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 روانشناسی تحولی
 (روانشناسی رشد، روانشناسی ژنتیک)

 

شناسی است  شاخه ای ازروان  شناسی تحولی روان 

ه ی پدیدآیی، تحول و سرانجام فرایندهای که به مطالع

روانشناس تحولی . روانی  درطول عمر می پردازد

دراین بخش از روان شناسی به دنبال این است که 

فرایندهای روانی و تواناییهای شناختی، عاطفی : بفهمد

   و هیجانی چگونه پدیدار می شوند ، چگونه متحول

        منتهی می شوند و سرانجام این فرایندها به کجا

پاسخ به این سه سوال اساسی، یافته ها . می شوند

وقوانینی را به روان شناس می دهد که درقلمرو روان 

دراین روان شناسی، . شناسی تحولی توحید می یابند

روان شناس تحولی درپی تبیین چگونگی تهیه و 

استقرار تواناییهای ذهنی و روانی و تعیین سن اکتساب 

 .می باشدآنها 

است  زیستیدرعمده نظامهای تحولی، مبنای رشد       

و محرکها و تعامل های اجتماعی صرفا تحول را تسریع 

می بخشند و درصورت کمبود و فقر امکانات محیطی، 

این تحول با تاخیر مواجه می شود، اما اصل رشد اتفاق 

  براین اساس نمی توان تحول را یادگیری. می افتد

نه یادگیری مطلوب را بلکه تحول زمی. یکی دانست

براساس دیدگاه تحولی، اگریادگیری . فراهم می کند

منطبق بر تحول و ویژگیهای سنی فرد نباشد، طوطی 

دیگر هرگونه   به عبارت. وار و شکننده خواهد بود

، مبتنی برصالحیت زیستی به ثمر آموزشیادگیری و 

                                                            
1 Developmental Psychology 
2 Learning 
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این نگاه که تحول انسان مبنای زیستی دارد . می نشیند

ویادگیری باید مبتنی بر ویژگیهای  آموزشگونه و هر

نگرش سنی و صالحیتهای زیستی فردباشد، یک نگاه و 

براساس نگرش تحولی، طراحی تربیتی، . استتحولی 

ی و برخوردهای رفتاری درحوزه آموزشبرنامه ریزی 

    فرد اتفاق  "سطح تحول"تعلیم وتربیت، مبتنی بر 

بهنجار  یر عادی ودراین صورت، تحول درمس. می افتد

 . طی خواهد شد

 رشد یا تحول؟

. مفهوم رشد برای روان شناسی تحولی ، نارساست 

دلیل آن این است که رشد به زیادتی، نمو و افزایش 

تاکید دارد ، درصورتی که در روان شناسی تحولی، 

( چه افزایش وچه کاهش درفرایندهای روانی)تغییرات 

م تحول برای این پس بهتراست از مفهو. مطرح است

 .روان شناسی استفاده کنیم

 تعریف رشد ؟

رشد مجموعه تغییرات کمی وکیفی جسمانی، روانی 

 .است که درطول حیات انسان بوجود می آیند

 تعریف روان شناسی تحولی

روانشناسی تحولی مطالعه پدیدآیی فرایندهای روانی 

 . درطول حیات است

 اهداف مطالعه

 :شناسی تحولی این است که هدف مطالعه در روان

ازکجا سرچشمه می گیرند؟ چه موقعی ساختهای روانی 

می   الی پیدساختها پدیدآمده ، چه تحو پدیدمی آیند؟

 این ساختها به کجا منتهی می شوند؟و کنند؟

 

 

 روان شناسی ژنتیک

  3روان شناسی ژنتیک، روان شناسی پدیدآیی است

 

 :تحولی  دیدگاه های اساسی در روان شناسی

 :  دیدگاه طبیعت نگری .3

دراین دیدگاه کودک یک انسان کوچک وخالی است که 

 . باید بوسیله تعلیم وتربیت آن را پرنمود

  :دیدگاه فطری نگری  . 

تا واجد توانایی های خداگرایان، رفط دراین دیدگاه، کود

کودک واجد . زیبایی دوستی و نیکویی پسندی است

که باید دراثر تربیت و رشد، همه تواناییهای بالقوه است 

به تعبیری، همه بذرها درکودک نهاده شده . بالفعل شوند

است، کارمربی، آبیاری و شناخت لحظه های طالیی 

 .وحساس رشد است

 

 :مهمترین مفهوم در روان شناسی تحولی

این مفهوم بین روان . است)  سازشمهمترین مفهوم، 

علم، درهردو . شناسی و زیست شناسی مشترک است

هدف مطالع ارگانیزم، مطالعه چگونگی تغییرات 

دراین نگرش،  .ارگانیزم برای رسیدن به سازش است

بدست آمدن تواناییهای روانی وذهنی بمنزله سازش 

 .موجود زنده مطرح می شود

 

 : وپرورش آموزشنسبت روان شناسی تحولی با 

. وپرورش محسوب می شود آموزشروان شناسی، پایه 

خص می سازد که مواد درسی را درچه این علم مش

وهله ای باید به کودک یادداد تا با صالحیت زیستی 

                                                            
1 Psychology of Genesis 
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براساس روان شناسی تحولی، . تطابق داشته باشدآنها 

کودک باید به حدی از صالحیت زیستی برسد تا بتوان 

 .داد آموزشمفاهیم مورد نظر را به وی 

 

 اصول رشد

که درهمه قوانینی برحیات روانی انسان حاکم است 

تحول روانی وجسمانی انسان، . مشترک استآنها انس

    علیرغم تفاوتها یفردی براساس این قوانین صورت

به عبارت دیگر، رشد انسان، دارای الگوی . می پذیرد

آنها ثابتی است ومتناسب با این الگو، تحول درانس

تفاوتهای فردی، فرع بر الگوی . صورت می پذیرد

 :ول عبارتند از این اص .اساسی رشد است

  .اصل جهت رشد  .3

 –پایی، مرکزی  –سری  صورت جهت تحول انسان به

   .پیرامونی و کلی به اختصاصی است

دوجهت اول، ناظر به رشد جسمانی و جهت آخر،      

دراین . ناظر به رشد جسمانی و روانی ، هردو، می باشد

تحول، رشد جنبه های عاطفی، هیجانی، روانی حرکتی، 

 . وکلی به سوی اختصاصی است از عام

 . اصل تفاوتهای فردی . 

یکسان است، اما کسب آنها انسالگوی تحول درهمه 

سن، )تواناییهای روانی متناسب با تفاوتهای فردی 

طبق همان ( جنس، طبقه اجتماعی اقتصادی، زیستی

 .الگو صورت می پذیرد

 .اصل سرعت رشد .1

ن ودرهمه سنین، یکساسرعت تحول درهمه جنبه ها  

خردسالی باال، اما به عنوان مثال، سرعت رشد در. نیست

ویا سرعت . سرعت رشد اجتماعی بسیار پایین است

رشد اجتماعی در دوره دبستانی باال، اما سرعت رشد 

ویا در دوران بلوغ، سرعت . روانی اندکی کمتراست

 .رشد جسمانی و هیجانی بسیار باالست

نوع برخورد سرعت رشد، آهنگ تعلیم وتربیت و      

دروهله ههایی که سرعت . با کودک را تنظیم می سازد

رشد باالست، مربی باید بهترین فرصت را برای 

پرورش کودک بکارگیرد،چه، این وهله به سرعت گذر 

 .می کند

 .اصل جنبه های رشد و رشد متعادل .4

درابعادمختلف جسمانی، عاطفی، هیجانی، تحول انسان  

جنبه های . پذیردشناختی واجتماعی صورت می 

مختلف رشد بریکدیگر تاثیر متقابل دارند وازهم تاثیر 

، تحولی است که همه جنبه رشد متعادل. می پذیرند

در تحول . های تحولی باهم و همگون صورت پذیرند

متعادل، یک جنبه از رشد، رشد جنبه دیگر را تسهیل 

 .می کند

 .اصل پیوستگی رشد .5

از انعقاد نطفه . نداردوتوقف  تحول انسان پیوسته است 

آنچه که . شروع می شود وتا مرگ ادامه پیدا می کند

مهم است، توجه به این مساله است که طی عمر، 

لحظات طالیی ودوره های حساس تحول راباید 

 .شناخت و به آن رسیدگی کرد

 .اصل تدریجی بودن رشد.6

. تدریجی است ودفعی نیستتحول انسان یک روند  

رایندتغییر مشخص نباشد، اما آنچه ممکن است عمق ف

که بروز می کند، بیانگر آن است که توانایی های انسان 

اینکه رشد . طی وهله های پی درپی شکل گرفته اند
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انسان یک رشد بطیء است، نشانه پیچیدگی رشد 

 .درانسان است

 

 نظریه مراحل 

تحول انسان از مراحلی می گذرد تا توانایی ها ویا به  

برای استقرار . ختهای روانی استقرار یابندعبارتی سا

 :تواناییهای روانی انسان، سه مرحله عمده وجود دارد

 مرحله عدم توانایی .3

 مرحله بین بینی یا برزخی، که طی آن توانایی   . 

. درحال شکل گرفتن است اما به استقرار نرسیده است

 .به این مرحله ، مرحله تهیه هم می نامند

 یی که باالزام ذهنی وعاطفی مرحله استقرار توانا .1

همیشه باالزام عاطفی همراه  الزام ذهنی. همراه است

وقتی . است ونشانه وجود نامتغیرها درذهن است

نامتغیرها درذهن انسان شکل بگیرند، فرد دربرابر 

 .آزمونهای مخالف، دچارتردید نمی شود

 :ویژگی های مرحله 

 :زهرمرحله دارای ویژگیهایی است که عبارتندا

 .ل، مرحله دارای موقعیت ثابت  استدرطول تحو .3

توالی مراحل تحولی ، ثابت است ؛ اما سن اکتساب 

به همین . آن باتوجه به تفاوتهای فردی متغیر است

 .دلیل، درتوالی مراحل، جهش امکان ندارد

هرمرحله واجد صفت توحیدی است و با  . 

 .خصوصیات مرحله قبلی، توحید می یابد

قبلی ومرحله فعلی درهم تنیده  ویژگیهای مرحلق

 .می شوند

حله باهم یک ساخت کلی را خصوصویات هرمر .1

  ساخت مجموعه ایدهند که به آن  یتشکیل م

این ساخت نشانه تعادل و بوجود آمدن . می گوییم

 .است ساخت

درهرمرحله، شاهد تراز تهیه وتراز استقرار یک  .4

 ممکن است زمینه تهیه یک. ی هستیمتوانایی روان

وانایی وسیع تراز چارچوب کنونی باشد ودر ت

 .مرحله بعد به استقرار برسد

 تعادل و مراحل

صفت ذاتی است وبه معنای میل ارگانیزم به 3تعادل

تعادل برای حیات الزامی . سازش زیستی و روانی است

     همانطورکه تعادل برای سازش الزم است، . است

سان، وجود تعادل در ان. بی تعادلی نشانه مرضی است

نشانه بوجود آمدن یک ساخت ویک توانایی روانی  

 .وذهنی در وی می باشد

وقتی دراقر محرکهای . میل به تعادل ذاتی است       

ان ذاتا درونی وبیرونی، تعادل انسان بهم می خورد، انس

. کند تا به سازش برسد یمیل به کسب مجدد تعادل م

این سازش با نوعی احساس آرامش همراه است؛ 

. همانگونه که بی تعادلی با نوعی تنش همگون است

موجود زنده برای اینکه از رنج تنش راحت شود، ذاتا 

تمرا درطول به سوی تعادل می رود واین روند مس

به تعادل را درروان شناسی  میل. حیات ادامه دارد

اصلی تحول می نامیم که عامل    تعادل جوییتحولی، 

راقر بی تعادلی، به زنده دوقتی موجود. روانی است

. سوی تعادل می رود، زمینه تحول دروی پدیدمی آید

براین اساس، میزانی بی تعادلی برای میل به تعادل الزم 

 . است تا تحول بوجود بیاید

                                                            
1 Equilibrium 
2
 Equilibration 
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روانی را  والدین ومربیان برای اینکه رشد        

 درکودک خود تسهیل کنند، خوب است با ایجاد

تعادلی ذهنی را برای محرکهای محیطی، سطحی از بی 

    تش نسبیآنها این بی تعادلی به . فراهم آورندآنها 

به سوی بطور ذاتی که  می دهد، وموجب می شود

 .اینجاست که رشد وتحول اتفاق می افتد. تعادل بروند

 

 عوامل تحول روانی

در روند سازش ذهنی، گرایش کودک به سمت تعادل 

ود خود و است تا به موازنه بین ساختارهای موج

تعادل جویی معرف این امر .  الزامات محیطی نایل آید

است که درونسازی یا برونسازی در یک نسبت معین 

تعادل . وجود دارند، نسبتی که می تواند پایدار باشد

. جویی یک فرآیند است نه یک متوازن کننده نیروها

  خودنظم جوییتعادل جویی پویاست و این همان 

ک تعادل ایستا نیست بلکه عامل تعادل جویی ی. است

 .تنظیم رفتار محسوب می شود

اسـاسـی   از لـحـاظ زیـستی، خـود نـظم جـویـی      

 در تـمام تـغییـرات ارگانیزم و مخصوصاً از. است

زمانی که تحول آن مبتنی بر پدید آیی شکلی و کنشی 

می . آغاز می گردد ، خودنظم جویی مداخله می کند

. ا بمنزله نظم جویی های کامل دانستتوان عملیات ر

ها به تصحیح رفتارها پس از تن کودک نه بدین معنا که

می پردازند بلکه به تصحیح پیشاپیش خطاها و در اجرا 

 .مبادرت می ورزندنیز عین حال ساختن 

تـعادل جـویـی بـین عـوامـل مـؤثر در تـحول        

تعادل  ،آنها عنوان عامل همگن میان ه روانـی،  بـ

                                                            
1 Self-regulation 

می توان تعادل جویی راعامل اصلی و . برقرار می کند

بنا کردن ساختار اساساً از عامل . موجد تحول دانست

تعادل جویی یک سلسله . تعادلی جویی منتیج می شود

خود نظم جویی ها یی را تشکیل می دهد که 

فرآیندهای پس خوراندی، سرانجام به بازگشت پذیری 

با تاکید برنقش عامل تعادل  . می شوند عملیاتی منتهی

جویی دربین عوامل تحول روانی ، به آن عوامل اشاره 

 :می کنیم 

 رشد داخلی عامل نخست، . 
 

رشدداخلی مجموعه ای است که توسط دستگاه عصبی  

در واقع . ودستگاههای غدد درون ریز، تشکیل یافته است

تردیدی نیست که پاره ای از رفتارها، کم و بیش مستقیماً، 

پاره ای از دستگاهها یا مدارها هستند؛ مثالً   ابع طرز کار ت

این نکته در مورد هماهنگی دیدن و گرفتن در حد چهار 

یا مثالً شرایط ارگانیک ادراک در . ماه و نیم صادق است

حد نوجوانی به طور کامل تحقق می پذیرد، در حالی که 

پس . طرز کار شبکیه بسیار پیشرس تر از این حد است

نقشی بر عهده  ،د داخلی در تمام دوران تحول ذهنیرش

 اما این نقش کدام است؟. دارد

باید در وهلۀ اول متذکر شد که اطالعات ما دربارۀ       

جزئیات آن هنوز بسیار ناقص است و به خصوص 

تقریباٌ چیزی دربارۀ شرایط رشد داخلی که تشکیل 

. نیمساختهای بزرگ عملیاتی را ممکن می سازد، نمی دا

      در وهلۀ دوم، در زمینه هایی که اطالعات داریم،

می بینیم که رشد داخلی اساساً عبارت از گشایش 

 امکاناتی جدید و در نتیجه یک شرط الزم پدیدار شدن

شرایط  آنکهن بشمارمی آید، اما بدو پاره ای از رفتارها

                                                            
2 . Maturation 
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چه ، این نیز الزم است که . کافی را فراهم سازد

بدین ترتیب به صورت دریچه هایی امکاناتی که 

گشوده شده اند، تحقق پذیرند و به منظور این تحقق ، 

الزم است که رشد داخلی با یک تمرین کنشی و یک 

در وهلۀ سوم،  هر چه . حداقل تجربه همراه باشد

حرکتی خود فاصله بگیرند،   -اکتسابات از مبانی حسی

حاظ ترتیب به همان نسبت نیز زمان شناسی آنها، نه از ل

توالی، بلکه از لحاظ تاریخ بروز پدیده ها، متغیرتر 

این امر برای نشان دادن این نکته کافی است که . است

هر چه در جریان تحول پیش می رویم ، رشد داخلی 

به تنهایی کمتر مؤثر بوده و تأثیرات محیط جسمانی یا 

. اجتماعی، از اهمیت افزون تری برخوردار می شوند

اگر رشد داخلی ارگانیک، مطمئناً یک  کهآنخالصه 

عامل الزم را تشکیل می دهد، عاملی که بدون تردید 

نقشی ضروری در ترتیب عدم تغییر توالی مراحل بر 

عهده دارد، اما نمی تواند تمام تحول را تبیین کند و تنها 

 .معرف یک عامل بین سایر عوامل است

 .کتسابیاتجربۀو   تمرینعامل  . 

در عملی است که دربارۀ اشیاء  بی وتمرین،تجربه اکتسا

این عامل . انجام یافته است( در مقابل تجربۀ اجتماعی)

ریاضی،  -نیز حتی برای تشکیل ساختهای منطقی

اما این عامل پیچیده ای است . اساسی و ضروری است

که همه چیز را، علی رغم ادعای تجربه گرایی، تبیین 

یکی تجربۀ .  دارد نمی کند؛ زیرا دو نوع تجربه وجود

جسمانی که مشتمل بر انجام عملی درباره شی به 

مثالً مقایسۀ )است، آنها منظور منتزع ساختن خواص 

و دیگری تجربۀ ( . دو وزنه،مستقل از حجم آنها

                                                            
1 Experience 

ریاضی که مشتمل بر عمل کردن دربارۀ اشیا  -منطقی

مثالً )به منظور شناختن نتیجۀ هماهنگی اعمال است 

ساله در عمل کشف می  5-6کودک  هنگامی که یک

کند که جمع یک مجموعه، مستقل از ترتیب فضایی 

در مـورد اخیـر، (. عنـاصر یـا شـمـارش آنـهاست

عملی که مرتب )شناخت از عمل منتزع گردیده است 

ایـن تـجربـه هیـچ (. می سازد یا جمع می کند

شبـاهتـی بـه یک ضبط سادۀ داده ها ندارد، بلکه یک 

دهی فعال را تشکیل می دهد و به منزلۀ ساخت 

مقایسه )ریاضی است  -درونسازی چارچوبهای منطقی

کردن دو وزنه بدین ترتیب مستلزم یک فعالیت در 

 (.رابطه گذراندن، یعنی ساختن یک شکل منطقی است

مجموعۀ این کار یک بار دیگر نشان می دهد که      

راز از ط) ریاضی  -تهیه و تدارک ساختهای منطقی

مقدم بر شناخت ( حرکتی تا طراز فکر صوری  -حسی

ریاضی ناشی از  -پس ساختهای منطقی. جسمانی است

هماهنگی های اعمال آزمودنی هستند و نه حاصل 

 .فشارهای شی فیزیکی

 .، انتقالها و تفویضهای اجتماعی  تعاملهاعامل  .1

این عامل اگر چه الزم و اساسی است، اما به همان  

ر مورد تجربۀ جسمانی متذکر شدیم، دالیلی که د

از یک سو اجتماعی شدن، یک ساخت دهی  .نارساست

است که فرد به همان اندازه که دریافت می کند در آن 

سهیم است و از اینجا می توان همبستگی و همشکلی 

از  .را مشاهده کرد« هم عملی ذهنی» و « 1عملیات»بین 

ضهای سوی دیگر، حتی در مورد انتقالها و تفوی

آزمودنی بیشتر پذیرنده به نظر می آنها اجتماعی که در 

                                                            
2 Intraction 
3. Operation 
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گاهی، عمل آموزشآید، مانند انتقال و تفویض 

اجتماعی، بدون یک درونسازی فعال از سوی کودک که 

 .مستلزم ابزارهای عملیاتی کامل است، مؤثر نیست

  .عادل جوییت .4

تعادل جویی موجد رشد وعامل همگون کننده عوامل 

وقتی تعادل جویی بکار می . وانی استدیگر تحول ر

به عبارت . افتد، عوامل دیگر می توانند اثرگذار باشند

دیگر، عوامل سه گانه رشد داخلی، تمرین وتعاملهای 

محیطی، دراثر بکارافتادن مکانیزم تعادل وتعادل جویی، 

براین اساس، تعادل جویی را . موجب تحول خواهندشد

شکل . نی بشمار آوردمی توان عامل اساسی تحول روا

. زیر نقش همگون کننده تعادل جویی را نشان می دهد

درنظر روان شناسان تحولی بویژه پیاژه، سازمان ذهنی 

 .بمنزله تعادل جویی های پی درپی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .روش مطالعه تحول:   روش بالینی

تمامی روان شناسانی که از آغاز قرن بیستم تا کنـون در  

ار و اسـتحکام روان شناسـی علمـی کوشــش    راه اسـتقر 

کرده اند همواره یـک هـدف را دنبـال کـرده انـد و آن      

                                                            
1 Clinical Method 

گذار از قرن . هدف، شناخت و تبیین رفتار انسانی است

نوزدهم به بیستم را می توان به عنوان برهه ای در نظـر  

گرفت که در آن، روان شناسی علمی راه اسـتقرار را در  

ـ    یش از یـک قـرن،   پیش می گیرد و سـسس در خـالل ب

اگـر  . شاهد استحکام و استقرار این روان شناسی هستیم

چه همۀ روان شناسانی که در این راه گام برداشـته انـد   

هدف واحدی را که عبارت از شناخت رفتار انسـانی و  

شرایط موثر بر این رفتار است، دنبال کرده اند اما بـرای  

ـ    ده دستیابی به این هدف، مسـیرهای متفـاوتی را برگزی

اند، یا به عبارت دیگر، روشهای متفاوتی را به کار برده 

روشی که پیاژه بر اساس آن، کودکان بهنجـار را بـه   . اند

منظور تدوین قـوانین تحـول مـورد بررسـی قـرار داده      

ایـن روش را بـدیـن . نامیده است روش بالینی است، 

علت بـالینی نـامیـده انـد کـه در قـالب یک اسـتاندارد  

ــا  خشــک  ــوان آن را ب ــی ت ــدارد و در نتیجــه م ــرار ن ق

ویژگیهای آزمودنی تطبیق داد و چارچوب روانـی،  وی  

 .را دریک وارسی عمقی و فردی در نظر گرفت

روش بــالینی بــا روش تســت و روش مشــاهدۀ          

ایـن روش از مشـاهدۀ محـض    . محض، متفاوت اسـت 

م مـی دانـی  . فراتر است و نارساییهای تست را نیز ندارد

آنهـا  که تستها شرایطی دارند که آزمایشگر همواره باید 

برای مثال، اگر سازندۀ تست محدودیت . را رعایت کند

زمانی برای انجام یک عمل یا پاسخگویی به یک سئوال 

قائل شده است، باید این محدودیت زمانی رعایت شود 

وگرنه نمی توان نتایج را با نتـایج نمونـه ای کـه بـرای     

در . تست انتخاب شده است مقایسه نمـود  هنجارگزینی

نتیجه، تستها آزمودنی را در یـک چـارچوب خشـک و    

انعطاف ناپذیر محصور می کنند و حتی اگر بـه هنگـام   

اجرای تستها، این تصـور در مـا ایجـاد شـود کـه اگـر       

 تعاملهای  تمرین وتجربه

 محیطی

تعادل 

 جویی

 

 رشد داخلی

 تمرین وتجربه 
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می دادیم به نتایج متفاوت می رسـیدیم،  شرایط را تغییر 

یط مداخلـه  بر حسب تعریف نمی تـوانیم در ایـن شـرا   

 .کنیم

امّا در روش بالینی پیاژه، روان شناس مـی توانـد           

بر حسـب پاسـخهای آزمـودنی، سـئواالت جدیـدی را      

مطرح کند و کوشش نماید تـا آزمـودنی فکـر خـود را     

دربارۀ هر نکته تصریح کند و ضمناً آنچـه را کـه جنبـۀ    

سطحی دارد و از ذهن وی سرچشمه نمی گیرد، بر کنار 

بـدین منظـور، روان شـناس مـی توانـد از روش      . سازد

روشـی کـه   یا تلقین مخالف، یعنـی از   3آزمون مخالف

یعنی حکـم  . می شود استفاده کند روش انتقادی نامیده 

او را با ارائه عقایدی متفاوت با عقیـدۀ او مـورد انتقـاد    

هیچ ایراد یا تلقین لفظـی را بـه    آنکهقرار می دهیم و یا 

کودک می خـواهیم تـا مـثالً گلولـۀ     کار نمی بریم و از 

خمیری کشیده شده و دراز شده را باز هم درازتـر کنـد   

تا به شکل یک مار طویل درآورد تا ببینیم که آیا دربارۀ 

مقدار بر اساس طـول خمیـر ، حکـم مـی کنـد یـا بـه        

 .نگهداری ذهنی دست یافته است

نکتۀ دیگر این است کـه شـکل و محتـوای ایـن             

را از شکل و محتوای منطق بزرگساالن اقتباس تلقین ها 

نمی کنیم بلکه کوشش می نماییم تـا از اصـطالحات و   

بنا براین، . استداللهای کودکان هم سن وی استفاده کنیم

ــدار      ــی نظام ــای بررس ــه معن ــودن روش ب ــادی ب انتق

 .استداللهای کودک است

    بدین ترتیـب، بـا اسـتفاده از روش بـالینی پیـاژه              

ی توان به ویژگیهای فرایند فکر آزمودنی دست یافت، م

گامی فراتر از مشاهدۀ محض برداشت و از نارسـاییهای  

                                                            
1.  Prob Test 

اگـر چـه از ابـداع ایـن روش     . تست نیز اجتنـاب کـرد  

چندین دهه می گذرد اما هنوز نیز تنها روشی است کـه  

می تواند با سطوح مختلف تحول تطبیق یابد و شـرایط  

ودنی را فــراهم ســازد و رســوب بــه عمــق روانــی آزمــ

ــه یــک نتیجــه  ــا  -بــرخالف تســتها، تنهــا ب موفقیــت ی

که به خوبی نمی دانیم چگونه به دست آمـده   -شکست

 .است، بسنده نکند

درنظر وی، روش بالینی یک روش عمقی برای          

وارسی کودک و بهترین روش برای ورود به دنیای 

ه این روش حدفاصل بین مشاهد. ذهنی کودکان است

دراین روش، آزمایشگر . ساده و روش تجربی است

باکودک مصاحبه می کند و فکر آزمودنی را قدم به قدم 

         دنبال می کند وازکجروی فکری وی جلوگیری

 یمخالف، پاسخ هاآزمون درروش بالینی، . می شود

 . اتفاقی کودک را مشخص می سازد

براین اساس، آزمون مخالف، مولفه اختصاصی        

دربررسی های . الینی پیاژه محسوب می شودروش ب

، روان شناسانی چون ویلیام دیمون و دانیل  تحول خود

نیز از روش بالینی پیاژه برای ( 3396- 339)1هارت

این آنها . ه کرده اندوارسی پاسخهای کودک استفاد

ک، .ر)نامیده اند  4سواالت وارسی کنندهسواالت را 

    (.به روانشناسی خود، پورحسین

 

 همگامی تحول شناختی وعاطفی

جنبه های . تحول انسان همه جانبه وابعادی است

( عاطفی هیجانی)شناختی همگون با جنبه های انفعالی

                                                            
2 Self 
3 Damon&Hart 
4 Probe Question 
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بوجود بیاید که رشد شناخت  یمکاناگرا. رشد می کنند

ی، ناهماهنگ با جنبه عاطفی هیجانی تحول بیابد، 

 .شاهد رشد مرضی خواهیم بود

ه نظر آید که چهار عامل بزرگ شاید چنین ب        

تحول، اساساً تحول عقلی و شناختی کودک را تبیین 

می کنند و در این صورت باید تحول عواطف و 

حتی شاید احتماالً . انگیزش را جداگانه در نظر گرفت

از این نظر دفاع شود که ایـن عـوامـل پـویـا، کلیـد 

اما ما  .تـمـام تـحوالت روانـی را بـه دست مـی دهنـد

بارها دیده ایم که زمینۀ عاطفی، جنبۀ انرژی دهنده 

تنها آنها رفتارهایی را تشکیل می دهد که جنبۀ شناختی 

پس هیچ رفتاری نیست که . به ساختها مربوط می شود

هر قدر هم عقلی باشد، واجد عوامل عاطفی به عنوان 

نمی توان شاهد حاالت    محرک نباشد، و نیز بالعکس

ادراک یا فهم، که ساخت  آنکه، بدون عاطفی بود

مداخله آنها شناختی آن حاالت را تشکیل می دهند، در 

پس رفتار یکی است، حتی اگر ساختها . نداشته باشد

جنبۀ انرژی دهندگی آن را تبیین نکنند، و اگر متقابالً 

دو . این جنبۀ انرژی دهندگی، ساختها را در نظر نگیرد

ن حال جدایی ناپذیر و جنبۀ عاطفی و شناختی در عی

به تعبیر پیاژه حتی اگر یک مساله . تحول ناپذیرند

ریاضی محض را حل کنیم که روندی کامال شناختی و 

هیجانی و محاسباتی است، با میزانی از لذت عاطفی 

همین لذت عاطفی ، می تواند به انگیزش  .همراه است

 .شناختی برای حل مسایل بعدی تبدیل شود

است که عوامل تحول را وحدت رفتار قاً پس دقی       

. می سازدبرای هر دو جنبۀ شناختی و عاطفی مشترک 

وابستگیهای    روابط موضوعیاین همگامی را در باره 

بین فردی یا احساسات اخالقی می توان مورد توجه 

احساسات در واقــع دارای ریـشه هـای . قرار داد

هستند که از  غیـر قـابـل بحثی (یـا غـریـزی)ارثــی

در جریان تجربۀ آنها . رشد داخلی تبعیت می کنند

روزمرۀ زندگی به گونه های مختلف درمی آیند و غنای 

اساسی خود را از مبادلۀ بین فـردی یـا اجـتماعـی بـه 

دست مـی آوردنـد، امــا اضافـه بـر ایـن سـه عـامـل، 

ای و تعادل جوییهآنها مـطمئناٌ واجـد تـعارضها یا بحر

چه ، تمام جریان تشکیل شخصیت . مجددی هستند 

تحت سلطۀ نوعی به هم پیوستگی و سازمانی از 

ارزشهاست، که گسستگیها و دلریشیهای درونی را از 

 .خود می راند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1. Object Relations  
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  نظام تحولی پیاژه

 

 

ـــال    ـــاژه در س ـــل  3936ژان پـی ــهر نـوشـات   در ش

شد آرتور پیاژه استاد وی پسر ار. سوئـیس بـدنـیـا آمـد

در سن یـازده  . ادبیات قرون وسطی و ربکا ژاکسون بود

سالگی، زمانی که دانش آمـوز دبیرسـتان بـود گـزارش     

کوتــاهی دربــاره یــک گنجشــک زا کــه در یــک پــارک 

ایـن مقالـۀ   . مشاهده کرده بود، به رشـتۀ تحریـر درآورد  

کوتاه به عنوان نقطۀ شروع زندگی علمی درخشانی بود 

اساس تدوین بیش از شصت اثـر و صـدها مقالـه     که بر

   .متبلور شد

سالگی به مطالعه نرم تنان پرداخت  33او در سـن       

. سالگی یادداشتهای خود را منتشر نمود 35و در سن 

رغبت وی نسبت به نرم تنان پس از نوجوانی گسترش 

یافت و پیش از پایان تحصیالت متوسطه به عنوان یک 

پیاژه چندین . رم تنان شناخته شدمتخصص مشهور ن

مقاله در این قلمرو منتشر ساخت و انگیزۀ خود را 

 .در سراسر زندگی حفظ کردآنها نسبت به بررسی 

پیاژه در سن نوجوانی به توصیه پدرش به فلسفه        

شناخت روی آورد و موجب شد تا جوانه های 

 او نظریه شناخت دو. خود را از نو سامان دهد 1شناسی

گانه نگری حیات و ماده را به اتحاد ممکن بین اشکال 

پس از اخذ . ارگانیک و ساختهای هوش تبدیل کرد

دیسلم در دانشکدۀ علوم دانشگاه نوشاتل به تحصیل 

                                                            
1 Jeane Piaget’s Theory 
2 . Neuchatel 
3. Epistemology 

ادامه داد و به دریافت درجۀ دکتری علوم طبیعی نایل 

در این دوره به انتشار دو اثر با محتوای فلسفی . شد

ارا به عنوان نوشته های نوجوانانه  پرداخت که بعدها آنه

خویش توصیف کرد؛ آثاری که در تحول فکری وی 

 .تعیین کننده بوده اند

پـیاژه بـا روی آوردن بـه کاربـرد آمـار و         

شـروع یـک ریـاضی نـگری در جـهت تـحول 

شناخت شناسی به سوی شناخت شناسی اثبات روابط 

او در اثبات . شکلهای منطقی و ریاضی، روی نهاد

روابط ، به روابط اشکال و هنجارها و انسجام و 

درزمینه فلسفی ، پیاژه از . همت گماردآنها پیوستگی 

فلسفه برگسن جدا شد و برای وارسی شناختی که به 

 .عینیت منتهی می شود به فلسفه کانت پیوست

پس از کسب درجه دکتری به آزمایشگاه بلولر       

پس از . بالینی پزشکی آشنا شدروی آورد و با روش 

مدتی به آزمایشگاه آلفرد بینه رفت و درباره تستهای 

پیاژه با کار در آزمـایشگاه . هوش به پژوهش پرداخت

بینه بـه این نـتیجه رسیـد کـه ممکـن است بـتـوان از 

روان شنـاسـی بــه عنـوان حـلقـه ارتـبـاط بـیـن 

همین . برد زیـست شنـاسـی و شناخت شناسی، بهره

پژوهشها بود که پایه های روانشناسی ژنتیک را بوجود 

 .آورد

پیاژه پس از مدتی به درخواست کالپارد به            

در این دوره . بررسی نظامدار ساخت هوش پرداخت

پس از تحقیقات فراوان، آثاری چون زبان و فکر در 

کودک، حکم و استدالل در کودک، جهان به تصور 

وی در سال . ت جسمانی را منتشر کرد کودک، علی

به درخواست کالپارد و بووه ، ریاست تحقیقات  3 33

مؤسسه ژان ژاک روسو را در دانشگاه ژنو بر عهده 



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

11 

 

با واالنتین شاتنه ازدواج کرد و  1 33در سال . گرفت

ثمرۀ این ازدواج سه فرزند بود که تحّول هوش از تولد 

 .رسی نمودبرآنها تا شروع زبان را در مورد 

، سمت استادی 3 33تا 5 33پیاژه بین سالهای       

روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفۀ علوم را در دانشگاه 

 3313تا  3 33سسس از سال . نوشاتل بر عهده گرفت

. به تدریس تاریخ فکر علمی در دانشگاه ژنو پرداخت

مدیریت دفتر بین المللی تربیت  3361تا  3 33از سال 

استاد  جامعه  3353تا  3319بین سالهای . ترا پذیرف

تا  3313از . شناسی و روانشناسی دانشگاه لوزان بود 

به تدریس جامعه شناسی در دانشگاه ژنو  5 33

نیز استاد روانشناسی  3313تا  3341پرداخت و از 

پیاژه به منزلۀ نخستین و تنها . تجربی این دانشگاه بود

به  3361تا   335ی استاد سوئیسی است که بین سالها

 3355در سال . استادی دانشگاه سوربن منسوب شد

مرکز بین المللی شناخت شناسی ژنتیک را تأسیس کرد 

و تا پایان عمر مدیریت آن را به صورت فعال بر عهده 

 .داشت

شناسی ژنتیک و  پژوهشهای پیاژه در قلمرو روان        

ی بنا شناخت شناسی با هدف پاسخگویی به مسألۀ بنیاد

بر اساس تحقیقات . شدن شناختها به انجام رسیده اند

متعددی که به بررسی منطق کودک اختصاص یافته اند، 

وی توانسته است از سویی این نکته را برجسته سازد 

که منطق ، بر اساس قوانین خاص خود ، به تدریج بنا  

می شود و از سوی دیگر، در خالل زندگی با گذار از 

به سطح  آنکه، قبل از متحّول می گرددی مراحل مشخص

شارکت اصلی پیاژه در قلمرو م. منطق بزرگسال برسد

، اثبات این امر است که کودک دارای ویژگیهای شناخت

فکری خاصی است که وی را کامالً از بزرگسال متمایز 

 .می سازند

اثر پیاژه در سراسر جهان شناخته شده است و         

قیقات متعدد در قلمروهای هنوز هم الهام بخش تح

و  آموزششناسی، جامعه شناسی،  متنوعی مانند روان

پرورش ، شناخت شناسی، اقتصاد و حقوق است و 

بنیاد ژان  امر فهرست های ساالنه ای است که شاهد این

پیاژه از بیش از سی دانشگاه بزرگ . منتشر می کند پیاژه

و  و معتبر جهان دکترای افتخاری دریافت کرده است

او   .جوایز متعدد دیگری نیز به وی اهداء شده است 

سال پژوهش، شرایط تاسیس مرکز شناخت  41پس از 

چشم از  3391شناسی ژنتیک را فراهم آورد و در سال 

 .جهان فرو بست

 

 شناسی، روان شناسی ژنتیک روان

در نظر پیاژه روان شناسی علم رفتار ، به طور کلی  

هشیاری نیست ، بلکه  روان شناسی فقط علم. است

در نظروی ارگانیزم قادر .  رفتار وجوه ناهشیار نیز دارد 

نوع اومی گوید در جهان همه . است 3پیشاپیش گری به

غنچه ای که یک شکل  پیشاپیش گری وجود دارد ، مثل

ما . این پیشاپیش گری ها ناهشیارند. قبلی از گل است

 یواناتهیچ چیز درباره هشیاری احتمالی گیاهان و ح

        نمی دانیم اما به آن اعتقاد داریم ، همانطور که

نمی دانیم هشیاری از چه موقعی در نوزاد یا در جنین 

هـم اکنـون .  آغاز می شود اما می دانیم که وجود دارد

مـوج نـگاری الکتـریـکی نـشان مـی دهـد کـه چـه 

مـوقع دقت یـا مـراقبت و چه موقع حالت فعل پذیری 

                                                            
1 . Anticipation 
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در این صورت ممکن است از طریق . ل وجود داردکام

وسایل الکتریکی بتوان حالت هشیاری را در مقایسه با 

 .حالت ناهشیار، آشکار ساخت

در نظر پیاژه هیچ نوع مرزی بین زیست شناسی و        

یک ارگانیزم،  آنکهبه محض . روان شناسی وجود ندارد

نوع یک تجربه قبلی را به حساب می آورد و با یک 

موقعیت جدید خود را سازش می دهد، این بسیار شبیه 

به آن چیزی است که در روان شناسی مطرح کردیده 

به عبارت دیگر موضوع اصلی در روانشناسی، . است

فهم مساله سازش است ، همان که در زیست شناسی 

در نظر او، مسایل روانشناسی . هم پیاژه بدنبال او بود

ت از تبیین ماهیت کنشهای به معنای دقیق کلمه عبار

 .بزرگ ذهنی چون ادراک، حافظه و هوش  می باشد 

 

 شناخت

مسـتلزم وارسـی اسـت و     3پیاژه معتقداست که شناخت

. وارسی همواره مستلزم محدود ساختن مسایل می باشد

برای من مشکل است کـه شـناخت یـک    : او می گوید 

گــروه انســانی را وقتــی دیگــران بــا آن ســهیم نباشــند، 

شناخت از لحظه ای آغاز مـی شـود کـه    . اخت بناممشن

شـناخت نـه   .  موضوع انتقال پذیر و قابل وارسی است

نسخه ای از شی اسـت و نـه یـک هشـیاری پیشـاپیش      

نسبت به شکلها کـه در آزمـونی از پـیش تعیـین شـده      

باشد، بلکه یک ساختن دائم از راه مبادالت بین ارگانیزم 

بین فکر و شـیء از   و محیط از نظر زیست شناختی ، و

شناخت ، طریقه بازسازی واقعیـت  . نظر شناختی است 

انسان با یافتن چیز تـازه ای  . است و همچنان ادامه دارد

که با آن سازش یافته، شناختها را نسبت بـه شـناختهای   

                                                            
1 Cognition 

از . آغاز کرده است، اصالح می کندآنها محدودی که از 

از  آغاز، شناخت نه از اشـیاء سرچشـمه مـی گیـرد نـه     

آزمودنی ، بلکه از تعاملها و اعمال متقابلی که نمی توان 

. اشیاء و آزمودنی را از هم جدا کـرد، بوجـود مـی آیـد    

بهمین دلیل شناخت ازاشیاء آغاز می شود و مربوط بـه  

کودک برای شناخت اشیاء بایـد روی  . تغییر شکلهاست

شناخت به عمل . را دگرگون سازدآنها عمل کند و آنها 

در شـناخت، بـه   . ل و تغییر شکلها وابسته اسـت یا اعما

طریقه ساخته شدن پی نمی بـریم بلکـه بـه نتیجـه هـا      

 .دست می یابیم

پیاژه با این تعبیر از شناخت، به شناخت فلسـفی          

تفکـر فلسـفی بـرای    : ایراد وارد می کنـد و مـی گویـد   

دانشمند ضروری اسـت، بـرای هـر پـژوهش ضـروری      

یله ای برای طرح مسایل اسـت و  است اما تفکر تنها وس

من فلسفه را از این لحـاظ  . آنها نه وسیله ای برای حل 

سرزنش می کنم که می پندارد به شناخت هایی دسـت  

یافته است ، در حالیکه شناخت، به زعـم مـن، مسـتلزم    

وارسی است و وارسی همواره مستلزم محدود سـاخت  

 .مسایل می باشد

 

 کودک ، ابزار مطالعه

. ن شناسی تحولی، کـودک ابـزار مطالعـه اسـت    در روا 

روان شناسی ژنتیک فرآیندهای تحول را از آغاز تا پایان 

زندگی بررسی مـی کنـد، امـا روان شناسـی کـودک بـا       

مطالعه مقطع کـودکی، گسـتره محـدودی  دارد، ضـمن     

        مســایلی غیــر ازمســایل تحــولی را نیــز مطــرح   آنکــه

 می سازد

فیزیک و زیست شناسـی، تبیـین   در علومی مثل          

یک پدیده قبل از هر چیزی با بررسی چگونگی تشکیل 
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آن و شناخت شرایط قبلـی و پـی در پـی بـودن طـراز      

با پرداختن بـه روان شناسـی   . تشکیل ، در ارتباط است

بزرگسال فقط مـی تــوان بـه نـتیــجه نــهایی دسـت    

یافت، در حالی که بایستی طرز تشکیل و عوامل تحـول  

در ایـــن راه بــرای فــهم طــرز     . را بررسی نمودآنها 

تـشکیل طرازهای روانی و ذهنی کــودکـان ، آنهاتـنـها 

در نـــظر پـیـــاژه، . ابــزارمـحســـوب مـــی شــونـــد 

کـودک تـصویرو مینیاتوری از بـزرگـسال نـیست، چـه 

ــت،     ـــ اس ـــک کـودک ـــخست ی ـــی ن ـــر بـزرگسال ه

نــده فــکر خـــویشتن    کــودکـی کـه ســازمــان ده 

اســت و سرچشــمه هــای فکــر علمــی نیــز در همــین  

در نظر او، بزرگسال . مقدمات روان پدیدآیی قرار دارند

ــرغم     ــودکی را علی ــالق دوره ک ــای خ ــق، ظرفیته موف

 .فشارهای اجتماعی در خود زنده نگه می دارد

 

 طرح واژه های اصلی نظام تحولی

 اجمالی دریک نگاه 

شناخت شناس بزرگی است کـه  ( 3936 -3396)پیاژه  

آغـازکرد و آن رادر   3ساازش مطالعه خود را در زمینـه  

موضوع . گستره روان شناسی و زیست شناسی ادامه داد

شناخت سازش، عامل پیوند این دو گستره در نظریه او 

بود که مبتنی بر شناخت شناسـی ژنتیـک،  بـه بررسـی     

تغییر شـکلهای شـناخت پرداخـت و پایـه روانشناسـی      

درنظـراو روان شناسـی ژنتیـک    . را فراهم آورد   ژنتیک

مطالعـه مـی کنـد و     فرآیندهای روانی  رادر طول تحول

بدنبال این سوال است کـه فراینـدهای روانـی چگونـه     

                                                            
1 . Adaptation 
2.  Geneti Psychology 

پدیدمی آیند ، درچه مسیری متحول می شوند و به کجا 

 می انجامند؟

، وارسی و انتقال پـذیری را    شناختپیاژه برای       

. آنرا مستلزم محـدود سـاختن مسـایل مـی دانـد     مهم و 

درنظر وی، شناخت از مبـادلـه دائــمی بـین موجـود و    

محیط از نـظر زیست شناسـی ، و بیـن فـکر و شـی از 

ــونگی    ــود و چگ ــی ش ـــی حاصــل م ــر روان شناس نظ

 4تعامال شناختها از . بازسازی واقعیت را تعیین می کند

دک با تغییـر  سرچشمه می گیرند و در این رهگذر ، کو

را دگرگـون مـی کنـد    آنها شکلها و عمل بر روی اشیاء 

 .ومی شناسد

ابـزار مطالعـه    کاودک  در روان شناسی ژنتیـک،       

با مطالعه کودک به فهم طـرز تشـکیل طرازهـای    . است

در نظر پیـاژه، مقـدمات   . روانی و ذهنی دست می یابیم

 ، در کودکی پدید می آید و ظرفیتهای  5روان پدیدآیی

روش او نـوعی  . خالق آن تا بزرگسالی ادامه  می یابـد 

. معـروف اسـت   روش باالینی مطالعه آزاد است که بـه  

روش او بر این مبناست که فـکر کــودک سـاخته مـی 

بـا  . شود و مـرحـله بـه مـرحلـه دگـرگـون مـی گـردد 

این روش   می توان ارتجالی ترین پاسخهای کـودک را  

ــای  ــنش وری بدســت آورد و ظرفیته ــی وی وک سازش

توجـه بـه ارتجـالی تـرین     . ذهنی کودک را کشف نمود

را  6بنا شادنی نگاری ژنتیاک   پاسخهای کودک مبنـای  

بوجود آورد که در آن ساختها به صورت جزمی از پیش 

تعیین شده نیستند، بلکه ساختها یکی پس از دیگری در 

                                                            
3 . Cognition 
4 . Interaction 
5 . Psychogenesis 
6 . Constructivism 
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اثر گشایش امکانات وراثتی و تعامل با محـیط در یـک   

 .یزی ژنتیک بنا می شوندبرنامه ر

، پدیدآیی بوجود می آید کـه   ساختبا تشکیل        

هر ساخت دارای یـک پدیـدآیی   . نمادی از تحول است

در کنار تشکیل ساخت، . است که مستلزم بنا شدن است

در پدیـدآیی اسـت،    تعاادل کنش وری آن مرتبه ای از 

کنش وری که متوقف نمی شود و به بنا شدن ساختهای 

، نشانه اتمام ساخت است و   الزام .منتهی می شود دیگر

در بنـا  .  نامتغیرهاسات نشانه روان شناختی آن وجـود  

شدن ساختها، جنبه عاطفی هم از لحاظ نیروی محـرک  

 .بسیار اساسی است

از نظر پیاژه، فرد در ابتـدا معـدودی از بازتابهـای         

ی جسمی را به ارث می برد که در آغاز تولد تاثیر عمیقـ 

ایــن بـازتـابهــا بــه ســرعت     . بر او مــی گـذارنــد  

جــای خـود را بـه سـاختـارهـایـی مــی دهنــد کـه    

حاصـل ایـن کنشـها یـک     . محصول تعامل با محیط اند

سـازش بعنـوان یـک    . ردیف ساختارهای روانی اسـت 

 و  درونساازی اصل کنش وری حاصل تعادل تدریجی 

سـاختهای  در درونسازی محـرک بـا   . است 4برونسازی

را بـا   5روان بناه قبلی توحید می یابد و در برونسـازی  

 .موقعیت خاص، همساز می کند

در روند سازش ذهنی، گرایش کودک به سـمت         

یک تعادل پویاست که عامل  تعادل جویی .تعادل است

و موجد تحول به شمار می رود و عامـل تنظـیم کننـده    

روانی، عامل تعادل جویی بین عوامل تحول . رفتار است

                                                            
1 . Structure  
2 .   Invariant 
3 .   Assimilation 
4 .   Accomodation 
5 .   Schema 

رشد داخلـی،   :همگن کننده عوامل دیگر تحول همانند 

 .تفویض های اجتماعی تجربه و تمرین می باشد

ــر        ــه ای از ســاختها در ه ــاژه، مجموع در نظــر پی

هوش از مراحلی می گذرد . بنا می شوند مرحله تحولی

که از نظر توالی ثابت اما از نظـر سـن اکتسـاب، متغیـر     

هـوش، انعکـاس سـاده و برگـردان     ساخته شدن . است

جهـان جسـمانی و اجتمـاعی بیرونـی نیسـت، بلکــه از      

نخستین ماهها، حکایت از یک فعالیت سازنده و خالق 

 .در فرد  می نماید

قبـل از زبـان،    6حرکتای  -حسای تکوین هوش       

سسس ظهور کنش نشانه ای ، زبان ، رمز، تصویر ذهنـی  

سـم فکـر،   تا نزدیک هفت سـالگی اسـت کـه تـوان تج    

امـا هنـوز   . را مـی دهـد   1پیش عملیاتی فکرامکان یک 

 سـالگی،  1در حـدود  . عملیات به استقرار نرسیده است

ایـن  . است آغاز می گردد 3عینیو  9منطقیکه  عملیاتی

این عملیات در حضور شیء انجام می پـذیرد و اعمـال   

نگهداری  .  بازگشت پذیرنددرونی شده ای هستند که 

سـسس  . دوره بـروز مـی کننـد    هم در این   های ذهنی

 34-35ظـاهر مـی شـود و تـا سـن         صوریعملیات 

سالگی مجموعه ساختهای روانی ذهنـی بـه اسـتقرار و    

 .تعادل می رسند

پیاژه به همگامی تحول شناختی و انفعـالی معتقـد        

حتی مجردترین هوش یعنی تفکر : او می گوید . است 

کـودک در   .ریاضی با یک نیاز انفعالی در رابطـه اسـت  

                                                            
6 .   Sensorimotor 
7 .   Preoperational 
8 .   Logical 
9 .   Cocret 
10 .   Revisable 
11 . Conservation 
12 . Formal 
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و    ، دیگر پیروی ناپیرویجنبه اخالقی از سه مرحلـه  

 .گذردمی   و خود پیروی

و پرورش را  آموزشو باالخره پیاژه، هدف اصلی      

او با توجه بـه سـطح   . می داند کودکان خالقآفرینش 

غیـر گروهـی و فرصـت     آموزشساختارهای شناختی، 

در عملی تعامل فعال با محیط، سرعت بـیش از حـد را   

ــوزش ــاروری    آم ــان ب ــرا امک ــد، زی ــی کن ــفارش نم س

هـر کـس ضـرب    . درونسازی بعدی را کاهش می دهد

آهنگ تحولی ویـژه ای دارد کـه بایسـتی بـه آن توجـه      

 :می توان اضافه نمود  همچنین .نمود

 تحول روانی به لحاظ ساختاری ناپیوسته و از   -

ساختها یکی پس ازدیگری . نظر کنشی پیوسته است

ر درمی آیند ودرهم تنیده می شوند، اما به استقرا

 .کنشها یکسان است

به همین دلیل، . کودک در درونسازی فعال است -

. نظریه پیاژه را مکتب درونسازی نیز می گویند

دراین نگاه، کودک بتدریج خودرا بطور فعال بنا 

 .می کند

ساخت های روانی جهان شمول هستند اما  -

فت سرعت تحول و سطح نهایی رشد به با

مبنای رشد، زیستی است . اجتماعی بستگی دارد

فرهنگی  می توان رشد را  اما با غنای محیطی و

کودک البته شرط اصلی آن است که . تسهیل نمود

به حدی از صالحیت زیست یبرسد تا بتوان وی 

 .قرارداد آموزشرا در

 

                                                            
1.  Anomia 
2 . Heteronomy 
3 . Antonomy 

 توضیح تفصیلی نظام پیاژه

 4تکودک وقتی زاده می شود واجد هـیچ توانـایی نیسـ   

بتدریج توسط . وتنها ازبازتابهای کلی استفاده می جوید

کودک در ایـن  .  والدین درتعامل با محیط قرارمی گیرد

این کنش ابتدا رنـگ زیسـتی   . کنش تعاملی، فعال است

دارد و بتدریج بـا اضـافه شـدن فضـای انسـانی، رنـگ       

پیاژه این تعامل را تعامل . هیجانی وعاطفی هم می گیرد

دراثر تعامـل بـین موجـود    . قفه می نامدخالق وبدون و

زنده ومحیط، سازمان روانی کودک مبتنی بـر بازتابهـای   

روان اولین سازمان روانی کودک، . اولیه شکل می گیرد

کنش وری کـودک نسـبت بـه    . نام داردطرحواره یا  بنه

 سازماندرون موجب بوجود آمدن 
و نسبت به بیرون ،  

  .خواهد شد 6سازش، موجب 

د معدودی از بازتابهای جسـمی را بـه ارث مـی    فر      

برد که در آغاز تولد تاثیر عمیقی در کنشهای او به جای 

این بازتابها بـه سـرعت جـای خـود را بـه      . می گذارند

. ساختارهایی می دهند که محصول تعامل با محیط انـد 

.  جلوه دیگر توارث،  متضمن کنش وری موجود اسـت 

ش و جنبـه دیگـر آن   سازمان یکی از اصول عمومی کـن 

ــت  ــازش اس ــف    . س ــک ردی ــها، ی ــن کنش ــل ای حاص

                                                            
چراکه پیاژه یک روان شناس . این جمله پیاژه محل تامل است    

ی درروان شناس. طبیعت گراست وبا روان شناسی فطری نگر فاصله دارد

فطری نگر، کودک یک موجود خالی نیست، بلکه به صورت بالقوه دارای 

نقش تربیت . فطرت خداگرا، زیبایی دوستی و نیکویی پسندی است

دراین نگاه، کودک به عنوان یک انسان، واجد همه چیزهایی که است که 

به عبارت ساده تر، در نگاه فطری نگر، همه . باید یک انسان داشته باشد

جان کودک نهاده شده است، وتنها وظیه مربی، شناخت لحظه  بذرها در

لذا برخالف پیاژه . های طالیی رشد و آبیاری آن با روشهای تربیتی است

مامعتقدهستیم، کودک زاده می شود درحالیکه واجد توانایی ها ی بالقوه 

 (.پورحسین)زیادی است
5 Organization 
6 Adaptation 
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ساختارهای روانی است که به لحاظ کیفیـت از مرحلـه   

 .ای به مرحله دیگر زندگی فرد تغییر می یابند

 

 بنا شدنی نگری ژنتیک ، پدید آیی و ساخت

پیاژه در پدید آیی و تشکیل سـاختهای روانـی و ذهنـی    

اما ایـن موضـوع    معتقد است، ”پیش تعیین شدگی“به 

او یک ساختی نگر اسـت  . متفاوت است ”دترمینرم“با 

سـاختی  ": وی در این زمینه می گویـد . اما با تفاوتهایی

نگری من تفاوت عمیقی با بسیاری از ساختی نگرهـای  

ساخت ها از پـیش تشـکیل یافتـه    آنها رایج دارد که در 

ام من فکر می کنم که تم.....اند یا از پیش تعیین شده اند

ساختها بنا می شوند و امـر اساسـی،  همـین گسـترش     

ساختمان است و در آغاز هیچ چیز وجـود نـدارد مگـر    

این . استوار می گرددآنها چند نقطه محدود که تعبیه بر 

ساختها بـر اسـاس تعامـل بـین فعالیتهـای آزمـودنی و       

 ."واکنش های شی بنا می شوند

پـس نظـام   همه چیزها از پیش تعیین نشـده انـد،          

ایـن  . پدیدآیی چنین، مستلزم تعاملهایی با محیط اسـت 

البتـه  . امر به معنای از پیش تعیین شدگی کامـل نیسـت  

یک برنامه ریزی ژنتیک وجود دارد امـا کیفیـات بسـیار    

بـا تطبیـق برنامـه ریـزی بـا یـک       . متنوعی هم درکارند

موقعیت، حریمی برای برونسازی فردی وجود دارد کـه  

محض تجاوز می کند و امکانـاتی را مـی    از مرز وراثت

 .گشاید

یک ": در مورد پدیدآیی ، پیاژه می گوید         

"ساخت"پدیدآیی بمنزله تشکیل یک 
است، اما این  3

پدیدآیی گذشتن . یک ظرفیت بالقوه خود ساخت است

از یک ساخت به ساخت دیگر،  بلکه یک نوع تغییر 

                                                            
1 Structure 

تـر از وپــایـدار Bبه حـالت  Aشکل از حالت 

هر . پــدیـدآیـی یک تحول است. است Aحـالت 

پدید آیی از یک ساخت سرچشمه می گیرد و به یک 

هر ساخت دارای یک پدیدآیی . می شود ساخت منتهی

ساخت ذاتی وجود ندارد بلکه هر ساخت . است

این بنا شدن ها به اندک فاصله . مستلزم بنا شدن است

پدیدآیی  آنکهالصه خ. ای با ساختهای قبلی در ارتباطند

 .و ساخت تفکیک ناپذیرند

موقعی که از تغییر شکل ها سخن می گوید         

منظورش امکان بنا شدن ساختهای جدید است، توسعه 

ساخت مقدماتی که همچون یک موضوع خاص در 

. چارچوب ساختهای وسیع تر گنجانده می شود

ساختهای بعدی به پاس یک پدیدآیی که نظام تغییر 

گنجانده می شود و پدیدآیی مستلزم  هاست، شکل

چه،  هرگزیک آغاز مطلق نیست بلکه . ساخت است

 .همواره از یک ساخت ساده تر سرچشمه می گیرد

ساخت در نظر پیاژه معرف یک نظام است،  نظامی      

وقتی یک . که معرف قوانین یا خواص کلیت است

شود، کنش وری ساخت، یک  می ساخت تشکیل 

کنش وری که متوقف  . عادل در پدیدآیی استمرتبه ت

. نمی شود و به بنا شدن ساختهای دیگر منتهی می شود

الزام، ضابطه بسته شدن یک ساخت و نشانه به اتمام 

نشانه روان شناختی آن . رسیدن یک ساخت است

را آنها آنها وجود نامتغیرهایی است که ریاضی د

 .نامتغیرهای گروه می نامند

شدن ساختها، جنبه عاطفی از لحاظ نیـروی   در بنا      

محرک بسیار اساسی است، امـا بمنزلـه تبیـین سـاختها     

یعنـی در  . عواطف جنبه نیرو دهندگی رفتار انـد . نیست



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

17 

 

جنبه عاطفی عامل . رفتار، محرک و مکانیزم وجود دارد

 حرکت است و منبع ساختهای شناختی نیست

 

  ساخت

ـ   ه اسـت و نمـاد   سازمان روانی، یک کلیت منسـجم یافت

وقتی سـازمان روانـی   . هماهنگی وعدم پراکندگی است

پیچیده ترمی شود، ساختها یکیسسس از دیگـری بوجـود   

پس تشکیل سـاخت، بمنزلـه سـازمان روانـی     . می آیند

ذهنـی   سـاختها ، سـاختمان    .ونشانه تعادل روانی است

واندیشه ای فردهستند که بیانگر نـوعی توانـایی ذهنـی    

اسـت وسـاختهای    روان بنهخت اولیه، سا. روانی است

بعدی، حسـی حرکتـی اسـت وسـسس عملیـات ذهنـی       

 .وصوری مطرح می شوند

 

  دوره های تحولی

در نظام پیاژه، تحول روانی از تولد تا پایان نوجوانی در 

قلب دوره ها، نیمدوره ها و مراحل ، مورد بررسی قرار 

بـا  آنهـا  گرفته و توالی سـاختهای شـناختی و همگـانی    

هر دوره بـر اسـاس   . تحول عاطفی، نمایانده شده است

مشـخصص و از دوره   ساخت کلی یا مجموعاه ای یک 

سه دورۀ تحول در این نظام . های دیگر متمایز می شود

 :عبارتند از

 (سالگی  تولد تا )حرکتی  -دورۀ حسی .3

 (سالگی 33تا   از )دورۀ تجسمی عینی  . 

 (سالگی 35تا  33از )دورۀ انتزاعی یا صوری  .1

دوره تقسیم می شود که نیمدوره هر دوره نیز به دو نیم 

ی اول، شرایط استقرار نیمـدوره هـای دوم را فـراهم    ها

                                                            
1 Structure 
2 Developmental Period 

امـا هـر دوره دارای مراحلـی اسـت کـه بـه       . می کننـد 

صورتی کوچکتر و دقیقتر بر اساس ساختهای متمـایز و  

. معیّن، واحدهای فزایندۀ تحـول را تشـکیل مـی دهنـد    

 .مرحله مشخصص می شود 31با  فرایند شناختی جمعاً

در خالل این سه دورۀ بزرگ و بر اساس گـذار از        

مراحل معین و متوالی، شاهد تحول روانـی از تولـد تـا    

امـا در اینجـا    مـی تـوان از خـود      . بزرگسالی هسـتیم 

پرسید که آیا این تحول پیوسته است یا ناپیوسته ؟ دقیقاً 

نـد تمـایز بنیـادی    پاسخ به این پرسش است که مـی توا 

. نظام پیاژه را نسبت به نظامهای تحولی دیگرنشان دهـد 

طبیعی است که در اینجا امکـان بررسـی مبـانی نظـری     

نظامهای عمدۀ رانشناختی وجود ندارد فقط  می توان به 

این نکته اشاره کرد که گروهی از روان شناسـان پدیـدۀ   

ننـد  تحول را یک پدیدۀ افزایشی و بالطبع پیوسته می دا

که بر مبنای تحقق تدریجی تواناییهای جسـمانی انجـام   

می گیرد و گروهی دیگر، بر ناپیوسـتگی پدیـدۀ تحـول    

یعنی بر این باورند که یک مرحلۀ شناختی .  تأکید دارند

یا عاطفی، جای خود را به یک مرحلۀ بعدی مـی دهـد   

 .که دارای بافتی متفاوت با مرحلۀ قبلی است

    روانــی را دارای دو جنبــۀ مکمــلپیــاژه تحــول          

از سویی، ساختهای متغیّر کـه حـاالت متـوالی    . می داند

ــر،    ـــوی دیگ ــد و از سـ ــی کنن ــادل را مشــخص م متع

پیوستگی کنشی کـه گـذار از هـر حـالت بــه حــالت   

در واقع، وقتـی کـودک و   . بـعدی را تـضمین می نماید

نشـها  یم گاهی از شباهت واکبزرگسال را مقایسه می کن

می شویم و از شخصیت کــوچـکی سـخــن   متعجب 

         بـه میـان مـی آوریــم کــه بـه خـوبی مـی دانـد چـه        

می خواهد و مانند ما بر اساس انـگیـزه هـای خــاص  

ولـی گـاهـی هم دنیـای متفـاوتی را   . عـمـل مـی کنـد
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در بازی یا طرز استدالل وی کشف می کنـیم و معتقـد   

 .یک بزرگسال کوچک نیستمی شویم که کودک 

این دو نوع احسـاس هـر یـک بـه نوبـه خـود                 

واقعیت دارند چـرا کـه صـرف نظـر از مرحلـه تحـول       

یافتگی هر فرد، عمل همواره نیازمند انگیزه است و این 

انگیزه می تواند ناشی از نیازهای فیزیولوژیکی، عـاطفی  

ی در نیاز وقتی به وجود می آید که چیـز . یا عقلی باشد

درون یا برون ما تغییر کند و بخواهیم رفتار خـود را بـا   

پس خوردن، خوابیدن، پاسـخ  . این تغییرات منطبق کنیم

به یک سؤال یا برقراری یک رابطۀ عاطفی و غیره، همه 

پـس  . در نتیجۀ نیاز و برای ارضای آن به وجود می آیند

هر رفتار ناشی از تغییرات جهان برونی و درونی اسـت  

عادل ما را بر هم می زند و در نتیجـه کوشـش مـی    که ت

کنیم تا با دگرگون کردن خود و یـا ایجـاد تغییـرات در    

البته بایـد  . جهان برونی ، تعادل خود را به دست آوریم

گفت که آنچه به ایجاد نیاز و یا ایجاد انگیزه منجر مـی  

شود در سطوح مختلف تحول متفاوت است ، اما فرایند 

در تمامی مراحل مشـترک اسـت و ایـن    برقراری تعادل 

سطوح مختلف تحول ، چیزی است که بایـد بـه دقـت    

 .تحلیل شود چرا که مبین ناپیوستگی تحول است

سال اول زندگی   حرکتی تقریبا به  -دورۀ حسی        

مرحله تشکیل شـده اسـت کـه     6پوشش می دهد و از 

نخستین آن، مرحله بازتابی و آخرین آن مرحلۀ درونـی  

در بدو تولد، تنها وسیلۀ سازشی . دن روان بنه هاستش

که کودک در اختیار دارد، بازتابهای ارثی است و نـوزاد  

انسان در ایجاد تمایز بین آنچه از بدن او ناشی می شود 

بی . و آنچه برخاسته از محیط بیرونی است، ناتوان است

تردید بازتابها یعنی پاسـخهای آمـاده و خودکـار ماننـد     

گرفتن یا مکیـدن کـه مـی تواننـد بـه برخـی از        بازتاب

برای مثال، نوزاد، شیئی را . محرکهای محیط پاسخ دهند

که با دستهای وی تماس حاصل می کند می گیرد و یـا  

بـه  . چشمهای خود را در برابـر نـور شـدید  مـی بنـدد     

. تدریج متوجه تأثیر با فاصلۀ خود بر محـیط مـی شـود   

حالـت گرسـنگی و یـا     برای مثال فریاد می کشد تا بـه 

 .ناراحتی ناشی از تخلیۀ ادرار یا مدفوع پاسخ دهد

اما درجۀ تکامل بازتاب هر اندازه باشـد بـاز هـم            

نیازمند تمرینهایی برای تطبیق با جهان برونی است و بر 

اساس چنین تمرینهایی، نه تنها بازتـاب مسـتحکم مـی    

مثـال،  بـرای  . ها تشکیل می شـوند  روان بنهشود بلکه 

تمرین مکیدن موجب تحکیم بازتاب مکیدن و تشـکیل  

  . روان بنه یا طـرح کـنش و واکـنش مکیـدن مـی شـود      

روان بنه در واقع یک ساخت جزیی است که بر اسـاس  

برخورد بازتاب با جهـان برونـی تشـکیل مـی شـود و      

 .دارای دو کنش اساسی درونسازی و برونسازی است

 

 درونسازی وبرونسازی

سازش . برونسازی، کنشهای سازش هستنددرونسازی و

ذهنی دراثر تعادل تدریجی بین درونسازی وبرونسـازی  

درونسازی، ادخال داده ها در روان بنـه  . بوجود می آید

و برونسازی، تطابق وتغییر روان بنه با موقعیـت جدیـد   

سازش بعنوان یـک  . برای مقابله وانطباق با محیط است

. ین دو فرآیند است اصل کنش وری، تعادل تدریجی  ا

یکـی قطـب   . در سازش همواره دو قطـب وجـود دارد  

.   برونسـازی  -درونسازی و دیگری قطب شی -آزمودنی

درونسازی قبل از هر چیز یک مفهوم زیسـت شـناختی   

اســت و بمنزلــه توحیــد عناصــر برونــی بــا ســاختهای 

یـک محـرک،    آنکـه مسلم است بـرای  .  ارگانیزم است
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باید نخست ارگانیزم یـا آزمـودنی   پاسخی به راه اندازد، 

نسبت به ایـن محـرک حسـاس باشـد، یـا بایـد واجـد        

ــر وجــود  . صــالحیت الزم باشــد ــی ب درونســازی دلیل

ساختهاست و حاکی از این اسـت کـه یـک محـرک از     

محیط خارج،  نمی تواند در یک رفتار موثر واقع گـردد  

با ساختهای قبلی توحیدیافته  آنکهو آنرا تغییر دهد مگر 

در درونسازی، محیط تابع ساخت درونی اسـت  .  اشدب

 :پیاژه می گوید. و نه بالعکس

می خورد تبدیل بـه کلـم نمـی       خرگوش وقتی کلم "
و  "شود، این کلم است که تبدیل به خرگوش می شـود 

 . این معنی درونسازی است

در زمینه زیستن، درونسازی هرگـز بـه صـورت             

در . رونسازی همـراه اسـت  محض وجود ندارد بلکه با ب

جریان رشـد یـک فتوتیـا، ارگـانیزم مـواد الزم بـرای       

. نگهداری سـاخت ژنـوتیسی خـود را جـذب مـی کنـد      

برونسازی همساز کردن روان بنـه بـا موقعیـت خـاص     

برونسـازی بـر اثـر شـی تعیـین شـده اسـت، در        . است

صورتیکه درونسازی بر وجود آزمودنی موجودیت پیدا 

ازی می تـوان از یـک مثـال سـاده     برای برونس. می کند

وقتی کودک ازسینه مادر شـیر مـی مکـد،    . استفاده نمود

ــتانکی    ــان او پس ــه ده ــی ب ــا وقت ــت، ام ــکلی نیس            مش

می گذارند که با نوک سینه مادر متفاوت اسـت، نـوزاد،   

براحتـی یعــن یبــه صــورت بازتـابی، دهــان خــودرا بــا   

عنــی پســتانک، یعنــی موقعیــت جدیــد سازگارشــده ؛ ی

 . برونسازی می کند

وی بتدریج در می یابد که تمامی اشـیا را بـه یـک         

گونه نمـی تـوان گرفـت یـا مکیـد و از اینجاسـت کـه        

روان بنه هـا  . تغییراتی در روان بنه ها به وجود می آورد

آنهـایی  . را می توان با یک قاعدۀ دستوری مقایسه کـرد 

شـنیده  که حرف می زنند جمالتی می سازند که هرگز ن

اما نظام زبان را می فهمند و در موارد  ،و بیان نکرده اند

بتوانند قاعده را بیان  آنکهمختلف به کار می برند، بدون 

کودکی هم که به یک روان بنه دست یافته همـین  . کنند

طور عمل می کند، یعنی نمی تواند اعمالی را که انجـام  

ـ    ه می دهد مجسم کند اما وقتی فرصتی پیش مـی آیـد ب

بنا بر این، ظرفیت کودک در . طور مناسب عمل می کند

      حرکتــی فقــط در ســطح عمــل بــه کــار  -دورۀ حســی

وی بتدریج یک عمل را به صـورت عمـدی و   . می افتد

برای دستیابی به هدف انجام می دهد و با به کار بـردن  

. روشهای استنباطی متوجه نتایج به دست آمده می شود

      ح، سـاختهای عمـل بـه وجـود    بنا بر ایـن در ایـن سـط   

می آیند که تابع قوانین گروه جابـه جاییهـا هسـتند کـه     

 :شرط است 4دارای 

کودک می تواند یک شیء را از یک نقطه به نقطـۀ   .3

 (عمل مستقیم)A→B.    دیگر جابه جا کند

 B→A.    همان شیء را به نقطه شروع بازگردانـد  . 

 (عمل معکوس)

ا همسان بـا خـود   در بازگشت به نقطۀ شروع آن ر .1

 (3عمل همسان)    بیابد

عمـل  )رای رسیدن به یک هدف، موانع را دور بزنـد  ب.4

 (                      شرکت پذیر

و باالخره وقتی به این تواناییها دست یافت مـی توانـد    

 از این حد فراتـر رود و سـاختهای عملـی خـود را بـه     

 -پـس دورۀ حسـی  . صورت سـاختهای فکـری درآورد  

مرحلۀ متـوالی کـه سـاختهای هـر مرحلـه       6ی با حرکت

ردیابی و مشخص شده اند، کودک را از سـطح درک و  

                                                            
1. Identical  



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

20 

 

دریافت مستقیم، ملموس و محسوس به آستانۀ فعالیـت  

 .تجسمی می رساند

پیاژه نخستین روانشناسی است که به وجـود منطـق       

حرکتی بـاور دارد و معتقـد اسـت کـه      -در دورۀ حسی

 -بقه بندی کردن، از سطح حسیمنطق روابط و منطق ط

در واقـع، وقتـی کـودک وسـایل     . حرکتی وجود دارنـد 

مختلف را برای رسیدن به یک هدف به کار مـی بنـدد،   

ماننـد اسـتفاده از یـک    )اعمال را طبقه بنـدی مـی کنـد   

و وقتـی جعبـه   ( چوبدستی برای دستیابی به یک بازیچه

 مرتـب  ( کوچک به بزرگ یا بـه عکـس  )ها را به ترتیب

 .کند، به ردیف کردن مبادرت می ورزد می

یکی از مهمترین رویدادهای پایان مرحلۀ سوم و         

حرکتی، شـکل گیـری    -آغاز مرحلۀ چهارم دورۀ حسی

کودک در آغاز فقـط تـا انـدازه ای کـه     . است شی دایم

بـرای  . شی وابسته به عمل است، آن را دنبال مـی کنـد  

پشت پرده ای پنهان  مثال اگر فنجان به زمین بیفتد یا در

ماهه دیگر آن را جستجو نمـی کنـد و    5-6شود، کودک

ارزنده ترین چیز برای وی مادر است، متوجه  آنکهیا با 

ــاوت و در   ــادری را کــه در لحظــات متف نمــی شــود م

محلهای گوناگون مـی بینـد، معّـرف شـخص واحـدی      

ماهه تصاویری متعددی از  6و  4بوئر به کودکان . است

به صورت همزمان نشان داد و مشاهده کرد مادرشان را 

ماهـه ابـراز    4که با ظهور این تصاویر همزمان، کودکان 

شادی می کردند، در حالی کـه کودکـان بزرگتـر دچـار     

محقق نتیجه گرفت که کودکان کم . اضطراب می شدند

سن تر نمی دانستند که فقط یک مادر دارند و بنـابراین،  

دند در حالی که بچه از تعدد چهره ها، مضطرب نمی ش

های بزرگتر می دانستند که فقط یک مـادر دارنـد و در   

نتیجه، نمی توانند بیش از یکبـار و در عـین حـال او را    

 .را برمی انگیختآنها ببینند و همین امر، اضطراب 

اگر این فرض درست باشد، یعنی برای بچه هـای        

ه کوچکتر وقتی مـادر را نبیننـد او دیگـر وجـود نداشـت     

باشــد، پــس از ناپدیــد شــدن ناگهــانی وی، متعجــب و 

برای بررسی این فرضیه، بـوئر از  . ناراحت نخواهند شد

یک دسـتگاه آینـه و نـور اسـتفاده کـرد تـا بـه نـوزاد ،         

     تصــویری از مادرشــان را کــه بتــدریج محــو و ناپدیــد 

وی مشاهده کرد که کودکان کمتر . می شد، نشان  بدهد

ا که بتدریج محو می شود به آرامی ماه، تصویری ر 6از 

مـاه،   6نگاه می کنند در حالی که در کودکان بزرگتـر از  

این نتیجه نشـان  . حالت اختالل شدیدی ایجاد می شود

می دهد که کودکان بزرگتر مـی فهمنـد کـه بـا وجـود      

   (.شی دایم)ناپدید شدن، مادرشان در جایی وجود دارد 

کـودک،    9و1درمـاه  به لحاظ عاطفی هیجـانی،           

از چهره های  3دلبستگیچهره مادر را به عنوان موضوع 

به همـین دلیـل، درایـن سـن     . می کند  دیگر بازشناسی

ــد  ــی کن ــی م ــودک غریب ــی اســت درصــورت  . ک طبیع

بازشناسی مادر ازغیر مادر، جدایی های پی درپی کودک 

از مادر می تواند به اضـطراب جـدایی درکـودک خـتم     

      دلهاره مااه هشاتم   یـل ایـن وهلـه را    به همین دل .شود

کودک احساس می کند ندیدن مـادر مسـاوی   . می نامند

        درایــن بــاره بــازی قــایم باشــک. اســت بــا فقــدان وی

می تواند نگرش فقدان مـادر را بـه ندیـده شـدن مـادر      

 .تبدیل کند

 

 

                                                            
1 Attachment 
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 دوره حسی حرکتی

مرحله است و سـن تولـد    6دارای   حسی حرکتی دوره

درایـن دوره، ماشـاهد   . گی را پوشش می دهـد سال  تا 

دراین دوره، دنیای کـودک، حـس   . هوش عملی هستیم

وحرکت است وخبری از عملیاتهـای ذهنـی وشـهودی    

تماس کودک بادنیـای خـارج ، عملـی و بـدون     . نیست

 :مراحل دروه حسی حرکتی عبارتنداز. تفکراست

 دراین دوره شاهد . تولد تایکماهگی .مرحله اول -

و  های تکراری به کمک روان بنـه هـای مقـدماتی   بازتاب

 .روان بنه های کلی است

 دراین . ماهگی 4.5از یکماهگی تا . مرحله دوم -

ایـن  . مرحله اولین عادات نخسـتین تشـکیل مـی شـود    

عــادات مقدمــه ای بــرای شــرطی شــدن هــای کــودک 

دراین مرحله حرکات لذت بخش تکرار می شوند .است

. را بوجـود مـی آورنــد  و واکنشـهای دورانـی نخسـتین    

دراین واکنشها، حرکتهای کودک تکرارشونده و بـرروی  

 .بدن خود انجام می شود

 دراین مرحله بین . ماهگی3تا  4.5. مرحله سوم -

ایــن . دیــدن وشــنیدن همــاهنگی صــورت مــی پــذیرد

ــداری     ــدن فضــای دی ــی ش ــای یک ــه معن ــاهنگی ب هم

وقتی کودک چیزی را می شنود، میدان . وشنیداری است

      د خودرا باآن فضـا منطبـق مـی کنـد وسـرخودرا بـر      دی

دراین مرحله، واکنشهای دورانـی نـوع دوم   . می گرداند

بروز می کنند که طی آن کودک حرکـات تکرارشـونده   

     انجام می دهد ، امـا ایـن حرکتهـا بـرروی شـی انجـام      

 .می شود

 دراین وهله اعمال . ماهگی  3تا  3 .مرحله چهارم -

وروان بنه های پیچیده تری بکار می  کودک هماهنگ تر

پیچیدگی روان بنه ها بیانگر هماهنگی بیشـتر بـین   . افتد

 .انطباق بیشـتربا محـیط اسـت   ازی وبرونسازی ودرونس

دراین مرحله، کودک بین هدف و وسیله تفـاوت قایـل   

می شود اما این تفاوت، هنوز اختصاصی وتفکیک یافته 

ی کشـیدن یـک   مـثال اگـر بـرا   .. نیست، بلکه کلی است

نخ درمعرض دید کـودک قراربـدهیم،    5بادکنک حدود 

ممکن است کودک هرپنج تـای آن رابـرای رسـیدن بـه     

 .بادکنک آزمون کند

 دراین مرحله برای. ماهگی39تا 3. مرحله پنجم -

رسیدن به هدف، کودک وسیله های بیشتری را کشـف   

درمحیط اطراف کودک، محـرک   آنکهمی کند؛ به شرط 

دراین صورت، وسیله . کافی وجود داشته باشدبه اندازه 

درمثـال  . هابرای رسیدن به هدف، اختصاصی می شـوند 

فوق، کودک همان نخی را مـی کشـد کـه بـه بادکنـک      

همچنـین درایـن مرحلـه واکنشـهای     . وصل شده اسـت 

 دورانی نوع سوم که برروی بـدن وشـی، هـردو، انجـام     

 .می شود، دراین مرحله اتفاق می افتد

 دراین مرحله ترکیب . ماهگی4 تا39. شممرحله ش -

جدید ذهنی بوجود م یآید وبتـدریج از حسـی حرکتـی    

جداشده وبه بینش واختراع می رشد ومـی تـوان گفـت    

تجسمی . که درونی شدن وتجسمی شدن، آغاز می شود

وهله حسی حرکتی نیست، پـس کـودک    شدن، ویژگی

دراین مرحله، . درحال ورود به دوره دیگری خواهدشد

ودک توانایی تفکیـک شـی ازفعالیـت هـای ذهنـی را      ک

پیدامی کند ومی تواند محیط را بـه صـورت تصـوری،    

بـه عبـارت دیگـر، درپایـان دوره حسـی      . بازنمایی کند

. حرکتــی، دنیــای بیرونــی کــودک ســاخته شــده اســت
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همچنین درپایان این دوره، شی، فضا، زمان وعلیت هـم  

 .درذهن کودک ساخته شده است

آغـاز   3خودمیان بینای ر پیاژه، هردوره با یک درنظ      

درخودمیـان    .به پایان می رسـد   میان واگراییوبا یک 

. بینی، کودک بین خود وشی اطراف خود تمیز نمی یابد

درمیان واگرایی، کودک بین خود واشیا ومحیط بیرونـی  

او می داند که پیراهن متعلـق بـه   . تفکیک قایل می شود

 . وجود اونیست

 

  .هیه واستقرار عملیات منطقی عینیدوره ت

و . این دوره با هوش تجسمی یاتصوری آغاز می شـود 

 :دارای دو نیمدوره است

 نیمدوره تهیه یا پیش عملیاتی .3

 نیمدوره استقرار عملیات منطقی عینی . 

