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در نظریــه ی روان تحلیلــی، یک ســری اصــول موضوعه )postulates( پیشــنهاد شــده 

اســت کــه بــود و نبــود آنهــا، به صــورت عینــی قابــل اثبــات نیســت، امــا به صــورت 

انتزاعــی قابــل اســتنباط اند. بــه همیــن دلیــل، اصطــالح فراروانشــناختی1 بــرای آنهــا 

ــه  ــناختی، ب ــِی2 فراروانش ــازه هاِی مفهوم ــا س ــم ی ــن مفاهی ــت. ای ــده اس ــاب ش انتخ

منظــور توصیــف نظــام روانــی یــا تشــکیالت روان3، هــم بــه لحــاظ ســاختار4  و هم از 

نظــر فراینــد5، معرفــی شــده اند که شــامل پنــج دیــدگاه اســت: دینامیک، ســاختاری، 

1. metapsychological

2. constructs

3. mental apparatus  

4. structure 

5. process 



)EFA( راهنمای بالینی ارزیابی عملکردهای ایگو
شگفتار مترجم

پی

توپوگرافیــک، تکوینــی و اکونومیــک. از دل ایــن دیدگاه هــا یــا مفاهیــم تئوریــک، 10

یک ســری اصطالحــات یــا مفاهیــم تئوریــک دیگــر هــم اســتخراج شــده اســت کــه فهــم 

آنهــا در چهارچــوب هــر یــک از دیدگاه هــای پنج گانــه ی زیــر، معنــادار می شــود. 

  )dynamic( دیدگاه دینامیک یا پویشی

ــی،  ــای روان ــی پدیده ه ــه تمام ــاره دارد ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــک ب ــدگاه دینامی دی

نتیجــه ی یــک تعامــل دائمــی و الینقطــِع نیروهایــی اســت کــه در تضــاد بــا یکدیگــر 

قــرار دارنــد. ایــن دیــدگاه تلویحــاً بیــان مــی دارد که رفتــار و انگیــزش آدمــی، ماهیتی 

بــا ســه ویژگــی دارد: فعــال، گرانبــار از انــرژی1 و پیوســته در حــال تغییــر. 

مفاهیــم مرتبــط: جبرگرایــی روانــی، تعــارض، مقاومــت و واپس رانــی از عمده تریــن 
مفاهیمــی هســتند کــه از دیــدگاه دینامیــک اســتخراج می شــوند. مطابــق بــا دیــدگاه 

ــت،  ــود اس ــه درون خ ــاوت ب ــای متف ــرای نیروه ــن، پذی ــون ذه ــک، چ دینامی

ــاب  ــل اجتن ــا، غیرقاب ــن نیروه ــن ای ــا بی ــه ای از تعارض ه ــروز مجموع ــن، ب بنابرای

ــا و  ــذف رنجش ه ــا ح ــش ی ــور کاه ــم به منظ ــکیالت روان ه ــود و تش ــد ب خواه

ناخشــنودی های برآمــده از ایــن تعارض هــا، مجبــور بــه اســتفاده از مکانیســم های 

ــی2 اســت.  ــِی آن، واپس ران ــه ی اصل ــا نمون مختلفــی اســت کــه پروتوتایــپ ی

)structural( دیدگاه ساختاری

دیــدگاه ســاختاری بــه ایــن ایــده اشــاره دارد کــه تشــکیالت روانــی، بــر اســاس 

ــده  ــازمان دهی ش ــی، س ــره ی سه بخش ــا خمی ــک ذات ی ــردِی ی ــای کارک واحده

ــاختار  ــن، س ــخصیتِی بنیادی ــازمان ش ــن س ــوپرایگو. ای ــو و س ــد، ایگ ــت: ای اس

1. energy laden

2 . repression
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ــت:  ــکل داده اس ــن را ش ــاب خش ــه ارب ــان س ــی می ــارض درون روان ــک تع تئوری

غرایــز )ایــد(، الزامــاِت واقعیــت بیرونــی )ایگــو( و اســتانداردهای اخالقــی فــرد 

ــوپرایگو(.  )س

)topographic( دیدگاه توپوگرافیک
مثــل دیدگاه هــای دینامیــک و اکونومیــک، دیــدگاه توپوگرافیــک هم یکی از ســه 
بعــد فراروانشناســِی فرویــد اســت. طبــق مفروضــه ی اصلــی دیــدگاه توپوگرافیــک، 
پدیده هــای روانــی خودشــان را در ســطوح مختلفــی از »بــروز و ظهــور1« آشــکار 
ــا مــرز آگاهــی  ــه ت ــن کناره هــای ذهــن )ناهشــیاری( گرفت می کننــد؛ از دورتری

)نیمه هشــیار( و نهایتــاً تــا ســطوح روئیــن ذهــن )هشــیاری(.  
ــح  ــی را توضی ــده ی واپس ران ــد پدی ــک می توان ــدگاه توپوگرافی ــط: دی ــم مرتب مفاهی
دهــد. بــا اســتفاده از واپس رانــی، سیســتم روانــِی آدمــی محــل توپوگرافیــک ایــده ای 

را کــه نماینــده و نمایشــگر یــک غریــزه ی معیــن اســت، تغییــر می دهــد.

