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 .1اشاره

روان شناسي از جمله حيطه هاي علوم انساني مي باشد كه موضوع اصلي خود را انسان قرار داده است .از
اين منظر روان شناسي مسئوليت اصلي خود را شناخت ابعاد مختلف وجود انسان قرار داده است .اما اينكه
از چه منظري يك انسان تعريف مي شود؛ دستگاه ها ونظام هاي فكري مختلف و متعددي در علم روان
شناسي شكل گرفته اند .از اين رو وجه اصلي علم روان شناسي توصيف ،تبين ،پيش بيني و كنترل رفتار و
فرآينده هاي رواني انسان است.
روان شناسي طي تاريخچه كوتاه خود ( 1879سال علمي شدن روان شناسي است) ،به گونه هاي متفاوتي
تعريف شده است .نخستين دسته از روان شناسان حوزه ي كار خود را «مطالعه ي فعاليت ذهني» مي
دانستند .با توسعه ي «رفتارنگري» در آغاز قرن بيستم و تأكيد آن بر مطالعه ي انحصاري پديده هاي قابل
اندازه گيري عيني ،روان شناسي به عنوان «علم بررسي رفتار موجود زنده» تعريف شد .از  1930تا 1960
اين تعريف رايج از وان شناسي بود .اما با توسعه روا شناسي «پديدار شناختي»و روان شناسي «شناختي» ،بار
ديگر روان شناسي به «علم مطالعه ي فرآيندهاي ذهني» تعريف شد .در حال حاضر در تعاريف روانشناسي
هم به رفتار اشاره مي شود و هم به فرآيند هاي ذهني .به عبارتي مي توان گفت روان شناسي «علم مطالعه
رفتار فرآيندهاي ذهني موجود زنده است» .اين تعريف هم توجه روان شناسي را به مطالعه عيني رفتار قابل
مشاهده نمايان مي سازد و هم به فهم و درك فرآيندهاي ذهني كه مستقيما قابل مشاهده نبوده و براساس
داده هاي «رفتاري» و «عصب – زيست شناختي» قابل استنباط است عنايت دارد.

در علوم تربيتي موضوع اصلي اين علم تربيت انسان است .تربيت در لغت به معناي پرورش استعداد است .به
عبارت ديگر همه ي موجودات داراي استعدادهاي مختلف و متعدد مي باشند كه مي بايست شكوفا گردد .به
عبارت ديگر آنگاه كه استعدادهاي يك موجود شكوفا مي گردد به سمت اهداف حركت مي كند ،آن موجود
در مسير تربيت گام برداشته است .علوم تربيتي در رويكردهاي مختلف قابل فهم و دسته بندي است.
اما مهمترين رويكرد امروز رويكرد انديشمندان اسالمي نظير عالمه طباطبائي (ره) و شهيد مطهري (ره) مي
باشد كه تربيت را مبتني بر فطرت مي دانند .اين انديشمندان معتقد هستند كه انسان ها مبتني بر فطرت
داراي استعدادهاي مشخصي مي باشند كه مسئوليت اصلي تربيت آن است كه اين استعداده ها را به صورت
هماهنگ در مسير كمال و اهداف عالي شكوفا سازد.
با اين توصيف نظريات روان شناختي در صدد شناخت انسان و فرآيندهاي رواني او هستند اما نظريات علوم
تربيتي در صدد فعال سازي استعدادها مي باشند .از اين منظر در علوم تربيتي راهكارهاي عملياتي ارجحيت
دارند.
 .2نظريات روان شناختي

روان شناسي تقريبا با همه ي جنبه هاي زندگي انسان ارتباط دارد .پژوهش هاي روان شناختي در تمام
زمينه هاي زندگي فردي و اجتماعي توسعه دارد .به همان اندازه كه جامعه پيچيده تر شده ،روان شناسي هم
به صورت روز افزوني نقش مهمتري در حل مسائل آدمي بازي كرده است .روان شناسان با انواع بسياري از
رفتارها سروكار دارند كه برخي از آنها از اهميت گسترده اي برخوردارند.

روان شناسي داراي گرايش هاي مختلفي است كه از جمله ي آنها مي توان به گرايش هاي زير اشاره نمود.
روان شناسي آزمايشي و فيزيولوژي ،روان شناسي تحولي ،روان شناسي اجتماعي ،روان شناسي شخصيت،
روان شناسي مرضي ،روان شناسي باليني ،روان شناسي تربيتي ،روان شناسي مديريت ،روان شناسي صنعتي
و مهندسي ،روان شناسي سياسي ،روان شناسي يادگيري و روان شناسي شخصيت كه روان شناسي كودك
از جمله ي آن مي باشد.
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علم روان شناسي در درون خود نظريه پردازان مختلف و متعددي دارد كه دغدغه ي تمامي اين نظريه
پردازان فهم و شناخت ابعاد وجودي انسان بوده است .فرويد ،آدلر ،يونگ ،اريكسون ،السول ،فروم و مازلو از
جمله ي اين چهره ها هستند.
 .2.1انواع نظريات در روان شناسي
 2.1.1فرويد

فرويد از پيشتازان روان شناسي علمي در عصر جديد و از سازندگان دوره مدرن است .حوزه روان شناسي با
نام وي تداعي مي شود .نظريه پردازان اين حوزه كم و بيش بر محوريت وي سخن مي گويند و وي را پدر
علم روان شناسي مي دانند .او در تبديل دانش روان شناسي به علم بسيار كوشيد .فرويد نظريه هاي خود را
در طول زندگي پيوسته مورد جرح و تعديل قرار مي داد و تكامل مي بخشيد.

وي داراي نظريه هاي سه گانه است كه در ادامه به آنها مي پردازيم.
نظريه اول :ضمير خودآگاه و ناخودآگاه

به نظر فرويد رفتارهاي انسان به دو بخش تقسيم مي شود :بخشي كه به وسيله ي ضمير خودآكاه وي
رهبري مي شود و بخشي كه تحت تاثير ضمير ناخودآگاه است .مفهوم «ضمير ناخودآگاه» پيش تر مطرح
بود؛ اما فرويد اولين كسي است كه به اهميت ناهشيار توجه و خصوصيات زندگي ناهشيار را به طور مشروح
كشف كرد و تأثير ويژه ي آن را در زندگي روزمره علني ساخت .براي كشف اين ضمير ناخودآگاه نيز روش
هاي نظير تداعي آزاد ،روش تعبير خواب ،روش انتقال ،مورد استفاده قرار مي گيرد.

نظريه دوم :اجزاء سه گانه شخصيت

فرويد در نظريه ي دوم ،شخصيت انسان را مركب از سه دستگاه يا سه سطح مي داند.

 .1نهاد .2 ،من .3 ،فرامن.
نهاد بزرگترین بخش شخصیت و منبع نیازها و امیال زیستی انسان است و تمام انرژی الزم برای دو بخش
دیگر شخصیت را فراهم می کند .نهاد طبق اصل لذت عمل کرده ،در جهت افزایش لذت و دوری از درد
عمل می کند و ساختاری خودخواه ،لذت جو ،بدوی غیر اخالقی ،سبح و لجوج دارد.
من نماینده منطق و عقل و رابط بین نهاد و محیط خارج است .من می کوشد در خواست های نهاد را به
صورت منطقی برآورد کند و اگر با واقعیت هماهنگی ندارند آنها را به تعویق انداخته یا هدایت مجدد کند.
من به دو ارباب خدمت می کند ،نهاد و واقعیت ،و همواره بین درخواست های اغلب متضاد آنها میانجی می
شود و سازش برقرار می کند.
فرامن در سنین بین  3تا  6سالگی از تعامل با والدین بوجود می آید .زیرا آنها تاکید دارند کودکان باید از
ارزشهای جامعه پیروی کنند .کودکان از طریق تنبیه و تحسین یاد می گیرند که چه رفتارهایی را والدینشان
خوب یا بد می دانند .رفتارهایی که کودکان به خاطر آنها تنبیه می شوند یک قسمت از فرامن ،من وجدان
را تشکیل می دهد قسمت دوم فرامن ،خودآرمانی است که شامل رفتارهای خوب یا درتی است که کودکان
برای آنها تحسین شده اند .فرامن از نظر جدیت ،غیر منطقی بودن پافشاری برای اطاعت ،بی شباهت به نهاد
نیست هدف فرامن این است که کامال جلو در خواست های لذت جویی نهاد را بگیرد .فرامن نه برای لذت
تالش می کند و نه برای دستیابی به اهداف منطقی ،بلکه تنها برای کمال اخالقی می کوشد.
نظريه سوم :غريزه مرگ و غريزه ي زندگي

