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Edited by, Bellak, L., & Goldsmith, L. A. (1984). The broad scope 

of ego function assessment. New York: John Wiley & Sons.
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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 
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