)genetic( دیدگاه تکوینی
ــی  ــدی و تاریخ ــورت رش ــا، به ص ــِی تعارض ه ــه سبب شناس ــی ب ــدگاه تکوین دی
می پــردازد. بــه بیــان واضح تــر، ایــن دیــدگاه، بــا جنبه هــای تاریخچــه اِی 

ــر و کار دارد.  ــدِی آن س ــد بع ــخصیت، و رش ش
مفاهیم مرتبط: اجبار به تکرار و ترنس فرنس. 

)economic( دیدگاه اکونومیک یا اقتصادی
دیــدگاه اکونومیــک )اقتصــادی(، در واقــع پیامــد اقتصــادی دیدگاه هــای قبلــی 
اســت و بــه ســه موضــوع مهم در بــاب انــرژی روانی می پــردازد: چگونگــِی توزیع2، 

1. manifestation

2 . distribution
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تخلیــه1 و دگردیســِی2  انــرژی روانــی. همچنیــن، ایــن دیــدگاه نتیجه گیری هایــی 12
ــف  ــراز عواط ــِی اب ــوع دارد: 1( چگونگ ــاره ی دو موض ــی درب ــتقیم و ضمن غیرمس
ــر  ــان در براب ــاع آدمی ــی دف ــمی( و 2( چگونگ ــا جس ــی ی ــال کالم ــا )مث و ایده ه

تهدیدهــای روانــی، بــا اتــکا بــه دامنــه ی وســیعی از مکانیســم های دفاعــی. 

بــرای  روش هایــی  فــوق،  پنج گانــه ی  دیدگاه هــای  بــا  متناظــر  و  منطبــق 
ســایکوآنالیتیک،  نظریه هــای  در  کــه  آن گونــه  یــا  مــوردی3  مفهوم ســازی 
مصطلح تــر اســت »فرمول بنــدی مــوردی4«، وجــود دارد. ولــی در کل، اکثــر 
روش هــای فرمول بنــدی، عمومــاً یــا ســاختاری اند یــا محتوایــی. زمانی کــه 
توانمندی هــای زیربنایــی و نســبتاً ثابــت شــخصیت بیمــار را بررســی می کنیــم )مثــل 
ــای  ــژه، توانایی ه ــط اب ــنجی، رواب ــِی واقعیت س ــب، توانای ــِی غال ــای منش دفاع ه
شــناختی و ماننــد اینهــا(، در واقــع، در حــال بررســی خصایــص ســاختاری هســتیم. 
بنابرایــن، فرمول بندی هــای ســاختاری5 بــه فــرم )شــکل( یــا ســاختار کارکردهــای 
روانشــناختی )کــه نســبتاً ثابــت هســتند( می پــردازد. نویســندگان OPD-2، ســاختار 
ــه آســیب پذیری6 شــخصیت، آمادگــی7  ــد: »ســاختار، ب را این طــور تعریــف کرده ان
بــرای بیمــاری، و ظرفیــت فــرد بــرای پــردازش تعارض هــای درونــی و رویدادهای 
ــا  ــروه کاری 8OPD-2ِ، 2008؛ ص 199(. ام ــاره دارد« )گ ــی اش ــترس زای بیرون اس