فرويد بعدها به ويژه بعد از جنگ جهاني اول و شايد به دليل ناتواني نظريه سازه هاي سه گانه براي توجيه
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رفتار جنگ طلبي ،نظريه غرايز دوگانه را طرح كرد .وي غرايز را عوامل سوق دهنده يا حركت دهنده در
پويايي شخصيت مي دانست؛ نيروهاي زيستي فرد كه انرژي رواني او را آزاد مي كنند .اين غرايز و انرژي
حياتي به دو دسته تقسيم مي شوند .غريزه ي زندگي و مرگ .فرويد براي غريزه ي مرگ ،همان قدرت و
اهميتي را قائل است كه براي غريزه ي جنسي قائل است و اين دو انگيزه را بيش از ساير انگيزه ها حاكم
بر رفتار آدميان مي داند.
 2.1.2آلفرد آدلر

آلفرد آدلر درست برخالف فرويد که غريزه ها را انگيزه ي اصلي رفتار مي دانست ،برخالف يونگ که
«مفاهيم کهن» را رهبر رفتار مي پنداشت ،جنبه ي اجتماعي بودن آدمي را داراي اين خاصيت اعالم مي
دارند و بسنده نمي کند به اينکه مانند ارسطو انسان را مدني الطبع بداند ،بلکه مصلحت اجتماع را باالتر از
مصلحت و منفعت او قرار مي دهد .بنابراين مي توان گفت که آدلر ،به يک اعتبار ،مانند فرويد و يونگ است:
به اين اعتبار که نظريه اش مبناي زيستي دارد .اين هر سه معتقدند به اينکه آدمي داراي طبيعت اوليه يا
فطري است که در تشکيل شخصيت او نقش مهم ايفا مي کند ،با اين فرق که فرويد غريزه ي جنسي را،
يونگ مفاهيم کهن را و آدلر مصلحت اجتماعي را ذاتي آدمي مي پندارند و در تشکيل و تحول شخصيت
او مؤثر مي دانند.
اصول مهم نظريه ي آدلر

آدلر هم مانند ساير روان پزشکاني که درباره ي شخصيت نظريه آورده اند مطالعات خود را سخت روي افراد
نابهنجار صورت داد ،و سپس به استناد اين اصل که «فرق نابهنجاري و بهنجاري کمي است نه کيفي»،
نتايجي را که بدست آورده بود شامل حال همه ي افراد ،چه بهنجار و چه نابهنجار قرار داد.

اصول عمده ي نظريه او را مي توان عبارت دانست از -1 :حقارقت -2 .برتري جوئي -3 .غايت و غرض
خيالي -4 ،مصلحت اجتماعي -5 ،خود آگاه -6 ،شيوه ي زندگي ،و  -7خود خالق.
 2.1.3كارل جي يونگ

روانشناسی تحلیلی یونگ با مفهوم معروف آن توارث فرهنگی(یعنی این که بسیاری از خصیصههای
فرهنگی در طول قرنها به صورت ارثی به نسلهای بعد منتقل شدهاند) و تاکید او روی دو مفهوم
درونگرایی و برونگرایی و همچنین توجه عمیق به کارکردهای فکری مغز و احساسات ،بر زمینهای
غنی و قوی از مطالعات او روی اسطورهشناسی و روانشناسی مقایسهای قبایل بدوی و متمدن و مطالعات
بالینی فراوان مبتنی است .به نظر یونگ ،شخصیت از چند سیستم جدا ،اما مربوط به هم تشکیل شده
است .مهمترین این سیستمها عبارتند از :ایگو ،ناخودآگاه شخصی و عقدههای آن ،ناخودآگاه جمعی و
ارکیتایپهای آن ،پرسونا ،آنیما ،آنیموس و سایه.
ایگو یا خود :عبارت است از ضمیر آگاه که از عناصر خودآگاهانهای مانند ادراک آگاهانه ،خاطرات ،تفکرات
و احساسات تشکیل شده است .خود ،مسئول احساس هویت و تداوم شخصیت و محور اساسی تمام
شخصیت است.
ناخودآگاه شخصی :مجاور ایگو یا خود قرار دارد و شامل تجاربی میشود که زمانی آگاه بودهاند ،ولی
سرکوب شدهاند.
عقده :عبارت است از مجموعه متشکل و سازمانیافتهای از احساسات ،تفکرات ،ادراکات و خاطرات که در
ناخودآگاه شخصی مستقرند .عقده ممکن است خودمختار شده و کنترل تمام شخصیت را به دست گیرد .اگر
چنین شود ،شخص تمام وجود خود را در خدمت ارضای آن عقده قرار میدهد.
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ناخودآگاه جمعی یا اشتراکی :این مفهوم یکی از مفاهیم ابتکاری و بحثانگیز نظریه شخصیت یونگ
است .از نظر او ،ناخودآگاه جمعی ،قویترین و بانفوذترین سیستم روان است .ناخودآگاه جمعی انبار خاطرات
نژادی است و مخزن تمام تجاربی است که طی تکامل انسان ،به وسیله نسلها تکرار شده است.
ارکیتایپ :ارکیتایپ در زبان فارسی به کهن ،الگو و انواع قدیمی ترجمه شده است .ارکیتایپها عبارتند
از عناصر سازنده ناخودآگاه .اینها تجربیات و معلوماتی هستند که در طول تاریخ بشری از نسلی به نسل
دیگر منتقل شدهاند .مثال میان انسان جاودانگی یک صورت ازلی است که در اسطورهها به صورتهای
مختلف منعکس شده است.
پرسونا یا نقاب :منظور یونگ از این اصطالح صورتی است که شخص با آن در اجتماع ظاهر میشود.
اما در واقع جامعه است که پرسونا یا نقاب خاصی را به شخص تحمیل میکند.
آنیما و آنیموس :انسان از نظر فیزیولوژیکی دارای هورمونهای مردانه و زنانه است .که در هر دو جنس
ترشح میشود .از نظر روانی نیز خصوصیات مردانه و زنانه در هر دو جنس دیده میشود .از دیدگاه یونگ
جنبه زنانه شخصیت مرد ،آنیما و جنبه مردانه شخصیت زن ،آنیموس نامیده میشود.
سایه :یونگ جنبه حیوانی طبیعت انسان را سایه نامیده است .سایه مرکب از مجموعه غرایز حیوانی و خشن
و وحشیانهای است که از اجداد بشر به او به ارث رسیده است .سایه در نظریه یونگ معادل نهاد در نظریه
فروید است.
به نظر یونگ ،شخصیت یک سیستم انرژی نیمهبسته است که انرژی آن تا اندازهای تامین میشود .او
این انرژی یا نیرویی که شخصیت بر اساس آن فعالیت میکند را «نیروی روانی» مینامد .انرژی روانی،
تجلی انرژی زندگی است که در واقع ،همان نیروی بیولوژیک است .انرژی روانی مانند انواع دیگر انرژی از
متابولیسم بدن نشات میگیرد .تعداد انرژی که برای هر یک از فعالیتهای روانی مصرف میشود ،پویایی
روانی آن فعالیت محسوب میشود .از نظر یونگ ،انرژی روانی پدیده یا ماده مشخصی نیست .بلکه نوعی
ساختار فرضی است .انرژی روانی به شکل خاصی در تواناییهای بالقوه یا بالفعل تجلی مییابد .از اینگونه
تواناییها میتوان از تمایالت ،خواستهها ،توجه ،گرایشهای فکری و عاطفی نام برد.
 2.1.4اريك اريكسون

