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ینابهنجار کاِرن هورنا یازهاین هینظر:فصل نهم 
 ( یاجتماع یروان کاو هی)نظر

  ن صمیمیت و محبت واقعی است)                                در مورد زندگی نامه کارن هورنایو خواندنی کوتاه  (همیشه مصیبت اصلی، فقدا

  میالدی در آمریکا فوت کرد.او در اصل  ا  ییلروان  1952 میالدی در آلمان به دنیا آمد و در سال 13885کارن هورنای در سال

بلانو هورنلای تياللیالت یيشلکی را در بلرلي ب ایلان ( 1395، شلامووسعید فروید بود ولی بسیاری ا  نظریات او را تغییر داد.)

وی  اشتغال داشل.. رسانید و در همانجا به روان کاوی عالقه ییدا کرد و چهار سال در بیمارستان روان یيشکی آن شهر به کار

یل  ا  آن بله روان کلاوی  کارهایش را به عنوان اصالح کننده و بسط دهنده نظام فروید و نه مخالف با او توصیف ملی کنلد.

دعوتی را که بلرای رفلتي بله آمریکلا ا  او شلده بلود  1932یرداخ. و دو سال در مؤسسه روان کاوی برلیي تدری  کرد. در 

 .یللله ی عملللر را در آن ک لللور بللله تلللدری  و تي یللل  و تللل لیف یرداخللل.یلللفیرف. و بللله آنجلللا رفللل. و ب 

عولی .)ستایش می کند و خود را مدیون او اعلالم ملی دارد فرويدهورنای در بیان نظریات خود درباره ی شخالی. نخس. ا  

چنلدیي یدرش ناخدای ک تی و مردی مفهبی و کج خو  و ا  مادرش که  نی روشنفکر و سر نده بلود  (1394سیاسی،اکبر 

سال مسي تر بود.کودکی هورنای اصال تعریفی نداش.. مادرش او را طرد می کلرد و بلرادر بيررتلرش را بی لتر دوسل. ملی 

داش.، و یدرش قیافه و هوش او را ییوسته تي یر می کرد، و در او احساس شدید بی ار شی و خالوم. بله وولود ملی آورد. 

نامیلد در او یلرورش داد، و ایلي نمونله دیالری ا  نفلوب تجلار  « اسیاضطراب اس»ایي ف دان ميب. چیيی را که بعلدها 

 )شولتي،سیف و یاشا شریفی(شخالی نظریه یردا  بر دیدراهش در باره شخالی. را ن ان می دهد

  سالای عاش  یکی ا  معومانش شد او هررو  برایش ر  می برد او در خاطراتش نوشل.  ))همله چیلي در درونل   14هورنای در

  د ،وللوش و خللروش دارد وبلله دنبللال روشللنایی خاصللی اسلل. کلله ایللي آشللفتای را ا بللیي ببللرد (مللوم مللی  نلل

سالای اورا درملان کلرده بلود بله یيشلکی روی آورد و در  12او درتمام دوره تيالی  سرآمد بود و تي. تاثیر یيشکی که در 

 .ارد دان لااه فرایبلورش شلددرس. شش سال بعد ا  اینکه  نلان مجلا  بله تياللی  در رشلته یيشلکی شلدند و1906سال 

سال  ندری م ترک نا موف  ا او ودا شد ثمره ایي ا دوام سه دختلر  17بعد ا   1927کارن با اسکار هورنای ا دوام کرد ودر 

 .بود سراسر  ندری م ترک وی هملراه بلود بلاح  درماندری،یری لانی ،م لکالت ونسلی وحتلی حل  تمایل  بله ملرش

او در هل  شکسل..  خل.یرابطه بله هل  ر يیا یروانکاو بود. وقت فروم کياربا  یهورنا یرابطه ع   يیو ررمتر يیتریطوالن

بله او رفل. کله  اشیدیلقرار ررف.. در طول درملان، روانکلاو فرو یکاوتي. روان ونسیو م کالت  یدرمان افسردر یبرا

 یاو نسلب. بله یلدر م تلدرش ناشل ین کودکدورا ی یاد التیا  تما رومندیبه مردان ن دشیشد  یع   و م یبرا یتالش و

عضو هیات عومی موسسله هلای روانکلاوی شلیکارو و نیویلورک بلود . او بنیانالفار  1952تا 1932هورنای ا  سال شده اس.

انجمي یی برد روان کاوی و موسسه آمریکایی روان کاوی ودر عیي حال نویسنده ،معو  ودرمانار یرکلاری نیلي بلود و درطلی 

 خود را ارائه داد. نظریه همیي سال ها

  انسلان منت لر کلرد.ایي کتلا  بیلانار نظریله هلای  روان رنجورر مه  تریي کتا  خود را به عنوان  1950هورنای در سال

 سالای دررفش.. 65شخالی و خالق او در مودر شخالی. انسان بود. هورنای در سي 

 مرور و درآمدی بر نظریه کارن هورنای 

  نامیده شد. نظریه او بر ایي فرض استوار بود که شلرایط اوملاعی و فرهنالی بله « ن کاو  اجتماعیروا» نظریه کارن هورنای

 (1395،سید ميمدی،فیس.) ویژه تجار  کودکی عمدتا مسئول شک  ریری شخالی. اس..

  هورنای بر خالف آدلر و یونگ احساس می کرد که نظراتش به شدت ا  افکار فروید متلاثر اسل.  و ایلي نظریلات را ولایايینی

محورر مموج جان وج عراموس یيدوتی ار م ا وس برای نظریه وی نمی دانس.. مه  تریي تفاوت نظریه هورنای و فروید بر 
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 (یاجتماع یروان کاو هی)نظر ینابهنجار کارِن هورنا یازهاین هینهم:نظر فصل 63

هورنای با فروید مواف  بود کله آسلیبهای اوایل  کلودکی مهل  (. 1394)یِرویي،ووادی و کدیور،دور می  د.  تاثیرات فرمنگی

هورنلای تاللور  .هستند اما هورنای ا  نظر ت کید بر نیروهای اوتماعی به وای  یستی در رشد شخالی. با فروید تفاوت داشل.

 (1395،سید ميمدی،س.فی)کرد که نیا  ایمنی بر کودکی حاک  اس. که منظور وی نیا  به امنی. و رهایی ا  ترس بود. می

   آغلا  کلرد. یکلی ا  یی لاامان  مخالفت  وا تریویر رواناونا تی او ای ینوانهورنای ودایی ا  موضع فروید را به وسیوه

فمینیس. بود. اعت اد داش. که روانکاوی روی رشد مردان بی تر ا  رشد  نان تمرکيکلرده اسل. و ااهلار داشل. ملردان بله 

او قلرار  جندیت و تجر یوات خخیوینظریه هورنای تي. تلاثیر  به آنها حسادت می کنند.خاطر توانایی  نان در  اییدن 

بله  روا و  اجتمواعیهورنای مانند آدلر بی لتر ا  فرویلد بلر  .نیروما  اجتماعی و فرمنگیداش.. همچنیي تي. تاثیر 

 .عنوان عوام  مه  در شک  ریری شخالی. تاکید دارد

   .هورنای در خالل روانکاوی خویش عمی ا تي. تاثیر ع یده آدلر درباره وبران احساسهای ح ارت قرار ررف.. به خالوص تي

 (1394،سید ميمدی،شولتي) آدلر قرار ررف. که عدم وفابی. بدنی عو. احساسهای ح ارت اس.. تاثیر ایي نظر

  هورنای با تووه به سه نکته مه  نظرات خود را بیان می کند.اول اینکه اضهارات فروید در مورد  نان مووب شد که هورنلای بله

در ارتبلا  بلود و وی آرلاهی هورنلای را  اريک فرومدوم اینکه هورنای با روانکاو دیاری به نام بیندی د.  تاثیرات فرمنگی

رهنای بی تر کرد و سوم اینکه مطالعات هورنای در تفاوت ساختار شخاللی. بیملاران نسب. به اهمی. تاثیرات اوتماعی و ف

 ارویایی و آمریکایی مورد م اهده اهمی. تاثیرات فرهنای را تائید کرد.عالوه بر ایي مطالعات او را بله ایلي نتیجله رسلاند کله

 (1394ی و کدیور،ميور همه عموکردهای سال  و آشفته شخالی. اس..)یِرویي،وواد فرا روا    ین 

   تاثیر فرهنگروابط بین 

     مبنای اصوی رشد شخالی. روان رنجور و بهنجار هستند ، او معت لد بلود کله  تاثیرات فرمنگیهورنای بارها تاکید کرد که

 انزواناشی ا  آن به احسلاس   یرمت  نیاا فرهنگ مدرن بر اساس فرهنگ رقاب. بیي افراد استوار اس. . رقاب. وویی و 

کارن هورنلای تاکیلد ملی می انجامد. نیای  ا مح تمنجر می شو، ایي احساس تنها بودن در دنیای بال وه متخاص  بر ت دید 

ملی  تعامس  ا محوی کرد که تاثیرات اوتماعی و فرهنای ا  تاثیرات  یستی مه  تر اس..هورنای شخالی. انسان را حاص  

 داند.

 شد روان رنجوریها آماده می کند، افراد روان رنجور به وای اینکه ا  نیلا  بله ميبل. نیا  شدید به ع   وميب.،  مینه رابرای ر

 (1395،سید ميمدی،فیس.) بهره مند شوند به روشهای بیماررون سعی میکنند آنرا ییدا کنند.

 جابه جایی کانون توجه 

 کننده کله من لا اوتملاعی دارنلد و صلورت ا  انایيه های بیولوژیکی بنیادی درونی به عوام  تعییي  جا ج جايی کانرن ترجج

هورنای ا  طری  درمان بیماران به  .بندی آن را قبالً آدلر م خص کرده اس.، در نوشته های کارن هورنای نیي دنبال می شود

وسیوه روانکاوی خیوی سریع بدیي نتیجه رسید که بیماران بیش ا  آن که ناراحتیها و م کالت ونسلی داشلته باشلند، علدم 

ی. و عدم ت میي شغوی دارند. همیي امر باعث شد که او وامعی. صورت بندی فروید را در مورد تيریکات ونسی و ع لده امن

 ومالفر(سیاوش )آلي ا.راس،.تووه کرد فرا  ا محی  اجتماعیادیپ  یر سوال ببرد؛ و به وای آن، به رابطه 

 رارند ا  نظریات فروید اصول مهمی که مورد قبول هورنای هستند بدین  

 1- هر کاری که آدمی انجام می دهد عوتی دارد، هیچ رفتاری نمی تواند تالادفی باشد.  ج ر روانی 

 2- عو. یا انایيه ی بسیاری ا  اعمال آدمی نامعووم و ناخودآراه اس..  انگیزش نا راآگاه 

 3- مکانیس  ها ) با تالرفاتی که هورنای در آنها کرده و تغییراتی که به آنها داده اس. ( وسائ  خلوبی  :مکانیدم ما  افاعی

 برای روان درمانی هستند.