طول می سالگی  1تا   که از نیمدوره پیش عملیاتی در

ـ . کشد، پایه های عملیات منطقی عینی تهیه می شـود  ه ب

. همین دلیل، این نیمدوره را پیش عملیـاتی مـی گوینـد   

کودک با هوش پیش عملیاتی با محیط خود سازش پیدا 

به تعبیری،  فرایند تحولِ هـوش را مـی تـوان      .می کند

وهلۀ قبل و وهلۀ بعـد از  : به دو وهلۀ بزرگ تقسیم کرد

کنشـهای رمـزی آن    .تشکیل کنشهای رمزی یـا نمـادی  

مـاهگی   1 تـا   36ی هستند کـه بـین   دسته از تواناییهای

ظهور می کنند و می توانند یک شی، یـک شـخص یـا    

ایـن تواناییهـا   . یک رویداد را در غیاب آن مجسم کننـد 

عبارت از زبان، تقلید از یک شـیء یـا یـک رویـداد در     

غیاب آن، ترسیم ، بـازی رمـزی و تصـویر ذهنـی مـی      

حّـد   پس از دستیابی به ابزارهای جدید ذهنی در. باشند

                                                            
1 Egocentrism 
2 DE centrism 

دو سالگی، فرد به دومین وهلۀ بزرگ تحول هـوش کـه   

هوش تجسّمی است می رسد که این وهلۀ بـزرگ نیـز   

:  مرحلــه تقســیم مــی شــود 1خــود بــه دو نیمــدوره و 

عملیـاتی ونیمـدورۀ اسـتقرار     -نیمدورۀ نمادی یا پـیش 

 .عملیات منطقی عینی

نیمـدورۀ نمـادی یــا پـیش عملیــاتی بـر اســاس              

الیتهای تجسمی و فراهم شدن شرایط بـروز  گسترش فع

 آنکـه عملیات منطقی عینی مشـخص مـی شـود بـدون     

یـا   1کودک بتواند در یک عمل ساده مانند ردیف کـردن 

مرتب کردن تعدادی تیره چوب یا میلـه ، از بـزرگ بـه    

کوچک یا کوچک به بزرگ، به طوری که تماماً صـحیح  

دوره انـواع  از ویژگیهای بارز این نیمـ . باشد، موفق شود

در این نیمدوره، کودک نقطه نظر . خودمیان بینی هاست

خود را مطلق می پندارد و تصور می کنـد کـه دیگـران    

   همان چیزی را می بینند که وی از منظـر خـاص خـود   

همچنین، چون حرکت را دلیل زنده بودن مـی  . می بیند

داند، پس هر چیز که حرکت می کند جاندار است و یا 

ه انسان خانۀ خود را می سازد، هر چیز که همان طور ک

در طبیعت وجود دارد مانند کوههـا، رودخانـه هـا ، بـه     

اگر چه در پایان سال دوم . دست انسان ساخته شده اند

زندگی، کودک از جهان پیرامونی متمایز می شـود و بـه   

سطحی از استقالل فضایی و زمانی دست می یابـد، امـا   

. ان بین باقی مـی مانـد  بخش اعظمی از فکر وی خودمی

که در سالهای دوم تا هفتم زنـدگی   4این خود میان بینی

ــدگی کــودک بطــور آشــکار   در تمــامی قلمروهــای زن

مشاهده شدنی اسـت ، بـر اسـاس نـاتوانی در پـذیرش      

 :دیدگاه دیگری متجلصی می شود

                                                            
3.   Seriation  
4 . Egocentrism 
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خـود میـان   )ناتوانی در دیدن آنچه دیگری می بیند  -

 ؛(بینی فضایی

دن آنچـه دیگـری مـی فهمـد، در     نا توانی در فهمی -

تصور آنچه دیگری تصور می کنـد و حـدس زدن   

 ؛(خود میان بینی شناختی)مقاصد وی 

     نــاتوانی در حــس کــردن آنچــه دیگــری احســاس -

 ؛(خودمیان بینی عاطفی)می کند 

خودمیـان بینـی   )ناتوانی در تبعیت از قواعد گـروه   -

 (.اجتماعی

و افـراد را بـه    اگر چه کودکان ایـن سـنین، اشـیاء         

عنـوان جوهرهـای جسـمانی متمــایز از خـود بـاز مــی      

شناسند و برخی از روابـط علـت و معلـولی را کـه بـه      

مانند علـت  )مرتبطند درک می کنندآنها زندگی روزمرۀ 

اما وقتی با امور ناشناخته ( سوراب شدن چرب دوچرخه

معنـا دهنـد،   آنها مواجه می شوند و سعی می کنند تا به 

ل پیش علصی متوسل می شـوند، یعنـی بـه هـر     به استدال

چیز، مقاصد یا نیاتی را نسبت می دهند و همـه چیـز را   

بر حسب روابطی که بر مشاهده و علیت منطقی مبتنـی  

 .نیستند، به یکدیگر مرتبط می کنند

 :این نیمدوره دارای سه مرحله است 

   مرحله هوش تصوری مستقیم یاشهودی که از  .3

کـودک درایـن   . را پوشش می دهـد سالگی  4سالگی تا 

دراین  .مرحله، ازپدیده ها درک مستقیم، اما محدود دارد

 3مرحله تغییراتی بوجود می آیـد کـه بـروز زبـان، رمـز     

  .وتقلید درغیاب الگو یا تقلید متفاوت  ازآن جمله اند

                                                            
1Symbol 

، یک توانایی شـناختی اسـت کـه بـه صـورت      زبان    

زبـان  . کنـد واژگان بـرای ارتبـاط بـادیگری بـروز مـی      

 .درارتباطات بین فردی، یک کنش عالمتی است

یانماد یک نشانه وجانشـین یـک امرواقعـی یـا      رمز    

فهـم  . تخیلی است که می تواند موجـب ارتبـاط گـردد   

نشانه شناسی برای درک رمـز ونمـاد درارتباطـات بـین     

اگر نماد یا رمز درکودک به خوبی . فردی ضرورت دارد

 . انجامدمی  هنرمتحول شود، به 

 مرحله دوم مرحله شکل بندی های راکدادراکی  . 

درایـن شـکل   . سالگی راپوشش می دهد 6تا 4که  است

بندی ها، جنبه ظاهری ترکیبهای اشیاء بر نگهداری های 

مثال درشـکل زیـر، کـودک ردیـف     . ذهنی غلبه می کند

یکـی  آنهـا  پایین تر را ببشتر می بیند، درحالیکـه تعـداد   

ر، یک بایـک کـودک تحـت تـاثیر     به عبارت دیگ. است

 .اندازه قرارگرفته است

 

 

 

 

 

 عملیات . ساله است 1-6تا  5مرحله بین بینی که  .1

به . منطقی به شکل مفصلی و چندپاره بروز می کند

تیره چوب را  31عنوان مثال، اگر کودکی بخواهد 

ازبزرگ به کوچک مرتب کند، دراین مرحله نمی تواند 

تیره چوبها را ردیف سازد، بلکه  بدون کوشش وخطا

مثل . آنهارا به شکل مفصل بندی شده مرتب می کند

 :شکل زیر
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دراین . سالگی است  3-33تا  1از نیمدوره دوم، 

منطقی عینی بروز می کند ودرآخر  عملیات نیمدوره

نیمدوره که پایان دوره عملیات منطقی عینی است، 

  اختهای محموعه ا ی درعملیاتهای ذهنی به شکل س

 .می آیند

    واجد ظرفیت فکری  کودک دراین نیمدوره        

. می شود که به کمیت های بیرونی ثبات می بخشد

  .می نامد 3نگهداری ذهنیپیاژه این ظرفیت فکری را 

نگهداری ذهنی نشانه بوجود آمدن مالک ثابت 

کودکی که واجد نگداری . درساخت فکری کودک است

است، دارای فکر بازگشت پذیراست و با  ذهنی

به عبارت . استداللهای مخالف، دچارتردید نمی شود

دیگر، کودکی که دارای نگهداری ذهنی است، 

فکربازگشت پذیردارد وبااستدالل اینهمانی، همان اعتقاد 

براین اساس، نگهداری ذهنی، . خودرا حفظ می کند

   .است  تابع بازگشت پذیری

: یری، دارای سه نوع استدالل استبازگشت پذ    

آزمایشها نشان می دهند . اینهمانی، عمل عکس وجبران

( این، همان است)که کودکان بیشتر ازاستدالل اینهمانی

 .استفاده می کنند

این دوره، عملیاتی است، یعنی فکر کودک به          

پاس بازگشت پذیری، می تواند عملیات ذهنی انجام 

                                                            
1 Conservation 
2 Revisable 

نمونه ای از یک عمل بازگشت پذیر محاسبه زیر . دهد

 .است

2+2=4 
2+X=4 

یکی  . این دوره واجد دومنطق می شود کودک در        

منطق جزء وکل . منطق جزء وکل و دیگری منطق روابط

به صورت طبقه بندی و درون گنجی و منطق روابط به 

نکته دیگرآن است . صورت ردیف کردن، بروز می کند

است یعنی  عینیمنطقی،  که دراین دوره، عملیات

 .درحضور شیء انجام می شود

    

ساختهای منطقی ابتدایی  طبقه بندی و ردیف کردن

ساخته می شوند  عملیات منطقی عینیهستند که در 

ولی ردیف کردن زودتر از عملیات اندراج طبقات انجام 

پیاژه سعی کرده تا با توسل به اصطالحات . می شود

بتدایی را بیان کند و برای ریاضی، ساختهای منطقی ا

را ابداع « یا گروه بندی  1گروهه»این مهم، اصطالح 

 :شرط اند 5گروه گروهه دارای  .نموده است

 ترکیب متعدی  .3

 بازگشت پذیری . 

 شرکت پذیری .1

 همسانی .4

و جذب برای گروهه و تکرصر برای همانگویی  .5

 .گروه

 ترکیب متعدی -3

 دو عمل متوالی می توانند به صورت یک واحد

. هماهنگ شوند که به همان ساخت تعلق داشته باشد

برای  `Aو  A برای مثال عمل جمع کردن عناصر 

                                                            
3.  Grouping 
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 و  Bمی تواند با عملی که طبقۀ Bتشکیل دادن طبقه 

B را جمع می کند، ترکیب شود و یک طبقۀ کلی

 .را به وجود آورد(C)تر

                    A+A`=B         ,         B+B`=C 
عمل به یک ساخت که همان ساخت طبقه این دو 

 .بندی است تعلق دارند

 بازگشت پذیری - 

با هر عمل مستقیم، باید یک عمل معکوس مطابقت  

برای مثال جمع کردن و . داشته باشد تا عملیاتی شود

تفریق کردن؛ ردیف کردن و معکوس کردن ردیف؛ 

در واقع عمل معکوس است که . ضرب و تقسیم و غیره

 .یم را بازگشت پذیر می کندعمل مستق

 یشرکت پذیر - 

. شرکت پذیری شرط اصلی هر ساخت عملیاتی است

به عبارت دیگر، در هر ساخت عملیاتی ترکیب پذیر، 

نتیجه ای که از راههای متفاوت حاصل می شود، 

 3(+ + (= )3+ +)  :      یعنی. همانند است

 عمل همسان -4

ترکیب شود به یک عمل مستقیم که با معکوس خود    

می رسد، یعنی در « عمل همسان » نتیجه هیچ یا 

همسان خود » بازگشت به نقطۀ شروع، آزمودنی آن را 

یا پهن کردن یک گلولۀ  -3+  3برای مثال، . می یابد« 

  .خمیر و دوباره گلوله کردن آن

شرط برای ساخت گروه و گروهه صادقند،  4این         

و گروهه در زمینه های کیفی اما گروه در زمینۀ کمیّت 

بدین ترتیب در گروهه، ترکیبها به . به کار می افتند

    وسیلۀ چیزی که همسان خاص می نامند، محدود 

می شوند یعنی، تکرار منجر به تکصرر نمی شود بلکه به 

مثالً یک طبقه که به . همانگویی و جذب می رسد

ی خودش افزوده می شود باز هم همان طبقه به دست م

  aهمچنین یک طبقۀ  (. همانگویی) a + a = a:  آید

افزوده شود باز هم  bمتعلق است اگر به  bکه به طبقۀ  

( . جذب)    a + b = b:به دست می آید bهمان طبقۀ 

پس گروهه،  ماهیت منطقی دارد در حالی که گروه، 

طبقه بندی و ردیف کردن از ساخت . ریاضی است

 .، ناشی می شوندشرط 5گروهه بر اساس این 

 

 : و ردیف کردن   توازی عدد

 نمونه هایی ازظرفیتهای عملیاتی

همچون عینی  -های ذهنی و عملیات منطقی نگهداری

دیگر ساختهای روانی در طول مراحل تحول ساخته 

تهیه و به آنها در یـک مـرحله زمینه . مـی شـونـد

تدریج در مراحل دیگر به شکل ساخت کامل استقرار 

 .ابندمی ی

سالگی  1پیاژه ، کودک در سن  بر اساس نظر        

واجد نگهداری ذهنی عدد می شود که طی آن کودک 

می تواند به صورت عملیاتی و بازگشت پذیر بین دو 

 تعدادبرقرار کند و به عبارتی،  و تناظر  ردیف، مطابقت

به صورت ذهنی، آنها را علیرغم ترتیب فضایی 

 .نگهداری نماید

یک ساخت ابتدایی نیست  عدددر نظر پیاژه،           

در . بلکه عملیاتهای منطقی در ساخت آن دخالت دارند

است  1نظر او، عدد تالیفی از ردیف کردن و طبقه بندی

کودکی . و بر یک پایه منطقی و ریاضی بنا شده است

تایی گل و گلدان را هم ارز می کند  31که دو ردیف 

                                                            
1.  Number  
2 . Correcpondence 
3 . Clasification 
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از یکدیگر، گلها و آنها دن در حقیقت برای متمایز کر

را یکی پس از دیگری در فضا و در زمان در آنها گلد

چه، در دریف کردن، . نظر می گیرد و ردیف می کند

 31تا   3، ،4،1وقتی واحدهای   . اساس بر تفاوتهاست

را ردیف آنها را در نظر بگیریم، از یک طرف می توان 

یگر طبقه را در یکدآنها کرد و از طرف دیگر می توان 

ردیف شدن واحدها و اندراج  3شکل . بندی نمود

 .واحدهای کمتر در واحدهای بیشتر را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

به لحاظ ریاضی نیز می توان ردیف کردن و اندراج   

 :واحدها را به شکل فرمول زیر بیان داشت

   ( + +) >( +) >  

تایی گل و گلدان را  31 کودک وقتی ردیف های     

ردیف می کند، تنها ترتیب دادن در فضا و زمان است 

این تمایز مانع . که عناصر را از یکدیگر متمایز می کند

می شود که عناصر شمارش شده دوباره به حساب 

کودک وقتی می تواند روابط ترتیبی برقرار نماید . بیایند

اء را به که بتواند صفات اشیاء را انتزاع کند و اشی

. واحدهایی مبدل سازد که هر یک با دیگری فرق دارد

و زمانی و یا شمارش عناصر  این تمیز به لحاظ فضایی

پس عدد، حاصل ترکیب و تالیف . می گیرد انجام

دراین . ساخت ردیف کردن و طبقه بندی کردن است

و ( 3313)مورد مولفان دیگری چون فالول

به عنوان یک ابزار معتقدند ردیف کردن ( 3394)کینگما

پیش کننده عدد، جزیی از درک عدد است و برای 

    .حضول آن الزامی است

با این مقدمه، این سئوال مطرح می شود که آیا          

بین عدد ردیف کردن یک رابطه علی معلولی وجود 

. توازی و هم زمانی برقرار استآنها دارد و با بین 

ت عدد،  مستلزم آنطور که پیاژه گفته است که ساخ

استقرار ردیف کردن عملیاتی در ذهن کودک است، آیا 

همه کسانیکه دارای نگهداری ذهنی عدد هستند، واجد 

ظرفیت عملیاتی ردیف کردن نیز هستند ؟ اگر بخواهیم 

: این فرضیه را به صورت کیفی بررسی کنیم باید بگوییم

همه کودکانی که واجد نگهداری ذهنی عدد هستند،  "

 ."ای توانایی عملیاتی ردیف کردن نیز هستنددار

اینکه هر کودکی که واجد مفهوم عدد است، واجد        

ظرفیت عملیاتی ردیف کردن نیز هست، یک قضیه 

. منطقی را می سازد که در بررسی کیفی مطرح می شود

در یک قضیه منطقی، دو شرط بایستی وجود داشته 

اول صادق  رطش: باشد تا منطقی بودن قضیه حفظ شود

شامل یا جامع بودن آن قضیه  بودن قضیه و شرط دوم

قضیه منطقی زمانی صادق است که بر همه .  است

حتی اگر یک مورد . موارد مشاهده شده صدق کند

نقض هم وجود داشته باشد، صادق بودن قضیه منطقی 

به . نقض می شود ، حتی اگر شمول آن حفظ شود

ندوانه ها گرد هستند، عنوان مثال، اگر بگوییم همه ه

کافی است که ( هندوانه غیر گرد )یک مورد نقض 

قضیه منطقی صادق نباشد، اما ممکن است قضیه منطقی 

 .غیر صادق ، شامل یا جامع باشد

 ( 1شکل)
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اگر به طور منطقی، ساخت عدد در نظام ذهنی           

کودک را نتیجه علصی ردیف کردن و طبقه بندی بدانیم، 

ودکی که واجد نگهداری ذهنی عدد الزم می آید هر ک

در بررسی . است، واجد ردیف کردن نظامدار نیز باشد

کیفی به شرط آزمایشگری صحیح و کنترل عوامل 

گمراه کننده ، یک مورد نقض هم کافی است که قضیه 

 .مذکور صدق نکند

طی بررسی که بر روی کودکان ایرانی انجام          

د نگهداری ذهنی درصد کودکانی که واج  36شد،  

عدد بوده اند، واجد ظرفیت عملیاتی ردیف کردن نیز 

درصد از آزمودنی ها در آغاز سن عملیاتی  4بوده اند و 

        واجد ردیف کردن عملیاتی نبوده اند، به عبارتی،

مورد نقض مشاهده شده است  درصد، 4

حظه می شود بدلیل بروز موارد مال(. 3111پورحسین،)

، بنظر می آید بین ردیف کردن و ( درصد  4) نقض

چرا . فهم عدد، رابطه علصی و معلولی وجود نداشته باشد

که در یک علیّت، رابطه یک سویه و از علت به معلول 

پس بایستی در این مورد به بررس کمّی دست . است

 .یازید

در بررسی کمّی، موارد نقض چندان مهم نیست          

بایستی با هم ارتباط مستقیم بلکه تغییرات در دو زمینه 

بـه . را همبسته دانستآنها داشته بـاشند، تـا بتوان 

عبـارت دیـگر همبستـگی صرفـاً شـدت و جهت 

به همین دلیل بهتر . رابطه را نشان می دهد ، نه علیّت را

بین تغییرات نمرات در نگهداری ذهنی  ": است بگوییم

اتی رابطه عدد و تغییرات نمرات در ردیف کردن عملی

یعنی بهتر است  این رابطه را به . "مستقیم وجود دارد 

 .تبیین نمود نه به صورت علیّت 3صورت همبستگی

با این فرض، میزان باالی همبستگی بین دو         

توانایی نشان می دهد که بین ردیف کردن و عدد، 

در نتیجه می توان موضع . توازی باالیی وجود دارد

بررسی کمّی ، نه کیفی، مورد تایید قرار پیاژه را در یک 

 .داد

نگهداری های ذهنی فطری نیستند و به تدریج         

در سطح عملیات عینی، روان بنه . حاصل می شوند

های نگهداری ذهنی زمانی تشکیل می شوند که یک 

به همین . را در برگیردآنها ساخت بندی منطقی ریاضی 

ات عینی، مفهوم دلیل است که از آغاز تشکیل عملی

ریاضی طبقات،  -نگهداری ذهنی و ساختهای منطقی

هر  .روابط و عدد به صورت همزمان به وجود می آیند

سالگی در کودکان ایرانی  9دو تــوانایی در سن 

نا  .ناهمطرازی وجود نداردآنها استقرار می یابند و بین 

همطرازی بین عدد و ردیف کردن و استقرار هر دو در 

موضع وجود رابطه توازی بین (  سالگی9)یک سن 

 .عدد و ردیف کردن را مستحکم می کند

 

 دوره صوری یاانتزاعی

سالگی به بعد، ساخت جدیدی که اعمال عکس   3از  

و تقابل را در یک نظام جدید به هم می پیوندد تشکیل 

سالگی به مرتبۀ تعادل  34-35می شود و در حدود 

در تمام  زمینه های  تأثیر چنین ساختی. خود می رسد

دردوره انتزاعی با . هوش انتزاعی مشاهده می شود

عملیات ذهنی مواجه هستیم که می توانند مابه ازاء 

                                                            
1.  Correlation  



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

28 

 

خارجی نداشته باشند و می تواند با استفاده ازمنطق 

 نامتغیرقضایا آن را مستدل جلوه بدهد؛ وبه عنوان یک 

،  روش حل مساله. برای استداللهای بعدی بکار بگیرد 

عملیات فرضی استنتاجی و تفکرفلسفی ، کالمی وازاین 

 . قبیل ، مربوط به این دوره است 

کودک دراین دوره عالوه بر منطق جزء وکل         

منطق قضایا، . ومنطق روابط، واجد منطق قضایا می شود

منطق کالسیک وریاضی است که طی آن روند استدالل 

      ، صورت واستنتاج با مقدمه چینی صغری وکبری

هوشی که این مساله را حل می کند، هوش . می پذیرد

 .انتزاعی نامیده می شود

دراین وهله، شکل ومحتوا که دردوره عملیاتی          

یعنی . باهم امتزاج داشتند، ازیکدیگر تفکیک می یابند

نوجوان تحت تاثیر شکل ظاهری نیست  عملیات ذهنی

به عبارت دیگر، . ندوواقعیتها جزئی از ممکنات می شو

نوجوان درسن انتزاعی به چیزهایی فکرمی کند که 

وجود خارجی ندارند وبرای آن استدالل نیز فراهم می 

ازجمله عملیاتهای ذهنی است که  براهین فلسفی. سازد

کامال فکری است وممکن است اصال جنبه عینی 

عملیات فرضی استنتاجی ازاین گونه . نداشته باشند

. به آن منطق قضایا گفته می شود منطق است که

همچنین سازوکارمنطقی حل مساله که با پدیدار شدن 

یک مساله درذهن آغاز می شود وبا فرضیه سازی ادامه 

 .پیدامی کند، نیز نشانه بهره گیری از فکر صوری است

 

 داوری اخالقی: تحول  درزمینه اخالقی

اد و پیاژه ابتدا بازی کودکان را مورد مشاهده قرار د 

سالگی، اصوال به حالتی  1تا  4دریافت که کودکان در 

اگر دو کودک باهم بازی . بازی می کنند خودمحورانه

شناخت آنها . کنند، هر یک به روش خود بازی می کنند

کمی در مورد بردن یا برنده شدن دارند و ممکن است 

پس از . بگویند من برنده شدم ، تو هم برنده شدی

می کنند قواعد متداول بازی را هفت سالگی، سعی 

 .رعایت کنند و بر طبق آن قواعد برنده شوند

پیاژه سسس تفکر کودکان را در مورد قواعد          

بازی مورد بررسی قرار داد و عالقمند بود بداند آیا 

کودکان فکر می کنند که قواعد بازی قابل تغییر است یا 

ت و غیرقابل ثابآنها او دریافت که قوانین برای . خیر

می گفتند که قوانین را برخی افراد آنها . تغییر است

         معتبر و قدرتمند یا خدا بنا نهاده اند و قوانین

نمی توانند تغییر کنند،  زیرا در آن صورت، بازی واقعی 

 .نخواهد بود

     نسبی گرا ترسالگی، کودکان  31پس از حدود        

وانین تنها به عنوان روش می شوند و در می یابند که ق

های مورد توافق برای بازی در نظر گرفته شده اند و 

آنها اکنون . را مطلق یا ثابت فرض نمی کنندآنها دیگر 

فکر میکنند که در صورتیکه همه افراد بازی موافق 

 .باشند، می توانند قوانین بازی را تغییر دهند

رباره پیاژه معتقد است این مفاهیم متفاوت د        

. قوانین، دو نگرش اخالقی اساسی را آشکار می سازد

نخست اینکه، کودکان کم سن و سال تر واجد اخالقی 

دیگرپیروی نوعی  .دارنددیگرپیروی اخالقی به نام 

اطاعت کورکورانه از قوانینی است که بوسیله 

کودکان چنین تصور . بزرگساالن بنا گذاشته شده است

ن نیرومند وجود دارد که می کنند که تنها یک قانو

 . همواره باید از آن پیروی کرد
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دومین نگرش اخالقی که مربوط به کودکان         

در این . است( خودمختاری) خودپیرویبزرگتر است 

    نوع اخالق، قوانین به عنوان ابزارهایی انسانی تلقی

می شود که بصورت منصفانه و برای ایجاد همکاری 

 .تدوین شده اند

پیاژه معتقد بود که دیگرپیروی اخالقی به        

کودکان قوانین را از چشم . خودمحوری وابسته است

انداز منفرد نگاه می کنند که همان چشم انداز 

دگرپیروی اخالقی بعنوان . بزرگساالن قدرتمند است

شکلی از خودمحوری، در مقایسه با بازی های 

آن فایق سالگی بر 1خودمحورانه که معموال کودک در 

می آید، بسیار دیرتر ودر حدود ده سالگی از بین می 

 .رود

مجموعا می توان گفت درطی تحول روانی، سه        

اخالق ناپیروی، اخالق . نوع اخالق بروز می کند

 ..دیگرپیروی و اخالق خودپیروی

 

 حافظه

پیاژه درباره حافظه معتقد است که کودک آنچه را به او  

ونه ای به خاطر مـی آورد کـه آنـرا    نشان می دهند به گ

فهمیده است ، نه به صورتی که دیده یا ادراک کرده یـا  

کودک بـه زمـان حـال وفـادار     . بر اوتاثیر گذاشته است

است نه به گذشته، او گذشته را به تبعیت از زمان حـال  

پیاژه می گوید، بـه وجـود خـاطرات    . بازسازی می کند

اره مسـتلزم  محض اعتقاد نـدارم چـه خـاطره هـا همـو     

 .مقداری استنباط کم و بیش وسیع اند

 

 

 

 یادگیری

را هر نوع اکتساب بدانیم، بـدیهی اسـت    3اگر یادگیری 

که تحول، جز مجموعـه یـا تـوالی یـادگیری هـا چیـز       

. دیگری نخواهد بود، اما نه اکتساباتی که برونزاد هستند

شناخت در نظر پیاژه به تعاملهایی بین آزمودنی و شیء 

روح نظریـه هـای یـادگیری     آنکهمی شود و حال منجر 

نظریه هال در جهـت تقلیـل شـناخت بـه نسـخه هـای       

. کنشی ساده اسـت کـه واقعیـت را غنـی نمـی سـازند      

 :یادگیری در نظر پیاژه چنین بیان می شود

  یادگیری=  ساختهای عملیاتی × برونسازی ×  درونسازی 

ــب             ــتلزم کس ــادگیری مس ــیع، ی ــای وس در معن

ایـن یـادگیری بـه    . اختارهای شناختی عمومی اسـت س

پــس رشــد، . یــادگیری اختصاصــی معنــی مــی بخشــد

پیشرفت یادگیری . یادگیری را تبیین می کند نه برعکس

 .به وضوح، تابع طراز تحول آزمودنی است

 

 و پرورش  آموزشکاربرد نظام پیاژه در 

نظام روانی پیاژه که در زمان حاضر در سـطح جهـانی    

شده و مورد توجه است، مبتنی بـر پژوهشـهای    شناخته

بـرای هـر   آنهـا  از  آگاهیمستمر و دامنه داری است که 

گر چه هدف اصـلی  .ی اجتناب ناپذیر استآموزشنظام 

و  آمـوزش پیاژه، شناخت کـودک یـا تـدوین روشـهای     

پرورش نبوده است، با اینحال یافته های این روانشناسی 

ه ای در قلمــرو جدیــد و بــدیع بــه کاربردهــای گســترد

تربیت منجر شده اسـت و نظـام پیـاژه بـه عنـوان یـک       

حرکت فراگیر، هر روز عمیق تر و گسـترده تـر از روز   

                                                            
1. Learning  
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پیش، رفتار پرورشکاران، مربیان و راهبردهای پرورشـی  

 .ی را تحت تاثیر خود قرار داده استآموزشو 

پیاژه در سراسر زندگی خود، همـواره در صـدد            

او می خواسته . رای یک پرسش بوده استیافتن پاسخ ب

مسیر تحـول روانـی انسـان را آغـاز زنـدگی تـا سـطح        

بر اساس تحقیقات متعددی که . بزرگسالی مشخص کند

به بررسـی منطـق کـودک اختصـاص یافتـه انـد، پیـاژه        

منطـق بـر    آنکهاول : توانسته است دو نکته را ثابت کند

، آنکـه م دو. اساس قوانین خاصی به تدریج بنا می شود

ــذار از مراحــل    ــا گ ــدگی، ب ــن منطــق، در خــالل زن ای

بـه سـطح    آنکـه مشخصی متحـول مـی گـردد قبـل از     

 .بزرگسالی برسد

مشارکت اصلی پیاژه در قلمرو شناخت، اثبـات            

این امر است که کودک دارای ویژگیهایی فکری خاصی 

است که وی را کامالً از بزرگسال متمایز مـی سـازند و   

این تفاوت جنبه کمی نـدارد بلکـه سـاختار     نکهآمهمتر 

فکری کودک از لحاظ کیفی با بزرگسال متفاوت است ، 

 .نیست« کوچک نما»یعنی کودک یک بزرگسال 

بــا تحــول  آمــوزشبنــا بــراین متناســب کــردن          

روانشناختی کودک، ضرورتی است که تنها بر پایه یافته 

ه از دانـش  های علمی متحقق می شود؛ یافتـه هـایی کـ   

اما اگر روانشناسـی را بـه   . رواشناسی به دست می آیند

عنوان مرجع علمی شناخت کودک بسذیریم باید بگوییم 

و پـرورش   آمـوزش که پیاژه یکی از الهام دهندگان هر 

جدید است، چرا که شهرت وی به خاطر تحلیل مراحل 

 .تحول در کودک است

منزله هنـر  از سوی دیگر، اگر روش تدریس را به        

سازش دادن محتوای شـناخت بـا ظرفیتهـای شـاگردان     

ی آموزشـ سنین مختلف بداینم، قسمت اصلی این اقدام 

چـون هـر معلـم بـا     . باید از کشفهای پیاژه ملهم باشـد 

شناختن مراحل تحول شناخت، که بر اساس ده ها سال 

پژوهش در نظام پیاژه مشخص شده اند، می تواند با در 

را آنهـا  گردان خود، ظرفیـت عقلـی   نظر گرفتن سن شا

. خـود را بـا آنـان سـازش دهـد      آموزشاستنتاج کند و 

بسیاری از مربیان به امکان این معجزه باور کرده اند امـا  

گرفتاری اینجاست که پیاژه هرگز بـر ایـن بـاور نبـوده     

وی بارها هشدار داده است که باید نسبت به نظر . است

د یکایک نتایجی را که کسانیکه تصور کرده اند می توانن

ــا   روانشناســان در شــرایط بســیار خــاص آزمایشــگاه ی

مصاحبه بالینی با کودکان به دسـت آورده انـد عینـاً بـه     

. صحنه واقعی کالس انتقال دهند، با احتیـاط نگریسـت  

ــای    ــر نظامه ــه از فک ــانی را ک ــین کس ــهمچن ی آموزش

متحدالشکل در سطح جهانی حمایت کرده اند، بر حذر 

 .تداشته اس

من گمان نمی کنم که »: وی در این باره می گوید    

و پرورش جهان شمول وجود داشته باشد،  آموزشیک 

چرا که هر جامعه، افکـار اساسـی و اعتقـادات خـود را     

درباره کودک و نحـوه تربیـت او دارد، امـا آنچـه وجـه      

مـشتـرک تــمام نـظامــهای تــربیتی اسـت، کــودک      

رهنگها مراحلـی از تحـول   است؛ کـودکـی که در همه ف

را طی می کند که به رغم تسریعها یا تأخیرهـا، همـواره   

گذار از این مراحـل، مسـتلزم   .دارای توالی ثابتی هستند

به کودک فرصت دهد تا وی عنـان   آموزشآن است که 

. رفتار و تـجـربـه هـای خــویش را در دسـت گیــرد   

آنها ، می تواند در عین آزاد گذاردن کودکان آموزشامـا 

چنین آزادی هـدایـت شـــده ای بــه   . را هدایت نماید

پـرورش افـرادی خـالق منتهی مـی شـود و پـیـاژه در 

تربیـت بـرای مـن عبـارت از     »: ایــن مــورد می گوید
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آنهـا  پرورش دادن افراد خالق است ، حتی اگـر تعـداد   
باید مخترع و نوآور پرورش داد و نه دنبالـه  . زیاد نباشد

 .«بعیت جورو و ت

« فهمیدن، ابداع کردن و آفریـدن اسـت  » برای پیاژه،     

یعنی بار آوردن افراد فعالی که خـود، سـاختمان روانـی    

معلـم  » خویش را بنا می کنند و بدین ترتیب، بـه دوران 

امـا پیـاژه هرگـز    . پایان می بخشـند « به عنوان سخنران 

 مقام شامخ مربی را از نظر دور نداشته اسـت و بـر ایـن   

باور است که مربیان با استفاده از یافته های وی قادرنـد  

 .به روشهای تربیتی جدید دست یابند

درک روز افـزون نـظام پـیاژه، روحـی تـازه در          

ی و پرورشی می دهد و نظام آموزشکـالبـد نـظام کهنه 

ی می توانـد بـا نگـاهی نـو در گسـتره ای      آموزشنوین 

راهـی را در پـیش گیـرد کـه    نـوین و اطمینان بـخش، 

 .علم نو و جهان نو از آن انتظار دارند

 

 و پرورش و خالقیت  آموزش

در هر سن معینی، سطح ساختارهای شـناختی کودکـان   

 آمــوزشبــه ایــن لحــاظ، . بــا یکــدیگر متفــاوت اســت

، آموزشروش مناسب در . گروهی، روشی ناموفق است

. ی استارائه موارد درسی مناسب با سطح و طراز تحول

ی مورد نظر پیاژه، کودک بایستی فرصت آموزشدر نظام 

عملی داشته باشد و بتواند بطور فعال در تعامل با محیط 

 .شرکت نماید

و پـرورش،   آمـوزش در نظر پیاژه، هدف اصلی          

وی سـه روش  . آفرینش و پرورش کودکان خالق است

 :را برای ایجاد خالقیت پیشنهاد می کند

هیچ چیز درباره زمینه ای کـه بـدان    نخست، انسان .3

 . مشغول است نخواند و فقط بعداً بخواند

 .هر چه بیشتر در قلمروهای مجاور مطالعه کند . 

بـه  . سرسخت بودن، روشی بـرای خالقیـت اسـت    .1

تعبیر پیاژه بایستی از فرصت طالیـی دوره زنـدگی   

 برای 

در نظر او خالق ترین دوره . ایجاد خالقیت استفاده کرد

 .ماهگی است 39نی انسان، بین تولد و زندگا

پیاژه در کـار تربیـت، سـرعت بـیش از حـد را               

او معتقد است کـه سـرعت بـیش از    . سفارش نمی کند

هـر  . حد، از امکان باروری درونسازی بعدی می کاهـد 

کس ضرب آهنگ تحولی مخصوص به خـود را دارد و  

 .به این ضرب آهنگ بایستی توجه نمود

 

 دارد از تربیت برخوردار شود هر کس حق 

عوامل : تحول انسان تابع دو گروه از عوامل است      

وراثت و سازش زیست شناختی که تکوین دستگاه 

عصبی و مکانیزمهای روانی ابتدایی تابع آن هستند و 

عوامل انتقال یا تعاملهای اجتماعی که از همان دورانی 

نند و نقش که کودک در گهواره است در او تأثیر می ک

در پی ریزی رفتار و زندگی ذهنی وی در طول آنها 

سخن راندن . تحول ، همواره مهمتر و افزونتر می شود

از حق بهره مند شدن از تربیت، مستلزم پذیرفتن نقش 

اجتناب ناپذیر عوامل اجتماعی در شکل گیری فرد 

 .است 

 

 تربیت باید رایگان باشد

گونه که عمالً وجود هنوز هم حفرۀ وسیعی، تربیت را آن

دارد، از آنچه حق بهره مندی از تربیت در بر می گیرد، 
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این حفره را باید به تدریج پرکرد و . جدا  می سازد 

 .گام به گام از وسعت آن کاست

 آموزشدر وهلۀ نخست باید حق برخورداری از         

متوسطه متمایز  آموزشابتدایی را از حق بهره مندی از 

 آنکهابتدایی، با  آموزشروزه حق استفاده از چه، ام. کرد

توسط همۀ کشورها پذیرفته شده است، در قلمروهای 

وسیع با مشکالتی مواجه است که نمی توان به سادگی 

فایق آمد ، در حالیکه بسیارند کشورهایی که آنها بر 

متوسط برای مردم  آموزشهنوز چنین حقی را در زمینۀ 

 .قایل نیستند

هلۀ دوم باید بین حق  مدرسه رفتن و حق در و        

شکفتن کامل شخصیت » استفاده از تعلیم و تربیتی که 

وجه « انسانی را از هر لحاظ تامین و تضمین می کند

 .تمایزی قایل شد

 

 هدف تربیت باید شکوفا سازی کامل شخصیت و

 تحکیم احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد  

شر به اثبات حق بهره مندی از اعالمیۀ حقوق ب 6 مادۀ 

در این اعالمیه با همان . تربیت محدود نمی شود

اهمیتی که حق بهره مندی از تربیت اثبات شده است ،  

از . هدف اساسی این تربیت نیز تصریح گردیده است

نـظر جـامـعـه مـی تـوان مـسألـه ای را که مــقـدم 

ظیفۀ آیا و. بــر مـسایل دیگر است به میدان آورد

در  آنکهتربیت لزوماً شکوفا سازی شخصیت است یا 

وهلۀ نخست و حتی اساساً تربیت عبارت از ساختن 

افراد طبق الگوی نسل های قبلی است ، به نحوی که 

 .بتوانند ارزشهای اجتماعی را حفظ کنند

هنگامی که در قبایل ابتدایی، نوجوان با تشریفات         

ی شود و ماهها در یک و مناسک اجدادی خود آشنا م

جّو فشار عاطفی و احترام سحرآمیز قرار می گیرد تا 

آزاد کودکانۀ او « روحیۀ»اسرار مقدس را دریافت کند و 

را تغییر می دهند و امکان راهیابی به حلقۀ افراد 

بزرگسال قبیله را فراهم می کنند ، بدیهی است که 

هدف این تربیت، پرورش و شکوفاسازی شخصیت 

بلکه به منزلۀ اطاعت بی چون و چرای شخصیت نیست 

و پذیرش « همشکلی طلبی»یا « تبعیت جویی»از نظام 

 .کامل تجسمهای گروهی است 

می توان از خود پرسید که آیا در مدرسه ای به          

سبک قدیم، اطاعت شاگردان از اقتدار عقلی و اخالقی 

یت در معلم و نیز اجبار به ضبط معلوماتی که برای موفق

امتحانات پایانی الزمند، عمالً در حکم آشناسازی آیینی 

نوجوان با تشریفات اجدادی در قبایل ابتدایی نیست و 

همان هدف کصلی را دنبال نمی کند؟ یعنی آیا در اینجا 

که  -نیز مجموعۀ حقایق مشترک و تجسمهای جمعی

بر نسل جوان  -ضامن پیوستگی نسلهای قبلی است

 تحمیل نمی شود ؟

وقتی اعالم می شود که هدف تربیت شکوفا         

سازی شخصیت افراد به نحو کامل است، مقصود اثبات 

این نکته است که مدرسه باید با این الگوی کهنه فرق 

و ادخال « شخص»داشته باشد و می توان بین پرورش 

وی به منزلۀ ارزش اجتماعی در چارچوب زندگی 

 .جمعی، تألیفی به عمل آورد

 

بیت باید تفاهم، اغماض و دوستی بین تمام ملل و تر

همۀ گروه های نژادی یا مذهبی را مساعد سازد و 

گسترش و افزایش فعالیتهای ملل متحّد را در راه 

 . حفظ صلح هموار کند
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مسألۀ تـربیت بـین المللی کـه در اینجا عنـوان شده 

است یکی از حساس ترین مسایلی است که برای 

اگر در زمینۀ پرورش عقلی و . ی شود مربیان مطرح م

اخالقی می توان پذیرفت که بزرگسال نسبت به کودک 

در طراز باالتری قرار دارد و در نتیجه می تواند به 

عنوان سرمشقی به شاگردان عرضه شود، به عکس، 

وضع جهانی کنونی را نمی توان به منزلۀ الگوی کامل 

اسب در دستیابی به یک روش من. تمام عیار دانست

زمینۀ تربیت بین المللی باید الاقل از تفکر دربارۀ 

مشکالتی آغاز شود که روحیۀ بشری را به طور کلی، 

در غلبه بر مسألۀ روابط بین گروه های اجتماعی و 

            خاصه مسألۀ مناسبات بین المللی، مشخص

 .می سازند

 

اولیای شاگردان در انتخاب نوع تربیت فرزندان خود  

 . تقدم دارند حق

 6 مادّۀ   مسألۀ راهنمایی در مدرسه، بنا بر بند  

اعالمیۀ حقوق بشر، تابع شرطی است که حوزۀ عمل 

آنرا محدود می کند و آن شرط، تصویب و تأیید اولیای 

 .شاگردان است

در اینجا بهتر است خاطر نشان شود که تاریخ          

حیطه و جوامع بشری نشان می دهد که به تدریج از 

وسعت حقوق خانواده کاسته شده و به همان نسبت به 

در زمینۀ . اختیارات دولت به تدریج افزوده شده است

تعلیم و تربیت نیز اختیار تام ریش سسیدان قبیله و 

و باالخره اولیای خانواده، طی « پدر خانواده»سسس 

که  -قرون اخیر، بیش از پیش بر اثر مقررات مدرسه

. محدود گردیده است -کودک نبوده اند همواره به زیان

پس خالی از فایده نیست که در وضع فعلی که 

مجموعه ای از روشهای جدید در عین حال به دولت و 

خانواده ها عرضه شده اند، مسأله را آنطور که در صحنۀ 

 .عمل مطرح می شود مورد تحلیل قرار دهیم

 

 چند جمله از ژان پیاژه

 شدنی نگری است و به محور اصلی روی آورد، بنا -

منزلۀ اثبات وابستگی متقابلی است که بین ساخته شدن 

هوش ما که وسیلۀ درک جهان است و عمل ما که 

سرچشمه تغییرات فهم ما از این جهان است، وجود 

 .دارد

 در واقع مناسبات بین تربیت و روانشناسی بسیار -

 آنکهتربیت یک هنر است و حال : پیچیده اند 

اگر از یکسو، هنر تربیت . ک علم استروانشناسی ی

کردن مستلزم استعدادهای فطری است، از سوی دیگر، 

این هنر باید با شناختهای الزم دربارۀ انسانی که مورد 

 .تربیت قرار می گیرد،گسترش یابد

و  آموزشمن در حقیقت فکر نمی کنم که یک  -

نقطۀ اشتراک . پرورش جهان شمول وجود دارد 

یتی، کودک یا الاقل پاره ای از همۀ نظامهای ترب

 .رگه های عمومی روانشناسی اوست
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 نظام روان تحلیل گری فروید

 

 

اصلی نظریه روان تحلیلگری، زیگموند فروید  بنیانگذار

او اساسا یک رشدگرا بود و معتقد بود تغییرات . است

 3رسشروان شناختی بوسیله نیروهای درونی، بویژه 

او همچنین عقیده . یت می شودزیست شناختی هدا

داشت که رسش یا رشد داخلی به همراه خود، انرژی 

آنها می آورد که جامعه باید  های جنسی و پرخاشگری

بنابراین در نظریه فروید، نیروهای . را مهار کند

 . اجتماعی نقش مهمی دارند

      انجام  شارکومطالعه بیماری هیستری که توسط        

واژه . ز خدمات بزرگ فروید شدمی شد، سرآغا

گویای شکایات بدنی و فقدان حافظه است که  هیستری

فروید و . ی آن وجود نداردعلل فیزیولوژیک خاصی برا

ایالت بروئر معتقد بودند بیماران هیستریک به نحوی تم

خارج ساخته  خود آگاهیو هیجانات خود را از حوزه 

شده به عالیم پس این انرژی بلوکه . یا واپس زده اند

، درمان شامل بنابراین. شود می "تبدیل"بدنی 

شکارسازی و رهاسازی هیجاناتی است که قبال به آ

 . ذهن سوق داده شده اند ناهشیاربخش 

را به وجود آورد که در  تداعی آزادروید روش ف        

داده می شد تا ذهن خود را آزاد  آموزشآن به بیمار 

نش می رسد، گزارش دهد  و نچه به ذهبگذارد و هرآ

فروید .  برای سانسور افکار خود هیچ تالشی نکند

زاد باعث کشف  افکار و دریافت اگرچه تداعی آ

                                                            
1 Maturation 

توان  احساسات مخفی شده بیمار می شود، اما نمی

زیرا بیماران به شدت . خالی کردآنها ذهن بیمار را از 

توضیح آنها . ابر این فرایند مقاومت می کننددر بر

را تغییر آنها از موضوعات را متوقف می سازند،  یبعض

دهند و اصرار می ورزند که افکارشان بی اهمیت می 

فروید این گسیختگی .  ن هستند که مطرح شوندتر از آ

  .نامید مقاومتها را 

فروید همچنین بیان کرد که نه تنها بیماران         

هیستریک بلکه تمامی بیماران نوروتیک دچار چنین 

او معتقد بود همه ما دارای . عارضات درونی هستندت

. را بسذیریمآنها توانیم  افکار و تمایالتی هستیم که نمی

ها، سرکوبی و تعارض بطور ویژه ای غیرقابل در نوروز

ن، بروز نشانه های مرضی کنترل می شوند و نتیجه آ

 را خود تحلیلیروش  ،او در بررسی های بعدی. است

شفتگی و اضطراب رش او را دچار آمرگ پد.  اغاز کرد

کرد و این امر او را برانگیخت تا به بررسی رویاها، 

از . خاطرات و تجارب دوران کودکی خود بسردازد

ن تحلیل ها، نظریه خود درباره  تمایالت طریق ای

را تایید کرد و موجب کشف جنسی دوران کودکی 

و شاید تمامی  -او کشف کرد خودش . شد عقده ادیپ

، با غیرهم جنسبه دلیل عشق به والد   -کان دیگرکود

او همچنین  . خود به رقابت می پردازندجنس هم والد 

 .را راهی به سوی ناهشیاری نامیدرویا تعبیر 

 

 اهمیت نظریه فروید

بودن آن ( عاطفی، هیحانی)به انفعالی  این نظریهاهمیت 

 درنظر وی، جابجایی انرژی غریزی حیات. است
 

                                                            
2 Libido 
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به عبارت دیگر، لیبیدو با . روانی استموجد تحول 

تعلق به موقعیتهای متفاوتیی که دوره های فرویدی را 

 .می دهد، مراحل رشدرا هموار می کند    تشکیل

 

 سازمان ذهن

آشنایی با نظریه فروید نیازمند بررسی بخش های 

 .1و فرامن ، من 3بن: مربوط به ذهن است

 بن

در ابتدا فروید بن یا نهاد بخشی از شخصیت است که 

این قسمت، ابتدایی ترین بخش . نامید ناهشیارآن را 

شخصیت است که شامل بازتاب ها و سائق های 

از لحاظ انگیزش، بن تحت . زیست شناختی است

است؛ هدف اصلی آن به حداکثر  اصل لذتسلطه 

. رساندن لذت و به حداقل رساندن درد وناراحتی است

می برانگیختگی ها را بطور کلی، بن سعی می کند تما

. برطرف سازد و ما را به حالت آرامش بازگرداند

نوزادان در ابتدا سراپا بن هستند و سعی می کنند هرچه 

با این . زودتر تمام تنش ها را از بدنشان تخلیه کنند

مجبورند برای تغذیه انتظار آنها وجود، هنگامی که 

، بن، در این مواقع. بکشند، ناکامی را تجربه می کنند

می آورد و  توهمیتصویر شئ مطلوب را بصورت 

ما این . بدین طریق بطور موقت خود را ارضا می کند

ه را در مواقعی می بینیم ک ارضاکننده آرزوتخیالت 

می بیند که لیوانی  مثال شخص تشنه ای در خواب

فرایند اولیه فروید اینگونه تخیالت را . بدست دارد

 . نامید اندیشیدن

                                                            
1 Id 
2 Ego 
3 Super ego 

جریان زندگی، بسیاری از تاثرات و تکانه ها،  در      

این تاثرات و تکانه . به درون نهاد واپس زده می شوند

ها، فناناپذیرند، یعنی بعد از گذشت ده ها سال، طوری 

بنابراین، بن . هستند که گویی هم اکنون رب داده اند

دربرگیرنده سائق ها و بازتاب های اساسی و همچنین 

بن . است که سرکوب شده اند تصاویر و احساساتی

شامل سائق جنسی، گرسنگی، تشنگی و پرخاشگری 

 .است

 (ایگو)من 

برای مثال . ما باید یاد بگیریم با واقعیت کنار بیاییم

پسربچه بزودی می آموزد که نمی تواند هرجایی که 

غذا می بیند، به آن چنگ بزند زیرا احتمال دارد کتک 

بل از عمل، واقعیت را در و او باید یاد بگیرد ق. بخورد

عاملی که تکانه فوری را به تاخیر می اندازد . نظر بگیرد

من .  شود خوانده می منو واقعیت را در نظر میگیرد، 

کند که  من سعی می. پیروی میکند اصل واقعیتاز 

عمل را به تاخیر بیاندازد تا فرصتی برای درک درست 

گذشته در واقعیت بوجود آید، و در نظر آورد که در 

اینگونه . موقعیت های مشابه چه اتفاقاتی رب داده است

نامیده  فرایند تفکر ثانویهروش های تفکر معقوالنه، 

را آنها وشامل اموری است که ما معموال می شود  

فروید  .  کنیم فرایندهای  ادراکی یا شناختی قلمداد می

است، اما  بنتاکید داشت که کارکردهای من مستقل از 

 . گیرد به ودیعه می بنتمام انرژی خود را از من 

 فرامن

مثال دست زدن به )عالوه بر کنترل بیرونی یک رفتار 

، ما باید از قاپیدن چیزی از دیگری (غذا توسط پسربچه

اشتباه  اخالقیامتناع ورزیم زیرا چنین اعمالی از نظر 
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معیارهای ما از درست یا غلط بودن هر رفتار، . هستند

 .را تشکیل میدهدفرامنرل کننده سیستم کنت

   کودکان معیارهای والدین خود را درونی سازی     

کنند تا از خودشان در برابر تکانه های خطرناک و  می

فروید معتقد بود . تخیالت این این دوره محافظت کنند

؛ بخش وجدانمن برتر از دو بخش تشکیل شده است، 

ه به ما به آنچه نباید ک فرامنانتقاد کننده، منفی  تنبیه گر 

کند و هنگامیکه این دستورات  انجام دهیم گوشزد می

را نقض کنیم، از طریق ایجاد احساس گناه، ما را تنبیه 

؛ که شامل خواسته من ایده آلبخش دیگر، . کند می

، شامل ایده آل های مثبت، منِ ایده آل. های مثبت است

مت بخشنده تر شدن، شجاع تر شدن یا در خد مانند

 .اصول آزادی و عدالت بودن است

 

 سه سازمان ذهن آگاهیسطوح 

 عمل می آگاهیسطوح مختلف  فرامن در، من و بن

کند آن را بصورت یک دیاگرام  کنند و فروید سعی می

کامال ناهشیار است؛ به این معنا که  بن .نشان دهد

ای زیاد به فعالیت های آن تنها پس از کوشش ه

که به است  بنمن، بخشی از  . هشیاری راه می یابد

درون هشیاری و واقعیت گسترش می یابد و بمنظور 

بخش  .کنار آمدن با جهان بیرونی رشدیافته است

این . جای دارد نیمه هشیارگسترده ای از من در ناحیه 

است  اما با  آگاهیواژه به کارکردی اشاره دارد که زیر

ی بخش. کوشش اندکی به سطوح هشیاری راه می یابد

از من نیز در ناهشیاری است و افکار ممنوع شده را 

بخشی از  . ه سرکوب می کندکامال به شیوه ناهشیاران

نیز ناهشیار است؛ اگرچه ما گاهی اوقات از فرامن 

اغلب آنها ی اخالقی خود باخبر هستیم، اما معیارها

 .بطور ناهشیار ما را تحت تاثیر قرار می دهند

 نقش مرکزی من

ا در کنار آمدن با زندگی، یعنی تعادل روانی توانایی م

ما، به توانایی تحمل من در برابر فشارهایی که به آن 

من باید  در نهایت،. شد، بستگی دارد وارد می

اما به  ،را برآورده سازد تقاضاهای زیست شناختی بن

طریقی که واقعیت بیرونی را نیز در نظر بگیرد و 

هنگامی به اضطراب  من. فرامن را نقض نکنددستورات 

شود که احساس کند نمی تواند بر  نوروتیک دچار می

تکانه های نهاد غلبه یابد، یا هنگامی که آرزوهای 

شدن می کنند  خطرناک سرکوب شده، تهدید به آشکار 

ورده کردن نیازهای زیست شناختی یا هنگامی که در برآ

همچنین، من .  کند اساسی، احساس درماندگی می

ه اضطراب اخالقی دچار می شود که تنبیهی هنگامی ب

هنگامی که با .  پیش بینی کند فرامنرا از سوی 

پیوسته در  ،خطرهای دنیای بیرونی روبرو هستیم، من

من .  معرض اضطراب واقع گرایانه قرار می گیرد

محدود  فرامنبه جلو رانده می شود، بوسیله  بنبوسیله 

شود، و تالش  یکنار زده م ،می شود و بوسیله واقعیت

کند تا بر وظیفه حساس خود یعنی برقرار کردن  می

هماهنگی میان نیروها و تاثرات درونی  و بیرونی مسلط 

 . شود

 

 رویاها

یاها می توانند در مورد کارکرد وفروید معتقد بود ر

. اسرارآمیز ناهشیاری به ما اطالعات بیشتری بدهند

اما بسیاری  .، ریشه دارندبنبعضی رویاها در آرزوهای 

مثال . را نقض می کنند فرامناز رویاها معیارهای 
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بسیاری از آرزوهای جنسی  و پرخاشگری نیز قبل از 

ظاهر شوند، باید به لباس مبدل درآیند و تحریف  آنکه

 .شوند

 

 رشد من

است که ( واالیش)سالم ترین مکانیسم دفاعی، تصعید 

 من بوسیله آن، جنبه جنسی انرژی را حذف و این

انرژی را به مسیرهایی که از نظر اجتماعی پذیرفتنی 

فروید بیان کرد که وقتی سائق  . کند هستند، هدایت می

       ها با ناکامی روبرو می شوند، من شروع به رشد 

اگر نوزادان همیشه ارضا شوند، دلیلی برای . کند می

باید به آنها بنابراین . اندم کنار آمدن با واقعیت نمی

را آنها اشیایی برآیند که بطور واقعی نیاز جستجوی 

 .برطرف میکند

ذکر شد که فروید در شگفت او مت .تجدید نظر هارتمن

ممکن است ریشه های ژنتیکی مختص  منیا بود که آ

خود داشته باشد؟ اگر چنین باشد، بنابراین کارکردهای 

من، از جمله تحرک، زبان، ادراک  و شناخت ممکن 

. رشد کنند زمانبندی رسشیاست بر اساس نوعی 

بنابراین، کودک ممکن است بخاطر نیروهای درونی 

شوند، راه رفتن،  خود که بطور بیولوژیکی هدایت می

 .را آغاز کنند  ..صحبت کردن و 

 

 رشد من و روابط موضوعی

 روابط موضوعیپیروان فروید، تعامالت با دیگران را 

   کان عشقکودهنگامیکه مراقبان پیوسته به . می نامند

عالقمند می شوند و درباره آنها می ورزند، کودکان به 

همچنین بندک . یرونی افراد مطلب می آموزنددنیای ب

عنوان کرد که هنگامی که مادر عشق می ورزد و باثبات 

 .است، نوزاد اعتماد کردن به او را می آموزد

 

 کابردهای عملی 

شده و ه های مهارهدف اساسی روانکاوی، بازیابی تجرب

توانیم  نجا که با کودکان نمیاز آ.  سرکوب شده است

وری خاطرات م بحث های شفاهی و یادآبه انجا

. بزرگساالن متفاوت است بسردازیم، درمان کودکان و

و تخیالت موزد از طریق بازی، احساسات کودک می آ

 . چیره شودآنها خود را بیان کند یا بر 

 
 

ت متعادل دراثر درنظر فروید، شخصی. تعادل شخصیت

. تعادل بین بن و فرامن، وتوسط من شکل می پذیرد

و نحوه ایجاد تعادل آن نقش اصلی درتحول را نیز من 

 . برعهده می گیرد

ن به ، وقتی نقش متعادل کننده م3مرضیبه لحاظ       

دریک . بوجود می آید یهم می خورد، اختالالت روان

کند و من  نگاه کلی، وقتی بن بر من سیطره پیدامی

نقش متعادل کننده خودرا ازدست می دهد، زمینه برای 

اختالل هیستری؛ وازسوی دیگر، وقتی فرامن بر من 

    استیال می یابد، زمینه برای اختالل وسواس فراهم 

 . می شود

 مراحل تحول روانی

  مراحل روانی جنسی

شامل هرچیزی است که  فرایندجنسیاز نظر فروید، 

 .بویژه در دوران کودکی ،ی می شودباعث لذت بدن

                                                            
1 Pathologic 
2 Psychosexual Stages 
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. احساسات جنسی بسیار کلی و پراکنده هستند

می تواند شامل فعالیت هایی مانند     احساسات جنسی

مکیدن برای لذت بردن، استمناء، میل به نشان دادن بدن 

خود به دیگران یا نگاه کردن به بدن افراد دیگر، عمل 

از قبیل تکان تخلیه یا نگهداری مدفوع، حرکات بدنی 

خوردن و حتی اعمال خشن مانند نیشگون یا گاز 

 .گرفتن باشد

     فروید دو دلیل برای این فعالیت ها در نظر         

می گرفت؛ نخست اینکه کودکان حتی هنگامی که 

آنها . ، باز هم از مکیدن لذت می برندگرسنه نیستند

انگشت شست خود و دیگر اشیا را می مکند زیرا این 

آنها لذتبخشی را در پرده مخاطی دهان  ار، احساسک

دوم اینکه فروید به این دلیل بسیاری .  وردبوجود می آ

از فعالیت های دوران کودکی را جنسی می دانست که 

بعدها همان اعمال در فعالیت های جنسی دوران 

در موارد انحراف جنسی، . بزرگسالی ظاهر می شوند

یت های جنسی که در بزرگساالن تنها از طریق فعال

انزال جنسی می رسند دوران کودکی انجام می دادند به 

   (.میزش جنسی انجام دهندبدون اینکه آ)

یا به عبارتی در نظریه فروید، انرژی جنسی          

خوانده می شود و هر ناحیه ای از  لیبیدوانرژی حیات، 

بدن را که این انرژی در انجا متمرکز گردد، منطقه 

        تقریبا هر ناحیه ای از بدن. زا می نامد تحریک

اما در دوران کودکی . می تواند منطقه شهوت زا باشد

. سه منطقه مهم، دهان، مقعد و اندام های تناسلی هستند

این مناطق در هر مرحله متوالی خاص به مرکز عالقه 

اولین مرکز عالقه کودک، . جنسی کودک تبدیل می شود

در مرحله )ن مقعد ، به دنبال آ(انیدر مرحله ده)هان د

در مرحله )و در نهایت ناحیه تناسلی ( مقعدی

 . است( عضوتناسلی

که این مراحل بوسیله فرایند  فروید معتقد بود         

یعنی عوامل زیست شناختی و  رسش یا رشد داخلی

در عین حال، تجربه های . هدایت می شوند ،ذاتی

تعیین کننده ای در اجتماعی کودک نیز نقش قاطع و 

 .رشد دارند

پیشتر بیان شد که جابجایی لیبیدو برموقعیتهای           

به . فیزیکی و روانی، تحول روان یرا بوجود می آورد

همین دلیل، مراحل روانی براساس تعلق لیبیدو به هر 

وقتی لیبیدو به یک ناحیه . ناحیه، نامگذاری می شود

ی فرد برآن ناحیه تعلق می گیرد، تمرکز روانی جنس

دراین صورت تحریک . وتحریک آن صورت می پذیرد

. می تواند موجب امنیت روانی واعتماد شودآن ناحیه، 

 :این مراحل عبارتنداز

 مرحله دهانی . 
.  

       واطراف آن تعلق  دراین مرحله، لیبیدو به دهان

دهان، وسیله ارتباطی کودک ودنیای خارج . می گیرد

بیند، به  هرچیزی را که میوزاد ندراین سن، . است

سوی دهان می برد تا بادنیای اطراف خود ارتباط 

تحریک دهان ولبها دراین سن، لذت آور  .برقرارکند

براین اساس، تغذیه . است وایجاد امنیت روانی می کند

دراین سن، تنها یک امر فیزیولوژیک نیست، بلکه اگر 

 باره وانی بشرایط تغذیه به خوبی رعایت گردد، نتایج ر

دراین وهله، دراثر لذتی که کودک باتحریک    .می آورد

. لبهای خود دریافت می کند، آن عمل را تکرار می کند

                                                            
1 Oral Stage 

تماس بدنی، ارتباط چشمی و الالیی گفتن به هنگام شیردادن،  ازشرایطی   

 است که به امنیت روانی کودک منجر می شود
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به عبارت دیگر، به طور ناهشیار، لذت، موجب تکرار 

به شرح این مرحله دارای دو زیرمرحله . عمل می شود

 :است زیر

     که تابع به دهان  مرحله وابستگی لمسی. الف

هرچه که به دست او می رسد، به . آورده هاست

دراین مرحله، نوزاد فعل پذیر ومنفعل  .دهانش می برد

 .استآزارپذیرویا به عبارتی، 

از نظر فروید در شیرخواران، عمل مکیدن پستان،       

البته مکیدن امری حیاتی . مهم ترین چیز زندگی است

مچنین فروید ه. است زیرا تغذیه را امکانسذیر می سازد

       معتقد بود عمل مکیدن به نوبه خود باعث لذت

به همین دلیل کودکان حتی هنگامی که گرسنه . می شود

فروید . نیستند، انگشت شست یا سایر اشیا را می مکند

 . نامید خودانگیزی جنسیعمل مکیدن برای لذت را 

فعالیت های خودانگیزی جنسی تنها به مرحله         

برای مثال، بعدها که کودک .  حدود نمی شوددهانی م

بزرگ می شود و به خودارضایی می پردازد، نوعی 

اما فروید بر ماهیت . خودانگیزی جنسی رابروز می دهد

خودانگیزی جنسی در مرحله دهانی تاکید کرده، زیرا 

می خواسته نشان دهد که نوزادان تا چه اندازه محصور 

 .بدن خویش هستند

نیز مانند پیاژه معتقد بود که در شش ماه  فروید       

یعنی کودک . استفاقد شئ اول زندگی، دنیای نوزادان 

. شیرخوار هیچ درکی از افراد یا چیزهای موجود ندارد

گاهی اوقات فروید این مرحله فاقد شئ بودن اولیه را 

. توصیف کرده است خودشیفتگی اولیهبه عنوان حالت 

راه کننده است، زیرا واژه خودشیفتگی تا حدی گم

داللت بر آن دارد که شیرخواران تصویر روشنی از خود 

هنوز آنها دارند که به آن عشق می ورزند، درحالیکه 

 .  قادر به تشخیص خود و  بقیه دنیا نیستند

فروید معتقد بود حالت اساسی خودشیفتگی در        

حالت خواب رب می دهد که شیرخواران احساس 

می کنند و مطلقا توجهی به دنیای  گرمی و رضایت

 .خارج ندارند

 دراین مرحله، هرچیزی . مرحله وابستگی بصری . ب

     را که به دهان می برد، درمیدان دید خود نیز وارد 

همانگونه که درنظر پیاژه هم مطرح گردید،  .می سازد

کودک بتدریج فضای دیداری وشنوایی وفضای لمس 

ن تجانس، بیانگرنوعی ای .خودرا باهم متجانس می کند

کودکدرمرحله دوم،  .همسوشانی فضاها بشما رمی رود

       آزارگرازحالت فعل پذیر خارج می شود وفعال یا 

 .می شود

ماهگی، مفهم اشیا و افراد در ذهن  6در حدود           

بویژه مفهوم  -شیرخواران شروع به شکل گیری می کند

رخواران هنگامی شی. مادر به عنوان شخص تفکیک یافته

را ترک می کند یا هنگامی که با فرد آنها که مادر، 

در همین .  غریبه روبرو می شوند، مضطرب می شوند

. زمان، نمو دندان و گرایش به گاز گرفتن رب می دهد

نمونه ای از آزارگری نوزاد  گازگرفتن سینه مادر،

 . رمی رود که البته ناهشیار استبشما

، کارل آبراهام خاطرنشان ساخت که در این مورد        

شیرخواران بطور مبهم به این نتیجه می رسند که با 

پافشاری در بلعیدن، ممکن است مادر را از  واصرار 

 .خود برانند
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 تثبیت و واپس روی

بنظر فروید همه ما از مرحله دهانی و سایر مراحل رشد 

 با این حال، ما همچنین         . روانی جنسی می گذریم

می توانیم در هر مرحله تثبیت شویم؛ به این معنا که 

هرچقدر از این مراحل جلوتر رفته باشیم، بازهم نوعی 

تمایل ذهنی پایدار نسبت به این لذاتِ مراحل اولیه، در 

بطور کلی روان تحلیل گران .  ما باقی خواهد ماند

اعتقاد دارند که تثبیت ها به دلیل ارضای بیش از اندازه 

. امی بیش از اندازه در هر مرحله، بوجود می آیندیا ناک

برای مثال نوزادی که از مراقبت بسیار ارضا کننده و 

طوالنی مدتی برخودار باشد، ممکن است به جستجوی 

برعکس، نوزادی که محرومیت . لذت دهانی ادامه دهد

ها و ناکامی های شدیدی را در مرحله دهانی تجربه می 

ل کند که گویا نمی خواهد کند، ممکن است طوری عم

دست از ارضای دهانی بردارد یا اینکه گویا خطر 

 . پایداری، ارضای نیازهای او را تهدید می کند

گاهی اقات، افراد، ویژگی های دهانی اندکی را         

در زندگی روزانه خود نشان می دهند اما بعد از اینکه 

واپس  تثبیتناکامی را تجربه کردند، دوباره به نقطه 

پسربچه ای که ناگهان خود را از محبت . روی می کنند

های والدین خویش محروم می بیند، هنگامی که خواهر 

کوچکش به دنیا می آید، ممکن است به رفتار دهانی 

تمایل به .  برگشت کند و دوباره شست خود را بمکد

، هم بوسیله قدرت تثبیت در دوره کودکی واپس روی

ناکامی بوجود آمده در زمان حال و هم بوسیله میزان 

فروید معتقد بود که مفاهیم تثبیت و . تعیین می شود

واپس روی، در فهم اختالالت هیجانی شدید، به ما 

در بعضی از انواع اسکیزوفرنی، نوعی . کمک می کنند

در . واپس روی کامل به مراحل اولیه رشد وجود دارد

حالت  این اختالل، شخص تا حد زیادی واپس روی به

خودشیفتگی اولیه را از خود نشان می دهد و لیبیدوی 

او منحصرا به سمت خودش معطوف می شود و 

مرزهای بین او و بقیه جهان، بار دیگر ثبات خود را از 

به گفته آبراهام، واپس روی به مرحله .  دست می دهند

 . دهانی، در مورادی از افسردگی شدید نیز آشکار است

  .  مرحله مقعدی . 