از نظر اریک اریکسون رشد شخصیت دارای هشت مرحله است که چهار مرحله اول آن شبیه مراحل رشد
روانی-جنسی فروید هستند .تفاوت اصلی این است که اریکسون بر همبسته های روانی – اجتماعی تاکید
کرد ،در حالی که فروید بر عوامل زیستی تاکید داشت.
اریک اریکسون معتقد بود که فرایند رشد تحت تاثیر چیزی که وی آن را اصل اپی ژنتیک رسش نامید ،قرار
دارد .نیروهای ارثی ،ویژگی های تعیین کننده مراحل رشد هستند .رشد به عوامل ژنتیکی بستگی دارد .رشد
شخصیت تحت تاثیر عوامل زیستی و اجتماعی ،یا متغیرهای شخصی و موقعیتی قرار دارد.
رشد انسان یک رشته تعارض های شخصی را در بر دارد .پتانسیل این تعارض ها هنگام تولد به صورت
آمادگی های فطری وجود دارد .هر رویارویی با محیط ما بحران ( )Crisisنامیده می شود .این بحران ها
ما را ملزم می دارد تا انرژی غریزی خود را بر طبق نیازهای هر مرحله از چرخه زندگی ،متمرکز کنیم .ما
به این بحران با یکی از این دو روش پاسخ می دهیم :روش ناسازگارانه (منفی) و روش سازگارانه (مثبت).
فقط در صورتی که هر تعارض را حل کرده باشیم شخصیت می تواند به توالی رشد عادی خود ادامه دهد.
اگر تعارض در هر مرحله ای حل نشده باقی بماند ،کمتر احتمال دارد که بتوانیم با مشکالت بعدی سازگار
شویم .ایگو من باید روش های مقابله کردن سازگارانه و ناسازگارانه را ادغام کند .برای مثال در طفولیت،
اولین مرحله رشد روانی ـ اجتماعی ،می توانیم با پرورش دادن احساس اعتماد یا بی اعتمادی ،به بحران

4

درماندگی و وابستگی پاسخ دهیم .به صورت ایده آل ،من در هر مرحله از رشد ،عمدتا از نگرش مثبت یا
سازگارانه برخوردار خواهد بود ،ولی با مقداری نگرش منفی متعادل خواهد شد.
نیروهای بنیادی( )basic strengthsزمانی نمایان می شوند که بحران به صورت رضایت بخشی حل
شده باشد .نیروهای بنیادی وابسته به هم هستند .تا وقتی نیروهای مربوط به مرحله قبلی تثبیت نشده باشند،
نیروی جدید نمی تواند ایجاد شود.
نظريه اريكسون واجد الزامات رسمي يك نظريه مرحله اي و حاوي نكات مثبت ذيل است:
مراحل آن ،موضوعات كلي و عمومي را توصيف مي كند.
به تعارض هاي رفتاري و از نظر كيفي اشاره دارد.
مراحل به صورت يك توالي ثابت آشكار مي شود.
از نظر فرهنگي جنبه جهاني دارد.
همچون نظريه فرويد چنان غني و عميق است كه كوشش براي تسلط بر خود آن نظريه ،پاداش دوگانه اي
دارد؛ هم از لحاظ بينش شخصي در مورد طبيعت انسان و هم از نظر پيشرفت علمي.
 2.1.5هارولد السول

مطالعات تجربی در زمینه ارتباطات که بیشتر متکی بر یافته های کمی و تجربی است و تالش می کند
از ارائه نظریات کالن پرهیز کند ،توسط «هارورد السول» ،جامعه شناس آمریکایی شکل گرفت .وی که
تحقیقات گسترده ای درباره تبلیغات جنگ جهانی اول انجام داده بود با توجه به اهمیت پیدا کردن رادیو و
نیاز آن به شناسایی مخاطبان ،تحقیقات خاصی را در دهه های  ۳۰و  ۴۰در آمریکا انجام داد.
السول با تفکیک مقوله تبلیغات از آموزش ،تبلیغات را در معنی گسترده آن ،فن تحت تاثیر قرار دادن عمل
انسان از طریق دستکاری تصورات تعریف کرد ،در حالی که آموزش را محدود به انتقال فنون مثل خواندن و
نوشتن و مهارت های فکری و بدنی می دانست .در تبلیغات ،تمایالت ارزشی تنفر یا عالقه شکل می گیرد.
در حالی که نگرش های سنتی به نظر او عمدت ًا آموزش است .وی در سال  ،۱۹۴۸در مقاله ای تحت عنوان
ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه ،برای پیام سه نقش مشخص را تعریف کرد:
نظارت بر محیط (نقش خبری) :نقش نظارت بر محیط و ضرورت هماهنگی افراد با دگرگونی های
جامعه ،لزوم انتشار اخبار را توجیه می کند و این همان نقش اصلی وسایل ارتباط جمعی در جوامع سرمایه
داری است.
ایجاد توسعه همبستگی های اجتماعی افراد (نقش راهنمایی) :بر اساس نقش دوم ،ضرورت
تکمیل اخبار و تجزیه و تحلیل و تفسیر خبری و به طور کلی راهنمایی افکار عمومی مطرح می شود ،در این
مورد هم تفسرها از زمینه کلی سیاستهای خبری جدا نیستند.
انتقال میراث فرهنگی (نقش آموزشی) :در نقش سوم ،معیارهای خاصی برای انتقال میراث فرهنگی
طرف توجه قرار می گیرد .این معیارها و ارزشها عالوه بر جوامع غربی به جوامع دیگر هم انتقال می یابند.
وسایل ارتباط جمعی ،عقاید مربوط به دموکراسی ،آزادی فردی ،حقوق بشر و غیره را به عنوان مهمترین
معیارهای نظام حاکم در غرب پابرجا نگه می دارند و در دنیا ترویج می کنند .بطور کلی در مکتب تجربی،
توجه اساسی به فرد و رفتار فردی است و با تاکید به نقش های اجتماعی و آزادی و استقالل و بی طرفی
ارتباطات ،روابط مستقیم و غیر مستقیم وسایل ارتباط جمعی و سایر امکانات ارتباطی با ساختارهای گوناگون
اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به فراموشی سپرده می شوند« .السول» نخستین
مطالعه توصیفی دقیق در مورد مبارزات تبلیغاتی عمده انجام داد و بر اساس تجزیه و تحلیل آثار ارتباطات
ترغیبی ،نخستین مدل پایه ای ارتباطات جمعی را طراحی کرد.
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یکی از نخستین مدل های ارتباطی ،مدل گونه السول است که در سال  1948منتشر شد .در این مدل
عالوه بر سه عنصری که ارسطو مطرح کرده بود (مدل ارتباط ارسطو  :گوینده – گفتار – مخاطب .ارسطو
هدف نهایی ارتباط را ترغیب می دانست) دو عنصر دیگر به آن اضافه کرد .السول بر اساس تجزبه و تحلیل
آثار ارتباطات ترغیبی نخستین مدل پایه ای ارتباطات جمعی را طراحی کرد:
این مدل فرایند ارتباطات را شامل  5عنصر می داند.
چه کسی؟ (فرستنده یا منبع)
چه می گوید؟ (پیام)
از چه کانالی ؟ (کانال)
به چه کسی ؟ (گیرنده)
با چه تاثیری؟ (تاثیر)
توجه السول در مطالعه علم ارتباط جمعی بیشتر به «پیام های ارتباطی» معطوف می باشد و عقیده کلی
بر ان است که روابط افراد جامعه بر اساس پیام های ارتباطی و آنچه در کتاب و روزنامه ها می خوانند ،از
رادیوها می شنوند و یا به وسیله تلویزیون و سینما می بینند استوار می باشند و عقاید کسانی که وسایل فنی
ارتباطی را عامل تحوالت اجتماعی می دانند طرفداران زیادی پیدا نکرده ا ند.
 2.1.6آبراهام مازلو

مازلو نیازهای اساسی انسان را در یک هرم جای داده است که دارای  5طبقه است .طبقات پایینتر هرم
نیازهای حیاتیتر و سادهتر و طبقات باالتر نیازهای پیچیدهتر ولی کمتر حیاتی را نشان میدهند .نیازهای
طبقههای باالتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار میگیرند که نیازهای طبقههای پایینتر برطرف شده باشند.
هرگاه فردی به طبق ه باالتر حرکت کرد ،نیازهای طبقه پایینتر چندان مورد توجه اصلی او نخواهد بود .اگر
هم به صورت موردی به یک نیاز در طبقههای پایینتر احتیاج پیدا کند به صورت موقتی اولویت آن نیاز را
باال میبرد ولی هرگز به صورت دائمی به طبقه پایینتر باز نمیگردد .به عنوان مثال یک شخص موفق از
لحاظ تجاری که کارش را نیز دوست دارد در صورتی که مبتال به سرطان شود (نیاز طبقه پایین :سالمتی)
وقت و انرژی زیادی را برای بهبود یافتن صرف میکند ،اما همچنان به کار و موقعیتاش به عنوان یک فرد
موفق خواهد بالید و احتماال در صورت توان به کارش باز خواهد گشت.
چهار طبقه پایین :نیازهای پایه

چهار طبقه اول هرم مازلو «نیازهای پایه» یا «نیازهای فقدانی» ( )Deficiency Needsیا D-Needs
نام دارند .این نیازها در صورتی که تامین شوند حس خاصی به فرد نمیدهند ،اما در صورتی که تامین نشوند
او را دچار اضطراب و نگرانی میکنند.