 4-  ای  وسائس روان ارمانی فرويدl ن وسائ ، مانند انت ال ، تلداعی آ اد، تعبیلر رویاهلا، نیلي ملورد قبلول و تائیلد هورنلای

 هستند.
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 اما مرارا مهم ا تالف: 

 1-  .ایي نظر فروید که، وضع و حال و عواطف مخالوص  نان و عمی  تریي ک مکش هلای درونلی آنلان ناشلی ا  کمبلود آلل

ونسی و حسادت ان نسب. به وسي نر اس.، مورد قبول هورنای نیس.. او معت د اس. به اینکه روحیه ی مخاللوص  ن بلر 

ط عاش انه استوار اس. و ت ریباً هیچ ارتباطی با ساختمان عضو ونسلی یایه ی عدم اعتماد او و تالور مبالغه آمیي او درباره رواب

 او ندارد.

 2-  ع ده ی اودیپ و دورانای روانی کودک را به ووهی که فروید بیان کرده اس. هورنای قبول ندارد و به اعت اد او یرخاشلاری

آن است کج مررا  ی مهور  رورارش ناخی ای الراپدی و ای  یم کودک ناشی ا  غریيه ی ونسی و رقاب. نیس.، بوکله 

 و ا  حمای. و مراقب. ميرومش بدارند.  امند

  اسل. و ف لط  عارضوی هورنلایباری، صف. یرخاشاری که در نظر فروید فطری و ناشی ا  غریيه ی مرش  اس. به ع یلده ی

 وسیوه ای اس. که آدمی برای حفظ و حراس. و امنی. خود بکار می برد. 

 3- د یک انایيه ی ونسی می داند که تمام عمر آدمی را آ ار می دهد و سبب اختالالت روانی او می رلردد، لی بیدو را که فروی

می یندارد و معت د اس. که مسلائ  ونسلی معولول دلوایسلی هسلتند نله عول. آن. رفتلار  انگیزه   میجانیهورنای یک 

 ا ایمنی.ونسی در واقع راه و روشی اس. برای کاستي یا ا  میان برداشتي احساس ن

 4- ه ، بافته ی هورنای، در واقع ع   ور ی به خوی تي نیس.، بوکه بخود بالیدن و به اصطالح عامیانه بلاد در  اوستی  را

 آستیي انداختي و برای خود ار ش  یاد ا  حد قائ  شدن اس.، که آن را ه  باید ناشی ا  احساس عدم امنی. دانس..

 5- عولی ) .و بعضی ا  مفاهی  دیار فرویدی نیلي نظریلاتی دارد نهاا و من و من  رتروستی و هورنای درباره ی دلوایسی، آ ار د

 (1394،یاسیساکبر 

  فروید بههورنای  انتقاد 
 1- .هورنای ه دارداد که طرفداری قاطع ا  روان کاوی سنتی به رکود در تفکر نظری و روش درمانی منجر خواهد شد 

 2-  روان ناسی  نانه مخالف. کرد.هورنای با ع اید فروید درباره 

 3-  .بر رشلد شخاللی. ت کیلد کلرد.  تأثیرات فرمنگیاو ت کید کرد که روان کاوی باید ا  نظریه غریيه فراتر رود وروی اهمی

 انسان ف ط تي. سوطه اص  لفت قرا ندارد، بوکه دو اص  هدای. کننده ایمنی و خ نودی بر او حاک  اس..

  به امنیتکودکی نیاز 
  موافل  بلود، املا  دیلبيررسال با فرو .یدر شک  دادن شخال یکودک هیاول یسالها .یدرباره اهم یورناههمانطور که رفته شد

وولود دارد  یمعت د بود نه مراح  رشد هماان یاختالف داشتند. هورنا رد،یر یشک  م .یچاونه شخال نکهیا اتیدرباره ويئ

اسل..  .یرشلد شخالل یاو، عام  اساسل يیو والد دککو يیب یرا طج اجتماعبوکه  ر،یاوتنا  نایف یکودک یو نه تعارض ها

دارد بله  یکلودک کلال بسلتا .یلا  ترس اس.. امن ییو رها .یقرار دارد، که منظور امن تی ج امن ایینتي. سوطه  یکودک

 فیاو را تضلع .یو ميب. نکردن به کودک، امن .یمیبا ن ان ندادن صم يیکنند. والد یبا کودک چاونه رفتار م يیوالد نکهیا

را  ییدادهایلا  رو یولیتوانند خ یهستند، م ميیا يیکنند آنها را دوس. دارند و بنابرا یکنند. مادام که کودکان احساس م یم

بلار تيمل   انیلشلوند، بلدون اثلر   یا  موقع( ميسو  م شیی یونس اتیتجرب یحت ای ا )کتک خوردن  بیکه معموال آس

 کنند. یم جادیدر آنها خالوم. ا ي،یکرده و بنابرا فیمختوف تضع یها وهیفر ندان ان را به ش .یامن يیکنند. والد

 کرد. اما بر خلالف آدللر، بلاور نداشل. کله ليوملا همله کودکلان احسلاس عجلي و  دیتاک یویکودکان خ یارماندگبر  یهورنا

توانند به رفتار روان رنجور منجر شوند. هرچه کودکلان  یشوند م جادیاحساس ها ا يیکه ا یکنند. اما در صورت یم یدرماندر

سلرکو  کلردن  یبلرا یالرید  یتواند دل یسرکو  خواهند کرد. ميب. م  تریبترسند، خالوم. خود را ب يیا  والد  تریب

 یبلرا یارید  یاحساس رناه دلنه.  ایاس.  یآنها واقع يیفهمند که ميب. والد یباشد. کودکان م يیخالوم. نسب. به والد

کنند. هرچه کلودک  هاحساس رنا ینافرمان ایشوند ا  هررونه ابرا  خالوم.  یسرکو  کردن خالوم. اس.. آنها اغوب وادار م
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 یمل  اایاضطراب  ن جادیسرکو  ها مووب ا يیتر سرکو  خواهد کرد. ا  یاحساس رناه کند، خالوم. خود را عم  تریب

 (1394ميمدی،)شولتي،سید  شود.

  اهمیت تجربیات کودکی 
   هورنای معت د بود تعارض روان رنجوری می تواند ت ریباً ا  هرمرحوه رشلد ناشلی شلود، املا رویلدادهای آسلیب  ا ماننلد سلو

 استفاده ونسی، کتک  دن، طرد کردن آشکار یا بی تووهی می توانند ت ثیرات ان را بر رشد کودک بر وای بافارند.

  سبب اصوی نیا های روان رنجور اس.، ایي نیا ها به ایي عو. قدرتمند ملی شلوند کله  کراکی اخرارهورنای معت د اس. که

 (1395،سید ميمدی،فیس.) .تنها وسیوه کودک برای احساس ایمنی هستند

 اساس روان رنجوری )اساسی(اضطراب بنیادی : 

  اسل..  احداس ح ارت آالورمفهوم اضطرا  اساسی شبیه مفهوم  .اس. اضطراب اساسین طه عطف نظریه هورنای مفهوم

اما ووه تمایي مهمی ه  با آن دارد. در وایی که آدلر می روید که مي، هیچ چیي غیرقاب  اوتنا  در ملورد احسلاس تنهلایی و 

نه می ینداریلد. هنالامی بی یناهی کودک نمی بین ؛  یرا ایي امر بستای به ایي دارد که شما دنیای خارم را تا چه اندا ه خالما

که دنیا در نظر یک کودک خردسال ميیطی ررم، یفیرفتنی، با عاطفه و ثاب. تو ی شود، احساس ع   و امنیل. خواهلد کلرد 

والدیي بخاطر نیا های روان رنجور خودشان اغوب فر ندان لان را  .ومالفر(سیاوش )آلي ا.راس،نه احساس تنهایی و بی یناه بودن

بی تووهی، حمای. افراطی طرد یا لوس کردن قرار می دهنلد، ارلر واللدیي نیا هلای کلودک رابله ایمنلی و مورد سوطه رری، 

را نسب. به آنها یرورش می دهلد. ایلي خاللوم. را بله نلدرت بله  یرمت  نیاا  خ نودی برآورده نکنند، کودک احساس 

 احسلاس بله یل  آن ا . خوده سرکرب  یرمت کننلد، می سرکو  والدیي به نسب. را آن و دهد می ن ان خ   صورت 

،سلید فیس.) نامیلده ملی شلود.« اضوطراب  نیواا »شلود، ایلي حالل.  ملی منجر نارانی مبه  احساس و ناایمنی عمی 

ارمانوده  و )منوزو    تنهوا احدواس فراگیور و  وج تودريا فزاينودههورنای اضلطرا  بنیلادی را .(1394ميمدی،

و  ییاحسلاس ولدا ایلتعریف کلرد.  کج  ال ره  طرناک و ترسناک است ار انیا   یمانج ) یچارگی و  ی پنامی  ران

 (1394،سید ميمدی،و فیس.  )شولتي شود. یم فیکه بال وه خالوم. رراس. تعر ییایکودک در دن یدرماندر

  اضطرا  اساسلی بله وولود را ابداع کرد تا به الاویی اشاره کند که اغوب در یی احساس ا   اوردرهمیي راستا هورنای اصطالح

تنها در صلورتی کله نیلا  بله به ميبل. ییلدا کنلد. نیا ا   شدیدوعی آراهی ن فرد که شودث می عتجربه ایي نا امنی با می آید.

 (1387ميب. برآورده شود ایي دور باط  رسسته خواهد شد.)کارور،رضوانی،

 یی نایفیری در ه  تنیده اند. تکانله هلای خاللمانه منبلع خالوم. بنیادی و اضطرا  بنیادی به طور ودا ههورنای معت د بود ک

اصوی اضطرا  بنادی هستند اما اضطرا  بنیادی می تواند در احساس های خالوم. نیي دخال. داشته باشلد. هورنلای معت لد 

بود اضطرا  بنیادی به خودی خود روان رنجوری نیس. بوکه خاک حاص  خیيی اس. کله روان رنجلوری ملی توانلد در  هلر 

 (1395،سید ميمدی،فیس. ) مانی در آن یرورش یابد. 

   خاللوم.،  یبلا احسلاس هلا یرینلا یلف ییاس.، و بله طلور ولدا یبعد یها ییرورش روان رنجور یمبنا ،یادیضطرا  بنا

روش کوی که افراد بوسیوه آنهلا ا  خودشلان  4هورنای احساس ها در همه ما م ابه اس..  يیو ترس ارتبا  دارد. ا یدرماندر

 (1394،سید ميمدی،و فیس.  )شولتي در برابر احساس تنهایی در دنیای بال وه متخاص  ميافظ. می کند بیان می کند.