در دومین و سومین سال زندگی کودک، مناطق مقعدی 

همین . به مرکز عالیق جنسی کودک تبدیل می گردند

در اثر رشد درونی بر ماهیچه های اسفنکتر خود آنها که 

، یاد می گیرند که گاهی اوقات داشته باشندکنترل 

جلوی حرکت روده خود را بگیرند تا بدین طریق، 

شود و لذت نهاییِ  د بیشتر ر وارد شده به ناحیه مقعفشا

 .رهاسازی مدفوع شدیدتر می شود

از برای نخستین بار در این مرحله است که        

کودکان خواسته می شود تا از لذت های غریزی خود، 

والدین به  اغلبِ. بصورتی کامال قطع، صرفنظر کنند

عنوان افرادی که به خوبی اجتماعی شده اند، در برابر 

احساس تنفر می کنند و کاری می کنند  موارد مقعدی،

احساس را بدست  تا کودکان نیز بالفاصله همان

مادگی پیدا کنند، کودکان آ آنکهبه محض . بیاورند

. می دهند آموزشنحوه توالت رفتن را آنها ه والدین ب

، در این بعضی از کودکان با کثیف کردن عمدی خود

ا اسراف گاهی اوقات بآنها . زمینه مقاومت می کنند

خصائصی که گاهی  ،کاری، بی انضباطی و کثیف کاری

                                                            
1 Anal Stage 
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یت مقعدی دفع اوقات در بزرگساالن به عنوان شخص

 .  به سرکشی می پردازند کننده باقی می ماند،

با این حال، فروید بیشترین توجه خود را به         

واکنش های مخالفت آمیز کودک نسبت به والدین خود 

کرد که بعضی افراد بطور  او مشاهده. مبذول داشت

چنین . دهند افراطی به تمیزی، نظم و اعتماد اهمیت می

کرده اند که طغیان علیه  افرادی در کودکی احساس می

خواسته های والدین خطرناک است و با نگرانی و 

این افراد به . اضطراب از قوانین والدین پیروی کرده اند

یوار، به جای کثیف کردن و مالیدن مدفوع به در و د

خویشتن داری و خودکنترلی در  افراد نمونه در زمینه

.  یند و نیاز وسواس گونه ای به تمیزی و نظم دارندمی آ

این افراد گرچه از تسلیم شدن در برابر مراجع قدرت 

اما جرات بیان خشم خود را بصورت ناراحت هستند، 

نوعی لجاجت و آنها ، در عوض. شکار ندارندآ

ه از خود بروز می دهند و ممکن سرسختی منفعالن

گویی . است به افرادی خشک وخسیس تبدیل شوند

احساس می کنند که گرچه در زمان کودکی مجبور 

بودند بر اساس خواست دیگران مدفوع کنند، اما حاال 

حکم نگه دارند تا هیچ می توانند اشیایی مانند پول را م

 .جدا کندآنها کس نتواند آن را از 

 اسلی یا ادیپیمرحله عضوتن .1

سالگی، وارد مرحله  6تا  1کودک در فاصله 

 .عضوتناسلی یا ادیسی می شود

        بحران ادیسی هنگامی آغاز  .بحران ادیپی پسران

می گردد که پسربچه به آلت جنسی خود عالقه پیدا 

میکند، این اندام بسادگی تحریک پذیر می گردد و از 

ی می کند آلت پسربچه سع. نظر حسی بسیار قوی است

جنسی خود را با مردان دیگر و حیوانات مقایسه کند و 

سعی می کند تا اندام های جنسی دختران و زنان را 

ببیند وبطور کلی از نشان دادن اندام جنسی خود لذت 

شروع به آزمایش می کند و در خیالبافی . می برد

هایش، خود را به عنوان شخص مذکر مهاجم یا قهرمان 

غالبا اهداف خود را طرف اولین  .وردمی آ ربه تصور د

او . کند شئ دوست داشتنی یعنی مادر متمرکز می

ممکن است مادرش را بطور پرخاشگرانه ببوسد یا 

 .  بخواهد شب کنار او بخوابد

با این حال، پسربچه بزودی در می یابد که ازمایش      

ت ایسها و نقشه های جاه طلبانه او افراطی و ناش

تواند با  موزد که نمیبه این ترتیب او می آ. هستند

او . مادرش ازدواج کند یا با او عمل جنسی انجام دهد

شده و نمیتواند آن قدر که دلش میخواهد ( بزرگ)دیگر 

در همان . مادرش را لمس کند یا او را در آغوش بکشد

    حال او متوجه می شود که پدر هر کار که بخواهد

ادر انجام دهد، هر زمان که بخواهد او را می تواند با م

بدین ترتیب .  ببوسد و یا تمام شب را با او بخوابد

پسر می بیند : خطوط عقده ادیا او ترسیم شده است

پسر از یک . که پدر رقیبی برای عشق او به مادر است

سو به پدر احساس حسادت می کند، اما از سوی دیگر 

دارد، بنابراین از و به او نیاز پدر را دوست دارد 

اما موضوع . رزوهای مخرب خود به پدر می ترسدآ

مهم تر اینست که پسربچه در این زمان متوجه احتمال 

کند  پسربچه تصور می.  توسط پدر می شود اختگی

دخترها هم زمانی دارای آلت مردانه بوده اند، اما بریده 

. شده و ممکن است برای او نیز چنین اتفاقی بیافتد

      ترتیب رقابت ادیسی او بعد جدیدی به خود بدین

می گیرد و پسربچه باید خود را از کل این شرایط 

 پسربچه از طریق برخی روش های دفاعی می .برهاند
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او امیال جنسی . تواند عقده ادیا خود را برطرف سازد

کند،  دفع می سرکوبیخود را نسبت به مادر از طریق 

مادر خود را در یعنی هرگونه احساس جنسی نسبت به 

البته او هنوز به مادرش عشق . ناهشیارش دفن می کند

می ورزد اما عشق او از نظر اجتماع، قابل پذیرش تر 

 . شده است

پسربچه از طریق سرکوبی احساسات خصمانه            

خود با پدر، بر احساس  همانندسازیخود و افزایش 

اینکه  اکنون، به جای. رقابت خود با او چیره می شود

    سعی کند با پدر بجنگد، بیشتر به او اظهار دوستی

کند و از طریق فرایند جانشینی، از احساس مرد  می

ین طریق است که پسربچه بد. بزرگ شدن لذت می برد

او را شکست دهی، به او توانی  اگر نمیمی گوید 

پسربچه در نهایت برای چیرگی بر بحران . ملحق شو

یعنی او . درون خویش می سازد ادیسی، یک من برتر در

ممنوعات اخالقی والدین را بعنوان ممنوعات اخالقی 

ریق نوعی پاسبان درونی خود می پذیرد و بدین ط

ورد که از او در برابر تکانه ها وامیال بوجود می آ

 .کند خطرناک محافظت می

 وجدانمنِ برتر شبیه آن چیزی است که ما آن را       

ونی که ما را سرزنش می کند و می نامیم؛ ندایی در

بد، در ما  هنگام وسوسه شدن برای افکار و اعمال

قبل از اینکه کودک منِ . ورداحساس گناه بوجود می آ

برتر را درونی سازد، فقط از طریق انتقاد و تنبیه بیرونی 

تواند خودش را مورد  اما اکنون می. شود ناراحت می

نِ برتر درونی وبه این ترتیب یک م. سرزنش قرار دهد

 .شکل دهد

 

 پیامدهای برجسته

سالگی برطرف  6هنگامی که عقده ادیا پسربچه در  

جنس غیرهم شود، تمایالت رقابتی و تصاحب والد  می

در این هنگام، او . شود هم بطور موقت در او پنهان می

وارد مرحله نهفتگی میشود و تا حدی از این نگرانی ها 

ت ادیسی به موجودیت خود اما احساسا. رهایی می یابد

این احساسات، یکبار دیگر . دهد در ناهشیاری ادامه می

     در دوره بلوغ، تهدید به رسوب یافتن به هشیاری 

 . ندی بر زندگی بزرگسالی داردکند و تاثیر نیروم می

هنگامی که کودک پیشین بعنوان مردی بزرگسال        

نخستین درگیری پردازد، از  با مردان دیگر به رقابت می

مبهم با خود  آگاهیعی های خود در این زمینه، نو

نخستین باری که او جرات کرد با . وردبهمراه می آ

مردی رقابت کند، احساس مردانگی او دچار شکست 

شد، در نتیجه ممکن است از رقابت دوباره با مردان 

این پسر بزرگسال، ممکن است .  احساس نگرانی کند

یالت رقابتی خود، احساس گناه کند در ارتباط با تما

رزو کرد که با یک مرد به رقابت پرداخت، آ زیرا اول بار

او این آرزوهای . خود را از میان بردارد که رقیب

میز خود را سرکوب کرد و یک من برتر را خصومت آ

احساسات ادیسی، تجربه های  .وردبوجود آدر خود 

 .عشقی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد

فروید معتقد بود که مردها در نهایت بدنبال تصویر      

اما این تمایل، در سال . خیالی از مادر خود می گردند

های اولیه زندگی، با اضطراب اختگی و احساس گناه 

ان همراه می شود و در نتیجه مردان با زنانی که به میز

ورد، به ناتوانی می آآنها زیادی خاطره مادر را به خاطر 

فروید معتقد بود هر مردی .  ار می شوندجنسی دچ

 .بحران ادیسی را تجربه می کند
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 .عقده ادیپ در دختران

ها نیز دارای عقده ادیا فروید معتقد بود دختربچه  

کند که دختران  می برای توجیه این مساله بیان .  هستند

شوند و  سالگی یا بیشتر، از مادرشان مایوس می 5در 

زیرا مادر، آن عشق و  کنند احساس محرومیت می

داشته را  مراقبت مداومی که در دوران نوزادی به او می

بعالوه او از ممنوعیات مادرش، از جمله منع . ندارد

در نهایت . شود استمناء بطور روزافزونی خشگمین می

شود که او فاقد آلت جنسی مردانه  دختربچه متوجه می

ند ک سرزنش می شمادر ،حقیقتی که بخاطر آن. است

و فروید معتقد بود . تورده اسکه او را ناقص بدنیا آ

هستند، یعنی  غبطه آلت مردانگیدارای دختربچه ها، 

آرزوی داشتن یک آلت مذکر و شبیه پسربچه ها بودن 

 .را دارند

بودن خود را  با این حال، دختربچه غرور مونث      

ست که مورد ا ن هنگامیآ.  ورددوباره بدست می آ

بنابراین تحت این شرایط، . گیرد قرار میتوجه پدر 

   دختربچه شروع به تخیالتی در مورد خود و پدرش

شامل آرزوی مبهمی برای در ابتدا افکار او . کند می

رزویی در داشتن آلت تناسلی پدر است، اما بزودی آ

ن به پدرش بعنوان وزاد و دادن آمورد داشتن یک ن

   تربچه متوجهپس از مدتی دخ. هدیه، تغییر می یابد

شود نمی تواند با پدر خود ازدواج کند یا با او  می

اما مادر قادر است تمامی این امور را انجام . بخوابد

     بنابراین، مادر رقیب محبت ورزیدن های او. دهد

عقده فروید عنوان کرد که این موقعیت ادیسی، . شود می

 .  شود نامیده می الکترا

بچه قبل از هرچیز تخیالت زنای با بنابراین، دختر        

   محارم را سرکوب می کند، با مادر خود همانندسازی 

د تا خود را در ده می کند و یک منِ برتر را شکل می

اما . رزوهای ممنوع شده، محافظت کندبرابر تکانه ها وآ

بواسطه فقدان اضطراب اختگی در دختربچه، انگیزه او 

ه احساسات ادیسی، برای ایجاد دفاعی نیرومند علی

پس دخترها منِ برتر ضعیف تری  .ضعیف تر است

 .  نسبت به پسرها دارند

 مرحله نهفتگی .4

کودک با ایجاد دفاع های نیرومند بر علیه احساسات 

 33تا  6ادیسی، وارد دوره نهفتگی  می شود که از 

در این دوره، خیالسردازی های . سالگی بطول می انجامد

رده ای نهفته هستند؛ یعنی به پرخاشگرانه بطور گست

فروید معتقد بود سرکوبی . ناخودآگاه فرستاده شده اند

. مسائل جنسی در این دوره بطور کامل انجام  می شود

اکنون چون این تکانه ها و تخیالت در بخش ناخودآگاه 

اکنون کودک . قرار دارند، باعث اذیت کودک نمی شوند

بسوی  آزاد است تا انرژی های جنسی خود را

موضوعات ملموس و فعالیت های مورد پذیرش جامعه 

 3. هدایت کند

 (مرحله تناسلی)بلوغ  .5

، آرامش قبل از (نهفتگی)به گفته اریکسون، دوره کمون 

در دوره بلوغ انرژی جنسی بشکل نیروی . طوفان است

بزرگساالنه به غلیان در می آید و دفاع های ایجاد شده 

دیگر، احساسات ادیسی تهدید یکبار . را فرو می پاشاند

به ظاهر شدن در هشیاری می کند و اکنون شخص به 

                                                            
وجود دوره کمون را دلیلی برای عدم تبیین این وهله  برخی محققین   

آنها معتقدند چون فروید اطالعات دقیقی از . نی توسط فروید می دانندس

 .دوره نهفتگی ندارد، بایک نامگذاری خودرا راحت کرده است
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را در واقعیت آنها اندازه کافی بزرگ هست که بتواند 

 .  به انجام برساند

فروید معتقد بود از زمان بلوغ به بعد، مهمترین           

که ما . خود از قید والدین است آزادسازیتکلیف فرد، 

تگی های شدیدی با والدین مان ایجاد طی سال ها وابس

می کنیم، بنابراین، برایمان مشکل است که از نظر 

 .جدا شویمآنها از ( هیجانی)عاطفی 

 

 نظر آنا فروید در مورد نوجوانی

آنا فروید سهم زیادی در مطالعات اولیه روان تحلیلی 

او نیز اظهار داشت که . در نوجوانی داشته است

احساسات ادیسی خطرناک را  نوجوانان فعالیت مجدد

معموال فرد نوجوان از احساس رنجش . تجربه  می کنند

نسبت به والد همجنس خود آگاه است و احساس 

مربوط به زنای محارم با والد غیرجنس بصورت 

آنا فروید معتقد بود هنگامیکه .  ناهشیار باقی  می ماند

نوجوانان اولین جوشش احساسات ادیسی را تجربه می 

نوجوان در . است فرار کردنآنها ، نخستین تکانه کند

حضور والدین احساس تنش و اضطراب می کند و 

 دور است، احساس امنیت می کندآنها هنگامی که از 

گاهی اوقات نوجوانان سعی میکنند از طریق        

بگریزند و آنها نسبت به والدین، از  توهین و تحقیر

مخالفی را در بجای پذیرش عشق و وابستگی، نگرش 

ریاضت  گاهی اوقات نوجوانان به. پیش می گیرند

روی می آورند؛ یعنی با بی توجهی به اهدافی که کشی 

احساساتشان را به دنبال خود می کشد، از خود در برابر 

یعنی او . تمامی احساسات و تکانه ها دفاع می کند

.  سعی می کند تا از هرگونه لذت جسمانی دوری کند

. استتوجیه عقلی در برابر تکانه ها،  دفاع دیگر

نوجوان سعی میکند مشکالت مربوط به مسائل جنسی 

و پرخاشگری را در قالب انتزاعی در آورد و به سطح 

 .  عقالنی انتقال دهد

آنا فروید این ویژگی ها در نوجوانان را طبیعی      

دانست و در اینگونه موارد، روان درمانی را توصیه نمی 

عقیده داشت باید به نوجوانان فرصت دهیم   کرد بلکه

 .تا خودش راه حلش را بیابد

 

 سه سازمان ذهن آگاهیسطوح 

      عمل  آگاهیبن، من و فرامن در سطوح مختلف 

بن کامال ناهشیار است، به این معنا که فعالیت . می کنند

های آن تنها پس از کوشش های زیاد به هشیاری راه 

بن که به درون هشیاری و  من، بخشی از. می یابد

واقعیت گسترش می یابد و بمنظور کنار آمدن با جهان 

بخش گسترده ای از من در . بیرونی رشدیافته است

این واژه به کارکردی . ناحیه نیمه هشیار جای دارد

است  اما با کوشش اندکی به  آگاهیاشاره دارد که زیرِ

بخشی از من نیز در . سطوح هشیاری راه می یابد

ناهشیاری است و افکار ممنوع شده را کامال به شیوه 

بخشی از من و فرامن .  ناهشیارانه سرکوب میکند 

ناهشیار است؛ اگرچه ما گاهی اوقات از معیارهای 

اغلب بطور ناهشیار آنها اخالقی خود باخبر هستیم، اما 

 .ما را تحت تاثیر قرار می دهند

 نقش مرکزی من

با زندگی، یعنی تعادل روانی توانایی ما در کنار آمدن 

در برابر فشارهایی که به آن  منما، به توانایی تحمل 

در نهایت، من باید . وارد می شود، بستگی دارد
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تقاضاهای زیست شناختی بن را برآورده سازد اما به 

طریقی که واقعیت بیرونی را نیز در نظر بگیرد و 

اب من هنگامی به اضطر. دستورات فرامن را نقض نکند

نوروتیک دچار می شود که احساس کند نمی تواند بر 

تکانه های بن غلبه یابد، یا هنگامی که آرزوهای 

خطرناک سرکوب شده، تهدید به آشکار شدن می کنند  

یا هنگامی که در برآورده کردن نیازهای زیست شناختی 

همچنین، من .  اساسی، احساس درماندگی می کند

چار می شود که تنبیهی هنگامی به اضطراب اخالقی د

هنگامی که با .  را از سوی فرامن پیش بینی کند

خطرهای دنیای بیرونی روبرو هستیم، من پیوسته در 

من بوسیله . معرض اضطراب واقع گرایانه قرار می گیرد

بن به جلو رانده می شود، بوسیله فرامن محدود می 

شود و بوسیله واقعیت کنار زده میشود، و تالش میکند 

ا بر وظیفه حساس خود یعنی برقرار کردن هماهنگی ت

 . میان نیروها و تاثرات درونی  و بیرونی مسلط شود

 رویاها

فروید معتقد بود ریاها می توانند در مورد کارکرد 

. اسرارآمیز ناهشیاری به ما اطالعات بیشتری بدهند

اما بسیاری . بعضی رویاها در آرزوهای بن، ریشه دارند

مثال . یارهای فرامن را نقض می کننداز رویاها مع

بسیاری از آرزوهای جنسی  و پرخاشگری نیز قبل از 

ظاهر شوند، باید به لباس مبدل درآیند و تحریف  آنکه

 .شوند

 رشد من

است که ( واالیش)سالم ترین مکانیسم دفاعی، تصعید 

من بوسیله آن، جنبه جنسی انرژی را حذف و این 

از نظر اجتماعی پذیرفتنی انرژی را به مسیرهایی که 

فروید بیان کرد که وقتی سائق .  هستند، هدایت میکند

       ها با ناکامی روبرو می شوند، من شروع به رشد

اگر نوزادان همیشه ارضا شوند، دلیلی برای . می کند

باید به آنها بنابراین . کنار آمدن با واقعیت نمی ماند

را آنها نیاز  جستجوی اشیایی برآیند که بطور واقعی

 .برطرف می کند

 

  .تجدید نظر هارتمن

او متذکر شد که فروید در شگفت بود که آیا من ممکن 

است ریشه های ژنتیکی مختص خود داشته باشد؟ اگر 

چنین باشد، بنابراین کارکردهای من، از جمله تحرک، 

زبان، ادراک  و شناخت ممکن است بر اساس نوعی 

بنابراین، کودک ممکن . رشد کنند زمانبندی رسشی

است بخاطر نیروهای درونی خود که بطور بیولوژیکی 

را آغاز ... هدایت می شوند، راه رفتن، صحبت کردن و 

 .کنند

 .رشد من و روابط موضوعی

 روابط موضوعیپیروان فروید، تعامالت با دیگران را  

کودکان عشق پیوسته به  ،هنگامیکه مراقبان . می نامند

عالقمند می شوند و درباره آنها کان به می ورزند، کود

همچنین بندک  .بیرونی افراد مطلب می آموزنددنیای 

عنوان کرد که هنگامی که مادر عشق می ورزد و باثبات 

 .است، نوزاد اعتماد کردن به او را می آموزد

 

 کابردهای عملی 

ه های ، بازیابی تجربان تحلیل گریهدف اساسی رو

نجا که با کودکان از آ.  ستمهارشده و سرکوب شده ا

وری یم به انجام بحث های شفاهی و یادآتوان نمی

بزرگساالن متفاوت  خاطرات بسردازیم، درمان کودکان و
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موزد از طریق بازی، احساسات و کودک می آ. است

 . چیره شودآنها تخیالت خود را بیان کند یا بر 

 

 تکمله

به  است که کمک بزرگی جامعنظریه فروید نظریه ای 

مفاهیم . روان شاسی بویژه درمانگری روانی کرده است

فرویدی، مفاهیمی بکر واندام واره است که بیشتر مبنای 

. زیستی داشته ویک نظام مفهومی را بوجود می آورند

این نظریه، ازسطح مفهومی به سطح تشخیصی 

به همین دلیل قوت این . ودرمانگری نیز رفته است

ی، ارزیابی ودرمانی را طی نظریه که هرسه سطح مفهوم

آن  علمیتاما با جامعیتی که دارد، . کرده، باالست

براین فرض، انجام پژوهشهای  .ضعیف است

آزمایشگاهی ونیز شبه آزمایشی برای تبیین مفاهیم چون 

. لیبیدو، ناهشیاری، ادیا وازاین قبیل، میسرنیست

از روش تحلیل شهودی و استفاده از اصول  آنکهمگر

بهره بگیریم، آنها و نشانه شناسی برای تحلیل  اساطیری

که درعلوم رفتاری، چنین تحلیل هایی در ردیف تتبیین 

 .های دقیق بشمار نمی آیند
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  نظریه ارگانیسمی و تطبیقی ورنر

 

 

     . نظریه ورنر متاثر از روان شناسی گشتالت است

د ما به کامل کردن الگوها روان شناسان گشتالت معتقدن

فرایند کامل کردن الگوها براساس نظریه . گرایش داریم

گشتالت، در جنبه های مختلف نظریه ورنر نمود پیدا     

 .می کند

 دیدگاه ورنر درباره رشد

ورنر می خواست موضوع رشد را به نوعی جهت 

از نظر ورنر، . پیوند دهد ارگانیسمی و تطبیقی گیری

یراتی در ساختار است که می توان تغی رب رشد مشتمل

رشد زمانی : تعریف کرد  ارتوژنیکن را طبق اصل آ

می افتد که از حالت نسبتا عدم افتراق، به حالتی  اتفاق

که موجب افزایش افتراق و یکسارچگی سلسله مراتبی 

افتراق یا تمایز زمانی اتفاق می افتد که . شود، برسیم

یی با شکل ها و یک کل همه جانبه، به بخش ها

به نسبتی که رفتار . کارکردهای متفاوت مجزا شود

افتراق می یابد، از نظر سلسله مراتبی نیز دستخوش 

یکسارچگی و وحدت  می شود، یعنی رفتارها تحت 

 .کنترل مراکز باالتر تنظیم کننده قرار می گیرند

در بسیاری حیطه ها اصل اورتوژنیک، رفتار را       

اصل ارتوژنیک . مثل نقاشی کشیدن توصیف می کند،

 .در مورد رشد شخصیت نیز کاربرد دارد

                                                            
نظریه ورنر عینا ازکتاب ویلیام کرین ترجمه دکترخوی نژاد، توسط خانم    

 .رزا شفیعی خالصه شده است
2 Orthogenic 

 افتراق خود از شیء: موضوع عمده. 

یعنی  .توجه می کرد ورنر به فرایند افتراق خود از شئ

ن، کودک خویشتن خود را از فرایندی تدریجی که در آ

بنظر می رسد این فرایند در سه . محیط جدا می کند

د که این مراحل با دوره های مرحله روی می ده

 . نوزادی، کودکی و نوجوانی انطباق دارند

- حرکتی -حسیغاز، نوزاد که در سطح در آ     

قرار دارد، به سختی می تواند جهان خارج را  عاطفی

ت خود از اعمال، حواس و احساسا( افتراق)جدا 

نجا می شناسد که بتواند او اشیا را تا آ. تجربه کند

در کودک، احساس . کند و در دست بگیردبمکد، لمس 

، جدا از خود شئ، وجود کمی از وجود داشتن شئ

ادراکی کودکان به تدریج به کارکردی در سطح . دارد

و جدا از  دست می یابند و اشیا را بیرونخالص تر 

عقب می ایستند و نام اشیا را آنها . می کنند  خود درک

، در این مرحله. می پرسند و به توصیفشان می پردازند

با وجود . ده اندورکودکان حدی از عینیت را به دست آ

به اعمال و احساساتشان وابسته این، ادراک های آنان 

کودکان از نیازها و  میزان تاثیر گرفتن ادراک. است

ی در کلماتی که به کار می نها، گاهاعمال شخصی ا

برای حصول دیدگاه مجزا و . می شود برند، آشکار

. از جهان، باید به سطح ادراکی تفکر برسیم عینی تر

یعنی باید شروع به تفکر در ابعادی کلی و مجرد، نظیر 

 .بلندی، حجم و سرعت کنیم

 

 برگشت به سطوح اولیه. 

ست، یعنی بسوی نهایی غایت گراورنر معتقد بود رشد 

بنابراین، انسان . ترین حالت های بلوغ به پیش می رود
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وه های فکری مجرد و ها بطور طبیعی بسوی شی

ورنر بر این باور بود که ما . ادراکی، پیشرفت می کنند

در جریان رویاها یا حاالتی که بوسیله داروهای توهم 

       گشتیند، به سطوح اولیه برود می آزا در ما بوج

 .تاکید کرد میکروژنزکه بعدها بر مفهوم . می کنیم

که در هر میکروژنز به فرایندی از رشد اطالق می شود 

زمانی که با تکلیفی نظیر درک شئ یا حل مسئله روبرو 

در هر یک از این موارد، فرایند . هستیم، اتفاق می افتد

ذهنی ما از همان تسلسلی عبور می کند که مشخصه 

یعنی با تاثراتی مبهم . رشد در طول دوران زندگی است

سمانی ما سر و کار و کلی که با احساس ها و حواس ج

این تاثرات بسوی . می کنیم     غازی کند، آپیدا م

ادراک های افتراقی تر میل می کند و در نهایت، در یک 

بنابراین، میکروژنز . کل بهم پیوسته، یکسارچگی می یابد

است که طی آن از سطوح خودبازسازی نوعی فرایند 

   . غاز می کنیمغیرافتراقی آ

ی افتد که ری سریع اتفاق ممیکروژنز اغلب بقد         

ورنر معتقد بود برخی افراد، . مانیم ن ناآگاه میما از آ

مادگی میکروژنتیک بیشتری دارند؛ یعنی می توانند آ

بیشتر به عقب برگردند و بطور کامل هم شکل های 

همچنین این . فکری اولیه و هم پیشرفته را بکار بگیرند

فرد خالق، یعنی فردی را که همواره  توانایی برگشت،

در  .نیز مشخص می سازدده شروع دوباره است ماآ

مقابل، برخی افکار به نحو متمایزی در میکروژنتیم 

بیماران اسکیزوفرن، به افکار اولیه برگشت . وجود ندارد

تفکرشان بدون  می کنند و در همانجا توقف می کنند و

ورنر معتقد بود هرچه فرد خالق تر  .سازماندهی است

 .درسطح رشد بیشتر است باشد، دامنه عملیاتی او

 

 جهت گیری و توجیه ارگانیسمی. 

جهت گیری و توجیه ارگانیسمی بر این باور استوار 

است که ما تا سرحد امکان باید فرایندهای روانی را 

همانطور که در ارتباط با کل ارگانیزم، عملکرد، 

ما به . احساس و تالش ما رب می دهد، مطالعه کنیم

وانیم بین افکار و احساسات خود می ت عنوان بزرگسال،

تمیز قائل شویم  و از این رو بر این باوریم که مطالعه 

اما به عنوان . تفکر به صورت جدا، عمل صحیحی است

ما . بزرگسال، ذهنمان خالی و عاری از هر چیز نیست

نیاز داریم بدانیم فرایندهای شناختی چگونه با سایر 

در اینجا مفهوم  .زمینه های ارگانیزم ارتباط دارند

      میکروژنز و یکسارچگی سلسله مراتبی مفید واقع 

می شود زیرا نشان می دهند فرایند های شناختی، 

ای جسمانی، عاطفی و حسی پدید چگونه از تجربه ه

مثال کودک با . ه می شوندیکسارچآنها می آیند و با 

            ن را همان گونه که ماآدیدن یک مثلث چوبی، 

نمی بیند، چون نوک آن  -ک شکل هندسیی -بینیم می

ه می توان با ان زمین بزاری می بیند کتیز است، آن را 

 .را حفر کرد

 رویکرد تطبیقی.4

خواست رشد را نه تنها از دیدگاه ارگانیسمی،  ورنر می

یعنی قصد داشت . بلکه از دیدگاه تطبیقی مطالعه کند

قایسه نشان دهد که اصل اورتوژنیک، ما را به م

 .مینه های مختلف قادر می سازدالگوهای رشد در ز

ورنر به همترازی بین انسان ها و فرهنگ ها در مراحل 

او معتقد بود زندگی ذهنی . اولیه رشد عالقمند بود

. کودکان و افراد بومی دارای مشابهت های اساسی است

ین خود ها، نبود افتراق بگفت شاخصه تفکر آن مثال می

نها، درختان، ابر و باد است و هردوی آو جهان خارج 
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       را نشانگر عواطف می دانند که خودشان تجربه 

 . می کنند

  

 برخی مطالعات تطبیقی

 تصور ذهنی تصویری .3

ورنر معتقد بود کودکان در مقایسه با بزرگساالن، بیشتر 

او مشاهده کرد که تصورات . با تصویر فکر می کنند

کان غالب است که ر کودنقدر دتصویری، آذهنی 

ر ذهنی روشنی هستند که نان دارای تصاویبسیاری از آ

زبان انسان  .ما غالبا آن را حافظه تصویری می نامیم

تصویری اولویت می های بومی هم به تصورات ذهنی 

واژه های کلی کم است ولی لغاتی آنها دهد و در زبان 

 .می انگیزند بسیار است که تصور را بر

 اسانهادراک قیافه شن . 

همه ما هنگامی که به کیفیت های حرکتی، عاطفی و 

بیان کنندگی دیگران واکنش نشان می دهیم، بصورت 

ن ورنر آن را از آ. ناختی واکنش نشان می دهیمقیافه ش

رو قیافه شناختی نامید که مبتنی بر چهرهء فرد است؛ 

یعنی این چهره اوست که عواطف وی را مستقیما به ما 

  .می کند منتقل

 فنی -هندسیادراک قیافه شناسانه با ادراک        

در نظرگرفتن اشیا از نظر شکل، طول،  تفاوت دارد؛

ما به  . ویژگی های قابل اندازه گیری عرض و سایر

عنوان یک بزرگسال منطقی بر این باوریم که ادراک 

قیافه شناسانه تنها زمانی مناسب است که محرک ها 

به دلیل فقدان مرزهای دقیق  نالبته کودکا. زنده باشند

بین خود و محیط، کلیت جهان را سرشار از حیات و 

ورنر معتقد بود تجربه کودکان . عواطف درک می کنند

اه همان جهان بی جان، به گونه ای طبیعی از جلوه گ از

در درون خود احساس آنها نیروها و عواطفی است که 

 .می کنند

 وحدت حواس .1

ر مبنای نوعی وحدت بین فرد و ادراک قیافه شناسانه ب

یعنی، ما اشیا را به همان طریقی که . اشیا استوار است

        درون خودمان احساس می کنیم، به گونه ای پویا درک

ادراک قیافه شناسانه همچنین بر مبنای . می کنیم

یعنی وحدت همایندگرایی حواس  جابجایی حسی

تجربه های ورنر معتقد بود از نظر رشد، . استوار است

اولیه و ابتدایی محسوب می شوند و قبل  ،درون حسی

. از افتراق حواس به حاالت جداگانه، وجود داشته اند

در کودکان  اگر چنین باشد، جابجایی حسی بخصوص

تجربه حاالت درون حسی در  . چشمگیر خواهد بود

میان بومیان و همچنین بزرگساالن عصر ما که بیمار 

ااالت اولیه بر می گشتند و کسانی روانی هستند و به ح

زا قرار می گیرند، شایع  که تحت تاثیر داروهای توهم

همچنین ورنر بیان می کند هنگامیکه ما تجربه  . است

های درون حسی واقعی داریم، رنگ ها یا صداها را 

ج ا ز خود تجربه نمی کنیم، بصورت عینی و در خار

او معتقد بود . کنیم را درون بدنمان حس میآنها بلکه 

که حواس مختلف از طریق احساس های جسمی کلی 

 .در یکدیگر اثر می گذارند

 

 دیدگاهی ارگانیسمی: تشکیل نماد

غاز از یک مبدا غیرافتراقی در آ زبانورنر معتقد است 

االت، و عاطفه و که شامل فرایندهای جسمی، ح

زبان در نهایت به یک . مده استاحساس است پدید آ
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تا مجزا تبدیل شده ولی هرگز ارتباط خود را فعالیت نسب

 . زمینه وجودی از دست نمی دهد با

هر نماد، یک واژه، تصور یا عملی است که          

 .یک شئ، مفهوم یا رویداد است مبیّن چیز دیگری مثل

عناوین و برچسب های  ،ورنر پذیرفت که کودکان

که فرهنگی را یاد می گیرند ولی او بر این باور بود 

 -فعالیت های نمادین اصوال از فعالیت های ارگانیسمی

ت های جسمانی، شامل اعمال حرکتی، جسمی و حال

مثال فرایند ارجاع . یندکالمی و احساس ها پدید می آ

 .غاز می شوداشیا با عمل جسمانی اشاره کردن آ به

بسیاری از نمادهای اولیه طبیعی کودک، تقلیدهای      

نمادهای اولیه کودک، آوایی اند،  اکثر .حرکتی هستند

این آواها از . یعنی صداهایی که مبیّن اشیا هستند

صدازدن ها  جسمی نظیر گریه کردن، -الگوهای عاطفی

لغات و واژه های اولیه . و بیان شادی پدید می آیند

نیز جنبه جسمی دارد و  کودکسخن گفتن بچه گانه 

 کودک ممکن است. ن بسوی عمل استجهت گیری آ

دی از واژه هایی را برای نامیده اشیا به کار بَرَد که تقلی

اندکی بعد، ممکن است . صدای شئ مورد نظر است

کودکان  اشیای ریز را با صدای زیر و اشیای بزرگ را 

ورنر اینگونه سخن گفتن . با صدای بم و کلفت ادا کنند

یرا نشان دهنده جنبه های فعال نامید، ز قیافه شناسانهرا 

کودکان استفاده هنگامی که . نده اشیا استکار کنشو آ

نند، پیوند بین نمادها و غاز می کاز زبان رایج را آ

البته ورنر معتقد بود این . از بین می رودآنها مصادیق 

شود و بزرگساالن نیز  نمی پیوند بطور کامل گسسته 

می توانند واژه ها را به عنوان شکل های قیافه شناسانه 

پویای اشیا هستند، ما مبیّن کیفیت های ای که مستقی

 . تصور کنند

ورنر بر این باور است که درک ما از واژه ها اکثر       

ما هر . اوقات بصورت قیافه شناسانه صورت می گیرد

زمان که برای نخستین بار بخواهیم واژه ای را مورد 

شناسایی قرار دهیم، در طی نخستین مراحل 

 .کنیم مین گونه عمل میمیکروژنیک درک لغت به ه

 

 موضوعات نظری

 طبیعت چندخطیِ رشد .3

ادراک قیافه شناسانه که شکل اولیه ادراک است، در 

فنی  -کودکی غالب است و سسس نگرش هندسی

گاهی اوقات، مثال لحظاتی در . ن می شودجایگزین آ

برگشتی خالقانه، ممکن است به شیوه ادراک قیافه 

بر سبک های منطقی تر  شناسانه بازگردیم اما معموال

خود ادراک قیافه شناسانه نیز رشد . کنیم تفکر تاکید می

می یابد، این رشد در برخی افراد آرام است و در برخی 

بنابراین . کامال پیشرفت می کندافراد مثل هنرمندان 

رشد را باید به عنوان یک فرایند چندخطی انشعابی 

 .   تلقی کنیم

 موضوع عدم تداوم  . 

الم داشت که در طی رشد، هم تغییرات کمّی و ورنر اع

البته او نیز مانند . هم تغییرات کیفی اتفاق می افتند

روسو معتقد بود که مهم ترین تغییرات کیفی هستند 

مثال تفکر انتزاعی بزرگسال از نظر نوع با تفکر )

کودک (. عاطفی کودک تفاوت دارد-حرکتی -ادراکی

وه ای قیافه شناسانه، جهان را به شی ،نظیر یک هنرمند

درون حسی، فعال و سرزنده و به شکل تصویری درک 

سالگی، نقاشی کودکان  1- بویژه در سن . می کند

سالگی،  9اما در حدود . سرشار از نیرو و تخیل است
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نقاشی های کودکان تغییر عمده ای می یابد و تفکر 

 . ، غالب می شودفنی بر نقاشی ها -هندسی

یعنی  -رشد ناپیوستگیرشدگرایان بر بنابراین،       

 تاکید دارند و چنین -مشتمل بر تغییرات کیفی است

مثال تفکر انتزاعی ممکن . تغییراتی لزوما ناگهانی نیستند

متفاوت باشد  کاست از نظر کیفی، از تفکر اولیه کود

ناپیوستگی فقط بدین . یدولی بتدریج پدید می آ

 .رِ کیفی استمعناست که تغییر مشتمل بر یک تغیی

 پدیدارشناسی .1

پدیدارشناسان بر این باورند که نخستین چیزی که باید 

انجام دهیم، ( یا هرکس دیگر)هنگام مطالعه کودک 

. ره آنهاستصرفنظر کردن از ذهنیات قبلی مان دربا

آنها ای کودکان را فقط از طریق رفتار ماچو، ادراک ه

ی او اغازگر تالش برای شرح دنیا. استنتاج کرد

 .پدیدارشناسی کودک بود

 

 کاربردهای عملی

روانکاوانی نظیر سیرلز، مفاهیم ورنر را در درمان 

شناخت اینکه این . ددنبا ارزش تلقی کر ،اسکیزوفرنی

بیماران خود را به عنوان موجودی جدا از اشیای بی 

جان احساس نمی کنند، سودمند است زیرا چیزی که به 

اد دیگر درک که افرست ا بیماران کمک می کند این

همچنین، .  چگونه استآنها کنند که زندگی برای 

درمان های ورنر برای بیمارانش، پژوهش هایی پیشگام 

  در درمان کودکان مبتال به صدمات مغزی محسوب 

هستند یعنی  تهوابس -محرکآنها از نظر ورنر، . ی شودم

می شود و نمی توانند به یک آنها همه چیز وارد ذهن 

ز جزئیات زمینه دقت کنند و نقش اصلی را اطرح 

و  آموزشورنر هیچ توضیحی درباره .  متمایز سازند

پرورش کودکان بهنجار نداده است اما توصیه او حاکی 

باید متناسب با روش های  آموزشاست که  از این

 . یادگیری خود کودک تنظیم شود

ار ورنر الفبای برجسته مونتسوری را مورد تایید قر       

داده، زیرا این شیوه به کودکان فرصت می دهد تا بطور 

.      زمان با حروف بصورت حسی و حرکتی آشنا شوندهم

از نظر درس خواندن، ورنر معتقد بود کودکان به 

را از نظر عاطفی آنها از دارند که خواندن موضوعاتی نی

ورنر . ر شخصی برایشان معنادار باشدبرانگیزاند و از نظ

کند زیرا این  فعالیت های هنری را پیشنهاد میهمچنین 

رازگری عاطفی و فعالیت ها فرصت هایی را برای اب

بطور خالصه، نظریه ورنر . جسمانی فراهم می آورند

ن است که تعلیم و تربیت نباید تنها به حاکی از آ

محدود شود، بلکه باید ( شناختی)فرایندهای هوش 

عنوان فردی که کودک را به صورتی ارگانیسمی و به 

طفی زنده است، در نظر فعال، ابراز کننده و از نظر عا

 . بگیریم

و پرورش بزرگساالن را پیشنهاد کرده،  آموزشورنر     

یعنی خالق . است تحرک میکروژنیکیاین مفهوم، 

ه و منطقی ترین متفکران، خود را به تحلیل های پیشرفت

ده کامل از کار را با استفاآنها محدود نمی سازند بلکه 

یعنی برداشت های کلی )یش ادراکی فرایندهای پ

غاز آ...( حساس های جسمانی، شهودها و میخته با اآ

 .می کنند
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  رشد اخالقی کلبرگ

 

 
 شرح حال مقدماتی

پژوهش کلبرگ از برجسته ترین نمونه پژوهش درباره 

او بر رشد اخالقی تاکید می کند و . نظریه پیاژه است

 .تفکر اخالقی ارائه داد بارهحله ای در نظریه ای مر

 

 مراحل داوری اخالقی پیاژه

یافته های پیاژه در داوری اخالقی اساسا در یک نظریه 

 33و  31کودکان کمتر از . دو مرحله ای قرار می گیرد

.  ئل اخالقی یکسویه فکر می کنندساله، در مورد مسا

قدند قوانین را مطلق و ثابت تصور می کنند و معتآنها 

ا تعیین می شود و قوانین به وسیله بزرگساالن یا خد

ولی کودکان بزرگتر . ا تغییر دهدرآنها کسی نمی تواند 

ه تری مورد توجه را به شکل متفاوت و واقع بینانآنها 

در می یابند در صورتی که همه آنها .  قرار می دهند

قوانین، . موافق باشند، تغییر قانون قابل حصول است

ستند که غیرقابل تغییر نیستند بلکه ابزارهایی ه مطلق و

      مکاری با یکدیگربه هآنها انسان ها با استفاده از 

کودکان سنین پایین تر، داوری اخالقی خود .می پردازند

را بیشتر بر مبنای نتایج قرارمی  دهند، درحالیکه داوری 

 . کودکان بزرگتر، بیشتر بر قصد و انگیزه استوار است

                                                            
کرین ترجمه دکترخوی نژاد، توسط خانم  نظریه ورنر عینا ازکتاب ویلیام   

 .شده است ونقل رزا شفیعی خالصه

 

مثال هنگامی که کودک کم سن و سالی می شنود      

 35پسربچه ای ضمن تالش برای کمک به مادرش، 

فنجان را شکسته و پسربچه دیگری هنگام دزدیدن 

شیرینی، یک فنجان را شکسته است، فکر می کند 

زیرا میزان . کودک اول کار بدتری انجام داده است

ی که در حال ،خسارت یعنی نتیجه را در نظر می گیرد

احتمال دارد کودکان بزرگتر داوری را بر مبنای انگیزه 

 .های عمل استوار سازد

مسائل اخالقی، شش مرحله را باره کلبرگ در      

ن، با بسیاری از طرح کرد که تنها سه مرحله اولیه آم

 .مراحل پیاژه وجه مشترک دارد

 روش کلبرگ

ه های طبقه پسر از خانواد  1نمونه اصلی کلبرگ، 

مصاحبه اصلی شامل مجموعه ای  . وسط شیکاگو بودمت

یکی ازاین معماهای کلبرگ . از معماهای اخالقی بود

 :چنین است

طان در حال مرگ زنی به علت بیماری سر " 

روی بیماری اش ن شهر داداروسازی درآ. بود

               دالر 111 ن را را کشف کرده بود وآ

رض برای ق( هاینز)شوهر زن. می فروخت

پول به هر کس که می شناخت مراجعه کرد 

شوهر زن . دالر تهیه کند3111اما تنها توانست 

دارو را ارزان تر از داروساز درخواست کرد 

ن را بعدا بگیرد اما داروساز بفروشد یا پول آ

درخواست او را نسذیرفت و گفت من دارو را 

. ن بهره مالی ببرمز آکشف کرده و میخواهم ا

زن ناامید شد و با شکستن  هرِبنابراین شو

یا آ. ازه داروساز، دارو را سرقت کرددرب مغ

 "او حق داشت چنین کاری بکند؟
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زمودنی ها لبرگ به پاسخ بله یا خیر از طرف آک

عالقمند نبود، بلکه به استدالل مبتنی بر جواب توجه 

زمودنی بداند چرا آخواست  مصاحبه گر می. داشت

. یا نباید دارو را سرقت کند فکر می کند که هاینز باید

دن سوال های از همین رو، برنامه مصاحبه شامل پرسی

گر، استدالل کرد تا مصاحبه جدیدی بود که کمک می 

 . کودک را دریابد

کلبرگ پس از طبقه بندی انواع پاسخ ها و نمره     

گذاری این پاسخ ها توسط داوران دیگر، میزان توافق 

فرایند را پایایی ارزیاب ها نمره ها را سنجید و این 

 .نامیید

 

 شش مرحله کلبرگ

 ، اخالق پیش قراردادی سطح

  .جهت گیری اطاعت و تنبیه.  مرحله 

کلبرگ مشابه اولین مرحله تفکر اخالقی پیاژه  3مرحله 

کودک بر این باور است که افراد صاحب قدرت، . است

د و بایمجموعه ثابتی از قوانین را تدوین کرده اند که ا

در مورد . بدون هیچ گونه سوالی، از آن اطاعت کند

دزدی هاینز کار "مساله هاینز، کودک معموال می گوید 

دزدی، "یا  "زیرا برخالف قانون استاشتباهی است؛ 

. ، گویی تنها همین مساله مطرح است"کار بدی است

تر  هنگامی که از کودک خواسته می شود تا دقیق

      ن عمل را در نظری آتوضیح دهد، معموال پیامدها

می گیرد و توضیح می دهد که دزدیدن به این دلیل که 

 . ، بد استموجب تنبیه می شود

، مخالف 3گرچه اکثریت وسیعی از کودکانِ مرحله      

دزدی هاینز هستند، ولی باز هم برای کودک این امکان 

وجود دارد که عمل هاینز را تایید کند و استدالل 

هاینز ": مثال کودک بگوید. یز به کار بردرا ن 3مرحله 

می تواند دارو را سرقت کند زیرا او ابتدا خواهش کرده 

است و این دزدی نظیر یک دزدی بزرگ نیست و نباید 

نکه موافق عمل هاینز است، این با وجود ای. "تنبیه شود

توجه او تنها به . تعلق دارد 3استدالل هنوز به مرحله 

حبان قدرت چه چیزی را مجاز این نکته است که صا

 . می دانند و چه چیزی را تنبیه می کنند

می نامد زیرا  تفکر پیش قراردادیرا  3کلبرگ مرحله 

چیزی بیرون از خودشان،  کودکان اخالق را به عنوان

باید انجام آنها چیزی که آدم های بزرگ می گویند 

 .دهند، تلقی می کنند

  .فردگرایی و مبادله.  مرحله 

این مرحله کودکان درمی یابند که تنها یک دیدگاه  در

درست که به وسیله صاحبان قدرت تدوین شده باشد، 

ف دارای دیدگاه های متفاوت وجود ندارد و افراد مختل

هاینز فکر می کرده ": ممکن است بگویندآنها . اند

برداشتن دارو کار درستی است، درحالی که داروساز 

از آنجا که همه چیز . "کرده است اینطور فکر نمی

زاد است تا عالیق است بنابراین هر کسی آ "نسبی"

 .فردی خود را دنبال کند

همان طور که مشاهده شد، کودکان در هر دو       

تنبیه صحبت می کنند اما  ، در مورد  و 3مرحله 

، در 3در مرحله . از تنبیه متفاوت استآنها برداشت 

تنبیه . همبسته استکار نادرست  ذهن کودک تنبیه با

اما . که اطاعت نکردن کار اشتباهی استاثبات می کند

که  ، تنبیه صرفا خطری محسوب می شود در مرحله 

پاسخ دهندگاه مرحله . فرد می خواهد از آن اجتناب کند

در . رست، نوعی برداشت خاص دارند، از اعمال د 
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عامله منصفانه وجود یا م مبادله منصفانهاندیشه آنها 

. اکی از نوعی مقابله به مثل استحآنها فلسفه . رددا

زمودنی ها اغلب می گویند که هاینز حق داشت آ

به یک معامله منصفانه سرقت کند زیرا داروساز تمایل 

باید بخاطر ممکن است بگویند او آنها یا . نداشت

همسرش سرق کند، زیرا همسرش روزی آن را جبران 

هنوز در سطح   گان مرحله دپاسخ دهن. خواهد کرد

به عنوان آنها قراردادی استدالل می کنند، زیرا پیش 

د نه به افرادی منفرد و مجزا از جامعه سخن می گوین

افراد را می بینند که آنها . عنوان اعضایی از جامعه

چیزهای مورد عالقه خود را مبادله می کنند ولی هنوز 

هیچ شناختی نسبت به ارزش های خانوادگی و 

 .ندارنداجتماعی 

 

 اخالق قراردادی.  سطح

  .ارتباط میان فردی خوب.  مرحله 

و  33در این مرحله که کودکان معموال وارد سنین 

بیشتر شده اند، براین باورند که مردم باید بر اساس 

ده و جامعه زندگی کنند و رفتار انتظارات خانوا

به معنای داشتن  رفتار خوب. داشته باشند "خوب"

ب و احساس های میان فردی نظیر انگیزه های خو

آنها . دیگران است عشق، همدردی، اعتماد و توجه به

دزدی او کار درستی بود، " :در مورد هاینز می گویند

خواست زندگی همسرش  او مرد خوبی بود و میزیرا 

خواسته  نیت او خوب بوده زیرا می"و  "را نجات دهد

 . "را که دوست داشته  نجات دهد زندگی فردی

وده پس انگیزه داروساز بد اگر انگیزه هاینز خوب ب    

تاکید می کنند داروساز  1زمودنی های مرحله آ. بوده

       حریص و خودخواه بوده و فقط به خودش فکر

گاهی پاسخ دهندگان معتقد بودند . کرده نه دیگران می

باید داروساز را به زندان انداخت زیرا او غیرمنصف 

 .بوده است

بین سه مرحله اول کلبرگ و دو مرحله اول         

در هر دو توالی، . پیاژه، شباهت هایی وجود دارد

تغییری از اطاعت بی چون و چرا به نگرش نسبی 

ولی از . گرایی و توجه به انگیزه های خوب وجود دارد

نظر کلبرگ، این تغییرها به جای دو مرحله در سه 

 .مرحله انجام می گیرد

 .ظم اجتماعیحفظ ن. 4مرحله 

، در روابط دونفر با اعضای خانواده 1استدالل مرحله  

از زیرا . یا دوستان صمیمی خود، بهترین کاربرد را دارد

از احساس  آگاهیاین طریق، فرد می تواند برای 

آنها زهایشان تالش کند و برای کمک به دیگران و نیا

به عکس، پاسخ دهندگان بیشتر به  4در مرحله . بکوشد

اکنون تاکید . توجه می کنند کل به عنوان یکعه جام

بر اطاعت از قوانین، احترام به افراد معتبر و انجام 

بسیاری از . حفظ نظم اجتماعی استوظایف برای 

آنها  " :زمودنی ها برای استدالل کار هاینز می گویندآ

درک می کنند که هاینز انگیزه خوبی برای این کار 

اگر همه . د دزدی را تایید کنندداشته است اما نمی توانن

ما هر زمان که احساس کنیم دلیل خوبی در دست 

داریم، قوانین را زیرپا بگذاریم، هرج و مرج خواهد 

 ."شد

، تصمیمات اخالقی 4زمودنی های مرحله چون آ     

     امعه به عنوان یک کل اتخاذ خود را از دیدگاه ج

و کامل جامعه ک عضنظیر یآنها می کنند، به همین دلیل 

پاسخ واحدی  4و  3زمودنی ها در مرحله آ. می اندیشند
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، و به همین دلیل است که (مخالفت با دزدی)می دهند 

 ،پشت هر پاسخ آشکار کلبرگ اصرار دارد به استداللِ

، کودک می گوید دزدی اشتباه 3در مرحله . توجه کنیم

. است یا خالف قانون است زیرا فرد به زندان می افتد

، دارای مفهومی از نقش 4ر مقابل، کودکان در مرحله د

مفهومی که  -قوانین برای جامعه به عنوان کل هستند

 .بسیار فراتر از درک کودکان کوچکتر است

 

 اخالق فراقراردادی.  سطح

 .قرارداد اجتماعی و حقوق فردی.  مرحله 

، مردم می خواهند جامعه را در انجام نقش 4در مرحله  

ظت کنند زیرا جامعه ای که نقش خود را هایشان محاف

، 5در مرحله . به سستی انجام دهد، جامعه خوبی نیست

املی، سازنده مردم از خود سوال می کنند که چه عو

به شیوه ای نظری درباره آنها یک جامعه خوب است؟ 

که  را جامعه خود می اندیشند و حقوق و ارزش هایی

. قرار می دهند یک جامعه باید داشته باشد مورد توجه

سسس جوامع موجود را با در نظر گرفتن این معیارها 

 5پاسخ دهندگان مرحله  .ر می دهندمورد توجه قرا

معتقدند یک جامعه خوب را بهتر است به عنوان یک 

زادانه رارداد اجتماعی تصور کنیم که در آن، مردم آق

در می یابند آنها . ، به کار می پردازندبرای منافع همه

دارای  ،ن هر جامعه، گروه های اجتماعیِ مختلفدرو

 : اما ،ارزش های متفاوتی هستند

زادی نظیر آ اولیههمه مردمان خواهان برخی حقوق . 3

 و زندگی و تحت حمایت قرار گرفتن هستند و

خواهند برای تغییر قوانین غیرمنصفانه  همه مردم می.   

به کار  دموکراتیکو رشد جامعه، برخی شیوه های 

 . گرفته شود

 5در پاسخ به مساله هاینز، پاسخ دهندگان مرحله      

توضیح می دهند که بطور کلی نقض قوانین را دوست 

با وجود این، حق همسر هاینز برای زندگی یک . ندارند

. حق اخالقی است که باید مورد بررسی قرار گیرد

گاهی از دزدی هاینز  5بنابراین، پاسخ دهندگان مرحله 

 .فاع می کنندبشدت د

در مورد اخالق و  5زمودنی های مرحله بنابراین، آ     

چنان سخن می گویند که گویی اولویت را به  ،حق

ولی کلبرگ معتقد است ما . قوانین خاصی می دهند

را  5مرحله  قضاوت در مورد قرار داشتن افراد در

نان استنباط نمی کنیم، بلکه باید منحصرا از گفته های آ

را نیز مورد آنها ای اجتماعی و شیوه استدالل گاه هدید

 .توجه قرار دهیم

 .اصول جهانی. 6مرحله 

ومی از جامعه برای کسب مفه 5پاسخ دهندگان مرحله  

پیشنهاد می کنند که ما باید آنها . خوب تالش می کنند

( ب)از حق و حقوق افراد محافظت کنیم و ( الف)

راتیک دنبال بحث هایمان را از طریق فرایندهای دموک

ولی فرایندهای دموکراتیک به تنهایی، همواره به . کنیم

     کنیم عدالت است، منجر  نتایجی که احساس می

مثال ممکن است اکثریت جامعه به قانونی . نمی شود

بنابراین کلبرگ معتقد . رای دهند که مزاحم اقلیت باشد

وجود داشته باشد ( 6مرحله )است باید مرحله باالتری

به عدالت راه آنها اصولی را تعیین کند که از طریق  که

 . یابیم
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کلبرگ به پیروی از کانت، رالز، گاندی و       

ن است که کینگ معتقد است که عدالت مستلزم آلوتر

نظرهای همه احزاب و گروه ها را مهم تلقی کنیم و 

 .قائل شویمرا منزلت همه مردم آنها برای 

، اگر داروساز خود را جای در مورد مساله هاینز       

گذاشت، درمی یافت که زندگی یک  همسر هاینز می

تیب همه به بدین تر. مهم تر از ثروت است ،انسان

توافق می رسیدند که باید زندگی یک بیمار را نجات 

باید توجه کرد که چنین راه حلی نه تنها مستلزم . داد

که  استبیطرفی است بلکه مستلزم پذیرش این اصل 

 .ه افراد به طور مساوی مورد احترام هستندهم

را حذف کرد زیرا  6طی زمان، کلبرگ مرحله         

شکار نمی را آ 6و  5او تفاوت مرحله دید مصاحبه 

، مفهوم وسیع تری از 6به لحاظ نظری، مرحله . کند

 چنین درک ،اما مصاحبه ،اصول جهانی را داراست

مرحله نظری  وسیعی را ارزیابی نمی کند و او آن را

 . نامید

 6را از مرحله  5یکی از موضوعاتی که مرحله         

زمودنی های آ. متمایز می کند، نافرمانی شهروندان است

وندان را بدلیل تعهد و پای ، نافرمانی شهر5مرحله 

نان به قراردادهای اجتماعی و تغییر قوانین از بندی آ

نها هنگامی ت. طریق توافق های دموکراتیک، تردید دارند

که حقوق فردی به وضوح به مخاطره می افتد، تخلف 

در حالی که در مرحله  از قانون عادالنه بنظر می رسد،

، تعهد و پایبندی به عدالت، نافرمانی شهروندان را به 6

 .نحو وسیع تری توجیه می کند

 خالصه

و  کار درست یعنی اطاعت از بزرگترها.  مرحله 

 .اجتناب شدن از تنبیه

زاد است تا هر چیزی نسبی است، فرد آ.  مرحله 

عالیق خویش را دنبال کند و غالبا بهتر است عالیق 

 .خود را با دیگران شریک شود

جوانان به عنوان عضوی از جامعه  .4و مرحله 

قراردادی، به ارزش ها، هنجارها و انتظارات جامعه فکر 

 ، تاکید بر فردِ خوب بودن است1در مرحله . می کنند

که اصوال به معنای داشتنِ انگیزه های حمایت گرانه از 

نان به اطاعت وجه آ، ت4افراد نزدیک است و  در مرحله 

 .از قوانین برای حفظ جامعه به عنوان یک کل است

         افراد بیشتر به اصول و ارزش هایی .6 و  مرحله 

در مرحله . می سازدرا مطلوب  می اندیشند که جامعه

بر حقوق اساسی و فرایندهای دموکراتیک که ، افراد 5

به افراد اجازه اظهار نظر می دهد تاکید دارند و در 

ف می کنند که به ، اصول را بصورتی تعری6مرحله 

 .ی عادالنه منجر شودبیشترین توافق ها

 

 موضوعات نظری

 ؟رشد چگونه اتفاق می افتد .3

کلبرگ معتقد بود که مراحل او محصول بلوغ و رسش 

یعنی ساختارها و توالی مراحل، الزاما بر اساس  ،ندنیست

همچنین، کلبرگ . یک طرح ژنتیکی ظاهر نمی شوند

معتقد بود مراحل او محصول اجتماعی شدن نیز نیستند 

مستقیما شکل ( عناصر اجتماعی)یعنی والدین و معلمان 

 . نمی دهند آموزشهای جدید تفکر را 

ا درباره مسائل مراحل در واقع از تفکر خود م       

امی که با دیگران به گهن. نداخالقی سرچشمه می گیر

می پردازیم، دیدگاه های ما مورد سوال  بحث و گفتگو

ا چون و چرا قرار می گیرد و ما را برمی انگیزاند تا ب
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کلبرگ همچنین در  .جهت گیری جدید کنار بیاییم

مورد وقوع تغییر از طریق فرصت های نقش پذیری 

های دیدن و مالحظه دیگران، صحبت  یعنی فرصت

 .کرده است

          هنگامی که کودکان باهم تعامل می کنند،         

 آنکهنظر افراد باهم تفاوت دارد، ضمن می فهمند که 

چگونگی هماهنگ کردن این دیدگاه ها را در فعالیت 

کلبرگ می گفت .وام با همکاری یاد می گیرندهای ت

ت به هم پذیرا و رفتارشان هنگامی که کودکان نسب

. دموکراتیک باشد، در تعامل ها بهینه عمل خواهند کرد

کودکان هر قدر فشار کمتری را در زمینه قبول افراد 

صاحب نفوذ و بزرگسال احساس کنند، در بررسی 

زادی خود و فرمول بندی اندیشه هایشان آتفاوت های 

 .بیشتری خواهند داشت

 

 مفهوم مرحله.  

شد ذهنی دارای چند معیار قد بود مراحل رپیاژه معت

از لحاظ کیفی، روش های ( 3) :این مراحل. هستند

کلیت های ساختار یافته ای (  )فکری متفاوتی هستند، 

در تسلسلی غیرقابل تغییر پیش می آیند، ( 1)هستند، 

له مراتبی را می توان به شکل وحدت سلسآنها ( 4)

در  عمومی،بصورت آنها تسلسل ( 5)مشخص کرد و 

کلبرگ سعی کرد نشان . همه فرهنگ ها دیده می شود

دهد که مراحل او چگونه همه این معیارها را دربر می 

 .گیرد

  .تفاوت های کیفی -3

مثال . مراحل کلبرگ از نظر کیفی باهم تفاوت دارند

که بر اطاعت از صاحبان قدرت  3پاسخ های مرحله 

زاد است س آکه هر ک  د با پاسخ های مرحله تاکید دار

این دو مرحله . تا به میل خود رفتار کند، تفاوت دارند

از نظر ابعاد کمّی، متفاوت بنظر نمی رسند بلکه تنها از 

 .نظر کیفی با هم فرق دارند

  .کلیت های ساختاریافته- 

ست که مراحل تنها پاسخ هایی مجزا نیستند ا منظور این

یکسان، بلکه الگوهایی کلی از تفکر هستند که بطور 

  خود را در خالل انواع متفاوتی از موضوعات نشان 

زمودنی کلبرگ دریافت در دو سوم اوقات، آ . می دهند

موضوع ارائه شده به آنها، بر اساس مرحله  3در ها 

این نتیجه را می توان درجه . ورندحال خود نمره می آ

متناسبی از همسانی تلقی کرد که نشان می دهد مراحل 

 .نعکس کننده شیوه های کلی تفکر باشدممکن است م

  .تسلسل غیرقابل تغییر- 

د یا افراد نمی توانند مراحل را یک در میان سسری کنن 

همه کودکان الزاما به . عبور کنندآنها با شکل مختلط از 

باالترین مرحله نمی رسند؛ زیرا ممکن است تحریک 

ی ولی کودکان تا هنگام. هوشی الزم را به دست نیاورند

که در مراحل به پیش می روند، این مراحل را بصورت 

 . منظم پشت سر می گذارند

کلبرگ مطالعه مقطعی انجام داد که این نظر را تایید     

 نکند اما نمی توان با اطمینان گفت فردی که اال می

و 3قرار دارد، حتما مراحل  1مصاحبه شده و در مرحله 

لعات طولی را گذرانده است، پس بهتر است مطا  

ه انجام گرفت، نتایج مطالعه طولی ک. صورت بگیرد

شکار ساخت؛ در هر دو مطالعه طولی متفاوتی را آ

زمودنی ها یا در همان مرحله باقی کثر آصورت گرفته، ا

ماندند یا یک مرحله باالتر رفتند ولی افرادی نیز بودند 

ن رد شده بود مرحله ای را جا گذاشته و از آکه ممکن 

 .باشند
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است که برخی  نبعالوه، مطالعات حاکی از آ      

کلبرگ سسس سیستم نمره  ! آزمودنی ها برگشت کردند

پسر از نمونه اصلی  53گذاری خود را عوض کرد و 

( سال 4یا  1هر )بار  سال حداقل  1 خود را در طول 

در اینجا هیچ جهش . زمودآزمون مجدد شده بودند، آ

مودنی ها درصد آز 6ها ه ای مشاهده نکرد و تنمرحل

 . عالئمی از برگشت نشان دادند

مطالعات طولی جدید، از فرضیه تسلسل غیرقابل      

 . دگرگونی حمایت می کند

 .وحدت سلسله مراتبی -4

نظر کلبرگ درباره اینکه مراحل او وحدت سلسله  

دلیل است که مردم بینش های مراتبی دارند به این 

تر را از دست نمی دهند  لیهمده در مراحل اوبدست آ

را در چهارچوب های جدید و وسیع تری آنها بلکه 

 4مثال مرحله . وحدت می بخشند و یکسارچه می کنند

فراتر می رود و به نحو  1از محدودیت های مرحله 

در مرحله . وسیع تری به سازمان جامعه مربوط می شود

یک . ردمورد توجه قرار می گی 4، ضعف های مرحله 5

الزاما یک جامعه اخالقی  ه بخوبی سازمان یافته،جامع

، حقوق و فرایندهای 5بنابراین، در مرحله . نیست

ازد مورد توجه می س منظمی که یک جامعه اخالقی را 

 . قرار می گیرد

نوجوانان دالیل مراحل پایین تر را می توانند درک       

نان ترجیح می آنچه آ .را نمی پسندندآنها ، اما کنند

 دند، باالترین مرحله ای بود که شنیده بودند و به ایندا

 .نان را درک کنند یا خیر توجهی نداشتندموضوع که آ

  .تسلسل عمومی - 

معتقد است  ،همه نظریه پردازان مرحله ای مثلکلبرگ 

که تسلسل او جنبه عمومی دارد و در همه فرهنگ ها 

گ های مختلف او معتقد بود که فرهن. یکسان است

می دهند ولی مراحل او به  آموزشرهای متفاوتی را باو

باورهای خاصی ارتباط ندارد، بلکه به روش های 

مثال ممکن است . استدالل مربوط می شود بنیادینِ

فرهنگ معینی مبارزه فیزیکی را تایید نکند در حالیکه 

یعنی ممکن است . فرهنگ دیگر مشوق آن باشد

 ،رزه داشته باشندکودکان باورهای متفاوتی درمورد مبا

     ن هستند، استدالل اما به روش مرحله ای که در آ

 :، کودکی ممکن است بگوید3مثال در مرحله . می کنند

، درست نیست با او وقتی کسی به تو توهین کند"

. "یاگر این کار را بکنی تنبیه می شوبجنگی، زیرا 

وقتی کسی به تو توهین ": گویددرحالی که دیگری می 

حق داری با او بجنگی و کسی هم تو را برای این کرد، 

 . "عمل تنبیه نخواهد کرد

دراینجا باور ها متفاوت است اما استدالل کودکان      

ر نظر گرفتن عواقب کار د ؛بصورت مشابهی است

الل می کنند چون توانایی اینگونه استدآنها (. تنبیه)

این کودکان در . نان در همین حد استشناختی آ

پاسخ . هم به همین نحو استدالل می کنندل بعد مراح

 . با استدالل ها مشابهاما است، ها متناسب با فرهنگشان 

مردم در فرهنگ های مختلف با سرعت های       

در نظریه پیاژه نیز . مراحل عبور می کنندمتفاوتی از 

        عوامل فرهنگی دیدگاه اخالقی کودک را مستقیما شکل

تجربه های . تفکر او را تحریک می کندنمی دهد، بلکه 

وردن ی می تواند کودک را برای به دست آاجتماع

 .اندیشه های جدید تحریک کند

 رفتار اخالقی نه و ،تفکر اخالقی.  

نظریه کلبرگ در زمینه تفکر اخالقی است و نه رفتار 

کلبرگ معتقد بود باید تا حدی بین داوری . اخالقی
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او به  .باط وجود داشته باشدالقی ارتاخالقی و عمل اخ

عنوان یک فرضیه کلی اظهار داشت که در مراحل 

باالتر، رفتار اخالقی دارای ثبات بیشتر، قابل پیش بینی 

تر و مسئولیت پذیر تر است، زیرا در این مراحل به 

نحو فزاینده ای معیارهای با ثبات تر و کلی تری مورد 

، تصمیم 1 مثال در مرحله. می گیرد   استفاده قرار

گیریها بر مبنای تایید دیگران است و ممکن است متغیر 

به مجموعه ای از قوانین و  4باشد، درحالی که مرحله 

پس وقتی فردی در حال گذر از . قواعد متکی است

انتظار داشته باشیم که از او  می توانیم ، است 4مرحله 

 .رفتار اخالقی او به تدریج با ثبات تر می شود

 

 اخالقی و سایر اشکال شناخت تفکر. 4

کلبرگ سعی کرد مراحل اخالقی خود را به سایر شکل 

های شناخت ربط دهد و به این منظور، مراحل خویش 

را از نظر قابلیت های نقش پذیری ضمنی در توجه به 

بنظر می رسد . دیگران مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

ها را فاوت دیدگاه ت ،، به دشواری3کودکان در مرحله 

نند یک دیدگاه صحیح تصور می کآنها . درک می کنند

. صاحب نفوذ استن هم دیدگاه افراد وجود دارد و آ

در می یابند که مردم دارای عالیق و آنها ،  در مرحله 

آنها دراین مرحله، ظاهرا . تلفی هستنددیدگاه های مخ

که یند و مشاهده می کنند بر خودمحوری فائق می آ

 . دنت نسبی داردیدگاه ها حال

می شوند که افراد همچنین متوجه این موضوع         

اتی که در ممکن است عالیق خود را درباره موضوع

منافع مشترک دارند، به شیوه های گوناگونی باهم آنها 

، مردم نقش پذیری را به 1در مرحله . هماهنگ سازند

عنوان فرایند عمیق تر و عاطفی تر درک می کنند و به 

، 4مرحله . اسات دیگران توجه نشان می دهنداحس

مشخص می کند مردم نقش خود را در نظام قانونمند 

و  5سرانجام مراحل . دجامعه، چگونه انتظام می بخشن

رمانی را در اختیار فرد قرار می دهد تا ببیند ، دیدگاه آ6

در . می کنندمردم چگونه عالیق خود را هماهنگ 

      شانه مورد تاکید قرار زادمن، فرایندهای آ5مرحله 

اینکه چگونه همه احزاب و  6می گیرد و در مرحله 

گروه ها، دیدگاه های یکدیگر را بر طبق اصول عدالت 

 . می دهند  مورد توجه قرار 

پس مراحل اخالقی، منعکس کننده بینش هایی       

ت دیدگاه ها و امکان گسترش یافته در مورد نحوه تفاو

بر این اساس، مراحل اخالقی . ستنهاهماهنگ شدن آ

به مراحل تفکر منطقی و اجتماعی که حاوی بینش 

 .ربط می یابد مشابهی است، 

 

 نگاه زنانه گیلیگان به رشد اخالقی

گیلیگان متذکر شد که کلبرگ مراحل خویش را 

ه و این انحصارا از طریق مصاحبه با پسران تدوین کرد

ای مردان، افکار بر. استوی  امر بیانگر توجیه مردانه

اخالقی پیشرفته، در حول قواعد، حقوق و اصول مجرد 

نقطه ایده ال، همان عدالت رسمی . می زند       دور

فرد سعی می کند تا در ارزشیابی  ،نکه در آ است

. ادعاهای همه طرف های درگیر، بی طرف باقی بماند

      فرد خود را جدا از موقعیت نگه می دارد و سعی 

به راه حل اخالقی برسد که از برخی جنبه های  می کند

 . نظری منصفانه باشد

گیلیگان می گوید این دیدگاه اخالقی، نظر زنان را      

     او . در مورد موضوعات اخالقی، نادیده می انگارد

می گوید برای زنان، اخالق بر محور حقوق و قواعد 
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القی متمرکز نیست، بلکه بر روابط بین فردی و نظام اخ

از دیدگاه . مبتنی بر همدردی و شفقت استوار است

ایده ال به شمار نمی ( غیرشخصی)زنان، عدالت رسمی 

رود، بلکه روش های پیوندجویانه و ارتباطی زندگی 

بعالوه، اخالقیات . است که ایده ال محسوب می شود

در زنان، به جای وابستگی به راه حل های مجرد برای 

روابط فی مابین  ه واقعیت ومشکالت نظری،بیشتر ب

 . وابسته است

گیلیگان می گوید به دلیل این تفاوت های جنسی،      

مردان و زنان در مقیاس کلبرگ، در مراحل متفاوتی 

ط بین فردی، در زنان با تاکید بر رواب. قرار می گیرند

 5و4ورند و مردان عموما در مراحل نمره می آ 1مرحله 

می مجردتر از سازمان اجتماعی قرار می گیرند که مفاهی

 .را منعکس می سازد

گیلیگان در برخی از کارهایش نحوه شکل گیری         

نجا که ز آا. دیدگاه اخالقی در زنان را مطرح کرده است

او بر این باور بود که درک زنان از مراقبت و 

     پیوندجویی در موقعیت های واقعی زندگی شکل 

، با زنانی که با (فرضی نه موقعیت های)می گیرد 

تصمیم گیری   –بحران شخصی مواجه شده بودند 

در این مصاحبه ها . مصاحبه کرد  -برای سقط جنین

توصیف کرد که زنان چگونه از روش های فکری 

مرحله پیش قراردادی به مرحله قراردادی و 

ش زنان در سطح پی. فراقراردادی پیشرفت می کنند

عنا نچه برایشان ملحاظ آقراردادی، موضوعات را به 

در سطح . می نگرند دارد و از دید عالیق فردی خود

قراردادی، تبدیل به مادری دلسوز می شوند و در سطح 

قراردادی، بصیرت خویش را بر مبنای دانشی که از 

 .روابط انسانی کسب کرده اند، شکل می دهند

نطور که گیلیگان، مطالعات نشان می دهد که آ       

         برگ را تمایز قایل شدن بر علیه زنانروش کل

می دانست، تفاوت های جنسی در ابزار اندازه گیری 

مطالعات . کلبرگ دارای سوگیری چشمگیری نیست

اندکی نشان دهنده باالتر بودن مراحل در مردان است 

می تواند ناشی از فرصت های تربیتی  اما این تفاوت ها

جنسی در مراحل گرچه تفاوت های . متفاوت باشد

دیدگاه  ،کلبرگ اندک بنظر می رسد، اما پژوهش ها

گیلیگان را در این مورد که دو نوع جهت گیری اخالقی 

یکی جهت گیری با هدف عدالت و  -وجود دارد

 .تایید می کند -دیگری با هدف توجه و مراقبت

اصول اخالقی "مصاحبه از مردان و زنان درباره       

مردان بیشتر بر منطق تاکید  نشان داد که "چیست؟

            داشتند، درحالیکه زنان خودشان را در ارتباط با دیگران 

می رسد که مطابق نظر ورنر،  بنابراین بنظر. می دیدند

نطق، عدالت یک خط بر م . ردرشد وجود دا "خط"دو 

دیگری، بر روابط بین شخصی و  و سازمان اجتماعی و

مردان هر دو خط را  . ندمراقبت و توجه تاکید می ک

نشان می دهند، گرچه ممکن است در یک جنس یکی 

همچنین شواهد نشان می دهد . از دو خط غالب باشد

که به همان نسبت که افراد به دوره بزرگسالی وارد می 

غاز باالترین مرحله تفکر اخالقی را آ شوند و رسیدن به

می کنند، در هر دو جنس این دو خط وحدت بیشتری 

 .ی یابدم

 

 کاربردهای ضمنی در تعلیم و تربیت

کلبرگ مایل بود که پیشرفت افراد را تا باالترین مرحله 

بهترین جامعه، دارای افرادی . تفکر اخالقی مشاهده کند

است که هم نیاز به نظم اجتماعی را درک می کنند 
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بوط به و هم می توانند دیدگاه های مر( 4مرحله )

را پذیرا ( 6مرحله )زادی و آاصول جهانی نظیر عدالت 

 .باشند

پس رشد اخالقی فرد چگونه صورت می گیرد؟        

توریل دریافت هنگامی که کودکان به داوری های 

دادند، تغییرات حاصل در  اخالقی بزرگساالن گوش می

اندک بود، کلبرگ نیز انتظار داشت که اگر قرار آنها 

د، باید باشد کودکان تفکر خود را سازمان دهی کنن

بر این اساس، دانشجوی او بنام . بیشتر فعال باشند

ای گروهی را هدایت می کرد که موشه بلت، بحث ه

نها، کودکان فرصت شرکت فعال در موضوعات در آ

اخالقی را مطرح می  او معضالت. اخالقی را داشتند

موزان سال ششم را درگیر بحث های کرد که دانش آ

حث را به کودکان واگذارد او سعی میکرد ب. کرد داغ می

مطالب و  و تنها هنگام خالصه کردن، توضیح برخی

او بحث . داخل باشدآنها بیان نظر خودش، در بحث 

کرد که یک مرحله باالتر از مرحله  می هایی را تشویق

ریق مطرح کردن دیدگاه او از ط. اکثر افراد کالس بود

       که تفکر کودک را مورد چالش قرار  های مقابل

می دهد، اندیشه کلبرگ مبنی بر عبور کودکان از مراحل 

 . داد را مورد بررسی قرار می

داستانی درباره مردی بنام جونز  بلت بحث را با      

 غاز کرد که پسری بشدت مصدوم داشت و میآ

اقای . خواست هرچه زودتر او را به بیمارستان برساند

رفت و  جونز اتومبیل نداشت و سراغ فرد غریبه ای

موقعیت خود را شرح داد و از او خواست تا ماشینش 

ولی مرد غریبه خواهش او را رد . را به او امانت دهد

اما جونز اتومبیل او را به . کرد و گفت قرار مهمی دارد

یا اقای آ: آنگاه بلت از کودکان پرسید. گرفت  زور

 کرد؟    جونز باید چنین کاری می

قای جونز اعالم کرد آ( B)ایکی از بچه ه            

دلیل خوبی برای گرفتن ماشین داشت و معتقد بود اگر 

اما دیگری . پسر جونز بمیرد، فرد غریبه قاتل اوست

(C )اما . ن عمل نکرده استگفت فرد غریبه خالف قانو

رفتار فرد  آنکهرد با وجود ک احساس می Bموز دانش آ

شتباه بوده اغریبه غیرقانونی نبوده، اما عملش به نحوی 

درگیر نوعی تعارض شده  Bموز بنابراین، دانش آ. است

          ولی. بود و نسبت به رفتار غلط او حس خاصی داشت

توانست این احساس را به نحوی که بتواند  نمی

به همین . پاسخگوی اعتراض دیگران باشد بیان کند

ت عمیق تری دلیل تحریک شد تا در مورد مساله بصور

 . سردازدبه تفکر ب

در پایان، بلت توضیح داد که گرچه رفتار فرد       

غریبه از نظر حقوقی اشتباه نبود، ولی از نظر اخالقی 

به عنوان یک صاحب قدرت، بلت در اینجا . غلط بود

البته بهتر . داد می آموزشدیدگاه صحیح را به کودک 

بود او به روش های دیگری این تعارض را برای 

 . کرد کودک حل می

بلت در مورد فراخوانی تعارض  -روش کلبرگ       

. های شناختی، مثالی از مدل تعادل جویی پیاژه است

کودک دیدگاهی را انتخاب می کند، بوسیله اطالعاتی 

متناقض دچار ابهام میشود و سسس ابهام را از طریق 

شکل دادن نوعی جهت گیری پیشرفته تر و جامع تر 

   . کند حل می

را نیز  اجتماع عادلمچنین او راهبرد رویکرد ه        

در این روش تاکید بر فرد نیست، بلکه بر . گسترش داد

دانش  391کلبرگ و همکارانش حدود . گروه است
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موز دبیرستانی را تشویق کردند تا به صورت آ

را یک اجتماع در نظر دموکراتیک عمل کنند و خود 

دیده آنها ن در آغاز احساس اجتماعی اندکی بی. بگیرند

رشد   می شد و جهت گیری مسلط گروه، مرحله 

با مشکالتی نظیر دزدی آنها به گونه ای که . اخالقی بود

     کردن به عنوان یک موضوع کامال شخصی برخورد 

ولی پس از یک سال، هنجارهای گروهی به . می کردند

 .پیشرفت کرد 1مرحله 
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 جدایی ماهلر/ نظریه تفرد 

 

 
نوزاد  -ماهلر به مطالعه دقیق و درازمدت تعامالت مادر

پرداخت و نشان داد که نوزاد چگونه در رابطه ای 

       انسانی با دیگران، به فردی مستقل  و جدا تبدیل

 .شد می

 

 مروری بر مفاهیم و روش ها

، دو پیشرفت اساسی در مفاهیم 3351و  3341در دهه 

اولین پیشرفت . ان پریشی های کودک بوجود آمدرو

بوسیله لئو کانر صورت گرفت که اظهار داشت بسیاری 

از نشانه های ناشناخته در قالب سندرمی می گنجد که 

. اوایل طفولیت نامید درخودماندگیاو آن را 

ه در آن درخودماندگی اختالل نسبتا نادری است ک

تماس چشمی  ی هستند، ازکودکان بطور افراطی منزو

الت زبانی دچار کنند و به مشک مستقیم خودداری می

تکرار بیهوده )پژواک گوییبه آنها هستند و بعضی از 

 . می پردازند( اصوات

. پیشرفت تشخیصی دوم توسط ماهلر بوجود آمد     

اختاللی که در سه یا چهار سالگی یا کمی دیرتر ظاهر 

ای با پرستار  در این اختالل، کودکان به گونه. شود می

ترسند خودشان  خویش ارتباط برقرار کرده اند که می

   به مادرشان می چسبند و آنها . جدا سازندآنها را از 

ماهلر این اختالل را . ترسند در محیط حرکت کنند می

از نظر ماهلر این . نامید روان پریشی همزیستی

   آشفتگی ها، به عنوان انحرافاتی از رشد طبیعی تلقی

 .شوند می

 نکات مهم مرحله سن

تولد تا 

یک 

 ماهگی

درخودماندگی 

 بهنجار

نوزاد بر حالت 

فیزیولوژیکی درونی خود 

 .تمرکز می کند

 5تا  3

 ماهگی

همزیستی 

 بهنجار

نوزاد به محرک های 

بیرونی بیشتر پاسخ می دهد 

اما تحت تاثیر این خطای 

حسی است که او و مادرش 

 .یکی هستند

 3تا  5

 ماهگی

در آغوش مادر، خود را  جدایی -ردتف

عقب می کشد تا خودش و 

دنیای پیرامون را بررسی 

کند یعنی مانند جوجه است 

که از تخم بیرون آمده و 

 .دنیا را می نگرد

  3تا  3

 ماهگی

تمرین کردن 

 اولیه

مادر را به عنوان پایه و 

اساس جستجوی خود قرار 

 .می دهد

تا   3

35 

 ماهگی

پیرامون را با شوقی  دنیای تمرین کردن

 .جسورانه بررسی می کند
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تا  35

 4 

 ماهگی

نزدیکی 

 خواهی

متوجه می شود که به مادر 

نیاز دارد، هرچند که 

همچنان در پی استقالل نیز 

 .هست

تا  4 

11 

 ماهگی

تصویری درونی از مادر  آغاز ثبات شئ

ایجاد می کند و می تواند 

 .جدا از او، به عمل بسردازد

 

     بینیم، ماهلر عنوان  در جدول فوق می آنکههمچن

کند که رشد طبیعی با یک مرحله درخودماندگی  می

شود؛ نوزاد بطور ذاتی  بهنجار آغاز می( اوتیستیک)

را دفع آنها کند یا  روی بسیاری از محرک ها تمرکز می

. کند سسس به مرحله همزیستی پیشرفت می. کند می

احساسات بیرونی نوزاد اکنون به شکل کامل تری به 

توجه دارد، اما با این خطای حسی که با مادر یکی 

پس از آن، با . ، مواجه استاست و از او جدا نیست

 .شود بطور فزاینده ای مستقل می حمایت مادر،

کودکی که در حالت درخودماندگی  ماهلرمی گوید     

قرار دارد، از مرحله درخودماندگی بهنجار چندان فاصله 

در مورد روان پریشی همزیستی، کودک از . تنگرفته اس

کند؛ اما از رابطه با دیگران،  مرحله همزیستی عبور می

. به احساس آرامش و حمایت اساسی دست نمی یابد

    شود، جدایی ها را تجربه  مستقل تر می آنکههمچن

کند که سعی  کند اما بقدری احساس ناراحتی می می

بودن با مادر خود، بار دیگر به خطای حسی یکی  دارد

ماهلر اظهار داشت که روان پریشی . روی آورد

همزیستی گاهی اوقات به مرحله درماندگی خود 

 .کند برگشت می

عقیده ماهلر درباره مراحل اولیه، یعنی       

، عمدتا از کار روی درخودماندگی بهنجار و همزیستی

کودکان و افراد بزرگسال دارای اختالل نشات گرفته 

 .است

 

 مراحل رشد بهنجار

شد طبیعی با یکدیگر ماهلر معتقد بود مراحل ر

در چرخه زندگی و کیفیت های  همسوشی دارند و

اما . هیجانی هر مرحله، به طریقی پایدار می مانند

موفقیت در رشد مربوط به هر مرحله، بطور طبیعی در 

زمان های ویژه ای بهنگام نوزادی و اوایل کودکی رب 

 .دهد می

 (تولد تا یک ماهگی)درخودماندگی بهنجار  مرحله

اغلب نصف ( تا یک ماهگی)ماهلر بیان کرد که نوزاد 

      روز را به خوابیدن و نصف را به بیداری صرف 

    شود که گرسنه او اساسا هنگامی بیدار می. کند می

تنش های درونی دیگر، او را تحریک  آنکهیا  می شود

ونی نوزاد بیشترین حالت فیزیولوژیک در .کنندمی 

 . کنند توجه و عالقه او را به خود جلب می

ره های کوتاهی همچنین ماهلر متوجه شد که دو     

ن نوزاد نسبت به محیط خود کامال وجود دارند که در آ

شود، اما اغلب بر اساس حس های درونی  هشیار می

 عمل می -نه موضوعات و احساس های بیرونی -خود

 .کند
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 (یک تا پنج ماهگی)یستی بهنجار مرحله همز

در حدود یک ماهگی، نوزاد از محرک هایی که از مادر 

مختلف بدن کند، مانند لمس کردن نقاط  دریافت می

      احساس لذت بیشتری او، بوی مادر و صدای او 

داند که این احساسات جدا از او  اما نوزاد نمی. برد می

کند و  دگی میاو هنوز در وضعیت وهم آلود زن. هستند

تحت تاثیر این خطای حسی است که او و مادرش یکی 

نبود تمایز که ما  ماهلر عنوان کرد که این حالتِ. هستند

ن را استنباط کنیم، همان چیزی است که آن توانیم آ می

 .می نامیم همزیستیرا 

اولین عالمت واضح که نشان دهنده لذت بردن      

مرحله است و کودک از حس های بیرونی در این 

 لبخند اجتماعیاساسا توسط مادر تجربه می شود، 

در دومین ماه زندگی، نوزاد خیره شدن به . نوزاد است

کند و پس از تمرین این کار، به  چهره مادر را آغاز می

کند و اولین لبخند اجتماعی در  چشمان مادر نگاه می

خیره شدن متقابل به یکدیگر، یا . شود او ظاهر می

ای متقابل و تقلیدهای مادر از صداهای نوزاد، خنده ه

همگی خطای حسی نوزاد را درباره یکی بودن با مادر، 

 .کند تقویت می

دوران  بنظر ماهلر، ویژگی حالت همزیستی       

نوزادی، حس قدرت مطلق است؛ این حس در نوزاد 

. که جهان کامال با آرزوهایش همگون و هماهنگ است

همدالنه به محرک هایی که از  مادر از طریق حساسیت

زند  دهد، به این خطای حسی دامن می خود بروز می

مثال قتی گرسنه است، پستان خویش را در اختیار او )

 (.دهد قرار می

 

    نیز افزوده است که اغلب مادران گزارش  برگمن 

می دهند که آنان نیز با نوزادان خویش احساس یکی 

بیان می کنند که شبیه به  و چیزی را. کرده اند بودن می

حالت همزیستی در آنان است که همسان با حالتی 

 .شود در نوزاد وجود دارد است که فرض می

ماهلر متوجه شد که مادران کامال نمی توانند       

نیازهای نوزادانشان را درک کنند و نوزاد در این زمینه 

می آموزند که بعضی آنها . کند به مادر خود کمک می

مانند سکوت مادر، به این معناست که می توانند  یمعال

اما اوقاتی نیز . نیاز خودشان را برای او مطرح سازند

هست که نوزادان به ناچار به سردی، مزه های بد، 

بنابر این به . کنند را تجربه می... تنش، گرسنگی و 

غوش مادر جای می گیرند  و ناچار با آرامش در آ

دهند؛ که این  کنش نشان میگاهی نیز با اضطراب وا

 .اولین گام در جدایی از مادر و متمایز شدن اوست

گرچه نوزاد برای رسیدن به حالت تعادل، به        

بخش نیاز دارد اما ماهلر  مادری پاسخگو و آرامش

کند که او به مادری کامال راضی کننده نیاز  عنوان می

گرفت  عاریت به وینی کاتاو این عبارت را از . ندارد

یا مادری با  خوببه اندازه کافی مادری که نوزاد به 

ان در مقایسه با نوزاد انس. نیاز دارد فداکاری معمولی

درمانده تر است و زمان بیشتری به  گونه های دیگر

دیگران وابسته است و به مادری نیاز دارد که محرک 

 .های مزاحم را دفع و سالمت نوزاد را تضمین کنند

د فته ماهلر، مرحله همزیستی برای رشبه گ       

نچه اریکسون حس اعتماد نامید، آغازین، یعنی آ

      و حس همزیستی لذتبخش باعث. ضرورت دارد

احساس وحدت با مادر کند، یعنی  شود که نوزاد می

در این هنگام که نوزاد از مرحله . ایجاد شود لنگر ایمن
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رف جهان همزیستی بیرون می آید و بطر فزاینده ای بط