طبقه اول :جسمانی و فیزیولوژیکی

دفع کردن ،خوردن ،نوشیدن ،نفس کشیدن و …
طبقه دوم :امنیت

امنیت شخصی در برابر جرائم ،امنیت مالی و شغلی ،بهداشت و سالم بودن ،امنیت در برابر حوداث و بیماریها
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طبقه سوم :اجتماعی

دوستی ،صمیمیت ،خانوادهی پشتیبان و با روابط مناسب داشتن
انسانها به تعلق داشتن و پذیرفته شدن احتیاج دارند .این حس میتواند از سوی گروههای بزرگ (مانند
باشگاههای ورزشی ،اداره ،گروههای مذهبی ،سازمانهای حرفهای و …) یا گروههای اجتماعی کوچک (مانند
اعضای خانواده ،همسر یا دوست نزدیک ،معلم ،همکار یا همتحصیل نزدیک ،اشخاص مورد اعتماد و …)
ایجاد شود .افراد همچنین نیاز دارند توسط دیگران دوست داشته شوند و آنها را دوست داشته باشن د (چه از
نوع جنسی و چه از نوع غیرجنسی.
در نبود چنین پذیرفتهشدنی فرد در معرض تنهایی ،اضطراب اجتماعی یا افسردهگی قرار میگیرد.
طبقه چهارم :رضایت و احترام

انسانها نیاز به احترام و رضایت دارند« :احترام به خود»« ،رضایت از خود» و «احترام به دیگران» .افراد
ممکن است برای کسب احترام و توجه دیگران به فعالیتهای مختلفی دست بزنند (حرفهای یا تفریحی).
عدم تعادل در مورد این نیازها میتواند به کمبود احترام به خود ،اعتماد به نفس پایین ،عقدههای درونی و
… منجر شود.
 .2.2روان شناسي شخصيت كودك
 .2.2.1مطالعه در مورد جنبههای مختلف رشد کودک

رشد یک فرایند چند بعدی است .این رشد شامل رشد جسمی ،رشد زبانی ،رشد عاطفی ،رشد شناختی ،رشد
اجتماعی ،رشد اخالقیو رشد شخصیتی است و توجه به مطالعه در مورد تمام این جنبهها یکی از اهداف روان
شناسی رشد است .اهمیت این توجه به تمام ابعاد رشدی باعث آگاهی و شناختی متعادل و چندبعدی در مورد
کودک میشود و والدین و سایر افراد مرتبط با کودک را در درک و رفتار صحیح با کودک یاری مینماید.
 2.2.2مطالعه در مورد نیازهای کودک در سنین مختلف

کودکان دارای نيازهاي متعددی هستند و در سنین مختلف یکی یا چند مورد از این نیازها در مقایسه با سایر
نیاز در اولویت میباشد .برای مثال  ،در مرحله نوزادی (صفر تا دو سالگی) نیازهای جسمانی در اولویت قرار
دارد .در حالیکه در دوران نوجوانی (سنین بعد از  12سالگی) نیاز به استقالل فردی در اولویت میباشد.
 .2.2.3مطالعه در مورد شیوههای صحیح فرزندپروری

شیوههای صحیح فرزندپروری  ،نحوه تعامل و روابط مناسب با فرزندان از مهمترین موضوعات برای روان
شناسان کودک میباشد .بیشتر پدر و مادرها فرزندپروری را کاری ساده تلقی میکنند و بر این باور هستند
که هر کسی میتواند از عهده این امر برآید( .البته این دیدگاه بیشتر در والدین بدون فرزند دیده میشود) اما
فرزندپروری نیاز به آگاهی و آشنایی با نحوه عملکرد و اصول آن دارد و تحقیقات حوزه روان شناسی کودک
اصول و روشهای متعددی را متناسب با سنین مختلف یافته است.
 .2.2.4مطالعه در مورد مقابله با برخی مشکالت رفتاری ـ روانی دوران کودکی

کودکان نیز همچون بزرگساالن دچار آشفتگیهای روانی ـ رفتاری میشوند و این مسئله باعث تحقیقات و
مطالعات دامنهداری در زمینه انواع این آشفتگیها و تفاوت آنها با آشفتگی های رفتاری ـ روانی بزرگساالن و
همچنین شیوههای درمانی این آشفتگی ها شده است .برخی از این مشکالت و آشفتگی های رفتاری ـ روانی
کودکان عبارتند از :اتیسم ،اختالالت ياديگري ،اختالالت توجه ،اختالالت دفعي و  . ...روانشناسان به روابط
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پيچيده ميان جنبه هاي محتلف كنش انسان ،از جمله يادگيري ،ادارك ،انگيزش ،تفكر؛ عواطف ،احساسات،
هوش و  ...مي پردازند .درك نحوه ي عمل اين فرآيندها با همديگر و تشكيل يك كل يكپارچه ،اغلب فراتر از
شناخت هريك از آنها به طور جداگانه است .انسان به صورت يك كل سازمان يافته عمل مي كند و در پرتو
چنين كليت و سازماني است كه بايد شناخته شود .كمتر جنبه اي از كنش انسان را مي توان تصور كرد كه
شخصيت وي را منعكس و بيان نكند( .فتحي.)36:1377 ،
نظري اجمالي به تعاريف شخصيت انسان ،نشان مي دهد كه تمام معاني شخصيت را نمي توان در يك
نظريه ي خاص يافت ،بلكه در حقيقت ،تعريف شخصيت بستگي دارد به نوع نظريه هر روان شناس.

با توجه به تعاريف فوق امروزه ما معتقد هستيم كه شخصيت تحولي است و هر نوع تعريفي درباره ي
شخصيت به منزلهي نقطه ي توقف درباره ي يك فرآيند است و با توجه به فراگير شدن «روان شناسي
ژنتيك» نه تنها از لحاظ روش شناختي بلكه از لحاظ محتوايي ،ما اعتقاد به تعريفي داريم كه گمان مي كنيم
براي وضع كنوني كامال موجه و متناسب است و آن اين است كه شخصيت فرد را در هر لحظه اي از تحول
وي به منزله ي تظاهر يا تجلي ظرفيت سازشي فراگير او قلمداد كنيم.
يعني اگر شخصيت به عنوان كامل ترين گستره ي روانشناختي انسان سناخته مي شود در حكم رفتاري
است كه به صورت انگيخته و جهت يافته در او مي بينيم .پس در هر لحظه اي از تحول فرد ما در حقيقت
با نوعي از تجليات رواني وي روبرو هستيم كه اين تجليات به منزله ي سازش فراگير او تلقي مي شود.
 .3انواع نظريات علوم تربيتي
 .3.1نظام تربيت اسالمي

آنچه كه مشخص است آن است كه نظريات در حوزه ي علوم تربيتي به جهان بيني نظريه پرداز بر مي
گردد .به عبارت ديگر مبتني بر تعريفي كه از انسان مي شود؛ بنيان آن نظريه را شكل مي دهد .از منظر
اسالم انسان موجودي:
متشكل از روح و بدن ،فطرت و طبيعتداراي كرامت ذاتي از ناحيه ي خداوندداراي گرايش ها و استعدادهاي فطري چون حقيقت جويي ،پرستش ،زيبايي گرايي ،خير اخالقيو خالقيت.
داراي تمايالت حيواني ،مانند غضب و شهوت-داراي قدرت تفكر و تعقل

 2اين نظريه در چارچوب نظري تحقيق مورد توجه قرار گرفته است.
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داراي مركز اعتقاد ،تعلق بستن ،حب و بغض و ايمان به نام قلب.داراي قدرت اختيار و انتخاب و مسئول اعمال خويش.توانايي رسيدن به مقام خليفه الهي و لقاي پروردگار.داراي حيات خانوادگي و حيات اجتماعي تأثيرگذار بر حيات فردي.توانايي تصرف در طبيعت به كمك توليد ابزار.مي باشد.
از اين رو تربيت عبارت است از مجموعه فعاليت هاي نظام مند مربي ،مربيان و نهادهاي تربيتي به منظور
شد همه جانبه و انتخاب گرانه ي استعدادهاي فطري متربيان و تقرب آنان به غايات كمالي كه خداوند در
انسان ها به وديعت نهاده ،بر طبق همان برنامه اي كه خداوند براي هدايت بشر ارسال كرده است .در اين
تعريف «تربيت» مبتني بر چند محور است:
رشد و تكامل يافتگي ناشي از تربيت ،از درون صورت مي گيرد ،نه با تحميل و فشار بيروني.تربيت يك حركت طبيعي است ،نه قشري؛ زيرا در مسير تكامل نوعي انسان و شكوفايي ابعادفطري اوست.
تربيت يك حركت تدريجي و گام به گام استف نه يك اتفاق دفعي و ناگهاني .البته سرعت اينحركت در گام هايي تند و سريع و در گام هايي كند و بطيء مي شود ،اما به تبع ساختار كلي
طبيعت تدريجي الحصول است.
گام هاي تربيت ،في المجموع ،تعاقبي ،متصل به هم ،وابسته به قبل و زمان دار است .تا مرحلهي قبل پخته نشده و به كمال نرسيده اقدام بعدي ،زودهنگام و آسيب زا خواهد بود و توجه به اين
نكات ،به مربي تحمل و بردباري مي دهد و مانع عجله و شتاب او مي گردد.