 1- راهبری که همی ه به ع   منجر نمی شلود، افلراد بلا اطاعل. متواضلعانه، کاالهلای     ج است آوران مح ت و عاق

رد بلا وولب کلردن ميبل. در  واقلع فل(. 1395ميب. را بخرند. )فیس. ،سید ميمدی،مادی، مرحم. ونسی، ممکي اس. 

ما به چند طری  ميب. را ووب ملی  .که نخواهی  د((مه دیاران در واقع می روید )) ارر مرا دوس. داشته باشی، به مي صد

در ایلي  ملان فلرد ا  .دلخلواه کنی    انجام ندادن هرکاری که دیاری می خواهد، یا تهدید کردن دیاران بله تلامیي ميبل.
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راهبردهای مختوفی مانند مطیع بودن،رشوه دادن و حتی ترساندن دیاران سعی می کنلد  ميبل. آنهلا را وولب کنلد تلا ا  

  (1394)شولتي ،سید ميمدی، صدمه دادن ا  وانب آنها احساس امنی. کند.

 2- بلی احتراملی بله آنهلا را ندارنلد. معت دنلد کله ا  خلود آنها ورات انت اد کردن ا  دیاران یا  :    رانعیپذير)مطسلطج

افراد روان رنجوری که تسوی  دیاران می شلوند ایلي کلار را بله   .رفشته و فداکارند )) ارر تسوی  شوم، صدمه نخواه  دید((

 (1394)شولتي و فیس. ،سید ميمدی، .منظور کسب ميب. انجام می دهند

  3- ملکيما ايم ام : است يافتن  ج ردرت 

 می تواند درماندری خود را وبران کند و ا  طری  موف ی. یا احساس برتری، امنی. به دسل. آورد.  کدب کران ردرترد با ف

برابر خالوم. واقعی یا خیلالی دیالران، و  دفاعی در  ←قدرت .(()) ارر قدرت داشته باش ، کسی نمی تواند به مي صدمه بيند

دفاعی در برابر ف ر و تهیدستی وبله  ←تمای  به تي یر دیاران ابرا  می شود. مایموک دفاعی عویه تي یر و به صورت  ←م ام 

 .صورت ررایش به ميرم کردن دیاران آشکار می شود

 فرد سعی می کند ا  طریل   (و ع   و ميب. ،طوبی بودن، قدرت ریفی سوطه)ویژری م ترک ایي سه وسیوه ميافظ. ا  خود  

 (1394)شولتي و فیس. ،سید ميمدی، .اضطرا  بنیادی م ابوه کند، با تعامس کران  ا ايگران

  4- گیر  کران کناره 

 اس.. سعی می کند ا  دیالران مسلت   باشلد و بلرای ارضلا  روانیبه صورت وسمانی، بوکه به صورت  در اینجا کناره ریری نه

ران به است الل می رسد و برای ارضلا کلردن کردن نیا های درونی یا بیرونی، به هیچ ک  متکی نباشد. با دوری کردن ا  دیا

 (1394،سید ميمدی،و فیس.  )شولتي .نیا های عاطفی خود به دنبال کسی نمی رردد

 للفت، فلرد را  ای یخ نود ی. آنها بجا اایاضطراب  ن جیافاع کران علهدف دارند   کیميافظ. ا  خود  يمیچهار مکان يیا

 .یستیبهي یرنج هستند نه وستجو هیکنندو آنها دفاع عو یم ختهیخاطر بر انا نانیو اطم .یوستجو کردن امن یبرا

 شلود. معملوال افلراد روان  یفرد تمام م .یرفتي شخال  یتيو م.یدهند، اما معموال به ق یها اضطرا  را کاهش م يمیمکان يیا

را  نلهیتوانلد  م یمل يمیچهار مکلان يیا يیب یکنند و نا سا رار یاستفاده م يمیمکان کیا   شیا  ب .،یکسب امن یرنجور برا

حال دوسل. داشلته باشلد بلر  يیشده و در ع ارانید  یبخواهد تسو یکس دیشا ثالم یفراه  کند. برا  تریم کالت ب یبرا

)شولتي،سلید  شلوند. یمنجلر مل دتریشلد یتواننلد حل  شلوند و بله تعلارض هلا یهلا نمل ینا سا رار يیآنها حاک  شود. ا

 (1394ميمدی،

 نجوررنیازهای روان
 ریک ا  ایي مکانیيم های ميافظ. ا  خود می تواند آنچنان وي  دایمی شخالی. شود که ویژری سلای  یلا نیلا  را در تعیلیي ه

 (1394)شولتي،سید ميمدی، :رفتار فرد به خود بایرد. ده نیا  روان رنجور به قرار  یر هستند

 1-  (م ام)اعتبار - 5  رر همسر سوطه -4 ک ی بهره -3 قدرت            -2 دییميب. و ت 

 6- یميدود ساختي  ندر -10  یخودبسندر -9  کمال -8  یواه طوب -7 يیتيس 

 1-  ديی ج مح ت و تأ ایین : 

 را  الرانیکوشلند د یکورکورانه م دییميب. و ت  یدروستجو« کنند یم یبه عو. ف دان اعتماد به نف ، سع»رنجور  افرادروان

 خ نود کنند.

 2-  ردرتمند :   ج ممدر ایین 

  یهورنلا یشو. شررفش.  نلدر یشدن را شام  م ارهایميب. و ترس ا  تنها بون  یا  حد برا شیشدن ب  یار ش قا ا ین يیا، 

 دهد. یبرش را ن ان م یبه برقرار کردن رابطه با مرد دیشد ا ین
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 3-  تنگ :  ار مریما یروان  ج محدوا کران یندگ ایین 

  اندک قانع باشند. اریرا ووب نکنند، م ام دوم را بدس. آورند وبه بس یکنند تووه کس یاغوب تالش م 

 4-  ج ردرت :  ایین  

 ختلهیآم مولکیبه م لام وما ا یبه قدرت معموالً با ن ا یروان رنجور هستند، ن ا هاین يیو ميب. احتماالً دو مورد ا  بيررتر قدرت 

 سا د. یحماق. آشکار م ایضعف  یو اوتنا  کردن ا  احساسها ارانیبه کنترل کردن د ا یاس. و خود را به صورتن

 5-  گرانيایا ی ج  هره کا ایین  : 

 ترسلند  یحال م يیکنند، اما در ع یم یابیکرد ار  یتوان ا  آنها بهره ک  یچاونه م نکهیرا بر اساس ا ارانیروان رنجور د افراد

 کنند. یا  آنها بهره ک  ارانید

 6-  یم ام اجتماع اي ج خهرت  ایین : 

  کنند. یمبار ه م یادیرابه خود ووب کنند، با اضطرا  بن ارانیاول، مه  و تووه د نکه،یایتالش برا  یافراد ا  طر یبرخ 

 7-  خهرت :  نی ج تحد ایین 

 شود. هیتغف ارانید دییو ت  يیبا تيس دیشوند، عيت نف  کاب  آنها با يیدارند بخاطر آنچه هستند، نه آنچه دارند. تيس ا ین 

 8-  یخخی تیومرف  ی ج جاه طل  ایین : 

  یبرتلر دییلت  یبلا ، آنهلا بلرا نگیبول يیفروشنده، بهتر يیبودن دارند، بهتر يیتمر یبرا رومندیافراد روان رنجور اغوب ساب  ن 

 دهند. یرا شکس. م ارانیخودشان د

 9-  است الل :  یروان رنجرر  ج  را دندگ ایین 

 رو رار خود را  ارانیتوانند بدون د یخواهند ثاب. کنند که م یم  یطر يیدارند و ا  ا ارانیا  د یریبه کناره ر یقدرتمند ا ین

 بافرانند.

 10-   ران : ريناپذ بی ج کمال و آس  

  الرانیخود را ا  د یکند ضعفها یتالش م داًیترسند وشد یداشته باشند م یشخال صین ا ایمرتکب اشتباه شوند  نکهیآنها ا  ا 

 (1395،سید ميمدی،فیس. )ینهان سا ند. 

 یي نیا های روان رنجور، چهار شیوه ميافظ. ا  خود را در برابر اضطرا  در بر می ریرند. همه ملا ایلي نیا هلا را تلا انلدا ه ای ا

ان رنجور نیستند. چیيی که آنها را نابهنجار ملی ن ان می دهی . هیچ یک ا  ایي نیا ها به مفهوم رو مره و رفرا، نابهنجار یا رو

کند ایي اس. که فرد به عنوان تنها راه برای ح  کردن اضطرا  بنیادی، شدیدا و بی اختیار به دنبال ارضا کردن آنهلا باشلد. 

یجلاد شلده ارضا کردن ایي نیا ها به ما کمک نمی کند احساس امنی. کنی ، بوکه ف ط به ما کمک می کنلد تلا ا  نلاراحتی ا

فراموش نباید کرد نیا های ده رانه هیچ راه کامال برآورده نمی شوند و احیانا با هل  تعلارض دارنلد.  توسط اضطرا ، باریيی .

 (1394)شولتي،سید ميمدی،

 روان رنجور( در آن اشلاره کلرده،  کینوروت یا هاین یرانهکه به فهرس. ده ارون  ماکامکشدر کتا  خود به نام  یهورنا(

 يیکله در واللد یو معت د اسل. کودکلان کندیو عمده خالصه م یفرد انیم ابوه با م کالت م یرا در سه استراتژ ا هاین يیا

ها احساس علدم اعتملاد بله و در آن کنندیاحساس نم یو فکر یروح .یامن يین یسالدر بيرش ابند،یینم یفکر .یخود امن

 ،یا  سه اسلتراتژ یکی یریکارربا به اران،یها در م اب  دکه آن شودیمنجر م ارانی. عدم اعتماد به ددیآیبه ووود م ارانید

 مهم ترين  دمت مررنوا به ع یده برخی صاحب نظران ارائه ایي سه استراتژی  .ندیرا کسب نما ری  .یا  سه شخال یکی

ایي نیا ها را می توان در سه طب ه قرار داد که هر یلک نالرش هلای (.1391به نظریه شخالی. اس..)حميه و مهدی رنجی،

طب  نظریه هورنای عموکرد فرد روان آ رده بیي سه روش یاسل  بله اضلطرا   .فرد را نسب. به خود و دیاران ن ان می دهد

 ( 1394می شود. ایي سه الاو یه سه روند روان آ ردری عبارتند ا )یِرویي،ووادی و کدیور، تعارضبنیادی،دچار 
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  1- بله داشلتي  ا یلو ن دیلو تائ مح وتبه  ا ین   :استراتژ  اطاعت ای ايگران-تدلیم گر-حرکت  ج سر  مرام )مطیع

را کنتلرل و  الرانیدارنلد کله درفتارها خالوم. سلرکو  شلده فلرد اسل..آنها دوسل.  يیا  هیر-وا دتگیا  طری   مون 

 .رندیبا یاستثمارکرده و به با 

  کسلی کله ایلي روش را  (1394،فیرو بخل.،رایکمي) را دارنلد. مرام پذير تمام صفات و نیارهای مرتبط با  مطیعتیپ های