1. discharge

2. transformation

3. case conceptualization

4. case formulation

5. structural

6. vulnerability

7. disposition

8. Operationalized Psychodynamic Diagnosis (OPD)
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ــر  ــی ب ــد، یعن ــوا می پردازن ــه محت ــی( ب ــا پویش ــک1 )ی ــای دینامی فرمول بندی ه
ــال  ــر امی ــه در براب ــی ک ــال و دفاع های ــای او، امی ــار، انگیزه ه ــم بیم ــای عالی معن
َعلَــم می شــوند، و محتــوای تعارض هــا متمرکــز می شــوند. فرمول بندی هــای 
دینامیــک، معمــوالً از فرمول بندی هــای تکوینــی2 جــدا نیســتند؛ رویکــرد اخیــر، 
ــوع  ــن ن ــردازد. در ای ــه ای می پ ــیوه ی تاریخچ ــه ش ــا ب ــِی تعارض ه ــه سبب شناس ب
ــن  ــد: دورتری ــز می کن ــر تمرک ــای زی ــده روی آیتم ه ــدی، مصاحبه کنن فرمول بن
ــای  ــل آزاره ــک )مث ــای تروماتی ــدی، رویداده ــابقه ی رش ــار، س ــره ی بیم خاط
جســمی/ جنســی/ هیجانــی؛ ســابقه ی جّراحــی؛ ابتــالء والدیــن بــه ســوء مصرف مــواد 
ــیرها(،  ــد همش ــل تول ــر )مث ــورهای خفیف ت ــن(، استرس ــایکوز والدی ــکل؛ س و ال
ــا  ــت. ب ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــت های تحصیل ــن، شکس ــازگاری های والدی ناس

ایــن مقدمــه، بایــد گفــت کــه:
ــک4 )1984؛ 1988(  ــط بلّ ــه توس ــو )EFA(3 ک ــای ایگ ــی عملکرده * ارزیاب
معرفــی شــده اســت، نمونــه ای از یــک فرمول بنــدی ســاختاری اســت. همچنیــن 
ــی از  ــی( نیمرخ ــخیصِی روان پویش ــاِی تش ــاب PDM 5 )راهنم ــور M از کت مح
ــع نوعــی فرمول بنــدی  ــی بیمــار به دســت می دهــد کــه در واق کارکــرد روان

ســاختاری اســت )گــروه کاری PDM، 2006؛ ص 73(. 
تعارضــِی مرکــزیCCRT( 6( کــه توســط  ارتبــاط  * روش درون مایــه ی 
لوبورســکی و کریتــس ـ کریســتف7  )1998( معرفــی شــده، نمونــه ای از یــک 

1. dynamic

2. genetic

3 . Ego Function Assessment (EFA)

4. Bellak

5. Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)

6. Core Conflictual Relationship Theme (CCRT)

7. Luborsky & Crits-Christoph
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فرمول بنــدی دینامیــک اســت. 14
* تشــخیص روان پویشــِی عملیاتی شــده )OPD( نیــز جــزء معــدود ابتکاراتــی 
ــر  ــه تنهــا جنبه هــای ســاختاری و محتوایــی )=پویشــی( را در ب اســت کــه ن
ــش  ــار و من ــص بیم ــه مخت ــردی ک ــط بین ف ــای رواب ــرد، بلکــه الگوه می گی
او هســتند هــم، بررســی می کنــد. دومیــن نســخه ی ایــن کتابچــه ی تشــخیصی 

)OPD-2( شــامل 5 محــور زیــر اســت: 
 experience of illness and( ــه بیمــاری و پیش نیازهــای درمــان محــور I: تجرب

)prerequistes for treatment

)interpersonal relations( روابط بین فردی :II محور
)conflict( تعارض :III محور

)structure( ساختار :IV محور
)mental and psychosomatic disorders( اختالالت روانی و سایکوسوماتیک :V محور

از محورهــای دوم، ســوم و چهــارم بــرای فرمول بنــدِی جامــع بیمــاران می تــوان 
.)2008 ،OPD-2 اســتفاده کرد )گــروه کاری

از آنجــا کــه موضــوع کتــاب حاضــر، در واقــع یکــی از شناخته شــده ترین روش هــای 
فرمول بندی ســاختاری اســت، شــاید توضیحات مســر و وولیتســکی1  )2007؛ ص 82-
81( در بــاب مفهــوم »ســاختار« قــدری بــه روشــن تر شــدن موضــوع کمــک کنــد. آنهــا 
معتقدنــد کــه ســاختارها، بــه آن دســته از کارکردها یا عملکردهای روانشــناختی اشــاره 

دارنــد کــه نســبتاً ثابــت و بادوام انــد و معمــوالً شــامل ایــن چهــار مــورد می شــوند:
ــود در  ــفتگی های موج ــامل آش ــا ش ــو2 )اینه ــار ایگ ــای خودمخت 1. کارکرده
کارکردهــای بنیادیــن بیولوژیــک، ادراکــی، حرکتی و شــناختی می شــود، مثــالًً زبان. 
بــرای متخصصــی کــه در حــال بررســی ایــن کارکردهاســت، کفایــِت واقعیت ســنجی 