بر مبناي تعريفي كه براي تربيت ارائه شد ،هدف تربيت رشد همه جانبه ي متربيان و شكوفايي استعدادهاي
فطري آنان است كه خداوند در خلقت آنها به وديعت نهاده است .با توجه به رابطه ي گرايش ها و
استعدادهاي فطري با اسماء الهي؛ رشد و تكامل اين گرايش ها ،به معناي حركت در مسير خليفه الهي و
تقرب الي اهلل است.
شاخصه هاي اصلي تحقق اين غايت در متربي عبارتند از:

خرد ورزي و عقل گراست و مي كوشد انتخاب هاي خود را با چراغ عقل انجام دهد .در تصميمگيري ها از نفس لوامه ي خود پيروي مي كند و نفس اماره را مطيع و رام خود قرار داده است.
قلب او كانون ايمان به خداي متعال است و پرستش و عبادت خداوند را تنها وظيفه ي خود درزندگي مي داند و هر عمل ديگري را بر همين معيار انجام مي دهد.
زيبايي هاي معنوي و متعالي را بر زيبايي هاي مادي و مادون ترجيح مي دهد و زيبايي هاي ماديرا در راستا و جهت زيبايي هاي متعالي بر مي گزيند.
در جهت كسب معرفت تالش مي كند و مي كوشد زندگي عالكانه داشته باشد و با چراغ علمحركت نمايد.
تسليم اوامر و نواهي الهي است ،هم از آن جهت كه او را خالق و صاحب خلقت و ولي خود ميداند و هم از آن جهت كه مي داند فرمان هاي الهي حكيمانه است و مصلحت و سعادت كامل
بندگان رابه دنبال دارد.
انساني خالق است و در خالقيت خود معيارهاي بندگي را مراعات مي كند ،به گونه اي كهخالقتي خود را در جهت تكامل معنوي و تجلي بخشي به زيبايي ها به كار مي گيرد.
غايات و هدف هاي اخروي را بر غايات و هدف هاي دنيوي مقدم قرار مي دهد و دنياي خود راتابعي از آخرت مي سازد.
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حيات خانوادگي را بر پايه ي مودت و رحمت و براي تربيت فرزندان صالح ،رشد فضائل اخالقياعضاي خانواده ،انحصار لذايذ جنسي به رابطه ي همسري ،حفظ محيط اجتماعي از فساد و
گسرتدن حيا و عفاف در روابط اجتماعي بنا مي كند.
در حيات اجتماعي بر مبناي «تعاون» و «عدالت» و «اخالق» مشاركت مي كند و تالش مي كندكه اين سه اصل را در چارچوب حاكميت و واليت الهي بر جامعه و نظام حكومتي اسالم محقق
نموده و مرتبه اي از توحيد عملي را در جامعه پياده نمايد.
براي سالمتي تن و جسم خود تالش مي كند و مي كوشد توانمندي هاي جسماني خود را درمسير اوامر و فرامين الهي به كار بگيرد و در حيات فردي و خانوادگي و اجتماعي به نحو مطلوب
استفادهنمايد.

جمع بندي آنكه در نظام تربيتي مد نظر اسالم ،انسان مبتني بر استعدادهايي كه خداوند در اختيار او قرار داده
و در فطرت او به امانت گذاشته مي بايست به اهداف متعالي كه خداوند متعال در قرآن كريم و تعاليم پيامبر
اكرم صلي اهلل عليه و آله و سلم و همچنين دستورات ائمه ي معصومين عليهم السالم ترسيم شده برسد.
 .3.2نظام تربيتي كودك
 .3.2.1فراهم آوردن زمینه برای به فعلیت رسیدن توانایی های بالقوه فرد

تربیت دینى به معناى شکوفا شدن ،ظاهر شدن و بالفعل شدن توانایى هاست .یعنى کار اصلى مربى این
است که استعدادهاى درونى مخاطب مورد تربیت را شکوفا سازد ،باید زمینه اى براى او فراهم آورد تا آنچه
را در درون دارد به فعلیت رساند .تربیت صرفا یک سرى آموزش ها و محفوظات و تقلیدها نیست .اگر در
باب تربیت امر آموزش هم مطرح مى شود و به اصطالح تعلیم را با تربیت همراه مى کنیم و آموزش را در
کنار پرورش قرار مى دهیم ،براى این است که از آموزش به عنوان ابزارى جهت پرورش استفاده مى کنیم.
آموزش وسیله اى است که از طریق آن استعداد کودک شکوفا شده و قوه ها به فعلیت برسد و لذا نمى توان
آموزشى را که به این نتیجه مهم نرسد ،موفق نامید ،هر چند محفوظات و یادگیرى متربى صد من کاغذ
باشد .این امر بویژه در باب تربیت دینى حائز اهمیت است.
آموزش اصول و مفاهیم دینى ،آموزش امور عبادى و مسائل و احکام و امثال آن و درج کتاب درسى تعلیمات
دینى در برنامه درسى مدارس چنانچه زمینه اى باشد تا دانش آموز ،در پایان یک دوره مثال پنج ساله ابتدایى
به درجه اى برسد که بر اساس سن خود برداشتى از الوهیت و عبودیت و رابطه عبد و مولى داشته باشد،
این آموزش ،آموزش موفقى شمرده مى شود و مى توان گفت در اینجا تربیت دینى انجام گرفته است .اگر
کودک و نوجوان به این مرحله از تربیت برسند ،در آینده نیز بطور خودکار مسئله را پیگیرى مى کنند و اگر
امر بر غیر این روال باشد و نتیجه آن صرفا برخى محفوظات باشد که آن هم پس از مدتى به فراموشى
سپرده شود ،باید چاره اى دیگر اندیشید .البته ما به دنبال حذف این آموزش ها نیستیم هر چند از آن ها هم
گریزى نیست ،اما باید توجه داشت که آموزش وسیله تربیت است .سخن ما بر سر نحوه صحیح آموزش و
روش منطقى تربیت است.
به عبارت روشن تر و در یک بررسى عینى مى گوییم ،دانش آموزى که چند سال تحصیلى را پشت سر
نهاده است ،چنانچه در حد رشد شناختى خود ،خداشناس شده باشد ،این دانش آموز باید در درس تعلمیات
دینى موفق تلقى شود هر چند نمرات درسى مربوطه ضعیف باشد ،و بالعکس اگر محفوظات خوبى دارد و
بالتبع نمرات خوبى دارد ،اما در ارتباطش با خداوند و فهم از جهان هستى رشد نداشته است ،باید او را در این
بعد ضعیف شمرد .خالصه این که از جمله اصلى ترین شیوه هاى تربیت دینى این است که به جاى اصرار
بر یادگیرى هاى طوطى وار ،سعى بر شکوفا نمودن فطرت الهى داشته باشیم.
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 .3.2.2توجه به سیر رشد کودکان و نوجوانان در ابعاد شناختی و عاطفی و تاثیر
عوامل سن در این رابطه