خارج گرایش پیدا می کند، احساس سرگردانی و 

کند بلکه احساس خوشبختی و آرامش  تنهایی نمی

 .دارد

 جدایی/مرحله تفرد 

  (.ماهگی 9تا   )خرده مرحله تمایز 

ماهلر معتقد بود نوزاد بطور رسشی، به سمت عملکرد 

. شود مستقالنه و کشف دنیای وسیع تر رانده می

اد را به استقالل مجبور نوز ،رونینیروهای قدرتمند د

ماهگی،  5تا  . روی دو پای خود بایستد مثالمی کند 

نوزاد به محیط اطراف مادر نگاه کرده و به مادر و افراد 

     زند، اما در برابر افراد غریبه چنین آشنا لبخند می

ماهگی، بررسی های نوزاد به محیط  5در . کند نمی

ماهگی  6در . شود ال تر میطوالنی تر، متمرکز تر و فع

گیرند تا بهتر بتوانند به او  نوزادان از مادر فاصله می

 . اه کنندنگ

آغاز را  بازرسی پشت سرنوزادان همچنین الگوی     

کنند، یعنی بصورت فعاالنه مادر با دیگران مقایسه  می

ولی در این مرحله نوزاد غرق مادر نیست، . ندنک می

خویش و دنیای خارج را مادر  ،بلکه بصورت فعال

که می کند ماهلر عنوان دراین وهله . کند بررسی می

نوزادان طی این مرحله  .است از تخم بیرون آمدهنوزاد 

همچنین، افراد غریبه را از طریق حس بینایی و هم 

این عمل آنها . دهند حس المسه، مورد بررسی قرار می

دهند که از  را در حالتی سرد و سنگین انجام می

او این رفتار را . ت استبازرسی شادمانه مادر متفاو

در بعضی مواقع . نامیده است شیوه های بازرسی

( نه تمامی آنها)بسیاری از نوزادان ماهگی، 1معموال در 

در مواردی که ترس . دهند را نشان می ترس از غریبه

کند که دوره  از غریبه خیلی زیاد باشد، ماهلر بیان می

ی کانی به سخت ترین شکل طهمزیستی چنین کود

در روابط بین فردی، اعتماد اولیه و آنها شده است و 

و کودکانی . انتظارات مثبت را در خود ایجاد نکرده اند

که مرحله همزیستی متوازنی داشته اند، ترس از غریبه 

 .کمتری نشان می دهند

را  اضطراب جداییهمچنین نوزادان در این سن،       

     را تنها آنها برای مثال هنگامی که . کنند تجربه می

ماهلر . کنند گذارند، احساس آشفتگی و ناراحتی می می

دریافت که اضطراب جدایی در این سن، شکلی از 

سرزندگی اندک یعنی یک خلقِ گرفته کُلی را بوجود 

شود که  این مساله بدین شکل تفسیر می. می آورد

عمل را  گردد که این یش باز میونوزاد به درون خ

    درون خویش انجام  برای حفظ تصویر مادر غایبِ

 .دهد می

پس طی این مرحله، نوزاد به سمت دنیای بیرون و       

ترس ها را تجربه . کند دور شدن از مادر حرکت می

نام  فرایند هوشمندماهلر در این مرحله، از دو . کند می

ه است که اساسا افزایش فاصل جداییآنها یکی از . برد

است که شامل عملکردهایی  تفرددیگری . از مادر است

است که در وارسی جهان بطور ادراکی، ( ایگو)از من 

بخاطر آوردن اینکه مادر و اشیا کجا هستند و ایجاد 

 .تصویری از مراجع قدرت، نقش دارند

 

 (.ماهگی   تا  9)تمیز کردن اولیه 

خیز مرحله تمرین کردن با توانایی نوزاد برای سینه  

همینکه نوزاد توانست چهار دست . شود رفتن آغاز می
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و پا راه برود و بایستد، اشتیاق زیادی برای کاوش 

نوزاد تا حدی از مادر . دهد دنیای وسیع تر به خرج می

 نقطه اتکاء در خانهگیرد اما مادر برایش  فاصله می

 (.نین چیزی را بیان کرده بودچاینزورث نیز )است 

ا و کاوش های نوزاد، نگرش در این بررسی ه

مادرانی که به لحاظ نزدیکی و . مادر بسیار مهم است

      صمیمیت در مراحل اولیه تا حدی دچار مشکل

     بوده اند، از استقالل نوین نوزاد احساس شادمانی 

کنند که در دسترس  این مادران حس می. کنند می

بودنشان برای  جستجوگری جهان توسط نوزاد الزم 

مادران دیگر ممکن است از بررسی و کاوش . ستا

های کودک خود مضطرب شوند و دوگانه عمل کنند و 

خانه باشند،  از این لحاظ که نقطه اتکاء مطمئنی در

ممکن است سعی کنند در آنها . مشکل داشته باشند

فعالیت های کودک اختالل ایجاد کنند و اضطراب خود 

واردی اشتیاق در چنین م. را به کودک منتقل کنند

 .  شود کودک برای جستجوی دنیای پیرامون خاموش می

 

 (.ماهگی   تا    )تکمیل خرده مرحله تمرین کردن 

ماهلر بر قدرت سایق ذاتیِ جنبش و کنجکاوی تاکید 

کرد و معتقد بود همینکه کودکان توانایی راه رفتن  می

  را بیابند، لذت نوزادان در این فعالیت ها شدت پیدا 

نوزادی که اکنون نوپا شده، برای حرکت به . کند می

شود  اطراف و بررسی جهان پیرامون خود ذوق زده می

در این مرحله بنظر . و از کشفیات خود لذت میبرد

میرسد کودک نوپا به حضور مادر خود نیز بی اعتنا شده 

اما او برای اینکه اطمینان حاصل کند، گاهی به . است

. کند مادر را بررسی میگردد و حضور  عقب برمی

ست که کودک ا جنبه برجسته این مرحله، شیوه ای

این . شود بوسیله آن، جذب کنجکاوی های خویش می

است که کودک درگیری عاشقانه ای با دنیا  دوره زمانی

 .دارد

اگر در این مرحله، مادر بسیار دخالت گر یا غیرقابل     

طور دسترس باشد، اشتیاق کودک برای جستجوگری ب

 .کند قابل مالحظه ای فروکش می

 

  (.ماهگی 4 تا    )نزدیکی خواهی 

کودکان در این مرحله، بشدت از مادر و نیاز خویش به 

یعنی کودک نوپا که در مرحله تمرین، . او آگاه هستند

لق در حال ماجراجویی در دنیا با حسی از قدرت مط

کند که مادر من  انگار ناگهان با خود فکر می بود؛

توانم انجام دهم؛  کجاست؟ من به تنهایی چه کاری می

 .من به او نیاز دارم

ماهلر معتقد بود کودکان نوپا طی تمامی بررسی ها     

و کشفیات دنیای خارج و همچنین بازی کردن خویش، 

کرد ربگونه ای فزاینده از چگونگی وجود اشیا و کا

 آگاهیاین . می یابند آگاهیاز خودشان آنها مستقل 

در مورد آنها پیش از زمانی بوجود می آید که   دقیقا

دهد،  مادرشان و تمامی کارهایی که برایشان انجام می

از نظر . کنند بعنوان شخصی جدای از خودشان فکر می

اریکسون، کودک در چنین وضعیتی، تجربه کردن شک 

 .را آغاز میکند

او . شود در چندماه بعد، کودک وارد یک بحران می     

      او . کند میان اهداف متضاد، احساس فشار می در

خواهد خودمختاری خود را حفظ کند، از سوی  می

نه گر والدین خود را نیز دوست دارد، به صراحت دی

گوید،  و در عین حال به مادر می چسبد یا از او  می
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فتن و کودکان در این سن از بازی گر. خواهد توجه می

کنند،  را تعقیب میآنها رها کردن که در آن والدین 

این بازی بدین دلیل لذتبخش است که . برند لذت می

کند که خودمختار  کودک بطور ناگهانی احساس می

      شود، اما هنگامیکه او را  دور میآنها است و از 

   احساس پیوستگی مجددآنها گیرند، بار دیگر با  می

 .کند می

مت است،  شکل و پر زحاین دوره برای مادران م    

. شفته کننده و همراه با توقع زیاد استرفتار کودک آ

    ماهلر باز هم بر مادری صبور و قابل دسترس تاکید 

اگر مادر درک کند که رفتار کودک ناشی از . کند می

ماند تا این حالت  رشد بهنجار است، منتظر می

تواند از این طریق از  مادر می. ناخوشایند به پایان برسد

اجتناب  ،های همراه با زور و تالفی جویانه کشمکش

احساس آزادی  ،بدین طریق کودک در کار با اشیاء. کند

 .خواهد کرد

 

   تا  4 )آغاز ثبات شئ هیجانی و تثبیت فردیت 

  (.ماهگی

تواند میان نیازهای متضاد خویش  کودک چگونه می

یعنی خودمختاری و پرستاری کودک، غلبه کند؟  

از طریق ایجاد تصویر  ین کار راتواند ا کودک می

       از مادر که حتی در غیبت مادر نیز درونی مثبت

تواند به آن دسترسی داشته باشد، به بهترین نحو  می

پس از آن، گرچه کودک ممکن است نسبت . انجام دهد

تواند بدون وجود  به مادر اشتیاق داشته باشد، اما می

این تصویر . ندبه عمل بز مادر و بطور مستقالنه دست

 .شود نامیده می ثبات شیء هیجانیدرونی 

ماهلر معتقد بود برای رسیدن به ثبات شی، دو      

 : شرط الزم است

نخست اینکه کودک به ثبات شی به مفهومی که      

حتی ( و افراد)یعنی بداند اشیا . پیاژه بیان کرده، برسد

دوم  .اگر در جلوی دید او نباشند، باز هم وجود دارند

اینکه، کودک به چیزی نیاز دارد که اریکسون آن را 

می نامد، یعنی این حس که مادر  اعتماد اساسی

شخصی قابل اعتماد است و هنگامیکه او نیاز داشته 

چنین اعتمادی در . باشد، می تواند به مادر تکیه کند

نوزاد، در نخستین مرحله یعنی مرحله همزیستی آغاز 

د، یعنی تمایز، تمرین کردن و شود و در مراحل بع می

 .کند نزدیکی، بیشتر رشد می

اکنون در این مرحله، کودک نیاز دارد تا تصویری      

این کار را از  ،از یک مادر خوب را درونی سازد و او

کودک . دهد انجام می وانمود سازیطریق بازی های 

در بازی های خود اشیایی را به عنوان نماد والدین، 

دهد و در ساختار روانی  ر افراد قرار میخودش و سای

انجام چنین . سازد خود، تصویر مستحکمی از مادر می

کاری همیشه ساده نیست، زیرا کودک جدایی ها و 

کند و شاید از دست مادر  ناکامی ها را تجربه می

بنابراین برای کودک مشکل است که . عصبانی باشد

ست مادر را فرد واحدی در نظر بگیرد که هم دو

اگر تجربه های . داشتنی است و هم عصبانی کننده

مثبت به اندازه کافی  باشند، ثبات شئ هیجانی، 

 .همچنین هسته عزت نفس، ظهور خواهد یافت
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 کاربردهای عملی

اوکار با  .مان کودکان آشفته ارتباط داردکار ماهلر به در

نوزادان را به همراه مادرانشان آغاز کرد و سعی کرد تا 

در مورد  . زیستی همگون تری را تسهیل کندبه همتجر

را به آنها خودمانده، هدف ماهلر این بود که کودکان در

 . مرحله همزیستی پیش ببرد

در مورد کودکان مبتال به روان پریشی همزیستی،     

. حالت همزیستی کامل تر و همگون تری بوجود آورد

د که این دلیل این کار نیز آن بود که ماهلر دریافته بو

لذتبخشی را تجربه نکرده اند  کودکان، اعتماد و یگانگی

در . از مادر خود باشندمستقل را قادر سازد آنها که 

آنها رسش کارکردهای حرکتی و شناختی،  مقابل، در پی

قبل از اینکه از نظر هیجانی آماده باشند، خود را جدا 

بدان نیاز دارند، تشویق آنها آنچه . کنند احساس می

مجدد به جدایی نیست بلکه ایجاد پایه ای از اعتماد و 

تقابل روانی است، بطوری که بتوانند با اطمینان بیشتری 

 .با دنیای بیرون برخورد کنند

طبیعی کودک است،  هنگامی که صحبت از پرورش     

را مطرح  مادر دسترسی پذیری هیجانیماهلر به کرات 

نوزاد احساسی  در دوره همزیستی بهنجار، در. کند می

از ریشه داشتن و تکیه داشتن در مکانی همراه با آرامش 

کودک بصورت  آنکهو ایمنی بوجود می آید، اما همچن

فردی مستقل پیش رود، نیاز دارد تا از دسترسی پذیری 

 .دایمی مادر اطمینان داشته باشد

 

 ارزشیابی

ماهلر نظریه فروید را به سمت یک جهت گیری بین 

ماهلر در مورد اینکه نوزاد در میان . دفردی سوق دا

         روابط بین فردی، چگونه به حسی از خویشتن

نوزاد بصورتی فزاینده  .هایی داده است آگاهیرسد،  می

شود و سسس از  از یکی بودن با پرستار خود مستقل می

      این تصور که واقعا وابسته است، دچار کشمکش

و رو به عقب کودک،  این فرایند روبه جلو.  شود می

هم به دلیل نیاز به پیوستگی و هم جدا شدن، با آن 

شود و تضادهای همگانی را میان تمامی  روبرو می

 .انسان ها بوجود می آورد

 بر ماهلر وارد کرده ایناشترن  یکی از انتقادهایی که     

ست که به اطالق حالت های مرضی در دوران ا

لر سعی کرده ابتدا یعنی ماه. طفولیت پرداخته است

را در یک آنها حالت های مرضی را درک کند سسس 

شود  و پیشنهاد می. دوره طفولیت بهنجار در نظر بگیرد

بهتر بود او رشد نوزاد و کودک طبیعی را به شیوه 

اشترن همچنین . خود آن مورد مطالعه قرار دهدمناسب 

کند که مراحل اولیه نظریه ماهلر، بویژه  عنوان می

رسد  اینطور بنظر می. ه درخودماندگی اشتباه استمرحل

که در مرحله درخودماندگی، با عایق محرکی که در آن 

فرض شده، نوزاد اساسا خود را از دنیای خارج جدا 

یعنی تحلیل فیلم های گرفته شده از تعامالت . می سازد

دهد که نوزاد عالقمندی زیادی به دنیای  نوزاد نشان می

 .بیرونی دارد
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 نظریه های بالبی و اینزورث درباره

دلبستگی انسان   

 

 

یبالب  

. شرح حال مقدماتی  

بالبی دریافت کودکانی که در مراکز نگهداری از کودک 

بزرگ شده اند، دارای انواعی از  ،و یتیم خانه ها

مشکالت عاطفی از جمله ناتوانی در ایجاد ارتباط 

او تصور . دصمیمانه و طوالنی مدت با دیگران هستن

کرد شاید دلیل این امر این باشدکه این کودکان در 

اوایل زندگی، فرصت ایجاد یک دلبستگی محکم به 

 .مادرنماد را از دست داده اند
 

 : نظریه دلبستگی

 نگاه کلی

بالبی معتقد بود که رفتار انسان را تنها از طریق بررسی 

در  ی که این رفتارن، یعنی محیطی بنیادآ محیط انطباقی

   . فته است، می توانیم درک کنیمن محیط تکامل یاآ

ات احتماال رفتارهای دلبستگی، یعنی حرک کودکان     

را با مراقبان آنها و عالئمی که نزدیکی و مجاورت 

افزایش می دهد، در خود به وجود  حفظ می کند و

، گریه است رفتارهای دلبستگییکی از  .اورده اند

   رسد یا درد می کشد، گریههنگامی که کودک می ت)

او بروند و ببینند می کند و والدین مجبورند به سراغ 

نوع دیگر رفتار دلبستگی،  (.چه مشکلی پیش آمده

پی نگاه  هنگامی که کودک در)لبخند کودک است 

 (. احساس محبت می کنندآنها والدینش لبخند می زند، 

ز غان و غون کردن، چنگ زدن، مکیدن و تعقیب کردن ا

  .اندجمله دیگر رفتارهای دلبستگی 

ی کودک به این ترتیب به بالبی معتقد بود دلبستگ    

جتماعی کودکان غاز پاسخدهی ادر آ: وجود می آید

به هر چهره ای لبخند می زنند آنها مثال . تصادفی است

ماهگی،  6و  1بین . و با رفتن هر کس گریه می کنند

نا محدود می کنند دهی خود را به چند آشکودکان پاسخ

اندک زمانی . را نگران می کندآنها و حضور غریبه، 

بعد، تحرک بیشتری پیدا می کنند و با سینه خیز رفتن، 

در حفظ نزدیکی خود با نماد اصلی دلبستگی خویش، 

مراقب هستند که این والد . نقش فعال تری ایفا می کنند

 نی والد،کجاست و هر عالمتی دال بر جدا شدن ناگها

کل این . راه اندازی می کندآنها پاسخ دنباله روی را در 

فرایند، یعنی تمرکز بر نماد اصلی دلبستگی که پاسخ 

دنباله روی را راه اندازی می کند، مشابه نقش پذیری 

 .در سایر گونه هاست

 

 مراحل دلبستگی

 (: ماهگی تولد تا )مرحله اول 

 نسان هاپاسخدهی نامتمایز به ا

ز تولد دوست دارند به صداهای انسانی نوزادان پس ا 

چهره آنها . و به صورت انسان ها نگاه کنند گوش دهند

بالبی . را به سایر محرک های بصری ترجیح می دهند

معتقد است این رجحان نشان دهنده گرایش ژنتیکی به 

یک الگوی بصری است که به زودی یکی از 

 ماعیلبخند اجتقدرتمندترین رفتارهای دلبستگی یعنی 

در پنج یا شش هفتگی، . را راه اندازی خواهد کرد
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نوزادان . غاز می شودپرشورترین لبخندهای اجتماعی آ

در مواجهه با چهره انسانی با خوشحالی و به طور کامل 

ها با تماس چشمی نیز لبخند می زنند و این لبخند

ماهگی به هر چهره ای  1نوزادان تا تقریبا  .همراهند

 شرط اصلی این. قوایی لبخند می زنندحتی به الگوی م

به صورت کامل یا از روبرو ارائه  ،ست که صورتا

در این مرحله صدا یا نوازش، محرک نسبتا . شود

    به نظر. ضعیف تری برای ایجاد لبخند کودک است

محرک نسبتا می رسد لبخند اجتماعی نوزاد را یک 

 . راه اندازی می کند مشخص دیداری

لبی، لبخند به دلیل اینکه نزدیکی کودک را به نظر با    

.  به مراقب حفظ می کند، باعث ایجاد دلبستگی می شود

خودِ لبخند زدن یک راه انداز است که واکنش دوست 

رفتاری  راقبت کردن را باعث می شود، یعنیداشتن و م

    است که شانس نوزاد را برای سالمتی و بقا افزایش

مانی که نوزادان شروع به تقریبا در همان ز. می دهد

ها می کنند، غان و غون کردن را  لبخند زدن به چهره

که مثل لبخند زدن در )غون کردن  غان و. غاز می کنندآ

همانند لبخند زدن یک راه انداز ( غاز تصادفی استآ

اجتماعی است که با ایجاد تعامل اجتماعی بین مادر و 

   . ی بماندنوزاد باعث می شود مادر نزدیک نوزاد باق

      که فریاد پریشانی است و نشان)گریه کردن       

( می دهد نوزاد از درد، گرسنگی یا سرما رنج می برد

نزدیکی، . نیز به نزدیکی مراقب و کودک منجر می شود

نوزادان . حفظ می شود پاسخ گرفتنهمچنین از طریقِ 

آنها از  یکی. مجهز هستند پاسخ گرفتننوع  دوبه 

وقتی شیء کف دست نوزاد . است چنگ زدن بازتاب

ن د، دست نوزاد به طور خودکار دور آگذاشته می شو

است  بازتاب مورودومین پاسخ گرفتن، . جمع می شود

که وقتی نوزاد با صدای بلندی از جا بسرد، یا زمانیکه 

پاسخ نوزاد به . حمایت را از دست بدهد، اتفاق می افتد

وهایش را باز می کند و ه بازست کا چنین اتفاقی این

ند، انگار که را به دور سینه خود جمع می کآنها سسس 

همچنین نوزادان به . بخواهد چیزی را در آغوش بگیرد

هنگامی که . مجهز هستند بازتاب های گونه و مکیدن

لمس شود، خود به خود سرشان را به محل آنها گونه 

    تحریک می چرخانند و عامل تحریک را جستجو 

ن کنند تا زمانیکه با دهان آن را لمس کنند و سسس آ می

این دو بازتاب به وضوح به شیر خوردن از . را می مکند

را الگوهای آنها ولی بالبی . تان مادر کمک می کندپس

دلبستگی نیز تلقی می کرد زیرا موجب می شوند که 

 . نوزاد با مادر خود تعامل برقرار کند

 

 (:ماهگی 6تا   )مرحله دوم 

 تمرکز بر آشنایان 

تقریبا در این سن، بازتاب های مورو، چنگ زدن و  

اما به نظر بالبی، مساله مهم تر . گونه متوقف می شوند

ست که پاسخ های اجتماعی نوزاد به تدریج ا این

شنایان در این سن نوزادان تنها به آ. شودانتخابی تر می 

عمل  در غان و غون کردن نیز انتخابی. لبخند می زنند

ماهگی، فقط در حضور کسانی که  5یا 4در . می کنند

می شناسند غان و غون می کنند و در حضور فردی که 

      بیشتر او را ترجیح می دهند، گریه شان را متوقف

ماهگی دست خود را به سمت بخش 5در . می کنند

 . او را می شناسند، دراز می کنندهایی از بدن فردی که 

   شنایان محدودسخدهی خود را به آرحله، پادر این م

در حضور دو یا سه نفر خاص لبخند می زنند  .می کنند
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، نماد اصلی دلبستگیاین . و غان و غون می کنند

کودکان شدید ترین دلبستگی را به  .مادر است معموال

نان ند که با دقت تمام به عالمت های آفردی پیدا می کن

 .نان داردا با آتعامل ر پاسخ می دهد و لذتبخش ترین

 

 (:سالگی  ماهگی تا 6) مرحله سوم 

 دلبستگی شدید و نزدیکی جویی فعال 

ماهگی به بعد، دلبستگی نوزاد به شخص خاص  6از  

در این مرحله نوزاد . شدیدتر و اختصاصی تر می شود

نماد از اتاق گریه می کند که این  با خارج شدن مادر

منحصر شدن  .است اضطراب جداییگریه نشان دهنده 

ماهگی  9یا  1دلبستگی کودک به یک والد، در تقریبا 

را نشان  ترس از غریبه هانمایان می شود که کودک 

مادگی برای گریه کردن با این واکنش شامل آ. می دهد

به و قرار گرفتن در یک موقعیت دیدن یک غری

ماهگی، می توانند سینه خیز بروند و  9در . ناآشناست

هنگامی که مادر ناگهان . ندود را دنبال کنفعاالنه والد خ

رک کند، یا وقتی کودک در رامی کودک را تو به آ

شنا قرار بگیرد، ملموس ترین تالش ها را محیط ناآ

. برای برقراری تماس مجدد از خود نشان می دهند

زمانی که کودکان بتوانند فعاالنه والدین خود را دنبال 

ظام مبتنی بر تصحیح کم کم در یک نآنها ر کنند، رفتا

      یعنی محل والد را در نظر)هدف، تثبیت می شود 

را ترک کند، بالفاصله او را آنها می گیرند و اگر مادر 

 (. تعقیب و حرکت خود را تصیح یا تنظیم می کنند

  کودکان اغلب هم از نمادهای دلبستگی فاصله        

ر زمانی این رفتا. می روندآنها می گیرند و هم به سمت 

مشهود است که کودک مراقب را به عنوان پایگاهی امن 

   .  برای کاوش محیط اطراف خود مورد استفاده قرار دهد

رفتار دلبستگی به متغیرهای دیگری نیز بستگی دارد، 

نیاز کودک خسته و بیمار . وضعیت جسمانی کودکمثل 

. است به ماندن در کنار مادر بیش از نیاز او به کاوش

تغیر مهم در پایان نخستین سال زندگی، الگوی یک م

کارکرد کلی کودک از نماد دلبستگی است؛ یعنی کودک 

بر مبنای تعامل های روزانه خود، به تدریج طرحی کلی 

ل دسترس بودن مراقب خود به از پاسخدهی و قاب

 . ورده استوجود آ

 

 (:سالگی تا پایان دوره کودکی )مرحله چهارم 

 رفتار مشارکتی 

سالگی، کودکان تنها به نیاز خودشان  1یا   تا قبل از   

برای حفظ نزدیکی با مراقب توجه دارند و هنوز به 

مثال درک نمی کند )هدف های مراقب توجه نمی کنند 

. خواهد برای انجام کاری به خانه همسایه برود مادر می

 1اما کودک (. خواهد بی چون و چرا برود او هم می

ایی را درک می کند و می تواند ساله چنین طرح ه

وقتی پدر و مادرش در کنار او نیستند، رفتارشان را 

در نتیجه او در رابطه با والدین بیشتر شبیه . مجسم کند

 . کند یک شریک عمل می

 

 دلبستگی به مثابه نقش پذیری 

بالبی معتقد بود دلبستگی کودک مسیری شبیه به نقش 

گرچه این فرایند . ندمی ک پذیری در حیوانات را دنبال

نوزادان در هفته اول . هسته تر صورت می گیردبسیار آ

زندگی نمی توانند فعاالنه اشیاء را از طریق حرکتشان 

تعقیب کنند، ولی نسبت به افراد پاسخ های اجتماعی 
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لبخند می زنند و غان و آنها . مستقیمی ابراز می کنند

اما . ودغون می کنند که موجب نزدیکی به افراد می ش

در شش ماهگی دلبستگی خود را به افراد معدود و 

عمدتا میخواهند . بویژه یک فرد خاص محدود می کنند

یاد می گیرند سینه خیز بروند و . نزدیک این فرد باشند

دور آنها دلبستگی شان را هر زمانی که از  نماد اصلی

نسبت به فرد آنها بنابراین، . شود، دنبال می کنند می

ین فرد است که دنبال قش پذیر می شوند و امعینی ن

 .راه اندازی می کندآنها کردن را در 

 

 تاثیرات نگهداری شدن در موسسه ها

  .محرومیت ناشی از نگهداری شدن در موسسه ها

که در ایجاد دلبستگی را بالبی کودکان پرورشگاهی 

شخصیت های بی عمیق در بزرگسالی ناتوان هستند 

ران را تنها برای اهداف خودشان که دیگطفه نامید اع

مورد استفاده قرار می دهند و در برقراری پیوند عاشقانه 

اینها نشان داده که برای شکل گیری . ناتوان هستند

نی وجود دارد که اگر دلبستگی دلبستگی نیز سن بحرا

 .ن سن شکل نگیرد، دیگر به سختی انجام می شوددر آ

 

ون، تاثیرات جدایی به نظر بالبی و رابرتس .هاجدایی 

ابتدا : به شکل زیر ظاهر می شود( کودک از مراقب)

گریه و زاری می کنند و هیچ  اعتراضکودکان به عنوان 

 ناامیدیدوم، دوره . نوع مراقب جانشین را نمی پذیرند

را پشت سر می گذارند؛ ساکت، غیرفعال و گوشه گیر 

در . شروع می شود بریدگیباالخره مرحله . می شوند

الل این دوره کودک بشاش تر می شود و ممکن خ

اما اگر . است مراقبت پرستاران یا سایر افراد را بسذیرد

جدایی طوالنی شود و کودک مراقبت پرستار یا سایر 

 افراد را از دست بدهد، ممکن است از همه افراد کناره

نتیجه چنین فرایندی شکل گیری و  گیری کند گیری

دی است که دیگر نسبت یعنی فر «یت بی عاطفهشخ»

 .به هیچ کس، عمیقا عالقمند نمی شود

 

 اینزورث

دانشمندی که مهمترین پژوهش ها را درباره اینزورث 

 .ه استدلبستگی انجام داد

 الگوهای دلبستگی

 1 اینزورث و دانشجویانش، به مطالعه بر روی رابطه 

گی بودند و مادرانشان کودک که در سال اول زند

چهار ساعت و در  هر سه هفته به مدتآنها . پرداختند

هنگامی که . را مطالعه می کردندآنها خانه خود افراد، 

، اینزورث خواست ببیند که ماهه شدند  3نوزادان 

از این . در یک موقعیت جدید چگونه استآنها رفتار 

عالقمند رو کودک و مادرش را به یک اتاق بازی برد و 

ا چگونه به عنوان بود ببیند که کودکان مادرانشان ر

پایگاهی برای کاوش محیط مورد استفاده قرار می دهند 

به دوبار جدایی کوتاه مدت از مادرانشان، آنها و واکنش 

 . چگونه است

کودک با یک فرد غریبه  در نخستین مرحله جدایی،    

تنها گذاشته می شد؛ در دومین مرحله، کودک به تنهایی 

  دقیقه به طول  1ایی هر مرحله جد. در اتاق می ماند

می انجامید، ولی در صورتی که کودک ناراحتی 

. شدیدی نشان می داد، مدت جدایی کوتاهتر می شد

موقعیت دقیقه به طول انجامید،  1 کل این فرایند را که 

 :سه الگو را مشاهده کردندآنها . نام نهادند ناآشنا
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 .نوزادان با دلبستگی ایمن

ادرانشان به اتاق باز، خیلی این کودکان پس از ورود م 

زود مادر را به عنوان پایگاهی برای کاوش مورد استفاده 

ی اما هنگامی که مادر اتاق را ترک کرد، باز. قرار دادند

. شفتگی شدنداکتشافی شان کاهش یافت و دچار آ

گشت نیز فعالنه از او استقبال  هنگامی که مادر برمی

باقی می ماندند و می کردند و یکی دو دقیقه نزدیک او 

به  هنگامی که از بودن او مطمئن می شدند، مشتاقانه

مادران این کودکان،  .کشف محیط اقدام می کردند

حساس و پاسخده به گریه ها و سایر عالئم کودک 

هر زمان که کودکشان به . ه بودنددرجه بندی شد

رامش بخشی مادرش نیاز داشت، این مادران با محبت آ

کودکان . ای کودک رسیدگی کرده بودندو عشق به نیازه

نیز خیلی کم گریه می کردند و برای کاوش محیط 

مورد استفاده قرار می اطرافشان، مادر را به عنوان پایگاه 

اینزورث معتقد بود اینها الگویی سالم از رفتار . دادند

 .دلبستگی را نشان می دهند

 

  .اجتنابی -نوزادان ناایمن -3

           نا، کامال مستقل به نظراینها در موقعیت ناآش

به محض ورود به اتاق، به سمت آنها . می رسیدند

گرچه به کاوش محیط می . اسباب بازی ها می رفتند

به این معنا )پرداختند اما مادر را به عنوان پایگاهی امن 

مورد استفاده ( که به تناوب از حضور او مطمئن شوند

. اموش می کردندقرار نمی دادند، بلکه مادر را فر

هنگامی که مادر اتاق را ترک می کرد، پریشان نمی 

شدند و وقتی بر می گشت، درصدد نزدیک شدن به او 

اینزورث بر این باور است که این نوزادان . برنمی آمدند

.  تا حدی از مشکالت هیجانی و عاطفی رنج می برند

ورد که جدایی کودکانی را به یاد می آ آنان،بریدگی 

مشاهده این گروه  .دناکی را تجربه کرده بودنددرهای 

هایشان نشان داده بود که مادران از کودکان در خانه 

به عنوان افرادی نسبتا بی توجه، مداخله کننده و آنها 

و کودکان اغلب  طرد کننده درجه بندی شده بودند

کودکان هنگام ورود به  بنابراین این .ناایمن بودند

کردند نمی توانند به مادر تکیه شنا گمان موقعیت ناآ

. یوه ای دفاعی واکنش نشان دادندکنند و بنابراین به ش

برای دفاع از خود، موضعی بی تفاوت و متکی بر آنها 

شدن های خود اتخاذ کردند چون در گذشته از طرد 

سعی کردند نیاز خود را آنها . بسیاری رنج برده بودند

   . ی بیشتر اجتناب کنندیدی هابه مادر مهار کنند تا از نوم

 ،بزرگسالیدر بالبی بر این باور است این کودکان،      

و غیروابسته می شود؛  ،بیش از حد متکی به خود

شخصی که هرگز از بدگمانی خویش دست بر نمی 

 .دارد و نمی تواند روابط صمیمی با دیگران برقرار کند

 

 .دوسوگرا -نوزادان ناایمن - 

شنا چنان نگران حضور یت ناآاین نوزادان در موقع 

مادر بودند و به او چسبیده بودند که به کاوش در 

مادر هنگامی که . محیط اطراف خود نمی پرداختند

فته می شدند و هنگام شاتاق را ترک می کرد، بسیار آ

دوسویه با او نشان می  شکارا رفتاریبرگشت مادر آ

ود به این مادران معموال با نوزادان خ ،در خانه .دادند

در برخی موقعیت  .شیوه های متناقض رفتارمی کردند

صمیمی و پاسخده بودند و در موقعیت های دیگر  ،ها

کودکان این تناقض، هنگامی که . رفتاری متغایر داشتند

این . را نامطمئن می کردآنها به مادرشان نیاز داشتند، 

کودکان وقتی مادر اتاق را ترک می کرد، بسیار ناراحت 
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د و هنگام بازگشت مادر، تالش می کردند به می شدن

سرعت دوباره به او نزدیک شوند، گرچه خشم خود را 

« مقاومت»الگوی دوسوگرا را گاه . نیز بروز می دادند

نیز می نامند؛ زیرا کودکان نه تنها با نومیدی در صدد 

ن بر آبرقرار کردن تماس با مادر بودند بلکه در برا

 .مقاومت می کردند

 

 .عات پیگیریمطال

مطالعات نشان داده کودکان با دلبستگی ایمن در  

تکالیف شناختی، مقیاس های ثبات قدم و خود اتکایی 

این افراد در موقعیت های . نمرات باالتری داشته اند

اجتماعی، نمرات باالتری را در رهبری و رفتار دوستانه 

دلبستگی  است که اینزورث بیان کرده. کسب کرده اند

محصول حساسیت مادرانه به عالیم و نیازهای  ایمن،

 .کودک است

 .الگوهای عامل در کودکان و بزرگساالن

بالبی الگوهای عامل را، انتظارات و احساس های  

. کودک درباره پاسخدهی نماد دلبستگی او می دانست

     الگوهای عامل، رویدادهای ذهنی درونی را شامل 

برای والدین مطرح نوعی سنخ شناسی را  مین .می شود

ا طبقه بندی کودکان در موقعیت کرد که ثابت شده ب

مستقل، بی توجه به /ایمنشنا همبستگی دارد؛ ناآ

  .دلبستگی و شیفته

 

 اینزورث در مورد پرورش کودک/ دیدگاه بالبی

تکامل، . بالبی و اینزورث، موضعی مشابه گزل دارند

که رشد  یار نوزادان گذاشتهعالیم و حاالتی را در اخت

را باعث می شود و پاسخدهی به این عالیم آنها سالم 

نوزادان به طور زیستی، با توجه . عاقالنه ترین کار است

        به تجربه های مورد نیازشان، مارا به سوی خود

 .می خوانند و هدایت می کنند

بالبی معتقد بود ممکن است والدین، کودکانی لوس      

مادر داشته باشند، اینها، قطعا  و بیش از حد وابسته به

 .والدینی حساس و پاسخده به عالیم خود نداشته اند

از طرفی . اینها به نشانه های کودک توجهی ندارند

امروزه والدین برای تسریع رشد عقلی کودک خود، 

اینزورث معتقد . همه نوع محرک را فراهم می کنند

زیرا . است چنین رفتاری از سوی والدین نامناسب است

. موجب اعمال کنترل بیش از حد به کودکان می شود

اینزورث و بالبی می گویند والدین می توانند از طریق 

آنها کودک برای پیگیری عالیق خود به  فرصت دادن به

طریق حضور در کنار کودک و این کار از . کمک کنند

وردن پایگاه ایمن برای او که بتواند به اکتشاف فراهم آ

 .زد، صورت می گیردمحیط بسردا

 

 جدایی ها

نوزادان در نخستین ماه های تولد و قبل از  استبهتر

اینکه به فرد معینی دلبستگی پیدا کنند، در خانه ای 

 4یا 1ماهگی تا  6جدایی ها بین . دایمی مستقر شوند

در خالل این زمان، . سالگی احتماال دردناک تر هستند

می دهند و کودکان به شدت دلبستگی خویش را شکل 

فاقد استقالل و قابلیت های شناختی هستند که بتوانند 

 .با روش هایی انطباقی با جدایی ها کنار بیایند

 

محرومیت های ناشی از نگهداری کودکان در 

بالبی توجه مردم را به اثرات زیانبار پرورش  .موسسات



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

76 

 

با کم کردن آنها . کودکان در پرورشگاه ها جلب کرد

یجاد دلبستگی و بزرگساالن، در ا تماس بین کودکان

در خالل مراقبت های بیمارستانی،  .ناتوان می شوند

هنگامی که به مادران و نوزادان فرصت بیشتری برای 

باهم بودن داده می شود، رشد کودک در مسیر بهتری به 

 .پیش می رود

 

با افزایش شمار مادران شاغل، تمایل  .مراقبت روزانه

. ز مهد کودک زیاد شده استخانواده به استفاده ا

ماهگی،   3سسردن کودکان به مهد کودک پس از 

مشروط بر مهد کودک با کیفیت مطلوب، اثرات 

ماهگی به   3کودکانی که تا قبل از . نامطلوبی ندارد

 -مهد سسرده می شوند، در معرض دلبستگی اجتنابی

 .ناایمن والدینشان قرار دارند
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 ویلیام دیمون و  نظام تحولی

 دانیل هارت

 

 خود  روند تحول 

  شکل  سال  اولین  در پایان  در کودک خودتصور از   بنیان

  بـه   و والـدین   کـودک   تعامـل  تصور بـدلیل   این. گیرد می

  کودک وقتی. شود بنا می  در طفل  ـ رضایتی خود  صورت

  شود، جرأت می  داده  او فورا پاسخ  شکایت  هیابد ک درمی

ء مـورد   شـی   آوردن  بدسـت   بـرای   کندکه می  و کوشش

در   حـس  نمایـد و ایـن    تعامـل   خود با دیگـران   تقاضای

  اسـت   و منسـجم   قطعی  جهان  آید که بوجود می  کودک

هــارتر  امــا (.3336از هــارتر،   نقــل;3331، 11 تــورپین)

  بـه   سـالگی 1ـ9از   خود قبل  کلی  وممفه  که  معتقد است

در   البتـه . گیـرد  نمـی   شکل  و کلیت  ساخت  یک  صورت

هـارتر    کنند که می  بیان( 3333) 3وکراون  مارش  باره این

 . است  نکرده ارائه  تجربی  دلیل  خویش  ادعای  برای

و ( 3339)،  از کنـــوکس  نقـــل ;( 339) 15 کیگـــان    

خـود    تحـول   را اسـاس  مغـز   زی، معناسـا  وی  همکاران

  مختلـف   هـای  جنبـه   گوینـد اگرچـه   مـی آنهـا  . دانند می

ــانی ــاعی ، هیجـ ــناختی اجتمـ ــی  ، شـ ــرای  و اخالقـ   بـ

توسـط خـود و    معـانی   وجود دارد اما ایـن   خودپنداشت

ء و  درنظـر او ارتبـاط شـی   . شـوند  مـی   سـاخته   شخص

  کـه   معتقد است  کیگان. دهد می  را سامان ، تحول شخص

و   گرفتـه   الهام پیاژه  بالینی  ارتباط از روش  این  فهم  برای

  کیگـان  .کنـد  مـی   استفاده  مصاحبه  لحاظ از روش  بدین

                                                            
1
 . Craven, R 

2
 . Meaning making brain 

از خـود    کند که خود پیشنهاد می  تحول  را برای  مراحلی

  و بـا درک   شـده   عملـی   شود و بتـدریج  آغازمی  اجباری

  مرحله  باالترین ه، فرد را ب شخصی  موقعیتها و روابط بین

  و هدفمنـدی   ایدئولوژی  در آن  رساند که خود می  تحول

 . است  اهمیت  دارای در زندگی

  شـرح   بدین  خود در کودکان  ، سیر تحول کلی  نگاهرد   

  خـود را برحسـب    سـالگی  6ـ1  تاسن  کودکان  که  است

  و کمترخود را بـه   توصیف  و مادی  جسمانی  ویژگیهای

 ;3319،  براتـون )کنند  می  معرفی  روانی  موجودی  عنوان

(. 3394،  از ماسـن   نقل ;3391،  ، سلمن کلر، فورد،میچام

کنـد، در اواسـط    گذرمی  اولیه  کودکی  فرد از وهله  وقتی

کنـد و   تـر مـی   خود را انتزاعـی   توصیف  بتدریج  کودکی

خود   دهد و از توصیف می  آن  به  و روانی  اجتماعی شکل

  هیچگاه  گرچه ;شود  دور می و فیزیکی  مادی  صورت  به

  پوشـی  چشـم  فیزیکی  صورت  خود به  از توصیف  انسان

،  سلمن ;3391هارتر،  ; 339،  و هارت  دیمون)کند  نمی

و   ذهـن   بـین   ، کـودک  سن  در این(. 3319موهر، ;3391

و   خـارجی   گذردو وقـایع  می  در درونش  آنچه  ، بین بدن

. شـود  می  تمایز قایل  و انگیزشی  روانی  خصوصیات  بین

فکر کنـد و افکـار     خودش  تواند درباره می  وی  درنتیجه

 (.3391، براتون)خود را مهار نماید 

در ( 3394،  و همکـاران   از ماسـن   ، نقل3319)موهر     

و   ، سـوم  اول  تحصـیلی   مقـاطع  ، ویژگیهـای  تحقیـق   یک

و   مادی با ویژگیهای  توصیف)  ونیبیر  ترتیب  را به  ششم

  بــه  توصـیف )  ، رفتــاری...(و  ، اسـم  ، مالکیــت جسـمانی 

  بـه   توصـیف )  و درونـی ( وآشـکار   رفتار فعـال   صورت

.  اسـت  کـرده   بیان(  و انگیزش  افکار، احساسات  صورت

بـاالتر    سـنین   بـه   کودکـان   دیگـر هـر انـدازه     عبارت  به
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ــد، توصــیف مــی ــا   رون ــر و  ود، روانشــناختیازخــآنه ت

 .شود تر می درونی

، (3333)  و هــارت  ، دیمــون نوجــوانی  ســنین  بــرای    

ــورز ــل ;(3314) 3اســکورد و پی ( 3399)  از الپســلی  نق

  هنگـام  بـه   نوجوانـان   انـد کـه   کـرده   را ارائه  قاعده  همین

بــر عقایــد، افکــار و  " مــن  مــال"  دربــاره  دادن  توضــیح

نظـر  . ورزند تأکید می  خویش درونی  یکسارچه  ویژگیهای

قـرار    مـورد بررسـی    جداگانـه  را  و هارت  دیمون  قاطع

 .  هیم دادخوا

( 3115،  ازمحسـنی   نقل ; 339)  والد  برکلر و گرین    

  تبیــین  مختلــف  هـای  خـود رادر وهلــه   مختلــف  وجـوه 

  آن  تـوان  می  که  است 1مبهم ،، خود اول  وهلهدر :اند کرده

  تمایزهـای   وهلـه   درایـن . نامید "از خود  پیش  وهله"را 

وجـود نـدارد و     خـارج   خـود و دنیـای    بـین   مشخصی

  بـه   بخشـی  رضـایت   نوزاد فقط از طریـق   اولیه رفتارهای

 خود عماومی  .شوند می جو هدایت کنشها و غرایز لذت

تمایز خود   از تحول  ناشی  قرار دارد که  بعدی  در مرحله

  از رفتارهای  هایی جنبه  ارزشیابی  و نیز توانایی  ازدیگران

  یکی. کنند  را مشاهدهآنها توانند  می دیگران  که  فرد است

  هنجارهـای  کردن  ، درونی خود عمومی  مهم  های از جنبه

خـود    ، تحـول  طریـق   از آن  کـه   است  دیگران  ارزشیابی

 بـا   همچنـین   خود عمومی. شود می  گذاری پایه خصوصی

،  اسـت   نامیـده  4بینای  همشاکل  مرحلهالوینگر   که  آنچه

بـر ظـواهر     آگاهانـه   تمرکـزی   آن  طی  دارد که  همسانی

  در وهلـــه .افـــراد وجـــود دارد  اجتمـــاعی  وپـــذیرش

  ایـن . آیـد  پدید می  شدن درونی  جریان،  خودخصوصی

                                                            
1
 . Secord, P& Peevers, B 
2
 . Breckler, S& Greenwald, A 

3
 . Diffuse self 

4
 . Isomorphism 

. دارد  مطابقـت ( 3361)الوینگـر    وجـدان  بامرحلـه   وهله

ــن ــه  درای ــا خــود، آرم دراز مــدت  هــدفهای  مرحل و آنه

  فــرد متحــول  و کمــال  پیشــرفت  در جهــت  مســؤولیت

  ، خـود جمعـی مطـرح    از خود خصوصـی  پس. شوند می

  کردن  و درونی  شده اجتماعی  تجربیات  نتیجه  شود که می

  مرجــع  مهــم  گروههــای  هــدفها، هنجارهــا و انتظــارات

  ، نـوعی  جمعیخود   در وهله(. 3115،  محسنی)باشد می

  فـردی   زندگی  درباره  اهداف یافتگی و سازمان  هدفمندی

  فرهنگــی  هنجارهــای  بــه  جــدی  و توجــه  و اجتمــاعی

خود   صورت  در این. شود می  در فرد مشاهده  واجتماعی

  میـزان   همان  گیرد و به  قرار می جمع  درخدمت  شخصی

  جمـــع  و نیـــز مناســـبات  آن  و هنجارهـــای  از جمـــع

خود   در درون  دیگر خود فردی  عبارت  به. گیرد تأثیرمی

 .شود می  شده وهضم  گنجی  ، درون جمعی

خـود،    شـناختی   اجتمـاعی   در دیدگاه( 3333)هارتر     

ــول ــتره   تح ــود را در دوگس ــرات  خ ــوایی  تغیی و   محت

  خود به ، محتوای اول  در گستره. کند می  مطرح  ساختاری

خـود    خردسال  ابتدا کودک. پذیرد یر میتغی  سن  موازات

. کنـد  مـی   توصـیف   و مـادی   بدنی  ویژگیهای را از خالل

،  رادر قلمـرو اعمـال    توصیف  ، این سن  با افزایش  سسس

در   دهد و باالخره می  خود گسترش  فعالیتها و مهارتهای

ماننـد    ابعـاد روانـی    خود به  به  تر، توجه پیشرفته سطحی

. شـود  مـی   معطـوف  ها و امـور شـناختی   نگیزههیجانها، ا

  و سـسس   صـفات   خود برحسـب   درنظر هارتر توصیف

  محسوب  تحولی  روند یا حرکت  خود، یک  درباره انتزاع

  ارتبـاط داده   شـناختی   پیشرفتهای تواند به می  شود که می

  درون  به ، از بیرون در خودپنداشت  تحولی  حرکت. شود

  کـه   فرد و جهـانی   افکار و احساسات  کند وبه می  رجوع

  گسـتره . شـود  مـی   شود متکـی  نمی  رؤیت توسط دیگران
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  عمدتا جنبه  که ، تغییر در ساختار خود است دیگر تحول

. دهـد  مـی   خود را تعمـیم   دارد و فرد اسنادهای  شناختی

دهـد   مـی   و گسترش  را تعمیم  باشد، آن  خوبی اگر دونده

در . دانـد  نیـز مـی   ورزشـکار خـوب   خود را  و در نتیجه

و  ; اسـت   از ورزشکار بودن  جزئی  بودن  دونده  که  حالی

  اسـنادها در سـازمانی    این  نوجوانی  در وهله. قبیل  از این

  یـک   و به  شده  تر با یکدیگرترکیب یافته  تر و تعمیم کلی

  در ایـن . شـوند  خـود منجـر مـی     دربـاره   انتزاعی  مفهوم

فـرد    تـر بـرای   توحیـد یافتـه    شـکل   بـه  "خود" صورت

درنظر هارتر، تغییر   دیگر تحول  گستره. شود می  دریافت

  بــرای  هــر کــودک.  خــود اســت  در ضــوابط ارزشــیابی

،  در آغـاز خردسـالی    دارد که  ، ضوابطی خویش توصیف

گویـد   می( 3399)هارتر  .دارد  خیالسردازانه  معموال جنبه

ــه ــدود   کـ ــد از کو 51حـ ــاندرصـ ــین  دارای  دکـ   چنـ

  خـود را بهتـرین    مثـال   عنـوان   بـه   هستند کـه  ای ضابطه

  تـوان  را مـی   گـویی  اغـراق  این. کنند ورزشکار قلمداد می

ــی ــدم  ناش ــین   از ع ــز ب ــایالت    تمیی ــا تم ــا ب   واقعیته

  هـای  خـود، مقایسـه    صحیح  در ارزشیابی  ،ناتوانی کودک

  امـا انطبـاق   . دانسـت  کـودک   بینـی  و خودمیـان   اجتماعی

ازدیـاد    سـن   با افـزایش   ، همراه با خود واقعی  ارزشیابی

در   حرکـت   شود و ایـن  نزدیکتر می  واقعیت یابد و به می

شـود   خود منجر می درباره  ذهنی  نگهداری  نظر هارتر به

ــنی) ــه(. 3115،  محس ــارت  ب ــزایش    عب ــا اف ــر، ب   دیگ

  بینـی   خودمیـان از   ناشی  که  کودکانه  ،خیالسردازیهای سن

  هـای  امـور و پدیـده    و فردبه  یافته  کاهش ; است  کودک

  یابـد و خـود را بـر اسـاس     مـی   تری جدی  توجه  واقعی

فرد نتواند خـود را از    مگر آنکه ;کند می  واقعیتهاارزیابی

  ایـن   اسـت   طبیعی. جداسازد کودکانه  مرز خیالسردازیهای

را دررونـد    خیرشدگیو تأ  اختالل  تواند یک می  موضوع

  هـارتر دربـاره  . سـازد   مطـرح  "خود"و   شناختی  تحول

  داده  انجـام   زیـادی   خود تحقیقات تحول  مختلف  مسائل

  خود، وی به  کودکان  توجه  درباره  پژوهش  دریک.  است

  تا بگوینـد درموقعیتهـای    خواست  ساله 3تا4  از کودکان

  چـون   منفـی   سـات خود از احسا  رهاسازی برای  مختلف

را   ای شـیوه   کنندوچـه  مـی   چه  وغم  اندوه ، ترس ،  خشم

راهبرد   ازدونوع  کودکان  دادکه  ها نشان یافته. گزینند برمی

مانند فـرار از    راهبردعملی. کنند می  استفاده  وذهنی عملی

  ماننـد کوشـش    وذهنی  وراهبردفکری نامطلوب  موقعیت

  یـک   دربـاره  ، فکرکـردن  نکـرد   فرامـوش   درجهت  فعال

  ویـافتن   حادثـه   علـل   درباره  یا فکرکردن  جالب  موضوع

  نتیجـه   ایـن   بـه   پژوهش  هارتر دراین.  ممکن حلهای  راه

  کودکـان   یابداسـتفاده  مـی   افـزایش   سن  هرچه  رسید که

بـا    یابـد ولـی   مـی   افـزایش   یا ذهنی  فکری  ازراهبردهای

  بـر راهبردهـای    عملـی   اهبردهـای ر  سنین  درتمام اینحال

  رود دریک دیگرانتظار می  عبارت  به. دارند  برتری  ذهنی

  از راهبردهـای   کودکـان   اسـتفاده   بهنجـار میـزان    تحـول 

  بـا موقعیتهـای    وانطبـاق   مسـائل   حل  برای  وفکری ذهنی

  هارتروهمکـاران   دیگری در پژوهش. یابد  جدید افزایش

  کودکـان   کـه   موضـوع   ایـن   به ابیدستی  باهدف( 3399)

تـا   4  کنند، کودکـان  می  را درک  شرم  مفهوم  سنی  درچه

  دادکـه   نشـان   نتـایج . قراردادنـد  را مورد سـؤال   سال 31

  خودبـه   برنکـوهش   مبتنـی   حلهای  وراه  درونی  تنبیهات

  را نشان  کمتری  وفراوانی  نداشته  برتری  بیرونی  تنبیهات

 : است  شده  مشخص  چهار مرحله  تحقیق دراین .دهند می

  احسـاس  سـتند توان نمی  خردسال  کودکان ، اول  مرحلهدر

،  کنند و در برابر کار خالف  بیان کلمات  را در قالب  شرم

شـان  مبـادا پـدر و مادر    کـه  بـود   فقط از ایـن آنها   ترس

  درک  ایـن   بـه   کـودک   ،دوم  در مرحله. شوند  خشمگین
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  خـود شـرمگین    توانند از کودک پدر و مادرمی  هک رسید

  در مرحلـه  .ندارد  شرم  ، احساس خود کودک  باشند ولی

  توانـد از خـود شـرمگین    مـی   که کرد  قبول  کودک  سوم

ــی ــد ول ــرط آن باش ــه  اســت  ش ــه  پدرومادرنســبت  ک   ب

 ،  چهـارم   درمرحلـه . باشـند   داشـته   او آگـاهی   کارخالف

در برابــر   کــه گفــت مــی  اطمینــانو   بــا یقــین  کــودک

در . کنـد  می  شرم  احساس  دیگران  و درغیاب  کارخالف

  نوجـوانی   خـوددرونی در دوره   کـه  داد  هارتر نشان  کل

 .شود  می  حاصل

  دربـاره ( 3115،  از محسـنی   نقـل  ;3399)  نظر نـوآم     

  روانـی   و نیـز تحلیـل    شـناختی  های خود، متأثر از نظریه

  وفرویـدی   ای پیـاژه   دو نظام  نظر خود را ادغام او.  است

  نظـام   مهم  ، مفاهیم شناختی  متأثر از دیدگاه  نوام. داند می

، 3جـویی  و تعـادل   ، برونسـازی  را ماننددرونسـازی   پیاژه

کنـد   مـی   ارائه  ساختاری از خود، تبیینی  وی. برد بکار می

  نـوآم  .کـاربرد دارد   در دو قلمـرو بهنجـار و مرضـی     که

  خـود درهـم    را در تحـول   حـال   و زمان  گذشته تأثیرات

  ادامـه   زنـدگی   خود درطول  تحول  در نظر وی. آمیزد می

جدید از خـود و    ادراکها و شناختهای  یابد و موجب می

را   گذشـته   شـود و بازسـازی   مـی   اجتماعی  ازارتباطهای

  ساختاری  ای گونه  ، به تحولی سازمان  این. کند می  تسهیل

  تحمیل اجتماعی  یابد و توسط خود، بر واقعیت می  شکل

و   زندگی  تاریخ  که  است  آن  دیدگاه  این  ویژگی. شود می

بـا یکـدیگر     نحو اصـولی   فرد را به  تغییردهنده فعالیتهای

  تجربیـات   فقـط بـامحتوای    زندگی  تاریخ. دهد پیوند می

  فعالیتهــایی  بــه  همچنــین  بلکــه  مــرتبط نیســت  زنــدگی

  حاضـر انجـام    در حـال   قبلـی   شـناختی   سـاختارهای  که

                                                            
1
 . Equlibration 

هـر    کـه   صـورت   ایـن   بـه .باشد می  دهند نیز معطوف می

  ترکیـب   را بـرای   مناسـب   ، امکـان  از تحول  تغییر ناشی

  امکـان   ایـن   آورد، ولـی  می  فراهم  جدیدی  یاسازماندهی

ــوقعی ــق  م ــی  تحق ــه م ــد ک ــوز تحــت  یاب ــأثیر   فردهن ت

ــاختارهای ــی  سـ ــدیمی  قبلـ ــت  و قـ ــرایط .  اسـ در شـ

محتوا تغییـر    صورت  به  و اولیه  قبلی  ،ساختارهای آرمانی

  را تقویــت  زنــدگی دهنــد و تصــاویر تــاریخ مــی  شــکل

  اتفـاق   و یکسـارچگی   انسـجام   ایـن   اغلب  ولی. کنند می

منجـر    هـا  الیـه   فشـردگی   بـه   آن  تحقـق   افتد وعدم نمی

  از زیسـتن   ها،شـکلی  الیـه   منظور از فشـردگی . دشو می

خود بطـور    قبلی  نظامهای  در آن  که  است  زندگی  تاریخ

و بــا   زیســته  ، در کنــار هــم بعــدی  بانظامهــای  همزمــان

  اولیه  نظامهای. (3115، محسنی)شوند  می  یکدیگر تجربه

فـرد    ارجاعی  از نظام  جزئی  ، همیشه آن  و نتایج "خود"

در   قبلـی   باشد و نظام  مثبت  نتیجه  اما وقتی. سازند امیر

در   و یـا تـداوم    زنـدگی   شود، ازشیوه  ادغام  بعدی  نظام

ــاریخ ــدگی  ت ــی   زن ــاد م ــود ی ــع. ش ــی  در مواق از   منف

وجـود    منظـور از آن   رود کـه  مـی   ها سخن الیه فشردگی

خـود    کـه   امر است این  خود یعنی  در نظام  تجانس  عدم

کنـد   مـی   عمـل   مختلـف   هـا، در سـطوح   زمینه  براساس

  تشـبیه   زمین  های الیه  ها را به الیه  این  نوآم(.  منبع همان)

  نیـز، سـطوحی    دیگر در رفتارانسـانی   عبارت  به. کند می

رونــد  نمــی  از بــین  قبلــی  ســاختهای. وجــود دارد

  بـه . گیرنـد  جدیـد قـرار مـی     ساختهای  زیرمجموعه بلکه

بایـد    روانـی   هـای  پدیـده  درسـت   فهم  برای  علت  نهمی

  ایـن .  ها را درنظـر گرفـت   الیه  آمیختگی و درهم  تداخل

                                                            
2
 . Encapsulation layers 
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کنـد    و روانـدرمانگر کمـک    روانشـناس   تواند بـه  امرمی

 (.3399،  الپسلی)

  تحـول   تداوم.  خود است  بر تحول  تأکید دیگر نوآم     

از   یـدی جد  شـناختهای   موجـب  خود در سراسر زندگی

ــات  ــود و تجربی ــاعی  خ ــی  اجتم ــی  و محیط ــود  م ش

  نظـر ایـن    اسـاس . کند می  را تسهیل  گذشته  بازسازی که

  در تجربیـات   که  است  فردی بین  بر خود و تعامل  مؤلف

از   شـد، نـوآم    بیان  همانطور که .یابد می  تجلی  اجتماعی

  یـین تب در زمینـه   پیـاژه   و برونسـازی   درونسـازی   مفاهیم

، هـر   او معتقـد اسـت  .  اسـت   کرده  خود، استفاده  تحول

تغییـر    ایجاد یک  برای  امکانی  جدید درزندگی  موقعیت

بـا    فرد درسـازش   امر بیانگر توانایی  این.  است  و تحول

یــا   بنــه  تغییــر در روان  را از خــالل  و آن  اســت  بیــرون

  مهـم   یراتو تغی  حوادث. دهد می انجام  درونی  ساختهای

. را دارنـد  و بحرانی  کیفی  تغییرات  چنین  توانایی  زندگی

دار  معنـی   باشد، تجربیات  وجود داشته  تعادل  نظام  وقتی

  موجـود ادغـام    تحـولی   توانند در ساختهای می و بحرانی

  درونسازی)  دو کنش در این  توازن. یابند  و انسجام  شده

  فکر نـوآم   اساس. شود می  سازش  منجر به(  و برونسازی

، فـرد دراثـر    تعـادلی  بروز بی  در صورت  که  است  براین

  حرکـت   تعـادل   سـوی   بـه  ، اوست  ذاتی  که  جویی تعادل

  شـود تـا اینجـا نظـر نـوآم      مـی   مالحظه  چنانکه. کند می

  از پیـاژه   امـا از اینجـا، نـوام   . باشد می  بر نظر پیاژه منطبق

واحـد    حرکت  خود یک ر او تحولدرنظ. گیرد می  فاصله

جدیـد    ویژگیهای  که  دیگر نیست  مرحله  به  ای از مرحله

  بعضـی   گـاهی   باشند، بلکه  شده  ادغام  قبلی  درساختهای

کنند و  می  مقاومت  درونسازی در مقابل  خاص  تجربیات

  قبلی  ساختهای همزمان  وجود یا زیستن  امر منجر به  این

 3فرادرونساازی فراینـد را    ایـن   نـوام . دشـو  می  و فعلی

 . هاسـت  الیـه   ، فشردگی فرادرونسازی  محصول .نامد می

. باشـد   متفـاوت   تواند از نظر معنا و شـدت  می  فشردگی

توانـد   ، مـی  گرفتـه   صـورت   فشردگی که  زمانی  برحسب

. باشـد   و یاروانشـناختی   ملموس  ، اعمال و بدنی  فیزیکی

را نیـز از    و افقـی   عمـودی   گیهایفشـرد   همچنـین   نوآم

ــدیگرتفکیک ــی  یک ــد م ــردگیهای. کن ــودی  در فش ،  عم

و   جـدا شـده    تحـول  بعـدی   از ساختهای  اولیه  تجربیات

شـود ودر   خـود ایجـاد مـی     در درون  بـارزی   ناهمگونی

  خـود میـانجی    از یـک   ، خبـری  مرضی  وضعیت صورت

  نـاهمگونی ،  افقـی   ، درفشردگیهای برعکس. وجود ندارد

مهـــار   و تحـــت  خـــود آشـــکار نیســـت  در ســـطوح

  به  همچنان  قبلی  معانی  اما نظام. قرار دارد  تحول سازمان

دهد و بـر رفتـار    ومعنا می  فرد شکل  از دنیای  هایی جنبه

 (.3115،  محسنی)گذارد  او اثر می

  کـه   اسـت   خـود قدرتمنـد    دیگر در نظر نوآم  مفهوم   

و   بعـدی   سـاختهای   در درون اولیه  اختهایس  پیامد ادغام

(. 3399، الپسـلی )  اسـت   و توحیـدیافتگی   انسجام  نوعی

،  یـافتگی  تحول  بیان  برای  نوآم  شود که می  دیده  خوبی به

  فاصـله   توانـد از آن  پـذیرد و نمـی   را می نظر پیاژه  الجرم

فـرد در اثرتوحیـد     شخصـیت   ، یکسـارچگی  چـه . بگیرد

ــاختهای ــی  س ــدی  قبل ــازی   و بع ــد درونس و   در فرآین

  تحـول   مراحـل   اسـاس   براین. گیرد می ، شکل برونسازی

 : است  چنین  خود درنظر نوآم

.  روبرو هستیم 1ا فاعلی خود مادی، با  اول  در مرحله. 3

فرد از   و تمایالت  از عالیق  دیگران عالیق  مرحله  در این

                                                            
1
 . Overassimilation 

2
 . Self-strenght 

3
 . Subjectiv-Physical self 
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  خـود را ازطریـق   ، کـودک . شـود  نمـی   تفکیـک   دیگران

و   شـده   بیان  عمل  با زبان  کند که می  توصیف  ویژگیهایی

 .هستند  و تکانشی  مهار نشده تاعمد

  وکـودک   مطرح 3ابزاری  خود تعاملی،  مرحله  در این.  

  خـود از دیگـران    نیتها و نیازهای  بودن متفاوت  به  نسبت

و خـود   نیازهـای   تعـارض   حـل   شـود وبـرای   هشیار می

 .جوید می  بهره  دوسویه  تقابل  ، از یک دیگران

. کنـد  بـروز مـی    فراگیار   خود تقابلی،  مرحله  دراین. 1

کنـد   می  تجربه  ، فرد خود رااز منظر دیگران سطح  دراین

  دروی  دوسـتانه  تر و نـوع  گسترده  تعاملی  اعمال  و زمینه

را   یبیشـتر   ، فرد قابلیت مرحله  در این. یابد می  گسترش

 .آورد می بدست از خود

  شـکل  1 یافتاه  خود نظامدار ساازمان ،  مرحلـه   دراین. 4

  فـردی   بـین   از دیدگاه  جامعه  به مربوط  دیدگاه. گیرد می

تواننـد دریکـدیگر    متعدد می  دیدگاههای. شود مجزا می

در . را بسـازند   وسیعتری  فردی  بین  و دیدگاه  شده  ادغام

دانـد و   و پاسخگو مـی   را مسؤول ، فردخود صورت  این

  نقـل  ;3399، نوآم)کند  می  ، اداره خوبی خود را به  زندگی

 (.3399،  از الپسلی

ــه  از مؤلفــان  کــه(  333)  کوهــوت        تحلیــل  درزمین

ــی ــت  روان ــول اس ــالل   ، تح ــود رااز خ ــانگری  خ   درم

 4( خوددوسـتداری )  خودشـیفتگی   شخصـیت   اختاللهای

  ، آغشـتگی  ، خودشـیفتگی  در نظر کوهوت .کند می مطرح

بر خـود    غریزی  گذاری یاسرمایه  غریزی  نیروی  خود به

  کـه  اسـت   با فرویـد آن   وی  نظریه  اساسی  تفاوت.  است

                                                            
1
 . Reciprocal-instrumental self 

2
 . Mutual.inclusive self 

3
 . Systematic-organizational self 

4
 . Narcissism 

  خوددوسـتداری   مستقل  تحول  کند به می  سعی  کوهوت

، جنسی بـر   روانی  تحول  ، جدااز مراحل یا خود شیفتگی

در نظـر او  .کنـد   توجه  یافته  ود انسجامخ  یک  یابی کمال

  انجـام   بر موضـوع   لیبیدویی  گذاری سرمایه  همانطور که

،  گـذاری  دیگر از سرمایه  نیمی  ، یعنی درجاتی شود، به می

و   بتواند مصدر اعمال گیرد تا شخص می  بر خود صورت

  درنظـر فرویـد، عشـق   . باشـد   مثبت در زندگی  نقشهای

  وقتـی . یکدیگرنـد   ، متنـاقض  موضـوعی   خود و عشق به

  غریـزی   باشـد، نیـروی    مـن  بر  لیبیدویی  گذاری سرمایه

امـا  .  یابـد و بـرعکس   مـی   ، کـاهش  موضوع  به  معطوف

ــوت ــر کوه ــاط موضــوعی  درنظ ــود ارتب ــاقض ، وج   ، ن

ــت ــتداری  موجودی ــای ; نیســت خوددوس ــرا هیجانه   زی

جـدا   از خـود   کـه   سرشار نیز در ارتبـاط بـا موضـوعی   

  ، شـدیدترین  اساس  براین. شوند می  ، احساس است نشده

شـود و در   مرتبط مـی   موضوع به  خوددوستداری  حاالت

 "خـود "،  درنظـر کوهـوت   .گیرند خود قرار می  خدمت

  از همـان   غریـزی   هـای  وکشاننده  مسلط است  "من "بر

  تجربیـات   خـود و نـه    بـا موضـوع    کودک  ابتدااز تجربه

  دلیـل   همـین   بـه . دارنـد  غرایـز تبعیـت    ر سیرابیب  مبتنی

  هـای  را از جنبـه   غریـزی   رضـایتمندی   مفهـوم   کوهوت

  نیازهـای   مـادر بـه    او پاسخ. پندارد مجزا می  دیگرروانی

جـدا    رفتـار مادرانـه   هـای  را نیـز از دیگـر جنبـه     کودک

،  در دیـد کوهـوت    موضـوعی   ارتباطهای  یعنی ;سازد می

 .باشند می  غریزی  بر ارتباطهای  آشکارامقدم

  تحــول  ، دوره در نظــر کوهــوت  دوره  تــرین ابتــدایی    

ــهوت  ـــ ش ــی خود ــت 5گرای ــه  اس ــت  ک ــوزاد در حال   ن

  سـسس . بـرد  بسر مـی  6ناب  و لذت  اولیه  خوددوستداری

                                                            
5
 . Auto-erotism 

6
 . Hedonic satisfaction 
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مادر، خودـ   با عشق  آمیخته  مراقبتهای  و در پی زمان  طی

  ، تبـدیل  نایافتـه   وسـازمان   تکه خود تکه  به  گرایی شهوت

ــده ــت  شـ ــه  و درنهایـ ــمت  بـ ــجام  سـ ــافتگی انسـ ،  یـ

 3 ، شـکوهمندی  تحول  در شرایط مناسب. پذیرد می تحول

ــگری ــدریج  و نمایشـ ــود بتـ ــده خـ ــار شـ ــه مهـ   ، و بـ

  شـود کـه   منجر می  و خود منسجم  سالم  خوددوستداری

  اسـت   یافتـه   گسترش  بزرگسال  ساختار شخصیت در کل

 (.3115،  از محسنی  لنق)
 

  و هارت  دیمون  تحولی  الگوی 

   در چـارچوب   هـارت   و دانیـل   دیمـون   ویلیام  نظریه    

،   در آن  کـه   است  شده  مطرح ، اجتماعی شناختی  دیدگاه

  جهان بین  ای واسطه  و نقش  است  محوری  مفهومی خود

ــرون  درون ــار  تنظــیم  کنــد و موجــب ایفــا مــی  و ب  رفت

ــی ــردد م ــه. گ ــردازان نظری ــن  پ ــه روی ای   آورد در ادام

و   جیمــز، میــد، پیــاژه  چــون  روانشناســانی  پژوهشــهای

خـود را    و تحـول   اند فرایند پدیـدآیی  کرده  سعی کلبرگ

  و توازن  یابی و سازمان گیری شکل  کنند و مراحل  بررسی

ــول  آن ــا تح ــناختی  ب ــد  مشــخص را  ش ــن. نماین   در ای

ــازمان آورد، روی ــابی س ــالوه   ی ــود ع ــاع   خ ــر اجتم ،  ب

  شـدت   بـه  فردی  بین  و تعامالت  با دیگران  همسانسازی

دیگـر    عبـارت   بـه .  اسـت   شـناختی   تـأثیر تحـول    تحت

  به  گذرد که می  خود از مراحلی  درباره کودک  استداللهای

،  وهــارت  دیمــون)از یکــدیگر متمایزنــد   لحــاظ کیفــی

  موضوع  به  مراحل  نظریه  در تبیین  هک  همانگونه ;(3333

  بطور مشـخص  .شود از یکدیگر تأکید می مراحل  تفکیک

  ، اجتمـاعی  را شـناختی   و هارت  دیمون  دیدگاه  توان می

از   ناشـی   تغییـرات   زیـرا از سـویی   ; دانست  وساختاری

                                                            
1
 . Grandiose 

  شـناس  روان  دانند ومعتقدند کوشـش  می  را کیفی  تحول

مجـدد   یـابی  سازمان  اصول  درک  به  باید معطوف  تحولی

  تـوان  باشد و نمـی   مفاهیم  شدن  و ساخته  گیری  درشکل

  کمـی   افـزایش   را صرفا با اسـتناد بـه   تحولی  پیشرفتهای

  مقـاطعی  یابیها جز از طریـق  سازمان. نمود  تواناییها تبیین

  گونـه   مرحله  الگوی  نوعی  یعنی  لحاظ کیفی  به  متفاوت

  ایــنآنهــا دیگــر،   از ســویی  ولــی. نیســتند دراکا  قابــل

، موقعیتها،قرارگاههــا و  را در ارتبــاط نزدیــک  تحــوالت

  هســتند کــه  آن  و در پــی  دانســته  اجتمــاعی  تجربیــات

  خـود را سـازمان    اجتماعی  دنیای  چگونه دریابند کودک

  اجتمـاعی   شـناختی  کند؟ فرایندهای دهد و تفسیر می می

 مبنـا   در ایـن (. 3115،  محسنی)ابیها کدامند ی سازمان  این

کـوهن و    چـون  دیگـری   با روانشناسان  و هارت  دیمون

، (3311) 1مـایور و آیسـن    ،مونـت (3354)  پارتلند  مک

،  الپســلی)هســتند  عقیــده هــم( 3314)اســکرد و پیــورز 

3399.) 

  اصــل  خــود را متوجــه  کوشــش  و هــارت  دیمــون    

  و الگــویی  خــود ســاخته تحــولیو رونــد   یــابی ســازمان

فـرد از    اسـتدالل   مختلـف   سطوح  را بر مبنای  ای مرحله

  ، پـژوهش  کوشش  مزبور نتیجه  الگوی. اند داده  خودارائه

چنـد مسـیر     پیونـد یـا تالقـی    و حاصلآنها   و مطالعات

ــت ــه:  اسـ ــینه  مطالعـ ــای پیشـ ــی  هـ ــام پژوهشـ   ، انجـ

و   با کودکـان   طعیو مق  طولی  متعدد با روش پژوهشهای

ــان ــا  4  ســنین  نوجوان ــه  دادن ، شــکل ســال 39ت   یــک  ب

و   اسـت   منطبـق   پیـاژه   بالینی  با روش  که  بالینی  مصاحبه

ــین  ــز تعی ــررات  نی ــا و مق ــذاری  قرارداده ــایج  کدگ   نت

 (.3333،  و هارت  دیمون)ها  مصاحبه

                                                            
2
 . Kuhn, M & Mc Partland, T 

3
 . Eisen, M 
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 الگو  اساسی  مفاهیم

.  اسـت   ، اجتمـاعی  شناختی  مفهوم  یک یشتنخو  ادراک 

ــه ــوازات  ب ــاعی  تحــول  م ــت  اجتم ــای  ودریاف   هنجاره

ــاری ــد خــود را از دیگــران  ، کــودک رفت   ، از خــالل بای

منظـور    این  برای. مجزا سازد  خویش  فردیت گذاری پایه

را   هویـت   وشخصی  خصوصی  ویژگیهای  که  است  الزم

 خـود از   متمـایز کـردن    در جهـت   کوشـش . کند  ادراک

  بنـابراین . شـود  می  محسوب یشتنخو  شناخت ، دیگری

  در تحـول   مکمـل  ، دوکنش دیگری  خود و ادراک  ادراک

  کـنش   را بـرای   ، اطالعـات  هستند و هر کنش  اجتماعی

  معنا نیست  این  از خود به  برداشت. آورد می دیگر فراهم

  نحوی  را به  ، خود ودیگران فرد در هر کجا و همیشه  که

  تمیـز بـین    بـه   نسبت  است  الزم  بلکه ;متمایز کند  ز هما

  ، کنشـهای  کلـی   فرهنـگ . هشـیار باشـد    خود ودیگـران 

در   فرهنـگ   یک  دردرون  که  تفاوتهایی  و بویژه  شناختی

ــک ــای  تفکی ــد، از   خــود و دیگــری  مرزه وجــود دارن

دارنــد و   خــود دخالــت  در ادراک  هســتند کــه عــواملی

  انســانهای را بــین  تفاوتهــایی  طریــق  ایــن تواننــد از مــی

 .ایجاد کنند  متفاوت  فرهنگهای

از   را یکـی   خودپنداشـت ( 3333)  و هـارت   دیمون     

  در نخسـتین   داننـد کـه   مـی  انسـان   بنیـادی   های خصیصه

ــالهای ــدگی  س ــده   زن ــاز ش ــالل  آغ ــدگی  و در خ   زن

ــداوم ــی ت ــد م ــدگاه. یاب ــن  از دی ــان  ای و   ت، تفکــرا مؤلف

  شـکل   مفهومی  نظام یک  خود به  مربوط به  بازخوردهای

ــی ــه  م ــد ک ــی   را درک  آن  دهن ــود م ــد از خ ــن. نامن   ای

  فـرد بـرای    کـه   اسـت   مالحظاتی  همه  قلمرودربرگیرنده

  ایـن . بـرد  بکـار مـی   از دیگـران   و تمایز خویش  تعریف

، فعالیتهــا و  و مــادی  جســمانی  ، ویژگیهــای مالحظــات

ــایقابلی ــاعی  تها،ویژگیه ــناختی   اجتم ــا روانش ــز   ی و نی

  ، ادراک بـرآن   افـزون .گیرنـد  را دربر می  فلسفی  باورهای

فراتـر رود    فعلی  خصوصیات  تواند از شناسایی خود می

  و آینـده   گذشـته   گیـری  جهـت   مربـوط بـه    ومالحظات

  زمان  فرد در طول  تغییر وثبات  افراد و چگونگی  زندگی

  در مـــورد علـــل  مفـــاهیمی  گـــردد و بـــه  را شـــامل

نیز   تغییرات  این  گیری در شکل  و نقش  شخصی تغییرات

 .شود  اطالق

  از خود، تمـایز خـود از دیگـران     دیگر درک  وظیفه     

  یشـتن پنـداری  خـود یـا خو   ادراک  زمینـه   درایـن .  است

خـود بـا     عالیـق   بـین   ارتباطهـایی   برقـراری   به  معطوف

باشـد و   مـی آنهـا    و یـا همسوشـی    بودن  متفاوت، دیگران

  ارزیـابی   بینشهای  جهت الزم  خود زمینه  ادراک  سرانجام

ــراهم  ــز ف ــی  خــود را نی ــه  بینشــهایی ;آورد م ــای  ک   مبن

و   گنـاه   ، احساس خود، شرمساری  حرمت  برای شناختی

از   کلـی   درک  بنـابراین .کنند می  را فراهم  شخص  هویت

ــه  ــود، ب ــه  خ ــی  منزل ــق   بازشناس ــود، عالی ــود و   خ خ

 .  است  خویشتن هویت

  کـه   فرد است  خود، این  تحولی  در نظام  حال  با این     

ماننـد    جمالتـی   سـبب   همـین  به. کند می  خود را ادراک

از   مـن "جملـه یـا   " شناسـم  نمـی   را خـوب   خودم  من"

در   ای دوگانـه   یتنشـانگر وضـع   " هسـتم   عصبانی خودم

خـود  )  شـناخت   شناساگر یاعامـل   من  یعنی.  خود است

 ;( خود مفعولی)  است  شناخت  موضوع  که  و من(  فاعلی

در تصـور    دهند کـه  می  را تشکیل  خودی  هردو تؤاما آن

  خــود و تجســم  دوگــانگی ایــن.  اســت  از خــود مطــرح

  یافتـه   جیمـز وحـدت    در نظریه  ، سالها پیش آن  شناختی

  بهتـرین   را به  زندگی  تجربیات  وقلمرو خود در محدوده

خـود    ادراک  تحـولی   الگـوی . اسـت   کـرده   ترسـیم   وجه

  جیمـز اسـت    مسـتقیما متـأثر از نظریـه     و هارت  دیمون
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و   قرار گرفتـه   ، مورد استفاده و پاالیش  تغییرات  ضمن که

  آمـده   عمـل   به  ، کوشش آن  وحدت وتوجیه  در توصیف

 (.3115،  از محسنی  نقل)  است

 

  و هارت  دیمون  الگوی  نظری  جیمز، زیربنای  نظریه

  و فـاعلی   مفعولی  کلی  دو مؤلفه  را به "خود"جیمز،     

یا خود   فاعل  گونه  در نظر او خود به . است  کرده  تقسیم

ــل 3شناســاگر خــود  .قــرار دارد  خــود مفعــولی  در مقاب

طـور    بـه   کـه   است  چیزهایی  تجربی  تراکم  نبیا  مفعولی

از   نقـل  ; 339جیمـز  )انـد   شـده  نزد فرد شـناخته   عینی

ــارتر،  ــه(. 3399هـ ــارت  بـ ــه  عبـ ــر جنبـ ــود   دیگـ خـ

  اسـت   شـخص   ویژگیهای  همه  کامل  دربرگیرنده مفعولی

را در   خـودش   او یامـال   مـال   اصـطالحات   تـوان  می  که

ــورد آن ــرد   م ــن(. 3333،  و هــارت  دیمــون)بکــار ب   ای

بیــانگر خودمــورد   هســتند کــه  واقعــی  ویژگیهاکیفیــات

  ، مالکیتهـای  وبـدنی   مـادی   ویژگیهـای   شناختند و شامل

  یگانـه   ترکیـب   شـوند کـه   مـی   و موارد معنوی  اجتماعی

از نظـر  .  فـرد اسـت    و شناساننده  معرفآنها   همتای وبی

  یـک   طبـق   کننده رکیبعناصر ت این  هر فرد به  مؤلف  این

سـاختار   ایـن . دهـد  مـی   ، سـازمان  مراتبی  ساختار سلسله

  ایـن   و بـه   افراد یکسان  در کلیه  یا مدرج  مراتبی  سلسله

  و عناصر معنـوی   در پایین  عناصر بدنی که  است  صورت

دروسـط قـرار     و اجتمـاعی   مـادی   و خودهای  در رأس

  ، چگـونگی  سـازمان   دیگـر ایـن    عبـارت   بـه . گیرنـد  می

 .سازد می  را مشخص  هر فرد ازخویش  توصیف

جیمـز    نظریـه   اصلی  ارکان  با پذیرش  و هارت  دیمون   

ــه ــل  ب ــه  آن  تکمی ــه  وآن پرداخت ــق  شــکل  را ب ــر و  دقی ت

                                                            
1
 . Self-as-knowner 

معتقدنـد    اند امـا آنـان   قرار داده  مورد استفاده  تری جامع

یـا    موضوعی  مندرمورد   که  جامعیتی  با تمام  نظر وی که

  و آن  اسـت   ضعف  دارای  ای دارد، اززاویه  خود مفعولی

  دیگرنظریـه   عبـارت   به.  است  بعد تحولی  به  توجه  عدم

را   آن  عناصر متشـکل   یابی و سازمان  جیمز فرایند تحول

 .دهد قرارنمی  مورد بررسی

  خود در نظریـه   عمده  دیگر از دو جنبه  اساسی  مؤلفه    

  فاعـل   عنوان  یا خود به(  خودذهنی)  خود فاعلییمز، ج

ــت ــه  اس ــش  ک ــازماندهی  نق ــات  س ــیر تجربی را   و تفس

  و جوهر خـود بـه    اساس. دارد  ذهنی  کند و جنبه ایفامی

، از  آگـاهی   اساسـی   هسته با چندین  ، ذهنیتی فاعل  عنوان

 ، زنـدگی   فرد بر حـوادث   بر اختیار و اراده  آگاهی  جمله

بـر    ، آگـاهی  شخصـی   تجربیـات   بـودن   بر یگانه  آگاهی

. باشـد  خـود مـی    برآگاهی  داشتن  وجود و آگاهی  تداوم

یاد   در ارتباط با آگاهیهای  تجربه  چهار نوع  فرد از طریق

پیـدا    آگـاهی  " فاعـل   مـن "یا  "خود شناساگر"بر   شده

و   دیمون)و اندیشه   ، تمایز، تداوم اختیار یا اراده: کند می

  نظریـه   جـذابیت  (.3115، از محسنی  نقل ; 339،  هارت

  هــای عناصــر و مؤلفــه  کلیــه  کــه  اســت  جیمــز در ایــن

  نـام   واحـد بـه    مفهوم  یک  را در درون  یادشده چهارگانه

  البتـه .  اسـت  کـرده   ترکیـب (  خـود فـاعلی  )  خود ذهنـی 

بـا   ; اسـت   فلسـفی   جیمز بیشتر متأثر از دیدگاه  برداشت

  بحث  ، موضوع شخصی  یا جوهر هویت ماهیت  حال  این

، 1ویگنـز  ;3393،  نوزیک) معاصر نیز هست  روانشناسان

معتقدند  و هارت  دیمون(. 3115،  از محسنی  نقل ;3391

قـرار    را مورد مطالعه  باید خود فاعلی  هم  روانشناس  که

  دلیـل   همـین   به. اکتفا نکند  خود عینی  مطالعه بدهد و به

                                                            
2
 . Nozick, D 

3
 . Wiggins, C. L 
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هـر دو    مطالعـه   به خود،  در پژوهشهای  و هارت  دیمون

  ادراک  معتقدند کـه   آنان. اند پرداخته  و فاعلی  خود عینی

  کیفـی   صـورت   ، باید به شناختی  فعالیت  دلیل  خود رابه

  سـادگی   توانـد بـه   افراد از خودنمی  درک. نمود  سنجش

  میزان  تا چهآنها   هک  پرسش  باشد و این  و یا منفی  مثبت

  خـود را درک   بـا چگونـه    کنند، همسان می  خودرا درک

 . کنند، نیست می
 

  و هارت  دیمون  الگوی  ویژگیهای

  مطـرح   بـین  متغیـر پـیش    عنوان  به  سن  آنکه  نخست    

  الزم یشـتن خو  روند تحـول  تبیین  برای  دیگر آنکه.  است

نیـز    کیفـی   تحلیلهـای   هب  کمی  بر تحلیلهای  عالوه  است

مجــدد   یــابی تمرکــز بــر ســازمان  اســتنادنمود وبــاالخره

منظـور    این  برای  که است  تحول  سالیان  در طی  ادراکات

  و بنیـان   اساس. شود می  استفاده  بالینی  مصاحبه  از روش

  شـرح   به  آن  و خطوط کلی  جیمز بوده  الگو از نظریه این

 : زیر است

  برفعالیـت   از خود، مبتنـی   یابی آگاهی  تظاهرات  اولین. 3

 . است  آن  فرد و نتایج

 . هاست آگاهی  اولین  ، موضوع و مادی  بدنی  مقوالت.  