بایسلتد، یعنلی قلائ  دارد، ا  اینکه صاحب قدرت و سیدت شود م یوس بوده و حتی ایي امید را ندارد که بتواند روی یای خلود 

بفات باشد. ا  اینرو می خواهد ا  آ ار و ایفا  دیاران در یناه قرار ریرد و ضمناً برای خود حامی و ی لتیبان فلراه  سلا د تلا در 

 ندری او را یاری کنند. ا  اینرو سخ. می کوشد مورد ميب. دیاران واقع شود و همه او را دوس. بدارنلد. بلرای حاللول ایلي 

شخالاً نسب. به دیاران ااهار ميب. و خدمتاياری و بندری می کند و ایي وضع و حال را به خالوص نسلب. بله منظور خود 

بلفل ملال، مبالغله در  -شخص یا م امی که تکیه راه خود می داند ابرا  می دارد و برای حفظ ميب. و حمای. او ا  هیچ کاری

ایي شخص ارر در ووب ميبل. و حمایل. دیالران .دریغ نمی کند -اشدمدح و ثنا ... اورای امر او هر چند که نایسند و قبیح ب

شکس. بخورد، یا آنچه را که در ایي  مینه بدس. آورده اس. ا  دس. بدهد، دچار ناراحتی روانی می رردد و احیاناً ا  ضلعف و 

امید که ا  ایي راه تووله و دلسلو ی و غالباً خیالی و راهی کامالً خیالی ناالن و  اری کنان می شود به ایي  -ناتوانی و ا  بیماری

حمای. دیاران را نسب. بخود ووب نماید. ایي شخص در اختیار همسر ه  دنبال کسی می رود که ا  حیلث ملال و م لام ... ا  

 (1394،یاسیسعوی اکبر )و  1394)شولتي،سید ميمدی،.خودش برتر و نیرومندتر باشد

 2- هلای .یشخالل  :اسوتراتژ  يوا سولطج  ور ايگوران-)پر اخگر رام )نیای  ج مخالفت  ا محرکت  ر علیج مرام 

حرکل. بلر  یاصو يهی. انایاردندو اعتبار تنها راه ارضا  م  رف.یی ي،یتيس ،ک ی ، بهرهردرت یا هانی و اند رونه يییرخاشار ا

 شوند. یم ختهیاضطرا  و خالوم. برانا ،ینا امن وهیافراد به وس يیاس. ا طوبی مردم قدرت، م ام و واه هیعو

   ییرو ایي روش، وهلان را نسلب. بله خلود دشلمي ملی (1394،فیرو بخ.،رایکمي) اس.. مرام ستیز نیا های آنها ا  ون

یندارد و معت د اس. که باید همی ه برای دفاع یا تعرض آماده باشد. ا ینرو هدفش ایي اس. که نیرومند باشلد و شلعارش ایلي 

ایي شخص تسوط و برتری خود را راه با  ورروئی و خ ون. ) دیکتاتوری ( برقرار ملی  .اس. که ح  همی ه با  ورمندان اس. 

 یرا در ایي حال نیي انایليه  .سا د و راه با نیکوکاری و دستایری ا  مستمندان یا راهنمائی و ارشاد همنوعان صورت می بخ د

 رهبران و یی وایان دیي و مرشدان و دان مندان انایيه ی واقعی یاره ای ا  .ی او مسج  ساختي تفوق و برتری خوی تي اس.

 .ممکللللللي اسلللللل. ارضللللللا  همللللللیي نیللللللا  برتللللللری وللللللوئی و قللللللدرت نمللللللائی باشللللللد ...

چون  یبائی، هوش و اسلتعداد،  -در انتخا  همسر به سراغ کسی می رود که دارای ميایائی« حرک. عویه دیاران » ییرو روش 

 (1394،یاسیسعوی اکبر )و  1394)شولتي،سید ميمدی، .ندی او بیفيایدواه و مال ... باشد و بتواند بر حیثی. و نیروم

 3- ا  طریل   اسلت الل- یخودبسلندردرصدد ییدا کردم   :استراتژ  انزوا طل ی -گددتج-حرکت  ج اور ای مرام )جدا

واقلع فلرد سلعی در کننلد. یم دیتاک ادیع  ، منط ، هوش   یعواطف، رو .یافراد به خاطر ميدود يیا. انزوا و گرخج گیر 

 می کند که در  ندری، خود کفا و چاره اندیش باشد و صرفا به توانایی های یرورش یافته خود متکی باشد.

  کسلی کله ایلي روش را دارد معت لد (1394،فیرو بخل.،رایکمي) اس.. مرام گريز نیا های ایي رروه ا  روان رنجورها ا  نوع

اال ورکن  وج » اس. که اوتماع سرچ مه ی همه ی ناراحتیها و ک مکش ها و بدبختیهاسل. و  بلان حلالش ایلي اسل.  

وه. کسی را خردمند می داند که خود را ا  اوتماع برکنار نااه دارد. چنلیي کسلی  او بدیي«  تنهائی کج ای تن ما  ال  یزا

رو می کوشد که قائ  بفات باشد و البته ناچار اسل. چنلیي کنلد،  کند و نه ا  آنها یاری می طوبد. ا یي نه به دیاران کمک می

 یرا می داند که بهناام احتیام کسی به سراغش نخواهد آمد. ایي شخص به دنبال شهرت و م ام و واه و ولالل نملی رود، بله 

سرررمی او به تناسب معوومات و «. قناع. توانار کند مرد را »  آنچه دارد و به آنچه هس. قناع. می کند و شعارش ایي اس. 

ایي رونه اشخاص غالباً مجرد می مانند، یلا دیلر ت هل  ملی .بوق و سوی ه اش، مطالعه، موسی ی، ن اشی، باغبانی و وي آن اس.

دوسلتی بایلد در رفشلته ی عو. ایي انيوا .خودشان باشد کنند. و در انتخا  همسر ه  بی تر بسراغ کسی می روند که همانند
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اشخاص، به خالوص در دوران کودکی آنها وستجو شود. رفتار نامناسب والدیي، نامهربانی های آنها، ودائی آنها یا آ ار دیلدن ا  

انليوا دوسلتی ایلي افلراد .همانان. نادرستی و خیان. آشنایان ... ممکي اس. سرچ مه ی ایي دوری وستي ا  دیالران باشلد

صورت خودداری ا  معاشرت با دیاران باشد، یا ونبه ی روانی داشلته باشلد و یلا دارای هلر دو ونبله باشلد.  ممکي اس. یا به

حرکت  وج )بطور کوی روش نخسل.. انيوای روانی به صورت کام  را در کسانی که دچار یری ان روانی  هستند می توان یاف.

حرکوت )و روش سلوم اوران نرجرانیبی تر به   مرامعلیج  حرکت  ر)، روش دوم اوران کراکیبی تر به   سر  مرام

 یهورنلا عیلمط .یشخاللهمچنلیي  (1394،یاسلیسعوی اکبلر ) .اختالاص دارد سالمند  بی تر به دوران(  ج اور ای مرام

)شولتي،سید  شباه. دارد. جر  اور پیودا به ت .یشخال ،سلطج جر پیت هییرخاشار شب .یآدلر،شخال رندهیگ پیت هیشب

 (1394ميمدی،

  تواند هميملان، هل  ؛ به عبارتی هیچ فردی نمیترانند ممزمان وجرا ااختج  اخندنمیتووه داشته باشید ایي سه استراتژی

ها یرخاشاری کند. ایي سه استراتژی ه  برای افراد عادی و ه  افراد روان رنجور، در تنلاق  بلا مطیع دیاران باشد و ه  به آن

ی لتری دارنلد و یلفیری به  هستند. اما در افراد عادی ایي تناق  بار هیجانی  یادی ندارند و به عبلارتی افلراد علادی انعطاف

کننلد، در ها را تغییر دهند. افراد روان رنجور در م ابوه با م لکالت  نلدری ف لط ا  یلک روش اسلتفاده میتوانند استراتژیمی

مر کدام ای اين الگرما جهت  یونش و عموس فورا را .( 1391رنجی؛ حميهنتیجه عموکرد خوبی نخواهند داش..)مهدی و 

 نبود تعادل و اختالل در ایي سه نوع نیا  نابهنجلاری هلایی را بله وولود ملی آورد..ی کندند ت  ج  را و ايگران تعیین م

هر سه الاو با عدم انعطاف و ف دان ارضا  استعدادهای بال وه فرد که ولوهر هلر بیملاری روان آ اردرلی اسل.  (1395)شاموو ،

ونبه ای خاص ا  شخالی. خلود ن لان ملی دهلد، م خص می شوند.ارر چه فرد روان آ رده یکی ا  ایي سه روند را به عنوان 

ایلي  (1394.)یِرویي،ولوادی و کلدیور،وولود دارد تعوار مسئوه ایي اس. که بیي ایي سه روند در م ابوه با اضطرا  بنیادی،

 اس.. همه ما، خواه روان رنجور یا بهنجار، ا  م داری تعارض بیي ایي شیوه اصوال سا ش نایلفیر اساس روان رنجرر تعارض، 

رنج می بری . تفاوت فرد بهنجار با فرد روان رنجور به شدت ایي تعارض مربو  می شود. در شخاللی کله روان رنجلور نیسل.، 

امکان دارد کسی راهی یرخاشلار، رلاهی مطیلع و در ملواقعی .چنانچه شرایط ایجا  کند، هر سه ررایش می توانند ابرا  شوند

فرد بهنجار، رفتارهلا . ند و می توانند درون شخالی. به صورت هماهنگ ادغام شوندودا باشد. ایي ررایش ها با ه  برخورد ندار

تضاا  وین در یایان می توان نتیجه ررف. کله  و نارش های انعطاف یفیر دارد و می تواند با موقعی. های متغییر سا رار شود

)شولتي،سلید  .ملی شلود نیلادی()ب منجلر بله تعلارض در دورن فلرد و روان رنجلوری  را وارعی و  را انگواره آرموانی

 (1394ميمدی،

 را وارعیها با یک ی انسانبه اعت اد هورنای، همه  (real selfبه دنیا می ) .آیند که ایي خود واقعی باعث رشد عادی شخاللی

شود. ارر افراد مطاب  با خود واقعی خویش  نلدری کننلد، بله خودشلکوفایی خواهنلد رسلید و یلا بله عبلارتی در مسلیر می

ودشکوفایی قرار خواهند ررف.. اما ارر افراد اضطرا  بنیادی را تجربه کنند، ا  خود واقعی خلود دور و ا  آن ولدا خواهنلد خ

دانند و ایي نارش غولط بله خلود، ولای خلود واقعلی را بله ، ح یر و مفووک میخودشان را درماندهها، رونه ا  انسانشد. ایي

ی چنلدانی کنند کله بلا خلود واقعلی رابطله. ایي افراد، یک خود آرمانی خو  میریردعنوان مروع ح  م کالت  ندری، می

 (1391ندارد.)مهدی و حميه رنجی،
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 (1394،سید ميمدی،فیس.)خالصه ررای های درون رنجور هورنای 

 ررای های روان رنجور

 

 

 تعارض بنیادی

 به سوی مردم

 شخالی. مطیع

 احساسهای درماندری

 عویه مردم

 یرخاشارشخالی. 