آنچه مسلم است این است که همه مفاهیم و مطالبى را که فرد در دوره جوانى و بزرگسالى قادر به فهم آن
است ،در دوران کودکى و نوجوانى متوجه نمى شود .بسیارى از مفاهیم مجرد و انتزاعى تنها در سنین باالتر
معنى پیدا مى کند و لذا مطرح کردن مستقیم آن ها به کودک و نوجوان جز اتالف وقت و احیانا تأثیر منفى
اثر ندارد .البته در این باب افراط و تفریط هایى صورت گرفته است که از باب مثال روسو معتقد بود مفهوم
خالق و بارى تعالى براى انسان تا قبل از پانزده سالگى معنایى ندارد و القاء آن موجب بت پرستى مى گردد و
یا کانت پیشنهاد تأخیر آموزش این مفاهیم را مى داد .صرف نظر از تعیین زمان دقیق فهم هر مفهوم ،آنچه
در باب تربیت دینى اهمیت دارد ،این است که مى توان و باید از قدرت شناختى و عاطفى هر سنى براى
رشد در سنین بعدى استفاده نمود.
از باب مثال در باب رشد عاطفى باید به جریان رابطه کودک با مادر و احساس تعلق و وابستگى کودک توجه
نمود .زمانى این احساس تنها بین کودک و مادر است ،اما رفته رفته در اثر رشد اجتماعى کودک رابطه هایى
بین او و همساالن ،گروههاى اجتماعى ،و دیگران ایجاد مى شود .همین احساس تعلق چنانچه در مسیر
صحیحى رشد کند ،همراه با قدرت شناختى بعدى کودک ،به او این اجازه را مى دهد که از این احساس در
رابطه با منبع اصلى قدرت و عاطفه یعنى خداوند استفاده نماید .نمونه دیگر را مى توان در رابطه با مفهوم
علیت جستجو کرد .در پایان دوره کودکى (و به اصطالح دوره کودکى سوم) ،یعنى حدود هفت تا دوازده
سالگى ،کودک به یک حالت کنجکاوى هدف دار مى رسد و مفاهیم خاصى از جمله مفهوم علیت را روشن
تر مى فهمد .این قابلیت بهترین فرصت را براى مربى فراهم مى آورد تا رابطه کودک با خداى خویش را به
زبان کودکانه تبیین سازد.
توجه به این نکته نیز الزم است که تقیدات دینى و مذهبى دوران کودکى چنانچه سطحى باشد و همراه با
شناخت کافى مناسب همان سن نباشد ،بزودى در دوران نوجوانى دستخوش شک و تردیدهاى خاص آن
دوره شده و گاه منجر به تعارضات درونى و طغیان هاى نوجوانى مى گردد .نوجوان مایل است مفاهیم دینى
را با استدالل دنبال نموده و شخصا آن ها را دریابد .اگر مقدمات این امر در دوره قبل فراهم نگردد ،در دروه
نوجوانى مشکل زا خواهد بود.
 .3.2.3موضوع رابطه تربیت دینى و عادت

درست است که توجه به عامل سن و توانایى ها و محدودیت هاى خاص هر دوره اقتضاء مى کند نحوه و
زمان آموزش مفاهیم دینى رعایت شود ،اما این به معناى تعطیلى مطلق ارتباط با مفاهیم خاص دوره هاى
بعد نیست .توانایى هاى حرکتى و بدنى ،همراه با رشد شناختى و عاطفى کودکان در همان دوره هاى اول
کودکى این اجازه را به آن ها مى دهد که برخى تکالیف دینى را هر چند به شکل ساده و ناقص آن انجام
دهند تا در زمان الزم براى انجام آن ،کار بر آن ها سخت نیاید ،و لذا در روایات اسالمى به نمازخواندن در
سن هفت سالگى ترغیب شده است.
آرى ،اگر رفتار دوره کودکى که پشتوانه قوى شناختى ندارد ،به شکل عادتى مبهم و رفتارى ناآگاهانه ادامه
یابد و همزمان با رشد وى حمایت شناختى نشود ،این رفتار فاقد ارزش بوده و نکته مثبتى در راستاى تربیت
دینى فرد به حساب نمى آید .انجام تکالیف دینى در دوره کودکى تنها زمینه هاى دوره هاى بعد را فراهم
مى آورد و الزم است همراه با رشد کودک ،حمایت هاى شناختى ادامه یابد .در این فرض است که نوجوان
امروز از سوئى استدالل هاى دوره نوجوانى را دنبال مى کند و از سوى دیگر با عادات دوره کودکى بسترى
آماده جهت رشد تربیت دینى خود کسب کرده است
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 .3.2.4توجه به رشد عقلی کودک و نقش تعقل و استدالل در تربیت دینی

پیش از این گفته شد که هدف اصلى تربیت ،شکوفا سازى فطرت الهى کودک مى باشد .آموزش در این راه
وسیله اى است تا متربى را با مفاهیم و مسائل الزم جهت طى مسیر آشنا سازد .این آموزش تا آنجا که وسیله
اى جهت بارورى و شکوفا نمودن استعداد درون باشد ،ارزشمند و قابل توجه است ،اما اگر به دالئل مختلف
و از جمله افراط در آموزش ،روش ناصحیح آموزش ،و یا هدف قرار دادن خود آموزش ،از اصل شکوفا سازى
دور شویم ،آموزش حالت منفى به خود مى گیرد .از جمله خطراتى که آموزشى این چنین به همراه دارد،
کاستن و یا ایجاد مانع بر سر راه رشد عقلى متربى است.
شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهرى (ره) با تمسک به فرمایش امیرمؤمنان در نهج البالغه که مى فرماید:
«العلم علمان :علم مطبوع و علم مسموع و الینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع» مى فرماید« :این مسأله
که رشد شخصیت فکرى و عقالنى باید در افراد و در جامعه پیدا شود ،یعنى قوه تجزیه و تحلیل در مسائل
باال برود ،یک مطلب اساسى است» (نهج البالغه ،حکمت .)331
 .3.2.5نقش الگو در تربیت دینی

دو مبحث همانندسازى ( )Identificationدر روان شناسى و جامعه پذیرى ( )Socializationدر
جامعه شناسى ما را به این نکته رهنمون مى سازد که کودکان از همان آغاز حرکت و رشد اجتماعى خود
و به محض ارتباط با دیگران به دنبال الگوها و نمونه هایى جهت تقلید از ایشان مى گردند .کودک و بویژه
نوجوان ،بر اساس اصل همانندسازى سعى مى کند الگویى براى خود انتخاب نموده و بر اساس آن رفتار
خود را شکل بخشد.
این یک حالت طبیعى انسانى است .انسان ناگزیر از داشتن الگو است و به نظر مى رسد که آیه شریفه «لقد
کان لکم فى رسول اهلل اسوة حسنة؛ قطعا براى شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقى نيكوست» (احزاب)21 /
اشاره به این معنى نیز داشته باشد.
در مورد تربیت دینى ،الگوى کودکان و نوجوانان ،در مرحله اول والدین و معلمین ایشان هستند .دانش آموز
قبل از این که از معلم بشنود ،از رفتار او فرا مى گیرد ،قبل از چشم دوختن به دهان معلم به رفتار او توجه
مى کند و کالم وى را با رفتارش مقایسه مى کند ،این خود بحث مهمى است که تفصیل آن مجال دیگرى
را مى طلبد.
 .4مولفه سن و جنس در تربيت كودك

تربیت نیکوی فرزندان برای به دست آوردن مکارم اخالقی ،از وظایف بسیار مهم پدران و مادران است .در
این میان ،امر آموزش علمی و عملی به فرزندان برای قرار گرفتن در مسیر صحیح ،امری الزم به حساب
می آید.
 .4.1درک همانندی جنسی در کودک

