجتماعیاریکسون

 است. 

 سالگی است.  45یا  40از  بهتر سالگی 65در  هاي لفظیتوانايی 

 مانند بازشناسی یک شکل ساده در یک مجموعه پیچیده  ظرفيت هاي بصري

 است. بهتر های زندگیدر آخرین سال

 اند. افراد مسن از لحاظ ذهنی قابل انعطاف و دارای تحرک فکری 

  هستند،  هماهنگی بصري ـ حرکتیافراد مسن تنها در کارهایی که نیازمند

 یابد. می تقليلشان توانایی

  شوند. مواجه می شکستاست با  سرعتنیازمند افراد مسن در وظایفی که 

 مشخص کنندة این دوره است.  عمليات ذهنی کندي در اجراي 

  آید.پدید می خردمندي اصيلدر پیری رشد و تکامل واقعی و 
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09302973709

 پیام دهید ravangaam@آیدی

http://www.ravangam.com/