ميافظ. در برابر 

 خالوم. دیاران

 به دور ا  مردم

 شخالی. ودا

 احساسهای انيوا

 

 

 نیا های روان رنجور

 ميب. وت یید -1

 همسر قدرتمند -2

مر های تنگ برای  -3

  ندری

 قدرت -4

 بهره ک ی -5

 شهرت وم ام

 تيسیي شدن -7

 موف ی. شخالی -8

 خودبسندری -9

 کمال و آسیب نایفیر بودن -10

 

 م ابه بهنجار

توانایی وان به در بردن  مهربان و با ميب.

 در وامعه رقاب. وو

 خود مختار و آرام

 

 تعارضهای درون روانی 
   ت ثیر عوام  درونی بر رشد شخالی. غاف  ن د،  مانی که نظریله او تکامل  یافل.، بلر تعارضلهای درونلی کله افلراد  هورنای ا

 -2 را انگواره آرموانی  -1تعارض درون روانی مه   دوبهنجار و روان رنجور آنها را تجربه می کنند، ت کید بی تری کرد، 

کردن تعارضها به وسیوه ترسی  کردن تالویر خدارونه ا  خوی لتي  که اولی تالش برای ح   ،self-hatred یزار  ای  را )

 (1394،سید ميمدی،فیس.) و دومی به طور نامع ول به خوار شمردن خود واقعی فرد مربو  می شود.

   یخودانگاره آرمان-الف 

 معت د بود که همله ملا،  یهورنا (.1391.)مهدی و حميه رنجی،که دوس. دارد چاونه باشدخود آرمانی یعنی ادراک فرد ا  ایي

 .نباشلد ایلاسلتوار باشلد  .یل، که ممکي اسل. بلر واقع ی  خودانااره آرمان یسا یم ا  خودمان یریرنجور، تالوروان ایبهنجار 

 هلا،یا  توانا نانلهیبواقع یابیلار  هیلدر افلراد بهنجلار بلر یا  راانگواره .دشوار بلود (self) خود یبرا هورنایخود  یوستجو

 یو چلارچوب یک ارچایاحساس وحدت،  .،یشخال یانااره، برا يیاستوار اس.. ا ارانیها و روابط با دها، هدفضعف استعدادها،

 (1394)شولتي،سید ميمدی، . یریریرا در نظر م ارانید آن خود و وهیکه به وس کندیم يیتام

 و  یآن چنلد دسلتا یژرلیدارنلد کله و یتیشخالل شلوند،یناسا رار رفتار دچار تعارض م یهاوهیش يیرنجور که بافراد روان

به عو. احساس بیاانای با خودشان، شدیداً نیا  دارند درک هوی. با ثباتی را کسلب کننلد، یعنلی نالرش  اس.. یناهماهنا

  دهنلدیم  یت لک یکسانیهدف  یرا برا ی راانگاره آرمانها مانند افراد بهنجار، آن .بیش ا  حد مثب. نسب. به خوی تي

ا   نانلهیبواقع یابیلار  هیها بر یاخودانااره آن رایها ميکوم به شکس. اس.،  . اما تالش آن.یکردن شخال ک ارچهیبه منظور 

 (1394)شولتي،سید ميمدی، .س.یاستوار ن یشخال یهاها و ضعفقوت

  یرستش می کنند.خودانااره آرمانی سا ه کوی نیس. . افراد روان رنجور به شیوه های مختوف ستایش و 

 خودشان را به صورت خو  و قدی  وار می بینند.،  ←  افراد مطیع 

  خودانااره، قدرتمند، قهرمانانه و قادر مطو  ا  خود دارند  ←افراد یرخاشار 
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  سلید فیس.)خلود انالاره خلویش رابله صلورت خردمنلد، خودبسلنده و مسلت   ملی آفریننلد.  ←افراد ودا یلا رسلیوده،

 (1395ميمدی،

 راانگوارهاملا  باشلد دیلتوانلد باشلد با یکند که هس. م یاس. ا  آنچه  فرد روان رنجور فکر م ییالاو ی راانگاره آرمان  

 يیايیولا  راانگاره روان رنجرردر م اب   کند. یرا منعک  م یراهآرشد و خود ها،یاس..توانمند ایو یو ریانعطاف یف یوارع

 (1394)شولتي،سید ميمدی، .اس. .یبر واقع یمبتن یاحساس ار شمند یبرا یندیناخوشا

 هلاهسل.»ریلرد نله حاکمیل. قلرار می« بایلدها»واقعی  ندری را هدای. کند، فرد تي. حاکمی.  وقتی خود آرمانی و غیر .»

 هایی اس. که فلرد بله طلور ناآرلاه بلربایدها شام  قوانیي، دستورات و فرمان نامید.« است داا  ايدما»هورنای ایي یدیده را 

 کند. بایدها، اوتنا  نایفیرند، سه نوع باید ووود دارد خویش تيم  می

 مدل(  مي باید ایي را داشته باش  )شغ  خو ، لباس آخریيااختن 

 مي باید ایي کار را انجام ده  )شنا یاد بایرم، مناسب سن  عم  کن (عمس کران   

 چنیي باش  )باهوش، موف (  مي باید ایي ران 

 سا ند. ایلي افلراد در تلوه  خلود آرملانی  نلدانی وای رفعه نیا های واقعی، نیا های دروغیي برای خود میور، بهافراد روان رنج

رونلد ا  ها هرچه بی تر دنبلال خلود آرملانی میکند. آناند. ایي توه ، واقعی. را منعک  نکرده و معموالً تغییر ه  نمیشده

شود. تنها امید ایي افراد، مراوعله بله درملانار مجلر  یلا ها بی تر میری آنشوند و ررایش روان رنجوخود واقعی دورتر می

کنند که بایلد آر و کنند که باید احساس کنند، چیيی را آر و میها چیيی را احساس میتيویوی عمی  اس..نوروتنیک -خود

 کنند و چیيی را دوس. دارند که باید دوس. داشته باشند.

هلا هل  موف یل. و هل  شکسل. را تجربله تغییر اسل.. آنررایانه و قاب دارند، اما رؤیاهای ان واقع افراد بهنجار نیي رؤیاهایی

آورنلد. املا، افلراد نوروتیلک عملدتاً شکسل. را تجربله ها تغییراتی به وولود میکنند. موف ی. و شکس.، در آر وهای آنمی

 (.1391)مهدی و حميه رنجی، ارند.ها همخوانی ندها با خود واقعی آنهای آنکنند،  یرا آرمانمی

 تعادل شخصیت 

  کنلد. هلر چله ایلي تعیلیي می  را وارعی و  ورا آرموانیهورنای معت د بود که تعادل شخالی. را میيان هم وشانی

آمیي خواهد بود که هم وشانی خود واقعی و تر خواهد بود. تعادل شخالی.  مانی موف ی.هم وشانی بی تر؛ شخالی. متعادل

تواند با رویلدادهای داند که میآورد.  یرا فرد میی  یاد باشد. ایي هم وشانی، احساس رضای. و آرامش به ووود میخود آرمان

دانیلد کله مهلارت ال م بلرای درس خوانلدن را داریلد )خلود ها ییرو  شود. به عنوان مثال  وقتلی میدنیا م ابوه کند و بر آن

 ایان برسانید )خود آرمانی(، احساس آرامش و اطمینان خواهید داش..توانید تيالیالت خود را به یواقعی(، و می

 کننلد. اغولب اسلتبداد ی بی تری ییدا میدر دیار انواع متوسط و شدید عدم تعادل شخالی.، خود واقعی و خود آرمانی فاصوه

شلود. تلا ولایی کله ممکلي آورد. در ایي حال.، بیش ا  حد روی خود آرمانی ت کید میبایدها چنیي وضعیتی را به ووود می

کند هرري به همکارانش حسلادت شلغوی نخواهلد اس. خود واقعی مورد غفو. قرار ریرد. به عنوان مثال  فردی که تالور می

کرد، یا وووی دیاران را دوستانش ور و بيث نخواهد داش.، احتماالً احساسات نوروتیک یا عدم تعلادل شخاللی. را تجيیله 

 .ریلردکنلد یلا نادیلده میویژری واقعی انسان را آشکار انکار می« بایدها»ساختي چنیي حالتی ا   کند. نکته اینجاس. کهمی

 (.1391)مهدی و حميه رنجی،

  ادعاهلای روان  -2وسلتجوی روان رنجلور بلرای شلهرت  -1 ←ونبه خودانااره آرمانی را م خص کلرده اسل.  3هورنای

 (1395،سید ميمدی،فیس.) غرور روان رنجور -3رنجور

 1- جدتجر  روان رنجرر  را  خهرت   

  مانی که افراد روان رنجلور خودانالاره آرملانی شلان رابله عنلوان یلک واقعیل. بلاور ملی کننلد   آن را در تملام ونبله هلای 

 برای شهرت نامید. جدتجر  روان رنجررمیانجانند ایي سای  فراریر به سم. تي   بخ یدن به خودآرمانی را   ندری 
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  عنالر دیار را شام  می شود. 3رنجور برای شهرت عالوه بر آرمانی کردن خود وستجوی روان 

 1-    نیای  ج کمال 

 ←  نامید.« بایدها»سای  شک  دادن ک  شخالی. در قالب خودآرمانی، هورنای ایي سای  را استبداد 

 2-  جاه طل ی روان رنجرر 

  ←  میکنند که به احتمال  یاد موف ی. به بلار  تهایی هدای. و انرژی خود را به سم. فعالی ←سای  وسواسی به سم. برتری

 می آورند.

 3-    گرايش  ج سر  پیروی  کینج تریانج 

 ← میتواند به صورت سای  موف ی. تغییر شلک  یابلد، املا هلدف اصلوی آن شلرمنده  مخر  تر اس. که  ا  همه عناصر دیار

دادن دیاران ا  طری  موف ی. اس. و یا رسیدن به قدرت برای عفا  دادن انهلا عملدتا ا  نلوع تي یلر آمیلي  کردن با شکس.

 اس..

 2-  ااعاما  روان رنجرر 

  افراد روان رنجور در وستجوی خود برای شهرت، دنیای خیالی می ساند، دنیایی که با دنیای واقعی هملاهنای نلدارد ادعاهلای

 امیال طبیعی ناشی می شوند، اما آنها کامالً متفاوت هستند. روان رنجور ا  نیا  ها و

  مانی که امیال طبیعی برآورده نمی شود. افراد به طور قاب  فهمی ناکام می شوند، اما وقتی کله ادعاهلای روان رنجلور بلرآورده 

ده نملی شلوند، افلراد روان رنجلور نمی شوند. افراد به طور قاب  فهمی ناکام می شوند، اما وقتی که ادعاهای روان رنجلور بلرآور

 خ مایي و آشفته می شوند و نمی توانند بفهمند که چرا یاران ادعاهای آنها را اواب. نمی کنند.