1. Messer & Wolitzky

2. autonomous ego functions
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بیمــار، به ویــژه آیتمــی مهــم اســت(.
2. عواطــف، ســایق ها و دفاع هــا1 )اینهــا بــه شــیوه های منشــِی فــرد در نحــوه ی 
تجربــه کــردن تکانه هــا و احساســات و نحــوه ی مهــار آنهــا اشــاره دارد. پــاره ای از 
ســؤاالتی کــه بــرای ارزیابــی آنهــا بــه کار مــی رود عبارتنــد از: آیــا ایــن شــخص قادر 
اســت کــه دامنــه ای از احســاس ها را تجربــه کنــد، بــدون اینکــه بیــش از حــد، آنهــا 
ــا  ــا به وســیله برخــی از احساســاتش درهــم کوبیــده شــود و از پ را ســرکوب کنــد ی
درآیــد؟ آیــا یــک عاطفــه ی غالــب وجــود دارد کــه ســایر کارکردهــای شــخص را 
تحــت الشــعاع قــرار داده باشــد؟ آیــا عواطفــی کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد 
)مثــالً خشــم2، نفــرت3، تحریک پذیــری4، حســادت5( بــه انــدازه ی کافــی از یکدیگر 
ــی آورد و  ــرد م ــل خشــم گ ــار ذی ــا را بیم ــا اینکــه همگــی آنه ــتند، ی ــز هس متمای
دســته بندی می کنــد؟ مکانیســم های دفاعــی بیمــار تــا چــه انــدازه پختــه، نوروتیــک 
ــی  ــردن از زندگ ــذت ب ــه ل ــده اند ک ــث ش ــای او باع ــا دفاع ه ــد؟ آی ــا بدوی ان ی

محــدود شــود یــا بــا لــذت بــردن او از زندگــی تداخــل ایجــاد کرده انــد؟(.
3. کارکردهــای مرتبــط بــا »ابــژه«6 )در اینجــا، اســلوب ها و ســبک های اساســِی 
فــرد بــرای ارتباط هایــش بــا دیگــران، مــد نظــر اســت و متخصــص دنبــال پاســخی 
بــرای ایــن ســؤاالت اســت: آیــا ایــن فــرد قــادر اســت کــه آدمــی اهــل اعتمــاد7 و 
صمیمــی، ولــی در عیــن حــال، مســتقل و خودمختــار باشــد؟ آیــا در ارتباط هایــش 
ــت؟  ــع اس ــت؟ پرتوق ــلطه پذیر اس ــی س ــت؟ خیل ــده اس ــد کنترل کنن ــش از ح بی

1. affects, drives, and defenses

2. anger

3. hate

4. irritation

5. jealousy

6 . object-related functions

7. trusting
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ــت؟(.16 ــده اس خودمغلوب کنن
ــرد  ــی ف ــه توانای ــود«1 )ایــن کارکردهــا ب ــا »خ ــط ب ــای مرتب 4. کارکرده
بــرای حفــظ کــردن یــک ارزیابــِی مثبــت از خــودش، و توانایــی اش بــرای حفــظ 
انســجام و ثبــات اشــاره دارد. همانندســازی ها، هویــت، ایده آل هــا و اهــداف، 
ــرآوردی از  ــتِن ب ــور داش ــتند. به منظ ــا هس ــن کارکرده ــری از ای ــش دیگ بخ
ــا  ــت: آی ــر داش ــؤاالت را در نظ ــن س ــد ای ــود، بای ــا خ ــط ب ــای مرتب کارکرده
ــا  ــای او ب ــا بلندپروازی ه ــد؟ آی ــات و دوام دارن ــرد، ثب ــن ف ــای ای ارزش ه
ــت  ــر اف ــدازه در براب ــه ان ــا چ ــب اند؟ او ت ــگ و متناس ــتعدادهایش هماهن اس

ــت؟(.  ــیب پذیر اس ــتعد و آس ــارت مس ــرم و حق ــه ی ش ــا تجرب ــس، ی عزت نف

از آنجــا کــه ارزیابــی کارکردهــای ایگــو، یکــی از آیتم هــای مهــم بــرای تخمیــن 
آمادگــی بیمــاران جهــت ورود بــه روان درمانــی اســت، امیــدوارم کتــاب حاضــر، 
کمــک کوچکــی بــرای همــکاران روانشــناس و روانپزشــک، بــه منظــور درک بهتــر 
از مراجعین شــان باشــد. از بانــوی ارجمنــد، دکتــر مــژگان صیفوریــان، کــه طــی 
دو ســال گذشــته، زحمــت ســفارش و خریــد کتاب هــای زیــادی، من جملــه آثــار 
Bellak را از آمریــکا عهــده دار شــدند، متشــکرم. همچنیــن، مترجم، سپاســگزاری 

قلبــی از جنــاب آقــای دکتــر زمانــی و ســرکار خانــم فرجــی را بــر عهــده ی خــود 
می دانــد. 

محمدامین شریفی     
      .Ph.D در روانشناسی

1. self-related functions
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