  بـه   رؤیـت   قابـل   از مقوالت  ، حرکتی سن  موازات  به. 1

 .شود می  دیده و روانی  ذهنی  مقوالت

  ترکیـب و   ادغـام   ، در جهـت  سـن   بر مبنای  ـ گرایشی4

  ترکیـب   یافته انسجام  نظام  خود دریک  مختلف  های جنبه

  افــزایش  مــوازات  بــه  ادغــام  ایــن. شــوند مــی  و ادغــام

 (.3333،  و هارت  دیمون)پذیرد  می  صورت سن

در   ذهنـی   هـای  مقولـه   به  عینی  های از مقوله  حرکت    

  عمـق   بـه   از سـطح   حرکـت  بسیار، از جمله  پژوهشهای

ــالول) ــل ;3111،  فـ ــن  نقـ ــطوح(3119،  از ماسـ   ، سـ

و یـا  (  از همـان   نقل ; 339،  هارت ;3331فیشر، ) انتزاع

مـورد  (  از همان  نقل ;3311میر،  مونت)  مدرج  در سطح

 ، و هـارت   امـا از نظـر دیمـون   .  اسـت   تأیید قرار گرفته

  ، ضـابطه  فـاعلی   بـه   یا از عینی  عمق  به  از سطح  حرکت

  همـین   و به  نبوده  تحول  واقعی حرکتهای  بیان  برای  کافی

  سـطوح  ، پیـاژه   تحـولی   از نظریه  با الگوگیریآنها   سبب

  خـود ارائـه    گونـه  مکعـب   تحـول   صـورت   را به  تحولی

درنظردیمون وهارت مهم نیست که فردچگونـه  . اند داده

خــودرا توصــیف مــی کنــد ، بلکــه مهــم آن اســت کــه 

به عبـارت  . خودرا توصیف    می کندفرددرچه سطحی 

دیگر هرفردی درهرسنی می تواند خـودرا بـه صـورت    

مادی، فعال، اجتماعی وروانی توصیف نماید؛ اما آنچـه  

. برای روانشناس مهم است سطح تحولی فرد می باشـد 

براساس الگوی دیمون وهارت یـک فردبزرگسـال هـم    

می تواند خودرا به صورت مادی توصـیف کنـداما ایـن    

. توصیف می توانددرسطح تحول باالتری صورت پذیرد

چهار (  افقی  جهت)  جهت  ، از یک گونه مکعب در الگوی

  جهـت )دیگـر    ظهـور دارنـد و درجهـت    "خـود "نوع 

 .یابند می  خود سازمان  تحولی  سطوح(  عمودی
 

 الگو  سازمان

و   افقـی   دوجهـت   دارای  و هارت  دیمون  تحولی  الگوی

  پیشین  وجه.  است  و کناری  پیشین  دووجه و در  عمودی

  نشـانگرخود فـاعلی    کنـاری   و وجـه   بیانگر خود عینـی 

  بـه   و عمـودی   افقی  الگو در دو جهت  ویژگیهای.  است

 :3است ذیل  شرح
 

                                                            
 
  صص)  دکتر محسنی  خود، تألیف  ادراک  ، از کتاب بخش  این . 

 .  است شده  ، اقتباس(339ـ14 
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 خود  و فاعلی  عینی  وجوه:  افقی  جهت

  خود عینـی   مربوط به  که  پیشین  وجه  افقی  در جهت    

و   ، اجتمـاعی  ، فعـال  خودمـادی   چهار نـوع   مل، شا است

  نیز به(  ذهنی) یا خود فاعلی  کناری  وجه. باشد می  روانی

  و اراده  ، تمـایز 3 تداوم  از خود یعنی  فرایند هشیاری  سه

 .شود می  تقسیم1و اختیار

  و فااعلی   عینای   وجاوه   یابی سازمان:  عمودی  جهت

 ( تحولی  سطوح)

  و کنـاری   پیشـین   و در دو وجـه   ودیعمـ   در جهت    

  یابی و سازمان  تحولی  بیانگرسطوح  که  الگو، چهار سطح

تـا    باشند، ازخردسـالی  می  و فاعلی  عینی  خود در وجوه

  وهشـت   الگو بیست  در این. گیرند را دربر می  نوجوانی

از   هریک  شود و تحوالت می  تشکیل( 4+1‚4=9 ) خانه

خـود    را در مسیر خـاص   و خودفاعلی  ابعاد خود عینی

 افراد  استدالل  به  تحولی  در سطوح. گذارند می  نمایش  به

  کنـد، توجـه   می  توصیف  خود را بدانگونه چرا     و اینکه

خود   یعنی  پیشین در قسمت  تحولی  پیشرفتهای. شود می

  اصول  توان می  دارند که  ، آنقدر اشتراک ، بویژه موضوعی

  امـا در قسـمت  . کـرد   را مشـخص آنها   یابی ازمانس کلی

و   تـداوم   در مفـاهیم   ،اشتراکاتی خود فاعلی  یعنی  کناری

،  اشـتراک  درجـات   حـال   با ایـن   شود ولی می  تمایز دیده

  عمومی  از مقاطع  مانند خود عینی  بتوان  که  آنقدر نیست

 .یادکرد  خود فاعلی

  خود عینی  در ادراک  پیشرفت:  پیشین  وجه

  عنـــوان  خـــود بـــه  بیــانگر تحــوالت  پیشــین  وجــه    

چهـار    خود دارای  این . اسـت  یـا خـود عینـی  موضـوع

                                                            
1
 . Continuty 

.2
 . Distinctness 

3
 . Agency 

ـــرح ـــی  ط ـــامل   کل ـــود ش ــادی   خ ــود م ــال خ ،  ، فع

  نشـان   برای  افقی  ردیف  انتخاب.  است  وروانی اجتماعی

  اسیاس  فرضهای ازپیش  خود بیانگر یکی  چهار نوع  دادن

دیگـر    عبـارت   بـه .  خود است  ادراک  تحول  درباره  آنان

دچـار    تـا نوجـوانی    از کـودکی   عینی  از خودهای هریک

  بـرخالف   و هـارت   دیمون .شوند می  ودگرگونی  تحول

و  از خـود مـادی    حرکـت   باورند که  براین  سایر محققان

  حرکـت  ، بیانگر و روانی  ، اجتماعی فعال  مفاهیم  به  بدنی

  نوعی  کودکان  در هر سنی.  نیست  حقیقی و تحول  واقعی

و   ، اجتماعی ،فعال خود مادی  به  نسبت  و شناخت  ادراک

  از خودهـای   هریـک   دربـاره آنهـا    دارند و دانش  روانی

  این  ولی ;کند و تغییر پیدا می  ، تحول سن  باافزایش  عینی

  شود تـا بتـوان    ادغام  همدر  که  نیست  ای گونه به  تغییرات

  بـوده   روانـی   بـه   فرد از مادی  تحولی  چرخش  که  گفت

ارتبـاط    یـک   و سـن   عینـی   خودهای  بین  بنابراین . است

خود از نظر فرد   وجود ندارد وچرایی  بعدی  و یک  کامل

و   سـاله  1  کـودک   شاید یک  مثال  برای. دارد  نیز اهمیت

کنـد    خود بیان  هر دو در توصیف،  ساله 35  نوجوان یک

شود،  می  مالحظه  همانطور که ." هستم  قیافه  خوش":  که

کننـد امـا    مـی   توصـیف   مـادی   صـورت   خود را بهآنها 

و   اسـت   ، متفـاوت  توصـیف   این  در توجیهآنها   استدالل

خـود    در بیـان . کنند را آشکار می  متفاوتی تحولی  سطوح

 ;کند می  فرد خود راتوصیف  ر آنکهب  ، عالوه شده  ادراک

  اسـتداللها، سـطح    ایـن . آورد نیـز مـی    استدالل  ،آن  برای

  تغییر و تحـول   سازند در واقع می  فردرا مشخص  تحولی

 مجدد مفهومی  یابیهای سازمان شکل  خود به  در توصیف

ــت ــه  اس ــکل  و ب ــت  ش ــی  حرک ــه  از گرایش ــوی  ب   س

  وجـود چنـین    هـارت  و  دیمـون .  سـت نیدیگـر   گرایش

پذیرنـد امـا از نظـر     خـودمی   را در بعد افقی  گرایشهایی
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مجــدد   یابیهــای گرایشــها بــا ســازمان  وجــود ایــن  آنــان

و   مـدرج   یـاد شـده    پیشـرفتهای .  نیسـت   یکسان تحولی

  سلسـله   در ماهیـت  در خود عینـی   و تحول  بوده  منطقی

  تـر بـه   پـایین   از سطح  خود عینی  یعنی.  است  آن  مراتبی

و   شـرایط فرهنگـی    کنـد ولـی   مـی   باالتر حرکـت  سطح

متـأثر از    کـه   آن  هـای  از قلمرو خود ومحدوده  برداشت

 .را ایجـاد کند  تغییرات  تواند برخی ، می است  فرهنگ
 

  خود عینی  یابی سازمان  سطوح

  در سـطوح   یابی سازمان  و عمومی  مشترک  ویژگیهای    

 : زیر است  شرح به  د عینیدر خو  مختلف

  ، توصـیف  سطح  در این. 3ای مقوله  ـ شناسایی   یک  سطح

ماننـد    جـدا از هـم    هـای  مقوله به  رجوع  واسطه  خود به

و   گروهـــــی  ، تعلقـــــات جســـــمانی  ویژگیهـــــای

  و بـدون   سـاده   صورت  به  که  است  ای برجسته فعالیتهای

  فـرد خـود را بـه     سـطح  در ایـن . شوند می  بیان  استدالل

و   ، اجتمـاعی  ، فعـال  مـادی   از خودهـای   یکـی   صورت

  در برابـر سـؤاالت    امـا وقتـی  . کنـد  مـی   توصـیف  روانی

  توصـیف   بـرای   اسـتداللی  ، گیـرد   قرار می  کننده وارسی

  بـار دیگـر خـود را بـدون      ممکـن . کنـد  نمی  خود ارائه

 : مثال. کند  ، صرفا توصیف ذکردلیل

 ؟ هستی  آدمی ورچه جـ شما  س

  صـورت   خود بـه   توصیف)  هستم  مهربانی  آدم  ـ من   ج

 ( اجتماعی

 ؟ هتو مهم  برای  بودن  ـ چرا مهربان  س

  هسـتم   مهربـان   مـن فقط می دونـم کـه   .  نمود  ـ نمی   ج

 ( استدالل  ارائه  وبدون  تکرار پاسخ)

                                                            
1
 . Categorical identification 

، خـود   سـطح   در این.   ای مقایسه  دو ـ سنجشهای   سطح

و   شناسـایی   و اجتمـاعی   مـادی  و هنجارهـای   دیگرانبا 

  برمقایسـه   خود یا خودپنداشت  ادراک. شود می  توصیف

ــین ــایی  ب ــای توان ــا و     ، عملکرده ــا عملکرده ــود ب خ

.  ، متمرکـز اسـت   و یاتصـور دیگـران    واقعی  لیـاقتـهـای

بــر   مبتنــی  تحــولی  وهلــه  فــرد در ایــن   اســتدالل

 : مثال. باشد  می  ریبا دیگ یشتنخو مقایسه

 ؟ هستی  جورآدمی  ـ توچه  س

  صـورت   خـود بـه    توصـیف )  هسـتم   قوی  آدم  ـ من   ج

 ( مادی

 قوی بودن برای تو مهمه ؟ -س

 !آره -ج

 ؟ همهم  ـ چرا  س

بـا    مقایسـه )  تر باشـم  قوی  از برادرم  تونم  می  ـ چون   ج

 (.برادر

  ، درک سطح  ایندر . 1فردی  بین  ـ استلزامهای   سه  سطح

را   فرد با دیگـران   تعامل  ماهیت که  از خود بر ویژگیهایی

  بادیگران  تعامل  و بدلیل  سازد متمرکز است می  مشخص

  ویژگیهـای   توانـد شـامل   مـی   مقولـه   این. یابد می  ارزش

و   ، مطلوبیت بدنی  های ، جاذبه فعال  ،گرایشهای شخصیتی

  ذهنـی   یـا حـاالت    عملی های، توانایی مادی  درخواستهای

. گـذارد  اثر می  فردی  بین  زندگی  یا شیوه  برنوع  باشد که

  در توصـیف   و نفوذ اجتماعی  دیگر تأثیر بافت  عبارت به

  ، فرد خود را در گرو نگـاه  سطح در این.  خود بارز است

  شـود کـه   می سؤال  از آزمودنی. کند  می  توصیف  دیگران

  دهـد کـه    مـی   ؟ او پاسـخ  است  خوب  بودن  چرا مهربان

  او اهمیت  دارند و به  را دوست  مهربان آدم  دیگران  چون

                                                            
2
 . Comperative assessment 

3
 . Interpersonal implication 
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  بـه .  باشـم  مهربـان   دارم  دوسـت   هـم   مـن   پس ;دهند می

  نظر دیگران  خود را منوط به  دیگر، فرد توصیف  عبارت

. از خود، مـؤثر هسـتند    وی  در توصیف دیگران. داند می

 : مثال

 ؟ هستی  جورآدمی  چه وتـ   س

  خـود بـه    توصـیف )  هسـتم   خـوانی  درس  آدم  ـ مـن    ج

 ( فعال  صورت

 ؟هدار  اهمیت تبرا  خوانی ـ چرا درس  س

  چشم  به  ، دیگراننهبخو  درس  خوب  آدم هاگ  ـ چون   ج

ذارن  می  احترام  آدم  به  دیگران. کنند می او نگـاه  به  خوبی

 (.خود  دربـاره  ـراندیگ  نگـاه  به  توجـه)

،  سطح  در این. 3نظامدار  چهار ـ باورها و هدفهای   سطح

  و اهـداف   باورهـا، اعتقـادات   بنیادین  نظام  خود براساس

  را ازخالل  شود و فرد، خویشتن می  فرد توصیف  زندگی

  نظـام   یـک   بـه   کـه   فـردی   عنـوان   از خود به  که  ادراکی

  اعتقـاد دارد، توصـیف    خاص ارزشی  یا باورهای  فلسفی

  توصـیف  بـه   ، فرد تنها با مقـوالتی  سطح  در این. کند می

دارنـد،    او همخـوانی   اعتقادی  با نظام  پردازد که خود می

و هدفمنـد از خـود در     آگاهانه  برداشت یک  به  دستیابی

  نظـام   فـرد بـه   استداللهای. شود پذیر می امکان  سطح  این

.  اسـت   همبسـته   وی  شناسی و هستی  یبین ، جهان ارزشی

باورهــا و   از خــود، از نظــام  درک  تبیــین بــرای  شــخص

،  مثـال   عنـوان  بـه . گـذارد  می  خود مـایه  شـناسی هسـتی

  به  قرار دارد، در پاسخ  تحولی  سطح  در این  که  شخصی

  ، ممکـن  بـودن   مهربـان   چرایی  درباره  قبلی سؤال  وارسی

، زیـرا   دارم  رادوست  مهربانی  من  دهـد که  پاسـخ  اسـت

ــانی ــا   شــده  جامعــه  اخــالق  اعــتالی  موجــب  مهرب و ی

                                                            
1
 . Systematic bliefs and plans 

  گیرد و محـیط زنـدگی   خداوند قرار می  رضایت موجب

 : مثال. سازد و پرنشاطمی  را شادابآنها انس

 ؟ هستی  آدمی  ـ شما چگونه  س

  صـورت   خود به  توصیف)  هستم  با هوشی  آدم  ـ من   ج

 ( روانی

 ؟هدار  شما اهمیت  برای  بودن  ـ آیا با هوش  س

   ـ بله  ج

 ؟ هـ چرا اینقدر مهم  س

 هباشـ   موفـق   درزندگی هتون می  با هوش  آدم  ـ چونکه   ج

  دیگـران   به  خدمت  به  توجه) هکن  خدمت هم  دیگران  وبه

 (. در زندگی
 

  در خود فاعلی  پیشرفت:  کناری  وجه

واختیـار    ، تمـایز، اراده  بعـد تـداوم    سـه   وجه  در این   

  های نظریه.  است  خودفاعلی  دربرگیرنده  وجود دارند که

  احسـاس   در سـاختن   خـود فـاعلی    بـر نقـش    که  سنتی

و تمـایز    تداوم  های مؤلفه  تأکید دارند، به  شخصی هویت

  و روانشـناختی   فلسفی  اند اماجریان داشته  بیشتری  توجه

تأکیـد   اختیار و اراده  مؤلفه  به  آورد وجودی ر از رویمتأث

عناصر   این  بر کلیه  هایش جیمز در نوشته. دارند  و توجه

هـا   مؤلفـه   این  چگونه  کند که نمی  روشن تأکید دارد ولی

نیـز    و هارت  دیمون .دهند می  واحد را تشکیل  نظام  یک

  واهدیشـ   در نظـر داشـتند و نـه     نـه   کردنـد کـه    مطرح

  را بـرای   یـابی  سـازمان   کلـی   اصـول   بتـوان  انـد کـه   یافته

بیشـتر  آنهـا    توصیف .کنند  ترسیم  خود ذهنی  های مؤلفه

از   در هر یـک   که  است  متمرکز بر پیشرفتها یا تحوالتی

شـباهتها و    شـک   بـدون .  است  شده  دیده  جداگانه ابعاد،

و تمـایز    ابعاد تداوم  از ابعادبویژه  برخی  بین  اشتراکهایی

  کـه   نقشـی   بـدلیل   یـاد شـده    دو مؤلفـه . شـود  می  دیده
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  کننـد بـا یکـدیگر پیوسـتگی     ایفا مـی   شخصی  درهویت

و مـرتبط بـا     نیز مکمل  دارند واز لحاظمفهومی  بیشتری

 .یکدیگرند
 

  خود فاعلی  یابی سازمان  سطوح

ود یابـد، خـ   مـی   تحـول   با سن  دیگر از خود که  وجه   

و  " خـود عامـل  "بعد را  جیمز این.  است  یا ذهنی  فاعلی

فـرد از  .  اسـت   نامیـده   فاعل  عنوان  را خود به  آن  دیمون

  یابد کـه  می  آگاهی  پردازشگر بر آن  تجربه  نوع  سه خالل

  ، احساس تداوم. باشند می ، تمایز و اراده از تداوم  عبارت

ــتگی ــانی  پیوس ــی  و اینهم ــانز  وجــود، ط در .  اســت  م

  موجـود قبلـی    خـود را همـان    همـواره فـرد    ویژگی این

هشـیار    خـویش   تغییـرات  به  نسبت  که  در حالی ;بیند می

و   بـودن   یگانـه   خـاص   تمـایز، احسـاس  ویژگی .  است

و   خود را یگانه  انسان  وقتی.  است  تمیز ازدیگرانادراک 

و   شخصیتی  جوهازو  اندکی  میزان  بداند و یا حداقل  یکه

  ببیند، واجـد توانـایی    متشابه  خود را با دیگران   ظاهری

و اختیـار    ارادهاحسـاس  . باشـد  تمیز وتمـایز خـود مـی   

  گونـاگون  در موقعیتهای  اعمال  مهارگری  نوعی  احساس

خـود را    انسـان   وقتـی (. 3333،  و هـارت   دیمون)  است

  را ادراک  شخـوی   بداند، اراده خویش  فعلومسؤل   عامل

 .کند  می

  گونـاگون   پژوهشـهای   با اسـتناد بـه    و هارت  دیمون    

و   در خـود عینـی    یاد شده  سطوح بین  دهند که می  نشان

و   دیمون)وجود دارد  داری و معنی  مثبت  همبستگی  ،سن

  معموال سـنین   یک  سطح(.  339-3396-3333،  هارت

  ، سـطح  سـالگی  33- 3تا  9دو از   ، سطح سالگی9-3تا 

  سـالگی  35از   چهـارم   وسطح  سالگی 35تا   3از   سوم

  دیمـون  خود فاعلی  اما درباره. دهند می  بعد را پوشش  به

  خـود فـاعلی    کـه   در حالی: گویند  می( 3333)  و هارت

را   خود عینی  سطوح  شود اما ویژگیهای می متحول  با سن

از   تمــایز،میزانیو   در مــورد تــداوم   اگرچــه. نــدارد

  رو در الگـوی   ازایـن . و ارتباط وجـود دارد    همبستگی

  بـه   بعد خود فـاعلی   از سه  هریک  تحول حاضر،  تحولی

  درچهــار ســطح  آن  تحــوالت  از خــالل  طــور جداگانــه

 .گیرند قرار می  مورد مطالعه  یابی سازمان

  آن  مربوط به  تحولی  و سطوح  ـ تداوم  الف

از   زمان  خود در گذشت  ، تداوم سطح  در این:  یک  سطح

و منفـرد    اسـتدالل   ، بـدون  ساده  مقوالت به  رجوع  طریق

  قبیـل   واز ایـن   بـدنی   ، انـدام  ، مالکیـت  شخص  مانند نام

 : مثال. شود می  توصیف

  فهمی ، از کجا می کنی بعد تغییر می  درچندسال هـ اگ   س

 ؟ هستی  موجودقبلی  همان  که

 . دارم  قرمز رنگی  موهای  ـ من  ج

 ؟ هتومهم  برای  موهای  ـ چرا قرمز بودن  س

 . نمود ـ نمی  ج

  خصـیــصه   مـو یــک    ، قـرمـز بــودن  مثـال  در ایـن   

  بیـان   آن  بـرای   اسـتداللی   وچـون   اسـت   ومادی  فیزیکی

 .شود می مطرح  ساده  مقوله  یک  صورت  شود، به نمی

از   زمـان   خـود در طـی    ، تـداوم  سطح  ایندر : دو  سطح

در فعالیتها و   ، قابلیت شناختی تواناییهای  به  رجوع  طریق

ویژگیهـا   ایـن . شـود  مـی   خود توصـیف   ثابت  ویژگیهای

  ، خصوصــیات ، حافظــه ثابــت  دانــش  تواننــد شــامل مــی

 .فرد باشند  و یامهارتهای  فیزیکی

 ؟ هستی  دتخو  همیشه  که  فهمی می  ـ چگونه  س

  اینکـه   ، بـرای  هسـتم   خودم  همیشه  که  فهمم می  ـ من   ج

.  نـم ود هنوز مـی   نستمود می  پیش سال  پنج  را که  چیزایی

 . کنم نمی  چیزها را فراموش  ناو  من
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  اثبـات   فرد برای  مثال  شود در این می  مالحظه  چنانکه   

ـ   مـی   کمـک   خویش خود از حافظه  تداوم   ا بـه گیـرد و ی

  توانـایی  یـک   عنـوان   به  حافظه  خود را به  تداوم  عبارتی

 .سازد مستند می  شناختی

فـرد    خود، شناسایی  تداوم  دلیل  سطح  در این:  سه  سطح

  از طریــق  وجــودی  پیوســتگی.  اســت دیگــران  از طــرف

  مقوالت  سطح در این. شود می  توصیف  دیگران  به  رجوع

خـود،    گیهـا و مهارتهـا در توصـیف   و منفـرد، ویژ   ثابت

بـا    از تعامـل   ناشـی   تـداوم   این  کنند بلکه ایفانمی  نقشی

از خـود    کـه   اسـت  اجتمـاعی   گسترده  در شبکه  دیگران

  ، دوسـتان  خانواده  فرد از طرف  شناسایی  و به  فراتر رفته

 : مثال.  است  وابسته  اجتماعی و دنیای

 ؟ هستی  خودت  مچنانه  که  فهمی ـ از کجا می  س

 . هستی  قبلی  آدم  نوتو هم  که نگ می  ـ دوستانم  ج

خـود را در ارتبـاط بـا نظـر       ، فرد تداوم سطح  در این   

  وی( او  دوستان)  دیگران  چون .کند می  مطرح  دوستانش

به همین دلیـل  کنند،  می  واحد فرض  آدم  یک  را همواره

 .داند می  یوجود  پیوستگی  خودرا دارایاو

  رجـوع   خود از خـالل   ، تداوم سطح  در این: چهار  سطح

خـود در    ویژگیهـای   ، بـین  وحـال   گذشته  ارتباط بین  به

،  سـطح  در ایـن . شـود  می  حاضر توصیف  با زمان  گذشته

یابـد   می  تحول  زمان  طی  بلکه  نیست  ثابتی  ویژگی ،خود

ــیات ــونی و خصوص ــتقیم    کن ــاط مس ــرد در ارتب ــا   ف ب

فـرد   ، سـطح   در ایـن . گیرنـد  قرار می  قبلی  خصوصیات

  زنـدگی   و هدفمنـدی   گیـری  خود را در ارتباط با جهت

 : مثال. کند می  توصیف

 ؟ هستی  قبلی  آدم  همان  که  شوی می  متوجه  ـ چگونه  س

 هدار  ادامه  من  زندگی  چون. هگ می ور  این  ـ احساسم   ج

 .  کنم می  احساس  آدم  یک  نوانع را به  خودم  و همیشه

  آن  تحولی  ـ تمایز و سطوح  ب

بـر    ، تمـایز خـود از دیگـران    یـک   در سطح:  یک  سطح

  انجـام   اسـتدالل   منفـرد و بـدون   ، سـاده   مقـوالت   مبنای

،  ،مالکیـت  نـام   تواند شـامل  ها می مشخصه  این. پذیرد می

 : مثال. فرد باشد  و رفتار خاص  بدن

مجـزا    تو از دیگران  که هش  می  موجب  چیزی  ـ چه   س

 ؟ باشی

 . من  ـ صدای  ج

 ؟ هش  می  تو از دیگران  مجزا شدن  ـ چرا صدا باعث  س

 (. استدالل  بدون)  نمود ـ نمی  ج

بـر    فرد از دیگـران   دو، متمایز بودن  در سطح: دو  سطح

،  منفرد شخصـیتی   و ویژگیهای  ای مقایسه ارزشیابی  مبنای

 : مثال.پذیرد می  انجام  و شناختی  رفتاری

از دیگـر افـراد    تـو   کـه ه شـ   می  باعث  چیزی  ـ چه   س

 متمایز باشی؟

  مـن   را کـه   آنچـه   درسـت  هتون نمی  کس  هیچ  ـ چون   ج

ـ  باهوش  از من  کمی یا یک اونها.هنو، بد نمود می ، یـا  دترن

ــه ــک  اینک ــم  ی ــن  ک ــد   از م ــتدالل)بدترن ــاس  اس   براس

 (.  خود با دیگران  شخصیتی  ویژگی مقایسه

  فرد از دیگران  متمایز بودن  آنچه  سه  در سطح:  سه  سطح

  درونی  از ویژگیهای  ای یگانه  رکیبت کند، می  را توصیف

 : مثال.  است  و فیزیکی

  شـما را از دیگـران    کـه  هشـ  مـی   باعث  چیزی  ـ چه   س

 ؟همتمایز کن

  فـرق   با همـه   که  مختلف  با آدمهای  هرفتار من  ـ شیوه   ج

 .ندار

  یگانـه   صورت فرد خود را به  این  شود که می  مالحظه   

 .رفتار  او در شیوه  بودن  یگانه;سازد  می  مطرح  و یکه
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  بـودن   یگانـه   تمایز بر مبنـای   سطح  در این: چهار  سطح

. پـذیرد  می  انجام  از دنیا وتفسیر از اتفاقات  فاعلی  تجربه

  ، آدمها رامتفاوت و خلقت  زندگی  فلسفه  به  فرد با توجه

 : مثال. بیند می

 ؟زهسا شما را متمایز می  چیزی  ـ چه  س

 .دارن  فرق  با من  همه.  باشم  خودم  ـ من  ج

 دارند؟  با تو فرق  ـ چرا همه  س

هـر  .   جـور آفریـده    را یـک   خداوند هر کسی چونـ    ج

تا آدمها بتونند ه دار  و شخصیتی  ساسجوراح  یک  کسی

آنها تمـایز انسـ   بـه   آزمـودنی   توجـه )کننـد    زندگی  با هم

 (.انسانها  خلقت  براساس

  آن  تحولی  ـ اختیار و سطوح  ج

  نیروهـای   خـود بـه    یابی ، شکل یک  در سطح:  یک  سطح

. شـود  مـی   داده  نسبت  ویا اجتماعی  ، زیستی طبیعی  فوق

  نقـش  بیرونـی   کنتـرل   غیر قابـل   خود، عوامل  در تشکیل

، فرد کمتر رفتارهـا   سطح  دیگر در این  عبارت  به. دارند

مسـتند    و اختیـار خـویش    اراده  خود رابـه   و موفقیتهای

 : مثال. کند می

  االن  کـه   شـدی   شخصـی   ایـن   شـد کـه    ـ چطوری   س

 ؟ هستی

 .  و بزرگتر شدم  رشد کردم  ـ من  ج

 ؟ بزرگتر شدی  شد که  باعث  چیزی  ـ چه  س

  و بدنی  زیستی  جنبه  استناد فرد به)   رشد کرده  ـ بدنم   ج

 (.خود

خـود    گیری و شکل  ، موجودیت سطح  در این: دو  سطح

ــتعدادها،  ناشــی ــزه  از اس ــا، انگی ــا، آرزوه ــا و  مهارته ه

  مـی  خود متکـی   ویژگیهای  فرد به.  فرد است  کوششهای

 : مثال. شود

 ؟ هستی  االن  که  شدی  آدمی  شد که  ـ چی  س

 . کردم  کوشش  ـ خودم  ج

  بر موجودیت  ، ارتباط با دیگران سه  در سطح:  سه  سطح

فـرد    دیگـر اراده   بیـان   به. گذارد فرد اثرمی  گیری و شکل

 : مثال.  است  شده  جاری  در ارتباط با دیگران

 ؟ هستی  ناال  که  شدی  آدمی  این  ـ چگونه  س

کنند  می  کمکآنها .  با پدر و مادرم  کردن  ـ با صحبت   ج

  همـان   اگر همیشـه   ، حتی کنم  را بهتردرک  مسائل  تا من

  تعامل  استلزام) دهم نمی  گویند انجام میآنها   را که  کاری

 (.  والدین  مثل  با دیگران

  گیـری  و شـکل   ، موجودیـت  سـطح   در این: چهار  سطح

  از امکانات  شخصی  از سنجشها وارزیابیهای  ناشیخود 

 : مثال.  است  زندگی

 ؟ هستی  االن  که  شدی  آدمی  شد که  ـ چی  س

.  باشـم   با آدمهـا مهربـان    که  گرفتم  تصمیم  ـ زیرا من   ج

 . است  عادالنه  این

خـود و    تصـمیم   بـه   هـم   آزمودنی  شود که  می  مالحظه

  مهـم   مسـائل   بـه   و هـم   اسـت  داشته  توجه  خویش  اراده

 . مانند عدالت  زندگی
 

 

دیماون    تحاولی   بر الگوی  مبتنی  شناختی روند روش

 وهارت

، از  و هـارت   دیمون  الگوی  براساس یشتنخو  مطالعه   

فراینـد   بررسـی   بـه  محقـق   کـه   است  تحولی مطالعه  نوع

  ولیو طـ   مقطعی  صورت  به  مختلف  در سنین آن  تحول

و   ماهیـت   منظـور شـناخت    بـه   مقطعی روش. پردازد می

  سـنی   نمایانگرسـطوح   کـه   و تحـوالتی   تغییـرات   میزان

  خاصـی   ، مقطع روش  این. گیرد می  ، انجام است  مختلف

  بـدین . دهـد  قرار می  فرد را مورد مطالعه  تحول از تاریخ
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  ، رونـــدو چگـــونگی تحـــولی  لحـــاظ، در مطالعـــات

  و با توجه  مختلف  های در وهله روانی  یافتگیهای سازمان

  که  دیگر آن  نکته. شود می  ارزیابی  گوناگون  متغیرهای به

را   کمتـری   ، زمـان  طولی  مطالعه  به  نسبت مقطعی  مطالعه

  یـافتگی  سـازمان  ، مطالعـات   گونـه  در این. کند می  صرف

  یرهـای متغ  بـه   مورد نظر بـا توجـه    خود در آزمودنیهای

ــول  ــؤثر برتح ــت  م ــونگی  خودپنداش ــیف  و چگ   توص

  تحـولی   به  باتوجه. گیرد قرار می  ، مورد بررسییشتنخو

درالگــوی دیمــون  تحقیــق  بررســیها، روش  ایــن  بــودن

  از مصـاحبه   و بااسـتفاده   اسـت   و فردی  ، بالینی وهارت

 .گیرد می  انجام

  نگـری  انسـان  آورد بر روی  مبتنی  روشی  بالینی  روش    

را   آن  کنـد بلکـه   نمـی   ء فرض شی را یک  انسان  که  است

ــودی ــی   موجـ ــایز از شـ ــد و متمـ ــوان واحـ   ء و حیـ

  روحـی   پیچیـدگی   دارای  کـه   موجـودی  ;کنـد  می فرض

  اسـت   ، روشـی  بالینی روش. دارد  مختلفی  و وجوه  است

  خـویش   پاسـخهای   و توجیـه   بیـان   را برای  آزمودنی  که

  آنکـه   ضـمن  ;کنـد  می  تشویق ;پندارد خود می  طورکهآن

  تر شخصیت عمیق  های الیه تواند به می  آزمایشگر براحتی

  درمطالعـه   روش  از این  استفاده  ضرورت. وارد شود  وی

  روانشناسـان   روزافزون  توجه  که  است  علت  خود بدین

  شده  متنوعی  روشهای  بکارگیری  خودموجب  بررسی  به

را نیـز    ابهامهاوتضـادهایی آنهـا    های داده  گاهی  که  است

روشـها    عمدتا این.  است  بوجود آورده  موضوع  درتبیین

.  اسـت   بوده  کاغذی  و قلم  صرفا عینی  بر آزمونهای مبتنی

  بـه   خوبی توانند به  آزمونها نمی نوع  این  که  است  طبیعی

 .یابند  فرد دست  عمقی  وارسی

  را در دستیابی  معمولی  اکثر روشهای  و هارت  دیمون    

  آن  و علـت   دانسته  ، ناتوان تفکرکودک  سازمان  کیفیت  به

. دانند می  کودک  پاسخهای  چرایی  به  کافی  توجه  را عدم

  پژوهشـهای   وجـود تضـاد در نتـایج     دیگـر بـرای    علت

از   روانشناسـان   تعریـف   نـاهمخوانی  خـود،   به  معطوف

موجـود در    ناهمخوانیهای. باشد می  خودپنداشت  مفهوم

را در اتخـاذ    ، ماال محقـق  خودپنداشت  و تبیین  تعاریف

دچــار (  خودپنداشــت)متغیــر   عینــی  تبیــین بــرای  روش

  نشان  ازتحقیقات ، برخی نمونه  عنوان  به. سازد می  مشکل

ا تغییـر پیـد    خـود بـا سـن     های جنبه  بعضی  دهند که می

و   از دیمــون  نقــل)و همکـار او   3میــر  مونـت  .کنــد مـی 

  مان "  سـؤالی   بیست از آزمون  با استفاده( 3333،  هارت

  مقولـه   از سـی   مقوله  پانزده  دادند که  نشان "؟ هستم  که

،  در مقابـل . کننـد  تغییر می  با سن  داری طور معنی خود به

  ثبـات  عینـو   دهند که می نشان  دیگر از تحقیقات  برخی

 .وجـود دارد   تـا نوجـوانی    خود از کـودکی   در توصیف

و   از دیمـون   نقـل  ; 339)هـارتر    چـون   دیگری  محقق

  تحـولی   الگـوی   را با ارائه  محدودیت این( 3333،  هارت

  هـارتر عنـوان   .سازد هموار می  بالینی  از روش  و استفاده

  احبهدر مصـ   کننـده  وارسـی   با وجـود سـؤال    کند که می

و یـا    مختلف  مقوالت  فرد به  رجوع  علت توان می  بالینی

 .نمود ، توجیه مفهوم  آن  او را درباره  استدالل

پاسـخها    یـا محتـوای    ، شـکل  و هارت  از نظر دیمون   

فـرد    اسـتداللی   سازمان  ویژگی تر از آن مهم  اند، ولی مهم

  کـه  روشـی   بهترین. قرار گیرد  باید مورد توجه  که  است

  الزم  اطالعـات   و فـردی   عمقی  وارسی  تواند در یک می

بــر   مبتنــی  بــالینی  کنــد، روش فــراهم  زمینــه  را در ایــن

ــاحبه" ــت  "مص ــی.  اس ــذابیتهای  یک ــن  از ج  ، روش  ای

بـا وجـود     بـالینی   در مصـاحبه .  است  آن  پذیری انعطاف

                                                            
1
 . Montemayor, R 
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ـ  در قالـب   تـوان  موردنظر، مـی   ساختار و سؤاالت   زیری

  افـزون .فرد، تغییر ایجـاد نمـود    ادراک  برحسب  سؤاالت

  اضـافه   کننـده  وارسـی   سـؤالهای   نـام   به  ، سؤاالتی بر آن

شـوند و    فرد کامال روشـن   استدالل شوند تا خطوط می

را  کــودک  پاســخها و اســتداللهای  آن  بــر اســاس  بتــوان

  سـؤاالت   تـوان  مـی   شوندگان  از مصاحبه. نمود  پیگیری

 .، پرسید مصاحبه  اساسی  موضوعهای را با حفظ  متفاوتی

  و اعتبـار روش   اهمیـت   دادن  نشان  برای  مؤلفان  این    

و   ، برایتـون  پیـاژه   چـون   بزرگـی  پژوهشـگران   بـه   بالینی

ــان(. 3115،  محســنی)انــد  اســتناد کــرده 3 کــوهلبرگ   آن

  رنـد کـه  دا اظهـار مـی    بالینی  روش  از بکارگیری  دردفاع

،  بـــالینی  مصـــاحبه در یـــک  واقعـــی  علمـــی  کنتـــرل

  ناشــی  بلکــه  نیســت  آن  اجــرای  شــیوه  اســتانداردکردن

  درسـتی  بـه   شـرط آنکـه    بـه  ; اسـت   آن  پذیری ازانعطاف

  عنـوان   بـه   ، مصاحبه مطالعات در این. باشد  شده  هدایت

خـود    تحـول   واقعـی   سـطوح   بـه   دسـتیابی   ابزار اصـلی 

توانـد   مـی   روش  ایـن . رود شمار مـی   به  کودک  یتوهو

  از شخصـیت   عمقـی   وارسـی  یـک   را به  محقق  خوبی به

. رسـاند  خود، یـاری   تحول  از چگونگی  و اطالع  کودک

ــه  مصــاحبه ــوان  ب ــون  یکــی  عن   آوری جمــع  مهــم  از فن

  دارد و امکـان   سایرروشـها مزیـت    بـه   نسـبت   اطالعات

ــه  فــرد را تــا رســیدن  پاســخهای  و پیگیــری  بررســی   ب

  فرآینـدهای   یـافتگی  نشـانگر سـازمان    او که  واقعی پاسخ

و   بالینی  مصاحبه  درجریان. سازد می  ، فراهم است  روانی

فرد  با پاسخهای  یافته انطباق  پرسشهای  مجموعه  از خالل

برانگیــز دیگــر،   چــالش  کننــده وارســی  و ســؤاالت

گویـد   مـی   پاسـخ   موادمصاحبه  ها بهتن  نه  شونده مصاحبه

                                                            
1
 . Kohlberg, L 

ــه ــی   بلک ــیر شخص ــود از   تفس ــا خ ــاش آنه ــز ف   را نی

  در جهـت   الزم  تفسیرها، گـامی   این  به  دستیابی.سازد می

 .رود شمار می  به  تحولی  بررسی

باشد، اعتبار   و چارچوب  ساخت  دارای  اگر مصاحبه    

  امکـان   روش  ایـن (. 3113،  بسـت )یابـد  مـی   افزایش  آن

  رافــراهم  شــونده  بــا مصــاحبه  مســتقیم  تمــاس  بررســی

تـر   عمیـق   ارزیـابی   بـه   تـوان  مـی   آن  آورد و با کمک می

  عـالوه .  یافـت   دست  در کودکان بویژه  روانی  فرآیندهای

با   مستقیم گفتگوی  از طریق  روانی  فرایندهای  بر ارزیابی

، تردید و  دقت ، ، توجهات حاالت  مشاهده  ، امکان کودک

بیشــتر از ســایر   در مصــاحبه  آزمــودنی ذهنــی  یــا الــزام

شـود،    همراه دقیق  برنامه  با یک  اگر مصاحبه.  روشهاست

را   هـایی  توانمند خواهـد بـود و داده    ابزار پژوهشی  یک

  تـوان  نمی  دیگری  ابزار پژوهشی  با هیچ  کندکه می  فراهم

 (.3116،  کرلینجر)آورد   بدست
 

  مقیاس  توصیف

  را بــرای  چــارچوبی( 3396،  339)  و هــارت  دیمــون 

انـد   پیشنهاد کرده  بالینی  روش براساس  با کودک  مصاحبه

 .سـازد  مـی   خود را مشـخص   و انواع  تحولی  سطوح  که

و در   سـاختار اسـت    و دارای  یافتـه  سازمان  مصاحبه  این

ــز دســت گفتگــوی  ، طبیعــت حــال  عــین   خوشآزاد را نی

  کـودک   هر پاسخ  چارچوب  در این. کند نمی  محدودیت

،  کننـده  وارسـی   سؤالهای  عنوان  به  و یا سؤالهایی  باسؤال

  سـؤالها چرایـی    ایـن . گیرد قرارمی  بیشتری  مورد بررسی

. سـازند  مـی   را مشـخص   کـودک   پاسخها و استداللهای

 1 3 مـاده  1  و هارت  توسط دیمون  شده  ارائه  چارچوب

  کننـده  و وارسی  اصلی  سؤال  دونوع  دارای  هر ماده. دارد

                                                            
2
 . Kerlinger, F. N 
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  وانـواع   سـطوح   کـه   اسـت   پیـاژه   مخالف  همانند آزمون

،  ماده 4مواد،   از این. سازند می  را مشخص  خودپنداشت

دیگـر    مـاده  1و   یا خود عینی  موضوع  عنوان  خود را به

. سـنجند  ،مـی  لییا خود فـاع   فعل  فاعل  عنوان  خود را به

  بـر اسـاس    کـه   اسـت   یا چند سؤال  یک  شامل  هر ماده

از   ای مـواد و نمونـه    ایـن . شـوند  مـی   مطرح بالینی  روش

 : است  ذیل  شرح بهآنها   کننده و وارسی  اصلی  سؤاالت

 9 3 ـ خودتوصیفی  یک  ماده

 ؟ هستی آدمی  ـ شما چگونه  س

 ؟ شماست  معرف  چیزی  ـ چه  ج

 ؟ شما نیست  معرف  چیزی  چه ـ  س

کنـد؟   مـی   را بیـان   چیـزی   شـما چـه    دربـاره (  این)ـ    ج

 ( وارسی)

 ( وارسی)؟  است  مهم(  این)ـ چرا   س

 ( وارسی)؟  نبودی( اینطور)کرد اگر تو  می  فرقی  ـ چه  ج

 3 3 دو ـ خودارزشیابی  ماده

تـو    بـه   کـه   بینـی  می  در وجود خودت  چیزی  ـ چه    س

 دهد؟ غرور می  حساسا

  ؟ دیگه داری  بیشتر دوست  را در خودت  چیزی  ـ چه   ج

 ؟ چی

 ؟ کنی افتخار می  در وجود خودت  چیزی  چه  ـ به  س

 ( وارسی)؟  است  تو مهم  برای(  این)ـ چرا   ج

؟  در وجـود تـو هسـت   (  این)  از اینکه  ـ خوشحالی   س

 ( وارسی)چرا؟ 

  خود در بعد زمان: 311 وآینده  ـ خود درگذشته  سه  ماده

  یا فـرق   کنی می  فرق  آینده  سال 5در   کنی ـ فکر می    س

 ؟ کنی نمی

 ؟ بودی  چطوری  کوچولو بودی  ـ وقتی  ج

 ؟ شی می  جوری  چه  ـ در بزرگسالی  س

 ( وارسی)؟  کنی می  فرق  چیزهایی  ـ درچه  ج

ا؟ ؟ چـر  کنـی  مـی   فـرق   کـه   اسـت   تـو مهـم    ـ برای   س

 ( وارسی)

؟  کنه ، تغییر نمی مونه می  هست  که  همین  چیزی  ـ چه   ج

 ( وارسی)چرا؟ 

 ( وارسی)؟  شی می(  اونطوری)  ـ چرا دربزرگسالی  س

 ( وارسی)؟  بودی(  اونطوری)  ـ چرا در بچگی  ج

 313خود  چهار ـ عالیق  ماده

 ؟ بودی جور آدمی  خواهد چه می  ـ دلت  س

 کدامند؟آنها ،  تا آرزو کنی  سه  انستیتو ـ اگر می  ج

؟  باشـی ( اینطـور )  کـه   اسـت   تـو مهـم    ـ چرا بـرای    س

 ( وارسی)

 ( وارسی)هستند؟   تو مهم  آرزوها برای  ـ چرا این  ج

؟  نیـاوری   کـرد اگـر اینهـا را بدسـت     می  فرقی  ـ چه   س

 ( وارسی)

   ـ تداوم  پنج  ماده

 ؟ کنی یگر تغییر مید  تا سال  سال  ـ آیا ازاین  س

 ( وارسی)؟  کنی ـ چرا تغییر می  ج

، تغییـر   مـونی  مـی   هستی  که  همان  چیزهایی  ـ درچه   س

 ؟ کنی نمی

 ( وارسی)؟  کنی ـ چرا تغییر نمی  ج

؟ چـرا؟   کنـی  نمـی   فـرق   کـه   اسـت   تو مهـم   ـ برای   س

 ( وارسی)

 یا اختیار  ـ اراده  شش  ماده

 ؟ هستی  االن  که  شدی آدمی  این  ـ چگونه  س

 ؟ بشوی  دیگری  آدم  یک  توانی می  ـ چگونه  ج

 ؟ بشوی  متفاوتی  آدم  یک  توانی می  ـ چگونه  س

نبودنـد؟  ( یـا اینهـا    ایـن )کـرد اگـر    مـی   فرقـی   ـ چه   ج

 ( وارسی)
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هسـتند؟    ؟ چـرا مهـم   داری  هـم   دیگـری   ـ آیا دلیل   س

 ( وارسی)

 ـ تمایز   هفت  ماده

  از همه  باشد که  وجود داشته  کسی  کنی آیا فکر میـ    س

 تو باشد؟   نظر مثل

 ندارند؟  دیگران  که  درتوهست  چیزی  ـ چه  ج

 ؟ داری  فرق  با دیگران  جهاتی  ـ شما از چه  س

 ؟ کنی می  فرق  ـ آیا تو با بقیه  ج

 ( وارسی)تو نیستند؟   مثل  ـ چرا بقیه  س

؟ چـرا؟   داری  فرق  با دیگران  که  است  تو مهم  ـ برای   ج

 ( وارسی)

 ( وارسی)دارند؟   فرق  ـ چرا آدمها با دیگران  س
 

 اجرا  روش

 هفـت گانـه،   از مـواد   ، در هر یک بالینی  در مصاحبه    

  و پـی   بیشتر پاسخ  وارسی شود و برای می  پرسیده  سؤالی

ــردن ــه  ب ــی  ب ــت  چرای ــودنی آن  و اهمی ــیله  ، آزم   بوس

  کننده وارسی  با سؤال. شود می  ارزیابی  کننده وارسی ؤالس

  گیری از شکل  آزمودنی  وتوجیه  استدالل  نظام  به  توان می

ــود" ــت "خ ــت  دس ــرای.  یاف ــاد فضــای  ب ــاهم  ایج   تف

. پرسـید   را از وی  دیگـری   سـؤاالت   توان ، می باآزمودنی

  بـویژه   ارتباط با آزمـودنی   سؤالهاتسهیل  این  طرح  هدف

. نخواهدشـد   محاسـبه   گـذاری  اما در نمـره   است  کودک

ــالطبع ــه  ب را   کــودک  نبایــد حساســیت  ســؤاالت  اینگون

  را دچـار خدشـه    مصـاحبه  بعـدی   برانگیزانند و مراتـب 

و   کـــردن  از ایجـــاد ارتبـــاط، ســـؤال  پـــس. ســـازند

  واژه  یابـد تـا آزمـودنی    مـی   سؤالها آنقـدر ادامـه   وارسی

دهد و   تکراری  پاسخهای را بکار برد یا اینکه "دانم نمی"

  عهـده  به  موضوع  این  تشخیص. کند  خستگی  یا احساس

 .دارد  و مهارت  تجربه  نیاز به  البته  که  آزمایشگر است

  بایـد بـرای    سـؤال   که  است  در اجرا، آن  اصلی  نکته     

  التسـؤا   طـرح   دلیـل   همین به. باشد  فهم  قابل  آزمودنی

ــه مقیــاس  در توصــیف  متنــوع   منظــور روشــن  ، تنهــا ب

  آزمـودنی   وقتـی .  اسـت   سؤال  یک  متفاوت  اشکال کردن

  کـافی آنها از   یکی  پرسش کند،  را درک  منظور از سؤال

ــت ــنی)  اس ــرای(. 3115،  محس ــه  ب ــاده نمون   اول  ، در م

  تواننـد مطـرح   زیر مـی   از سؤاالت  یکی(  خودتوصیفی)

 :دشون

 ؟ هستی آدمی  ــ تو چگونه

 ؟ هستی  جور آدمی  ــ شما چه

 ؟ توست  معرف  چیزی  ــ چه

 ؟ دانی می آدمی  را چگونه  ــ تو خودت

تو اگربخواهی خودت رابرای دیگـران معرفـی کنـی،     -

 چگونه معرفی می کنی؟

  آدم  کنـد کـه    بیـان   در پاسـخ   آزمودنی  است  ممکن     

و   دلیـل   صـورت   در ایـن . سـت ا  و درسـخوانی   حساس

  بـا سـؤال    بـودن   و نیز درسـخوان   بودن  حساس  اهمیت

 :شود می  ، پیگیری است  کننده وارسی  سؤال  که بعدی

 ؟ چرا؟ است  تو مهم  برای  خیلی  بودن  ــ حساس

 ؟ است  مهم  بودن  ــ چرا حساس

 ؟ نبودی  کرد اگر تو حساس می  فرقی  ــ چه

 :شود می  زیر سؤال  از صورتهای  یکی  و نیز به

 ؟ چرا؟ است  مهم  برایت  بودن  ــ درسخوان

 ؟ است  مهم  بودن  ــ چرا درسخوان

 شد؟ می  چی  نبودی  ــ اگر درسخوان

 ؟ چرا؟ خوشحالی  هستی  درسخوان  ــ از اینکه
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  یـا سـؤالهای    سـؤال   کـه   گفـت   تـوان  می  در مجموع    

  سـازند و سـؤالهای   مـی  خصرا مش یشتنخو  ، نوع اصلی

  و ســطح  پاســخ  و چرایــی  ، کیفیــت کننــده وارســی

  اگـر در پاسـخهای  . کننـد  مـی   را تعیین آن  یافتگی تحول

ــوع)فــرد، هــر دو مــورد  (  آن  تحــولی  خــود وســطح  ن

  وارسـی   از سـؤالهای   کـه   نیسـت   شـود ، الزم   مشخص

  آن  تحـولی   و سطح "خود"  شود، زیرا نوع  استفاده کننده

 : مثال. اند شده فرد مشخص  اولیه  در پاسخ

 ؟ هستی  جور آدمی  ــ توچه

  نباشـم   اگـر مهربـان    چـون .  هسـتم   مهربـانی   آدم  ــ من

 .ندارند را دوست  من  دیگران

خــود   توصــیف  نــوع  فــرد مبــین  پاســخ  نمونــه  در ایــن

در   باشـد کـه   می(  سه  سطح) تحولی  و سطح(  اجتماعی)

 . است  شده  داده  سؤال  یک  به  پاسخ

 

  گذاری نمره  روش 

  تحـولی   ، سطوح و هارت  دیمون  مقیاس  مواد هفتگانه  

ــواع ــز ان ــاد خــود رامعــین  ونی ــی  وابع ــرای. ســازند م   ب

. شـود  مـی   استفاده 3چانک  نام  به  از واحدی  گذاری نمره

  بیـان   را در آزمـودنی   و صـفت   ویژگـی   یـک   هرچانک

  ایـن . دارد  را در پـی   وچرایـی   استدالل  نوعی  که کند می

،  ، فعــال  مــادی  هــای از جنبــه  جنبــه  یــک  صــفت

  و تمــایز خــود را بیــان  ، اراده ، تــداوم ،روانــی اجتمــاعی

  گذاری واحد نمره یک  دیگر هر چانک  عبارت  به. کند می

ــه  شــود کــه مــی  محســوب   دار تعلــق  معنــی  صــفات  ب

  صفت(. 3396،  و شاپین  ، پاکوال هارت ، دیمون)گیرد می

را در   خودپنداشت  از انواع یکی  که  است  دار صفتی معنی

                                                            
1
 . Chunk 

2
 . Pacola, K 

  همـراه  دهد و با استدالل می  نشان  تحولی  از سطوح  یکی

  کننـده  وارسـی   یـا سـؤالهای    با سؤال  استدالل  این.  است

  شده  تشکیل  قسمت  از   چانک  یک .گردد می  مشخص

 : است

  بیـان   مصـاحبه   درطـول   آزمـودنی   بوسـیله   که  صفتی. 3

 .شود می

  و یـا در جـواب    بطـور ارتجـالی    کـه   استداللی  پاسخ.  

 . شود می  آزمایشگر بیان کننده وارسی  سؤال

  دریافـت   منجـر بـه    که  هایی از مصاحبه  هایی ذیال نمونه

 (. بعمن  همان)اند  شده  شوند، ارائه یا بیشترمی  چانک  یک

 : واحد چانک  از یک  مثال

 ؟ هستی  جوری  ـ شما چه  س

 پسر  ـ یک  ج

 ؟ است  مهم  ـ چراپسر بودن  س

   باشم  قوی  اینکه  ـ برای  ج

 ؟ باشی  قوی  که  است  ـ چرا مهم  س

 . دانم ـ نمی  ج

 : از دو واحد چانک  مثال

 ؟ هستی آدمی  ـ شما چگونه  س

 و ورزشکار  ـ مهربان  ج

 دارد؟  اهمیت  بودن  ـ چرا مهم  س

  خـوب   بـا دوسـتانم    ام رابطـه   وقـت   آن  اینکه  ـ برای   ج

 .شود می

 دارد؟  دیگری  ـ آیا دلیل  س

  ـ نه  ج

 ؟ بدانند شما ورزشکار هستی  که  است  ـ آیا مهم  س

   ـ بله  ج

 ـ چرا؟  س
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  ورزشکار هسـتند وبـامن    دوستانم  تمام  اینکه  ـ برای   ج

  مـرا دوسـت    شـدم  اگرورزشـکار نمـی  . هسـتند   وستد

 .نداشتند

،  و ورزشــکار بــودن  بــودن  ، مهربــان نمونــه  در ایــن    

  شـوند وبـا بیـان    می  محسوب و فعال  اجتماعی  چانکهای

  ســه  در ســطح  آن  تحــولی  ، ســطح فــردی  بــین  اسـتلزام 

و   فعـال   فـرد دو چانـک    بـه   مثـال   در این. گیرد قرارمی

 .گیرد می تعلق  سه  در سطح  ماعیاجت

  ابتدا نوع  که  است  صورت  این  پاسخها به  کدگذاری     

،  استدالل  نوع  به  با توجه  وسسس  خود مشخص  توصیف

  تعیـین  چهارگانـه   از سـطوح   در یکـی   آن  تحـولی   سطح

،  بــالینی  از آزمودنیهــا در مصــاحبه  هــر یــک. گــردد مــی

و   کدگـذاری   بـرای   دهند که می از خود بدست  تصویری

  زیرعمـل   با راهنمـای   مطابق  تحولی  و سطح  نوع  تعیین

 (:3396،  ، پاکوال و شاپین ، هارت دیمون)شود  می

و   جسـمانی   صـفات : از خـود   ـ تصـویر جسـمانی     الف

  بنـدی  زیـر، سـطح    ویژگیهـای  بر اسـاس   شده  بیان  مادی

 .شوند می

  استدالل  خود بدون  وبدنی  نیجسما  ـ ویژگیهای3  سطح

 .دارد در افراد اهمیت

فعالیتهـا یـا     خـود، ماهیـت    مـادی   ـ ویژگیهـای    سطح

  را متجلی  و یا آن  تأثیر قرار داده خود را تحت  تواناییهای

 .سازد می

،  اجتمــاعی  خــود، جاذبــه  مــادی  ـــ ویژگیهــای1  ســطح

  گروهـی   یا عضویت  ، روابطاجتماعی اجتماعی  تعاملهای

را   دهـــد یـــا آن تـــأثیر قـــرار مـــی  خـــود را تحـــت

 .سازند می متجلی

،  شخصــی  خــود، فلســفه  مــادی  ـــ ویژگیهــای4  ســطح

تأثیر   خود را تحت  زندگی  یاسبکهای  اخالقی  معیارهای

 .سازند می  را متجلی  دهد یا آن قرار می

ــال     ب ــویر فع ــود  ـ تص ــای: خ ــطح   ویژگیه ــر، س   زی

 .دهند می  توضیح  د را در خودفعالخو  یافتگی تحول

خـود    را کـه   خود، فعالیتهـایی   فعال  ـ ویژگیهای3  سطح

  خود مجاز، ممنوع  برای  را که  دهد یافعالیتهایی می  انجام

 .سازند می  ، متجلی ویا مورد نیاز است

بـا    هستند که  خود، تواناییهایی  فعال  ـ ویژگیهای   سطح

 .باشند ددیگر مرتبط میافرا  سایر تواناییهای

، تعاملهـا وروابـط    خود، جاذبه  فعال  ـ ویژگیهای1  سطح

 .دهد تأثیر قرار می  را تحت  گروهی یا عضویت  اجتماعی

  ، معیارهـای  شخصـی   ، فلسـفه  فعال  ـ ویژگیهای4  سطح

و یـا    کـرده   خـود را متجلـی    زندگی یا سبکهای  اخالقی

 .دهد تأثیر قرار می  تحت

  تحولی  زیر سطح  ویژگیهای: خود  ویر اجتماعیـ تص   ج

 .دهند می  نشان  اجتماعی خود را در وجه

خود   عضویت  خود، اصل  اجتماعی  ـ ویژگیهای3  سطح

 .سازد می  را متجلی  اجتماعی در گروههای

  بـه   خـود، بـا توجـه     ــ فعالیتهـا یـا تواناییهـای       سطح

 .گیرند قرار می  موردمالحظه  دیگران  واکنشهای

  هــای خـود، خصیصـه    اجتمــاعی  ــ ویژگیهـای  1  سـطح 

  تعاملهـای   ماهیـت   کـه   گروهـی  یـا عضـویت    شخصیتی

ــاعی ــت   اجتم ــود را تح ــی    خ ــرار م ــأثیر ق ــد،  ت دهن

 .سازند می متجلی

،  شخصـی   خـود، فلسـفه    اجتمـاعی   ـ ویژگیهای4  سطح

  ساخته  خود را متجلی  زندگی  یاسبک  اخالقی  معیارهای

 .دهند تأثیر قرار می  حتیا ت
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  تحـولی   زیـر سـطح    ویژگیهـای : خود  د ـ تصویر روانی 

 .دهند می  نشان روانی  خود را درزمینه

و   خـود عبارتنـد از خلـق     روانـی   ــ ویژگیهـای  3  سطح

 .هستند  فراوانی  اهمیت  دارای که  خویها و احساسات

،  شـناختی   خـود، ظرفیتهـای    روانـی   ـ ویژگیهای   سطح

  مـرتبط بـا فعالیـت     هیجانی  یاحاالت  اکتسابی  علوماتم

 .سازند می  فرد را متجلی

  خود، مهارتهـا یـا تعاملهـای     روانی  ـ ویژگیهای1  سطح

تـأثیر قـرار     سـازند و یـا تحـت    مـی  را متجلـی   اجتماعی

 .دهند می

: خــود عبارتنــد از  روانشــناختی  ـــ ویژگیهــای4  ســطح

 . زندگی  سبک یا اخالقی  ، معیارهای فلسفه

 :واختیار  ـ اراده 'ه

،  یـا اجتمـاعی    ، زیسـتی  ماوراءطبیعی  ـ نیروهای3  سطح

 .دهند تأثیر قرار می  خود را تحت یا تشکیل  موجودیت

یـا    هـا، انگیـزش   ـ استعدادها، تواناییها، خواسـته    سطح

  خـود را تحـت    گیری یا شکل  خود،موجودیت  تالشهای

 .دهد تأثیر قرار می

خـود    یا تشـکیل   ، موجودیت ـ ارتباط با دیگران1  حسط

 .دهد تأثیر قرارمی  را تحت

  و پیشـامدهای   یا اخالقـی   شخصی  ـ ارزیابیهای4  سطح

تـأثیر قـرار     خود را تحـت   یاتشکیل  ، موجودیت زندگی

 .دهند می

 : و تداوم  و ـ پیوستگی

،  مـادی   فرد در ارتباط بـا ویژگیهـای    ـ پیوستگی3  سطح

  توصـیف   زمـان   خود در طـول   داراییها، رفتارها وتداوم

 .شود می

  شـناختی   فرد در ارتباط با ظرفیتهای  ـ پیوستگی   سطح

قـرار    تغییرناپذیر و پایدار، مـورد توجـه   شکل  به  و فعال

 .گیرد می

مـرتبط    اجتمـاعی   بافت  یک  خود به  ـ پیوستگی1  سطح

فـرد از    درک. یابـد  خود امتـداد مـی   تا فراسوی  که  است

در   ممتـددیگران   بازشناسـی   بـه   خود تا حدی  پیوستگی

 .شود مربوط می  زمان  طول

  ویژگیهـای   ارتبـاط بـین    فرد بر حسـب   ـ تداوم4  سطح

 .شود می خود بیان  و فعلی  قبلی

 :ز ـ تمایز

  مادی  بر ویژگیهای  ، مبتنی ـ تمایز فرد از دیگران3  سطح

 . است

در   خـود و دیگـری    بـین   مایز فرد، از تفاوتـ ت   سطح

 .شود می  ناشی  یا شناختی  بعدشخصیتی  امتداد یک

  خـاص   ترکیـب   از یک  که  تمایز فرد زمانی  ـ به1  سطح

 .دارد  شود، اشاره می  ناشی و بدنی  روانی  ویژگیهای

و   فـاعلی   پیامد تجـارب   عنوان  تمایز فرد به  ـ به4  سطح

 . دارد  خود فرد، اشاره ویژه  فاعلی  تبیینهای

یـا    جسـمانی   ویژگـی   مربوط به  ، پاسخ اساس  بر این    

در (  دارم  ماشـین   یـک   ، مـن  دارم قد بلندی  من)  مالکیت

فعالیتهـا ومهارتهـا     مربوط به  و بیانات  خود مادی  درون

در (  دوم واقعا تنـد مـی    ، من کنم می  هر روز ورزش  من)

  پاسـخهای   همچنـین . شـوند  می  محاسبه ود فعالخ  درون

بـا    تعامـل  ، اجتمـاعی   شخصـیتی   ویژگیهـای   مربوط بـه 

  خجـالتی   آدم  واقعا یـک   من)  و روابط اجتماعی  دیگران

مادر و پـدر    ، من جنگم می  همیشه  بادوستانم  ، من هستم

  مربـوط بـه    وپاسـخهای   در خود اجتماعی(  دارم  خوبی

صـبحها    مـن )  شـناختی   افکـار و فرآینـدهای  ،  هیجانات

  آدم  ، مـن  کـنم  فکر می  روشنی  به  ، من هستم  گیج حسابی
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خـود    در درون(  هسـتم  باهوشی  آدم  ، من هستم  حساسی

 .شوند می  قرار داده  روانی

  مربـوط بـه    پاسـخهای   عمـدتا از طریـق    استدالل  سطح

  دلیـل   همـین   بـه . شـوند  مـی   تعیین کننده وارسی  سؤاالت

فـرد   تحـولی   سـطح   سنجش  پرسشها برای  اینگونه  طرح

  پیگیری  کننده وارسی  اگر سؤاالت. دارند  اساسی  اهمیت

  گیـرد، زیـرا بـدون    نمـی   تعلق  باشند، واحدچانک  نشده

  کـه   صفت آن  یابی سازمان  ، سطح تحول  و ردیابی  وارسی

زیر   مثالهای .شود نمی  ، مشخص فرد است "خود"  مبین

 :دارند  اشاره مسأله  این  به

 :3  مثال

 ؟ هستی آدمی  نوع  چه  من  ـ بگو به  س

 . ـ بزرگ  ج

زیـرا بـا   نیست  دادن  نمره  خود قابل  خودی  به  کلمه  این

  بزرگ  نیست  مشخص.  است  نشـده چـرا وارسـی  کلمـه

  میـت و اگراه. دارد و یـا خیـر    فـرد اهمیـت    برای  بودن

 " بـزرگ "  دیگـر، واژه   عبارت  به.  چیست  آن  دارد، دلیل

 .شود نمی  محسوب  چانک  دارو یا یک معنی  صفت  یک

 :  مثال

 ؟ هستی  آدمی  نوع  بگو چه  من  ـ به  س

 . ـ بزرگ  ج

 کند؟ ایجاد می  تفاوتی  چه  بودن  بزرگ  ـ خب  س

 . کنم  سواری  دوچرخه  توانم می  ـ خب  ج

  معنـای   آزمودنی  چون  است  گذاری نمره  قابل  جمله  این

او   بـرای   کـه   معنـایی  ;دهـد  مـی  را توضـیح   بودن  بزرگ

 . دارد  اهمیت

  ، امکـان  کننـده   وارسـی   سـؤال   بـه   معموال دربرابر پاسخ

  بـرای . شـود  می  داده  آزمودنی  به کردن  استدالل  وفرصت

فـرد   کـه   نیسـت   د، الزمباش  محاسبه  او قابل  پاسخ  اینکه

  مهـم   بدهـد، بلکـه    ارائـه   ای یافتـه  بسط  پاسخ  حتما یک

 : مثال. باشد  شده  داده آن  او فرصت  به  که  است

 ؟ هستی  فردی  نوع  ـ چه  س

 . دارم  آبی  چشمان  ـ من  ج

 ؟ است  تو مهم  برای  چشم  بودن  ـ چرا آبی  س

 . دانم نمی  ـ من  ج

و   پاسـخ   فرصـت   آزمودنی  دارد زیرا به  مرهن  چانک  این

  و یـا نتوانسـته    او نخواسـته   ولـی  است  شده  داده  توجیه

  در خودمـادی   چانک  این. دهد  را ارائه  الزم  پاسخ  است

 .گیرد قرار می  یک  و سطح

خـود    یک  در درون(  چانک)  واحد اطالعات  یک  گاهی

  سـطح   در بیشـتر از یـک   اما(  خودمادی  مثال  عنوان  به)

  هـم   وآن  سـطح   موارد فقط یـک   در این. شود می  مطرح

 : مثال. خواهد شد  باالتر محاسبه  سطح

 ؟ هستی جور آدمی  ـ شما چه  س

 . هستم  هیکل  قوی  شاید نوعی...  دانم ـ نمی  ج

 ؟ است  مهم  ـ چرا این  س

  نبـودم   هیکـل   قوی  اگر من  خب. ندارد  واقعی  ـ دلیل   ج

  وقـت   و آن  کـنم   بـازی   فوتبال  دوستانم مثل  توانستم نمی

 .نداشتند  مرا دوست

و   خـود مـادی    ، فقـط در نـوع   ، چانک یاد شده  در مثال

 . است  محاسبه  قابل  دوم  ،در سطح ای مقایسه  پاسخ  بدلیل

  قابـل   مختلـف   هـای  از چانکهـا در خودپنداشـت    برخی

امـا    در چند نـوع   چانک  صورت ایندر . هستند  محاسبه

 .شود می  محاسبه  سطح  در یک

 :  مثال

 ؟ هستی  شخصی  نوع  ـ شما چه  س

  روم می  کما  زیاد به  ـ من  ج

 ؟ روی می  کما  ـ چرا زیاد به  س
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  هستم  پیشاهنگ  یک  ـ زیرا من  ج

 ؟ است  تو مهم  برای  بودن  ـ آیا پیشاهنگ  س

  ـ بله  ج

 ا؟ـ چر  س

 .چیزها  و از این  روم می  کما  به  ـ چون  ج

و خـود    خود فعـال   یک  چانکها در سطح  فوق  در نمونه

 .شوند می محاسبه  اجتماعی

  و یـا بیشـتر امـا در سـطوح      چانکها در دو نـوع   هر گاه

تر خـود   عالی  باشند، فقط در سطح محاسبه  قابل  مختلف

 : مثال. خواهند شد  محاسبه

 ؟ هستی آدمی  نوع  ا چهـ شم  س

  هستم  کاتولیک  ـ من  ج

  مهـم   کاتولیـک   یـک   عنـوان   شما به  ـ چرا شناختن   س

 ؟ است

  کـنم  زیرا فکر مـی .  هستم  کاتولیک  یک  ، من ـ خوب   ج

خـدا    بـه   و ایمـان   و محبت  مانندمهربانی  خوب  صفات

 .هر فرد باید داراباشد  هستند که  مهمی  ارزشهای

  یـک   سـطح   به  وجود دارد که  عناصری  فوق  ر مثالد   

  و نیـز سـطح  (  هسـتم   مسـیحی   یک  من)  خود اجتماعی

  ولی یابند، ارتباط می( ارزشها  اهمیت)  چهار خود روانی

زیـرا  . شـود  می  چهار محاسبه  در سطح  فقط خود روانی

  بـاالتر ادغـام    تر در سطح پایین  سطح که  است  این  فرض

 .  است  شده

  هـای  ، داده دیمـون   کدگذاری  از دستورالعمل  استفاده    

  تحـولی   خـود و سـطح    توصـیف  نوع  حاوی  را که  کیفی

  بتـوانیم  آنکـه   بـرای   است  طبیعی. دهد  می  ، بدست است

را آنها   است  ، الزم وارد کنیم  ها را در استنباط آماری داده

و   دیمـون   اسـاس   بـراین  . سازیم  تبدیل کمی  های داده  به

  "مــوزون میــانگین"  نــام  را بــه  ای نمــره( 3333)  هــارت

  براسـاس .  اسـت   کمـی   داده  یـک   دهنـد کـه    می  بدست

  نمـره   بـاعنوان   ای هرفـرد نمـره   ، کدگذاری  دستورالعمل

  آن محاسـبه   فرمـول   آورد کـه  می  بدست  موزون  میانگین

 : است  چنین
 

  مجمـوع  سـطوح   چانکها درکلیه  جمع =  موزون  میانگین

  تحولی  هر سطح  ارزش ‚  درهرسطح  چانک
 

. باشـند  می 4ـ1ـ ـ3  ترتیب  به  تحولی  سطوح  ارزش    

  تحـولی   ، سـطح  یـک   با ضـریب  ای مقوله  تحولی  سطح)

ــهای ــه  سنجشـ ــریب   ای مقایسـ ــا ضـ ــطح  بـ   دو، سـ

  حو سـط   سـه   بـا ضـریب    فـردی   بین  استلزامهای تحولی

،  نمـره   ایـن (. چهـار   باورها باضریب  یافتگی نظام  تحولی

ــی ــت  کم ــه  اس ــای و در مشخص ــاری  ه ــله  آم   ای فاص

 . است  استفاده قابل
 

 اعتبار ساختار

  در مطالعـات   و هـارت   دیمون  ساختار پیشنهاد شده    

.  اسـت   شده  و اعتباریابی  قرارگرفته  مورد استفاده  زیادی

  و نیزمطالعـات ( 3396، 3399)  مؤلفـان   همـان   مطالعات

ــالونی ، هــارت(3396)  و دیمــون 3، لوکــا هــارت و   ، م

  و نوجـوان   خود در کودک  ادراک  درباره(3391)  دیمون

  ساختار اسـت  مؤید اعتبار این  آن  روند تحول  و پیگیری

  پاسـخ   سـؤال   ایـن   اعتبـار بـه    مفهـوم (. 3399،  الپسلی)

  خصیصـه   میـزان   تـا چـه    گیـری  انـدازه ابزار  دهد کـه  می

  ساخت  برمبنای  ای مصاحبه  هرگاه. سنجد موردنظر را می

  را تضمین  مهم  اطالعات  آوردن  بدست  شود که  طراحی

،  بسـت )یابد  می  افزایش  نیز تا حد زیادی  اعتبار آن کند،

                                                            
1
 . Locca, N 

2
 . Maloney, J 
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بـر    مبتنـی   و هارت  دیمون مصاحبه  روش  چون(. 3113