 3- غرور روان رنجرر 

  که بر یایه تالوری بی اساس در مورد خودآرمانی قرار دارد و ا  لياظ کیفی با عيت نف  یا غرور سال  فرق دارد. عيت نفل  بلر

یژری ها و دستاورد های واقع بینانه استوار اس. وعموماً با منان. تمام ابرا  می شود و ا  سوی دیار، غرور روان رنجور بلر یایه و

اساس تالور آرمانی ا  خود استوار اس. و معموالً به منظور ميافظ. کردن و حمای. ا  نارش اغراق آمیي در ملورد خلود ابلرا  

 می شود. 

 شکوه و استثنایی، تالور می کنند، بنابرایي،  مانی که دیاران با عنایتی خاص با آنها برخورد نمیکننلد  ایي افراد خودشان را با

غرور روان رنجور آنها وریيه دار می شود و برای ییش ریری ا  ایي املر آنهلا معملوالً ا  ایلي افلراد دوری ملی ووینلد و بلا 

 (1395،سید ميمدی،فیس.) دارند. مؤسسات یا کسانی همدم می شوند که شهرت و م ام اوتماعی

 بیزاری از خود -ب 

 « می شود که باید آن را دنبال کرد، بوکه وسیوه اندا ه ریری می شود کله وولود واقعلی بلا آن  خ حیخود اغراق آمیي نه تنها

خجالل. آور اسل. ار یابی می شود و ایي ووود واقعی،  مانی که ا  دیدراه کمال خدارونه با آن نااه می شود، تالویر آن چنان 

 که راهی به وي بیياری ا  آن ووود ندارد.

 ( 19950هورنای )روش بیياری ا  خود را م خص کرد. 6 

 1-    استبداد بایدها( )توقعاتی ا  خودشان دارند که هرري به انتها نمی رسد( ←تررعات مداوم ای  را( 

 2-    ارر افراد مي را می شلناختند ملی فهمیدنلد . می کنندمرتباً خودشان را مالم.  ←  ريش گنامکارانگار   یر حمانج

 وانمود می کن  که با معوومات،شایسته و صمیمی هست . مي یک ح ه با م ولی به وي خودم کسی آن را نمی داند.

 3-   به صورت )ح یر شمردن، دس. ک  رلرفتي، ملورد تردیلد قلراردادن، رد کلردن، مسلخره کلردن  ←  را  رار خمار

 خود خوار شماری به افراد اوا ه نمی دهد تا برای بهبودی یا موف ی. تالش کنند. می شود. خوی تي( ابرا 
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 4-  اوللی عبلارت اسل. ا  بله  .دررنجور متمایي کن خود سال  را ا  ناکام کردن روان هورنای منضبط کر ← ناکام کران  را

تعوق انداختي فعالیتهای لفت بخش به منظور دستیابی به اهداف مع ول و ناکام کردن خود ا  بیلياری ا  خوی لتي ناشلی ملی 

 «مي الی  اتومبی  نو نیست .»شود، افراد روان رنجور مرتباً با ميرماتی عویه لفت و خ نودی، دس. و یای خود را می بندند. 

 5-   ررچه خودآ اری می تواند در هر یک ا  شکوهای دیالر بیلياری ا  خلود وولود داشلته  ←يا یجر  رياتن   راآیاا

 باشد، اما  مانی که قالد اصوی افراد وارد کردن صدمه یا عفا  به خودشان اس. طب ه مجيایی می شود.

 ود را اغراق آمیي وووه می دهنلد بلا برخی افراد ا  دلوایسی در مورد یک تالمی ، ارضای ما وخیستی کسب می کنند، سردرد خ

 چاقو دس. خودشان را می برند، یا ا  سود استفاه وسمی است بال میکنند.

 6- تکانج ما   را ت امی   اعمال کران 

  یرخلوری، سلو  ماللرف »می تواند وسمانی یا روانی، ه یار یا ناه یار، حاد یا ميمي به عم  درآمده یا ف ط درعال  خیال باشد

 کردن خیوی سخ.، رانندری بی یروا و خودک ی، وووه های رایج، خودتباهی وسمانی هستند.الک ، کار

  خودتباهی روانی )شغ  ارضا کننده را رها میکند ل رابطه سالمی را به نفع رابطه روان رنجور قطع می کند، به فعالی. ونسلی

 (1395،سید ميمدی،فیس.)بی قید و بند می یردا د( 

 برونی کردن 
   ها درونی ایجاد شده توسط تضاد بیي خودانالاره آرملانی و کوشند تا ا  خود در برابر تعارضها میرنجورهایی که روانراهیکی ا

 يیلنامیلد. ا  رونوی کورانرا  ها به دنیای بیرونی اس. فرایندی که هورنلای آنواقعی دفاع کنند، منعک  کردن ایي تعارض

را کلاهش  .یلو واقع یخودانالاره آرملان يیاخلتالف بل ی  تعارض را کاهش دهلد وللا یناش  ممکي اس. موقتاَ اضطرا ندیفرا

 نخواهد داد. 

   دهنلد. هلا بیلرون ا  شلخص ري میهلا بله صلورتی اسل. کله رلویی آنشام  ررایش به تجربه کردن تعارض  رونی کران

اس..یعنی نسب. دادن ضعف ها و شکس. های خلود  فرافکنیبیرونی کردن تا حدودی مستويم  (1394)شولتي،سید ميمدی،

به دیاران. بیرونی کردن در واقع ميو کردن خود واقعی و عموی اس.. بیرونی کردن حربله ای بلرا تضلمیي ب لای خودآرملانی 

 (1394،فیرو بخ.،رایکمي) اس. ولی ایي حربه خیوی موثر نیس. و شخص روان رنجور به دفاع های دیار یناه می برد.

  عوامل   ی. وقتلکنندیانکار م یرونیحفظ آن به عوام  ب یو برا سا ندیم یآرمان یبهن ریتالو کیافراد روان رنجور، ا  خودشان

 ایل یسلا یبرون دیلخ ل  با يیل. املا اشلوندیم يیها خ ماآن کند،ینم دیرا تائ کیافراد نوروت یآرمان یبهن ریتالو ،یرونیب

 شود. یسا یخ   به سه روش برون يیدارد که ا انامک ،یشود. ا  نظر هورنا یفرافکن

 کله دارنلد.  ییهلاررفتي ا  مردم به سلبب ن ص رادیخواهد شد. مثالً ا ارانیمووود نباشد، خ   معطوف به سم. د یمانع ارر

 که در واقع خود فرد روان رنجور دارد(. ییها)ن  

 شود. ارانیشدن د یخود فرد، سبب عالبان یبرا تيم رقاب یغ ییهاکه ن ص يیدائ  ا  ا ترس 

 و ... یمانند سردرد خستا یاختالالت وسم جادیا 

 دهیناد یتالش برا کهيیبه وه. ا اما ( ررفتي خودselfبا روش برون )افراد روان رنجلور مجبورنلد انجامدیبه شکس. م ،یسا ی .

)مهلدی و حمليه  کملک کننلد. یماللنوع یهملاهنا ایل یهلارمون جلادیهلا در ارا به کلار ببرنلد کله بله آن ییهایاستراتژ

 (.1391رنجی،

 روش های کمکی برای ایجاد هماهنگی تصنعی 

  تعارضات درونی و م کالت میان فردی خود کنار بیایند به ه . نوع دفاع متوسل  با هورنای می رف. روان رنجورها برای آنکه

 می شوند.
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 1 رنجورها نمی توانند شکاف بيرش خود واقعی و خلود آرملانی را ببیننلد.روان   آدم های عادی نمی دانند چرا روان   ن اط کرر

رنجورها ااهراَ ن ا  کور دارند.یعنی تناقضات بدیهی و بار  خود را نمی بینند یا نادیده می ریرند. بله نظلر هورنلای بله هملیي 

 دلی  تجربیات خود را به طر  عجیبی ح  نمی کنند.

 2 : ال و باورها را دسته بندی می کنند تا متضاد به ه  نرسد.بارها اعم  ت دیم  ند  ما 

 3در آن برای توویه ضعف ها و شکس. های خود دالی  مع ول می آوری . )ترجیج ع النی   الیس تراخی   

 4هدف نهایی در ایي امر ایلي    همان برو  ندادن اوباری احساس. اس.. کنترلی -)افراا ار   را   رياتن اار  افراطی

دهند که تي. ت ثیر ناراحتی، خ   خوشيالی، تيریلک ها اوا ه نمی( خود را کنترل کند، آنselfکه به هر قیمتی نف  )اس. 

 ها قرار ریرند.ونسی و سایر هیجان

 5ی  ع یده )واقعی وووه دادن رویلداد غیلر واقعلی(، ا  خلود در مایي افراد با تي   )تحمیس ع یده    ر حق  ران مدت دانج

کنند. در ایي حال.، فرد روان رنجور، دیار مجبور نیس. که ناران درس. یلا غولط بلودن یدادهای مبه  ميافظ. میم اب  رو

اعلث ملی شلود کله بلر حل  بلودن مسلتبدانه ینلاه ب  تيم  بودن بعضی چیيها بلرای آدم روان رنجلور بغیر قا چیيی باشد.

 فیالوه دهند. ح  بودن خود، رار متعالبانه برصببرند.یعنی سعی می کنند ور و بيث را با ا

 6افراد روان رنجور ا  نظر هورنای، برای حفاا. ا  خویش، فرار ا  مسلئولی. را بلا روشلی    )فرار ای مدئرلیت   طفره رفتن

روینلد کله هررلي چنلیي ها هرري به سختی که بیان کرده باشلند، یایبنلد نمانلده و میدهند. آنمکارانه مورد استفاده قرار می

روان رنجورهایی که طفره می روند همی ه دو یهوو هستند و ريارش م خالی نمی دهند و در نتیجه شلنونده اند. افتهسخنی ن

 نمی فهمد واقعا چه اتفاقی افتاده اس..

 7در حربلله دفللاعی بللدبینی ار ش هللای اخالقللی را انکللار مللی کنللی  و ری للخند مللی  نللی .   )منفی  ووافی    وود ینی 

 (1394،فیرو بخ.،رایکمي)

 روان شناسی زنانه 

 یمبنلا دیبود. که فرو یکیيیف یبه آناتوم یو یو نااه یسرانه دیمنت د فرو رایکرد،   ی نان خدمات مهم یشناسبه روان یهورنا 

ا  نظر هورنای، تفاوتهای روانی بیي  نانه و مردان ناشلی (.1394)مهدی و حميه رنجی،.دانس.یمرد و  ن م يیب یتفاوت روان

اس.، هورنای ت کید کلرد کله اضلطرا  بنیلادی ميلور نیلا   انتظارات فرمنگی و اجتماعیا  آناتومی نیس.، بوکه به عو. 