کودک دو تا چهار ساله ،از ثابت بودن همانندی جنس خودش مطمئن نیست و برای او مفهوم پسر ،مترادف
ِ
اسمش (مث ً
ال حسن) خواهد بود؛ زیرا از صفات و ویژگی های مشترکی که میان تمام پسرها وجود دارد ناآگاه
است .و از همین روی ،ثبوت این صفات را برای خودش مشخص نکرده است.
با این حال ،اگر از کودکی سه ساله بپرسیم پسر است یا دختر؟ می تواند جنسیت خودش را مشخص کند و
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در چهارسالگی از روی لباس ،آرایش موی سر ،جنسیت خود و اشخاص دیگر را تشخیص می دهد .با وجود
این ،حتی در پنج سالگی هم بیشتر کودکان از همانندی جنسی و ثبوت آن اطمینان ندارند .به طور مثال :از
اطفال چهار تا هشت ساله پرسیدند :اگر دختری ،بازی های پسرانه بکند و یا لباس پسرانه بپوشد یا موهایش
را مثل پسرها کوتاه کند ،می تواند پسر شود؟ بیشتر کودکان چهار ساله اظهار داشتند که اگر بخواهد می
تواند پسر شود و اکثر کودکان میان شش تا هفت ساله کام ً
ال اطمینان داشتند که یک دختر با تغییر لباس یا
رفتارش ،نمی تواند پسر شود و علت این که بچه های کمتر از پنج سال نمی توانند مسئله همانندی جنسی
را درک کنند ،به دلیل اختالالت روانی نیست ،بلکه اصو ًال میزان درک و فهم آنها به اندازه ای نیست که
ثبوت این کیفیت را تشخیص دهند.
پس از این که طفل به مرحله ای رسید که توانایی عقالنی مناسبی برای طبقه بندی خصوصیات جنسی در
او به وجود آمد ،آن گاه می تواند خصوصیت هایی را که با مفاهیم مردانگی یا زنانگی همراه است ،تشخیص
دهد و آنها را درک کند.
و این مرحله ای است حساس که در روایت های گوناگون به نحوه عملکرد پدران و مادران با فرزندانشان
هشدارهایی داده شده است و آموزش های خاصی در ارتباط با پسران و دختران آمده است که به آن خواهیم
پرداخت.
 .4.2خانواده و آموزش هویت جنسی

به طور کلی باید خاطر نشان کرد که در آموزش هویت جنسی فرزندان ،دو عامل در مقایسه با دیگر عوامل
تأثیر به سزایی در این امر دارد :اولین عامل خانواده است و عامل دیگر محیط .شیوه آموزش در خانواده و
محیط نیز به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.
شیوه آموزش در خانواده :خانواده که به تعبیری ،فراتر از محدوده پدر و مادر و خواهر و برادر است ،می
تواند در انتقال و شناسایی هویت جنسی به فرزندان مؤثر باشد .در شیوه مستقیم؛ آموزش نحوه معاشرت و
تعامل صحیح در فامیل می تواند به صورت تذکر به فرزندان ،برای حفظ محدوده روابط با جنس مخالف
در فامیل و سپس هدایت دختران در جمع زنان و دختران فامیل و هدایت پسران در کنار مردان و پسران
فامیل صورت پذیرد .در شیوه غیرمستقیم نیز جدا کردن اتاق پسران از دختران در اسالم توصیه شده است.
علت حفظ محدوده کنترل شده برای هر یک از دختران و پسران ،به این دلیل است که در آنها هیجانات و
کشش هایی به جنس مخالف وجود دارد که از کنترل خارج شدن چنین هیجاناتی ،زمینه ساز فساد و تباهی
آنان خواهد بود.
امام رضا علیه السالم در پاسخ به این که چرا نگاه مردان نامحرم به موی زنان نامحر ِم متأهل و مجرد حرام
است؟ فرمود :زیرا این نگاه ،زمینه ساز هیجانی در فرد است که به فساد کشش ایجاد می کند و زمینه ارتکاب
عمل ناپسند را که حرام است ،فراهم می سازد.
ازاین رو ،به کار بردن روش هایی که در میان خانواده به حفظ حیا بینجامد ،دارای اهمیت است و دختران و
پسران را که در کودکی دارای قوه درک درباره تشخیص هویت جنسی هستند ،باید با آموزش های مستقیم
و غیر مستقیم راهنمایی کرد که به تدریج در سنین باالتر محدوده خویش را حفظ کنند تا دچار فساد و تباهی
نگردند؛ چرا که آنان به صالح خود آگاهی الزم را ندارند .روش های مستقیم و غیر مستقیمی به خانواده
پیشنهاد شده است که به مرور زمان هر یک از دختران و پسران به اهمیت هویت جنسی خویش پی ببرند
تا از آفات آن محفوظ بمانند.

13

 .4.3جدا کردن بستر خواب دختران و پسران

پیامبر گرامی اسالم می فرماید :فرقوا بین اوالدکم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنین؛ زمانی که فرزندان شما
هفت ساله شدند ،بستر خواب آنها را از همدیگر جدا سازید .در حدیث دیگری که به طور جداگانه به این
الصبیة ُیف َِّر ُق
الصبیة و ّ
الصبی و ّ
الصبی و ّ
روش اشاره شده است ،پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله می فرمایدّ :
سنین.
بینهم فی المضا ِج ِع بِعشر َ
از سن ده سالگی پسر بچه ها با پسربچه ها و دختر بچه ها با دختربچه ها در یک بستر نخوابند .از دو حدیث
یاد شده می توان به این نکته مهم پی برد که بایسته است از همان کودکی با به کارگیری این روش ،به
تدریج فرق بین دختر و پسر و حد و حدود کودکان را به آنان بشناسانیم تا آنها را رعایت کنند و این زمینه ای
است تا بتوانند به پرسش های ذهنی هر یک از این دو طایفه ،به طور منطقی و طبیعی پاسخ دهند.
 .4.4نحوه لباس پوشاندن

حضرت علی علیه السالم می فرماید :روزی در بقیع با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نشسته بودم .زنی سوار
بر مرکب از آنجا می گذشت که ناگهان از روی مرکب به زمین افتاد .حضرت رسول ،روی خود را به جانبی
دیگر گرداند .به آن حضرت گفتند :آن زن شلوار به پا دارد .پیامبر صلی اهلل علیه و آله سه بار فرمودند :خدایا،
عفو و بخشش خود را شامل حال زنانی قرار ده که شلوار به پا می کنند .ای مردم شلوار برای پوشش ،بهترین
لباس است .زنانتان ،هنگام خروج از منزل ،خود را با شلوار حفظ کنند .به علت خصوصیت های جسمانی،
تفاوت نوع پوشاندن لباس های مناسب با جنسیت دختر به دختران و لباس های مناسب پسر به پسران؛ برای
پیدا شدن هویت صحیح جنس در میان دختران و پسران ،بسیار پر اهمیت است.
اول اهمیت قرار دارد؛ زیرا والدین به
تأثیر والدین و خانواده در پذیرش نقش جنسی از طرف فرزند در درجه ِ
آنها یاد می دهند که چگونه باشند و چه ویژگی هایی را به عنوان دختر یا پسر بودن حفظ کنند .بنابراین ،باید
از پوشاندن لباس دختران به پسران و از پوشش های پسرانه برای دختران پرهیز کرد .عادت دادن دختران
به پوشیدن چادر و روسری ،کمک مؤثری برای رسیدن به این هدف می کند.
سنی نشان دادن عواطف والدین به پسران و دختران
 .4.5حد و مرز ِ

دستورات عملی اسالم مانند نبوسیدن دختر بچه شش ساله و یا در آغوش نگرفتن او توسط نامحرم ،به تدریج
اندیشه جدا بودن جنسیت را در دختران پدید می آورد و نیز ممنوعیت بوسیدن پسربچه هایی که سن آنان از
هفت سال تجاوز کرده است توسط زنان و دختران نامحرم ،جدایی جنسیت را در فرزندان پسر پدید می آورد.
پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله در این باره می فرماید« :دختر بچه شش ساله را پسر بچه نبوسد.
همچنین زنان از بوسیدن پسربچه ای که سنش از هفت سال گذشته ،خودداری کنند».
حضرت علی علیه السالم نیز در این باره می فرماید« :وقتی دختر بچه ای شش ساله شد ،نامحرم حق ندارد
او را ببوسد و همچنین ،نمی تواند او را در آغوش بگیرد».