در حـد    آن صـوری ، اعتبار اسـت   نظـری   ایو مبن  نظریه

  وجود دستورالعمل  مضافا اینکه. شود می  ارزیابی مطلوب

  طـولی   تحقیق  سال  شش در نتیجه  که  مصاحبه  کدگذاری

 . دهد می  را افزایش  ، اعتبار آن است  آمده  بدست  مؤلفان

  بدسـت   بـرای   و هارت  ، دیمون طولی  مطالعه  در یک   

ــی  آوردن ــی،  روایـ ــون  روش درونـ ــددرا در   آزمـ مجـ

،  نتــایج. اجــرا کردنــد   ســاله 34تــا  4  آزمودنیهــای

  همچنـین .  داشـت   آزمونها حکایت  باال بین  ازهمبستگی

تـا   6  آمـوزان  نفر از دانـش   9در  مقطعی  مطالعه  در یک

  ، درصـدتوافق  در ماساچوسـت   مختلف  مقاطع  ساله 36

ــان ــر  و همکــاران  محقق ــردن  مشــخص  ایب   ســطوح  ک

  گـذاری  نمـره   برای  آنان  بین  و درصدتوافق 96/1یتحول

  توافق  ،میزان مطالعه  در این.  است  بوده 13/1خود،   انواع

  وبرای 94/1نما   سطح  ، برای99/1  موزون  میانگین  برای

  همچنــین.  اســت  شــده  گــزارش 31/1،  ســطح بــاالترین

  بوده 91/1  موزون  ما ومیانگینن  سطح  درونی  همبستگی

  درونـی  روایـی   مطالعه  دهد که می  گزارش  دیمون.  است

  باالیی  خود، توافق  ادراک  گذاری نمره  بازده  داد که  نشان

ــای  ــاوتها وارزیابیه ــتقل  را در قض ــون)دارد   مس و   دیم

،  درونـی  ثبـات   مطالعـه   برای  مؤلفان  این(. 3333،  هارت

مجـزا    مـوزون   میـانگین   ، یـک  مصـاحبه   ادههر مـ   برای

  مطرح  را با چند سؤال  ماده  یک  همچنین.کردند  محاسبه

ــد ــایج. نمودن ــود و   قــوی درونــی  از ثبــات  ، حــاکی نت ب

  مطالعـه   همچنین. شد  گزارش 91/1  آنان  بین  همبستگی

،  و هـارت   از دیمـون   نقل ;3399)  و شرن  ،هارت دیمون

ــاره( 3333 ــان  ادراک  درب ــه   خودنوجوان ــتال ب   روان  مب

و   هـارت  . است  شده  ساختار اعتباریابی  ، این اشتهایی بی

ــکی ــن( 3399)  زامانسـ ــرای  ایـ ــو را بـ ــی  الگـ   بررسـ

خـود و    تحـول   تبیین  برای  از آن و استفاده  خودپنداشت

  تبیـین  با فرد و نیز برای  همدلی  فرد برای  دنیای  ورود به

 ;3396)ملچـر  . انـد  کرده  استفاده  روانی  تحول  چگونگی

  بـین   بررسی  ساختار را برای  این( 3399، از الپسلی  نقل

بکـار    رفتـاری  خود و اختاللهـای   ، ادراک اخالقی  داوری

  ازایـن ( 3399)  الپسـلی .  اسـت   کـرده   و اعتباریابی  برده

  هجست  بهره  خودپنداشت  فرهنگی بین  مطالعات الگو برای

  با یکدیگر از دالیـل   مطالعات این  نتایج  همخوانی.  است

ــن  ــار ایـ ــت   اعتبـ ــاختار و قابلیـ ــنجش  آن  سـ   در سـ

 .  است  خود بوده  و انواع  تحولی سطوح

ــران         ــان در ای ــانی(3114)  ، خامس ــی  ، رمض   فران

  الگــو اســتفاده  از ایــن( 3191) زاده و غالمعلــی( 3114)

  رابرای  مقیاس  اعتبار این( 3191)  زاده غالمعلی. اند کرده

  کدگـذاری   ، از طریـق  و خود فاعلی  خود عینی  سنجش

  ضـرایب   وی.  اسـت   کـرده   مجدد، در حد باالتوصـیف 

در  ;34/1، را در بعـد تـداوم    در خـود فـاعلی    همبستگی

  گـزارش  35/1در حـد    و در بعد اراده 1/ 3بعد تمایز، 

خـود    در حیطـه   همبسـتگی   انمیـز   همچنین. است  کرده

،  ودر خـود روانـی   99/1،  خود اجتمـاعی  ;34/1،  مادی

  میـزان   در محاسـبه   محقق  این.  است  شده  گزارش 31/1

 1/ 3  ، همبسـتگی  موزون  میانگین  در نمره  مقیاس روایی

 . است  آورده  را بدست
 

  ایرانی  الگو در نمونه  خود براساس  تحول  مراحل

  اشـاره  "خـود "  تحـول   هـای  وهلـه   به  رد تحولیآو روی

را   متفـاوتی   ها وگذرگاههای ، وهله مختلف  مؤلفان. دارد

  نظـر دیمـون    بر اسـاس . اند کرده  خود معرفی  در تحول

شـمار    بـه   آورد تحـولی  روی  از طرفـداران   کـه   وهارت

  و یـا چهـار مرحلـه     خود از چهارسـطح   تحول ;آیند می
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  یعنـی   اول  ، سـطح  نظـر آنـان    بـر اسـاس  . کنـد  گذر می

 ; یا خردسالی  کودکی  با وهله  ای مقوله  خودشناسی سطح

  کودکی  با وهله  ای مقایسه  سنجشهای یا سطح  دوم  سطح

و   فـردی  بـین   اسـتلزامهای   یـا سـطح    سوم  سطح ; میانی

یا   چهارم  و سطح  نوجوانی  اولیه  سالهای  با وهله  تعاملی

  سـالهای   ، با وهلـه  باورها و هدفمندی  یافتگی ظامن  سطح

 .کنند می  مطابقت  آخر نوجوانی

ــن    ــوص  در ای ــایج  خص ــژوهش  نت ــین  پ   پورحس

خـود    در تحـول   تـوالی  اوال این  دادند که  نشان( 3193)

  متفـاوت   در سـطوحی   ایرانی  و ثانیا کودکان  است  ثابت

  اند، قرار دارنـد کـه   گفته  و هارت  دیمون  که  ازسطوحی

  ایـن   البتـه . دارد  بسـتگی  تحـول   عوامـل   نیز بـه   آن  دلیل

ــدک  کــم  تفــاوت ــه.  اســت  و ان ــارت  ب   دیگــر ســن  عب

در   ایرانــی  و نوجوانــان  کودکــان  خودپنداشــت اکتســاب

  امـا تـوالی    ،متفـاوت  و هـارت   دیمـون   با جدول  مقایسه

  ایرانـی   سـاله   شـش   کودکـان   عمده. است  ، ثابت مراحل

، خود را در ارتبـاط   کودکان  این. دو قرار دارند  درسطح

. کنند می  معرفی  و اجتماعی مادی  و هنجارهای  با دیگران

بـــر   کودکـــان  ایـــن  خـــود یـــا خودپنداشـــت  ادراک

خـود بـا     عملکرد یـا لیاقـت    ها و مقایسه توانایی مقایسه

ــه.  متمرکــز اســت  دیگــران ــوان  ب ــه عن از   خشــی، ب نمون

  پسـر، چنـین    ماهـه  31و   سـال  6  بـا آزمـودنی    مصاحبه

 : است

  هسـتی   همینطور کـه   آینده  سال 5در   که  کنی ــ فکر می

 ؟ کنی می یا فرق  مونی می

 . کنم می  ــ فرق

 ؟ کنه می  فرق  چیزی  ــ چه

یـاد    بیشـتری   چیزهـای  ; کنـه  می  فرق  خوندنم  ــ درس

 . گیرم می

 ؟ بکنه  تو فرق  خوندن  درس  که  است  ــ چرا مهم

بهتر   ، رفتارم برم ، بکار می گیرم یاد می  که  چیزی  ــ چون

 . میشه  از قبل

  ، خـود را بـه   سـاله   شـش   ، آزمودنی مصاحبه  در این    

او از   اسـتدالل   کنـد اماسـطح   مـی   معرفـی   فعال  صورت

  کـه   اسـت   ایـن   آن  دلیـل .  بـاالتر اسـت    ای مقولـه   سطح

  مقایســه  خــویش  عملکــرد خــود را بــا رفتــار قبلــی وی

قــرار  تحــول دوم  در ســطحوی لحــاظ   بــدین. کنــد مــی

 .گیرد می

  و هفت  سال  دختر، شش  دیگر، آزمودنی  در مصاحبه    

  چـاق   که  است  چرا مهم  که  سؤال این  به  ، در پاسخ ماهه

.  ترمیشـه  قوی  دم، آ خوبه  چاقی"  کند که می  ؟ بیان هستی

  را انجـام   و بهتـر کارهـام    تر هسـتم  قوی  از خواهرم  من

،  آزمـودنی   شـود کـه   می  گفتگو،مالحظه  در این. " میدهم

ــه  ــود را ب ــورت  خ ــادی  ص ــطح  م ــیف  در س   دو توص

 .کنـد  می  مقایسه( خواهر)  خود را با دیگری  وتواناییهای

  ایرانـی   سـاله   تهش  کودکان  دادند که  نشان  نتایج  همین

از   ، درک کودکـان   در ایـن . گیرنـد  قرارمـی   سه  در سطح

  رامشـخص   بـا دیگـران    تعامـل   کـه   خود بر ویژگیهـایی 

در   از اینکـه   عملکـرد آنـان  .  سـازند، متمرکـز اسـت    می

یابـد و مـورد    می  گیرند، ارزش قرارمی  ارتباط با دیگران

  "دیگــران"دیگــر،   عبــارت  بــه. گیــرد قــرار مــی  توجــه

شود  رفتار فرد قلمداد می  برای  الزام  ، یک وبازخورد آنان

  از مصـاحبه   بخشی. شود می  خودمتجلی  در توصیف  که

 : است  چنین دختر،  ماهه  و شش  سال  هشت  با آزمودنی

 ؟ هستی جور آدمی  ــ شما چه

 . خوبم  ــ من

 ؟ چه  یعنی  ــ خوب

 . ربونممه  با دیگران  اینکه  ــ یعنی
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 ؟ تو مهمه  ؟ آیا برای خوبه  ــ چرا مهربونی

  ما رو تحویل  ، هیچکس نباشیم  اگر مهربون  ، چون ــ بله

 .کنند می  از ما بد تعریف  ، همه بدباشیم  اگه.  گیره نمی

، خود را  آزمودنی  شود، این می  مالحظه  همانطور که     

خـود،    توصـیف   و بـرای   معرفـی  اجتمـاعی   صـورت   به

،  کـودک  ایـن   بـرای . کنـد  می  را بیان  سوم  سطح  استدالل

  در چگــونگی  مهمــی  عامــل  و بــازخورد آنــان  دیگــران

و   رشنگـ . رود شمار می  به ( بودن مهربان)خود   توصیف

  ودارای  مهـم   او و عملکـرد وی   درباره  بازخورد دیگران

  بعضی  دهند که می  نشان  دیگر محقق  نتایج.  است  ارزش

  ایـن   سـالگی   هشـت   از سـن   پـس   بـویژه  ایرانی  کودکان

ــد و رضــایت   اســتلزام ــا خداون ــاط ب ــان  را در ارتب   اوبی

و   سـال   هشـت   کـودک   یک  از مصاحبه  بخشی. کنند می

 : است  استلزامی  چنین  دهنده  نشان دختر،  ماهه  پنج

 ؟ هستی  جور آدمی  ــ شما چه

 . کنم برخورد می  خوب  دیگرانبا .  هستم  ــ مهربون

 ؟ هستی  مهربون  که  تو مهمه  ــ چرا برای

  اگـه .  داره  رو خـدا دوسـت    مهربـونی   کـه   ایـن   ــ برای

خـدا مـا رو     اونوقـت  ; جهـنم  رویـم  مـی   نباشیم  مهربون

 . نداره  دوست

  ویژگـی   یـک   عنـوان   به  مهربانی  شود که می  مالحظه    

از   خداوند و دور شـدن   ط بارضایت، در ارتبا شخصیتی

  بهشـت  موارد در ارتباط بـا ورود بـه    و در بعضی  جهنم

  بـین   هـا در مطالعـات   یافتـه   گونـه  ایـن . گردد می  مطرح

  کـه   است  جوامعی  به  و مختص  است تأمل  قابل  فرهنگی

. دارنـد   ای مالحظـه  قابل  گسترش  و معنوی  الهی  فرهنگ

  در مناسـبات   کـه   اسـت   فراوانی  اهمیت  دارای  نکته  این

  ، جهـنم  خداوند، بهشت  ، مفهوم با دیگران  ایرانی کودکان

در   یافته  این. دارند  توجهی بروز قابل  مذهبی  و اعتقادات

  ، توســط دیمــون چهارگانــه  تحــولی  هــای وهلــه  شــرح

  عــدم  آن  شــاید دلیــل.  اســت  نشــده  ، گــزارش وهــارت

،  نمونـه   بـرای .  اسـت  هـایی  یافتـه   چنین  به  آنان  دستیابی

ــه  ای از مصــاحبه  بخشــی ــون  ک ــارت  توســط دیم   و ه

 : است  ، چنین پذیرفته انجام

 ؟ هستی  آدمی  نوع  ــ شما چه

 . هستم  کاتولیک  ــ من

 ؟ است  مهم  کاتولیک  یک  عنوان  شما به  ــ چرا شناختن

  کـنم  زیرا فکر مـی .  هستم  کاتولیک  یک  من...   ــ خوب

هستند   مهمی  خدا، ارزشهای  به  مانندایمان  خوب  صفات

 .هر فرد باید دارا باشد  که

را   بـودن   خود، کاتولیک  مذکور، در گزارش  مؤلفان     

،  و هـارت   دیمـون )انـد   دانسـته  اجتمـاعی   توصـیف   یک

  ،صـحیح  توصیف  رسد این بنظر می  که  در حالی(. 3333

اگـر  .  نیست  اجتماعی  ویژگی  یک  بودن  تولیککا. نباشد

در   بـروز کنـد، کـه     اجتماعی  های درجنبه بودن  کاتولیک

  ویژگـی   رایـک   آن  توان نمی ; نیست  چنین  غربی  جوامع

 " ایمانی"  در حوزه  بودن  کاتولیک. قلمداد کرد  اجتماعی

  دیگـری   در مقولـه   گیـردو بهتـر اسـت    قرار مـی  وفردی

،   "خـود مـذهبی  "از   تـوان  در اینجا می. شود  بندی طبقه

  توصـیف .  گفت  سخن  "خودمعنوی"ویا  "خود ایمانی"

در   کـه   اسـت  ، توصیفی و ایمانی  مذهبی  صورت  خود به

دیمون   و روانی  ، اجتماعی ، فعال مادی  از انواع  هیچکدام

دیگر   مؤلفه  باید یک  الجرم. شود نمی بندی طبقهوهارت 

  مذکور، درصد قابـل  در نمونه. نمود  اضافه  خود عینی  هب

،  سـالگی   هشـت   از سـن   پـس   بویژه  از کودکان  توجهی

،  مسـلمان "  چون  و با عناوینی  مذهبی  صورت خود را به

  ویژگـی . انـد  کـرده  توصـیف  " و باایمـان   ، مـؤمن  متدین

ر را سـریعت   و نوجوانان  ، کودکان ـ اسالمی ایرانی  فرهنگ
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ــه ــام ســمت  ب ــافتگی نظ ــا و توجــه  ی ــه  باوره   فلســفه  ب

بـر    کـه   کلـی  فرهنـگ . شـود  مـی   رهنمون  شناختی انسان

  و پرورش  آموزش  و نوع  و خانوادگی  اجتماعی  منظومه

توانـد   می ; است  حاکم  در هر جامعه  وغیررسمی  رسمی

و کـار    وارسـی   به  باشد، اگرچه  تفاوت  این  اصلی  عامل

 . نیاز است  بیشتری  هشیپژو

  نیز در سطح  ایرانی  ساله  و دوازده  ده  کودکان  عمده     

از چانکهـا یـا     تـوجهی   قرار دارند، اما درصـدقابل   سوم

متمرکــز   چهــارم  در ســطحآنهــا   خودپنداشــت  نمــرات

اوال   دهد که می  نشان  نتیجه  این(.  سوم  حدود یک) است

  گـذر از مرحلـه    در حـال  ساله  ازدهو دو  ساله  ده  کودکان

 نیــاهســتند و ثا  چهــارم  مرحلــه  و ورود بــه  ســوم

از   در آنـان   سـوم   سـطح   بر اسـتداللهای   مبتنی پاسخهای

،  نمونـه   عنـوان  بـه .  تـر اسـت   ، غنـی  ساله  هشت  کودکان

،  و دو ماهــه  ســال  دوازده  پســربــا   از مصــاحبه  بخشــی

 : است چنین

 ؟ هستی جور آدمی  ــ چه

 . اخالقم  ، خوش خوبه  ، اخالقم هستم  ــ جواد ایمانی

  و اخالقـت   هسـتی   جـواد ایمـانی    کـه   تو مهمه  ــ برای

 ؟ خوبه

  اگـه . دهنـد  مـی   مرا نشـان   اینها شخصیت.  ، مهمه ــ بله

  بـه   دیگـران   ، اونوقت گرفتار میشم ، نباشه  خوب  اخالقم

.  نیـازداره   مـردم   به  آدم  دونید که می. کنند نمی  کمک  من

 . کنیم  زندگی  باید با اونها خوب  همین  برای

  فرد با کـودک   این  تحولی  سطح  شود که می  مالحظه    

و   فـردی   بـین   هر دو بر استلزام. است  ، یکی ساله  هشت

  ایـن  امـا اسـتدالل  . و تأکید دارند  ، اشاره با دیگران  تعامل

  نـوعی   و حتـی   برخـوردار اسـت    بیشـتری   فرد از غنای

در   دهـد کـه   مـی   را نشـان   درزندگی  هدفمندی  به  توجه

بـا    دیگری در مصاحبه. کند بروز می  تحول  چهارم  سطح

زیـر    دختر گفتگـوی   ماهه  و یازده  سال  دوازده  آزمودنی

 : است  شده  انجام

 ؟ هستی جور آدمی  ــ شما چه

خـرد    وقتهـا اعصـابم    ضـی بع  ولی  اخالقم خوش  ــ من

 . کنم می  کمک  هم  و دیگران  مادرم به.  خوبه  درسم.  میشه

 ؟ نبودی  کرد اگر اینطوری می  فرقی  ــ چه

 " آدم"  عنـوان   را بـه   خـودم   بد میشد، اونوقت  ــ خیلی

  ، از خـودم  شم می  عصبانی  وقتها که بعضی.  نداشتم  قبول

 .میاد  بدم

 ــ چرا؟

  یـک   من.  باشه  و حیوان  انسان  بین  باید فرقی  ــ چونکه

  از نظر خداوند یـک   رو که  کارهایی کنم می  سعی.  انسانم

 . بشم  کامل میخوام  من.  بدم  ، انجام بده  باید انجام  انسان

  خـود بـه    توصـیف   ضـمن   گفتگو، آزمـودنی   در این    

  نسـان ا  ، خـود را یـک   وروانـی   ، اجتماعی فعال  صورت

فـرد    ایـن   نگـاه . کند می  بیان  هدفمند و متمایز از حیوان

و   ، کمـال  ، انسـان  او از هستی  ادراک  ، از خالل خویش به

  مالحظـه   همچنـین .  اسـت  گرفتـه   شـکل   انسانی  معرفت

  و هـارت   در نظـر دیمـون    استدالل  نوع  این  شود که می

قـرار    انیاواخـر نوجـو    سنی  چهار اما در وهله  درسطح

  سالگی  و دوازده  ده  ، درسنین ایرانی  اما آزمودنیهای. دارد

ــه ــه  ک ــودکی  در وهل ــل  آخــر ک ــرار   نوجــوانی  و اوای ق

  موضـوع   ایـن . هسـتند   اسـتداللی   واجد چنین اند، گرفته

در   معرفتـی   یـافتگی  و نظـام   هدفمندی  دهد که می  نشان

ــای ــی  آزمودنیه ــویژه  ایران ــوزه  ب ــت  در ح ــی  معرف   دین

در الگـو،    شـده   مشخص  سن  به  ، نسبت شناختی وانسان

. دهد می  را نشان  افتادگی پیش و نوعی  است  شده  تسهیل

  ، بـه  ایرانی کودکان  همه  به  نتیجه  این  تعمیم  برای  اگرچه
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  جمعیـت   همـه   کـه   مطالعاتی ; نیاز است  بیشتری  مطالعه

  نمونـه   جمعیت  ذکر است  به  الزم. دهد را پوشش  ایرانی

  تهـران   سـاکن  و نوجوانـان   مورد نظر، کودکـان   پژوهش

 .اند بوده

  تحـول   انـد کـه   داده  نشـان ( 3193)  پورحسین  نتایج    

  و هـارت   دیمـون   همـانطور کـه   در خود فاعلی  کودکان

تـأخیر   ، کمـی  خود عینی  به  اند، نسبت کرده  بیان( 3333)

  ایرانـی   سـاله   و هشت  شش  کودکان  زمینه  در این. دارد

  ، تـداوم  ، کودکـان  سـطح   در این. دو قراردارند  در سطح

در   قابلیـت  ، شـناختی   تواناییهـای   بـه   خود را بـا توجـه  

را بـر    از دیگران  ، متمایز بودن ثابت  فعالیتها و ویژگیهای

  با دیگران  آن  و مقایسه  منفرد شخصیتی  ویژگیهای مبنای

خـود    گیـری  شکل  اعتقاد به را بر حسب  خویش  و اراده

خــود   از اســتعدادها، مهارتهــا و کوششــهای    ناشــی

  بـا   از مصـاحبه   زیر بخشی  گفتگوی. کنند می  فرد،توجیه

 :دهد می  را نشان  ماهه و سه  سال  پسر هشت
 

  تداوم

 ؟ کنی تغییر می  دیگه  تا سال  سال  ــ آیا از این

 . ــ بله

 ؟ کنی ـ چرا تغییر میـ

 . چهارم  کالس  رم می  ــ خوب

ـــ در چــه ــایی  ـ ــی  چیزه ــر نم ــی تغیی ــوری کن   ، همینط

 ؟ مونی می

 . مهربونم  که  ــ تو اخالقم

  بـاز هـم    کـه   فهمی می  جوری  ، چه کنی تغییر می  ــ اگه

 ؟ هستی  خودت

فرد توسط   شناسایی)  فهمم می  خوندنم  درس  ــ از روی

 (. خودش تواناییهای  به  رجوع

 

  اراده

 ؟ هستی  االن  که  شدی  آدمی  این  جوری  ــ چه

 . شدم  ، اینجوری خوندم  ــ درس

 ؟ خوندی نمی  کرد اگر درس می  فرقی  ــ چه

اسـتعدادها و    بـه   توجـه )  موندم می  اول  کالس  ــ همون

 (.خود  کوششهای
 

 تمایز

 ؟  اشهنب  با تو یکی  که  هست  ــ کسی

 . ــ بله

 تو نیستند؟  ــ چرا مثل

  درسـخوان   مـن . نیسـتند   هـا درسـخوان   بعضی  ــ چون

  ارزشــیابی  بــر مبنــای  ازدیگــران  متمــایز بــودن. ) هســتم

 (. خود با دیگران  ای مقایسه

در خـود    ایرانـی   سـاله   و دوازده  ده  کودکان  همچنین   

،  ، کودکـان  سـطح   در این. قراردارند  سه  ، در سطح فاعلی

  بدسـت  دیگـران   و از طریـق   زمان  خود را طی  پیوستگی

و اختیـار خـود،     اراده  آزمودنیهـا در توجیـه  . آورنـد  می

خـود    گیـری  و شـکل   را برموجودیـت   ارتباط با دیگران

  که  ای یگانه ترکیب  دانند و در بعد تمایز، بوسیله مؤثر می

کننـد،   مـی   احساس  خویش  و مادی  درونی  از ویژگیهای

  زیـر ایـن    گفتگـوی . داننـد  متمایز مـی   خود را ازدیگران

  ههـ و دو ما  سـال   دختـردوازده . دهـد  می  موارد را نشان

 :درگفت وگویی می گوید
 

  تداوم

 ؟ کنی بعد تغییر می  تا سال  سال  ــ آیا از این

 .زیاد  نه  ، ولی ــ شاید کمی
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  کـه   همـون   فهمـی  مـی   جوری  ، چه کنی تغییر می  ــ اگه

 ؟ ، هستی بودی

یا   ، شدم خواستم قبال می  که  اونی  که  کنم فکر می  ــ اول

و   اثر گذاشته  من  روی  دیگران  ، یاحرفهای نشدم  اگه.  نه

  خـب .  بوده  حرفهادرست  اون  که  کنم می  رو قانع  خودم

.  زهـرا هسـتم    همـون   من  که  میدن  نشون  من  به  دیگران

 (.خود  پیوستگی  درک  برای  دیگران به  توجه)
 

  اراده

 ؟ بشی  ای دیگه  آدم  یه  تونی می  جوری  ــ چه

  اگـه .  کـنم   ، کوشـش  رو باید تغییر بـدهم   خودم  ــ اول

  کـه   یکـی   پـیش   روم ، مـی  رو تغییربـدم   خـودم   بخواهم

  رمپدر وماد  مثل.  گیرم می  کمک  ، از اون خوبه  تجربیاتش

 (.خود  دهی شکل  برای  ارتباط با دیگران. ) و معلمهام

 تمایز

از هـر    کـه   باشـه   وجود داشـته   کسی  کنی ــ آیا فکر می

 ؟ تو باشه  مثل  جهت

   ــ نه

 تو نیستند؟  ــ چرا مثل

.  هسـتم   تنهـا اینجـوری    ، خـودم  کنم می  احساس  ــ من

اینطـور    ا مـن دهند ام نمی  اهمیت درس  به  دیگه  های بچه

ــن  ویژگیهــای.  نیســتم ــا   م ــی  دیگــران     ب ــرق  خیل   ف

از   ای یگانـه   ترکیـب   تمایز توسط اعتقـاد بـه    درک) داره

 (.خود  و فعال  درونی  ویژگیهای

  آزمودنیهـا در درک   دهند کـه  می  نشان  نتایجعا مجمو    

هسـتند و    دچار مشـکل   خود عینی به  نسبت  خود فاعلی

  ، کندتر ازخود عینی خود فاعلی  تحول  که  گفت  توان می

  باشـد کـه    ایـن   آن  دلیـل   شـاید یـک  . پذیرد می  صورت

اثـر    و عامل  فاعل  عنوان  بر خود به  خودعینی  ویژگیهای

شود  می  سؤال  کودک از یک  ، وقتی مثال  برای. گذارند می

  قاشـق   کنـد کـه   مـی   بیان  ، در پاسخ چیست " قاشق"  که

  توصـیف   دیگـر کـودک    عبـارت   بـه .  است  خوردن برای

  موجب  عامل  این. کند می ء را در ارتباط با خود بیان شی

ــه  کــودک  شــود کــه مــی ــافتگی  ب . نرســد  کامــل  تمایزی

  بهتـر درک   و مفعـول   موضـوع   عنوان  خود را به کودکان

،  فعـل   و عامـل   فاعـل  خود را در قالـب   کنند تا اینکه می

  بر درک  ، مقدم و مفعولی  خود موضوعی  درک. اسندبشن

  کند که می  بیان  را جیمز چنین  آن  دلیل.  است  خودفاعلی

  کـه   اسـت   از چیزهـایی   تجربی تراکم  ، بیان خود مفعولی

  عبـارت  بـه (. 3399هـارتر،  )اند  شده  شناخته  بطور عینی

  همــه  کامــل  دربرگیرنــده  خــود مفعــولی  دیگــر، جنبــه

  مال  ، واژه آن  برای  توان می  شود که می شخص  ویژگیهای

خـود    را بکار برد درحالیکـه   خودش  او یا مال  ، مال من

کند  را ایفا می  و تفسیر تجربیات  سازماندهی  نقش  فاعلی

  عنـوان   بـه  یشـتن و جوهر خو  اساس. دارد  ذهنی و جنبه

  ، درک ومتـدا  درک)  بـر چنـد آگـاهی     ، مبتنـی  فعل  فاعل

باشد  میآنها و تفسیر (  اندیشه  تمایز و درک  ، درک اراده

 (.3333،  و هارت  دیمون)  است  کارمشکلتری تاقاعد  که
 

   بالینی  مصاحبه  از یک  ای نمونه

بـا    والـدین   ، دارای سـاله 6پسر،   مصاحبه  این  آزمودنی  

  اقتصـادی   اجتمـاعی   درطبقـه   وسـاکن   عالی  تحصیالت

 . است  تهران  باالی

 ؟ هست  جور آدمی  ـــ شما چه

 . بنفش  اول  کالس.  هستم  مجتبی  ـــ من

  اول  ویا کـالس   باشه  چی  اسمت  که  است  ـــ چرا مهم

 ؟ باشی

 . دانم نمی  ـــ چیزی
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 ؟ نباشی  جوری  چه  خواهی ـــ می

  دوست  را نبینند، اگرهم  ها من بچه  همش  که  ـــ طوری

  آرام  کـه   جـایی   یه  روم ، می را ببینه من  کسی  باشم  اشتهد

 . نباشه  ، کسی باشه  وساکت

 ؟ خواهد تنها باشی می  ـــ تودلت

  یـک   بروم  دارم  دوست  شوم می  ناراحت  اما وقتی  ـــ نه

 . باشه وآرام  ساکت  که  جایی

  جـورآدمی   چـه   داری  تـو دوسـت    کـردم   سؤال  ـــ من

 ؟ باشی

 .باشند  داشته  را دوست  من  همه  که  ـــ طوری

 افتد؟ می  اتفاقی  باشند چه  نداشته  دوستت  ـــ اگربقیه

  خوششـون   ازمن  که  کنم می  بازی  با اونهایی  روم ـــ می

 .بیاد

 ؟ چی  باشه  نداشته  دوستت  ـــ اگرهیچکس

  بودنـد شـاید دوسـت     دوست  قبال با من  که  ـــ کسانی

نباشـند    دوست  با من  اگر هم. اونها پیش  روم می. مونندب

 . کنم  بازی  با خودم  بتونم  شاید خودم

 ؟ باشند چی  نداشته  دوست  ـــ اگراونها هم

 . ندارم  اونها را دوست  هم  ـــ من

 ؟ میشه  چی داـــ بع

  سـعی   بشـوند و مـن    دوست  شاید اونها با من داـــ بع

 .باشند  داشته  دوستم  همه که  اشمب  پسر خوبی  کنم

 ؟ داری  بیشتر دوست  که  درتوهست  چیزی  ـــ چه

 . وپدرم  ـــ مادرم

 ؟ داری  ـــ چرا اونها را دوست

  که  کشند وچیزهایی می  زحمت  من  اونها برای  ـــ چون

  درخانـه   که  بازیهایی  اسباب.خرند  می من  برای  دارم  الزم

 .اند خریده  من  یاونها برا  دارم

تــو ندهنــد ویــا   بــه  داری  الزم  راکــه  ـــــ اگرچیزهــایی

 ؟  میشه چی  باشی  نداشته  دوستشون

  را کـه   اونها بدانند چیـزی   که  باشم  جوری  ـــ باید یک

 . دارم  دوست  خیلی خریدند، من  من  برای

  که  بدهی  اونها نشون  باید به ماحت  کنی  فکرمی  ـــ یعنی

 ؟  داری  دوستشون

 . ـــ بله

 ؟ میشه  چی  ندهی  ـــ اگرنشون

  جـون  مجتبی  کن  سعی  میگن  روزی  یک  من  ـــ اونها به

اگـر    بعـد هـم  . کننـد   تشویقت  همه که  باشی  پسر خوبی

 . خوبه باشد خیلی  خوب  دهی می  انجام  که  کارهایی

  هستی  کهجور   همین  آینده  سال  درپنج  کنی  ـــ فکرمی

 ؟ کنی می و یا فرق  مونی می

شـاید  .  باشـم   دیگـر بهتـر از االن    سـال   ـــ شاید تا پنج

 . کنم  فرق  ای ذره

 ؟ کنی می  فرق  که  است  ـــ چرامهم

چیـزرا    وهمـه   شـدم   وعاقل  شدم  بزرگ  دیگه  ـــ چون

 . میگه  چی  مامان  بگم  که  نیستم بچه  دیگه.  فهمم می

 ؟ کنه می  فرق  چیزی  ـــ چه

بایـد    هستم  مسلمان  چون  هستم  که  همینطوری  ـــ االن

 . میشم  عاقل  میشم بزرگ.  نماز بخونم

 افتد؟ می  اتفاقی  چه  شوی می  بزرگ  ـــ اینکه

 . گیرم را یاد می  نمیدونستم  که  ، اما چیزهایی ـــ هیچی

 ؟ بودی  جوری  چه  کوچولوبودی  ـــ وقتی

  االن.داشـتند   را بیشتردوسـت   مـن   همـه   کـه   طوریـــ 

 .دارند را دوست  من  همه هم
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 خود  مؤثر بر تحول  عوامل

ـ    زیسـتی   و تعامـل   تجربیات  یافتگی خود بر اثر سازمان

. یابـد  تغییـر مـی    گیرد و بتـدریج  می درفرد شکل  محیطی

  محســوب انســان  زنــدگی  شــرط اساســی  خودهشــیاری

  گیـری  و شـکل   تولد، تحول  اول  از روزهای  شود که می

خـود    بـه   نسـبت   هشـیاری   هرانـدازه  .گردد آغاز می  آن

. داند تر و هشیارترمی خود را مستقل  یابد، کودک  افزایش

موجـود    یـک   عنـوان   نوزاد در آغاز، از وجود خـود بـه  

  مستمری  تغییرات  پای  پا به.  نیست  آگاه  واحد و مستقل

  آیند بتدریج پدیدمی  وی  و خارجی  محیط داخلیدر   که

و   مغـزی   هماهنـگ   نظـام   یک  به  دادن  سازمان  به  شروع

  خود با محیط خارج  خود و تطبیق  درون  ازدنیای  روانی

  جریــان  همــان تجربیــات  بــزرگ  ظــرف  ایــن. کنــد مــی

یـا   خـود "  بـه   کـه   اسـت   و سـازش   درونی  سازماندهی

نظر کلر تـا حـد    (.3336، 3کلر)دهد می  شکل "خویشتن

  فعال  تعامل  یک  را حاصل  تحول  که  نظر پیاژه  به  زیادی

  بــرای  و برونســازی  و درونســازی  محیطــی زیســتی

   نـوام   زمینه  دراین. دارد  شباهت ;داند می  یافتگی سازش

  ، هـر موقعیـت   است  ای پیاژه  متأثر از مفاهیم  که( 3399)

  تغییر سـاختاری   ایجاد یک  برای  را امکانی  جدیدزندگی

در   کـودک   امربیـانگر توانـایی    ایـن . دانـد  مـی   یا تحولی

ــازش ــخاص    سـ ــیا و اشـ ــا اشـ ــت  بـ را از   و آن  اسـ

 .دهد می  انجام  و برونسازی  درونسازی خالل

  در سـطوح   از بزرگسـاالن   و بسـیاری   کـودک   برای     

  عبـارت   به.  است  بدن  منزله به "خود"،  روانشناختی  نازل

  ازآن  پـس . شود آغاز می  خود از تصوربدنی  دیگر تحول

  درایـن . شـود  مـی   توصـیف   غیر بـدنی   صورت  خود به

                                                            
1
 . Clair, M 

2
 . Noam, G 

و بازخوردهـا در    احساسـات  ، بدنی  ، تصورات توصیف

ــدگی ــردی  زن ــل  ف ــاعی  و تعام ــش  اجتم ــی  نق   اساس

  ، سـه  مؤلف  این  از دیدگاه(. 3333بامیستر، )کنند  ایفامی

در   خود وجود دارد کـه   به کودک  در توجه  اصلی  تجربه

ــان  ــر جهـ ــان سراسـ ــومی  ، یکسـ ــت و عمـ ،  اول.  اسـ

  نسـبت آنها انسـ   تجربه  در این. 1 انعکاسی  هشیاری تجربه

  قابل  بطور مستقیم  هشیاری هشیارند، اما این یشتنخو  به

  شناخته اجتماعی  عاز فعالیتها یا وقای  بلکه  نیست  مشاهده

فـرد    هشـیاری   موجب  دیگران. گردد می  ، مشخص شده

در  .4 شخصـی   بـین   ، تجربه دوم. شوند خودمی  به  نسبت

و   در گـروه   عضـویت  تـوان   معنـای   ، خود به تجربه  این

  کودک  که  چیزی  اولین.  است  با دیگران  ارتباطی  فعالیت

کنـد، ارتبـاط بـا     تکرار میرا   آن  های گیرد و مؤلفه یادمی

  بـا دیگـران    چگونـه   گیردکـه  فرد یاد مـی .  است  دیگران

  خــود را از منظــر آنــان  باشــد و چگونــه  داشــته  مبادلــه

 یشـتن خو  به  نسبت  هشیاریدراین تجربه، . کند مشاهده

خود  ، سوم. شود می  حاصل  با دیگران  مناسبات  از خالل

  ، خود یـک  تجربه  در این.  است 5اجرایی  کنش  عنوان  به

از   خود و بیـرون   و مهارکننده  عمل انتخابگر، تقلیدکننده

 (.3339بامیستر، )شود  می  خود محسوب

  تعامـل   شود، خود از خـالل  می  مالحظه  همانطور که    

خود ابتدا . یابد می  تحول  بادیگران  با محیط بویژه  کودک

  براسـاس   بتـدریج   که  تاس  سیاه  نقطه  یک  و شبیه  خالی

ابتدا . یابد می  پرورش  و تجربیات  آمده  بدست  اطالعات

فـرد از    ادراک  گیـرد و بتـدریج   مـی   خودشکل  بنه  روان

ازبامیستر،   نقل)شود می تر  تر و پیچیده خود، اختصاصی

                                                            
3
 . Refelective consciousness 

4
 . Interpersonal being 

5
 . Executive function 
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با   ، تعامل با دیگران  خود، تعامل  در تحول  وقتی(. 3339

  را بـه آنها   توان شود، می می  حمحیط وشرایط دیگر مطر

  عـواملی  ;خودقلمداد نمود  مؤثر در تحول  عوامل  عنوان

 ، شـده   و هماهنـگ   همگـن   جـویی  خـودنظم   بوسیله  که

تـأثیر    ، بـه  اسـاس   بـراین . کننـد  مـی   فرد را تسهیل تحول

از   شود کـه  تأکید می خودپنداشت  چند در تحول  عواملی

  و تحــــول  گیــــری در شــــکل  بیشــــتری  اهمیــــت

 .برخوردارند خودپنداشت
 

  سن

  عنـوان   ، بـه  تحـول   و سـوی   از سمت  ، جدای متغیر سن

  و فاعلی  خود در دو بعد عینی یافتگی تحول  اصلی  عامل

دراثـر    کـه   مختلفـی   های داده  با استناد به. شود می  مطرح

آینـد،   مـی   بدسـت   مختلف  های میانگین  واریانس  تحلیل

در   کـه   اسـت   دیگر تنهـا متغیـری   متغیرهای  ر بیند  سن

دار و  ، اثرمعنـی  و فاعلی  خود عینی  ابعاد، بر نمرات  همه

از   یکــی  عنــوان  متغیــر بــه  ایــن. دارد  ای مالحظــه  قابــل

و   و هـارت   دیمـون   در الگـوی   نگری  تحول استلزامهای

.  اسـت   قرارگرفتـه   مـورد توجـه    تحـولی   دیگر نظامهای

تـر و   پیچیده  یابد، خودپنداشت می  افزایش  سن  اندازههر

  عـاملی   ، سـن  مؤلفـان   در نظر این .شود تر می یافته تحول

  و یـک   ادغـام   خودرا در هم  مختلف  های جنبه  که  است

آورد  ، بوجــود مــی یافتــه  انســجام  را در نظــامی  ترکیــب

 ،  تحـول   ایـن   و سـوی   سمت (. 3333،  و هارت دیمون)

  هـای  جنبه سوی  به( 3193)  پورحسین  های یافته  براساس

  ایـن   و کیفـی   کمـی   و افـزایش   و روانشناختی  اجتماعی

  سـن   هر اندازه  دهند که می  نشان  نتایج .باشد ها می جنبه

  و بـدنی   مـادی  صورت  خود به  یابد، توصیف می  افزایش

  بعد ثابت  به  سالگی  هشت  از سن  یابد و پس می  کاهش

  تا هشـت   شش  سنین  بین  ، افزایش درخود فعال. ماند می

تـا    هشـت   سنین  بین سن  اما افزایش  ناچیز است  سالگی

  از سـن   و پـس   اسـت   همراه  تندتری  با شیب  سالگی  ده

  دیگـر، ایـن    های در جنبه. ماند می  تقریبا ثابت  سالگی ده

هـر    یعنـی . شـود  یم  مشاهده مثبت  صورت  به  همبستگی

ــدازه ــن  ان ــزایش  س ــی  اف ــیف م ــد، توص ــه  یاب ــود ب   خ

  ایـن   البتـه . یابد می  نیز افزایش  و روانی  اجتماعی صورت

.  نـاچیز اسـت    سـالگی  و هشـت   شش  سنین  بین  افزایش

  بـه   سـالگی   و در دوازده  تنـد بـوده  آنهـا    افـزایش   شیب

  کـه   تاسـ   دیگـر آن   نکتـه . رسـد  حد خود مـی  بیشترین

  و همچنـین   نیسـت  اندازه  یک  ها به توصیف  این  فراوانی

  را نشـان   آن  و کیفیت  ماهیت  نوعی  توصیفها که  نمرات

  سـنی   در رده  ایرانـی   کودکان.  است  دهندنیز متفاوت می

  روانـی   صـورت   ، کمتر خـود رابـه   ساله  تا دوازده  شش

  روانـی   یفتوصـ   کـه   کننـد امـا در مـواردی    مـی   معرفی

،  توصـیف   و کیفیـت   تحـول   پـذیرد، سـطح   مـی  صورت

  خـود را بـه    بیشـتر ازپسـران    دختران  همچنین.  باالست

  صـورت   ، بیشتر خـود را بـه   و پسران  اجتماعی  صورت

  عنـوان   بـه   سـن   دیگر عامـل   بیان  به. دهند می نشان  فعال

 .شود می مطرح  و مستقل  بین متغیر پیش
 

   جنس

  زیـادی   مطالعـات   و خودپنداشت  جنس  رابطه  زمینهدر 

  مؤیـد عـدم    مطالعـات   ازایـن   برخـی .  اسـت   شده  انجام

  و جــنس  خودپنداشــت  نمــرات  دار بــین معنــی  تفــاوت

  رغم  به. باشند می  تفاوت  داری دیگر مؤید معنی  وبعضی

  مقایسـه   معتقدند که( 3331)  بم چون  دونظر، بعضی  این

صـرفا    زیـرا جـنس    ،نیست  دو متغیر اصوال صحیح  این

را   جهــان  تــوان مــی  آن  از خــالل  کــه  اســت  ای دریچــه
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  نیسـت   ای کار سـاده   جنس نقش  پیداکردن. کرد  مشاهده

  هـای  زمینـه   را در درون  و بایـد آن   اسـت   پیچیده  بلکه

  بایـد اذعـان    در پاسخ. جستجو کرد  و فرهنگی اجتماعی

،  قلمـداد کنـیم   "منظـر "  را صرفا یک  گر جنسا  کرد که

  که  و هر متغیر دیگری  جنس  رابطه  عدم  به  توان می  پس

در   جنس  که  در حالی. برد  شود، پی می  منظردیده  از این

ــه  از مطالعــات  بســیاری ــوان  ب ، بطــور  متغیرمســتقل  عن

  دیگـر تـأثیر داشـته     گونـاگون   بر متغیرهـای   داری معنی

  عنوان  به  جنس  که  در هر پژوهشی  در هرصورت.  است

  مشـخص   آن  بایـدنقش   شود، الجـرم  متغیر وارد می  یک

 .شود

( 3313)  و وایلــی( 3333)گلینــاز   چــون  محققــانی     

.  خود مـؤثر اسـت    کلی  برمفهوم  جنس  اند که داده  نشان

 و اجتمـاعی   تمـایالت   بیشـتر دارای   دختران  در نظر آنان

  کـودور بـه  . هسـتند   فردی  تمایالت  بیشتر دارای  پسران

  متفـاوت   تجربه  را به  تفاوت  این( 333)از مارکوز   نقل

  نسـبت  و دختـران   مـادران   و همسـانی   و مـادران   پسران

یـاد    خـود، پسـران    ، در فرآیند تعریف در نتیجه. دهد می

  قایـل   زشار  آن  کنند و بـرای   تکیه  گیرند تا برتفاوت می

گیرند تا بر پیونـد و   یادمی  دختران  که  در صورتی. شوند

ــاعی  ــط اجتم ــاطفی  رواب ــه  و ع ــد  تکی ــد . نماین از دی

بخــاطر   زنــان(  333از مــارکوز،   نقــل  بــه 3396)میلــر

، پاسـخگو   در جامعه  شان اجتماعی نسبتا ضعیف  موقعیت

ا آنهـ را در  روابـط اجتمـاعی    امـر نیـاز بـه     هستند و این

  جامعـه   بـه   ای امر از جامعـه   این  البته  کند که می  تقویت

 . است  دیگر متفاوت

و   خود در دختـران   و حرمت  خودپنداشت  های پایه     

ــران ــاوت  پس ــت  متف ــران.  اس ــن  دردخت ــت  ممک   اس

  موفقیـت   یـا تـوان    شده  درک  برموفقیتهای  خودپنداشت

باشـد و در    متکی  شخصی  و بین  تربیتی  وریهای درکنش

،  بـدنی   وری در کـنش   شـده  درک  بـر موفقیتهـای    پسران

 دیگــر،  عبــارت  بــه. متمرکــز شــود  و فعالیــت  ورزشــی

تعبیر هارتر   شود و به مرتبط می  با جنس  شدن  اجتماعی

  دخالت  خودپنداشت  در ساخت  جنسی نقشهای( 3331)

، مارکوز  جوزف ; 3،339 گیلیگان ;3391،  بالک. کنند می

( 3339) 1از کنـــــوکس  نقـــــل ; 333،   و تفـــــردی

  وری کـنش   بوسـیله   طور سـنتی   به  دختران  معتقدندنقش

در . گیـرد  مـی   شـکل  شخصـی   ارتباط بین  بویژه  ارتباطی

  اراده  صـورت   بـه   طـور سـنتی    بـه   پسـران   ، نقش مقابل

و   جـوزف  ;3391،  بـالک )  ، مفیـد بـودن  (3391، بالک)

نیکـولز  )  و رقابت(  5،339 ، لیچ4نیکولز ; 333،  دیگران

 توسـط   کـه   نقشـهایی  ;گیرد می  شکل(  339،  و دیگران

 (.3339،  کنوکس)شود  می  دادهآنها   به  و فرهنگ  اجتماع

  به  طور سنتی  به  آمریکایی  ، فرهنگ لحاظ فرهنگی  به    

مـارکوز و کیتایامـا   . دهـد  می  بیشتری مذکر بهای  صفات

  فرهنـگ  در ایـن   فمینیسـم   اینکـه   معتقدند برغم( 3333)

  بـرای   مردانـه   گیریهـای  و جهـت   دارد اما استقالل  رواج

اخیر   تحوالت.  است  و مطلوب  آرمانی آمریکایی  فرهنگ

. انــد داده و گســترش  را تأییــد کــرده  گــرایش  نیــز ایــن

نیـز  ( 3339،  از کنـوکس   نقل ;3319)  سیمونزو رزنبرگ

  ارزش  داری طـور معنـی    مذکر بـه   نقش اند که داده  ننشا

و ( 3391) بـالک .  اسـت   داشته  غربی  در جوامع  بیشتری

  بـرای   دختـران   انـد کـه   کرده  خاطر نشان( 3391)  اکسل

گیرنـد و   قـرار مـی    کمتر مورد تشویق مردان  نقش  ایفای

                                                            
1
 . Gilligan, C 

2
 . Tafarodi, R 

3
 . Knox, M 

4
 . Nicholes, J. G 

5
 . Licht, D. T 
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  دریافـت   بیشتری تمایز بیشتر شود، تشویق  این  هراندازه

  کـه   دخترانـی   خودپنداشـت   دلیـل   همـین   بـه . کننـد  می

،  جـوزف .  تر اسـت  دارند، پایین  کمتری  مردانه ویژگیهای

خود   حرمت  اند که متذکرشده(  333)  مارکوز و تفردی

خـود    ادراک  ظرفیـت   بـه   باال در پسـران   و خودپنداشت

در . ارتبـاط دارد  آنـان منحصر بفرد  پرقدرت  وتواناییهای

  صـورت   بـه   نوجـوان  خـود دختـران    حرمـت   کـه   الیح

  گیـری  شـود، جهـت   می  مشاهده  شخصی  گیریهای جهت

  خـود و فردیـت    سـوی   بیشـتر بـه    خود پسـران  حرمت

،  از کنــوکس نقــل ;3331، 3 و روبــین  بــالک)باشــد  مــی

3339.) 

مذکور   های یافته( 3114)  خامسان  پژوهش  در ایران     

  کـه   است  شده  داده  نشان  وی  درتحقیق. کند را تأیید می

  خـودگرایش   اجتمـاعی   مرکزیـت   سمت  به تاذا  دختران

مسـتعدتر    فـردی   مرکزیت  هب  در گرایش  دارند و پسران

  رسیده  نتیجه  این  به( 3111)  یزدی  امین همچنین. هستند

و   و اخالقـی   عـاطفی  ، خود را با هویت دختران  که  است

  و اجتمـاعی   جسـمانی   بیشتر خود را بـا هویـت    پسران

 .کنند می معرفی

  بـه   نسبت  زنان  که  است  داده  نشان( 3396)  برن  هیل    

  ایـن   بـه ( 3331)اوذر و بنـدورا  .تر هسـتند  خود حساس

ظـواهر   بـرای   از پسران  بیش  دختران  اند که رسیده  نتیجه

. کننـد  مهار میهستند و بیشتر خود را   قایل  ارزش  بدنی

.  اسـت   عقیـده  هم  نیز با آنان( 3393) مورد مارش  در این

  خودپنداشـت    داری معنـی   دیگـر نیـز تفـاوت     های یافته

( 111 )  الحسـن . انـد  کرده  را برجسته  و پسران  دختران

از   بـیش   نوجـوان   در دختـران   تفردگرایی  کندکه می  بیان

                                                            
1
 . Robin, R. W 

  براسـاس ( 113 )لونـد و آرچـر    واسـت .  اسـت   پسران

  خود دختران  دریافتند که  شیولسون  و مقیاس  پرسشنامه

  و پسـرها در زمینـه    بـاالتر اسـت    تحصیلی  های درزمینه

  را از خــود نشــان  بــاالتری ، خودپنداشــت غیرتحصــیلی

  نتیجـه   نیز همـین ( 3331)  مورد مارش  در این. دهند می

ــایج.  اســت  کــرده  راگــزارش   نــوکسک  پژوهشــی  در نت

خود   حرمت( 113 )   وپلویس  ، هاالم ، آریسون(3339)

  گـزارش  باالتر از دختران  پسران  عمومی  و خودپنداشت

 1گیلـیس و کونـل    بـا گـزارش    نتیجـه   ایـن .  اسـت   شده

ــال (3393) ــارپر ومارش ــارش(3333) 4، ه ، (3393)  ، م

، هارتر (3331) و روبین  ، بالک(3391) 5سیمونز و بلیت

. دارد  مطابقـت ( 3339)  از کنـوکس   ، نقل(3331)هارتر 

ــت ــی در جمعی ــودی ایران ــن  ، محم ــاوت( 3114)  ش   تف

 ; اسـت   کـرده  را گـزارش   و خودپنداشت  دار جنس معنی

(  311)  ایرانـی   و ارسطوی( 3114)  چناری  اینکه  ضمن

  در زمینـه   را بـویژه   دختـران   خودو خودپنداشت  حرمت

 .اند نموده گزارش  باالتر از پسران  تحصیلی

ــل     ــی  در مقابـ ــودن معنـ ــنس   دار بـ ــاط جـ و   ارتبـ

  ارتباط بـین   بیانگر عدم از مطالعات  ، برخی خودپنداشت

 1 و الـدیب ( 3313) 6عبدالوحیـد . دو متغیـر هسـتند    این

  لبنـانی   در جمعیـت ( 111 )  از الحسـن   نقل  به( 3334)

  همچنـین . اند نکرده  مشاهده  وپسران  دختران  بین  تفاوتی

 35تـا    3 نفری 41   جمعیت  در یک( 3115)  جاه ترقی

  تفـاوتی ( 3114)  آشـتیانی   و نیز فتحی  تهران  ساکن  ساله

تصـور از خـود و     سطوح  در زمینه  وپسران  دختران  بین

                                                            
2
 . Ireson, J; Hallam, S & Plewis, I. 

3
 . Gillis, A & Connel, J. 

4
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نیز ( 3193)  پورحسین .اند نیاورده  دست  خود به  حرمت

  خودپنداشـت   تحـول   دار بـین  معنـی   رابطـه   عـدم   نوعی

  او نشـان   نتـایج .  اسـت   کـرده   را گـزارش   جنس  وعامل

. نـدارد   تـأثیری   خودپنداشـت  بر تحـول   جنس  دادند که

پــذیرد و نیــز   تغییــر نمــی   از جــنس  خودپنداشــت

، تمایز و  تداوم)  خود فاعلی  های بر مؤلفه  داری تأثیرمعنی

بــر   سجــن  انــد کــه داده  امــا شواهدنشــان. نــدارد(  اراده

،  اسـت   مـؤثر بـوده    اجتمـاعی   صورت خود به  توصیف

  صــورت  خــود را بــه  بیشــتر از پســران  دختــران  یعنــی

  صـورت   بـه   از دختـران  خود را بیش  و پسران  اجتماعی

  تحلیـل   بـر اسـاس    همچنـین . کننـد  مـی   توصـیف   فعال

و   خودپنداشـت   بر تحـول   جنس  اصلی  اثرات ، واریانس

  در درک  با سـن   آن  اما اثرمتقابل  مؤثر نبوده  خود فاعلی

ــداوم ــل  و پیوســتگی  ت ــر متقاب ــا ســن  جــنس  و اث در   ب

  ایـن .  اسـت   داری تأثیر معنـی   و اختیار، دارای  اراده درک

تـأثیر   را متغیـر بـی    جـنس  کـه ( 3331)  بم  با یافته  نتیجه

ــی ــت  م ــد، مطابق ــین. دارد  دان ــه همچن ــق  ، نتیج  تحقی

عبدالوحید،   چون  محققانی  های بایافته  (3193)پورحسین

ــدیب ;3313 ــل ;3334،  الـ ــن  نقـ در ( 111 ) از الحسـ

  آشـتیانی   و فتحـی ( 3115)  جـاه  و ترقـی   لبنانی  جمعیت

 .دارد  مطابقت  ایرانی  درجمعیت( 3114)

و   خودپنداشـت   تحول  بین  رابطه  عدم  از دالیل  یکی    

  دختـران   و تربیتی  یآموزش  گونیهم به  توان را می  جنس

در   که  اماتفاوتهایی. داد  نسبت  آماری  در جامعه  و پسران

  دختران  و مناسبات  اجتماعی  وظایف  به  نگاه  نحوه  زمینه

وجود دارد،   رایج  فرهنگی  ویژگیهای  به  با توجه  وپسران

  داده  جلـوه   را متفـاوت   آنـان  خود توسـط   توصیف  نوع

خود   دختران تاگردید، عمد  قبال بیان  همانطور که.  تاس

  خـود را بـه    و پسران  و ارتباطی  اجتماعی  صورت  را به

  و نهادهای  جامعه  که  نقشی. دهند می نشان  فعال  صورت

  قائـل   آنـان  بـرای   یآموزشـ و   ، فرهنگـی  اجتماعی  مرجع

  معـه جا  انتظـارات   و همچنین  است  متفاوت هستند، کمی

تعبیـر هـارتر     بـه . باشـد  مـی   نیز متفاوت از عملکرد آنان

  خـود، نـه   توصـیف   ، در نـوع  جنسـی   ، نقشهای(3333)

 ;3391،  بـالک . کننـد  مـی   ، دخالـت  خودپنداشت  تحول

  نقـل  ; 333،  ، مارکوز و تفردی جوزف; 339،  گیلیکان

طـور    بـه   دختـران  نقـش   معتقدند که( 3339)  از کنوکس

  ارتبـاط بـین    بـویژه   ارتبـاطی   وری کـنش   وسـیله ب  سنتی

  ، حـوزه  ایرانـی   در فرهنگ  البته. گیرد می  ،شکل شخصی

  و دینـی   هنجار فرهنگی و دارای  شده  ارتباط تعریف  این

 ، گستره غربی  جوامع  دیگر بویژه  و همانند جوامع  است

  زیـادی   میـزان   بـه   ندارد بلکـه   ای و افسارگسیخته  وسیع 

  بـه .  خـود اسـت    خاص  فرهنگی ارزشها و الزامهای  تابع

،  دختران شخصی  ارتباط بین  میزان  دیگر بیشترین  عبارت

  در نتـایج . پـذیرد  مـی   خود، صورت  همجنس  در حوزه

  خـود را ملـزم    دختران  وقتی( 3193) پورحسین  پژوهش

 ، والــدین  داننـد،  مــی   بــا دیگــران    ارتباط و تعامل  به

  همجنس خود را در ایـن   و همساالن  ، خواهران برادران

  بیشتر به  پسران  ، نقش در مقابل. دهند می  ارتباط دخالت

  مفیــد بــودن ،(3391،  بــالک)  و فعالیــت  اراده  صــورت

،  نیکولز و لیچ ; 333،  و دیگران  جوزف ;3391،  بالک)

ــت(  339   شــکل(  339،  نیکــولز و دیگــران )  ورقاب

  تقویـت   وفرهنـگ   نقشـها توسـط اجتمـاع     این. گیرد می

  داد کـه   نشان  پژوهش  نتایج(. 3339،  کنوکس)شوند  می

دار  خود مـؤثر و معنـی    توصیف  وعدر ن فانقشهاصر  این

  تـأثیری   خودپنداشـت  یـافتگی  سازمان  هستند و در سطح

 .ندارند
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  و والدین  ارتباط کودک

  ای کننـده   و تعیـین   مهـم   عامـل   و والدین  ارتباط کودک

،  اسـمیت )  است  و منفی  مثبت خودپنداشت  تشکیل  برای

  در خــــــالل(. 111 ، 3 از بانهــــــام  نقــــــل ;3393

تـأثیر را در رونـد     بیشـترین   ، والدین دبستانی پیش دوران

و   کـودک   رابطه  یعنی  رابطه این  غنای. خود دارند  تحول

  آن و تعامـل   دلبستگی ، پرورش  و کمیت  ، کیفیت والدین

گاربـاریونو،   ;3333،   سـت  چـین  هات)کند  می  را تعیین

ــل ; 333 ــام  نق ــین 111 ، از بانه ــأثیر (. 3314، 1و فل ت

ــدین ــت   وال ــر خودپنداش ــت  ب ــان   و حرم ــود کودک   خ

  تـأثیر نگرشـها و سـبکهای     عمدتا از طریـق   ونوجوانان

دیگر نگرشـها    عبارت  به. پذیرد می انجام  والدین  ارتباطی

  رابطـه  کننـده  تعیـین   هـای  از مؤلفـه   ارتبـاطی   و سبکهای

  رابطـه   ایـن   هراندازه. روند شمار می  به  و والدین  کودک

  و تحـول   برخوردار باشد، رشـدیافتگی  بیشتری  از غنای

  شـاخص   مهمتـرین  .کنـد   می  را طی  خود، مسیر بهتری

  تواناییهـای   در انعکـاس   تـوان   را مـی   رشـدیافتگی   این

  کـه   والـدینی . دیـد   متجلـی   اوتوسـط والـدین    به  کودک

  مـنعکس آنها   رابه  فرزندانشان  و روانی  مادی  تواناییهای

  مطلـوب   و تحـول   رشـدیافتگی   به  کنند، درحقیقت  می

 .کنند  می  کمک  درآنان "خود"

  تـأثیر بـازخورد و نگـرش     بیـان   ضمن( 3314)  فلین    

  تمایـل   کـه   کند مـادرانی  می  خود بیان  در تحول  والدین

دارند درایجـاد    دهی و مسؤولیت  مهارگری  برای  بیشتری

از خـود    بیشـتری   ، تمایل در کودکان  مثبت  خودپنداشت

تصور از خـود    پدیدآیی( 3191)  لی مای. دهند می  نشان

                                                            
1
 . Banham, V 

2
 . Hutchinset, T 

3. Flynn, H. A 

  بازخورد والدین از راه  موفقیت  درجه  به  طور قوی  را به

  نتــایج. کنــد مــی  منتســب  دیگــران  تجــارب  و از طریــق

ــی ــی  4ژورار پژوهش ــان( 3351)و رم ــه  داده  نش ــد ک   ان

کننـد   فکـر مـی   کـه   آزمودنیها و سنجشـهایی   سنجشهای

انـد   دهنـد، همبسـته   مـی   دست  بهآنها   درباره  والدینشان

  کنـد کـه   می  بیان  نتیجه  این(. 11/1و  56/1 بین  ضریب)

تصـور    کـه   فکری الگوی  ها تصویر خود را بر آنآزمودنی

  مـای )کننـد   دارند، بنا مـی آنها   درباره  کنند والدینشان می

  داده  خـود نشـان    در تحقیق( 3114)  چناری(. 3191، لی

تـر باشـد،    مثبت  والدین  بازخوردتربیتی  هر چه  که  است

  یافتـه  ایـن . باالتر خواهـد بـود    فرزندانشان  خودپنداشت

  خـود نشـان    گیـری  را در شـکل   تأثیر بازخورد والـدین 

 .دهد می

  شده  انجام  نیز مطالعاتی  والدین  ارتباطی  سبکهای  درباره

. کننـد  مـی   مشخص  تأثیر آنهارا بر خودپنداشت  که  است

را   و توقـع  از سـختگیری   بـاالیی   مسـتبد، سـطح    والدین

  وی  به  اسخگوییپ  کنند و اجازه می  اعمال  کودک  درباره

  کودک  را برای  تری پایین  ، تحول سبک  این .دهند را نمی

از   نقل ;3333، 6 وماریون 3333، 5 دانیل)سازد  می  فراهم

  خواهنــد کــه مــی  والــدین(. 111 ،  و دیگــران  از بانهــام

پـذیر باشـند    هماننـد بزرگترهـا مسـؤولیت   آنهـا   کودکان

(. 111 ،  از بانهـام   نقل;3396، 1اسکار، وینبرگ و لوین)

  مســـتبد در برخـــورد بـــا نیازهـــای  والـــدین  وقتـــی

تواننـد   خورنـد، نمـی   مـی   شکسـت   کـودک  روانشناختی

  خــویش را در کــودک  خودپنداشــت  و تحــول  اســتقالل

                                                            
4
 . Garbariono, J 

5
 . Daniel, B. 

6
 . Marion, M 

7
 . Levin, A Weinberg, R&. Scarr, S; 
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ــراهم ــد  ف ــه. کنن ــن  در نتیج ــان  ای ــواره  کودک ــا   هم ب

،  و همکـاران   دانیـل )یابند  می پرورش  پایین  خودپنداشت

  نقـل  ;3335، ماریون ;3333، 3 و کالرک  باراکات ; 333

انتظار   مقتدر و توانا با اینکه  ، والدین در مقابل(.  از همان

  تحـول   آیـد بـرای   دارند اما بنظـر مـی    زیادی پاسخگویی

،  دانیـل )شـوند   مـی  قایل  فرصت  خویش  کودک  هیجانی

ــات ;3333 ــالرک  باراک ــل ;3333،  و ک ــان  نق (.  از هم

دارد  اظهار مـی   در پژوهشی(  ازهمان  نقل ;3335) ونماری

و   پیشــرفت  خــودرا بــرای  مقتــدر، قــدرت  والــدین  کــه

  راهبـرد ایـن  . گیرنـد  بکار می  خویش  کودکان  راهنمایی

  کـردن   و اعتماد و تشـویق   ، مذاکره خواهی دلیل ، والدین

  کـه   کودکانی  دلیل  همین به.  است  کودک  مثبت  های جنبه

ــن ــی  فضــای  در ای ــی  تربیت ــد م ــی رش ــد، م ــد  کنن توانن

،  خویش  به  پذیر باشند و نسبت بگیرند، مسؤولیت تصمیم

،  سـبک   ، این در هر صورت .باشند  داشته  تصور مطلوبی

او از   مثبـــت  و فعالیتهـــای  کـــودک  پـــذیرش  نـــوعی

توانـد   می  پذیرش  این. سازد می  بزرگترها را مطرح جانب

شـود   داده  نشان  کودک  به و غیرکالمی  کالمی  صورت  به

ــیم  و موجــــب ــودک  تحکــ ــود در کــ ــردد   خــ گــ

ــانتروک) ــدوس ;3331،  س ــز ;3331، 1 می  ;3331، 4بیگن

  نقـل  ;3333، 6اینتـایر  و مـک   دونـوان  ;3331، 5 گنزالس

 (. ازهمان

  تحکـیم   ضمن  والدین  و منفی  مثبت  العملهای عکس    

  کودکـان   را به  اجتماعی  تعامل  سبک تواند نوعی خود می

                                                            
1
 . Clark, J. A& Barakat, I. S 

2
 . Santrock, J. W 

3
 . Meadows, S 

4
 . Bigens, J 

5
 . Gonzales, H 
6
. Mc Intyre, D&.  Donavan, D 

 

و  فــردی  آینــده  در زنــدگی  یــاد دهــد کــه  و نوجوانــان

(  333) 1 هـاییتی . قرار گیرد  مورد استفاده  آنان  اجتماعی

، اعتمـاد و   حسی هم  صورت  تعاملها را به این  در تحقیقی

العملهـا   ، عکس تأثیرمخرب  درباره. دارد می  بیان  پرورش

ــا ــی  یو بازخوردهـ ــدین  منفـ ــورتر والـ ( 3331) 9، پـ

دچار   پسخوراند منفی  با دریافت  کودک  دارد که اظهارمی

  موستارد و مـک   همچنین. شود خودمی  درتحول  اختالل

بـر    العمـل  عکـس  ایـن   دارند که اظهار می( 3333) 3کین

  نشـان   آنان. گذارد می  نیز تأثیر منفی  کودک  مغزی  تحول

  عمـل   مغـزی   فقط بر سلولهای  نه  تأثیرات  این اند که داده

موسـتارد و  . نیزمؤثرند  با همآنها   بر اتصال  کنند بلکه می

  سـالگی   شـش   سـن   اند که داده  نشان  همچنین  همکاران

زیـرا   ;رود شـمار مـی    بـه   بحرانـی   ، سن تحول این  برای

. رسـد  می  تکامل  به سن  در این  نورونی  مسیرهای  تکمیل

  بـدین  ;شـود  مـی   تشـکیل   چرخـه   دیگـر یـک    طرف از

در اثـر    نـورونی   در مسـیریابی   تحـول   عـدم  کـه   صورت

  توانـد بـه   مـی  و فرهنگـی   و فقر محیطـی   بازخورد منفی

 ;3333، 31مـیلن )تر و فقر بیشتر بینجامـد   بازخورد منفی

چنـد  "  جمله  بیان  کند که پورتر تأکید می (. از همان  نقل

 بیـان   وتاکیـد  "تحکـم "  صـورت   به  که " گفتمتو   بار به

  آورد و بـه  فرد بوجود می  را در ذهن  وقفه  شود، یک می 

 .رابوجود می آورد  رشدنایافتگی  بحران  میزان  همان

  نشـان ( 111 ،  از بانهـام   نقل ;3334)بیگنر   مطالعات    

  خودپنداشـت   در تحـول   والـدین  جمـالت   دهـد کـه   می

و   مسـتقیم  کالمـی   عالیم  که  باور است  بر ایناو . مؤثرند

از   و تصـور بـدنی    کـودک   هیجانی  بر تحول  غیرمستقیم

                                                            
7
 . Hauitte, W 

8
 . Porter, L 

9
 . Mc kine, H&. Mostard. W. 

10
 . Milne, R 
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( 111 )  از بانهـام   نقـل  ; 333 3آلبـر  .خود، تأثیر دارند

بـر    ، هرکـدام  گفـتن   و چگونه  گفتن  چه  که  معتقد است

  مهرابیــان. هســتند  مهــم  کــودک  خــود پنداشــت  تحــول

و   ، کالمـی  درصد تأثیرات 1  که  است داده  ننشا( 3369)

  خودپنداشـت  درتحـول   غیـر کالمـی    درصد تأثیرات 31

ــوده نیــز ( 3333)  پــارکر و استیمســون.  اســت  مــؤثر ب

از   خودپنداشـت   درصـد تجربیـات   1فقـط   دریافتند کـه 

  صورت  تأکیدات ، بدنی  توسط زبان  و بقیه  کالمی  ناحیه

نیز معتقـد  ( 3336) 1 گلمن. شود یم  صدا منتقل  و آهنگ

 . هستند درصد یا بیشتر پیامها غیر کالمی 31  که است
 

  و شکست  موفقیت

  آمیز و یـا شکسـت   موفقیت  با تجربیات  خودپنداشت    

موفقیتهـا در    و یا عـدم   توفیقات .دارد  باالیی  همبستگی

ظهـور   گونـاگونی   های در زمینه  و نوجوان  کودک  زندگی

  در بـین . گذارنـد  تـأثیر مـی   "خود"  کنند و در تحول می

  در زمینـه   و یـا شکسـت    موفقیـت  ، گوناگون  های زمینه

  سـسس  . برخـوردار اسـت    بیشـتری   از اهمیـت   تحصیلی

  دیگـران   قضاوتهای  ، مهارتها و همچنین بدنی  تواناییهای

  را اعمــال  بعــدی  موفقیتهــا وشکســتها تــأثیرات  دربــاره

  نگاه  برای  فرصتی  اینکه  بدلیل  دیگران  قضاوت .کنند می

  سـازد، مهـم   مـی   را فـراهم  خود ازمنظر دیگران  به  کردن

( 3396،  از تداشــی  نقــل ;3316)میــد . کنــد مــی  جلــوه

  فکـری   ما چه  درباره  دیگران  نیست  مهم  کند که تأکیدمی

  را از ناحیـه  یشـتن مـا خو   کـه   اسـت   ایـن   کنند، مهم می

  دیگـران   وقتی.  کنیم می وتصور  دریافت  ، چگونه یگراند

خـود    خواهند کرد که  فکر کنند، کمک  ما خوب  درباره

                                                            
1
 . Albrecht, K 

2
 . Parker, J & Stimpson, J 

3
 . Goleman, D 

 4تعبیـر اسـتیل    بـه  . کنـیم   مشـاهده   و شایسـته   را خوب

  برچسـب   کـه   هـایی  بچـه ( 3333از مـایر،    نقل ;3331)

  یکارها  برای  بهتری  شود، تمایل می  زدهآنها  به  تیزهوشی

  تعبیـر کـولی    به. دهند می  از خود نشان  تحصیلی  سخت

ــل ; 331)   و قضــاوت  ، دیگــران(3396،  از تداشــی  نق

  خود را در انعکـاس   هستند که  ای ما مانند آیینه  آنهابرای

 . کنیم می  مشاهده  نگاهشان

ــای  در خصــوص      ــیلی  موفقیته ــی تحص ــین  ، وایل   ب

.  است  قایل  علی  رابطه  یتحصیل و پیشرفت  خودپنداشت

  نشــــان  دیگــــر هــــم  را مطالعــــات  رابطــــه  ایــــن

،  تعبیر دیگر خودپنداشت  به(. 3333،  33 شرمن)اند داده

  تواناییهـای   وخودارزیـابی   تحصـیلی   از پیشـرفت   تابعی

  تحصیلی خود و موفقیت  حرمت  درباره. باشد می  خویش

  و یا الاقـل   علولیو م  علت  مؤید رابطه  زیادی  تحقیقات

  پیشـرفت   تـوان  لحـاظ مـی    بدین.  آنهاست بودن  همبسته

 یشتنخو  مطلوب  تحول  مهم  از عوامل  را یکی  تحصیلی

  از فتحــی  ، نقــل3361)  کــوپر اســمیت. شــمار آورد  بــه

  خـود را بـا عامـل     حرمـت   باالی  سطح( 3114، آشتیانی

ـ  تحصیلی  موفقیت  بویژه  موفقیت مـرتبط    دینخود و وال

  به ;3319و نیکولز،   331، 334 و نیل 331فرند. داند می

  انـد کـه   داده  خود نشان  در پژوهش( 3395)  ازفلین  نقل

اسـناد    بـرای   مهمی  عامل خود و والدین  تحصیلی  سطح

ــت ــان  و شکســت  موفقی ــه  در کودک ــی  ب . رود شــمار م

ــین ــان( 3395) فل ــت  داده  نش ــه  اس ــت  ک  و  خودپنداش

از   در قبـل   بـویژه  داری معنـی   رابطـه   تحصـیلی   پیشرفت

ــتان ــد  دبس ــه . دارن ــانطور ک ــت  هم ــی  موفقی ــد  م توان

  شده  حاصل  کند، خودپنداشت  بینی راپیش  خودپنداشت

                                                            
4
 . Steel, S 
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  را درخـود و در دیگـری    بعـدی   تواند موفقیتهای نیز می

ــد ــن. ایجــاد کن ــان  بعضــی  خصــوص  در ای ــه  محقق   ب

  پایـه   و علـوم   ریاضـی   در زمینـه   ویژهب  تحصیلی موفقیت

 ;3319، 3توبیاس  جمله از آن. اند داشته  تری تأکید خاص

ــل ــرمن  نقـ ــرمن( 3333)  از شـ ــان( 3333)  و شـ   بیـ

و   افــزاری نــرم  از ابزارهــای  اســتفاده  دارندکــه مــی

  مسائل  و نیزحل  است  همراه  با ریاضی  که  افزاری سخت

  دربـاره   کـه   مثبتـی   و احساس  رضایت  ، احساس ریاضی

فرد را عمیقا   تواند خودپنداشت شود، می می خود حاصل

  بـازخورد پـایینی   کـه   لـذا افـرادی  . تأثیر قرار دهد  تحت

را   پـایینی   دارند، عمدتا خودپنداشت  ریاضیات  به  نسبت

 . کنند می  لیاقتی بی  و احساس  از خودگزارش
 

  اجتماعی  های و محیط و زمینه  ارتباط کودک

در .  مـؤثر اسـت   پنداشتخود  در تحول  اجتماعی  زمینه 

  جملـه   از آن  دارند کـه  دخالت  متعددی  عوامل  زمینه  این

 .کرد  اشاره  اجتماعی  و هویت  ، نقش موقعیت  به  توان می

  خود، از عوامل  گیری و شکل  شخصیتی  در تحول  انسان

. پذیرد نیز تأثیر می "دخو"وتوسط   گرفته  نشأت  محیطی

  انسـان  بـرای   محیط اجتمـاعی   که  نقشهایی  نوع  همچنین

  خـود دخالـت    گیـری  و شـکل   شـود در تحـول   می  قائل

تصـور از خـود     کنـد کـه   تأکید می(3333)مایر . کنند می

  اجتمـاعی  هویت  بلکه  ما نیست  فردی  تنها بیانگر هویت

  چـه   اینکـه   بـه   پاسـخ در   انسان. دهد می  نشان  ما را هم

و   ، نقـش  گروه  ، به فردی  های برجنبه ، عالوه هستم  کسی

 .خواهد کرد  خود نیز اشاره  وابستگیهای

                                                            
1
 . Tobias, S 

2
 . Sherman, D 

بـا    ارتبـاط خـود و محـیط، مقایسـه      از دیگر وجـوه     

  بـه   نسـبت   و هشیاری  توجه وسیله  فرد به.  است  دیگران

  ســبتکنــد و ن مــی  ، خــود را مقایســه اشــیا و اشــخاص

  هـای  مقایسه. شود هشیارتر می  خود از دیگران  تفاوت به

و   ، مقـام  کننـد تـا جایگـاه    مـی  فـرد کمـک    بـه   اجتماعی

ــت ــروه   موقعیـ ــود را در گـ ــک  خـ ــزرگ  کوچـ   و بـ

  هشـیاری (. 3319، 1پرپـورا  ;3333مایر، )سازد  مشخص

  دو موجـب   آن  ومقایسه  خود و دیگران  به  نسبت  انسان

  تکامـل   در جهـت   تصحیح  شود و این میخود   تصحیح

  هشـیاری   ایـن . پذیرد می  سامان  شخصیتی  ورشدیافتگی

و   کـودک .  اسـت   و ارتبـاطی   اجتماعی تعاملهای  مستلزم

  احسـاس  بتـدریج   اجتمـاعی   تعاملهـای   از طریق  نوجوان

( 3399)  الپسـلی . کننـد  در خـود مـی    اتحاد و پیوستگی

فـرد از    استقالل  نوعی  که  یاریخوداخت حتی  معتقد است

  تعریـف   اجتمـاعی  پارادایم  کند، در یک می  را بیان  گروه

دارد،   کهتری  احساس  که  نوجوانی  است  ممکن. شود می

  و همساالن  خود با دوستان  را در اثر مقایسه  احساس آن

  ایـن . باشـد   کرده  دارند، اکتساب اجتماعی  برونگردی  که

  بلکـه  نیسـت   ارتبـاط اجتمـاعی    یـک   ها مبینتن  احساس

او نیز   آینده  مناسبات  فرد برای  تواند در خودپنداشت می

از   نقـل  ;3313، پـاداور و سـینگر،   4گـوی  مک)کار آید 

از   ، انعکاسـی  خودپنداشـت  ، اساس  بر این(. 3333مایر، 

  هـای  تعاملها وزمینه. رود شمار می  به  اجتماعی  تعاملهای

  بـه   کنند بلکـه  را آشکار می  تنها خودآگاهی  نه  اعیاجتم

  تعامـل   کـه   است  این  توجه  قابل  نکته. دهند می شکل  آن

وجــود   بــه را در انســان  متفــاوتی  ، خودهــای اجتمــاعی

را   خودپنداشـت   مختلف  های خودها جنبه  این. آورد می
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توحیـد    شخصـیتی   سـازمان   در یـک   البتـه  سازند کـه  می

  گیـری  شـکل  خـود بـه    یـافتگی  سـازمان   درجـه . یابند می

فـرد    بـه   از فـردی   دارد کـه   بسـتگی   اجتماعی  خودهای

  بـه  ;3314و میـد،    331، 3بالدوین . است دیگر متفاوت

چهـار    سنین  بین کنند که می  بیان( 3399)  از الپسلی  نقل

  در کـودک   اجتمـاعی   متفـاوت   ، خودهـای  سال  تا شش

  را در رفتار خود مشاهدهآنها   توان می  یابند که می سازمان

از مــایر   نقــل ; 331،  کــیس  ، گــی در پژوهشــی. کــرد

  خواســت  ســال  و هفــده  شــانزده  از نوجوانــان( 3333)