یلدا مردان به مطیع ساختي  نان و تمای   نان به تي یر کردن مردان اس. هورنای شلواهدی بلرای عمومیل. ع لده ادیلپ ی

 ایي ع ده در برخی افراد یافل. ملی شلود و وولوه ای ا  نیلا  روان رنجلور بله ميبل. اسل..  نکرد، در عوض، او معت د بود،

 (1395،سید ميمدی،فیس.)

   هسلتند و بله  رخک رحوم یمعت د اس. که مردان دارا یهورنا انت اد کرد. داَیشد دیفرو یرشک آل. مرد دهیا  ع  یهورنا

 یو فرهنال یاوتملاع ،ینلژاد  یعو. حسادت  نان را تبع یمادر شوند به  نان حسادت دارند. هورنا توانند یکه نم يیخاطر ا

،سلید شولتي) اسل.. یعاوتملا  یلبدانند ، برداش. آنها به دال .یکفا یبا مردان ب سهی.  نها ممکي اس. خود را در م اداند یم

 (1394ميمدی،

  ول تری دانس. و معت د بود با تفکر  یسلتی مغلایرت دارد بلرای اینکله چلرا راحتی نامع « رخک آلت مرا »هورنای مفهوم

آناتومیک وولود نلدارد.  دخترها باید به آل. مردی یسرها حسادت کنند، اما یسرها آر وی یستان یا رح  نداشته باشند، دلی 

 دانه هماانی نیس..مر« رشک رح »در واقع، راهی یسرها می  به داشتي بچه را ابرا  میکنند، اما ایي می  

   برخوردارند، یعنی آنها اعت اد بیمار رونی دارند بله ایلي کله ملردان ا   نرينج نمايیهورنای با آدلر مواف  بود که  نان بیماری ا

می  به داشتي تمام ویژریهای یا امتیا اتی اسل. کله » نان برترند. با ایي حال ایي تمای ، ابرا  رشک آل. مردی نیس.، بوکه 

 (1395،سید ميمدی،فیس.) هنگ ما مردانه انااشته می شوند.در فر
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   آر و کنند که کلاش  اریخود را انکار کرده و بالورت ناه  یاحساس ح ارت، ممکي اس.  نانا جهی   نان در نتیای ینانگ زيگر

 (1394)شولتي،سید ميمدی، مرد بودند.

 ی ادیپ از نظر هورنای عقده 

  .اس. ع ده اايپ ار تعیین مريت فرادر بیي صورت بندیهای فروید که هورنای با آنها مخالف. کرده، مرکيی. و وامعی. 

سالای، حسادت، رقابل. و احساسلهای آمیختله ای ا   5یا  4ارر چه هورنای می یفیرد که بسیاری ا  کودکان در حدود سي 

یلا متل ثر ا  تملایالت ونسلی  معت د اس. که ایي رفتارها، یدیده ونسلی وع   و نفرت نسب. به والدیي خود دارند، ولی او 

 )آلي ا.راس،ومالفر(. .نیس.؛ بوکه تظاهراتی ا  تالشهای کودک برای انطباق ییدا کردن با اضطرا  اساسی اس.

 ی ایلی کلردن ع لدههورنای ووود تعارض بیي کودکان و والدیي را انکار نکرد اما مخالف من   ونسی آن بلود. او در ونسلی  د

نیسلتند و ف لط  انیها تعبیر کرد. همالادیپ موقعی. را به صورت تعارض بیي وابستای فرد به والدیي و خالوم. نسب. به آن

 ییبا تعارض هلا پیع ده اد یبرا یهورنا هیشوند که والدیي در وه. تضعیف امنی. کودک ان عم  کنند. توو مانی ایجاد می

 (1394)شولتي،سید ميمدی، شود ارتبا  دارد. یم ناشی فریند –والد   تعامس ماکه ا  

 ورنای ا  تاثیر نیروهای اوتماعی و فرهنای بر رشد شخالی. آراه بود. او همچنیي ملی ه  ینانج ی ر رواناناس یفرمنگ ریتاث

دانس. که رروه های فرهنای و اوتماعی مختوف، ن ش های  نان را به صورت متفاوتی در نظر می ریرند. وامله تيل. سلوطه 

بیلانار عناللر مردانله  يانوگ .ی  شده اس.ت ک يین و يانگایي ع یده بود که دنیا ا  دو عنالر متضاد، ولی تاثیر رفار بر ه  

بیانار عنالر  نانه اس. و هر چیي نیره، ضعیف و منفعل  را شلام   يین .اس. و هرچیي حیاتی، مثب.، قوی و فعال را در بر دارد

 (1394)شولتي،سید ميمدی، .می شود. روان  ن تي. تاثیر نیروهای فرهنای قرار دارد و حتی به وسیوه آن تعییي می شود

 کانیسم ها یا وسائل دفاعی:م 
  هورنای مکانیس  های دفاعی فروید را قبول دارد. ضمناً معت د اس. که آدمی برای کاستي ک مکش های درونی خود بله چنلد

 وسیوه ساختای دیار نیي توس  می ووید. ا  آن وموه هستند 

 1- یا به دس. فراموشی س ردن آن.انکار وجرا کامکش ، 

 2-  و آن در صورتی اس. که شخص هر نظری که ییدا می کند یا هر تاللمیمی کله ملی ریلرد آنلرا پنداختن را را محق ،

قطعی و کامالً درس. بداند؛ ی یي را ن انه ی قدرت و شک و تردید را باعث ک مکش و ناراحتی و مانع خوشی و خوشلبختی 

 ب ندارد.

 3- داری کردن برای ایي کله ا  اشلتباه کلردن و ملورد سلر نش ؛ یعنی ا  صدور حک  به ایجا  یا به سوب خودترايد ااختن

 واقع شدن وووریری به عم  آید.

   و درس نمی خواند. هرراه ایي ووان چنلیي م دمله ای را بله « ارر درس بخوان  در امتيان موف  می شوم » ووانی می روید

 دمیان بیاورد و در امتيان موف  ن ود البته مستووب سر نش و مالم. خواهد بو

 4-  به همه چیي ناباور بودن و به هیچ چیي ع یده نداشتي. ایي حال. معموالً بر اثر شکس. های یی در یلی شلخص را  -نا اور

 (1394،یاسیسعوی اکبر ) دس. می دهد.

 انسان  تیماه 
  به طور خالصه هورنای در نظرات خود در مورد  نان و چه در وه. ریری کوی تاکید  یستی فروید را به نفع عوام  اوتماعی و

بیي فردی رد می کند و به همیي دلی  تفاوت برداش.، نظر خوش بینانه تری نسب. به توانایی فرد در تغییر و ارضا  خود ابلرا  

ما را به تعلارض  یستی  یروهایبود که اعت اد داش. ن يیاو ا ینیخوشب  یا  دال یکی (1394)یِرویي،ووادی و کدیور،می نماید 

 همتا اس. یهر ک  ب یکنند. ا  نظر هورنا یميکوم نم .یدر شخال .یعموم ای یرا  ، روان رنجورط، اض

  رفتار روان رنجور ا  نیروهای اوتماعی در کودکی ناشی می شود. هریک ا  ما برای خود یرورانی اسلتعداد فطلری داریل  و ایلي

هدف نهایی و ضروری ما در  ندری اس.. تنها چیيی که وووی رشد ما را می ریرد، ممانعل. ا  نیلا  بله امنیل. در کلودکی 
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شک  های تغییر نایفیر در کودکی فرم نمی ریرد. تجربیات بيررسالی بله انلدا ه  اس.. ماهی. انسان انعطاف نایفیر اس.، و به

، توانایی ما برای کمک کردن به ح  م لکالتمان اسل.. او طرفلدار اراده آ اد بلود،  راکاو  .تجربیات کودکی اهمی. دارند

 (1394ی،)شولتي،سید ميمد .همای می توانی   ندری خود را شک  داده و به خود یرورانی برسی 

 ارزیابی در مورد نظریه هورنای 

  ولی با م داری تغییر برای ار یابی شخالی. انسلان اسلتفاده یعنی تداعی آ اد و تيوی  رؤیا ا  روش هایی همانند فروید هورنای

بلود کله  هورنای معت داساسی بیي هورنای و فروید ا  نظر روش کار به رابطه بیي روانکاو و بیمار مربو  می شود.تفاوت کرد. 

فروید ن ش بسیار منفعوی را با ی می کرد، خیوی فاصوه ریر و روشي فکر بود. به ع یده هورنای، باید ا  بیملار یرسلید آیلا بلا 

درا  ک یدن روی تخ.، بهتر عم  می کند یا با صاف ن ستي. باید بیمار را ت وی  کنی  که آ اد اس. هرکلاری کله دوسل. 

 .دارد انجام دهد

  هورنای ا  روش فروید برای کاووش بهي ناه لیار ییلروی نکلرد. او بلر واکلنش هیجلانی قابل  رویل.  تداعی آیاادر رابطه با

بیماران نسب. به خودش تمرکي کرد و معت د بود ایي واکنش ها می توانند نالرش هلای بیملاران را نسلب. بله سلایر افلراد 

ا  ییش مووود ناشی می شود و ایلي بله نوبله  توضیح دهند. هورنای معت د بود که هر نارش یا احساسی، ا  نارش عمی  تر

می تواند خود واقعی بیمار را آشکار سا د و اینکله رویاهلا،  تحلیس رويا .خود، ا  نارش عمی  تری حاص  می شود و الی آخر

 ورتالش هایی را برای ح  کردن م کالت به صورت سا نده یا روان رنجور ن ان می دهند. برای ار یابی تیپ هلای روان رنجل
 (1394)شولتي،سید ميمدی، .ساخته شد CAD ماده ای 35هورنای یرشنامه  ،یو ودا ع،یرخاشاریروان رنجور مط

 

 پژوهش درباره نظریه هورنای 

   بيلث  يی نانه مهل  تلر یها ، روان شناس دیروان رنجور ، استبداد با یها شیررا استفاده کرد. یا  روش مورد یژوه  یهورنا

 بود. یکارن هورنا یها

 ارزیابی سنجش و تحقیق در نظریه هورنای 
 هایی بودند که فروید به کلار ها برای ار یابی عموکرد شخالی. انسان استفاده کرد. اصوالً همان روشهایی که هورنای ا  آنروش

ورنلای و فرویلد ا  نظلر ی هر دو بود، اما با م داری تعدی ، تفاوت اساسی بیي هبرد. تداعی آ اد و تيوی  رؤیا مورد استفادهمی

ملی توانلد بله رشلد علادی  تحلیلی- راهمچنیي معت د بود که شود.کاو و بیمار مربو  میی بیي روانروش کار، به رابطه

 شخالی. کمک کند.