این مطلب در حالی است که اسالم به محبت کردن به کودکان تأکید فراوان می کند و زیاد بوسیدن فرزند
را ،موجب افزایش درجات بهشتی می داند؛ ولی به لحاظ جلوگیری از انحرافات احتمالی ،این حد و مرزها
را معرفی کرده است .در واقع ،این دستورات اسالمی پیش زمینه روانی و عقلی و ذهنی فرزندان را برای به
دست آوردن خو ِد واقعی شان مهیا می سازد تا بتوانند با شناخت هویت جنسی خودشان ،به تعادل روانی و
روحی و جسمی منطقی و صحیح برسند و حدود خود را بشناسند.
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 .4.6حفظ حجاب

خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید :یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من
یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما( .احزاب )59 :ای پیامبر ،به زنان و دختران
جالبیبهن ذلک ادنی ان
َّ
َ
خود و زنان مؤمنان بگو که چادر (یا روسری بزرگ) خود را فرو پوشند که این کار برای این است که آنها
شناخته شوند تا از تعریض و جسارت هوس رانان آزار نکشند و خدا آمرزنده مهربان است.
آنچه در این میان مهم است ،این نکته است که بُعد عاطفی دختران بیش از پسران است و از این رو ،در
پذیرش نقش جنسیتی ،باید به این عامل مهم توجه ویژه ای داشت و متناسب با آن ،نیازهای عاطفی دختر
را برطرف کرد.
بدین لحاظ است که اسالم حجاب و پوشش را حفظ منطقی بُعد عاطفی دختران مدنظر قرار داده است؛ زیرا
حفظ حجاب ،موجب حفظ عفت است و حفظ عفت ،دختران را از لحاظ عاطفی محفوظ نگه می دارد و بدین
گونه به اظهارات و خواسته های عاطفی آنان پاسخی صحیح و منطقی می دهد تا خود را دریابند و هویت
جنسی دختر بودن را به طور صحیح و کامل ارضا کنند.
 .4.7نوع بازی

بازی ،یکی از ساده ترین راه ها برای ایفای نقش جنسیتی هر یک از دو جنس پسر و دختر است که والدین
بایستی تمایالت رفتاری هر یک را به بازی های خاص ،در نظر بگیرند.بازی هایی از قبیل عروسک بازی،
بازی های مربوط به خانه داری ،طناب بازی و بازی هایی که بیشتر در محیط خانه صورت می گیرد و دختر
کمتر به بیرون از خانه رفت و آمد می کند ،برای دختران بسیار مناسب است .و در مقابل ،بازی هایی از جمله
تیراندازی ،سوارکاری ،فوتبال ،برای پسران بسیار پسندیده است.
 .4.8عوامل محیطي

محیط ،شامل کلیه شرایطی است که فرزندان دختر و پسر در جنبه های مادی یا معنوی در تعامل با آن قرار
دارند .استفاده از ورزشگاه های ویژه دختران و پسران و نیز فرهنگ سراهای مخصوص به هر یک ،به تدریج
اندیشه جدایی جنسیت را در هر یک از دو جنس دختر و پسر افزایش می دهد و به نظر می رسد روش
جداسازی به طور غیر مستقیم ،یکی از بهترین راه های انتقال این معنا باشد .جداسازی فضای آموزشی و غذا
خوری دختران با پسران در مراکز آموزشی ،دانشگاهی و غیره از این سیستم تبعیت می کند؛ چرا که برخورد
کم این دو جنس با یکدیگر ،موجب حفظ شخصیت آنان خواهد شد.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله پیوسته نگاه کردن و زیاد گفت و گو کردن با زنان و دختران (نامحرم) را از
جمله عوامل قساوت قلب و سخت دلی بیان می فرماید.
حضرت علی علیه السالم برای دین داران نشانه هایی را بر شمرده اند که یکی از آنها برخورد کم با زنان
نامحرم است؛ زیرا یکی بودن فضا ،مقدمات آلودگی و در نتیجه گمراهی هویتی برای دختران و پسران را
به بار می آورد.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در یکی از خطبه های پیش از وفاتش فرمود:
هر کس با زن (و دختر) نامحرمی دست بدهد ،روز قیامت در حالی که سرافکنده است ،می آید و به او امر می
شود که به جهنم برود .هر کس با زن نامحرم شوخی کند ،برای هر کلمه ای که در دنیا با او حرف زده است،
هزار سال در آتش زندانی می شود و اگر زن با مرد موافقت کند و مرد به طور حرام او را در آغوش بگیرد یا
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ببوسد و با هم به طور حرام تماس داشته باشند و شوخی کنند یا با او مرتکب عمل زشت شود ،همان گناهی
که برای مرد هست ،برای او نیز هست؛ ولی اگر مرد به زور وادارش کند ،گناه مرد و زن بر عهده مرد است...
و هر کس زنی را برای مردی توصیف کند و از زیبایی های او بگوید و آن مرد مفتون و شیفته زن گردد و
دچار گناهی شود ،از دنیا خارج نمی شود ،مگر آن که خدا بر او خشم و غضب می کند.
و نیز حضرت علی علیه السالم در این باره می فرماید :رسول خدا از زنان بیعت گرفتند که با مردان (نامحرم)
در خلوت ننشینند.
 .4.9آثار بی هویتی جنسی دختر و پسر

تکمیل نشدن شخصیت هر یک از دو جنسیت دختر و پسر به انتقال عادت های جنس مخالف به یکدیگر
و یا به تأخیر افتادن تکامل بعد شخصیتی هر یک از آنها می انجامد و در حالت افراطی می تواند موجب از
میان رفتن بعد شخصیتی و عزت هر یک از آن دو شود.
پدیدار شدن عزت نفس در فرزندان دختر و پسر بسته به این است که هر یک از آنها خو ِد واقعی شان را
پیدا کنند تا به نیازهای فطری خویش پاسخ مثبت دهند .ازاین رو،یکی از ابتدایی ترین مرحله شکل گیری
ساختار شخصیت انسان ،یافتن هویت جنسی خویش است تا بتواند در سایه آن پاسخی منطقی و صحیح به
خود بدهد و از تأثیر پذیری منفی جنس مخالف که سیر تکاملی او را به تأخیر می اندازد ،دوری گزیند .به طور
حتم ،آموزش درک هویت جنسی ،به خودی خود و رعایت حدود این روابط میان دختر و پسر ،برای استقرار
منطقی حیات اجتماعی و فردی انسان الزم است.
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نظم تعليم و تربيت در اسالم ،مرتضي مطهري.فطرت در اسالم ،مرتضي مطهري.انسان كامل ،مرتضي مطهري.مباني تربيت در قرآن ،محمد بهشتي.نگاهي دوباره به تربيت اسالمي ،خسرو باقري.در آمدي به فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسالمي ،خسرو باقري.فلسفه ي تعليم و تربيت اسالمي ،محمدتقي مصباح يزدي.انسان شناسي اسالمي ،عبدالحسين خسروپناه.تفسير انسان به انسان ،عبداهلل جوادي آملي.جامعه در قرآن ،عبداهلل جوادي آملي.الميزان في تفسير القرآن؛ سيد محمدحسين طباطبائي.تربيت ديني كودك؛ محي الدين حائري شيرازي.چهل حديث؛ روح اهلل خميني.روان شناسي سياسي؛ ابراهيم برزگر.مقدمه اي بر روان شناسي سياسي ،علي فتحي آشتياني.-انسان در آموزههاي وحياني با تاكيد بر آيات و روايات رويكرد روان شناسانه ،رضا فيروزي.

 .6جدول پیوست

در روان شناسي رشد منابع متعددي در مورد رده بندي دوران رشد يك انسان نگاشته شده است .روان
شناسان با برشماري شاخص هايي دوران زندگي انسان را طبقه بندي نموده و معتقد هستند مبتني بر اين
شاخص ها حوزه هاي مختلف نظير نظام تعليم و تربيت ،آموزش ،سنجش و  ...قابل فهم و تحليل مي باشد.
عالوه بر آن همچنين مولفه هايي نظير استقالل عاطفی ،بلوغ جنسی ،تربیت صحیح ،تغییرات روانی ،مشاوره
و  ...نيز در گروه فهم اين بازه هاي سني مي باشد .روان شناسان دوران رشد يك انسان را به چهار دوره ي:
خردسالي (كودكي اول) ،كودكي ،نوجواني و جواني تقسيم مي كنند .از اين رو مي توان بازه ي سني  1تا 6
سال را دوره ي خردسالي 6 ،تا  11سال را دوره ي كودكي 12 ،تا  17سال را دوره ي نوجواني و بازه ي 18
به باال را دوره ي جواني قلمداد مي كنند.
رشد حرکتی انسان؛رویکردطول عمر ،مولفین وی.گریگوری پاینه ,الری دی.ایساکس ,مترجمین دکتر حسنخلجی ,داریوش خواجوی-.اراک:دانشگاه اراک.۱۳۸۴ ,
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر ،مولف کاتلین ام.هی وود ,مترجمین دکتر مهدی نمازی زاده ,دکتر محمدعلیاصالنخانی- .تهران :سمت.۱۳۷۸ ,
-روان شناسي رشد (كودكي ـ نوجواني) ،مولف :حسين نجاتي ،تهران :نشر بيكران.1392 ،
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