ــای  تاتصــویری ــش  از خــود را در موقعیته ــوزی دان ،  آم

و   بـا همسـاالن    ، بـودن  مخالف با جنس  ، بودن خانوادگی

نقشـها،   از این  هریک  برای. دهند  گترها ارائهبا بزر  بودن

  کـه   دریافـت   کـیس   گی. را پر کردند  آزمودنیها فهرستی

  خود در نقشهای  نمرات  بین( 54/1) متوسطی  همبستگی

  وتغییرپـذیری   هر دو پایداری  یعنی. وجود دارد  متفاوت

دیگـر،    در مطالعـه . وجـود دارد   اجتمـاعی   های در زمینه

ــا ــل;3393) 1ول ــلی  نق ــا ( 3399،  از الپس از آزمودنیه

 ;کننـد   بیان جمله  خود را در سه  ویژگی  سه  که  خواست

 :همانند

 ...  ، من خود هستم  جنس  هم  با دوست  من  ــ وقتی

 ...  ، من هستم  با مادرم  من  ــ وقتی

 ...  ، من هستم  با پدرم  من  ــ وقتی

  هـایی  شـد، مقولـه    بنـدی  قهآزمودنیها طب  پاسخ  وقتی    

و   و نزدیکـــی  ، دوری همکـــاری ، نمویـــافتگی  چـــون

ــطراب ــه  اض ــوان  ب ــل  عن ــه عام ــدی ، طبق ــد  بن . گردی

بـا پـدر     خود را همـراه   آزمودنیها وقتی  که  دریافت ولا

                                                            
1
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3
 .  .Volpe, A 

  کنند بیشتر خود رادر ارتباط بـا نمویـافتگی   می  توصیف

 بیننـد،  مـی   تدوسـ   خود را همراه  وقتی. کنند می  معرفی

  و نزدیکـی   دوری  صـورت   دهند خود را بـه  می  ترجیح

  هـای  زمینـه   دهـد کـه   می  نشان ولا  مطالعه. کنند  معرفی

امـا   ;دهنـد  تـأثیر قـرار مـی     را تحـت  "خود"،  اجتماعی

  نکته.  است  ، متفاوت مختلف  های زمینه  تأثیر در میان این

خود در شـرایط    شده  حاصل تغییرات  که  است  دیگر آن

ــومی ــداری  عم ــر، پای ــوت  ت ــتری  و ق ــن. دارد  بیش   ای

  اسـت   شـده   گـزارش   بیشـماری   توسط پژوهشهای نکته

ــک) ــک ; 331، 4ماراک ــارلین  م ــالیوان ;3393 ’5 ف ،  س

 ; 339هیـل،  ;3394، 6 الی ;3391ـ3391،  اسوان ;3351

 (.3333، از تیس  نقل

  بـرعکس   عمـومی شـرایط    تأثیرات  کردن  درونی         

.  تر و پایدارتراسـت  ، قوی اختصاصی در شرایط  تأثیرات

  رفتـار دیگـران   ، معناداری شخصی  بین  بر موفقیت  عالوه

  نظـر نشـان    ایـن . بر تصـور از خـود دارد    تأثیر بیشتری

در تغییر   شخصی  و بین  شناختی  هر دوعامل  دهد که می

  کـه   اسـت  ایـن   آن  دلیـل . کننـد  مـی   تصور از خود عمل

ایجاد   دیگران  را در جذب  بهتری  ، انگیزه شرایط عمومی

  بـرای   واجـد بـازخورد بهتـری     شـخص  کند و طبعا می

از   نقـل  ;3313، بـت  جونز و نـیس )گردد  خود می  تحول

 (.3396بامیستر، 

  در ویژگی  توان را می  اجتماعی  های زمینه  اهمیت        

  کـه   طـوری   بـه . کرد  نیز مطرح آن  و درمانگری  اصالحی

ــی ــان  بعضـ ــزایش  از مؤلفـ ــت  افـ ــه  خودپنداشـ   را بـ

داننــد  مــی  همبســته  اجتمــاعی  موقعیــت  مثبــت افــزایش
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  الزم  صـورت   در ایـن (.3399،  و پرکی 3396، 3 هیلتون)

   طراحـی   آنگونـه   اجتمـاعی   محـیط و فضـای    کـه   است

  جـذب   برای  مالز  محرکهای  فرد به  شود که  وساماندهی

  مطالعات. یابد  خود، دست  بنه در روانآنها   و درونسازی

ــی ــه   فراوانـ ــأثیر مداخلـ ــی  تـ ــای  محیطـ   را در ارتقـ

انـد   فـرد تأییـد کـرده     و اعتماد بنفس  خودپنداشت سطح

 (.   319، پورحسین)

 

  و اقتصادی  شرایط اجتماعی

  پیچیـده   ، مسـائل  شـدن   ، فشـار جهـانی   جهـان   پهناوری

  ، تغییراتـی  ، اقتصادی اجتماعی و وضع  ، فناوری اقتصادی

ــی ــاد م ــه را ایج ــد ک ــه  کنن ــول  در زمین ــیتی  تح   شخص

 ;3331،  امـی  ;3334،  آسـسین )دارند   بسزایی  فردتأثیرات

ــل ــام  نق ــاران  از بانه ــن(. 111 ، و همک ــوعات  ای   موض

ــات ــی  تحقیق ــه  فراوان ــول  را ک ــعیت   ح ــور وض   مح

انــد  داده  انــد، ســامان متمرکــز شــده  دیاقتصــا اجتمــاعی

ــارتر، ) ــارش ;3393هــ ــل ;3396 ; 333،  مــ از   نقــ

 (.111 ، الحسن

،  آمــوزشدر   ضــعف( 3395)   ســلف  در پــژوهش     

،  انضـباطی   سـواد، مشـکالت   کـم  ، والدین تنفر از مدرسه

از   بدخانه  و وضعیت  پایین  ، اقتصادی اجتماعی  وضعیت

و در   شکســت  کــه  بــوده  ضــعیف  خودپنداشــت  دالیــل

در .  اسـت   داشـته   را در پـی   تحصـیل  موارد ترک  بعضی

ــین  پژوهشــهای ــری( 3395)  فل ــزچنین( 3333)  و گ   نی

،  از الحسـن   نقـل  ;3395)فـواد  . گردد تأیید می  دریافتی

  تعـداد تحقیـق    اینکـه   بیـان   ، ضـمن  درپژوهشی( 111 
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  ارتباط مثبـت  ; است کم،  ، اقتصادی اجتماعی  طبقه  درباره

  خـود گـزارش    متغیـر و تحـول    این  را بین  داری و معنی

  داده  نشـان ( 3333از گلیناز،   نقل ;3393)فاربر  .کند می

بـر    و اقتصـادی   تحصـیلی  ، شـرایط اجتمـاعی    که  است

در شـرایط    کـه   افـرادی . از خود مؤثرنـد   رضایت  سطح

  احسـاس   ردسـت کننـد خـود را زی   مـی   زندگی  غیرمرفه

  کـه   اسـت   داشـته   بیـان (3333)  مارش  همچنین. کنند می

  بـه   خـوب   و شرایط تحصـیلی   خودپنداشت  ارتباط بین

 . ، معنادار است مالحظه  طورقابل

  تحقیق  خود، نتایج  مؤثر بر تحول  عوامل  در زمینه       

  و طبقــه  ســن  کــه  اســت  داده نشــان( 3193)  پورحسـین 

  خودپنداشـــت  بـــر نمـــره   ، اقتصـــادی اجتمـــاعی

  بر تحـول   ، تأثیری تأثیر دارند اما جنس(  موزون میانگین)

،  پیگیـر تـوکی    آزمـون   براساس  البته. ندارد  خودپنداشت

  افـراد ده   در مقایسـه   خودپنداشـت   بر تحـول   تأثیر سن

و   ده  آزمودنیهـای   یعنـی  ; دار نیسـت  معنی  ساله  ودوازده

، با یکـدیگر   تحولی  در زمینه تفاوتی  ، چندان الهس  دوازده

خوددر   تحول  شتاب  که  است  دیگر آن  برداشت. ندارند

را   آن  دلیـل . شـود  کندتر مـی   سالگی  از ده  ، پس کودکان

  بـه   نسـبت   پایین  بیشترآزمودنیها در سنین  ثبات  توان می

  تـر از ده  نپایی سنین  امر اهمیت  این.  باالتر دانست  سنین

باید در   دهد که می  نشان  خودپنداشت  را در تحول  سال

  مـورد توجـه    و تربیتـی   تعلیم  و در نظام  روانی بهداشت

  که  گرفت  نتیجه  توان می قیاس  بر همین. قرار گیرد  جدی

  خـوبی  بـه   پـایین   در سـنین  "خـود "رشد   های اگر زمینه

  شخصـیت   یـافتگی  بر تحـول   جدی  نشوند، آسیب فراهم

 .شود وارد می  کودک

  طبقـه   بـر تـأثیر شـگرف     مبنـی   مؤلـف   هـای  یافته       

  هـای  بـا یافتـه    خودپنداشت در تحول  اقتصادی  اجتماعی



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

120 

 

ــایر  ــورا، (3333)م ــلی ;3319، پرپ ــل ;3399،  الپس   نق

ــیس و گــی( 3399)  ازالپســلی ــل ; 331،  ک ــایر   نق از م

  محیطـی   های و زمینه  کودک شرایط تعامل  به  که( 3333)

،  آسـسین  نظـرات   همچنـین . دارد  اند، مطابقت داشته  اشاره

مـورد  ( 111 )  و همکـاران   از بانهـام   نقل ; و امی 3334

در   جهـان   پهناوری  معتقدند که  آنان. گیرند تأیید قرارمی

  و مسـائل   شـدن  ، جهـانی  ارتباطـاتی   نظـام   اثر گسـترش 

را در   و فشـارهایی   ، تغییرات اجتماعی،  اقتصادی  پیچیده

در . انکارناپذیرنـد   آورند که خود بوجود می  تحول زمینه

  انـد کـه   داده  نشـان   مؤلـف  شواهد تحقیـق   خصوص  این

  که  باال در شهر تهران  ، اقتصادی اجتماعی  طبقه  وضعیت

  پـایین   طبقـه   بـه   نسـبت   و پـر امکانـاتی    متنـوع   ازبافت

  بر ارتقای  مطلوبیت  واین  ، مطلوبتر است ستبرخوردار ا

ــطح ــت  ســ ــان  خودپنداشــ ــه  کودکــ ــاالی  طبقــ   بــ

  در منـاطق   سـکونت . مـؤثر هسـتند    ،اقتصـادی  اجتماعی

ــاطقتهران شــهر  شــمالی ــد من ــک  مانن ،  وشــش  ، ســه ی

از   گیـری  و بهـره   والدین  دیسلم  باالتر از فوق  تحصیالت

  هستند که  از مواردی  صیشخ  مانند خانه رفاهی  امکانات

  ایـن . گذارنـد  تـأثیرمی   کودکان  خودپنداشت  بر وضعیت

، (3395)  ، فلــین(3395)  ســلف  ، در پژوهشــهای نتــایج

، تاربر (111 ،  از الحسن  نقل ;3395)فواد ( 3333) گری

 .انـد  نیز مورد تأکیـد بـوده  ( 3333از گلیناز،  نقل ;3393)

خود   توصیف  بر نوع  اقتصادی  اجتماعی  طبقه  عامل  البته

اثر   که  است  دیگر آن  نکته.  است  نداشته مالحظه  اثر قابل

در   خودپنداشـت  بـر تحـول    ، اقتصـادی  اجتمـاعی   طبقـه 

دو   بین  عمودی  ناهمطرازی  موجب  که  است  بوده  حدی

  کـه   سالگی  ده  بجز در سن)  است  و باال نشده  پایین طبقه

  ساله  ده  کودکان  یعنی(. شود می  مشاهده  یناهمطراز  این

. گیرنـد  قرارمـی   از تحول  باالتری  باال، در سطح  در طبقه

  کـه   اسـت   ای گونـه   بـه   طبقـاتی   فاصـله   در هر صورت

. کند می  را دچار مخاطره  کودکان  شخصیتی یافتگی تحول

شــاهد   زودی بــه بیشــتر شــود،  فاصــله  اگــر ایــنعــا طب

  سـطح   بود کـه   خواهیم  در حدی  تحولی  ایناهمطرازیه

 .را کـامال متمـایز یکـدیگر از خواهـد کـرد      آنـان   تحول

ــا مطالعــات  متعــددی  مؤلفــان ــین  ب   و درون  فرهنگــی  ب

  عنوان  به. اند داده  را نشان  فاصله خود، تأثیر این  فرهنگی

  بـین  انـد کـه   داده  نشـان (  339)، والسکو و مـولر   نمونه

لحـاظ    در نیومکزیکو به  و شهری  روستایی  وزانآم دانش

  ایـن . وجود دارد  داری معنی  تفاوت ، خودپنداشت  تحول

  کشورهای  آموزان دانش بین  مؤلفان  همان  در مطالعه  یافته

  لوشویینک . است  و آمریکا نیز تأیید شده  ، مکزیک شیلی

  هرا در مقایســ  و نــاهمطرازی  فاصــله  نیــز ایــن( 3331)

  خود، مشاهده  تحول  در زمینه  وآمریکایی  چینی  کودکان

در تـأثیر    تـوان  امر رامـی   این  دلیل.  است  کرده  وگزارش

بر بازخورد فـرد از    یآموزشو   ، فرهنگی رفاهی  امکانات

،  فـوق   مکاناتبر ا  عالوه  فا اینکهمضا. نمود  خود،ردیابی

  گیری در شکل  االنو همس  والدین بویژه  بازخورد دیگران

. کنـد  را ایفامی  و ارزشمندی  مهم  ، سهم بازخورد کودک

  ، فقر تحصیلی و رفاهی  یآموزش،  فرهنگی  امکانات  عدم

  کودک  شوند که می  موجب  و مدرسه  درخانه  و فرهنگی

دهـد و نتیجتـا    را در خـود شـکل    ای رشـدنایافته   نگرش

ــری  احســاس ــد  کهت ــرش. کن ــازخورد و نگ عنصــر )  ب

در کنـار همـدیگر،   (  عنصر عاطفی) و احساس(  شناختی

 .خواهند داد  را سامان  رشدنایافته  شخصیت  یک

ــداجتماعی       ــای ض ــات، رفتاره ــازگاریها، انحراف ناس

وبزهکاری نیزبه عنوان شرایط ویـژه اجتمـاعی ازجملـه    

عواملی هستند که درشکل گیری خودپنداشـت موثرنـد   

نازل، موجبـات افـزایش فراوانـی    ومتقابال خودپنداشت 
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ــد  ــی آورن ــراهم م ــاری راف ــه  . بزهک ــایی ک ــی ه ویژگ

ــارت    ــد عب ــی کنن ــاران ذکرم ــرای بزهک ــان ب روانشناس

ــانی، شکســت    ــط انس ــاختن رواب ــاتوانی دربرقرارس ازن

درسازش بـادیگران درمدرسـه وخـانواده ومحـل کـار،      

ناپایداری وعدم ثبات روانی، واکنشهای هیجانی شـدید،  

منتظـره و طـوالنی وتهاجمـات ناگهـانی،     گریزهای غیر

، خودمیـان  (بیشتر هم جـنس خـواهی  )انحرافات جنسی

بینی، فقدان هرنوع احساس پشیمانی وتاسف نسبت بـه  

کارهـــای خـــویش، وجودفشـــارهای خودآزارگرانـــه  

(. 3111شاملو،)ودرنهایت اضطراب وخودکشی می باشد

تحقیـق   61که حـدود  ( 3363)درمطالعات فیتنر وهامند

ی رادرباره خود رادربزهکاران وغیربزهکار مقایسه مقطع

کرده بودند، این نتیجه مطرح گردید که بزهکاران دارای 

آنـان  . خودپنداشت منفی وحرمت خود پایین بـوده انـد  

تصویری نامطمئن مبهم ازخـودبروز داده وبـین خـود و    

والــدین خــویش تعامــل واعتمــاد ضــعیفی داشــته      

درپژوهشـی کـه   درایـن خصـوص   (. 3116خزامی، )اند

باهدف مقایسه چگونگی توصیف خود وشـکل گیـری   

خودپنداشت درزنان بزهکار زندانی وزنان عادی توسط 

وبــا اســتفاده (3196)پورحســین، انــاری وشــفیعی تبــار

ازالگوی دیمون وهارت انجام گردید، این نتیجه حاصل 

ــدانی    ــان زن ــت درزن ــری خودپنداش ــکل گی ــدکه ش ش

یربیشـتری انجـام گرفتـه    درمقایسه با زنـان عـادی باتاخ  

وآنان درمقایسه با زنان عادی نمره خودپنداشت کمتری 

ایـن یافتـه   . رادر دو خود عینی وفـاعلی کسـب کردنـد   

تاثیربزهکاربودن وزندانی بودن رابرسطح تحول وشـکل  

همجنـین مشـخص   . گیری خودپنداشت نشان می دهـد 

گردید بین توصیف خـود درجنبـه هـای مـادی، فعـال      

ن زندانی وعادی تفاوت معنی داری وجود وروانی درزنا

ندارد امـا آنـان درتوصـیف خـود بـه لحـاظ اجتمـاعی        

نتایج نشـان دادنـد کـه زنـان بزهکـار      . متنفاوت هستند

کمتراززنان عـادی، خویشـتن را بـه صـورت اجتمـاعی      

این یافته را می توان ایـن گونـه تبیـین    . نشان می دهند

نمـــود کـــه زنـــان زنـــدانی بـــه دلیـــل محرومیـــت  

ــار    ا ــاافراد بزهکـ ــتی بـ ــوردراجتماع وهمزیسـ زحضـ

ضداجتماعی وهمچنین داشتن سـابقه جامعـه گریـزی،    

. انگیزه کمتری برای توصیف اجتماعی خویشـتن دارنـد  

برای آنان توصیف اجتمـاعی اهمیـت چنـدانی ندارنـد،     

 .چراکه نمی تئانند خودرا درشرایط عینی آن تصورکنند

 

  فرهنگی  بین  و مسائل  فرهنگ

عناصـر    سـازی  و درونـی   شدن در اثر فرهنگی  شخصیت

و   شخصــیت  کلمــه  بعضــی .یابــد مــی  ســامان  فرهنگــی

دو   ایـن   ناپـذیری  انـد تـا تفکیـک    را بکـار بـرده    فرهنگ

در   انسـان (. 3111،  بـرگ   کالیـن )کنند   را تصریح مفهوم

دهـد   را بـروز مـی    متفاوتی ، خودهای مختلف  فرهنگهای

توانـــد  مبنـــا مـــی  ایـــن(. 3333مـــارکوز و کیتایامـــا،)

و   ، هیجـان  شـناخت   چـون   ای کننده تعیین  درفرآیندهای

را  یشـتن بـر خو   تأثیرفرهنـگ . تأثیر گذار باشد  انگیزش

  فرهنگـی   و بـین   فرهنگـی   درون  هـای  در زمینه  توان می

هـا   زمینه  در این  ای مالحظه  قابل  مطالعات. جستجونمود

تـأثیر را تأکیـد    ایـن آنهـا    همـه   کـه  سـت ا گرفته  صورت

  بـین   بتواننـد مطالعـات    روانشناسان  اینکه  برای. کنند می

ــی ــاره فرهنگ ــود"  درب ــامان "خ ــاس   را س ــد، مقی   دهن

ــه 3 گرایاای ا جمااع   تفردگرایاای ــوان  را ب از  یکــی  عن

و   کیباسـی   کاگیـت . اند پیشنهاد داده  مطالعه  شاخصهای

                                                            
1
 . Individualism-collectivism 

2
 . Kagitcibasi, C 
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  ایـن ( 113 آرچـر،  لونـد و    ازواتـس   نقل ;3393)  بری

ــاس ــرین  مقی ــوع  را بهت ــناختی  درون  موض ــین روانش   ب

و   اسمیت  همچنین. اند خود دانسته  مطالعه  برای  فرهنگی

  را در مطالعـه   مفاهیم  این(  از همان نقل ;3336) 5  باند

  آن  واقعیت .اند بکار برده  سازمانی  و روانشناسی  اجتماع

بروز و ظهور خـود را    ، نوع مختلف  فرهنگهای  که  است

تفـرد    کند کـه  می  بیان( 3391)تریاندیس  .دهند تغییر می

،  اجتمـاع   همچنـین  .شـود  مـی   کسب  و اجتماع  از تجمع

 .دهد می  را شکل  با دیگران  سازی و همسان  مطابقت

  فرهنگ  اند که داده  نشان( 3333)مارکوز و کیتایاما        

و   گرایـی  فردیـت   دفرد را در جهت، خو و غربی  اروپایی

فـرد را   ، جنوبی  و نیز آمریکای  و شرقی  آسیایی  فرهنگ

بـوچنر،    همچنـین . دهد می  سوق  گروه  به  تعلق  سوی  به

و  3331،  اســـکونمان ;3335،  وهمکـــاران  داون ;3334

  مشخص( 3333)ازمایر  نقل  به ;3333مارکوز و کیتایاما، 

، بیشـتر   و ماسایی  ، ژاپنی ، هندی ماالییافراد   اند که کرده

...   مـن "  ، جمله و انگلیسی  ، آمریکایی از افراداسترالیایی

. کننـد  مـی   بیـان   وجمعـی   گروهـی   را با هویـت  " هستم

  در مطالعـات (  از همـان   نقـل  ;3334)  و وایت  فوگارتی

دارنـد    گـرایش   همگرایی  به  بومی  مردم  خوددریافتند که

  بیشـتر معـرف    افرادغیر بومی  خودپنداشت  که  لیدر حا

و   ، خـود موفـق   غربـی   در ادبیـات .  است  گرایی  فردیت

اگـر   .خـورد  مـی   چشـم   بیشتر از موارد دیگـر بـه    متکی

خـود را    داشـتن   دوستآنها باشد   مطرح  داشتن  دوست

  ایـن   آن  دلیـل . دهند می  ترجیح  دیگران داشتن  بر دوست

  ، تحـرک  فراوان تجربیات  دلیل  به  گرایی فردیت  که  است

  فـری )آیـد   بوجود مـی   شتابدار شهر نشینی  و ویژگیهای

از   نقـل  ;3334،  تریانـدیس  ;3331،  مارشـال ;113 ،  من

 (. 3333مایر 

دارد، خـود    تفـوق   گرایی جمع  که  آسیایی  در جوامع    

ــه  متکــی ــران  ب ــق  معموالاحســاس  دیگ د را بوجــو  تعل

  و گسسـتگی   از خانواده  ، بریدن جوامع  در این. آورد می

  عنـوان   و بـه   اسـت   آفـرین  آسـیب   و خـانواده   ازدوستان

  اسـت   این  آن  دلیل. گردد قلمدادمی  اجتماعی  نابهنجاری

هـر  .  فرهنگهـا، تعـداد خودهـا بیشـتر اسـت       در این  که

د از خـو   چنـدین   دارای  بلکه  خود نیست  یک  فرددارای

  ، خـود درکـار و خـود بـا دوسـتان      خود با والدین  قبیل

 ;3331، 13  هولــت ; 333،  3و دیگــران  کــراس.  اســت

فرهنگهـا،    در این  کنند که می  بیان( 3333)از مایر   نقل به

. دارد  مؤدبانـه   و بیشتر جنبه  است ها کمتر مستقیم مکالمه

  ادارد کـه معن  این  به  خود بستگی  و حرمت  خودپنداشت

کننـد؟ در   مـی   فکـری   چـه   من  گروه  من  درباره  دیگران

  رواج  زمـین  مغـرب   معنـا درفرهنگهـای    ایـن   کـه   حالی

ــری ــیف. دارد  کمت ــه  در توص ــه  ای مقایس ــین  ک  ب

ــش51 ــتایی دان ــوز روس ــچ  آم ــو  در ه  51و   نیومکزیک

،  گرفت  انجام 1کروکزنیومکزیکو  الس  آموز شهری دانش

  ایــن  بــین  دادنــد کــه  نشــان(  339)و مــولر  4والســکو

  و خودپنداشــت  تحصــیلی  از لحــاظ پیشــرفت  دوگــروه

  در مطالعـه   مؤلفـان   همان .وجود دارد  داری معنی  تفاوت

،  ، چهـارم  دوم  کالسـهای   آمـوزان  دانـش   بین  که  دیگری

و آمریکـا    ، مکزیـک  شـیلی   از کشـورهای   و هشتم ششم

تصـور از خـود در    کردنـد کـه    خصمشـ   پذیرفت  انجام

  بـا افـزایش    تفـاوت   این  البته  که  است  فرهنگها متفاوت

 . است  کاهش  رو به  تحصیلی مقطع

                                                            
1
 . Cross, J. A 

2
 . Hath-New Mexico 

3
 . Las Cruces-New Mexico 

4
 . Valesco, B. C & Muller, D 
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خـود    تحـول   درباره  در تحقیقی( 3331)  لوشوپینگ    

،  چهـارم   کالسـهای   وآمریکـایی   چینـی   آموزان در دانش

و  در مفهـوم   داد که  نشان  و دوازدهم  ، دهم ، هشتم ششم

  ، تفاوت عینی  در خودپنداشت  خود بویژه  تحول  سرعت

ــی ــین  داری معن ــن  ب ــش ای ــوزان دان ــود دارد  آم در . وج

ــه ــه  ای مطالعـ ــادا    کـ ــط یامـ ــل ;3331)توسـ از   نقـ

  والدین  گردید که  مشخص  گرفت  انجام( 3333بامیستر،

خـود غـذا     کودکـان  کننـد بـه   مـی   سعی  وقتی  آمریکایی

 ! فکـرکن “: گوینـد  می  مضمون  این  به  ای د، جملهبدهن

  شو از اینکـه   و خوشحال  اتیوپی  های بچه  درباره فکرکن

  والـدین   که  در حالی ” تر از آنهاهستی چقدر خوشبخت

:  آموزندکـه  خود مـی   کودکان  به  موقعیت  در همان  ژاپنی

  کـرده   تـو فـراهم    را بـرای   بـرنج   که  کشاورزی  درباره“

  خـوبی   ، او احسـاس  اگـر تونخـوری  . ! ، فکـرکن  است

  فرهنگها ونحـوه   اختالف  است  طبیعی. ” نخواهد داشت

خـود مـؤثر     توصـیف   تواند در نـوع  برخورد با افراد می

،  آمریکایی  شود برخورد والدین می  مالحظه. شود  واقع

  دهـد واو را بـه    می  تفرد سوق  سمت  خود را به  کودک

،  در مقابـل . کند می  دیگر تشویق  کودکان  به  کردناعتنا ن

  کشـاورزان   زحمـات   خـود را بـه    ،فرزندان ژاپنی  والدین

  گرایی جمع  های زمینه توجه  این. دهند  می  برنجکار توجه

 .دهد رشد می  را در آنان

  تــوان خــود را مــی  و ادراک  مجموعــا خودپنداشــت  

،  محیطــی  تعاملهـای و   زیسـته  تجربیـات   تعامـل   حاصـل 

  براساس  البته  که  دانست  و فرهنگی  ، تحصیلی خانوادگی

پویـا،    سازمان  در یک  بخشی خود در اثر نظم  ویژگیهای

  ایـن   هر انـدازه . شود تر می پیچیده  وبتدریج  شده  درونی

خــود، از   باشــند،  داشــته  بیشــتری  ، غنــای عوامــل

 .د شدبرخوردار خواه  بهتری  رشدیافتگی
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 اجتماعی ویگوتسکی -نظریه تاریخی

 شناختی تحولدر  

 

 

 شرح حال مقدماتی

شناختی، نظریه پرداز برجسته ای که  تحولدر حوزه 

. اس. عمیقا به نیروهای درونی و بیرونی اشاره کرد، ال

ویگوتسکی یک مارکسیست بود که . ویگوتسکی بود

 -داشت درک انسان تنها بر اساس بافت تاریخی اعتقاد

بنابر این، او سعی کرد تا . اجتماعی محیط امکان دارد

مسیر نظریه ای را خلق کند که در آن ارتباط بین دو 

که از درون سرچشمه می گیرد  مسیر طبیعییعنی  رشد

را که کودک را از بیرون  اجتماعی -مسیر تاریخیو 

 شان دهدتحت تاثیر قرار می دهد، ن

 

 دیدگاه مارکس درباره طبیعت انسان

چون ویگوتسکی سعی داشت نوعی روان شناسی بر 

اساس نظریه مارکسیسم ابداع کند، بهتر است ابتدا 

 .نظریه کارل مارکس درباره ماهیت انسان را مرور کنیم

مارکس متوجه شد که انسان ها دارای نیازهای       

رفیت انسان برای ، اما بیشتر به ظاندزیست شناختی 

به اعتقاد او، . تاکید می کرد ابزارتولید و استفاده از 

انسان ها از طریق اختراع و استفاده از ابزارها بر محیط 

. خود مسلط می شوند و نیازهای خود را ارضا می کنند

ذاتا فرایندی اجتماعی  ،مارکس تاکید داشت که تولید

هیت انسان از نظر مارکس این اشتباه است که ما. است

اجتماعی آن  -تاریخیرا به طور انتزاعی و جدا از بافت 

از دیدگاه مارکس، تاریخ فرایندی . توصیف کنیم

، یعنی مجموعه ای از تضادها و رفع  دیالکتیکی

م اجتماعی بین نیروهای جدید تولید و نظا. تضادهاست

عی ید و سیستم اجتماموجود، تضاد بوجود می آ

 .شودجدیدی پایه گذاری می 

برای هگل، تاریخ دیالکتیکی، در قلمروی از      

هشیاری و ایده ها رب میدهد، یعنی یک دیدگاه، با 

دیدگاه مخالفش در تضاد قرار می گیرد و به یک 

مارکس، برعکس، معتقد . ترکیب جدید منجر می شود

بود که تضاد در ایده ها، ظاهری و صوری است و 

 . و اقتصادی دارند تضادها درر واقع، ماهیت اجتماعی

که بود فردریک انگلس، همکار مارکس نیز معتقد        

فناوری اولیه، یعنی استفاده اولیه از ابزار، ویژگی هایی 

رفته را در منحصر به فرد، از جمله هوش و تکلم پیش

او معتقد است هنگامی که . انسان ها به وجود می آورد

رشد آنها هن شروع به ساختن ابزار کردند، ذاجداد ما 

همچنین به روش های جدید استفاده از ابزارها، .  یافت

و بطور کل، . همکاری و روابط اجتماعی منجر شد

ری جدیدی را نسبت به محیط فناوری، جهت گی

 .وردبوجود آ

 

 نظریه ویگوتسکی در زمینه ابزارهای روان شناختی

توانیم ماهیت انسان را  پس در دیدگاه مارکسیستی، نمی

ت صوری به عنوان چیزی که ثابت و ابدی است، بصور

انگلس عنوان کرد، ظرفیت  آنکههمچن. در نظر بگیریم

های انسان پا به پای رشد تاریخی، بویژه رشد فناوری، 

ویگوتسکی از نوشته های انگلس در . کند تغییر می

ویگوتسکی . زمینه استفاده از ابزار بشدت تاثیر پذیرفت
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ور که ابزارهایی را برای چیره معتقد بود افراد همان ط

را  ابزارهای روان شناختیشدن بر محیط ابداع کردند، 

مثال انسان . وردندرای تسلط بر رفتار خودشان بوجود آب

ناب های گره دار برای های اولیه از چوب خط و ط

وری وقایع استفاده می کردند، امروزه هم کمک به یادآ

انگشتشان خیلی از افراد ممکن است نخی را دور 

 .ببندند تا از فراموشی خویش جلوگیری کنند

غاز کردند تا مسیرهای دریانوردان استفاده از نقشه را آ

ینده برنامه ریزی ته را دنبال کنند و برای سفرهای آگذش

ویگوتسکی معقتد بود برای بررسی این نشانه ها . کنند

توان تفکر انسان را  که فرهنگ فراهم می آورد، نمی

 . درک کرد

. است گفتار ،بدون شک مهمترین سیستم نشانه ای    

ست که تفکر و توجه ا اساسی ترین کارکرد گفتار این

و بدون تاثیرپذیری محرک  ، بی واسطهما را از موقعیت

ویگوتسکی می گوید . ها در هر لحظه، آزاد می سازد

     هنگامی که انسان ها از نمادها و نشانه ها استفاده 

می شوند؛ یعنی واسطه ای گیر نوعی رفتار می کنند، در

. طی پاسخ نمی دهندمستقیما به محرک های محیآنها 

بوسیله نشانه های درونی شان تحت آنها همچنین رفتار 

 .تاثیر قرار می گیرد

یادگیری گفتار، کودک را قادر می سازد تا      

. هوشمندانه در زندگی اجتماعی گروهی شرکت کنند

. کر فردی کودک را تسهیل می کندگفتار همچنین تف

سالگی، کودکان  4یا  1ویگوتسکی متوجه شد که در 

شروع به استفاده از نوعی گفتگو با  خودشان می کنند 

در ابتدا کودکان این . که مانند گفتگو با افراد دیگر است

گفتگو را با صدای بلند انجام می دهند، بعد از مدتی در 

را بصورت درونی و  سالگی، گفتگو با خود 1یا  6

ویگوتسکی معتقد بود که . بدون صوت شروع می کنند

، یعنی فکر کردن با گفتگو با خودمانتوانایی ما برای 

 .کلمات، سهم عمده ای در انجام تفکر ما دارد

سیستم و  نوشتنمهم دیگر،  سیستم نشانه ایدو      

       زیرا نوشتن انسان را قادر. هستند شمارش های

. د تا اطالعات خود را برای همیشه ثبت کندمی ساز

ولی برای کودکان، یادگیری نوشتن مستلزم تالش 

زیادی است زیرا خواندن و نوشتن کودکان را مجبور 

یانی و بدنی، که بصورت طبیعی می سازد تا از گفتار ب

ن برخوردارند، فاصله بگیرند و رمزهای انتزاعی را از آ

همچنین سیستم . ر دهندکلمات مورد استفاده قرابرای 

مده اند که انسان ی شمارشی به این دلیل به وجود آها

ها از های اولیه دریافتند قادر نیستند مقدار اشیا را تن

شیا به مجموعه ای از اآنها . طریق مشاهده، تعیین کنند

همسای . کمک کندآنها نیاز داشتند تا در شمارش به 

انند رشد جوامع، سیستم های شمارشی دیگری م

 .چرتکه و عالیم نوشتنی نیز به کار گرفته شدند

ویگوتسکی بیان می کند که سیستم نشانه ای هر      

فرهنگ، تاثیر اساسی بر رشد شناختی دارد، تاثیری که 

گرایانی مانند گزل و پیاژه، نادیده گرفته تحول از سوی 

نچه از درون گزل و پیاژه به رشد به عنوان  آ. شده اند

سرچشمه می گیرد و ناشی از نیروهای  خود کودک

به خودی است، نگاه  رسشی درونی یا کشفیات خود

کند که این رشد  ویگوتسکی تصدیق می. می کنند

رشد، با اهمیت است و این  درونی، بعنوان مسیر طبیعی

نیروهای رشد درونی، همچنین در رشد شناختی 

از اما بعد . سالگی یا بیشتر، مسلط هستند  کودکان تا 
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 آن، رشد ذهن به به شدت تحت تاثیر مسیر فرهنگی

    رشد، یعنی سیستم های نشانه ای که فرهنگ فراهم

در حقیقت، تمامی نیروهای . می آورد، قرار می گیرد

منحصر به فرد تفکر انسان که ما را از سایر گونه ها 

نه ای دیگر، جدا می کند، بدون گفتار و سیستم های نشا

کرد که  ویگوتسکی فکر می. دغیرممکن خواهد بو

باالترین سطوح تفکر، یعنی سطح استدالل نظری و   

نیاز به ... تماما انتزاعی مانند نوشتن، ریاضیات و 

 .دارد آموزش

بعدها ویگوتسکی فرصتی برای آزمودن فرضیه       

خود مبنی بر اینکه تفکر انتزاعی محصول سطوح رشد 

او . ت، پیدا کرداجتماعی نسبتا پیشرفته اس -تاریخی

فرصت یافت تا فرایندهای ذهنی بزرگساالنی که 

ندگی اجتماعی را شروع شرکت در شیوه های جدید ز

     نهایی که هنوز به شکل گذشته زندگی کردند، با آ

سوالی که از افراد پرسیده . کردند، باهم مقایسه کند می

 : شد، این بود می

می در شمال دور، آنجایی که برف هست، تما"

ا در شمال دور نووای. خرس ها سفید هستند

  "نجا چه رنگی است؟خرس های آ. است

را آنها سواد می گفتند ما که هرگز  زمودنی های بیآ 

نهایی که در برنامه های جدید شرکت اما آ!  ندیده ایم

کرده بودند، با عبارت های قیاسی قادر به پاسخگویی 

رهای تفکر تغییر ویگوتسکی معتقد بود اگر ابزا.  بودند

 . کنند، ذهن، ویژگی های متفاوتی به خود خواهد گرفت

ویگوتسکی، نقش نیروهای درونی را تشخیص         

داد اما اظهار داشت که درک کاملِ رشد شناختی، به 

    مطالعه ابزارهای روان شناختی که فرهنگ ها فراهم

د، استفاده کننآنها آورند و انتظار دارند کودکان از می 

 .نیازمند است

 کمک های حافظه

    ویگوتسکی عنوان کرد که ابتدایی ترین ابزارهای 

به این . استشناختی انسان، کمک های حافظه  روان

ویگوتسکی در یک آزمایش به کودکان و  ،منظور

داد تا هنگامی که رنگ های مختلف  آموزشبزرگساالن 

به  او. ش های متفاوتی پاسخ دهندرا می بینند، به رو

گفت وقتی رنگ قرمز را می بینند، یک انگشت آنها 

خود را باال ببرند و هنگامی که رنگ سبز را می بینند، 

کلیف ساده و گاهی اوقات ت. دکمه ای را فشار دهند

ر بعضی ارائه می شد و دآنها گاهی تکلیف سختی به 

در . پیشنهاد می شدآنها موارد، کمک های حافظه به 

ساله،  9تا  4دکان خردسال بین زمایش ها، کواین آ

        معموال هرچیزی را که به یاد می آوردند، انجام

به آنها . ه تکلیف ساده بود و خواه دشوارخوا. دادند می

            دستورات را می شنیدند، پاسخ آنکهمحض 

  .دادند می

نها، تصاویر وقتی آزمایشگر برای کمک به حافظه آ     

اغلب این کمک ها آنها شان می داد، و کارت هایی را ن

به صورت نادرستی آنها می گرفتند یا از را نادیده 

ویگوتسکی نتیجه گرفت که کودکان . استفاده می کردند

 به محدودیت ها و ظرفیت های خود خردسال هنوز

محرک های بیرونی  دانند از واقف نیستند یا نمی

ان کودک. وری امور استفاده کنندچگونه برای یادا

که به  رااویری ساله، اغلب تص  3تا  3بزرگتر، حدود 

ر می بردند و این کمک ها ارائه می شد به کاآنها 

جالب اینکه استفاده از . را بهبود می بخشیدآنها عملکرد 

      این کمک ها، اغلب حافظه بزرگساالن را بهبود 
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نمی بخشد، اما نه به این دلیل که بزرگساالن هم مانند 

ن نمی دانند چگونه از کمک های حافظه خردساال

دستورات آنها است که  استفاده کنند، بلکه به این دلیل

     را حفظ می کنند و برای خود عالئم ذهنی درونی 

 .  می سازند و نیازی به سرنخ های بیرونی ندارند

زمایش ها را برای بررسی تفکر ویگوتسکی این ا      

زمایش ها پیشگام این آ .ودک مورد استفاده قرار دادک

شدند که به  فراشناختبررسی های مختلف در حیطه 

افراد در مورد فرایند های تفکر خود  آگاهیمعنای 

ویزه افراد از فرایندهای حافظه خود،  آگاهی. )است

 (.شود نامیده می فراحافظه

 

 گفتار

گفتار، تفکر . مهم ترین ابزار روان شناختی، گفتار است

کند که  ز حوزه ادراکِ بی واسطه آزاد میو توجه ما را ا

 . شود ، موجب تمایز ما از دیگر جانداران میامر این

ویگوتسکی برای نشان دادن این تمایز، تحقیق       

کُهلر را در مورد حل مساله شمسانزه ها مورد توجه قرار 

کهلر دریافت اگر مقداری موز در حوزه دید . داد

پشت میله هایی قرار داشته شمسانزه باشد، اما شمسانزه 

باشد، توجه شمسانزه به قدری به موز جلب می شود که 

او حتی . برایش مشکل است به چیز دیگری توجه کند

به چوبی که نزدیک اوست توجه نمی کند مگر اینکه 

یعنی . چوب بطور مستقیم جلوی میله قرار گرفته باشد

 .چوب باید بخشی از حوزه دید بی واسطه او باشد

برعکس سایر موجودات، به مدد گفتار، تفکر انسان     

به حیطه ای بسیار فراتر از حوزه ادراکی بی واسطه وارد 

     می شود؛ زیرا کلمات غالبا به اشیای غایب اشاره 

 ما از کلمات برای اشاره به اشیایی استفاده می. می کنند

 .کنیم که در حوزه دید ما قرار ندارند

توانایی استفاده از این گفتگوی گوید  ویگوتسکی می

 .رشد می یابد سه مرحلهدرونی، در 

، در تعامالت کودک با دیگران، اشاره به اشیای ابتدادر 

   ساله خود   مثال مادر به کودک. ایب رب می دهدغ

رک، برو سطل و بیل خواهیم برویم پا می": می گوید

وجه کودک را به و از این طریق ت. "خود را بیاور

نیست، آنها یی که او در آن لحظه قادر به دیدن اشیا

سالگی یا بیشتر، کودک  1در  دوم،  . جلب می کند

مثال . شروع به دادن فرمان های مشابه به خود می کند

بیل من ": گام انجام کاری با خود می گویدهن

این گفتارِ راهنمایی . "بیلم را الزم دارم"یا  "کجاست؟

 د گفته می شود؛ ما میکننده خود، مدتی بصورت بلن

شنویم که کودک حین بازی یا اشتغال به کاری، با خود 

سالگی، گفتار خود جهت  6بعد در . کند صحبت می

        رود بلکه تنها بصورت دهنده کودک از بین نمی

سالگی، اینگونه  9در  سوم،. یدبی صدا در می آ

شنویم، اما این  گفتگوها را بطور کلی از کودک نمی

بلکه تنها   خود جهت دهنده از بین نمی رود رِگفتا

یعنی بصورت گفتار . یدبصورت بی صدا در می آ

 درونی در می آید

پس این فرایند های کلی، یکی از روش های       

که به  چیزی. تعامالت اجتماعی است درونی سازی

غاز می شود رایند بین فردی بین والد و کودک آعنوان ف

وانی تبدیل می شود که درون کودک درون ر و به فرایندِ

 . دهد رب می
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ویگوتسکی معتقد بود این نمونه کلی رشد و      

فرایندهای عالی پیشرفت، مشخص کننده رشد  تمامی 

و تمامی اشکال تفکر و توجه است که به نشانه  تر ذهن

ویگوتسکی به این قانون . های فرهنگی وابسته است

ر رشد فرهنگی هر کارکردی د": عمومی معتقد است

: کودک، در دو مرحله و در دو سطح ظاهر می شود

ابتدا در سطح اجتماعی و سسس در سطح روان 

 ."شناختی

 

 گفتار خودمحورانه

 ند درونی سازیِ گفتار اجتماعی، ازکودکان در فرای

می گذرند که طی آن، زمان قابل مالحظه ای   مرحله 

. کنندرا به گفتگوی با خود با صدای بلند صرف می 

وع گفتار توجه کرد، پیاژه بود و اولین کسی که به این ن

ا ساله ب 5مثال دو بچه . نامید گفتار خودمحورانهن را آ

بدون توجه به آنها یکدیگر بازی کنند، و هر یک از 

که او می گوید را اینکه دیگری نمی تواند مطالبی 

. بفهمد، با شور و حرارت درباره موضوعی صحبت کند

کرد  ین گفتار را خودمحورانه نامید زیرا فکر میپیاژه ا

. کلی است میان بینیاین گفتار، منعکس کننده خود

کودک گفتار خود را با دیدگاه شنونده منطبق نمی کند، 

کند که دیدگاه  بلکه بطور خودمحورانه فرض می

 . شنونده همان دیدگاه خود اوست

ه در ویگوتسکی با این موضوع که گفتار خودمحوران    

این گروه سنی شایع است، با پیاژه موافق بود اما 

از دیدگاه پیاژه، گفتار . اختالف نظرهایی نیز داشت

خودمحورانه اساسا بی فایده است و این گفتار نشان 

اما . دهنده وجود نقص در تفکر کودک است

ای گفتار ویگوتسکی برخالف او کارکرد مثبتی بر

ای حل مساله ضروری ن را برخودمحورانه قائل بود و آ

از نظر ویگوتسکی، گفتگوی خودجهت . دانست می

به کند تا طرح ریزی کند و  دهنده به کودک کمک می

همچنین درباره آنها . فعالیت های خود جهت دهد

سرنوشت نهایی گفتار خودمحورانه اختالف نظر 

یت بر گفتار پیاژه معتقد بود کودکان در نها. داشتند

یند و گفتار خودمحورانه کاهش آ خودمحورانه فایق می

اما ویگوتسکی اظهار داشت که گفتار . می یابد

ود بلکه بصورت نهانی ش خودمحورانه کامال محو نمی

نوعی  تبدیل می شود؛ گفتار درونیید و به در می آ

ن که اغلب هنگام حل مسائل از آ گفتگوی خاموش

 . کنیم استفاده می

دمحورانه بسیار ویگوتسکی معتقد است گفتار خو     

رشد گفتار درونی، با اهمیت سودمند است و در مسیر 

خودجهت دهنده هنوز  نظر ویگوتسکی، گفتارِه ب. است

گفتار خود جهت . از گفتار اجتماعی متمایز نشده است

اینکه بصورت  شود تا دهنده بتدریج خاموش تر می

البته گاهی این گفتار بصورت . یدگفتار درونی در می آ

 .شود اجتماعی ظاهر می گفتار

 

 :مطالعات مربوط به اختالف نظر ویگوتسکی با پیاژه

 .سختی تکلیف

ویگوتسکی چنین استدالل کرد که اگر گفتار  

خودمحورانه کارکردی در زمینه حل مساله داشته باشد، 

باید هنگامی که تکالیف دشوارتر می شود، افزایش 

ورد که ه این ترتیب او شرایطی را بوجود آب. یابند

شد، برای مثال هنگامی که کودک  تکالیف دشوارتر می
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      ماده نقاشی کشیدن می شد، بطور ناگهانی متوجهآ

عبارت دیگر با شد که کاغذ و مداد رنگی ندارد؛ به  می

 .زادانه، با مشکل روبرو می شدممانعت از فعالیت آ

ارزیاب گفتار خودمحورانه نشان داد که این گفتار در 

 شد قعیت هایی تقریبا دو برابر میچنین مو

 

  .روندهای سنی

ویگوتسکی معتقد است اگر گفتار خودمحورانه صرفا 

( طبق گفته پیاژه)منعکس کننده عدم بلوغ شناختی باشد 

اما در دیدگاه . باید پا به پای رشد کودک کاهش یابد

ویگوتسکی، گفتار خودمحورانه یک پیشرفت جدید و 

و چون برای . است ماعیگفتار اجتجدیدی از  نوع

ن حل مساله دارد، استفاده کودک از آکودک کارکرد 

 . افزایش می یابد

ویگوتسکی پیش بینی کرد که گفتار خودمحورانه     

قبل از اینکه با تبدیل شدن به گفتار درونی کاهش یابد، 

البته پیاژه تا حدی درست گفته، . افزایش خواهد یافت

کارکرد راهنمایی کننده  یعنی اگر گفتار خودمحورانه

خود داشته باشد،  بنظر میرسد تا حدی هم نشان دهنده 

 .ناتوانی کودک در توجه به دیدگاه شنونده باشد

 

 خودگردانی کالمی و رشد شخصیت

خودگردانی کالمی به ما در درک رشد ویژگی های 

       شخصیتی از جمله وجدان و قدرت اراده کمک

 .می کند

  .وجدان

 1یا  6روید اظهار می کنند که رفتار کودک در پیروان ف

ی اخالقی درونی قرار سالگی، تحت سیطره معیارها

        دیگر به تنبیه دیگران اهمیتآنها . گرفته است

دهند و خود را برای فکر یا عملی که انجام داده  نمی

 فرامنآنها به اصطالح فروید،  .کنند اند، سرزنش می

فروید معتقد بود کودکان از . خویش را شکل داده اند

طریق درونی کردن موارد منع شده از سوی والدین، 

ویگوتسکی بیان . ورندفرامن را در خویش بوجود می آ

بطور وسیعی از طریق گفتار رب نی سازی کرد که درو

می دهد زیرا در این دوره، کودکان با صدای بلند 

 .صحبت می کنند

 

 .قدرت اراده

ا به کمک کلمات، محرک های ویگوتسکی معتقد بود م 

ما . وریمبرای هدایت رفتار خود بوجود می آ مصنوعی

     به تولید عالیم کالمی جدید برای کنترل رفتارمان 

 .پردازیم می

 

 تحقیق لوریا در زمینه تنظیم رفتار بصورت کالمی

لوریا بر درونی سازی فرمان ها در بزرگساالن تمرکز 

چگونه از فرمان های  خواست ببیند کودک او می. کرد

را برای خود و آنها کند و سسس  بزرگساالن اطاعت می

 . دهد نظم دهی به رفتار خویش مورد استفاده قرار می

لوریا دریافت که توانایی کودک در پیروی کردن از       

. کند دستورات بزرگساالن، به گونه ای آهسته رشد می

ز قرار اگر یک اسباب بازی به شکل ماهی را روی می

، او "ماهی را بیاور"ماهه بگوییم  34دهیم و به کودک 

اما اگر یه اسباب بازی . چنین کاری را انجام می دهد

را نزدیک او قرار دهیم و بگوییم ماهی را برایم گربه 

دستورات . وردور، کودک گربه اسباب بازی را می آبیا
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کالمی ما نمی تواند بر قدرت یک محرک جذاب چیره 

ساله ای یک   لوریا به کودک  ،زمایشر یک آد.  شود

توپِ بادی داد و گفت فشار بده و کودک این کار را 

اما لوریا متوجه شد کودک واکنش خود را . انجام داد

ن را زد و برای بار دوم، سوم و چهارم آسا متوقف نمی

لوریا به کودک فقط یک فرمان داده بود اما . می فشارد

دیگر اینکه . عنی تکرار شده بودیعمل کودک ادامه یافته 

ی که رفتار را در کودک دستورات ما به همان سادگ

مثال .  ن نیستندبوجود می آورند، قادر به بازداری آ

ساله بگویی کافی است، این دستور  وقتی به کودک 

اثر کمی دارد و در بسیاری مواقع فقط باعث شدت 

ای ماهه  1 یا به کودک .  یافتن عمل کودک می شود

وشیدن جوراب است، اگر بگویید که آن را که در حال پ

نگاه متوجه خواهید شد که دستورات در بیاورد، آ

ملی که قبال شروع کالمی شما قادر به تغییر دادن ع

 . کند ن را شدیدتر میشده، نیست و آ

لوریا به کودکان گفت هنگامی که  ،در یک آزمایش    

یک توپ را فشار  نوری را دیدند، بگویند فشار بده و

دهند ، و هنگامیکه نور دیگری را دیدند، بگویند فشار 

طی انجام آنها اما . فشار دادن توپ را قطع کنندنده و 

زمایش در هر دو مرحله توپ را فشار دادند، و این آ

کنند اما اثرات  نشان داد کلمات، عمل را تحریک می

 . بازدارنده ضعیفی دارند

بخش اساسی این مشکل مربوط  لوریا معتقد بود      

 کارکرد تحریکی گفتارشود که کودکان به  به این می

دهند نه به کارکرد محتوای معنایی یا معنای  پاسخ می

بنابراین عبارت فشار نده صرفا به این دلیل که . گفتار

. کند یک عالمت است، عمل کودک را تحریک می

پاسخ لوریا معتقد است بهترین راه برای جلوگیری از 

به او بگوییم ساکت باشد، پس از  ست کها کودک این

اما اگر عالمت کالمی . دهد ن دیگر توپ را فشار نمیآ

توپ را فشار  ،به خود بدهد، صرفنظر از معنایش

 .خواهد داد

 

  .خودنظم دهی و کارکرد عصب شناختی

تاکید داشت و  خودنظم دهیلوریا بر ریشه اجتماعی 

ا از فرمان های دیگران اطاعت معتقد بود کودک در ابتد

همچنین . دهند کند و سسس به خودشان فرمان می می

او متوجه شد که توانایی کودک در نظم دهی به رفتار 

مثال . سیستم عصبی بستگی داردخود، به رسش 

سیب های در های او نشان داد بیمارانی که به آپژوهش 

و  لب پیشانی مبتال شده باشند، می توانند صحبت کنند

اعمال ساده روزانه مانند سالم کردن به دیگران را انجام 

دهند اما در موقعیت های جدید قادر به نظم دادن به 

همچنین، این افراد مشکل درجازدن . رفتار خود نیستند

ع می کنند، به یعنی هنگامی که فعالیتی را شرو. دارند

 . ن را متوقف کنندراحتی نمی توانند آ

ای از بیمارانش خواست تا از او  طالعهطی م لوریا       

تقلید کنند و انگشت یا مشت خود را هنگامی که او 

ی که اما هنگام. دهد، انجام دهند این کار را انجام می

. مشکل پیدا کردندآنها لوریا دستور را برعکس کرد، 

یک بیمار گفت شما مشتتان باالست، پس من باید 

! کرد از لوریا تقلید میمشتم را پایین بیاورم اما همچنان 

        چنین مطالعاتی نشان.  و مشت خود را باال برد

می دهند که آسیب به لب پیشانی، کارکرد خودنظم 

 .دهی گفتار را مختل می سازد
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 گفتار درونی

ویگوتسکی معتقد بود تغییراتی که ما در گفتار 

خودمحورانه، درست قبل از اینکه بصورت نهفته در آید 

گفتار . م، پیش بینی کننده گفتار درونی استمی بینی

درونی خالصه تر از گفتار اجتماعی است و در آن نهاد 

روان شناختی جمله حذف می شود، درحالیکه گزاره 

دیگر ویژگی گفتار درونی،  .روان شناختی باقی می ماند

حسِ یک کلمه، احساسی . است یرگی حس بر معناچ

این تا حدی به  یزد ون کلمه در ما بر می انگاست که آ

معنای یک  .متنی که کلمه در آن قرار گرفته بستگی دارد

نچه در مانند آ. ای دقیق آن اطالق می شودکلمه، به معن

شکل گیری جمالت .  شود فرهنگ لغات دیده می

انجام می گیرد و گفتار  ت میکروژنتیککالمی بصور

 . کند درونی، این فرایند را به نقطه حساسی وارد می

یک  -عملِ ساخت یک جمله کالمی با یک انگیزه       

در پی . آغاز می شود -عالقه، یک نیاز یا یک مشکل

ید و در این جریان، تحریک مختصر فکر پیش می آ این

ما از گفتار . گفتار درونی وارد عمل می شود ،هنگام

    درونی برای تنظیم و آشکارسازی افکارمان استفاده 

 کنیم می

 

 رسه ایمد آموزش

کودکان احتماال به دلیل آمادگی های ژنتیکی گفتار را 

انه ای دیگر به می آموزند ، اما فراگیری نظام های نش

مثل نوشتن و . رسمی نیاز دارد آموزشمیزان بیشتری به 

شناسی بود که  یگوتسکی اولین روان .حساب کردن

مدرسه ای را بر ذهن و رشدکودک مورد  آموزشتاثیر 

 .ر دادمالحظه قرا

 

 ویگوتسکی بر علیه پیاژه

    او . تمایز دقیقی قائل شد آموزشپیاژه بین رشد و 

گفت رشد فرایندی خودبخودی است که از درون  می

از تغییرات رسشی  رشد. گیرد کودک سرچشمه می

درونی و تالش های خود کودک برای ساختن مفهومی 

  کودک البته منظور او این نبود که. شود از دنیا ناشی می

 اندیگر. در انزوا و جدای از دنیای اجتماعی رشد کند

کر کودک تاثیر می گذارند اما تالش آنان افراد نیز بر تف

. کند مستقیم به کودک کمکی نمی آموزشاز طریق 

نان از طریق به تحریک واداشتن تفکر درونی بلکه آ

مثال وقتی یک . کودک، رشد او را ارتقاء می بخشند

ند دوستش از عقیده او ایراد می گیرد، دختر بچه ببی

 شود تا عقیده بهتری را عنوان کند و به برانگیخته می

به همین دلیل پیاژه از . این ترتیب ذهنش رشد می یابد

کرد  های مستقیم معلمان در مدارس انتقاد می آموزش

و معتقد بود اگر بزرگساالن خواهان درک درست 

فرصت آنها د به سوی کودکان هستند، بای مفاهیم از

 . را کشف کنندآنها دهند تا خودشان 

از دیدگاه ویگوتسکی رشد خودبخودی اهمیت      

ودک تنها محصول اکتشاف اما اگر ذهن ک. دارد

. شد، چندان پیشرفتی نخواهد کردباآنها خودبخودی 

رهای مفهومی که فرهنگ در کودک از دانش و ابزا

بنظر . رندب دهد نیز سود می قرار میآنها اختیار 

دسته از مواد درسی را به ن ویگوتسکی، معلمان آ

بوسیله خود آنها دهند که آموختن  می آموزشکودکان 

بنظر ویگوتسکی این بهترین کاری  .کودک مشکل است

باید جلوتر از رشد  آموزش. توان انجام داد است که می

لط بر موضوعاتی کمک کند و به کودکان در تس باشد
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. آن را کسب کنندنمی توانند بالفاصله آنها که خودِ 

، آموزشممکن است سطحی باشد اما آنها درک آغازین 

 .کند ارزشمند است زیرا ذهن کودکان را پیشرفته می

 

 مفاهیم علمی

ریاضیات، علوم اجتماعی )وتسکی مفاهیم انتزاعی ویگ

شوند مفاهیم  داده می آموزشکه در مدارس  را...( و 

مفاهیم را در برابر مفاهیم و این . علمی نامید

چون . خودبخودی که خودِ کودکان می آموزند، قرار داد

کودکان اغلب مفاهیم خوبخودی را خارج از مدرسه 

 مفاهیم روزمرهرا آنها کسب می کنند، ویگوتسکی 

مفاهیم علمی  آموزشویگوتسکی بیان کرد که . نامید

یع تری را سودمند است زیرا این مفاهیم چهارچوب وس

برای کودکان فراهم می آورد تا مفاهیم خودبخودی را 

ساله ممکن  1مثال یک پسربچه . جای دهدآنها در 

است مفهوم خودبخودی مادربزرگ را بسازد، اما 

به تصویر مفهومی که او ساخته در ابتدا وابسته 

ن مفهوم را توضیح آبخواهد مادربزرگش است و اگر 

 .. .غوش نرمی دارد و گوید او آ دهد می

ی دو های رسم آموزشویگوتسکی معتقد بود      

یافتن  آگاهیباعث  آموزشفایده دارد، اول اینکه این 

او از مادربزرگ بر  آگاهی. )شود کودک از تفکرش می

که او  تنها هنگامی. شخص متمرکز است نه بر مفهوم

از مادربزرگ را مقوله ای در درون یک سیستم کلی تر 

دوم (. می یابد آگاهیه مفهوم آن مقوالت ببیند، نسبت ب

 آگاهین که کودکان نسبت به مفاهیم خود، اینکه، همی

بطور ارادی استفاده آنها توانند از  پیدا می کنند، می

دکان با یادگیری مفاهیم در سطح بنابراین کو .کنند

یشتری از مفاهیم دست ب آگاهیعلمی تر و کلی تر، به 

 .ه کار می برندرا بطور ارادی بآنها می یابند و 

گیرند نیز  هنگامی که کودکان نوشتن را یاد می      

قبل از اینکه نوشتن را شروع آنها . همین اتفاق می افتد

ان گفتاری تسلط پیدا کرده اند، اما کنند، تا حدی در زب

یعنی فعالیتی بدنی . گاهانه نیستدر سطح آآنها چیرگی 

شتن، مستلزم اما نو. است و بطور طبیعی جریان می یابد

سیستم های انتزاعی و رسمی تری از نمادهاست و فرد 

      کسی که. را مجبور می سازد تا آگاهانه رفتار کند

کند؛ بنابراین، نوشتن،  نویسد، توجه بیشتری می می

 . ر را برای ما به ارمغان می آوردگفتا آگاهی

در پژوهشی اسکریبنر و کول انجام دادند، نتیجه     

سواد و باسواد می توانستند  هر دو گروه بی نشان داد

فراد جمالت درست و غلط را تشخیص دهند اما ا

ظاهرا . ن را توضیح دهندباسواد بهتر توانستند دلیل آ

ی بیشتری را در مورد گفتار مفهوم آگاهیسواد،  آموزش

زبان بیگانه نیز  آموزش. به ارمغان آوردندآنها برای 

 ذاتی خودمان افزایش میما را نسبت به زبان  آگاهی

، دانش فراشناختی در گفتارِ خودآنها به عبارتی . دهد

بنابراین ویگوتسکی در مقایسه با . به دست آورده بودند

 .هیم علمی ارزش بیشتری قائل بودپیاژه برای مفا

در دیدگاه ویگوتسکی، مفاهیم خودبخودی، از      

 جمله تصورات مادربزرگ و برادر از تجربه سیراب

شده اند و این مفاهیم از احساسات و تصویرسازی 

مفاهیم علمی نسبتا خشک . های شخصی کامال غنی اند

و انتزاعی اند اما چهارچوب وسیع تری را در اختیار 

آنها دهند تا مفاهیم خود را از طریق  کودک قرار می

و کنترل روی  آگاهیتا خودکند  بنگرند و کمک می

 .مفاهیم بیشتر شود



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

133 

 

 .میان مفاهیم خودبخودی و مفاهیم علمی تعامل

         این دو نوع مفهوم بر یکدیگر اثر  ،در مدرسه 

دهد، مسیر  مفاهیم علمی که معلم ارائه می. گذارند می

این مفاهیم برای رشد . کند را از باال هدایت می

کودکان را وادار می سازد تا بطور انتزاعی در  ،شناختی

با این حال  .فکر کنند مسائل معمولی زندگیمورد 

. وم جدید مشکل دارندکودکان تا مدتی در درک مفه

د بگیرند، باید مفهوم جدید را خوب یابرای اینکه آنها 

ورد تصدیق و تایید قرار ممفاهیم خودبخودی آنها 

چیز جدیدی به  آموزشویگوتسکی معتقد بود  .گیرد

   تعامل برقرار  ،رشد کودک نمی افزاید، بلکه با رشد

 .کند ن ترسیم میکند و مسیرهای جدیدی را برای آ می

او همچنین معتقد است رشد دارای آهنگ مخصوص 

ن نیز مورد نیاز از سوی بزرگساال آموزش. به خود است

تواند پیشرفت چندانی  ن، ذهن نمیزیرا بدون آ. است

 .کند

 

 حوزه تقریبی رشد

معلمان سطح فعلی رشد کودک را اندازه گیری کرده و 

در  اما. گویند که چقدر پیشرفت کرده است ه ما میب

موختن مواد جدید، مورد میزان توانایی کودک در آ

ویگوتسکی معتقد بود علت . دهد اطالعاتی به ما نمی

         زمون های مرسوم تنهااست که آ ناین نقص آ

تواند انجام  نچه را که کودک به تنهایی میوانند آت می

بتواند تکلیفی  ما کودک قبل از آنکهاندازه بگیرند، ادهد 

ری ن را با همکاتواند آ را به تنهایی انجام دهد، می

. به انجام برسانددیگران و دریافت راهنمایی از آنها 

بنابراین، برای تعیین توانایی بالقوه کودک برای یادگیری 

تواند از  جدید، نیاز داریم تا ببینیم چگونه کودک می

یشنهاد شده، در آن کار استفاده هایی که به او پ کمک

 . کند

ی را در خواهد دو پسربچه ا ویگوتسکی از ما می    

 9نظر بگیریم که بر مبنای آزمون هوش، سن عقلی آنها 

که بطور مستقل کار کنند،  یعنی هنگامی. سالگی است

 آنکهاما پس از . ن سطح بدست می آورندنمره ای در ای

د که حل آنها برای ئل جدیدی ارائه دهآزمونگر مسا

یا  کند مقداری کمک میپسربچه مشکل است و به آنها 

گوید، یکی در  میحل اولین مرحله مساله را به آنها 

  3ساله و دیگری در سطح سنی  3سطح سنی کودک 

کند که توانایی  و این مشخص می. ساله نمره می آورند

. بالقوه دو پسربچه برای یادگیری یکسان نیست

اصله ای را که کودکان می توانند در ویگوتسکی ف

حوزه تقریبی فراسوی سطح فعلی خود عمل کنند، 

فاصله بین  حوزه تقریبی رشد عبارت از. نامید رشد

که بوسیله حل مساله بطور است  سطح رشد فعلی

مستقل تبیین می شود و سطح رشد بالقوه، که از طریق 

تر، حل مساله با راهنمایی بزرگساالن یا افراد توانا

ویگوتسکی معتقد بود با معرفی این  شود حاضر می

مفهوم، شاخص بهتری برای شناخت ظرفیت های 

حوزه تقریبی رشد، به  .القوه واقعی کودک فراهم آوردب

کند، بلکه  استعدادهای شکل گرفته کودک اشاره نمی

گذارد که کودک، امروز با  بر استعدادهایی انگشت می

 . ن استیی قادر به انجام آفردا، به تنها کمک دیگری و

توانیم بفهمیم که حوزه تقریبی رشد،  چگونه می      

 هنگامی رشد درونی را مشخص می سازد؟  ریشه های

که اندکی یاری باعث می شود کودک بالفاصله در 

شویم نوعی ظرفیت  انجام کاری موفق شود، مطمئن می

موفقیت سریع . رشدکننده خودبخودی در او وجود دارد
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ست که بزرگسال به بروز ظرفیتی ا ودک نشانگر اینک

. دک نمایان شده، کمک کرده استکه قبال در درون کو

اگر کودک با شور و حرارت، کنجکاو و فعال درگیر 

یادگیری باشد، پس رشد درونی او برانگیخته شده 

بزرگساالنی که بطور موثر در محدوده حوزه .  است

دایم به عالئمی که  دهند، بطور می آموزشتقریبی رشد 

    نشان دهنده عالیق خودبخودی کودک است، توجه

 .کنند می

 

 کابردهای عملی

 و پرورش آموزش

ویگوتسکی حوزه تقریبی رشد را برای ارزیابی ظرفیت 

و گفت . های بالقوه کودک برای یادگیری  معرفی کرد

ماده یادگیری هست یا خیر بفهمیم کودک آ آنکهبرای 

ا که با کمک دیگران به دست می آورد ر باید پیشرفتی

  .اندازه بگیریم

ویگوتسکی اولین  نظریه پردازی است که به      

فرد از تفکر خودش  آگاهیاهمیت فراشناخت یعنی 

دهد که هشیاری او سعی کرد نشان .  اشاره کرده است

 مدرسهکمک های اساسی سال های و کنترل اگاهانه، 

 . هستند

 

 کاربردهای بالینی

قاید ویگوتسکی  در مورد خود نظم دهی در کاربرد ع

پژوهش مایکن بام و . های بالینی مفید بوده است

تواند یک  گودمن نشان داد که شخص چگونه می

موز دومیِ بیش فعال را با استفاده از گفتار خود دانش آ

. دورننده کمک کند تا خودکنترلی بدست آهدایت ک

ر خودراهنمایی کننده زمایشگر بزرگسال، گفتاابتدا یک آ

دهد سسس نمونه ای از گفته  را به کودک سرمشق می

         های آزمایشگر با صدای بلند برای کودک گفته

    سسس هنگامی که کودک تکلیفی را انجام. می شود

. کند زمایشگر دستورات مشابهی را ارائه میهد، آمی د

او شود و از  مرحله بعد کنترل کردن به کودک منتقل می

شود تا دستورات را با صدای بلند برای  خواسته می

در نهایت از . خود تکرار کند و تکلیف را انجام دهد

کودک خواسته می شود دستورات کالمی خود را کم 

کم آهسته به زبان بیاورد؛ کودک درحالیکه با خود نجوا 

می کند تکلیف را انجام می دهد و سسس بدون صدا و 

. این کار را انجام می دهد تنها با حرکات لب ها

دادند تا قدم به  آموزشکودکان تکانشی را آنها بنابراین 

و این کنترل  فتارشان کنترل کالمی داشته باشندقدم بر ر

اینها با پژوهش الیس . را بطور روزافزونی تمرین کنند

عاطفی همسان است که الیس  -در نظریه درمان عقلی

ارهای خاموش کند محتوای غیرمنطقی گفت سعی می

 .مراجع خود را به حداقل برساند

 

 ارزشیابی

کودکان به ابزارهای ذهنی که بوسیله فرهنگ ها فراهم 

می آید، مانند زبان ، کمک های حافظه ،سیستم های 

 . نیاز دارند.. شمارش و 

ویگوتسکی معتقد بود که کودکان ابتدا این ابزارها را     

ان یاد می گیرند و از طریق تعامالت اجتماعی با دیگر

        را برای تفکر فردی و درونی به کارآنها سسس 

گران به یعنی کودکان ابتدا برای ارتباط با دی .می گیرند

 .کنند ن گفتار را درونی میگفتگو می پردازند و سسس آ



 (  تحولی)شناسی رشد روان 

 

135 

 

ویگوتسکی به عنوان یک نظریه پرداز دیالکتیکی، با      

روهای رشد و مورد توجه قرار دادن تعامالت بین نی

. فرهنگی، نظریه رشد را در مسیر جالبی قرار داد

ست ا  انتقادی که توسط ورش به ویگوتسکی شده این

که او روش هایی را که گفتار، کمک حافظه ها، نوشتار 

موجب تغییر و تحول آنها و مفاهیم علمی بر اساس 

شود بررسی کرده اما شیوه هایی را که  ذهن کودک می

ند بر نیروهای رونی و خودبخودی می توارشد دآنها در 

 .بررسی نکرده استفرهنگی اثر بگذارد، 

مانع رشد  آموزشویگوتسکی معتقد بوده که      

. نیست و مسیرهای جدیدی را در برابر رشد می گشاید

ظرفیت هایی را در کودک بر می انگیزد که  آموزش

 .موجب حرکت رو به جلوی او می شود

بیتی ویگوتسکی، هنگامی که کودکان در فلسفه تر       

را کمک یا هدایت می کنیم تا در مورد اطالعات خود 

و نحوه اندیشیدن خویش به دیگران وابسته باشند، 

      آنهاموجب تضعیف توانایی تفکر خودبخودی در 

    تحقیق زیراالبته هنگامی که روی مفهوم . شویم می

راهنمایی  کرد، بیان کرد که با پرسیدن یک سوال می

       کننده یا در اختیار گذاشتن اولین مرحله پاسخ ، 

 .توانیم استقالل کودک را تهدید نکنیم می

زمانی به موثرترین وجه انجام می شود که  آموزش      

معلم باید  .با عالیق و تمایالت کودک هماهنگ باشد

ورد که کودک را فعالیت هایی را برای کودک فراهم آ

او را وادار کند تا خودش مسائل خود را برانگیزد و 

 .حل کند
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 نظام تحولی هانری والن

 

 

این . نهاده شده است کتیکصل دیالپایه نظریه والن بر ا

اصل برگرفته از فضای سوسیالیستی است که وی درآن 

براساس این اصل، ما همواره شاهد . بسر می برده است

هستیم که ( تز وآنتی تز تضاد)تضادها وتعارضهایی

 3.تحول روانی را ایجاد می کند( سنتز)برون رفت ازآن 

 

 اصول تحول روانی

والن در تبیین نظریه خود، اصولی را به عنوان اصول 

. تحول روانی مطرح می کند که ناظر به همه انسانهاست

به عبارت دیگر، رشد همه انسانها براساس اصول 

 :اصول عبارتنداز این . مذکور اتفاق می افتد

 .اصل عدم پیوستگی . 

براساس این اصل، دستگاه روانی انسان دارای تحول 

پیوسته نیست، بلکه سیستم های روانی مختلف جانشین 

                                                            
        به عنوان مثال وقتی گفته. تنداصول دیالکتیک قابل نقض هس   

همه چیز درحال تغییر است؛ این اصل خودش، خودش را : می شود

اگر قرارباشد همه چیز درحال تغییر باشد، پس این اصل . نقض می کند

نکته دیگر آن است که لزوما محصول جدید، . هم باید قابل تغییر باشد

همگرایی دو  تالیف و اغلب نتیجه تضاد دو محصول قبلی نیست، بلکه

ازسوی دیگر، اگرجامعه . محصول، نتیجه سومی را ایجاد می کند

اجتماعی است،  سوسیالیستی سنتز و نهایت روند دیالکتیکی تاریخی و

پس باید براساس همان اصل، جامعه سوسیالیستی هم به عنوان یک تز 

 .دچا رتضادشده وسنتز آن چیزی جز جامعه سوسیالیستی باشد

ن دلیل ابتنا والن بر اصولی که قابلیت نقض دارند، دیدگاه وی را به همی

 .دچارخدشه کرده است

وجود مراحل براساس ویژگی های . یکدیگر می شوند

هرسن و قراردادی نبودن مراحل، دال بر ناپیوستگی 

تغییر از ضرب آهنگ مشخص  .تحول روانی است

 .ویکسانی برخوردارنیست

 .اصل وحدت شخص . 

اصل وحدت شخص مقدمبر تغییرات وتفاوتهایی است 

این اصل می گوید که . که درفرد به وجود می آیند

، یک علیرغم تغییر وتحول مستمردرفرایندهای روانی

به عبارت دیگر، . چیزی درانسان ثابت احساس می شود

ی هرشخصی علیرغم تغییرات مستمر، خودرا دارا

آنچه درمراحل . احساس می کند هویت واحدو وحدت

تحولی همواره به عنوان یک واحد تام وتمام پابرجا می 

می ماند شخص است وگسستگی یا قوت وضعف، 

 .مولفه های این وحدت را متزلزل نمی سازد

من، مال من، خودم : بکاربردن واژه هایی چون       

احساس  واسناد دادن فعل به خود، نشانه هایی از

 .وحدت شخص محسوب می شود

 .اصل پویایی تحول . 

تغییرات روان شناختی برروی هم انباشته نمی شوند 

. می یابند توحیدبلکه دریکدیگر تنیده می شوند و

پویایی درتحول اقتضا می کند که سازمان روانی و 

ذهنی قبلی با تغییرات جدید آمیخته شود وساخت 

 .جدیدی را بوجود بیاورند

 .ت رشداصل جه .4

براساس نظر والن، جهت رشد، از کل نامتفاوت به 

هرچقدر سن جلوتر می رود، . تفاوت یافتگی است

آدمی به لحاظ هیجانی، عاطفی، شناختی و روانی 
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تمایز و . حرکتی، متمایز ترواختصاصی تر می شود

 .افتراق یافتگی بیانگر رشد روانی است

 .اصل نقش رشدعصبی ومحیط . 

ازی رشد عصبی است و تمرین رشد داخلی زمینه س

رشد عصبی، . وتجربه، آن را به ظهور بهتری می رساند

می رساند تا بتواند با محیط  صالحیت زیستیفردرا به 

تفاوتهای فردی ومهارتها، بیشتر ناظر . تعامل برقرار کند

براساس  تعاملهای محیطیبه کسب توانایی از 

 .صالحیت های زیستی فرد است

عصبی، فرد را مرتبا درجهت تکامل نشو ونمای      

سوق می دهد، اما محیط است که باید موقعیت تجربه 

پس نمویافتگی . کردن را برای این نشو ونما فراهم آورد

دستگاه عصبی بدون مشارکت محیط، امکان پذیر 

 .نیست

 روش مطالعه والن

مقایسه کودکان بهنجار .والن، روش مشاهده مستقیم 

والن . استفاده قرارداده استونابهنجار را مورد 

دربررسی های خود روش مشاهده ساده رامدنظرداشته 

اما فعالیتهای مستمر بالینی وتمرکز در           . است

یک کرده به وارسی بالینی نزدتک بررسیها، روش اورا 

 .است

 مفهوم مرحله

برای والن، مرحله یک لحظه یا وهله ای ازگستره روانی 

بلکه مرحله دارای مفهومی . د نیستوبه معنای قراردا

مرحله، یک فرایند تعارض وگشایش . دیالکتیکی است

است، تمایزها سرانجام به توحید می گرایند 

ودرچارچوب آنها تسلط یا غلبۀ یک کنش، معنا ومفهوم 

 .مرحله را مشخص می کند

مرحله درنظام والن با پایان یافتن مرحله فبلی آغاز      

شه آن درمرحله قبلی و استطاله آن نمی شود بلکه ری

 .هنوز درمرحله بعدی مشهود است

 

 مراحل تحول روانی

 درنظر والن، تحول کودک به صورتی ناپیوسته ومملو از

وهله های تحولی ناشی از . بوجود می آید تعارضات

 -لحظات ترمیم، رکود نسبی –مصرف انرژی  تناوب

د می تمرین کنشی بوجو -فعالیت زیاد و رشد داخلی

حل وگشایش تعارضها، موجد تحول بشمار می . آیند

 .آیند

دراین نظریه، مراحل قراردادی نیستند وبه صورت      

واضح ومرزهای معین درپی درپی هم نمی آیند بلکه 

تداخلها ودرهم آمیختگی هایی مشاهده می شود که 

بیانگر توحیدیافتگی ویژگیهای فعلی در سازمان قبلی 

این . ز مرحله گذشته ریشه می گیردهرمرحله، ا. است

 :دوره های ومراحل عبارتنداز

 .دوره درون رحمی . 

دراین دوره، جنین دارای کنش فیزیولوژیک است و به 

دلیل وابستگی کامل به مادر از طریق ناف، دارای 

مرحله درون رحمی را خواب . زندگی انگلی است

رت دراین زندگی، تمام نیازها به صو  .کامل فرامی گیرد

ن محرومیتی را احساس می رسد وجنی خودکار به جنین

 .نمی کند

 .دوره تولد تا دو سالگی . 

 :رای سه مرحله است که عبارتند ازاین دوره دا
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 .برانگیختگی حرکتی .مرحله یک

. این مرحله، تولد تا سه ماهگی را پوشش می دهد

دراین مرحله ارضای کامل نیازهای غذایی وسایر، به 

به همین . ابسته است و خودکارنیستمحیط ومادر و

دلیل، میزانی در ارضای نیازها، تاخیر بوجود می آید که 

جلوه بیرونی این محرومیت که برای نوزاد . طبیعی است

رنج آور است به صورت تشنج وانقباض های عضالنی 

البته این . و واکنشهای حرکتی بروز می کند

از محرومیت برانگیختگی، هشیارانه نیست، اما این حدِ 

 .برای تحول نوزاد است

واکنشهای کودک به تدریج ازسطح فیزیولوژیک       

حرکات این . به سطح روان شناختی گام برمی دارند

 .مرحله متوجه به جهان بیرون است

 .هیجان پذیری. مرحله دو

       ماهگی را پوشش 6این مرحله از سه ماهگی تا 

ی غلبه پیدا می دراین مرحله، حاالت هیجان. می دهد

کند و بین کودک ومادر همزیستی عاطفی هیجانی که 

 . الزمه تحول روانی است، بوجود می آید

وقتی برانگیختگی حرکتی تحت تاثیر محیط انسانی     

قرار می گیرد، به بیان تبدیل شده و هیچان پذیری آغاز 

تعامل هیجانی  به عبارت دیگر، دراین مرحله،. می شود

      ادر، تحول روانی کودک را تسهیلبین کودک وم

بدیهی است به همین قیاس، هرگونه فقر . می کند

هیجانی در ارتباط موضوعی مادر وکودک منجر به 

 .تاخیر رشد خواهدشد

درنظر والن، این مرحله، وهلۀ همزیستی عاطفی       

برون ریزی های صوتی و واکنشهای . بامحیط است

اند که بیش از پیش از حرکتی ترجمان نیازهای کودک 

ظرافت وتنوع برخوردار می شوند وبه صورت 

 .هیجانهای تمایز یافته درمی آیند

این مرحله، مرحله توجه به جهان درون یوگسترش      

 .آن است

 .حسی حرکتی .سه مرحله

       تا سه سالگی را شامل ازشش ماهگی این مرحله

بیرون دراین مرحله، تمایل کودک به دنیای . می شود

کودک روی  دست کاریمشخصه این مرحله، . است

ابزارها وجستجوگری حسی حرکتی وکشف فضاهایی 

کودک دراین . است که بتواند درآن جستجوگری کند

     وهله، باجستجوگری خود اشیای جدید را کشف 

جدیدتری  شناختمی کند وطبیعتا با وارسی آنها به 

دود و درحد اما این دستکاری ها مح.  می شودنائل 

 .مبادله فضای نزدیک، درحد طولِ دست اوست

در موضوع شناخت، نظر والن به نظر پیاژه         

براساس این نظر، شناخت دراثر وارسی  . نزدیک است

ودست ورزی ابزارها و جستجوگری کودک اتفاق می 

به لحاظ تربیتی، هرچقدر دست ورزی کودکان . افتد

 .بیشتر تسهیل می شود بیشترباشد، شناخت ذهنی آنها

 

 .یا شخصیت گرایی دوره تشخص طلبی. 