 شلود. تنهلا ا  ليلاظ دروله تيویوی معمولی، که راه راه و بدون برنامله انجلام می -تيویوی منظ  یا سیستماتیک یا خود -خود

تيویوی سیستماتیک یعنی تالش ودی و طوالنی بلرای درک خلود، کله بله طلور  -ها یکی اس.. خودت دارد اما نوع آنتفاو

ی آنچه به آن فکلر کند. س  ، فرد دربارهتيویوی منظ  یا سیستماتیک ا  تداعی آ اد استفاده می -شود. خودمنظ  انجام می

ی شخاللی. خلود کند وقتی فرد، دربارهافکار به بهي شوند. عمی اً فکر می اند مانع ورود ایيکرده اس. و عواموی که خواسته

شلوند و های نوروتیلک بودنلد، آ اد میهایی که قبالً درریر تلداوم بخ لیدن بله اسلتراتژیآورد. انرژیاطالعاتی به دس. می

ای متخالاللان د وایايیي تيوی  حرفلهتوانتيویوی هرري نمی -ها برای ایجاد تغییرات مثب. استفاده کرد. خودتوان ا  آنمی

)مهلدی و حمليه  دهلد.درمانی شود. با ایي حال، فوایلد آن در ت ویل. رشلد فلردی، اسلتفاده ا  آن را مووله وولوه میروان

 (.1391رنجی،

 افراطی( )روان رنجور ییرقابت جو 

   و آن را به صلورت نیلا  سخي رف.  یا  فرهنگ امرو  یبه عنوان ونبه مهم افراطی  )روان رنجرر يیررا ت جرا   یهورنا

سرارکار توان بلا  یرا م ینسب. به  ندر ا ین يیا یاحساس افراد درا یهورنا کورکورانه به برنده شدن به هر قیم. تعریف کرد.

فیسل. )شولتي، وولوتر باشلد. الرانیا  د نکهیدارد ا .یاو اهم یبرا يیچ کیکه ف ط  کرا دجيمدا  ج م ا کيار   حرفج ا



 

 

 
کپ

ه 
ون

 گ
هر

 ی
نگ

اه
هم

ن 
دو

ه ب
زو

 ج
 از

ده
فا

ست
و ا

ان
ؤلف

 م
ی

یدِ 
 ن

 یاله
نو

مع
و 

 ی
رد 

دا
  

   هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد با هالی باشید تا بدرخشید..... 

 

 (یاجتماع یروان کاو هی)نظر ینابهنجار کارِن هورنا یازهاین هینهم:نظر فصل 77

. شلود یه  شلام  مل ارانید ریسو استفاده، و تي  ،ییرخاشار ،یکار بیشام  فر یافراط ییرقاب. وو.(1394ميمدی،سید 

رلفارد. بله نظلر  یبلر رشلد و کلار فلرد مل یمخرب ریاس. و تاث ییکایفرهنگ آمر یاصو یژریو ییرف.  رقاب. وو یم یهورنا

 یبرخلورد مل بلد ،یو رفتلار یکه یدر و مادر با آنها ا  لياظ کالملشوند  یبيرش م ییها خانواده رقاب. وو در یآدم ها یهورنا

 یتاللور رله بل يیلغوبه بر ا یخانواده ها برا يیها در ا بچه.ردیر یدر آنها احساس ضعف و مه  نبودن شک  م جهیکنند. در نت

شلناخته  .یرسلمو ب الرانیوولب تووله د یرسند و برا یو قدرت ناميدود م .یخود به موف  الیخ درهستند، ریعرضه و ح 

ریچارد ریکمي و همکارانش درباره مفهلوم رقابل. ولویی افراطلی  (1394)رایکمي،فیرو بخ.، .یردا ند یم ییشدن، به خودنما

طبل  یلک  HCA  ملاده 26. سلاخته انلد  HCAنگرش ررا ت جريی افراطی )تي ی  کردند و یرس نامه خودسنجی بنلام 

.برای نمونله راس و راوش بیانار رقاب. وویی افراطی شدید هستند 130تا  26م یاس یا امتیا ی نمره رفاری می شوند، نمرات 

 جامعوج سوتیز  ثانريوجاسل. نله  جامعوج سوتیز  اولیوجفهمیدند م خاله کسانی که بیش ا  حد رقاب. ولو هسلتند 

 (1394)رایکمي،فیرو بخ.،(1394سید ميمدی،فیس. )شولتي،

  ریکمي وهمکاران یک م یاس نالرش رقابل. ولویی بلرای رشلد شخاللی(PDCA  ،ایي م یلاس یرس لنامه ای سلاخته انلد

بیانار رقاب. ولویی شلدید بلرای رشلد  75تا  15امتیا ی لیکرت استوار اس.، نمرات  5خودسنجی اس. که بر اساس م یاس 

 .شخالی هستند

  در ساهای اخیر نیي کولیج و همکاران برای عمویاتی کردن سه ررایش روان رنجور کلارن هورنلای و آ ملون ویژرلی هلای روان

 (1395،سید ميمدی،فیس.) نامیده اس. تالش کرده اند. HCTI کرلیا يا -پرسانامج سج  عد  مررنا سنجی ابيار که 

 

 (1394)رایکمي،فیرو بخ.،چند م یاس نگرش ررا ت جريانج افراطی

 ارر برای بردن رقاب. مجبور شوم به رقیب  ضربه بين ، ایي کار رو می کن -1

 نمی تواني باختي در  باوماوها را تيم  کن  -2

 موقعی. هایی که بيث رقاب. نیس. ه  رقاب. کن . حتی در -3

 حتی با کسانی که رقاب. ندارند ه  رقاب. می کن  -4
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 تامالتی درباره نظریه هورنای 

  خدمات هورنای به اندا ه خدمات فروید، یونگ، و آدلر در روان شناسی کامال شناخته شده نیستند. او کتابهای خود را به صلورت

فرویلد را تاییلد کلرد و ا  دیلدراه هورنلای ساده ای نوش.. یژوهش ها درباره یژوهش ع ده ادیپ و مفهوم رشک آلتلی نظریله 

 یو خلودیروران یميللو ا  مفهلوم خلودِ واقعل حمای. نمی کند. نظریه او بر نظریه های شخالی. اریکسون و ميلو تاثیر رفاش..

نظریله هورنلای ا   .است دکرنيار  اایمفهرم اعتماا  ن جیاو خ   اایمفهرم اضطراب  ن( استفاده کرد. یی)خود شکوفا

وه. ا  روانکاوی منيرف شد. ا  نظر طرفداران فروید، نادیده رلرفتي اهمیل. غرایلي  یسلتی و تاکیلد کمتلر بلر مسلای  چند 

ونسی و ناه یار توسط هورنای ضعف آشکاری بود. نظریه شخالی. هورنای به اندا ه نظریه فرویلد، کامل ، و منسلج  سلاخته 

)شولتي،سلید .ثیر فرهنلگ طب له متوسلط آمریکلا قلرار داشلته اسل.م اهدات و تعبیر های او خیوی  یاد تي. تا .ن ده اس.

 (1394ميمدی،

 ارزیابی نظریه هورنای 
   با ایلي حلال یلرداختي انياللاری او بله  امتیا  نظریه هورنای تالویر روشنی اس. که او ا  شخالی. روان رنجور ترسی  میکند

 افراد روان رنجور، ضعف ودی نظریه اوس..

  ضعیف اس.. بنلابرایي نله اثبلات یلفیر  مالک ا طال پذير و برآورده کردن  ترلید پژومشنظریه هورنای ا  لياظ توانایی در

 اس. نه ابطال یفیر.
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   هر گونه کپی و استفاده از جزوات بدون هماهنگی مولفان دین الهی و معنوی دارد تا بدرخشید.....با هالی باشید  

 

 
هر گونه کپ

 ی
و استفاده از جزوه بدون هماهنگ

ی مؤلفان
دِ 

ی
 ن

اله
 ی

و معنو
 ی

دارد 
 

 

  درباره افراد روان رنجور، باال ار یابی ملی شلود. املا ا  نظلر توانلایی آن در  سایمان امی اانشنظریه او ا  لياظ توانایی آن در

 آنچه درباره افراد در مجموع شناخته شده اس.، یاییي ار یابی می شود. توضیح دادن

  تا اندا ه ای خو  اس.. اما به قدر کافی روش اقدام روشي و م لروحی رابلرای   رمنمرا   را  ارداماتنظریه هورنای ا  نظر

 کارور ان ت میي نمی کنند. ا  ایي لياظ یاییي ار یابی می شود.

  اس.، به طور که اصطالحات آن با روشنی تعریف شده باشلند مفلاهی  و تلدوینهای او در  ارونی ممداننظریه هورنای ا  نظر

 کتا  روان رنجوری و رشد انسان دقی ، همسان و بدون ابهام هستند.

  (1394،سید ميمدی،فیس.). ایجا  باال ار یابی می شود مالکنظریه هورنای ا  نظر 

 برداشت از انسان 
  شخالی. انسان قوماً تي. ت ثیر برداش. او ا  روان رنجوری قرار دارد، به نظر او، تفاوت اصوی بیي یک آدم سلال  و نظر او درباره

یک نفر روان رنجور در ایي اس. که هر یک تا چه اندا ه ای وسواس رونه به سلوی ملردم، عویله ملردم، یلا بله دور ا  ملردم 

 حرک. می کنند.

 بله هملیي دلیل ، نظریله  .ری حاکی اس. که برداش. هورنای ا  انسان وبرررایانه اسل.ماهی. وسواسی ررای های روان رنجو

 روان کاوی اوتماعی هورنای ا  نظر انتخا  آ اد، اندکی باالتر ا  وبرررایی ار یابی می شود.

  برخوردارند کله آنهلا را ار یابی کرد، او معت د اس. افراد ا  نیروی شفابخ ی   رخ ینانجنظریه هورنای را می توان تا اندا ه ای

 به سم. خودیرورانی سوق می دهد..

  اختیار کرد، اما معت لد بلود اغولب افلراد آرلاهی  موضعی میانه  انگیزش مایار ار  را ر نامایاربا اینکه هورنای در رابطه با

ی فهمند که رفتارشان بله روان رنجور آراهی کمی ا  خودشان دارند و نم ميدودی ا  انایيه های خود دارند ، مخالوصاً افراد 

 تداوم روان رنجوری های آنها کمک می کنند.

  بی تر ا  ت ثیرات  یستی ت کید کرد تأثیرات اجتماعیهورنای قویاً بر. 

  بی لتر ا  بلی همتلایی  خ امت  ین افرااا  آنجایی که نظریه هورنای ت ریباً به طور انيالاری به روان رنجوری می یردا د، بله

ررایش دارد، البته همه افراد روان رنجور م ابه نیستند وهورنای سه تیپ احساسی درماند، متخاص  و رسوید را توصیف کلرد 

   (1394،سید ميمدی،فیس.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