  3-33این دوره از سه سالگی شروع می شود وتا 

این دوره تقریبا منطبق بر دوره پیش . سالگی ادامه دارد

این دوره . عملیات منطقی عینی پیاژه است –عملیاتی 

بیانگر کمک بیشتر به کودک برای توحیدیافتگی 

 منه اصلی این دوره، ساخت مسال. شخصیتی است

من ازغنا واستقالل بیشتری برخوردار             . است

 :دوره تشخص طلبی دارای سه مرحله است.می شود
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  مرحله تضاد و وقفه. مرحله یک

 بحرانسالگی ادامه دارد، اولین  5دراین مرحله که تا 

 خود ارزنده سازیشخصیتی کودک بدلیل تضاد بین  

گفتن پی . زرگساالن اتفاق می افتدکودک ودستورات ب

مبین خودارزنده سازی  مال مندرپی واژه هایی چون 

کودک است که با دستورالعمل های انضباطی والدین 

، امتناعیا  نفیحالت . ومعلمان درتضادقرارمی گیرد

بروز رفتاری این تضاد به . بازخورد طبیعی کودک است 

 .درکودکان است لجبازیشکل 

تضاد تداوم یابد ووالدین نتوانند آن را حل اگر این     

کنند، به صورت وقفه درمی آید که می تواند منشا یک 

 .اختالل باشد

 .مرحله سن لطف. مرحله دو

سالگی وهمزمان با پایان  6-5مرحله لطف درحدود 

جذب دراین مرحله، کودک . دوره پیش دبستانی است

ا بهتر دیگران می شود و دستورالعمل های بزرگساالن ر

به همین دلیل، والن این مرحله را سن . اجرا می کند

ممکن است کودک دراثر بروز بیش . لطف نامیده است

ازحد فرمانبرداری از دیگران و فرصت نیافتن برای 

خودارزنده سازی، دچارمشکالتی شود که باید این 

 .موضوع توسط والدین ومربیان، تنظیم گردد

زیادی کودکان  انقیادِز سوء استفاده بزرگترها ا     

دراین وهله، ممکن است موجب شکل گیری احساس 

اضطراب وگاه تعارض  .کهتری در کودک شود

 .ونومیدی بااین دلبستگی طبیعی همراه است

 نقشتقلید. مرحله سه

دراین مرحله، کودک به تقلید متفاوت می رسد و      

می تواند رگه های رفتاری و حتی کالمی فرد غایب را 

تقلید الگو، نقش اساسی دردرک . ه خوبی تقلید کندب

تقلید الگو به شکل تکرار تقلید . جهان بیرونی دارد

نقش جلوه گر می شود وبه تحول شخصیت وابسته 

 .است

این مرحله مشاهده می شود که  نیز در تقلید نمادین

ذاتا توانایی خوبی است و بیانگر تخیل خوب درکودک 

 .است

 

 .سن مدرسه دوره .4

( عاطفی هیجانی)رسن مدرسه، کودک ازجنبه انفعالید

این  .گرایش پیدا می کندمقوله ای به جنبه عقالنی و

مرحله با دوره نهفتگی فروید و دوره عملیات منطقی 

 سازمان منطقیدراین مرحله، . عینی پیاژه مطابقت دارد

 .در دستگاه روانی وی تشکیل می شودکودک 

ز ظرفیت تغییر طبقه فکرمقوله ای که عبارت ا      

بندی ها برپایۀ کیفیات وخواص مختلف اشیاء است که 

دراین دوره، شاهد . درسازمان روانی استقرار می یابد

 .غلبۀ فعالیتهای اکتشافی و شناخت دنیای برونی هستیم

، یکی دیگر از ویژگیهای کودک انضباط پذیری     

 به همین دلیل، ورود کودک به مدرسه. دراین سن است

با ویژگیهای انضباطی خاص خود، دراین وهله صورت 

 .می پذیرد

 .دوره بلوغ . 

شخصیت کودک اتفاق     دومین بحراندردوره بلوغ، 

این بحران بدلیل بروز ویژگیهای خلقی بلوغ و . می افتد

دستورالعملهای بزرگساالن وهنجارهای اجتماعی 

به همین دلیل، نوجوان . وفرهنگی صورت می پذیرد

. ن، به شدت تحت تاثیر گروه همساالن استدراین س
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و می تواند به واگرایی  دارد گرایش، ثبات کمیاین 

 .فرد منجر شود نظام ارزشیویاهمگرایی شخصیت از 

درنوجوانی، به جای غلبۀ اعمال به سوی دنیای      

 .بیرونی، نیازهای من ظهور بیشتری پیدا می کنند

ی هیجانی دارد دربلوغ، نوجوان بیشتر خلق عاطف     

همچنین نوجوان واجد شخصیت . تا خلق شناختی

این خصیصه، . می شود چندظرفیتی و چند رغبتی

نوعی عدم پایداری خلق را درنوجوان نشان می دهد که 

دراثر تعامل سازنده بامحیط و گذر زمانِ بحران بلوغ، 

       هشیاری بیشتری پیدا  بتدریج فرد نسبت به خود

یاری منجر به مرورخودشده و برای این هش. می کند

. آماده می شود( جوانی)ورود به دنیای بزرگسالی

بازگشت به خود در اواسط بلوغ، زمینه را برای 

      هشیاری، توحیدیافتگی وانسجام شخصیتی فراهم

 .می سازد
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 رشد از دیدگاه اسالم

 

 

 :نکته

دیدگاه اسالمی، مباحث متنوعی مطرح درباره رشد از

آنچه که مسلم است این است که نگاه قرآن . شده است

توجه به . ومتون دینی به انسان، یک نگاه تحولی است

مرحله ای بودن آفرینش انسان، مرحله ای بودن شکل 

و نیز توجه به  ؛تولد تا آخرعمر و ،گیری جنین تا تولد

بیانگر توجه  یدر اعمال و تکالیف اله وسع وجودی

 .تعالیم دینی به تحول روانی انسان است

. دو نوشته را برگزیده امازمیان نوشته های مختلف،     

ها  عنوان مراحل تحول انسان ویژگی "ای با مقاله اول، 
نوشته   "و الزامات  آن از منظر قرآن و منابع اسالمی

عینا نقل کرده، را  3راد قریشی فخرالساداتخانم دکتر 

نگاهی دوباره به  "خالصه ای ازکتاب ارزشمند  سسس
، تالیف دکترخسروباقری، استاددانشگاه "تربیت اسالمی

 .تهران را با عنوان رشد ازدیدگاه اسالم ارائه می دهیم

 

 مقاله: نوشته اول 

 مقدمه

انسان برترین موجود آفرینش، و پر رمز و رازترین 

بتدا توان اما همین انسان از همان ا. خلقت هستی است

شایستکی آن را به صورت مطلق نداشته است؛ بلکه  و

                                                            
 استاددانشگاه شهیدمدنی آذربایجان   

fari_rad@yahoo.fr 

 

زمینه های رشد و تحول به او به صورت فطرتی پاک 

اعطاء گردیده و در طول تحول، این ظرفیت ها شکوفا 

 . شود می

دن به یرس شناسی اسالمی از آنجا که هدف روان     

کمال مطلق وکسب قابلیت جانشینی خدا بر روی زمین 

هر عامل  ،داشتن نفخه الهی است ز شایستگیِو احرا

بازدارنده از نیل به این هدف از موانع رشد و آنچه که 

 عامل ،رسیدن به کمال واقعی انسانی را فراهم کند

الزمه موفقیت در چنین  .روانی محسوب می شودتحول 

شناختی،  آشنا بودن بر نکات ظریف روان ،امری

   ؛ چرا که شناسی رشد و تحول است بخصوص روان

شناسی،  شناسی رشد به عنوان زیر بنای علم روان روان

شناسی محسوب  پایه شناخت زمینه های دیگر روان

 .می شود

شناسی رشد و تحول از منظر قرآن و  روان 

های از ابتدای زندگی روایات کلیه تحوالت و دگرگونی

تا دوران پیری را در قالب دوره های ( تشکیل نطفه)

های تحول  می کند و شامل همه ویژگیرشد بررسی 

ها کانون توجه باالخص  البته در این بررسی. می شود

دوره کودکی و نوجوانی است که از حساسیت بیشتری 

 . برخوردار است

 رشد به عنوان هدف اساسی در خلقت انسان     

در قرآن کریم در نوزده مورد ذکر گردیده است که 

شد و تحول از این و این خود بیانگر اهمیت ر است

 . دیدگاه است

آیات فراوانی مبدا و مقصود آدمی را  از طرفی،

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا  »: خداوند متعال معرفی می کند؛ برای نمونه

ما از آنِ خدا هستیم، و به سوی او باز «  إِلَیْهِ راجِعُون

 نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ »؛ (356/ بقره. )گردیم می
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؛ و ( 36/ ق. ) به او نزدیکتریم[ او]ما از شاهرگ « الْوَرِید

آیه دیگری که آدمی را موجودی می داند که با تالش و 

کوشش به سوی کمال و به سوی پروردگار خویش در 

رَبِّکَ   یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی»: حرکت است

تو به سوی پروردگار  ای انسان، حقصاً که«   کَدْحاً فَمُالقِیه

 خود به سختی در تالشی، و او را مالقات خواهی کرد

انسان تنها موجودی است که درابتدای (. 6/ انشقاق)

: خلقت در مسیر معینی برای تحول قرار گرفته است

پروردگار ما «   ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی کُلَّ شَیْ  رَبُّنَا الَّذِی أَعْطی»

خلقتی که درخور اوست کسی است که هر چیزی را 

  .(51/ طه)   داده، سسس آن را هدایت فرموده است

در جهان بینی اسالمی انسان مخلوقی است که در 

قرآن از او به عنوان اشرف مخلوقات، تکامل یافته 

ترین، زیباترین و پیچیده ترین مخلوق و نیز کسی که 

توانائی جانشینی خدا بر روی زمین را دارد، یاد شده 

شدن بالقوه کماالتی  مخلوقی است که هنگام زاده .است

تواند آن ها را به فعلیت  دارد که در طول تحول می

 .برساند

 طبیعت یا تربیت 

انسان به عنوان نمونه زیبائی خلقت و هستی است، اما 

در بدو تولد موجودی است که طبق آیات قرآن هیچ 

نمی داند و خداوند به او گوش، چشم و قلب عطا 

کودک انسان با داشتن . 3(19حل، ن) ده استفرمو

های  ابزارهای دقیق ادراک و زمینه های ارثی توانمندی

. ، باید تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد(فطرت)انسانی 

توان گفت دیدگاه اسالمی به اثرات  به عبارتی می

                                                            
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ  »  

 «  الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون الْأَبْصارَ وَ

هدف، . کند تعاملی و برآیند این خصوصیت ها تاکید می

ست که به کمال نهایی خود ساختن و پرداختن انسانی ا

در این جهان بینی . در جهان مادی و معنوی نایل گردد

نیل به زندگانی بهتر در سایه ایمان و  ،هدف تربیت

، هدف “عبادت”رضای پروردگار است که با مفهوم 

 .(56سوره ذاریات، آیه )  نهایی زندگی ذکر شده است

عبادت خالق هستی، حرکت، پیوستن و تقرب انسان 

یر، فانی و زبون به جاودانگی و توحید است که فق

به دیگر سخن عبادت . ساز است اساس مکتب انسان

انسان، تقرب و ” شدن”آمادگی و تربیت، تحول و 

بازگشت وی به خالق است که سزاوار مقام انسانی 

هدف غایی از تربیت انسان، از دیدگاه قرآن . اوست

بیان شده  1(3سوره مومنون، آیه )رسیدن به رستگاری 

عبادت عبارت است از به ثمر رساندن جوهر . است

آنگاه که انسان درک کند که . حیات در ابعاد گوناگون

جزئی از آن آهنگ کلی هستی است که برای حرکت در 

مشیت الهی نواخته می شود، به عبادت مشغول شده 

  3161، به نقل از باهنر و همکارن استاد جعفری) است

 . 4(336ه سوره انعام،آیو 

از  با توجه به اصل وراثت و استناد به انتقال آن

و برای جلوگیری  ،های آینده به فرزندان و نسل والدین

از پیدایش فرزندان معیوب و نسل فاسد، اسالم تا آنجا 

. است هکه ممکن است تعالیم الزم را به پیروان خود داد

در مورد به ارث رسیدن جنون از والدین مخصوصا 

امام ) آمیزش با زن دیوانه نهی از: اکید شده استمادر ت

بودن هر دیوانه  با آگاهی ازعقد ازدواج ، فسخ (ع)باقر 

                                                            
 « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون »ـ  
 « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون» -  

 « إِنَّ صَالتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین»ْ    -
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بر حذر داشتن ، (3116قریشی راد، )یک از طرفین 

به نقل )فرد عقب مانده ذهنی پیروان اسالم از ازدواج با 

سالمتی مادر و جنین تاکید بر  ،(3144، از فلسفی

، گیاهش به اذن [ و آماده]پاک  59:3اعراف آیه )

و ]که ناپاک [  زمینی]آید و آن  پروردگارش برمی

فایده  جز اندک و بی[  گیاهش]است [  نامناسب

عوامل محیطی مخرب و نابهنجارساز  و سایر( آید برنمی

زن باردار از رویارویی  منع ،تغذیه مادر باردار از جمله

و مکیف  مواد مخدرو با مناظر بد و ناراحت کننده 

((3، ص5وسایل الشیعه، جلد) رامی توان نام برد ...و 

 (. 3133قریشی راد، )

 مراحل رشد انسان از دیدگاه اسالم 

دیدگاهی که معتقد است کودکان شیوه های تفکر، 

ساالن دارند و باید  احساس و رفتاری متفاوت از بزرگ

علی علیه السالم . شان درک کرددها را در شرایط خو آن

کسی که کودکی دارد در تربیت او باید  :فرماید می 

، الشیعه وسایل)خود را تا سر حد بچگی پایین آورد 

پس رشد فرایندی ناپیوسته است که در هر   (.5جلد

. شود جدید نمایان می های ویژگیمقطع زمانی خاص 

دیدگاه اسالم به مراحلی که تا پایان عمر را در بر 

حل برای سهولت مطالعه این مرا. گیرد، معتقد است می

شود، اما تحول در این  جدا از هم در نظر گرفته می

مراحل به کیفیت مراحل قبلی وابسته است و شامل 

و  هوع شدرشود که از لحظه انعقاد نطفه ش مراحلی می

انسان این در حالی است که  .دیاب میتاپایان عمر ادامه 

کوچک شده از  یقرن ها کودکان را به شکل مدل یط

از دانشمندان قرن  یاریبس. سته استیفرد بزرگسال نگر

                                                            
 «رُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ ال یَخْرُجُ إِالَّ نَكِداًوَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْ»  -  

ک انسان ین باور بودند که در هنگام لقاح یها بر ا

       ک آدمک شکل یا یکوچک و کامال شکل گرفته 

 .  ردیگ یم

قـرآن کـریم در سـوره    به استناد آیات زندگی  آغاز

ای  مـا انسـان را از نطفـه   : داده شده اسـت     دهر، آیه 

ـ فرما در جای دیگری قرآن مـی .  آفریدیم اندرآمیخته  :دی

ـ   [  تداوم]سسس  پسـت مقـرصر    ینسـل او را از چکیـده آب

ده قرن پیش ازاین اسالم منشـاء  پانز. 1(9/سجده) فرمود

پیدایش انسان را موجود کوچک و ناچیزی می شـمارد  

که در هر نطفه مرد میلیون ها از آن موجـود اسـت کـه    

  .زمان خارج بـوده اسـت  این امر از تصور انسان در آن 

خصوصیت های  4 (3-1آیه ) در ادامه در سوره سجده

های وابسته به تیـا ارثـی،     های پدیداری و ویژگی تیا

طرح و برنامه زمان بندی شده رشـد را در خـود دارد و   

غلتـد، خـود    سبب می شود که کودک در وقت مقرر می

زنـد،   رسـاند، راه مـی رود، حـرف مـی     را به اشـیاء مـی  

 ...آفریند و آموزد، می کند، می ست پیدا میدو

خَلْقاً  »ْ 9مراحل رشد قبل از تولد در سوره زمر آیه 

ناظر براین واقعیت « ...  مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُماتٍ ثَالث

است که رشد قبل از تولد کودک در محیط ها و الیه 

                                                            
 «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْناهُ سَمِیعاً بَصِیرا»   - 
خْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ وَ اللَّهُ أَ »  «  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِین » -  

أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ 

 « تَشْكُرُون
 « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون »ـ  
 « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون» -  

 « صَالتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین إِنَّ»ْ    -
ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ  الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ -  

جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ  ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ  مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِین

 ...الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَة
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هایی است که علم رویان شناسی و جنین شناسی این 

به نام های کوریون و آمنیون و حفره شکمی سه الیه را 

ها جنین را  این الیه(. 3111عظیمی،)شناسد  مادر می

های احتمالی ناشی  کنند و او را در برابر ضربه احاطه می

 .از حرکات مادر و محیط بیرون محافظت می نمایند

کدامین حیطه علمی بدون ابزارهای مشاهده و آزمایش 

را دارا است، آن هم  جسارت ارائه چنین واقعیتی

و به یقین، »: قرآن می فرمایدواقعیتی بدون خدشه؟ 

به ]سسس او را  .ای از گِل آفریدیم انسان را از عصاره

گاه  آن .ای در جایگاهی استوار قرار دادیم نطفه[  صورت

به ]پس آن علقه را . نطفه را به صورت علقه درآوردیم

را گاه مضغه  مضغه گردانیدیم، و آن[  صورت

 یها را با گوشت ساختیم، بعد استخوان یهای استخوان

آفرینشی دیگر پدید [ جنین را در]پوشانیدیم، آن گاه 

 «.آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. آوردیم

این مراحل به صورت دیگر در . 3( 35- 3مومنون، )

و این است   (3 -9 ، حجر) سوره حجر آمده است

ی مراحلی شایسته پذیرش روح انسانی که پس از ط

ومسجود مالئک  1( 11بقره، ) خدایی، خلیفه اللهی

شود و پروردگار عالم به این آفرینش تبریک  شدن می

در قرآن،  از بررسی کیفیت داستان خلقت آدم .می گوید

که سمبل انسان است، می توان فهمید که انسان در 

ه خداوند اراد. پیشگاه خداوند، چگونه موجودی است

                                                            
ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَكِینٍ  *وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِینٍ »  -  

مُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْ *

 « الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِین
فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ  *ِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ  » -  

 «  جِدِینمِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سا
  « وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً  » - 

کرد که روی زمین خلیفه ای برای خودش خلق کند و 

انسان را و نماینده عزیز خودش را از گل یا لجن 

خشک شده آفرید و سسس از روح خود در این لجن 

پس  (.بی تا ،شریعتی)خشک دمید و انسان خلق شد 

یک بعدش میل به  انسان یک موجود دو بعدی است؛

ایل به لجن و پستی دارد، سرشت و خمیره اش تم

بعد  اما. رسوب شدن و ماندن و توقف کردن دارد

، بر خالف (به تعبیر قرآن)دیگرش یعنی روح خداوند 

جهت اولی میل به صعود و میل به باال رفتن تا آخرین 

عظمت انسان و اهمیت او به . قله قابل تصور را دارد

ست دو بعدی و فاصله بین دو ا دیجواین است که مو

 . ستا خدا از گل تا روح ،بعد

مراحل زندگی بعد از تولد  ،(61آیه ) در سوره غافر

کودکی، جوانی وپیری : انسان را به سه دوره مشخص

به ]و بعد شما را ». 4تقسیم بندی نموده گرفته است

آورد، تا به کمال قوّت خود   یکودکی برم[  صورت

استناد به این آیه و فرموده  با .«برسید و تا سالمند شوید

بر خالف دیدگاه برخی از نظریه  ،(ع)لی حضرت ع

پردازان، تحول شخصیت محدود به دوره کودکی و 

. نوجوانی نیست و تمامی پهنه زندگی را شامل می شود

از این تقسیم بندی کلی که بگذریم، در احادیث متعدد 

خوریم که در مطالعه تکوین  به تقسیمات دیگری برمی

ن تقسیم بندی ها ای. و تحول روانی جایگاه مهمی دارد

مراحل رشد را تا سن بیست و یک سالگی، در سه 

کودک : فرموده اند ( ص)پیامبر  .مرحله تبیین کرده اند

در هفت . در هفت سال اول سید و آقای خانواده است

                                                            
هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْالً »  -  

خاً وَ مِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُو

 « أَجَالً مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون
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سال دوم روحیه اطاعت دارد و در هفت سال سوم 

امام  (.4 3، ص35جلد ، وسائل)وزیر و مشاور است 

کودک هفت سال اول را بازی کند، : ندفرمود( ع)صادق 

هفت سال دوم را خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت 

، 6کافی، جلد )سال سوم را حالل و حرام بیاموزد 

فرزند برای شما در هفت : می فرماید( ع)علی  (.6 ص

در هفت . سال اول زندگی برگ خوشبوی ریحان است

ت سال خدمتگزار، مطیع، فرمانبردار و در هف رسال دیگ

سوم ممکن است دشمن بدخواه شما یا دوست وفادار 

 ،1 شرح ابن ابی الحدید، جلد )و خیرخواه شما باشد 

 (.3133قریشی راد، ، به نقل از 141ص

در مرحله اول یعنی هفت سال اول و دوره  .3

 سیادت که به علت ناتوانی کودک و نیاز او به

ین و والدمراقبت و اتکاء به  دلبستگی ایمن، گیری شکل

حرکتی،  -ها، رشد حسی اهمیت این مراقبت

در خانواده ... های اجتماعی، عاطفی، عقالنی و یادگیری

. و تحت محبت والدین باید به صورت عادی رشد کند

کودک در این سن هر چه بخواهد و یا اراده کند والدین 

برای اعراز و تکریم شخصیت کودک و توجه به رشد 

در . دهند اختیارش قرار می نایافتگی او، با اغماض در

این مرحله کودک از لحاظ عقالنی و رسیدگی بدنی و 

ای نرسیده که آموزش رسمی را شروع  عاطفی به مرحله

مشخصه این دوران، بازی، سید و ریحان بودن . دنمای

.است که از تولد تا هفت سالگی را شامل می شود

در مرحله دوم، دوره اطاعت که کودک با رشد  . 

از ناپیروی ( پیاژه )نبه اش طبق یافته های علمی همه جا

و عدم اطاعت به دیگرپیروی و اطاعت و فرمانبرداری 

در اثر رشد . رسد از پدر و مادر و الگوهای والدین می

عقالنی، عاطفی، اجتماعی، وجدان اخالقی و تکوین 

مشخصه . شخصیت، از الگوهای والدین تبعیت می کند

اطاعت، عبد، ادب کردن و  ی چونمفاهیم را این دوره

 34تا  1د و از توجیه نمای تواند تعلیم و تربیت می

.گیرد سالگی رادر بر می

مرحله سوم، مرحله وزارت، مشورت که در  .1

های فوق الذکر کامال خصوصیاتی را که هم  حدیث

اکنون برای یک نوجوان شناخته شده است، در نظر می 

رشد عقالنی چه در این دوره نوجوان به علت . گیرد

ضمنا برای . صالحیت دارد طرف مشورت قرار گیرد 

هر چه بیشتر نوجوان با مقررات اجتماعی و  گاریساز

ها و تشخیص کامل  نیز رشد وجدان، اخالق، ارزش

خوب از بد، باید حالل و حرام را که مفهومی جز 

قوانین و مقررات فردی و جمعی نمی تواند باشد، یاد 

او با والدین نیز نتیجه نحوه  کیفیت برخورد. بگیرد

تربیت و تجربه های فردی است و به رشد او بستگی 

نما از عملکرد والدین  ای تمام و مآال می تواند آئینه. دارد

 .باشد، یعنی دوستی خیرخواه و یا دشمنی بدخواه

های این دوره با مفاهیمی چون وزیر، مشاور،  ویژگی

یان گردیده تعلیم حالل و حرام، دوستی و دشمنی ب

 . دشو سالگی می( 3 -34)سنین شامل است، و 

از علل طوالنی شدن دوره کودکی پیچیدگی 

 تر دستگاه عصبی انسان است که به دوره ای طوالنی

اما باید گفت که کودک به . برای رشد نیاز دارد

های بالقوه بسیار دقیق و حساس ادراک در دوره  ابزار

ها فقط  امکان کاربرد آنشود؛ ولی  قبل از تولد مجهز می

به همین . شود از طریق محرک های محیطی فراهم می

 -شناختی حسی، دلیل در دیدگاه پیاژه اولین دوره رشد

علیرغم این که انسان به . حرکتی نامیده شده است

عنوان نمونه زیبای خلقت و هستی است، در بدو تولد 
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موجودی است که طبق آیات قرآنی هیچ نمی داند و 

 وند به او گوش و چشم و قلب عطا فرموده استخدا

های علمی جدید نیز موید  یافته. 3(سوره نحل 19آیه )

آن است که نوزاد در بدو تولد با وجود داشتن 

های  های بالقوه، فقط در صورت دریافت محرک توانایی

محیطی مناسب توسط اعضای حسی، احساس، ادراک، 

 . تعقل و تفکر بدست خواهد آورد

یازهای اولیه نوزاد، نیازهای فیزیولوژیکی مثل از ن

های  تغذیه ، اکسیژن، خواب و اعمال دفعی و نیاز

عاطفی مانند محبت، احساس امنیت و داد و ستد 

 .  عاطفی را باید نام برد

تغذیه جزء نیازهای  ،برای رشد جسمانی کودک

اولیه فیزیولوژیکی است که ممکن است به انحاء 

رشد سایر جنبه های شخصیت  ومختلف صورت گیرد 

طفل مستقیما تحت تاثیر رشد بدنی  قرار می گیرد؛ پس 

تغذیه مناسب طفل ضروری است و بهترین، غنی ترین 

و سالم ترین غذا برای تامین نیازهای جسمانی وی شیر 

شیر مادر عالوه بر اینکه . مادر تشخیص داده شده است

کودک  های علمی سالمت جسمانی و روانی طبق یافته

های مختلف  را تضمین می کند، او را از ابتال به بیماری

 :می فرماید ( ص) پیامبر گرامی اسالم. دارد محفوظ می

آن . هیچ شیری برای کودک بهتر از شیر مادر نیست

حضرت همچنین برای تشویق بیشتر مادران شیر دادن 

را با آزاد نمودن بنده در راه خدا و آمرزیده شدن  کودک

 . شان برابر دانسته استگناهان

                                                            
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ »  -  

 « تَشْكُرُونالْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ 
 1 جلد , وسایل الشیعه  - 

خداوند در قرآن کریم مدتی را که مادر باید 

مدت بارداری و . فرزندش را شیر بدهد مشخص نموده

: نیز می فرماید (.34احقاف، )شیرخوردن سی ماه است 

اگر مایل باشند شیر دادن را کامل کنند آنها را دو سال 

ز رشد بدنی به عنوان بعدی ا. 1(11 بقره،) شیر بدهند

در نوزاد . شخصیت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

. نماید خاطر می  آرامش مادرحقیقی احساس آغوش 

مکیدن  درنتیجه  خاطر رضایت  احساس اولین

  عمیق بین کودک شیر دادن مادر پیوندی. گردد می حاصل

آورد و موجب رضایت خاطر  و مادر به وجود می

تی منجر به و به عبار رضایت، مادرواحساس امنیت

دررسیدن به اعتماد  شود و کودک می دلبستگی ایمن در

روانشناس معروف  «اریکسون»که مورد نظر  اساسی 

« ولف »مطابق تحقیقات .کند  کمک می  است، به کودک

کودک به طور مستمرعشق   که درصورتی« اشسیتز»و 

های بسیار  واکنش را دریافت نکند، حتی وعالقه مادر

برای مثال در . کند نمی   یزبه موقع بروزن  عاطفی طبیعی

خنده در  طبیعی واکنش  ماهگی تا شش سنی سه فاصله 

  ناکافی  های مادرانهشود اما اگرفعالیت می دیده  کودک 

خوراندن . کند نیز بروز نمی این واکنش طبیعی باشد،

شیر به مدت کمتر از بیست و یک ماه باعث ایجاد 

دکان را دچار کمبودها گردد وکو هایی می محرومیت

کودکان پرورشگاهی که . کند می های عاطفی وناکامی

های ناچیزی  شوند و فرصت خیلی کم بغل یا جابجا می

برای حرکت در دوربرشان دارند خیلی دیرتر از کودکان 

عظیمی، ) روند ایستند یا راه می نشینند،  می عادی می

3111) . 

                                                            
 «وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَة»  -   
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ت کـه  اسـ  نخستین تماس اجتماعی کودک با فردی

گیرد  اوایل شیرخوارگی مراقبت ازکودک را بر عهده می

یـک   ،مـادرحقیقی نـوزاد  . این فرد معموأل مادراست  که

ماهگی با دیـدن مـادرش لبخنـد     دو در  کودک معمولی

  همین توانایی لبخند زدن در چنین سـن وسـالی   .زند می

  تواند نقش مهمی در تحکیم پیوند مادر وفرزندی القا می

 . نماید

تحقیقات روشن کرده است که کودکانی که 

بالفاصله بعد از به دنیا آمدن در آغوش مادرانشان قرار 

ها نمی  هایی که چنین رفتاری با آن می گیرند بهتر از آن

برک، )های محیطی پاسخ می دهند  شود به محرک

آیا این کیفیت در شیر خوردن از پستان مادر  .(113 

ود؟ شاید در صورت به بهترین وجهی فراهم نمی ش

نبودن شیر مادر بتوان غذائی جانشین شیر مادر نمود 

ولی هیچ غذائی جانشین غذای روانی و تبادل عاطفی 

 ،مادر و طفل که در آغوش گرم مادر صورت می گیرد

کودک ضمن بر طرف نمودن نیاز جسمانی . نخواهد شد

با بهره مندی از شیر مادر نیاز روانی خود را به محبت 

اگر ریشه بسیاری از . کند ازش از این راه رفع میو نو

فرضیات روانی فروید در  رهای روانی را بنا ب بیماری

کودکی جستجو کنیم، محرومیت از مهر مادری و تغذیه 

اعتماد اساسی نیز در این روش . را نباید فراموش کنیم

 (.3313اریکسون، )گیرد  در برابر بی اعتمادی شکل می

اضطراب حاصل از کم توجهی جهت جلوگیری از 

واحساس طردشدگی کودک، پیامبر اسالم رعایت 

میان : مساوات را درباره کودکان توصیه می نماید 

 فرزندانتان عدالت و مساوات را رعایت کنید ، همچنان

احسان و محبت در بین شما درکه دوست دارید که 

 (.3144به نقل از فلسفی، ) مساوات رعایت شود 

ز محبت برای کودک غیر قابل تحمل بوده محیط عاری ا

در خالل جنگ . و چه بسا باعث مرگ آن ها شود

جهانی سزار روس دستور داده بود که پرورشکاران در 

جز برآوردن نیازهای جسمانی به ه مهد های کودک ب

سبب شد که در پایان مسئله این . ها توجهی نکنند آن

سیف و  به نقل از)ها تلف شوند  سال بسیاری از آن

مغز یک نوزاد هنوز به خوبی شکل (. 3191همکاران، 

نگرفته و برای رشد و تحول خود به تحریک نیاز دارد، 

نه تنها به تحریکات محسوس و شناختی در اشکال 

ها و تحریکات محیطی بر  ها، رنگ گوناگون مثل بازی

روی گیرنده های حسی، بلکه به برخوردها و رفتارهای 

ها و لبخند، تماس چشم. حتاج استآمیزی نیز م محبت

خوار و پرستار سبب آرامش و آسودگی  وجود یک غم

هایی در  ترشح هورمون موجبخاطر شده و همزمان 

های اول شکل  آن بخش از مغز که در همان سال

رشد و تحول رفتار اجتماعی  گیرد و در پختگی می

 .گردد سرنوشت ساز است می

جسمانی و روانی بازی به عنوان عاملی برای رشد 

 تقویتکودک ضمن . کودک الزم و ضروری است

عضالت خود از طریق بازی، از لحاظ عاطفی، 

اجتماعی، عقالنی و شخصیتی به رشد بهتری دست 

اسالم این ویژگی را در بچه ها درک . خواهد یافت

کرده و توصیه های تربیتی خود را در قالب جمالتی به 

می  (ص) بر گرامی اسالمپیروانش بیان داشته است، پیام

آن کس که کودکی نزد اوست باید در پرورش  :فرماید 

ه محج)او رفتاری مناسب کودکان در پیش گیرد 

در سنت نبوی آمده است که آن  (. البیضاء، جلد 

امام حسن و  ،حضرت وقتی سر به سجده داشته اند
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ند دبه قصد بازی بر پشت ایشان سوارمی ش( ع)حسین 

ند تا آن ردر سجده خود را طوالنی می کو ایشان آن قد

 (.3116قریشی راد، ) دو بزرگوار به میل خود پایین آیند

بازی مادر و پدر با فرزند مایه مسرت و شادمانی کودک 

در اسالم شاد نمودن کودک از عبادات محسوب . است

کسی که دختر : فرموده اند( ص)پیامبر اسالم . می شود

د مانندکسی است که بنده بچه های خود را شادمان کن

ای را آزاد کرده باشد، و کسی که پسربچه خود را 

شادمان کند مانند کسی است که دیده اش از خوف 

 .خداوند گریسته باشد

ای جهت آشکار کردن فرایند بازی به عنوان وسیله

گیرد و تغییرات رشد شخصیت است که کودک یاد می

ن و کاری کرد گوناگون را از طریق کشف، دست

استفاده از اشیاء حیوانات، مردم و وقایع به عنوان 

هایی جهت خلق زندگی شخصی خود به طور فرصت

کند و در ضمن ایـن کـار ظـرفیت مکرر تمرین می

ای را بـرای زنـدگی در دنیای مورد توافق فـزاینـده

 (.3196قریشی راد، )کند همگان پیدا می

شـد و  رشد اخالقی کودک بـا سـایر جنبـه هـای ر    

بخصوص رشد ذهنی او ارتباط دارد و تا کودک قدرت 

ترهـا   فهم و درک الزم را پیدا نکند، امر و نهـی بـزرگ  

دستورهای اخالقی مـا  . باعث رشد اخالقی او نمی شود

دهنده توقعات ما از آنـان اسـت؛ اگـر     به کودکان، نشان

این توقعات در حد توانـایی آنـان نباشـد، بـدون شـک      

همین طور اگر کـودک در حـدی   . دبرآورده نخواهد ش

ها جامه عمـل   نباشد که اندرز ما را درک کند، نصیحت

 . و با شکست مواجه می شود هسوشیدن

خدای رحمـت کنـد   »: فرمود( ص)حضرت رسول 

کسی را که در پرورش رفتار نیـک، بـه فرزنـد خـویش     

سوال شد که چگونـه فرزنـدان خـود را در    « یاری کند؛

بـیش  : فرمود به چهار طریقنیکی یاری کنیم؟ حضرت 

از توانمندی وی از او وظیفـه نخواهیـد، آنچـه کـودک     

با اعمال خود او را تشویق ) انجام داده است قبول کنید 

؛ او را به گناه و سرکشی وادار نکنید، بـه او دروغ  (کنید

نگویید و در برابـر وی اعمـال نادرسـت انجـام ندهیـد      

گذشـت، مربیـان   با توجه به آنچه  (.3116قریشی راد، )

باید توجه داشته باشند که کیفیت طرح مسائل اخالقـی  

برای کودکان، باید با رشد ذهنـی آنـان مطابقـت داشـته     

باشد و تـا کـودک بـه مرحلـه درک مسـائل اخالقـی و       

ارزشی نرسیده اسـت، نبایـد بـا توضـیحات پیچیـده و      

از طرفی . فلسفی موجب گیجی و سردرگمی کودک شد

ن اخالقی انتزاعی هستند شروع تربیت نظر براینکه قوانی

یابی به تفکـر سـطح بـاال     اخالقی را به دلیل عدم دست

نباید به تعویق انداخت، بلکه از والدینی که عالقمند بـه  

رود کـه در   تربیت اخالقی فرزندشان هستند انتظـار مـی  

عمل بتوانند نمونه رفتاری را برای همانندسـازی بهینـه   

ودک در عمـل از آن هاتقلیـد   آنچنانکه کـ . فراهم سازند

دهـد و   نموده و رفتارهای پسندیده را در خود شکل می

در موقع رسیدن به سطح اخالقـی مـورد نظـر آگاهانـه     

ترین نکات تربیت اخالقی  در واقع از مهم. کند عمل می

کودک این است که پـدر و مـادر مواظـب رفتـار خـود      

لدین باشند و گرنه دادن دستورات اخالقی بدون آنکه وا

اگـر پـدر و مـادر،    . ها، پایبند باشند، سودی نـدارد  به آن

صــادق، درســتکار، وقــت شــناس و ملــزم بــه رعایــت 

رفتارهای پسندیده اخالقی باشـند، کودکـان بـه آسـانی     

هـا عمـل    پذیرنـد و بـه آن   چنین رفتار و صفاتی را مـی 
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»  :مـی فرمایـد   (علیه السـالم )همچنان که علی  .کنند می

تار از آن خاموش و زبان کـردار بـدان   پندی که زبان گف

گویا باشد، هیچ گوشی بیرون نمی افکند و هیچ نفعی با 

بنابراین، آنچه در رشد اخـالق   .«آن برابری نخواهد کرد

اهمیت دارد، امر و نهی یا تنبیه کودکان برای انجام دادن 

کارهای نادرست نیست، بلکه اجتناب والدین از رفتار نا 

دروغ نگفتن بـه کـودک، او   . است صحیح و غیر معقول

الزم . را در معرض یادگیری اعمال صحیح قرار می دهد

است یادآوری شود که تربیت اخالقی کودک به معنـای  

منع کردن کودک از انجام دادن هر کاری نیسـت، بلکـه   

بهتر است تا جایی که به ضرر کودک تمام نمـی شـود،   

 . های او سلب نشود آزادی

ه به عنوان کانون مهر و محبت و در اسالم، خانواد

ها و میدان  ها و محل تربیت انسان سرچشمه ارزش

خانواده محلی است که کلیه . هاست ها و نیکی فضیلت

هر . اعضای آن به سکون و آرامش روانی می رسند

فردی از افراد خانواده ضمن تامین نیازهای جسمانی و 

می  روانی خود متقابال در رفع نیازهای دیگران نیز

نقش خانواده در رشد شخصیت، تنها به انتقال . کوشد

شود، بلکه کلیه جنبه های اخالقی،  توارث محدود نمی

را تحت تاثیر قرار ... دینی، اجتماعی، عاطفی، عقالنی و

سعادت یا بدبختی هر فرد بیش از همه در گرو . دهد می

. عوامل سازنده شخصیت در محیط خانواده است

جامعه چون شجاعت، اعتماد به صفات مورد پذیرش 

نفس، خود اتکایی، عزت و احترام به خود، سخاوت و 

بنابراین اسالم . از خانواده سرچشمه می گیرد ،شخصیت

ضمن احترام به این کانون محبت و مودت، مسلمانان را 

، به تشکیل خانواده دعوت کرده و در استواری آن

 . قوانین و مقررات خاصی وضع نموده است

 دوره  بلوغ رشد 

تا اوایل قرن بیستم تاکید چندانی به سنین نوجوانی به 

هائی  عنوان مرحله ای مجزا از کودکی و با ویژگی

. خصوصیات جوانی و کمال نمی گردید ازمتفاوت 

وزیر و ”سومین مرحله از رشد را به عنوان مرحله 

که این دوره  نامیدن در پانزده قرن پیش زمانی “ مشاور

بیات روانشناختی به رسمیت شناخته هنوز در اد

شد، بسیار تعجب آور است و دید وسیع اسالم را  نمی

. در مورد روانشناسی انسان و تحول او روشن می کند

خوریم که با  در منابع اسالمی به موارد متعددی برمی

های نوجوانان،  صراحت کامل، ضمن تشریح ویژگی

فاده صحیح از ن و استآناشیوه های برخورد با  ،ها توصیه

آسیب . کند ها را توصیه می های بی پایان آن توانایی

پذیری روانی نوجوان، برخوردی صحیح و منطقی را 

طلبد که دست اندرکاران، مربیان و والدین باید  می

کیفیت آن را در ارتباطشان با نوجوان مد نظر قرار 

های  تمپیشوایان اسالم جوانی را یکی از نع .دهند

و از سرمایه های بزرگ سعادت در زندگی  پرارج الهی

بشر شناخته اند و این موضوع را با عباراتی که نمونه 

های آن در زیر ذکر می شود به پیروان خود خاطر نشان 

دوچیز است که  :علی علیه السالم فرموده. نموده اند

قدر و قیمتشان را نمی شناسند مگر کسی که آن دو را 

انی و دیگری تندرستی و از دست داده باشد، یکی جو

بدین وسیله علی علیه (. 3116قریشی راد، ) عافیت

السالم ارزش این دوره را با سالمتی و صحت در یک 

 .سطح ذکر کرده که ارزش آن بر کسی پوشیده نیست

الزم به یادآوری است که واژه به کار گرفته شده 

است، اما خصوصیت های ذکر شده به طور “ جوانی”

 .با نوجوانی استدقیق مطابق 
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در قیامت هیچ بنده ای  :رسول اکرم می فرماید 

 :قدم از قدم بر نمی دارد تا به این پرسش ها پاسخ دهد 

اول، عمرش را در چه کار فانی کرده و دوم، جوانیش 

 (3165مجلسی، ) را چگونه تمام کرده است ؟

به زندگی انسان از لحاظ  در قرآن اگر بخواهیم

آن  بندی تقسیم توانیم وجه کنیم میتوانمندی و ضعف ت

و ( قدرت)، جوانی (ضعف)سه مرحله کودکی  دررا 

سوره )مورد توجه قرار داده است ( ضعف مجدد)پیری 

دوران کودکی و ناتوانی سسری می شود و . 3(54: روم

گذارد و  آنگاه انسان به محیط مسئولیت شخصی قدم می

 . به انجام وظایف عمومی مکلف می شود

یکی از نیرومندترین ین دوره لزوم مطرح شدن در ا

. سازد را روشن میرشد جنسی یعنی غرایز انسان 

تمایالت  رضایغریزه جنسی و کیفیت ا ءموضوع ارضا

. مربوط به آن یکی از مسائل مهم علمی و دینی است

از ادیان این غریزه را محکوم می  رخیدر عقاید ب

بدین صورت  دیگری دارد، دیدگاهاسالم  اما. شمارند

داند بلکه در حد  که ارضای آن را نه تنها مضر نمی

حتی در حدیثی ازدواج را دانسته و مجاز و قانونی الزم 

در  با این حال. از دین معرفی می نماید یمیحفظ ن

جائی که امکان ارضای آن از راه قانونی و حد اعتدال 

ن پیروان خود را به مهار و غلبه بر ای ،امکان پذیر نباشد

 .و تعدیل غرایز را توصیه می نماید نمودهغریزه دعوت 

نیست که دفعتا تمایلی میل جنسی باید توجه داشت که 

های آن از دوران  بلکه زمینه ،و در دوره بلوغ ظاهر شود

وجود دارد ولی در دوره  کودککودکی در نهاد 

                                                            
 
اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ »  - 

 «قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَیْبَةً یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیربَعْدِ 

بلوغ سبب فعال شدن و  رشد نوجوانی است که جهش

 .بروز می شودآمادگی کامل آن برای 

به  ل و کودکی دوموامیل جنسی در دوره کودکی 

صورت نهفته است و آنچه در توصیه های اسالمی به 

چرا که . آن اشاره گردیده، تاکید بر نهفته ماندن آن است

اگر این اصل مراعات نشود و فعالیت آن در دوره قبل 

موجب انحرافاتی در  ،بروز کند(  یکودکدوره )از بلوغ 

ل، دلیین ه همب .ن و بزرگسال آینده خواهد شدنوجوا

اسالم عواملی را که باعث بیداری نابهنگام این غریزه 

شود کنترل و به پنهان ماندن آن در دوره کودکی 

اسالم والدین را مکلف کرده است که  .کند سفارش می

کودکان را پس از شش سالگی از رویارویی با صحنه 

آمیز  ه هر عمل تحریکهای محرک و مهیج و از اقدام ب

عالوه برآن خود والدین در رفتار و گفتارشان  .بازدارند

و در لباس پوشیدنشان باید حدود عفت را رعایت 

خواهد  چرا که کنجکاوی کودک او را بر آن. دنکن

همچنین  .داشت که اتفاقات را در ذهن خود نگاه دارد

دن، در آغوش گرفتن، به عضو جنسی کودک یاز بوس

ها برحذر داشته شده  ن و آمیزش پیش آندست زد

قرآن در این زمینه توصیه می نماید که کودکان  .است

تا  نابالغ شما سه موقع در شبانه روز باید اجازه بگیرند

قبل از نماز صبح، نیمه روز و پس از . وارد اطاق شوند

این سه وقت  .نماز عشاء که برای خواب مهیا شده اید

و عورت است و اطفال نباید برای شما به منزله سر 

برنامه صحیح  .  (59سوره نور، آیه ) سرزده وارد شوند

                                                            
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا »  -  

وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَكُمْ مِنَ  الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَالثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ

الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِ ثَالثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَ ال عَلَیْهِمْ 
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تربیت کودک در اسالم برنامه ای است که بر فطرت او 

و عمال پنهان ماندن غریزه جنسی کودک  بودهمبتنی 

چنانکه . کند نابالغ را در محیط زندگیش فراهم می

ترشح  دانیم بلوغ زودرس که در نتیجه اختالل در می

وجود ه های محیطی فعال کننده ب غدد و یا محرک

های  آید ممکن است از لحاظ رشد سایر جنبه می

بلوغ، . شخصیتی مشکالتی برای نوجوان فراهم کند

این نوع تربیت جزء . مستلزم تربیت جنسی است

وظایف اولیاء و مربیان است و از لحاظ اهمیت در 

رد و نباید آن را های انسانی قرار دا ردیف سایر فعالیت

در این صورت . امری شمرد که گفتگو از آن گناه است

بسیاری از این مشکالتی که امروز وجود دارد از میان 

 .خواهد رفت

معیارهای اخالق جنسی در میان پیروان مکاتـب و  

بـه نظـر مـی    . مذاهب مختلف جهان تفاوت هـایی دارد 

رسد هنجار متعادل و اخالق سالم جنسی آن اسـت کـه   

اساسا در راستای ایجـاد اسـتحکام و شـادابی خـانواده،     

روانی ارتباط زناشـویی،   –بهره گیری از مواهب زیستی

بقا و دوام نسل، حفظ عفت و شرف انسـانی، بهداشـت   

روانی و تعادل شخصـیتی و بـه ویـژه رعایـت مصـالح      

 (.3195آبادی،  لطف)انسانی و موازین الهی باشد 

 جهش احساسات

عاد وسیعش در جهات معنوی و روانی وقتی بلوغ در اب

گیرد منظور این است که این ابعاد نیز  انسان صورت می

 از مظاهر بلوغ بی بهره نمی مانند، بلکه همزمان با رشد

های درون ریز عقل و  بدنی و تحت تاثیر هورمون

                                                                                         
بَعْضٍ کَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ   جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى

 « عَلِیمٌ حَكِیم الْآیاتِ وَ اللَّهُ

رشد احساسات . رسند احساسات نیز به شکفتگی می

 یحالت جهشمثل رشد سریع بدنی در این دوره به  هم

صورت می گیرد و عواطف نوجوان خیلی زود شکفته 

تدریج بآرامی و  هکه ب)ناموزونی رشد عقلی . می شود

ترین مشکل و احساسات، بزرگ( صورت می گیرد

بسا منشاء انحراف اخالقی آنان  چه روانی نوجوانان و

های نسل جوان اکثرا از احساسات تند و  طغیان. است

احساسات تند گاهی  .می شود تجربگی آنان ناشی بی

کند و ارضای  با امکانات موجود زندگی مطابقت نمی

ها با موانع عقلی، اجتماعی و فرهنگی مصادف  آن

شود، جوان آزرده خاطر ممکن است به آغوش  می

پدران و مادران و مربیان باید همواره  .ردبتخیالت پناه ب

. شندبا  جوان را در نظر داشتهنوطبع زود رنج و حساس 

باید متوجه باشند  .با آنان با تکریم و احترام رفتار کنند

یکی از  ها آن که بی احترامی به آنان و تحقیر شخصیت

 . عوامل تجاوز و طغیان و سرکشی این نسل است

خانواده از آغاز زندگی فرد نقش مهمی در رشد 

همه جانبه او ایفا می کند و این اجتماع کوچک به 

را بر رشد روانی  تاثیراتستوارترین عنوان بنیانی که ا

. انسان می گذارد، در دوره نوجوانی نیز منشاء اثر است

تحقیقات جدید نیز بر اهمیت خانواده پی برده و نتیجه 

 گرفته است که فرزندان والدینی که در کودکی با

کنند، به  صمیمیت و احترام با فرزندان خود رفتار می

ام قائلند و این عنوان فرد احتر هشخصیت آنان ب

صمیمیت را در رفتار و گفتار بین خود نیز نشان می 

ها در دوران نوجوانی به ندرت با  دهند، فرزندان آن

مشکالت خاص آن که نتیجه رشد روانی کودکی است، 

خطاب به ( ص)رسول اکرم  .مواجه خواهند شد
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از رحمت خدا دور باد ” :می فرماید ( ع)حضرت علی 

ا رفتار نادرستشان موجبات بدکاری پدر و مادری که ب

فرزندان خود و نارضائی خویشتن را از وی فراهم می 

 (.335، ص 5وسائل )“ آورند

تا دوره های تفکر نوجوانی  و ویژگی رشد عقالنی 

کامل  ،ها از میلینبلوغ به تدریج با پوشیده شدن سلول

متفاوت  بسته به موقعیت ها در افراد مختلف ومی شود 

های سنتی و عامه مردم بر این باورند  شتر نظریهبی .است

که با ورود به دوره نوجوانی تحول کیفی در تفکر پیدا 

ها و اظهار  تغییر رفتار، نحوه گفتار، استدالل. شود می

نظرهای انتقادی نوجوان نیز این باور را استحکام 

اگر از چنین دیدگاه به نوجوان نگریسته . بخشیده است

دوره ازیک سو مهمترین ابزار روانی شود، تفکر این 

نوجوان برای فایق آمدن بر وظایف زندگی بزرگسالی و 

از سوی دیگر نتیجه مبارزه او با الزامات اجتماعی 

الزمه این فرایند سازگاری، برخورداری از سطح . است

معینی از تفکر سازمان یافته است که فراتر از ظرفیت 

علی (. 3195، آبادی لطف)تر است کودکان خردسال

سالگی کامل  9 عقل آدمی در : علیه السالم می فرماید 

آخرین مرحله نهائی : و نیز فرموده است  .می شود

سالگی است و از آن پس  15تکامل طبیعی عقل در 

ترقی و کمالی که نصیب عقل می شود تجربی است نه 

در اینجا هم حتی علم روانشناسی قرن بیستم،  .طبیعی

اما اشاره به . دانست وجوانی بیشتر نمیتحول را تا ن

رشد عقل در گستره زندگی که در نوشته های جدید به 

، 3سیگلر)های پردازش اطالعات  خورد، نظریه چشم می

اجتماعی ویگوتسکی  -و نظریه زمینه فرهنگی( 3339

                                                            
1
 . Siegler 

های متفاوتی را در رشد تفکر به  نظریه  (3314/3391)

، 1و هولزمن 115 د، به نقل از لنگفور)اند  کار گرفته

های فردی  در اسالم از همه جهات به تفاوت(. 133 

تفاوت در جنبه عقالنی نیز از آن  کهشده  اکیدافراد ت

همچنین از آنجا که بین بلوغ جنسی با . جمله است

 ،بلوغ عقلی، دوگانگی و تمایز در نظر گرفته شده است

 های مقررات خاصی از لحاظ استقالل اقتصادی و آزادی

در قرآن آمده  .مالی و حتی ازدواج وضع گردیده است

 یزناشوی[  سنص]و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به : است 

یافتید، اموالشان [  یفکر]برسند پس اگر در ایشان رشد 

و نیز  . 4(6سوره نساء، آیه ) را به آنان رد کنید

نظرات قطعی یا حدس و گمان یا شک و : فرماید  می

در موضوعات مختلف وسیله سنجش عقل تردید مردم 

مسئله ارزش و  .و میزان تشخیص درک آنان است

اهمیت عقل در آئین مقدس اسالم، یکی از بدیهی ترین 

مسائل است تا آنجا که در قرآن شریف و احادیث آن 

قدر که از عقل و تعقل و تفکر بحث شده درباره هیچ 

می چنانکه پیامبر گرا .موضوعی مطرح نگردیده است

هیچ عبادتی چون تفکر و هیچ پشتیبان ”: فرماید می

 . “مطمئن تر از مشورت نیست

اختالفات طبیعی در بین افراد که از علل آن قبال 

یعنی . بحث شده است، در زمینه عقلی نیز صادق است

دارد و  تفاوتقوه عقل و نیروی درک افراد با یکدیگر 

ینی و با هر انسانی با برخورداری از بهره عقالنی مع

                                                            
2
 . Vygotsky,  

3
   . in Langford & Holzman  

حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ   وَ ابْتَلُوا الْیَتامى» -  

 « أَمْوالَهُم
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چنانکه در . استفاده از امکانات محیطی رشد می یابد

 .نطر بر همین تفاوت ها است 343، آیه سوره نوح

برای عالج : حضرت مسیح علیه السالم فرمودند

ی نتوانستم آنان لکوشش کردم و عقب مانده ذهنیمردم 

 .(143سفینه، ص ) را درمان کنم

روایات زیر موید این نظر است که اسالم 

داند ولی  چارچوب عقل را مادرزادی و توارثی می

 .حیط صورت می گیردمشکوفائی آن در 

عقل عطیه الهی : ضا علیه السالم فرمود رحضرت 

آن کس که در راه تالش، است و ادب و تربیت نتیجه 

فرا گرفتن ادب به مشقت و زحمت تن در دهد پیروز 

 یاد عقل خداداد کهدمی شود و آن کس که در راه از

جزء سرشت هر فرد است سعی نماید جز بر نادانی 

این چنین امام بر  .(4 کافی، ص ) خود نیفزوده است

ظرفیت ارثی و استفاده از امکانات محیطی و تالش 

به این ترتیب نظر اسالم . نماید برای یادگیری اشاره می

ترین نظریه از طریق یافته های قرن اخیر توسط مهم

های شناختی  ان پیاژه که توانمندیپرداز نابغه شناختی، ژ

و عقلی انسان را علیرغم داشتن زمینه طبیعی، به 

های زندگی  های محیطی و تجربه  دستکاری محرک

تا پس از طی چندین دوره و مرحله از   نماید، منوط می

. گردد حرکتی به تفکر صوری برسد، تایید می -حسی

زوایای این که پیاژه تا آنجا پیش نرفت که  عالوه بر

رشد دوره پس از نوجوانی را بکاود، ولی اسالم پیش از 

او تالش های محققان بعد از وی را نیز توضیح داده 

به این معنی که نظر عموم مردم این است که . است 

تفکر دوره جوانی و میانسالی متفاوت از تفکر سال 

                                                            
 «وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوارا»  -  

چرا که جوانان و افراد . های کودکی و نوجوانی است

ر چگونگی زبان و درک مسائل پیچیده و میانسال از نظ

. ها با کودکان و نوجوانان تفاوت دارند حل دشواری 

علت آن هم تجارب و یادگیری هایی است که 

 . نوجوانان برخوردار از آن نیستند

: عقل بر دو قسم است : علی علیه السالم فرموده 

اول عقلی که بطور طبیعی و بر اساس سنت آفرینش 

شود و دیگری عقلی است که از راه  نصیب انسان می

شنیدن سخنان دیگران و فراگرفتن معلومات این و آن 

ولی کسی که عقل طبیعی و سالم . عاید انسان می شود

شنیدن مقاالت علمی به حال او سود بخش  ،ندارد

مانند کسی که چشمش نابینا است نمی تواند از . نیست

با ایجاد  رشد اکتسابی عقل .پرتو نور استفاده نماید

از دوران  شرایط مساعد تعلیم و تربیت می تواند

کودکی آغاز و سالیان دراز پس از طی آخرین مراحل 

ولی رشد عقل طبیعی  .رشد طبیعی ادامه داشته باشد

مانند رشد بدن دارای محدودیتی است که از آن تجاوز 

 :علی علیه السالم می فرماید چنانکه .نخواهد کرد

کیفیت مطالعه به جای کمیت و  در (ع)امام صادق 

اگر کسی یک حدیث از  :می فرماید  درک و فهم آن

معارف اسالمی را به خوبی بفهمد و عمق علمی آن را 

به درستی درک کند بهتر از آن است که هزار حدیث را 

پیروان مکتب اهل بیت به مقام  .در حافظه خود بسسارد

را درک و شوند مگر آنکه نظرات ائمه  فقاهت نائل نمی

، 3بحار )  به جهات مختلف احادیث متوجه باشند

 .(339ص

شایسته است که مرد عاقل نظر صائب خردمندان 

را بر اندیشه خود بیفزاید و دانش خویش را به علم 

 .(546غررالحکم، ص )  دانشمندان پیوند دهد
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ها حضرت  در مورد نوجوانان وعلم اندوزی آن

مانند زمین آماده ای  دل نوجوان :می فرماید ( ع)علی 

هر بذری که در . است که از هر سبزه و گیاه خالی باشد

 در آغوش خود می پرورد آن افشانده شود می پذیرد و

 .(311نهج البالغه فیض، ص )

احادیث و آیات قرآنی که برای عالمان  با توجه به

و دانایان منزلتی برتر از جاهالن و نادانان ذکر می کند و 

ت به تمایل طبیعی و فطری نوجوانان به نیز با عنای

ها به کشف واقعیات و  آگاهی بیشتر و عالقمندی آن

ها، باید در  ها و ناکامی نقش بازدارنده دانش از انحراف

تربیت نوجوانان به آماده ساختن محیطی مناسب برای 

عنایت خاص و  .ها اهمیت داد رشد عقالنی آن

ان مبذول داشته حساسیتی را که اسالم نسبت به نوجوان

حاکی از اهمیتی است که این دوره دارد و در 

امام . خوریم می روانشناسی علمی امروزی نیز به آن بر

جوانی را از شما نودوست ندارم  :صادق فرموده 

مسلمانان ببینم مگر آنکه روز او به یکی از دو حالت 

آغاز شود، یا تحصیل کرده و عالم باشد و یا متعلم و 

سر  هیک از این دو نباشد و با نادانی ب گر هیچا ،دانشجو

، ص  بحار )  برد در ادای وظیفه کوتاهی کرده است

55.) 

هیچ ثروتی چون عقل، : فرماید می( ع)یا امام علی 

هیچ فقری چون جهل، هیچ میراثی چوت ادب و هیچ 

 (.تحف العقول)پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود 

ابزار  3(  -3 ت  آیا)قرآن کریم در سوره انفال 

 . های رشد تعقل را خاطر نشان می سازد

                                                            
 
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ  *ونُوا کَالَّذِینَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ ال یَسْمَعُونَ وَ ال تَكُ»  - 

 «  اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ ال یَعْقِلُون

هــایی کــه اســالم بــرای  یکــی از برتــرین ارزش   

یـابی بـه    ورزی و دسـت  باشد اندیشـه  می ها قایل  انسان

ی اسالم به  توجه و اهتمام ویژه. دانش و شناخت است

تفکر و دانش آموزی، در جای جـای آیـات آسـمانی و    

و ( ص)گشـای پیـامبر اکـرم     اهنورانی قرآن و سخنان ر

 .خورد به چشم می( علیهما السالم)امامان معصوم 

کسی که از خود، بـرای  : می فرماید( ع)امام صادق 

خـود واعـظ خـویش    )خویش و اعظی قرار نداده باشد 

موعظه های دیگران برای او فایـده ای نخواهـد   ( نباشد

 در اینجا دو نکته قابل ذکر اسـت؛ اول آنکـه از    .داشت

دیدگاه اسالم امکـان بـروز خـود کنترلـی و مسـئولیت      

پذیری به طور مستقیم، از دوران بلوغ و سن تکلیف به 

بدیهی است تا قبل از این مرحله عوامل . وجود می آید

تری بر عهده دارند، ولی  محیطی و تربیتی نقش حساس

باید اساس و محور تربیت محیط نیز همین اصل باشـد  

این ویژگی پسندیده را در انسـان  و محیط باید مقدمات 

دوم آنکـه مسـئولیت پـذیری و بـر عهـده      . فراهم آورد

گرفتن مسئولیت امر نامحدود و نامعینی نیست، بلکه هر 

کس به انداره توانایی و اسـتعدادی کـه دارد، عهـده دار    

از دیـدگاه  . 1(1طـالق، آیـه   )تکلیف و مسئولیت است 

ت خود را در اسالم نفس و وجدان انسان، نقش و اهمی

مهمتر از آن، انسانی کـه  . کارهای اخالقی حفظ می کند

به رشد اخالقی دست پیدا کرده باشد، در تمام کارهـا و  

حتی نیت ها و مقاصد، خدا را حاضر و ناظر می داند و 

هـر  : قرآن مـی فرمایـد  . خود را در محضر خدا می بیند

کنیـد    یکجا باشید او با شماست، و خدا بـه هـر چـه مـ    

                                                            
 «من لم یجعل له من نفسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا»  -  
 «ما آتاهاُ ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ  »- - 
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بنابراین از دیدگاه اسالم، یـک  . 3(4حدید، آیه )  ناستبی

فرد مسلمان در اعمال و رفتار اخالقـی خـود، فقـط بـه     

اجتماع و افراد انسانی نظر ندارد، یعنی به این دلیل کـه  

دیگران شاهد و ناظر رفتار خـوب و بـد او هسـتند یـا     

برای آن پاداش و یا تنبیه در نظر گرفتـه انـد، بـه رفتـار     

بلکه از آن رو کـه خداونـد در   . دست نمی زنداخالقی 

های انسان است  همه حال، شاهد کارها و مقاصد و نیت

و اوست که پاداش و تنبیه واقعـی را بـه وی مـی دهـد     

خواه دیگران شاهد و ناظر این اعمال و رفتار باشند یـا  )

 . ، به رفتار اخالقی دست می زند(نباشند

ب را در انسان اسالم برای آنکه میل به کارهای خو

تقویت کند و او را از انجام دادن کارهای بد پرهیز دهد 

و موجبات رشد اخالقی او را فراهم سـازد، تأکیـد دارد   

کــه اصــوس نفــس انســانی ارزش و فضــیلت و کرامــت 

 یو بـه راسـت  : قرآن در این باره می فرماید. خاصی دارد

و  یداشتیم، و آنان را در خشک یما فرزندان آدم را گرام

برنشاندیم، و از چیزهـای پـاکیزه بـه    [ ها بر مرکب]دریا 

 یهـا  از آفریده یها را بر بسیار دادیم، و آن یایشان روز

بنابراین، انسانی .  (11اسراء، )  آشکار دادیم یخود برتر

که چنین کرامت، فضیلت و ارزشـی دارد، نبایـد روح و   

ـ . نفس خود را به کارها و اعمال پست آلوده کند د او بای

خود را باالتر و برتر از آن بداند کـه بـه چنـین پسـتی،     

( ع)در وصیت خود به امام حسـن  ( ع)علی . آلوده شود

خود را از هر کار پستی برتـر و گرامـی تـر    : می فرماید

بدار، هر چند تو را به خواسته ها سوق دهـد، زیـرا بـه    

هیچ بهایی همتای نفس خویش دریافت نخـواهی کـرد   

                                                            
 «هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیر» -  
وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ »  -  

 «کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیال  وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى

نابراین در رشد و تربیـت اخالقـی، بایـد    ب(. البالغه نهج)

عزت و احترام گذاشتن به نفس را سـرلوحه کـار خـود    

تـوان رفتـار اخالقـی انتظـار      قرار داد، زیرا از کسانی می

داشت که از این عـزت و احتـرام بـه نفـس برخـوردار      

باشند و در مقابل از کسانی که به حقارت و فرومـایگی  

نه رفتار پستی و ناروا نفس دچار شده اند، انتظار هر گو

کسی کـه نفـس خـود را    : می فرماید( ع)علی . می رود

ها در مقابل او کوچک و بزرگ و با کرامت بداند، زشتی

 (.همان)حقیر است 

داند و در باطن  کسی که خود را خفیف و خوار می

 1باشماحساس پستی و حقارت می کند از شر او ایمن 

  .(غررالحکم)

اکرموا اوالدکم  :فرماید می ( ص)حضرت پیامبر 

و با  بگذارید به فرزندان خود احترام .واحسنوا آدابکم

بحار، ) ها معاشرت کنید آداب و روش پسندیده با آن

 .(334،ص  جلد

 تمایالت مذهبی جوان 

به طور فطری خواهان  ینوجوانان از هر ملت و نژاد

این تمایل . معرفت الهی و سجایای اخالقی هستند

ی سبب شده است که روانشناسان دوران عمیق و طبیع

با در نظر گرفتن  .بلوغ را سنین ماوراءالطبیعه بنامند

تحوالت عظیمی که در دوره بلوغ رب می دهد و بحران 

و تزلزلی که از استقالل طلبی و جدائی از خانواده 

حاصل می شود، تمایل مذهبی و دینی می تواند بهترین 

برای نوجوانی . اشدراه برای غلبه به این مشکالت ب

متزلزل که در جستجوی پناهگاهی قوی برای گریز از 

                                                            
 «من هانت علیه نفسه فال تامن شره»  -  
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ر برابرش آشکار دهائی است که همراه بلوغ  دشواری

تر از ایمان به  تر و مطمئن می گردد، چه پناهگاهی امن

از رگ گردن به او  ست وا خدائی که دانا، توانا و بینا

در تواند او را  می، و 3(36/ سوره ق)نزدیکتر است 

همیشه و  ایمان به خدائی که. مشکالت یاری دهد برابر

او را به  ،  (4سوره حدید آیه ) در هر کجا با اوست

 رکارهای نیک تشویق و از امور ناشایست برحذ

آیا برای مقابله با مشکالت، ایجاد جایگاهی . دارد می

کسب اعتماد به نفس در مقابل برای امن در اجتماع، 

 از احساس دینی می تواند یاری نیرویی بهتر ،تزلزل

 رسان برای نوجوان باشد ؟

 هویت در دوره نوجوانیرشد 

های شخصی فرد اسـت کـه در    هویت بخشی از ویژگی

ارتباط با برداشت های فـرد از خـود و از محـیط هـای     

پیرامون خود و چگونگی برخورد والدین و اطرافیان بـه  

 ایـن بخـش از شخصـیت در   . گیـرد  تدریج شـکل مـی  

ونگی تعبیـر رویـدادها و نحـوه برخـورد و کیفیـت      چگ

تربیت اسالمی ناظر بر شکوفا . شود زندگی مشخص می

هـای   از بهتـرین روش . شدن همه ظرفیت های فرداست

ریزی بـرای جسـتجوگری    کمک به تحول هویت، برنامه

گیری تعهـد بـه عنـوان دو عنصـر ضـروری در       و شکل

ا با نگرش به در این باره، الزم است ت. یابی است هویت

ای برای تجربه و خطا، و  دوران نوجوانی به عنوان دوره

و ( ع)نادیده گرفتن خطـای نوجوانـان بـه تعبیـر علـی      

هــای  ، تجـاربی غنــی بـرای انتخـاب   (3313)اریکسـون  

درست آنان فراهم کرد و با محترم شمردن حق انتخاب 

                                                            
 «وَ نَْحنُ أَقَْرُب إِلَیِْه مِنْ َحبِْل الْوَرِید » ُ -  
 «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ » -  

هـای برآمـده از    ها با مسـئولیت  ها و رویارو کردن آن آن

. گیری تعهد در آنـان کمـک کنـیم    شان، به شکل بانتخا

های مختلف بـرای تربیـت انسـان بهـره     اسالم از روش

جسته است و در این میان بیش از هـر روشـی، پایـه و    

اساس تربیتی خـود را بـر روش الگـویی اسـتوار کـرده      

است و از این روش آگاهانه و هم ناهشـیارانه اسـتفاده   

ه نمـایی بسـیار بهـره    قرآن کریم از شـیوه اسـو  . می کند

جسته و گاهی اسوه ها را مسـتقیمآ بـه جامعـه معرفـی     

سوره مبارکـه   3 در آیه ( ص)کند، مثل پیامبر اسالم  می

 6تـا   4و یارانش در آیه ( ع)احزاب و حضرت ابراهیم 

ــوال و    ــان اح ــا بی ــاهی ب ــه، و گ ــه ممتحن ــوره مبارک س

عه ها اسوه هایی را به جام سرگذشت پیامبران و اقوام آن

در میان اسـوه هـای قرآنـی    . اسالمی معرفی کرده است

گروهی از پیامبران هستند که قرآن بیش از دیگـران بـه   

قرآن از ایـن گـروه بـه    . ها پرداخته است بیان احوال آن

 . عنوان پیامبران اولوالعزم یاد می کند

 روانشناسی کمال 

سالی در نگرش اسالم به عنوان دوره کمال و میان

افراد بیشترین . نظر گرفته شده است باروری در

چنانکه . کنند دستاورد های زندگی خود را کسب می

سالگی  41است که عقل مرد در ( ع)حدیثی از علی 

رسد که برای  در آغاز میانسالی به نظر می. شود کامل می

های باقیمانده هنوز  شروع مجدد فعالیت و نجات سال

سرمایه  وقت باقی است که موجب تالش افراد در

شود و در آن  گذاری های شغلی و موفقیت در آن می

علیرغم آن مقابله . تواند به تجاربش تکیه کند دوره می

کردن با مجموعه تغییرات این مرحله از زندگی به تاب 

دوره نسبت به  دیدگاه های این. و توان زیادی نیاز دارد
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ها  ترین آن معروف. دوره های دیگر بسیار محدود است

دگاه اریکسون است که بحران آن را زایندگی در دی

نظریه های وایلنت . حاصلی نامیده است برابر بی

دو نظریه دیگری است که ( 3319)و لوینسون ( 3311)

به دنبال عالقه روزافزون به رشد بزرگسالی که 

تجربیات شخصی افراد در مورد تغییر، برانگیزنده آن 

در جوامع سرتا سر . (113 برک، )بوده، از آن جمله اند 

-ها، مقررات، و ارزشگیتی، افراد مسن محافظ سنت

این نیروی ثبات بخش، تغییرات . های فرهنگی هستند

های نوجوانان و جوان  سریعی را که توسط چالش

زمانی . برانگیخته می شوند، تحت کنترل قرار می دهد

که افراد به سمت اواخر میانسالی پیش می روند، روی 

کنند، نظیر  از مدت و اجتماعی تمرکز میاهداف در

اینکه، کیفیت روابط انسانی در جامعه خود را مورد 

ها احساس  میانسالی برای آن. توجه قرار می دهند

اعتماد به نفس و موفقیت و نگرش خردمندانه تری 

 . درباره مشکالت به ارمغان آورد

 منزل تحول آخرین پیری به عنوان

مان کسی است که شما را از او ه ”: قرآن می فرماید

ای، و بعد  ای، آن گاه از علقه خاکی آفرید، سسس از نطفه

آورد، تا به کمال قوّت  کودکی برمی[  به صورت]شما را 

در  .3(61مومنون، ) “ خود برسید و تا سالمند شوید

مقابل کودکی و نوجوانی پیری است و در برابر افزیش 

و تنزل با یک تحول . یا رشد، کاهش یا افول  است

ی  شوند و این جنبه قرینه دوره پایداری از هم جدا می

ای  سالخوردگی به عنوان دوره. زندگی انسان است

                                                            
 
هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْالً » - 

 «تَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخاًثُمَّ لِ

اجتناب ناپذیر حیات انسان است که در باره آن 

در جامعه سنتی . است اظهارنظرهای ضد و نقیضی شده

. آن را دوره پختگی تجربه و کمال عقل می شمارند

، روشن کرده است که بعضی از  برخی از تحقیقات

های مغزی رنج می افراد مسن، از نابودی تعدادی بافت

برند، اما قدرتشان را بر تفکر منطقی و صحیح از دست 

ای از روانشناسان  نتیجه این تحقیقات، عده. نمی دهند

پیری بر  "را به این موضوع معتقد کرده که ظاهرا

نی و مهارتش در توانایی فرد در قبول فقدان لیاقت عقال

. سازش و انطباق با مواقع سخت زندگی متکی است

بنابراین، شخصی که عوارض پیری را قبول می کند در 

سازش با تغییرات حاصله در این سن و مقابله با آنها 

کسی که ضعف لیاقت  "نیرومتدتر خواهد بود و اصوال

عقالنی و عدم توانایی در یاد آوری مطالب، او را 

 .د، فردی متزلزل و نامتعادل استخشمگین کن

در قرآن پس از آن که مراحل رشد قبـل از تولـد ،   

از نطفه تا علقه و تا مضفه را ذکـر مـی کنـد، بـه ذکـر      

مراحل رشد پس از تولـد ، از کـودکی تـا دوران رشـد     

کامل و رسیدن به کمال و اوج رشد و سسس رسیدن به 

عف پیری که قوای جسمانی و عقالنی انسان رو بـه ضـ  

در این آیه ، قـران بـه اضـمحالل    .  می رود، می پردازد

های عقالنی و بروز عواض اختالالت پیری  که توانایی

در دوران کهولت به گروهی دسـت مـی دهـد ، اشـاره     

قران ، عالوه بر آیه فوق، در موارد دیگـری  . کرده است

هم به این حالت اضطراب رفتاری و عقالنی عده ای از 

 .ه فرموده است کهنساالن، اشار

                                                            
ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ  » ٍ - 

 «  یُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَالً مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون
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[  جـان ]و خدا شما را آفرید، سـسس  : فرماید نیز می

[  دوره]گیرد، و بعضی از شما تـا خـوارترین    شما را می

شود، به طوری  بازگردانده می[  فرتوتی]سالهای زندگی 

. داننـد  چیزی نمـی [ دیگر]دانستن، [  آن همه]که بعد از 

ت کـه  الزم به یادآوری اسـ . 3قطعاً خدا دانای تواناست

های دینی عامل مهمی در  ها و عملکرد اعتقادات، نگرش

سازگاری با پیامـدهای سـالخودگی و تـأمین بهداشـت     

مــذهب در ســطوح شــناختی و . روانــی ســالمند اســت

رفتاری منبع با اهمیتـی در هدفمنـد دانسـتن هسـتی و     

از . احساس حمایت و غلبه بر یأس و افسـردگی اسـت  

رسـول  . مثبـت دارد  طرفی اسالم به ایـن دوره نگرشـی  

پیر سـالخورده در بـین قـوم و کسـان      :فرماید  اکرم می

عـالوه   . باشد خود مانند پیغمبر الهی بین امت خود می

براین تاکیـد آیـات و احـادیثی کـه نیکـی بـه والـدین        

آیـه    سوره اسرا،)سالخورده را توصیه نموده، کم نیست 

 4)1. 

 رآماده سازی روانی برای سازگاری با منزل آخ

. مرگ نیز قسمتی از دوران زندگی و تکامل انسان است

نتیجه اجتناب ناپذیری است که داستان زندگی را پایـان  

بشر از ابتدای کودکی از مرگ نهایی خود بـا  . بخشد می

خبر بوده، نحوه رشد و تحول و طرز زندگی وی عمیقآ 

در دین مسیح و اسالم . تحت تاثیر این آگاهی قرار دارد

اده می شود که زندگی در بهشت پس از مرگ اطمینان د

وجود دارد به شرط آنکه فرد طبق موازین دینی زندگی 

                                                            
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ ال یَعْلَمَ   هُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاکُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلىوَ اللَّ» - 

 0«, نحلبَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ قَدِیر 
  ٧0 ص   البیضاء  محجت -  
رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ »  -  

 « صَغِیرا

اما اگر اقدام به خـود کشـی نمایـد دچـار رنـج و      . کند

عذابی باالتر از آنچه بتواند در این دنیا تحمل نماید مـی  

اسالم با ارایه نگرشی مثبت به این پدیده، پیروان . گردد

در این دیدگاه مرگ پایان . یت می کندخود را مقاوم ترب

اسالم . ای از تحول و گذر است زندگی نیست و مرحله

دنیا و آخـرت را پیونـد زده و یکـی را مقدمـه دیگـری      

حیـات ایـن جهـان، یـک دوران محـدود و      . خوانـد  می

ــت رســاندن    ــه فعلی ــرای خــود ســازی و ب ــدماتی ب مق

آمد  هاست که نتیجۀ موقت آن در این دنیا و پی استعداد

اگر مـرگ بـا   . گردد ابدی آن، در عالم آخرت، ظاهر می

هـای خـود را    نیستی کامل برابر تلقی شود، انسان تالش

حاصـل   یابد و دلیلی بـر حرکـت چرخشـی بـی     ابتر می

 .بیند نمی

 

 خالصه کتاب: نوشته دوم

درکتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی،  وقتی از رشد 

       ارد زیر مطرح وتحول انسان صحبت می شود، مو

 :می شوند

مبنای نظریه اسالم درباره رشد، مبنای انسان  -

نگاه ما به انسان، الهی به عنوان . شناختی دارد

 .موجودی واجد فطرت الهی و خلیفه اهلل است

، مساوی و  هم ریشه گوهر وجودیهمه انسانها در -

هستند اما در وسعتها وامکانات درونی وبیرونی 

وسع به زبان قرآن، هرانسانی دارای . مساوی نیستند

این وسع، درمراحل مختلف تحول، . است معینی

بسط می یابد و به لحاظ شکل گیری انسان، خلقت 

 .4مرحله به مرحله را مطرح می سازد

                                                            
 ماشمارا طور طور آآفریدیم(.  4سوره نوح آیه .)لقد خلقکم اطوارا   
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انسان در دو دوره اصلی و درمراحل مختلف تطور  -

یکی دوره رحمی و دیگری . صورت می پذیرد

 .دوره پس از تولد

 الذی خلقکم من ضعف، ثم جعل من اهلل "ی  آیه -

بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشیبه 

تطور انسان را درون رحم  "(54سوره روم، آیه )

براساس آیه مذکور، . وپس ازآن مشخص می کند

 :مراحل زیر را می توان استنباط نمود

طفولیت، فصال، فطام، )مرحله ضعف نخستین . 

 (تادیبفعالیت، حصول قابلیت تعلیم و

،  3بلوغ، اوج بلوغ، اعتدال یا استوا) مرحله قوت  . 

 (.اعتال وتوازن یا زمان یکه عقل مجال پیدا می کند

سالخوردگی و زمان )  مرحله ضعف نهایی . 

فرارسیدن عقل ناب و زبده، کهنسالی یا وهله ارذل 

 (العمر، فرسودگی کامل یا وهله شیخ کبیر

                                                            
 ولما بلغ اشده واستوی آتیناه حکما وعلما   


